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شایسته ساالرى، معیار انتخاب مدیران جدید

سردردهاى خطرناك را بشناسیدتب 40 درجه اى مسکن در روز هاى سرد زمستانىتحقق 87 درصدى درآمدهاى مالیاتى استانسوگوارى به شیوه 3000 سال قبلچرا ایران نخست وزیر بلغارستان را راه نداد؟ سالمتاقتصاداستاناجتماع
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 آخرین گمانه زنى ها 
از تغییر و تحوالت 
استاندارى اصفهان

مجلس کاهش کیفیت 
«نان» را پیگیرى مى کند

وزیر علوم: 
در تولید علم در منطقه 

رتبه اول را داریم

 «دیوار» و «شیپور» ابزار 
کالهبردارى 3 جوان

مسافرى از هند 
درراه اصفهان!

5

تنها 10درصد 
سد زاینده رود آب دارد 

زکات در سرلوحه برنامه ها باشد
مقام معظم رهبرى:

آسمان بازار مسکن اصفهان همچنان ابرى استآسمان بازار مسکن اصفهان همچنان ابرى است
5

جهان نما

اضافه شدن 
ساالنه 100 هزار  
سرطانى 
در کشور

3

معاون امور اجتماعى وزیر بهداشت گفت: در 
کشور حدود 350 هزار بیمار سرطانى 

داریم. 
محمدهادى ایازى اظهار داشت: ساالنه 

صد هزار بیمار به بیماران سرطانى 
اضافه مى شود که نگران کننده بوده و 

سرطان سومین عامل مرگ و میر 
در کشور است

سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: حضور 
عکاسان در دفاتر پیشخوان و پست بابت 

تصویربردارى براى کارت هوشمند 
ملى به شرط رعایت نرخ مصوب، 
بالمانع است. سیف ا... ابوترابى در 

خصوص اظهاراتى 
مبنى بر ممنوعیت 

عکسبردارى...

3

شرط حضور 
عکاسان در 
دفاتر پیشخوان 
و پست

استا

 «دیوار
الکککککککککککالککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککالکالکاله

مس
د

تن
سد زاین

استاندار اصفهان تأکید کرد؛

ویژگى هاى ویژگى هاى 
نسخه جدید تلگرام که شاید از 

چشمتان دور افتاده باشدچشمتان دور افتاده باشد
نن

شانس شهاب،  اندکى بیشتر است

خیز عقاب ها براى
 پرواز به اصفهان!

12

توجه توجه 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به فروش رساند: 

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا

1) تعداد 1300 دستگاه موتورسیکلت اوراقى، 6 دستگاه خودرو و مقدار معتنابهى کاالهاى 
مستعمل 

2) توضیح اینکه: گلویى موتورسیکلت ها برش داده شده و انجین سوراخ مى گردد.
همچنین خودروهاى اوراقى برش داده و سپس تحویل خریدار مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
اصفهان: جاده شیراز، بعد از شهرك آزمایش، قبل از داروسازى فارابى، کوچه تاکسى تلفنى 

سینا (کاالهاى مستعمل) 
اصفهان: جاده فرودگاه، بعد از حصه، سمت چپ، پارکینگ غدیر (موتورسیکلت)

اصفهان: خیابان حکیم نظامى، خیابان حسین آباد، پالك 40، ساختمان ادارى (خودرو)
خمینى شهر: خیابان امیرکبیر، کوچه 36، کارخانه موزاییک سازى (خودرو)

خمینى شهر: میدان کوزه، انتهاى استاد طالیى، سمت چپ، پارکینگ حجت (خودرو) 

زمان بازدید:  دوشنبه مورخ 96/09/13 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16
زمان حراج: سه شنبه مورخ 96/09/14 ساعت 9/30 الى 13 

محل برگزارى حراج:  اصفهان-سه راه ســیمین- بلوار کشاورز-مقابل رستوران 
بیســتون (جنب درمانگاه آتیه) کوى شــهید وحید ا- کانون فرهنگى تربیتى

 امام خمینى (ره) 

تلفن تماس:  43- 36283540- 031

حراج حضورى
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عضو کمیسیون کشــاورزى مجلس گفت: ما موضوع 
قیمت، کیفیت و نظارت به صورت یکپارچه و همچنین 
تأمین حق و حقــوق نانواها را حتمًا مطرح و بررســى 

مى کنیم.
على اکبرى با اشــاره به افزایش نرخ نان، اظهار داشت: 
اینکه گفته مى شود افزایش قیمت نان متوقف شده است 
را خبر ندارم اما بحثى که در این میان مطرح است موضوع 

کیفیت نان است که نمى شود آن را نادیده گرفت.
وى افزود: از یک طرف اگر این افزایش قیمت منجر به 
کیفیت بهتر شود این ارزش را دارد، چرا که به هر حال نان 

قوت غالب مردم به ویژه افراد پایین دست جامعه است.

عضو کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه عنوان کرد: از طرفى هم هزینه هاى نانواها را باید 
تأمین کرد چرا که چندسالى است که اینها هنوز نتوانستند 
جابه جایى قیمت داشــته باشند از طرفى هم دستمزدها 

باال رفته است.
وى با اشاره به اینکه کیفیت نان مهمتر از بحث افزایش 
قیمت اســت، گفت: چرا که اگــر قرار اســت دورریز 
هم داشــته باشــیم (که بخش اعظم این دورریزها به 
عدم کیفیــت برمى گردد) بهتر اســت یــک رابطه یا 
تضمینى بین افزایش قیمت و بهبود بحث کیفیت وجود 

داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیــت ا... خامنــه اى در پیامى به اجالس ســاالنه 
زکات با اشــاره به جایگاه برجســته و اهمیــت واالى این 
فریضه، از کم کارى در امر اقامه زکات انتقاد و تأکید کردند:
نظام جمهورى اسالمى باید این فریضه بزرگ را در سرلوحه 

برنامه هاى خود قرار دهد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، برگزارى همایش ســاالنه براى 
ترویــج زکات را از بزرگ ترین توفیقات الهى دانســتند و با 
بیان اینکه ما مســئوالن نظام جمهورى اســالمى باید از 
کم کارى در اقامــه زکات، عفو و آمــرزش خداوند را طلب 
کنیم، مسئوالن همه بخش هاى مرتبط دولتى را به همکارى 

همه جانبه در این امر فراخواندند.ایشان با استناد به قرآن کریم، 
«ایتاء زکوه» را از جمله کارکردهاى برجســته مجاهدان راه 
حق پس از پیروزى برشمردند و بر این اساس افزودند: نظام 
جمهورى اســالمى براى تحقق احکام اسالمى و تشکیل 
مجتمع اسالمى پدید آمده است، پس باید این فریضه بزرگ را 

در سرلوحه برنامه هاى خود گذارد.
حضرت آیــت ا... خامنه اى همچنین کارهــاى تحقیقاتى 
و معرفتــى در خصــوص زکات را ناکافى دانســتند و ابراز 
امیدوارى کردند نهضت احیا و ترویج زکات در همه سطوح، 
به کارکردهاى شایسته خود منتهى شود و برکات بى پایان آن 

شامل مردم و کشور و نظام مقدس جمهورى اسالمى شود.

مجلس کاهش کیفیت «نان» را 
پیگیرى مى کند

زکات در 
سرلوحه برنامه ها باشد

شاید استعفایم را پس بگیرم
  ایسنا| «سـعد حریرى» از احتمال انصراف 
از اسـتعفایش طى چند روز آتى خبر داد. نخست وزیر 
مستعفى لبنان عنوان داشت: تمام مسائل به صورت 
مثبتى در حال انجام اسـت و چنانچه این روند مثبت 
ادامه پیـدا کند. بـه لبنانى ها مـژده مى دهیم که طى 
روزهـاى آتى اسـتعفاى خـود را پس بگیـرم. وى در 
خصوص امـکان برگزارى نشسـت کابینه طى هفته 
جارى عنوان داشت: باید ببینیم مسائل به چه صورت 

پیش مى رود اما معتقدیم که این روند مثبت است.

ایران شریک ما نیست
  ایسنا| رئیـس جمهـور فرانسـه در گفتگو با 
«فرانس 24»  در اظهاراتى ضدایرانى، مدعى دخالت 
ایران در کشورهاى منطقه شـد. «امانوئل ماکرون» 
ادامه داد: ایران شریک ما نیسـت. ما روابطى با ایران 
داریم که حول محور توافق هسـته اى شـکل گرفته 
است. باید این توافق را با بحث و گفتگو درباره برنامه 
موشکى ایران تکمیل کنیم. همچنین باید گفتگویى 
راهبردى درباره جایگاه ایران در منطقه؛ به طور ویژه 
دربـاره اقدامات بى ثبات کننـده ایران در بسـیارى از 
کشورها انجام دهیم. رئیس جمهور فرانسه همچنین 

از سفر به ایران و قطر در آینده خبر داد.

فحش و فحش کشى
رئیس جمهـورى آمریـکا در حمله اى    مهر |
لفظى به رهبـر کره شـمالى، وى را توله سـگ بیمار 
خواند. «دونالد ترامپ» از زمان راهیابى به کاخ سفید 
در حمالت لفظى متعدد به «کیـم جونگ اون»، وى 
را «فردى کوتاه قد و چـاق» و یک «دیوانه» خواند و 
تهدید کرد که در صورت حمله کره شـمالى به خاك 
آمریکا یـا متحدان آن، کیم جونگ اون و کشـور وى 
را از صحنه روزگار محو خواهد کـرد. در مقابل، رهبر 
کره شمالى و سازمان تبلیغاتى وى نیز رئیس جمهور 
آمریکا را «یک پیرمرد خرفت و دیوانه» خواند و گفت 

که ترامپ مستحق مجازات مرگ است.

ایران آمریکا را تهدید نمى کند
یک رسـانه آمریکایى در یادداشـتى    فارس|
با اشـاره به ادعاهاى دولت آمریکا علیه ایران نوشـته 
اسـت: رفتار ایران آمریکایى ها را تهدیـد نمى کند. از 
این بهانـه براى لغـو برجام اسـتفاده نکنیـد. روزنامه 
«واشنگتن پسـت» در ایـن مقالـه پـس از یـادآورى 
اینکـه مقام هـاى آمریکایـى حمایت هـاى ایـران از 
گروه هایـى مانند حـزب ا... لبنـان، حمـاس در غزه و 
حوثى ها (انصـارا...) در یمن و برنامه موشـکى ایران 
را تهدیدهاى پیش روى آمریکا مى دانند مى نویسـد: 
مشغولیت هاى ذهنى مفرط درباره این سیاست هاى 
ایران، مصداق بزرگنمایى تهدیدهاست. هیچکدام از 
این سیاسـت هاى مصداق تهدید جدى براى امنیت 

داخلى آمریکا یا منافع ملى محورى آمریکا نیستند.

راز سرحالى پوتین
  آریا| «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه 
راز انرژي و نیروي تمام نشـدنی خـود با وجود جدول 
فشرده کاري را اعالم کرد. پوتین در گفتگو با کارگران
راه آهـن روسـیه در مسـکو، ورزش را یکـی از 
رازهـاي انـرژي و نیـروي تمام نشـدنی خـود نامید.

رئیس جمهورروسیه که در ماه اکتبر امسال 65 ساله 
شد، خاطرنشان ساخت همچنین این نکته بسیار مهم 
است که شـخص از کار خود لذت ببرد و کارش براي 

دیگران فایده داشته باشد.

شعرخوانى محسن هاشمى  
  انتخاب | محسـن هاشـمى پس از انتخاب 
خود با 28 رأى به عنوان رئیس پنجاه و نهمین مجمع 
مشاورتى رؤساى شوراهاى اسالمى شهرهاى مراکز 
اسـتان ها گفت: مـى دانم این حسـن اعتمـاد براى 
قدردانى از آیت ا... هاشمى رفسنجانى(ره) بوده است. 
او در ادامه با سـرودن بیت شـعرى گفت: بود اخالق 
خوشـش ورد زبان دگران/ اعتبارى که بما هسـت ز 

ایشان داریم.

توئیتر

این روزها همچنان بحث، حول محور رئیس دولت هاى 
نهم و دهم و یاران او داغ اســت. محســن غرویان، 
روحانى اصولگرایى که مدتها پیش خــود را از حلقه 
دوســتداران محمود احمدى نژاد و به طور مشخص، 
شخص آیت ا... مصباح یزدى جدا کرده است، در همین 
باره با خبرآنالین به گفتگو نشسته که بخش هایى از 

اظهارات او را در ادامه مى خوانید:

*فکر مى کنم صحبت کردن در مورد این افراد اتالف 
وقت و هدر رفتن انرژى است. به نظر من این کارها و 
حرکات اینقدر در سطح پایینى قرار دارد که ارزش ندارد 

انسان خیلى به اینگونه مسائل بپردازد. 
*حرکات ایشــان [احمدى نژاد] نشان مى دهد دارند 
تالش مذبوحانه اى انجام مى دهند. این نوع اقدامات، 
خیلى از چارچوب  رفتارهاى حکیمانه و عاقالنه فاصله 
دارد. آن افرادى که در سال هاى گذشته از او حمایت 
مى کردند و تا حد زیادى او را بزرگ مى کردند االن باید 

پاسخ بدهند. باالخره ســکوت آنها، سکوت مقبولى 
نیست. مردم سئوال مى کنند چرا این افراد که روزى 
حامى این آدم ها بودند، ساکتند؟ چرا حرفى نمى زنند؟ 
راستش را بخواهید خیلى براى این رفتارها و حرکات 

ارزشى قائل نیستم که وقت صرف آن کنم.
*در جلســه اى بودم که یکى از بزرگان داســتانى را 
تعریف کرد. او گفت: شــخصى در اهواز درمنبر بوده 
و فردى در آنجا خواب مى بیند کــه آن منبرى براى 
او تعریف کــرده امام زمان(عج) بــه خوابش آمدند و 
گفته اند که رئیس جمهور شما، احمدى نژاد است! این 
موضوع در زمان انتخابات رخ داده بود. من خودم در آن 
جلسه حضور داشتم و خیلى هم تعجب کردم که این 
استاد بزرگ چطور به خواب یک نفر با این واسطه ها 
اعتماد مى کند و رئیس جمهور مملکت را از زبان امام 
زمان(عج) معرفى مى کند؟ خیلى تعجب کردم و االن 
برایم جاى سئوال اســت که واقعًا این کارهاى آقاى 
احمدى نژاد را هم امــام زمان(عج) تأیید مى کند؟ آن 

اســتاد محترم تأیید مى کند؟ اینها باید پاسخ بدهند. 
یک نفر از من پرسید این چه کارى است که این افراد 
انجام مى دهند؟ گفتم بروید از همان استاد بپرسید! به 
هرحال افرادى که تا این حد کارهاى دولت هاى نهم و 
دهم را تأیید مى کردند و تا میزان زیادى ارزش او را باال 
مى بردند، حتى مى گفتند یارانه ها پول امام زمان(عج) 
است، بدانند که این سکوت براى مردم محل سئوال 
است. روحانیت نباید ساکت باشد. آن علما و بزرگان 

باید بیایند و مردم را توجیه کنند.
*برداشت مردم و فهم عرفى از این سکوت ها، حمایت 
است. یعنى اگر سکوت در جایى که نباید اتخاذ شود، 
اتفاق بیافتد، مردم مى گویند این ســکوت به معناى 
حمایت اســت. به هر حال اگر کسى مخالف حرکات 
این آقایان باشد، باید عکس العملى از خود نشان دهد. 
مصاحبه اى، ســخنرانى اى، سر جلسه درسى تذکرى 
بدهد و یا نکتــه اى بگوید که ما بفهمیم نظرشــان 

چیست.

  انصاف نیوز | به رقم هاى زیر دقت کنید: 200 
میلیارد دالر قرار داد براى توســعه  بهداشت و درمان و 
صنایع نفت و گاز و معدن، 15 میلیارد دالر توسعه  صنایع 
الکترونیک، 110 میلیار دالر فروش آنى سالح به همراه 
350 میلیــارد دالر قرارداد ده ســاله  فروش تجهیزات 
نظامى پیشرفته، دو میلیارد دالر قرارداد فروش موشک 
و 15 میلیارد دالر فروش جنگنده  اف_16، 3/8 میلیارد 
دالر فروش انواع کشتى و قایق هاى جنگى و هواپیماى 
نظامى و موشــک ضد تانک، پنج میلیارد دالر فروش 

هواپیما، موشک و تسلیحات سبک.
اینهــا فقــط بخشــى از قراردادهایــى هســتند که 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا تنها طى دو سفر 
اخیرش به حاشیه  خلیج فارس با کشورهاى عربستان، 
امارات، بحرین، کویت و قطر امضا کرده است. تمامًا در 
حوزه  صنایِع به شدت پر ســود نظامى و الکترونیک و 

صد البته نفت.
جمع ارقام باال حدود 685 میلیار دالر است و اینها البته 
قراردادهایى هســتند که با یک ســرچ ساده در گوگل 
مى توانید از آنها مطلع شوید و اینها جداست از قراردادها 
با سایر کشورهاى جهان و یا حتى ســایر قراردادها با 
همین کشورهاى پرنفت و پول که قرار نیست امثال ما 

با سرچ کردن در گوگل از آن مطلع شویم.
در دوران پســا برجام و با رفع تحریم هاى مالى و روند 
افزایش صادرات نفت ایران و با احتساب صادرات روزانه 
سه میلیون بشکه نفت 45 دالرى، کل درآمد نفت ایران 
در سال 95 به رقمى حدود 49 میلیارد دالر بالغ مى شود. 
دوباره ارقــام را بخوانیم، کل صــادرات نفت ایران در 
دوران پســابرجام و با افزایش صادرات و پس گرفتن 
سهم مان از بازار نفت و اوپک مى شود حدود 50 میلیارد 
دالر. یعنى ترامپ به اندازه  درآمد 13 ســال نفت ایران 
فقط طى دو مسافرت به چند کشور همسایه تجهیزات 

پر سود فروخته است! 
هنوز هم مى توان براى خوب ندانستن تاریخ و جغرافیا 

سرزنشش کرد؟
از بین سیاستمداران آمریکا اولین بار «کلینتون» مسئله  
گرمایش زمیــن را به عنوان یک بحــران مطرح کرد. 
رئیس جمهور جمهوریخواه پــس از او «جرج بوش» 

زیر بار فشارهاى داخلى و خارجى براى امضاى قرارداد 
«کیوتو» نرفت و تالش کرد اساســًا مسئله  گرمایش 
زمین و ارتباطش با انتشار گازهاى گلخانه اى را رد کند. 
«باراك اوباما» پس از جــرج بوش آمد و این بار رئیس 
جمهور دموکرات کاخ سفید به صداهاى بیرون از کاخ 
و البى هاى قدرتمند نفت و زغال ســنگ گوش داد و 
قرارداد «پاریس» را امضا کرد. آمریکا در کنار چین به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننــدگان گازهاى گلخانه اى 

متعهد شدند بیشــتر از سایر کشــورها در روند توسعه  
انرژى هاى پاك ســرمایه گذارى کنند و حتى متعهد 
شــدند براى توانمندســازى سایر کشــورهاى جهان 
براى توسعه  اســتفاده از انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر 

کمک کنند.
ترامپ با شــعار حمایت از کارگران صنعت فرسوده و 
کم بازده  زغال ســنگ و با حمایت البى هاى قدرتمند 
صاحبان صنایع نفت و گاز و زغال سنگ آمد و طى یک 

ســخنرانى بى باکانه خروج از پیمان بزرگ پاریس را 
اعالن کرد. از رهبران سیاسى جهان و صاحب فیسبوك 
گرفته تا روشنفکران جهان و کاربران فیسبوك این کار 
را فاجعه بار و دیوانه وار توصیف کردند اما ترامپ دیگر 
قرار نبود صدها میلیارد دالر را صرف توسعه  انرژى هاى 
پاك کند و حتى بدتر از آن به کشورهاى ضعیف تر حاتم 
بخشــى کند. نکته  مهمترى که ترامــپ و البى هاى 
همراهش خوب مى دانســتند این بود کــه دیگر قرار 

نیست بازار جهانى زغال سنگ را به رقباى سنتى شان 
چین و هند واگذارنــد و در عوض از ســانتیگرادهاى 
بى ارزش دماى کره زمین مراقبت کننــد. در این بین 
کارگران صنایع قدیمى زغال سنگ هم به سرکارهاى 
ناامن شان بازگشــتند و خب هر سیاستمدارى مى داند 
این یعنى حداقل چند کرسى بیشــتر در مجلس و سنا 
براى خودى ها و یا حتى ذخیــره  رأى براى دوره  بعدى 

انتخابات.
ترامــپ از قــرارداد تجــارت آزاد اقیانــوس آرام 
(ترانس پاســیفیک) هم خارج شــد. دیگر قرار نیست 
کشورهاى صنعتى دیگرى چون آلمان و ژاپن کاالهاى 
صنعتى شــان را با هزینه  گمرکى کم به آمریکا صادر 
کنند. ترامپ وعده داده مالیات ها را تا 75 درصد کاهش 
مى دهد و البته براى شــرکت هایى که خارج از آمریکا 
ســرمایه گذارى کنند جریمه وضع مى کند و اینها همه 
یعنى یک تالش کالســیک براى مثبت نگهداشــتن 

تراز تجارى.
 84 نرخ اشــتغال در دوران ترامــپ از 81 درصد به 5
درصد رشد کرده اســت. بر خالف برخى پیش بینى ها، 
2 به زیر 2 درصد کاهش یافته اســت.  تورم از حدود 8
کسرى تجارى از سال آخر ریاست اوباما کمى بهتر شده 
است و ادعا دارد که مى تواند رشــد تولید ناخالص را به 

5 درصد برساند.
شاید بگویید این رشدهاى اقتصادى موقتى هستند و در 
نهایت براى مردم آمریکا و «تمام جهان» خطرناك و 
مضر خواهند بود. باید بگوییم اول اینکه آن بخش «تمام 
جهان» که اصًال اهمیتى ندارد و ترامپ و هم فکرانش 
هم بارها صراحتًا نظرشــان را راجع به «تمام جهان» 
اعالن کرده اند. او اکنون رئیس جمهور کشورى است 
که مى تواند با شش هزار و 700 کالهک هسته اى اش 

چندین بار «تمام جهان» را نابود کند.
در خبرها آمده بود ترامپ در یک مصاحبه گفته برایش 
مهم نیســت دیگران او را دیوانه خطاب کنند. همه  ما 
خوب مى دانیم ترامپ یک قهرمان است چون قهرمان 
شــدن در کاپیتالیــزم دیوانگى مى خواهــد و او امروز 
قهرمان سرمایه دارى اســت. همان سرمایه دارى که 

هیچ نمى فهمد به جز بازار و تراز مثبت تجارى.

 این بار به ترامپ یک  جور دیگر نگاه کنید 

اندر فضیلت دیوانگى! 

 انتقادبه سکوت کسانى که زمانى از احمدى نژاد حمایت مى کردند

غرویان: این سکوت براى مردم محل سئوال است

بلغارستان اعالم کرد ایران به هواپیماى حامل نخست وزیر و پادشاه پیشین این کشور 
که قصد داشتند به عربستان سعودى بروند اجازه استفاده از حریم هوایى اش را نداد. 
هواپیماى حامل مقامات بلغارستان به ناچار از طریق عراق به عربستان رفته اند. «اکاترینا 
زاهاریوا» وزیر خارجه بلغارستان، این اقدام ایران را «غیرقابل توصیف» خوانده است. 
آنگونه که رسانه هاى بلغارستان گزارش داده اند این رویداد روز سه شنبه هفته پیش رخ 
داده است. وزیر خارجه بلغارستان از احضار سفیر ایران در صوفیه براى اداى توضیح در 

این زمینه خبر داده است.
  در همین حال بهرام قاسمى، ســخنگوى وزارت امورخارجه گفت: آنچه رخ داد اعالم 
اشــتباه اطالعات پروازى و کد مجوز دریافتى توسط خلبان هواپیما به برج مراقبت در 

ایران بود که به همین دلیل هواپیما مورد شناسایى قرار نگرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: متأسفانه دولت ها یک مجموعه کارخانه هاى 
ورشکسته که سربارشان بودند را به عنوان رد دیون به 
سازمان تأمین اجتماعى دادند و بارى جدید بر دوش 

سازمان گذاشتند.
محمدجواد جمالى ادامه داد: باید روال به نوعى باشد 
که تعداد کسانى که بیمه مى شــوند از تعداد کسانى 
که مســتمرى مى گیرند بیشتر باشــند و نسبت هم 
باید باال باشد. در حالى که در ایران این تعداد به دلیل 
ضعف اشــتغالزایى و برخى مقررات تســهیل کننده 
بازنشستگى، تناسب درستى ندارد و تأمین اجتماعى 
به صندوقى تبدیل شــده که بیشتر از آنچه حق بیمه 
مى گیرد، مستمرى مى پردازد که این زنگ خطر را به 

صدا درآورده است.
جمالى با اشــاره به باالرفتن ســن امید به زندگى در 
کشور گفت: اکنون متوسط سن امید به زندگى در حد 
75 سالگى است اما از سوى دیگر سن بازنشستگى را 
در برخى موارد کاهش داده ایم و به گروه هاى مختلف 
امتیازهایى داده ایم که با 20 سال سابقه بیمه پردازى 
و حتى کمتر هم بازنشسته شوند. نتیجه آن شده است 
که ورودى منابع حق بیمه کاهــش یافته و خروجى 
مصارف مســتمرى ها و ســایر خدمات باال رفته که 
بحران مالى براى تأمین اجتماعى به وجود آورده است.

وى با تأکید بر اینکه باید به ســرعت براى مشــکل 

نقدینگى تأمین اجتماعى چاره اندیشــى شود، گفت: 
تأمین اجتماعى به عنوان مهمترین و گســترده ترین 
سازمان بیمه اجتماعى کشور با مشکل مالى روبه رو 
است و شرکت «شستا» که وظیفه اش افزایش سرمایه 
و تأمین نقدینگى براى تأمین اجتماعى است، به دالیل 
مختلف از جمله تبدیل شــدن آن بــه حیاط خلوت 

دولت هاى گذشته، کارآمدى الزم را ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس با اشاره به بدهى 
کالن نهاد دولت به ســازمان تأمین اجتماعى گفت: 
هرگاه که مســئوالن این سازمان براى گرفتن طلب 
خود به نهاد دولت فشار آوردند، متأسفانه دولت ها یک 
مجموعه کارخانه هاى ورشکسته را که سربار دولت ها 
بودند به عنوان رد دیون به این سازمان دادند و به جاى 
آنکه بارى از دوش ســازمان بردارند، بارى جدید بر 

دوش سازمان گذاشتند.
وى گفت:  مسئله این است که این بدهى آنقدر بزرگ 
شــده که دولت در تمامى سال هاى گذشته نتوانسته 
اســت از عهده پرداخت آن برآیــد و اکنون هم توان 

پرداخت آن را ندارد.
جمالى تأکید کرد: باید چاره اندیشــى شود و منابعى 
براى پرداخت مطالبات ســازمان تأمین اجتماعى در 
نظر گرفته شــود و اگر اتفاق درستى رخ ندهد، آینده 
تأمین اجتماعى نگران کننده خواهد بود و بازنشستگان 
این سازمان نیز مانند بازنشستگان صندوق فوالد دچار 

مشکل خواهند شد.

محمدرضا زائرى، روزنامه نگار و کارشناس مسائل دینى به شدت به اتفاق 
رخ داده در مسابقات کبدى واکنش نشان داده است. 

به گزارش تابناك، حجت االســالم والمســلمین زائرى در این باره نوشته 
است:«دعواهاى طنزآمیز و شــرم آور رئیس جمهور ســابق و مسئوالن 
قوه قضائیه را شــاهدیم و به روى خودمان نمى آوریــم، ماجراى دردناك 
بالتکلیفى مواضع مان در مقابل رژیم صهیونیستى در میدان هاى ورزشى 
را مى بینیم و خون دل مى خوریم، ولى این یکى را به قول معروف نمى دانم 
باید کجاى دلمان بگذاریم. آیا این بازى ها مسخره کردن حکم خدا نیست؟ 
آیا ملعبه کــردن دین و اعتقادات مردم نیســت؟ در تاریخ بشــر کســى 
اینقدر دین و باورهاى مردم را به ســخره گرفته؟ کســى اینقــدر تعالیم و 
اندیشــه هاى متعالى اســالم را مضحکه کرده؟ به خدا درد دارد که نادانى 
و حماقت مــا اینطور مفهوم عظیــم و رفیع حجاب را به افتضاح بکشــد و

 هیچکس از بزرگان و اعاظم و علما و مراجع هم به روى خودش نیاورد! نه 
به عنوان یک آخوند عمامه به ســر، نه به عنوان یک شهروند ایرانى، بلکه 
به عنوان یک مرد مسلمان متأسفم که این عکس به عنوان سند بالهت و 
حماقت هم کیشان او در فهم و تطبیق یک موضوع دینى و یک حکم شرعى 

باقى خواهد ماند!» 

انتقاد تند زائرى به روسرى سرکردن مربى تایلندى

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى:

سازمان تأمین اجتماعى در آستانه بحران است

چرا ایران نخست وزیر بلغارستان را راه نداد؟
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سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: حضور عکاسان در 
دفاتر پیشخوان و پست بابت تصویربردارى براى کارت 
هوشمند ملى به شرط رعایت نرخ مصوب، بالمانع است.

سیف ا... ابوترابى در خصوص اظهاراتى مبنى بر ممنوعیت 
عکسبردارى براى کارت هوشمند ملى در دفاتر پیشخوان 
دولت و پست افزود: ســازمان ثبت احوال آمادگى براى 
حضور عکاسان را به شرط پذیرفته شدن قیمت مصوب 
کنونى توسط عکاسان و رعایت آن براى تصویر بردارى 

کارت هوشمند ملى را دارد . 
وى تأکید کرد: آنچه در حال حاضر در روند صدور کارت 
هوشــمند ملى براى عکس متقاضیان این کارت انجام 

مى شود، عکسبردارى و عکس روى کاغذ نیست، بلکه 
تصویربردارى الیو (زنده) است. 

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در حال حاضر 
تصویر بردارى براى کارت هوشمند ملى در دفاتر پست 
و پیشخوان دولت انجام مى شود و دستور توقف عکس 
گرفتن براى کارت هوشمند ملى براى دفاتر پست است و 

پست هم در حال پیگیرى این موضوع است. 
پیش از این، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران گفته 
بود که بر اساس دستور دیوان عدالت ادارى عکسبردارى 
براى کارت هوشمند ملى در دفاتر پیشخوان دولت و پست 

توسط دفاتر یاد شده و پست غیر مجاز است.

معاون امور اجتماعى وزیر بهداشت گفت: در کشور حدود 
350 هزار بیمار سرطانى داریم. 

محمدهادى ایازى اظهار داشت: ساالنه صد هزار بیمار 
به بیماران سرطانى اضافه مى شود که نگران کننده بوده 
و ســرطان ســومین عامل مرگ و میر در کشور است.
وى ادامه داد: براى مبارزه با مرگ و مقابله با ســرطان 
راهى جز اجتماعى کردن حوزه سالمت نداریم و اولین 
اقدام در افزایش ســواد ســالمت بوده است، مسئله اى 
که موضوعى پیچ پا افتاده بوده، اما بســیار حائز اهمیت

 است.
ایازى با بیان اینکه در حوزه کودکان به دالیل نامساعد 

محیطى آمــار بیماران مبتال به ســرطان رو به افزایش 
است، افزود: بیشترین ســرطان  این گروه سنى سرطان 
خون و سپس پوســت بوده و خوشبختانه شانس درمان 

آنها باال است.
معاون وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
آموزش هاى الزم میــزان فعلى مــرگ و میر کودکان 
سرطانى را کاهش دهیم؛ تقسیم بندى کودکان از دوره 
نوزادى بوده و اگر مادران حامله در معرض دود قرار دارند 
جنین دچار بیمارى مى شود و پدران و مادران سرطانى هم 
قبل از هرگونه اقدامى در جهت فرزندآورى باید مشکل 

بیمارى خود را حل کنند.

اضافه شدن ساالنه 100 هزار  
سرطانى در کشور

شرط حضور عکاسان در 
دفاتر پیشخوان و پست

نوازنده مشهور در زاهدان
معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى سیستان و بلوچستان گفت: «فیلیپ باژه»، 
نوازنده معروف فرانسوى براى اجراى کنسرت مشترك 
با گروه هاى موسـیقى این اسـتان به زاهدان سفر کرده 
است. مجتبى میرحسـینى در این باره اظهار داشت: این 
هنرمند فرانسـوى تا 11آذر(امروز) همـراه دختر خود در 
زاهدان حضور دارد تا عالوه بر بازدید از جاذبه هاى دیدنى 
و گردشـگرى مرکز سیستان و بلوچسـتان با گروه هاى 

موسیقى این استان کنسرت مشترك برگزار کند. 

واگذارى جنگل!
پارك جنگلى یاسوج که در حال حاضر توسط شهردارى 
این شهرستان اداره مى شـود، قرار اسـت به وزارت نفت 
واگذار شـود، این در حالى است که فعاالن محیط زیست 
نسبت به این تصمیم ابراز نگرانى کرده اند و از مسئوالن 
مربوطه درخواست کرده اند که در خصوص تغییر کاربرى 
پارك جنگلى و واگذارى آن شفاف سـازى کنند. عزت ا... 
بهشـتى فر، مدیر کل جدید منابع طبیعـى و آبخیزدارى 
کهگیلویه و بویراحمد در این باره مى گوید: در قرارداد قید 
خواهد شد که هیچ منعى براى استفاده مردم ایجاد نکنند. 

20 درصد زوج ها نابارورند
مدیرعامل مجتمع دارویى درمانى هالل احمر گفت: 20 
درصد زوج هاى ایرانى نابارور هستند. حمید چوبینه عنوان 
کرد: ازدواج دیرهنگام، استرس هاى شغلى، قرار دادن رایانه 
بر روى پاها در مردان و پوشش تنگ مى تواند سبب بروز 
نابارورى شود. همچنین افرادى که در مشاغلى همچون 
نانوایى فعالیت مى کنند یا خلبان هستند ریسک باالترى 

در نابارورى دارند.

جزئیات احداث پالسکوى جدید
افشـین حبیب زاده، معاون نظارت شـوراى شهر تهران 
با بیان اینکه سـرانجام پس از حدود یکسـال و برگزارى 
جلسات متعدد ساخت، ساختمان جدید در محل پالسکو 
به مرحله نهایى رسید، گفت: در نشسـت شهردار تهران 
با رئیس بنیاد مسـتضعفان، آنها  به توافق رسیدند زمین 
ساختمان جنوبى که دچار ریزش شـده بود با 4000 متر 
زمین در ضلع شرقى ادغام شود تا ساختمان فاخر و ایمنى 
11 طبقه اى تأسیس شود و همچنین ساختمان شمالى نیز 
مقاوم سازى شود و به احتمال زیاد کلنگ ساختمان جدید 

پالسکو در سالگرد حادثه به زمین مى خورد.

40 میلیارد براى زلزله زدگان 
قائم مقام مشـارکت هاى مردمى بهزیستى کشور گفت: 
14 میلیارد و 300 میلیون کمک نقدى و 26 میلیارد تومان 
کمک غیرنقدى از سوى مردم براى زلزله زدگان کرمانشاه 
جمع آورى و ارسال شده است. محمدعلى کوزه گر گفت: 
عمده کمک هاى غیر نقدى از سـوى مراکز بهزیسـتى 

استان هاى همجوار مناطق زلزله زده ارسال شد.

حج اندونزى ها از ایران
علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی در دیدار با سفیر اندونزي در تهران گفت: 
موضوعی که باید در دسـتور کار قرار گیرد و به آن توجه 
شـود بحث حجاج اسـت. ما آمادگـی داریم کـه حجاج 
اندونزي از مسیر ایران به حج بروند. شهر هایی مثل شیراز 
ظرفیت خوبی به عنوان یک مقصد میانی براي پذیرایی 

از حجاج دارند.

5 استان که 
بیشترین صدقه را داده اند

على محمدذوالفقارى، معاون توسعه مشارکت هاى مردمى 
کمیته امداد  با اشاره به رشـد 47 درصدى مشارکت هاى 
مردمى در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مشابه آن 
در سال گذشته اعالم کرد: کمک هاى مردم استان هاى 
فارس، تهران، خراسـان رضوى، اصفهـان و آذربایجان 
شرقى حدود 50 درصد از مشارکت هاى جذب شده را به 

خود اختصاص داده است.

چرك نویس شــیون ها و دســت هایى که روى مى خراشند، شیوه 
عزادارى اســت که تصاویرى از آن بعد از زلزله غرب 
کشور بارها منتشر شد. این شیوه از عزادارى پیشینه اى 
تاریخى دارد که همچنان در برخــى مناطق ایران از 

جمله کرمانشاه انجام مى شود.
هوشــنگ جاوید پژوهشــگر در گفتگو با ایسنا درباره 
مراسم سوگوارى زنان در مناطق زلزله زده غرب کشور 
بیان کرد: این نوع ســوگوارى در مناطق غرب کشور 
دیرینه باســتانى دارد و پیکرك هایى در کاوش هاى 
باستان شناســى از تپه مارلیک گیالن به دست آمده 
که مربوط به هزاره اول قبل از میالد است و درباره این 

مراسم اطالعاتى به ما مى دهند.
او با بیــان اینکه ایــن نوع مراســم ســوگوارى به 
جز کرمانشــاه در مناطــق زاگرس نشــین هم اجرا 
مى شــود، گفت: اقوام بختیارى ، لر، لــک  و کرد نیز 
این مراســم را همچنان انجام مى دهنــد. همچنین 
درباره چگونگــى به وجود آمدن این نوع ســوگوارى 
تحقیقاتى به صورت دانشــجویى انجام شــده است. 
پیش از انقــالب نیز از نظــر مردم شناســى در این 
باره پژوهش هایــى انجام شــده اما بعــد از انقالب 
به انــدازه کافى بــه این موضــوع پرداخته نشــده 

است.
نویسنده کتاب «آشنایى با موسیقى نواحى ایران» درباره 
این مراسم سوگوارى توضیح داد: به این گونه سوگوارى 
«واى» گفته مى شود. این آیین از دوره ساسانى شکل 
جدى به خود گرفته است که در حال حاضر هم در برخى 
مناطق انجام مى شــود اما نوع شیون کردن آن تفاوت 
پیدا کرده و متن با باورهاى اسالمى عجین شده است 
اما نوع حــرکات و نغمه گى ها به نوعــى کهن بودن و 

بدوى بودن خودش را نشان مى دهد. 
جاوید با بیان اینکه این مراســم به چند شکل برگزار 
مى شــود، اضافه کرد: زمانى که زن ها این کار را انجام 
مى دهند، دست هایشــان را مى چرخانند که حکایت از 
پیچان بودن مرگ در زندگى بشر است. روى خراشیدن 
نیز در «شاهنامه» و در داستان مرگ سیاوش و سهراب 
آمده است. این حرکت همچنان دراقوام زاگرس نشین 
انجام مى شــود. این حرکت نشان دهنده بدبختى و به 

معناى سیاه روزى است. 

این پژوهشــگر بیــان کرد: مــردان نیز ایــن مرثیه 
ســرایى را انجام مى دادند. زال نیز ایــن کار را براى 
کشته شــدن رســتم و زواره انجام مى دهد. از همان 
زمان هم رسم گالب، مشک و عنبر به خاك پاشیدن 
یا گلبــاران کردن مزار از ســمت مردم ایران شــکل 

مى گیرد.
جاوید با بیان اینکه در حال حاضر نقش این مراسم در 

پاره اى از مناطق ایران کم شــده است، گفت: حتى در 
سمنان نیز شاهد این مراسم هستیم. وجود پیکره مرد و 
زن سوگوار در موزه ملى نشان دهنده قدمت این مراسم 
در ایران است.  در پیکره زن سوگوار که در تپه مارلیک 
گیالن به دست آمده با زنى روبه رو هستیم که با ناخن 
روى صورتش را مى خراشد.  تاریخ این پیکره به حدود 

سه هزار و500 سال پیش بر مى گردد.

او افزود: عده اى از زنان خاص در گذشته نیز این آیین 
را برگزار مى کردند. براى مثال در بخشى از کرمانشاه 
به این آئین «الواندن» یعنى به گریه یا شــور انداختن 
زنان مى گویند. الواندن گونه اى از الالیى هاى مرثیه وار 
است که براى جوانان کشته شده مى خواندند. به زنانى 
که این کار را انجــام مى دادند، «بِلــوان» مى گفتند. 
مهمترین زنى که حدود 40 سال گذشته در کرمانشاه 

این کار را انجام مى داد به «کوکى بلوان» معروف بود. 
این زن مادر شاعر معروف کرمانشاهى به نام «منوچهر 

آذرنیا» بود.
این پژوهشــگر بیان کرد: حتى مادران شهدا نیز این 
آییــن را در دوران جنگ بر ســر مــزار فرزندان خود 
انجام مى دادنــد. زنان لُر و ُکرد به صورت بداهه ســر 
خاك شــعر مى گوینــد. آنها «ســوگینه» هایى براى 
فرزندانشــان مى خواندند کــه باور کردنى نیســت. 
ســال ها پیش که در تحقیقاتم به ایــن زنان برخوردم 
درخواســت کردم بودجه اى بــراى آن فراهم کنند تا 
شــعرهایى را که این مادران بر مزار فرزندان شــهید 
خــود مى خوانند، ثبــت و ضبط کنیم زیرا بخشــى از 
فرهنگ جنگ است اما این درخواســت انجام نشد و 
با فوت بســیارى از این مادران، این فرهنگ نیز از بین

رفت.

آیینى که آوار زلزله، آوار از رویش کنار زد

سوگوارى به شیوه 3000 سال قبل

به این گونه سوگوارى 
«واى» گفته مى شود. 

این آیین از دوره 
ساسانى شکل جدى 
به خود گرفته است 
که در حال حاضر هم 
در برخى مناطق انجام 
مى شود اما نوع شیون 
کردن آن تفاوت پیدا 
کرده و متن با باورهاى 

اسالمى عجین شده 
است

چند وقتى است عکسى در شــبکه هاى اجتماعى محور 
توجه و اظهارنظرهاى مختلف قرار گرفته اســت؛ کشف 
حجم قابل توجهى گردو که از دل زمینى در تهران بیرون 
آمده و اولین متهم این موضوع جونده قهوه اى رنگ جوى 

زیست بود؛ موش.
مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهرى شهردارى تهران 
در گفتگو با مهر با اشــاره به این تصویر گفت: این اتفاق 
مربوط به میدان 78 نارمک بوده است و پخش این تصویر 

در فضاى مجازى سر و صداى بسیارى ایجاد کرد. 
اردوان پورمحمدى گفت: با توجه به حساسیت موضوع و 
گردش این تصویر در شبکه هاى متعدد اجتماعى، براى 
صحت و ســقم موضوع، اکیپ هایى را بــه محل مورد 
نظر فرســتادیم. وى افزود: موش هاى شــهرى عالقه 
بسیارى به گردو دارند اما امکان ندارد موش به این شکل 
فیزیکى گردو را جمع و دپو کند. آن هم در کالنشــهرى 
مثل تهران که به دلیل رعایت نکردن بسیارى از مسائل 
ابتدایى در حوزه پســماند، غذا براى ایــن جانور موذى 
همیشــه وجود دارد. وى ادامه داد: از نظر علمى و عقلى 
این نوع دپو و این حجم اصًال توســط موش قابل تأیید 

نیست.
مدیر کنترل و مبارزه با حیوانات شهرى شهردارى تأکید 
کرد: موش هاى شهرى مخصوصاً راتوس هاى قهوه اى 
و سیاه و موش هاى خانگى ذاتًا عالقه اى به انبارکردن و 
دپو ندارند؛ چون در محیط شهرى آنقدر غذا هست که نیاز 

به این موضوع نباشد.
وى افزود: از سوى دیگر این موش ها در فضاى شهرى 
ذاتًا خانه سازى نمى کنند. اما موش هاى بیابانى این کار 
را مى کنند و ممکن اســت تا سه متر النه حفر کنند و راه 
فرار بگذارند. اما موش هاى شــهرى این گونه نیستند، 
یک فضاى 20 تا 30 مترى حفر مى کنند یا کنار ریشــه

 درخت ها النه مى سازند.
پورمحمــدى در تشــریح ماجــراى عکس حاشــیه 
ســاز گفت: با توجه به ایــن نکته هایى که گفته شــد، 

ما پیگیر موضوع شــدیم، تا اینکه یکى از شــهروندان 
ســاکن همان محله توضیحاتــى داد که کلیــد ماجرا

 بود.
وى گفت: این شهروند ســالخورده توضیحاتى ارائه داد 
که مســتندات آن به صورت تصویر موجود است. ماجرا 
هم مربوط به گردوهاى فاســدى بود که این شــهروند 
براى دور ریختن آنها و اســتفاده نشــدن آنها از سوى 
دیگران تصمیم گرفت آنها را در مقابل باغچه رو به روى 

خانه شان چال کند.

عکسى که حاشیه ساخت

داستان موشى که گردو انبار مى کرد واقعیت دارد؟

مدیرطرح حفاظت از تاالب هاى ایران ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: الگوهاى مصرفى در کشور ما تغییر کرده 
و میزان دورریز موادغذایى در ایران نسبت به سایر کشورهاى 

جهان باالست.
ابوالفضل آبشت با اشاره به افزایش جمعیت و مدل مصرف 
آب در کشور اظهار داشت: ما در کشور کمبود آب نداریم، اما 
با توجه به افزایش جمعیت و مدل نادرست مصرف آب باید 
براى منابع آبى مدیریت درست داشــته باشیم.وى با بیان 
اینکه الگوهاى مصرف را باید در کشور تغییر دهیم، افزود: 
کشــورهایى مانند هند، تایلند، الئوس و کامبوج در ســال 
نزدیک به 2 متر بارندگى دارند و حال کشور ما ساالنه حدود 
200 میلیمتر بارندگى دارد که یک ســوم متوسط بارندگى 

کل دنیاست.
آبشت گفت: در ایران الگوى مصرف بر اساس تقاضاى مردم 
است، یعنى اینکه در سفره هر ایرانى مهمترین اقالم غذایى 
مثل برنج باید باشد که همین مواد غذایى بیشترین مصرف 
کننده آب نیز محسوب مى شــوند، به عنوان مثال در حوزه 

بختگان و زاینده رود با اینکه با کمبود آب مواجه هستیم، اما 
برنج کاشت مى شــود. چرا که متقاضى براى این محصول 
داریم. وى ادامه داد: گوشــت دومین محصول پر مصرف 
و ایران نیز یکى از مصرف کنندگان بزرگ در جهان اســت 
که همه این محصوالت به عنوان الگوى مصرف در کشور 

محسوب مى شوند و باید این موارد را مدیریت کنیم.
مدیر طرح حفاظت از تاالب هاى ایران سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه مدیریت و الگوى مصرف را باید تغییر 
دهیم، اظهار داشت: اگر در کشور مدیریت منابع آبى صحیح 
باشد، دیگر نیازى به تأمین آب از کشورهاى دیگر نیست.وى 
با بیان اینکه ما سال ها با شرایط کمبود آب در کشور زندگى 
کردیم، ادامه داد: کشور با خشکسالى هاى پى در پى مواجه 
بوده است. خشکسالى بخشى از طبیعت این کشور است و 

نمى توانیم بگوییم این خشکسالى اخیراً اتفاق افتاده است.
آبشت با بیان اینکه الگوى هاى مصرفى در کشور ما تغییر 
کرده است، گفت:کشور ما یکى از کشــورهاى رتبه دار در 

دورریز مواد غذایى در جهان است. 

رتبه منفى ایرانى ها در دور ریز موادغذایى

رئیس ســازمان امــور اجتماعى کشــور با تشــریح 
مشــکالت اجتماعى کشــور گفــت: کشــور ژاپن با 
130 میلیــون جمعیت ، 70 هزار زندانــى دارد اما تعداد 
زندانیــان در ایــران 220 هــزار نفر به صــورت ثابت 

اســت. حجم پرونده هاى قضائى در کشــور زیاد است؛ 
15 میلیون پرونــده قضائى وجود دارد و 5/5تا شــش 
میلیون پرونــده قضائى جدید در گــردش داریم؛ حدود 
800هزار پرونده نزاع و خشــونت داریم و ســاالنه به 
500هزار پرونده هاى مرتبط با دعاوى خانواده رسیدگى 

مى شود.
تقى رســتم وندى افزود: ده تا 12 میلیــون نفر زیر خط 
فقــر زندگى مى کنند. نــرخ بیکارى حــدود 12 درصد 
اســت که این نرخ بین جوانان به 24 درصد مى رســد؛ 
19 میلیون نفر با مشــکل بد مســکنى مواجه هستند؛ 
8 درصــد از تولید ناخالــص ملى در تصادفــات از بین 
مى رود؛ نیم میلیون نفر مجــروح و 40 هزار نفر معلول 

به دلیل تصادفات رانندگى داریــم. 8/5میلیون نفر در 
مناطق مرزى با مشــکالت زیرســاختى و در دو دهه 
اخیــر با خشکســالى و مهاجــرت مواجه هســتند که 
درگیر شدن آنها در چرخه اى از آســیب هاى اجتماعى 
و شهرنشــینى آشــفته، نتیجــه این مهاجــرت بوده

 است.
رئیس سازمان امور اجتماعى کشــور ادامه داد: به دلیل 
همین شهرنشینى آشفته، 30 میلیارد دالر بابت آلودگى 
هوا خســارت مى بینیم. ما رتبه اول بیمارى هاى قلبى 
عروقى را در جهان داریم. طبق تحقیقات وزارت بهداشت 
در سال 94،  بیش از 23 درصد مردم با یکى از اختالالت 

خلقى و روانى درگیر بودند. 

آمار عجیب مشکالت اجتماعى در ایران 

سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد: مخدر «دستمال» مرطوب در مدت کوتاه ترى 
افراد را به سمت مرگ مى برد.

پرویز افشار بیان کرد: اثرات دستمال مرطوب شبیه اثرات مارى جواناست اما بسیار بسیار 
شدیدتر و قوى تر است؛ این ماده بین 20 تا 80 برابر حشیش قوى تر است به همین علت 

اثرات و توهم زایى که ایجاد مى کند چندین برابر حشیش است. 
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر به شکل این ماده محرك جدید اشاره کرد و گفت: آن 
چیزى که در قالب دستمال مرطوب آمده است، ورقه هاى کاغذى است که به دستمال مرطوب 

معروف شده، که مانند حشیش مصرف مى کنند.

هشدار جدى درباره  «دستمال»
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برگزارى همایش
«طلیعه حضور» 

معاون فرهنگى تبلیغى حوزه علمیه خواهران اصفهان 
از برگزارى همایش و اردوى تربیتى «طلیعه حضور» 
براى بیـش از 900 نفـر از طـالب جدیدالورود سـال 

تحصیلى 97- 96 این مدیریت خبر داد.
صدیقه بهشـتى گفت: همایش «طلیعـه حضور» روز 
دوشنبه 13 آذر ماه 96 در حسـینیه فاطمه الزهرا(س) 

اردوگاه شهید کاظمى نجف آباد برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: ایـن همایش با هدف تبیین راه و رسـم 
طلبگى و ترسـیم افق هـاى پیش رو و تقویـت انگیزه 

طالب برگزار مى شود.

کشف 872 الکتروموتور قاچاق 
مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف استان از کشف تعداد 
872 عدد الکتروموتـور به ارزش پنجمیلیـارد و 500 

میلیون ریال در اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: در بازرسى هاى 
میدانى کارشناسان از یک انباردر شمال شهر اصفهان، 
تعداد 50 هزار و 40 عدد کپسول تقلبى خارج از شبکه  
داروسازى به ارزش 780 میلیون ریال کشف و تحویل 

مراجع قانونى شد.
وى با اشـاره بـه اینکـه در بازرسـى هـاى میدانى و 
تخصصى دیگـر کارشناسـان قاچـاق کاال مدیریت 
بازرسى و نظارت اصناف اسـتان از یک انبار درشمال 
غربى شـهر اصفهان، تعداد 872 عدد الکتروموتور به 
ارزش پنج میلیارد و 500 میلیون ریال کشـف و براى 
انجام مراحـل قانونـى تحویل مراجع ذیصالح شـد، 
افزود: در بازرسـى دیگـر تعداد پنج هـزار و 800 عدد 
اسـپینر به ارزش 855 میلیون ریال کشـف و تحویل 

مراجع ذیصالح شد.

افزایش قیمت 
میوه هاى پاییزي 

در ابتـداى فصـل پاییـز قیمت اقـالم میـوه و تره بار 
نوسـان چندانـى را در بـازار مصـرف نداشـت، ایـن 
روند باثبات اندکـی در میانه فصل پاییـز تغییر کرد و 
قیمـت برخی اقـالم مخصـوص این فصـل از جمله 
پرتقال، کیوي، گریپ فروت، انار و نارنگی با افزایش 
قیمـت 500 تومانی تـا هـزار و 500 تومانـی همراه 

شد.
آخرین قیمت میوه هاى پاییزى به شرح زیر است:

هر کیلو انار ممتاز شـش هزار تومان، هر کیلو به پنج 
هزار و 500 تومان، هر کیلو خرمالوى ممتاز پنج هزار 
تومان، زرشـک هفـت هـزار و 500 تومـان، پرتقال 
تامسـون جنوب چهـار هـزار و 500 تومـان، پرتقال 
تامسـون شـمال دو هزار و 200 تومان، زنجبیل 10 
هزار تومـان، نارنگى تخـم ژاپنى 15 تایـى پنج هزار 
تومان، لیمو شـیرین چهار هزار و 500 تومان و سیب 

درختى سه هزار تومان.

مسمومیت50 نفر با 
گاز منواکسید کربن

مدیـر مرکز حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان 
اصفهـان گفـت: 50 نفـر از ابتـداى سـال جـارى تا 
کنون دچار مسـمومیت با گاز منواکسید کربن شدند 
که پنـج مـورد از ایـن مسـمومیت ها منجر بـه فوت

 شد.
غفور راستین اظهار داشت: سـال 1394، 284 نفر در 
استان اصفهان دچار مسـمومیت بر اثر گاز شدند که 
متأسـفانه 29 نفر از آن ها جان خود را از دست دادند و 
در سال 1395 این آمار به 380 نفر رسید که 26 نفر از 

آن ها فوت شدند.
وى ادامه داد: گاز گرفتى در اثر گاز منواکسـید کربن 
با آغـاز فصـل سـرد و در مناطق سـرد اسـتان مانند 
فریدون شـهر، خوانسار، سـمیرم و گلپایگان افزایش 
پیدا مى کند و بخارى غیراستاندارد و استفاده از بخارى 

زغالى از دالیل عمده گازگرفتگى است.
وى خطـاب بـه شـهروندان گفـت: شـهروندان 
درصورتى که با عالئم گازگرفتگى که شـامل تهوع، 
سـردرد و سـرگیجه و اسـتفراغ بوده مواجه شـدند و 
با شـیوه درمان آشـنا نبودنـد، بـا تلفـن 115 تماس 

بگیرند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه درحدود 
95 درصد پرونده هاى مالیاتى در سال 96 قطعى شد، گفت: 
در هشت ماه گذشــته چیزى درحدود 87 درصد درآمدهاى 

مالیاتى محقق شده است.
مراد امیرى با اشاره به اینکه در سال جارى 99 درصد اختالفات 
مالیاتى را با اصناف حل کردیم که بر اساس تبصره ماده 100 بنا 
را بر این گذاشتیم که خود اصناف هر آنچه ابراز دارند بر اساس 
اظهارنامه هاى مالیاتى بیان کنند، افزود: اصناف اصفهان با 
استقبال از طرح خود اظهارى به کمک اقتصاد و درآمدهاى 
عمومى کشــور آمدند و در حدود 95 درصد اظهارنامه هاى 

مالیاتى را توانستیم با این طرح دریافت کنیم.

وى با بیان اینکه مشکالت مالیاتى عمدتاً مربوط به سنوات 
قبل است، گفت: پرونده ها در دادرسى هاى مالیاتى در حال 
انجام است و این هم از آن جهت بود که پرونده ها را به نتیجه 

برسانیم و مالیات هاى مربوطه وصول شود.  
وى در خصوص بخشودگى جرائم مالیاتى بیان داشت: مؤدیان 
مالیاتى به  ویژه تولیدکنندگان در صورتى  که اصل مالیات خود 
را پرداخت کنند از  100 درصد بخشــودگى جرائم استفاده 
مى کنند، یعنى در واقع در صورت پرداخت اصل مالیات سنوات 
گذشته 100 درصد جرائم مالیاتى بخشیده مى شود و در صورت 
نداشتن توان پرداخت ســنوات، تمهیداتى نیز در خصوص 

پرداخت به صورت اقساط بلندمدت اندیشیده شده است. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت: هم اکنون 55 هزار و 870 حامى نیکوکار حمایِت 
بیش از 16 هزار فرزنــد یتیم و محســنین را بر عهده 

دارند.
حمیدرضا شــیران اظهار داشــت: این طــرح از جمله 
طرح هاى مشارکتى موفق کمیته امداد است و هم اکنون 
55 هزار و 870 حامى نیکوکار حمایت بیش از 16 هزار 

فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند.
وى عنوان کرد: بســیارى از حامیان عالوه بر پرداخت 
کمک هاى نقدى، از طریق کمک هاى غیر نقدى مانند 
تأمین سبد غذایى، پوشــاك و جهیزیه و رفع مشکالت 

درمانى، تحصیلى، مسکن و فرهنگى و آموزشى اعالم 
حمایت مى کنند.

وى اضافه کرد: در هشــت ماهه امســال 14 میلیارد و 
800 میلیون تومان به ایتام و فرزندان محسنین کمک 
شــده، ســهم ایتام 10 میلیارد و 800 میلیون تومان و 
سهم محسنین ســه میلیارد و 900 میلیون تومان بوده 

است.
شیران در ادامه درباره آمار افراد تحت پوشش این طرح 
گفت: 41 هزار و 295 حامى، حمایت از شش هزار و 809 
یتیم و 14 هزار و 575 حامــى، حمایت از 9 هزار و 199 

فرزند محسنین را بر عهده  دارند.

تحقق 87 درصدى
 درآمدهاى مالیاتى استان

حمایت 15 میلیاردى حامیان از 
ایتام اصفهانى

«مجلس و دولت براى کمــک به ارتقاى توانمندى هاى پژوهشــى و 
تجهیزات دانشــگاهى پیش بینى بودجه قابل مالحظه اى را براى سال 

آینده دارند.»
وزیر علــوم، تحقیقات و فناورى در شــانزدهمین نشســت رؤســاى 
دانشگاه هاى سطح یک کشور که به میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان 
برگزار شده بود با بیان این مطلب گفت: ما در کشور ظرفیت هاى بسیار 
زیادى به لحاظ زیرساخت هاى علمى آموزشى داریم و مجموعه اساتید 
و دانشجویان نخبه ما با انجام کارهاى علمى نشان دادند از جایگاه ویژه 
برخوردار هستند و در جهان اثرگذارند که این ثروت ها بسیار ارزشمند است.

منصور غالمى با بیان اینکه در برنامه هاى وزارت علوم از این ظرفیت ها 
بهره گیرى خواهد شد، افزود: ارتباط با صنعت و حل مسائل جامعه یکى 
از فعالیت هاى دانشگاه هاست که در سال هاى گذشته هم دستاوردهاى 
بسیار خوبى را شــاهد بودیم. اما هنوز براى توسعه و همکارى صنعت با 

دانشگاه، باید بیش از پیش تالش صورت پذیرد.
غالمى گفت: ما در بعضى از علوم جدید در دنیا، از جایگاه ویژه برخوردار 
هستیم به گونه اى که در تولید علم در منطقه رتبه نخست را داریم و در 
مجموع مأموریت هایى براى دانشگاه ها با کمک مراکز علمى و پژوهشى 
تعریف کردیم، راهبردهایى طراحى و تصویب شد، تا دانشگاه ها براساس 
این راهبردها حرکت کنند اما تحوالت هــم ایجاب مى کند طى اجراى 
این راهبردها، برنامه هاى روز و چابک هم طراحى و اجرایى شود که این 
نشست ها مى تواند الگوى عملى را براى سایر دانشگاه هاى کشور که در 

گروه دانشگاه هاى سطح یک کشور نیستند ترسیم کند. 
غالمى یادآور شــد: باید در راســتاى توانمندســازى دانش آموختگان 
دانشــگاه ها هم وســعت کار به گونه اى باشد که دانشــجویان پس از 
فارغ التحصیل شدن، توان کارآفرینى داشته باشند و حتى برنامه اجرایى 
براى آینده شغلى تعریف شــود تا بدون اتالف وقت، وارد خدمات علمى 

تخصصى در جامعه شوند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى با تبریک چهلمین سال تأسیس دانشگاه 
صنعتى اصفهان گفت: 40 سال سن جوانى اســت اما دانشگاه صنعتى 

اصفهان در عین جوانى، دســتاوردهاى ارزشــمندى داشته است. البته 
مجموعه دانشگاه هاى کشور داراى ظرفیت هاى علمى و فکرى محسوب 
شده و همه در راه اعتالى دانش در کشور کار مى کنند و مؤثر هم هستند 
ولى دانشگاه هاى بزرگ، با ظرفیت بیشترى در جاى خود مدنظر مى باشند.
غالمى به 16 آذر روز دانشــجو هم اشــاره کرد و گفت: روز 16 آذر روز 
دانشجو به عنوان نماد استکبارستیزى و شــعور دانشجویى است و خط 
استکبارستیزى دانشجویان همچنان استمرار دارد و نکته مهم اینکه چهره 
استکبار هنوز همان است که بوده و امید است این نگاه استکبارستیزى 
همچنان استمرار یابد و هوشیارى دانشجویان در این راستا ستودنى است.

■■■
در ابتداى شانزدهمین نشست رؤســاى دانشگاه هاى سطح یک کشور، 

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان از پختگى و رشد این دانشگاه در آستانه 
چهلمین سال تأسیس آن خبر داد و گفت: رشد و پختگى دانشگاه صنعتى 
اصفهان در سایه تالش و کار مستمر و دلسوزانه میسر شده و این دانشگاه 
را در زمره دانشگاه هاى سطح یک کشور قرار داده است و دانشگاه صنعتى 

اصفهان تنها دانشگاه صنعتى سطح یک غیر مستقر در تهران است.
سید محمود مدرس هاشمى اظهار داشت: طى 40 سال گذشته، دانشگاه 
صنعتى اصفهان 50 هزار فارغ التحصیل داشــته که هر کدام در کشور 
افتخارآفرین بودند و پیشبرد مرزهاى دانش در قالب مقاالت کیفى، حل 
مشکالت صنعت، ارائه ایده هاى جدید شبیه پارك هاى علم و فناورى و... 

از رهاوردهاى این دانشگاه بوده است.
وى با بیان اینکه اولین ایده راه اندازى شهرك علمى و تحقیقاتى 20 سال 

پیش در این دانشگاه ارائه شد، گفت: امروز بزرگ ترین پارك فناورى با 
عنوان شهرك علمى و تحقیقاتى در اصفهان است.

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان، مهمترین دارایى این دانشگاه را نیروى 
انسانى، اعضاى هیئت علمى و دانشجویان خواند و گفت: مهمترین دارایى 
ما نیروى انسانى و البته سرمایه اجتماعى است و در این راستا ما در دو سال 
گذشته، طرح تحول دانشگاه صنعتى اصفهان را ترسیم کرده تا در ده سال 

آینده اجرایى شود و برنامه عملیاتى پنج سال آینده تدوین شده است.
مدرس هاشمى کارنامه آموزش عالى کشور را مثبت ارزیابى کرد و گفت: 
امروز به رشد علمى کشور مى توان افتخار کرد اما در حوزه آموزش عالى، ما 
چالش هایى هم داریم و بر این اساس در سال 93 تصمیم گرفتیم با هدف 
انتقال تجربیات دانشگاه ها و رفع مشکالت، نشست رؤساى دانشگاه هاى 

سطح یک کشور را برگزار کنیم و تداوم بخشیم.
■■■

رئیس دانشگاه تهران نیز که ریاست این نشست را به عهده داشت، گفت: 
پایه گذارى صحیح مى تواند روندى اصولى را به دنبال داشته باشد و ما نیز 
باید براى تصمیمات در آموزش عالى کشور تعمق کنیم تا تأثیرات مثبتى 
داشته باشد و تصمیمات سیاســى، هیجانى و عجوالنه، موجب تبعات 

نامطلوب در کشور نشود. 
محمود نیلى احمدآبادى اظهار داشــت: تصمیمات جامعه علمى، فنى و 

حرفه اى، موجب هم افزایى شده و باید با همه توان به کارگیرى شود.
رئیس دانشگاه تهران از برگزارى سه نشســت با رؤساى دانشگاه هاى 
روســیه خبر داد و گفت: این نشست ها باعث شــد تا نشست هاى ما با 
دانشگاه هاى روسیه انجام شود و این شیوه همکارى بین المللى در کنار 

دیگر سطوح مى تواند توسعه یابد.
■■■

شایان ذکر است؛ دانشگاه هاى صنعتى اصفهان، صنعتى شریف، دانشگاه 
تهران، دانشگاه اصفهان، صنعتى امیرکبیر، خواجه نصیر، شهید بهشتى، 
فردوسى مشهد، علم و صنعت، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه 
شیراز و عالمه طباطبایى، 13 دانشگاه سطح یک کشور هستند که رؤساى 

آنها در نشست اصفهان شرکت کردند.

شایسته ساالرى، معیار انتخاب 
مدیران جدید

استاندار اصفهان تأکید کرد:

 اســتاندار اصفهان گفت: بر شایسته ساالرى در انتخاب 
مدیران تأکید دارم و به  جز مسیر شایسته ساالرى عمل 
نخواهم کرد و باید با حداقل رســاندن حاشــیه ها و با 
همراهى و هماهنگى مردم و گروه هاى مرجع، بتوانیم به 

اهداف خود دست یابیم.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه اصفهان همواره در 
مسائل تدین، اعتقاد و پاســدارى از آرمان هاى انقالب 
اسالمى و به وجود آوردن کانون هاى مذهبى قبل و بعد از 
انقالب، پیشتاز بوده است، افزود: شهداى اصفهان همواره 
درخشیده اند و در همین ایام هم شهید حججى، موجب 

رسوایى بیشتر داعش شد.
وى خاطرنشــان کرد: مراکزى که مردم، تدین و اعتقاد 
بیشترى داشتند، حفاظت بیشترى از آرمان هاى انقالب 

اسالمى داشــته اند و اصفهان در پرداخت وجوهات هم 
مثل سایر شاخص ها نســبت به جمعیت در کشور اول 

است.
استاندار اصفهان تأکید کرد: مدیران باید انقالبى، والیى و 
ارزشى باشند و به  جز این به هیچ وجه امکان ظهور و بروز 
نخواهد داشت و اگر همراهى و هماهنگى وجود داشته 
باشد کارها پیش خواهد رفت و اصفهان هم در این زمینه 

جاى کار بسیار دارد.
وى شــعار خود را کار، کار و کار بــراى تحقق اقتصاد 
مقاومتى عنوان کرد و افزود: بر همین سیاق عمل خواهم 
کرد زیرا مردم بر این امر راضى هستند و خدا هم راضى 

خواهد بود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه رئیس جمهور به شایسته ساالرى 

اعتقاد دارد، تأکید کرد: بنده نیز بر شایسته ســاالرى در 
انتخاب مدیران تأکید دارم و تاکنون نیز نتیجه الزم را در 
انتخاب ها بر اساس شایسته ساالرى گرفته ام و به  جز این 

هم عمل نخواهم کرد.
وى افزود: بحران آب، بحران کارگرى، مباحث اشتغال و 
محیط زیست از مشکالت بزرگ اصفهان به شمار مى رود 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: از دور، چهره اصفهان 
به گونه اى دیگر است ولى مشکالت این استان زیاد است. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه از جامعه روحانیت و ائمه 
جماعات اســتان به  عنوان مرجع مردم انتظار کمک و 
حمایت داریم، افزود: همه مــا باید در چارچوب مقررات 

نظام جمهورى اسالمى حرکت کنیم.

قلب ایران اینجاست، اینجا که تلخ ترین شب پاییزى 
درد سنگینى را بر پیکر کرمانشاه و مرزنشینانش نشانده 
و نفسشان را به شــماره انداخته است این شب شبیه 
شــب هاى آرام پاییزى نبود، پر از التهاب بو و آبستن 
درد، دردى که بر سر مرزنشینان آوار شد و قلب ایران 

را سخت فشرد.
تشروع این ماجراى غم انگیز از تکان هاى شدید منازل 
بود و مردمى که سراسیمه از خانه هایى که آن را مأمن 
خود مى دانســتند پا به فرار مى گذاشتند تا اینکه خشم 
زمین آرام گرفت و همه به دنبــال راهى براى اطالع 

از این اتفاق بودند که حس ناخوشایندى به آن داشتند.
خیر مخابره شد، زلزله اى به قدرت 7/3 ریشتر در عمق 
10 کیلومترى زمین و در منطقه ازگله ثالث باباجانى و 
شهر سرپل ذهاب و در مرز با کشور عراق و این یعنى 
شب تاریک پاییزى فاجعه اى را در دل خود داشت چرا 

که بافت مناطق اطراف زلزله به شدت آسیب پذیر بود.
مردم علوى علویجه این گونه داغدار مردم کرمانشاه 
شــدند. شــهر علویجه واقع در منطقه مهردشت از 
توابع شهرستان نجف آباد که در 60 کیلومترى مرکز 
استان اصفهان قرار گرفته اســت. زلزله اى که تعداد 
بیشــمارى از هموطنانمان را داغدار عزیزانشان کرد 
قلب مردم علویجه را نیز داغدار و متألم نمود. این خشم 
ویرانگر طبیعت خیل بیشمارى از هموطنان کردمان را 
بى خانمان و آواره کرد. مردم علویجه دوشادوش سایر 
هموطنانمان در اقصى نقاط ایران اسالمى به صورت 
خودجوش نســبت به جمع آورى کمک هاى نقدى و 

غیرنقدى اقدام نمودند در این راستا شهردارى، شوراى 
اســالمى، امام جمعه، پایگاه هاى بســیج، مسئولین 
شهرك صنعتى و ســایر مســئولین و خیران را بر آن 
داشــت تا با گرفتن مجوزهاى الزم نسبت به جهت 
دادن به این کمک ها و تســریع در جمع آورى و ارسال 
به مردم کرمانشاه اقدام نمایند. در کمتر از 24 ساعت 
از اعالم جمع آورى کمک هــاى مردمى، مردم علوى 
علویجه حماسه اى بزرگ آفریدند و صحنه هاى زیبا که 
یادآور روزهاى جنگ و نشانگر روزهاى همدلى، یکدلى 
و همکارى بود آفریده شد که کمک هاى همه اقشار و 
نهادها از جمله کودکان، جوانان، پیرمردان و پیرزنان 
این دیار ستودنى شد و اولین محموله از اهدایایى مثل 
پتو، زیرانداز، لباس گرم، وسایل بهداشتى، مواد خوراکى، 
شوینده وغیره به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد و 

دومین محموله نیز در حال جمع آورى است.
مردم علویجه بارها در حوادث طبیعى هم چون زلزله و 
سیل ثابت کردند مردمى نوع دوست هستند و هیچگاه 
هموطنان خود را در شــرایط سخت تنها نمى گذارند و 
همواره از تمام توان خود براى حمایت مادى و دلجویى 

و دلدارى از حادثه دیدگان استفاده مى کنند.
دست هاى پرسخاوت مردم علویجه هم در این حادثه 
دلخراش بر روى شانه کرمانشــاهى ها قرار گرفت تا 
تسلى بخش درد، غم و اندوه مردم زلزله زده این استان 
باشد، به راستى شــفقت و مهربانى در میان مردمان 
سرزمین ما موج مى زند و این خصلت را در چنین حوادثى 

مى توان بیشتر و بهتر درك و حساس کرد. 

دست هاى پرسخاوت علویجه اى ها 
روى شانه زلزله زدگان کرمانشاه

مدیرکل برنامه ریزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شرکت راه آهن گفت: هم زمان با میالد رسول اکرم 
(ص) قطار گردشــگرى تهرانـ  بــادرود راه اندازى 

مى شود.
على کاظمى منش افزود: پــس از راه اندازى موفق 
قطارهاى گردشگرى در چند مســیر، حرکت اولین 
قطار گردشگرى تهرانـ  بادرود در تاریخ 16 آذرماه 
سال جارى از ایستگاه راه آهن تهران به سمت کویر 

مرکزى ایران آغاز و طبق زمان بندى انجام مى شود.
وى تصریح کرد: مسافران این تور ریلى گردشگرى از 
روستاهاى تاریخى ابیانه، سرخ، آتشکده «هارپارك»، 
مسجد حاجتگاه، کاروانسراى ابوزید آباد، رمل هاى 

شنى سیازگه و .... بازدید خواهند کرد.

مدیرکل برنامه ریزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شرکت راه آهن با بیان اینکه در این قطار گردشگرى 
براى مسافران در طول ســفر صبحانه، نهار، شام و 
پذیرایى میان وعده پیش بینى شــده اســت، اظهار 
داشت: بازگشت قطار گردشگرى از ایستگاه راه آهن 
گل سرخ ســاعت 20:50 به ســمت تهران خواهد

 بود.
 کاظمى منش خاطرنشــان کرد: این قطار پنج شنبه 
هر هفته به صورت برنامه اى تردد دارد و عالقه مندان 
مى توانند بلیــت این قطار گردشــگرى را از طریق 
آژانس هاى ســطح شــهر و ســایت فروش بلیت 
شــرکت حمل و نقل ریلى مجرى این تور خریدارى 

کنند.

راه اندازى قطارگردشگرى تهران- بادرود 
و تور ریلى کویرگردى

وزیر علوم: در تولید علم در منطقه رتبه اول را داریم
ساسان اکبرزاده



استاناستان 05053099 سال چهاردهمشنبه  11 آذر  ماه   1396

ترافیک بزرگراه باغ رضوان 
کاهش مى یابد

مدیر پـروژه دوربرگردان شـهداى اشـکاوند گفت: با 
احداث دوربرگردان شهداى اشکاوند، ترافیک بزرگراه 

باغ رضوان کاهش مى یابد.  
براتـى اظهارداشـت: احـداث دوربرگردان شـهداى 
اشـکاوند حدفاصل پل شـهداى اشـکاوند و سپاهان 
شهر در دست اجراست و تاکنون 99 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
وى با اشـاره به اینکه دوربرگردان شـهداى اشکاوند 
داراى دو رمپ به ارتفاع هفت متر اسـت و بخشـى از 
رینگ چهارم ترافیکى اصفهان نیز محسوب مى شود، 
افزود: پل دوربرگردان اشـکاوند به طـول 260 متر و 
عرض 12/40 متر به ارتفاع هفت متر از سـطح زمین 

در حال اجراست.
براتى در پایان اعالم کرد: احـداث این پروژه با اعتبار 
چهارمیلیارد و700 میلیون تومـان این هفته به پایان 

مى رسد.

نیازمندى رفع 
چالش هاى زیرساختى تیران 

سرپرست اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى شهرستان 
تیران و کـرون گفت: رفـع چالش هاى زیرسـاختى 
فرهنگـى تیـران بـه همـکارى سـایر بخـش هـا 
نیازمنـد اسـت و همـکارى هـاى فعلـى کارسـاز 

نیست.
علـى معینـى اظهار داشـت: ارتقـاى شـاخص هاى 
فرهنگى همانند توسـعه زیرسـاخت، افزایش مراکز 
و مؤسسـات فرهنگى و هنـرى، اجـراى برنامه ها و 
رخدادهاى فرهنگى، چاپ و انتشـار کتـاب و اجراى 
برنامه هاى نمایشـى و اکران فیلم به سـختى و تنها 
با اسـتفاده از ظرفیت ها و امکانات فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى انجام مى شـود. وى افزود: هم گرایى و هم 
افزایى فرهنگى در بین مدیریت شهرى، دهیارى ها، 
ادارات تبلیغات اسالمى، اوقاف و امور خیریه، آموزش و 
پرورش و سایر دستگاه هاى فرهنگى با اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در رفع چالش هاى مالى و زیر ساختى 
در حوزه فرهنگى و هنـرى کارآمد و منجـر به رونق 

فعالیت هاى فرهنگى مى شود.

امروز«امید حاجیلى» در
 تاالر رودکى مى خواند

کنسـرت «امید حاجیلى» 11 آذر ماه(امروز) در تاالر 
رودکى اصفهان برگزار مى شود.

براى سـومین بار در سـال جارى، امید حاجیلى براى 
برگـزارى کنسـرت خود بـه اصفهـان مى آیـد. این 
خواننـده و نوازنده جوان کشـور مدرك کارشناسـى 
ارشد موسـیقى از دانشـگاه هنر تهران را دارد و استاد 
موسـیقى دانشـکده هنـر و معمـارى دانشـگاه آزاد

 است.
عالقه مندان براى شـرکت در کنسرت امید حاجیلى 
مى توانند با تهیه بلیت از سایت ایران کنسرت، امروز 
در دو سـانس 18:00 و 21:00 به تاالر رودکى ملک 

شهر مراجعه کنند.

تولید شیر در گلپایگان 
مقرون به صرفه نیست

فرمانـدار گلپایـگان گفـت: بایـد جوانـب کار بـراى 
دامداران در نظر گرفته شود تا تولید شیر در گلپایگان 

مقرون به صرفه شود.
حسین فراسـت بر نظارت کامل بهداشـت محیط بر 
واحدهـاى تولیدات لبنى در راسـتاى سـالمت مردم 
تأکید کـرد و افـزود: تولیـد کننده محصـوالت لبنى  
قطعًا بـا مشـکالتى مواجه هسـتند که  باید شـوارى 
راهبرى مشـکالت تولید کنندگان لبنـى را بر طرف

 کند.
وى با بیان اینکه کارخانه هاى لبنـى گلپایگان براى 
تولیـد فرآورده هاى لبنى نیازمند شـیر هسـتند و باید 
تولید شـیر در گلپایگان افزایش پیدا کند، افزود: باید 
جوانب کار براى تولید کننده  شیر در نظر گرفته شود تا 
تولید شیر در گلپایگان مقرون به صرفه شود و دامدار 

به پرورش گاو اشتیاق پیدا کند.

خبر

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى با 
تأکید بر توسعه خطوط ریلى در جنوب به شمال و شرق به 
غرب کشور، گفت: امیدواریم اتصال راه آهن اصفهان به 
خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیارى به زودى 

اجرایى شود.
على کاظمى باباحیدرى افزود: خوشبختانه در بازدیدى 
که اعضاى کمیسیون برنامه وبودجه از راه آهن و کنترل 
ترافیک آن داشتند، گزارش هاى بسیار خوبى ارائه شد که 
در آن بسیارى از مناطق حساس دیده شده است که یکى 
از آن نقاط که امیدواریم به زودى اجرایى شــود اتصال 
راه آهن دو استان بزرگ اصفهان به خوزستان از طریق 

استان چهارمحال و بختیارى است.
وى با اعالم آمادگى از ســوى مجلــس براى کمک به 
راه آهن از دو طریق بودجه درون کشور و تصویب فاینانس 
براى توسعه راه آهن اظهار داشت: البته توجه داشته باشید 
با توجه به مســائل اقتصادى کشور و موضوع تحریم ها 
بودجه درون کشورى خیلى نمى تواند جوابگوى توسعه 
راه آهن باشد و نیاز است که به سمت جذب سرمایه گذار 

خارجى قدم برداریم.
وى خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم مسیرهاى ترانزیتى 
خود را براى حمل بار منطقه فعال کنیم کشورهاى دیگر 

از این موقعیت به نفع خود استفاده مى کنند. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: تالش مى کنیم تا پایان امسال 
بیــش از 200 خانــه تاریخى این اســتان کــه داراى 
مالک خصوصى هســتند و بــه ثبت ملى رســیده اند 
را به صورت مشــارکتى و در اقدامــى ضربتى مرمت 

کنیم.
فریدون اللهیارى اضافه کرد: تالش مى کنیم تا با تسریع 
در ثبت ملى خانه هاى تاریخى، چتر حمایتى ســازمان 
میراث فرهنگى را براى حفاظت از ایــن آثار در تمامى 
پهنه استان بگســترانیم. وى همچنین با اشاره به ادامه 
روند مرمت کاخ سرهنگ آباد اردســتان اظهارداشت: 

مجموعه منحصر بــه فرد تاریخى کاخ ســرهنگ آباد 
پس از حدود 150 سال که از ساخت آن مى گذرد، براى 
اولین بار با اعتبارى افزون بر پنــج میلیارد ریال مرمت 

مى شود.
اللهیارى با بیان اینکه مرمت کاخ سرهنگ آباد اردستان 
فراتر از پیش بینى هاى اولیه و به صورت متناوب ادامه 
مى یابد، گفت: این اثر تاریخى به شــدت تخریب شده 
است و تالش مى کنیم با تأمین اعتبار الزم، مرحله دوم 
عملیات مرمت این بنا را حتى در فصل زمســتان ادامه 
دهیم تا هیچگونه وقفه اى در عملیات مرمت این بناى 

تاریخى ایجاد نشود.

مرمت200خانه تاریخى 
اصفهان تا پایان امسال 

اتصال راه آهن اصفهان به 
خوزستان از طریق چهارمحال 

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان گفت: نقش پیشگیرى براى حمایت از 
افراد در آستانه خطر مانند معتادان، ولگردان، کودکان 
بى سرپرست و خیابانى با هدف پیشگیرى به کارگیرى 

تدابیر مناسب و زود هنگام از وقوع جرم الزم است.
 محمدرضا قنبرى پیشــگیرى از جرم را مسئله مهم و 
حساسى در قوه قضائیه دانست و گفت: براى تحقق این 
مهم مشارکت و تالش سازمان یافته  همه دستگاه ها در 

جهت پیشگیرى از جرائم ضرورى است.
وى ادامــه داد: وقوع جــرم در حوزه هــاى مختلف و 
به شــکل هاى مختلف دیده مى شــود، اثبات برخى 
جرم ها به راحتى امکانپذیر نیست و بر اساس نوع جرم 

شیوه مجازات معلوم مى شود.
 معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اصفهان اولین مرحله پیشــگیرى از جرم را پیشگیرى 
اولیه عنوان و خاطر نشــان کرد: جامعــه هدف در این 
پیشگیرى گســترده اســت و محدود به گروه خاصى 
نیست و تالش دارد تا افراد جامعه به سوى ارتکاب جرم 

گرایش پیدا نکنند.
قنبرى پیشگیرى اولیه را مربوط  به تمامى افراد جامعه 
و بدون هرگونه مرزبندى و طبقه بندى خاص دانســت 
و ادامه داد: تحصیل دانش آموزان در مدارس توســط 
وزارت آموزش و پرورش، قوانیــن حمایت از کودکان، 

زنان و خانوادها نمونه هایى از پیشگیرى اولیه هستند.

وى گفت: پیشگیرى ثانویه دومین مرحله از پیشگیرى 
از جرم است که جامعه هدف محدودترى دارد و هدف، 
افرادى اســت که در آســتانه خطرات بیشــترى قرار

 دارند.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اصفهان نقش پیشگیرى ثانویه را براى حمایت از افراد 
در آســتانه خطر مانند معتادان، ولگردان، کودکان بى 
سرپرست و خیابانى ضرورى دانست و افزود: هدف این 
نوع از پیشگیرى به کارگیرى تدابیر مناسب و زود هنگام 
از وقوع جرم براى افرادى که در شرایط بحرانى به سر 

مى برند و احتمال بزهکارى از سوى آنها وجود دارد.
قنبرى اظهار داشت: کودکانى که در خانواده هاى از هم 

گسیخته و در محله هاى آسیب خیز زندگى مى کنند و 
در معرض خطر قرار دارند در گروه پیشگیرى ثانویه قرار 
مى گیرند. همچنین احتمال بزهکارى و مجرمیت براى 
جوانانى که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند 

بیش از سایرین است.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اصفهان دربــاره افزایش اقدامات براى پیشــگیرى از 
جرائم تصریح کرد: ایجاد تکنیک هاى حمایتى، حفاظت 
و ایجاد موانع فیزیکى مناسب باعث محدود شدن فعالیت 
مجرمان بالقوه خواهد شــد. قفل کردن درب ها، قفل 
فرمان در اتومبیل، گاو صندوق، شیشه هاى ضد سرقت 

و گلوله نمونه هایى از حفاظت از جرم است.

بازار ساخت و ساز مسکن در ســال هاى گذشته یکى از 
پر رونق ترین بازارها محسوب مى شد اما با فراگیر شدن 
رکود طى چند سال گذشته بر این حوزه شاهد کسادى در 
ساخت و ساز مسکن و به عالوه خالى ماندن بسیارى از 

واحدهاى ساخته شده در سطح شهر هستیم.
به گزارش ایمنا، دســت اندرکاران بازار مسکن معتقدند 
افزایش کارگاه هاى ســاختمانى به معنى خروج بازار از 
رکود نیســت و در عین حال به گفته مسئوالن، آنچه به 
تدریج رونق خواهد گرفت، بازار مسکن مصرفى است، 

نه داللى!
در چند سال اخیر رشــد خانه هاى نوساز با کیفیت پایین 
و همچنین گران بودن قیمت خانه باعث شده که مردم 
اصفهان به سمت خانه هاى رهنى بروند و خرید مسکن 

براى پنجمین سال در رکود به سر برد.
همچنین بازار ساخت سال هاســت که دیگر رونق ندارد 
و هر کسى سرمایه خود را براى کســب سود به این بازار 
آورده، ضرر کرده است زیرا با وجود اتمام ساخت واحدهاى 
مسکونى، مشترى براى خرید این واحدها وجود ندارد و یا 

به تعبیرى باید گفت مردم توانایى خرید مسکن را ندارند.
کاهش قدرت خرید مــردم و رکود در بازار مســکن در 
کنار هم موجب شده تا واحدهاى نیمه ســاز فراوانى در 
محله هاى مختلف شهر اصفهان وجود داشته باشد که نه 
سرمایه گذاران و  معماران توان مالى براى اتمام آن دارند و 

نه خریدارى توانایى خرید این واحدها را دارد.
به رغم اینکه در چند ســال گذشــته بازار پیش فروش 
مســکن رونق بسیار زیادى داشــت ولى در حال حاضر 
هیچ واحدى حتى در بهترین نقطه شــهر مشترى براى 
فروش ندارد و اکثر واحدهاى ساخته شده، خالى از سکنه 

هستند.
 تمام سرمایه گذاران در حوزه ســاخت و ساز مسکن به 
قدرى از رونق این بازار ناامید شــده اند که حاضرند تنها 
سرمایه اولیه خود را از این بازار به دست آورده و سپس آن 
را رها کنند تا بیشتر از این متضرر نشوند که این امر براى 
فعاالن بازار مســکن کمى دور از انتظار است زیرا رکود 
حاکم بر بازار اجازه نقد شدن سرمایه فعاالن را نمى هد و 
با وجود تمایل مردم به خرید خانه هاى با عمر باال و قیمت 
پایین تر، بازار فروش خانه هاى نوساز از رمق افتاده است.

 امروز اوضاع خرید مسکن به حدى خراب است که باید 
در حاشیه شهر اصفهان تن به خرید خانه داد که اگر چه 
نوساز هستند اما تازگى آن یکسال هم دوام نخواهد آورد 
و براى خرید همین خانه ها هم باید هزینه هاى هنگفتى 

پرداخت.
امروز متقاضیان مســکن براى خرید خانه هایى با متراژ 
50 تا 60 متر باید سرمایه اى بیش از صد تا 150 میلیون 
تومان در شهر اصفهان داشته باشــند مگر اینکه زیر بار 
خرید مســکن مهر بروند و این در حالى است که امروز 
غالب مردم اصفهان به این نتیجه رسیده اند که با سرمایه 
زیر صد میلیــون تومانى که دارند به جــاى تن دادن به 
خرید خانه هایى با مصالح بى کیفیــت، در منازل رهنى 

زندگى کنند.
دولت باید ضوابط تشویقى در نظر بگیرد

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان در این 
خصوص با تأیید تداوم رکود در بازار ساخت و ساز، گفت: 
تعداد پروانه هاى صادر شده از ابتداى سال جارى تا پایان 
آبان ماه دو هزار و 300پروانــه و متراژ پروانه هاى صادر 
شده دومیلیون مترمربع بوده است که در مجموع امسال 
شاهد کاهش 10 درصدى متراژ پروانه هاى صادر شده 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
جمال الدین صمصام شریعت افزود: مناطق یک، 5، 7، 
10، 13 و 14 شهردارى اصفهان نسبت مدت مشابه سال 

گذشته متراژ بیشترى پروانه صادر کرده اند.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه شوراى اسالمى شهر 
الیحه شــهردارى را مبنى بر ارائه بسته تشویقى تأیید و 
تصویب کرده است، این بسته تشویقى در سه دوره زمانِى 
29 آبان لغایت 30 آذر، اول دى ماه تا آخر 15 بهمن ماه و 

از 16 بهمن ماه لغایت 28 اسفند ماه ارائه مى شود.
■■■

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
متقاضیان پروانه هاى ساختمانى بر اساس این سه دوره 
زمانى مشمول اهداى بخشــى از ارزش افزوده تجارى 
و تراکم مســکونى به ترتیب به 15 درصد، 10 درصد و 
5 درصد خواهند شــد که در صــورت پرداخت نقدى به 
ترتیب 35درصد، 30درصــد و 25 درصد خواهد بود که 

امیدواریم که انبوه سازان و دست اندرکاران ساخت و ساز 
از این فرصت ارزشمند استفاده کنند. وى ابراز امیدوارى 
کرد که دولت هم در زمینه خروج ساخت و ساز و مسکن 
از رکود اقداماتى انجام دهد از جمله ضوابط تشویقى در 

نظر بگیرد.
وى اضافه مى کند: به نظر مى رسد که دولت باید ضوابط 
تشویقى در نظر بگیرد و براى مالیات ها هم تدبیرى شود 

تا رغبت به ساخت و ساز افزایش پیدا کند.

مالیات، گودال رکود ســاخت و ســاز را 
عمیق تر مى کند

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان نیز با اشــاره 
به ماده 77 قانون مالیات هاى مســتقیم و اخذ 10 درصد 
مالیات از انبوه سازان، اظهارداشت: اجراى این قانون در 
شرایط رکود بازار مســکن نتیجه خوبى نخواهد داشت، 
زیرا ناخواســته 10 درصد به هزینه هاى ســاخت و ساز 

اضافه مى شود.
رســول جهانگیرى تصریح کرد: در حال حاضر دولت به 
صورت یک باره بر ارزش افزوده  بخش ساخت و ساز 10 
درصد مالیات وضع کرده و این درصد هزینه اى است که 
به مصرف کننده تحمیل مى شود و بخش ساخت و ساز را 

دچار شوك مى کند.
وى با بیان اینکه اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، مى تواند 
مشاغل بسیارى را سر و ســامان دهد، خاطرنشان کرد: 

رونق بازار مسکن و ساخت و ســاز، رونق اقتصادى به 
دنبال دارد، اما شــروع دریافت مالیــات 10 درصدى از 
انبوه سازان در شرایط فعلى منجر به تشدید رکود در این 

بازار مى شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان اضافه کرد: 
وقتى ســاختمانى به قصد فروش ساخته مى شود و  قرار 
اســت 10 درصد ارزش افزوده اى که ایجاد شده است 
را ســازنده پرداخت کند، این هزینه خود به خود از جیب 
مصرف کننده مى رود و اگــر از جیب مصرف کننده هم 
نباشد به هزینه هاى سازنده تحمیل خواهد شد که تحمیل 
هزینه جدید بر دیگر هزینه هاى سازنده عمًال بر ساخت 

و ساز تأثیر مى گذارد.
وى معتقد است دولت باید سیاســت ها و سیستم هاى 
تکمیلى و تشویقى براى رونق بازار مسکن ایجاد مى کرد، 
در واقع اگــر دولت فاصله یک الى دو ســاله اى را براى 
اجراى ماده 77 قانــون مالیات هاى مســتقیم در نظر 
مى گرفت و پس از رکود بازار، وارد این موضوع مى شد اثر 
بیشترى داشت، اما در حال حاضر گره اى از بازار مسکن 

باز نمى کند.
■■■

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن اســتان اصفهان نیز 
در این باره گفت: به رغم ایجاد بســته هاى تشویقى از 
سوى شهردارى اصفهان به منظور رونق ساخت و ساز، 
متأسفانه راهکارى از سوى دولت براى رونق بخشى این 

صنعت شــاهد نبوده ایم؛ نه وام و نه هیچ اقدام دیگرى 
انجام نشده است.

احمد توال معتقد است که بازار مسکن فقط با حرکت دولت 
تکان خواهد خورد؛ بنابراین دولت باید اراده و احساس نیاز 

کند که در بازار مسکن باید تحرك ایجاد شود.
وى تصریح کرد: اســتدالل مدیران دولتى این است که 
با توجه به وجود بیش از سه میلیون واحد مسکونى خالى 
در شهرها مختلف کشور، نیازى به مسکن جدید نداریم، 
جالب تر اینکه بیشــترین آمار را مربوط به تهران، استان 
هاى شمالى و مشهد مى دانند؛ بنابراین اگر قرار است در 
این استان ها تعداد واحد خالى زیادى داشته باشیم بر مى 
گردد به اینکه افراد و ســازمان هاى زیادى که اکثر آنها 
خصولتى هستند، در این استان ها اقدام به خرید واحدهاى 
مسکونى مى کنند تا در طول سال یکى دوبار مدیران آنها 
از این واحدها استفاده کنند و البته در بسیارى از ماه هاى 

سال خالى از سکنه هستند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اســتان اصفهان افزود: 
قبول داریم تعدادى واحدهاى مســکونى خالى است اما 
این دلیل به این باور نیست که گفته شود نیازى به ساخت 
مسکن براى اقشار متوسط و کم در آمد وجود ندارد زیرا 

نیاز هاى زیادى در بخش مسکن احساس مى شود.
وى با اشاره به اینکه تعدادى از واحدهاى مسکونى خالى 
مربوط به مسکن هاى مهر است که در نقاطى مثل شهر 
مجلسى و فوالدشــهر ساخته شــده که به دلیل فقدان 
زیرساخت ها امکان اسکان وجود ندارد، اضافه کرد: همه 
شاهد بودند که واحدهاى مسکن مهر بهارستان به سرعت 
به فروش رفت، این بدان معناست که نیاز به مسکن وجود 
دارد اما باید شرایط خوبى هم برقرار شود چرا که نمى توان 
تصور کرد محل کار فردى در اصفهان و محل زندگى او 

در شهر مجلسى باشد.
توال تصریح کرد: طى 50 ســال گذشته توان و پتانسیل 
انباشته اى در بخش تولید ساختمان ایجاد شده اما در حال 
حاضر متأسفانه تعداد زیادى کارگر و استادکار ماهر بیکار 
هستند و کارخانجات تولید مصالح ساختمانى یا در حال 

ورشکستگى هستند یا ورشکست شده اند.
کارشناســان اقتصاد مســکن معتقدند قیمت خانه هاى 
ساخته شده باالتر از توان مالى بخش وسیعى از متقاضیان 
مسکن اســت و به همین دلیل این ســاخت و ساز بازار 

مسکن را از رکود خارج نکرده است.
بنابراین به نظر مى رســد در حال حاضــر براى خروج از 
رکود چاره اى جــز ورود دولت بــراى تقویت توان مالى 
خانوار متقاضى نیســت. آمار 2/5 میلیون خانه خالى در 
کنار نیاز کشور به ساخت یک تا 1/5 میلیون مسکن براى 
خانوارهاى جدید یا کسانى که مى خواهند مسکن خود را 
تغییر دهند، نشان مى دهد که عرضه کنندگان مسکن در 
سال هاى قبل بدون توجه به نوع تقاضاى مسکن کاالیى 
را تولید کرده اند که قشر متوسط توان خرید آن را ندارد و 
قیمت آن براى تقاضاکنندگان واقعــى و مؤثرگران و با 

قدرت خرید آنها تناسب ندارد.

آسمان بازار مسکن اصفهان همچنان ابرى است

معاون بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه میزان 
حجم سد زاینده رود 153/5 میلیون متر مکعب است، گفت: درحدود 10/5 درصد 

از حجم سد زاینده رود داراى آب است.
على بصیرپور پیرامون حجم سد زاینده رود اظهار داشت: میزان حجم سد زاینده 

رود 153/5میلیون متر مکعب است.
وى با بیان اینکه سال گذشته 145 میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود بود، 
افزود: از این رو باید گفت حجم فعلى سد زاینده رود نسبت به عدد مشابه در سال 
گذشته 6 درصد افزایش را نشــان مى دهد، همچنین متوسط بلندمدت 650 

میلیون مترمکعب بوده است که 76 درصد کاهش را نشان مى دهد.
معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان در پاسخ به این سئوال که چند 

درصد از گنجایش کلى سد داراى آب است، تصریح کرد: حدود 10/5 درصد از 
حجم کلى سد زاینده رود داراى آب است.

وى با اشاره به میزان بارش ها در سال جارى گفت: بارندگى کوهرنگ در سال 
جارى 52 میلیمتر بوده و در همین تاریخ میزان بارندگى در سال گذشته 57 میلیمتر 
بوده که کاهش 9 درصدى را نشان مى دهد. همچنین در بلندمدت 185 میلیمتر 

بارش بوده که 72 درصد کاهش داشته است.
بصیرپور به زمان بازگشایى سد زاینده رود براى کشت کشاورزان اشاره و اضافه 
کرد: این موضوع بستگى به مصوبه شوراى هماهنگى حوضه زاینده رود دارد که به 
ریاست وزارت نیرو تشکیل مى شود، که زمان و تاریخ بازگشایى را تصمیم گیرى 

مى کنند، هنوز براى بازگشایى سد زاینده رود تصمیم گیرى نشده است.

به گزارش ایلنا، شنیده ها حکایت از برخى تغییر 
وتحوالت نزدیک در بدنه استاندارى اصفهان به 

شرح ذیل دارد:
معاونت عمرانى: امیرکریمى یا محمد على 

شجاعى جایگزین محمد على طرفه.
معاونت توســعه و منابع انسانى: حیدر 
قاسمى یا محمدعلى شجاعى جایگزین حسین 

سیستانى.
معاونت سیاســى امنیتى: على شــفیعى 
پور یا مهرزاد خلیلیان(رئیس ســتاد انتخاباتى 
مهرعلیــزاده در اســتان) جایگزیــن ســید 

رضاعقدایى.
مدیرکل حوزه استاندار: قایمى جایگزین 

سید على بهشتى نژاد.
روابط عمومى: آقایى یا اعیانى فر جایگزین 

قائدیها.
حراســت: صفرخانى جایگزین محمدتقى 

صفرى.
مدیــرکل سیاســى: ســهراب مظفــر 

نجفى(فرماندار نجف آباد) جایگزین وطنخواه.
مدیرکل امنیتى: اسفندیار تاجمیرى (فرماندار 

برخوار)جایگزین ایزدى.

 آخرین گمانه زنى ها 
از تغییر و تحوالت 
استاندارى اصفهان

 ضرورت پیشگیرى از جرم براى حمایت از افراد در آستانه خطر

تنها 10درصد سد زاینده رود آب دارد 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 13966030200702665 مورخ 96/07/22 اکبر نصر اصفهانى فرزند محمدعلى نسبت 
به 199,20 سهم مشاع از 298,80 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,95 مترمربع پالك شماره 

238 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شــماره 13966030200702666 مورخ 96/07/22 مرضیه زارع چاوشى فرزند عباس نسبت به 
99,60 سهم مشاع از 298,80 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,95 مترمربع پالك شماره 238 

فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007002942 مورخ 96/08/16 محسن اسماعیل زاده فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 240,50 مترمربع پالك شماره 79 فرعى از 386 اصلى واقع در 
قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله حسن زاده قهدریجانى.
4 - راى شماره 139660302007002944 مورخ 96/08/16 ابوالقاسم قاسمى فالورجانى فرزند عبدالعظیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,50 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدربلندى 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى کیانى.
5 - راى شــماره 139660302007002945 مورخ 96/08/16 کبرى خدادادى درچه پیازى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 550,35 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در 
اراضى جنوبى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن آقاجانى 

یزدآبادى.
6 - راى شماره 139660302007002946 مورخ 96/08/16 طاهره رمضانى ممسنى فرزند غالمحسین 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 188,96 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در 

سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدیقلى باقریان سهلوانى.
7 – راى شماره 139660302007002947 مورخ 96/08/17 ابراهیم صفرى کلیشادى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى.
8 - راى شماره 139660302007002948 مورخ 96/08/17 اصغر صادقى کلیشادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 82,27 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى دهقان.
9 - راى شماره 139660302007002949 مورخ 96/08/17 اصغر صادقى کلیشادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه متصله به مساحت 63,37 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى دهقان.
10 - راى شماره 139660302007003015 مورخ 96/08/27 جواهر عابدى درچه فرزند عبداله نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 فرعى از 667  اصلى 
واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمدحسن 

آقاى نجفى زاده.
11 - راى شماره 139660302007003016 مورخ 96/08/27 زهرا عابدى درچه فرزند عباس نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 فرعى از 667  
اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدحسن 

آقاى نجفى زاده.
12 - راى شــماره 139660302007003017 مورخ 96/08/27 زهره عابدى درچه فرزند عباس نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 فرعى 
از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدحسن آقاى نجفى زاده.
13 - راى شــماره 139660302007003018 مورخ 96/08/27 مریم عابدى درچه فرزند عباس نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 276,80 مترمربع پالك شماره 20 فرعى 
از 667  اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدحسن آقاى نجفى زاده.
14 – راى شماره 139660302007003020 مورخ 96/08/27 امید نصر اصفهانى فرزند محمدعلى نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 146,95 مترمربع پالك شماره 557 فرعى از یک  

اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شماره 139660302007003022 مورخ 96/08/27 سمیرا نصر اصفهانى فرزند ابراهیم نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 146,95 مترمربع پالك شماره 557 فرعى از یک  

اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شــماره 139660302007003023 مورخ 96/08/27 خلیل نصر اصفهانى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 172,80 مترمربع پالك شماره 557 فرعى از یک  اصلى واقع 

در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
17 - راى شــماره 139660302007003024 مورخ 96/08/27 رضا ابوالقاســمى فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 292,50 مترمربع پالك شماره 405  اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحمت اله یزدانى.
18 - راى شماره 139660302007003025 مورخ 96/08/27 حسینعلى ریاحى فالورجانى فرزند حیدرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 173,40 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى فالورجانى.
19 - راى شــماره 139660302007003026 مورخ 96/08/27 رحمت اله سلمانیان قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 307,70 مترمربع پالك شماره 692 فرعى از 385  اصلى 

واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
20 - راى شــماره 139660302007003028 مورخ 96/08/27 حسین سعیدى باغ ابریشمى فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به  مساحت 389,19 مترمربع پالك شماره 
24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى 

سعیدى باغ ابریشمى.
21 - راى شماره 139660302007003029 مورخ 96/08/27 شهناز حیدرى فرزند محمدعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به  مساحت 389,19 مترمربع پالك شماره 24  اصلى واقع در 
باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى سعیدى باغ ابریشمى.

22 - راى شماره 139660302007003032 مورخ 96/08/27 حمیدرضا ترابى مفرد فرزند روزعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 151,95 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667  

اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شماره 139660302007003033 مورخ 96/08/27 مجید ترابى مفرد فرزند روزعلى نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 151,95 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667  

اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139660302007003034 مورخ 96/08/27 محسن مرادى قهدریجانى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275,80 مترمربع پالك شماره 759 فرعى از 385  اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروز کاظم زاده.
25 - راى شــماره 139660302007003035 مورخ 96/08/27 زهرا جعفــرزاده قهدریجانى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,82 مترمربع پالك شماره 51 فرعى از 385  اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى.
26 - راى شــماره 139660302007003036 مورخ 96/08/27 مرضیه پالیزبان فرزند على نســبت به 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 277,27 مترمربع پالك شــماره 946 فرعى از 385  اصلى واقع در 
قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى و رجبعلى صفرزاده 

و غیره.
27 - راى شــماره 139660302007003037 مورخ 96/08/27 غالمرضا پالیزیان فرزند على نسبت به 
97,17 سهم مشاع از 281,72 سهم ششدانگ دوباب خانه به مساحت 281,72 مترمربع پالك شماره 385  

اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن مرادى.
28 - راى شــماره 139660302007003038 مورخ 96/08/27 الهه توکلى حسین آبادى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,30 مترمربع پالك شماره 122 فرعى از 23  اصلى واقع در 

حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شماره 139660302007003039 مورخ 96/08/27 صدیقه طالبى نجف آبادى فرزند عبدالرحیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,30 مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 24  اصلى واقع در باغ 

ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید احمد میرلوحى.
30 - راى شــماره 139660302007003040 مورخ 96/08/27 رضا دوستى شرودانى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,43 مترمربع پالك شماره 415  اصلى واقع در کروچ  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
31 - راى شــماره 139660302007003041 مورخ 96/08/27 رضا دوستى شرودانى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,60 مترمربع پالك شماره 415  اصلى واقع در کروچ  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
32 - راى شــماره 139660302007003042 مورخ 96/08/27 رمضانعلى دوستى شرودانى فرزند امیر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 225,60 مترمربع پالك شماره 415  اصلى واقع در کروچ  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
33 - راى شماره 139660302007003043 مورخ 96/08/27 مهدى صفارى قهدریجانى فرزند تقى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,45 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى صفارى قهدریجانى.
34 - راى شماره 139660302007003044 مورخ 96/08/27 غالمحسین بهاءلو هوره فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 153,20 مترمربع پالك شــماره 459 فرعى از 24  اصلى 

واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا باقرصاد.
35 - راى شماره 139660302007003045 مورخ 96/08/27 مجتبى الیاسى علیشاهدانى فرزند ذوالفقار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,07 مترمربع پالك شماره 514  اصلى واقع در علیشاهدان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ذوالفقار الیاسى.
36 - راى شماره 139660302007002350 مورخ 96/06/19 فاطمه صفرى کلیشادى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,08 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى.
37 - راى شماره 139660302007002941 مورخ 96/08/16 رمضان على نیان جوزدانى فرزند مانده على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,23 مترمربع پالك شماره 65 فرعى از 24  اصلى واقع در باغ 

ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى نادرى.
38 - راى شماره 139660302007003019 مورخ 96/08/27 ابراهیم توکلى فرزند غالمحسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 179,07 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار اصفهانى.
39 - راى شماره 139660302007003046 مورخ 96/08/29 سید مرتضى امین جواهرى فرزند سید حسن 
نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 7096,92 مترمربع پالك شماره 423  اصلى واقع در بندارت  

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
40 - راى شــماره   139660302007002995  مورخ   96/08/23  آقاى /خانم حســینعلى زمانى فرزند 
نوروزعلى     نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  76,96   مترمربع پالك شماره   

115  فرعى از  23  اصلى واقع در   حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رجبعلى صفرى
41- راى شــماره   139660302007002994  مورخ   96/08/23  آقاى /خانم سمیرا قاسمى على آبادى 
فرزند اسمعیل     نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ   یکبابخانه      به مساحت  76,96   مترمربع پالك 

شماره   115  فرعى از  23  اصلى واقع در   حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رجبعلى صفرى
42- راى شماره  139660302007000798 مورخ  96/02/28   آقاى /خانم غالمرضا محمودى برام فرزند 
تارازى    نسبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مســاحت 141,62 مترمربع پالك شماره فرعى از  19  اصلى 

واقع درجعفر آباد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خدارحم هدایت
43-راى شماره   139660302007002794  مورخ   96/07/29  آقاى /خانم رضوان عباسیان فرزند نعمت 
اله      نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  215,75   مترمربع پالك شماره   847 

فرعى از  1اصلى واقع در   کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه
44-راى شماره 139660302007002926مورخ 96/08/14آقاى/خانم مرادعلى علیمرادى فرزند حسین 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 174,67متر مربع پالك شــماره   فرعى از 411 اصلى واقع در 

شرودان بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین دولت آبادى
45- راى شماره 139660302007003009مورخ 96/08/24آقاى/خانم  امراله دعقانى حبیب آبادى فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  154,44  متر مربع پالك شماره   154فرعى از  37   اصلى 

واقع در   حبیب آباد  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین دهقانى 
46- راى شماره 139660302007003010مورخ 96/08/24آقاى/خانم محمد محمودى برام فرزند فتاح    
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   99,92 متر مربع پالك شماره   فرعى از 19    اصلى واقع در جعفر 

آباد  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه اکبر جعفرى 
47- راى شماره 139660302007002996مورخ 96/08/23آقاى/خانم ایرج محمدى فرزند محمد على   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت150,54    متر مربع پالك شماره   فرعى از  430   اصلى واقع در 

مینادشت  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه محمدعلى محمدى 
48- راى شــماره 139660302007003007مورخ 96/08/24آقاى/خانم قربان شاه محمدى ریاخونى 
فرزند محمد تقى   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 159,58   متر مربع پالك شماره   فرعى از  44   

اصلى واقع در  ریاخون   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه مرادعلى نجفى 
49- راى شماره 139660302007003004مورخ 96/08/24آقاى/خانم زهرا جوانمردى قهدریجانى فرزند 
یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271,10   متر مربع پالك شماره   فرعى از 385    اصلى واقع 

در  قهدریجان   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه حسین جمالى 
50- راى شماره 139660302007003008مورخ 96/08/24آقاى/خانم  مصطفى کاظم زاده قهدریجانى 
فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   373,15 متر مربع پالك شماره709و710   فرعى 

از  385   اصلى واقع درقهدریجان  بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد کاظم زاده 
51- راى شــماره 139660302007003002مورخ 96/08/24آقاى/خانم محمد توکلى گارماسه فرزند 
علیرضا  نسب ت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت182,10    متر مربع پالك شماره 217  فرعى از 406    
اصلى واقع در   گارماسه   بخش9ثبت اصفهان مالک اولیه نصراله توکلى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه 
مـــورخ 1396/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1396/09/26 م الف: 817  اکبر پور 

مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان / 9/279
حصر وراثت

کبرى سعیدى شاه عنایتى داراى شناسنامه شــماره 164 به شرح دادخواست به کالسه 1863/96 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید عدالتى نیا بشناسنامه 
1271504261 در تاریــخ 96/3/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر به نام: کبرى سعیدى شاه عنایتى به ش ش 164 نسبت با متوفى مادر و الغیر. 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. م الف: 27565 شعبه 

54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /9/201
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794200034 شــماره پرونده: 9609986794200379 شماره بایگانى شعبه: 
960382 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201276 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794202634 محکوم علیه ضامن اکرمى فرزند شــاچمن نشانى: اصفهان- اصفهان 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2160000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/4/12 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له ســلمان مرادى فرزند حسین نشانى: اصفهان خانه 
اصفهان خ ملت کوچه یادآوران پ 35 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 با  انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (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: 27547 شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/202
حصر وراثت

آقاى قاسمعلى نقیان الیادرانى داراى شناسنامه شماره 970 به شرح دادخواست به کالسه 1866/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه کدخدائى الیادرانى 
به شناسنامه 11 در 95/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است دو پسر و یک دختر به اسامى: 1- قاسمعلى على نقیان الیادرانى به ش.ش 970 نسبت با متوفى فرزند 
2- على على نقیان الیادرانى به ش.ش 45259 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه علینقیان الیادرانى به ش.ش 
2 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27564 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/203 
اخطار اجرایى

شماره: 95- 888 به موجب رأى شماره 960269 تاریخ 96/2/23 حوزه 27 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اصغر ایزدپور نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 4/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/712/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 248621 مورخ 95/2/16 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له علیرضا 
مشهدى رنانى نشانى: رهنان خ شریف شرقى جنب بانک سپه تشک آروین و نیم عشر حق االجرا در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 27518 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/204 

حصر وراثت
آقاى منوچهر فتح اله زاده داراى شناسنامه شماره 183 به شرح دادخواست به کالسه 1871/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله فتح اله زاده به شناسنامه 
16 در تاریخ  95/5/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
هفت پسر و هفت دختر و یک همسر به اسامى: 1- منوچهر فتح اله زاده به ش.ش 183 نسبت با متوفى فرزند 
2- ابوالفضل فتح اله زاده به ش.ش 91 نسبت با متوفى فرزند 3- على اکبر فتح اله زاده به ش.ش 2 نسبت با 
متوفى فرزند 4- على اصغر فتح اله زاده به ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 5- حسین فتح اله زاده به ش.ش 
4 نسبت با متوفى فرزند 6- حسن فتح اله زاده به ش.ش 5 نســبت با متوفى فرزند 7- هادى فتح اله زاده به 
ش.ش 1263 نسبت با متوفى فرزند 8- ام البنین فتح اله زاده به ش.ش 184 نسبت با متوفى فرزند 9- کبرى 
فتح اله زاده به ش.ش 88 نســبت با متوفى فرزند 10- زهرا فتح اله زاده به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 
11- خدیجه فتح اله زاده به ش.ش 1 نسبت با متوفى فرزند 12- جمیله فتح اله زاده به ش.ملى 1180002891 
نسبت با متوفى فرزند 13- هاجر فتح اله زاده به ش.ش 2 نسبت با متوفى فرزند 14- فاطمه فتح اله زاده به 
ش.ش 1180015691 نسبت با متوفى فرزند 15- کوکب ایزدى به ش.ش 1 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
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 و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 27563 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/205

حصر وراثت
خانم زرى حسین زاده جزى داراى شناسنامه شــماره 9154 به شرح دادخواست به کالسه 1872/96ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر رضوانى جزى به 
شناسنامه 1272798607 در 96/6/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به مادر و پدر به اسامى: 1- زرى حســین زاده جزى به ش.ش 9154 نسبت با متوفى مادر 
2- علیرضا رضوانى جزى به ش.ش 490 نســبت با متوفى پدر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27562 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /206 /9
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796900045 شــماره پرونده: 9609986796900269 شماره بایگانى شعبه: 
960269 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976796902215 
محکوم علیه محمد نایب پور محکوم است به پرداخت مبلغ صد و بیست و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و خسارتا تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 267932 مورخ 1395/04/31 و 658156 مورخ 
1395/07/31 و 467788 مورخ 1395/06/31 و 809216 مورخ 06/31 /1395 و نیم عشــر حق االجرا 
و مبلغ 2347500 ریال هزینه دادرســى. مشــخصات محکوم له: على غالمى فرزند حسن نشان: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان مولوى- کوچه اقادادى پالك 61. 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 باشد. 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 مشــروح 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 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 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 نباشــد 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 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: 27513 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/207
حصر وراثت

خانم محبوبه فاطمى نصرآبادى داراى شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به کالسه 1885/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول فاطمى نصرآبادى 
به شناسنامه 5 در تاریخ  96/7/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر، یک دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- مســعود فاطمى نصرآبادى به ش.ش 153 
نسبت با متوفى فرزند 2- على فاطمى نصرآبادى به ش.ش 1271789345 نسبت با متوفى فرزند 3- رضا 
فاطمى نصرآبادى به ش.ش 152 نســبت با متوفى فرزند 4- محبوبه فاطمى نصرآبادى به ش.ش 108 
نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه سلطانى کفرانى به ش.ش 88 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

27561 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/208
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796900044 شــماره پرونده: 9609986796900268 شماره بایگانى شعبه: 
960268 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796900461 و شماره دادنامه 

مربوطه 9609976796902232 محکوم علیه امید نایب پور فرزند محمد محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اص ل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 61147 مورخ 
1395/09/04 و 194948 مورخ 1395/08/01 و نیم عشر حق االجرا و مبلغ 1840000 ریال هزینه دادرسى 
در حق محکوم له على غالمى فرزند حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
خیابان مولوى- کوچه اقادادى پالك 61. 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 باشد. 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 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 مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار 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 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: 

27511 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/209
حصر وراثت

آقاى فرهاد موسائى داراى شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به کالسه 1892/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل موسائى به شناسنامه 12 در 
تاریخ  94/11/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است سه پسر و 
سه دختر به اسامى: 1- فرهاد موسائى به ش.ش 96 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدرضا موسائى به ش.ش 
2959 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى موسائى به ش.ش 2248 نسبت با متوفى فرزند 4- فریبا موسائى 
به ش.ش 481 نسبت با متوفى فرزند 5- فرزانه موسائى به ش.ش 149 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه 
موسائى به ش.ش 459 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27560 شعبه 54 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/210
اخطار اجرایى

شماره: 950683 به موجب رأى شماره 9501970 تاریخ 95/11/9 حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســید جلیل صفرى فرزند سید على نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پراخت مبلغ 2/525/000 
ریال و هزینه نشر آگهى بعنوان خسارت دادرسى و پراخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/4/12 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى محمدحســین نظرى توکلى و 
مسعود مهردادى با وکالت امیر قاسمیان نشانى: اصفهان- میدان بزرگمهر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه 
و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 27510 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /9/211
 حصر وراثت

خانم مرضیه مزروعى سبدانى داراى شناسنامه شماره 3954 به شرح دادخواست به کالسه 1889/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن صدقى به شناسنامه 
751 در96/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
دختر و یک همسر و مادر و پدر 1- دیانا صدقى به ش.ش 1276989237 نسبت با متوفى فرزند 2- مرضیه 
مزروعى سبدانى به ش.ش 3954 نسبت با متوفى همسر 3- ایران یزدانى دهنوى به ش.ش 104 نسبت 
با متوفى مادر 4- غالمحسین صدقى به ش.ش 19 نســبت با متوفى پدر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27559 

شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجت مع شماره سه) /9/212
حصر وراثت

آقاى مهدى صفاریان داراى شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست به کالسه 1887/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران خانم فخارخواه نجف آبادى به 
شناسنامه 100 در تاریخ  91/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است پنج پسر و سه دختر به اسامى: 1- اسماعیل صفاریان به ش.ش 909 نسبت با متوفى فرزند 2- مصطفى 
صفاریان به ش.ش 254 نسبت با متوفى فرزند 3- مرتضى صفاریان به ش.ش 38153 نسبت با متوفى فرزند 
4- حسین صفاریان به ش.ش 88 نسبت با متوفى فرزند 5- مهدى صفاریان به ش.ش 160 نسبت با متوفى 
فرزند  6- مهین صفاریان به ش.ش 395 نسبت با متوفى فرزند 7- شهین صفاریان به ش.ش 1032 نسبت 
با متوفى فرزند 8- شهناز صفاریان به ش.ش 1037 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27558 

شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/213
اخطار اجرایى

شماره: 95-959 به موجب رأى شماره 1235 تاریخ 95/12/10 حوزه 29 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهران بهمنیان مقدم نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ چهل و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 87/6/10 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان سید یوسف طاهریان نشانى: اصفهان- خ آتشگاه- نرسیده به میدان بهار کوى شهید على 
جعفرى- بن بست فرهادى- پالك 33 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 27508 شعبه 29 حقوقى شوراى حل 

اختالف  شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/214
حصر وراثت

آقاى محمد صالحى دهنوى داراى شناســنامه شــماره 1270563270 به شــرح دادخواست به کالسه 
1895/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت 
کریم دهنوى به شناسنامه 60 در تاریخ  96/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر به اسامى: 1- على صالحى به ش.ش 896 نسبت با متوفى 
فرزند 2- مهدى صالحى دهنوى به ش.ش 2400 نســبت با متوفى فرزند 3- محمد صالحى دهنوى به 
ش.ملى 1270563270 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا صالحى دهنوى به ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 
5- مریم صالحى دهنوى به ش.ش 2074 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27557 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/215
اخطار اجرایى

شماره: 96- 276 به موجب رأى شماره 863- 96 تاریخ 96/6/16 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا خسروى فرزند میکائیل نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 125/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ى 155299 سررسید 95/9/25 
و مبلغ 2/602/500 ریال هزینه دادرسى- 12/000 تومان نشــر آگهى- خسارت تأخیر از سررسید چک 
موصوفه لغایت اجراى حکم و نیم عشر در حق  دولت. مشخصات محکوم له: روح اله حیدرى فرزند حسن 
نشانى: شهرك صنعتى محمودآباد خ 34 صنایع سنگ آرش. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 27505 شعبه 53 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/216
حصر وراثت

خانم اعظم ترك مورنانى داراى شناســنامه شــماره 1270775601  به شــرح دادخواســت به کالسه 
1898/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى 
ترك مورنانى به شناسنامه 2 در 96/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و چهار دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- محمدرضا ترك مورنانى به ش.ش 
2712 نسبت با متوفى فرزند 2- رسول ترك مورنانى به ش.ش 4832 نســبت با متوفى فرزند 3- مجید 
ترك مورنانى به ش.ش 22296 نســبت با متوفى فرزند 4- زهره ترك مورنانى به ش.ش 50117 نسبت 
با متوفى فرزند 5- مهرى ترك مورنانى به ش.ش 2201 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم ترك مورنانى به 
ش.ش 16095 نسبت با متوفى فرزند 7- اعظم ترك مورنانى به ش.ش 1270775601 نسبت با متوفى 
فرزند 8- سرورالسادات حسینى دولت آبادى به ش.ش 6742 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

27556 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/217
اخطار اجرایى

شماره: 1148/95 به موجب رأى شــماره 9609976795800447 تاریخ 96/4/24 حوزه 28 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا جمالى نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت الباقى ثمن معامله خودروى سوارى پژو 405 به 
شماره انتظامى 398 س 74 ایران 13 و پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه از تأدیه تقدیم دادخواست مورخ 95/11/2 لغایت زمان وصول در حق محکوم له ریحانه افضل نیا فرزند 
رحیم نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر- کوچه 10 (پژمان) پالك 27 و پرداخت نیم عشر اجرایى پرونده در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى  ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 27536 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/218

حصر وراثت
خانم ناهید فرزانه داراى شناسنامه شماره 833 به شــرح دادخواست به کالسه 1897/96ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام فرزانه و شماره به شناسنامه 
552 در تاریخ 96/5/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و چهار دختر به اسامى: 1- فرزاد فرزانه به ش.ش 231 نسبت با متوفى فرزند 2- على فرزانه به 
ش.ش 33 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید فرزانه به ش.ش 833 نسبت با متوفى فرزند 4- نسرین فرزانه 
و شم اره به ش.ش 33 نسبت با متوفى فرزند 5- ژاله فرزانه به ش.ش 368 نسبت با متوفى فرزند 6- ژیال 
فرزانه به ش.ش 1599 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27555 شعبه 54 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/219
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795300006 شــماره پرونده: 9509986795300665 شماره بایگانى شعبه: 
950665 بموجب درخواســت اجراى حکم مرب وطه به شــماره 9610096795300464 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795300865 محکوم علیه محمود خسروى نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 16380000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1290000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1385/10/19 تا زمان وصول 
در حق خواهان عباس کاوه قارنه فرزند جواد نشانى: اصفهان- اصفهان خ جى خ مهدیه ك مجاهد پ 17 

صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 باشد. 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 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 مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار 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 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: 

27498 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/220
حصر وراثت

آقاى غالمرضا حســن زاده لمجیرى داراى شناســنامه شــماره 7419 به شــرح دادخواست به کالسه 
1894/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى 
حسن زاده لمجیرى به شناسنامه 25 در تاریخ 95/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- غالمرضا حسن زاده لمجیرى 
به ش.ش 7419 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد حسن زاده لمجیرى به ش.ش 10 نسبت با متوفى فرزند 
3- حمید حسن زاده لمجیرى به ش.ش 1076 نســبت با متوفى فرزند 4- حورى حسن زاده لمجیرى به 
ش.ش 4015 نســبت با متوفى فرزند 5- منیژه حســن زاده لمجیرى به ش.ش 11456 نسبت با متوفى 
فرزند 6- هاشمیه ابرقوئیان به ش.ش 17 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27553 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/221
حصر وراثت

آقاى محمدمهدى فاضل داراى شناســنامه شــماره 40336300555 به شــرح دادخواســت به کالسه 
1868/96ح54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدحسن فاضل به شناسنامه 403251795 در تاریخ 96/7/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پســر، چهار دختر و یک همسر دائمى به اسامى 1- مریم 
فاضل به شماره شناســایى 40344300273 نسبت با متوفى همسر 2- محمد شــریف فاضل به شماره 
شناسایى 40336800734 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا فاضل به شماره شناسایى 40338400471 
نسبت با متوفى فرزند 4- صالحه فاضل به شماره شناسایى 40347400693 نسبت با متوفى فرزند 5- امینه 
فاضل به شماره شناسایى 40347700602 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه فاضل به شماره شناسایى 
40348200507 نســبت با متوفى فرزند 7- محمدنعیم فاضل به شماره شناســایى 403370000890 
نسبت با متوفى فرزند 8- محمدمهدى فاضل به شماره شناسایى 40336300555 نسبت با متوفى فرزند 
9- محمد قاسم فاضل به شماره شناســایى 40337300784 نسبت با متوفى فرزند 10- فاطمه فاضل به 
شماره شناسایى 40346600630 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27552 شعبه 54 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/222
حصر وراثت

آقاى عبدالرســول خیرالهى کوهانســتانى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه 
1878/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
کالنترى گورتانى به شناسنامه 19 در تاریخ 96/3/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر به اسامى: 1- عبدالرسول خیراللهى کوهانستانى به ش.ش 
3 نسبت با متوفى فرزند 2- یدا... خیراللهى کوهانستانى به ش.ش 897 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین 
خیراللهى کوهانستانى به ش.ش 1003 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه خیراللهى کوهانستانى به ش.ش 
957 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شــورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27551 شــعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/224
حصر وراثت

خانم زهرا السادات خشوعى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 1270203258 به شرح دادخواست به کالسه 
1877/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرى 
جهانبخش به شناسنامه 290 در تاریخ 94/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر، دو دختر، یک همسر و مادر به اسامى: 1- سیدرضا خشوعى اصفهانى به 
ش.ش 2981 نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا السادات خشوعى اصفهانى به ش.ش 1270203258 نسبت 
با متوفى فرزند 3- لیال خشوعى اصفهانى به ش.ش 1007 نسبت با متوفى فرزند 4- سید حبیب خشوعى 
اصفهانى به ش.ش 717 نسبت با متوفى همســر 5- صدیقه چکش به ش.ش 625 نسبت با متوفى مادر 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27550 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /9/226
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960891 خواهان سعید نجار مارنانى با وکالت على جزینى دادخواستى مبنى بر 
(نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت محمد وفادار تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/10/13 
ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ 
آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 27543 شعبه 

52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /9/227
حصر وراثت

آقاى رسول رضوانى مهر داراى شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 1876/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد پزوه به شناسنامه 19 در تاریخ 
96/5/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار برادر و 
دو خواهر به اسامى: 1- محمد پزوه به ش.ش 40 نسبت با متوفى برادر 2- مرتضى پزوه به ش.ش 2604 
نسبت با متوفى برادر 3- رسول رضوانى مهر به ش.ش 26 نسبت با متوفى برادر 4- عباس کاظمیان مهر به 
ش.ش 34 نسبت با متوفى برادر 5- صدیقه پزوه به ش.ش 2078 نسبت با متوفى خواهر 6- بتول رضوانى 
اصل به ش.ش 95 نسبت با متوفى خواهر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 27549 شعبه 54 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/229
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000990 مورخ 1396/08/30 خانم بتول آغا مجید به شماره 
شناســنامه 58113 کدملى 1281678457 صادره از اصفهان فرزند محمدحســین بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 221/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5838- 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: 96/09/11 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 96/09/26 م الف: 28002 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/241

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان حمیدکریمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه خسارت به طرفیت خوانده صمد مردانى 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 978/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/16 ســاعت 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: 6836 شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/267 
حصروراثت 

ســیدمصطفى میرعالئى میرآبادى داراى شناســنامه شــماره 1080074783 به شــرح دادخواست به 
کالســه 954/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
سیداحمدمیرعالئى میرآبادى بشناسنامه 25 در تاریخ 96/07/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سیدهاشم میرعالئى ش ش 215، 2-سیدمحمد میرعالئى 
ش ش 319، 3- سیدمصطفى میرعالئى میرآبادى ش ش 1080074783، 4-سیدمهدى میرعالئى ش ش 
5490051043، (پسران متوفى)، 5-فاطمه غالمى ش ش 33 (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 
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: 6838 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/268 
ابالغ 

شماره نامه: 9610113733200586 شماره پرونده 9609983733200212 شماره بایگانى شعبه 960232 
آقاى حسین شمس فرزند محمود مجهول المکان نظربه شکایت آقاى فرهاد براتى فرزند محمد علیه شما 
درپرونده کالسه 960232 مبنى بر ایراد ضرب و جرح عمدى با قداره بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا 
ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید عدم حضورشما مانع از 
اتخاذ تصمیم قانونى نخواهد شد. م الف: 6829 محمدرضا افشارى- بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى 

و انقالب/ 9/269
ابالغ 

شــماره نامه: 9610113733200563 شــماره پرونده 9609983733200652 شــماره بایگانى شعبه 
960724 آقایان مهدى نمازى و یاســرموحدى مجهول المکان نظربه شکایت آقاى عرفان نادعلى فرزند 
علیرضا علیه شما درپرونده کالسه 960724 مبنى بر آدم ربایى با وسیله نقلیه بدین وسیله به شما ابالغ مى 
گردد تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید عدم حضورشما 
مانع از اتخاذ تصمیم قانونى نخواهد شد. م الف: 6827 محمدرضا افشارى- بازپرس شعبه سوم دادسراى 

عمومى و انقالب/9/270
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641001767 شــماره پرونده: 9209983642201565 شــماره بایگانى شعبه: 
921490 حسب محتویات پرونده کالســه 921490 ك 102 جمشید موسوى و ســعید بطونى متهم به 
بزه تخریب و ایجاد مزاحمت، بــا توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهــى و از نامبرده دعوت مى 
شود در جلسه مورخ 1396/10/04 ساعت 11:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت
 دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 1191 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) 

9/307/ 
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تولید بنزین یورو 4
 درستاره خلیج فارس

 بــا وجود تاخیرهــاى مکــرر در راه انــدازى واحد 
ایزومریزاســیون فاز نخســت پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فــارس، ایــن واحــد در مــدار تولیــد قرار 

گرفت.
به گفته کارشناسان علت مهم تغییرات هفت ماه اخیر، 
لزوم راه اندازى واحد ایزومریزاسیون فاز نخست بود 
زیرا در صورت عدم راه اندازى این واحد، تولید بنزین 

یورو 4 و یورو 5 عقیم مى ماند.
 از چنــد روز پیــش شــارژ کاتالیســت هاى وحد 
ایزومریزاســیون آغاز شــد و این واحد به مدار تولید 
آمد و اولین بنزین اســتاندارد پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس تولید شــد. بــا راه انــدازى این واحد، 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یــورو 4 و یورو 5 تولید

 مى شود. 

تولید خودروى مشترك 
توسط ایران و کره 

سفیر کره جنوبى در تهران گفت: ایران و کره خودرو 
مشترك تولید خواهند کرد.

«کیم ســئونگ هو» اظهارداشــت: ارتباط هایى در 
حوزه سرمایه گذارى مشترك برقرار شده به گونه اى 
که یک شــرکت کره اى در ایران براى تولید صنعتى 
تراکتور ســرمایه گذارى مشــترك داشته است. وى 
خاطرنشــان کرد: در ایران چند مدل خودرو در حال 
مونتاژ اســت که در آینده به تولید مشــترك خواهد

 رسید.

پرداخت دارایى مؤسسات 
مالى با سود 15 درصد

 محمد نهاوندیان، معاون اقتصــادى رئیس جمهور 
با اشاره به وضعیت ســپرده هاى مردم در موسسات 
مالى و اعتبارى متخلف گفــت: بانک مرکزى با خط 
اعتبارى که تخصیص داد، قرار شد دارایى این بنگاه ها 
نقد شود و سپرده هاى آنها ها با سود قانونى 15 درصد 

پرداخت  شود.

مهمترین خریداران 
کاالهاى ایرانى

چین بزرگ ترین خریدار کاالهاى ایرانى در هشــت 
ماهه امسال  است.

درهشــت ماهه ســال جارى، چین با پنج میلیارد و 
748 هزار تومــان، عراق بــا چهار میلیــارد و 351 
میلیون دالر، امارات با ســه میلیــارد و 893 میلیون 
دالر، کره جنوبــى با دو میلیــارد و 747 میلیون دالر 
و افغانســتان با یک میلیــارد و 849 میلیون دالر به 
ترتیب در صــدر واردکننــدگان کاال از ایــران قرار 

دارند.    

ویترین

مشــاور تأمین منابع مالى وزیر راه و شهرسازى گفت: 
احتساب هزینه ها به ارز نشان مى دهد که نزدیک به 140 

میلیارد دالر واحد مسکونى خالى در کشور وجود دارد.
حســین عبده تبریزى اظهار داشــت: بخش مسکن و 
ساختمان کشور در 40 سال گذشته سرمایه گذارى زیادى 
به خود دید که این امر موجب بروز مشکالتى براى سایر 
بخش هاى اقتصادى شــد. وى افزود: رشد 3/2 درصد 
سرانه و 2/1 درصدى جمعیت در 40 سال گذشته در کشور 
رخ داده و اگر نظام بانکى فعالیت درستى داشت، این همه 

پول در بخش مسکن هزینه نمى شد.
عبده تبریزى گفت: قوانین مربوط به ســاخت و ساز در 

کشور هم مشکل دارد به طورى که در تهران ساختمانى 
سه طبقه با عمر ده ســال را مى توان 50 سال دیگر هم 
استفاده کرد اما تخریب مى شود و به جاى آن آپارتمان 
شش طبقه مى سازند که این در جهان انجام نمى شود. 
مشاور تأمین منابع مالى وزیر راه و شهرسازى ابراز داشت: 
در ســه دوره اى که در دولت هاى نهم و دهم توسعه در 
نظام بانکى داشتیم، تنها حوزه مسکن توسعه یافت که 
این توسعه با فقدان پرداخت اطالعات همراه شد. وى  با 
اشاره به افول جدى نظام بانکى در کشور از سال 1386 
افزود: بر اساس آمارهاى رسمى نظام بانکى نتوانسته از 

آن تاریخ، تأمین مالى کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس گفت: صندوق 
طال به ســرمایه گذاران کمک مى کند تــا بدون تقبل 
ریســک امنیتى نوســان هاى طال را تجربه کنند و به 

معامله بپردازند.
على سعیدى اظهار داشت: صندوق طال از انواع صندوق 
سپرده کاال محسوب مى شــود و در بورس کاال به داد و 
ستدد طال مى پردازند، البته کاالهاى مختلف مى توانند 
مورد مبناى ایجاد این صندوق قرار بگیرد اما در صندوق 
طال، محوریت با این محصول گرانبهاست. وى افزود: 
صندوق مذکورکمک مى کند تا امنیت و جوانب نگهدارى 
طال آسان شود و افراد به واسطه مشارکت در این صندوق، 

دیگر ریسک هاى امنیتى را متحمل نمى شوند و در کنار 
این موضوع با مشارکت در صندوق طال نوسان هاى طال 

را تجربه مى کنند.
سعیدى گفت: تجربه نوســان هاى طال در این صندوق 
موجب مى شود که انگیزه حفظ سرمایه در طال همچنان 
باقى بماند و در عوض ایجاد التهاب در بازار فیزیکى طال 

در مکانى کنترل شده شکل گیرد.
وى افزود: صندوق طال همچنین موجب مى شــود که 
معامالت به وضوح شــکل گیرد زیرا در داد و ستدهاى 
آن معین مى شود که چه شخصى به چه مقدارى سرمایه 

گذارى کرده است.

صندوق طال جلوى 
ریسک امنیتى را مى گیرد

140 میلیارد دالر سرمایه اى 
که خاك مى خورد 

ابالغ 
شماره نامه: 9610113733200584 شماره پرونده 9609983733200483 شماره بایگانى شعبه 960534 آقاى 
پژمان زاد عیدى وندى فرزند شنبه مجهول المکان نظربه شکایت آقاى حامد محمودصالحى فرزند حمید علیه 
شما درپرونده کالســه 960534 مبنى بر ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا 
ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید عدم حضورشما مانع از اتخاذ 
تصمیم قانونى نخواهد شد.م الف: 6828 محمدرضا افشارى بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب/9/271

ابالغ 
شماره پرونده: 592/95 خواهان: ابراهیم راعى فرزند عبدالعلى ساکن: دهق خ نشاط ابتداى بن بست شقایق پالك 
146، خوانده کورش حقانى به نشانى مجهول المکان، خواسته: صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل 
وجوه 3فقره چک بانک ملى به شماره هاى 111512 و 111506 جمعا به مبلغ هشتادونه میلیون ریال بانضمام 
خسارات تاخیرتادیه و هزینه دادرسى. قاضى شورا با عنایت به نظریه مشورتى اعضاء محترم شورا و محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى 
ابراهیم راعى فرزند عبدالعلى مقیم دهق بطرفیت آقاى کورش حقانى مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ هشتاد 
و نه میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد دو فقره چک بشماره 12-9112/111512 
عهده بانک ملى ایران از حســاب جارى 0109455257005 به مبلغ شصت میلیون ریال به تاریخ سررسید دوم 
آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو بشماره 12/9112/111506 عهده بانک مذکور و از حساب فوق االشاره 
به مبلغ بیست و نه میلیون ریال به تاریخ سررسید پانزدهم مهرماه سال 1392 و گواهى هاى عدم پرداخت شعبه 
دهق بانک محال علیه نظربه اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده 
على رغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى مقرر حاضر نشده و بصورت کتبى نیز دفاعى بعمل نیاورده 
و نسبت به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى ابراز نکرده و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده است لذا 
قاضى شورا با استصحاب بقاءدین دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 515 و 519 قانون 
آئین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و نه میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت 
تاخیرتادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ چک تازمان وصول آن 
براساس محاسبه صورت گرفته توسط اجراى احکام درمرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و 
دو هزار و پانصد ریال درحق خواهان صادر و اعالم مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شعبه و بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى 

باشد. م الف: 6798 / 9/272
مزایده

 مزایده امــوال غیرمنقول (اســناد رهنــى): شــماره آگهــى: 139603902133000016 شــماره پرونده: 
139404002004000836 براساس پرونده اجرایى کالسه 9400131 تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب خانه پالك ثبتى پنجاه و هشت فرعى مجزى شده از بیست و سه (پنج) اصلى واقع در دهق بخش پانزده ثبت 
اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى آقاى 
قنبرعلى احمدى دهقى فرزند محمدقاسم که به موجب سند شــماره 3349 مورخ 89/12/10 تنظیمى در دفتر 
اسنادرسمى شماره 227 اصفهان در رهن آقاى حمید بروجردپور فرزند محمدحسین قراردارد و برابر نامه شماره 

139605802071000007 مورخ 96/04/24 اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت در صفحه 545 دفترجلد 
61 امالك بخش مربوط ذیل ثبت 12465 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت 
331 مترمربع محدود است به: شماال به طول 27/70 متر دیواریست به کوچه هشت مترى شرقا به طول 11/90 
متر دیواریست به دیوار پالك 23/59 فرعى جنوبا به طول 27/70 متر دیواریست به دیوار پالك 23/59 فرعى غربا 
به طول 11/90 متر دیواریست به کوچه 12 مترى و حقوق ارتفاقى ندارد، ازساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 
96/09/29 درمحل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده 
حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط 
کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها 
و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى 
باشد. طبق گزارش کارشناس مربوط مورد مزایده بصورت یک باب خانه مسکونى با قدمت بیست سال به مساحت 
سیصدوسى و یک متر مربع عرصه و حدود دویست و سى و چهار متر مربع اعیانى دریک طبقه داراى دیوارهاى باربر 
آجرى، سقف تیرآهن و طاق ضربى، پوشش کف اتاقها و پذیرایى سیمانى و پوشش کف حیاط موزائیک، پوشش 
دیوارهاى آشپزخانه کاشى و کابینت ازنوع فلز، نماى خارجى حیاط سیمان لیسه اى و ساختمان داراى انشعابات آب، 
برق و گاز و سیستم گرمایش بخارى گازسوز و سیستم سرمایش کولرآبى است. کسانى که مایل به خرید و شرکت 
در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: دهق، شهرك طالقانى، بلوار شهید بهشتى،خیابان شهید 
منتظرى، فرعى یک، پالك83 و کدپستى 8541915591 دیدن نمایند. این آگهى دریک نوبت درتاریخ 96/09/11 
دراین روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى 
روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار مورد مزایده تحت پوشش هیچ گونه 

بیمه اى قرار ندارد. م الف: 6751 فاتحى مسئول واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد/9/280
ابالغ 

شماره پرونده: 273/95 شماره دادنامه: 317-95/06/27 خواهان: رضا حاجى محمدباقرى دهقى فرزند محمدباقر 
ساکن: دهق شهرك طالقانى خ کوهسار پالك 164، خوانده علیرضاحسین مردى فرزند محمد به نشانى مجهول 
المکان، خواسته: 1.بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجراى آن قبل از ابالغ به خوانده 2.مطالبه مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت وجه چک به مشخصات ذیل با احتساب خسارات تاخیرتادیه و هزینه دادرسى. قاضى شورا با عنایت به 
نظریه مشورتى اعضاء محترم شورا و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى رضاحاجى محمدباقرى فرزند محمدباقر مقیم دهق بطرفیت 
آقاى علیرضاحسین مردى فرزند محمد مقیم مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به اســتناد یک فقره چک بشماره 1474/931037/37 عهده بانک ملت از 
حساب جارى 12502843/34 به مبلغ مذکور به تاریخ سررسید بیست و دوم دى ماه سال یک هزار و سیصد و نود 
و چهار گواهى عدم پرداخت شعبه دهق بانک محال علیه نظربه اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان خواسته داللت داشته و نامبرده على رغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى مقرر حاضر نشده و 
نسبت به دعوى و مستندات آن بصورت کتبى انکار و ایرادى ابراز نکرده و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده 
است لذا قاضى شورا با اســتصحاب بقاءدین دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 515 و 519 

قانون آئین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت 
تاخیرتادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ چک تازمان وصول 
آن براساس محاسبه صورت گرفته توسط اجراى احکام درمرحله اجراى حکم و مبلغ دو میلیون و بیست هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شعبه و بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى 

باشد. م الف: 6847 سیدمهدى نصیرى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف/9/281
فقدان سند مالکیت

آقاى عباس نظرى بیک به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده است 
مدعى است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى 806119 به شماره سریال 
-028634 – 90 .ب مورد ثبت صفحه 344 دفتر 388 امالك ذیل ثبت 57ه نام نامبرده ثبت و به موجب ســند 
رهنى 16912 مورخ 1391/06/06 دفتر 69 ایمانشهر در رهن بانک مسکن مرکزى فوالدشهر مى باشد و سپس 
مفقود گردیده است . بنا براین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود ررا کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . 
و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت ، المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . م الف: 820  اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك فالورجان/ 9/282 
آگهى احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 940283 دادیارى 1 متهم محمد دهقان فرزند شعبان به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدى با چاقو ، موضوع شکایت عبداله لکى سهلوانى فرزند نعمت اله ، مجهول المکان مى باشند لذا در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله 
به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رســیدگى به اتهام خود در شعبه اول 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخذ تصمیم خواهد شد . 

م / الف / 826 دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب فالورجان/ 9/303 
مزایده 

شماره آگهى :139603902141000026 تاریخ آگهى :96/8/21 شماره پرونده :9100400200400580 و 910
0400200400580و9100400200400579 و 9100400200400576 آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد 
رهنى ) شش دانگ پالك 406/728 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 589 دفتر 71 ذیل ثبت 7687 به شماره 
چاپى 299697 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام خانم هاجر حاجى زاده و در ص 549 دفتر 202 ذیل ثبت 
30732 به شماره چاپى 93276 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام آقاى غالمرضا محمدى طامه سابقه 
ثبت و صدور سند مالکیت دارد با حدود : شماال به طول 20 متر به پالك 660 فرعى شرقا به طول 50 متر به پالك 
727 فرعى جنوبا به طول 20 متر به خیابان 12 مترى غربا به طول 50 متر به پالك 7290 فرعى فواصل ذکر شده 
مرز اختصاصى میباشد طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 9 غربى 

پ 15 ملک مورد ارزیابى عبارت است از یک باب منزل مسکونى با موقعیت شمالى که داراى عرصه به مساحت 
1000 متر مربع میباشد این ملک با قدمت حدود 30 سال  داراى سازه از نوع اسکلت فلزى با سقف تیر آهن و نماى 
بیرونى آجرى است طبقه همکف با مساحت حدود 460 متر مربع مشتمل بر 4 اتاق خواب آشپزخانه حمام و سرویس 
بهداشتى بوده و طبقه زیر زمین نیز با مساحت حدئد 70 متر مربع داراى یک اتاق خواب است پوشش دیوارهاى 
داخلى از نوع اندود  گچ و رنگ و کف سازى آن از نوع سنگ فرش است درب هاى داخلى از نوع چوبى بوده و درب و 
پنجره هاى پیرامونى فلزى میباشد سیستم گرمایش این ساختمان از نوع گرمایش شوفاژ بوده و سیستم سرمایش 
آن کولر گازى است این ملک داراى انشعابات آب و گاز و برق میباشد لذا با توجه به موارد پیش گفته تحقیق و بررسى 
به عمل آمده موقعیت محل قدمت و نوع کاربرى ملک  و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش پایه 
ششدانگ عرصه و اعیان و خدمات ملک مورد نظر در زمان مبادرت به کارشناسى مبلغ 9672000000 ریال ارزیابى 
و تقویم میگردد که طبق اسناد رهنى شماره 146099-83/12/23 و 113139-78/3/25 و 79/10/19-124907 
و 163640-1387/10/25 دفتر اسناد رسمى 33 شاهین شهر در رهن بانک ملى ایران شعبه شاهین شهر میباشد 
بنابر اعالم بستانکار داراى بیمه میباشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 96/10/25 در واحد اجراییه اسناد رسمى 
شاهین شهر واقع در شاهین شهر خ مدرس به مزایده گذارده میشود مزایده از مبلغ 9672000000 ریال ( نه میلیارد 
و ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق اشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد  و نیز بدهى اى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است  ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق  از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/9/11 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول میگردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره 
اجرا و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 1889 

سلطانیان مسؤل واحد اجراى اسناد شاهین شهر/9/304
ابالغ دادخواست 

خواهان : محمود محمدى عبده ونده فرزند عین اله متولد 1360 به نشــانى فالورجان زازران شرکت گاز کوچه 
شکوفه پالك 8 . خوانده : موسى محمدى عبده ونده فرزند قپانى متولد 1368 مجهول المکان . خواسته : تقاضاى 
مطالبه 21/135/000 ریال بابت فروش کاال مواد خوراکى ، به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه و تأمین خواسته . دالیل و منضمات : 1. فتوکپى مصدق فاکتور شماره 01161 به تاریخ 1396/04/02 
2. فتوکپى مصدق کارت ملى 3. فتوکپى رسید دست نویس - شرح دادخواســت : احترامًا به استحضار میرساند 
اینجانب خواهان ، مطابق فاکتور شماره 01161 به سررسید 1396/04/02 و رسید دست نویس مبلغ 21/135/000 
ریال بابت فروش کاال مواد خوراکى از خوانده فوق الذکر طلبکار مى باشم متأسفانه علیرغم مراجعات مکرر نامبرده 
حاضر به تأدیه دین خود نمى باشــد و از پرداخت بدهى اســتنکاف مى ورزد . علیهذا از آن مقام محترم تقاضاى 
رســیدگى شایســته مبنى بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به انضمام مطلق خسارات و هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراى حکم و تأمین خواسته مورد استدعاست. م الف: 827 شعبه اول حل 

اختالف فالورجان/ 9/305

مدیرعامل اتحادیه باغــداران مازندران گفت: 
با توجه به شرایط مســاعد تولید، برخى افراد با 
شایعاتى مبنى بر کمبود نارنگى مى خواهند از 
آب گل آلود ماهى بگیرند تا بــا قیمت گزافى، 
محصــول را در بازار عرضــه کنند.محمد رضا 
شعبانى با اشاره به اینکه تولید مرکبات، به بیش 
از پنجمیلیون تن خواهد رسید، اظهارداشت: با 
توجه به افزایش چشمگیر تولید مرکبات،برنامه 
ریزى در جهت صادرات بــه منظور به حداقل 
رساندن خسارت باغداران، امرى ضرورى است.
وى افزود: با توجه بــه تنوع مرکبات در صورت 
تخصیص مشــوق صادراتى، مــى توان 400 
تا 500 هزارتــن از مجموع تولید کشــور را به 
بازارهاى هدف صادر کرد.شــعبانى، با اشاره به 
اینکه یک چهارم تولید محصوالت سردرختى 
را مرکبات به خود اختصاص داده اســت،گفت: 
با توجه به شرایط مساعد تولید عالوه بر تامین 
نیاز داخل و تنظیم بازار شب عید از محصوالت 
داخلــى، بایــد تمهیداتى درجهــت صادرات 
محصول به کار گرفته شود.مدیرعامل اتحادیه 

باغداران مازنــدران، با بیان اینکــه اظهاراتى 
مبنى بر کمبود نارنگى در بــازار صحت ندارد، 
اظهارداشت: امسال فقط درحدود 600 هزارتن 
نارنگى در مازندران تولید شــده اســت و تنها 
برخى افراد با شــایعاتى مبنى بر کمبود نارنگى 
مى خواهند از آب گل آلود ماهــى بگیرند تا با 
قیمت هاى گزافى، محصول را در بازار عرضه

 کنند.

این مقام مســئول ادامه داد: اکنــون هر کیلو 
نارنگى با قیمت هزار تا هــزار و 700 تومان از 
باغداران مازندرانى خریدارى مى شــود که با 
احتســاب عواملى نظیر حمل و نقل، ســورت 
و بســته بندى باید با قیمت دو هــزار و 500 تا 
سه هزار تومان در بازار عرضه شود و فروش با
 نرخ هاى باالتر اجحاف در حق مصرف کنندگان 

است. 

شــرکت مخابرات ایــران تعرفه هاى جدید 
اینترنــت خــود را از حداقل ســرعت 512 
کیلوبیت برثانیه با حجم 14 گیگابایت ماهانه و 
حداکثر سرعت 16 مگابیت برثانیه با حجم 130 

گیگابایت اعالم کرد.
محمدرضا بیدخام،سخنگوى شرکت مخابرات 
ایران با اشــاره به اعمــال تعرفه هاى جدید 
اینترنت پرسرعت غیرحجمى این شرکت بر 

اساس اصول سرعت محورى، کاهش هزینه 
مشتریان، تفکیک ترافیک داخلى و بین الملل 
و رعایت مصــرف منصفانه گفت: تعرفه هاى 
جدید در حوزه دسترســى ارتباطات ثابت در 
راســتاى اجراى مصوبه 266 سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویى و در جهت بهبود 

کیفیت خدمات عرضه شده است.
 وى با بیان اینکه این تعرفه ها با توجه به نیاز 

مشتریان طراحى و با بررسى هاى کارشناسى 
تدوین شــده که متعاقبا اجرایى خواهد شد، 
افزود: تعرفه ى ســرویس هاى غیرحجمى بر 
اساس یک سقف مصرف منصفانه مشخص 
شده که تعیین این سقف حجم براى کاربر به 
منظور ایجاد رقابت بیشتر و به نفع کاربران به 
اپراتورهاى ارائه دهنده خدمات اینترنتى سپرده 

شده است.

کمبود نارنگى در بازار صحت ندارد

سرعتردیف

قرارداد یکسالهیک ماهه

تبادل ترافیک مجاز 

در هر ماه (گیگابایت)

قیمت 

ماهیانه 

(تومان)

تبادل ترافیک مجاز 

در هر ماه (گیگا بایت)

قیمت سالیانه 

(تومان)

1 Kb/s141250017150000

21  Mb/s232000027240000

32 Mb/s302500026300000

43 Mb/s423500045420000

54 Mb/s574000063480000

68 Mb/s9650000105600000

716  Mb/s13080000210960000

تعرفه هاى جدید اینترنت ثابت اعالم شد

در حالى که بســیارى از کارشناسان مسکن مدعى بودند 
که قیمت مسکن افزایش نمى یابد، اما با اعالم جدیدترین 
آمار ها از بازار مسکن قیمت ها جهش 10 تا 40 درصدى 

داشته است.
این روز ها اوضاع و احوال بازار مسکن به شدت دگرگون 
شــده به طوریکه افزایش قیمت آن باعــث غافلگیرى 

بسیارى از کارشناسان مسکن شده است.
براساس گزارشات میدانى، قیمت مسکن افزایش 10 تا 
40 درصدى را قیمت شاهد بوده، به طوریکه باعث شده 
بسیارى از متقاضیان و خریداران مسکن از خرید آن عقب 

نشینى کرده که این امر اثر منفى بر  بازار داشته است.
صدیف بدرى ســخنگوى کمیســیون عمران مجلس 
شوراى اسالمى با بیان اینکه قیمت مسکن طى ماه هاى 
گذشته 10 درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: بعید به 
نظر مى رسد که قیمت هاى مسکن بیش از این میزان با 

افزایش روبرو شود.
وى در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: فضاى روانى 
مبنى بر رونق پیدا کردن بازار مســکن، ارائه تسهیالت و 
حمایت هاى مالى بانک مسکن از مهم ترین دالیل افزایش 

قیمت مسکن طى ماه هاى گذشته به شمار مى رود.
سخنگوى کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پرداخت 

تسهیالت از سوى صندوق پس انداز یکم نقش موثرى در 
بهبود وضعیت بازار داشته به طوریکه میزان اخذ پروانه هاى 
ساختمانى و معامالت مسکن در حد قابل توجهى رونق 

داشته است.
بدرى بیان داشــت: میزان قابل توجهى از معامالت مهم 
مربوط به انتقال مالکیت و مشارکت بوده که این خود زمینه 
ساز رشد معامالت مسکن طى ماه هاى گذشته بوده است. 
سخنگوى کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت مسکن، رشد بیش از حد قیمت مصالح 
بوده، به طوریکه قیمت میلگرد طى ماه هاى گذشته 100 
درصد، قیمت سیمان 30 درصد و میزان دستمزد کارگران 

بیش از حد رشد داشته است.
***

 مصطفى خسروى، رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشور 
با بیان اینکه قیمت هاى مسکن از میزان شاخص تورم عبور 
خواهد کرد، اظهارداشت: این افزایش قیمت مسکن با توجه 

به پرداخت تسهیالت از سوى بانک ها طبیعى است.
وى با بیان اینکه افزایش قیمت مســکن تا اسفند ماه از 
شــاخص تورم عبود خواهد کرد، افزود: میزان شاخص 
تورمى که بانک مرکزى براى معامالت اقالم دولتى ارائه 
کرده،  معادل 14 درصد است و اقالم غیر دولتى آن بیش 

از 20 درصد خواهد بود.
وى تاکید کرد: با توجه به افزایش حجم ســاخت وساز به 

یقین میزان معامالت نیز رشد خواهد کرد.
براساس این گزارش، چند ماهى است که بیشتر مسئوالن 
و کارشناســان مدعى رونق گرفتن بازار مســکن بدون 
افزایش قیمت بودند که با اعالم این گزارش از سوى بانک 
مرکزى، بســیارى از آن ها غافگیر شدند و این خود بهانه 

جدید براى ادعا هاى جدید شده است.
در همین خصوص بهروز ملکــى، مدیرکل تجهیز منابع 
وزارت راه و شهرســازى با بیــان اینکه صــدور پروانه 
ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن هفت 
درصد امسال در مقایسه با پارســال افزایش یافته است، 
گفت: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتى به بخش 
مسکن در برخى سال ها تولید به شــدت افزایش یافت، 
به طورى که از سال 89 تا 92 براى ساخت 750 هزار واحد 
مسکونى پروانه ساختمان صادر شد.ملکى در ادامه تصریح 
کرد: محتمل ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر 
فصل، افزایش قیمت به اندازه تورم در همان فصل خواهد 
بود.مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازى گفت: 
در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشى نخواهیم 
داشت، حتى ممکن است شاهد کاهش اجاره بها هم باشیم.

تب 40 درجه اى مسکن در روز هاى سرد زمستانى

بررسى آمارى عملکرد کاریابى ها نشان مى دهد 
از مجموع مراجعه بالغ بر 602 هزار کارجو به این 
مراکز، تعداد 506هزار نفر به کارفرما معرفى و در 

نهایت 185هزار نفر شاغل شدند.
602 هزار و 541 نفر به عنــوان جویندگان کار 
به کاریابى هــاى خصوصى و دولتــى مراجعه 
کرده اند که از مجموع این میزان متقاضى، 556 

هزار و 334 نفر به کاریابى هاى خصوصى و 46 
هزار و 107 نفر به کاریابى هاى دولتى مراجعه 

کرده اند.
در این بین سهم معرفى کارجویان به کارفرمایان 
از طریق کاریابى هاى خصوصى 483 هزار و 631 
نفر و از طریق کاریابى هاى دولتى نیز 22 هزار 

و 474 نفر است.

در نهایت از بین معرفى بالغ بر 506 هزار کارجو 
از طریق کاریابى هاى خصوصــى و دولتى به 
کارفرمایــان، 185 هــزار و 358 فرد متقاضى 
شغل، مشغول به کار شــده اند که 167 هزار و 
966 نفر با معرفى کاریابى هاى خصوصى و 17 
هزار و 392 نفر نیز با معرفى کاریابى هاى دولتى 

بکارگمارده شده اند.

مراجعه 600 هزار کارجو به کاریابى ها
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دژآگه: دژآگه: 
 زمستان، تیم جدید خودم را

 انتخاب مى کنم انتخاب مى کنم

به زودى؛ 
انتشار اندروید 8,1 
براى گوشى هاى

 پیکسل
و نکسوس

خوراکى هایى براى کمک به ترك سیگارخوراکى هایى براى کمک به ترك سیگار
11

اداره کل نهاد کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، اولین همایش 
ملى مهارت هاى ارتباطى براى کتابداران کتابخانه هاى عمومى را 
طى دو روز در تاالر لقمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با حضور 

فرمانداران، اساتید دانشگاه، کتابداران و... برگزار کرد.
دبیر علمى این همایش و معاون پژوهشــى دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانى پزشکى در ابتداى این همایش با ارائه گزارشى گفت: 
کتابخانه هاى عمومى بیش از همه، محروم ترین هاى جامعه، به ویژه 
کودکان و نوجوانان را به خود جلب مى کنند و امکانات بى نظیرى 
براى پرورش ذهنى توده هاى مردم فراهم مى آورند. این امر در همه 

کشورهاى جهان، توسعه یافته و در حال توسعه صادق است.
علیرضا رحیمى اظهار داشت: ما در اینجا گرد آمده ایم تا اعالم کنیم 
این مهم را درك کرده و مصمم هســتیم مجدانه براى تحقق آن 
کوشش خود را به کار ببندیم. در این راستا همه همکاران کتابدار و 
اطالع رسان نیز به خوبى آگاهند که دغدغه دیرینه آنها براى ارتقاى 
وجهه اجتماعى این حرفه تا چه حد وابســته به توانمندى آنها به 
مهارت هاى ارتباطى در تعامل با مردم و به کار بستن فنون آن است. 
مهارت برقرارى ارتباط سازنده و مهارت حل مسائلى که خواه ناخواه 

در تعامل روزانه با مردم رخ مى دهد.
وى برخوردار بودن کتابداران از مهارت هاى ارتباطى و به کار بستن 
آن در کار حرفه اى، رضایت خاطر از شغل و زندگى، ارتقاى وجهه و 
شأن کتابخانه و... را در هویت حرفه اى مثبت ارزیابى کرد و گفت: 

امیدوارم گزارش تجربه هاى حرفــه اى و پژوهش هایى که در این 
همایش عرضه مى شود فرصت مغتنمى نه تنها براى آگاه شدن بیشتر 
کتابداران کتابخانه هاى عمومى، بلکه تأکیدى بر اهمیت تداوم اقدام 
از سوى سیاستگذاران و مدیران سازمان هاى حاکم بر کتابخانه ها 
براى پرورش و ارتقاى این مهارت ها باشد.رحیمى همچنین یادآور 
شد: جدا از آموزش، تدابیرى باید براى به کار بستن این مهارت ها 
توسط کتابداران و اطالع رسانان شاغل در کتابخانه تضمین شده و 

رعایت آنها ارزش و نقض آنها ضد ارزش تلقى و ارزیابى شود.
***

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با خیر مقدم به حاضران 
در این همایش گفت: امروز مبناى توسعه، اطالعات است و براى 

برقرارى آن راهى جز ارتباط نیست.
طاهره چنگیز گفت: در گذشته عملکرد هر کتابدارى را که کار روى 
کتابخانه هاى داراى کتاب زیاد را آموخته بود مطلوب مى دانستند اما 
امروز که متأسفانه سرانه کتابخوانى پایین است نقش کتابداران دو 
برابر شده و آنها باید کتابخانه امن و دوست داشتنى و مطلوب را براى 

مراجعین فراهم کنند و ارتباطى دوسویه برقرار کنند. 
وى اظهار امیدوارى کرد کتابداران با ارتباط مطلوب، موفق باشند. 

***
سرپرست کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان هم گفت: همه 
انســان ها بخش اعظم وقت و انرژى خود، در امور روزانه را صرف 
ارتباط با دیگران مى کنند. بنا بر یک نظریه، 75 درصد وقت روزانه 
انسان ها، صرف ارتباط با دیگران مى شــود. اهمیت این موضوع، 
آنجا آشکارتر مى شــود که به قطع یقین، موفقیت ها و کامیابى ها 
نیز ارتباط مستقیم با ارتباطات دارد. سازمان ها، گروه ها و افراد، به 
اهمیت موضوع ارتباطات و مهارت هاى ارتباطى پى برده و بخش 
زیادى از وقت و هزینه خود را صرف یادگیرى و اجراى صحیح فنون 

مهارت هاى ارتباطى مى کنند. 
امیر هالکویى افزود: در کلیه آموزش هاى مورد نیاز نیروى انسانى، 
موضوع ارتباطات اثربخش و فنون مذاکره و تعارض، جزو موضوعات 
اصلى و پرمخاطب است. مهارت هاى ارتباطى با تعامالت اجتماعى، 
کارکردها و عوامل مرتبط با آن، در نهاد کتابخانه ها نیز از درجه اهمیت 
بسیار باالیى برخوردار اســت به گونه اى که از کتابداران به عنوان 
مشاورین امین نام برده مى شود و شاید بتوان گفت مهارت برقرارى 

ارتباط مؤثر، مهمترین و برجسته ترین توانمندى یک کتابدار است.
وى ادامه داد: مثلث فضاى فیزیکى، مجموعه سازى و نیروى انسانى، 
نقاط عطف فعالیت هاى نهاد کتابخانه ها به عنوان یک دستگاه چابک 
و تأثیرگذار در حوزه فرهنگى و افزایش آگاهى هاى عمومى هستند 
و با عنایت به برگزارى موفق همایش کتابخانه دلپذیر من با موضوع 
شاداب ســازى فضاى کتابخانه ها، با پیگیرى و حمایت هاى نهاد 
کتابخانه ها، متولیان، معاون برنامه ریزى و نظارت راهبردى نهاد و 
مدیرکل محترم پژوهش و نوآورى نهاد کتابخانه ها و اساتید رشته 
کتابدارى خصوصًا جناب آقاى دکتر رحیمى، مقرر شــد همایش 
مهارت هاى ارتباطى براى کتابخانه هاى عمومى، به عنوان ضلع 

دوم مثلث مذکور در استان اصفهان برگزار شود.
هالکویى گفت: قریب به یکسال پیگیرى همکاران در استان منجر 
به دریافت 313 چکیده مقاله، 164 مقاله فول تکســت و 79 مقاله 
پذیرفته شده براى ارائه و پوستر شد که به لحاظ آمارى، مناسب و 

مطلوب است و در این همایش 20 مقاله به صورت حضورى ارائه 
مى شود و بقیه به صورت پوستر خواهد بود.

وى ادامه داد: یکى از اهداف اصلى برگــزارى این همایش، تولید 
محتوا در حوزه مهارت هــاى ارتباطى و به خصوص بخش هایى از 
این حوزه بود که محتواى مناسبى وجود نداشت که به لطف خدا و با 

پیگیرى هاى مکرر و تالش مجریان همایش به دست آمد.
***

مدیرکل پژوهش و نوآورى نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور هم 
سودمندى بیش از ســه هزار و 500 کتابخانه نهاد کتابخانه هاى 

عمومى را ظرفیتى ملى خواند که نیازمند ارتباط است.
محمد جوهرچى گفت: اعتبار نهاد کتابخانه هاى عمومى به کارآمدى 
پیوند آنان با مردم شکل مى گیرید و کامیابى و ناکامى به این نقطه 
باز مى گردد و براى عمومى شدن این پیوند، ما نیازمند مجموعه اى 
از پیوندها و عزم فرانهادى هستیم که اگر همکارى هاى فرانهادى از 
یک سازمان شکل نگیرد، این پتانسیل آنگونه که باید فعال نخواهد 
شد.وى ادامه داد: نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور با این برداشت، 
در حال بازتعریف نقش خود در جامعه، مردم، خدمتگزاران دولتى و... 
است. جوهرچى از اجراى چندین طرح پژوهشى در نهاد کتابخانه هاى 
عمومى خبر داد و گفت: آینده پژوهى، راهبــردى و عملیاتى نهاد 
کتابخانه هاى عمومى، ســبد خدمات، ایجاد هسته هاى پژوهشى 
و... از طرح هاى در حال انجام اســت. مدیرکل پژوهش و نوآورى 
نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور اظهار داشت: مجله مطالعاتى نهاد 
کتابخانه هاى عمومى به صورت اینترنتى به زودى رسماً افتتاح خواهد 
شد و امســال به مقوله آموزش کاربران توجه مى شود و امیدواریم 
فاصله بین آموزش هاى رسمى و غیررسمى و مورد نیاز مردم از طریق 

آموزش، قوت بخشیده شود.
وى از همکاران دانشگاهى و مســئوالن خواست تا از یک میلیارد 
تومان اعتبار پژوهشــى نهاد کتابخانه ها که مى تواند به مســائل 

کتابخانه ها کمک کند با اجراى طرح هاى پژوهشى حمایت کنند.
***

شهردار جدید بهارستان هم در این همایش با اظهار خوشحالى از 
اینکه اولین اقدام خود در شــهردارى بهارستان را با حمایت از نهاد 
کتابخانه هاى استان اصفهان آغاز کرده است گفت: مبناى توسعه 
کشور کارهاى فرهنگى است و بدون آن توسعه واقعى اتفاق نمى افتد 
و در این راســتا یکى از مهمترین راه هاى توسعه فرهنگى، ترویج، 

گسترش و توسعه کتابخوانى است.
یحیى عیدى بیرانوند افزود: مدیران شهرى مى توانند از طریق کمک 

به نهاد کتابخانه هاى عمومى به فرهنگ شهر کمک کنند.
وى با بیان نمونه اى از فعالیت هاى فرهنگى خود در خرم آباد گفت: 
ما درب شهردارى را بر روى نهادهاى مردمى باز کردیم و توانستیم 
کتابخانه باز را در پارك ها ایجاد کنیم  و مردم کتاب هاى بالاستفاده 
خود را به جعبه هاى ما ریختند و در حقیقت نذر کتاب رواج یافت که به 
نظر مى آید نهاد کتابخانه هاى عمومى هم مى تواند این کار را بکند و 
ما در بهارستان نیز آمادگى همکارى در این زمینه را داریم تا فرهنگ 

کتابخوانى افزایش یابد.
شهردار جدید بهارستان گفت: براى موفقیت باید دست سوى مردم 
دراز کرد که مردم نیز کمک مى کنند تا بدینسان نذر کتاب به عنوان 

یک کار حسنه، در کشور و استان ترویج یابد. 

همایش ملى مهارت هاى همایش ملى مهارت هاى 
ارتباطى براى کتابداران ارتباطى براى کتابداران 
کتابخانه هاى عمومىکتابخانه هاى عمومى
 برگزار شد برگزار شد

ساسان اکبرزاده

دى؛ 
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14 «دیوار» و «شیپور» ابزار کالهبردارى 3 جوان

بیکارى ها که شروع شد بیکارى ها که شروع شد 
چهره ها بهچهره ها به

 تئاتر کشیده شدند تئاتر کشیده شدند

امیرمحمد زند:

10

خیز عقاب ها براى پرواز به اصفهان!خیز عقاب ها براى پرواز به اصفهان!
12
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با به روز شدن جدول فروش هفتگى فیلم هاى روى پرده در سایت 
سینماتیکت، مشخص شد که فیلم سینمایى «خالتور» در هفته منتهى به 

ابتداى آذرماه، نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان فروش کرده تا باز هم براى 
سومین هفته پیاپى عنوان پرفروش ترین فیلم سینماى ایران را به خود اختصاص دهد.

دومین فیلم پرفروش هفته گذشته «ثبت با ســند برابر است» بهمن گودرزى اســت. این فیلم در هفته گذشته
 561 میلیون تومان فروش کرد و دومین فیلم پرفروش هفته گذشته لقب گرفت. در این فیلم امین حیایى، نیوشا ضیغمى، مجید 

صالحى، فرزاد حسنى، سحر قریشى، الهام حمیدى و محمدرضا شریفى نیا به ایفاى نقش مى پردازند.
عنوان ســومین فیلم پر فروش به «قاتل اهلى» رسید. این فیلم که فروشــش در آغاز اکران با شک و شبهه اعالم شــد، در هفته گذشته توانست

 564 میلیون تومان درآمد کسب کند. در این فیلم که همچنان با حواشى بسیارى روبه رو است، پرویز پرستویى، امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، حمیدرضا آذرنگ، 
پرویز پورحسینى و پوالد کیمیایى به ایفاى نقش مى پردازند.

فیلم هاى «خفه گى» و «زرد» هم به ترتیب با فروش 267 و 126 میلیون تومانى خود توانستند رتبه هاى چهارم و پنجم جدول فروش این هفته را به خود اختصاص دهند.

سازندگان سریال محبوب «خانه پوشالى» از طوالنى تر شــدن مدت زمان توقف تولید فصل ششم این سریال خبر داده اند. 
به نوشته ورایتى، حاال که پاى پلیس به پرونده رشــته اتهامات بازیگر نقش «فرانک آندروود» باز شده و بازجویى ها درباره 
رسوایى هاى جنسى «اسپیسى» این روزها جدى تر دنبال مى شود، فعًال تولید فصل نهایى 

سریال متوقف خواهد ماند.
محصول پرطرفدار شبکه آنالین «نتفلیکس» که این روزها در مرحله 
تولید فصل ششــم و نهایى خود به ســر مى برد از زمان افشاى 
رسوایى هاى جنسى اسپیسى 58 ساله به حالت نیمه تعطیل 
درآمده است. به نوشته ورایتى، تهیه کنندگان سریال تالش 
دارند راه حلى براى حذف شــخصیت فرانک آندروود از 
ســریال پیدا کنند تا ناچار به نمایش هیچ صحنه اى از 
اسپیسى نشوند. از ســوم نوامبر، حضور بازیگر برنده 
اسکار در روند تولید این سریال به حالت تعلیق درآمد.  

تصویربردارى سریال «بازى نقاب ها» به کارگردانى سیروس حسن پور مدتى اســت که در لوکیشن کارخانه پیگیرى مى شود و امیر آتشانى 
جدیدترین بازیگرى است که به گروه پیوسته است.

على مهام تهیه کننده این سریال عنوان کرد: پیش از این هم گفته بودم که این لوکیشن یکى از مهمترین لوکیشن هاى سریال 
است که حدود 100 دقیقه از سریال در این لوکیشن مى گذرد و بازیگران بسیارى در آنجا حضور دارند. گروه مدتى است که در 

کارخانه اى در بندر ترکمن مستقر شده است و سکانس هاى مهمى از سریال را در اینجا ضبط مى کند. 
کلیه اتفاقات درباره گندم و درگیرى آزیتا حاجیان با مافیاى گندم در این لوکیشن انجام مى شود که بازیگران تهرانى و 

ترکمنى و گرکانى بسیارى در این لوکیشن مقابل دوربین مى روند.
جعفر دهقان و آزیتا حاجیان بازیگران اصلى هستند که این روزها در کنار بازیگران شمالى مقابل دوربین هستند.

«بازى نقاب ها» یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گندم مى شناسند، این 
چند عنصر در این سریال نمود پیدا کرده است. داستان سریال در رابطه با ترکمن هاست و اتفاقاتى که بین 

دو طایفه مى افتد که سال ها با هم کدورت دارند.
بازیگران سریال عبارت اســت از آزیتا حاجیان، جعفر دهقان، منوچهر آذر، بابک انصارى، 
ســیما خضرآبادى، رزیتا غفارى، مهرداد ضیائى، فرهاد بشــارتى، یلدا قشقایى، 
مهسا هاشــمى، رقیه نوچمنى، 
على اصغر کیانى، فاطمه حسینى 

و...

مونا زندى حقیقى از دهم آبان ماه فیلم سینمایى «زنگارى» که با نام اولیه «باران تابستان» پروانه ساخت گرفته است را کلید زد 
و فیلمبردارى این فیلم همچنان در آمل ادامه دارد.

فیلمنامه «زنگارى» که در حاضر مراحل قانونى براى تغییر نام را در دست اقدام دارد، توسط حمیدرضا بابابیگى به نگارش درآمده 
است. این دومین اثر حمیدرضا بابابیگى است که بعد از فیلم «شنل» توسط علیرضا شجاع نورى تهیه شده است.

فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانى بازیگران اصلى این فیلم هستند. مهدى حسینى نیا، رؤیا جاویدنیا، ندا جبرائیلى و 
مریم شیرازى ایفاى دیگر نقش ها را برعهده دارند. تاکنون به جز ندا جبرائیلى و مریم شیرازى، تمام بازیگران مقابل دوربین 

فرهاد صبا که پس از 9 سال براى فیلمبردارى فیلم جدید مونا زندى به ایران آمده است، رفته اند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «شکو که همراه همسر دومش رضا زندگى مى کند، تصمیم مى گیرد که همسر سابقش، 

فریدون، را که فرزندانش او را به دلیل کهولت سن به خانه سالمندان سپرده اند، به منزل خودش ببرد…»
تدوین این فیلم به صورت همزمان با فیلمبردارى، توسط بهرام دهقانى در حال انجام است تا «زنگارى» براى حضور در 
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود. در تصویر، گریم فاطمه معتد آریا را در این فیلم مشاهده مى کنید.

بیکارى ها که شروع شد 
چهره ها به تئاتر کشیده شدند

امیرمحمد زند:

امیرمحمد زند، بازیگر تلویزیون، تئاتر و ســینما 
دربــاره فعالیت هاى کارى خــود در عرصه هنر 
گفت: در حال حاضر در سریال «گناهکاران» به

تهیه کنندگى بهروز مفید بازى مــى کنم که تا 
دو روز آینده فیلمبردارى آن تمام مى شــود.  در 
این سریال همچنین سیاوش طهمورث، شهین 

تسلیمى و حسین توشه بازى مى کنند.
وى درباره وضعیت بازیگرى در حال حاضر اظهار 
داشت: متأســفانه تا زمانى که هنرمندان ما سواد 
کافى نداشته باشــند وضعیت تغییرى نمى کند، 
بازیگران در همه جاى  جهان به مطالعه و تحقیق 
مشغول هستند اما بازیگران ما وقتى جلوى دوربین 
حاضر مى شوند تازه درباره نقش و دیالوگ هایى 
که دارند مى پرســند و صرفًا تبدیل به دســتگاه 
دیالوگ گو در بازى شــده اند. کسى که دیالوگ 
مى گوید با کسى که بازیگرى مى کند فرق دارد، 
وقتى یک شخص در نقطه صفر بازیگرى قرار دارد 
و مى درخشد  مى گویند چقدر بازیگر خوبى است 

در حالى که کار خاصى نکرده است.
وى در خصوص نیاز امروز ســینماى ایران ادامه 
داد: در سینماى امروز ما نیاز به بازیگرى داریم که 
معلومات و تحلیل درست داشته باشد، بازیگرانى 
که نقش خــود را تحلیل کننــد و در مرحله بعد 
بخواهند در دیالوگ ها دخل و تصرف داشته باشند 

بسیار کم هستند.
زند به ورود بازیگران سینما و سوپراستار به تئاتر 
اشاره کرد و توضیح داد: از وقتى بیکارى ها شروع 
شد بازیگران چهره به سمت تئاتر کشیده شدند و 
عالوه بر این بازى در عرصه تئاتر هم یک اعتبار 

فرهنگى به آنها مى دهد و هــم وارد این عرصه
مى شوند که از بیکارى نجات پیدا کنند. 

این بازیگر ســینما در خصوص بازیگران چهره و 
غیره چهره تصریح کرد: من بازیگرى را به چهره 
و غیر چهره تقســیم نمى کنم. «آل پاچینو» هم 
مى تواند ســینما، تلویزیــون و تئاتــر کار کند 
و همینطــور همــه بازیگــران مــى توانند در 
عرصه هاى مختلف کار کنند. اینکه مخاطب براى 
دیدن بازیگر چهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش 
اقتصادى تئاتر شود خوب است اما به شرط اینکه 
دچار شــعارزدگى و شو آف نشــویم و براى خود 
هنر کار کنیم ولى متأســفانه ما راه غلط را پیش 
گرفته ایم یعنى اول خود را پیش از بازى کردن و 
دیده شدن اثر مطرح مى کنیم بعد به اصل ماجرا 

مى پردازیم و این صحیح نیست.
وى بــه وضعیت بد پیشکســوتان با اشــاره به
نمونه هایى از این هنرمندان پرداخت و افزود: باید 
پرسید که چرا محمدعلى کشاورز در آثار حضور 
ندارد یا جمشید مشایخى به دلیل ضعف جسمانى 
فقط چهار سکانس بازى مى کند. وضعیت بدى 
براى پیشکسوتان حاکم شده اســت. به عنوان 
نمونه در دو کارى که اخیراً بازى کرده بودم یکى 

از پیشکســوتان که کنار من به بازى مشغول بود 
به زمین افتاد و دســت و پاى او زخمى شد. براى 
اینکه کسى نفهمد و بیکار نشود مى گفت مشکلى 
نیست و کار را ادامه دهیم. وضعیت پیشکسوتان 
به جایى رسیده است که بازیگر پیشکسوت براى 
اینکه بیکار نشود با دست و پاى زخمى شده بازى 

مى کند و به روى خود نمى آورد. ین
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نین سیاوش طهمورث، شهین 
توشه بازىمى کنند.

مى تواند ســینما، تلویزیــون و تئاتــر کار کند 
همــه بازیگــران مــى توانند در و همینطــور

اینکه بیکار نشود با دست و پاى زخمى شده بازى 
به روى خود نمى آورد. ین فیلم پرفروش هفته گذشته لقب گرفت. در این فیلم امین حیایى، نیوشا ضیغمى، مجید  میلیون تومان فروش کرد و دومیمى کند و 561

زند. ریفى  نقش مى پر م حمیدى و محمدرض ه به ایفاى نقش مى پردازند.صالحى، فرزاد حسنى، سحر قریشى،  ، الهام حمیدى و محمدرضا شریفى نیا
شبهه اعالم شــد، در هفته گذشته توانست با شک و فروش به «قاتل اهلى»رسید. این فیلم که فروشــش در آغاز اکران عنوانســومینفیلم پر
564 میلیون تومان درآمد کسب کند. در این فیلم که همچنان با حواشى بسیارى روبه رو است، پرویز پرستویى، امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، حم

کیمیایىبه ایفاى نقش مى پردازند. پرویز پورحسینى و پوالد
6 و 126 میلیون تومانى خود توانستند رتبه هاى چهارم و پنجم جدول فروش این هفته 7فیلم هاى «خفه گى» و «زرد» هم به ترتیب با فروش 267

ا سازندگان سریال محبوب «خانه پوشالى» از طوالنى تر شــدن مدت زمان توقف تولید فصل ششم
ش نقش«فرانک آندروود»باز حاال که پاى پلیسبه پرونده رشــته اتهامات بازیگر به نوشته ورایتى،
رسوایى هاى جنسى «اسپیسى»اینروزها جدى تر دنبال مى شود،

سریال متوقف خواهد ماند.
محصول پرطرفدار شبکه آنالین «نتفلیکس»
تولید فصل ششــم و نهایى خود به ســر
8رسوایى هاى جنسى اسپیسى58 سال
درآمده است. به نوشته ورایتى، تهیه
دارند راه حلى براى حذف شــخص
به نم ســریال پیدا کنند تا ناچار
اسپیسى نشوند. از ســوم نوامب
اسکار در روند تولید این سریالب

تصویربردارى سریال «بازى نقاب ها» به کارگردانى سیروس حسن پور مدتى اســت که در لوکیشن کارخانه پیگیرى مى
جدیدترین بازیگرى است که به گروه پیوسته است.

على مهام تهیه کننده این سریال عنوان کرد: پیش از این هم گفته بودم که این لوکیشن یکى از مهمترینل
0است که حدود 100 دقیقه از سریال در این لوکیشن مى گذرد و بازیگران بسیارى در آنجا حضور دارند. گر
کارخانه اى در بندر ترکمنمستقر شده است و سکانس هاى مهمى از سریالرا در اینجا ضبط مى کن
کلیه اتفاقات درباره گندم و درگیرى آزیتا حاجیان با مافیاى گندم در این لوکیشن انجام مى شود ک

ترکمنى و گرکانى بسیارى در این لوکیشن مقابل دوربین مى روند.
جعفر دهقان و آزیتا حاجیان بازیگران اصلى هستند که این روزها در کنار بازیگران شمالى مق
«بازى نقاب ها» یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گ
چند عنصر در این سریال نمود پیدا کرده است. داستان سریال در رابطه با ترکمن هاس

دو طایفهمى افتد که سال ها با همکدورت دارند.
بازیگران سریال عبارت اســت از آزیتا حاجیان، جعفر دهقان، منوچهر
ســیما خضرآبادى، رزیتا غفارى، مهرداد ضیائى، فرهاد بشـ
مهسا هاشــ
على اصغر ک

و...

مونا زندى حقیقى از دهم آبان ماه فیلم سینمایى «زنگارى» که با نام اولیه «باران تابستان» پروانه ساخت
و فیلمبردارى این فیلم همچنان در آمل ادامه دارد.

ففففففففففففففففیلمنامه «زنگارى» که در حاضر مراحل قانونى براى تغییر نام را در دست اقدام دارد، توسط حمیدرضا بابابی
است. این دومین اثر حمیدرضا بابابیگى است که بعد از فیلم «شنل» توسط علیرضا شجاع نورى تهیه شد
فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانى بازیگران اصلى این فیلم هستند. مهدى حسینى نیا، رؤیا جا
مریم شیرازى ایفاى دیگر نقش ها را برعهده دارند. تاکنون به جز ندا جبرائیلى و مریم شیرازى، تمام با

9فرهاد صبا که پس از 9 سال براى فیلمبردارى فیلم جدید مونا زندى به ایران آمده است، رفته اند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «شکو که همراه همسر دومش رضا زندگى مى کند، تصمیم مى گیر
فریدون، را که فرزندانش او را به دلیل کهولت سن به خانه سالمندان سپرده اند، به منزل خودش بب
تدوین این فیلم به صورت همزمان با فیلمبردارى، توسط بهرام دهقانى در حال انجام است تا «زن
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود. در تصویر، گریم فاطمه معتد آریا را در این ف

ى زى ب و
ت بازیگرى در حال حاضر اظهار 
ه تا زمانى که هنرمندان ما سواد 
ــند وضعیت تغییرى نمى کند، 
جاى جهان به مطالعه و تحقیق 
 بازیگرانما وقتىجلوى دوربین 
زه درباره نقش و دیالوگ هایى 
صرفًا تبدیلبه دســتگاه  ـند و
ى شــده اند. کسى که دیالوگ 
که بازیگرى مى کند فرق دارد، 
 در نقطه صفر بازیگرى قرار دارد 
 گویند چقدر بازیگر خوبى است 

صى نکرده است.
یاز امروز ســینماى ایران ادامه 
ما نیاز به بازیگرى داریم که  روز
 درست داشته باشد، بازیگرانى 
تحلیل کننــد و در مرحله بعد 
گ ها دخل و تصرف داشته باشند 

ران سینما و سوپراستار به تئاتر 
حداد: از وقتى بیکارى ها شروع 
ه به سمت تئاتر کشیده شدند و 
ى در عرصه تئاتر هم یک اعتبار 

ر و ى ن ر زی ب ور ی و
عرصه هاى مختلف کار کنند. اینکه مخاطب براى 
دیدن بازیگرچهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش 
اقتصادى تئاتر شود خوب است اما به شرط اینکه 
دچار شــعارزدگى و شو آف نشــویم و براى خود 
هنر کار کنیم ولى متأســفانه ما راه غلط را پیش 
گرفته ایم یعنى اول خود را پیش از بازى کردن و 
دیده شدن اثر مطرح مى کنیم بعد به اصل ماجرا

مى پردازیم و این صحیح نیست.
وى بــه وضعیت بد پیشکســوتان با اشــاره به

نمونه هایى از این هنرمندان پرداخت و افزود: باید 
پرسید که چرا محمدعلى کشاورز در آثار حضور 
جمشید مشایخى به دلیل ضعف جسمانى ندارد یا

فقط چهار سکانس بازى مى کند. وضعیت بدى 
شده اســت. به عنوان براى پیشکسوتان حاکم

نمونه در دو کارى که اخیراً بازى کرده بودم یکى 

ور ى و روى ب و ى

ور» را دوست دارند!
نى در یک هفته؛ مردم «خالت

لیارد توما
فروش 1/2 می

فرشــید طالبى که مدت هاســت از فوتبال دور است این 
روزها همراه با مهدى رجــب زاده کاپیتان ذوب آهن در 
حال تمرین است. طالبى که اوایل هفته پیش  به عنوان 
کارشناس در شــبکه خبر حضور یافت به دعوت شهین 
تسلیمى سر سریال «87 متر» کارى از کیانوش عیارى 

حضور یافت.
او در اینستاگرامش با انتشــار عکسى که خود را در کنار 
عوامل این سریال نشــان مى دهد نوشت:«به دعوت 
خانم شهین تسلیمى، بانوى هنرمند و مهربان تلویزیون، 
ســاعاتى را مهمان جمع گرم و صمیمى هنرمندان عزیز 
کشــورم هنگام ضبط مجموعه "87 متر" بودم...جناب 
آقاى کیانوش عیارى استاد ارجمند و کارگردان نامى ایران 
نویســندگى و کارگردانى این مجموعه را به عهده دارند...

برخورد بسیار صمیمى و خوب کارگردان،عوامل پشت صحنه 
و هنرمندان این مجموعه خالق لحظات خاطره انگیزى برایم 
بود. با آرزوى سالمتى و موفقیت روز افزون براى هنرمندان و 

عزیزانى که در این مجموعه نقش آفرینى مى کنند.»
به نظر مى رســد فرشــید طالبى پس از حضور در دو ســریال 
در «مســیر زاینده رود» و «نفس شــیرین» مــى خواهد در

 تجربه اى بزرگ تر بــا کارگردانى مطرح مانند کیانوش عیارى 
کار کند.

دید
یگر ج

ف، باز
فوتبالیست معرو

ى؟ 
عیار

سریال کیانوش 

گریم متفاوت 
فاطمه معتمدآریا
 در فیلم جدیدش

توقف تولید فصل ششم سریال 
«خانه پوشالى» طوالنى تر شد

«بازى نقاب ها» با مافیاى گندم درگیر مى شود
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یک متخصــص مغز و اعصاب گفت: ســردرد شــدید 
ناگهانى بدون سابقه مشابه، سردرد به همراه یک نقص 
عصبى مثل کاهش بینایى یا اختالل تعادلى یا حرکتى، 
سردردهاى تشدید یابنده، سردرد پیشرونده در باردارى و یا 
هفته هاى اول پس از زایمان، سردرد در سن زیر پنج سال 
یا باالى 50 سال، ســردرد در کسانى که سابقه بدخیمى 
در هرجاى بدن دارند و یا داروهایى که ایمنى را کاهش
 مى دهند مثل کورتیکواستروئیدها باید جدى گرفته شوند 
و ممکن است در صورت بى توجهى به آنها به طور بالقوه 

خطرناك باشند.
منصوره تقاء اظهار داشــت: اگر سردرد جدید یک طرفه 
در فردى که فاکتورهاى خطر قلبى و عروقى دارد، بروز 
نماید ممکن است نشــانه تشــکیل لخته در جدار یک 
سرخرگ بزرگ باشد که در روزهاى بعد منجر به سکته 

مغزى مى شود. 
به گفته این متخصــص، فاکتورهاى خطر قلبى عروقى 
مواردى مثل فشــارخون باال، کلســترول باال، دیابت، 
سابقه بیمارى عروق قلب، سکته قلبى یا مغزى را شامل 
مى شود. وى افزود: در کســانى که ابتال به سکته مغزى 
یا خونریزى مغزى پیدا مى کنند، ممکن است عالوه بر 
نقایص عصبى، سردرد نیز داشته باشند؛ همچنین سردرد 

شدید در خونریزى در پرده هاى مغزى نیز وجود دارد.
رئیــس انجمن ســردرد ایران در پاســخ بــه اینکه آیا 
سردردهاى سمت چپ ســر خطرناك تر هستند، گفت: 
چنین قانون کلى وجود ندارد. اگرســردرد به دلیل وجود 

لخته در عروقى که سمت چپ مغز را خونرسانى مى کنند 
حادث شود، به دلیل اینکه کنترل سخن گفتن و کنترل 
حرکتى اندام هاى سمت راست در اکثر افراد با نیمکره چپ 

است، ممکن است خطرناك تر ارزیابى شود.
تقاء اظهار داشت: ســردردهاى ناگهانى، سردرد در حال 

افزایش، سردردى که همراه با عالئمى همچون 
ضعف دســت و پا، خواب رفتگــى آنها، 

اختالل تعادل و یا تارى دید باشــد 
نیاز به بررسى متخصص دارد چرا 

که ممکن است علت مهمى 
داشــته که در صــورت بى 
توجهى مى تواند خطرناك 
باشد. وى در رابطه با علت 
سردردهاى صبحگاهى هم 

گفت: علل متفاوتى مى توانند 
ســردردهاى صبحگاهى را ایجاد 

کنند؛ آرتروز گردن، فشارخون باال، ساییدن 
دندان ها بر روى هم در خواب، خر و پف هاى همراه 

با وقفه هاى تنفسى از علل شــایع هستند ولى افزایش 
فشار داخل جمجمه علت مهم و خوشبختانه کم شیوع تر 
است که ممکن است در زمان بیدار شدن از خواب سردرد 

بیشترى را باعث شود.
تقاء متذکر شــد: در صورتــى که ســردردهاى گاه به 
گاه به ســراغتان مى آید حتمًا تاریخ، مدت، شــدت و 
عوامل احتمالــى را یادداشــت کنید.ثبــت اطالعات 

سردرد به شــما و پزشــکتان در کنترل 
سردرد کمک خواهد کرد.

استعمال دخانیات به اشــکال مختلف، به یک عادت 
غیر قابل جایگزین براى بشر تبدیل شده است. این 
در حالى است که امروزه به خوبى ثابت شده که اعتیاد 
به دخانیات در کنار نابارورى، منجر به اختالالت در 
سیستم عصبى، ضعف بینایى و البته سرطان مى شود.

با این حال مصرف منظم برخى از غذاها و نوشیدنى ها 
براى کسانى که قصد کنار گذاشتن این نوع اعتیاد را 

دارند، خالى از لطف نیست:

تخمه آفتابگردان

 تحقیقات متعدد نشان داده اند که مصرف دانه هاى 
آفتابگرادن اثرى مشابه اثرات تنباکو بر روى ذهن فرد 
مى گذارد. همچنین این دانه ها باعث افزایش ترشح 
آدرنالین مى شودد. ویتامین هاى Bکمپلکس موجود 
در دانه هاى آفتابگردان به تغذیه سیستم عصبى کمک 
مى کنند. البته به دلیــل محتواى چربى باال، مصرف 

بیش از حد این دانه ها توصیه نمى شود.

شیر 

بعد از نوشیدن شیر، فرد سیگارى نسبت به سیگار بى 
میل مى شود. همچنین زمانى که فرد به دلیل کاهش 
انرژى به نیکوتین اشتیاق پیدا مى کند، پروتئین موجود 
در شیر مى تواند انرژى مورد نیاز این فرد را تامین کند. 
هر زمان که احساس کردید به سیگار نیاز دارید، یک 
جرعه شیر بنوشید و یا سراغ ماست یا پنیر بروید تا از 

سیگار صرف نظر کنید.

میوه هاى خشک

 تمام میوه هاى خشک شده از قبیل خرما و زردآلو، به 
دلیل بافت غنى و عطرى که دارند، مى توانند اشتیاق 

به سیگار کشیدن را کاهش دهند.

آجیل
 تعداد انگشت شــمارى از انواع آجیل مانند بادام و یا 

فندق، ذهن شما را از سیگار کشیدن منحرف خواهند 
کرد. همچنین این نوع از آجیل میان وعده اى بزرگ 

با مقادیر زیادى از مواد مغذى و پروتئین ها هستند.

آب

 براى کسانى که ســخت در تالش هستند تا سیگار 
را ترك کنند، نوشــیدن آب اهمیت زیادى دارد. آب 
باعث مى شــود شما احساس ســیرى کامل کنید و 
تمایل به استعمال سیگار نداشته باشید. عالوه بر این، 
افراد سیگارى اغلب از کمبود آب رنج مى برند و این 
نوشیدنى براى آنها ساده ترین راه براى غلبه بر عواقب 

سیگار مانند خشکى پوست است.

موز

 ایــن میــوه سرشــار از ویتامین هاى ضــرورى و 
مواد معدنى اســت که انرژى فــرد را تقویت کرده 
و اســترس ناشــى از نیاز بــه نیکوتیــن را کاهش

 مى دهد.

هویج

 سیگار رابطه تنگاتنگى با ابتال به سرطان دارد. هویج 
نیز یک ماده ضد ســرطان اســت. کاروتنوئیدهاى 
موجــود در هویج نه تنهــا به ترك ســیگار کمک

 مى کنند، بلکه از شما در برابر سرطان نیز محافظت 
مى نمایند. پس هر وقت تمایل به ســیگار کشیدن 

داشتید، سراغ مصرف هویج بروید.

چربى در بخش هاى مختلفى از بدن براى تامین انرژى 
ذخیره مى شود. بخشى از کبد هم از چربى تشکیل شده، 
اما باال رفتن حجم چربى ذخیره شده در کبد نشانه بیمارى 

کبد چرب است.
درمان اصلى بــراى بیماران کبد چــرب تغییر در رژیم 
غذایى و ورزش کردن اســت. اگرچه برخــى افراد باید 
براى درمان هاى بیشتر به پزشــک مراجعه کنند. رژیم 
غذایى براى بیمارى کبد چرب شــامل انواع مختلفى از 

خوراکى ها مى شــود. کاهش کالرى مصرفى و خوردن 
مواد غذایى طبیعى و حاوى فیبر باال، نقطه شروع خوبى 
اســت. مصرف خوراکى هاى حاوى کربوهیدرات هاى 
پیچیده، فیبر و پروتئین مى تواند به احســاس سیرى و 

تامین انرژى کمک کند.
برخى افــراد تمایل دارند بــراى درمان ایــن بیمارى 
رژیم هــاى غذایى خــاص همچون رژیــم گیاهى یا 

مدیترانه اى داشته باشند.
عالوه بر این توصیه ها، خوراکى هاى خاصى وجود دارند 
که ممکن اســت براى مبتالیان به بیمارى کبد چرب 
مناسب باشند. برخى از این مواد خوراکى مفید عبارتند از:

سیر 
 نتایج یک بررسى نشــان مى دهد مصرف مکمل هاى 
پودر سیر، وزن بدن و چربى را در مبتالیان به بیمارى کبد 

چرب کاهش مى دهد.

 اسیدهاى چرب امگا 3  
بازبینى نتیجــه یک بررســى حاکى از آن اســت که 

اســیدهاى چرب امگا 3 ســطح چربى کبد و کلسترول 
HDL را در بیمــاران مبتــال به کبد چــرب کاهش 

مى دهد.

 قهوه
 قهوه حاوى اسید کلروژنیک است. ترکیبى که خواص 
آنتى اکسیدانى و ضد التهابى دارد. همچنین به کاهش 
کلسترول و فشار خون کمک مى کند. عالوه بر این، قهوه 
به حفظ بدن در برابــر بیمارى کبد 

چرب کمک مى کند. 

بروکلى
 مصرف انواع مختلف ســبزیجات 
براى بیمارى کبد چرب مفید است 
اما بروکلى یکى از گیاهانى اســت 
که باید نســبت به گنجاندن آن در 
رژیم غذایى توجه ویژه اى داشــت. 
بررسى ها نشــان مى دهد مصرف 
طوالنى مدت بروکلى از تشــکیل 

چربى در کبد موش ها جلوگیرى مى کند.

چاى
 مصرف چاى براى اهداف پزشــکى روشى است که از 
هزاران سال قبل کاربرد داشته است. همچنین نتایج یک 
تحقیق نشان مى دهد چاى سبز به طور خاص به کاهش 

میزان چربى بدن و چربِى خون کمک مى کند.

گردو  
مغز گردو سرشــار از امگا 3 است. بررســى هاى انجام 
گرفته حاکى از آن است که مصرف گردو عملکرد کبد را 

در بیماران مبتال به کبد چرب بهبود مى دهد.

  سویا
 برخــى از پروتئین ها به حفــظ بدن در برابــر بیمارى 
کبد چــرب کمک مى کننــد. ســویا نیز بــه متعادل 
نگه داشــتن اثرات مصرف کربوهیدرات هاى ســاده 
بر بــدن کمک کــرده و ســطح قند خــون را کاهش

 مى دهد.

سردردهاى خطرناك را بشناسید

داروهاى تجویزى مى توانند نتیجه فوق العاده مثبتى 
براى مشــکالت آزاردهنده مانند انــواع آلرژى ها و 
فشار خون باال داشته باشند، اما آیا تا کنون به این فکر 
کرده اید که همین داروها مى توانند سالمت دندان هاى 

شما را به خطر بیندازند؟
یکى از مطالعات اخیر، در همین زمینه نشان مى دهد 
که وجود ارتبــاط بین مصرف داروهــاى مختلف و 
افزایــش خطر ابتال به مشــکالت دهــان و دندان، 

امکان پذیر است. 
محققان مى گویند عارضه جانبى شــایعى که در اثر 
اســتفاده از داروهاى تجویزى و غیرتجویزى نمایان 
مى شود، خشکى دهان است.در این حالت، بزاق کافى 
براى مرطوب نگهداشــتن دهان وجود ندارد و همین 
روند، خطر ابتال به عفونت هاى دهانى و پوســیدگى 
دندان هــا را به طور قابل توجهــى، افزایش مى دهد. 

دلیلش هم این اســت که اگر دهان خشــک باشد، 
باکترى ها مانند همیشه از دهان خارج نمى شوند.

داروهایى که باعث خشکى دهان مى شوند عبارتند از: 
_ داروهاى مورد استفاده در درمان بى اختیارى ادرارى.

_ داروهاى مورد استفاده در درمان افسردگى.
_ داروهاى مورد استفاده در درمان بى خوابى.

_ داروهاى مورد استفاده در درمان اختالل اضطرابى.
_ داروهاى مورد استفاده در درمان فشار خون باال.

ادوین تان، مسئول مطالعه این پژوهش در استکهلم، 
مى گوید که سالمندان به طور خاص در معرض خطر 
قرار دارند، چون آنان بیشــتر از انواع داروها استفاده 
مى کنند و معموًال مجبور مى شوند که سراغ داروهاى 

مخصوص بى اختیارى ادرارى بروند.
به گفته دکتر تان،  خشــکى دهان فقط خطر ابتال به 
پوسیدگى دندان ها را بیشــتر نمى کند، بلکه مى تواند 

وضعیت تغذیه اى افراد را هم تحت تأثیر قرار بدهد. در 
واقع، خشکى دهان در فرآیند جویدن و بلعیدن اختالل 
ایجاد مى کند و حتى باعث مى شود که بعضى از افراد در 

این شرایط واقعا کمتر از دیگران غذا بخورند.
هارولد کاتز، دندان پزشــک مى گوید که این مشکل 
به نحوه اثرگذارى داروهاى مختلــف بر غدد بزاقى 
دهان بستگى دارد. البته این مکانیسم مى تواند در هر 
دارویى با داروى دیگر متفاوت باشد. این دندان پزشک 
مى گوید که براى محافظت از دندان ها لزومى ندارد که 

داروهاى ضرورى خودتان را مصرف نکنید.
کاهش خشکى دهان ناشى از مصرف داروها

_استفاده نکردن از دهان شویه هاى بتنى بر الکل.
_ استفاده از خمیردندان هایى که حاوى لوریل سولفات 

سدیم نیستند.
_ نوشیدن آب به مقدار زیاد.

استخوان هاى کم کارى که هر روز ساعت ها در یک 
وضعیت ثابت قرار مى گیرند، اســتخوان هایى که 
صاحبان شــان با قدم زدن میانه اى ندارند و ماشین 
سوار شده اند و استخوان هایى که به جرم احاطه شدن 
با چربى ها، قربانى رژیم هاى غذایى ناسالم شده و از 
موادخوراکى ضرورى محروم هستند، زودتر از آنچه 

صاحبان شان انتظار دارند، پیر مى شوند.
شاید به همین دلیل اســت، که پوکى استخوان، به 
عنوان یکى از بیمارى هاى شــایع عصر ما معرفى 
مى شود و تنها زنان واردشــده به دوران یائسگى را 
قربانى خود نمى کند. گرچه زنان، چندبرابر بیشــتر 
از مردان، مســتعد ابتال به پوکى استخوان هستند، 
اما ســبک زندگى امروزى، عمر اســتخوان هاى 
مردها را هم کاهش داده و حتى زنان جوان را قبل 

از پاگذاشتن به یائسگى، گرفتار خود کرده است.

به شجره نامه تان نگاه کنید
سابقه خانوادگى شما، این بار هم تعیین کننده است. 
محققان مى گویند اگر والدین شــما استخوان هاى 
پوکى داشــته اند، باید از همین امروز زیرنظر یک 
متخصص، سالمت اســتخوان هاى تان را بررسى 
کنید و زودتر از آنچه که توصیه شــده، غربالگرى 

پوکى استخوان را انجام دهید.

یکجانشین نباشید
کارهایى که مجــال تحرك را از شــما مى گیرند 
و فرصــت ورزش کــردن را هم براى تــان فراهم 
نمى کنند، اســتخوان هاى تان را براى پوك شدن 

آماده مى کنند.

از سرطان پیشگیرى کنید
درمان هایى که بــراى بیمارى ســرطان توصیه 
مى شــوند، باعــث پوك شــدن اســتخوان ها 
مى شــوند. به گفته متخصصان، شــیمى درمانى 
و پرتودرمانــى بــر ســالمت اســتخوان ها تاثیر 

مى گذارند.

رژیم ضدالتهاب بگیرید
تنها مصرف لبنیات و خوراکى هاى حاوى کلســیم 
نیســت که به حفظ سالمت اســتخوان ها کمک 
مى کند. انتخــاب رژیم غذایــى ضدالتهابى که از 
ســبزیجات، میوه ها و موادپروتئینــى باکیفیت پر 
شــده، مى تواند به پیشــگیرى از پوکى استخوان 
کمک کند. به گفته متخصصان اگر به اندازه کافى 
منیزیم، ویتامین C، ویتامین K و فســفر دریافت 
کنید، کمتر دچار پوکى اســتخوان ناشى از التهاب 

بافت ها مى شوید. 

چطور مى توانید 
احتمال پوك شدن استخوان هاى تان را کاهش دهید؟

داروهایى که دندان ها را داروهایى که دندان ها را 
خراب مى کنند!خراب مى کنند!

سالمتسالمت

ت چپ مغز را خونرسانى مى کنند 
که کنترل سخن گفتن و کنترل 
راست در اکثر افراد با نیمکره چپ 

اك تر ارزیابى شود.
ردهاى ناگهانى، سردرد در حال 

ننچون مراه با عالئمى هم
ب رفتگــى آنها،

 دید باشــد 
راراراراراراراراراراچراچراچراچرا  دارد 
ىىىهمىىى
ى بى
اكك

علت 
 هم 

 توانند 
ى را ایجاد 

خون باال، ساییدن 
خواب، خر و پف هاى همراه 

لل شــایع هستند ولى افزایش 
ت مهم و خوشبختانه کم شیوع تر 
 زمان بیدار شدن از خواب سردرد 

ورتــى که ســردردهاى گاه به 
ید حتمًا تاریخ، مدت، شــدت و 
داشــت کنید.ثبــت اطالعات 

سردرد به شــما و پزشــکتان در کنترل
سردرد کمک خواهد کرد.

ل 

رناك را بشناسیددرناك را بشناسید

خوراکى هایى
 براى کمک به ترك سیگار

مبتالیان به کبد چرب
 چه خوراکى هایى مصرف کنند؟

مطالعات جدیدى نشــان مى دهد که 
ورزش با شدت زیاد حتى در زمان کم، 

باعث افزایش کارایى حافظه مى شود.
محققان دانشگاه مک مستر دریافتند 
که 20  دقیقه ورزشى با شدت زیاد باعث 

افزایش کارایى حافظه مى شود.
بررســى ها نشــان داده اســت کــه 
ورزش هاى اینتــر وال (کوتاه مدت و 
شــدید) بهترین گزینه هستند و انجام 
آنها به مدت شش هفته  توانایى حافظه 

را افزایش مى دهد.
یافته هاى جدید مى تواند به افراد سالمند 
کمک کند تا از کم شدن حافظه براى 

افزایش سن جلوگیرى کنند. 

20  دقیقه ورزش 
شدید،حافظه را 
بهبود مى بخشد
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اقدامات خیرخواهانه سلطان
«معروف» هنوز معترض است! 

ماجراى مربى تایلندى کبدى ورزش ایران را یک روز کامل در نوردید.
مسئوالن ورزش کبدى شاید باورشان نمى شد که ماجرا این چنین سر و صدا کند. 
حاال مى توانند بگویند یک عکاس شیطنت کرده اما آنها با مشکلى روبرو شده اند 
که فکرش را نمى کرده اند. در آن سالن نه فقط یک مرد که تقریبا تمام مربیان تیم 

هاى خارجى شرکت کننده با پوشش مخفى رفت و آمد داشته اند. تصاویر بعدى از 
آن اتفاق نشان داده مربیان تیم هاى دیگر هم رفتند و آمدند. حاال اینکه اصال چرا 
چنین محدودیتى را در سالن گذاشته بودند؟ در سالنى که خانم ها حجاب هاى شان 
را رعایت کرده بودند و جالب است تیم هاى ملى ما با همین شرایط به مصاف رقبا در 

خارج از مرزها مى روند و همین مردها هم در سالن حضور دارند. 
به نظر مى رسد مسئوالن ورزشگاه ســختگیرى نکرده اند و یا شاید نمى توانستند 
بیش از این سختگیرى کنند. شاید بهتر بود میزبانى رقابتى که نمى دانستیم چطور 

باید برایش فکرى کنیم تا اینچنین باعث توهین به حجاب شویم را نگیریم.

نصف جهان  با اظهارات هفته گذشته کرانچار کامال مشخص 
شده  که یکى از خریدهاى قطعى  سپاهان در نقل و انتقاالت 

زمستانى، یک گلر نامدار ایرانى خواهد بود.
لى اولیویرا فصل گذشــته یکى از بازیکنان خارجى بود که با 
نظر مساعد عبدا...ویسى به سپاهان اضافه شد. این دروازه بان 
برزیلى که در ابتداى فصل با انتقادات زیادى نیز نســبت به 
اضافه وزنش روبه رو بود، رفته رفته شرایط بهترى پیدا کرد و به 
خصوص در 6 دیدار انتهایى لیگ شانزدهم که کرانچار هدایت 
تیم را برعهده داشت و سپاهان 13 امتیاز کسب کرد، یکى از 
بازیکنان کلیدى تیم بود؛ موضوعى که موجب شــد کرانچار 

خواستار تمدید قرارداد با او شود.
اما نمایش او در لیگ هفدهم مطابق انتظارات کرانچار نبود، 
اگرچه در برخى دیدارها مانند دیــدار برابر ذوب آهن بهترین 

بازیکن زمین بود و بارها مانع از فروپاشى دروازه تیمش شد.

عملکرد ُپر فراز و نشــیب اولیویرا که در برخى بازى ها خیلى 
خوب بود و در برخى دیدارها نظیر بازى برابر پیکان و صنعت 
نفت با اشــتباهات خود موجب از دست رفتن امتیازات مهمى 
مى شــد، در نهایت کرانچار را وادار کرد تا تصمیمى جدى در 
مورد او بگیرد و بر همین اســاس این گلر برزیلى طى 2 بازى 

آینده به نیمکت تیم منتقل شده است.
البته این انتهاى ماجرا نیست و به نظر مى رسد، اولیویرا نیز مانند 
ژایرو در پنجره زمستانى از سپاهان جدا خواهد شد و باید او را 

دومین دیپورتى سپاهان در این فصل بدانیم
سرمربى سپاهان که این روزها به شدت تحت فشار است،  هفته 
گذشته بخشى از کنفرانس خبرى خود را به معضل تیمش در 
چارچوب دروازه اختصاص داد و در این باره گفت:  در 6 هفته اى 
که من به سپاهان آمدم لى خوب کار کرد و ثبات داشت اما در 
این فصل نمایش خوبى نداشت و به غیر از دیدار با ذوب آهن 

در سایر بازى ها نمایش درخشــانى ارائه نداد، به ویژه دیدار با 
صنعت نفت که بجز پنالتى، روى دو ضربه ایستگاهى ضعیف 

عمل کرد. 
او در ادامه عنوان کرده است: «من ابتداى فصل مهدى رحمتى، 
شهاب گردان یا رحمان احمدى را مى خواستم ولى باشگاه هر 

سه بازیکن اجازه حضورشان در تیم دیگرى را نمى دادند. 
در حال حاضر اما شرایط این سه دروازه بان به گونه اى مشابه 
رقم خورده است؛ مهدى رحمتى به نیمکت نشین مطلق آبى 
پوشان پایتخت بدل شده و رحمان احمدى و شهاب گردان نیز 
وضعیت بهترى از این جهات در تیم هاى خودشان ندارند و با 
این وصف شرایط براى مذاکره سپاهان با هر سه گلر سابقش 
فراهم است و حاال باید دید ســرمربى کروات سپاهان براى 

جذب کدامیک از این سه گلر عالقه نشان مى دهد.
الزم به ذکر است در کنار اسامى ذکر شده از علیرضا بیرانوند، 

علیرضا حقیقى و همینطور وحید شیخ ویسى براى حضور در 
چارچوب دروازه سپاهان نام برده مى شود؛  

   طبق اطالعــات به دســت آمده توســط  گروه ورزشــى 
نصف جهان، ســید مهدى رحمتى، شــهاب گردان و رحمان 
احمدى که هر سه سابقه  حضور در سپاهان را در کارنامه دارند 
و با این تیم قهرمان ایران شده اند تالش هاى زیادى را انجام 
داده اند تــا بتوانند به اصفهان بازگردنــد. رحمتى تماس هاى 
زیادى با سپاهانى ها داشته و اشتیاق باالى خود براى بازگشت 
را نشان داده است. شــهاب گردان و رحمان احمدى نیز اعالم 
آمادگى براى بازگشت کرده اند. به نظر مى رسد عالقه کرانچار 
در بین این سه گزینه ابتدا به شهاب و در درجه دوم به سید مهدى 
رحمتى اســت و رحمان احمدى خیلى شانسى براى بازگشت 
ندارد. مگر اینکه دو گزینه نخســت کرانچار بــراى دریافت 

رضایتنامه از باشگاه هاى متبوعشان با چالش مواجه شوند.

کمک هاى انسانى و مالى همچنان در راه کرمانشاه هستند و این بار على پروین 
با حضور در مناطق باعث دلگرمى مردم آسیب دیده شد.

پروین یکى از آن دسته از ورزشــى هایى است که در مواقع بحرانى کمک رسان 
اطرافیان بوده و در اتفاقاتى اینچنینى که همبستگى ملى را مى طلبد او پیش قدم 
است. اسطوره فوتبال ایران با حضور در بخشى از مناطق زلزله زده به خانواده هاى 
آسیب دیده سر زد و از مشــکالت آنها مطلع شد. پروین کمک هاى مردم استان 
البرز را با خود به کرمانشاه برده بود و آنجا نیازهایى جدید را بررسى کرد و در آینده 

همچنان در تالش براى رفع آن خواهد بود.
تاثیرگذار ترین صحنه اى که پروین با آن رو به رو شد مالقات با نوزادى بود که 
مادرش در زلزله زیر آوار مانده بود و حاال کســى براى نگهدارى این نوزاد وجود 
ندارد. پروین از اطرافیان نوزاد خواست تا او را به تهران ببرند و خودش او را بزرگ 
کند تا وقتى که به سن قانونى برسد و هر طور صالح بداند به زندگى ادامه دهد؛ 
اما این موضوع پذیرفته نشد. گویا پدر نوزاد همچنان زنده است و اهالى در حال 

پیدا کردن او هستند.
 پروین پس از سرکشــى به چادر ها به زمین هاى خاکى رفت تا بســاط فوتبال 
را پهن کند. ســاعاتى را بچه هــا کنار پروین بــه فوتبال پرداختنــد تا کمى با 
حضور او جو مناطق آسیب دیده به ســمت مثبت تغییر کند. على پروین و نیکى 
کریمى که هر دو براى سرکشــى به مناطق زلزله زده به کرمانشاه رفته بودند در 
فرودگاه این شــهر با هم مالقات کردند تا این چرخه کمــک ها همچنان ادامه

 پیدا کند.
جواد خیابانى هم  یک بار دیگر راهى کرمانشاه شد تا محموله جدید کمک هاى 
خود را به مناطق آسیب دیده برساند. حجم زیادى از پوشاك، مواد خوراکى، اسباب 
بازى، مایحتاج روزمره، پول نقد، کانکس براى کســانى که وسیله کار خود را در 
جریان زلزله از دست دادند هم توســط خیابانى یک بار دیگر راهى غرب کشور 
شــدند تا با تداوم این کمک هاى داوطلبانه شــرایط مردم زلزله زده کمى تغییر

 پیدا کند.

در بازى هفته پیش تیم هاى والیبال شهردارى ارومیه و پیکان که به دلیل اعتراض 
بازیکنان دو تیم به قضاوت داوران نیمه کاره ماند باز هم سعید معروف نقش اول را در 

این اعتراض ها داشت.
کاپیتان ملى پوش تیم پیکان سال هاست این رویه را هم در تیم هاى باشگاهى و هم در 
تیم ملى والیبال دنبال کرده و هر زمان که اتفاقات باب میل او نباشد اعتراض مى کند. او 
که جزو بازیکنان باتجربه تیم ملى والیبال هم محسوب مى شود در بازى تیمش مقابل 
شهردارى ارومیه در شــرایطى به راى داوران اعتراض کرد که کارشناسان داورى 
اعتقاد دارند این راى هیچ مشکلى نداشت اما معروف با برخورد تندى که با داوران به 
خصوص داور دوم داشت باعث شد راى تغییر کند و این بار تیم شهردارى ارومیه به 

نشانه اعتراض زمین را ترك کرد.
بازى زیبایى که تا ست پنجم ادامه پیدا کرده بود به خاطر اعتراضات غیر حرفه اى 
معروف و برخى بازیکنان دیگر نیمه کاره ماند. هر چند نمى توان اقدام برخى هواداران 

تیم شهردارى ارومیه که توهین هایى را به معروف کردند نادیده گرفت.
اى کاش بازیکنانى مثل معروف که در سال هاى پایانى دوران حرفه اى خود هستند 
کنترل بیشترى روى رفتار خود داشته باشند ورزشکاران بسیار بزرگ تر و «معروف  تر» 

از کاپیتان تیم ملى والیبال ایران بودند که در حال حاضر دیگر یادى از آنها نمى شود.

ما که نمى توانیم چرا میزبانى مى گیریم؟

خیز عقاب ها براى
 پرواز به اصفهان!

سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  در گفتگو با 
مهر، به مسائل روز فوتبال و نیز بحث پیدا شدن بطرى 
مشکوك در جریان بازى ذوب آهن با فوالد پرداخت که 

این بخش از گفتگوى آذرى با مهر را بخوانید:

تیم شــما مقابل فوالد باخت و این 
باخت به خاطر پیدا شدن یک بطرى 
مشکوك، جنجالى شد. ارزیابى شما 

از این مسابقه چه بود؟
 از لحاظ فنى که بایــد امیر قلعه نویــى درباره بازى 
صحبت کند و من نمى توانــم به آن ورود کنم. درباره 
مباحث حاشیه اى هم باید بگویم اگر قرار باشد نتیجه 
یک مسابقه به خاطر بطرى و محتویات آن تغییر کند، 

همان بهتر که فوتبال نباشد. شما عقاید مرا مى دانید. 
بنده به خرافه پرستى و جادو اعتقادى ندارم. ما خدایى 
داریم که قدرت الیزال دارد و به انسانها قوت قلب مى 
دهد. یک بطرى قدرت تعیین نتیجــه بازى را ندارد. 

امیدوارم ما تالشمان را بیشتر کنیم.
 سئوالى که مطرح مى شود این است 
که چرا عکس بطــرى در کنار زمین 
گرفته نشد و این عکس مربوط به بعد 

از بازى در یک اتاق بود؟
ما نباید وقتمان را با این مسائل هدر بدهیم. باید روى 
ارتقاى ســطح تمرینات و برنامه ریزى تمرکز کنیم و 
هرچه سریعتر عملیات عمرانى ورزشگاه فوالدشهر را 

به پایان برسانیم.

آیا شما به عنوان مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن پیگیر این اتفاق نبودید و به 
عنوان مثال، دوربین هاى ورزشگاه را 

چک نکردید؟
 نه خودم و نه همکارانم براى این کارها وقت نداریم که 
ببینیم یک بطرى از کجا سر در آورده است. این مسائل 
قشنگ نیست و طرح آن باعث دلزدگى مردم از فوتبال 
مى شود. اگر یادتان باشد گفته بودم که کشورهایى مثل 
مکزیک، جاماییکا و کشورهاى آفریقایى مهد خرافه و 
جادو هستند و اگر قرار بود این مسائل تاثیرگذار باشد، 
آنها هر کدام 10 بار قهرمان جام جهانى شده بودند. ما 
باید به دنبال تالش و تمرکز بیشــتر روى تمرینات و 

برنامه ریزى باشیم.

آذرى:  به خرافه پرستى و جادو اعتقادى ندارم

مدافع ملی پوش سپاهان: 

اعصابمان به هم ریخته است
 مدافع ملی پوش تیم ســپاهان مــی گوید براي رســیدن به جام 
جهانی روســیه از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد. ســعید آقایی در 
گفتگو یى درباره شرایط نامناسب سپاهان، ناکامی هاي اخیر، آینده 
تیمش، حضور در تیم ملی و برخی مسائل دیگر صحبت هایی را انجام 

داد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
■ نتایجی که ســپاهان این فصل کسب کرده، اعصاب همه مان را 
بهم ریخته است. واقعا فشار زیادي را تحمل می کنیم. نمی دانم چرا 
اینطور شــده، یک هفته می بریم و هفته بعد راحــت و در حالی که 
حقمان نیست می بازیم. این شرایط واقعا اذیت مان می کند و همه 

ما ناراحت هستیم.
■ تیم ما تمرینات خوبی را پشت ســر می گذارد و همه فاکتورها را 
براي موفقیت داریم اما نتیجه نمی گیریم. انشــاءاهللا نیم فصل چند 
بازیکن خوب جذب می کنیم تا تیم به ثبات برســد و بتوانیم نتایج 

بهتري کسب کنیم.
 ■ اطمینان دارم که تیم ما در آینده شــرایط بهتــري پیدا می کند. 
در باشگاه ســپاهان مدیریت و کادرفنی همه تالش شان را انجام 
می دهند و مشــکلی از این بابت نداریم. بی تردید بدشانسی عامل 
اصلی ناکامی ها اســت اما شــک ندارم در نیم فصل دوم روزهاي

 فوق العاده اي براي هواداران سپاهان رقم می خورد. ان شاءا... همه 
چیز درست می شود.

■ شرایط بدنی خودم خوب است. از نظر جســمانی بسیار سرحال 
هستم و مثل همه بازیکنان از هیچ کوششی براي موفقیت تیم دریغ 

نخواهم کرد. 
■ ان شــاءا... در بازي هاي بعدي همه چیز بهتر می شود و من نیز 

سهم خودم را به اجرا می گذارم.
■ شرایط تیم ملی خداراشکر خوب است. من نیز کنار سایر بازیکنان 
تمریناتــم را انجام می دهم. هدفم این اســت که در لیســت نهایی 
جام جهانی حضور داشته باشــم. بی تردید آرزوي هر بازیکنی است 
پیراهن تیم ملی را بپوشد و من نیز حاال که به این مهم رسیدم، هر کاري 

می کنم تا بتوانم آن را حفظ کنم و در جام جهانی به میدان بروم.
■ میالد محمدي بازیکن خیلی خوب و دوســت من اســت. او در 
تیم ملی عملکرد فوق العاده اي داشــته اما مصدومیتی که برایش 
پیش آمد، بدشانسی بود. امیدوارم هرچه زودتر خوب شود و برگردد 
و در تیم ملی و باشــگاه موفق باشــد. من نیز در کنار میالد رقابت 
می کنم و هرچه کی روش درباره بــازي کردن صالح بداند، همان 

می شود.

 .
ا شاید نمى توانستتند 
 نمى دانستیم چططور 

یم را نگیریم.
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عراق باز هم سهمیه نگرفت

 بهترین بازیکن فوتســال آســیا جایزه اش را به مردم زلزله زده 
کرمانشاه تقدیم کرد.

اصغر حسن زاده درباره اینکه سومین بار به عنوان مرد سال فوتسال 
آسیا انتخاب شد گفت: خدا را شکر مى کنم که براى سومین بار به 
این عنوان رســیدم.  به نمایندگى از هم تیمى هایم در این مراسم 
دعوت شدم و خوشــحال هستم براى ســومین بار به این عنوان 

رسیدم. از اینکه در این مراسم هستم، بسیار خوشحال هستم.
او ادامه داد: از هم بازى هایم، مربى ها و مدیرعامل باشگاه گیتى 

پسند و تیم ملى که همیشه من را حمایت کردند، تشکر مى کنم و 
پدر و مادرم که همیشه من را کمک کردند.

مرد سال فوتسال آسیا در سال 2017 در مورد جایزه اش گفت: این 
جایزه را تقدیم مى کنم به هموطنان خوبــم در مناطق زلزله زده، 
امیدوارم من را در غمشان شریک بدانند و هرکارى از دستم بر بیاید 

برایشان انجام مى دهم.
او در پایان در پاسخ به این سئوال که چند سال دیگر فوتسال را ادامه 
مى دهد هم گفت: از نظر من سن مهم نیست؛ تا هر زمان که بتوانم 

تیم  به 

م  باشگاهى ا
و تیم ملــى کمک کنم ادامــه مى دهم و 
امیدوارم سال هاى خوبى در انتظارم باشد. 

فدراسیون فوتبال آسیا باز هم به نمایندگان عراق مجوز حضور در مسابقات لیگ 
قهرمانان را نداد.

در شرایطى که پیش بینى مى شد با توجه به افتتاح چند ورزشگاه مدرن در کشور 
عراق و پایان مشکالت امنیتى این کشــور، عراق بتواند از سهمیه 1+1 خود در 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند؛ اما این اتفاق رخ نداد.
با تصمیم کمیته برگزارى مسابقات و تأیید کمیته اجرایى، عراق در مرحله گروهى 
و مرحله حذفى هیچ نماینده اى ندارد و نمى تواند در این مسابقات حضور داشته 

باشد.
در فصل جارى مسابقات تیم هاى کشــورهاى بحرین، اردن و هند این فرصت را 
دارند تا با خلق شــگفتى، راهى مرحله گروهى شوند و در مسابقات حضور داشته 

باشند.
همچنین کشور کویت نیز مانند سال هاى گذشــته به دلیل مشکالت سیاسى و 

دخالت دولت در امور فوتبال اجازه استفاده از سهمیه خود را ندارد.
 در کنار کشور کویت، دو کشور لبنان و ســوریه نیز نتوانستند سهمیه حضور در 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا را کسب کنند تا ســهمیه این کشورها به دیگر

 تیم ها منتقل شود.

  جایزه ام تقدیم به مردم کرمانشاه!

مسافرى از هند درراه اصفهان!مسافرى از هند درراه اصفهان!

دژآگه:  زمستان، تیم جدید 
خودم را انتخاب مى کنم

هافبک تیم ملى ایــران درباره حضور ایران در جــام جهانى به صحبت 
پرداخت.اشکان دژآگه کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران امیدوار است دومین 
حضور موفقیت آمیز خود را در جام جهانى سپرى کند. با این حال او یک 

مشکل دارد و آن هم این است که بدون باشگاه است.
اشکان دژآگه درباره شــرایط خود گفت: اوضاع نباید اینطور پیش برود. 
شــرایط خیلى خوبى دارم و کامًال آماده هســتم. من با شرایط خوبى به 
ولفسبورگ آمدم ولى دچار یک مصدومیت و مشکل عضالتى شدم و در 
تابستان قرارداد من تمدید نشد. من با مربى شخصى در برلین کار مى کنم 

و قطعاً در زمستان تیم خودم را انتخاب مى کنم.
او درباره حضور در تیم ملى ایران گفت: «کارلوس کى روش» روى من 
حساب ویژه اى باز کرده است و من را بازیکن کلیدى تیم مى داند و رابطه 

خیلى خوبى با او دارم.
اشکان دژآگه سابقه 158 بازى باشگاهى در بوندسلیگا و 43 بازى در لیگ 

برتر انگلیس را دارد.
ایران هیچگاه از گروه خود به دور دوم جام جهانى صعود نکرده است و این 

بار دژآگه امیدوار است که این اتفاق رخ دهد.
کاپیتان تیم ملى ایران اضافه کرد:تیم ما واقعاً این توانایى را دارد که به دور 
دوم جام جهانى راه یابد. این تیم مى خواهد در روسیه تاریخ ساز شود و به 

عنوان اولین تیم تاریخ ایران به دور دوم جام جهانى راه یابد.
او درباره احتمال رویارویى با آلمــان در جام جهانى 
گفت:  اگر ایــن اتفاق بیافتد بــراى من جذاب 
مى شــود و یک دیدار رؤیایى خواهد بود. 

آلمان مثل خانه من است.

نصف جهان  پلى آف لیگ قهرمانان آسیا یک سورپرایز جالب 
توجه براى ایران و اصفهان دارد. مسافرى از هند به اصفهان 
مى آید تا شاگردان امیر قلعه نویى کار راحتى براى راهیابى به 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند.
بعد از آنکه فدراسیون فوتبال ایران از بین چهار تیمى که جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دســت آورده بودند، نفت 
تهران را به دلیل مشــکالت مالى کنار گذاشــت، ذوب آهن 
جایگزین این تیم شــد تا شــاهد تداوم حضور یک نماینده 

اصفهانى در این رقابت ها باشیم.
با تأییدیه اى که فدراســیون فوتبال ایران بر نام ذوب آهن زد، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا نیز نام تیم هاى حاضر در مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا در فصل 2018 را معرفى کرد 
که یک اتفــاق مثبت دیگر براى نمایندگان ایــران و به ویژه 

ذوبى ها رخ داد.
طبق اعــالم AFC در فصــل جدید لیگ قهرمانان آســیا 
تنها دو تیم عربســتانى در این رقابت ها حضور دارند و عراق 
هم هیچ نماینده اى نخواهد داشــت که با این اوضاع سه تیم 
ایرانى(پرسپولیس، اســتقالل تهران و تراکتورسازى) به طور 
مستقیم در مرحله گروهى شرکت مى کنند و ذوب آهن هم در 

پلى آف به مصاف حریفى از کشور هند خواهد رفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دیدارهاى مرحله پلى آف لیگ 
قهرمانان آســیا را نیز همراه با تیم هایى که در این مسابقات 
حاضر خواهند بود،معرفى کرد که براســاس آن مشخص شد 
تیم ذوب آهن روز سه شنبه، دهم بهمن ماه در اصفهان میزبان 
آیزاول هند خواهد بود و  به نظر نمى رســدکار چندان سختى 
برابر این تیم که سال گذشته به قهرمانى در لیگ فوتبال این 

کشور رسید، داشته باشد.
سایت ورزش ســه، خبرگزارى تسنیم  و ســایر  رسانه ها با 
مشخص شدن حریف هندى ذوب آهن اطالعاتى را در مورد 

این تیم منتشر کردند.
چندى پیش فصل جدید لیگ فوتبال هند آغاز شــد که تیم 

آیزاول در نخســتین مسابقه به تســاوى 2 بر 2 مقابل بنگال 
شرقى رسید اما آنها سال گذشــته و در 18 دیدارى که انجام 
دادند 11 برد، چهار تســاوى و ســه باخت در کنــار 24 گل 
زده و 14 گل خورده داشــتند تــا با این آمــار و 37 امتیاز که 
تنها یک امتیــاز از تیم دوم بیشــتر بود، به قهرمانى دســت

 پیدا کنند.
آیزاول که در دومین سال حضورش در لیگ برتر هند توانست 
به قهرمانى برســد، یک ســرمربى 39 ســاله پرتغالى به نام 
«پائولو خورخه منزس» دارد کــه در فصل جدید هدایت این 
تیم را برعهده گرفته، در دوران بازى یــک مدافع بوده اما در 

کارنامه اش عضو تیم مطرحى نبوده است.
بیشتر شــاکله تیم را بازیکنانى از این کشور تشکیل مى دهند 
و شــش بازیکن خارجــى در فهرســت این تیم به چشــم 
مى خورند؛ مسیح سیغانى(مدافع ملى پوش افغانستانى)، کریم 
اوموالجا(مدافع نیجریه اى)، آندِر لونسچو(هافبک رومانیایى)، 
یوگو کوبایاشى(مهاجم ژاپنى)، الفرید جریان(مهاجم لیبریا) و 
لئونس دودز زیکاى(مهاجم ساحل عاج) لژیونرهاى تیم آیزاول 
هند، حریف ذوب آهن در مرحله لیگ قهرمانان آسیا هستند که 

به نظر نمى رسد کار دشوارى براى نماینده ایران رقم بزنند.
از بین بازیکنان آیزاول هند مســیح ســیغانى کمى آشــناتر 
از ســایر نفرات اســت؛ مدافع ملى پــوش افغانســتانى که 
همراه تیم کشــورش روز دهــم فروردین مــاه 95 به ایران 
آمد تا در دیدار مرحلــه مقدماتى جام جهانــى 2018 که در 
ورزشــگاه تختى به مصــاف ســنگاپور رفتند، بــه میدان

 برود.
 به هــر تقدیر  این قرعــه و حضور این رقیــب در اصفهان ر
ا مى توان اتفاق خوشایندى براى فوتبال باشگاهى کشورمان 
دانســت که بتواند با عبور از پلى آف چهار ســهمیه خود در 
این رقابت ها را کامل کند.اما یک نکتــه دیگر در مورد لیگ 
قهرمانان آســیا که  آن هم مى تواند براى فوتبال کشورمان 

خوشایند باشد:

 فدراسیون فوتبال عربستان بعد از بررسى پرونده مالى و شرایط 
تیم هاى این کشور که موجب صدور مجوز حرفه اى آنها مى شد، 
به باشگاه هاى الهالل و االهلى اجازه داد تا در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند؛ اما به دلیل اینکه به غیر از آنها، 
پنج تیم دیگر باالى جدول فصل گذشته سوپر لیگ حرفه اى 
این کشور موفق نشدند مجوزهاى الزم را بگیرند، نتوانستند 

آسیایى شوند.
در فصل 17-2016 لیگ حرفه اى عربستان تیم الهالل به مقام 
قهرمانى رسید، االهلى جایگاه دوم را به دست آورد و تیم هاى 
النصر و االتحاد در رده هاى ســوم و چهارم جاى گرفتند که 
طبیعتًا باید در لیگ قهرمانان حضور مى یافتند؛ اما فدراسیون 

فوتبال عربستان براى آنها مجوز حرفه اى صادر نکرد.
بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها تیم هاى نیمه 
باالى جدول هر کشور مى توانند جایگزین تیم دیگرى در لیگ 
قهرمانان شــوند و با توجه به اینکه لیگ حرفه اى عربستان 
14 تیمى اســت و تیم هاى النصر، االتحاد، الرعد، الشباب و 
التعاون که به ترتیب در جایگاه هاى سوم تا هفتم فصل 2017-
2016قرار گرفتند؛ اما نتوانستند مجوز حرفه اى بگیرند، از لیگ 

قهرمانان کنار گذاشته شدند.
فدراسیون فوتبال عربستان قصد داشت از تیم هاى نیمه دوم 
جدول فصل گذشته که توانسته اند مجوز حرفه اى کسب کنند 
دو نماینده دیگرش را براى لیگ قهرمانان معرفى کند؛ ولى با 
توجه به نقض نمودن و مغایرت داشتن با قوانین AFC چنین 
اجازه اى به آنها داده نشد تا تنها الهالل و االهلى از این کشور 

براى رقابت هاى آسیایى باقى ماندند.
با توجه به حذف دو تیم عربستانى از فصل 2018 لیگ قهرمانان 
آسیا مطمئنًا دردسر نمایندگان ایران با تیم هاى این کشور به 
نصف خواهد رســید و در بین چهار گروه، تنها دو تیم ایرانى 
همانند فصل قبل به اجبار بازى هاى رفت و برگشتشان را در 
زمین بى طرف مقابل عربستانى ها برگزار کنند؛ اما دو تیم دیگر 

ایرانى مى توانند در خانه از حریفان خود میزبانى داشته باشند.

طبق گزارش هاى منتشر شده،به دلیل رایزنى ها و پیگیرى هاى 
مستمر فدراسیون فوتبال عربستان بعید به نظر مى رسد تیم هاى 
این کشور براى برگزارى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران 
بیایند و به احتمال فراوان همانند ســال گذشته دو تیم ایرانى 
باید در زمین بى طرف دیدارهایشان را برابر الهالل و االهلى 

برگزار کنند.
البته به این نکته باید توجه داشــت الهالل و االهلى در فصل 
اخیر لیگ قهرمانان آســیا تنها دو تیم عربســتانى بودند که 
از گروهشــان صعود کردند و در مرحله حذفــى هم با اینکه 
پرسپولیس توانســت االهلى را در مرحله یک چهارم نهایى 
کنار بزند، اما در بازى رفت نیمه نهایى شکست سنگینى مقابل 
الهالل متحمل شد و در مرحله گروهى نیز پس از همین تیم 

در جایگاه دوم ایستاد.
این نکته را نیز باید اضافه کرد که اســتقالل تهران در مرحله 
گروهى هر دو مسابقه برابر التعاون عربستان را با پیروزى پشت 
سر گذاشت و استقالل خوزستان نیز از دو دیدار گروهى با الفتح 
عربستان 4 امتیاز گرفت؛ اما در گروه C ذوب آهن در دو مسابقه 
برابر االهلى شکست خورد و در گروه D هم پرسپولیس دو بار 

با الهالل مساوى کرد.
با این نتایجى که در فصل گذشته لیگ قهرمانان به دست آمده، 
تنها این مزیت براى دو تیم ایرانى خواهد بود که در کشور ثالث 
با تیم هاى عربستانى رقابت نمى کنند وگرنه الهالل و االهلى، 
دو تیم مدعى دور قبل براى فصل جدیــد هم حضور دارند و 
مى توانند براى دو نماینده ایران دردسرساز شوند. به گزارش 
نصف جهان، برخى از رســانه ها در تحلیل هایشان فکر مى 
کنند که تکلیف میزبانى ایران از تیم هاى عربستانى مشخص 
شده و عربستانى ها طبق نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا  باید 
به ایران بیایند، در حالى که در روزنامه روز پنج شــنبه نوشتیم 
که عربستانى ها با تمام قوا در حال فشار به AFC هستند تا 
در تصمیمات خود تجدید نظر کند و به احتمال زیاد در این راه 

موفق هم خواهند شد.

رئیس فدراسیون فوتبال مى گوید کمیته اجرایى 
AFC تعیین کرده اســت تا تیم ها بازى هاى 
رفت و برگشــت را در کشــورهاى یکدیگر به 
انجام برسانند و حاال باید روى این تصمیم خود 

پافشارى کند.
مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از 
انتخاب بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به خبرنگار 
اختصاصى «ورزش سه» در بانکوك گفت: خیلى 
خوشحالم که این اتفاق افتاد. احترام مى گذارم به 
فدراسیون هاى فوتبال ژاپن و کره که هر دوى 
آنها مى توانستند به این عنوان دست پیدا کنند. 
به هرحال این نظر کنفدراســیون فوتبال آسیا 
بود و ما از آنها تشکر مى کنیم. امیدوارم بتوانیم 

این روند را ادامه دهیم. ایــن عنوان بهترین در 
آســیا براى همه فوتبالى هاى ایران است. همه 
بازیکنان، مربیان، مدیران، هیئت فوتبال ها و... 
در این موفقیت دخیل هستند. به هرحال ایران 
در این مراســم عنوان بهترین را به دست آورد 

نه مهدى تاج.
او در ادامه گفت: از همه رسانه هایى که از ما انتقاد 
کردند و آنهایى که به ما کمک کردند، ممنونم. 
به هرحال آنها هم انتخاب شدند و توانستند این 
عنوان را به دســت بیاورند. به هرحال انتقادات 
موجب رشد ما شــد و در مجموع مى توان گفت 
تمام کشــور موفق شــدند عنوان بهترین را به 

دست بیاورند. 

تاج درباره دستاوردهاى حضور در جلسات یکى 
دو روز اخیــر AFC گفت:   با آقــاى اینفانتینو 
هم صحبت مى کردم، ایشــان هم مانند تمام 
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا معتقد بودند 
فوتبال باید از سیاست جدا باشد و بازى هاى رفت 
و برگشت در تمام دنیا به مانند همیشه برگزار شود 
و آسیا هم از این قاعده مستثنى نیست. چیزى که 
مهم است این است که در بحث AFC نام ایران 
نبود و وقتى ما پرسیدیم، گفتند به این دلیل که 
مسئله شما از قبل بوده و این کشورها اخیراً با هم 

درگیر شدند نام شما نیامده است.
او ادامه داد: اما چیزى که مشخص است این است 
که تمام تیم ها باید به صورت رفت و برگشــت 

در کشورهاى یکدیگر به بازى بپردازند. این 
تصمیم اتفاقى اســت که افتاده و حاال باید 

دید AFC پافشــارى خواهد کرد که 
این اتفــاق بیافتد یا خیــر. به هرحال 
فوتبال براى همه مردم دنیاست و کسى 

نمى تواند آنها را از این حق محروم کند، 
مگر اینکه امنیت نباشــد اما مــا امنیت را به 

طور کامل داریــم و حتى امنیت 
کشــورهاى عراق و ســوریه را
 هم تأمیــن کردیــم و آنها نیز

 بازى هاى خود را در ایران برگزار 
کردند و کشــورهاى زیادى به همین دلیل به 

ایران آمدند.

AFC باید روى تصمیم خود پافشارى کند
دازند. این 
 حاال باید 

د که 
حال 
سى 

م کند، 
منیت را به 

ل ل

بار دژآگه امیدوار است که این اتفاق رخ دهد.
کاپیتانتیمملىایران اضافه کرد:تیمما واقعاً این توانایى را دارد که به دور
دوم جام جهانى راه یابد. این تیم مى خواهد در روسیه تاریخ ساز شود و به

عنوان اولین تیم تاریخ ایران به دور دوم جام جهانى راه یابد.
او درباره احتمال رویارویى با آلمــان در جام جهانى
گفت:  اگر ایــن اتفاق بیافتد بــراى من جذاب
مى شــود و یک دیدار رؤیایى خواهد بود.

آلمان مثل خانه من است.

رى هاى
تیم هاى 
 به ایران 
م ایرانى
 االهلى

فصل  در
ودند که 
 با اینکه 
م نهایى 
ى مقابل

تیم  مین

ر مرحله 
ىپشت
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بامداد چهارشنبه گذشته یک دستگاه خودروى وانت نیسان 
در تهران به علت نامعلومى طعمه آتش شد.

فرمانده نیروهاى آتش نشانى اعزام شده به محل حادثه در 
این باره اظهار داشت: با اعالم آتش سوزى در قسمت بار 
وانت به سامانه 125، بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه به 

خیابان رى اعزام شدند.
 محمد جواد حسنى گفت: یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
حامل بار مقدار زیادى ضایعات پارچه به علت نامشخصى 
آتش گرفته و شــعله هاى آتش به یک دســتگاه خودرو 
ســوارى پژو 405 درمجاورت خودرو وانت، سرایت کرده 
بود که آتش نشانان به ســرعت به دو گروه تقسیم شدند 
و گروه اول پس از قطع جریــان برق هر دو خودرو، محل 
حادثه را کامًال ایمن سازى کردند.همزمان گروه دیگر، به 
وسیله تجهیزات فردى و لوله هاى آبرسانى، با تالش همه 
جانبه آتش سوزى را مهار کردند و از ایجاد خسارت بیشتر 
جلوگیرى به کردند. وى افزود: خوشبختانه در این حادثه به 

هیچیک از شهروندان آسیبى نرسید.

سخنگوى سازمان آتش نشانى از محبوس شدن 
مردى 35 ســاله در یک خودرو متالشــى شده و 
مرگ وى خبر داد. سید جالل ملکى گفت: ساعت 
22 و 29 دقیقه چهارشــنبه شب حادثه تصادف در 
شمال به جنوب بزرگراه فدائیان اسالم به نیرو هاى 
سازمان آتش نشــانى اطالع داده شدکه بالفاصله 
نیرو هاى دو ایستگاه سازمان در محل حاضر شدند 
و امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند. وى در ادامه 
اظهار داشت: در محل حادثه مشاهده شد که یک 
دستگاه خودرو پرشیا با شــش سرنشین به شدت 
با یک تریلى برخورد کرده و سرنشــینان آن داخل 

خودرو متالشى شده محبوس شده بودند.

ملکى خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن آتش نشانان 
چهار نفر از سرنشینان شامل دو خانم، یک آقا و یک 
پسربچه از داخل خودرو خارج شده و از قسمت هاى 
مختلف بدن دچار مصدومیت شده بودند اما دو مرد 
جوان دیگر همچنان در اتاقک ویران  شده خودرو 
محبوس بودند که آتش نشانان به سرعت عملیات 

رهاسازى این افراد را آغاز کردند.
وى افزود : آتش نشان ها دو سرنشین محبوس در 
خودرو را خارج کردند که پس از آن مشــخص شد 
یک نفر از آنها که مردى 35 ســاله است جان خود 
را از دســت داده و فرد دیگر نیز به شدت مصدوم 

شده است.

یک زن که توسط خودرویى براى آزار و اذیت ربوده 
شده بود؛ خود را از خودروى در حال حرکت بیرون 

پرتاب کرد.
عصر چهارشنبه در یکى از خیابان هاى مرکزى شهر 
اردبیل، زن میانسالى خود را از داخل خودرویى که در 

حال حرکت بوده به بیرون پرت کرد و مصدوم شد.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل در 
این باره اظهار داشــت: اخبار منتشر شده در برخى 
کانال هاى خبرى و فضاى مجازى در مورد قتل یک 
خانم میانسال و انداختن جسد وى در میدان شریعتى 
توسط دو نفر سرنشین یک خودرو کذب بوده و این 

فرد در حال حاضر در بیمارستان بسترى است.

ناصر عتباتى با رد شــایعات مبنى بر قتل این خانم 
توســط سرنشــینان خودرو گفت: در ایــن حادثه 
انگیزه قتل وجود نداشــته و احتمال بر این اســت 
که سرنشینان خودرو قصد آدم ربایى و آزار و اذیت 
این خانم را داشته اند که این فرد براى فرار از دست 
آدم ربایان در خودرو را بــاز کرده و خود را به خیابان 

انداخته است. 
وى تصریح کرد: بــه دنبال این واقعــه این خانم 
میانسال دچار آسیب هاى ســطحى شده و در حال 
حاضر در بیمارستان بســترى بوده و بازجویى هاى 
الزم در حال انجام است تا دالیل این امر روشن شده 

و با افراد متخلف برخورد شود.

دکتر قالبى که خود را متخصص زنان و زایمان معرفى مى کرد و از طعمه هایش بیش از سه میلیارد ریال اخاذى کرده به اتهام 
کالهبردارى و فعالیت در امور پزشکى بدون داشتن پروانه در سیرجان تحت قرار بازداشت موقت است. این دکتر قالبى به مراجعین 

مصرف موادمخدر و مشروبات الکلى را براى جلوگیرى از سقط احتمالى توصیه مى کرده است.
 دادستان سیرجان گفت: در پى کسب گزارش معاونت درمان دانشکده علوم پزشکى شهرستان سیرجان، مشخص شد فردى با نام 
مستعار «دکتر شکیبا» اهل و ساکن استان البرز، خود را متخصص زنان و زایمان معرفى کرده است که به لحاظ اهمیت رسیدگى 
به این موضوع در دستور کار دادستانى قرار گرفت و با اقدام به موقع و دستورات قاطع قضائى و در اقدامى غافلگیرانه دکتر قالبى 

در شهر سیرجان دستگیر شد.
محسن نیکورز اظهار داشت: تحقیقات اولیه در این رابطه حکایت از آن داشت که هویت اصلى وى «سکینه، ح» است و متهم سابقه 
رابطه نامشروع در پرونده خود دارد. متهم خود را متخصص زنان و زایمان معرفى و مراجعینى که دچار مشکل نازایى بوده اند را در 
منزل معاینه مى کرده و پس از دریافت مبالغ هنگفت از مالباختگان، پس از نمونه بردارى، دارو تجویز مى کرده و به مراجعین توصیه 
به مصرف موادمخدر و مشروبات الکلى براى جلوگیرى از سقط احتمالى مى کرده است. وى افزود: در تحقیقات به عمل آمده از سوى 
پلیس آگاهى مشخص شد وى فاقد تحصیالت دانشگاهى است. این مقام قضائى اعالم کرد: بیش از 30 نفر به عنوان شاکى به 
دادسراى سیرجان مراجعه کرده اند وحسب مستندات ارائه شده تاکنون مبلغى حدود سه میلیارد ریال از مالباختگان اخاذى شده است.

نیکورز بیان کرد: با توجه به نحوه اقدام و گستره عمل وى ظاهراً اقدامات این پزشک تقلبى فراتر از سطح شهرستان است و جنبه 
کشورى دارد کما اینکه تاکنون مالباختگانى از استان هاى همجوار جزو شکات هستند.

3 جوان که بــه وســیله خودروهاى کرایــه اى و از 
طریق سایت هاى «دیوار» و «شیپور» کالهبردارى 

مى کردند، دستگیر شدند.
روز 17 شهریور ماه امسال مأموران کالنترى 140 باغ 
فیض تهران حین گشتزنى در محدوده خیابان اشرفى 
اصفهانى به سرنشــین یک دســتگاه موتورسیکلت 
مشکوك شدند و در بررسى اجزاى موتورسیکلت اطالع 
پیدا کردند که موتورسیکلت داراى سابقه سرقت است.

با انتقال متهم دستگیر شده به نام «ابوالفضل» 33 ساله 
به پایگاه دوم پلیس آگاهى و آغاز تحقیقات، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که این متهم بــا دو نفر از مجرمین 
سابقه دار و حرفه اى در زمینه کالهبردارى به نام هاى 
«مجتبى.ص»28 ساله و «جواد.ن»  27 ساله در ارتباط 
نزدیک است؛ لذا تحقیقات در این خصوص در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد که ابوالفضل 
از طریق خانم جوانى به نام «خاطره» با مجتبى و جواد 

آشنا شده است.
ابوالفضل در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «از طریق 
خاطره که چند ماه پیش با او آشنا شده بودم، با دو نفر به 
نام هاى مجتبى.ص و جواد.ن ارتباط پیدا کردم؛ پس 
از مدت کوتاهى فهمیدم کــه مجتبى و جواد در زمینه 
کالهبردارى فعالیت دارند و شگرد کارشان نیز به این 
شیوه است که از طریق سایت هاى دیوار و شیپور اقدام 

به شناسایى افراد و کالهبردارى از آنها مى کنند.»
با شناســایى مجتبى و جــواد به عنــوان دو مجرم

حرفه اى در ارتکاب جرائم مرتبط با کالهبردارى، پرونده 
مقدماتى با موضوع کالهبردارى تشــکیل و به دستور 
دادیار شعبه چهارم دادســراى ناحیه 34 تهران، پرونده 
در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 
گرفت.کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ با انجام اقدامات پلیسى، در اولین مرحله موفق به 
شناسایى مخفیگاه مجتبى در محدوده بزرگراه اشرفى 

اصفهانى و دستگیرى وى در روز 21 آبان ماه شدند.
مجتبى ضمن اعتراف صریح به ده ها فقره کالهبردارى 
به شیوه واریز پول از طریق اینترنت بانک، به کارآگاهان 
گفت: «به عنوان خریدار با افــرادى که قصد فروش 
اموال خود از طریق سایت هاى دیوار و شیپور را داشتند، 
تماس مى گرفتیم؛ پس از توافق بر سر قیمت، به درب 
منزل و یا محل کار فروشــنده مى رفتیــم و نهایتًا با 
گرفتن شماره کارت عابربانک و در مقابل چشم خود 
افراد مدعى مى شدیم که پول از طریق اینترنت بانک 
به حساب آنها واریز شده در حالى که هیچگونه پولى 
به حسابشان واریز نمى شد اما قبل از آنکه آنها متوجه 
اصل ماجرا شوند، ما اموال خریدارى شده را برداشته و 

به سرعت از محل دور مى شدیم.»
در ادامه، جواد نیز در جنت آباد شناســایى و روز یکم 

آذرماه دستگیر شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «متهمان با استفاده از 
انواع خودروهاى مدل باالى کرایه اى به افراد شناسایى 
شده از طریق ســایت هاى بازرگانى مراجعه کرده و با 
انجام عملیات روانى اعتماد افــراد را جلب مى کردند 
و نهایتًا از این افراد کالهبردارى مــى کردند؛ در این 
خصوص تعدادى از شــکات و مالباختگان شناسایى 
شده و به اداره چهاردهم پلیس آگاهى دعوت شدند که 
پس از مواجهه حضورى با متهمان، صراحتاً آنها را مورد 

شناسایى قرار دادند.»
ســرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتى، با اعالم 
خبر انتشار بدون پوشش تصویر متهمان گفت: با توجه 
به اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره کالهبردارى 
به شیوه و شــگرد فوق، شناســایى تعدادى از شکات 
و مالباختگان و به منظور شناســایى ســایر شکات و 
مالباختگان، دســتور انتشــار بدون پوشــش تصویر 
متهمان پرونده از ســوى دادیار محترم پرونده صادر 
شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که موفق 
به شناســایى تصویر متهمان شدند دعوت مى شود تا 
براى ادامه پیگیرى شــکایات خود به اداره چهاردهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى 

مراجعه کنند.»

 «دیوار» و «شیپور» ابزار کالهبردارى 3 جوان

رئیس کالنترى 127 نارمک، با اشــاره به دســتگیرى دو توزیع کننده حرفه اى مواد مخدر در این 
محدوده، گفت: حرکت یک طرفه این متهمان 
با موتورســیکلت در خیابان به دستگیرى آنها 

منجر شد.
ســرهنگ محمد مهدى ربیعى اظهار داشت: 
عصر روز چهارشنبه مأموران گشت انتظامى این 
کالنترى هنگام گشتزنى در محدوده وحیدیه دو 
موتورسوار را که در خیابان به صورت یک طرفه 
با سرعت زیاد در حال عبور بودند، مشاهده کرده 
و براى رسیدگى به موضوع وارد عمل شدند. وى 
افزود: مأموارن گشت انتظامى به تعقیب این دو 
موتورسوار پرداختند و به آنها دستور توقف دادند اما مظنونین بدون توجه به دستور پلیس ضمن انجام 

حرکات مارپیچ و خطرناك تالش کردند از دست مأموران بگریزند.
سرهنگ ربیعى، عنوان داشت: این امر به تعقیب و گریزى چند دقیقه اى منجر شد و مأموران براى 
جلوگیرى از وقوع خطر براى شهروندان و تصادف احتمالى با شلیک هوایى موتورسواران را مجبور 
به توقف و تسلیم کردند. وى تصریح کرد: با توقف مظنونین، پلیس هر دو را به جرم تخلف رانندگى و 
همچنین عدم تمکین به دستور پلیس، بازداشت و به همراه موتورسیکلت به کالنترى منتقل کرد و 
تحت بازجویى هاى انجام شده این متهمان به حمل و قاچاق مواد مخدر اعتراف کردند و علت فرار 

خود را نیز همراه داشتن مقادیرى مواد مخدر بیان داشتند.
این مقام انتظامى اظهار داشت: در بازرسى از متهمان مقادیر معتنابهى مواد مخدر از جمله ده بسته 

کوچک تریاك و همچنین سالح سرد کشف شد و هر دو متهم با تکمیل پرونده راهى دادسرا شدند.
گفتنى است، در سوابق پرونده این متهمان جرائمى از قبیل، سرقت، حمل سالح سرد، خرده فروشى 

مواد مخدر و نزاع و درگیرى مشاهده مى شود.

رئیس کالنترى 164 قائم(عج) تهران، از دستگیرى دو سارق موبایل قاپ در محدوده «ازگل» خبر داد و گفت: این 
متهمان سفیدپوش که با همدستى هم اقدام به سرقت 

مى کردند، طى یک اقدامى ضربتى بازداشت شدند.
سرهنگ حســین مافى اظهار داشت: با ارائه شکایت هاى 
متعدد از سوى شهروندان ساکن محدوده ازگل و قائم(عج)، 
در خصوص سرقت ها و زورگیرى هاى دو موتورسوار 
سفیدپوش، پرونده اى در دایره قضائى این کالنترى 
تشکیل و تیمى از مأموران تجسس کالنترى براى 

شناسایى و دستگیرى متهمان وارد عمل شدند.
وى افزود: در بررسى ها و تحقیقات انجام شده مشخص 
شــد که ســارقان تلفن همراه مذکور ضمن پرسه با 
موتورسکیلت در محدوده هاى شــمال تهران خصوصاً محله ازگل، ضمن پرت کردن حواس مالباختگان اقدام به 
سرقت تلفن همراه آنها مى کردند. این مقام انتظامى گفت: در بررســى هاى صورت گرفته از شکایت مالباختگان 
مشخص شد که این سارقان با استفاده از غفلت مالباخته و سوء اســتفاده از اعتماد وى اقدام به سرقت تلفن همراه 
مى کردند.سرهنگ مافى عنوان داشت: با به دست آمدن چهره و مشخصات سارقان، تحقیقات پیرامون آنها آغاز شد 
و تیم هاى عملیاتى ضمن گشتزنى هاى هدفمند، در نهایت موفق شدند آنها را در یکى از خیابان هاى محله وحیدیه 
شناسایى کنند و طى یک تعقیب و گریز هر دو را بازداشــت کردند. وى تصریح کرد: با انتقال متهمان به کالنترى،  
مالباختگان نیز به کالنترى دعوت شدند و متهمان در بازجویى هاى انجام شــده به جرائم خود مبنى بر ده ها فقره 
سرقت از جمله سرقت تلفن همراه اعتراف کردند.سرهنگ مافى نحوه ســرقت این متهمان را چنین تشریح کرد: 
یکى از این سارقان ضمن مراجعه به شــهروندان با بهانه اى واهى تلفن همراه او را براى تماسى اضطرارى قرض

مى گرفته و پس از طى چند قدم، از مالباخته دور مى شد که ناگهان همدستش با موتورسیکلت رسیده و او نیز با استفاده 
از غفلت مالباخته، ترك موتور همدستش نشسته و از محل مى گریختند. وى عنوان داشت: به این ترتیب رمز گوشى 

تلفن همراه نیز باز بود و سارقان به راحتى مى توانستند به محتویات و اطالعات داخل گوشى دسترسى داشته باشند.

  مأموران نیروى انتظامى استان گیالن در عملیات هاى جداگانه اى، پلیس قالبى را در الهیجان و فرد 
کالهبردارى که خود را به عنوان رئیس یکى از 
اداره هاى دولتى معرفى مى کرد، در شهرستان 

سیاهکل دستگیر کردند.
فرمانده نیروى انتظامى الهیجان بیان کرد: در 
پى دریافت گزارش هاى مردمى مبنى بر اینکه 
فردى با جعل عنوان مأمور پلیس، اقدام به اخاذى 
از مردم مى کند، بررسى موضوع در دستور کار 

قرار گرفت. 
سرهنگ محمود قاســمى ادامه داد: مأموران 
انتظامى با انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان 
از صحت موضوع، متهم را شناسایى و در یکى از روستاهاى الهیجان دستگیر کردند. وى افزود: متهم 

34 ساله براى سیر مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى شد.
بر اساس گزارش دیگرى از واحد اطالع رسانى پلیس گیالن، فرمانده نیروى انتظامى سیاهکل نیز از 

دستگیرى کالهبردار 350 میلیون ریالى برنج در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حمید محمدى نسب اظهار داشت: در پى دریافت گزارش مردمى مبنى بر اینکه فردى خود 
را به عنوان رئیس یکى از اداره هاى دولتى معرفى کرده و با ایــن روش از کارخانه هاى برنج کوبى 

شهرستان کالهبردارى مى کند، بررسى موضوع در دستور کار پلیس آگاهى قرار گرفت.
 وى با اشاره به شناسایى و دستگیرى کالهبردار 32 ساله گفت: متهم به هفت فقره کالهبردارى در 
سیاهکل با جلب اعتماد صاحبان کارخانه هاى برنجکوبى و دریافت برنج از آنها بدون پرداخت پول، 

اعتراف کرد.
به گفته سرهنگ محمدى نسب، ارزش اقتصادى برنج هاى دریافت شده توسط متهم و فروش آن 

توسط او، 350 میلیون ریال بوده است.

حرکت یک طرفه در خیـــابان
 مجرمان را به دام انداخت

 دستگیرى موبایل قاپ هاى 
سفیدپوش

پلیس و دولتمرد قالبى
بازداشت شدند 

مرگ مرد 
جوان در 
خودروى 
متالشى 
شده

ماجراى پرت شدن زن میانسال  از خودروى آدم ربایان

رئیس کالنترى 181 عوارضى از ســقوط منجر به 
فوت مربى پاراگالیدر خبر داد.

رئیس کالنتر ى 181 عوارضى اظهار داشت: حسب 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى مبنى بر سقوط در 
سایت پروازى ضلع شمالى بزرگراه خرازى مأموران 
ســریعًا در محل حاضر شــدند که پس از بررسى 
مشخص شد مربى 45 ساله پاراگالیدر حین تمرین 
در ارتفاعات به زمین سقوط کرد و جان باخت. وى 
افزود: پــس از تماس با بازپرس محترم کشــیک 
دادسراى جنایى پرونده اى در این خصوص تشکیل 

شده و تحقیقات مقدماتى در حال انجام است.

سقوط مرگبار 
مربى پاراگالیدر 

وانت بار حامل
ضایعات پارچه طعمه آتش شد

تجویز مواد مخدر براى جلوگیرى از سقط جنین! 
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آپدیت جدید تلگرام دو هفته اى هســت منتشــر شــده
 است. در نسخه جدید تلگرام 4,5 قابلیت ها و امکانات جدیدى 
گنجانده شده  که شاید هنوز با آنها آشنا نشده باشید.در ادامه، 

قابلیت هاى نسخه جدید تلگرام را بررسى خواهیم کرد.

آلبوم ها و مجموعه عکس
کاربران با دریافت تلگــرام 4,5 قادر به ارســال تصاویر و 
ویدیوهاى خود در قالب یک آلبوم یا مجموعه عکس خواهند 
بود. هر آلبوم شامل حداکثر 10 ویدیو یا عکس شده و مى توان 
در آن ترتیب دقیق فایل هاى ارسالى را نیز مشخص کرد. در 
نتیجه هنگام ارسال آلبوم ها، کاربران تنها یک اعالن را به جاى 
چندین اعالن دریافت خواهند کرد. زمانى که کاربران مشغول 
تماشاى تصویرى از یک آلبوم هستند، سایر عکس هاى آن 
به صورت بند انگشتى در بخش پایین تر صفحه، نمایش داده 
خواهد شد. تصاویر پروفایل نیز حاال به این صورت نمایش داده 

مى شوند تا مشاهده آنها آسان تر از قبل باشد.

پیام هاى ذخیره شده
از این پس کاربران مى توانند پیام هاى مهم را با فوروارد کردن 
 ،(Saved Messages) آنها در پیام هاى ذخیره شــده

فضاى ابرى هر کاربر بــراى ذخیره اطالعــات مختلف، 
 “go to” نشانه گذارى کنند. هر پیام ذخیره شده یک دکمه
دارد که با انتخاب آن، به محل ارسال پست مورد نظر منتقل 

خواهید.
Saved Messages در منوهــاى اشــتراك گذارى و 
فوروارد کردن مطالب همواره در باالترین قسمت قرار گرفته 
است تا به راحتى بتوان از آن استفاده کرد. به عالوه، کاربران از 
پنل کنارى در اندروید یا بخش تنظیمات در آى او اس، به این 

بخش دسترسى خواهند داشت.

جستجوى بهتر
به لطف استفاده از الگوریتم هاى جدید، با تایپ کردن عنوان 
ربات ها و کانال هاى عمومى در کادر جستجو، سریع تر از قبل 
مى توان آنها را پیدا کرد. ربات ها و کانال هاى پربیننده در ابتداى 

لیست نمایش داده مى شوند.

پیام هاى سنجاق شده
از این پس مدیران کانال ها نیز مى توانند پیام هاى مهم را 
براى جلب توجه کاربران، ســنجاق کنند. با این کار، پیام 

شما در باالى صفحه قابل مشاهده خواهد بود.

تنظیمــات جدیــد تلگــرام در iOS و 
پشتیبانى از آیفون 10

بخش تنظیمات و منوها در چت در سیستم عامل آى او 
اس مجددا طراحى شده است. به عالوه حاال تلگرام 4,5 
با صفحه نمایش آیفون ایکس نیز سازگارى کامل دارد.

در مجمــوع، ویژگى هــاى کلــى پیام رســان تلگرام 
عبارتند از:  امکان ایجاد گروه و مکالمه دســته جمعى، 
ســرعت باالى ارتباطات و گفت و گو بــه دلیل اتصال 
به نزدیکترین ســرور از نظر جغرافیایى،  قابلیت ارسال 
انواع فایل هاى داراى پســوندهاى مختلف تا ســقف 
هزار مگابایــت، رمزنگارى پیشــرفته سرتاســرى به 
منظور حفظ حریم خصوصى کاربران، وجود ســرویس 
فضاى ابرى نامحدود به منظور ذخیره سازى همیشگى 
گفتگوهــا و تمامــى فایل هــا، مصرف پهنــاى باند 
بســیار کم، وجود اســتیکرهاى متنوع و امکان ساخت 
اســتیکرهاى مورد عالقه خود بدون محدودیت، وجود 
تم هاى آماده و امکان ســاخت دستى آنها به منظور زیر 
و رو کردن ظاهر پیام رســان به ســلیقه خود و امکان 
به اشــتراك گذارى مکان به صورت زنده تا ســقف 8 

ساعت.

ویژگى هاى نسخه جدید تلگرام که 
شاید از چشمتان دور افتاده باشد

کاربران با دریافت تلگرام 
4,5 قادر به ارسال تصاویر و 
ویدیوهاى خود در قالب یک آلبوم 
یا مجموعه عکس خواهند بود. 
هر آلبوم شامل حداکثر 10 ویدیو 
یا عکس شده و مى توان در آن 
ترتیب دقیق فایل هاى ارسالى را 
نیز مشخص کرد

برنامه Alarmy بــا عنوان «اگه 
میتونى بخواب» یکى از آزار دهنده 
ترین ســاعت هاى زنگ دار جهان 
اما در عین حــال بهترین برنامه ى 
آالرم در 70 کشــور مختلف جهان 
از جمله آلمان، فرانسه، کره جنوبى 
و … اســت که براى اسمارت فون 
هاطراحى و منتشر شــده است. در 
این برنامه شما زنگ هشدار را با یک 
عکس از منطقه یا اتــاق خانه خود 
تنظیم مى کنید. سپس وقتى زنگ 
هشدار تنظیم شده باشــد، تنها راه 
براى متوقف کردن آالرم خارج شدن 
از رختخواب و گرفتن یک عکس از 
منطقه ثبت شده مى باشد. بى شک 
ایــن خالقیت باعث میشــود که از 

رختخواب خود دل بکنید.
 (Alarmy (Sleep If U Can
یک آالرم فوق العاده براى کســانى 
اســت که صبح ها با ساعت زنگى 
ساده هم بیدار نمى شوند. این برنامه 
به طور هوشمندانه اى طراحى شده 
است تا شــما مجبور به خارج شدن 
از رختخواب خود شوید. قطع شدن 

زنگ هشــدار با مراجعــه به مکان 
عکس ثبت شده برترین ویژگى این 
برنامه محسوب میشود. بیدار شدن با 
پخش موسیقى دلخواه خودتان، دارا 
بودن تم هاى رنگى زیبا براى انتخاب 
و محیط کاربرى زیبا به همراه طراحى 
فوق العاده زیبا از دیگر ویژگى هاى 

این برنامه است. 
این برنامه با داشــتن قابلیت هاى 
بى نظیرش توانســته از سایر برنامه 
هاى نظیر خودش پیشــى بگیرد. 
کاربــران واقعا از ایــن برنامه لذت 
خواهند برد و میتوانند بســیارى از 
روش هاى منحصر بــه فرد خود را 
در اطراف الزامات هشدار ایجاد کنند. 
به عنوان مثال، شما مى توانید پاى 
تخت را به عنوان محل سکونت خود 
ثبت کنید، پس فقط بایــد به اندازه 
کافى بیدار شوید تا تصویرى از پاى 
رختخواب خود را بچرخانید و سپس 
دوباره به خواب بروید. البته این امر، 
کامال برنامــه را دور میزند اما براى 
بسیارى از کاربران سرگرم کننده و 

کاربردى است. 

برخى از ویژگى هاى نرم افزار: داراى 
حالت Photo mode براى ثبت 
یک مکان خــاص و رفتن به ان جا 
جهت قطــع کردن صــداى زنگ، 
داراى حالت Math mode، حل 
کردن یک مساله ســاده یا متوسط 
ریاضى براى قطع کــردن صداى 
 Shake زنــگ، داراى حالــت
mode، تکان دادن شدید گوشى 
براى قطع کردن زنگ هشــدار، راه 

حلى قطعــى بــراى بیدار 
کــردن افرادى 

کــه بــا زنگ 
هاى هشــدار 

معمولــى، قابلیت 
تنظیــم چندین 
زنگ هشــدار 
ســاعات  در 
روزهــاى  و 

مختلف، داراى سه 
تم مختلف و 
رنگى و رابط 
کاربرى زیبا 

و شیک. 

آزاردهنده ترین آالرم جهان!

اگر با زنگ هیچ ساعتى از خواب بیدار 
نمى شوید، این نرم افزار را امتحان کنید

m، تکان دادن شدید گوشى 
ع کردن زنگ هشــدار، راه 

عــى بــراى بیدار 
 افرادى 

زنگ  ا زنگا
شــدار 

ى، قابلیت 
 چندین 
شــدار 
ـاعات 
هــاى 

 داراى سه 
ف و 
رابط 
 زیبا 

 Battle of Zombies : Clans
War یکى از بهترین و سرگرم کننده ترین 
بازى هاى موجود در فروشــگاه گوگل پلى 
مى باشد . در این بازى شما بایستى یک ارتش 
قدرتمند را تشکیل داده و سپس با استفاده از 
بمب افکن هاى خود زامبى ها را از بین ببرید 
. از پایگاه ها و ســازه هاى نظامى خود دفاع 
کرده و بــه همگان ثابت کنیــد که بهترین 
هستید ! دقت داشته باشید که بیش از 9 سالح 
مخفى در این بازى وجود داشته که در طول 

مراحل آن ها را به دست خواهید آورید.
در دسترس بودن شخصیت هاى خنده دار، 
امکان انجام بازى به صورت چند نفره، وجود 
بیش از 12 نوع پایــگاه نظامى و وجود بیش 
از 9 نوع ســالح مخفى از ویژگى هاى این 

بازى است.
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به زامبى ها اجازه خودنمایى ندهید!

اینستاگرام در آخرین آپدیت 
خود، قابلیت هاى جدیدى را 

اضافه کرده است.
اینســتاگرام قابلیت جدیدى 
به نرم افزار خــود اضافه مى 
کند که بر اساس آن کاربران 
مى توانند مطالب جالب را در 
اکانت خود بازنشر کنند.  براى 
این کار کافیست روى عالمت 

دو فلش کلیک کنند.
 همچنیــن اینســتاگرام از 
قابلیــت جدیــدى رونمایى 

کرد که به وسیله آن کاربران
تصاویــر  تواننــد  مــى   
دوســتان خود در دایرکت را 
ویرایش و با آن ها شــوخى

 کنند.
این قابلیت کــه Remix نام 
دارد، به کاربر اجازه مى دهد 
تا تصاویرى که دوستانش در 
دایرکت برایش ارسال کردند 
را ویرایش و با اضافه کردند 
تصویر خود، آن را دوباره براى 

وى ارسال کند.

گفتنى است اینستاگرام نرم 
افزارى محبوب و بى نظیر براى 
گوشى هایى با سیستم عامل 
هوشمند است که مى توانید 
با آن عکس هایى با جلوه هاى 
زیبا ایجاد کنید و آنها را با دیگر 
کاربران شبکه اینستاگرام به 
اشــتراك بگذارید. همچنین 
قــادر خواهید بود هــر روز 
عکس هــاى ارســالى دیگر 
کاربران را تماشا کنید و از آن 

لذت ببرید.

در حالى که بســیارى از صاحبان تلفن هاى هوشــمند هنوز منتظر 
دریافت اندروید 8,0 اوریو هســتند، تنها افــراد اندکى به زودى مى 
توانند به یک نســخه جدیدتر، به روز شوند. این نسخه، اندروید 8,1 

اوریو است.
گوگل تایید کرد که چنــد ویژگى جدید مهم در کنــار اندروید 8,1 
عرضه خواهد شد، البته این به روز رســانى تنها براى دستگاه هاى 
پیکسل و نکسوس  در دســترس خواهد بود، این شرکت اعالم کرد 
که پیش نمایش نهایى اندروید 8,1 را براى افرادى که به برنامه بتا 
پیوستند، منتشــر مى کند. در ادامه نام تمام دســتگاه هاى سازگار 
 ،XL 2 با به روز رسانى جدید ذکر شده اســت: پیکسل 2، پیکسل

پیکســل، پیکسل XL، پیکســل C، نکســوس 6P و نکسوس
. 5X 

 Android این به روز رســانى خــاص شــامل بهینه ســازى
GO (بــراى دســتگاه هــاى بــا 1GB حافظــه یا کمتــر)، و 
Neural Networks API اســت  همچنیــن یــک 
که بــه منظــور ســرعت بخشــیدن بــه دســتگاه هوشــمند

 است.
گوگل خبر از چند پیشــرفت کوچک در  اندرویــد اوریو هم داد که 
براســاس بازخورد کاربر و توســعه دهندگان صورت گرفته است، 
همچنین اگر پیکسل 2 یا پیکسل XL 2 دارید، به روز رسانى اندروید 

8,1، هسته ویژوال پیکسل، اولین پردازشگر سفارشى طراحى شده 
براى پردازش تصویر، را فعال خواهد ساخت. هنگامى که این قابلیت 
فعال مى شود، پردازشگر باید به برنامه هایى که با استفاده از دوربین 
هاى Android Camera API عکس هاى HDR + را در 

جزئیات بسیار بهتر مى کنند، کمک کند.
به نظــر مى رســد گــوگل در حــال آماده ســازى نســخه اى 
پایــدار از اندرویــد 8,1 اوریــو بــراى انتشــار در ماه دســامبر 
2017 اســت، بنابرایــن کاربران پیکســل و نکســوس مجبور 
نیســتند براى بــه روز رســانى، مــدت زمــان زیــادى را صبر 

کنند.

به زودى؛ انتشار اندروید 8,1 
براى گوشى هاى پیکسل

و نکسوس

شنبه  11فناورىفناورى

در حالى که بســیارى از صاحبان تلفن هاى هوشــمند هنوز منتظر 
0دریافت اندروید 8,0 اوریو هســتند، تنها افــراد اندکى به زودى مى 
1توانند به یک نســخه جدیدتر، به روز شوند. این نسخه، اندروید 8,1

است. اوریو

P، نکســوس 6P و نکسوس C پیکســل ،C XL پیکســل، پیکسلL
. 5X

Android این به روز رســانى خــاص شــامل بهینه ســازىd
B (بــراى دســتگاه هــاى بــا 1GB حافظــه یا کمتــر)، و GO

، اولین پردازشگر سفارشى طراحى شده هسته ویژوال پیکسل، ه 8,1
ل خواهد ساخت. هنگامى که این قابلیت پردازشتصویر، را فعالبراىپ
ید به برنامه هایى که با استفاده از دوربین  مى شود، پردازشگر بایفعالم

R عکس هاى HDR + را در  dAndroidCamera IAPIهاىII

8,1 اندروید  انتشار ا زودى؛ به
پیکسلشى هاى پبراى گوش
سنکسوس نو

قابلیت
 «رى پست» به 
اینستاگرام افزوده 
مى شود

 phonearena بــه تازگى ســایت
تصویــرى از اســامى محصوالت 
سامسونگ منتشــر و ادعا کرده که 
دســتگاه هایى که نامشــان در این 
فهرســت قرار گرفته است، تمامى 
محصوالت سامسونگ هستند که قادر 

به دریافت اندروید 8 خواهند بود.
شرکت سامسونگ هنوز اعالم نکرده 
است که کدام یک از محصوالتش به 
اندروید جدید مجهز مى شود اما طبق 
رویه اش، پرچمداران سامســونگ 
به مدت دوســال مى توانند سیستم 
عامل خود را به روز رسانى کنند. به نظر 
مى رسد این شرکت قصد دارد مدت 
زمان دو ســال به روز رسانى را براى 
گوشــى هاى پرچمدار خود افزایش 
دهد. بدیــن ترتیب امیــد مى رود 
سرى گوشــى هاى Galaxy S6 که 
در ســال 2015 با اندروید 5 به بازار 
عرضه شدند مانند دیگر پرچمداران 
سامسونگ، اندروید 8 را دریافت کنند.

با وجود اینکه سامسونگ هنوز گوشى 
Galaxy C10 را عرضه نکرده است، 
ظاهراً این گوشــى در زمان عرضه از 
نسخه قدیمى اندروید یعنى اندروید 
نوقا اســتفاده خواهد کرد و شرکت 
سازنده تصمیم دارد تا آن را در اولین 
فرصت به اندروید 8,0 به روزرسانى 

نماید. 
از دیگــر محصوالتــى که توســط 
سامسونگ هنوز معرفى نشده اند اما 
در صف دریافت اندرویــد اوریو قرار 
دارند، مى توان به مدل 2018 خانواده 
Galaxy A اشــاره کرد. آن طور که 
پیداست، سامسونگ با وجود گذشت 
چندین ماه از انتشــار نسخه نهایى 
اندروید اوریو، هنوز نتوانســته است 
این به روزرسانى را براى مدل جدید 

گوشى هاى Galaxy A آماده نماید.

اپل از روز ســوم نوامبر تاکنون 15 
میلیون آیفون ایکــس (آیفون 10) 

فروخته است.
اپل تنها در رخداد فروش موســوم 
به بلک فرایدى توانســت 6 میلیون 
آیفون ایکس بفروشد و در مجموع از 
روز عرضه رسمى تاکنون بیش از 15 
میلیون گوشــى جدید خود را فروخته 
است. فروش مدل 256 گیگى بیشتر 
از 64 گیگــى بوده و ایــن به معناى 
حاشیه سود بیشــتر براى اپل است. 
طبق آمار وى فــروش آیفون ایکس 
256 گیگى در مقایسه با 64 گیگى دو 
بر یک بوده و همه چیز به نفع اپل تمام 

شده است.
در حال حاضر تولیــد هفتگى آیفون 
ایکس به 3 میلیون گوشــى رسیده 
اســت و از ماه آینده بــا 33 درصد 
افزایش تولید، بــه هفته اى 4 میلیون 

گوشى مى رسد.
پیش تر کارشناســان از کمبود تولید 
آیفون ایکس گفتــه بودند و فروش 
27 تــا 28 میلیونى را 
پیش بینــى کــرده 
بودند امــا عرضه تا 
منتهى  فصل  پایان 
به دســامبر به 30 
میلیون گوشى خواهد 
رسید و با رسیدن ماه 
مارس تولید به حالت 

عادى باز مى گردد. 
بر اساس آمار رسمى، 
چهارم  فصــل  اپل 
مالى خود (پایان 30 
سپتامبر) را با فروش 
46,7 میلیون گوشى 
گذاشت.  سر  پشت 
تیم کــوك نیــز با 
دریافــت 150 میلیون 
دالر دســتمزد، دومین مدیر اجرایى 
با باالترین حقــوق در دنیاى آى تى 

محسوب مى شود.

کدام محصوالت 
سامسونگ اندروید 8 را 

دریافت مى کنند؟

فروش 15 میلیون 
آیفون ایکس توسط اپل
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منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: مهر 

منبع: ایرنا 

نوزدهمین مانور سراسرى زلزله در مدارس سراسر 

کشور برگزار شد

خانه تاریخى «نائل» 
اصفهان توسط افراد 

ناشناس به طور کامل 
تخریب شد. خانه سید 

جواد نائل در اواخر دوره 
صفویه بنا شد و در 

هفتم مهرماه سال 1354 
در فهرست آثار ملى 

ایران به ثبت رسیده بود.

کوه نمک قم در 15 کیلومترى جاده قم به سمت 
جعفریه قرار گرفته و از جمله جاذبه هاى طبیعى 
استان قم به شمار مى رود  که کمتر بدان توجه 

شده است. دریاچه کوچکى که اطراف آن را کوه ها 
و صخره ها فرا گرفته است زیبایى دوچندانى  به 
منطقه بخشیده که این دریاچه در نیمه دوم سال 
به دلیل حجم باالى تبخیر آب تبدیل به الیه اى 

قطور از نمک شده و در این روزها قطر نمک بسته 
شده بر روى این دریاچه به ارتفاع نیم متر نیز 

مى رسد. اشکال مختلف، زیبا و منحصر به فردى 
در این کوه نمک به چشم مى خورد که مى تواند 
محلى براى جذب گردشگران و توریست باشد.

 زندگى پس 
از زلزله 
-کرمانشاه

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 

نوبت 
دوم

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

وقت ادارى سه شنبه مورخ 96/09/21 مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

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

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

نوبت 
اول

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت 
دوم

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومى تکمیل سفت کارى و اجراى نازك کارى مسجد محله فرهنگ پنج 
این شهر به شماره 96/6030/ص مورخ 96/8/30 را از طریق ســامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/9/5 مى باشد. 

یف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مبلغ برآورد (ریال)رد

گواهینامه صالحیتنوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداختارجاع کار (ریال)

1

7/902/325/469 ریال 
براساس فهرست بهاى 
ابنیه، تأسیسات برقى 
و مکانیکى سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

395/116/273 ریال

پرداخت حداقل هشتاد درصد از مبالغ 
ناخالص صورت وضعیت هاى تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى موجود با 
کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسى روز و پرداخت مابقى یا 

به صورت نقدى و یا از طریق اوراق یا اسناد 
خزانه اسالمى در صورت تخصیص صورت 

مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادره از 
سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز 

فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
2- فیش واریزى به حساب شماره 2173690205004 
سیبا بانک ملى به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر 

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق)

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/9/5 تا روز سه شنبه 96/9/14 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 96/9/25 
- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/9/26 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 84915-167 

تلفن: 5-03152630161 دور نویس: 03152624181 
- اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 27313131

م الف: 109517 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
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سعى شهردارى، برخوردارى محالت 
از بهترین شرایط ممکن است

3

     

گره کور تقاطع هاى نجف آباد باز مى شود
2

2

2

3

4

اعتماد مردم به شهردارى
 و اعتماد شهردارى

 به مردم 
عامل موفقیت
 شهردارى
خمینى شهر است

ىد واعتماد شهردارى4 رر ىدش ره ىدش رر ىرش اه ىدد ره ىرش اشه ىدد ره ىرش داش دد مو اع ت دا مو تماع اا عتمعتمو او تو ما ع و
مم به مردم  ده مم ممرب ده م مردمه ردبه ممرده ر ب مرده
تفقعامل موفقیت یتمو تول قیم تفل یمو تول قم تفمل یم تول قل تفم یم تول قل مم عاعاععامعاع
ىد شهردارى رر ىدش ره ىدش رر ىرش ىداه رهر ىرش ىداشه ره ىرش داش
تاخمینى شهر است سته ترش سش تراى سه ترى ش سش ترى سه تهرى سش ترى سشه تهى ىى اش نىخمینخمی نخمیخم یخم نخ یخم خ

2

فعالیت هاى
 فرهنگى و اجتماعى، 

زیر بناى
 توسعه شهرى است

2

اصالح ساختارها، 
با افزایش 

مسئولیت پذیرى

3

اختصاص
 40میلیارد ریال 

به پروژه هاى 
فالورجان  

3

هزینه 750 تومانى 
براى دفن 

هرکیلو  زباله

3

دعوت شهردارى 
چادگان

 از زلزله زدگان 
کرمانشاه 

باغبادران57هکتاربافت فرسوده دارد

دعوت از سرمایه گذاران براى ساخت پارکینگ در شهرضا

روان سازى جوى ها، 
پل ها و رودخانه هاى فصلى نطنز

شهردار سده لنجان:

3

اجراى طرح 
مطالعات حمل و نقل 
و ترافیک در کاشان 

شهردار خمینى شهر در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

عوارض سالیانه خودروها سهم بسیار اندکى است که مالکان خودرو براى جبران عوارض بى شمار ناشى از تردد خودروها در سطح شهر مى پردازند . این مبلغ 
در مقابل هزینه هاى بسیار باالیى که شهردارى ها براى حمل و نقل، ترافیک و مبلمان شهرى متحمل مى شوند، بسیار ناچیز و غیر قابل قیاس مى باشد .

**     عوارض خودرو چیست ؟
 کلیه خودروها به دلیل تردد و عبور و مرور در سطح شهرها به صورت ساالنه عوارض پرداخت مى کنند و از آنجایى که شهردارى ها به عنوان متولى امور 
شهرى مى باشند ،جهت انجام طرح هاى عمرانى ، خدماتى و رفاهى مانند آســفالت و خیابان سازى، جدول گذارى و .... و سهولت در رفت و آمد 

خود روها این عوارض را با توجه به مدل و ساخت خودروها دریافت مى کنند.
**     میزان مبلغ عوارض خودروها را چه مرجعى مشخص مى کند ؟

 این مبلغ از سال 1369 طى مصوبه مجلس شوراى اسالمى و براى تامین قسمتى از درآمد شهردارى ها وضع شده که همه ساله 
از ابتداى سال جدید، تعرفه جدیدى ابالغ مى شود که با تصویب مجلس شوراى اسالمى، به وزارت کشور ابالغ شده و 

پس از آن توسط سازمان دارایى به شهردارى ها ابالغ مى گردد  که ابتداى سال جدید اجرا مى شود .
**میزان  آگاهى شهروندان از عوارض خودروها چقدر مى باشد؟

شهروندان تا قبل از سال 1379 فکر مى کردند که در زمان نقل و انتقال و فروش خودرو باید این عوارض 
را پرداخت نمایند. عده اى هم نمى دانستند که باید عوارض خودرو پرداخت کنند و حدوداً از سال 1383 
در دفاتر اسناد رسمى شــهروندان ملزم به پرداخت عوارض خودرو شدند و همچنین اطالع رسانى 
گسترده اى در سطح جامعه انجام شد و درحال حاضر درحدود 80درصد از شهروندان از این قانون 

مطلع مى باشند .
**   چه نوع وســایل نقلیــه اى ملزم بــه پرداخت عوارض ســاالنه به 

شهردارى ها مى باشند ؟
کلیه وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و موتور سیکلت ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت 
سالیانه مى باشند . الزم به ذکر است که حتى خودروهاى دولتى نیز از این قانون مستثنى نبوده و کلیه 

ارگان هاى دولتى همه ساله عوارض خودروهاى خود را به شهردارى ها پرداخت مى نمایند .
** جهت پرداخت عوارض خودرو، شهروندان چه مدارکى باید به همراه داشته باشند ؟

اصل کارت خودرو یا اصل برگه سبز و یا کپى آنها و همچنین آخرین فیش پرداختى عوارض خودرورا به همراه 
داشته و با مراجعه به شهردارى در هر شهرى مى توانند عوارض خودرو را پرداخت نمایند .

**      آیا مالکان وسایل نقلیه مى بایســت عوارض وسیله نقلیه خود را در محل سکونت خود 
پرداخت نمایند؟

      مالکان خودرو مى توانند عوارض خودروى خود را با مراجعه به کلیه شهردارى هاى سراسر کشور پرداخت نمایند 
و فیش واریزى را همراه مدارك اصلى خود به همراه داشته باشند که براى  پرداخت عوارض سال آینده مورد 
نیاز مى باشد. در صورت عدم ارائه فیش هاى واریزى قبلى در سال جدید، مالکین مجبور به پرداخت مجدد 

عوارض سنوات گذشته خواهند شد .
**آیا عوارض خودروها براى تمامى خودروها یکسان است؟ 

مبلغ ساالنه عوارض بســتگى به نوع خودرو دارد و براى کلیه خودروها یکسان نمى باشد . نوع 
خودرو و حتى تیپ هاى خودروها و تک ســوز یا دوگانه بودن خودرو نیز عوارض خاص خود را 

دارند و همچنین عوارض خودروهاى وارداتى هم متفاوت است .
**    توصیه به شهروندان: 

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و امکان شلوغى سامانه هاى دریافت عوارض خودرو، شهروندان هرچه 
سریعتر جهت پرداخت عوارض خودروى خود به شهردارى مراجعه نمایند. 

عوارض سالیانه خودرو
 و نحوه محاسبه و پرداخت آن
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رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: مصوبات شوراى 
شهر باید پاسخگوى نیاز مردم باشد.

ســجاد خالوزاده با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردى پنج 
ساله را در دستور کار شورا قرار گرفته است، اظهار داشت: 
این برنامه به صورت جامــع در همه زمینه هاى مدیریت 
شهرى پیش خواهد رفت تا بتوانیم به چشم انداز و استراتژى 
هاى مورد نظر برسیم.رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه 
گفت: شوراى شهر مبارکه در همه مصوبات به دنبال رفاه 
و آسایش بیشتر مردم بوده اســت و در این راستا  تخفیف 
عوارض ساخت و ســازها و صدور پروانه، ساماندهى خانه 
هاى فرهنگ و تدوین برنامه فرهنگى جامع و نیز شناسایى 

اولویت هاى فرهنگى را در دستور کار قرار داده ایم.
وى گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه برنامه 
تجلیل از نخبگان علمى، فرهنگى، قرآنى، هنرى، ورزشى 

و افراد تاثیرگذار در شهر را در برنامه هاى آینده خود دارد.
وى گفت: به دنبال این هستیم تا در جهت رفاه مردم بتوانیم 
از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصى داخل و خارج 

شهرستان، استان و کشور استفاده کنیم.
رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه در ادامه با اشاره به 
اهمیت توزیع عادالنه و شــفاف بودجه در همه محالت 
شهر گفت: بودجه شهردارى باید به صورت عادالنه در همه

 محله ها و قسمت هاى مختلف شهر تقسیم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگى و سخنگوى شوراى اسالمى 
شــهر سفیدشــهر گفت: این شــهر به عنوان پایلوت 

اشتغالزایى بانوان انتخاب شد.
فاطمه کرمانى بیان داشت: مردم سفیدشهر به علت بعد 
مسافت شهر و قرار گرفتن در حاشیه شهرستان، از لحاظ 
اقتصادى و معیشت در موقعیت ضعیفى به سر مى برند 
و عمدتا زنان خانوار مجبور به کار هستند، از سوى دیگر 
کارخانه و کارگاه هاى تولیدى این منطقه، محیط مناسبى 

براى بانوان نیست.
وى افزود: بر همین اســاس، نخستین کارگروه اشتغال 
بانوان با حضور رؤساى ادارات صنعت و معدن، کار، فنى 

و حرفه اى، کمیته امداد در سفیدشــهر تشکیل و مقرر 
شد از ظرفیت شهرستان و استان در این زمینه استفاده

 کنیم.
این عضو شوراى شهر سفیدشــهر، نخستین گام براى 
اشــتغال بانوان را آموزش عنوالن کرد و اظهارداشت: به 
همین منظور شعبه مرکز فنى حرفه اى شهرستان آران 
و بیدگل در سفید شــهر افتتاح و با شش رشته آموزشى 
کیف چرم زنانه و مردانه، حسابدارى، قالب بافى، روبان 
دوزى،تعمیر چــرخ خیاطى و خیاطى کار خــود را آغاز 
کرد که هدف گذارى اولیه براى اشــتغالزایى دو رشته

 کیف دوزى و خیاطى تعیین شد.

بودجه شهردارى باید به 
صورت عادالنه تقسیم شود

انتخاب سفیدشهر به عنوان 
پایلوت اشتغالزایى بانوان

خاکبردارى ضلع شرقى
 میدان کارگر هرند

در مســیر احداث و تکمیل میدان کارگرهرند، ضلع 
غربى آن پس از خاکبــردارى و زیرســازى آماده 

اسفالت شد.
بر اســاس این گزارش،هــم اکنون نیــز عملیات 
خاکبردارى و آماده کردن ضلع شــرقى این میدان 

در دست اجراست.
میدان کارگــر واقــع در ابتــداى بلوار کشــاورز 
و بلــوار شــهید صفــار، مقابــل مجموعــه 
کارگاهــى  بــا مســاحت شــش هزارمتــر مربع 

مى باشد.
میدان کارگر شهر هرند از پروژه هاى عمرانى مهم 
شهردارى هرند است که مسیر کمربندى را تکمیل 
کرده و باعث مى شود ماشــین هاى سنگین نیاز به 

عبور از داخل شهر نداشته باشند.

آزادسازى و تعریض
 خیابان سرسپاهان

در ادامه طرح آزادســازى خیابان ها و معابر اصلى 
شهر نیاسر، 220متر مربع ملک«على میرزااقایى» 
بصورت عرصــه در خیابان سرســپاهان با توافق و 
کســب رضایــت مالــکان آزادســازى و تعریض

 گردید.
روابط عمومى شهردارى نیاسر دررابطه با این اقدام 
گفت: عملیات آزاد سازى این ملک در مسیر اصلى 
محور گردشگرى به سمت آبشــار، تاثیر به سزایى 
در باز کردن گــره ترافیکى در ایام نــوروز و فصل 

گردشگرى دارد .
ایــن روابط عمومى، شــریان هاى اصلــى عبور و 
مرور شــهرى را نیازمند توجه جدى دانست و اظهار 
داشت: بازگشایى معابر، آزادســازى در کوچه ها و

 خیابان هــاى متعدد، هدفــى بوده کــه از ابتدا در 
راســتاى تحقق آن اقدام کرده ایم و شــهروندان 
در ایــن خصــوص همــکارى و مشــارکت 

داشته اند.

خدمات شهردارى ها محدود به 
فعالیت هاى عمرانى نیست 

شهردار شهرضا گفت: فرهنگســازى براى زندگى 
ســالم و در محیطــى امــن، از جملــه مهمترین

 رسالت هاى شهردارى ها است.
رحیــم جافــرى عنوان کــرد: معاونــت فرهنگى 
شهردارى شــهرضا نیز با مجموعه همکاران خود 
در واحد روابط عمومى و فرهنگسراى شهید همت، 
برنامه هــاى مختلفى را در حــوزه فرهنگى دنبال

 مى کند.
وى ادامــه داد: تحکیم بنیان خانــواده ، فنون بهتر 
زیســتن، خودمراقبتى و ســالمت روان، افزایش 
مهارت هاى اجتماعــى و فرزند پــرورى از جمله 
مهمترین موضوعــات برنامه هــاى فرهنگى این 

شهردارى است.
شهردار شــهرضا تأکید کرد: خدمات شهردارى ها 
دیگر محدود بــه فعالیت هاى عمرانى نیســت و
 شــهردارى ها خود را مســئول اجراى برنامه ها و 
طــرح هــاى فرهنگــى هــم مى داننــد تاجایى 
کــه در شــهرهاى بــزرگ، ســازمان  فرهنگى 
اجتماعى بخش مهمى از شــهردارى محســوب

 مى شود.

بررسى مشکالت دوشنبه 
و پنجشنبه بازار نطنز 

رحمت ا... ابــوذرى، مدیــر اداره تعزیرات حکومتى 
نطنز و برازنده مدیر اداره صنعــت، معدن و تجارت 
شهرستان نطنز با اعضاى شوراى اسالمى شهر نطنز 

دیدار و گفتگو کردند.
  در این دیدار، پس از ارائه گزارشات توسط روئساى 
این ادارات، مشــکالت دوشــنبه بازار و پنجشنبه 
بازار توسط اعضاى شوراى اســالمى شهر، مطرح 
و مورد بررســى قرار گرفــت و در راســتاى ارائه 
خدمــات بهینه به شــهروندان تصمیماتــى اتخاذ 

گردید.

روى خط

میثم محمدى، شهردار زرین شهرگفت: پیشرفت همه 
جانبه کشور و مقابله با تهاجم فرهنگى نیازمند آن است تا 
از نیروى انسانى توانمند و متعهد استفاده شود تا در همه 

بخش ها با روحیه انقالبى فعالیت کنند .
وى تصریح کرد: دیدگاه شــهردارى و شوراى اسالمى 
زرین شــهر فرهنگى اســت ،اما باید گفت کار در حوزه 
فرهنگى بسیار سخت است و ما بر این باوریم که اقتدار 
مدیریت شهرى زمانى حاصل مى شود که بتواند زمینه 
مشارکت تمامى دستگاه هاى متولى مسائل فرهنگى و 

اجتماعى را در شهر فراهم کند.
وى ادامه داد:باید توجه داشــت فعالیت هاى فرهنگى و 

اجتماعى در عرصه ارتقاى فرهنگ شهروندى، زیر بناى 
اصلى توسعه شهرى است و هرگونه توسعه اجتماعى و 

شهروندى در این گونه اقدامات نهفته است.
محمدى اضافه کــرد: برنامه ریزى صحیــح و کارآمد 
براى حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى مى تواند ترســیم 
چشم اندازى باشــد که نقطه عطف آن به رعایت حقوق 
شهروندان و ارتقاى زندگى شــهرى ختم خواهد شد؛ از 
این رو در انجام کارهاى فرهنگى نیاز به استراتژى خاص 

داریم تا موفق شویم.
وى عنوان کرد: کار بر روى توســعه فرهنگى با ساختن 
زیرساخت هاى فرهنگى آغاز مى شود و در این راستا این 

زیرساخت هاى فرهنگى باید بر اساس فرهنگ دینى و 
ملى ساخته شود.

■■■  
وى با اشاره به اینکه فضاى پرآسیب شهرى با نگاه دین 
مدارانه به محیط فرهنگى تبدیل مى شــود، متذکر شد: 
جوانان و نوجوانان سرمایه هاى هر مملکت به حساب مى 
آیند و آینده و بقاى حکومت و ادیان به دست نوجوانان و 
جوانان جامعه خواهد بود و این امرى است اجتناب ناپذیر، 
به همین دلیل جامعه اى مى تواند به سمت موفقیت پیش 
برود که براى تربیت و پــرورش نوجوانان و جوانان خود 

برنامه هاى جدى و کارآمد داشته باشد.

شهردار زرین شهر: 

فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى 
زیر بناى توسعه شهرى است

رئیس شوراى اسالمى شهر باغبادران گفت:بیش از 57 هکتار در شهر باغبادران جزء بافت فرسوده 
شهرى محسوب مى شود که شامل هزار و 100 واحد ساختمان در بافت فرسوده با بیش از 20 سال 

ساخت است.
عبدا...آقایى یکى از بزرگترین مشکالت شهرى 
باغبادران را زیاد بودن وسعت بافت فرسوده این 
شهر عنوان کرد و گفت: بیش از 57 هکتار در شهر 
باغبادران جزء بافت فرســوده شهرى محسوب 
مى شود که شــامل هزار و 100 واحد ساختمان 
هاى بافت فرسوده باالى بیش از 20 سال ساخت 
هستند و مصالح به کار رفته در آنها اکثرا خشت، 
چوب و آجر است که حتى قابل سکونت نیز نیستند 
و همین امر سبب آسیب پذیرى این ساختمان ها به 

ویژه در برابر زلزله خواهد شد.
وى افزود: نگاهى به وضعیت بافت شهرى باغبادارن نیز موید این واقعیت است که بافت فرسوده شهر 

در زمان وقوع زلزله خود عاملى براى افزایش بحران خواهد شد.
آقایى با اشاره به لزوم نوسازى بافت فرســوده باغبادران با رویکرد رونق شهرى و گردشگرى این 
شهر، عنوان کرد: براى نوسازى و رفع مشکالت بافت فرسوده باید همه ادارات و نهادهاى مربوطه 
باهماهنگى هم وارد میدان شوند چراکه شهردارى به تنهایى نمى تواند همه این مشکالت را حل کند.

عباســعلى ابراهیمى، معاون مالى ادارى شــهردارى سده لنجان  در حاشــیه آیین نصب پالك و 
کدپستى هاى منازل و تمامى اماکن شهر ســده لنجان، ضمن اظهار خرسندى ازآغاز به کار نصب 
پالك هاى منازل شهر ســده لنجان گفت: کار 
مطالعاتى و به هنگام سازى این پروژه از چند سال 
قبل انجام شده و در این راستا تصمیم گرفته شد 

که کل شهر داراى پالك پستى شود.
وى افزود: درحدود 10 هزار پالك در شــهر سده 
لنجان باید نصب شود که تعداد دوهزار و500 عدد  
باقى مانده است که در همین ماه کل پالك هاى 

پستى سطح شهر نصب خواهد شد.
معاون شهردار سده لنجان با اذعان به اینکه به غیر 
از بحث نصب پالك هاى پستى، باید نامگذارى 
و اصالح تابلوهاى کوچه و خیابان هاى شهر سده 
لنجان انجام شود، تصریح کرد: در گام بعدى شهردارى سده لنجان قصد تعویض این تابلوها را در 
دستور کار داشته و امیدواریم طى سال جارى، با همکارى مسئوالن مربوطه بتوانیم در راستاى نصب 

تابلوهاى کوچه ها اقدام نماییم.

رئیس شوراى اسالمى شهر باغبادران:

خزانه دار شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: یکى 
از مهمترین حوزه هاى سرمایه گذارى در شهرضا، 
اجراى طرح هاى ســاخت پارکینــگ به منظور 

کاهش ترافیک در هسته مرکزى شهر است.
سعید آقاسى با اشــاره به اهمیت توسعه سرمایه 
گذارى هــاى شــهردارى در راســتاى ایجاد 
درآمدهاى پایدار شهرى اظهارداشت: باتوجه به 
نبود نقدینگى کافى، اولویت شیوه اجراى سرمایه 

گذارى روش BOT است.
خزانه دار شوراى اسالمى شهر شهرضا تصریح 
کــرد: در روش  ســرمایه گذارى BOT منافع 

سال هاى اولیه طرح متعلق به سرمایه گذار است و این منافع در بلندمدت به شهردارى تعلق دارد.
آقاسى در تشریح مهمترین حوزه هاى سرمایه گذارى در شــهر شهرضا گفت: یکى از مهمترین 
حوزه هاى سرمایه گذارى در شهرضا، اجراى طرح هاى ساخت پارکینگ به منظور کاهش ترافیک 

در هسته مرکزى شهر است.
وى اضافه کرد: سرمایه گذارى در ایجاد مولدهاى برق خورشــیدى و بادى و گازى نیز از جمله 

اولویت طرح هاى سرمایه گذارى است.
خزانه دار شوراى اسالمى شهر شهرضا اضافه کرد: تفکیک پسماند از مبدأ و بازیافت نخاله هاى 

ساختمانى، از دیگر موارد اولویت دار براى جذب سرمایه گذار است.
آقاسى انتخاب و ارزیابى طرح هاى سرمایه گذارى و جذب سرمایه گذار را از مهمترین اهداف این 
کمسیون دانست و افزود: براى شناسایى و جذب سرمایه گذار باید با الگوپذیرى از شهرهاى موفق 
کشور، حضور فعال در نمایشگاه ها و همایش هاى سرمایه گذارى داشته باشیم تا بتوانیم مشارکت 

سرمایه گذاران را در طرح هاى توسعه شهرى جذب کنیم.

دعوت از سرمایه گذاران براى ساخت پارکینگ در شهرضا

معاون فنى و عمرانى شهردارى نجف آباد گفت:به 
دنبال چندین ماه پیگیرى و تشکیل جلسات متعدد 
با مسئوالن و کارشناســان مربوطه، مجوز اجراى 
اولین چپ گرد معروف به طرح انگلیســى در شهر 
نجــف آبــاد توســط شــوراى ترافیک صــادر و 
بالفاصلــه این طــرح در تقاطــع خیابــان هاى 
17شــهریور و شــیخ بهایــى عملیاتــى شــد تا 
یکى از گــره هاى کــور ترافیکى مرکز شــهر باز

 شود.
مهدى فاضل با اشــاره به غیر متداول بودن چنین 
طرحى بیان داشت: با توجه به وجود برخى مشکالت 
قانونى و دغدغه هاى پلیس راهور در این خصوص، 
تصویب طــرح مدت زمان قابل توجهــى را به خود 
اختصاص داد ولى در نهایت واحد امانى این معاونت، 
تمامى زیرساخت هاى مورد نیاز شامل اجراى دو کنار 
گذر، نصب موانع ترافیکى در وســط خیابان و دیگر 
عالئم راهنمایى را با کمترین هزینه و زمان اجرا کرد 
و این روزها شاهد تاثیر بسیار خوب این کار در روانى 

ترافیک هستیم.
وى اضافه کرد: در این طرح جدید، خودروهایى که 
از سمت چهار راه شهردارى به تقاطع وارد مى شوند، 
امکان چرخش به سمت چپ و ادامه مسیر به سمت 
فردوســى مرکزى و میدان امــام(ره) را دارند؛ ولى 
خودروهایى که از سمت 17شهریور شرقى حرکت 
مى کنند، مى بایست به سمت سه راه فرهنگ ادامه 
مســیر داده و از آن جا مجدداً انتخاب مسیر کنند که 
همین کار با دوقسمت کردن ترافیک، به روانى مسیر 

کمک مى کند.

■■■    
معاون فنى و عمرانى شــهردارى در ادامه از برنامه 
ریزى صورت گرفته جهت تهیه طرح جامع حمل و 
نقل و ترافیک شهر نجف آباد خبر داد و گفت: بدین 
منظور تاکنون جلسات مختلفى با چند شرکت بزرگ 
تشکیل شده و در نهایت پس از انتخاب یکى از این 
مجموعه ها طى فرآینــدى قانونى، انجام مطالعات 
کارشناســى جهت تهیه طرح جامع ترافیک شــهر 

شروع خواهد شد.
فاضل از لحاظ شدن برنامه هاى کوتاه مدت و بلند 
مدت در این طرح جهت رفع مشــکالت ترافیکى 
شهر گفت و اظهار داشت: شرکت منتخب بر اساس 

سرشمارى تردد هاى ترافیکى و مطالعات میدانى، پروژه 
هاى ترافیکى مختلفى را طراحى و پیشــنهاد مى کند 
که برخى همانند یک طرفه یا دو طرفه کردن مســیر 
ها، اصالحات هندسى و اعمال محدودیت هاى تردد 
در بازه زمانى کوتاهى انجام شده و در خصوص برخى 
هم طورى برنامه ریزى مى شــود که امکان انجام آن 
ها در ســال هاى آینده با تکمیل آزادسازى هاى مورد 

نیاز فراهم شود.
وى گفت:  مشابه تجربه انجام شده در تقاطع 17شهریور 
و شیخ بهایى، براى برخى دیگر از تقاطع هاى شهر نیز 
پیش بینى شده که در صورت صدور مجوزهاى مورد نیاز 
و در قالب طرح جامع ترافیک شهر،عملیاتى خواهد شد.

گره کور تقاطع هاى نجف آباد باز مى شود

سلیمى، شهردار فوالدشهر با اشاره به لزوم ایجاد تحرك در جهت بهبود کیفیت در ارائه خدمات 
گفت: ضرورت ایجاب مى کند تا با افزایش مسئولیت پذیرى و اهتمام بیشتر در انجام وظایفى که بر 
عهده داریم، ضمن اینکه نگذاریم وضع کنونى بدتر شود، به سمت اصالح ساختارها حرکت کنیم.

وى افزود: هم اکنون باید بدنبال برنامه ریزى براى سال 97 باشیم و بدانیم که براى سال آینده به چه 
آیتم هایى نیاز داریم تا بتوانیم با برنامه ریزى درست، اولویت ها را احصاء کنیم و بر اساس بودجه، 

تکالیفى که بر عهده داریم را به انجام برسانیم.

باغبادران57هکتاربافت فرسوده دارد

به زودى؛اصالح تابلوهاى
 کوچه و خیابان هاى سده لنجان 

شهردار فوالدشهرتاکید کرد؛

اصالح ساختارها، 
با افزایش مسئولیت پذیرى
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معاون شهرسازى و معمارى شهردارى شهرضا گفت: در 
حال حاضر شهردارى تکلیف خود را درباره شیوه خدمات 
رسانى به مناطق خارج از محدوده نمى داند. غالمحسین 
جعفرى عنوان کرد: در خردادماه سال 1390 قرارداد طرح 

جامع شهرضا منعقد شد.
معاون شهرســازى و معمارى شهردارى شهرضا عنوان 
کرد: از مهمترین موارد مصوبه شوراى عالى شهرسازى 
ایران مى توان به مخالفت با الحاق 51 هکتار از ساخت 
و سازهاى انجام شــده در خارج از محدوده طرح مصوب 
قبلى اشاره کرد که قبال در شوراى برنامه ریزى و توسعه 
استان به مدیریت استاندار اصفهان با آن موافقت شده بود.

جعفرى اذعان داشت: از ســوى دیگر بر اساس آخرین 
مصوبه مجلس شوراى اســالمى ادارات خدمات رسان

 مى توانند نسبت به واگذارى انشعاب موقت آب و برق و 
گاز به ساختمانهاى خارج از محدوده اقدام کنند.

وى تصریح کرد: مصوبه مجلس شوراى اسالمى از سویى 
به ماده 8 قانون حفظ کاربرى اراضى و باغات در تعارض 
است و از سوى دیگر در شهرضا نیز باعث این ایجاد این 
ابهام شده که شهردارى تکلیف خود را نمى داند چون از 
ســویى با الحاق 51 هکتار به محدوده شهرى مخالفت 
شده و از سوى دیگر ادارات خدمات رسان مجاز به خدمت 

رسانى به این مناطق هستند.

مدیرکمیسیون هاى ماده100 شــهردارى اصفهان گفت: 
جرایم ماده 100 نســبت به تخلف مالک، نــوع مصالح و 

موقعیت جغرافیایى ملک متفاوت است.
غالمعلى فیض الهى اظهارداشت: در کمیسیون ماده100 
به تخلفات ســاختمانى که بر خالف ضوابط شهرسازى،

 آتش نشانى و ایمنى باشد، رسیدگى مى شود.
وى افزود: افرادى که بدون پروانه، خالف پروانه و یا خالف 
مقررات ساخت و ساز مى کنند، طبق قانون با آنها برخورد 
مى شود.مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان 
گفت: جریمه هاى مالکان متخلف مراکز مسکونى و تجارى 
متفاوت است و جریمه ها با توجه به موقعیت مکانى ملک 

صادر مى شود.فیض الهى با اشاره به اینکه جرایم ماده 100 
مراکز مسکونى و تجارى متفاوت است، اضافه کرد: جریمه 
ماده 100مراکز مسکونى یک دوم تا ســه3 برابر و مراکز 

تجارى دو تا چهار برابر ارزش معامالتى ساختمانى است.
وى تاکید کــرد: جرایم ماده 100 نســبت به تخلف مالک 
محاسبه مى شود و هزینه جرایم نیز بر اساس نوع مصالح و 

موقعیت جغرافیایى آن متفاوت است.
مدیرکمیسیون هاى ماده صد شهردارى اصفهان  تصریح 
کرد: براى آگاهى بخشــى به مالکان پیــش از اخذ پروانه 
ساختمان، کالس هاى آموزشى مســائل شهرسازى برپا 

مى شود.

جرایم ماده 100 نسبت به 
تخلف مالک محاسبه مى شود

ابهام در شیوه خدمات رسانى 
به مناطق خارج از محدوده

بررسى پروژه هاى عمرانى 
شهردارى شاهین شهر

جلسه بررســى پروژه هاى عمرانى سالهاى 1396 و 
1397 شهردارى شاهین شهر با حضور شهردار، رئیس 
و اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر،برخى از معاونت 

ها و مدیران واحدهاى مرتبط شهردارى برگزار شد.
عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این جلسه گفت: 
الزم است در امر خدمت رسانى به شهروندان هماهنگى 
هاى اصولى بین واحدهاى شهردارى صورت گیرد تا 
ضمن رفع برخى از مــوازى کارى ها، خدمات به نحو 

احسن صورت گیرد.
وى تصریح کرد: همه کارکنان شــهردارى باید ســه 
اصل نوآورى، خالقیت و کیفیت را سرلوحه همه کارها 
و اقدامات خود قرار داده تا بیش از پیش شــاهد ارائه 

خدمات مطلوب تر به شهروندان باشیم.

معاونان جدید شهردار 
دولت آباد انتخاب شدند

حکم دو معــاون جدید شــهردار دولت آباد توســط 
استاندارى اصفهان صادر شد.«سید مسعود شفیعى» 
به عنوان معاون خدمات شهرى شهردارى دولت آباد 
انتخاب شــد. وى داراى تحصیالت فوق لیســانس 
مهندسى کشاورزى است و بخشى از سوابق کارى او 
شامل: ریاست اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان، 
کارشناس سازمان پارك هاى اصفهان، مسئول فضاى 
سبز منطقه7 اصفهان و مسئول فضاى سبز منطقه3 
اصفهان، معاون فنى و اجرایى ســازمان پارك هاى 

شاهین شهر است.
«سید رســول موســویان» نیز که به عنوان معاون 
عمرانى و شهرسازى شهردارى دولت آباد انتخاب شد، 
داراى تحصیالت مهندسى عمران از دانشگاه صنعتى 

اصفهان است.

اجراى طرح مطالعات 
حمل و نقل و ترافیک در کاشان

با هدف رفع مشکالت ترافیکى، طرح مطالعات جامع 
حمل و نقل و ترافیک در کاشان اجرایى مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان در مورد 
این طرح گفت: آمارگیرى مبدا و مقصد سفرهاى شهر 
کاشان به عنوان بخشى از مطالعات جامع حمل و نقل و 
ترافیک کاشان در روزهاى 12 و13 آذر ماه (فردا و پس 

فردا)انجام مى شود.
حمیدرضا بخشــنده فر با  تاکید بر اهمیت همکارى 
شهروندان با آمارگیران ترافیک در اجراى هرچه بهتر 
این طرح گفــت: آمارگیرى مبــدا و مقصد، فرآیندى 
سازماندهى شــده براى گردآورى اطالعاتى است که 

الگوى سفر مردم شهر کاشان را تعیین مى کند.
وى افزود: نتایج این آمارگیرى مبناى پایگاه اطالعاتى 
ســامانه حمل و نقل و ترافیک شــهر کاشان خواهد 
بود که زیربناى  برنامه ریــزى دقیق در مورد ترافیک 

محسوب مى شود.

دعوت شهردارى چادگان
 از زلزله زدگان کرمانشاه 

شــهردار چادگان در نامه اى به شهردار سرپل ذهاب، 
از اهالى این شهر دعوت کرد که چند روزى را در شهر 
چادگان که از شهرهاى گردشگر پذیر و ساحلى استان 

اصفهان است به تفریح و تجدید روحیه بپردازند.
در این نامه آمده است: این شهردارى با همراهى شوراى 
شــهر،هالل احمر و گروهى از فعاالن گردشــگرى 
چادگان در راســتاى یک اقدام بشر دوستانه به منظور 
تسکین آالم هموطنان غرب کشور افتخار دارد پذیراى 

جمعى از اهالى این شهر باشد.

کانیو گذارى کوچه هنرستان 
آیت ا...کاشانى سمیرم

واحد عمرانى شهردارى سمیرم جهت مناسب سازى و 
مهار آب هاى جارى در کوچه ها و رفاه حال شهروندان، 
اقدام به زیر سازى و کانیوو گذارى کوچه هنرستان آیت 

ا... کاشانى واقع در ابتداى بلوار ابن سینا  کرد.

روى خط

 ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان با اشاره به لزوم توجه 
بیشتر به مشارکت مردم گفت: از آنجا که همواره یکى 
از معضالت ســطح شهر، مســائل مربوط به امالك و 
اراضى سطح شــهربوده است، باید مســائل مربوط به 
این حوزه در اختیار متصدیان این امر قرار گیرد تا بدین 
ترتیب معامالت صورت گرفته بر اساس قوانین مدون 

انجام شود.
وى افزود: فعالیت مشاوران امالك باید با اخذ مجوزهاى 
قانونى صورت گیرد و اگر چه بســیارى از شهروندان بر 
اساس ذهنیت هاى ایجاد شده، از شهردارى واهمه دارند، 
اما بى شک سعى شــهردارى همواره بر رعایت قوانین 
بوده است تا محالت مختلف شــهر از بهترین شرایط 

ممکن برخوردار گردند.
وى با اشــاره به برخى تخلف هاى صــورت گرفته در 
حوزه امالك، اظهارداشت: مشاوران امالك باید قوانین 
مرتبط با این حوزه را رعایت کرده و در برخورد با برخى از 
تخلفات مانند عدم همسانى محل فعالیت دفاتر مشاوران 
امالك با محل ثبت مجوز و... رعایت همکارى الزم را 

با شهردارى و اتحادیه مشاوران امالك داشته باشند.
شهردار سده لنجان با اشاره به برخى قوائد و اصطالحات 
نادرست برخى مشــاوران امالك، تاکید کرد: متصدى 
واحدهاى مشــاوران امالك باید اطالعات مناسبى را 
در زمینه قوانین ثبتى، شهرى، آئین نگارش و... داشته 

باشند.

ناظم الرعایا خاطرنشان کرد: از آنجا که اگر یک تخلف در 
زمینه معامالت امالك صورت پذیرد، صاحب پروانه آن 
واحد مشاور امالك پاسخگو خواهد بود، براى جلوگیرى 
از ایــن امر باید تمامــى قوانین نظام صنفى از ســوى 

مشاوران امالك انجام شود.
وى با بیان اینکه شهردارى براى جلوگیرى از مشکالت 
حاصله براى این صنف، آمــاده برگزارى کالس هاى 
آموزشــى و همچنین پاســخ دهى به قوانین ساخت و 
ساز است، افزود: امیدواریم با تشــکیل چنین جلساتى 
مشــکالت پیش رو را در این خصوص هموار و از بین 
ببریم تا شهروندان به راحتى به شــهردارى مراجعه و 

مشکالت شان حل شود.

شهردار سده لنجان:

سعى شهردارى، برخوردارى 
محالت از بهترین شرایط ممکن است

على پیراینده، شهردار نطنز گفت: با آغاز 
فصل بارندگى، شهردارى نطنز الیروبى 
دهانه پل ها و جوى ها، کانال هاى عبور 
پساب ها و همچنین پاك سازى و تسطیح 

رودخانه هاى فصلى را آغاز کرد.
وى افــزود: به منظــور جلوگیــرى از 
آبگرفتگــى خیابانهــا و معابر شــهرى 
و اختــالل در عبــور و مــرور ، با هدف 
روان ســازى پســاب ها، تاکنــون اکثر

 کانال ها، پــل ها و و رســوب گیرهاى 
سطح شهر الیروبى و جهت جلوگیرى از

 خسارت هاى ناشى از نزوالت جوى، چهار 
رودخانه فصلى سرشک، قدمگاه، باغستان 

و ریسه تسطیح شده است.
شهردار نطنز با اشــاره به آمادگى کامل 
نیروهــاى خدمات شــهرى در روزهاى 
بارندگى تصریح کرد: طــى بازدیدهاى 
میدانى صورت گرفته از پل ها در شــهر 
نطنز توســط کارشناســان و در راستاى 
کاهش مشــکالت ناشــى از گرفتگى و 
تخریب، هفت پل واقــع در خیابان هاى 
مالک اشــتر، فاطمیه،سرشک، افوشته، 
بلوار شهید بهشــتى، بلوار طالقانى و بلوار 
مصطفى خمینــى اصالح و بازســازى

 شد.

روان سازى جوى ها، پلها و رودخانه هاى فصلى نطنز

معاون خدمات شهرى شهردارى کاشان گفت: طبق 
قانون، جمع آورى و دفن زباله هاى بیمارستانى بر 
عهده شهردارى نیست. محمدرضا عبدلى خالدى با 
اشاره به ماده7 قانون مدیریت پسماند، اظهارداشت: 
مراکزى که تولید کننده پســماند عفونى هستند، 
وظیفه حمل و نقل، نگهدارى و امحاى مناســب 
این گونه زباله ها را بر عهــده دارند، چرا که با ورود 
زباله هاى عفونى و بیمارستانى به چرخه زباله هاى 
خانگى، احتمال شــیوع بیمارى در شهر بیشتر مى 

شود و جان شهروندان به خطر مى افتد.
وى افزود: در کاشــان براســاس تعاملى که میان 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکى و 
شهردارى برقرار شده است، کار جمع آورى و انتقال 

زباله هاى بیمارستانى را شهردارى بر عهده دارد.
معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى 
کاشــان با بیان اینکــه براى جمــع آورى و دفن 
هرکیلوگــرم زباله بالغ بر هفت هــزار و 500ریال 
هزینه صرف مى شود، گفت: شرایط دفن زباله هاى 
ویژه و عفونى از سازمان محیط زیست کشور ابالغ 
مى شــود، زباله هاى عفونى توسط دستگاه هایى 
ویژه (اتوکالو) بى خطر سازى مى شوند، اما طبق 
ابالغیه سازمان محیط زیست این گونه پسماند را 
نمى توان به عنوان زباله عادى تلقى کرد، بنابراین 
شــرایط خاص حمل و دفن آنها باعث شده هزینه 

هاى جمع آورى و دفن بسیار باال برود.
عبدلى خالدى به اســتفاده بیمارســتان هاى آیت 
ا... یثربى، شهید بهشتى، نقوى و میالد از دستگاه 

اتوکالو اشاره کرد و بیان داشــت: انتظار مى رود 
مراکز درمانــى و کلینیک ها زباله هــا را در پاکت 
هاى مخصوص زبالــه هاى ویژه کــه زرد رنگ 
هستند بریزند و تا زمان جمع آورى با رعایت اصول 

بهداشتى در محلى ویژه اى نگهدارى کنند.
وى با بیان اینکه پسماند ها به پنج نوع تقسیم مى 
شوند، خاطرنشــان کرد: پســماندهاى عادى که 
زباله هاى خانگى و ساختمانى است، پسماندهاى 
پزشکى و بیمارســتانى که به پسماندهاى عفونى 
و زیان آور ناشى از بیمارستان ها، مراکز بهداشتى، 
درمانى، آزمایشگاه هاى تشــخیص طبى و سایر 
مراکز مشابه گفته مى شود،  پسماندهاى ویژه که 
به پسماندهایى گفته مى شود که به دلیل باالبودن 
حداقل یکى از خواص خطرناك از قبیل: ســمیت، 
بیمارى زایى، قابلیت انفجار یا اشــتعال، خورندگى 
و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند و نیز 
بخشى از پسماندهاى عادى، صنعتى، کشاورزى که 
نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهاى ویژه 

محسوب مى شوند.
معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى 
کاشان افزود:  پســماندهاى کشــاورزى از قبیل 
فضوالت، الشــه حیوانات، دام، طیــور و آبزیان و 
محصوالت کشاورزى فاســد یا غیر قابل مصرف 
و  پسماندهاى صنعتى  که ناشــى از فعالیت هاى 
صنعتى و معدنى و پسماندهاى پاالیشگاهى صنایع 
گاز، نفت، پتروشیمى، نیروگاهى است از انواع دیگر 

پسماند به شمار مى رود.

هزینه 750 تومانى براى دفن هرکیلو زباله

جواد نصرى، شــهردار فالورجان با اشــاره به عملکرد 
شهردارى در سه ماه اول آغاز به کار دوره پنجم شوراى 
شهر گفت:با توجه به حساسیت و شوراى اسالمى شهر 
براى رفع مشکالت و معضالت شــهرى، در این مدت 
کوتاه بیش از 40 میلیارد ریال بودجه براى انجام پروژه 

هاى عمرانى و خدماتى اختصاص یافت.
وى با اشاره به اعتبار 10 میلیاردى پیش بینى شده براى 
پروژه خیابان فاضل هندى گفت: یکــى از پروژه هاى 
بزرگ شــهردارى فالورجان که در سال جارى فعالیت 
عمرانى آن آغاز شد، آســفالت، جدولگذارى و پیاده رو 
سازى خیابان فاضل هندى است که یکى از شاهراه هاى 
ارتباطى و کمربندى شهر بود و با توجه به قرار گرفتن بار 
ترافیکى خیابان مالصدرا در چند ســال گذشته به دلیل 

پروژه انتقال آب، بر روى خیابــان فاضل هندى، به زیر 
سازى و آسفالت این خیابان صدمات فراوانى وارد شده 
است.شهردار فالورجان در ادامه به پروژه ساخت خیابان 
16 مترى از خیابان آزادگان به خیابان فاضل هندى اشاره 
کرد و بیان داشت: یکى از مشکالت ترافیکى از مبادى 
ورودى شمال شهر، نبود ورودى براى دسترسى محلى 
از خیابان فضل هندى بودکه شهروندان براى مراجعه به 
مرکز شهر مى بایست از میدان نماز و شهر براى دسترسى 
به مرکز شهر از خیابان عماریاسر شمالى و چهار راه شهدا 
استفاده نمایند که این امر باعث ایجاد بار ترافیکى زیادى 
در این محور ها مى گردد کــه براى رفع این معضل نیاز 
به ساخت خیابان جدیدى در حد فاصل خیابان آزادگان و 

فاضل هندى مى باشد 

در مراســمى شــهردار جدید محمدآباد معرفى شد. در 
این مراسم که با حضور فنایى، معاون دفتر امور شهرى 
اســتاندارى اصفهان برگزار شد، «حســین دهقان» به 
عنوان کلیددار جدید محمد آباد معرفى گردید. همچنین 

از مهدى نصر شهردار پیشین محمد آباد نیز تجلیل شد.

«دهقان» شهردار جدید محمدآباد شد

در3ماه اخیرصورت گرفته است؛

اختصاص 40میلیاردریال به پروژه هاى فالورجان 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 هــر کــس از شــما کــه در بســتر خویــش با شــناخت خــدا و 
پیامبــر(ص) و اهل بیتــش(ع) بمیرد، شــهید از دنیــا رفته و 
پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نیکویى که قصد انجام آن را 
داشته خواهد برد و نیّت او ثواب شمشیر کشیدن را دارد. هما 

نا هر چیزى را وقت مشخص و سرآمدى معین است.
موال على (ع)

ساسان اکبرزاده

 «شــاه بیت موفقیت شــهردار و اعضاى دوره چهارم 
شوراى اسالمى خمینى شهر، به نتیجه رساندن و اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام و افتتاح آنها، به گونه اى که مردم 
طلب مى کردند بود، پروژه هایى که سال ها روى زمین 

مانده بودند.» 
شــهردار خمینى شــهر در گفتگــوى اختصاصــى با 
نصف جهان این مطلب را اعالم کرد و اظهار داشــت: 
اقدامات شهردارى خمینى شــهر در چهارسال گذشته 
در ارتقاى شــهر در ابعاد مختلف فرهنگى، اجتماعى و 

گردشگرى نقش مؤثرى داشت. 
على اصغر حاج حیدرى با تشریح این فعالیت ها افزود: در 
دوره چهارم شوراى اسالمى خمینى شهر، خوشبختانه 
منطقه گردشــگرى الدر کلید خــورد و همچنان باید 
پیشبرد تا این منطقه در سطح استان، کشور و بین المللى 
مطرح شود. از سوى دیگر اراضى بام سبز خمینى شهر 
خریدارى و اقدامات عمرانى آن آغاز شد و امید است فاز 
دوم  آن در نوروز امسال به بهره بردارى برسد. همچنین 
برخى از خانه هــاى قدیمى که میــراث ماندگار و 
داراى ثبت میراثى بوده نیز خریدارى شــده و 
امروز به عنوان جاذبه هاى گردشگرى در 

خمینى شهر مدنظر است. 
وى افــزود: در بخــش 
اقدامــات فرهنگى 

هــم 

برگزارى برنامه هاى شادى آفرین و ایجاد شور و نشاط 
به مناســبت هاى مختلف و در اعیاد گوناگون در سطح 
خمینى شهر براى مردم اجرایى شــد که احساس هم 
مى شد نیاز مردم شهر باشد. در زمینه شعر، ادبیات، هنر و 
موسیقى هم برنامه هایى برپا بود که با استقبال بى سابقه 
مردم همراه بود. در این رابطه برپایى ُجنگ هاى چندده 
هزار نفرى در الدر و ســوگواره هایى که در شــهر اجرا 
شد شاه بیت فعالیت هاى فرهنگى به حساب مى آید که 

توانست تأثیرات فرهنگى در شهر داشته باشد. 
حاج حیــدرى، اعتماد مــردم به شــهردارى و اعتماد 
شــهردارى به مــردم را اصلى ترین عامــل موفقیت 
فعالیت هاى انجام شده عمرانى، فرهنگى، گردشگرى، 
اجتماعى و... در خمینى شهر خواند و اضافه کرد: این امر 
سبب شد پرداخت ها به سوى شهردارى سرازیر شود و 
علیرغم اینکه امروز رکود اقتصادى در کشور حاکم است 
و مشــکالت مالى وجود دارد بتوانیم درآمد شهردارى 
خمینى شهر را سه برابر افزایش دهیم. البته در این راستا 
نباید از کمک هاى مستقیم مالى خّیرین در همه زمینه ها 
به ویژه برنامه هاى فرهنگى- هنرى که همواره در کنار 
شهردارى بودند غافل شد. حتى خّیرین سنگ تزیینى 
شهر را به صورت هدیه به شــهروندان ارائه دادند. این 
درحالى است که انصافًا به همت مســئوالن استان با 
تعاملى که بین مسئوالن شــهر و استان به وجود آمده، 
حمایت هاى بسیار خوبى از خمینى شهر صورت گرفت 
که باید از حمایت و پشــتیبانى استاندار قبلى اصفهان و 
مدیرکل راه و شهرسازى استان که بعد از 25 سال موجب 
حل اختالف میان شهردارى و مسکن و شهرسازى شده 
و ساکنین منظریه با جمعیتى افزون بر 60 هزار 
نفر، طعم فعالیت هــاى عمرانى را 
چشیدند و از خدمات 

زیرسازى، آسفالت و جدول بهره مند شدند، تشکر کنم. 
شهردار خمینى شهر از تعامل مسئوالن خمینى شهر و 
دانشــگاه صنعتى اصفهان خبر داد و گفت: با تعامالت 
انجام شده، خوشبختانه مطالبات شهردارى خمینى شهر 
از دانشــگاه صنعتى اصفهان در قالب اوراق ســکوك 
اســالمى دریافت شد که این تأثیر بســزایى در ارتباط 
دانشگاه با مردم ایجاد کرد و قطعاً با وصول اوراق، جهشى 

در ارائه خدمات عمرانى در شهر را شاهد خواهیم بود. 
حاج حیدرى از رئیس دانشگاه صنعتى و همه همکارانش 
بخاطر تعامل و همکارى با شــهردار و اعضاى شوراى 

اسالمى خمینى شهر قدردانى کرد. 
وى در خصوص تکلیف بلوار آزادگان که به عنوان بلوار 
مرگ در خمینى شهر معروف شده هم گفت: با توجه به 
تردد کامیون و تریلر در داخل بلوار آزادگان که به عنوان 
یک جاده برون شهرى در اختیار راه و شهرسازى است 
و با عنایت به احداث کمربنــدى و پل هایى که ارتباط 
کمربندى قدیم را با جدید برقــرار مى کند ولى هنوز به 
صورت نیمه تمام رها شده اســت باید یادآور شــوم در 
صورتى که پل هاى آن به بهره بردارى برسد و کامیون و 
تریلر در بلوار آزادگان تردد نکند، شهردارى آمادگى دارد 

این بلوار را تحویل بگیرد. 
وى مهمترین برنامه خود در چهار ســال دوم در ِسَمت 
شــهردار خمینى شــهر را تســهیل در عبور و مرور با 
آزادســازى خیابان ها، رفع گره هــاى ترافیکى داخل 
شهر، ایجاد فضاهاى پارك محله اى محدود با امکانات 
وسایل اسباب بازى کودکان و وسایل ورزشى و امکانات 
اســتفاده عمومى از پارك ها در سطح محالت، توسعه 
مباحث فرهنگى با ایجاد بسترهاى مناسب براى ارائه 
هنر هنرمندان در زمینه هاى مختلف برشمرد و تصریح 
کرد: احیاى بافت فرســوده به عنوان امکانات شهرى 
و زندگى مجدد، توســعه اماکن گردشــگرى با توجه 
به زیرســاخت هایى که در دوره چهارم شــورا 
در مناطقــى چــون منطقه 

گردشــگرى الدر به وســعت 230 هکتــار و منطقه 
گردشگرى بام سبز به وســعت 120 هکتار، ایجاد جاده 
معروف به جاده دو شاخ به کمربندى به منظور دسترسى 
وسیله نقلیه ســنگین به منطقه کارگاهى و استفاده از 
توانایى بخش خصوصى در اقدامات شــهردارى و... از 

برنامه هاى اولویت دار شهردارى خمینى شهر است. 
حاج حیدرى مشــارکت بخش خصوصى را از اقدامات 
تأمین منابع درآمدى براى شــهردارى خمینى شــهر 
مى داند و مى گوید: برنامه ریزى براى ایجاد سیتى سنتر 
بزرگ شهر توسط بخش خصوصى با مشارکت شهردارى 
صورت گرفته و در آینده نزدیک نیز اجرایى خواهد شد. 
این درحالى است که حفظ و توسعه فضاى سبز از طریق 
اســتفاده بهینه از منابع آب به صورت آبیارى قطره اى و 

تحت فشار بارانى مدنظر مى باشد. 
وى خاطرنشــان کرد: در خمینى شهر 600 هکتار بافت 
فرسوده داریم که در محالت مختلف پراکنده هستند و 
نوع کار در بافت هاى فرسوده هم متفاوت است چرا که 
برخى از مناطق بافت فرسوده خالى از سکنه و به صورت 
مخروبه اســت که برنامه ریزى مجتمع و تفکیک براى 
احیاى آنها در دستور کار خواهد بود و هم اکنون نیز 3/6 
هکتار از بافت فرسوده خیابان مرکزى در حال اجراست 
و برخى از محالت نیز با توجه به سکونت در محل، نیاز 
به دسترسى هاى آســان تر و امکانات گوناگون از قبیل 
پارك و... دارد که با ایجاد آنها مى توان بافت را حفظ کرد 
و برخى از محالت فرســوده را هم باید در قالب ریزدانه 

برنامه ریزى و روى آنها کار کرد که چندین مورد است. 
شهردار خمینى شهر با اشــاره به فعالیت هاى عمرانى 
در دســت اجرا در خمینى شــهر گفت: اجراى گره هاى 
ترافیکى انتهاى خیابان مدرس کــه طى 15 روز آینده 
اصالح و افتتاح خواهد شــد. اصالح گره هاى ترافیکى 
جاده دو شاخ، چهارراه دولت و چند گره ترافیکى دیگر، 
اجراى خیابان مرکزى حدفاصل خیابان شــریعتى به 
خیابان امام (ره) شمالى، اجراى ادامه خیابان پیچ توحید، 
چندین مورد آزادسازى باقیمانده از خیابان شهید صدوقى، 
افتتاح فاز دوم منطقه گردشگرى بام سبز، توسعه فاز 
سوم منطقه گردشگرى 

الدر، زیرسازى، جدول و آسفالت چهار محله منظریه، 
افتتاح خانه هنرمندان و... از جمله فعالیت هاى عمرانى در 
دست اجرا در خمینى شهر بوده که امید است تا پایان سال 

جارى افتتاح شوند و به بهره بردارى برسند. 
حاج حیدرى گفت: متأسفانه شرایط رکود در ساخت و ساز 
و مشکالت اقتصادى، تأثیر منفى در درآمد شهردارى ها 
داشــته، ولى با اعتماد مردم به شــهردارى و پیگیرى 
مطالبات و معوقات و ایجاد انگیزه براى سرمایه گذارى 
در شهر همواره تالش شد، بتوانیم درآمدهاى شهردارى 
خمینى شــهر را افزایش دهیم که تا حدودى موفق هم 

بودیم. 
وى از مســئوالن اســتان خواســت تا به 
خمینى شهر به عنوان یک شــهر پویا نگاه 
کرده و با توجه به نزدیکى خمینى شــهر به 
اصفهان، براى رشد و توسعه آن برنامه ریزى 
کنند و رشد و توسعه خمینى شهر را متوازن 
با شــهر اصفهان ببینند که اگر جز این باشد 
خمینى شــهر به عنوان یک کانون جمعیتى 
بیش از 300 هزار نفرى، مشکالت فراوان، 
هم براى خمینى شــهر و هم براى اصفهان 

ایجاد خواهد کرد. 
حاج حیدرى ادامه داد: اگر به این امر بى توجهى شــود، 
توانمندان خمینى شهرى از این شهر مهاجرت کرده و در 
مقابل، مهاجران ضعیف در خمینى شهر جایگزین شده و 
خمینى شهر به عنوان یک منطقه حاشیه نشین مشکالت 
فراوانى را براى کالنشهر اصفهان ایجاد مى کند و این دور 
از انصاف است که سرانه درآمد یک نفر در شهر اصفهان 
حدود 1/5 میلیون تومان و در خمینى شــهر 400 هزار 

تومان در سال باشد. 
شهردار خمینى شــهر به ویژگى هاى اعضاى شوراى 
شهر در دوره پنجم هم اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه 
با حضور نیروهــاى تحصیلکرده جــوان و با تجربه در 
دوره پنجم شورا و هماهنگى و تعامالتى که وجود دارد 
شاهد تأثیرات مؤثر در جهت رشد و ارتقاى شهر خواهیم 
بود. این درحالى است که هماهنگى خوبى بین اعضاى 
شورا و شهردار وجود دارد، تا بتوانیم روز به روز خدمات 
شایان توجه و بیشــترى را به مردم ارائه دهیم. البته 

مى دانید که قطعًا نیازها زیاد وکاســتى ها فراوان بوده و 
ما سعى کرده و مى کنیم با تمام توان کاستى را کاهش 
داده و نیازها را برطرف ســازیم. بنابراین از مردم فهیم 
خمینى شــهر انتظار داریم با پرداخت عــوارض و... از 
خادمان خود حمایت کرده و این حمایت ها را اســتمرار 
ببخشند تا ما نیز با انگیزه بیشتر، خدمات مطلوب ترى به 

ش هروندان ارائه کنیم. 
وى البته مطالبه گرى مردم، ارائه راهکار براى پیشرفت 
و عدم بى تفاوتى مردم نسبت به خانه دوم خود که شهر 
است را از نمونه هاى یک آرمان شهر مى داند و خواستار 
فرهنگســازى بیش از پیش در زمینه رعایت خدمات 

شهرى از سوى مردم شد. 

شهردار خمینى شهر در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 

اعتماد مردم به شهردارى و اعتماد شهردارى به مردم 
عامل موفقیت شهردارى خمینى شهر است

احیاى بافت 
فرسوده به عنوان امکانات 
شهرى و زندگى مجدد، 
توسعه اماکن گردشگرى 

با توجه به زیرساخت هایى 
که در دوره چهارم شورا 
در مناطقى چون منطقه 

گردشگرى الدر به وسعت 
230 هکتار و منطقه 

گردشگرى بام سبز به 
وسعت 120 هکتار، ایجاد 

جاده معروف به جاده 
دو شاخ به کمربندى به 

منظور دسترسى وسیله نقلیه 
سنگین به منطقه کارگاهى 
و استفاده از توانایى بخش 

خصوصى در اقدامات 
شهردارى و... از برنامه هاى 

اولویت دار شهردارى 
خمینى شهر است
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