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کم کارى تیروئید، بیمـارى شایع و کم خطررسانه ها، بازوى توانمند فرهنگ و ارشاد اسالمى هستندبازیگران سینما حداقل قابلیت بازى در تئاتر را داشته باشندردى از کمک سلبریتى ها در کرمانشاه دیده نمى شود! سالمتاستانفرهنگ جهان نما

نقده دوزى و کاشى معرق اصفهان در مسیر ثبت ملى

مشاهده الشه پرندگان در اصفهان نشانه چیست؟
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کالهبردارى از 25 نفر      
به بهانه فروش آپارتمان

 در اصفهان کمبود بنزین نداریم

جمهورى اسالمى
 مظلوم واقع شده است

پاسخ منفى 4
ستاره هاى ایرانى 

به ژانویه جذاب 
اروپـا

4

نقل و انتقاالت زمستانى در شرایطى به روزهاى 
پایانى خود نزدیک مى شود که در لیگ هفدهم 
هم فوتبال ایران شاهد کوچ ســتاره اى به اروپا 
نبود. در این میان اما نکته قابل تأمل این بود که 
در میان پیشــنهاداتى که وجود داشت، بازیکنان 
ایرانى تمایلى براى حضور در قاره ســبز ولو در 

تیم هاى کم نام و نشان تر نداشتند.   

11

3

اصفهان در آستانه حفارى خط دوم مترواصفهان در آستانه حفارى خط دوم مترو
عملیات اجرایى خط دوم مترو از سمت شرق و غرب به طور همزمان انجام شود تا به سرنوشت خط یک دچار نشود
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اداره محیط زیست استان از شهروندان خواسته چنانچه الشه پرندگان را مشاهده کردند موضوع را  اطالع دهند

 پریناز ایزدیار  پریناز ایزدیار 
بـــهبـــه

 «سرخ پوست»  «سرخ پوست» 
پیوستپیوست

الف) مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب) موضوع مناقصه: بکارگیرى 4 دستگاه اتومبیل سوارى پژو یا سمند و سه دستگاه 
وانت نیسان (مدل 1393 به باال) با راننده در استان اصفهان براساس شرایط مندرج 

در اسناد مناقصه.
ج) سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 70/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى 
(غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شــعب بانک ملت اصفهان و یا 
واریز به حساب جام شماره 2024013595 و شناسه 13963300020962172 قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.
د) مدارك مــورد نیاز جهت دریافت اســناد مناقصه: ارائــه معرفى نامه و فیش 
بانکى به مبلغ 200/000 ریال به حســاب جام شماره 2024010265 با شناسه واریز 

13963300020962257 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.
ه) محل دریافت اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- مدیریت 

شعب بانک ملت- طبقه سوم- اداره تدارکات
تاریخ دریافت مدارك: از 1396/10/23 لغایت 1396/11/02

مهلت و محل تحویل مدارك: تا تاریخ 1396/11/02 ساعت 14- اصفهان- خیابان 
شــیخ صدوق شــمالى- طبقه چهارم ســاختمان مدیریت بانک ملت اصفهان 

(دبیرخانه)
تاریخ و محل بازگشایى پاکتها: 1396/11/04 ساعت 10 صبح- ساختمان مدیریت 

شعب بانک ملت استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى شماره 96/2(یک مرحله اى)

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

نوبت اول

پژمان جمشیدى: تیم ملى در بهترین گروه جام جهانى است
شاید به ظاهر من خیلى از فوتبال دور باشم، ولى بسیار پیگیر هستم و هنوز گاهى اوقات فوتبال نگاه مى کنم. به 

خصوص در این فصل به دلیل اینکه بازى ها در ساعات زودترى برگزار مى شود و به ساعت تئاتر ما برخورد نمى کند 
بیشتر مى توانم پیگیر بازى ها باشم. من همچنان پیگیرى مى کنم و پرسپولیس را دوست دارم و همچنین به این تیم 
تعصب دارم. خوشحالم از اینکه استقالل دارد به روز هاى اوج خود بر مى گردد. به دلیل اینکه برگشتن آنها به اوج به 

معنى جذاب تر شدن لیگ است و من از این قضیه خوشحال هستم. 
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کاوه! کاوه! 55 سال سال
 در شارلروا بمان در شارلروا بمان

مسئول روابط عمومى سپاه در اصفهان مطرح کرد:

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان اصفهان از تهیه 
پرونده دو هنر سنتى «نقده دوزى» و «کاشى معرق» براى ثبت 

ملى خبر داد.فریدون اللهیارى گفت: با توجه به 
انتخاب اصفهان به عنوان شهر 
جهانى صنایع دســتى، لزوم 
هرگونه برنامــه ریزى براى 

شناسایى هنرمندان...

 جهانى است
ل نگاه مى کنم. به 

تئاتر ما برخورد نمى کند 
رم و همچنین به این تیم 
ه برگشتن آنها به اوج به 
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معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
وزارت جهاد کشاورزى گفت: ســاالنه به میزان غذاى 
15 میلیون نفر در کشور ضایعات غذا داریم. این میزان 
ضایعات غذایى در حالى است که همه فشار امنیت غذایى 

کشور بر دوش بخش کشاورزى قرار دارد. 
اسکندر زند افزود: با فشار بیش از حد به بخش کشاورزى 
و تولید هم اکنون این بخش تحت فشــار نابجایى قرار 
دارد. کاهش ضایعات و تصحیح الگوى مصرف تاکنون 

مورد بى توجهى قرار گرفته است. 
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد 
کشــاورزى ادامه داد: هم اینک شاهد فشار اقلیم شامل 

کمبود آب، وضعیت هوا و خاك نیز بر بخش کشاورزى 
هســتیم. چند اقــدام از جمله افزایش ســرمایه بخش 
کشاورزى، روانسازى بازار، آسان سازى و رواج فناورى 

در بخش کشاورزى و دانش افزایى ضرورت دارد. 
وى گفت: راه نجات کشاورزى کاهش ضایعات، افزایش 
دانش کشاورزان و افزایش فناورى است. در همین راستا 
اجراى یک میلیــون هکتار طرح توســعه آبیارى نوین 
در سطح کشور و دیگر ســرمایه گذارى هاى موجود در 
بخش کشــاورزى بى سابقه اســت. بخش کشاورزى 
نجات دهنده اقتصاد کشور است و باید بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه 
ردپایى از کمک هاى جمع آورى شــده توسط ستاره هاى 
خبرساز در کرمانشاه دیده نمى شود، تأکید کرد: کمک هاى 
مردمى باید با نظارت مسئوالن اســتانى به زلزله زدگان 

تعلق مى گرفت.
فرهاد تجــرى نماینده حــوزه انتخابیه قصرشــیرین، 
گیالنغرب، سرپل ذهاب، گواور، سومار، نفت شهر و خسروى 
در مجلس دهم در بخشى از گفتگو با «خانه ملت» اظهار 
داشت: تاکنون هیچ ردپایى ازکمک هاى برخى سلبریتى ها، 
افراد قهرمان و خّیر دیده نشده است، منابع جمع آورى شده 
از ســوى برخى افراد تاکنون هزینه نشده و باید شرایط و 

زمان هزینه کرد این سرمایه ها از سوى افراد پرسش شود.
تجرى با تأکید براینکه این کمک ها در شرایط اضطرارى 
توسط مردم انجام شد، افزود:  یکى از اشتباهات این است که 
اعتماد به ساختارهاى رسمى و نظارت پذیر را سلب کنیم و 
به افرادى اطمینان  کنیم که در زمان الزم ابزار کافى براى 

نظارت و پاسخگویى از آنها نداریم.
الزم به ذکر است در زلزله پنج سال پیش مناطق ورزقان، 
اهر و هریس نیز جمعى از هنرپیشگان اقدام به جمع آورى 
کمک هاى مردمى کردند و قول تأسیس یک خانه فرهنگ 
در مناطق زلزله زده با این کمک ها را دادند اما تاکنون چنین 

ساختمانى احداث نشده است.

هدررفت ساالنه 
غذاى 15میلیون نفر در کشور 

ردى از کمک سلبریتى ها
 در کرمانشاه دیده نمى شود!

به صدا وسیما پشت کرده اند
اســتاد  زیبــاکالم،  صــادق    تابناك | 
نوشــت:  «ایــران»  روزنامــه  در  دانشــگاه 
مــردم بیــن آنچــه در جامعــه مى بیننــد و آنچــه 
صدا و سیما نشان مى دهد، وحدت نمى بینند.پیامد اینگونه 
مواجهه با رویداد ها در کشــور نیز روى آوردن مردم به 
شبکه هاى فارسى زبان خارجى مى شود...کار به جایى 
رسیده که امروز بســیارى از طبقه متدین و به اصطالح 
حزب اللهى نیز وقتى مى خواهند بدانند در کشــور چه 

مى گذرد، به شبکه هاى خارجى رجوع مى کنند.

این ترامپ 8 ساله!
روزنامه «ایندیپندنت» نوشــت:    افکارنیوز |
ترامپ در مقایســه با 15 رئیس جمهور پیش از خود از 
کمترین مهارت گفتارى برخوردار است و سطح معلومات 
کالمى او در حد یک کودك هشــت ساله است. بر این 
اساس کلمات به کار رفته در سخنرانى هاى ترامپ به 

طرز چشمگیرى ساده و تکرارى است.

رایزنى جک 
«جک استراو»، وزیر خارجه پیشین انگلیس     آنا |
در مصاحبه با «پرس اسوسیشن» مدعى شد که در جریان 
سفر اخیرش به ایران براى شرکت در دومین کنفرانس 
امنیتى تهران، پیرامون آزادى «نازنین زاغرى» (محکوم 
امنیتى) رایزنى کرده است. وزیر خارجه پیشین انگلیس 
مذاکرات در این خصوص را «بسیار دوستانه» توصیف 
کــرد. وى در ادامه ادعا کرد که مقامــات ایرانى به وى 

گفته اند که در حال بررسى این گزینه هستند!

برخورد شدید با آمرین
  ایسنا| بهروز نعمتى، سخنگوى هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به وضعیت بازداشتى هاى 
اعتراضات اخیر گفت: رقم کل بازداشتى ها بین دوهزار 
و700 تا سه هزار و200 نفر بوده و تقریباً تمامى کسانى 
که صرفاً اعتراضى در مورد مسائل معیشتى و اقتصادى 
داشتند آزاد شدند، اما عاملین و آمرین اصلى که کمتر از 

صد نفر بودند، شدیداً مورد برخورد قرار مى گیرند.

بانیان اولیه اعتراضات 
  انصاف نیوز| على مطهرى در پاســخ به این 
پرســش که آیا درست اســت که امام جمعه  مشهد در 
شکل گیرى اعتراضات نقش داشته است، گفت: شخص 
ایشان را من نمى دانم ولى آن کسانى که در مشهد ابتدا 
دعوت به تجمع کرده اند یکى «سایت حزب ا... مشهد» 
بوده که اینها قبًال کنسولگرى عربســتان در مشهد را 
تخریب کرده اند و دیگرى هم پیروان آقاى احمدى ن ژاد 
بوده اند که از طریق فضاى مجازى دعوت به تجمع کرده 
بودند. آقاى علم الهدى هم در نماز جمعه آن هفته [به این 
مضمون] گفته بودند که بخش اولش یعنى شعار مرگ 
بر روحانى خوب بود اما بقیه اش خوب نبود که البته این 

حرف خوبى نیست.

کشف سوء استفاده جدید 
  تسنیم| مسئوالن امور مالى مدیریت اکتشاف 
وزارت نفت به تازگى در بررسى اسناد مالى خود با تخلف 
انجام شده توسط یکى از کارمندان امور مالى این مجموعه 
مواجه شدند. فرد متخلف از کارمندان رسمى شرکت نفت 
و داراى 30 سال سابقه خدمت بوده و آنگونه که به نظر 
مى رسد، ظاهراً تخلفات خود را از سال 1388 آغاز کرده 
و پس از کشف این تخلف توسط مسئوالن شرکت نفت، 

با احساس خطر دستگیرى از کشور متوارى شده است.

دلیل حمله به دفاتر ائمه جمعه 
حجــت االســالم    خبرگزارى دانشجو |
ســیدرضا تقوى، رئیس سابق شــوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه کشور در آیین معارفه رئیس جدید این شورا 
اظهار داشت: در فتنه اخیر در 15 شهر، به مصال و دفاتر 
ائمه جمعه حمله شد. چرا امامان جمعه مورد هجمه قرار 
مى گیرند؟ چــون اینها مانند کوه ایســتاده اند و مردم 
انقالبى را هماهنگى مى کنند و در صفوف فشرده در برابر 

هجمه ها قرار مى دهند.

خبرخوان

براى نخستین بار، گفتگوى حســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهور با مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى که 
در 22اردیبهشت سال 94 انجام شده است، منتشر شد. 
بخش کوتاهى از اظهارات هاشــمى در این گفتگو را به 

نقل از ایرنا بخوانید:
توسعه سیاسى براى ما ضرورت اســت. ما در شرایطى 
زندگى مى کنیم که بخش زیادى از نسل جدید، سیاست 
حاکم ما را قبول ندارند. ما فکر نکنیم که حاال هستیم و 
همه کارها دست خودمان است. باالخره مگر ما چند سال 
دیگر هستیم. این نسل جدید تصمیم گیر آینده است. االن 
اگر مثًال 70 درصد، 60 درصد اینها باشند کم کم کسى آن 
طرف نمى ماند. با این تفکرى که اصولگرایان االن دنبال 

مى کنند؛ هر روز کمتر مى شــویم و منزوى تر مى شویم. 
این انقالب با این آرزو خلق شده که آن را به دست امام 
زمان(عج) بدهیم، با این وضعیت چگونه مى خواهد بماند. 
اگر مردم با ما همکارى نکننــد ما را مى خورند. به جایى 
مى رسد که خیلى آســان ما را مى خورند. ما باید مردم را 
داشته باشیم. این مردم هم فقط این هیئتى ها و امثالهم 
نیستند، این مردم کسانى هستند که االن پر از دانشمند، 
تحصیلکرده از دانشگاه ها خارج مى شوند. االن بچه هاى 
کوچک مدارس ما هم سیاسى اند. خبرها را مى گیرند و 
مى خوانند، همه ارتباط ماهواره اى دارند، اطالعاتشــان 
باالست. در دوره دانش آموزى هم بچه ها سیاسى اند و در 

دانشگاه هم بینش سیاسى آنها تقویت مى شود. 

احتمال «مرگ مشــکوك آیت ا... هاشمى رفسنجانى» 
این روزها در رســانه ها و محافل مورد بحث و گمانه زنى 
قرار مى گیــرد. خبرنگار انصاف نیوز در حاشــیه  کنگره  
بزرگداشــت آن مرحوم، درباره  این موضوع با چند فعال 
سیاسى و مسئول حاضر در مراسم گفتگو کرده که نظرات 

على مطهرى و مصطفى میرسلیم را مى خوانید:
على مطهــرى، نایب رئیس مجلس در ایــن باره گفت: 
«فوت ایشان به شکلى بود که ایجاد شک و تردید مى کند 
و خیلى طبیعى نبود، به هرحال تحقیق درباره  این موضوع 
کار الزمى اســت.» او احتمال خبرهاى شوکه کننده در 
این باره را رد نکرد و گفت: «البته احتمال که زیاد اســت 
و احتماالت بسیارى وجود دارد ولى باید دالیل و مدارك 
محکمى وجود داشته باشد و نتایج این تحقیق باید مستند 
باشد. اما آنچه در ظاهر مى بینیم، مشکل است که قبول 
کنیم این مرگ به شکل طبیعى بوده است.» مطهرى در 
پاسخ به این پرســش که با توجه به کالبدشکافى نشدن 
پیکر هاشمى رفســنجانى و اینکه یکسال از زمان مرگ 
او گذشته است چگونه مى توان به مستندات کافى دست 
یافت؟ گفت: «ظاهراً آزمایش خون انجام شده و راه هاى 
دیگرى هم هست براى رسیدگى به این موضوع و به نظر 
من شــورایعالى امنیت ملى باید این موضوع را پیگیرى 

کند.»
اما نگاه مصطفى میرسلیم، کاندیداى اصولگراى ریاست 
جمهورى سال 1396 به شایعات پیرامون فوت هاشمى 
رفسنجانى از زاویه دیگرى بود. او گفت که در این باره از 
محافظان هاشمى رفسنجانى «سئواالتى» پرسیده است: 
«من متأسف شدم و به پاســدارهایش هم گفتم که شما 
به چه حقى اجازه دادید که ایشــان بدون محافظ بروند 
اســتخر؟ آنها (محافظان) گفتند ایشان مدت زیادى بود 
که بدون محافظ استخر مى رفتند. ُخب این خطاست! من 

از آنها پرســیدم که چرا اجازه دادید بدون محافظ استخر 
بروند؟ آنها گفتند ما زورمان نمى رسید. من بهشان گفتم 
شما زورتان نمى رسید، چرا به خود من نگفتید؟ من ایشان 
را مجاب مى کردم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ادعاى مطرح شده درباره وجود مواد رادیواکتیو در 
بدن رئیس سابق این مجمع را «مزخرف» توصیف کرد 

و گفت: «اینها مزخرفى است که درست کرده اند و ذهن 
مردم را مغشوش مى کنند.» وقتى از او پرسیده شد چرا خبر 
وجود مواد رادیواکتیو توســط هیچ مرجع رسمى تکذیب 
نشده، پاســخ داد: «هر چرندى را که تکذیب نمى کنند. 

خود تکذیب بعضى وقت ها مثل تأیید عمل مى کند!»
خبرنگار از او پرســید: «پس چرا پرونده  فوت ایشان به 

دستور رئیس جمهور به شــورایعالى امنیت ملى برگشته 
است؟». میرســلیم که سال گذشــته رئیس فدراسیون 
نجات غریق بود،پاسخ داد: «این موضوع ممکن است به 
همین مسائلى مربوط شود که عرض کردم. اینکه کسانى 
که موظف بودند در کنار ایشان باشند، چرا صحنه را ترك 

کرده اند؟ من در این مورد خودم مدعى هستم.»

روزنامه بریتانیایى «ایندیپندنت» در گزارشى به «بچه پولدار» هاى اینســتاگرام پرداخته که زندگى مرفه خود را به 
نمایش مى گذارند. این روزنامه مى نویسد: 
«وجود این مقیاس از شــکاف در ایران به 
راحتى نشان مى دهد که در کجا باید ریشه 
اعتراضات اخیر در آن کشور را جست.» این 
روزنامه مى افزاید: «تظاهرکنندگان در ابتدا 
خواسته هاى شــان اقتصادى بود و سپس 
شعارهاى تندترى سر دادند. به نظر مى رسد 
دستکم بخشــى از این تظاهرات به دلیل 
انباشت ثروت در سویى از جامعه بوده است 
و نمایش این ثروت توسط بچه پولدارها در 

رسانه هاى اجتماعى بى تأثیر نبوده است. 
مازراتى ها و سدان ها در خیابان هاى شلوغ 
تهران بــه نوعى رژه بچه پولدارهاســت و 
عابران پیــاده اى که تنها باید بــه آنان نگاه کننــد. تصاویر خانه هاى بــزرگ این افراد را در شــبکه هاى اجتماعى 
مى توان دید. این بچه پولدارها طبقه اشــرافى جدید در ایران هســتند کــه از منابع ثروت خود بى اطالع هســتند. 
آنان در خیابان هــاى تهران خود را به رخ فقرا مى کشــند و در مورد ثروت شــان در اینســتاگرام پســت منتشــر 

مى کنند.

امیر قلعه نوعى در گفتگویى با رادیو تهران گفته است: 
■یک ســئوال دارم. مگر اسم کشــور ما ایران نیست؟ 
ایران اسم مرد اســت یا زن؟ ایران، اسم زن است. چرا 
در کشورى که نامش زنانه اســت، بانوان نمى توانند به 

استادیوم بروند؟ چرا بانوان سوریه مى توانند به ورزشگاه 
بیایند ولى بانوان ما نمى توانند؟ قبول دارم باید شرایط و 
فرهنگ را درست کنیم تا مثل فرهنگ فضاى مجازى 
نشــود و بانوان بتوانند به اســتادیوم بیایند. چه اشکالى 
دارد؟  بانــوان به گردن مــا حق دارنــد. جایى که رأى 
مى خواهیم، بانوان هســتند. مگر در جنگ شهید زن و 

مجروح زن نداشتیم؟
■ من نه اصالح طلبم نه اصولگرا. من ایران را دوست دارم. 
هرچند آخرش هم اتفاقى نمى افتــد یکبار اصولگرا رأى 
مى آورد، یکبار اصالح طلب. ما کار مشارکتى بلد نیستیم. 
وقتى این گروه مى رود و آن گروه مى آید آدم ها و نیروهاى 
خودشــان را مى آورند و هزینه اى که یک جامعه براى 

مدیرش داده است هدر مى رود.

دادستان کل کشور در حاشــیه حضور در مراسم اولین 
ســالگرد رحلت آیت ا... هاشمى رفســنجانى و در جمع 
خبرنگاران با اشاره بازداشــتى هاى حوادث اخیر گفت: 
کســانى که نقش مهمى در تخریب نداشتند آزاد شدند 
و تعداد اندکى از آنها باقى مانده اند و فرقى بین دانشجو 
و غیر دانشجو نیســت؛ مالك بازداشت شدگان، عمل 

آنهاست.
به گزارش انتخــاب، حجت االســالم منتظرى درباره 
خودکشى یک فردى در زندان اوین گفت: این فرد معتاد 
بوده و خودکشــى کرده و فیلم آن هم موجود است و در 

عین حال در حال ادامه تحقیق هستیم.
منتظرى درباره فردى که در زنــدان اراك بوده و گفته 
شده او هم خودکشى کرده است بیان داشت: فرد اراکى 
در زندان نیروى انتظامى بوده است. پزشکى قانونى در 
حال تحقیقات اســت و بنا بر گزارشات او هم خودکشى 

کرده است.
وى همچنین خبر خودکشــى یک فرد دیگر در زندان 
دزفول را جعلى بیان کرد. دادســتان کل کشــور گفت: 
در حوادث اخیر بسیارى از کســانى که فریب خورده اند 
و تحت تأثیر جو قرار گرفته اند آزاد شــده اند و بقیه هم 

آزاد مى شوند.

آغاز دوره 50 ساله
 پر از زلزله

 میزان| على اصغر هدایى، عضو هیئت 
علمى مؤسســه هــالل ایــران و متخصص 
ژئومورفولــوژى مــى گوید: حرکــت صفحه 
عربى در سال 2012 آغاز و تا ســال بعد ادامه 
داشته است و فشــار آن زمان به پوسته ایران 
منتقل شــده اســت. با افزایش این فشــار به 
پوسته ایران باید منتظر زلزله هاى مکرر باشیم 
که ممکن اســت یک دوره 50 ســاله به طول

 انجامد.

10هزار فشنگ
 براى هرچهارپا

براســاس آخریــن    جام جم آنالین |
سرشــمارى ها، جمعیت تمام چهارپایان قابل 
شکار غیر از گراز در ایران مثل آهو، گوزن، جبیر، 
شوکا، قوچ، میش و کل و بز ( غیر از گراز) فراتر 
از110 هزار رأس  نیست. براى این تعداد شکار، 
یک میلیون و 500 هزار قبضه تفنگ جواز دار 
وجود دارد؛ یعنى در برابر هر چهارپا، صد تفنگ 
وجود دارد که هر تفنگ هم صد فشــنگ دارد؛ 
یعنى ده هزار فشنگ به طرف هر چهارپا نشانه 

رفته است.

 اگر کارى نکنیم...
  ایلنا | طواق ســعادتى، پژوهشــگر، 
نوازنده دوتــار وخواننده ترکمن گفتــه آیا ما 
واقعًا منتظریم آمریکا بیاید موســیقى نواحى و 
سنتى ما را از تلویزیونش تبلیغ کند؟ اگر امروز 
کارى نکنیم و تا 30 سال دیگر با همین روش 
پیش برویم؛ دیگــر چیزى از ایــن فرهنگ و 
موســیقى نواحى مختلــف ما باقــى نخواهد

 ماند.

شهردارى تهران 
چقدر حقوق مى دهد

بررســى ارقام بودجه 96    نامه نیوز |
شــهردارى تهران و ردیفى که براى پرداخت 
حقوق و دستمزد پیش بینى شده، نشان مى دهد 
شهردارى تهران در سال 96 باید ماهانه حدود 
130 میلیارد تومان حقوق و دستمزد به پرسنل 
خود پرداخت کند اما در روزهــاى اخیر برخى 
مدیران شــهردارى از پرداخــت ماهانه حدود 
500 میلیارد تومان حقوق و دستمزد به پرسنل 

شهردارى خبر داده اند.

روزنامه نگارى بى رمق
  ایرنا | علــى اکبــر قاضــى زاده، 
پیشکســوت روزنامــه نگارى کشــور گفت: 
امــروز تنهــا وظیفه رســانه هــا و بــه ویژه 
روزنامــه ها بولَتــن نویســى از نوع بســیار 
بى رمق شــده و از همه بدتــر اینکه مخاطبى 
بــراى آن نمى تــوان یافت. اگر رســانه هاى 
کشــور امروز با بحران مخاطب مواجه هستند 
یکى از دالیل عمده این اســت کــه روزنامه 
نــگاران و اصحــاب رســانه مــردم را از یاد 

برده اند.

درآمد پزشکان عمومى
  عصر ایران| روزنامه «شهروند» نوشت: 
پزشکان عمومى در ایران 1/63برابر درآمد سرانه 
دریافتى دارند. این آمار از بررســى هاى میدانى 
در ایران به دست آمده است، چراکه هیچکدام 
از پایگاه هاى علمــى و آمارى، اطالعات معتبر 
و منسجمى از حقوق و دستمزد کارکنان حوزه 
ســالمت ارائه نداده اند. با بررسى هاى میدانى 
مشخص شــده میانگین دریافتى یک پزشک 
عمومى شاغل در بخش پزشک خانواده، ماهانه 
75 میلیــون ریال و ســاالنه 900 میلیون ریال 
اســت که برابر 27700 دالر آمریکا در  ســال

 است.

پاسخ هایى درباره  درگذشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 

الزم است تحقیق شود

ما باید مردم را داشته باشیمبین دانشجو و غیردانشجو فرقى نیست 

«بچه پولدار»ها و اعتراض هاى اخیر  

«ایران» نام زنانه است
اما خانم ها  نمى توانند به ورزشگاه بیایند

روزنامه «شرق» روز پنج شنبه گزارشــى از بیمارستان هاى خاصى که در 
تهران فعالیت مى کنند منتشر کرد. در بخشى از این گزارش آمده:

«بدون چادر نمى توانید وارد اورژانس بیمارستان شوید»؛ این را زن میانسالى 
که جلوى در ایســتاده تا جلوى زنان مانتویى را بگیرد، مى گوید. از بیماران 
مانتویى مى خواهند با چادر وارد مرکز درمانى شوند. بیمارانى که گاه حالشان 
خوب نیست، ناى ایستادن ندارند و براى راه رفتن به بغل دستى شان تکیه 

مى دهند. این شرایط ورود به برخى از درمانگاه ها و بیمارستان هاى پایتخت 
اســت. مراکزى که گاه بیماران به دلیل دفترچه بیمه اى که از آن خدمات 
مى گیرند، ناچار به رفتن به آنجا هســتند. بیمارستان بقیه ا... یکى از همین 
مراکز اســت که زنان مانتویى نمى توانند از در ورودى آن عبور و خدمات 
دریافت کنند؛ موضوعى که این بیمارستان در سایت خود نیز آن را به بیماران 
متذکر شده اســت: «در این مجموعه ورود همه خواهران با پوشش چادر 

بوده و افراد غیر باید براى ورود از دِر انتظامات بیمارستان چادر تهیه کنند و 
با پوشش چادر وارد شوند و همچنین آرایش نداشته باشند». خانم مسئول 
انتظامات جلوى درمانگاه بیمارستان بقیه ا... ایستاده، جلوى زنان مانتویى را 
مى گیرد و با گرفتن کارت شناسایى به آنها چادر مى دهد. خیلى از زنان اینجا 
قبل از ورود به بیمارستان مانتویى هستند؛ اما با گذشتن از در ورودى چادرى 

مى شوند.

درمانگاه هایى که به مانتویى ها خدمات نمى دهند! 
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خبرنگار روزنامه «خراسان» براى اطالع از چند و چون میزان دستمزد چند چهره مشهور

 به عنوان متقاضى با تعدادى از آنها یا مدیر برنامه هاى شان تماس گرفته و
 هزینه یک ساعت حضور در جشن افتتاحیه یک رستوران فرضى را که تا چند 

روز دیگر در مشهد افتتاح خواهد شد، پرسیده است. نتایج جالب این 
تحقیق در قالب یک گزارش در این روزنامه منتشر شده 

است که بخش هایى از آن را 
مى خوانید:

درآمد 
بازیگران و خواننده ها  

از تبلیغاتــ

دستمزد «حامد همایون» براى نیم ساعت اجرا، مبلغى در حدود 
40 میلیون تومان است. البته این رقم عالوه بر دستمزد آقاى خواننده، 
هزینه نور و صداى مراسم را هم شامل مى شود. «حامد همایون» در 
مراسم افتتاحیه خشک و خالى شرکت نمى کند و فقط در مراسمى 
حاضر مى شود که امکانات آنجا براى حداقل نیم ساعت اجراى آقاى 
خواننده فراهم باشد.

مدیر برنامه «بهنوش بختیارى» هزینه حضور در 
برنامه تبلیغاتى بختیارى را در تهران مبلغى در حدود 

هفت تا هشت میلیون تومان اعالم مى کند و مى گوید: 
حضور ایشان در مشهد ده تا 12 میلیون تومان 

برایتان آب مى خورد.

«رضا شفیعى جم»  مى گوید: من معموًال به مراسم تبلیغاتى 
نمى روم. اگر هم تبلیغى را قبول کنم کمتر از 20 میلیون تومان 

نمى گیرم.

«نادر سلیمانى» هزینه شرکت در جشن افتتاحیه و تبلیغات 
در مشهد را مبلغى در حدود ده تا پانزده میلیون تومان اعالم 
مى کند. البته او براى شرکت در جشن افتتاحیه شروطى هم 
دارد؛ مثًال اینکه مدت حضورش از ده تا 15 دقیقه بیشتر نباشد، 
مهمانان حاضر در مراسم نباید عکس هاى شان همراه با او را در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر کنند و...

یکى از دوستان «على صادقى» مى گوید براى اینکه صادقى 
در برنامه هاى تبلیغاتى  شرکت کند حداقل 15 میلیون تومان 
مى گیرد.

0نمى روم. اگر هم تبلیغى را قبول کنم کمتر از 20 میلیون تومان
نمى گیرم.

«نادر س
در مشه
مى کند
دارد؛ مثًالً
مهمانان حا

ى اینکه صادقى 
1 میلیون تومان
مى گیرد.

بازیگران سینما 
حداقل قابلیت بازى در 
تئاتر را داشته باشند

بازیگــر آثار اکشــن 
گفت: اینکه صرفاً چهره بیاورند تا در صحنه 

راه رود و مردم او را ببینند درست نیست بلکه باید چهره اى آورده 
شود که قابلیت بازیگرى داشته باشد و در صحنه خوب عمل کند تا نتیجه مثبتى نیز 

براى تئاتر داشته باشد.
جمشید جهانزاده گفت: در گذشته تلویزیون یک کانال داشت و اگر چهار تا پنج اثر ساخته مى شد 

همه مى دیدند اما امروز تعداد کانال ها بسیار افزایش پیدا کرده  و با توجه به رقبایى که همواره فعالیت 
مى کنند کارهایى که تولید شده کمتر دیده مى شوند. وى در خصوص کم کارى پیشکسوتان عرصه 

بازیگرى تصریح کرد: مجموعه اى از مسائل در ایجاد وضعیت فعلى بازیگران به ویژه بازیگران پیشکسوت 
مؤثر است. با ورود نسل جدید وضعیت بازیگرى نسل گذشــته تحت تأثیر قرار گرفته است البته نه تا آن 
میزان که تمام مسیر بازیگرى کشور را تحت تأثیر قرار بدهد ولى برخى به این دلیل بیکار و کم کار شده اند.  

جهانزاده در خصوص تغییر ژانر در سینماى ایران در زمان هاى مختلف تصریح کرد: در دوره اى فیلم هاى اکشن 
تولید مى شد، در دوره اى دیگر کمدى و ملودرام ها تولید شدند اما استاندارد و شکل درست فیلمسازى این است 

که انواع ژانرها باید در کنار هم و همزمان براى سالیق گوناگون تولید شود نه اینکه  هر چند سال فقط به یک ژانر 
بپردازند و سراغ ژانر بعدى بروند.

وى درباره برخى بازیگران سینما که در همه آثار حضور دارند و در کنار آن تئاتر کشور را نیز احاطه کرده اند اظهار داشت: 
بیش از چندین سال است که بازیگران سینما وارد عرصه تئاتر شده اند. به نظر من این وضعیت بسته به نوع بازى گرفتن 

از این بازیگران مى تواند خوب  و بد باشــد. اینکه صرفاً بازیگر چهره به عرصه تئاتر بیاورند تا در صحنه راه رود و مردم او 
را ببینند درست نیست بلکه باید چهره اى آورده شود که قابلیت بازیگرى داشته باشد و در صحنه خوب عمل کند تا نتیجه 

مثبتى نیز براى تئاتر داشته باشد.
بازیگر «معماى شاه» دستمزدهاى باالى برخى بازیگران ورود کرده به عرصه تئاتر را سیرى طبیعى دانست و افزود: در مورد 

دستمزدهاى باال کارى نمى شود کرد. این مسئله  به عرضه و تقاضا برمى گردد چون بازیگرى که دستمزد باال مى گیرد به هر 
دلیلى براى مخاطب جذابیت دارد، چون مخاطب براى دیدن او به سالن مى آید در نتیجه در فروش تئاتر یا فیلم نیز مؤثر است.

جهانزاده درباره فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى خاطرنشان کرد: نمایش کمدى موزیکال «خسیس» نوشته «ژان مولیر» را با 
کارگردانى مریم کاظمى در جشنواره تئاتر فجر روى صحنه مى بریم که من و حسین محب اهرى بازیگران شاخص و اصلى هستیم.

ه 
نیز 

 مى شد 
ره فعالیت

وتان عرصه 
ان پیشکسوت 

ست البته نه تا آن 
 کم کار شده اند.  

 اى فیلم هاى اکشن 
ت فیلمسازى این است 

ند سال فقط به یک ژانر 

حاطه کرده اند اظهار داشت: 
عیت بسته به نوع بازى گرفتن

ند تا در صحنه راه رود و مردم او 
ر صحنه خوب عمل کند تا نتیجه 

در مورد یرى طبیعى دانست و افزود:
گرى که دستمزد باال مى گیرد به هر 

ر فروش تئاتر یا فیلم نیز مؤثر است.
کال «خسیس»نوشته «ژان مولیر» را با

ب اهرى بازیگران شاخص و اصلى هستیم.
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 پریناز ایزدیار به جمع بازیگران «سرخ پوست» پری
به کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى 

مجید مطلبى پیوست. پیش از این حضور نوید 
محمدزاده در این فیلم سینمایى رسانه اى 

شده بود.
با انتخاب پریناز ایزدیار دومین همکارى 
او و نوید محمدزاده شکل مى گیرد. فیلم 

سینمایى «سرخ پوست» هم اکنون  در مرحله 
پیش تولید قرار دارد و مراحل نهایى تکمیل 

بازیگران و عوامل فیلم را مى گذراند. 
تاکنون حضور هومن بهمنش (مدیر 

فیلمبردارى)، محسن نصراللهى (طراح 
صحنه)، مهدى بدرلو (مدیر تولید) در این پروژه 

قطعى شده است.
عکس هاى «سرخ پوست» را از دوربین 
محمد بدرلو خواهید دید و على مردانه 
در جایگاه برنامه ریز و دستیار اول 
نیما جاویدى «سرخ پوست» را 

همراهى مى کند.

سى 
ششمین  و 
جشنواره فیلم فجر 
با اعالم دبیر جشنواره آثار 
برگزیده براى حضــور در بخش 

سوداى سیمرغ خود را شناخت.
به گفته اکثــر کارشناســان و همچنین 
کارگردانان حاضر در جشنواره امسال، این 
جشنواره بدون شک التهابات و هیجانات 
فراوانى را براى هواداران سینما و همچنین 

فیلمسازان به همراه خواهد داشت.

آثارى 
ن  همچــو
«به وقت شــام»، 
«التارى»، «بمب»، «سرو 
زیــر آب»، «شــعله ور»، «عرق 
سرد»، «چهارراه استانبول» و «مغزهاى 
کوچک زنگ زده» از جمله آثارى هستند که 
هر کدام به تنهایى مى توانند براى کسب 

سیمرغ شانس فراوانى داشته باشند.
مهران احمدى، بازیگر محبوب ســینما و 
تلویزیون که براى بازى در آثارى همچون 
«پایتخت» طرفداران بسیارى را دست و پا 
کرده بعد از کارگردانى فیلم کوتاه «ساکنین 
محترم» به ســراغ کارگردانى فیلم بلند 
ســینمایى رفته و اولین تجربه اش به نام 
«مصادره»  به جشــنواره فیلم فجر آمده 

است.

رضــا 
ران،  عطــا
هومــن ســیدى، 
بابک حمیدیان، میرطاهر 
مظلومى، هــادى کاظمى، مزدك 
میرعابدینى، ســیامک صفرى، مهران 
احمدى، لوســینه گیراگوســیان، میلنا 
واردانیان، آلیسا میلکســتیان، امیرصدرا 
حقانى و هارمیک ســوقومونیان از جمله 
بازیگرانى هستند که در فیلم جدید احمدى 

به ایفاى نقش پرداخته اند.
بابک حمیدیان بازیگر این فیلم امسال به 
عنوان پرکارترین بازیگر جشــنواره فیلم 
فجر شناخته مى شود. این بازیگر امسال 
برخالف کم کارى سال گذشته با چهار فیلم 
راهى جشــنواره فیلم فجر شده و امیدوار 
اســت تا با فیلم «مصادره» به ســیمرغ 
جشنواره دســت پیدا کند. رضا عطاران 
بازیگر نقش اول این فیلــم تاکنون یک 
بار براى بازى در فیلم «طبقه حساس» به 
کارگردانى کمال تبریزى سیمرغ بلورین را 
به دست آورده و امسال مى خواهد بار دیگر 

با فیلمى کمدى این جایزه را به خانه ببرد.

کارگردان «جمعه ایرانى» درباره تولید دوباره این برنامه بیان 
کرد که قرار بود از نیمه دى ماه شروع شود ولى هنوز درگیر 

مسائل مالى و جزئیات دیگر است.
مهران امامیه درباره برنامه «جمعه ایرانى» که قرار است از 
شبکه شما روى آنتن برود، بیان کرد: صحبت هایى درباره 
این برنامه توسط على دارابى، معاون امور استان ها و مرتضى 
میرباقرى، معاون سیماى استان انجام شده ولى هنوز زمان 

پخش برنامه مشخص نیست.
وى ادامه داد: ما بنا داریم در تهران با همکارى استان هاى 
ایران برنامه اى را مثل «جمعه ایرانى» آماده کنیم و هر صبح 
جمعه این برنامه، هم از شبکه شما و هم صداى آن از رادیوى 
استان ها پخش مى شود و احتماًال نامش نیز همان «جمعه 

ایرانى» باشد.
کارگردان «جمعه ایرانى» اظهار داشــت: بــراى تولید این 
برنامه قرار اســت هر هفته از هنرمندان یک استان دعوت 
شود و نوعى ارزش گذارى براى استان ها و شهرستان هاى 

ایران است.
امامیه درباره زمان شروع تولید برنامه توضیح داد: من فکر 
مى کردم کار را از نیمه دى ماه شــروع مى کنیم اما بحث 
برآوردهاى برنامه کمى طول کشــید و جزئیات دیگرى نیز 

باقى مانده است. 
وى در پایان درباره جذابیت هاى این برنامه اظهار داشــت: 
به نظر من به محض اینکه ایــن برنامه راه بیافتد مخاطبان 
بســیارى پیدا خواهد کرد، به هر حال مردم 20 سال «صبح 
جمعه با شــما» و «جمعه ایرانى» گوش مى کردند و حاال 
هم اگر این تیم دوباره برنامه خود را شــروع کند طرفداران 
بســیارى خواهد داشــت. ما برنامه ریزى هــاى خیلى 

خوبى داریم و فکر مى کنــم کامًال با برنامه هاى 
قبلى مان متفاوت باشد.

 «جمعه ایرانى» 
از نیمه دى شروع نشد!

مهران
 احمدى جشنواره 
فیلم فجر را مصادره کرد
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ز نشدند
هى قاره سب

ده چرا را
عبدا... زا

رافکن و 
طهرى، نو

پـاسخ منفى ستاره هاى ایرانى به م
ژانویه جذاب اروپا

انتقــاالت  و  نقــل 
زمستانى در شــرایطى به روزهاى 

پایانى خود نزدیک مى شــود که در لیگ هفدهم هم 
فوتبال ایران شاهد کوچ ستاره اى به اروپا نبود. در این میان اما نکته قابل 

تامل این بود که در میان پیشنهاداتى که وجود داشت، بازیکنان ایرانى تمایلى براى حضور 
در قاره سبز ولو در تیم هاى کم نام و نشان تر نداشتند. اتفاقى که باعث شده آخرین انتقال فوتبال ایران مربوط 

به حضور رضا شکارى و احسان حاج صفى باشد. در حالى که این روزها با حضور بازیکنانى از ایران در لیگ هاى اروپایى هر 
روز شاهد اخبار جذابى از موفقیت هاى آنها هستیم، بازیکنان ایرانى حاضر در لیگ ایران مدت هاست در دستیابى به رویاى اروپا ناکام مانده اند 

و همچنان مسائل مالى در اولویت آنها قرار دارد.

■    نورافکن – شارلوا؛ شاید وقتى دیگر
هافبک دفاعى جوان و جذاب استقالل در دوران امیر قلعه نویى به استقالل آمد و در دوران پرویز مظلومى فرصت هایى کوتاه براى خودنمایى به دست آورد. او در دوران علیرضا 
منصوریان توانست در قامت ستاره براى آبى پوشان ایفاى نقش کند و همین مساله عاملى شد تا در لیست تیم ملى نیز براى خود جایگاه مناسبى به دست بیاورد. امید نورافکن 
نیز جزو بازیکنانى بود که در پنجره نقل و انتقاالتى ژانویه با پیشنهاد باشگاه شارلوا مواجه شد و خودش نیز بى میل نبود براى دستیابى به رویاهاى بزرگترش راهى بلژیک شود. 
وینفرد شفر اما با اعالم اینکه سطح کیفى او بیش از این است با انتقال او ممانعت کرد تا او در ابتداى مسیر حرفه اى خود در تالش بیشتر براى رسیدن به رویاى لژیونر شدن باشد.

■    احمد عبدا... زاده – پانیونیوس؛ فوالد لژیونر نخواست
هافبک ملى پوش فوالد خوزستان نیز یکى دیگر از بازیکنانى بود که با پیشنهاد اروپایى مى توانست تعداد بازیکنان ایرانى حاضر در یونان را به 4 برساند. عبدا... زاده که با پیشنهاد 
خوبى از سوى باشگاه پانیونیوس مواجه شده بود، تا این باشــگاه بار دیگر از بازار ایران ستاره اى پولساز براى خود کســب کند. تجربه مناسبى که پانیونیوس از حضور کریم

 انصارى فرد، احسان حاج صفى و مسعود شجاعى کسب کرده بود و با مبالغى باالتر بعد از سود فنى، آنها را به فروش رساند، اینبار به دنبال ستاره فوالد خوزستان بود که تا این 
لحظه با پاسخ مثبتى از سوى باشگاه مواجه نشده است.

■    ارسالن مطهرى - اورال روسیه؛ نه به سرماى روسیه
مهاجم سابق نفت تهران بعد از دوره کوتاه و ناکام در پارس جنوبى جم، در نقل و انتقاالت زمستانى از سوى دو باشگاه داخلى – تراکتورسازى و سایپا – با پیشنهاد جدى همراه 
شد. او البته از اروپا و تیم اورال روسیه نیز پیشنهاد جدى داشت و مى توانست عجیب و غیرباورترین نقل و انتقاالت فوتبال ایران را با کوچ به اروپا به نام خود کند؛ اما در نهایت بعد 

از ناکامى در مذاکره با سایپا، به پیشنهاد تراکتورسازى پاسخ مثبت داد و راهى تبریز شد.

فدراسیون فوتبال عربستان در اقدامى عجیب اعالم کرد 
که ملى پوشان این کشور در تمرینات آماده سازى خود 

براى جام جهانى 2018 روسیه مى توانند روزه نگیرند!
عادل عزت، رئیس فدراســیون فوتبال عربستان در 

اقدامى عجیب و غریب  در یک نشســت خبرى 
اعالم کرد که براى بازیکنان تیم ملى فوتبال 

عربســتان بــراى برنامه پنجــم تیم ملى 
عربستان در راه آماده سازى جام جهانى 

2018 روسیه که مصادف با ماه مبارك 
رمضان اســت، مجوزى صادر کند تا 
بازیکنان روزه نگیرند زیرا فشردگى 

تمرینات در آن زمان زیاد است.
این اقدام سعودى ها در حالى 

است که عربستان کشورى 
مسلمان و به نوعى با وجود 
بیت ا... و مسجد النبى مرکز 
اسالم است اما خوردن روزه 

براى ملى پوشان خود را جایز دانسته است.

مى توانید در تمرینات 
رسانه هاى بلژیکى از آغاز تالش مالک ایرانى براى تمدید جام جهانى روزه نگیرید!

قرارداد طوالنى مدت بهترین گلزن باشگاه شارلروا خبر 
دادند.

تنها نیم فصل بعد از حضور در ژوپیرلیگ و درخشش در 
ترکیب شارلروا، حاال کاوه رضایى با 10 گل زده در صدر 
جدول بهترین گلزنان بلژیــک و مدعى اول آقاى گلى 
لقب گرفته است. درخششى که باعث شد تا این تیم با 
ایستادن در جایگاه دوم جدول رده بندى فصلى رویایى 

را نیز تجربه کند.
در شرایطى که با بازشدن پنجره زمستانى نقل و انتقاالت 

در اروپا شایعات پیرامون انتقال ستاره ایرانى به باشگاه هاى 
بزرگ اوج گرفت ســایت HNL بلژیک مدعى شد مهدى 
بیات، مدیر عامل ایرانى باشگاه شارلروا تحرکات جدى خود 
براى تمدید قرارداد کاوه رضایى تا پنج ســال آینده را آغاز 

کرده است.
به نوشته این سایت،  مالک باشگاه با حضور در تمرینات 
با تمامى بازیکنان به صــورت خصوصى صحبت کرد 
که صحبت هاى او با گلزن اول بیش از دیگران طول 
کشــید. این رسانه بلژیکى با اشــاره به صحبت هاى 
خصوصى بیات با کاوه رضایى، ملى پوش ایرانى تیم 
شارلوا نوشت: «انتظار مى رود قرارداد جدید پنج ساله 
باشگاه شارلروا با کاوه رضایى منعقد شود. همچنین 
قراردادهاى جدید بناونتــه و هندریکس به زودى 

نهایى خواهند شد».
کاوه رضایى در نیم فصــل اول ژوپیرلیگ بلژیک 
با به ثمر رســاندن 10 گل در صدر جدول برترین 
گلزنان جاى گرفت و توجه بســیارى از تیم هاى 
مطرح بلژیکى و اروپایى را جلــب کرد. در این 
میان باشگاه شارلوا که تا سال 2019 میالدى 
با کاوه رضایى قرارداد رســمى دارد در تالش 

است تا قرارداد این ملى پوش ایرانى را 
تا پنج سال دیگر تمدید کند.

ود شجاعى کسب کرده بود و با مبالغى باالتر بعد از سود فنى، آنها را به فروش رساند، اینبار به دنبال ستاره فوالد خوزستان بود که تا این 
اجه نشده است.

سیه؛ نه به سرماى روسیه
– تراکتورسازى و سایپا – با پیشنهاد جدى همراه  –تاه و ناکام در پارس جنوبى جم، در نقل و انتقاالت زمستانى از سوى دو باشگاه داخلى –
ز پیشنهاد جدى داشت و مى توانست عجیب و غیرباورترین نقل و انتقاالت فوتبال ایران را با کوچ به اروپا به نام خود کند؛ اما در نهایت بعد 

 تراکتورسازى پاسخ مثبت داد و راهى تبریز شد.

رسانه هاى بلژیکى از آغاز تالش مالک ایرانى براى تمدید 
خبر گلزن باشگاه شارلروا قرارداد طوالنى مدت بهترین

دادند.
تنها نیم فصل بعد از حضور در ژوپیرلیگ و درخشش در 
0ترکیب شارلروا، حاال کاوه رضایى با 10 گل زده در صدر 
جدول بهترین گلزنان بلژیــک و مدعى اول آقاى گلى 
لقب گرفته است. درخششى که باعث شد تا این تیم با 
ایستادن در جایگاه دوم جدول رده بندى فصلى رویایى 

را نیز تجربه کند.
انتقاالت  شرایطى که با بازشدنپنجره زمستانى نقل و در

در اروپا شایعات پیرامون انتقال ستاره ایرانى به باشگاه هاى 
Lبزرگ اوج گرفت ســایت HNL بلژیک مدعى شد مهدى 
بیات، مدیر عامل ایرانى باشگاه شارلروا تحرکات جدى خود 
براى تمدید قرارداد کاوه رضایى تا پنج ســال آینده را آغاز 

کرده است.
به نوشته این سایت،  مالک باشگاه با حضور در تمرینات 
با تمامى بازیکنان به صــورت خصوصى صحبت کرد 
طول که صحبت هاى او با گلزن اول بیش از دیگران
کشــید. این رسانه بلژیکى با اشــاره به صحبت هاى 
تیم خصوصى بیات با کاوه رضایى، ملى پوش ایرانى
شارلوا نوشت: «انتظار مى رود قرارداد جدید پنج ساله 
باشگاه شارلروا با کاوه رضایى منعقد شود. همچنین 
قراردادهاى جدید بناونتــه و هندریکس به زودى 

نهایى خواهند شد».
کاوه رضایى در نیم فصــل اول ژوپیرلیگ بلژیک 
با به ثمر رســاندن 10 گل در صدر جدول برترین 
گلزنان جاى گرفت و توجه بســیارى از تیم هاى 
مطرح بلژیکى و اروپایى را جلــب کرد. در این 
2019 میالدى  باشگاه شارلوا که تا سال 9میان
با کاوه رضایى قرارداد رســمى دارد در تالش 

است تا قرارداد این ملى پوش ایرانى را 
تا پنج سال دیگر تمدید کند.

کاوه! کاوه! 55 سال سال
 در شارلروا بمان در شارلروا بمان

بعد از پرویز برومند و نادر فریادشیران حاال 
محمدعلى یحیوى دروازه  بان اسبق استقالل 
مدعى شــده که رکورد کلین شیت پیاپى و 
طوالنى ترین زمان گل نخوردن در اختیار 
اوســت. او مى گوید در زمان حضورش در 
اســتقالل 900 دقیقه متوالى گل نخورده 
است. جالب است که این ســه دروازه بان 
پیشکسوت پیش از این هرگز ادعایى در این 
باره نداشتند ولى حاال که نام حسین حسینى 
به عنوان مدعى جدید ایــن رکورد مطرح 
شده، به یکباره یادشان افتاده که این رکورد 

دست آنها بوده است. 
البته نمى توان بــا قاطعیت ادعــا کرد که 
برومنــد، فریادشــیران و یحیــوى دروغ 
مى گویند اما با توجه بــه اینکه رکورد افراد 
کمتر شناخته شــده اى مثل رضا قفلساز در 
سال 1352 هم ثبت شده است، بعید است 
ادعاى این دوستان ســندیت داشته باشد. 
به خصوص درباره یحیوى و برومند 
اثبات صحت و ســقم 
ادعاى آنها آسان  تر 
اســت اما درباره 
فریادشــیران کار 
دشــوارتر است. 
ادعاى او مربوط به 
سال 1356 است و 
اسناد و مدارك زیادى 
از آن مقطع در دسترس 

نیست.

یحیوى 
جدیدترین مدعى 
رکورد900دقیقه!  

مهران مدیــرى در برنامه «دورهمى»، با 
اشــاره به دخترانى که با تغییر چهره وارد 
ورزشگاه ها شــدند، تاکید کرد آنان هنر 

گریم را وارد دنیاى جدیدى کرده اند.
برنامه با اشاره به مدیرى در این 

ین که  بعضى ها ا
صــال  ا
یم  حر

شخصى شان مشخص نیســت، در یک 
شــوخى انتقــادى گفت: «مثــال همین 
دختر خانم هایى را که ریــش مى گذارند 
و به ورزشــگاه مى روند، حتما در فضاى 
مجازى دیده اید. آدم با دیدن این عکس ها 
واقعا سردرگم مى شود؛ جورى شده است 
که هرکســى را که مى بینــى ریش دارد، 
مى خواهى بروى جلو و بپرسى با من ازدواج

 مى کنى؟» 

مجــرى «دورهمى» افــزود: «بعضى از 
این دختران واقعا هنر گریم را وارد دنیاى 
جدیدى کرده اند. دیگــر این همه تالش 
براى تغییر قیافه الزم نیست. طرف ریش 
گذاشته است، عصا گرفته دستش و رفته 
جلوى ورزشگاه و مى گوید درود بر تو، من 
آنخ ماهو هســتم از معبد آمون! واقعا این 
قدر هم دیگر تغییر چهره الزم نیســت به 

نظر من.»

شوخى مهران مدیرى با دخترانى که با گریم وارد ورزشگاه شدند
کنایه فوتبالى در «دورهمى»

یــک ســایت یونانــى از عملکرد 
احسان حاج صفى مدافع تیم ملى 

کشورمان در اولین حضورش 
در ترکیب تیــم المپیاکوس 
تمجید کرد. حاج صفى که 
به تازگى از پانیونیوس به 

المپیاکوس پیوسته، در 

چارچوب دیدارهاى جام 
حذفى یونان براى اولین 
بار با پیراهــن این تیم به 
میدان رفت و در پیروزى 0-2 
تیمش برابــر پالتانیاس، 90 

دقیقه بازى کرد.
سایت SDNA در ارزیابى خود 

از بازیکنان المپیاکوس در این بازى درباره حاج صفى 
نوشت: حاج صفى با وجود اینکه بازى خود را گم کرده 
بود و ظاهراً هنوز در جو تیم جا نیفتاده، کیفیت خود را در 

حرکتهایش و به ویژه در کار با توپ نشان داد.
او چندین بار از سمت چپ نفوذ کرد و با «سبا» همکارى 
خوبى داشت، در حالى که شــانس خود را در ضربات 

کاشته و سانترها امتحان کرد.

تمجید رسانه یونانى از حاج صفى 

راسیون فوتبال عربستان در اقدامى عجیب اعالم کرد 
 ملى پوشان این کشور در تمرینات آماده سازى خود 

8ى جام جهانى 2018 روسیه مى توانند روزه نگیرند!
دل عزت، رئیس فدراســیون فوتبال عربستان در 

دامى عجیب و غریب  در یک نشســت خبرى 
الم کرد که براى بازیکنان تیم ملى فوتبال 

بســتان بــراى برنامه پنجــمتیمملى
بستان در راه آماده سازى جام جهانى 

20 روسیه که مصادف با ماه مبارك 
ضان اســت، مجوزى صادر کند تا 
یکنان روزه نگیرند زیرا فشردگى 

رینات در آن زمان زیاد است.
ن اقدام سعودى ها در حالى 

ت که عربستان کشورى
سلمان و به نوعى با وجود 
ت ا... ومسجد النبى مرکز

الم است اما خوردن روزه 
ى ملى پوشان خود را جایز دانسته است.

ن و
گریم را وارد دنیاى جدیدى کرده اند.

برنامه با اشاره به مدیرى در این 
ین که  بعضى ها ا

اصــال 
یم  حر

ى ش ى م
و به ورزشــگاه مى روند، حتما در فضاى 
مجازى دیده اید. آدم با دیدن این عکس ها 
واقعا سردرگم مى شود؛ جورى شده است 
که هرکســى را که مى بینــى ریش دارد، 
مى خواهى بروى جلو و بپرسى با من ازدواج

 مى کنى؟» 

قیابراى تغی غییر
 استگذاشته
ورزشگجلوى و
هو هسـآنخ ماهو
 دیگرقدر هم
.»نظرمن

یــک ســایت یونانــى از عملکرد
احسان حاج صفى مدافع تیم ملى 

کشورمان در اولین حضورش 
در ترکیب تیــم المپیاکوس 
کرد. حاج صفى که  تمجید
از پانیونیوس به  به تازگى

المپیاکوس پیوسته، در 

چارچوب دیدارهاىجام
حذفى یونان براى اولین 
بار با پیراهــن این تیم به 
2میدان رفت و در پیروزى 0-2
تیمش برابــر پالتانیاس، 90

دقیقه بازىکرد.
ارزیابى خود  Aسایت SDNA در

ینبازاز بازیکنان المپیاکوس در ای
ینکهنوشت: حاج صفى با وجود ای
جا نیفتبود و ظاهراً هنوز در جو تیم ج
ر با توپحرکتهایش و به ویژه در کار
فوذ کراو چندین بار از سمت چپ نف
شــانسخوبىداشت، در حالى که ش
رد.کاشته و سانترها امتحان کر

ى تمجید رسانه یونانى از حاج صفى

مربى دروازه بان هاى پدیده جان یک مســافر را نجات داد. در جریان سفر 
پدیده اى ها به اهــواز اتفاقى عجیبى رخ داد که به خیر گذشــت.  در 
این پرواز پرماجرا که با تاخیر هم همراه بوده، یکى از مسافرین 
با تنگى نفس مواجه مى شــود و شــرایطش رو به وخامت 

مى گذارد. 
هاروت ابراهیمیان، مربى گلرهاى پدیده متوجه وخامت در ایــن میــان 

مسافر مى شود و کادر پزشکى پدیده را مطلع مى کند تا حال و بیهوشى این 
وى را درمان کنند.

مشخص نیست اگر هاروت متوجه شرایط این مسافر نشده بود، چه سرنوشتى در انتظار این 
مسافر بخت برگشته بود اما در هر صورت هاروت در این پرواز  در نقش فرشته نجات ظاهر شد.

مربى گلرهاى پدیده، فرشته نجات شد!
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روزهاى سرنوشت ســاز لیگ دســته دوم با اتفاقات 
عجیب و غریبى همراه شــده و نظارت مسئوالن امر 
را مى طلبد. لیگ دســته دوم جایى است که تیم هاى 
باسابقه  و ســابقا لیگ برترى مثل شــاهین بوشهر، 
اســتقالل اهواز، پاس همدان، داماش گیالن و ... در 
آن به میدان مى روند، ولى عدم پوشش تلویزیونى این 
مســابقات که با نظارت ناکافى فدراسیون و سازمان 
لیگ همراه بوده، زمینه ســاز اتفاقات عجیبى در این 

بازى ها شده است.
در بازى هاى هفته هفدهم، چنــد حادثه ویژه رخ داد. 
در بازى کیمیــا فرایند تهران و نفــت امیدیه که تیم 
خوزستانى چهار بر یک از میزبانش جلو بود، داور یک 

پنالتى به نفع تیم برنده گرفت و لحظاتى بعد بازیکن 
عصبانى تیم کیمیا فرایند با مشت و لگد به جان داور 
افتاد تا بازى به جنجال کشــیده شود و داور مضروب 

مسابقه را نیمه کاره رها کند.
اما بازى کاسپین بهشهر (شموشک مازندران سابق) و 
شاهین شهردارى بوشهر با اتفاق بسیار نادرى همراه 
بود. تیم شمالى با هفت بازیکن که حداقل تعداد بازیکن 
مجاز در قوانین فوتبال محسوب مى شود، به میدان آمد 
و در همان لحظات ابتدایى مسابقه یکى از بازیکنان 
تیم میزبان پاى خود را به بهانه مصدومیت گرفت و از 
میدان خارج شد تا داور با توجه به شش نفره شدن تیم 

کاسپین بهشهر ســوت پایان بازى را در همان 

ثانیه هاى اولیه به صدا در آورد و نتیجه 3 بر صفر به نفع 
شاهین بوشهر اعالم شود.

تیم مازندرانى پیش از این در یک بازى حاضر نشده 
بود و اگر برابر شاهین بوشهر به میدان نمى آمد، طبق 
قوانین به دو دسته پایین تر سقوط مى کرد. آن ها با این 
ترفند در بازى حاضر شدند تا شکست 3 بر صفر را به 
جان بخرند و از سقوط به دو دسته پایین تر جلوگیرى 
کنند. اما سوال اینجاست که تیم کاسپین بهشهر که 
در بازى خانگى مقابل شاهین بوشهر نتوانسته بیش از 
هفت بازیکن در شــهر خودش وارد زمین کند، براى 
بازى بعدى مقابل فوالدنوین اهواز در خوزستان چه 

ترفندى به کار خواهد گرفت؟!
این ها فقط گوشه اى از اتفاقات مسابقات لیگ دسته 
دوم در روزهــاى پایانى مرحله گروهى محســوب 
مى شود که سرنوشت صعود یا سقوط تیم ها به آن ها 
گره خورده است. داورى هاى پراشتباه که گاها تحت 
تأثیر جو ورزشگاه ها و فشار تماشاگران در بازى هاى 
بدون پخش زنده رقم مى خورد، در کنار اتفاقات بعضًا 
بامزه اى نظیر ورود یک سگ به زمین بازى در حین 
برگزارى دربى همدان بین تیم هاى شهردارى و پاس 
همدان از دیگر عجایب لیگ دسته دوم ایران است که 
نظارت دقیق تر مسئوالن امر در این روزهاى حساس 

را مى طلبد.

سرمربى تیم ملى ایران براى بررسى اردوى احتمالى ایران در اروپا گزینه هاى مختلف را مورد 
بررسى قرار مى دهد.

 کارلوس کى روش که در اروپا به سر مى برد، این روزها با توجه به برنامه قبلى خود که به 
فدراسیون فوتبال ارائه داده، گزینه هاى مختلف را براى اردوى تیم ملى در اردیبهشت 
ماه مورد بررسى قرار مى دهد تا ملى پوشان ایران در اردیبهشت بخش مهمى از اردوى 

منتهى به جام جهانى را در بهترین شرایط پشت سر بگذارند.
اتریش، یونان و ایتالیا از گزینه هاى اردوى اروپایى ایران به شمار مى آیند.

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتى در خصوص بحث تعلیق در کشتى ایران عنوان کرد: 

بحث تعلیق همچنان به قوت خود باقى است. ما به هر حال تعطیالت سال جدید میالدى 

داشتیم منتظر هستیم تا ببینیم ارزیابى نهایى بعد از جلسات اتحادیه جهانى چه خواهد 
را 

 مسئولین اتحادیه جهانى قرار بود با مسئوالن کمیته المپیک جلساتى را برقرار 
شد و اینکه

کشتى باشــد و هر آنچه کنند و هرآنچــه در توان مجموعه  سرمایه کشتى به حساب بیاید 
مطمئن باشــید تالش  مى کند تا جایى که امکان دارد 
از این آسیب بزرگى که  به هر حال به کشتى و ورزش 
کشتى احتمال وارد شدن  وجود دارد جلوگیرى کند و 
امیدوارم مردم عزیزمان  هم دعا کنند و خدا هم کمک 
کند این اتفاق نیفتد و  ورزش کشور دچار این اتفاق 

ناخوشایند نشود.

مسئوالن انضباطى کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه اى به باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال خواستار توقف فعالیت 
حرفه اى سرخپوشان به دلیل نامه دو بازیکن شده اند.

 باشگاه پرسپولیس که در سال هاى گذشته با بدهى هاى انباشته زیادى مواجه بود و این بدهى ها پرونده هایى را هم از این 
باشگاه در فیفا باز کرده بود، در چند ماه اخیر تالش زیادى کرده است رضایت تعدادى از طلبکارانش را بگیرد. درحالى که 
مسئوالن باشگاه طى روزها و هفته هاى گذشته بدهى به برخى بازیکنان گذشته این تیم را پرداخت کرده اند اما به تازگى 
کنفدراسیون فوتبال آســیا نامه اى را براى این باشگاه و فدراسیون فوتبال ارســال کرده اند و طى آن خواسته اند فعالیت

 حرفه اى سازى باشگاه متوقف شود.
به دنبال نامه اى که جواد کاظمیان و مسعود همامى به خاطر دریافت مطالباتشــان براى فیفا ارسال کرده اند، مسئوالن 
انضباطى این فدراسیون و کنفدراسیون آسیا ضمن بررســى آن در نامه اى به همتایان خود در ایران خواسته اند تا مجوز 

حرفه اى سازى باشگاه پرسپولیس را متوقف کنند تا به این موضوع رسیدگى شود. 
این نامه در حالى ارســال شده اســت که کمیته صدور مجوز حرفه اى فدراســیون فوتبال نیز پیگیر این موضوع است و 
تالش هاى زیادى را نیز به همراه باشگاه پرسپولیس انجام داده تا این مشکل حل شود. با این حال رسیدن این نامه کمى 

اوضاع را پیچیده کرد و حاال باشگاه پرسپولیس و این کمیته باید توضیحات خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه دهند.

پژمان جمشــیدى را باید دیگر یک بازیگر بنامیم تا 
فوتبالیست. هافبک اسبق پرسپولیس که سابقه یک 
گل ملى در کارنامه دارد، این روزها به جاى استادیوم 
یا زمین هاى فوتبال، بایــد او را روى صحنه تئاتر یا 
در جعبه جادویى و روى پرده ســینما تماشا کرد. او 
درگفتگو با خبرآنالین به سواالت مختلف پاسخ داده 

که بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
*شــاید به ظاهر من خیلى از فوتبال دور باشم، ولى 
بسیار پیگیر هستم و هنوز گاهى اوقات فوتبال نگاه 
مى کنم. به خصوص در این فصل بــه دلیل اینکه 
بازى ها در ســاعات زودترى برگزار مى شــود و به 
ســاعت تئاتر ما برخورد نمى کند بیشــتر مى توانم 
پیگیر بازى ها باشــم. من همچنــان پیگیرى مى 
کنم و پرسپولیس را دوســت دارم و همچنین به این 
تیم تعصب دارم. خوشــحالم از اینکه استقالل دارد

 به روز هــاى اوج خود بر مى گردد. بــه دلیل اینکه 
برگشــتن آن ها به اوج به معنى جذاب تر شدن 

لیگ است و من از این قضیه خوشحال هستم. 
*امیدوارم تراکتورسازى، سپاهان و ذوب 
آهن به روزهــاى خوب خــود برگردند. 
من نمى دانم چرا دیگــر تیم هاى لیگ، 
توانایى که در سال قبل داشته اند را ندارند. 
امیدوارم رقابت در لیگ و در ســال هاى 

آینده بین تیم هاى بیشــترى باشد 
کمااینکه در ســال هاى 

گذشــته بــه این 
شــکل بود. به 

طور مثال در سال هاى گذشته استقالل خوزستان و 
همچنین امسال تیم هایى مثل پیکان، پارس جنوبى 
و... که تا نیم فصل خوب پیش آمدند اما بنا به دالیلى 

که خودشان مى دانند از کورس جا ماندند.
*شاید در حال حاضر ما ســتاره اى مثل على دایى 
خداداد عزیزى و... در فوتبالمان نداشــته باشیم اما 
کشور ما پر از بازیکنان با استعداد و با کیفیت است. 
حتى ما االن لژیونرهاى خوبــى داریم. همین امر 
باعث شده است که ما تیم ملى خوبى داشته باشیم و 
با ثبات بازى کنیم و خیلى خوب نتیجه بگیریم. قطعا 
حضور کى روش توانسته به ما آموزش هاى درستى 
از فوتبال بدهد و باعث شــده است باشگاه هاى ما 
بهتر از قبل کار کنند و روى تیم هاى پایه ســرمایه 

گذارى کنند.
*به اعتقاد من در جام جهانى بهترین گروهى که مى 
توانستیم در آن قرار بگیریم همین گروه بود. ما اگر با 
تیم هاى متوسط در یک گروه قرار مى 
گرفتیم توقعات از تیم ملى باال مى 
رفت اما االن مردم از تیم ملى توقع 
خاصى ندارند و این بار دیگر روى 
دوش ملى پوشان ما نیست. مثل 
بازى با آرژانتین که خیلى خوب 
بازى کردیم قطعا جلوى اسپانیا و 
پرتغال هم مى توانیم خوب کار کنیم 
و این دو بازى مى تواند جزو بهترین 
بازى هــاى تاریخ ایران در 
جــام جهانى باشــد. 
زمانى که مردم از 
ملى پوشان توقع 
نداشــته باشند 
آن هــا بدون 
استرس بازى 
مى کنند و چه 
بسا موفق هم 
بشوند و تاریخ 
شــویم.  ساز 
مثل بــازى با 

آرژانتین و استرالیا.
 

کارلوس توز، ســتاره آرژانتینى و باتجربه روزگار شــیرینى را در کشــور چین سپرى 
باشگاه کرد. این ســتاره آرژانتینى بعد از ســپرى کردن حدودا یک سال در ســوپرلیگ چین و 

شانگهاى شنهووا، دوباره تصمیم گرفت به لیگ آرژانتین بازگشته و براى سومین بار به تیم بوکاجونیورز 
ملحق شود.

اما جالب اینجاست که توز در طول این 12 ماه دســتمزد غیرقابل باورى را به جیب زد و به خانه بازگشت. 
دستمزد گلزن سابق ســیتى و یونایتد هفته اى 650 هزار پوند بود و این بازیکن تنها 20 بار براى باشگاه 

شانگهاى به میدان رفت.
توز در این مدت کوتاه تنها موفق به زدن 4 گل براى این تیم شد تا دوران ناموفقى را در آسیا سپرى کرده 
باشد. با این حســاب، هر گل کارلوس توز براى او حدودا 8,5 میلیون پوند معادل 51 میلیارد تومان و هر 
حضور او در لباس شانگهاى حدود 1 میلیون و 690 هزار پوند معادل 10 میلیارد و 300 میلیون تومان براى 

او سود داشته است. 
پرداخت دستمزدهاى حیرت انگیز باعث شده تا بسیارى از بازیکنان فوتبال عالقمند به مهاجرت به چین 
باشند. همین حاال باکامبو، گلزن 26 ساله ویارئال که در کورس رقابت با لیونل مسى براى عنوان آقاى گلى 

اللیگا بود، در حال انتقال به سوپر لیگ چین است.

اتریش، یونان و ایتالیا
 گزینه هاى اردوى اروپایى تیم ملى

خطر تعلیق 
هنوز باالى سر کشتى ایران است

 سرزمین عجایب سرزمین عجایب
پژمان جمشیدى:

 تیم ملى در بهترین گروه جام جهانى است

ن ر ب ىج ب وج ب ن ن
گ است و من از این قضیه خوشحال هستم. 

یدوارم تراکتورسازى، سپاهان و ذوب 
ن به روزهــاى خوب خــود برگردند. 
 نمى دانم چرا دیگــر تیم هاى لیگ، 
یى که در سال قبل داشته اند را ندارند. 
وارم رقابت در لیگ و در ســال هاى 

ه بین تیم هاى بیشــترى باشد 
ینکه در ســال هاى 

شــته بــه این 
بود. به  ـکل

ى ر ر رو ی ر و ى یم
گرفتیم توقعات از تیم ملى باال مى
رفت اما االن مردم از تیم ملى توقع
روى این بار دیگر خاصى ندارند و
دوش ملى پوشان ما نیست. مثل
بازى با آرژانتین که خیلى خوب
بازى کردیم قطعا جلوى اسپانیا و
پرتغال هم مى توانیم خوب کار کنیم
و این دو بازى مى تواند جزو بهترین
بازى هــاى تاریخ ایران در
جــام جهانىباشــد.
زمانى که مردم از
ملى پوشان توقع
نداشــته باشند
آن هــا بدون
استرس بازى
مى کنند و چه
بسا موفق هم
بشوند و تاریخ
شــویم. ساز
مثل بــازى با
آرژانتین و استرالیا.

در لیگ دسته دوم ایران دقیقًا چه مى گذرد؟!در لیگ دسته دوم ایران دقیقًا چه مى گذرد؟!

د از جلسات اتحادیه جهانى چه خواهد  یىب ه ى
شد و اینکه مسئولین

کشتى باشــد و هر آنچه ر توان مجموعهکنند و هرآنچــه در تولین اتحادیه جهانى قرار بود با مسئوالن کمیته المپیک جلساتى را برقرار  مطمئن باشــید تالشب بیاید سرمایه کشتى به حساب دارد مى کند تا جایى که امکان دار
از این آسیب بزرگى که  به هر حال به کشتى و ورزش 
ککشتى احتمال وارد شدن وجود دارد جلوگیرى کند و 
اماماماماااامامااامامامیدوارم مردم عزیزمان  هم دعا کنند و خدا هم کمک 
کند این اتفاق نیفتد و  ورزش کشور دچار این اتفاق

ناخوشایند نشود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد دو کشور عرب 
زبان مخالفت کرد. چندى پیش امارات و عربستان 
به شکل رســمى اعالم کردند که حاضر نیستند در 
خاك ایران و قطر به میدان بروند و خواســتار بازى 
در زمین بى طرف شدند. حاال پس از گذشت مدتى 
از این صحبت این دو کشــور پیشــنهاد عجیبى به 
کنفدراسیون فوتبال آســیا دادند که با مخالفت این 

فدراسیون مواجه شدند.
عربستان و امارات با توجه به صحبت هاى قبلى خود 

مبنى بر بازى در زمین بى طرف، به کنفدراســیون 
آسیا پیشــنهاد دادند که بازى هاى لیگ قهرمانان 
آسیا به صورت تک بازى و در زمین بى طرف برگزار 
شود که کنفدراسیون آســیا با این پیشنهاد مخالفت 

کرد. 
نماینده AFC در دیدار بــا قطرى ها تاکید کرد که 
لیگ قهرمانان آســیا و دیگر رقابت هاى آسیایى به 
صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و فعال هیچ 

تغییرى در این رقابتها به وجود نمى آید.

ورزشورزش

ور چین سپرى 
باشگاه ــوپرلیگ چین و 

ى سومین بار به تیم بوکاجونیورز 

 را به جیب زد و به خانه بازگشت. 
0 بازیکن تنها 20 بار براى باشگاه 

ن ناموفقى را در آسیا سپرى کرده 
1وند معادل 51 میلیارد تومان و هر 
0میلیارد و 300 میلیون تومان براى 

بال عالقمند به مهاجرت به چین 
یونل مسى براى عنوان آقاى گلى 

 
ز

گل کارلوس توز 
ن؛ قیمت هر 

یارد توما
51 میل

فرا مورد در چین!

ه به 
شت
دوى

پیشنهاد عرب ها رد شد

تهدیدهاى ملى پوش ذخیره
 در هفته شــانزدهم لیگ برتر والیبال اتفاقى رخ داد 
که از چشــم خیلى ها دور ماند. یکى از ملى پوشان 
والیبال ایران که در تیم باشــگاهى خــود بازیکن 
ذخیره اســت پس از پایان بازى تیمش به شــدت 
عصبانى شده بود و به سایر هم تیمى هایش عنوان 
مى کرد که اگــر به رختکن بــرود اتفاقات بدى رخ 
خواهد داد. هم تیمى هاى ایــن بازیکن هم تالش 

زیادى کردنــد که او را آرام کنند کــه تا حدودى در 
این کار موفــق بودند. باید دیــد ملى پوش ناراضى 
والیبال ایران تــا پایان فصل مى توانــد به ترکیب 
اصلى تیم باشگاهى خود برگردد یا خیر. نکته جالب 
این که هــر مربى که هدایت تیم باشــگاهى مورد 
نظر را مى گیرد اعتقادى بــه این بازیکن ملى پوش

 ندارد.

دردسر جدید براى پرسپولیسى ها
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زمانــى  
مداوم گریه کــه نوزادتان بــه طور 

را حفــظ کنید. مى کند، خونســردى خودتان 
نفس عمیق بکشــید و کنترل وضعیت او را از ساده ترین موارد آغاز 
کنید. شاید گرسنه باشد، یا باد گلو داشته باشد. شاید هم الزم باشد 
پوشکش را کنترل کرده و سعى کنید از شیوه هایى که باعث آرامش 

نوزادتان مى شود استفاده کنید.
از جمله مواردى که نوزادان در شب ها گریه مى کنند، عبارت است

 از:

کولیک نوزادان:
اگر نوزادتان براى ســاعت ها گریه مى کند و بى قرار اســت اما به 
بیمارى خاصى دچار نیست و نشانه هایى مثل تب، تهوع یا اسهال 

هم ندارد، احتماًال دچار کولیک شــده اســت. 20 درصد 
کودکان در این سن به این مشکل دچار مى شوند و حاصل 

گریه هاى شبانه روزى شان، خستگى بیش از اندازه والدین 
و مراقبان است.

عجیب نیســت اگر به علــت اینکــه نمى توانید کمکى 
به کودك تــان بکنید، دچار نگرانى و افســردگى شــوید.

ممکن اســت گریه هاى نوزاد کولیکى شما درســت در زمانى که 
شما در اوج خستگى هســتید شروع شــود و کوچک ترین زمانى 
که مى توانید اســتراحت کنید را هم از شــما بگیرد. اما مهمترین 
اصلــى که باید بــه خاطر بســپارید، این اســت کــه تالش ها و 
روش هاى شــما همیشــه براى آرام کــردن نوزادتان کارســاز

 نیست.

بى خوابى شبانه نوزاد
بى خوابى مشکل بســیارى از مادران در این مواقع است. نوزادانى 
که شــب ها نمى خوابند، مادرانى خســته خواهند داشت. اما کمى 
انعطاف پذیرى شما مى تواند این مشکل را هم کمتر کند. کافى است 
زمان خواب خود را با زمان خواب نوزادتــان تنظیم کنید. زمانى که 
فرزندتان آرام تر است، اســتراحت کنید و زمانى که او خواب است، 
کارهایى که دوست دارید و از آنها آرامش مى گیرید را انجام

 دهید.

اگر گریه نمى کند، ادویه بخورید
ممکن اســت عالقه مند به مصرف ادویه جات باشید اما نمى دانید 
که در حین شــیردهى مى توانید از ادویه جات اســتفاده کنید یا نه. 
اشکالى ندارد؛ شــما مى توانید گاهى از غذاهاى بودار هم استفاده 
کنید و با ایــن کار فرزندتــان را با طعم هاى جدید آشــنا کنید، اما 
قطعًا فلفــل نمى تواند ادویه مناســبى براى روزهاى شــیردهى

 باشد.
فراموش نکنید که گاهى فرزندان نسبت به غذاهایى که مادر مصرف 
مى کند حساس هستند. مثًال غذا و نوشیدنى هاى حاوى کافئین یا 

پروتئین شیر گاو، ممکن است مشکالتى را براى نوزاد ایجاد کنند.
اما گذشــته از پرهیزهاى غذایى که پزشــک تان با شــما در میان 
مى گذارند، مهمترین نکته اى کــه باید به آن توجه کنید، حفظ 

تعــادل در خوردوخوراکتان اســت. نه زیاد از 
حد شیرین بخورید و نه زیاد 

ندازه  ا از 
شــور. نه خیلى سراغ 

میوه بروید و نــه خوردنش را کنــار بگذارید. شــما به اندازه 
مناســب از هر یک از مواد غذایى تغذیه کنیــد و در صورتى که 

شــاهد واکنش خاصى از طرف نوزادتان نبودید، به این رویه ادامه 
دهید.

حسش را تقویت کنید
براى بهبودى هماهنگى دست و چشــم و حس المسه مى توانید 
بافت ها و مواد گوناگون مانند روسرى ابریشم یا پر هاى گردگیرى 
تمیز، اطلسى یا مخمل و اجســام خزدار مانند اسباب بازى حیوانات 

را در اختیار نوزادتــان بگذارید تا آنها را لمس کند. 
مى توانید براى تحریک حــواس او اجازه 

دهید تــا بعضى 

پیام هاى بویایى را 
دریافت 

کند؛ براى این کار مى توانید از روغن بنفشه یا روغن زیتون استفاده 
کنید.

آواز بخوانید
براى جلب توجهش ســراغ شــعرها و ترانه هایى کــه در روزهاى 
نوزادى برایــش مى خواندید بروید؛ او همه آن شــعرها را به خاطر 
دارد. انتظار نداشــته باشــید وقت حرف زدن براى تان دســت و پا 
بزنــد و به ســمت تان برگــردد، حتــى در صورت ندیــدن هیچ 
واکنشــى از ســوى او، باالى تختش بروید و بــا فرزندتان حرف

 بزنید.

چرا نوزاد شب ها گریه مى کند؟
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چرا نوزاد

 
نوزادانى که شب ها 

نمى خوابند، مادرانى خسته 
خواهند داشت. اما کمى 

انعطاف پذیرى شما مى تواند این 
مشکل را هم کمتر کند

از جمله مواردى که نوزادان در شب ها گریه مى کنند، عبارت است
 از:

کولیک نوزادان:
اگر نوزادتان براى ســاعت ها گریه مى کند و بى قرار اســت اما به 
بیمارى خاصى دچار نیست و نشانه هایى مثل تب، تهوع یا اسهال 

20 درصد  هم ندارد، احتماًال دچار کولیک شــده اســت.
کودکان در این سن به این مشکل دچار مى شوند و حاصل 
گریه هاى شبانه روزىشان، خستگى بیش از اندازه والدین

و مراقباناست.
عجیب نیســت اگر به علــت اینکــه نمى توانید کمکى 

به کودك تــان بکنید، دچار نگرانى و افســردگى شــوید.
ممکن اســت گریه هاى نوزاد کولیکى شما درســت در زمانى که 
کوچک ترین زمانى شــود و شما در اوج خستگى هســتید شروع

که مى توانید اســتراحت کنید را هم از شــما بگیرد. اما مهمترین 
اصلــى که باید بــه خاطر بســپارید، ایناســت کــه تالش ها و
روش هاى شــما همیشــه براى آرام کــردن نوزادتان کارســاز

 نیست.

بى خوابى شبانه نوزاد
مواقع است. نوزادانى بى خوابى مشکل بســیارى از مادران در این

که شــب ها نمى خوابند، مادرانى خســته خواهند داشت. اما کمى 
انعطاف پذیرى شما مى تواند این مشکل را هم کمتر کند. کافى است 
زمان خواب خود را با زمان خواب نوزادتــان تنظیم کنید. زمانى که 
فرزندتان آرام تر است، اســتراحت کنید و زمانى که او خواب است، 
انجام را آرامشمىگیرید آنها از و دارید دوست که کارهایى

براى روزهاى شــیردهى قطعا فلفــل نمى تواند ادویه مناســبى
 باشد.

فراموش نکنید که گاهى فرزندان نسبت به غذاهایى که مادر مصرف 
مى کند حساس هستند. مثًال غذا و نوشیدنى هاى حاوى کافئین یا 

پروتئین شیر گاو، ممکن است مشکالتى را براى نوزاد ایجاد کنند.
اما گذشــته از پرهیزهاى غذایى که پزشــک تان با شــما در میان
مى گذارند، مهمترین نکته اى کــه باید به آن توجه کنید، حفظ 

تعــادل در خوردوخوراکتان اســت. نه زیاد از 
حد شیرین بخورید و نه زیاد 

ندازه  ا از 
شــور. نه خیلى سراغ 

میوه بروید و نــه خوردنش را کنــار بگذارید. شــما به اندازه 
مناســب از هر یک از مواد غذایى تغذیه کنیــد و در صورتى که 

شــاهد واکنش خاصى از طرف نوزادتان نبودید، به این رویه ادامه 
دهید.

حسش را تقویت کنید
دست و چشــم و حس المسه مى توانید  براى بهبودى هماهنگى
بافت ها و مواد گوناگون مانند روسرى ابریشم یا پر هاى گردگیرى 
تمیز، اطلسى یا مخمل و اجســام خزدار مانند اسباب بازى حیوانات 

را در اختیار نوزادتــان بگذارید تا آنها را لمس کند. 
زهازه مى توانید براى تحریک حــواس او اج

ىىضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضىعضعضضعض با ببببببـا بـا بـا بـا بـا بـا بـا ت ییدهیدهی تـد تـد تـد

پیام هاى بویایى را 
دریافت 

کند؛ براى این کار مى توانید از روغن بنفشه یا روغن زیتون استفاده 
کنید.

آواز بخوانید
و ترانه هایى کــه در روزهاى براى جلب توجهش ســراغشــعرها
به خاطر نوزادى برایــش مىخواندید بروید؛ او همه آن شــعرها را

دارد. انتظار نداشــته باشــید وقت حرف زدن براى تان دســت و پا 
بزنــد و به ســمت تان برگــردد، حتــى در صورت ندیــدن هیچ 
از ســوى او، باالى تختش بروید و بــا فرزندتان حرف واکنشــى

 بزنید.

زمانــى  
مداوم گریهکــه نوزادتان بــه طور

حفــظ کنید. مى کند، خونســردى خودتان  را
نفس عمیق بکشــید و کنترل وضعیت او را از ساده ترین موارد آغاز 
کنید. شاید گرسنه باشد، یا باد گلو داشته باشد. شاید هم الزم باشد 
پوشکش را کنترل کرده و سعى کنید از شیوه هایى که باعث آرامش 

نوزادتان مى شود استفاده کنید.

اگر گریه نمى کند، ادویه بخورید
ممکن اســت عالقه مند به مصرف ادویه جات باشید اما نمى دانید 
که در حین شــیردهى مى توانید از ادویه جات اســتفاده کنید یا نه. 
اشکالى ندارد؛ شــما مى توانید گاهى از غذاهاى بودار هم استفاده 
کنید و با ایــن کار فرزندتــان را با طعم هاى جدید آشــنا کنید، اما 

یرده روزهاىش براى ب مناس ادویه تواند نم ل فلف قطعًا

نوزادانى که شب ها 
نمى خوابند، مادرانى خسته 

خواهند داشت. اما کمى 
اانعطاف پذیرى شما مى تواند این 

مشمشکل را هم کمتر کند

ا

وقتــى درد در 
دندان تان مى پیچد، احساس مى کنید بندبند وجودتان، 

درد را فریاد مى زند؟ بى قرارى و ناآرامى اى که با دندان درد مى آید، به شما مجال 
انجام دادن هیچ کارى را نمى دهد و گذشتن هر ثانیه را براى تان دشوار مى کند.

اگر دندان درد سراغ تان آمده اما دندانپزشک تان هنوز وقت مالقات به شما نداده، به این توصیه ها عمل کنید. 
شما با کمک برخى موادى که در آشپزخانه دارید، مى توانید الاقل براى مدتى، روى این درد، سرپوش بگذارید.

*فلفل قرمز + زنجبیل
پودر فلفل قرمز خالص را با پودر زنجبیل مخلوط کنید. سپس مخلوط را با کمى آب، به شکل خمیر دربیاورید و یک 

آزرده تــان، پنبه را کامالً به آنها آغشته کنید. شما مى توانید با قراردادن این پنبه روى دندان 
دردش را آرام کنید. اما حواستان باشد که این مواد، روى لثه شما قرار نگیرند.

*آب + نمک
یک قاشــق چایخورى نمک را در یک لیوان آب جوشیده بریزید و با آن، یک 
دهانشویه ضددرد درست کنید. اگر درد شما ناشى از التهاب و عفونت باشد، با 
چندبار چرخاندن این دهانشویه در دهان تان، آرام تر خواهید شد. عالوه بر این، 
شما مى توانید یک فنجان چاى غلیظى را که سرد شــده، به عنوان دهانشویه به 

خدمت بگیرید و با کمک چاى، دردتان را تسکین دهید.

*فلفل سیاه + سرکه
اگر از قنادى، شیرینى در کاغذهاى زردرنگ خریده اید، یا اینکه در خانه کاغذ الگو 

دارید، یک تکه از آن را به سرکه آغشته کنید. روى کاغذى که با سرکه کامًال 
خیس شده، کمى فلفل سیاه بریزید و آن را روى دندان دردناك بگذارید. 

ســپس با فک مقابل تان، روى این کاغذ، فشار بیاورید تا مواد، به 
دندان شما نفوذ پیدا کنند.

*آب اکسیژنه
اگر عالوه بر دنــدان درد، از بدمزگــى دهان و تب هم 
رنج مى برید، سراغ آب اکســیژنه بروید. نشانه هایى 
که در بدن تان بــروز پیدا کرده، خبــر از وجود یک 

عفونت در ناحیه دهان و دندان مى دهــد و تا زمانى که 
وقت دندانپزشکى تان برسد، مى توانید با 

چرخاندن آب اکسیژنه در دهان، 
آن محــدوده را ضدعفونى 

کنید و عفونت را کاهش 
دهید.

آزرده تــان،پنبه را کامال به آنها آغشته کنید. شما مى توانید با قراردادن این پنبه روى دندان 
دردش را آرام کنید. اما حواستان باشد که این مواد، روى لثه شما قرار نگیرند.

*آب + نمک
یک قاشــق چایخورى نمک را در یک لیوان آب جوشیده بریزید و با آن، یک 
دهانشویه ضددرد درست کنید. اگر درد شما ناشى از التهاب و عفونت باشد، با 
چندبار چرخاندن این دهانشویه در دهان تان، آرام تر خواهید شد. عالوه بر این، 
شما مى توانید یک فنجان چاى غلیظى را که سرد شــده، به عنوان دهانشویه به 

خدمت بگیرید و با کمک چاى، دردتان را تسکین دهید.

*فلفل سیاه + سرکه
اگر از قنادى، شیرینى در کاغذهاى زردرنگ خریده اید، یا اینکه در خانه کاغذ الگو 

دارید، یک تکه از آن را به سرکه آغشته کنید. روى کاغذى که با سرکه کامًال 
خیس شده، کمى فلفل سیاه بریزید و آن را روى دندان دردناك بگذارید. 

ســپس با فک مقابل تان، روى این کاغذ، فشار بیاورید تا مواد، به 
دندان شما نفوذ پیدا کنند.

*آب اکسیژنه
اگر عالوه بر دنــدان درد، از بدمزگــى دهان و تب هم 
رنج مى برید، سراغ آب اکســیژنه بروید. نشانه هایى 
که در بدن تان بــروز پیدا کرده، خبــر از وجود یک 

عفونت در ناحیه دهان و دندان مى دهــد و تا زمانى که 
وقت دندانپزشکى تان برسد، مى توانید با

چرخاندن آب اکسیژنه در دهان، 
آن محــدوده را ضدعفونى 

کنید و عفونت را کاهش 
دهید.

اگر دندان درد سراغتان آمد...
دردُکش هاى خانگى

یک متخصص طب  ســنتى گفت: با توجه به سرماى فصل زمستان، 
انجام حجامت در این فصل به ویژه در دى  ماه به شدت منع شده است.

مامک هاشمى حبیب آبادى اظهارداشت: در فصل زمستان منافذ بدن در 
اثر سرما بسته شده و حرارت میل به درون بدن پیدا مى کند، در نتیجه 
سیستم هضم غذا قوى تر شــده و تحریک اخالط با حجامت، باعث 
تحریک برخالف میل طبیعت شده و موجب تضعیف و تحلیل طبیعت 

بدن مى شود.
وى بــا تأکید 
بــر اینکــه 
فصلــى  در 
کــه گرما و 

ســرماى زیادى وجود دارد، نباید حجامت کرد، یادآور شد: بهتر است 
به علت گرماى زیادى که تابستان دارد، در این فصل نیز افراد حجامت 

نکنند .
وى با بیان اینکه حجامت در فصل هاى بهــار و پاییز که داراى هوایى 
معتدل هســتند، بهترین زمان توصیه  شــده اســت، تصریح کرد: از 

آنجایى که تابستان فصلى گرم و خشک است، بنابراین با انجام 
حجامت و خارج شدن خون از بدن، خشکى بدن تشدید 

مى شود.
وى تأکید کرد: براى سالمت بدن بهتر است 

در زمستان نیز حجامت صورت نگیرد به 
غیر از زمانى که فردى داراى بیمارى 

خاصى است که به تشخیص پزشک در این فصل 
نیاز شــدیدى به حجامت 

دارد. 

ببدن مى شود.

ممـنوع امت زمستانحجامت
در

یک متخصص طــب ایرانى گفت: یکى از ســاده ترین و 
مهمترین روش هاى پیشگیرى از سرما خوردگى، پوشاندن 

سر است مخصوصاً در ابتداى صبح .
ارمغان سادات کیهان مهر درباره پیشگیرى از سرما خوردگى 
کودکان اظهارداشــت: زمســتان داراى طبع سرد و تر 
است و بروز سرماخوردگى در این فصل شیوع بیشترى 
دارد،با رعایت نکات ساده مى توان از بروز سرماخوردگى 
در کودکان پیشــگیرى کرد. وى افزود:کــودکان به دلیل 
رطوبت باال و ضعف طبیعى، براى ابتال به ســرماخوردگى 

مستعد هستند.
این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: کودکانى که به مهد 
مى روند، کودکان با سابقه آلرژى، کودکان با ضعف ایمنى، 
کودکان با ســابقه ســینوزیت و عفونت گوش، کودکان با 

خروپف شبانه بیشتر در معرض سرماخوردگى هستند.
وى یادآور شد: پوشــاندن ســر و گوش بچه ها با روسرى 
(دخترها)، کاله نخى (نوزادان)، کاله متصل به لباس یا جدا 
(پسرها) در طوالنى مدت مى تواند از ضعف مغز جلوگیرى 
کند. وى اظهارداشت:نکته اى که باید ذکر کرد این است که 
خوردن شیره بادام، روغن مالى پشت گوش ها با روغن هاى 
گرم و خوردن حریره بادام و سیب رنده شده مى تواند به تقویت 

مغز کمک و از بروز سرماخوردگى پیشگیرى کند. 

کارهایى که دوست دارید و از آنها آرامش مى گیرید را انجام
 دهید.

یک متخصص طــب ایرانى گفت: یکى از ســاده ترین و 
مهمترین روش هاى پیشگیرى از سرما خوردگى، پوشاندن 

سر است مخصوصاً در ابتداى صبح.
ارمغان سادات کیهان مهر درباره پیشگیرى از سرما خوردگى 
کودکان اظهارداشــت: زمســتان داراى طبع سرد و تر 
است و بروز سرماخوردگى در این فصل شیوع بیشترى 
بروزسرماخوردگىدارد،با رعایت نکات ساده مى توان از بروز سرماخوردگى  رعایتنکاتسادهمىتواناز دارد،با

پیشگیرى از سرماخوردگى با 
«پوشاندن سر»

یکــى از مهمترین دالیل افزایش شــیوع کــم کارى تیروئید در 
ســال هاى اخیر، زیادشــدن روزافزون بیمارى خــود ایمنى بر 
ضدتیروئید اســت. اکنون مشخص شــده، یکى از علل افزایش 
بیمارى هاى خود ایمنى، کاهش تماس انسان ها با عوامل خارجى 
مثل میکروب ها و انگل هاست. سیســتم ایمنى ما انسان ها براى 
مقابله با انواع میکروب ها طراحى شده است و وقتى ما میکروب ها 
را به طور کامل از زندگى حــذف کنیم، این سیســتم دفاعى در 
درازمدت دچار بى نظمى و در نهایت ایجاد آسیب به اجزاى خودمان 

مى شود.
از دالیل دیگر افزایش شــیوع کــم کارى تیروئید، مصرف نمک 
اضافه است. ســال ها قبل به علت کمبود ید و شــیوع زیاد گواتر 
تصمیم گرفته شــد به نمک خوارکى ید اضافه شود. اضافه شدن 
ید، بسیارى از مشکالت ناشى از کمبود ید بخصوص در خانم هاى 
باردار و کودکان را کاهش داده است، ولى متأسفانه مصرف نمک 
در بســیارى از خانواده ها بیش از حد لزوم است. این مصرف زیاد، 
نه تنها مى تواند عامل افزایش فشار خون و سنگ کلیه باشد، بلکه 
به دلیل مصرف ید که در نمک مخلوط اســت، مى تواند شــیوع 

هاشیموتو راـ  که همان بیمارى خود ایمنى ضد تیروئید استـ  زیاد
 کند.

*عالئم این بیمارى چیست؟ 
عالئم بیمارى خیلى معمولى اســت و بیشتر مواقع دیر تشخیص 
داده مى شود. احساس خستگى، سرما،یبوست، خشکى و سردى 
پوســت، پف آلودگى صورت و بدن و خواب آلودگى زیاد از عالئم 

این بیمارى هستند.
با اندازه گیرى هورمون هاى تیروئید، کــم کارى تیروئید به خوبى 
قابل تشخیص است. خوشبختانه درمان هم سخت نیست. قرص 
لووتیروکسین که همان هورمون اصلى تیروئید است براى درمان 
این بیمارى استفاده مى شود. استفاده صحیح از این دارو، به خوبى 
همه عالئم بیمارى را کنترل مى کنــد. نکته اصلى و مهم که باید 
توجه شود این است که بیمارى کم کارى تیروئید خیلى آرام و اندك 
اندك ایجاد مى شود و بیشتر بیماران همان اوایل بیمارى که عالئم 
چندانى ندارند، متوجه بیمارى مى شوند و پزشک با انجام آزمایش، 
آن را تشــخیص مى دهد. در مراحــل اول، هورمون هاى تیروئید 

اندکى کم شده اند 
و فقــط هورمون 
باالســت   TSH
کــه از مغز ترشــح 
مى شــود و هورمون 

محرك تیروئید است. 
بیشــتر بیماران در این 

مرحله، تشــخیص داده 
مى شوند و عالئم چندانى 

ندارند. در واقع عالئمى مثل 
احساس خستگى و سرما، بیشتر 

مواقع مربوط بــه کم تحرکى و 
بى حوصلگى است و بیمارى تیروئید 

مسئول آن نیســت. افزایش وزن نیز 
ربط زیــادى به کــم کارى تیروئید ندارد و 

اصوًال مربوط به عدم تعادل خوراك و و ورزش
 است. 

طر

و کم خ
کم کارى تیروئید، بیمـارى شایع 

یک فوق تخصص چشم با اشــاره به اینکه زیاد 
بودن رنگدانه یا پیگمان پوســت، سبب سیاهى 
دور چشم مى شــود، گفت: در برخى از موارد، بر 
اثر سایه اى که بینى یا پلک ها بر چشم مى اندازند، 
افراد احساس مى کنند که زیر چشم آنها سیاه یا 
کبود شده است در صورتى که به دلیل گود شدن 
دور چشم و مطالعه زیاد یا شب زنده دارى بیش از 

حد، این مشکل به وجود مى آید.
فرزاد پاکدل اظهارداشــت: سیاهى دور چشم در 
برخى از افراد به صورت مادرزادى یا اکتســابى 

است.
وى با بیان اینکه در برخى از افراد، اضافه شــدن 
پیگمان پوست به خصوص در نواحى اطراف چشم 
سبب سیاهى دور چشم مى شود، افزود: در برخى از 
افراد گردش خون عروق سطحى زیر پوست زیاد 
بوده، بنابراین در افرادى که پوست نازکى دارند، 

عروق زیر پوست آنها بیشتر مشاهده مى شود.
این فــوق تخصص چشــم خاطرنشــان کرد: 
گود رفتگى زیر چشــم و پلک ها از جمله عناصر 
بسیار حساس و نازك  هستند و این عامل، سبب 
شده تا تغییرات پوست را شــفاف و سریع نشان 

دهند.
پاکدل با اشــاره به اینکه وقتى چربى زیر پوست 
کاهش یابد و پوســت نزدیک به استخوان شود، 
این مســئله ســبب شــده تا هاله اى دور چشم 
مشــاهده شــود، عنوان کرد: در برخى از موارد، 
بر اثر ســایه اى که بینى یا پلک ها بر دور چشم 
مى اندازند، افراد احساس مى کنند که زیر چشم 

تغییر رنگ داده است.
وى تأکید کرد: در افرادى که به علت مادرزادى 
پیگمان یا رنگ دانه پوست آنها زیاد است و این 
مسئله سبب شده تا زیبایشان را از دست بدهند، 
مى تــوان از بلیچینگ و کم کــردن رنگدانه به 
روش هاى علمى که توسط پزشک حاذق انجام 
مى شود، اســتفاده کرد. وى ادامه داد:همچنین 
استفاده از کرم هاى پوشــاننده و تزریق ژل نیز 
مى توان جهت محو کردن این مشــکل استفاده 

کرد. 

علت سیاهى
 دور چشم چیست؟
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قاچاق مواد مخدر به وسیله معده گوسفندان! قاچاق مواد مخدر به وسیله معده گوسفندان! 

داماد جنایتکار که در اقدامى شــوم هفــت نفر از اعضاى 
خانواده همسر خود را در شهرستان سلماس به قتل رسانده 
بود صبح روز پنج شنبه هفته گذشــته در فلکه شهردارى 

سلماس، در مألعام به دار مجازات آویخته شد.
نیمه شــب 27 اردیبهشت ماه ســال جارى تمام اعضاى 
خانواده اى در ســلماس از جمله یک نوزاد 40 روزه توسط 
داماد خانواده به قتــل رســیدند. وى در دادگاه به پنج بار 
قصاص در مألعام و 148 ضربه شــالق و 14 سال زندان 
محکوم شد. در این ماجراى خونین هفت زن و مرد و کودك 
کشته شدند و عامل جنایت که بالفاصله از صحنه گریخته 
بود، ساعاتى بعد با ردیابى هاى گسترده پلیسى دستگیرشد.
حدود ســاعت یک ونیم بامداد چهارشنبه 27 اردیبهشت 
ســاکنان محله خیابــان مصطفى خمینى شهرســتان 
سلماس واقع در استان آذربایجان غربى؛ با شنیدن صداى 
شلیک هاى گلوله سراسیمه از خانه هایشان بیرون دویدند. 
آنها بالفاصله وارد خانه محل حادثه شدند و درکمال بهت 
و ناباورى با اجساد خونین شش نفر از ساکنان خانه روبه رو 
شــدند که با گلوله از پا درآمده بودنــد. دقایقى بعد از این 
واقعه هولناك مأموران کالنترى و امدادگران اورژانس به 
محل حادثه رسیدند. بررسى ها نشان داد هرشش نفر از پا 
درآمده اند، اما پیکر دخترك شش ساله اى که مجروح شده 
بود بالفاصله به بیمارســتان انتقال یافت که تحت درمان 
فورى قرارگرفت.از ســوى دیگرتیم هاى پلیس که عامل 
کشتار خانوادگى را شناسایى کرده بودند بالفاصله عملیات 
گسترده اى براى دســتگیرى جنایتکار مسلح آغازکردند. 

سردار اصالنى رئیس پلیس استان آذربایجان غربى ضمن 
شرح این قتل عام خانوادگى گفت: «حدود ساعت یک و 
نیم بامداد 27اردیبهشت پس از اعالم پلیس 110 درباره 
تیراندازى در شهرستان سلماس و وقوع یک کشتار جمعى 
خانوادگى بالفاصله مأموران انتظامى شهرستان سلماس 
در محل وقوع جنایت حضور یافتند و با صحنه دلخراشى 
روبه رو شــدند. در بررســى هاى به عمل آمده مشخص 
شد فردى به نام «حسین» 39 ســاله  به دلیل اختالفات 
خانوادگى که با خانواده همسرش داشته به طور مسلحانه 
وارد خانه پدرزنش شده و ضمن درگیرى و نزاع با ساکنان 
خانه تمامى اعضاى خانواده را که هفت مرد و زن و کودك 

بوده اند، به رگبار گلوله بسته است.»
دقایقى بعد امدادگران اورژانس با سه دستگاه آمبوالنس 
به محل حادثه رســیدند تا به کمک مجروحان بشتابند. 
امدادگران در میان اجساد ســه زن و دو مرد که در زمان 
حمله و با رگبار گلوله کشته شده و اجسادشان در آن خانه 
پراکنده بود، متوجه دو کودك شــدند که با وجود اصابت 
گلوله هنوز زنده بودند. یکى شــان نــوزاد 40روزه اى بود 
که وضع وخیمى داشــت و دیگرى دختربچه شش ساله  
خانواده که او نیز با اصابت گلوله به قفسه سینه اش مجروح 
شــده بود که هر دو را به بیمارستان ســلماس رساندند. 
کودك شیرخوارهـ  فرزند برادرزن دامادـ پس از انتقال به 
بیمارستان جان داد و دختربچه شش ساله خانواده که در 
بخش فوریت هاى پزشکى تحت نظر پزشکان قرار گرفته 
بود هم ظاهراً پس از مدتى فوت مى کند. پدر 61 ساله، مادر 

58 ساله و دو دختر 28 ساله و 24 ساله خانواده و برادرزن 
27 ساله قاتل دیگر کشته شدگان این جنایت خونین بودند.

دستگیرى عامل جنایت
به گزارش پلیــس، داماد خانواده پس از کشــتار اعضاى 
خانواده همســرش از محل جنایت بیرون دوید و هنگام 
فرار نگاهش به یک خودروى پژو 405 که در کنار خیابان 
پارك شده بود افتاد و پس از به مشاجره لفظى  و درگیرى 
با صاحب خودرو به زور و تهدید سوار خودرو شد و با توجه 
به اینکه سوئیچ خودرو روى آن بود، ماشین را روشن کرد 
و به سرعت راه افتاد. پس از فرار داماد جنایتکار، مأموران 
جستجوى گســترده اى را براى یافتن این مرد جوان آغاز 
کردند و سرانجام در کمتر از 12 ســاعت توانستند او را در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرماندار سلماس در پاسخ به اینکه متهم چگونه ردیابى شد، 

اظهار داشت: «ابتدا دوستى که همراه او در صحنه جنایت 
حضور داشت دستگیر شد و پس از آن با ردیابى تلفن همراه 

متهم مأموران او را دستگیر کردند.»
مسعود حاجى علیلو در ادامه تصریح کرد: «شائبه جنون یا 
حالت غیرطبیعى قاتل وجود نداشت چراکه اگر مشکالت 
روحى داشت، دوست و پسر خودش را هم در صحنه جرم 
به قتل مى رساند. ضمن آنکه طبق نظریه پزشکى قانونى، 
قاتل پس از ارتکاب جرم، باالى ســر هر کدام از مقتوالن 
رفته و تیر خالص به آنها شــلیک کرده است. «محسن 
اکبرى» پدر زن قاتل از بازنشســتگان آموزش و پرورش 
بود و کمک هاى زیادى هم به دامادش (قاتل) کرده بود.»

5 بار قصاص براى قاتل
رئیس دادگسترى شهرستان خوى، حکم قاتلى که هفت 

نفر را در سلماس کشته بود اعالم کرد.

على حســن زاده درباره اعــالم حکم قاتــل پرونده قتل 
خانوادگى هفت نفره در ســلماس، اظهار داشــت: «قاتل 
این پرونده پس از رســیدگى هاى جامع و کامل به پنج بار 
قصاص در مألعــام و 148 ضربه شــالق و 14 ســال 
زندان بدین شــرح محکوم مى شــود: بابــت هفت فقره 
قتل عمدى بــه پنج نوبت مجازات قصــاص نفس،بابت 
سرقت مســلحانه در شب به ده ســال حبس و 74 ضربه 
شــالق، بابت تهیه، حمل و اســتفاده از سالح به دو سال 
حبس، بابت تهدید با اســلحه (همســرش قبل از فوت و 
مالباخته به هنگام ســرقت) دو ســال حبس و 74 ضربه

 شالق.»
وى خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه جنایت صورت گرفته 
از نوع قتل هاى داعش گونه است و موجب اخالل در نظم و 
امنیت عمومى و جریحه دار کردن احساسات عمومى مردم 
شــده، مصلحت در اجراى قصاص در مألعــام بوده و به 

همین دلیل و براى تسکین اهالى و اولیاى دم کشته شدگان 
و عبرت آموزى و پیشــگیرى از چنین جنایتى مقرر شــد 
مجازات قصاص در جلوى در خانه محل جنایت با تأمین 

امنیت انجام پذیرد.»
قاضى این پرونده قتل با اشاره به سالمت کامل روحى و 
روانى قاتل در حین ارتکاب جرم، تصریح کرد: «هشت دلیل 
عمده بر تعادل روحى و روانى و سالمت کامل روحى قاتل 
داللت مى کند که هفت دلیل عمده داللت بر این دارد که 
همسر قاتل با احدى رابطه نامشروعى نداشته و گواهان به 
پاکدامنى وى شــهادت داده اند و انگیزه قتل به هیچ وجه 
ناموسى نبوده و تمامى دفاعیات قاتل و وکیل مدافع ایشان 

رد شده است.» 
در نهایت این داماد قاتل روز پنج شنبه هفته گذشته 21 دى 
ماه سال جارى در فلکه شهردارى شهرستان سلماس، در 

مألعام به دار مجازات آویخته شد.

رئیــس پلیس امنیت عمومــى هرمزگان 
از شناســایى و دســتگیرى 21 خواننده 
زیرزمینى و پلمب 6 استودیو غیرمجاز در 

بندرعباس خبر داد.
 سرهنگ على اصغر عبادى نیک اظهار 

داشــت: مأموران پلیس امنیت 
عمومى اســتان هرمزگان با 
انجــام کار اطالعاتى و رصد 

مجازى  فضاى 
و شــبکه هاى 
 ، عــى جتما ا
با  که  تعدادى 

هویت هاى مســتعار به صورت زیرزمینى 
اقدام به فعالیت خوانندگى حرفه اى کرده 
و کلیپ هایى از ترانه هاى خود را با محتوا و 
مضامین غیر اسالمى و بعضاً بدون رعایت 
شــئونات اخالقى و اجتماعى در سایت ها 
و شــبکه هاى ماهواره اى معاند و فضاى 
مجازى انتشــار مى دادند شناسایى 
کردند. وى افزود: مأموران با تشکیل 
اکیپى به محــل و مخفیگاه متهمان 
اعزام شــدند و طــى دو عملیات 
جداگانه تعداد 21 نفر از خوانندگان 
زیر زمینى غیر مجاز که 9 نفر از آنها 

خانم بودند دستگیر کردند.
این مسئول انتظامى اذعان داشت: اغلب 
دستگیرشــدگان اظهار عــدم آگاهى از 
ممنوعیت و غیر مجاز بودن موضوع داشتند 
که در صورت عدم اطالع رســانى اینگونه 
موضوعات، شــاهد افزایش و گسترش 
روزافزون این موضوع در اســتان خواهیم 

بــود. وى تصریح کــرد: در این راســتا 
6 اســتودیو غیرمجاز متعلــق به متهمان 

شناسایى و پلمب شد.
ســرهنگ عبادى نیک اظهار داشت: این 
نوع موسیقى با توجه به منشأ شکل گیرى، 
عناصر فعال در آن و منابع مالى، شخصیت 
گردانندگان، فرهنگ حاکــم بر گروه ها و 
کارکرد آنها در ســطح جامعه آسیب هاى 
متعددى براى جوامع در پى دارد و به دنبال 
آن پیامد هاى منفى و البته گسترده دیگرى 
را به همراه خواهد داشت. وى بیان داشت: 
فعاالن این بخش از موســیقى آهنگ هاى 
خود را مخفیانه تولید مــى کنند و عامدانه 
عبارات و عناوینــى نامأنوس را در ریتم ها 
به کار مى گیرند تا هیــچ دولت و یا مرجع 
رسمى نتواند به اینگونه آثار مجوز فعالیت 
و یا فروش را به صورت قانونى اعطا کند و 
به تعبیر دیگر ارائه کنندگان این نمونه آثار 

عامدانه از رسانه اى شدن پرهیز دارند. 
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فرمانده انتظامى شهرستان زابل از کشف مواد مخدر به روش بلع و جاسازى 
انبارى در معده سه رأس گوسفند در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ غالمرضا نجابت در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پى کسب 
خبرى مبنى بر قاچاق مواد مخدر از طریق جاساز و بلعیدن در معده احشام و 
انتقال آنها به شمال کشور توسط یک قاچاقچى سابقه دار، بررسى موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى 
قرار گرفت. وى افزود: مأموران در پایانه مسافربرى شهرستان یک دستگاه 
خودروى وانــت که در حال انتقال احشــام به یک دســتگاه اتوبوس بود را 
شناسایى کرده و در بازرســى از این خودرو سه رأس گوسفند کشف و در این 

رابطه دو قاچاقچى را نیز دستگیر کردند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: متهمــان به قاچاق مواد مخدر از طریق بلع و 
انبارى در معده سه رأس گوسفند با استفاده از آهن ربا اعتراف کردند که پس از 
ذبح گوسفندان، مقدار 15 کیلو و 700 گرم مواد مخدر از نوع تریاك کشف شد.

جانشــین رئیس پلیــس راه اســتان همــدان گفت: 
ســانحه رانندگى در جــاده مالیر منجر بــه مصدوم 
شدن شــش عضو یک خانواده و مرگ یک نفر از آنها

 شد.
سرهنگ سعید اســماعیلى اظهار داشت: یک دستگاه 
خودروى پراید شامگاه چهارشنبه در جاده مالیر - زاغه 
در حال تــردد بود که به علت انحراف بــه چپ، با پهلو 
و قســمت باك سوخت یک دســتگاه کامیون برخورد 

مى کند.
 وى افزود: این خودروى پراید داراى هفت سرنشین بود 
که در این سانحه رانندگى یک کودك دو ساله جان خود 

را از دست داد.
سرهنگ اسماعیلى گفت: شش عضو دیگر این خانواده 
مجروح و مصدوم شدند که شمارى از آنها به بیمارستان 

مالیر منتقل و تعدادى در محل مداوا شدند. 
وى بــا بیان اینکــه احتماًال خــواب آلودگــى راننده 
پراید منجر به ورود این وســیله نقلیه بــه خط مقابل 
و برخــورد بــا کامیون شــده اســت، افــزود: بخش 
زیادى از ســوانح جاده اى از جمله واژگونى وســایل 
نقلیه به علت بــى توجهى راننده به مســیر مقابل رخ 

مى دهد.
شایان ذکر است؛ دى ماه سال گذشته ده نفر در سوانح 
جاده اى این اســتان فوت کردند در حالى که این آمار 
در 15 روز دى ماه ســال جارى به هشــت نفر رسیده

 است.

 مرگ کودك 2ساله 
در تصادف پراید 
با کامیون 

کالهبردار حرفه اى که به بهانه وامدار نبودن واحدهاى آپارتمانى اقدام به تهیه وام بانکى با سند 
واحدهاى فروخته شده براى خود مى کرد، با تالش مأموران پلیس آگاهى دستگیر و روانه زندان شد.

 فرمانده انتظامى استان البرز  گفت: در پى مراجعه یکى از شهروندان به پایگاه دوم پلیس آگاهى استان 
و اعالم شکایت مبنى بر کالهبردارى از سوى یک فروشنده واحد هاى آپارتمانى با توجه به حساسیت 

موضوع، پیگیرى پرونده و شناسایى کالهبردار در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
سردار عباسعلى محمدیان اظهار داشــت: پرونده تحت بررسى بود که 24 نفر دیگر از شهروندان نیز با 
مراجعه به پایگاه غرب پلیس آگاهى طى اعالم شکایت اظهار داشتند از سوى فردى که خود را سازنده 
پروژه هاى ساختمانى معرفى کرده و اقدام 
به پیش فروش واحد هاى آپارتمانى مى کرد 
در مجموع به مبلغ ده میلیارد ریال از آنان 
کالهبردارى شده و نامبرده اکنون متوارى 
است و از وى اطالعى ندارند. وى افزود: 
طبق اظهارات مالباختگان، فرد کالهبردار 
با ادعاى واگذارى واحد هاى آپارتمانى در 
موعد مقرر، عالوه بر اینکه به تعهدات خود 
عمل نکرده بلکه با استفاده از سند ملک 
اقدام به دریافــت وام و ایجاد بدهى براى 

خریداران کرده است.
ســردار محمدیان تصریح کرد: با توجه به اطالعات تکمیلى و بررسى هاى انجام شده در نهایت متهم 
مذکور شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه در یکى از مناطق شهر کرج دستگیر شد. وى اظهار داشت: 
متهم پس از انتقال به پایگاه غرب پلیس آگاهى استان البرز ابتدا منکر هرگونه جرمى شد، اما در مواجهه با 
مالباختگان به جرم خود مبنى بر کالهبردارى در پوشش فروش واحد هاى آپارتمانى اعتراف کرد و اذعان 
داشت که واحد هاى مذکور را با عنوان واحد هایى بدون وام و بدهى به خریداران فروخته و با سند آنها 
اقدام به دریافت ده میلیارد ریال وام بانکى کرده و واحد هاى مذکور را نیز در موعد مقرر تحویل خریداران 
نداده است. این مقام انتظامى  گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائى و با قرار وثیقه 

قانونى 10 میلیارد و 3 میلیون و 500 هزار ریالى روانه زندان شد.
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راز پرونده شــلیک مرگبــار به دختر جــوان در ریگان 
کشف شد.

رئیس دادگسترى شهرستان ریگان اســتان کرمان با 
اشــاره به پرونده پیچیده مفقودى دختــر جوان در این 
شهرستان گفت: هفته گذشته پس از شش ماه تحقیق 
فنى مشخص شــد خانم جوان به ضرب گلوله به قتل 

رسیده است.
امین ســلطانى زرندى اظهار داشــت: در تاریخ 12تیر 
ســال جارى پس از اعالم مفقودى یــک خانم جوان 
26ساله بالفاصله رسیدگى به این موضوع در دستور کار 
سیستم قضائى و پلیس قرار گرفت. وى بیان کرد: پس 
از تحقیقات اولیه توسط کارآگاهان پلیس آگاهى احتمال 
به قتل رسیدن این خانم جوان قوت گرفت و بالفاصله با 
دستور قضائى پنج مظنون مرتبط با این حادثه دستگیر 
شدند. رئیس دادگسترى شهرســتان ریگان ادامه داد: 

به لحاظ پیچیدگى موضوع تحقیقــات تکمیلى در این 
رابطه ادامه یافت تا اینکه هفته گذشته راز این ماجراى 
پیچیده که شش ماه به طول انجامید رمزگشایى و قاتل 
دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. وى با بیان اینکه قاتل 
از خویشاوندان مقتول است افزود: اختالفات خانوادگى 

علت و انگیزه این حادثه دلخراش بوده است. 
این مقام قضائى تصریح کرد: قاتــل در اعترافات اولیه 
اقرار کرده است که با طرح نقشه قبلى توسط همدستش، 
«الف.م» (مقتول)  را به بیابان هاى اطراف ریگان منتقل 
مى کند و با پنج ضربه گلوله اسلحه کالشینکف به قتل 

مى رساند و جنازه وى را به درون چاه پرتاب مى نماید.
ســلطانى زرندى تأکید کرد: افراد باید در خصوص حل 
وفصل اختالفات خانوادگى شــان با طــرح دعوى در 
سیســتم قضائى پیگیر امور باشــند و یا اینکه از مراکز 
مشاوره خانواده، نهادهاى فرهنگى ودینى کمک گیرند.

علت  قتل دختر جوان پس از 6 ماه افشا شد

قاتل به نوزاد 40 روزه و دختر 6 ساله
 هم تیرخالص زده بود 
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دانــا کســى اســت کــه قــدر خــود را بشناســد و در 
نادانــى انســان ایــن بــس کــه ارزش خویــش ندانــد. 
خصم گونه ترین افراد نزد خدا کســى اســت که خدا 
او را بــه حال خود واگذاشــته اســت تا از راه راســت 

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

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در 
ضلع شرقى میدان امام خمینى از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

چاپ اول

بدینوسیله شهردارى کرکوند قصد دارد به استناد مجوز شماره 144- 96/5 مورخ 96/08/09 نسبت به فروش 8 قطعه زمین واقع در شهرك محمدیه را با مشخصات زیر و با 
قیمت پایه کارشناسى رسمى دادگسترى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت بازدید و اطالع از شرایط برگزارى و اخذ مدرك مزایده حداکثر تا تاریخ 

96/11/17 به امور مالى شهردارى کرکوند به آدرس شهرستان مبارکه- شهر کرکوند- بلوار امام خمینى «ره» مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 5 ٪ کل قیمت پایه کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر پالك بحساب بانک صادرات 0102951605005 بنام شهردارى کرکوند

2- مبلغ سپرده واریزى در صورت برنده شدن متقاضى به عنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و در صورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
3- هزینه مزایده (منجمله کارشناسى، نقل و انتقال و ارزش افزوده و آگهى و...) نیز کلیه اضافات قانونى متعلقه به عهده برندگان مزایده مى باشد.

4- شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند. 
5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ آگهى تا تاریخ 96/10/30 خواهد بود.

6- محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هر مورد مزایده (فیش خرید اسناد 
از واحد درآمد دریافت شود)

7- شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بر روى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد، آن پالك را بصورت مجزا به باالترین پیشنهاددهنده واگذار نماید.
8- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان در مزایده بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/11/17 بشرح ذیل به 
دبیرخانه محرمانه این شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند. پاکت (الف): سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان 

رسیده باشد. پاکت (ب): برگ پیشنهاد قیمت
9- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- الزم به ذکر است مطابق ماده 7 آیین نامه مالى شهردارى ها، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نظر خود را اعالم 
مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20 روز) قابل تمدید خواهد بود.

11- پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند، انتقال و... همچنین تأمین آب، برق، گاز و ســایر خدمات مورد نیاز به عهده برنده مى باشد و شهردارى از این بابت هیچگونه 
تعهدى نخواهد داشت. 

آگهى مزایده عمومى

حسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت اول

آدرسقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژمجوز شوراکاربرىنوع مزایدهشماره پالكردیف
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144- 96/5مسکونىفروش
96/08/09

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 201402/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 27202404/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 38199/80399/600/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 49197/50395/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 515206/80434/280/000
شهرك محمدیه، شمالى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 631216432/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 733206/80454/960/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 842236/40508/260/000
شهرك محمدیه، شمالى بر گذر 8 مترى

 

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شوراى اسالمى 
شهر تیران نسبت به فروش تعدادى از زمینهاى کارگاهى خود با 
شــرایط مندرج در آگهى مزایده داخلى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/08 به شــهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

چاپ اول
شهردارى تیران

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
تصویر پروانه طراحى و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویر عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان آسانسور و پله برقى

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1396/10/23 لغایت روز سه شنبه مورخ 1396/10/26

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید و راه اندازى یک 
دستگاه آسانسور جهت ساختمان فناورى اطالعات دانشگاه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى 
درمانى استان اصفهان 

م الف: 130397 

فروش زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دامنه
شهردارى دامنه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20 مورخ 96/10/11 شوراى اسالمى محترم شهر دامنه نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش زمین 

با کاربرى مسکونى واقع در شهر دامنه (محله بنیاد مسکن) اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ آگهى نوبت اول به واحد امور مالى شهردارى دامنه مراجعه نمایند.

1- ضمناً هزینه چاپ آگهى و کارشناسى و انتقال سند بر عهده برنده مزایده مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست بابت شرکت در مزایده (پنج درصد) مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 

3100003176004 نزد بانک ملى شعبه داران واریز نمایند و یا ارائه ضمانتنامه بانکى به میزان مبلغ مذکور الزامى مى باشد.
3- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

شهردارى دامنه

شماره آدرسردیف
مساحت کاربرىپالك

(مترمربع)
قیمت پایه 

کارشناسى (ریال)
5 درصد سپرده شرکت 

در مزایده (ریال)
210168/000/0008/400/000مسکونى40بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب1
210178/500/0008/925/000مسکونى41بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب2
443420/850/00021/042/500مسکونى42بلوار بسیج- جنب شرکت آب و فاضالب3

خیابان دهه فجر- جنب زمین ورزشى قدیم و دکل 4
309/80325/290/00016/264/500مسکونى1مخابراتى روبروى مسجد امیرالمومنین (ع)

مشخصات زمین هاى شهردارى

نوبت دوم

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 
تقریبى 30 تن ضایعات آهن متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ سه شنبه 
96/11/03 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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ناو «ایندیانا پلیس» ناو «ایندیانا پلیس» 
چگونه پس از چگونه پس از 7272 سال پیدا شد سال پیدا شد

گروهى به رهبرى یکى از مؤسسان مایکروسافت، ناو «ایندیاناپلیس» آمریکا را پیدا 
کردند. این ناو در زمان جنگ دوم جهانى به وسیله یک زیر دریایى ژاپنى در روز 30 

جوالى 1945 غرق شده بود.
در آن سال ناو ایندیاناپلیس بعد از آنکه  یک بمب هســته اى را در جزیره «تینیان» 
اقیانوس اطلس تحویل هواپیمایى داد که قرار بود آن بمب را بر فراز هیروشیما منفجر 
کند، هدف اصابت اژدر زیردریایى ژاپنى قرار گرفت. بعد از این حمله حدود 800 نفر 
از هزار و 196 سرنشین آن کشتى از غرق شــدن نجات یافتند ولى وقتى چهار روز 
بعد نیروى دریایى آمریکا موقعیت آنها را شناسایى کرد فقط 317 نفر زنده باقى مانده 
بودند. بعدها بازمانده ها نقل کردند که چگونه کوسه ها آنها را دوره کرده بودند و زنده 

و مرده را مى بلعیدند.
محل تقریبى دفن شدن این کشتى جنگى، تیم جســتجو را سردرگم کرده بود ولى 
«پائل آلن» یکى از مؤسسان مایکروسافت و از ســرمایه گذاران تیم جستجو، یک 
عکس 72 ساله منتشر کرد که در عمق 9 کیلومترى از سطح آب گرفته شده بود. این 

تصویر، شکلى دانه دانه و آبى رنگ از پیکر کشتى را نشان مى داد که به 22 مجروح 
زنده این رویداد، وعده پیدا شدن کشتى را مى داد. «آرتور لینرمن»، 93 ساله از ایالت 
«ایلینوز» مى گوید: «من سال ها آرزو داشــتم پیدایش کنند. البته خانواده هایى که 
یکى از اعضایشان را در اثر این حادثه از دست داده اند احساس ناراحتى خواهند کرد 
ولى نگرانى آنها را خاتمه مى دهد.» گروه هاى جستجوى قبلى به دلیل غرق شدن 

سریع و نداشتن سیگنال نتوانسته بودند کشتى را بیابند. 
در روز حمله به کشتى، اولین اژدر زیردریایى ژاپنى به کمان سمت راست کشتى اصابت 
کرد و مخزن سوخت 13هزار و 249  لیترى آن را مشتعل کرد که در ستونى از آتش 
منفجر شد. دومین اژدر به میانه کشتى بر خورد کرد و تانک هاى دیگر سوخت و انبار 
مهمات را منفجر و کشــتى را دو تکه کرد. «لوئل دین کوکس» از بازمانده هاى آن 

انفجار مى گوید: « در اثر شدت انفجار، ناگهان من به هوا پرتاب شدم.»
وقتى اولین اژدر به کشتى اصابت کرد، دســتور تخلیه صادر شد. «دین کوکس» که 
درآن زمان یک جوان 19 ساله نیروى دریایى بود، از روى کشتى خود را به آب انداخت. 

کشتى در 12 دقیقه غرق شد اما افراد نجات یافته روى قایق هاى نجات دور هم جمع 
شدند تا نظم بگیرند. وقتى سپیده زد، کوسه ها رسیدند.

او مى گوید: «من یکى از آنها را بعد از روشــنایى روز دیدم. آنها بزرگ بودند، قســم 
مى خورم یکى از آنها 4/5 متر طول داشت. آنها مدام آنجا بودند. بیشترشان از اجساد 

تغذیه مى کردند اما  کم کم به بازماندگان هم حمله کردند.» 
دین کوکس ادامه مى دهد: «در آن آب هاى شفاف مى توانستیم دور زدن کوسه ها 
را ببینیم، آنها باال مى آمدند و آرام به ما مى خوردند. یکى از آنها چند بار به من برخورد 
کرد. بعد یکى از آنها مثل رعد حمله مى کرد و یکى از ما را به عمق آب مى کشــید. 

ملوان کنارى من را یکى از آنها برد.»
کوسه ها اما تنها علت کشته شدن بازماندگان حمله زیردریایى ژاپنى نبودند بلکه ملوان هاى 

بیشترى از تشنگى و یا مسمومیت با نمک ناشى از خوردن آب دریا مى مردند. 
تا صبح روز چهارم بعد از حادثه، محل بازماندگان حادثه ناو ایندیاناپلیس قابل شناسایى 
نبود اما در همین روز، یک خلبان هواپیماى آبى وقتى دید کوسه ها چگونه کسانى را که 

در اقیانوس سرگردانند مى درند، از دستورات سرپیچى کرد و براى سوار کردن نجات 
یافتگان در آب فرود آمد. بقیه افراد را «یو اس اس دویل»، یک رزمناو آمریکایى که 

کمى بعد از نیمه شب به آنجا رسید از آب گرفت. 
جستجو براى بقایاى ناو ایندیناپلیس برپایه حدسیات ناواضحى از موقعیت آنها انجام 
شد. «تیم آلن» بر روى قایق تحقیقاتى «پرنده دریایى» و با هدایت تاریخدانى از مقّر 
میراث و تاریخ نیروى دریایى آمریکا جستجوى خود را از سمت غربى کف اقیانوس 
آغاز کرد. «ریچارد هولور» یک قایق نظامى را شناسایى کرد که موقعیت ایندیاناپلیس 
را در شبى که اژدر خورده بود مشخص مى کرد. این شــروعى بود براى تحقیقى به 
وسعت15 هزار و 540 کیلومتر مربع با زیردریایى توســعه یافته اى که مى توانست 

6000 متر به عمق آب برود.
آلن که چهل و ششمین مرد ثروتمند دنیاســت گفت که جستجو براى بقایاى الشه 
ایندیاناپلیس ادامه خواهد یافت. او افزود: «من امیدوارم هر کســى که با این کشتى 

تاریخى در ارتباط است با این کشف به یک جمع بندى برسد.»

منبع:  TIMES / مترجم: محمدرضا ارزانى

حقه هاى 
جاسوسى

در آوریل 1945، «هریمان»، ســفیر آمریکا در اتحاد جماهیر شوروى، قاب بزرگ کنده کارى شده نشان 
مشهور «عقاب آمریکا» را از نماینده جوانان شوروى به عنوان هدیه دریافت کرد که نشانه حسن نیت آنها 
در ایجاد روابط صلح آمیز با ایاالت متحده تلقى مى شــد. در نظر اول شاید شگفت انگیز به نظر برسد که 
شخصى در موقعیت او هدیه اى از میزبانان روسش دریافت و آن را در اتاق مطالعه اش نصب کند اما با این 
حال نیروهاى امنیتى آمریکا نتوانستند اتهامى در حد جاسوسى به هریمان وارد کنند. در حقیقت دستگاه 
شنودى بسیار پیچیده در مهر اهدایى روس ها نصب شده بود که «لئون ترمین»، فیزیکدان شوروى آن 
را اختراع کرده بود. نبوغ استفاده شده در این اختراع این بود که دستگاه شنود مزبور احتیاج به  منبع تغذیه 
داخلى که امواج صوتى را به امواج رادیویى تبدیل مى کند نداشــت و فقط  موج خاصى را مخابره مى کرد 
که توسط گیرنده هاى نصب شــده در یک اتومبیل ون که بیرون سفارت آمریکا متوقف بود دریافت مى 
شد. این یعنى فرستنده داخل قاب مى توانست تا سال ها در آن مکان باقى بماند. این ابزار جاسوسى بسیار 
پیچیده روس ها تا سال 1952 که در اتاق سفیر آمریکا در شوروى قرار داشت،  وظیفه  استراق سمع سفیران

 ایاالت متحده را بر عهده داشت.
این داســتان زمانى علنى شد که شوراى امنیت ســازمان ملل به دنبال هدف قرار گرفتن یک هواپیماى 
جاسوسى U2 آمریکا توسط شوروى در حین مأموریت جاسوسى بر فراز شوروى، در سال 1960، تشکیل 
جلسه داده بود. در چهارمین روز این نشست، آمریکایى ها این میکروفن را به نمایش گذاشتند تا نشان دهند 

که جاسوسى آنها در تالفى اقدامات مشابه از سوى شوروى صورت گرفته است.

جاسازى دستگاه شنود در نشان بزرگ

«هنرى کابوت لوج»، پسر نماینده آمریکا در سازمان ملل 
(چپ) در سال 1960 دستگاه شنود ُمهر بزرگ را در شوراى 
امنیت سازمان ملل به اعضا نشان مى دهد.

در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید 
فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در  گستره اى از جوندگان انفجارى تا چترهاى 

ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن»، سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت 
بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى 

جاسوسى پرده برداشته است که در هر شماره  از نظرتان مى گذرد:

این عکس که سال 1952گرفته شده است، سنگرگرفتن نظامى هاى 
کره جنوبى در مدار جغرافیایى 38 درجه شمالى را به تصویر مى کشد. 

در خط مقدم جنگ دو کره، تپه 266 شاهد ماه ها جنگ سنگین بین دو طرف 
بوده است. 

در این جنگ، سربازان  آمریکایى، کره جنوبى و کلمبیایى همگى در حفظ 
موقعیتى با اسم مستعار «بالدى قدیم» مشارکت داشتند.

 این نام بعد از اینکه بیشتر درختان این منطقه تپه اى در اثر حمالت سنگین 
توپخانه اى در بحبوحه جنگ از بین رفت مورد استفاده قرار گرفت.

جنگ «بالدى قدیم»

تصویر هفته

«ارنست کدى» و «چارلز آدامز» در 16 اوت 1942 در بحبوحه 
جنگ جهانى دوم، سوار یک بالن هوایى نیروى دریایى آمریکا 
شــدند و براى جســتجوى زیر دریایى هاى ژاپنــى از  خلیج 

سانفرانسیسکو به پرواز در آمدند. 
این دو نفر پس از یک ساعت که از پروازشان مى گذشت،  در 
پیامى اعالم  کردند براى بررسى یک نشــتى نفتى احتمالى 

مى روند.
 مدتى بعد بالن هوایى بدون سرنشــین در شــهر دالى ایالت 
کالیفرنیاى آمریکا سقوط کرد. دو سرنشــین بالن پس از آن 

دیگر دیده نشدند.

بالن هوایى ارواح 
معماهاى 
حل نشده

هدف واقعى این هدیه شوروى سال ها نیروهاى امنیتى آمریکا را به چالش کشید
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 معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
مجموعه پیوند اعضاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

باید توسعه و گسترش یابد.
بهروز کلیدرى اظهار داشــت: یکــى از وظایف اصلى 
دانشگاه، فرهنگسازى، تأمین امکانات و تجهیزات پیوند 
و همچنین تأمین نیروى متخصص آموزش دیده است.
وى با بیان اینکه دانشگاه از هیچ کمک و حمایتى در بحث 
پیوند اعضا دریغ نمى کند، اضافه کرد: بخش پیوند اعضا 
جزو تخصصى ترین و آکادمى ترین بخش یک دانشگاه 
است که در آن تمام عوامل که مى توانند به صورت اجزاى 
یک تیم کنار هم قرار بگیرند، خیلى هماهنگ کنار هم 

کار مى کنند تا به یک نتیجه مطلوب برسند و در نهایت، 
مجموعه پیوند اعضا در دانشــگاه ها این معنا را دقیقاً به 

منصه ظهور مى رسانند.
 معاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص دغدغه هاى بخش پیوند اعضا در دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفــت: این بخش ســالیان 
ســال اســت که با تالش ها و ســختى هاى بســیار 
بنیانگذارى شده و ما باید در گســترش این مجموعه، 
منسجم تر کردن ساختار آن و بحث مهم فرهنگسازى 
اهداى عضو از فرد مرگ مغزى به عنوان الگوى اصلى، 

کمک کنیم.

مشــاور عالــى شــهردار اصفهــان گفت: بر اســاس 
برنامه ریزى هاى انجام شــده، ایســتگاه میــدان امام 
حسین(ع) تا پایان بهمن ماه و ایســتگاه انقالب تا پایان 

امسال تکمیل مى شود.
جواد شــعرباف بــا اشــاره به اجــراى خــط دوم مترو 
اظهارداشــت: خط دوم مترو از شهرك امام  حسین(ع) در 
شرق اصفهان آغاز شده اســت، تاکنون عملیات ورودى 
این خط ایجاد شــده و پــس از مونتاژ نهایى دســتگاه

 تى.بى.ام، حفارى تونل خط دوم آغاز مى شود.
مشــاور عالى شــهردار اصفهــان ادامه داد: بر اســاس 
برنامه ریزى ها قرار است عملیات اجرایى خط دوم مترو از 

سمت شرق و غرب به طور همزمان انجام شود تا این خط 
به سرنوشت خط یک دچار نشود.

شعرباف با اشاره به خط سوم مترو گفت: براى خط سوم مترو 
و توسعه خط یک، قراردادى با بنیاد مستضعفان منعقد شده 
است، البته براى اجراى این پروژه ها باید مباحث حقوقى و 
قراردادى آن معلوم شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

شعرباف با اشاره به روند پیشرفت خط یک مترو گفت: در 
حال حاضر 16 کیلومتر از خط یک مترو اصفهان به همراه 
14 ایستگاه در اختیار شــهروندان قرار گرفته و قرار است 
چهار کیلومتر باقیمانده از میــدان آزادى تا صفه تا پایان 

سال راه اندازى شود.

مجموعه پیوند اعضاى 
اصفهان باید گسترش یابد

اصفهان در آستانه
 حفارى خط دوم مترو

 افزایش آالینده ها تا فردا
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: آالینده هاى موجود در شـهر اصفهـان با توجه به 
شـرایط سـکون نسـبى هوا، تا اوایل این هفته افزایش 
مى یابد.حسن خدابخش با اشـاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان تا روز یک شنبه اظهارداشت: 
بررسى این نقشه ها بیانگر حاکمیت شرایط جوى پایدار 

بر روى استان در این بازه زمانى است.

توسعه علمى اصفهان و 
جمهورى استونى

دانشگاه تالین استونى آماده همکارى علمى و فرهنگى با 
دانشگاه اصفهان است.مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین 
المللى دانشگاه اصفهان در دیدار با مسئوالن دانشگاه تالین 
استونى با اشاره به راهبرد بین المللى سازى این دانشگاه 
و همکارى با دانشگاه هاى اروپایى از جمله فرایبورگ و 
استراسبورگ و دانشگاه هاى ژاپن، چین، کره و روسیه، 
گفت: تبادل استاد، همکارى با بخش ایران شناسى، تبادل 
دانشجو براى فراگیرى زبان فارسى و راهنمایى مشترك 
پایان نامه هاى دانشجویان دکترا، از زمینه هاى همکارى 
با دانشگاه تالین اســت.کمیل طیبى بر آمادگى دانشگاه 
اصفهان براى اعزام استاد، تأمین منابع آموزشى و میزبانى 
گروه هاى دانشــجویى به صورت کوتاه مدت به عنوان 

فراگیران زبان فارسى در دوره هاى تابستانه تأکید کرد.
دانشگاه تالین به عنوان ســومین دانشگاه بزرگ کشور 
استونى داراى حدود ده هزار دانشجو در رشته هاى علوم 
تربیتى، علوم انسانى، علوم اجتماعى، هنر و علوم پایه است.

خبر

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 1396/12/451384 شهناز رشیدى ملک آبادى فرزند اسداله باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
665/5 واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 128 دفتر 180 امالك ذیل ثبت 32302 بنام 
مصطفى احمدیان نجف آبادى فرزند محمدحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شماره 
92151 مورخ 67/03/11 دفترخانه 23 نجف آباد به خانم شهناز رشیدى ملک آبادى فرزند اسداله انتقال شده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى منزل مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 96/10/23، 7396/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/624
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده اسماعیل شاهبندرى به 
شوراى حل اختالف شــعبه 3 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1086/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/08 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور 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 شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7429/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد10/725
ابالغ وقت دادرسى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- بهنام ایوبى دادخواستى بطرفیت مسعود صدیقى نژاد-
مقداد براتى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1156/96 ثبت گردیده 
نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 
3/30 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب 

و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 7311/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/726
 اخطار اجرایى

شماره 446/96 به موجب راى شماره 723 تاریخ 96/05/01 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.فهیمه سادات کاظمى2.امین احمدى3.معصومه 
ارزانى به نشانى 1.صالح آباد بلوار آیت اله منتظرى ك حسینى ك احمدلطفى منزل چهارم 2.امیرآباد 
خ جمهورى به طرف خ مفتح مزرعه طالب بن شبنم کدپ8513856584 3.مجهول المکان، خوانده 
ردیف سوم محکوم است به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سنداتومبیل پژو405 بشماره 
انتظامى 153ى14 ایران43 بنام خواهان صادر و پرداخت همزمان مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار 
تومان بابت ثمن معامله توســط خواهان به خوانده ردیف اول و درخصوص خوانده ردیف اول حکم 
به محکومیت ایشان به پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال سند و مبلغ دویست و چهار هزار و پانصد 
تومان بابت هزینه دادرسى درحق خواهان و پرداخت مبلغ سیصدوپنجاه هزارتومان بابت نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: پروین سلطانى به نشانى: زرین شهر صفاییه 
مبارکه محله 8 خ ناصرخسرو فرعى سوم پ12 کدپســتى 8494146151. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً 

اعالم نماید. 7436/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/727
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1685/96 شماره دادنامه:1783/96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن امان الهى به نشانى امیرآباد خ بهشتى ك 8 
زنبق پالك39خوانده زهره زارعى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محسن امان الهى 
بطرفیت زهره زارعى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 057146 به تاریخ 
94/06/30 عهده بانک ملى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم. نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 205 و 515 و 915 و 225 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و چهل هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 94/06/30 لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى 

باشد. 7438/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/728
آگهى ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000027/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600055 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000052 بدین وسیله به شرکت تعاونى مس عالم نگار گیتى زاینده رود بشماره ثبت 3273 
مقیم: نجف آباد شهرك صنعتى2 نجف آباد فرعى 21پالك 24 کدپستى 8585166668 که برابر گواهى مأمور 
مربوط آدرس تعیین شده ناقص و شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد به 
استناد سندرهنى شماره 1139 مورخ 91/12/9 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره 437 نجف آباد براى وصول 
مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و هشتاد و شش ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه 
دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/3/22 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و شصت و یک هزار و ششصد و 

چهل و سه ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روزتســویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه آن شرکت را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9600055 در این واحد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسنادرســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع آن شرکت درج و منتشر تا 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد 
ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات اجرایى 
علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 7418/م الف- فاتحى 

مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/729
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000028/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600056 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000051 بدین وسیله به شرکت تعاونى مس عالم نگار گیتى زاینده رود بشماره ثبت 3273 
مقیم: نجف آباد شهرك صنعتى2 نجف آباد فرعى 21پالك 24 کدپســتى 8585166668 که برابر گواهى 
مأمور مربوط آدرس تعیین شده ناقص و شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که بانک توسعه تعاون شعبه نجف 
آباد به استناد سندرهنى شــماره 1141 مورخ 91/12/10 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره 437 نجف آباد 
براى وصول مبلغ هفتصد و چهل و یک میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و هشتصد و شصت و نه ریال بابت 
اصل طلب، ســود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/03/22 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و 
چهل و یک هزار و پانصد و شصت و یک ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روزتسویه حساب درخواست صدور 
اجرائیه علیه آن شرکت را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600056 در این واحد صادر و مطرح است لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع آن 
شرکت درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر 
اینصورت عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 

شد. 7419/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/730
 اخطار اجرایى

شــماره 1382/95 به موجب راى شماره 466 تاریخ 96/05/16 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدبهاءلوهوره به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 983/750 ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید چکها بشــماره 177532/36-95/06/16 به مبلغ ده میلیون ریال 
و 177510/30-95/07/25 به مبلغ پانزده میلیون و ششصدهزارریال و 177501/50-95/07/30 به مبلغ 
شش میلیون و نهصد هزارریال و 177540/30-95/05/03 به مبلغ پنج میلیون و پانصد هزارریال لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى مى باشد.
محکوم له: محمدصالحى به نشــانى: نجف آباد خ مطهرى موبایل ملى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7428/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/731
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000186/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600225 شــماره ابالغیه: 
139605102129000906 بدین وســیله به آقــاى عبداله معظم، نام پدر: علیرضا، شــماره شناســنامه: 
1682، شماره/ شناســه ملى: 1170677312، متولد: 1358/06/24، به نشــانى: زرین شهر خ امام شمالى 
کوچه شــهید حاج رحیمى پالك 22 ابالغ مى شــود که بانک ملى زرین شــهر به اســتناد قرارداد بانکى 
شــماره 6602434006006  جهت وصول مبلغ 470/100/000 ریال (چهارصــد و هفتاد میلیون و یکصد 
هزار ریال) بابت اصل و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/06/14 و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل 
بدهى مبلغ 349/093 ریال (سیصدو چهل و نه هزار و نود و ســه ریال) طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600225 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/06/22 
مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیــه فقط یک مرتبه در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1296 مســئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان 

10/732/
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000235/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600285 شــماره ابالغیه: 
139605102129001110 بدین وسیله به آقاى کیامرث طهماسبى آب خره فرزند بختیار به شناسنامه شماره 
109 و کدملى شماره 5558652624 صادره از شهرکرد ساکن زرین شــهر خیابان مدنى کوچه مفقود االثر 
عباسى ابالغ مى شود که قرض الحسنه قائم آل محمد زرین شهر جهت وصول مبلغ 120/000/000 (یکصد 
و بیست میلیون) ریال به استناد چک شماره 9201/489970 عهده بانک قوامین علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9600285 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/08/16 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1370 رئیسى زاده- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /10/733
ابالغ

شــماره پرونــده: 139604002129000077/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600096 شــماره ابالغیه: 
139605102129001132 ابالغ ممنوعیت خروج از کشــور- آقاى بهرام پادار چرمهینى فرزند شیرعلى به 
شماره ملى 6209750753 در اجراى عملیات اجرایى پرونده 9600096 به موجب اخطاریه به شما اخطار مى 
گردد که مورخ 1396/07/01 بابت بدهى به بانک ک شاورزى چرمهین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م 

الف: 1323 ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/734
ابالغ

شــماره پرونــده: 139604002129000074/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600093 شــماره ابالغیه: 
139605102129001113 آقاى ســجاد نعمتى چرمهینى فرزند نعمت اله به شماره ملى 6209818234 
در اجراى عملیات اجرایى پرونــده 9600093 به موجب این اخطاریه به شــما اخطار مــى گردد که مورخ 
1396/07/01 بابت بدهى به بانک کشاورزى شعبه چرمهین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف: 1312 

رئیسى زاده- رئیس واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /10/735

ابالغ
شــماره پرونــده: 139604002129000076/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600095 شــماره ابالغیه: 
139605102129001111 آقاى مهدى بخشــى چرمهینى فرزند عباس به شــماره ملى 6209811094 در 
اجراى عملیات اجرایى پرونده 9600095 به موجب این اخطاریه به شما اخطار مى گردد که مورخ 1396/07/01 
بابت بدهى به بانک کشاورزى شعبه چرمهین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف: 1365 رئیسى زاده- 

رییس واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /10/736
مزایده

نوبت اول- واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى کالسه 962199 
جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1396/11/18 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول مبلغ 
843/707/460 ریال در حق محکوم له و مبلغ 26/325/000 ریال به عنــوان هزینه عملیات اجرایى در حق 
صندوق دولت و به جهت فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى واقع در سده لنجان، خیابان 
توحید، کوچه شهید سیاهپوش، کوچه شــهید سهرابى، بن بســت فتح پالك 24 داراى عرصه به میزان 118 
مترمربع، داراى انشعابات آب، برق و گاز به مالکیت آقاى فرج ا... طالبى فرزند عباسقلى که در حال حاضر تحت 
تصرف محکوم علیه مى باشد و توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/030/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند به مدت 5 روز 
قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن 

الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1384 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /10/737
احضار

شماره نامه: 9610113641901137 شماره پرونده: 9309983642400438 شماره بایگانى شعبه: 950888 
احضار متهم نوذر کیان پور فرزند بهرام- به این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گــردد آقاى على مردان مرادى 
کتوالئى فرزند منوچهر شکایتى علیه شــما دایر بر فروش مال غیر مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم 
دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالســه 950888 ثبت و تحت رسیدگى اســت بنا به اعالم و 
درخواست شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شــما با اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهــى مى گردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس

 جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 1372 عباس زاده- دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین 

شهر) /10/738 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حمید نامدارى فرزند محرم دادخواستى مبنى بر الزام به 
انتقال سند رسمى بطرفیت 1- شیال شاهین 2- غالمرضا زارع 3- بهروز قائدى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 1029/96 در شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود. 
در روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1383 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)  /10/739
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به نوید ریاحى سامانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 655/96 ش8ح ثبت و براى مورخ 96/12/9 ساعت 6/15 عصر تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

2479 شعبه هشتم حقوق ى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه /10/741
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محمد میرنامى 2- ســامان فروزش دادخواستى به خواسته یک فقره چک 
بانک تجارت به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 614ش5ح ثبت و براى 
روز 96/12/5 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم  
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و 
اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2481 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/742

ابالغ رأى
شماره پرونده: 35/96 ش5ح شماره دادنامه: 603- 96/9/29 خواهان: افشین صادقى فرزند على اکبر به نشانى: 
اصفهان خ کاوه کوى شهید کرمى کوچه گلستان پ 19 خوانده: زهرا حاتمیان جزى فرزند یداله به نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه چک گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر جلسه شورا، با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه 
مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست افشین صادقى به طرفیت زهرا حاتمیان جزى به خواسته مطالبه مبلغ 94/550/000 ریال 
به استناد 5 فقره چک به عهده بانک سپه به شماره هاى 935061- 935067- 935068- 935069- 935070 
هر یک به مبلغ 8/550/000- 35/000/000- 17/000/000- 17/000/000- 17/000/000 و مطالبه مطلق 
هزینه هاى دادرســى و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه نامبرده با وجود ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر 
نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه 
شــده با عنایت به واگذارى چک هاى مذکور به خواهان و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب 
بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات 
دیرکرد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/550/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/150/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى (935061- 95/8/16، 935067- 

95/3/16، 935068- 95/6/25، 935069- 95/5/25، 935070- 95/4/25) لغایت زمان پرداخت براساس 
شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 2475 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /10/743
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103759308640 شماره پرونده: 9609983759301723 شــماره بایگانى شعبه: 
961971 تاریخ تنظیم: 96/10/13  دادخواســت و ضمائم به آقاى عبداله نظامى فرزند خداکرم خواهان خانم 
فروغ تقوى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى عبداله نظامى به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983759301723 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/28 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2441 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه (3 حقوقى سابق) 

10/744/
ابالغ راى

شماره پرونده: 583/96ش10ح شماره دادنامه: 637- 96/10/16 تاریخ رسیدگى: 96/10/11 مرجع رسیدگى: 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: آقاى منوچهر باقرى فرزند حسینعلى به نشانى 
شاهین شهر بلوار طالقانى فرعى 14 پالك 29 خواندگان: 1- آقاى سعید باقرى 2- آقاى مجید باقرى هر دو به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 654973 مورخ 
96/2/20 با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاکنندگان ذیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
آقاى منوچهر باقرى فرزند حسینعلى به طرفیت خواندگان 1- آقاى سعید باقرى 2- آقاى مجید باقرى به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 654973 مورخ 96/2/20 با احتساب تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسى شورا نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک فقره سفته به شماره 654973 
مورخ 96/2/20 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و اینکه خواندگان متعهد به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
یک فقره سفته به شماره 654973 مورخ 96/2/20 با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى مى باشند و در جلسه 
96/10/11 شورا حاضر نشده اند و نسبت به مطالبه خواهان ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده ند و دلیلى بر برائت 
ذمه خود به شورا  اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نمایدلذا شورا 
دعوى خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198-519-523 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 690/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/27 لغایت زمان پرداخت در حق 
خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین مى باشد. م الف: 

2477 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/745
ابالغ راى

شماره پرونده: 347/96 شماره دادنامه: 626-96/9/29 تاریخ رسیدگى: 96/9/27 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان:  محسن رسول فرزند امراله به نشانى گز برخوار، چهارراه خواجه نصیر، 
ك مصلى، بن بست قائم پ 16 خوانده: محمد میرانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و 
چهل و شش میلیون ریال به استناد یک فقره چک بانک ملت به شماره 1509/407831/42 سررسید 95/2/15 
به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان محسن 
رسولى فرزند امراله به طرفیت خوانده محمد میرانى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون ریال 
باستناد یک فقره چک بانک ملت به شماره 1509/407831/42 سررسید 95/2/15 به انضمام هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه. نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط 
بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان 
ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198- 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک مصوب 
1382 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و نهصد و هفتاد وپنج هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 95/2/15 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2469 شکوهى قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/746
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837008587 شماره پرونده: 9609986837001064 شــماره بایگانى شعبه: 
961166 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به فهیمه اســتکى فرزند عبدالخالق- خواهان آقاى 
امیرحسین محمدى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم فهیمه استکى به خواسته الزام به تمکین مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986837001064 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/29 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 

اتاق شماره 203.  م الف: 32521 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان /10/661

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اعتبــارات خوبى براى 
توســعه وضعیت معیشتى در روســتاها پیش بینى شده 
است، گفت: جمعیت روستایى باید با رونق بخشى اقتصاد 
روستایى حفظ شــود و تغییر الگوى کشــت و استفاده 
بهینه از آب در بخش کشــاورزى روســتا مد نظر قرار 

گیرد.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: آمارها نتایج خوبى را در 

خصوص جمعیت نشان نمى دهند.
وى با بیان اینکه یکى از فرصت هاى خوب کشــورها، 
داشتن نیروى جوان اســت، افزود: باید با در نظر گرفتن 
این آمارها و اطالعات ارائه شده، براى آینده برنامه ریزى 

درستى صورت گیرد. 
وى ادامه داد: جمعیت روستایى استان اصفهان نسبت به 
جمعیت شهرى آن کاهش یافته است و جمعیت روستایى 
نســبت به دهه 60 درحدود چهار برابــر کاهش یافته 

است.
استاندار اصفهان، کمبود آب در روستاها با توجه به مصرف 
اقتصادى آن را، یکى از عوامل مهاجرت برشمرد و گفت: 
صنعتى شدن استان اصفهان و جذب نیرو از روستاها نیز 
از دیگر دالیل مهاجرت به شمار مى رود؛ افزایش بیشتر 
جمعیت شهرى و کاهش جمعیت روستایى باعث نگرانى 

خواهد شد و دســتگاه هاى ذیربط باید در این خصوص 
بسیار دقیق کار کنند تا مشاغل به گونه اى در روستاها 
ایجاد شود که شــاهد مهاجرت روســتاییان به شهرها 

نباشیم.
وى ایجاد و توسعه صنعت توریسم در افزایش اشتغال و 
کاهش بیکارى را مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: جمعیت 
روستایى باید با رونق بخشى اقتصاد روستایى حفظ شود 
و تغییر الگوى کشت و اســتفاده بهینه از آب در بخش 

کشاورزى روستا مد نظر قرار گیرد.
مهرعلیزاده  ادامه داد: ایجاد صنایع پایین دستى کشاورزى 
در روســتاها، رونق صنایع دســتى و ارائه تســهیالت 
و امکانات توسط دســتگاه هاى ذیربط در حفظ جمعیت 
روستایى بســیار مهم اســت که اعتبارات خوبى براى 
توســعه وضعیــت معیشــتى در روســتاها پیش بینى 

شده است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به نگرانى هــاى موجود 
در خصــوص پیــر شــدن جمعیــت اذعان داشــت: 
ما به عنوان مدیران اســتانى موظف هســتیم در این 
خصــوص تــالش کنیــم و در ایــن راســتا بایــد

 الگوهــاى افزایش جمعیت جایگزیــن الگوهاى دیگر 
شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد؛

ضرورت تغییر الگوى کشت و استفاده بهینه از 
آب در بخش کشاورزى روستاها

بخش خصوصى و منابع خارجى 
به کمک مترو مى آیند

معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى 
اصفهـان گفت: بـراى تأمین بودجـه مترو، 
بایـد از منابـع مالـى بخـش خصوصـى و 
فاینانس هـاى خارجـى اسـتفاده کنیـم که 
در این راسـتا سـاز و کار و بسـتر قانونى آن 

فراهم است.
على مقدس زاده اظهارداشـت: حمل و نقل 
عمومى و محیط زیست، دو شاخصه اصلى 
توسعه شهرى محسوب مى شود که در این 
راستا مترو در تقویت حمل و نقل عمومى و 
بهبود محیط زیست تأثیرگذار است، بنابراین 
احداث مترو همیشـه در اولویت پروژه هاى 

عمرانى قرار دارد.
وى با اشاره به نگاه حمایتى دولت به متروى 
اصفهان، افزود: در بودجه سال 97 دولت که 
در قالب الیحه به مجلس شـوراى اسالمى 
ارائه شده، براى تأمین منابع مالى بخشى از 
پروژه هاى عمرانى، اتکا به بخش خصوصى 
شده و ساز و کار آن نیز مشخص شده است.

معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى 
اصفهان ادامه داد: مترو از جمله پروژه هایى 
است که باید براى تأمین بودجه آن از منابع 
مالـى بخـش خصوصـى و فاینانس هـاى 

خارجى استفاده کنیم.
وى با بیان اینکه در کشور معموًال پروژه هاى 
عمرانى متناسب با زمانبندى اولیه اجرا نشده 
است، گفت: این موضوع ناشى از سه عامل 
تأمین منابع مالى، راهبرد مدیریتى و راهبرد 

اجرایى پروژه است.



استاناستان 11113134 سال چهاردهمشنبه 23 دى  ماه   1396

صادرات5000تن میلگرد از 
ذوب آهن به انگلستان

معاون بازاریابى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
بیش از پنج هزار تن میلگرد از این شرکت به انگلستان صادر 
شده است.احسان دشتیانه  از مذاکره این شرکت با خریداران 
انگلیسى به منظور عقد قراردادهاى بیشتر صادرات محصول 
خبر داد و اظهار داشت: بهاى هر تن از این محصول 505دالر 
اسـت. وى افزود: هم اکنـون محصوالت این شـرکت به 
15کشور در چهار قاره صادر مى شود و هدف این شرکت، 

گذر از یک میلیون ُتن صادرات است.

برگزارى نمایشگاه بین المللى 
اصفهان فارما 

نمایشگاه بین المللى اصفهان فارما، به عنوان اولین نمونه 
برگزارى نمایشـگاه ایـران فارما در کالنشـهرها، بهمن 
سـال جارى در مرکز نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان 
اصفهان برگزار مـى شود.توسـعه بازارهـاى صادراتى و 
معرفى توانمندى هاى صنعت داروسـازى کشور، ارتقاى 
سـطح دانش تخصصى، ایجاد بازارهاى جدید دارویى در 
کشور، افزایش دسترسى به بازار هاى منطقه اى، آموزش 
مخاطـب متخصـص، معرفـى توانمندى هـاى صنایـع 
دارویى اصفهان، جذب مشارکت سرمایه گذاران و ارتقاى 
شـاخص هاى صادرات در داروسازى اسـتان اصفهان به 
عنـوان دومین قطب داروسـازى کشـو،ر از جمله اهداف 
اساسى نمایشـگاه اصفهان فارماسـت که طى روزهاى 
18 تا 20 بهمن همزمان با نمایشـگاه «طالى سـبز» 
در مرکـز نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان 

برگزار مى شود.

خبر

 مدیر کل انتقال خون اســتان اصفهان گفــت: با آغاز 
فصل زمستان، روزانه با کمبود صد واحد خون در استان 

اصفهان مواجه هستیم.
مجید زینلى اظهار داشت: هر سال در فصل زمستان به 
دلیل سردى هوا، تعداد کمى از اهداکنندگان براى اهداى 
خون مراجعه مى کنند و از همین رو با کمبود شدید خون 
مواجه هستیم. وى افزود: روزانه در استان اصفهان به 450 
تا 500 واحد خون نیاز است، اما هر روز با کمبود صد واحد 

خون روبه رو هستیم.
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: براى 
تحقق این نیاز باید روزانه حــدود 550 تا 600 نفر خون 

اهدا کنند، اما در حال حاضر تعداد مراجعات براى اهدا، به 
روزانه 300 نفر مى رسد. 

وى گفت: نزدیک به 25 درصد اهداکنندگانى که هر روز 
به منظور اهداى خون مراجعه مى کنند، از این اقدام به 

دالیل مختلف معاف مى شوند.
زینلى با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز شدید به گروه 
خونى O و A منفــى وجود دارد، اعالم کــرد: هر روز ما 
با بیماران هموفیلى، تاالســمى، ســرطانى، دیالیزى و 
تصادفات و اعمال جراحى مختلف مواجه هستیم که باید 
خون براى این نوع افراد تأمین شود و به همین لحاظ هر 

روز به انواع مختلف گروه خونى نیاز است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از تهیه پرونده دو هنر ســنتى «نقده 

دوزى» و «کاشى معرق» براى ثبت ملى خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: بــا توجه به انتخاب اصفهان به 
عنوان شهر جهانى صنایع دســتى، لزوم هرگونه برنامه 
ریزى براى شناسایى هنرمندان هنرهاى سنتى از یک 
سو و شناخت و ثبت مهارت هاى فنى تولید آثار هنرى از 
سوى دیگر، بیش از هر زمان دیگر احساس مى شود. وى 
با اشاره به ثبت ملى هنرهاى سنتى اصفهان در فهرست 
میراث ناملموس کشور تأکید کرد: تاکنون در این استان 
پرونده 42 هنر سنتى در فهرست میراث ناملموس کشور 

به ثبت ملى رسیده که از این تعداد، هشت هنر سنتى در 
سال 1395 به ثبت ملى رســیده است و اصفهان اکنون 

پیشتاز ثبت ملى هنرهاى سنتى به شمار مى رود.
اللهیارى گفت: هنر ســنتى نقده دوزى از دوخت هاى 
سنتى اصفهان به شمار مى رود که از دوختن فلزات نقره 
و طال بر روى پارچه هاى عمدتًا قلمکار تولید مى شود و 
حداقل از 200 سال گذشته تاکنون در اصفهان طراحى 
و تولید مى شده است. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان افزود: وجه تسمیه هنر 
نقده دوزى برگرفته از پول رایج و واژه پول نقد به واسطه 

گرانقیمت بودن مصالح اولیه این هنر است.

نقده دوزى و کاشى معرق 
اصفهان در مسیر ثبت ملى

کمبود روزانه 100 واحد خون 
در اصفهان

ابالغ
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1666/96 شماره دادنامه1799/96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: جوادنظرعلیان به نشانى نجف آباد خ شریعتى 
روبروى شهردارى منطقه2 کدپستى 8513819191 خواندگان 1.امین مرادپور 2.امیرکریمى به نشانى 
مجهول المکان بخواسته: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى جوادنظرعلیــان بطرفیت 1.امین مرادپور 
2.امیرکریمى به خواســته مطالبه مبلغ نه میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 902375 به تاریخ 
96/08/15 بعهده بانک رفاه کارگران بانضمام هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى 
حکم. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
نه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و شش هزار و دویست و پنجاه تومان 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 96/08/15 لغایت اجراى حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 

7450/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/751
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1321/96 شماره دادنامه1794/96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: جوادنظرعلیان به نشانى نجف آباد خ شریعتى 
روبروى شهردارى منطقه2 کدپستى 8513819191 خواندگان 1.على پوراکبرى 2.امیرکریمى به نشانى 
مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى جوادنظرعلیان بطرفیت 1.على پوراکبرى 2.امیرکریمى 
به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و نهصدهزارتومان وجه یک فقره چک بشماره 230329 به تاریخ 
96/07/30 بعهده بانک صادرات بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم. 
نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و نهصد هزارتومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ سیصدوبیست و هفت هزارتومان 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 96/07/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 

7449/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/752
 حصروراثت 

رضوان محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 24982 به شرح دادخواست به کالسه 1183/96 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین محمدى 
نجف آبادى بشناسنامه 59 در تاریخ 96/08/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-محســن محمدى نجف آبادى ش ش 519، 2-محمد محمدى نجف 
آبادى ش ش 2200، 3-رضوان محمدى نجف آبادى ش ش 24982، 4-مسعود محمدى نجف آبادى 
ش ش 1910، 5-اعظم محمدى نجف آبــادى ش ش 1080202099، 6-اکرم محمدى نجف آبادى 
ش ش 1165، (فرزندان متوفى)، 7-بتول نادرى نجف آبادى ش ش 387، (همســر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 7447/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/754
ابالغ

 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد دادنامه 703-96/07/26 بتاریخ 96/07/12 دروقت مقرر 
رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. 
پرونده امر به کالسه 466/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده عادل 
مرادى مرزیجرانى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافــى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده 
است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، 
عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مرتضى باقــرى نجف آبادى بطرفیت خوانده عادل 
مرادى مرزیجرانى به آدرس مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 61/600/000 ریال بابت 4 فقره 
چک 451733/60-451734/46-451735/32-451739/27 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 92/09/11-92/10/11-92/11/11-92/12/12 باتوجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرســى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن 
مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى 
بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 502-515-519-522-
198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده عادل مــرادى مرزیجرانى به پرداخت مبلغ 
61/600/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 910/000 ریال هزینه دادرسى وپرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید هریک از چکها لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان 
مرتضى باقرى نجف آبادى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده عادل مرادى مرزیجرانى 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. 7446/م الف، قاضى شعبه 3 

شوراى حل اختالف/10/755
 ابالغ

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد دادنامه 1058-96/10/06 بتاریخ 96/09/26 دروقت مقرر 
رسیدگى جلسه شعبه ســوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل 

است. پرونده امر به کالسه 799/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده 
على قاســمى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. 
خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض 
دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مرتضى باقرى نجف آبادى بطرفیت خوانده على قاســمى به 
آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 17/860/000 ریال بابت یک فقره چک بشماره 878540 
به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خســارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 96/03/25 باتوجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن 
مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر 
برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 198-502-515-519-522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده على قاسمى به پرداخت مبلغ 17/860/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 280/000 ریال هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و 250/000 ریال، هزینه نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/25 لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق 
خواهان مرتضى باقرى نجف آبادى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده على قاســمى 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. 7445/م الف، قاضى شعبه 3 

شوراى حل اختالف/10/756
 اخطار اجرایى

شماره 538/96 به موجب راى شــماره 911 تاریخ 96/08/23 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیرحامدبیابانى یحیى آبادى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 17/700/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/320/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
سررسید 96/05/05 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک بیستم 
اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشــد. محکوم له: محمدعلى نجف آبادى باوکالت 
مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد بلوارطالقانى بنگاه میوه بهار. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7444/م الف-شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/757
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 952/96 دادنامه 1116-96/10/16 مرجع 
رســیدگى شــعبه یازده خواهان: بانک مهراقتصاد با مدیریــت عامل علیرضا زمانى نشــانى: اصفهان 
ابتداى خبابان توحید وکیل خواهان: مرضیه امیرنیرومند به نشــانى نجف آباد خیابان 15خردادمرکزى 
بن بســت گلریز خوانده: 1.معصومه کریمى 2.جــالل کریمى 3.رضا رضائى نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 496278 جمعا به مبلغ 430/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى بانک مهراقتصاد با وکالت خانم امیرنیرومند به طرفیت 1.معصومه کریمى 
2.جالل کریمى 3.رضا رضائى به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 176/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/385/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
96/04/27 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از انقضاء مهلت مذکور ظــرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 7443/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

یازده/10/758
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 956/96 دادنامه 1124-96/10/16 مرجع 
رسیدگى شــعبه یازده خواهان: بانک مهراقتصاد با مدیریت عامل علیرضا زمانى نشانى: اصفهان ابتداى 
خبابان توحید وکیل خواهان: مرضیه امیرنیرومند به نشانى نجف آباد خیابان 15خردادمرکزى بن بست 
گلریز خوانده: 1.نبى اله محققى2.مصطفى براتى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 519151 جمعا به مبلغ 220/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى بانک 
مهراقتصاد با وکالت خانم امیرنیرومند به طرفیت 1.نبى اله محققى2.مصطفى براتى به خواســته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 76/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/04/27 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 7442/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده/ 10/759
 اخطار اجرایى

شماره 417/96 به موجب راى شماره 856 تاریخ 96/07/25 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرض اله اقبال به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ چک 96/03/30 
تا زمان وصول و پرداخت مبلغ 250/000 هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل بهمراه نیم عشر دولتى. محکوم له: رضامحمدى باوکالت رضا صالحى به نشانى: نجف آباد خ امام 
چهارراه شهردارى مجتمع نخل طبقه دوم. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7441/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/760
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شــماره 1358/2واقع درقطعه یک  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید براتیه  (وغیــره )  فرزند نصراله  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7466 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 10/761
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه  پالك  شــماره 801/5واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فایض محمدى   فرزند ســلطان  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7467 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /10/762
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 253واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مرضیه دادخواه تهرانى  فرزند یداله  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/23   م الف 7468 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 10/763
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالك  شماره 633/11 مجزى شده از633 اصلى واقع درقطعه 
10  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رســول کاظمى پورنجف آبادى   
فرزند مصطفى وشریک در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/23   م الف 7469 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 10/764
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 13/3واقع درقطعه 5  نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباسعلى جوالئى نجف آبادى   فرزند نوروزعلى   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7470 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 10/765
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 925واقع درقطعه 5  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدجواد هاشمى   فرزند سیدباقر  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 

(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7471 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 10/766

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شماره 147/12واقع درقطعه 8  نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اعظــم آقابابائیان نجف آبادى   فرزند قربانعلى   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7472 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 10/767
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ محصور  پالك  شــماره 1015/1واقع درقطعه 9  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا امیرخانى   فرزند ابراهیم وغیره   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7473 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /10/768
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 1109واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى جوالیى نجف آبادى  فرزند عباســعلى وغیره   در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7474 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 10/769
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیکباب خانه پالك  شماره 113/2 که باپالك 114/1 تواما تشکیل 
یکباب خانه راداده واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول 
احمدى مقدم فرزند حسن  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/23   م الف7475 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /10/770
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قســمتى ازیکباب خانه پالك  شــماره 114/1 که باپالك 113/2 تواما 
تشــکیل یکباب خانه راداده واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى 
به نام خانم بتول احمدى مقدم فرزند حسن  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/23  م الف 7476 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 

10/771
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 186/3  واقع درقطعه 11نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسعودصفرى  فرزند حسینعلى وزهره حسناتى فرزند حسنعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/23   م الف 7477 حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /772 /10
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 897/7 مجزى شده ازپالك 897/6واقع درقطعه 
10  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد معینى نجف آبادى   فرزند 
عبدالحســین وخانم عزت برخوردارنجف آبادى فرزند مهدى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف7478 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /10/773

نصف جهان    رسانه ها مى توانند بازوى توانمند فرهنگ و ارشاد اسالمى در جهت ارتقاى 
سطح فرهنگ عمومى جامعه باشند و به تعبیرى راهگشا در مباحث فرهنگى هستند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرســتان فریدن با اشاره به وظایف حمایت، هدایت و 
نظارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بر مراکز فرهنگى- هنرى گفت: بیشترین وظیفه ما صدور 
مجوز و ایجاد زیر ساخت هاى فرهنگى براى مؤسسات فرهنگى، مساجد و آموزشگاه هاى 
فرهنگى- هنرى در شهرستان است. ضمن اینکه این مؤسسات در چند سال اول فعالیت 
خود باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند تقویت شوند. ما هم در این راستا توانستیم با 

مشارکت دیگردستگاه هاى فرهنگى اقدامات مطلوبى انجام دهیم.
کورش بدیعى در خصوص اقداماتى که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان فریدن 
تاکنون براى ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه انجام داده است به نصف جهان گفت: 
در بحث ترویج کتاب و کتابخوانى توانستیم درچند روستا و منطقه عشایرنشین طرح را  به 
صورت پایلوت اجرا و براى جشنواره سراسرى که در اسفندماه برگزار خواهد شد، ارسال 
کنیم. امیدواریم همچون سال هاى قبل حائز رتبه برتر شویم. عالوه براین، تغییر سینما 
به سینماى دیجیتال و اکران فیلم هاى طنز که مورد استقبال خوب مردم قرار مى گیرد و 

اجراى برنامه هاى تفریحى رفاهى با مشارکت شهردارى و شوراى شهرانجام مى شود.
 وى همچنین در بحث کاهش آسیب هاى اجتماعى عنوان کرد: دستگاه هاى فرهنگى 
شهرستان به فراخور وظیفه در کمیته فرهنگى اجتماعى مشارکت و به مسائل بیکارى، 
مهاجرت و طالق در سطح شهرستان رســیدگى و اقدام مى کنند که طى آن  اقداماتى 
همچون پیشــگیرى از اعتیاد  و برگزارى کارگاه هاى آموزشــى مهــارت هاى زندگى 

برنامه ریزى و به مرحله اجرا در آیند.
رسانه ها در راســتاى تقویت فرهنگ عمومى مى توانند بازوى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
باشند و به تعبیرى راهگشا هستند. رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان فریدن با بیان 

این نکته خاطر نشان ساخت: رسانه ها مى توانند در امور فرهنگى مشوق و منتقد باشند. 
 به گفته بدیعى در خصوص همکارى بخش خصوصى براى گســترش تئاتر در ســطح 
شهرستان اقدامات خوبى انجام شده بدین صورت که نمایشنامه هاى گروه تئاتر توسط 
شوراى بازبینى فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرســتان فریدن بازبینى و مجوز نمایش 

صادرمى شود. 

مدیر اداره محیط زیست طبیعى استان اصفهان گفت: با 
توجه به شیوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان در استان، تاکنون 
وجود الشــه هاى پرندگان در اصفهان و شــاهین شهر 

گزارش شده است.
بهروز ستایش با اشاره به اینکه طى دو هفته اخیر، مواردى 
در خصوص مشاهده الشه پرندگان در شهرهاى اصفهان و 
شاهین شهر گزارش شده است، اظهارداشت: این پرندگان 

از گونه هاى کالغ  و قمرى خانگى بوده است.
وى با بیان اینکه اداره محیط زیســت استان اصفهان به 
منظور اطالع رســانى به مردم اســتان در این خصوص 
اطالعیه اى را صادر کرده اســت، افزود: بر اســاس این 
اطالعیه، از شــهروندان مى خواهیم که با توجه به شیوع 
آنفلوآنزاى حاد پرندگان، چنانچه در محلى الشه پرندگان 
را مشاهده کردند، بدون جابه جایى آن پرنده، موضوع را به 

اداره محیط زیست و یا دامپزشکى اطالع دهند.
مدیر اداره محیط زیســت طبیعى استان اصفهان با بیان 
اینکه بر اســاس آخرین پژوهش هاى انجام شده، امکان 
انتقال آنفلوآنزاى پرندگان به انسان ها وجود ندارد، اضافه 
کرد: شــیوع این بیمارى فقط براى پرنــدگان مهلک و 

کشنده است.
وى تصریح کرد: اغلب گزارشات در خصوص پیدا شدن 
الشه پرندگان در محیط هاى شــهرى بوده و بهتر است 
در این زمینه نظارت هاى بیشــترى از سوى دامپزشکى 

انجام شود. 

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان فریدن:
رسانه ها، بازوى توانمند 

فرهنگ و ارشاد اسالمى هستند
مشاهده الشه پرندگان در اصفهان نشانه چیست؟

اداره محیط زیست استان از شهروندان خواسته چنانچه الشه پرندگان را مشاهده کردند 
موضوع را  اطالع دهند
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معاون پژوهــش و برنامــه ریــزى اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: بــه علــت 
عــدم همــکارى مســئوالن کشــورى، عملکــرد 
فعلــى آمــوزش و پــرورش در کشــور قابــل قبول 

نیست.
اکبر پناهــى اظهارداشــت: وضعیت فعلــى مجموعه 
آموزش و پرورش در کشــور قابل قبول نیســت و این 
به دلیل عدم حمایت ســایر مســئوالن کشــور از این 

مجموعه است. 
وى افــزود: تمــام همــکاران آمــوزش و پــرورش 
در کل کشــور تالش خود را براى بهتر شــدن اوضاع 

انجام داده اند و همچنان هم در حال انجام هستند، اما به 
علت عدم همکارى سایر مســئوالن و نهادها در کشور، 

این وضعیت قابل قبول نیست.
معــاون پژوهش و برنامــه ریــزى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: متأســفانه یکى دیگر 
از اشــکاالت مهم موجــود فعلى، کم و کاســتى ها در 
حوزه نظــام آموزش و پرورش و حقوق معلمان اســت، 
اما با همــه ایــن مشــکالت، معلمــان و فرهنگیان 
به خوبى به فعالیت خود ادامه مــى دهند و مى دانند اگر 
کم و کاستى در کار باشد، در محضر خداوند باید پاسخگو 

باشند.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با اعالم اینکه این 
فرماندهى آمادگى کامل براى برقرارى امنیت مردم را دارد، 

از طرح هاى جدید براى مقابله با مجرمان خشن خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستى با اشاره به آمادگى نیروهاى 
نظامى و انتظامــى در بازدارندگــى در مقابل تهدیدات 
دشمن اظهار داشت: مهمترین برنامه فرماندهى انتظامى 
شهرســتان اصفهان، ایجاد آرامش و امنیت الزم براى 
مردم در سرتاســر شهرستان اســت. وى افزود: از دید 
پلیس، برخورد با جرائم خرد و آشکار بسیار مهم ارزیابى 
مى شود، زیرا بسیارى از جرائم سازمان یافته و مجرمان 
خشن، در پشــت جرائم خرد پنهان مى شوند که وقتى 

اینگونه مجرمان ببینند پلیس از کنــار کوچک ترین و 
جزئى ترین جرائم در جامعــه بى تفاوت نمى گذرد، دیگر 
فضا را براى نیات پلید خود امــن نخواهند دید. فرمانده 
انتظامى شهرســتان اصفهان با اشــاره به جامعه محور 
بودن عملکرد پلیس، نظارت دقیق بر اماکن و همچنین 
مقابله با مجرمان خشن و محکومان فرارى را، از دیگر 
برنامه هاى پلیس اصفهان براى برقرارى امنیت و آرامش 
مردم برشــمرد و گفت: پیامبر اسالم(ص) فرموده اند دو 
نعمت اســت که براى هیچکس پوشیده نیست و آن دو 
نعمت سالمت و امنیت اســت که اگر هرکدام از آنان به 

مخاطره بیافتد فرد دچار مشکل مى شود.

وضعیت فعلى آموزش و 
پرورش قابل قبول نیست

پلیس با مجرماِن خشن 
برخورد قاطع مى کند

رونق چهارشنبه بازار 
شهر بهارستان 

چهارشنبه بازار شهر بهارستان، بازارچه اى است هفتگى 
که به دلیـل تفـاوت قیمت اجنـاس با فروشـگاه هـا، با 

استقبال خوب مردم این شهر روبه رو شده است.
مردم و فروشندگان این بازارچه، از وجود چنین بازارى آن 
هم با توجه به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم رضایتمند 

بوده و خواستار دائمى شدن چنین بازارى هستند.

افزایش 30 درصدى 
ازدواج هاى دوم در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در 9 ماهه 
سال 96 مردانى که براى بار دوم ازدواج کرده اند، دو 
هزار و 123 نفر بوده اند که نسبت به سال قبل افزایش 

30 درصدى را نشان مى دهد. 
حسـین غفرانى افزود:این آمار در بیـن خانم ها نیز با 
همین میزان رشد، به دو هزار و 961 نفر رسیده است.

وى اظهارداشت: در 9 ماهه سال جارى 24 هزار و 918 
ازدواج صورت گرفته که نسـبت به مدت مشابه سال 
گذشته که 28 هزار و 424 ثبت ازدواج بوده، 12درصد 
کاهش را نشان مى دهد.غفرانى افزود: میانگین سن 
ازدواج دختـران در همین مدت از 24 سـال در سـال 
گذشته به 28 سـال افزایش یافته، این در حالى است 
کـه میانگین سـن ازدواج پسـران تغییرى نداشـته و 
همچنان 29 سـال است. وى با اشـاره به تمایل مادر 
شدن در بین دختران عنوان کرد: میانگین سن مادران 
در استان اصفهان به 29 سال رسیده که نسبت به سال 

گذشته  رشد داشته است.

10 میلیارد اموال سرقتى
 پیدا شد 

رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهان از کشـف 984 
میلیارد و 700 میلیون ریال اموال مسروقه در سال 96 
خبر داد.ستار خسروى در خصوص کشف اموال سرقت 
شده از سوى پلیس اظهارداشـت: ارزش ریالى اموال 
مسروقه کشف شـده از ابتداى سـال تا پایان آذرماه، 
معادل 984 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده که بیشتر 
این اموال تحویل صاحبان آنها شده و بقیه هم تحویل 

ستاد اجرایى حضرت امام(ره) مى شود.
وى افـزود: در صورتى که شـهروندان مورد سـرقت 
قرار بگیرند، باید موضـوع را در دادگاه مطرح کرده و 
تشـکیل پرونده دهند تـا این پرونده به دسـت پلیس 
رسـیده و ما اقدام کنیم. وى ادامه داد: در این شرایط، 
زمانى که سارق دستگیر شود شهروندان مى توانند با 
ارائه مشخصات مال سرقتى خود نسبت به دریافت آن 
اقدام کنند.رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره 
به کشـف اموال قاچاق به عنوان یکى از اولویت هاى 
پلیس عنوان کرد: 917 میلیـارد و 200 میلیون ریال 
جمع میزان کشـفیات پلیـس در موضـوع قاچاق در 
9 ماهـه ابتدایى سـال 96 بوده اسـت که ایـن اموال 
تحویل سازمان جمع آورى و فروش تملیکى مى شود.
وى در پاسـخ بـه سـئوالى پیرامون سرنوشـت اموال 
قاچاق گفت: تصمیم در مورد معدوم سازى یا استفاده 
از آنها مربوط به سـازمان جمـع آورى و فروش اموال 

تملیکى است و ارتباطى با پلیس ندارد.

اج راى رضا صادقى
 در خمینى شهر

رضا صادقى و گروه مشکى پوشان در 25 دى ماه در 
خمینى شهر به روى صحنه سینما فرهنگ خواهند 
رفت.مدیر داخلى مؤسســه نواى مهــر در این باره 
گفت: رضا صادقى در ســال کنسرت هاى متعددى 
در اصفهــان اجرا مى کنــد، اما این بــار در یکى از 
شهرســتان هاى اصفهــان اجرا خواهد داشــت تا 
مردم شهرســتان هــا نیــز از چنین برنامــه هایى 
بهره مند شوند.ابراهیم حاج هاشــمى افزود: مردم 
خمینى شــهر درخواســت هاى زیادى براى اجرا 
کنسرت زنده رضا صادقى در این شهرستان داشتنند.

وى ادامه داد: این برنامه، در 25 دى ماه در دو سانس 
17و30دقیقــه و 20و30دقیقه اجرا خواهد شــد و 
عالقه مندان به صورت اینترنتى و از گیشه آموزشگاه 
موسیقى رهاب در خمینى شهر مى توانند بلیت تهیه 

کنند.

خبر

 مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم 
«آپاندیس» به کارگردانى حسین نمازى که در جشنواره 
مونترال جایزه بهترین فیلمنامــه را از آن خود کرد، در 

پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان اکران شد.
مصطفى حسینى اظهار داشــت: فیلم «آپاندیس» به 
کارگردانى حســین نمازى از فیلم هاى شرکت کننده 
در جشنواره فجر در سال گذشــته است که در پردیس 

سینمایى چهارباغ اصفهان اکران شد.
وى با بیان اینکه همچنین فیلم هاى «خانه کاغذى» 
به کارگردانى مهدى صباغ زاده و «راز ســیاوش» به 
کارگردانى محمد ربانى نیز در سالن شیخ بهایى پردیس 
سینمایى چهارباغ بر پرده اکران قرار دارد، ابراز داشت: 
فیلم هاى «ثبت با ســند برابر» اســت به کارگردانى 
بهمن گودرزى در سالن چهارسوق، «حریم شخصى» 
به کارگردانى احمــد معظمى و «خالتور» در ســالن 
چهلستون و «آینه بغل» به کارگردانى منوچهر هادى 
در سالن نقش جهان پردیس سینمایى چهارباغ بر پرده 

اکران قرار دارد.
وى با بیان اینکه فیلم کمدى «عشــقوالنس» با بازى 
اکبر عبدى در پردیس ســینمایى چهارباغ اکران  شد، 
اضافه کرد: همچنین فیلم «ســد معبر» به کارگردانى 
محسن قرایى نیز بر پرده ســینما فلسطین اکران شده 
است و فیلم هاى «آینه بغل» و «دخترعمو پسرعمو» نیز 
در دو سالن یک و 2 سینما سپاهان نمایش داده مى شود. 

نصف جهان  قنات دوطبقه «مون»، عجیب ترین 
قنات دو طبقه جهان که ثبت یونســکو شده در 

شهر اردستان واقع شده است.
شهردار اردستان به نکاتى در حوزه گردشگرى 
شهر اردستان اشاره کرد و گفت: ما دو بحث کالن 
صنعت و گردشگرى را در اردستان شروع کردیم تا 
درآینده اشتغال در این شهر تأمین و تضمین شود.
محسن حیدرى در بحث گردشگرى به اولویت 
شناســایى مجموعه هاى با هدف گردشگرى 
اشاره و عنوان کرد:  مسجد جامع اردستان یکى 
از جاذبه هاى گردشگرى است که قدمت آن به 
دوره ساسانى بر مى گردد و ابتدا آتشکده بود ولى 
بعد از اسالم به مسجد تغییر پیدا کرد. همچنین 
مسجد خسرو و مسجد مال یعقوب  با قدمتى که به 
دوره صفویه و ماقبل آن بر مى گردد هم از دیگر 
جاذبه هاى گردشگرى است. قنات «ارونه» هم 

یک جاذبه دیگر اردستان با هشت رشته است که این 
تقسیم آب توسط شیخ طوسى  انجام شد و تاکنون 
جریــان آب این قنات به روســتاهاى اطراف هم 
مى رسد. با وجود این قنات باید گفت وضعیت آب 
در اردستان اگرچه مناسب نیست اما بحرانى هم 

نیست.
حیدرى در ادامه به معرفى جاذبه هاى گردشگرى 
اردســتان از جمله شــهر زیر زمینى که داراى 
طوالنى ترین راه هــاى زیر زمینــى در ایران 
است پرداخت و تشریح کرد: با همکارى میراث 
فرهنگى در حال تالش هســتیم تا این شــهر 
زیرزمینى که داراى بین چهار تا هفت راه است 
را بیش از قبل کندوکاو کنیم. کاوشگران در سال 
52 این مسیرها را طى کردند و به آثارى از دوره 
ساسانى برخورد کردند.  امید است در آینده ما هم 

به آثار تاریخى جدیدى دست پیدا کنیم.

همچنین طرح باز آفرینى شــهرى، یک اقدام 
مشترك ما بین شهرهاى زواره، مهاباد و اردستان 
با هدف بهسازى بافت هاى تاریخى و فرسوده 
اردســتان اســت که فضایى به مساحت 250 
هکتار را به خود اختصاص داده اســت و دولت 
با اختصاص بودجه اولیه باالى دو میلیارد تومان 

توانست 60 الى 70 درصد آن را محقق سازد.
شهردار اردستان گفت: پیش بینى اولیه از هویت 
اولیه اردستان تاکنون چهار هزار سال ثبت شده 
است اما پیش بینى ما براى آینده اردستان این 
است که هشت منطقه باستانى را  به ثبت برسانیم 
و بتوانیم  تا هفت هزار سال تمدن این منطقه را 
ثبت کنیم. حیدرى  با بیان این مطلب خاطر نشان 
ساخت: امیدواریم بتوانیم جایگاه واقعى اردستان 
را با نشان دادن پتانسیل هاى خوبى که دارد، به 

همگان معرفى کنیم. 

رئیس ستاد مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: 38 اقدام به منظور کاهــش آلودگى هوا در 

اصفهان صورت گرفت.
منصور شیشــه فروش اظهار داشت: به منظور رفع 
آلودگى و پایش کیفى هــوا، مطالعاتى با محوریت 
محیط زیست در اصفهان صورت گرفت که تعداد 
روزهاى آلوده در شــهر را کاهش دهیم. وى بیان 
داشــت: به این منظور مطالعات صورت گرفته را 
به یک استراتژى مبدل کردیم که در طرح کاهش 
آلودگى هواى اصفهان، 38 اقدام تعریف و به تمامى 
دستگاه هاى متولى و مؤثر در کاهش آلودگى هوا 

ارسال شد که در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس ستاد مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
تصریح کــرد: یکى از ایــن اقدامات ایــن بود که

 نیروگاه ها را موظف کردیم مصرف خود را کاهش 
دهند.

وى گفت: احداث زیرگذرها، توزیع ســوخت پاك 
و بنزین یورو 4، خارج کردن صنایع از شــعاع 50 
کیلومترى، کنترل کوره پزخانه ها، زوج و فرد کردن 
خودروها و... از جمله اقداماتى است در جهت کاهش 

آلودگى هوا صورت گرفته است.
شیشه فروش با اشاره به اینکه کاهش آلودگى هوا 
باید یکى از مسائل پراهمیت براى مسئوالن باشد 
و توجه ویژه به این امر داشــته باشند، اضافه کرد: 
الزم اســت این موضوع در اولویــت کارى تمامى 
دســتگاه ها قرار گیرد اما از سوى دیگر نقش مردم 
از مسئوالن کمتر نیست و با کمتر استفاده کردن از 
خودرو و رعایت مسائلى که به کاهش آلودگى هوا 
منجر مى شــود، به کاهش روزهاى آلوده در شهر 

کمک کنند.

 همزمان با سالروز بسیج رسانه، برگزیدگان دومین جشنواره 
مطبوعات، خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى ابوذر معرفى 

شدند و با اهداى تندیس و هدایایى از آنها تجلیل شد. 
مسئول روابط عمومى کل سپاه پاسداران که مهمان ویژه 
این مراسم بود در سخنانى، رسانه و گفتمان انقالب اسالمى 
را تشریح کرد و گفت: گفتمان، مسئله اى جدى و تأثیرگذار 
است و ارزش گفتمان در جوامع بشرى بسیار تعیین کننده 
است و در این راســتا عظمت گفتمان انقالب اسالمى که 
مؤلفه پیام تولید محتواى آن متفاوت با گفتمان هاى غربى 
و شرقى اســت، مخاطبین زیادى پیدا کرده و باعث شده تا 
غربى ها و شرقى ها، سراسیمه به مبارزه با انقالب اسالمى 

بپردازند. 
سردار رمضان شریف اظهار داشت: همه عظمت امروز ایران 
اسالمى، مدیون امام راحل(ره) است که با انقالب اسالمى، 
حیات مجددى به جامعه بشرى بخشیده و ما را صاحب یک 
گفتمان برجســته، برتر و واالمقام کرده است. وى افزود: تا 
قبل از پیروزى انقالب اسالمى، دو گفتمان کمونیستى اتحاد 
جماهیر شوروى و گفتمان غربى ها و آمریکایى ها که لیبرال 
دموکراسى بود در جهان پیروانى داشت و نقش قابل توجهى 
بازى مى کرد و به شدت براى کسانى که داعیه دار دنیا بودند 
حساسیت برانگیز بود. اما با پیروزى انقالب اسالمى در بهمن 
57، گفتمان امام(ره) و انقالب، گفتمان ســومى بود که در 
جهان انتشار یافت و در حقیقت گفتمان انقالب براى ترویج 
فرهنگ قرآن، اهل بیت(ع) و پیامبر اکرم(ص) بود که هدف 
آن سعادت بشر بوده و این گفتمان برآمده از وحى الهى است. 

مســئول روابط عمومى کل سپاه پاســداران دلیل مقابله 
دشمنان با انقالب اسالمى را، رساندن پیام انقالب به گوش 
بشر دانست و گفت: اگر پیام انقالب اسالمى ایران به گوش 
بشر برسد مستکبرین دیگر نمى توانند به مردم زور بگویند 
و منابع و منافع کشورهاى ضعیف را به غارت ببرند و آنان را 
تحقیر کنند. بنابراین مى بینید که محتواى انقالب اسالمى، 
ارزشمند و منحصر به فرد است و گفتمان انقالب اسالمى 

موجب شد تا دشمنان از هیچ ترفندى، کوتاهى نکنند. 
سردار شریف با اشاره به وجود امنیت و پیشرفت جمهورى 
اســالمى ایران در زمینه هاى مختلف، افــزود: جمهورى 
اسالمى ایران به دلیل فقدان نظام جامع اطالع رسانى براى 
تبیین دستاوردهاى انقالب اسالمى، امروز مظلوم واقع شده 
و دشمنان سیســتم جامع براى مقابله با انقالب اسالمى را 
طراحى و آن را پیگیرى مى کنند. وى بیان پیشرفت کشور 
در دوران پهلوى اول و دوم از سوى برخى افراد را خنده دار و 
مضحک خواند و گفت: در آن دوران قدرت رسانه اى دشمن 

اجازه نداد ضعف ها مشخص شود. 
سردار شریف با بیان اعداد و ارقامى یادآورى کرد: سازمان 
برنامه و بودجه دوران قبل از انقالب خــود اعالم کرد که 
از جمعیت 35 میلیونى آن زمان، 70 درصد در روستاها که 
در آن زمان هیچ امکاناتى حتى امکانات اولیه را نداشــت 
سکونت داشتند. ولى امروز ما با سربلندى اعالم مى کنیم 
که روستاهاى ما امکانات مطلوب زندگى را دارا هستند. این 

در حالى است که کشور جمهورى اسالمى ایران در طول 40 
سال گذشته پیشــرفت هاى زیادى در حوزه هاى دفاعى و 

نظامى و... داشته است. 
مســئول روابط عمومى کل سپاه پاســداران تصریح کرد: 
نسخه شــفابخش جامعه، مقابله با دشمن و پیروزى بر آن، 
ترویج فرهنگ قرآن توسعه و تثبیت زندگى ایرانى اسالمى، 
استحکام فرهنگ خانواده بر آموزه هاى دینى و پیوند امت و 
امام اســت و هرگاه ملت با بصیرت و هوشمندى پشت سر 
رهبر انقالب به پا خاست دشمن نابود شد و این رمز پیروزى 
گفتمان انقالب اسالمى است که رســانه ها باید در جهت 
ترویج و تعمیق گفتمان انقالب قلم بزنند و محصول فرهنگى 

در حوزه هاى مختلف تولید کنند. 
سردار شریف با بیان اینکه امروز نبرد، نبرد رسانه اى است، 
جامعه اى را موفق خواند که به مردم بیش از پیش امید دهد 
و افزود: مطالبه گرى یکى از رسالت هاى خبرنگاران بوده و 
باید خواستار بهره گیرى از توانمندى ها و داشته ها با مدیریت 

جهادى باشند. 
وى دشمن را طبل توخالى خواند و تأکید کرد: اکثر قریب به 
اتفاق طرح هاى دشمن در منطقه ما با شکست روبه رو شده 
است و دشمن شکست خورده و طراحى نقشه هاى دشمن از 

سر استیصال است. 
سردار شریف گفت: ایران اســالمى مهد گفتمان و در اوج 
پیشرفت است. این درحالى است که دشمن داشته هاى ما را 

کوچک و مشکالت کوچک را پررنگ جلوه مى دهد که ما 
باید با ابزار رسانه، حیله آنها را نقش برآب کنیم. 

 ***
در ابتداى این مراسم که به همت سازمان بسیج رسانه استان 
اصفهان در تاالر اجتماعات صدا و سیماى مرکز اصفهان برگزار 
شده بود مسئول سازمان بسیج رسانه استان اصفهان با خیرمقدم 
گفت: در حال حاضر در استان اصفهان، ما قریب 700 نفر عضو 

در 16 کانون که در شهرستان ها راه اندازى شده، داریم. 
رضا صفرى اظهار داشت: در سازمان بسیج رسانه استان 
اصفهان مباحثى چون مباحث معرفتى، بصیرتى و مهارتى 
و ... مطرح است و این سازمان یکى از تشکل هاى صاحب 
برنامه و راهبرد براى گفتمان انقالب اســالمى به شمار 
مى رود و امید است با قلم رسانه ها بتوانیم این گفتمان را 
در جهان به عنوان یک رسالت نهادینه سازیم. وى بسیج 
رسانه استان را پشتیبان رســانه ها براى بازگشایى گره 
براى حل مسائل رسانه اى خواند و گفت: امیدواریم بتوانیم 

چالش هاى صنفى را مرتفع سازیم. 
***

منصور گلنارى نیز به نمایندگى از هیئت داوران جشنواره 
اعالم کرد: کمک به ارتقاى ســطح کیفــى از اهداف 
برگزارى دومین جشــنواره ابوذر بوده که حدود 320 اثر 
از 47 پدیدآورنده در بخش هاى تیتر، گزارش، یادداشت، 

کاریکاتور و... به دبیرخانه جشنواره رسید. 
در پایان، عالوه بر تجلیل از برگزیدگان جشنواره، از کتاب 
«چه کسى مرا هل داد؟ نیم نگاهى به زندگى و اوج بندگى 

شهید عبدالعلى والیى»،  رونمایى شد. 

مدیر عامل شــرکت پخــش فرآورده هــاى نفتى اصفهــان گفت: 
صحبت هایى کــه در مورد برندینگ بنزین و اعتصــاب کامیونداران 

سوخت اصفهان مطرح شده است، صحت ندارد.
حسین صادقیان درباره تجمع کامیونداران سوخت مقابل پاالیشگاه 
اصفهان اظهارداشــت: تمام جایگاه هاى سوخت کشــور و استان و 
همچنین کامیونداران حامل سوخت، بخشى از یک خانواده هستند و 
روز چهارشنبه کامیونداران سوخت موارد و مطالباتى را مطرح کردند که 
بخشى از آن قابل دسترسى و رفع شدن در استان است و بخش دیگر 

باید در سطح ملى مطرح شود.
مدیر عامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان با بیان اینکه 
عمده شکایت کامیوندارها در مورد کرایه بود، گفت: این مباحث باید 

حل شود.
صادقیان با تأکید بر اینکه کامیونداران خواهان فعال شدن بیشتر براى 
افزایش درآمد خود هســتند، گفت: میزان تولید پاالیشگاه اصفهان 
مشخص است که بخشى از آن در استان مصرف مى شود و بخش دیگر 
به استان هاى دیگر مى رود و همچنین قسمتى از تولیدات پاالیشگاه، 
توسط لوله و بخشى دیگر توسط کامیونداران سوخت منتقل مى شود.

وى با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین مصرف کننده ها مربوط به 
گاز هستند، تصریح کرد: وضعیت کرایه کامیونداران سوخت نسبت به 

فضاى غیر نفتى کشور کامًال مطلوب است.
صادقیان در مورد صف هاى طوالنى بنزین در اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضر اصفهــان هیچ کمبود بنزینى ندارد و مشــکل کمبود 

سوخت بعضى از جایگاه ها حل شده است.
وى گفــت: اعتصــاب کامیونداران ســوخت موجب شــایعاتى در 
خصوص کمبود بنزین شــد و به این دلیل شاهد صف هاى طوالنى 

پمپ بنزین ها در اصفهان بودیم.
صادقیان در بــاره موضوعاتى که پــس از برندینــگ و اعتراضات 
کامیونداران سوخت مطرح شد، گفت: این اعتراض اکنون ارتباطى به 
برندینگ ندارد و امیدواریم با باز نویسى طرح برندینگ بنزین در کشور، 

بتوان این طرح را در اصفهان همچون کشور اجرا کنیم.
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان با تأکید بر اینکه 
هنوز طرح برندینگ در اصفهان اجرا نشــده اســت، گفت: البته سال 
گذشته تعدادى جایگاه تک ســوختى بنزین در اصفهان ایجاد شد که 

توانست بخشى از معضالت ترافیک و آلودگى هوا را حل کند.

 شهردار اردستان: در اصفهان کمبود بنزین نداریم

قدمت اردستان تا 7000 سال ثبت خواهد شد

مسئول روابط عمومى سپاه در اصفهان مطرح کرد:

جمهورى اسالمى مظلوم واقع شده است
ساسان اکبرزاده «آپاندیس» در پردیس 

سینمایى چهارباغ اکران شد

اجراى 38 اقدام براى کاهش 
آلودگى هوا در اصفهان

رئیس ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان خبر داد؛ 

معاون وظیفه عمومى استان اصفهان از ارائه تسهیالت 
براى مشــموالنى که داوطلب اعزام زودتر از موعد به 

خدمت نظام وظیفه هستند، خبر داد.
سرهنگ مهرداد پناه پوریان اظهار داشت: معاونت وظیفه 
عمومى تسهیالتى را براى مشموالنى که داوطلب اعزام 
زودتر از موعد به خدمت نظام وظیفه هستند، ایجاد کرده 

است.
وى افزود: این مشــموالن مى توانند بــه همین منظور 
40 روز مانده بــه موعد قانونى اعزام، بــه یکى از دفاتر 
پلیس+10 مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود 
اعالم کنند که یک هفته بعد از ثبت نام، پاسخ درخواست 

به آنها اعالم مى شود.
معاون وظیفه عمومى اســتان اصفهان بیان داشت: اگر 
مشمول عادى داراى مدرك فوق دیپلم و دیپلم که 19 
هر ماه اعزام مى شود، درخواست تمدید یا تعجیل براى 
اعزام به خدمت کند، زمان اعــزام وى به مدت یک ماه 

تمدید یا تعجیل خواهد شد.
وى اظهار داشــت: همچنین مشــموالن لیســانس و 
باالتر هم که اول ماه هاى زوج اعزام مى شوند، چنانچه 
درخواست تمدید یا تعجیل براى اعزام کنند، درخواست 
آنها به مدت دوماه تمدید یا تعجیل مى شود و مى توانند 

دو ماه زودتر یا دیرتر به خدمت اعزام شوند.
ســرهنگ پناه پوریان پیرامون وضعیت مشموالنى که 
از دانشگاه فارغ التحصیل مى شــوند، اخراج یا انصراف 
مى دهند، گفت: این افراد از زمان فارع التحصیلى، اخراج 
یا انصراف یکسال مهلت دارند که براى اعزام به خدمت 
نظام وظیفه خود را معرفى کننــد و مراحل ثبت نام در 

پلیس+10 را انجام دهند.
وى افزود: درصورتى که پــس از مهلت قانونى، اقدامى 

صورت ندهند، مشمول غایب محسوب شده و از سه ماه 
تا شش ماه اضافه خدمت براى آنها در نظر گرفته مى شود.

معاون وظیفه عمومى استان اصفهان از عدم تغییر مبلغ 
جریمه مشموالن هشت ســال غایب به باال خبر داد و 
اظهار داشت: کسانى که بیش از هشت سال غیبت دارند، 

براساس مبالغى که پیش از این اعالم شده، تا آخر سال 
مهلت دارند که به پلیس+10 مراجعه و ثبت نام کنند.

ســرهنگ پناه پوریــان خاطرنشــان کرد: بــا توجه 
به اینکه نماینــدگان مجلس در حــال تصمیم گیرى 
بــراى تعیین نرخ جریمه مشــموالن هشــت ســال 

غایــب به بــاال در ســال آینــده هســتند، از ســال 
آینده نــرخ جرایــم براســاس تصمیم گیــرى جدید
 مجلس شــوراى اســالمى و ابالغ ســتاد کل اجرایى 

خواهد شد.

تسهیالت براى سربازان داوطلب اعزام زودتر
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آغاز عملیات اجرایى پارك ساحلى خمینى شهر
4

     

بروکراسى ادارى، سبب فرار سرمایه گذاران از بروکراسى ادارى، سبب فرار سرمایه گذاران از 
باغبادران شده استباغبادران شده است
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اختصاص 40 میلیاردریال
 به پروژه هاى فالورجان

2
جواد نصرى، شهردار 
فالورجان گفت: با 
بررسى هاى کارشناسى 
انجام شده و جهت رفع 
مسائل و مشکالت شهر، 
مجموعه شهردارى و شوراى 
شهر بیش از40 میلیارد ریال 
بودجه را در این مدت به
 پروژه هاى عمرانى

 و خدماتى خود اختصاص 
داده است.

3

تعریض3 مترى 
خیابان امام(ره)
 در نجف آباد 

3

تمام کارکنان 
شهرداري ها 

باید داراي شماره 
مستخدم باشند

2

برون سپارى  نباید 
شهروندان را متحمل 

هزینه هاى اضافى 
کند

2

امالك قولنامه اى، 
پروانه ساختمانى

 مى گیرند

 تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر است

آغاز مرحله دوم ممیزى امالك و مستحدثات شاهین شهر

 اقتدار مدیریت شهرى زمانى تحقق مى یابد که زمینه 
مشارکت تمامى دستگاه ها فراهم شود

شهردار خمینی شهر اعالم کرد:

4

ورود «برلیانس» به 
ناوگان تاکسیرانى از 

بهمن ماه  

یکــى از چالش هــاى فراگیــر شهرنشــینى و 
شهرگرایى فزاینده، تأمین هزینه هاى آن است. 
هم در جوامع توســعه یافته و هم در حال توسعه، 
بخش عمده اى از هزینه هاى تأمین زیرســاخت 
شهرى و متعاقباً برنامه ریزى، مدیریت و نگهدارى 
آن، مستقیم یا غیرمستقیم توسط بدنه هاى دولتى 
تأمین مى شــود. در حال حاضرعایدى یا درآمد 
مطمئن و پایدار مدیریت شهرى، یکى از مسائل 
مبتال به در تمامى شــهرهاى بــزرگ و به ویژه 
کالن شهر ماست. در ایران و به موجب مواد 29 
و 30 از فصل دوم آیین نامه مالى شــهردارى ها، 
مصوب سال 1346، درآمد این نهادهاى عمومى 
غیردولتــى از طریق 6 بند به شــرح ذیل تامین 

مى شود:
* درآمدهــاى ناشــى از عــوارض عمومى یا 

درآمدهاى مستمر
* درآمدهاى ناشى از عوارض اجتماعى

* بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى 
شهردارى

*درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
* کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى

* کمک هاى اهدایى اشــخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایى هایى که به طور اتفاقى 

یا به موجب قانون، به شهردارى تعلق مى گیرد.
به عالوه، هر شــهردارى داراى تعرفه اى خواهد 
بود که انواع عــوارض و بهاى خدمات و ســایر 
درآمدهایى که به وســیله شهردارى و موسسات 
 تابعه و وابســته به آن وصول یا تحصیل مى شود 
و هر نوع عوارض یا بهــاى خدمات جدیدى که 

وضع و تصویب مى  شود یا هر تغییرى که 
در نوع و  میزان نرخ آنها صورت 

مى گیرد، در آن درج و منعکس مى شود. 
وزارت کشــور براى تنظیم تعرفه و درج تغییرات 
بعدى و همچنین چگونگى وضع  و تشــخیص و 
وصول انواع عوارض و درآمدها، دســتورالعمل 
جامع تهیه و بــراى راهنمایى به شــهردارى ها 

ابالغ مى کند.
پیرو مصوبه هیئت دولــت در قالب بند ب تبصره 
52 قانون بودجه سال 1362، کمک هاى اعطایى 
دولت و سازمان هاى دولتى به شهردارى، بدون 
پیش بینى پشــتوانه و منابــع جایگزین، عمال از 
اواخر دهه 60 متوقف شــده یا به شدت کاهش 
مى یابد. بر این اســاس، دولت موظف مى شــود 
حداکثر ظرف مدت شش ماه، الیحه اى به مجلس 
تقدیم کند که به موجب آن، شهردارى هاى کشور 
طى یک برنامه ریزى سه ساله به خودکفایى کامل

 برسند.
 این خودکفایــى کــه در تعبیــر صحیح تر، به 
خودگردانى یا رهاشدگى مدیریت شهرى اطالق 
مى شود، زمینه ساز شــکل گیرى و نهادینه شدن 
بند هفتمى از درآمدزایــى کاذب، اما جاذب براى 
شهردارى به واسطه کسب ارزش اضافى از طریق 
تولید ساختمان مى شود. اتخاذ تصمیمات موردى 
و سلیقه اى شورایعالى شهرســازى و معمارى به 
ویژه با محوریت تشویق یا هدایت بلندمرتبه سازى 
نیز به این جریان دامن مى زند. به تدریج، «تغییر 

کاربــرى» و «فروش تراکــم» یا عبارات 
توجیه پذیرترى چون «صدور 

تراکم مجــاز» یا «مجوز 
براى افزایش تراکم 

پایه» مســیر ســهل الوصول جدید و مسمومى 
است که از این پس و به «قیمت فروش شهر» و 
«فروش تخلفات ساختمانى»، براى کسب درآمد 

به روى مدیریت شهرى باز مى شود. 
گزارش هــاى مختلف حاکى از ســهم 50 تا 80 
درصدى تأمین درآمد شــهردارى کالنشهرها، 
به صورت ناپایدار و از طریق ساخت و ســازهاى 
غیرقانونى طى سال هاى اخیر و در وضعیت رکود 

اقتصادى است.
به ایــن میزان، باید ســهمى در قالــب جرایم 

کمیســیون ها و عوارض حــذف پارکینگ 
و بالکن را نیز افزود. این چنین اســت که 

عوارض یا درآمدهاى مســتمر، 
همچنان سهمى کمتر از 20 درصد را شامل 

مى شوند.
تراکم فروشــى در بازه اى از زمان، آن هم 
به دلیل نرخ رشــد باالى جمعیت و متعاقبا 
افزایش چشمگیر تقاضا براى ساخت و ساز، 

درآمدهاى گســترده اى را عاید مدیریت شهرى 
کرد. 

تصویب و ابالغ طرح تفصیلى جدید در هشــت  
بندى و ناگهانى شورایعالى شهرسازى و معمارى 
با نظر رئیس جمهور مبنى بر تغییر سقف تراکمى 
و کاربرى اراضى، خود گویاى این واقعیت است. 

این تلقى رانتى و مغایر با اقتصاد شهرى سالم، پویا 
و پایدار، هزینه هایى شــاید پنهان در کوتاه مدت 
اما کامال ملموس و جبران ناپذیر را در بلندمدت 
به دنبال دارد که در قالــب ازدحام، ترافیک، 
آلودگى و متعاقبًا محیط شــهرى فاقد 
کیفیت زندگى و خدمات استاندارد، از 

جیب، زمان، انرژى 
و سالمت تمامى 
شهروندان پرداخت 
خواهد شد. دیگر وابســتگى مدیریت شهرى به 
کسب درآمد به واســطه تغییر کاربرى و فروش 
تراکم، همانقــدر خطرناك و 

در عین حال کهنه و در عمل غیرممکن اســت 
که تکیه دولت بــه دالرهاى نفتــى، ناپایدار و 

غیرمنطقى است.
بنابراین پس از گذشت بیش از سه دهه، پیگیرى 
الیحه درآمدهاى پایدار شــهردارى ها به عنوان 
یکى از جدى ترین اولویت هاى مطرح در ارتباط 
با شهرنشــینى و شــهرگرایى در کشورضرورت 
دارد. براساس این الیحه که به دلیل تصویب در 
شورایعالى استان ها باید به آن عنوان طرح نهاد، 
عوارضى به عنوان درآمد پایــدار براى مدیریت 
شــهرى متناســب با فعالیت هــاى اقتصادى و 
اجتماعى شهروندان پیش بینى مى شود. عوارض 
مربوط به مشــاغل، عوارض اســتفاده از معابر 
شهرى توسط ســازمان هایى که از معابرى که 
شهردارى احداث کرده استفاده مى کنند، عوارض 
جریمه حذف پارکینگ، صدور گذرنامه، خودرو، 
نوسازى و... از جمله این عوارض است. میزان و 
نحوه اختصاص این عوارض و مالیات هاى محلى، 
هماهنگى با سایر بخش هاى اقتصادى، کارآمدى 
شــهردارى ها از منظر اندازه و بودجــه، کنترل 
انضباط مالى و تخلفات احتمالــى، از جمله ابعاد 

کلیدى و قابل توجه در این زمینه است. 
امید است با تشکیل کمیسیون مشترك بررسى 
طرح درآمدهاى پایــدار شــهردارى ها، قانون 
نوسازى و عمران شــهرى مصوب سال 1347 
نیز کــه در آن عوارض نوســازى 
براى ساختمان ها 

تعریف شــده، اصالح و اختیارات شوراى شهر به 
منظور تعریف درآمدهاى پایدار براى شهردارى ها 
بیشتر شود. شــوراهاى اسالمى شــهرها اجازه 
دارند براســاس اختیارات مــواد 71 و 77 قانون 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى 
و انتخاب شــهرداران مصوب سال 1375 مبنى 
بر وظایف شوراى اسالمى شــهر و امکان وضع 
عوارض، نســبت به برقرارى عــوارض و بهاى 
خدمات متناســب با تولیدات و درآمدهاى اهالى 
و به منظور تأمین بخشــى از هزینه هاى خدماتى 
و عمرانى مورد نیاز شــهر طبق آیین نامه مصوب 

هیئت وزیران اقدام کنند.
در این میان، تکیه بر تنوع و ترکیبى از شیوه هاى 
مختلف تأمیــن درآمد مطلــوب و در عین حال 
مطمئــن و پایدار شــامل «نظام هــاى مالیاتى 
پیشــرفته»، «مکانیزم هــاى کارآمــد دریافت 
عوارض»، «ســاختارهاى جدید ارائه خدمات و 
دریافت جرایم» و همچنین «استقراض و انتشار 
اوراق قرضه شــهرى» در کنار استفاده متناسب، 
هدفمند و بهینه از ســایر کمک هاى مستقیم یا 
غیرمســتقیم دولتى، راهگشــاى پایان دادن به 
مدیریت شهرى به قیمت فروش شهر است. این 
در حالى است که «تقویت بازارهاى سرمایه داخلى 
و بین المللــى»، «ارتقــاى ظرفیت هاى تولیدى 
و تحرك مردم و کاالها»، «ســرمایه گذارى در 
فناورى هاى نوین شهرى» و نهایتًا «بهره گیرى 
از تخصص مدیریت مالى»، از جمله رویکردهاى 
روز دنیــا و مورد توجــه و تعقیــب در این زمینه 

هستند.

پارسا ارباب

رعایدى یا درآمد 
ى، یکى از مسائل 
ــزرگ و به ویژه 
9 موجب مواد 29

ى شــهردارى ها، 
هادهاى عمومى 
ــرح ذیل تامین 

وارض عمومى یا 

جتماعى
وسسات انتفاعى 

وال شهردارى
زمان هاى دولتى

ص و سازمان هاى 
 که به طور اتفاقى 

 تعلق مى گیرد.
 تعرفه اى خواهد 
خدمات و ســایر 
دارى و موسسات 
 تحصیل مى شود 
مات جدیدى که 

ییرىکه 

پیرو مصوبه هیئت دولــت در قالب بند ب تبصره 
2 قانون بودجه سال 1362، کمک هاى اعطایى  52
دولت و سازمان هاى دولتى به شهردارى، بدون 
پیش بینى پشــتوانه و منابــع جایگزین، عمال از 
اواخر دهه 60 متوقف شــده یا به شدت کاهش 
مى یابد. بر این اســاس، دولت موظف مى شــود 
حداکثر ظرف مدت شش ماه، الیحه اى به مجلس 
تقدیم کند که به موجب آن، شهردارى هاى کشور 
طى یک برنامه ریزى سه ساله به خودکفایى کامل

 برسند.
 این خودکفایــى کــه در تعبیــر صحیح تر، به 
خودگردانى یا رهاشدگى مدیریت شهرى اطالق 
نهادینه شدن مى شود، زمینه ساز شــکل گیرى و
بند هفتمى از درآمدزایــى کاذب، اما جاذب براى

شهردارى به واسطه کسب ارزش اضافى از طریق 
تولید ساختمان مى شود. اتخاذ تصمیمات موردى 
و سلیقه اى شورایعالى شهرســازى و معمارى به 
هدایت بلندمرتبه سازى  ویژه با محوریت تشویق یا
دامن مى زند. به تدریج، «تغییر  نیز به این جریان

کاربــرى» و «فروش تراکــم» یا عبارات 
ررور توجیه پذیرترى چون «صد
زوز تراکم مجــاز» یا «مج

براى افزایش تراکم

به صورت ناپایدار و از طریق ساخت و ســازهاى 
غیرقانونى طى سال هاى اخیر و در وضعیت رکود 

اقتصادى است.
به ایــن میزان، باید ســهمى در قالــب جرایم 

کمیســیون ها و عوارض حــذف پارکینگ 
و بالکن را نیز افزود. این چنین اســت که 

عوارضیا درآمدهاى مســتمر،
20 درصد را شامل از همچنان سهمى کمتر

مى شوند.
تراکم فروشــى در بازه اى از زمان، آن هم 
رشــد باالى جمعیت و متعاقبا  به دلیل نرخ
افزایش چشمگیر تقاضا براىساخت و ساز، 

این تلقى رانتى و مغایر با اقتصاد شهرى سالم، پویا 
و پایدار، هزینه هایى شــاید پنهان در کوتاه مدت 
اما کامال ملموس و جبران ناپذیر را در بلندمدت 
به دنبال دارد که در قالــب ازدحام، ترافیک، 
آلودگى و متعاقبًا محیط شــهرى فاقد 
کیفیت زندگى و خدمات استاندارد، از 

انرژى  جیب، زمان،
و سالمت تمامى

شهروندان پرداخت 
خواهد شد. دیگر وابســتگى مدیریت شهرى به 
کسب درآمد به واســطه تغییر کاربرى و فروش 
تراکم، همانقــدر خطرناك و 

با شهرنشــینى و شــهرگرایى در کشورضرورت 
دارد. براساس این الیحه که به دلیل تصویب در 
شورایعالى استان ها باید به آن عنوان طرح نهاد، 
عوارضى به عنوان درآمد پایــدار براى مدیریت 
شــهرى متناســب با فعالیت هــاى اقتصادى و 
اجتماعى شهروندان پیش بینى مى شود. عوارض 
مربوط به مشــاغل، عوارض اســتفاده از معابر 
شهرى توسط ســازمانهایى که از معابرى که 
شهردارى احداث کرده استفاده مى کنند، عوارض 
جریمه حذف پارکینگ، صدور گذرنامه، خودرو، 
نوسازى و... از جمله این عوارض است. میزان و 
نحوه اختصاص این عوارض و مالیات هاى محلى، 
هماهنگىبا سایر بخش هاى اقتصادى، کارآمدى 
بودجــه، کنترل اندازه و شــهردارى ها از منظر

انضباط مالى و تخلفات احتمالــى، از جمله ابعاد 
کلیدى و قابل توجه در این زمینه است. 

امید است با تشکیل کمیسیون مشترك بررسى 
طرح درآمدهاى پایــدار شــهردارى ها، قانون 
7نوسازى و عمران شــهرى مصوب سال 1347

عوارض نوســازى  نیزنیز کــه در آن
ببرراى ساختمان ها 

بر وظایف شوراى اسالمى شــ
عوارض، نســبت به برقرارى ع
خدمات متناســب با تولیدات و
و به منظور تأمین بخشــى از هز
و عمرانى مورد نیاز شــهر طبق

هیئت وزیران اقدام کنند.
در این میان، تکیه بر تنوع و ترک
مختلف تأمیــن درآمد مطلــو
مطمئــن و پایدار شــامل «نظ
پیشــرفته»، «مکانیزم هــاى
عوارض»، «ســاختارهاى جد
دریافت جرایم» و همچنین «اس
اوراق قرضه شــهرى» در کنار

کمک هدفمند و بهینه از ســایر
غیرمســتقیم دولتى، راهگشــ

مدیریت شهرى به قیمت فروش
در حالى است که «تقویت بازارها
و بین المللــى»، «ارتقــاى ظر
و تحرك مردم و کاالها»، «سـ
فناورى هاى نوین شهرى» و نه
از تخصص مدیریت مالى»، از ج
روز دنیــا و مورد توجــه و تعقیـ

هستند.

منابع درآمدى شهردارى ها و راهکارهاى افزایش درآمد پایدار

ن4 به
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شــهردار گلپایگان گفت: با اجرایى شــدن طرح نقشه 
بردارى هوایى، مى توان از بسیارى تخلفات شهرسازى 

پیشگیرى کرد.
 محمدامیــن جمالــى اظهارداشــت: در راســتاى به 
روزرســانى نقشــه هاى هوایى شــهر گلپایگان و به 
منظور ارتقاى کیفى مدیریت و توســعه شهرى، تیمى 
در محل شهر گلپایگان مستقر شده و با استفاده از پهباد

به روش فتوگرامترى، نقشــه بردارى هوایى را انجام 
مى دهند.

وى ادامه داد: این طرح در راستاى اجراى هر چه بهتر 
نقشه تفصیلى شهر و ممیزى امالك، تهیه نقشه هاى 

GIS، افزایش تــوان اجرایى و عملیاتى شــهردارى، 
مدیریت در مواقع بحران و اجــراى پدافند غیر عامل 

است.
شــهردار گلپایگان گفت: این طرح در مقایسه با روش 
برداشــت زمینى، از نظر زمان و هزینه ها صرفه بسیار 

باالیى دارد.
جمالى بیــان داشــت: همچنیــن با اجرایى شــدن 
این طرح، مى توان از بســیارى تخلفات شهرســازى 

پیشگیرى کرد.
  وى ادامه داد: ضمن اینکه رصد میدانى با دقت و کارایى 

باالترى انجام خواهد شد.

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان اعالم کرد: شهردارى 
به منظور تسهیل امور مردم در مناطقى که امکان اخذ سند 
مالکیت با مشــکل مواجه اســت، نســبت به صدور پروانه 
ساختمانى در امالك قولنامه اى با رعایت ضوابط اقدام خواهد 
کرد. مسعود حیدرى اظهارداشت: یکى از تخلفات ساختمانى 
مربوط به تغییرکاربرى ساختمان هاســت، این مورد زمانى 
اتفاق مى افتد که بر خالف مندرجات پروانه ســاختمانى، در 
منطقه غیرتجارى، محل کسب و تجارت دایر شود ودر چنین 
شرایطى، شهردارى به عنوان مدعى موضوع را در کمیسیون 
ماده 100مطــرح مى کند و این کمیســیون با تعیین مهلت 
مناسب که حداکثر دو ماه است، رأى به تعطیلى محل داده و 

رأى صادر شده توسط ماموران شهردارى اجرا مى شود.وى با 
بیان اینکه مهمترین وظیفه شهردارى ها طبق بند 24 ماده 55 
قانون، صدور پروانه ساختمانى است، تصریح کرد: شهروندان 
قبل از هر گونه ساخت و ساز باید نســبت به دریافت پروانه 
ساختمان اقدام کرده و ساخت و ساز را طبق موارد مطرح شده 
در پروانه انجام دهند تا موفق به دریافت پایان کار از شهردارى 
شوند.مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان ادامه داد: چنانچه 
مندرجات پروانه صادر شده از نظر ساخت و استفاده کاربرى 
رعایت نشود، شــهردارى مطابق قانون پرونده مربوطه را به 
کمیسیون ماده100 ارجاع مى دهد و آراى این کمیسیون به 

صورت جریمه یا تخریب است.

اجراى عملیات نقشه بردارى 
هوایى در شهر گلپایگان

امالك قولنامه اى، پروانه 
ساختمانى مى گیرند

تقدیم بودجه پیشنهادى سال 
97 شهردارى درچه

طى جلسه اى الیحه پیشنهادى بودجه سال 1397 
شـهردارى درچه به مبلغ 165 میلیارد ریال توسـط 
واعظ مقدم، شـهردار درچه، تقدیم رئیس و اعضاى 

شوراى اسالمى شهر درچه شد.
در ایـن جلسـه، شـهردار درچـه اهـداف در نظـر 
گرفتـه شـده در الیحـه بودجـه سـال 97 را عنوان 
کـرد و اظهارداشـت: در بودجه مذکـور، اعتبار براى 
پروژه هاى عمرانى نیمه تمام، توسـعه فضاى سبز، 
پیاده رو سـازى، بدنه سـازى انهـار، آسـفالت معابر 
شهر، تکمیل ساختمان شهردارى و ... در نظر گرفته 

شده است.

 تجهیز آتش نشانى میمه، 
نیازمند اعتبارات دولتى 

شــهردار میمه گفت : ســاختمان این ایســتگاه با 
هزینه اى بالغ بر چهار میلیارد ریال در سال 93 تکمیل 

و تجهیز شد.
محسن صدرالدین کرمى افزود: این شهردارى تاکنون 
با اعتبار محدود خود توانســته دو دستگاه خودروى 
سبک آتش نشانى و تعداد کمى از وسایل اولیه را براى 

این ایستگاه تأمین کند.
وى افزود : با وجود تأمین این امکانات، اما هنوز براى 
خاموش شــدن آتش هاى متوســط و بزرگ، هیچ 
وسایلى در اختیار نبوده و بودجه محدود شهردارى نیز 

توان خرید این وسایل را از ما گرفته است.
شهردار میمه با اشــاره به اینکه در روزهاى گذشته، 
15حادثه به آتش نشــانى گزارش شده است، اظهار 
داشت: در صورتى که اعتبارات دولتى توسط مدیریت 
بحران اســتاندارى براى این منظور اختصاص یابد، 
شهردارى مى تواند امکانات درخور توجه به این امر 

اختصاص دهد .

تشکیل کار گروه امور بانوان 
در گز

 اولیـن کارگـروه مشـاوران افتخارى شـهردارى و 
شوراى اسالمى شـهر گز با حضور تعدادى از بانوان 
فعال در حوزه فرهنگى و اجتماعى، اعضاى شوراى 
اسالمى و شـهردار گز برگزار و در مورد باغ بانوان و 
برنامه هاى ویـژه بانوان در طول سـال جارى بحث 

و تبادل نظر شد.

طراحى فاز دوم یادمان 
شهداى گمنام شاهین شهر

شـهریارعلوى، معـاون شهرسـازى شـهردارى 
شـاهین شـهر گفـت: فـاز دوم یادمـان شـهداى 
گمنام شـاهین شـهر درفضایى بـه مسـاحت چهار

هـزار مترمربـع طراحـى و در آینـده نزدیـک اجـرا 
مى شود.

وى افزود: فاز دوم یادمان شهداى گمنام در ورودى 
این یادمان اجرا مى شود و این فاز به گونه اى طراحى 
شده که معمارى سنتى اسالمى و یادمان هاى دفاع 
مقدس در آن پیـش بینى گردیده و جلـوه خاصى به 

آن بخشیده است.

زیرسازى و آسفالت کوى 
کوثر میمه

زیرسـازى و آسـفالت کـوى کوثـر میمـه انجـام 
شد.

شهردار میمه در این باره گفت: عملیات زیرسازى و 
آسفالت کوى کوثر میمه انجام شد.

محسـن صدرالدیـن کرمـى افـزود: ایـن عملیـات 
به مسـاحت سـه هـزار و 500مترمربع زیرسـازى و 
سـه هـزار و 300 مترمربـع آسـفالت، بـا هزینه اى 
بالـغ بر یـک میلیـارد ریـال در مـدت 10 روز انجام

شد.
وى افـزود: ایجـاد فضاى سـبز و پارك ورزشـى، از 
اقدامـات آتى شـهردارى بـراى خدمات رسـانى به 
محدوده کـوى کوثـر خواهد بـود که تا پایان سـال 

جارى انجام خواهد شد.

روى خط

عضو شوراى اسالمى شهر باغبادران گفت: بروکراسى 
ادارى و بعضى تنگ نظرى ها، باعث خستگى و انصراف 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در شهر باغبادران شده 

است.
حجت ا... امینى با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران 
بخــش خصوصى، تنهــا راه برون رفت از مشــکالت 
اقتصادى شــهردارى ها اســت، اظهارداشــت: امروزه 
محور حرکت شهردارى ها، جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصى است، تا با استفاده از این ظرفیت، شاهد تأمین 
نیازهاى عمومى شــهر و ایجاد درآمدهاى پایدار براى 

شهردارى ها باشیم.
وى افزود: در شرایطى که بســیارى از شهردارى ها در 
حال تالش براى جذب سرمایه گذار و تبلیغ ظرفیت هاى 
ســرمایه گذارى در شهرها هستند، در شــهر باغبادران 
به دلیل ظرفیت هــاى بالفعــل و بالقــوه آن، فضاى 
سرمایه گذارى و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصى 

به خوبى مهیاست.
این عضــو شــوراى اســالمى شــهر باغبــادران با 
اشاره به اســتقبال ســرمایه گذاران از فعالیت در شهر 
باغبادران، گفت: حضور شــهر باغبادران در کنار جاده 
مواصالتى چندین اســتان کشــور، حوزه وســیع نفوذ 
شــهر به دلیل همجــوارى با روســتاها و شــهرهاى 
اطراف، مقصد گردشگرى مســافران داخلى و خارجى 
به جهت فضاى ســبز طبیعــى و زیبا، وجــود باغات 
و مــزارع و توپوگرافــى خاص ایــن شــهر، از جمله 
علت هــاى حضــور ســرمایه گذاران در باغبــادران 

است.
وى ادامه داد: به دلیل وجود کوه ها، تپه ها، دره ها، درختان 
و رودخانه زاینده رود، چشــم اندازهاى زیباى طبیعى را 
در این شــهر شاهد هســتیم که همه این عوامل باعث 
شده است، رغبت ســرمایه گذاران به سرمایه گذارى در 

باغبادران دو چندان شود.

امینى عنوان کــرد: از طرفــى انجام مطالعــات اولیه 
ظرفیت هاى سرمایه گذارى، گردشگرى و اقتصادى در 
باغبادران و همچنین ایجاد فضاى ســرمایه گذارى در 
شــهر، موقعیتى را مهیا کرده که هم نیاز گردشگران و 
هم نیازهاى عمومى شهروندان در دسترسى سریع تر به 

خدمات تأمین شود.
وى خاطرنشــان کرد: امروز بستر ســرمایه گذارى در 

باغبادران به خوبى آماده اســت، اما بروکراســى ادارى 
باعث اطاله در پاسخگویى به اســتعالمات الزم شده، 
و برخى تنــگ نظرى ها نیز باعث خســتگى و انصراف 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى براى فعالیت در این 

شهر شده است.
ایــن عضــو شــوراى اســالمى شــهر باغبــادران 
تصریح کرد: این مهم در حالیســت که سرمایه گذاران 

توقعــات زیادى از مدیریت شــهرى در بسترســازى، 
تسهیل و حمایت از ســرمایه گذارى در شهر را دارند، اما
 مدیریــت شــهرى و ادارات شهرســتان لنجــان، 
اختیــارات کافــى را در ایــن حــوزه ندارنــد و قطعًا 
بــه تنهایــى و بــدون حمایــت مدیریــت اســتان، 
امکان همراهى بــا ســرمایه گذاران وجــود نخواهد 

داشت.

میثم محمدى، شهردار زرین شهر گفت: توجه مدیریت 
شهرى به مسائل فرهنگى و اجتماعى بسیار حائزاهمیت 
است چراکه با توجه به مســائل امروز، در شهرها توجه 
یک بُعدى به مسائل خدمت رسانى، جوابگوى بسیارى از 
مسائل نیست بلکه باید با پرداختن به مسائل فرهنگى و 
اجتماعى، ضمن انجام امور،  بازده کارها را نیز افزایش داد.

وى افزود: توجه به مسائل فرهنگى و اجتماعى در انجام 
وظایف دستگاه هاى خدمت رسان همچون شهردارى، 
عالوه بر افزایش مشــارکت شــهروندان مى تواند در 
درازمدت ســبب کاهش هزینه هاى تحمیل شــده بر 

شهر شود.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: با توجه بــه اینکه 
شــهروندان ســرمایه هاى اجتماعى شــهر به حساب 
مى آیند، نگاه همه جانبه به نیاز و خواسته هاى شهروندان 
و پاسخگویى به نیازهاى آنان مى تواند زندگى شهرنشینى 

را در تمامى ابعاد ارتقا دهد.
وى ادامه داد: باید توجه داشــت تحقق امنیت، آرامش و 
آسایش شهروندان از اهمیت ویژه اى برخوردار است و 
توجه ویژه به نشاط و شادابى زندگى شهرنشینى مى تواند 
از دردسر هاى ناشى از زندگى ماشینى و تراکم جمعیت 

بکاهد.
محمدى اضافه کرد: ساختار و استراتژى شهردارى ها بر 
اساس مسائل مبلمان شهرى، معمارى، عمرانى و ساخت 

و ساز و پسماند است، اما شهردارى در صورتى مى تواند 
موفق شود که نگاه ویژه به مسائل اجتماعى داشته باشد.

شهردار زرین شهر بیان داشت: کمک هاى حوزه مدیریت 
شــهرى با توجه به سیاست هاى تشــویقى آموزشى

مى تواند نگاه پیشــگیرانه را در جامعه نهادینه سازد، از 
سوى دیگر مسئوالن شهرى تالش خواهند کرد فضاى 
بهترى را براى خدمت رســانى به معلوالن و باال بردن 

سطح کیفى زندگى آنها در دستور کار قرار دهند .
وى افزود: ما بر این باوریم که اقتدار مدیریت شــهرى 
زمانى حاصل مى شود که بتواند زمینه مشارکت تمامى 
دستگاه هاى متولى مسائل فرهنگى و اجتماعى را در شهر 
فراهم کند، چرا که هرگونه توسعه اجتماعى و شهروندى 

در این اقدامات نهفته است.
شهردار زرین شهر گفت: بنابراین توانمندسازى اجتماعى 
و فرهنگى که از اهداف عمده توسعه شهرى به حساب 
مى آید، مى تواند موتور محرکه این توســعه قرار گیرد و 

چالش هاى اجتماعى و فرهنگى را کاهش دهد.

شهردار کاشــان گفت: تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر اســت و مدیریت شهرى باید در ارائه 
خدمات، بهترین اقدام ممکن را با مشارکت خود مردم انجام دهد.

سعید ابریشمى راد با اشاره به رویکرد اجتماعى مدیریت شهرى اظهاردات: تفاوت رویکرد خدماتى و اجتماعى 
در این است که در رویکرد خدماتى، به کالبد و فیزیک شهر توجه مى شــود، اما در رویکرد اجتماعى، رفع 

مشکل و توجه به خواست و نیاز شهروندان مورد توجه است.
وى با اشــاره به اینکه شــهردارى ها بودجه دولتى ندارند، افزود: تمام هزینه هاى شــهر با شــهروندان

 آن شهر است و مدیریت شهرى باید در ارائه خدمات، بهترین اقدام ممکن را با مشارکت خود مردم صورت 
دهد.

شــهردار کاشــان با تأکید بر اینکــه شــهردارى در راســتاى اقدامات خدماتــى، تبدیل بــه نهادى 
اجتماعى شده اســت، بیان داشــت: هدف از انجام فعالیت ها در این رویکرد، ارتقاى کیفیت زندگى مردم 
بوده و مراد از ارتقاى کیفیت زندگى میزان رضایت شهروندان از شهر است که این مهم به روابط اجتماعى 

بستگى دارد.
ابریشمى راد خواستار برقرارى رابطه اى منطقى بین مدیریت شهرى و شهروندان شد و تأکید کرد: شهردارى 
براى اداره شهر باید با مردم، قدم به قدم گام بردارد و نیازهاى هر ناحیه را با مشارکت مردم اولویت بندى و 

رفع کند تا به تجربه مدیریت مشارکتى برسد.

جواد نصرى، شهردار فالورجان گفت: با بررسى هاى کارشناسى 
انجام شده و جهت رفع مسائل و مشکالت شهر، مجموعه 
شهردارى و شوراى شهر بیش از40 میلیارد ریال بودجه 
را در این مدت به پروژه هاى عمرانى و خدماتى خود 

اختصاص داده است.
وى اظهارداشــت: با توجه به رکــود اقتصادى و کم 
شــدن اعتبارات شــهردارى فالورجان جهت جذب 
ســرمایه هاى مردمــى، اقدام بــه راه انــدازى دفتر 
مشــارکت هــا کردیم کــه بــا  معرفى فرصــت هاى
 سرمایه گذارى در زمینه هاى مختلف از جمله تبلیغات شهرى، 
ساخت میدان میوه و تره بار، ساخت سردخانه هاى صنعتى، ساخت تاالر 
و سالن همایش،  کمپ هاى گردشگرى و رفاهى و پروژه هاى زیرساختى مورد نیاز شهر، زمینه مناسبى را 

جهت جذب سرمایه گذاران بومى و استانى فراهم کرده ایم.
نصرى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به ساخت مجتمع وکالى شهر بیان داشت: جهت ساماندهى و 
سهولت شهروندان، شهردارى اقدام به ساخت مجتمع وکال در کنار دادگسترى شهرستان با بودجه اى بالغ 

بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال کرده است.

ایزدى، معاون توســعه مدیریت ومنابع انسانى 
شهردارى فوالدشــهر گفت : چنانچه بخشى از 
خدمات شهردارى مانند مناطق 15 گانه اصفهان، 
برون ســپارى و بــه دفاتر پیشــخوان محول 
گــردد، خدمتــى بس عظیــم به شــهروندان

 مى باشد.

وى تصریــح کــرد : بــرون ســپارى خدمات 
مــورد نظــر بایــد درکوتــاه تریــن فرصت 
زمانــى بــراى مراجعــان انجــام و در وقت 
و هزینه آنهاصرفه جویى شود و شهروندان متحمل 

هزینه هاى اضافى نشوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى شهردارى 

فوالدشهر اظهار داشت: مسیرى که براى توسعه 
و پیشــرفت باید به واســطه دولت الکترونیک 
طى شــود، نتیجه آن باید موجــب کاهش هزینه 
ها، مدیریت وقت و زمان و منتج بــه فواید براى

 دستگاه هاى خدمات رسان و رضایت شهروندان 
گردد .

شهردار بهارستان با مهم خواندن جذب سرمایه گذار 
براى شهر بهارستان و روند توسعه شهرى گفت: جذب 
ســرمایه گذار کار دشوارى اســت و در صورت لزوم، 
مسئوالن مربوطه باید براى پیشبرد اشتغال و سرمایه 

گذارى براى سرمایه گذار فرش قرمز پهن کنند.
عیدى بیرانوند، شــهردارى و شــرکت عمران را دو 
بال ســازنده شــهر عنوان کرد و افزود: معتقدیم که 
مشــارکت و تعامل شــهردارى با عمران بهارستان 
مــى توانــد در زمینه پیشــرفت کمک کنــد و این 

دو بال، سازنده براى بهارستان هستند.
وى با اشاره به در نظر گرفتن بستر الزم براى افزایش 
سرانه فضاى ســبز و توســعه ورزش جوانان، بیان 
داشت: در بهارستان باید ساخت و سازهایى متناسب با 
شهروندان در نظر گرفت، زیرا این شهر زنده و پویا بوده 
و اگر کسى نگاه خوابگاهى به این شهر داشته باشد، 

اشتباه بزرگى است.
شهردار بهارستان ادامه داد: در روند مدیریت شهرى، با 
برگزارى همایش ها و ایجاد فرصت شغلى در صددیم 

تا محیط بانشاطى را براى شهر به وجود آوریم.
وى از ایجاد دو شهردارى ناحیه در بهارستان خبر داد و 
گفت: با تصویب شورا، درصدد راه اندازى دو شهردارى 
ناحیه به منظور دسترسى ســریع تر مردم به شهردار 
براى مرتفع کردن مشکالت شــهرى هستیم و در 
حوزه مدیریت شهرى باید به دنبال کاهش هزینه ها 
بود که ایجاد دو شــهردارى ناحیه، منافاتى با کاهش 

هزینه ها ندارد.
وى ادامه داد:ســاماندهى ورودى شــهر بهارستان، 
افزایش سیســتم حمل و نقل شــهرى، ســاخت 
المــان هــاى مختلــف متاســب بــا اقــوام و 
فرهنگ ها و شب هاى زنده در شهر و همچنین جذب 
ســرمایه گذار، از جمله اولویت هاى دیگر شهردارى 

بهارستان است.
عیدى بیرانوند در بخش دیگرى از سخنانش با مهم 
خواندن مترو در توسعه شهرى بهارستان، خاطرنشان 
کرد: با تکمیل و راه اندازى مترو اصفهان- بهارستان، 
با سرریز جمعیت به بهارستان مواجه خواهیم شد، زیرا 

رفت و آمد به آسانى انجام مى شود.

بروکراسى ادارى سبب فرار سرمایه گذاران از 
باغبادران شده است

شهردارى و شرکت عمران، 
دو بال سازنده بهارستان 

هستند 

شهردار زرین شهر:

 اقتدار مدیریت شهرى زمانى تحقق مى یابد که زمینه مشارکت تمامى 
دستگاه ها فراهم شود

شهردار کاشان:

 تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر است

اختصاص 40 میلیاردریال به پروژه هاى فالورجان
برون سپارى  نباید شهروندان را متحمل هزینه هاى اضافى کند
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معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهردار ها و 
دهیــاري هــاي کشــور از ابــالغ آییــن نامــه 
ســاماندهى مشــاغل و اصنــاف مزاحــم شــهرى، 
بــه همــراه جــدول مشــاغل و صنوفــى کــه بــه 
دلیــل آلودگــى و مزاحمــت زیــاد و شــرایط ناایمن 

نمى توانند در محدوده شهرها فعالیت کنند، خبر داد.
هیربد معصومی اظهار داشت: شهردارى ها موظف هستند 
به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با 
وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلى آنها، نسبت 
به صدور حکم انتقال، جابه جایى یا رفع مزاحمت از طریق 

اصالح فرآیندکار، تغییر فعالیت یا نوسازى اقدام نماید.

وي افزود: درصورت عدم اجراى حکم شهردارى توسط 
صاحبان مشــاغل یا اصناف مذکور، شهردارى موظف 
است نســبت به تعطیلى آنها مطابق مفاد بند (20) ماده 

(55) قانون شهردارى اقدام کند.
معصومــی افــزود: بــر ایــن اســاس اماکــن تولید،

 بسته بندى و انبار مواد شیمیایى خطرناك و مواد محترقه، 
دامدارى، مرغدارى و پرورش انواع طیور صنعتى، تولید 
مصنوعات ســیمانی و موزائیک، تولید لوله ســیمانی،
تولید کاشــى وســرامیک، آجرپزى، تولید گچ و آهک، 
ســنگبرى و ســنگ کوبى نمى توانند در محدوده شهر 

فعالیت کنند.

شــهریار علوى، معاون شهرسازى شــهردارى شاهین 
شــهر گفت: مرحله دوم ممیزى امالك و مســتحدثات

 شاهین شهر آغازشده است.
وى افزود: بنابر قانون نوســازى و عمران شهرى، یکى از 
فعالیت هاى شــهردارى انجام عملیــات ممیزى واقع در 
محدوده شــهر و دریافت عوارض نوســازى از امالك و 
واحدهاى کسبى مى باشد که هر چند سال یک بار انجام 

مى شود.
علوى خاطر نشــان کرد: ممیزى امالك و مســتحدثات 
شاهین شــهر با توجه به توان فنى پیمانکار و طرح کالن 
شــهردارى، در قالب دو مرحلــه برنامه ریــزى گردیده 

که در نخســتین مرحله آن، برداشــت اطالعات و معابر 
محدوده قانونى شــهر از طریق عملیات میدانى و تشکیل 
بانک اطالعات ممیــزى و صدور فیش نوســازى بود و

 سپس ممیزى صنایع کالن حریم شهر در دستور کار قرار 
گرفت.

معاون شهرســازى شــهردارى شاهین شــهر تصریح 
کــرد: وجه تمایز ایــن ممیزى بــا موارد مشــابه، روش 
برداشــت اطالعات مکانیزه، به وســیله تبلت و نرم افزار 

مى باشد.
وى ادامه داد: در حــال حاضر مرحله دوم ممیزى امالك و 

مستحدثات شاهین شهر در حال انجام است.

آغاز مرحله دوم ممیزى امالك 
و مستحدثات شاهین شهر

مشخص شدن مشاغل و 
اصناف مزاحم شهرى 

روى خط

شهردار نجف آباد گفت: در ادامه عملیات عمرانى پروژه 
12میلیارد تومانى تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، 
طى روزهاى اخیر کار ریختن بیس در مسیر هاى اجرا 
شده شروع شده و به زودى عملیات آسفالت آن تکمیل 

خواهد شد.
مســعود منتظرى از افتتاح رســمى این پروژه تا پایان 
سال خبرداد و گفت: همزمان کار نصب قرنیزهاى پل، 
سیســتم روشــنایى در بخــش هــاى مختلــف، 
نرده گذارى و دیگر اقدامات مورد نیــاز در حال انجام 

است.
وى بیان داشــت: مســیر ورودى نجف آباد به صورت 
همسطح در نظر گرفته شــده و تردد کمربندى جنوبى 
شهر در قالب زیرگذر انجام شده تا در زیبایى ورودى شهر 

اختاللى ایجاد نشود.

آغــاز اولین فــاز ســاماندهى خیابان
 امام (ره)شرقى

منتظرى همچنین در خصوص دیگر پروژه شــاخص 
این شــهر گفت: در طرح ســاماندهى خیابان امام(ره) 
شــرقى، با توجه بــه اتمــام عملیات شــرکت هاى 
خدمات رسان در بخش هایى از مسیر، کار خاکبردارى 
در کنار اجــراى کانــال دفــع آب هاى ســطحى و
 پیاده روســازى  در حدفاصل خیابان رســالت تا کوچه 

عربها شروع شده است.
وى افزود: در پروژه چهار میلیارد تومانى بهسازى خیابان 
امام(ره) شرقى که حدفاصل تقاطع 22بهمن تا میدان 
آزادگان اجرا خواهد شد، همزمان با تعریض سه مترى 
خیابان از هر دو طرف، دو پیاده رو در طرفین مسیر اجرا 
خواهد شــد و در باند جنوبى، یک باند دوچرخه سوارى 
ایجاد و به محور ســالمت در باند غربى بلوار طالقانى 

متصل خواهد شد.

***
شــهردار نجف آباد اضافه کرد: پیــش از آغاز عملیات 
اجرایــى پروژه، اجراى شــبکه جمــع آورى فاضالب 
شهرى در مسیرعملیاتى شده و همزمان شرکت هاى 
خدمات رسان نیز اجرا یا انتقال خطوط خود را در دستور 

کار قرار داده اند.

وى اظهارداشــت: بــا اتمام ایــن طرح، عــالوه بر 
تســهیل تردد خودروهاى عبورى در خیابان امام(ره) 
شــرقى، با حفظ کامــل درختــان طرفیــن خیابان،

 مســیرهایى جهت اســتفاده تفریحى و پیــاده روى 
شهروندان در باندهاى شــمالى و جنوبى ایجاد خواهد 

شد.

 جانمایى و ساخت المان هاى نوروزى در 
نجف آباد

شــهردار نجف آباد همچنیــن در بخــش دیگرى از 
ســخنانش  گفت: در ادامه مجموعــه اقدامات صورت 
گرفته براى رونمایــى از مجموعــه اى از المان هاى 
نوروزى، در حال حاضر کار جانمایى و تعیین پیمانکاران 

سازنده شروع شده و تالش خواهیم کرد کارى باالتر از 
سال هاى قبل، از نظر کیفى و کمى ارائه شود.

مسعود منتظرى از اســتفاده از طرح هاى هنرمندان و 
دیگر اقشــار جهت ســاخت این المان ها در نجف آباد 
خبر داد و گفت: طرح هایى کــه پیش از این با فراخوان 
صورت گرفته، به دبیرخانه اجراى المان ها ارسال شده 
بود، بررسى شد و پس از انتخاب تعدادى از آنها، در حال 

حاضر کار ساخت شروع شده است.
منتظرى المان هاى طراحى شده را قابل تقسیم به سه 
دسته اصلى، دیوارنگاره و نورپردازى به همراه المان ها 
و نمادها دانست و ادامه داد: عالوه بر فراخوان عمومى، 
با مراکزى همچون انجمن هنرهاى تجسمى نجف آباد 
به عنوان مرکز تخصصى طراحى المان نیز جهت ارائه 
طرح هاى پیشــنهادى مکاتبه شــده و همزمان شاهد 
ارائه برخى طرح ها از شرکت هاى خصوصى خارج این 

شهرستان هستیم.
***

شــهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنان خود از 
واحد امانى معاونت عمرانى به عنوان یکى از مراکز اصلى 
ساخت المان هاى نوروزى نجف آباد نام برد و گفت: این 
واحد که کار را باکمترین هزینه و در ســریعترین زمان 
ممکن اجرا مى کند، همزمــان کار تعمیر و جابه جایى 
المان هاى نوروزى ســال هاى قبل را به نقاطى جدید 

در دستور کار دارد.
منتظرى شروع ســاخت المان هاى نوروزى را مربوط 
به اولین روزهاى ســال جارى دانســت و خاطر نشان 
کرد: آثار ساخته شــده که با همکارى فعال هنرمندان 
شهرستان در دست ســاخت قرار دارند را مى توان در 
بخش هایى مانند آثار تاریخى، سبک زندگى، مفاهیم 
طنز، شخصیت هاى عروسکى شناخته شده و نمادهایى 

از صنایع دستى تقسیم بندى کرد.

شهردار نجف آباد مطرح کرد؛

کمبود تجهیزات آتش نشانى تعریض3 مترى خیابان امام(ره) در نجف آباد 
شهرضا براى مسکن هاى مهر

شهردار شهرضا گفت: آتش نشانى شهرضا در حال 
ارائه مجموعه اى از خدمــات به همه مناطق اطراف 
خود است، اما امکانات این سازمان براى رسیدگى به 

همه حوادث کافى نیست.
رحیــم جافرى اضافه کــرد: آتش نشــانى در زمره 
ســخت ترین و خطرناك ترین مشــاغل است که
 آتش نشــان و خانواده هاى آنها را تحت تأثیر قرار 
مى دهد.وى تصریح کرد: در شهرضا منازل سازمانى 
وساختمان هاى مسکن مهر بسیارى وجود دارد که 
تجهیزات سازمان آتش نشانى شهرضا براى اطفاى 

حریق هاى احتمالى در این زمینه مناسب نیست.

افتتاح واحد شکایات مردمى  
شهردارى سده لنجان 

 137 شـهردار سـده لنجـان گفـت : سـامانه 
ایـن شـهردارى، فقـط مرکـز ثبـت انتقـادات و

پیشـنهادات نبوده و به عنوان یـک راهنما نیز عمل 
مى کند.

حسـین ناظـم الرعایـا اظهارداشـت: بایـد توجـه 
داشـت تکریم ارباب رجوع به معنـاى اجراى فورى 
درخواست هاى مردم در موقع غیر عادى نیست،بلکه 
خوشـرو برخورد کردن، پیگیرى کردن رفع مشکل، 
راهنمایى کردن و نگاه یکسـان به مردم داشـتن، از 
مهم ترین فاکتورهاى تکریم ارباب رجوع اسـت که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
شـهردار سـده لنجـان تصریـح کـرد: بـا توجـه به 
اهمیت موضوع، کارگـروه حقوق شـهروندى براى 
اولیـن بـار در شـهردارى سـده لنجـان راه انـدازى 
حقـوق  مدافـع  مختلـف،  مـوارد  در  تـا  شـد 
شـهروندان باشـد و تکریم ارباب رجوع نیز به خوبى 

انجام شود.

شهردارى کاشان 60 میلیارد 
مطالبات معوق دارد

معاون ادارى و مالى شــهردارى کاشان از مطالبات 
معــوق 603 میلیارد ریالى این مجموعــه از مردم و 

دستگاه هاى اجرایى خبر داد.
عباس نیکخواه گفت: مردم این شــهر 470 میلیارد 
ریال عوارض نوسازى به شهردارى بدهکار هستند و 
اداره هاى دولتى نیز 133 میلیارد ریال به شهردارى 

بدهى دارند.
وى با اشــاره به بدهى 20 میلیارد ریالى شهردارى 
بابت حق ســنوات 60 نفر کارمند بازنشسته از سال 
1394 تاکنون افزود: 240 میلیارد ریال از درآمد 420 
میلیارد ریالى ارزش افزوده شهردارى در سال گذشته 
وصول شده و تا پایان ســال، مبلغ باقى مانده آن نیز 

وصول خواهد شد.
وى  بیان داشــت: این مجموعه در کنار حجم باالى 
فعالیت ها، با طرح هاى بدون قرارداد مواجه بوده و هم 
اکنون تنها 182 میلیارد ریال باقى مانده که با تصویب 

اصالح بودجه پیگیرى مى شود.

 طراحى و برنامه ریزى سند 
چشم انداز پنج ساله سین

شهردار شهر سین از طراحى و برنامه ریزى سند چشم 
انداز پنج ساله شهر سین خبر داد.محمد طرمه فروشان 
طاهرانى افزود: ترسیم و درك آینده مطلوب«چشم 
انداز» با استفاده از مهارت تجسم و عینیت بخشیدن 
امکان پذیر اســت و دقیقًا آن چیزى کــه در فرآیند 
ســند برنامه ریزى راهبردى دنبال مى شــود و تنها 
مسئله اى که در ســند برنامه ریزى راهبردى، همه 
افراد باید بدانند این اســت که هر چیزى را که تصور 
کنیم و به آن باور داشته باشــیم، همان را به دست 
خواهیم آورد.وى با تاکید بــر این که براى کمک به 
سازمان ها، تدوین یک چشم انداز و تعیین جایگاه خود 
و مسیر حرکت در آینده و در حقیقت تدوین سند برنامه 
راهبردى الزم است، خاطرنشان کرد: شهردارى سین 
با هدف تصمیم سازى براى چشم انداز شهر و به دنبال 
آن تدوین اهداف  و در نهایت استراتژى هایى که از 
دِل نظرات گروه هاى ذى نفع اســتخراج مى شود، 
سعى دارد از مشارکت گروه هاى مختلف بهره بگیرد.

رضا رمضانى، شــهردار آران و بیدگل گفت: احیاى 
محالت غیرفعال و نیمه فعــال از برنامه هاى مهم 

چهارساله این شهردارى است .
وى ادامه داد:حیات اقتصادى شــهر به ساماندهى 
شهرك هاى صنعتى است و شهردارى در این زمینه، 

اهتمام ویژه اى خواهد داشت.
وى اظهارداشت: شهردارى ساالنه 14 میلیارد ریال 
در حوزه حمل و نقل عمومى هزینه مى کند که از این 
مبلغ، 10 میلیارد ریال متضرر مى شود. وى افزود: در 
این راستا الیحه اى در حال تنظیم است تا راهکارى 

براى موضوع بیابیم.
شــهردارى را با بیش از 200 میلیارد ریال معوقات 

تحویل گرفتم.
شــهردار آران و بیدگل بیان داشــت: درآمد نواحى 
شــهردارى در خود نواحى هزینه مى شود و درآمد 
شهردارى مرکزى محدود است و تنها در زمینه امور 

جارى و پرداخت حقوق پرسنل هزینه مى شود.
رمضانــى همچنین گفــت: موضوع آرامســتان از

 اولویت هاى شهردارى است و در این زمینه دو گزینه 
براى جانمایى پیشنهاد شده و در حال پیگیرى است.

وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت:یک شرکت 
سرمایه گذارى از طرف شهردارى در حال تاسیس 
است که در زمینه ساماندهى گردشگرى مرنجاب 

هم فعالیت خواهد کرد.

شهردارى آران و بیدگل14میلیارد ریال
 در حوزه حمل و نقل هزینه مى کند 

تمام کارکنان شهرداري ها 
باید داراي شماره مستخدم باشند

مدیرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با اشاره 
به هماهنگی هاي صورت گرفته با ســازمان اداري و استخدامی کشــور اعالم کرد: در راستاي ساماندهی 
نیروي انســانی شــهرداري ها و جلوگیري از بروز مشــکالت اســتخدامی در زمان انتقال، ماموریت و یا 

بازنشستگی، شهرداري ها موظف 
هستند اطالعات تمامی کارکنان 
خود را در سامانه«کارمند ایران» 
ثبت نمایند. عبــاس کرکه آبادي 
افزود: تخصیص شماره مستخدم 
به کارمنــدان شــهرداري ها و

 سازمان هاي وابسته، در صورت 
ثبــت صحیح اطالعــات مربوط 
و ارسال آن در ســامانه و پس از 

بررسی هاي الزم، انجام می شود.وي اضافه کرد: شماره مستخدم صادر شده باید در تمامی احکام استخدامى 
کارمندان درج شود تا به عنوان شماره شناسایى کارمندان در شهردارى ها و سازمان هاى دیگر نظیر صندوق هاى 

بازنشستگى براى بهره مندى کارمندان از تمامى مزایاى استخدامى مورد استفاده قرار گیرد.
کرکه آبادي در ادامه گفت: اســتانداري ها و شــهرداري هاي سراسر کشور موظف هســتند قبل از صدور 
احکام استخدام رسمی یا پیمانی افراد جدیداالستخدام با مجوز هاي ســازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور یا پذیرفته شــدگان آزمون هاي استخدامی شــهرداري ها، شماره مســتخدم را طی فرآیند یاد شده 

اخذ نمایند.

اگر در شهر نگاهى به معابر و خیابان ها بیندازیم، پروژه هاى 
کوچک و بزرگى را مى بینیم که توسط شهردارى اصفهان 
براى توسعه شهر و آسایش شــهروندان انجام شده است، 
البته اعتبار این پروژه ها از جیب شهروندان به واسطه پرداخت 
عوارض شهرى تامین مى شــود؛ بنابراین نگاه مشارکتى 
شهروندان به توسعه شهر مى تواند به آبادانى و رونق شهر 
منجر شود و مدیریت شهرى اصفهان را در اجراى برنامه هاى 

افق 1400 اصفهان مصمم تر کند.
در این فرصت براى آگاهى از چگونگى توزیع قبوض عوارض 
و محاسبه نرخ آنها، گفت و گویى با «مهدى زارعى، رئیس 
اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان» انجام شده که در 

ادامه مشروح آن آمده است.
عوارض چیســت و آیا جزء درآمدهاى 
پایدار شهردارى ها محسوب مى شود؟

هر جریان مالى که به شهردارى وارد شــود، اعم از نقدى 
یا غیرنقدى، درآمد شــهردارى ها به شــمار مى رود و جزء 

ردیف هاى درآمدى آن قرار مى گیرد.
عوارض منبــع تامین مالى شــهردارى ها بــراى جبران 
هزینه هایى است که براى توسعه و آبادانى هر چه بیشتر شهر 
انجام مى شود؛ به هر حال نگهدارى و پاکیزگى شهر هزینه 
دارد و باید از این طریق، منابع تامین شود که در شهردارى، 
آنها را به عنوان عوارض و تامین بهــاى خدمات تعریف و 
دســته بندى هاى مختلفى مى کننــد؛ عوارضى همچون 
نوسازى و عمران شهرى، خودرو، کسب و پیشه و ... تعریف 

شده اند تا هزینه هاى نگهدارى شهرها تامین شود.
عوارض در چه بخش هایى از شــهر 

هزینه مى شود؟
اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان، تشخیص درآمد و 

ممیزى ردیف هاى درآمدى را بر عهده دارد. 
در شهردارى ها بیش از 60 ردیف فعال درآمدى به شکل هاى 
مختلف، وصول و همه آنها در مجموع ،بودجه شهردارى را 
تشکیل مى دهد که صرف عمران و آبادانى شهر مى شود، 
اما بیشتر شــهروندان تنها با عوارض نوســازى و عمران 
شهرى، خودرو، کسب و پیشه و برخى عوارض ساختمانى 

آشنا هستند.
کل عوارض شــهردارى در هفت دســته تقســیم بندى 
مى شود، عوارضى که مســتمر و انعطاف پذیر باشد و رکود 
مانع از جذب آنها نشود، عوارض پایدار هستند و درآمدهاى 
ناپایدار نیز به آن دسته از درآمدهایى گفته مى شود که شاید 
پیش بینى وصول داشته باشند اما به یقین نمى توان براى آنها 
برنامه ریزى کرد؛ به عنوان مثال عوارض هاى ســاختمانى 

ناپایدار هستند و رکود ساخت و ســاز این عوارض را تحت 
تاثیر خود قرار مى دهد.

امسال بودجه شهردارى اصفهان دو هزار و 750 میلیارد تومان 
است و این رقم از محل همین عوارض وصول مى شود و بر 
اساس همین عوارض، برنامه ریزى اجراى پروژه هاى شهرى 
انجام مى شود، این در حالى اســت که گاهى شهروندان از 
پرداخت عوارض خوددارى مى کننــد، زیرا اطالع کافى از 
اینکه این عوارض در چه بخش هایى هزینه مى شود، ندارند. 
شهروندان باید بدانند که 55 تا 60 درصد از بودجه شهر براى 
توسعه شــهر، 15 تا 20 درصد از بودجه نیز براى نگهدارى 
شهر، رفت و روب و نگهدارى از درختان و 25 درصد از بودجه 

براى جلوگیرى از استهالك شهر هزینه مى شود.
میزان عوارض را چه نهادى مشخص 

مى کند؟
تعیین و ابالغ پایه عوارض توســط وزارت کشور، بر اساس 
قانون شهردارى ها انجام مى شــود و نرخ آن سال به سال 

تغییر پیدا مى کند.
در نحوه محاســبه نرخ عوارض، باید بیان کنم در عوارض 
نوسازى و عمران شهرى که بیشتر مورد سؤال شهروندان 
است، بر اساس 1/5 درصد قیمت منطقه بندى همراه با برخى 

محاسبات دیگر انجام مى شود. 
نحوه محاسبات عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و 
تعیین آن طبق آخرین مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
بر اســاس متراژ و موقعیت مکانى واحد تجارى، همچنین 
منطقه شهرى است، البته عوارض این دوره بر اساس سیستم 
جدید سراى هشت محاسبه شــده و پیش بینى مى شود در 

آینده بهره ورى بیشترى از این سیستم داشته باشیم.
توزیع قبوض عوارض تــا چه زمانى 

ادامه دارد؟
از روز نهم دیماه سال جارى توزیع 700 هزار فیش عوارض 
نوسازى و عمران و 200 هزار فیش عوارض کسب و پیشه با 
همکارى اداره کل پست آغاز شده و تا نهم بهمن ماه امسال 
نیز ادامه خواهد داشت، شهروندان تا پایان سال فرصت دارند، 

قبوض عوارض خود را پرداخت کنند.
نحوه ارسال قبوض هنوز کاغذى است 

یا ارسال الکترونیک هم وجود دارد؟
وضعیت ترکیبى داشته ایم، ارسال قبوض کاغذى براى تمام 
امالك شهر انجام مى شود، اما به صورت موازى درگاه هاى 
پرداخت بانکى نیز وجود دارد کــه اطالعات عوارض را به 

شهروندان نشان داده و مبلغ عوارض را دریافت مى کند.
رقم قبوض عوارض نوسازى و عمران 

بر چه اساسى تعیین مى شود؟
رقمى که در قبوض عوارض سالیانه نوشته شده، براى آن 
سال خاص است که باید پرداخت شود؛ تا سال گذشته هر 
سال عوارض در دو مرحله توزیع مى شد، اما امسال تنها یک 
مرتبه توزیع قبوض در دستور کار قرار گرفت. عوارض دوره اى 
در دوره هاى قبل به دلیل دو مرحله اى بودن، نصف عوارض 
سالیانه در نظر گرفته مى شد که در سال جارى به دلیل یک 
مرحله اى شدن به اندازه عوارض سالیانه منهاى 10 درصد 

خوش حسابى لحاظ شده است.
در بخش دیگرى از قبوض به 10 درصد خوش حسابى اشاره 
شده است، افرادى که عوارض سال جارى را به موقع پرداخت 

کنند، مشمول 10 درصد جایزه خوش حسابى مى شوند.
عوارض پسماند خانگى امسال حداقل مبلغ 15 هزار و 500 
تومان و حداکثر 58 هزار و 200 تومان است که مشمول 10 
درصد خوش حسابى مى شود. نکته قابل توجه این است که در 
فیش عوارض نوسازى، امکان بخشودگى جرایم وجود ندارد.

در خصوص عوارض کســب و پیشه و 
خودرو شرایط چگونه است؟

توزیع قبوض عوارض کسب و پیشه مثل نوسازى و عمران 
به صورت انبوه از 10 دى ماه آغاز شده است.

نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و در 
تعیین آن طبق آخرین مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان 
بر اســاس متراژ و موقعیت مکانى واحد تجارى، همچنین 

منطقه شهرى اقدام مى شود.
مبلغى که در قبوض توزیع شده نوشته شده با توجه به یک 
مرحله اى شدن قبوض رقم بیشترى نسبت به سال گذشته 
است، یکى از قسمت هاى موجود در قبوض عوارض کسب 
و پیشه مربوط به عوارض پسماند است و نرخ آن بر اساس 

میزان تولید پسماند صنوف محاسبه مى شود.
چنانچه محل کسب کم زباله باشد 25 درصد مبلغ خالص 
عوارض محاسبه مى شود، اگر متوسط باشد 50 درصد و اگر 
جزء صنوف پر زباله باشد، مبلغ عوارض ضربدر100 درصد 
مى شــود و باید کل مبلغ فیش عوارض را به صورت کامل 

براى پسماند نیز بپردازند.
کمترین فیش عوارض کسب و پیشه صادرشده براى امسال 
10 هزار تومان و بیشترین آنها 700 هزار تومان در سال جارى 
بوده و متوسط دریافتى براى شهردارى40 هزار تومان است.

سرجمع کل دریافتى شهردارى اصفهان از این عوارض و 
حتى نوسازى و خودرو نزدیک 50 تا 60 میلیارد تومان است 
که در مقابل دو هزار و 750 میلیارد تومان بودجه سال جارى 

رقمى ناچیز، اما راهگشا است.

 شهروندان خوش حساب جایزه مى گیرند
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشــان مى لرزید، و فرار

 مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

به گزارش روابط عمومى شـهردارى علویجه، تیغ هاى توتستان هاى شهر علویجه 
توسط شهردارى این شهر تیغ زنى شد.

اولین جلسه کمیسیون فرهنگى اجتماعى شهردارى و شوراى اسالمى شهر درچه با 
حضور امام جمعه، اعضاى شوراى اسالمى شهر، شهردار و تعدادى از فعاالن فرهنگى 
شهر در سالن اجتماعات ساختمان اداره خدمات و ایمنى شهردارى درچه برگزار شد. 
در این جلسه، مسایل و مشـکالت فرهنگى این شهر مورد بررسـى و بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و تصمیماتى در این خصوص با همـکارى کانون خیرین ذوب آهن 

اصفهان اتخاذ شد.

على پیراینده، شهردار نطنز گفت: با مصوبه ستاد بازآفرینى شهرى شهرستان نطنز، 
طرح اقدام مشترك احیاى بافت فرسوده محله قصبه نطنز و اعتبار آن در دستور کار 

همه دستگاه هاى مرتبط قرار خواهد گرفت.
  وى اظهار داشت: شهر نطنز با 90/6 هکتار محدوده مصوب بافت فرسوده شهرى، 

در 10 محله نیازمند احیا است.
وى افزود: شهردارى نطنز احیاء بافت فرســوده  را با آسفالت معابر محله دشتله و با 

اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال آغازکرده است.

کارگاه آموزشى آتش نشانى و ایمنى، با هدف ترویج فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى 
و در راستاى توسعه فرهنگ شــهروندى، با حضور شــهرداران و شوراى مدارس 

شاهین شهر در مقطع دبستان برگزار شد.
در این کارگاه، حقوق شهروندى، وظایف شهرداران و شوراى دانش آموزى مطرح شد.

سعید ابریشمى راد، شــهردار کاشــان گفت: 400 میلیارد ریال از بودجه پنج هزار 
میلیارد ریالى این شــهردارى، در ســال جارى ســتاره دار بوده که جزء درآمدهاى 

مشکوك الوصول مى باشد و بسیار خوش بینانه تعیین شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانى وخدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: در9 ماهه 
سال جارى بیش از 16 هزار نفراز شهروندان آموزش هاى اولیه ایمنى وپیشگیرى 

ازسوانح وحوادث ونحوه استفاده از کپسول هاى اطفاءحریق را فراگرفته اند.
 محمد مسعود چایچى بیان داشت: این افراد شامل دانش آموزان مقاطع: مهد کودك، 
ابتدایى، راهنمایى، دبیرستان، دانشجویان، والدین دانش آموزان، ادارات و نهاد ها و 
ارگان ها وآموزش محلى و شهروندى بوده است که به صورت تئورى وعملى انجام 

شده است.
وى افزود: مربیان آموزشى این سازمان با حضور مستمر در مراکز مذکور، آموزش هاى 
الزم رادر زمینه اصول ایمنى وضرورت رعایت آنها، علل ایجاد حوادث وسوانح، نحوه 
ارتباط با سازمان،چگونگى مقابله با آتش سوزى در لحظات اولیه و نحوه  استفاده از 
خاموش کننده هاى دستى جهت آتش سوزى هاى ناشى از  جامدات، گاز ومایعات 

قابل اشتعال دادند.

تیغ زنى تیغ هاى توتستان هاى
 علویجه 

برگزارى اولین جلسه کمیسیون فرهنگى 
اجتماعى شهردارى درچه

احیاى بافت فرسوده
 محله قصبه نطنز

آشنایى شهرداران مدارس با فعالیت 
آتش نشانى شاهین شهر

بودجه 40میلیاردى ستاره دار شهردارى 
کاشان

آموزش پیشگیرى از سوانح به 16هزار 
کاشانى

 به همت شهردارى هرند، اولین آبگرمکن خورشیدى در وضو خانه مسجد امام این 
شهر نصب شد.

باتوجه به ظرفیت بالقوه هرند از نظر انرژى خورشــیدى و تعداد ساعات آفتابى زیاد، 
همچنین مشکالت زیست محیطى و هزینه باالى سوخت هاى فسیلى، این کار اقدام 

ارزشمندى جهت رسیدن به بهره ورى باال با حداقل هزینه مى باشد.

نصب اولین آبگرمکن خورشیدى 
در هرند

جدول گذارى خیابان شهرك امام حسن(ع) 
اردستان

به گزارش روابط عمومى شهردارى اردستان، شهردارى اردستان جهت آماده سازى 
زیرساخت هاى شــهرك امام حسن (ع) این شــهر، اقدام به جدول گذارى خیابان 

شهرك امام حسن (ع) کرد.

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: ارتقاى خدمات شهرى شــامل نظافت و زیبایى معابر و میادین، کوچه ها و معابراز برنامه هاى آینده 
شوراى اسالمى شهر شهرضا در سطح شهر و مناطق کم برخوردار است.

آرزو قوامى با اشاره به برنامه هاى شوراى شهر براى آینده این شهر اظهارداشت: شناســایى و آسیب شناسى مشکالت شهر، اولویت بندى و 
رتبه بندى کارهاى اجرایى، از برنامه هاى شوراى شهر شهرضا است.

وى با اشاره به ایجاد چشم انداز مطلوب از مبلمان شهرى، المان ها و فضاهاى محیطى و استفاده از ظرفیت هاى هنرى و خالقانه در ارتقاى فضاى 
بصرى شهر افزود: تسریع پاسخگویى به مراجعه هاى مردمى در امور مربوط به شهردارى و ایجاد میانبرهاى معقول و قانونى براى افزایش رضایت 

نسبى مردم، از دیگر برنامه هاى شوراى شهر براى شهرضا است.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا با اشاره به ارتقاى خدمات شهرى، شامل نظافت و زیبایى معابر و میادین و کوچه ها گفت: حوزه خدمات 
شهرى داراى وظایف مختلفى است که مهمترین وظیفه آن ها، رســیدگى و مراقبت مستمر در حوزه تحت وظیفه خود، ارتباط با شهروندان و 

جلب رضایت مندى و مشارکت آنان است.
وى با اشاره به رویکرد شوراى اسالمى براى ارتقاى مسائل فرهنگى در شهرضا، اظهارداشت: ارتقاى مسائل فرهنگى، یک اتفاق یک شبه یا 

یک هفته اى نیست، ایجاد فرهنگ، یک حرکت زمان بر و طوالنى است.
قوامى تأکید کرد: در راستاى مسائل فرهنگى، آموزش نقش بسیار به سزایى دارد، سپس یک حرکت جهادى و فراگیر در راستاى تداوم و تثبیت 

یک فرهنگ ارزشمند نیاز است.

رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: کمبود زمین هاى مسکونى در نطنز موجب افزایش قیمت شده و این در 
حالى است که بیش از 12 سال است که از واگذارى زمین در شهرك گنبدباز این شهر مى گذرد و در سال هاى اخیر 

نیز زمینى واگذار نشده است.
محمد آقا مرادى اظهار داشت: شــهر نطنز داراى زمین هاى مسکونى بسیارى است و اکنون و با توجه به شرایط 

موجود، آزادسازى قسمتى از آن یک ضرورت است.
رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز تصریح کرد: به یقین آزادسازى زمین هاى مسکونى از سوى اداره راه و شهرسازى 

شهرستان و استان در کاهش قیمت زمین، افزایش ساخت و ساز و در ادامه رونق کسب و کار مفید خواهد بود.
آقا مرادى بیان داشت: عده زیادى از مردم شهر سال هاى زیادى با اجاره نشینى زندگى خود را مى گذرانند و باید با 

تدبیر و اتخاذ سیاست هاى مناسب، آن ها را صاحب زمین و مسکن کرد.
وى تاکید کرد: ســاختمان هاى بلندمرتبه در نطنز با آن آثار تاریخى فراوان و طبیعت بکر و زیبا، باعث شده است 
تا نگرش وسیع به این جاذبه ها محدود شود و این نتیجه آزاد نشدن زمین براى ساخت است که موجب شده این 

ساختمان هاى بلند مرتبه، چهره زیباى شهر را در خود محو کند.

شــهردار خمینی شــهرگفت: فاز اول احداث پارك 
700دستگاه و دومین جاده سالمت این شهر در حال 

انجام است. 
على اصغر حاج حیدرى افزود:این پارك در محدوده 
کانال آب برخوار و میمه در700دستگاه است وعملیات 
عمرانى مرحله اول آن در زمینى انجام مى شود که  از 
شمال به خیابان انقالب اسالمى، از جنوب به کانال 
آب، از شــرق به میدان نماز و از غرب به بلوار شهید 

بهشتى محدود مى شود. 
وى اظهارداشت:طرح پارك ساحلى این شهر سالیان 
سال منتظر اجرا بود و اکنون با پیشنهاد شهرداري و 
حمایت هاى شوراي اسالمی شهر، فاز اول این پروژه 
در خیابان انقالب اســالمى و از اواسط مهرماه سال 
جارى آغاز شده است. وى ادامه داد:این پروژه مشتمل 

بر دو فاز است که تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
حاج حیدري طول پارك را، دو کیلومتر و عرض آن را 
درحدود 30 متر اعالم کرد و افزود: قسمت غربى این 

زمین 60 هزار مترمربعى قبال سبز شده است. 

شهردار خمینی شــهر گفت: پیاده روهاى این فضا 
نامناسب بود و قسمت هایى از آن نشست کرده بود که 

از نو پیاده روسازى کردیم.
وى بیان داشــت:اما خصوصیت منحصر به فرد این 
مکان، وجود یک جاده سالمت طوالنى جهت پیاده 

روى و زمین هاي ورزشی در آن است.
وى افزود:پیســت دوچرخــه ســوارى از دیگــر
 کاربرى هاى ورزشــى- تفریحى این پارك است و 
زمین هاى اسکیت، والیبال، بســکتبال و ... از دیگر 

امکانات ورزشى آن مى باشد. 
حاج حیدري در خصوص زمان بندى اجراى این طرح 
گفت: هم اکنون 70 درصد از سنگ فرش پارك انجام 
شده است و سعى مى کنیم تا عید عملیات عمرانى را 

کامل انجام دهیم. 

آغاز عملیات آغاز عملیات 
اجرایى پارك اجرایى پارك 
ساحلى ساحلى 
حمایت هاى شوراي اسالمی شهر، فاز اول این پروژه خمینى شهر

انقالب اســالمى و از اواسط مهرماه سال در خیابان
جارى آغاز شده است. وى ادامه داد:این پروژه مشتمل 

بر دو فاز است که تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
حاج حیدري طول پارك را، دو کیلومتر و عرض آن را 
اعالم کرد و افزود: قسمت غربى این  0درحدود 30 متر

0زمین 60 هزار مترمربعى قبال سبز شده است. 

خمینى شهرخخممیییننىىى ششهههررر

لزوم آزاد سازى زمین هاى مسکونى در نطنز

ارتقاى خدمات شهرى در مناطق کم برخوردار شهرضا

سرپرست اتحادیه تاکســیرانى هاى شهرى کشور 
از ورود خــودروى برلیانس به ناوگان تاکســیرانى 
تا ماه  آینده خبــر داد و گفت: رونمایــى و قرارداد 
اولیه ورود تاکســى برلیانس انجام شده و سایپا نیز 
قول داده است که مســائل حقوقى و قراردادى آن 
را تا پایان ماه جــارى نهایى کند تــا بتوانیم از ماه 
آینده خودروى برلیانس را وارد ناوگان تاکســیرانى 

کنیم.
مرتضى ضامنــى ادامه داد: تا دو ســال آتى تمامى 
خودروهایى که از طریق شرکت سایپا وارد ناوگان 
حمل و نقل شــدند و اکثر آنها نیز خــودروى پراید 
بودند، از چرخه تاکسیرانى خارج خواهند شد؛ زیرا به 

سن فرسودگى مى رسند.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى هاى شهرى با اشاره 
به اینکه تاکســى خودروى برلیانس را در 12 دى 
ماه در همایش شــهر ایده ال در کیــش رونمایى 
کردیــم، گفــت: ســایپا نیــز در زمینــه ورود 

خودروهاى آریو و برلیانس و ون اعالم آمادگى کرده 
است و امیدواریم شاهد سهیم شدن شرکت سایپا به 
عنوان دومین شرکت خودروسازى در کشور در حوزه 

تاکسیرانى باشیم. 
وى ادامــه داد: در حقیقت قرار نیســت خودروى 
برلیانس جایگزین خودروى دیگرى شود؛به عبارت 
دیگر تاکسى برلیانس در سامانه تاکسیرانى شهرى 
کشور وارد مى شــود و مالکان خودروهاى فرسوده 
مى توانند خــودروى برلیانس را بــه عنوان یکى از 
گزینه هاى انتخابى براى خودروى جایگزین فرسوده 

انتخاب کنند.
وى اضافــه کــرد: خودروهــاى پرایــدى کــه 
عمدتــا در ســال 86 و 87 به ناوگان تاکســیرانى 
واگذار شــده بودند، درســن فرســودگى هستند و 
طى دو ســال آینــده هیــچ خــودروى پرایدى
در چرخه حمل و نقل به علت فرســودگى نخواهیم 

داشت.

ضا ضاشه شه
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ورود «برلیانس» به ناوگان تاکسیرانى از بهمن ماه  
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