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جوانى را به پوستتان هدیه دهیدآغاز ثبت نام شرکت در مراسم معنوى اعتکاف درمان رایگان بیماران بى بضاعتتکرار ماجراى دهقان فداکار، این بار در هشترود نیم فصلى ماالمال از فریاد و اعتراض سالمتاستاناستان ورزش جهان نما

تمام خواص 
باورنکردنى

 کفیــر 

وضعیت بحرانى سرمایه هاى  اجتماعى اصفهان 
2
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درخواست معاون 
رئیس جمهور از قوه قضائیه

تراکتورسازى
 تشنه انتقام از سپاهان

فروش بدون مجوز 
محصوالت خانگى 

ممنوع است

5

افزایش بى رویه 
قیمت میوه و

 تره بار در اصفهان

کفیر بر روى حرکت روده، سهولت در هضم، 
تقویت ایمنى، کاهش شدت و مدت اسهال، 
اختالل خواب، افسردگى و اختالالت فکرى 

مؤثر است و به بازسازى فلور میکروبى غشاهاى 
مخاطى سراسر دستگاه گوارش کمک مى  کند.

قیمت میوه وتره بار در اصفهــان بین 50تا100 
درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه عمده فروشــان میــوه و تره بار 
اصفهان با بیان این مطلب، ذخیره ســازى میوه 
براى شــب عید و صادرات بى رویه را، از عوامل 
افزایــش قیمت میوه در میــدان مرکزى میوه و 
تره بــار اصفهــان دانســت و گفــت: تاجران 
کشورهاى همســایه با خرید میوه هاى ایرانى 
به قیمت باال، انگیزه تولیدکنندگان را به صادرات 

میوه برانگیخته اند. 
ناصــر اطــرج، همچنیــن خریــد تضمینى و 

ذخیره سازى را ...

2

BRT وسیله حمل و نقل عمومى 
در دوران گذار به سیستم ریلى است

4

چـرا
 رضا رشیدپور 
زود به 
تعطیالت عید 
مى رود؟

على منصور بنجل نمى خرد
تیم فوتبال ذوب آهن با درخشــش مهاجم نیجریــه اى خود درحالى که 
ابتدا دو گل از حریفش عقب افتاده بود توانســت با سه گل میزبانش را 
شکســت دهد. در این کامبک مهاجم تازه وارد آنها کریستین اوساگوآنا 
بسیار تأثیرگذار بود. اوساگوآنا مقابل الغرافه یک گل زد و یک پاس گل 
داد. گل این مهاجم بلند قامــت، اولین گل او بــراى ذوب آهن نبود، او 
اولین گلش را براى این تیم در اولین بازى آســیایى آنها مقابل الکویت 

به ثمر رسانده بود.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وکالى بازنشسته
 باید مشمول قانون
منع به کارگیرى 
بازنشستگان شوند

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان:

سارق با طناب وارد شد و چیزى نبـرد!
سرقت عجیب از شرکت بیمه اى بانک ملت 

2

على کریمى
 نویدکیاى ثانى!

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 27 
مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و مسکونى شهرك 
غدیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
تاریخ 97/12/14 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت 

مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده 
شماره 97/2111/ص مورخ 97/11/25 (مرحله چهارم)

نوبت دوم

سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

 شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه 643 مورخ 97/10/17  
شوراى اسالمى موارد زیر را از طریق  مزایده به فروش برساند :

اتوبوس شهرى عمومى شهاب  مدل 1385   (1
نشــانى محل دریافت  اســناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره)   (2

ساختمان شهردارى- امورمالى           
هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .  (3

مهلت دریافت اسناد : یکشنبه  مورخ    1397/12/13  (4
سید محمد اطیابى -شهردارطالخونچه

آگهى تجدید مزایدهنوبت دوم
شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/572 مورخ 97/10/30 شوراى محترم اسالمى شهر محمد آباد نسبت به فروش 

تعداد 6 پالك زمین با کاربرى خدماتى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند  بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز  ایام  تعطیل از تاریخ 
درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 به شهردارى محمد آباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول  پیشنهادات رسیده مختار است ، سایر اطالعات  و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است
زمان تحویل پیشنهادات : روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات : روز شنبه مورخ 97/12/25
تلفن تماس : 46652541-031 و 031-46652465

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول  چاپ اول 

حسین دهقان - شهردار محمد آباد  

آدرس محل  سپرده شرکت در مزایده قیمت کل کارشناسى 
پالك(ریال) مساحت / متر مربع  شماره پالك ردیف

بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 83/550/000 1/671/000/000 1114 یک 1
بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 48/975/000 979/500/000 653 دو 2
بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 58/050/000 1/161/000/000 774 سه 3
بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 94/875/000 1/897/500/000 1265 چهار 4
بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 62/775/000 1/255/500/000 837 پنج  5
بلوار امام خمینى (ره)- مجموعه خدماتى 94/875/000 1/897/500/000 1265 شش 6

سید جواد لقمانى - شهردار حبیب آباد

آگهى مزایده عمومىنوبت اول
شهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به:

1.فروش 4 باب مغازه واقع در بلوار شهید بهشتى
2.فروش 5 پالك مسکونى واقع در فاز دوم شهرك آیت ا... ادیب

3. اجاره 4 باب مغازه واقع در خیابان  شهید مطهرى
اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان  دعوت میشود جهت شرکت  در 
مزایده و خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/12/14 به شهردارى 

حبیب آباد مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 03145482321

مرورى بر داده هاى یک پژوهش نشان مى دهد کمترین امتیاز در مؤلفه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى متعلق به استان اصفهان است
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مىمىمى

صفر تا صد اتوبوس هاى تندرو در گفتگوى نصف جهان با 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان
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وزارت اقتصاد وضعیت سرمایه اجتماعى در استان هاى 
کشور را منتشــر کرد. این تعیین وضعیت با هدف پایش 
محیط کسب و کار انجام شده است.   مطابق این پژوهش، 
اســتان هاى هرمزگان، مازندران و همــدان به ترتیب 
باالترین ســرمایه اجتماعى را در کشــور دارند. در قعر 
جدول نیز اســتان هاى ســمنان، اصفهان و قزوین قرار 
دارند کــه پایین ترین امتیاز ســرمایه اجتماعى را به نام 
خود ثبت کرده اند.  مرورى بر داده هاى ارائه شــده نشان 
مى دهد که کمترین امتیــاز متعلق بــه مؤلفه «نگران 
نبودن نسبت به آینده فرزندان» اســت. میانگین امتیاز 
اســتان هاى مازندران، زنجان، کردستان، مرکزى، قم، 

چهارمحال و بختیارى، یزد، خراسان جنوبى و اصفهان، 
صفر محسوب مى شوند به این معنى که در این استان ها 
امید چندانى به آینده فرزندان وجود ندارد.  در مؤلفه هاى 
اقتصادى هم استان هاى اصفهان، لرستان و قزوین نمره 
در حدود صفر را داده اند که نشان مى دهد هیچ اعتمادى 
به فرایند گرفتن حق در دادوســتد در این استان ها وجود 
ندارد. وضعیت خوشى و نگرانى استان ها نیز از مؤ لفه هاى 
جالب تحقیق وزارت اقتصاد است که بدترین آن در استان 
اصفهان گزارش شده است. شهروندان این استان نشان 
داده اند که از کمترین احساس خوشى و بیشترین احساس 

نگرانى برخوردارند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى ابراز امیدوارى 
کرد با توجه به اهمیت الیحه تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت، قوه قضائیه به مناسب روز زن الیحه را به دولت 

ارسال کند.
معصومه ابتکار درمورد آخرین وضع الیحه منع خشونت 
علیه زنان گفت: الیحــه تأمین امنیت زنــان در برابر 
خشونت هنوز در قوه قضائیه اســت و امیدواریم قبل از 
جابه جایى رئیس قوه قضائیه، ایشان نظر نهایى  خودشان 
را با توجه به بررسى هاى متعدد و بسیار مفصل و طوالنى 
و اصالحاتى که بر روى الیحه صورت گرفته اســت به 
دولت بدهند تا بتوانیم براى طى طریق قانونى آن اقدام

 کنیم.
او در مورد مهمترین اشــکاالت رئیس قــوه قضائیه به 
الیحه منع خشــونت علیه زنان گفت: به هرحال در این 
الیحه یکسرى اشکاالتى وارد بوده و در جلسات خود آن 
را مطرح کردند و براى آن کارگروه تشکیل داده اند و پس 
از بررسى ها تا جایى که بنده اطالع دارم به آن اشکاالت 

رسیدگى شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى خاطرنشان 
کرد: این الیحه در حال طى کردن آخرین مراحل خود 
در شوراى عالى است که در قوه قضائیه وجود دارد و ان 

شاءا... به زودى تأیید خواهد شد. 

وضعیت بحرانى
 سرمایه هاى  اجتماعى اصفهان 

درخواست معاون 
رئیس جمهور از قوه قضائیه

اراده شخصى است
  پانا| معـاون پارلمانـى رئیس جمهـورى با بیان 
اینکـه تعـداد امضاکنندگان طـرح اسـتیضاح رئیس 
جمهورى بسیار کم است خاطرنشان کرد: چند نماینده 
به اراده و تشخیص خود تصمیم طرح کردن موضوع 
استیضاح رئیس جمهورى را اتخاذ کرده اند. همچنین 
مشـاهده مى کنیم که برخـى از نماینـدگان که حتى 
منتقد دولت هسـتند در موضعگیرى هاى خود اعالم 
کردند که طرح سئوال از رئیس جمهورى و استیضاح 

او در مجلس به مصلحت کشور نیست. 

واگذارى کیش به چینى ها؟!
معاون اقتصادى و سـرمایه    جام جم آنالین|
گذارى سازمان منطقه آزاد کیش واگذارى جزیره کیش 
به چینى ها را تکذیب کرد. محمدرضا سعیدى با بیان 
اینکه عده اى در داخل و خارج با سوء استفاده از حس 
وطن پرستى و ملى گرایى به دنبال فضاسازى هستند، 
گفت: هرگز اجازه نمى دهیم با این جوسازى ها آرامش 
مردم خدشه دار شود. وى تأکید کرد بر اساس قوانین 
هیچ شـخص حقیقى و حقوقى اجازه فروش زمین به 

خارجى ها را ندارد.

دشمن مردم!
رئیس جمهورى آمریکا با انتقاد از روزنامه    بهار|
معتبر «نیویورك تایمز»، این نشریه  را «دشمن حقیقى 
مردم» توصیف کرد. این انتقاد پس از انتشـار مطلبى 
مطرح شد که او را «به جنگ دو ساله علیه تحقیقات 

مرتبط با او» متهم مى کرد.

براى صداوسیما متأسفم
معاون وزیر جهاد کشاورزى اعالم کرد    ایسنا |
که ادعاهاى مطرح شده از سـوى یکى از کارآفرینان 
برتر در برنامه زنده تلویزیونى که خودش هیچ اهلیتى 
براى واردات گوشت قرمز ندارد، سراسر کذب محض 
اسـت. چند روز پیش چنـد کارآفریـن در برنامه  زنده 
تلویزیونـى حاضر شـدند و ادعاهایى را دربـاره وجود 
رانت و فسـاد در واردات گوشـت قرمز که در انحصار 
عده اى خاص اسـت مطرح کردند. در این رابطه على 
اکبر مهرفرد اظهار کرد: براى صدا و سیما بابت پخش 
چنیـن اظهاراتى بـدون بررسـى صحت و سـقم آن 
متأسفم. اخبار کذب را به سادگى نمى توان در اذهان 

عمومى اصالح کرد.

مدیر نجومى بگیر بر مى گردد
عدم برخورد جدى و شفاف    روزنامه کیهان|
با پرونـده حقوق هاى نجومى باعث شـده اسـت تا با 
فروکش کردن ماجـرا، اغلب آنان به جـاى توبیخ، به 
صورت چراغ خاموش در سـایر پسـت هاى مدیریتى 
باال به کارگیرى شوند. اخبار رسیده حاکى است یکى 
از ایـن مدیـران نجومى بگیر که فیـش حقوقى 80 و 
چند میلیونى وى منتشر شده بود، قرار است به زودى 
مدیرعاملى یکى از شرکت هاى بیمه را برعهده بگیرد.

حال آیت ا... نورى همدانى 
مساعد است

رئیس دفتر آیـت ا... نـورى همدانى    فارس|
روز پنج شنبه با بیان اینکه حال این مرجع تقلید کامًال 
مساعد اسـت گفت: ایشـان به دلیل سـرماخوردگى 
ضعف جسمى داشـتند. حجت االسـالم والمسلمین 
سیدمحمد شمس با اشاره به مطرح شدن کسالت این 
مرجع تقلید و انتقال ایشان به تهران گفت: این مسئله 
صحت ندارد و آیت ا... نورى همدانى هم اکنون در قم 

هستند و مشکل خاصى ندارند.

مانور بزرگ ارتش
  تسنیم| رزمایش دریایـى والیت97 ارتش 
در بندرعبـاس در منطقـه اى  به وسـعت 2 میلیـون 
کیلومتـر مربع از تنگـه هرمز تا شـمال اقیانوس هند 

برگزار مى شود.

خبرخوان
اظهار نظر عجیب  

بهنوش بختیــارى در یک     ایران آرت |
برنامه تلویزیونى درباره گران شدن قیمت گوشت 
اظهارنظر عجیبى کرد و آن را پسندیده دانست. 
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره افزایش قیمت 
گوشت گفت: «توصیه مى کنم که در مورد تغذیه 
حواستان جمع باشد، گوشت هم کمتر بخورید. چه 
بهتر که گوشت گران شد زیرا که چیز خیلى خوبى 
نیست. هیچ خانواده اى شرمنده بچه اش نباشد و 

بگوید که چه بهتر گوشت نمى خورید.»

چقدر ذخیره طال داریم؟
رئیس کمیسیون اقتصادى    خانه ملت |
مجلس، گفت: میزان منابع ارزى و طالى کشور 
همیشه دو برابر میزان مصارف بوده و در سه ماه 
اخیر مجموعه ذخایر طالى کشور نه تنها افزایش 
یافته، بلکه نسبت به گذشته نیز این ذخایر بیشتر 

شد.

پلنگ ایرانى کشته شد
  میزان | یکى از پلنگ هــاى ایرانى رها 
شده در کشور روسیه، در «آبخازیا» داخل تله افتاد 
و کشته شد. این پلنگ «کیلى» نام داشت و یکى از 
پلنگ هایى بود که در پروژه احیاى پلنگ ایرانى در 
قفقاز، در شرایط اسارت متولد شده بود و به همراه 
دو پلنگ دیگــر، در ســال 2016 در ناحیه قفقاز 

رهاسازى شده بود. 

واردات عجیب لوبیا! 
  میزان | براساس آمار گمرك در 9 ماهه 
ابتدایى سال 97 بیش از 16 هزار و 560 تن لوبیا 
چیتى از کشور هاى مختلف جهان به ویژه امارات 
متحده عربى وارد ایران شــده اســت. بر اساس 
واردات این حجم لوبیا چیتى به کشــور، بالغ بر 
905 میلیارد و 351 میلیــون و 800 هزار و 205 
ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. الزم به 
ذکر است که لوبیا چیتى از 15 کشور جهان وارد 

ایران شده است.

چند درصد مستأجرند؟
  میزان | بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، 
60/5 درصــد از خانوار هاى عــادى و گروهى، 
مالک و 30/7 درصد از خانوار ها مستأجر هستند. 
بر این اســاس، 56 درصد از حجــم خانوار ها در 
خانه هایى با متراژ 51 تا 100 متر مربع ســاکن 
هستند. همچنین سهم مستأجرین در واحد هاى 
مســکونى با متراژ هاى باالتر به تدریج کاهش 
مى یابد و خانوار ها با نحوه تصرف مستأجر بیشتر 

در متراژ هاى پایین سکونت دارند.

امر به معروف مهناز افشار
   خبر آنالین | مهنــاز افشــار از دومین 
مواجهه اش بــا نیروهاى امر به معــروف و آنچه 
بین شان گذشت، نوشــت. این بازیگر معروف در 
واکنش به ویدیویى از او که با عنوان امر به معروف 
یک سلبریتى در فضاى مجازى منتشر شده است، 
در توییتى نوشــت: «این دومین بار بود که این 
خانم ها جلوى من رو گرفتن البته این بار با دوربین 
و با کمال تعجب یک روز قبل از اختتامیه جشنواره. 
بهشون گفتم اجازه ندارند با رفتار اشتباهشون باعث 
بشن امثال مادر من که حجاب انتخابشون بوده 

مورد قضاوت نادرست قرار بگیرند و بقیه ماجرا.»

قوه قضائیه امریه مى گیرد
  مهر | مشموالن متقاضى امریه سربازى 
در قــوه قضائیه مى توانند نســبت بــه ثبت نام 

خود اقدام کنند.  
متقاضیان واجد شرایط مى توانند در سامانه ثبت نام 
مشمولین متقاضى امریه سربازى در قوه قضائیه 
به نشانى www.amrie.qazahrm.ir نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.

ساختمان مرکزي «بیمه ما» در تهران که بانک ملت از 
سهامداران عمده آن است، چهارشنبه شب گذشته توسط 
یک سارق مورد سرقت قرار گرفت. پایگاه اطالع رسانى 
رویداد24 نشان مى دهد وسایل و تجهیزات بخش امور 
شعب بیمه ما به سرقت نرفته، اما گفته مى شود احتمال 

دارد بخشى از پرونده ها سرقت شده باشد. 
حجت بهارى فر مدیرعامل شرکت بیمه ما خبر سرقت را 
تایید کرده و گفته این موضوع به نیروى انتظامى گزارش 
شده، اما بررســى ها نشــان مى دهد تجهیزات سرقت 
نشــده اند. او همچنین تایید کرده که دوربین هاى مدار 
بسته تصاویر سارق را ضبط کرده اند. او همچنین گفته 
معلوم نیست سارق دنبال چه پرونده اى بوده اما حضور 

سارق به چند ساعت نرسیده است.
بنا به گفته بهارى فر ســارق نیم ساعت تا یکساعت در 
ساختمان حضور داشــته، اما اطالعات رویداد24 نشان 
مى دهد زمان حضور سارق بیشتر بوده است. گویا سارق 
از طریق طناب و درب پشت ســاختمان وارد مى شود و 

خود را به طبقه دوم مى رساند. 
داود شــکرى مدیر روابط عمومى بیمه ما هم مى گوید: 
سارق چهارشنبه شب به ساختمان وارد شده و فکر کرده 
منزل مسکونى اســت! اما وقتى دیده ساختمان ادارى 
اســت و چیزى براى ســرقت ندارد، از آنجا خارج شده 
است. توضیحات شکرى این سوال را به ذهن مى آورد 

اگر سارق بدون هدف وارد شــده، چرا مستقیم به طبقه 
دوم رفته و از همان طبقه اول و یا طبقات دیگر سرقت 

نکرده است.
آنگونه که شــکرى گفته، یکى از پنجره هاى شــرکت 
شکسته شده و ســارق از همان محل وارد شده است. 
آگاهى محل را بررسى کرده و تایید کرده چیزى سرقت 
نشده است. شکرى مى گوید ســاختمان چیزى براى 
سرقت نداشته و ادارى بوده، و تلفن روى میز هم ارزش 
چندانى براى سرقت نداشته است، به همین دلیل چیزى 

بیرون برده نشده است.
او مى گوید تصاویر سارق کامال ضبط شده است، البته 
تالش هایى کرده که چهره خود را مخفى کند اما تصاویر 
ضبط شده و چهره مشخص است و ساعت ورود و خروج 
مشخص است. بنا به گفته شکرى ساعت ورود سارق، 

4 صبح بوده است.
سرقت از ساختمان شعب بیمه ما در حالى انجام شده که 
چند روز پیش از آن، جلسه اى با حضور نمایندگان شعب 
برگزار شده و در آن جلسه انتقادات تندى علیه مدیریت 
مجموعه مطرح شده است. روابط عمومى بیمه ما معتقد 

است البته این دو موضوع  به یکدیگر ارتباطى ندارد.
در شرکت بیمه ما پیش از این حاشیه هاى دیگرى اتفاق 
بود و فعًال چه از بیرون و چه در داخل، این شــرکت با 

حاشیه هاى مختلفى روبرو بوده است.

نازى خوش اخالق، عکاس سینمایى با انتشار عکسى، از ازدواج 
مریم کاویانى و رامین مهمانپرست خبر داده است.

رامین مهمانپرست، زاده تیر 1339 در تهران و اصالتاً گیالنى است. 
او سخنگوى اسبق وزارت امور خارجه در دولت احمدى نژاد و سفیر 
فعلى ایران در لهستان و لیتوانى است. فاطمه یعقوبى، همسر اول 
رامین مهمانپرست، سفیر ایران در لهستان اسفندماه سال گذشته 

درگذشت.
مریم کاویانى، زاده اهواز است به سال 1349، اصالتاً اما مازندرانى. 
کاویانى نه عالقه چندانى داشته به بازیگرى و نه شناختى از سینما. 
خودش مى گوید از میان بازیگران فقط هدیه تهرانى، محمدرضا 
فروتن و افســانه بایگان را مى شــناخته و بس. روزى گذر نادر 

مقدس به بیمارســتان مهراد که او در آنجا مشغول به کار است، 
مى افتد. مقدس از او دعوت مى کند تا بازدیدى داشته باشد از پشت 
صحنه فیلم «رؤیاى جوانى» که در دست ساخت دارد. کاویانى بر 
تردیدهایش غلبه مى کند و از سر کنجکاوى در پشت صحنه این 
فیلم حاضر مى شود. مقدس به او مى گوید که چهره خوبى براى 
بازیگرى دارد و با اصرار مانتوى سفیدى بر تنش مى پوشانند و روانه 
جلوى دوربینش مى کنند تا ایفاگر نقش کوتاه یک خانم دکتر شود 
و این گونه مریم کاویانى بازیگر مى شود. او سال گذشته مهمان 
برنامه «دورهمى»  شــد و در این برنامه از داشتن پسرى20 ساله 
صحبت کرد و امسال خبر ازدواج دوم او با حضور در مراسم اکران 

«قرارمون پارك شهر» منتشر شد.

در حالى که بازار تأیید و تکذیــب قاچاق دام از مرزهاى جنوبى کشــور به 
کشورهاى حاشــیه خلیج فارس داغ اســت، یک گزارشــگر با راهنمایى 
فروشندگان و دالالن دام به یک زن مى رســد که گفته مى شود 80 درصد 

دام ها از طریق او قاچاق مى شود.
حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شوراى 
اسالمى، روز 24 بهمن اعالم کرد: در حوزه قاچاق دام در شرایط عادى نیستیم 
و شرایط خیلى بحرانى تر و جدى تر از آن است که دستگاه هاى اجرایى ما آماده 
مقابله با آن شده اند. عالوه بر دالالن و واسطه ها در داخل کشور، تعدادى از 
کشورها و از جمله عربستان نیز در حوزه قاچاق دام از ایران فعال شدند تا از 

این طریق فشارهایى را به کشور ما تحمیل کنند.
به گفته حاجى دلیگانى، منابع موثق از این خبر مى دهند که در هر شبانه روز 
حدود ســه هزار لنج از تعدادى بنادر جنوبى کشور اقدام به قاچاق دام زنده و 
مولد به کشورهاى جنوب خلیج فارس مى کنند و ساعت 10 شب تا 5 صبح 

را براى این کار انتخاب مى کنند تا مأمورین کمترى در پست هاى مراقبتى 
حضور داشته باشند و آنها را رصد کنند.

حاجى دلیگانى افــزود: قاچاقچیان، دام زنده را در کشــورهاى جنوب خلیج 

فارس به دو برابر قیمتى که از دامداران در ایران مى خرند به فروش مى رسانند 
و یک ســود دو برابرى از این کار برایشان حاصل مى شــود. این اظهارات 
حاجى دلیگانى در حالى بود که یک روز بعد دادســتان بندرعباس این ادعا را 
تکذیب کرد اما حاجى دلیگانى روز 29 بهمن بار دیگر بر ادعایش پافشارى 

کرد.
اما به گزارش تسنیم،  روز پنجشنبه هفته پیش  گزارش جدیدى توسط یکى از 
خبرنگاران در این زمینه منتشر شد که حاکى از زوایاى جدید دیگرى از انتقال 
دام هاى مولد از استان فارس به مرزهاى جنوبى و انتقال به کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس از جمله کشور عمان است. نکته مهم در این گزارش این است 
که گزارشگر با راهنمایى فروشندگان و دالالن دام،  به یک خانم مى رسد که 
80 درصد این  دام ها توسط او به عمان و دیگر کشورهاى عربى حاشیه خلیج 
فارس منتقل مى شود. این خانم فقط گوســفندان مولد را مى خرد و به خارج 

از ایران منتقل مى کند.

این روزها رضا رشــیدپور تقریباً استراتژیک ترین برنامه 
شبکه 3 را در اختیار دارد. او که برنامه جنگ اجتماعى اش 
حسابى هم مخاطب گرفته به نوعى تریبون خبرى مدیران 
شبکه 3 شده اســت. از جایى که فروغى بنشیند و درباره 
شبکه اش مصاحبه کند تا مجالى براى احسان علیخانى و 
عادل فردوسى پور که از خود دفاع کنند و یا حتى فرصتى 
در اختیار  محســن رضایى که از زیر فشار توییت اشتباه 

عملیات فریب خود را نجات دهد.
اما خبر تعطیلــى پیش از موعد این برنامــه، درحالى که 
پیش تر فروغى، مدیر شبکه 3 گفته بود رشیدپور قرار است 
براى شب هاى این شبکه هم برنامه اى سیاسى بسازد، 
اتفاقى عجیب به نظر مى رســید. اما این روزها تقریباً بار 
اصلى جشنواره برترین هاى تلویزیون روى دوش برنامه 
رشیدپور است و آنها جداى از این براى برترین هاى کشور 
هم نظرسنجى گذاشــته اند. برترین هاى ورزش، هنر، 
حوزه هاى اجتماعى و در نهایت انتخاب چهره سال کشور! 

کارى دشوار و البته جذاب براى مخاطبان.
در چنین شــرایطى شــایعه تعطیلى برنامه رشیدپور، 

شایعه اى عجیب بود که در فضاى رسانه اى پیچید. چرا 
مدیران جوان شبکه 3 باید در اوج نزدیکى شان با رشیدپور 
برنامه اى که برند صبح هاى رســانه ملى شده است را 
تعطیل کنند؟ حتى نزدیکان به رشیدپور هم این شایعه 
را تکذیب مى کنند اما چرا این مجرى «حاال خورشید» 
را زودتر از رسیدن به عید، از کنداکتور خارج کرده است؟

جدى ترین احتمال، خبرى اســت که با شــروع پخش 
«عصر جدید» احسان علیخانى و حذف نام این مجرى 
سرشناس از اجراى برنامه شب عید شبکه 3 بر سر زبان ها 
افتاده بــود؛ اینکه رضا رشــیدپور و تیمش جدى ترین 
گزینه تولیــد ویژه برنامه نوروزى شــبکه 3 هســتند. 
برنامه هایى که در دو ســه ســال اخیر علیخانى آنها را 
به صورت جنگى 24 ســاعته اجرا مى کــرد و پر بود از 

سلبریتى هاى سرشناس!
اگرچه اینکه چه کســى برنامه نوروز شــبکه 3 را اجرا 
مى کند، هنوز اعالم نشــده اما با این خبر تعطیلى پیش 
از موعد «حاال خورشید» ، به احتمال فراوان باید منتظر 

اجراى این برنامه توسط رضا رشیدپور بود.

کشاورز فداکار، معلم مدرسه ابتدایى شهید جهانشاهى 
را که گرفتار کوالك شــدید شــده بود، از مرگ حتمى 

نجات داد.
«هاشم مسلم زاده» متولد 1346 یکى از اهالى روستاى 
«خلیفه کندى» هشترود استان آذربایجان شرقى  است 
که به شغل کشاورزى و دامدارى مشغول است. او درباره 
ماجراى نجات معلم گرفتار در برف و کوالك گفت: «بعد 
از کوالك شدید و برف در شبانگاه روز جمعه 26 بهمن و 
با توجه به اینکه روستاى ما نسبت به شهرستان هشترود 
سردتر است و میزان بارش برف در این منطقه نسبت به 
خود شهرستان هشــترود اکثراً زیادتر است، وقتى شب 
خوابیدم با خود فکر مى کردم که اگر معلم روســتا فردا 
بیاید و در راه بماند چه مى شود. صبح که از خواب بیدار 
شدم تصمیم گرفتم براى اطمینان مسیر روستا را کنترل 
کنم. سوار بر تراکتور شدم، باد سردى مى وزید و حجم 
برف باریده بســیار زیاد بود، به طورى که اصًال مسیر 
مشخص نبود. کمى از مســیر رفته بودم که مسیر گم 
شد و با توجه به اینکه نسبت به موقعیت زمین ها تسلط 

دارم و مطابق با زمین هاى کشاورزى اقدام به طى مسیر 
کردم و تا نصف مسیر رسیده بودم که ماشین اصغرپور 
معلم مدرسه جهانشــاهى را دیدم که از مسیر خارج و 
در برف گرفتار شــده بود. برف همچنان مى بارید و باد 
برف هایى را که شب باریده بود، به کنار هاى ماشین معلم 
روستا پر کرده بود و کم کم ســیاهه ماشین داشت گم

 مى شد.
آقاى اصغرپور معلم روستا با دیدن تراکتور از ماشین پیاده 
شد و گفت: «سه ساعت هســت که اینجایم و از ترس 
گرگ ها نمى توانستم از ماشین پیاده شوم و سوخت به 
حدى نداشــتم که بتوانم بخارى ماشین را روشن کنم. 
تلفن هم که آنتن نداشــت و در ماشین نشستم و دست 
به دعا بودم که از اهالى روســتا بیایند و کمک کنند.» 
باالخره با مشقت زیاد ماشین را تا ابتداى اتوبان بکسل 
کردیم و آقاى اصغرپور به خانه بازگشــت و با توجه به 
سرپایینى هاى مسیر روســتاى ما، چندین بار تراکتور 
ســر خورد و اصًال قابل تصور نیست که چطور به روستا 

رسیدم؛ خدا را شکر که به خیر گذشت.»

سرقت عجیب از شرکت بیمه اى بانک ملت 

سارق با طناب وارد شد و  چیزى نبرد!

چرا رضا رشیدپور زود به تعطیالت عید مى رود؟ تکرار ماجراى دهقان فداکار، این بار در هشترود

ازدواج یک بازیگر با یک دیپلمات

در قاچاق دام، پاى یک زن در میان است؟
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واکسینه شدن مرغدارى هاى 
تیران علیه بیمارى آنفلوآنزا

فضـل ا... صالحـى، مدیر شـبکه دامپزشـکى تیران 
و کـرون گفـت: 30 هـزار قطعه مـرغ تخم گـذار در 
مرغدارى هاى تیران و کرون علیه بیمارى آنفلوآنزاى 

فوق حاد پرندگان واکسینه شدند.

 نایین 
پزشک متخصص ثابت ندارد

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در شهرستان نایین پزشک متخصص 
ثابت فعالیت ندارد و پرشکان در حال گذران طرح، بعد 

از دو سال از منطقه مى روند.
عباسـعلى پوربافرانـى افزود: ایـن شهرسـتان با 40 
هـزار نفـر جمعیـت، فقـط دو پزشـک متخصـص

 رسمى دارد. 

حمایت از 15 هزار مددجوى 
نجف آبادى توسط کمیته امداد

فریدون ابراهیمـى، مدیرکمیتـه امداد امـام خمینى 
نجف آباد، نجف آباد را به عنوان دارنده بیشترین افراد 
تحت پوشـش کمیته امداد و یتیم در استان اصفهان 
عنوان کرد و گفت: در این شهرستان، 7972خانواده، 
معادل 15 هـزار و 231 نفر، مددجوى تحت پوشـش 

هستند.

اعتیاد عامل 60 درصد 
طالق هاى کاشان است

محمدحسـین تقوایـى، معـاون اجتماعـى فرمانـده 
انتظامى کاشان، سـن معتادان دستگیرشـده در این 
شهرسـتان را بین 15 تا 60 سـال اعالم کرد و گفت: 

اعتیاد عامل 60 درصد طالق هاى کاشان است.

یادواره 56 شهید حسن آباد 
جرقویه

یادواره 56شـهید و بزرگداشت نخسـتین سالگرد دو 
شهید گمنام شهر حسن آباد جرقویه علیا برگزار شد.

در این آیین با حضور مردم و مسـئوالن، یاد و خاطره 
شهداى حادثه تروریستى زاهدان در مسجد جامع این 

شهر گرامى داشته شد.

قلمه 2 هکتار از کانون هاى 
بحرانى فرسایش بادى آران

مدیـر اداره منابع طبیعى و آبخیـزدارى آران و بیدگل 
از قلمه کارى بیش از دو هکتار از کانون هاى بحرانى 

فرسایش بادى این شهرستان خبر داد.
رضا شفیعى گفت: براى اجراى عملیات قلمه کارى، 
افزون بر صد میلیـون ریال در نوار ریـگ بلند هزینه 

شده است.

درمان رایگان
 بیماران بى بضاعت

 مدیر عامل انجمن خیریه بهداشـتى درمانى حجت 
بـن الحسـن العسـکرى(عج) گفـت: ایـن خیریـه 
بیمارستانى توانسـته بیماران را به گونه اى پشتیبانى 
کند که به جـز رنج بیمارى، دغدغه دیگرى نداشـته 
باشـند. بـه گفتـه محمدرضـا کجانـى، دو بخـش 
جدید بیمارسـتان حجتیه اصفهان به بهـره بردارى 
رسـیده که این بخش ها شـامل ccu و داخلى مغز 

واعصاب  است.
وى گفت: ایـن بیمارسـتان 80 تختخوابـى، روزانه 
به طور متوسـط به بیـش از 1000 نفـر ارائه خدمت 
مى کند و به طـور میانگین بـه 25 بیمـار در روز که 
شـامل بیماران بى بضاعت، محروم از بیمـه و اتباع 
خارجى  مى شوند، در بخش صعب العالج و همودیالیز 
بـه طـور 100 در صـد رایـگان خدمـات بیمـه اى 

 ارائه مى دهد.

خبر

استان اصفهان با تولید ســاالنه بیش از هشت میلیون 
تن ســیمان، 10 درصد میزان تولید کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت ســیمان اصفهان با اشاره به فعالیت 
هفت کارخانه ســیمان در استان اصفهان گفت: امسال 
بیش از 400هزار تن ســیمان با ارزآورى شش میلیون 
دالر به کشورهاى بنگالدش، چین، سریالنکا، آفریقاى 
جنوبى، عراق، کویت، یمن و حاشیه خلیج فارس صادر 

شده است. 
مجتبى کاروان یکى از مزیت هاى رقابتى بازار صادراتى 
این شــرکت را، کیفیت باالى کلینکرو ســیمان فراتر 

از اســتاندارد بین المللــى بیان کــرد و گفت: باتالش 
متخصصان داخلى و بومى سازى و نصب سامانه سپراتور 
بر روى طیــف دانه بندى ســیمان خروجى،10 درصد 
بر مقاومت انواع ســیمان تولیدى این کارخانه افزایش 

یافته است. 
وى با بیان اینکه ایــن کارخانه تــوان تولید همزمان 
9محصــول را دارد، افــزود: تــا پایــان امســال نیز 
 ،PKZ چهارمحصول جدید همچون ســیمان هاى
525-1، ســفید و بنایى در این کارخانه تولید مى شود 
که ضمــن تکمیل ســبد تولید محصــوالت، افزایش 

25درصدى صادرات کارخانه را به همراه دارد.

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: با به کارگیرى 1120 نجاتگر در جاده هاى 
استان نسبت به سال گذشته، رشــد 20 درصدى امداد و 

خدمت رسانى داشته ایم.
محمد محمدى در خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان در حوادث جاده اى اظهار کرد: 
طرح «امداد زمستانه» این سازمان از ابتداى آذر آغاز شده  
و تا 25 اسفندماه ادامه دارد که 41 پایگاه امداد و نجات، 26 
شعبه و 15 انبار عملیاتى براى پوشش شرایط بد جوى و 

اقلیمى و وقوع حوادث جاده اى آمادگى الزم دارند.
وى با اشــاره به ایجاد تجهیزات الزم در طرح زمستانه، 

افزود: تجهیز پایگاه ها به سلف غذایى 24 ساعته و فراهم 
کردن اقالم اسکان اضطرارى، از اقدامات صورت گرفته 
در جهت رفاه مســافرین در راه مانده است که در مواقع 
بدى شرایط آب وهوایى و بارش برف و کوالك، اسکان 
اضطرارى هموطنان در تمام نواحى استان به خصوص در 

منطقه غرب و جنوب غرب استان انجام شد.
معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان در خصوص دیگر تجهیزات این سازمان تصریح 
کرد:  26 دستگاه وانت کمک ساز، 22 دستگاه خودروى 
نجات و 41 دســتگاه آمبوالنس در این طرح شــرکت 

داشتند.

رشد 20 درصدى امدادرسانى 
هالل احمر در جاده هاى استان

تولید ساالنه 8میلیون تن 
سیمان در اصفهان

قیمت میوه وتــره بار در اصفهان بیــن 50تا100 درصد 
افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان با بیان 
این مطلب، ذخیره سازى میوه براى شب عید و صادرات 
بى رویه را، از عوامل افزایش قیمت میوه در میدان مرکزى 
میوه و تره بار اصفهان دانست و گفت: تاجران کشورهاى 

همســایه با خرید میوه هاى ایرانى به قیمت باال، انگیزه 
تولیدکنندگان را به صادرات میوه برانگیخته اند.

ناصر اطرج، همچنین خرید تضمینى و ذخیره سازى را بر 
افزایش دو برابرى قیمت پرتقال تأثیرگذار دانست.

وى بر تعیین قیمت ها بر اســاس عرضه و تقاضا در بازار 
تأکید کــرد و افزود: دخالت دولت در ایــن زمینه، تعادل 

قیمت ها را به هم زده است.
■■■

علیرضا مهرکش، نایب رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه 
و تره بار، تنها دولت را قادر به جلوگیرى از صادرات بى رویه 
کاالهاى اساسى از جمله میوه دانست و افزود: در صورت ادامه 
این روند، پس از عید قیمت میوه ها غیرقابل تصور خواهد بود.

افزایش بى رویه 
قیمت میوه و تره بار در اصفهان

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایى و شــوراهاى 
اســتاندارى اصفهان گفت: دفترچه تعرفه عوارض 
محلى دهیارى هاى اســتان، تأیید و بــراى اجرا به 

فرماندارى ها ابالغ شد.
سعید انصارى اظهارکرد: دفترچه هاى تعرفه عوارض 
در موعد قانونى یعنى 15 بهمن ماه، پس از تأیید براى 
اجرا به فرماندارى ها ابالغ شــد تا از ابتداى سال 98 

اجرا شود.
وى در خصوص برگزارى کارگاه هاى آموزشى براى 
مسئوالن بخشدارى هاى شهرستان ها نیز گفت: در 

این راستا، دفتر روســتایى و شوراهاى استاندارى در 
دى ماه سال جارى چندین کارگاه آموزشى با حضور 
مسئوالن مالى و فنى مشترك دهیارى ها به منظور 
بازآمــوزى و رعایت موارد قانــون و تنظیم دفترچه 

عوارض متناسب با روستاها برگزار کرد.
وى تصریح کرد: طبق آیین نامه مالى دهیارى هاى 
کشــور، هر دهیارى داراى دفترچه تعرفه اى است 
که در آن همه انواع عوارض، بهاى خدمات و ســایر 
درآمدها که توســط آنها وصول مى شود، منعکس 

مى شود.

مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان، فرودگاه کمکى 
اول یا دوم بیش از 90 درصد پروازهاى داخلى کشور 

و کمکى اول همه پروازهاى استان تهران است .
حسن امجدى افزود: این فرودگاه به عنوان فرودگاه 
کمکى همه پروازهاى داخلى و خارجى استان تهران 

محسوب مى شود. 
وى اظهارکرد: فرودگاه اصفهان باید در کمترین زمان 
ممکن آمادگى کامل براى پذیرش پروازهاى تهران 

که به دالیل مختلف در فرودگاه مقصد خود امکان 
فرود نداشته و اصفهان را به عنوان فرودگاه جایگزین 

خود انتخاب کرده اند، داشته باشد. 
وى با بیــان اینکه ایــن فرودگاه همــواره آمادگى 
پذیرش پروازها را در شرایط غیر مترقبه دارد، افزود: 
اصفهان با قرار داشــتن در مرکز کشــور و عبور 12 
مســیر هوایى بین المللى و داخلى از فــراز منطقه، 
از حساســیت ویژه اى در مدیریت ترافیک هوایى

 برخوردار است. 

دفترچه تعرفه عوارض محلى دهیارى ها تأیید شد

اصفهان، فرودگاه کمکى پروازهاى داخلى است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
افرادى که بدون مجوزهــاى الزم، محصوالتى تحت 
عنوان «ارگانیک» در منازل تولید مى کنند، به هیچ وجه 
اجازه توزیع در فروشگاه هاى سطح شهر را ندارند و با آنها 

برخورد قانونى خواهد شد.
حسین صفارى اظهار کرد: طبق اصول و قوانین موجود، 
افرادى که اقدام به تهیه و توزیع موادغذایى، آرایشى یا 

آشــامیدنى مى کنند، باید تحت نظارت بارزسان وزارت 
بهداشت باشند تا فعالیت آنها مورد بررسى و تأیید نهایى 
قرار گیرد. وى با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان باید تمام 
دوره هاى بهداشــتى و آموزشــى الزم را توسط مراکز 
بهداشــتى و اتحادیه مربوط بگذرانند، افزود: 
همچنین کنترل بهداشــت فردى کارکنان، 
محیط، لــوازم و مواد اولیه مورد اســتفاده نیز 

ضرورى است.
مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه موادغذایى تولید شــده 
در منازل مورد تأیید مراکز بهداشــتى نیست، 
تصریح کرد: متأسفانه تخلفات این افراد توسط  
بازرسان بهداشــتى قابل پیگیرى نخواهد بود 
اما موادغذایى صنعتى که داراى اســتاندارد است و در 
فروشگاه هاى مجاز به فروش مى رسد، تحت کنترل و 

نظارت کّمى و کیفى مراکز بهداشتى است.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان گفت: 
وکالى بازنشسته باید مشمول قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان شوند تا فضاى کارى مناسب براى وکالى 

جوان مهیا شود.
لیال رئیسى اظهارکرد: تعداد وکالى تحت 
عضویت کانون وکال به همراه کار آموزان 
3000 نفر هستند. وى با بیان اینکه تعداد 
بسیارى از وکال بیکار هستند و هنوز فرهنگ 
اســتفاده از وکیل براى بســیارى از اقشار 
مردمى جا نیافتاده اســت، افزود: همانطور 
که در کشورهاى اروپایى هر خانواده یک 
وکیل دارد، باید در ایــران نیز این فرهنگ 

شکل بگیرد.
رئیسى با بیان اینکه همانطور که مردم یاد گرفتند وقتى 
بیمار مى شوند پیش پزشک بروند، باید این نگاه هم 

به وکیل داشته باشند که کارهاى حقوقى، معامالت و 
طرح و برنامه خانوادگى خود را از طریق وکیل پیگیرى 
کنند، گفت: به دنبال اجراى طرح بهداشــت قضائى 

هستیم، به این صورت که با پر رنگ کردن نقش وکال 
و ایجاد فرهنگ مردمى براى استفاده از وکیل در امور 

زندگى، از تخلف حقوقى در امان بمانیم.

فروش بدون مجوز محصوالت خانگى ممنوع است

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان:

وکالى بازنشسته باید مشمول قانون
منع به کارگیرى بازنشستگان شوند

مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: نصب 
ِگیت هاى ورودى در چهار بناى تاریخى کالنشــهر 

اصفهان قبل از نوروز 98 انجام مى شود.
شــهرام امیرى افــزود: ایــن گیت ها بــراى ورود 
گردشــگران به چهار بناى تاریخى مسجد امام (ره)، 
عالى قاپو، کاخ موزه چهلستون و مسجد جامع نصب 

خواهد شد.
وى تأکید کرد: این کار در مرحله نخست در بناهایى 
که ثبت جهانى شــده و با مراجعه بیشتر گردشگران 

مواجه هستند و با هدف تأمین رفاه و آسایش بیشتر 
بازدیدکنندگان انجام مى شود.

امیرى توضیح داد: در این طرح، گردشگران اقدام به 
خرید بلیت الکترونیکى در باجه هاى مستقر در محل 
آثار تاریخى مى کنند و سپس با قرار دادن این کارت ها 

در محل گیت مى توانند وارد بناها شوند.
مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اصفهان افزود: طرح نصب گیت 
ورودى در محل آثار و بناهاى تاریخى در آینده توسعه 

مى یابد و شبکه آن یکسان مى شود.

نصب ِگیت ورودى در آثار تاریخى اصفهان 

مسئول تشکل هاى دینى سازمان تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان از آغاز ثبت نام شرکت در مراسم معنوى اعتکاف 
خبر داد و گفت: برنامه ریزى هــاى الزم براى برگزارى 
هرچه بهتر مراســم اعتکاف با حضور گسترده نوجوانان 

و جوانان توسط ستاد اعتکاف اصفهان انجام شده است.
حجت االسالم حسن بابایى با اشــاره به همزمانى ایام 

البیض، والدت امام على (ع) و آغاز ســال نو ادامه داد: با 
توجه به زمان این رویداد معنوى، برگزارى مراسم تحویل 
ســال نو و تجلیل از پدران و همچنین شرکت پدران و 
پسران و پدربزرگان و نوه هاى پسر در مساجدى شاخص 
و برگزارى جشــن روز پدر همزمان با مراسم اعتکاف، از 

جمله برنامه هاى ویژه امسال است.

آغاز ثبت نام شرکت در مراسم معنوى اعتکاف 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
هم اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به 
سرانه مصرف در دیگر نقاط کشور کمتر است، به طورى 
که مى توان گفت اصفهان درکاهش مصرف سرانه در 

کشور پیشرو است.
هاشم امینى گفت: هدف از ترویج فرهنگ مصرف بهینه 
آب، کاهش مصرف از ســوى تمام بهره برداران است، 
این درحالى اســت که هم اکنون میزان مصرف سرانه 
آب در اصفهان نسبت به ســرانه مصرف در دیگر نقاط 
کشور کمتر است، به طورى که مى توان گفت اصفهان 

درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به روند کاهشــى مصرف سرانه آب در 
اصفهان اشــاره کرد و اظهار کرد: مصرف آب در استان 

اصفهان در ده سال گذشــته از 189 لیتر به 154 لیتر در 
شبانه روز کاهش یافته است.

■■■
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 

بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به طرح توزیع لوازم 
کاهنده مصرف آب بین شــهروندان، افزود: این شرکت 
در ماه هاى اخیر لوازم کاهنده مصرف آب را به صورت 
اقســاطى به متقاضیان تحویل داده کــه صرفه جویى 
حدود20 درصدى را بــراى این مشــترکان به همراه 

داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان تأکید کرد: با 
توجه به کاهش منابع آبى، سازگارى با کم آبى تنها راه 
دسترسى پایدار به آب شــرب است و  مردم باید مصرف 

بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.
وى گفت: درچند سال اخیر به دنبال فعالیت مستمر اکیپ 
نشت یابى، هدررفت آب در اســتان اصفهان به 16/2 
درصد رســیده، در حالى که این رقم در سال 86 بیش از 

31 درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

اصفهان درکاهش مصرف آب پیشرو است

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان گفت: پرونده تعمیر، مقاوم 
سازى و احداث مسکن مناطق زلزله زده 
سرپل ذهاب که توسط این استان در حال 
انجام است، ســال آینده تکمیل و بسته 

مى شود.
غالمحســین خانى افزود: تعمیر نزدیک 
به 12 هزار واحد مســکونى تعهد ســتاد 
بازسازى این اســتان بود که تا پایان دى 
ماه، کار تعمیراتى بیش از 11 هزار و 500 
باب آن انجام شد و تعدادى از واحدهاى 
مسکونى به دلیل مسائل قانونى در تشکیل 
پرونده از جمله انحصار وراثت به سرانجام 
نرســیده که باید این کار توسط مالکان 

پیگیرى شود.

وى بیان کــرد: این نهــاد در این حادثه 
مقاوم ســازى 900 منزل را متعهد شــد 
که بیش از 500 واحــد آن تاکنون انجام 
شــده و بقیه تا پایان سال تحویل مالکان 

خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مســکن استان اصفهان با 
اشاره به تعهد احداث 7000 واحد مسکن 
به دلیل تخریب در سرپل ذهاب تصریح 
کرد: 20هزار پرونده بــراى مالکان این 
منازل و افزون بر 5000 پرونده براى افراد 
مستأجر و فاقد مســکن به منظور احداث 
خانه تشــکیل شد و تســهیالت بانکى 
به ارزش 730 میلیون ریــال اختصاص 
یافته که 500 میلیون ریال آن وام قرض 

الحسنه و بقیه بالعوض است.

مدیرکل بنیاد مسکن خبر داد؛

پرونده مسکن سهم اصفهان در سرپل ذهاب سال آینده بسته مى شود
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مهمترین معضل ایــن روز هاى اصفهــان را باید ترافیک 
دانســت. ترافیک، اعصاب و روان مــردم را به هم ریخته و 
البته متهم اصلــى آلودگى هوا هم هســت. اما اصلى ترین 
راه کاهش ترافیک، اســتفاده از حمل و نقل عمومى است. 
یکى از ابزارهاى حمل و نقــل عمومى هم BRT یا   همان 
سامانه اتوبوس هاى تندرو است که دیگر نه منحصر به تهران 
اســت و نه بر خالف نامش حکایت از موضوع ناشــناخته  و 
پیچیده اى براى شهروندان کالنشهرهاى گوناگون کشور 
دارد. اتوبوس هایى با گنجایش بیشتر که چپ در هستند و در 
مسیر انحصارى مى رانند. اما موضوع اینجاست که با اختصاص 
یک خط (الین) عبورى به این سامانه، عمًال از عرض معابر 
کاسته شده و به تناسب آن، بار ترافیک دیگر خطوط به شدت 
افزایش داشته است. علیرضا صلواتى که چند سال است در مقام 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، مهمترین 
ُپســت در این حوزه را دارد، علیرغم همه انتقادها به برخى از 
سیاســت هاى حوزه حمل و نقل درون شهرى مانند احداث 
خطوط BRT، باز هم اعتقاد به توســعه آن دارد و خطوط 
BRT را در زمان حاضر ضرورى مى داند هرچند اشتباه بودن 

برخى سیاست هاى گذشته را نیز قبول دارد.
چرا BRT به اصفهان آمد؟

ما مى خواستیم به دنبال سیستم هاى مختلف حمل و نقل 
برویم ولى با توجه به محدودیت هاى شهر، محدودیت هاى 
بودجه اى و محدودیت هاى اقتصادى، رسیدیم به بهترین 
گزینه یعنى BRT که ما در کمتر از شــش ماه تا یکســال

 مى توانیم هر خط BRT را اجرا کنیم.
یعنى چون استفاده ازBRT  راحت ترین 
راه بود باعث استفاده از این گزینه شده 
است؟آیا همین ســهل الوصولى سبب 

ایجاد مشکالت بیشترى نمى شود؟
ما به دنبال راحت ترین راه نبودیم. به هر حال شما مى توانید 
رضایتمندى مردم از متــرو را هم ببینید. اگر ما به ســمت 
LRT (یک نوع قطار سبک شهرى) مى رفتیم هم، همین
 محدودیت ها را داشت، پس این نیست که بگوییم اگر ما به 
سمت مترو مى رفتیم مردم از ما تعریف مى کردند و حاال که 
به سمت BRT آمده ایم از ما انتقاد مى کنند. درست است 
که ما راحت ترین مسیر را انتخاب کردیم ولى به نوعى در آن 
زمان بهترین مسیر بود. اصًال این بحث نبود که به سراغ مترو 
نرویم، مدهاى حمل و نقل در کنار هم کار مى کنند و ما بحثى 

با عنوان یکپارچه سازى سیستم حمل و نقل داریم.
یعنى چه؟

زمانى شهر ما پویا و کارآمد خواهد بود که سیستم هاى حمل 
 ،BRT، LRT ،و نقل با یکدیگر و در کنار هم کار کنند. مترو
اتوبوس، دوچرخه و تاکسى؛ همه اینها باید در کنار هم باشند 
تا بتوانیم یک حمل و نقل ایده آل، روان و پویا را براى مردم 

به وجود آوریم.
با این تفاسیر اصًال چه اتفاقى افتاد که 
شما در میان سیستم هاى مختلف حمل و 
نقل عمومى، اول به سراغ BRT  رفتید؟

در حمل و نقل عمومى، ما مدل هاى مختلفى داریم؛ حمل 
و نقل عمومى و حمل و نقل خصوصى. حمل و نقل عمومى 
شامل سیستم هاى حمل و نقل سنگین است، مثل مترو که 
از سیستم هاى انبوه بر است. بعد از آن به LRT یا تراموا یا 
قطارهاى سبک شهرى و ســپس به BRT مى رسیم و در 
نهایت سیستم اتوبوسرانى معمولى. در کنار اینها سیستم هاى 
دیگرى از جمله تاکسى، تاکسى گردشى، دوچرخه و حمل و 

نقل شخصى هم است.
چرا از مترو که به قول شما انبوه بر است 

شروع نکردید؟
در سیستم هاى حمل و نقل عمومى، مترو یک سیستم بسیار 
هزینه بر و زمانبر است و مشکالت خاص خود را دارد. حال در 
نظر بگیرید ما با شــهرى رو به رو هستیم که قطعاً نیازهاى 
مختلفى دارد و همه نیازها در مترو خالصه نمى شود. شهرى 
که حداقل 200 کیلومتر حمل و نقل عمومى مى خواهد، فکر 
مى کنم حدود 40 ســال طول مى کشد تا فقط مترو تکمیل 
شود. این کار عقالنى نیست. در عین حال نمى شود به مردم 
گفت صبر کنید تا مترو تکمیل شود. اصفهان کًال سه خط مترو 
دارد، بقیه شهر چه کنند؟ ساکنان شرق، شمال شرق، شمال 
غرب و جنوب شرق چه کنند؟ نمى شود به همه گفت از مترو 
استفاده کنید، چون  انگیزه اى براى استفاده ندارند، زیرا اگر 
حمل و نقل عمومى از فرد 400 متر فاصله داشته باشد انگیزه 
استفاده کاهش مى یابد. نمى توان به آنها گفت صبر کنید تا ده 

سال دیگر مترو تکمیل شود.
پس شما مى گویید حتى با تکمیل مترو، 
دغدغه حمل و نقل عمومى شهر برطرف 
نمى شود. یعنى BRT  مى تواند کمک 

کند؟ تا االن کمکى کرده؟
 بله. هم اکنون خط یک شبکه BRT شاید بیش از ظرفیت 
مترو مسافر جا به جا مى کند. خط یک BRT روزانه حدود 
120 هزار  نفر را جا به جا مى کند در صورتى که مترو حدوداً 

65 هزار مسافر در طول روز جا به جا مى کند. در همه شهرها 
اینچنین است. فکر مى کنم این یک اصل از دموکراسى باشد 
که ما اولویت را به مواردى بدهیم که تعداد بیشــترى مسافر 
را جا به جا مــى کنند. یک اتوبوس، حدود صد نفــر را جا به جا 
مى کند که معادل 100 خودروى شخصى تک سرنشین مى شود.

برخى از شــهروندان بر این باورند که 
خیابان هاى تهران عریض تر از اصفهان 
اســت و در اصفهان بــا خیابان هاى 
کم عرض، این طرح مناســب نبود و 
معترضند چرا محل هاى پارك خودرو در 
کنار خیابان ها حذف شده و به جاى آن از 

خط BRT  استفاده شده است؟
اصًال بحث عرض مطرح نیست. در آلمان، سوئیس و ایتالیا 
خیابان هایى با عــرض 10 متر وجــود دارد. ما به جز محل
تقاطع ها، هیچ محل پارکى را حذف نکردیم و شــهروندان

 مى توانند در سرتاسر مسیر به جز تقاطع ها پارك کنند.
درست است اما خطوط BRT  خیابان ها 

را تنگ کرده و ترافیک را بیشتر.
 BRT بیایید افق دیدمان را باالتر ببریم. در خیابان هایى که
نیست، پیاده رو هم نیست، آیا ترافیک وجود ندارد؟ تقریباً خیلى 
از خیابان هاى شهر ما قفل اســت و این به دلیل غلط بودن 
سیاست هاى اولیه است. سیاستى که مردم را تشویق به خرید 
خودروى ارزان کنیم و بنزین ارزان ارائه بدهیم؛ تفریحات سالم 
هم که نداریم، پس بیایید در خیابان بگردیم! هم هوا را آلوده 
کنیم، هم تصادف شود وهم وقتمان را تلف کنیم. سیاست از 
اساس غلط است. خیلى ها مى گویند خیابان بزرگمهر ترافیک 
است و نباید مسیرBRT  در این خیابان احداث مى شد. من 
مى گویم خیابان میر ترافیک نــدارد؟ خیابان رباط ترافیک 
ندارد؟ کسى ممکن است بگوید این خیابان ها عرض کمى 
دارد. عرض خیابان کاوه هم کم است؟ این خیابان که پنج تا 
شش خط عبور دارد. اشتهاى استفاده از خودروى شخصى این 
است که شما اگر در یک خیابان ده الین هم داشته باشید باز 
هم ترافیک به وجود مى آید. اینکه ما فکر کنیم هرچه خیابان، 
پل غیرهمسطح، بزرگراه بزنیم ترافیک کمتر مى شود، اشتباه 
است. خیابان توحید که براى کمک به ترافیک چهارباغ باال 
احداث شد اکنون از پرترافیک ترین نقاط است. تا وقتى مردم 
میل به استفاده از خودروى شخصى دارند هرچه خیابان احداث 

کنیم باز هم پر مى شود. 
یکى از مشکالتى که مردم به خصوص 
با ایســتگاه هاى BRT  دارند، مسقف 
نبودن آنهاست که چالش هاى زیادى را 
به خصوص در فصل سرما براى مسافران 
ایجاد مى کند. براى حل این مشکل چه 

کردید؟ 
در خط یک طراحى به گونه اى بود که بتوانیم هماهنگى با 
فضاى شهرى داشته باشیم و از چوب و شیشه استفاده شد. اگر 
ببینید، ما زائده اى به شهر تحمیل نکردیم. سازگار با محیط 
زیست و طبیعت است. طراحى به گونه اى بوده که از سقف 

چادرى استفاده شود. 
اما اکثراً سقف ندارند.

بله. اما بعد ما در خط «جى» با طرح جدید سقف را اجرا کردیم 
و در خط یک هم ایســتگاه هایى که سقف ندارند را تکمیل 

مى کنیم. 
البته وسط بعضى ایستگاه ها حتى درخت 
هم هست و این احتماالً دلیلى براى سقف 

نزدن است. درست است؟
بله و افتخار مى کنیم که اصفهان تنها شهرى بود که بر خالف 
تهران و مشهد و شهرهاى دیگر کمترین درخت را قطع کرد. 
همان سقفى که اشــاره کردید چرا چادرى شده، بخاطر این 
بود که مــا درخت قطع نکنیم. االن یکى از مشــکالتى که 
نابینایان عزیز با ما دارند، وجود درخت در ایستگاه هاست. بعضًا

شاخه هاى درختان و... مشکالتى را براى این عزیزان ایجاد 
مى کند. اصفهان تنها شهرى بود که به جاى اینکه مانع و دیوار 
احداث کند، از شیشه استفاده کرد و به جاى قطع درختان، آنها 
را در طراحى لحاظ کرد، به جاى اینکه رنگ هایى استفاده کند 
که با طرح شهر در تضاد است، سنگى به کار برد که تراورتن 
جنگلى بود، به نوعى از مدل درخت استفاده کردیم که حتى 
ستون هاى ما هم نماد درخت باشند. تیرهاى ما چوبى شدند. 
مى توانم بگویم در خطوط ما کمتر از 5 درصد قطعى درخت 
داشتیم و در همه نقاط درختان حفظ شدند. ممکن است فضاى 
سبز و شمشادها جمع شده باشند ولى درختان را قطع نکردیم 

و از آنها استفاده مى کنیم. 
از سقف که بگذریم، مشکل بعدى کمبود 

ایستگاه هاى شارژ کارت بلیت است.
بله قبول دارم. یکى از مشکالت ما کمبود باجه هاى فروش 
و شارژکارت است و این یکى از گالیه هاى شهروندان است. 
اما در مناقصه جدیــدى که براى هوشمندســازى ناوگان
 گذاشته ایم یکى از الزامات این است که شهروندان با همه 
ابزار حتى از دستگاه POS شــتاب بتوانند کارتشان را شارژ 
کنند. همچنین دنبال این هستیم که امکانات شارژ، هم در

 ایستگاه ها باشند هم در اتوبوس ها. 
یکى از تلقى هاى افکار عمومى در شهر 
این است که اتوبوس هاى با کیفیت در 
خطوط BRT را به باالى شهر اختصاص 
مى دهند و اتوبوس هــاى بى کیفیت و 
دودزا را به پایین شهر. براى این تلقى 

چه توضیحى دارید؟
این تلقى اشــتباه اســت و من با آن مخالفم. BRT  ما از 
باقوشخانه که تقریباً محروم است شروع مى شود، به طوقچى 
مى آید، بعد به بزرگمهر که محدوده متوسط است و به خیابان 
سجاد مى رود که از محدوده هاى برخوردار است، به سمت 
ارتش که منطقه متوسط است مى رود، بعد به قائمیه و ولیعصر 
که تقریباً محروم است و اینگونه همه شهر را در بر مى گیرد. ما 
هیچ گزینشى نداریم. اختالف طبقاتى داریم ولى نگاه طبقاتى 
نداریم. اما اولویت ما در بحث اتوبوس نو به گونه اى است که 
بتوانیم از ظرفیت اتوبوس ها اســتفاده بیشترى شود. قبول 
کنید اتوبوسى که در طول روز صد مسافر دارد را نمى توانیم نو 
بگذاریم. البته این حق را دارد اما این روا نیست اتوبوس نو که 

در رباط یا ملک شهر مى تواند چند صد مسافر را جابه جا کند 
رها کنیم و به جایى بدهیم که پنج مسافر جابه جا کند. نگاه ما 

مسافر بیشتر است.
امــا ایــن تفکــر باعث شــده هنوز 
اتوبوس هاى دودزا در ســطح شــهر 
تردد کنند. فکر نمى کنید دیگر عمر این 

اتوبوس ها به پایان رسیده؟
قطعاً اتوبوس دودزا در شهر هست و این انکارپذیر نیست. چون 
االن میانگین سنى ناوگان ما 9 سال است و حدود 600 اتوبوس 
فرسوده باالى ده ســال داریم. اما همین امسال حدود صد 
اتوبوس فرسوده از ناوگان خارج شدند. با این حال برنامه داریم 
تا سال 1400 سن ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان به پنج سال 
برسد. البته این امر با توجه به قیمت اتوبوس کار سختى است. 
گویا قرار بود کمک هــاى دولتى براى 
نوسازى ناوگان اتوبوسى شهر انجام 

شود. چه شد؟
در این شش هفت ساله که هیچ اتفاقى نیافتاد و دولت در بحث 
نوسازى و اختصاص یارانه هیچ کمکى نکرده است. اما امسال 
قول داده اند که در بحث اوراق مشارکت کمک کنند. پیگیر 
گرفتن 200 میلیارد اوراق مشــارکت براى نوسازى ناوگان 

هستیم.
با این حال توسعه حمل و نقل را چگونه 

ادامه مى دهید؟
ما گریزى نداریم که این توسعه را انجام دهیم. ما مى خواهیم 
همه شهر مترو و تراموا داشته باشــد، اما ظرفیت اقتصادى 
شهرى به نوعى اجازه نمى دهد. به مردم هم نمى شود گفت 
صد سال صبر کنید تا شهر ریلى شود. پس باید پاسخگوى نیاز 
نسل فعلى باشیم. باید خطوط مترو را تکمیل کنیم اما بقیه نقاط 

شهر را هم با مترو یکپارچه کنیم. سیاست ما ایجاد سفرهاى 
تبادلى است تا مردم از چند وسیله استفاده کنند. ما باید سه خط 
مترو،12 خطBRT  و سه خط تراموا را کامل کنیم. خطوط 
اتوبوسرانى هم به همه نقاط شهر دسترسى داشته باشد. یعنى 
هر شهروند اصفهانى در هر نقطه حداکثر با 400 متر پیاده روى 
بتواند به اولین ایستگاه حمل و نقل عمومى خوب که شامل 
مترو، تراموا وBRT  است، دسترسى داشته باشد و از آنجا به 
هر نقطه که خواست برود. در کنار آن دنبال زیرساخت هاى 
دیگر هم هســتیم که بتوانیم تا یکى دو سال آینده سیستم 

مناسب را ایجاد کنیم.
اما این توسعه و پیشرفت به مدیریتى 
بهتر از چیزى که االن هست نیاز دارد. 
همچنین به سیاســتگذارى هاى بهتر. 

اینطور نیست؟
بله. اگر هیچ اقدامى نکنیم و سیاست هاى غلط گذشته را ادامه 
دهیم، دیر یا زود اصفهان هم به سرنوشت تهران دچار خواهد 
شد و همه معابر به پارکینگ خودروها مبدل مى شوند. یعنى 
اینقدر حرکت در شهر کند مى شــود که خودروها عمًال قادر 

به حرکت نیستند، سرعت حمل و نقل پایین مى آید و شهر 
عمًال تبدیل به پارکینگ مى شــود. گریزى نیست و ما باید 
سیاستمان را تغییر دهیم. در مدیران و شهروندان این نگرش را 
تغییر دهیم. به مردم بگوییم اگر هواى پاك مى خواهید باید از 
حمل و نقل عمومى استفاده کنید، باید پیاده بروید و از دوچرخه 

استفاده کنید. 
این افکار کمى بلندپروازانه اســت. یا 
حداقل زمان زیادى مــى خواهد. فکر

 مى کنید چنین اتفاقى رقم مى خورد؟
بله. من خیلى خوش بین هستم که این اتفاق مى افتد. براى 
مثال االن ادبیات پیاده راه در شــهر در حال شــکل گیرى 
وجا افتادن اســت. ما در رهنان دنبال پیاده راه هســتیم. در 
منطقه 5 خیابان نظر، ابوذر، رهنان وخوراســگان هم پیگیر 
احداث پیاده راه هستیم. اینها شکل دهنده فضاهاى شهرى 
و تعامالت اجتماعى هســتند. پیوندها به واســطه احداث
 اتوبان ها گسسته شده، تعامالت اجتماعى کم شده و مردم 
خبرى از شهر و از یکدیگر ندارند. باید به این سمت برویم که 
با خانواده و دوستانشــان به فضاى شهرى بیایند و تعامالت 
شهرى شــکل گیرد. خیابان هاى شهر به جاى اینکه محل 
مانور و هجمه خودروها باشــند باید زیرپاى انسان ها باشند. 
مثًال آنهایى که دشــمن و مخالف سرسخت BRT  بودند، 
االن خودشان از این وسیله استفاده مى کنند. ما نمى گوییم
BRT  راه حل نهایى شهر است؛ فعًال این را براى نسل فعلى 
  BRT انجام مى دهیم. اما در صدد هستیم که در مسیرهاى
خطوط ریلى ایجاد و آن را تبدیل به تراموا کنیم و وضعیت شهر 

را بهبود بخشیم.
به پیاده راه اشاره کردید. به جز چهارباغ، 
باز هم خیابان دیگرى را براى پیاده راه 

کردن در نظر دارید؟
یکى از اصلى ترین سیاست هاى مدیریت شهرى این است 
که بتواند در محدوده هاى تاریخى شهر، آرام سازى ترافیکى 
ایجاد کند. پیاده راه ســازى چهارباغ هم اکنون باعث شده 
تا فضاى فکــرى بین مردم و نخبگان بــراى این امر ایجاد 
شود و این ادبیات پیاده راه در شهر جا بیافتد. به همین دلیل 
این سیاســت را ادامه مى دهیم و پیاده راه سازى را در دیگر 

خیابان هاى شهر دنبال مى کنیم.
در حــال حاضــر معلوم اســت کدام 

خیابان ها را در نظر دارید؟
 اکنون به دنبال مطالعات شهرى هستیم تا تجربه خوبى داشته 
باشیم و مانند تهران، خیابان ها بعد از پیاده راه شدن، دوباره به 

حالت اول خود بازنگردند. 
اما یکى از موانعى که در توسعه همین 
حمل و نقل عمومى وجود دارد، نامتوازن 
بودن کاربرى خیابان هاست که شاید 
یکى از دالیل اصلى ترافیک شدید هم 
باشد. براى این مشکل چه برنامه هایى 

دارید؟
بله درست است. ما به شهر نگاه موضعى داریم. ولى باید براى 
کل شهر چاره اندیشى کنیم. قبًال فقط چهارراه تختى مشکل 
داشت ولى االن کل شهر چهارراه تختى است. در خیابان هاى 
عبدالرزاق، مسجد ســید و خیابان هاى شهر چه در جنوب و 
چه در شمال شهر بعضًا به واســطه سیاست هاى نادرست 
شهرسازى که داشــتیم، کاربرى ها درست جانمایى نشدند. 
االن کاربرى هاى پزشکى بعضاً در کل شهر فراگیر مى شوند 
و همه خیابان ها دچار اختالل مى شوند. قبًال آمادگاه بود، االن 
هشت بهشت، محتشم، رودکى و همه اینها هستند. امیدوارم 
با همکارى که شهرســازى باید بکند در جانمایى، کاربرى 
زمین و در صدور پروانه ها مشــکالت شهر را کاهش دهیم 

و اضافه نکنیم.
گویا با همه این موانع باز هم مى خواهید 

حمل و نقل عمومى را گسترش دهید؟
بله. ما گریزى نداریم که احداث خطوط مترو، BRT  وتراموا 
را ســرعت دهیم. از طرفــى تولید خودرو هــر روز افزایش 
مى یابد، باید عوارض استفاده از خودرو در شهر را باال ببریم که 
رغبت استفاده از حمل ونقل عمومى بیشتر شود. تسهیالت 
ارائه دهیم و زیرســاخت را براى عابرین، دوچرخه سواران، 
متروسواران و.. ایجاد کنیم. نگرش را تغییر دهیم و از خودروها 
پیاده شویم. ناگزیر هستیم به سمت انسان محورى حرکت 
کنیم. خوشبختانه این ادبیات در شهر، در حال گسترش است. 
اگر سه چهار سال پیش این حرف ها را مى زدیم خیلى ایراد 
مى گرفتند. هشــت ســال پیش کهBRT  در شهر ایجاد 
شد، خیلى مخالفت ها شــد. انتقادهاى جدى وارد شد ولى 
االن خیلى ها پذیرفته اند و کاربر این سیستم ها شده اند. ما 
معتقد به سیستم ریل پایه هستیم. اما طى این دوران گذارى 
که سیســتم هاى ریلى بخواهد در کل شهر ایجاد شود باید 
سیستم هاى جایگزین را ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند از 

آنها استفاده کنند.
منظورتان این اســت که تولید خودرو 

کاهش پیدا کند؟
نه اتفاقاً ما مخالف این نیستیم که مردم خودرو نخرند. سرانه 
مالکیت خودرو در کشور ما نسبت به کشورهاى توسعه یافته 

بسیار کمتر است. 
پس مشکل چیست؟

ببینید! آنها از ما خودرو بیشــتر دارند و خیابــان کمتر. آنها 
مدیریت مى کنند و انتخاب را به عهده شهروند مى گذارند. 
اما اگر شهروند بخواهد از خودرو استفاده کند باید هزینه هاى 
مختلفى بپردازد مثل هزینه سوخت، عوارض خودرو، عوارض 
تردد و پارك. پس فرد رغبت نمى کنــد خودرو را پارك کند 
چون باید هر ساعت پول پرداخت کند. به همین دالیل فرد 
رغبت نمى کند از خودرو استفاده کند. اما در کشور ما پارك 
حاشیه اى رایگان است و حتى بعضى مواقع دوبله و سوبله هم 
پارك مى کنند. چیزى که شــما در اصفهان به عنوان پارك 
دوبله و سوبله مى بینید در هیچ جاى دنیا نمى بینید. این فقط 
مختص ماست. مى خواهم بگویم تا وقتى همه چیز ارزان و 
رایگان باشد، رغبت نسبت به استفاده از حمل و نقل عمومى 
کمتر مى شود. در نتیجه تأخیر در کارکرد حمل و نقل عمومى 
در شهر بیشتر مى شود  و کالف پیچیده ترافیک هم بیشتر و 
بدتر مى شود. ما باید بگوییم هرکس مى خواهد مى تواند از 
خودروى شخصى استفاده کند، به شرطى که هزینه هایى که 
به شهر تحمیل مى کند را بپردازد. از طرف دیگر به کسى که 
رغبت استفاده از حمل و نقل عمومى را دارد، باید تسهیالت 

بدهیم و حمل و نقل را ارزان تر کنیم.
چیزى که از حرف شما برداشت مى شود 
این است که مى خواهید عوارض تردد 
خودروها را در شهر بیشتر کنید و احتماالً 
سختگیرانه تر عمل کنید. فکر مى کنید 

این کار موفقیت آمیز است؟
هیچ کار سختى غیرممکن نیست. 

مشکل اول، ساکنان خیابان هایى هستند 
که مى خواهید طرحتــان را در آنها اجرا 

کنید. چه فکرى براى آنها شده؟
ما در طرح پیش بینى کردیم کســانى که در محدوده ساکن 
هستند 80 درصد تخفیف مى گیرند و 20درصد را براى سهیم 
کردن آنها در این طرح ترافیک مى گیریم. براى کسبه محدوده 
هم همینطور است. ولى تالش این است که بتوانیم نظرسنجى 
کنیم و طرح را مرحله به مرحله تغییر دهیم. مسلماً وقتى شروع 
مى کنیم شش ماه بعد طرح متفاوت است. این تغییر به مرور 

نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را بیشتر مى کند.
از چه زمانى این طرح شروع مى شود؟

بنا بوده قبل از ســال جدید اجرا کنیم. یعنى زیرساخت هاى 
تبلیغاتى و اطالع رسانى را انجام دهیم و از ابتداى سال جدید 
آن را اجرا کنیم. قطعاً تأثیرات مثبت آن از اثرات منفى بیشتر 
خواهد بود و مطمئناً در بهبود و روان شدن ترافیک مرکز شهر، 

کاهش توقف ها، کاهش تصادف و کیفیت هوا تأثیر دارد. 
درآمد حاصــل از اخذ عــوارض کجا 

مى رود؟
همه عوایــد حاصل از این طرح خرج حمــل و نقل عمومى
 مى شود. هر شش ماه به مردم گزارش مى دهیم که عواید 
حاصل از این طرح در کجا هزینه شده، چه بهبودهایى حاصل 
شده، حتى به دنبال تسهیالت دادن به افرادى هستیم که از 

حمل و نقل عمومى استفاده مى کنند.
اما با همه طرح هاى تشویقى به منظور 
استفاده از وســایل حمل و نقل عمومى 
طرح سامانه اتوبوس تندرو زیر پل امام 
خمینى(ره) که مى توانست یک اتفاق 

مهم در این حوزه باشد عملى نشد.
زیر پل امام خمینى(ره) طرحى داشتیم که اتوبوس هاى تندرو 
هدایت شونده باشند. کار شروع شد، جلو رفت ولى نظر مدیریت 
شهرى اختصاص اولویت به موضوع هاى دیگر شد و اولویت 
این کار عقب تر رفت. ما پیگیر موضوع هستیم ولى قرار شد 
با بحث تراموا دیده شود و به نوعى این موضوع در قالب تراموا 

پیگیرى و اجرا شود.
با تراموا انجام مى شود؟

امیدوارم سال دیگر بتوانیم این کار را به انجام برسانیم. امیدوارم 
شرایط شهر اجازه دهد این اتفاق بیافتد.

صفر تا صد اتوبوس هاى تندرو در گفتگوى نصف جهان با معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان

BRT وسیله حمل و نقل عمومى
 در دوران گذار به سیستم ریلى است

محیا حمزه

,,

در خیابان هایى 
که BRT نیست، 
پیاده رو هم نیست، 
آیا ترافیک وجود 
ندارد؟ تقریباً خیلى 
از خیابان هاى شهر 
ما قفل است و این 
به دلیل غلط بودن 
سیاست هاى اولیه 
است. سیاستى که 
مردم را تشویق 
به خرید خودروى 
ارزان کنیم و بنزین 
ارزان ارائه بدهیم؛ 
تفریحات سالم هم 
که نداریم، پس 
بیایید در خیابان 
بگردیم



ورزشورزش 053445 سال پانزدهمشنبه  4 اسفند  ماه   1397

یک زمان گفته مى شد که اشــتباهات داورى جزیى از 
یک مســابقه فوتبال است اما انگار شــرایط در فوتبال 
ایران جورى پیش رفته که به نظر مى آید یک مسابقه 
فوتبال بخشى از اشــتباهات پر تعداد و تأثیرگذار داور 
است. باشگاه هاى ایرانى متشــکل از مدیران، مربیان 

و بازیکنان همیشه خود را در قبال داور و اشتباهات آن 
طلبکار مى دانند و معتقدند زمیــن و زمان در حال حق 
خورى از آنهاست. نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران 
از لحاظ داورى نیم فصل موفقى نبود و تقریبًا تیمى نبود 

که به عملکرد داوران اعتراض نداشته باشد.
شــاید اوج اعتراضات به داورى مربوط به هفته پایانى 
نیم فصل نخست و دیدار اســتقالل-پدیده بود که گل 
سالم آبى ها مردود اعالم شد. این البته تنها اشتباه داور 
در آن مسابقه نبود. اشتباهاتى که در نهایت تیم داورى 
را مجبور کرد تا با کمک اسکورت نیروى انتظامى زمین 
چمن را ترك کنند. دقیقًا بعد از آن بازى از لزوم استفاده 
از سیستم VAR صحبت شد و همه باشگاه ها خواهان 
استفاده از این سیستم شدند. اتفاقى که فدراسیون هم 
از آن اســتقبال کرد و به نظر مى آید که با فراهم شدن 
امکانات الزم، قرار اســت در دربى برگشــت که نوروز 

98 در ورزشگاه آزادى برگزار 
مى شود، سیســتم کمک داور 
ویدیویى مورد استفاده قرار بگیرد. 
در همان مقطع دیدار پر تنش سپاهان-
پرسپولیس هم بر اعتراضات به عملکرد 
داوران افزود و حتى امیر قلعه نویى و علیرضا 

فغانى را وارد جدالى لفظى کرد.
نیم فصل دوم لیــگ برتر فوتبال ایــران که چند 
هفته اى است آغاز شده، هنوز نتوانسته روى خوشى از 
اتفاقات داورى ببیند. همچنان اشتباهات تأثیرگذار در 
بازى ها به چشم مى خورد و در نتیجه اثر مى گذارد. با 
این حال دیگر به نظر مى آید که اشتباهات داوران قرار 
نیست از سوى باشگاه ها بى پاسخ بماند. پس از هر سوت 
اشتباه و یا حتى در بدعتى تازه، پیش از شروع هر مسابقه 
باشگاه ها با صدور بیانیه هایى ضمن بیان ضررهایى که 
از داورى کرده اند، عمًال تالش مى کنند تا فضا را به نفع 
خود تغییر دهند. این تاکتیکى بود که ســپاهان تالش 
کرد در مقاطعى از آن استفاده کند که الحق هم موفق 
بود. تراکتورسازى هم دیگر تیمى بود که پس از بازى 
مقابل نســاجى اقدام به بیانیه دادن علیه عملکرد داور 
کرد و هفته بعد مقابل استقالل توانست پیروز از زمین 
خارج شود. بازى اى که استقاللى ها در آن از عملکرد 

داور شاکى بودند.
با ایــن حال در نیــم فصــل دوم به نظر مــى آید که 

پرســپولیس بیش از همه بــا داوران دچار چالش 

شده است. پرسپولیسى ها که به لطف اشتباهات داورى 
توانستند از سد سپیدرود رشت در جام حذفى عبور کنند، 
در دیــدار مقابل فوالد یک پنالتى نادرســت را به ضرر 
خود اعالم شده دیدند تا اولین باخت فصلشان را تجربه 
کنند. داور همچنین در دیگر بازى هاى پرسپولیس در 
نیم فصل دوم مقابل پدیده و استقالل خوزستان هم از 
اخراج بازیکن حریف و اعالم پنالتى به سود سرخپوشان 
خوددارى کرد که این اشــتباهات در پشــت پیروزى 
شــاگردان برانکو پنهان ماند با این حال پرسپولیســى ها 
طى این مدت اعتراضــات بى ســابقه اى به عملکرد 
داوران داشته اند. آنها که در رقابتى جدى براى قهرمانى 
در لیــگ برتر هســتند، عالوه بــر اعتراضشــان به 
فدراسیون و کمیته برگزارى مســابقات، داوران را هم 
بى نصیب نگذاشته اند و چه در داخل زمین و چه بیرون 
از آن و در مصاحبه هاى خود همواره به عملکرد داوران 

تاخته اند.
تجربه اما نشان داده اســت که این دست اعتراضات از 
جانب هر شخص و تیمى که باشــد، تأثیر مثبتى روى 
عملکرد داوران نخواهد داشــت. این اعتراضات فقط 
باعث بیشتر به هم خوردن تمرکز داور و همچنین انتقال 
التهاب به روى سکوها مى شــود و عمًال همه چیز را به 
حالتى غیرعادى مى رساند. به نظر مى آید که باید اصالح 
روند داورى را در آموزش و رفاه بیشتر داوران، استفاده 
از تکنولوژى هاى روز دنیا و همچنین سعه صدر و منش 

حرفه اى تیم ها جست جو کرد.

نیم فصلى ماالمال از
 فریاد و اعتراض

 على کریمــى همچون محــرم نویدکیا گرچه 
تکنیک باالیــى دارد و بارها بــا حضورش در 
ترکیب استقالل ثابت کرده با فوت و فن بازى 
کالسیک و مدرن آشناســت اما به لحاظ بدنى 
هرگز نتوانسته خود را با شرایط حرفه اى تطبیق 
دهد. وضعیتى که در ســال هاى اخیر بیشترین 
لطمه را به این بازیکن مستعد وارد ساخته است. 
بدون شــک اگر کریمى با این مصدومیت هاى 
ســریالى مواجه نمى شــد، در جام جهانى هم 
شانس بازى داشت اما ســرمربى تیم ملى نیز 
ریسک همراه کردن بازیکنى را که از لحاظ بدنى 
شــرایط نامعلومى دارد را نپذیرفت تا کریمى از 
حضور در یکى از مهمترین تورنمنت هاى دوران 
حرفه اى محروم شود. کریمى حتى مى توانست 
در جام ملت هاى آسیا هم حضور یابد اما دالیل 
مشابه، او را در نهایت از فهرست نهایى مسافران 

جام ملت هاى آسیا خارج کرد.
حاال همان اتفاقاتى که در تیم ملى براى بازیکن 
استقالل رخ داده در لیگ در حال تکرار است و 
کریمى یکى پــس از دیگرى حضور در ترکیب 
استقالل را از دست مى دهد و نمى تواند تیمش 
را در بازى هــاى لیگ همراهــى کند. هافبک 
تکنیکى باشگاه استقالل بعد از مصدومیت هایى 
که همواره از  ناحیه کمر با آن مواجه بود، مدتى 
را به دلیل آســیب دیدگى از ناحیه زانو از دست 
داد و در شــرایطى که پیش بینى مى شد با رفع 
مصدومیت بتواند در بازى با پارس جم در ترکیب 
اســتقالل قرار بگیرد، ناگهان بــا مصدومیت 
دوباره مواجه شــد. آســیبى تازه که این بار در 
نقطه مــچ پا به وجــود آمــده و موجب دورى 
چند هفته اى بازیکن از ترکیب اســتقالل شده 
است. مصدومیت مچ پا شاید در ظاهر، چندان 
دردسرساز تصور نشــود اما بازگشت به شرایط 
عادى بعــد از چنین مصدومیتى چندان ســاده 
نیســت و کارهاى فیزیوتراپى بایــد با دقت و 

ظرافت بسیارى انجام شود.
 به این ترتیب کریمى که بازى بــا پیکان را از 
دســت داده بود، مقابل پارس جم هم نتوانست 
به میدان برود و به احتمــال فراوان این دورى 
در بازى هاى آتــى نیز ادامه خواهد داشــت و 
هافبک خالق باشگاه استقالل نمى تواند تیمش 
را در مقابــل ذوب آهن و فوالد خوزســتان که 
تقابل هاى مهمى اســت، همراهــى کند. البته 
استقالل این شانس را دارد که در بازى هاى آتى 
از وجود دیگر بازیکنانش بهره بگیرد. بازیکنانى 
همچون شجاعیان یا پاتوسى مى توانند همان 

نقطه اى بازى کنند، که کریمى بازى مى کند. 

على کریمى
 نویدکیاى ثانى!

مدافع با تجربه ســپاهان در مورد شرایط تیمش 
صحبت کرد.

محمــد ایرانپوریان در گفتگویــى در خصوص 
شرایط این روزهاى سپاهان اظهار کرد: شرایط 
خوبى داریم و تمرینــات منظمى انجام مى دهیم 
و خودمــان را آماده دیدار ســختى مى کنیم که 
جلوى تراکتورسازى داریم. تیم کامًال آماده است 
و بازیکنان با انگیزه باالیــى در تمرینات حاضر 

مى شوند و شرایط به هر شکل خوب است.
وى در مورد وقفه ایجاد شده در دیدارهاى سپاهان 
گفت: قطعاً از این موضوع لطمه مى خوریم و ناچار 
شدیم به دلیل بازى آسیایى ذوب آهن دیدارمان 
لغو شود باید در این وقفه ایجاد شده تالش کنیم 
خودمان را در شرایط بازى نگه داریم. ضمن اینکه 
جا دارد به ذوب آهن بابت پیــروزى و صعودش 
به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا تبریک 
بگویم و امیدوارم نماینده شایسته اى براى ایران 

و اصفهان باشند.
مدافع راست سپاهان در رابطه با کار سخت تیمش 

در حفظ صدرنشــینى هم خاطرنشان کرد: 
سخت تر از رسیدن به صدر جدول حفظ 

کردن آن است و قطعًا کار دشوارى 
داریم و باید تالش کنیم جایگاهى 

که با سختى به دست آوردیم را 
در پایان فصل هــم در اختیار 

داشته باشیم.
ایرانپوریــان در مــورد اینکه 

گفته مى شود سپاهان فقط روى 
توپ هاى بلند و اوت دســتى 
به حریف حمله مى کند گفت: 
هرکســى حتــى خالصــه 
بازى هاى ما را هم دیده باشد 
این حــرف را نمى زند. در 
طول بازى ها ما از راه هاى 
مختلفى به سمت دروازه 
حریف حمله مى کنیم و 

مه هــاى  نا بر
هجومــى زیادى 
داریم و این صحبت ها 
به این دلیل  مطرح مى شود 
که در زمیــن نمى توانند ما را 
ببرند و بــه این صحبت ها روى 

مى آورند.

در زمین نمى توانند
 ما را ببرند

تیم فوتبال ذوب آهن با درخشش مهاجم نیجریه اى خود 
درحالى که ابتدا دو گل از حریفش عقب افتاده بود توانست با 
سه گل میزبانش را شکست دهد. در این کامبک مهاجم تازه 
وارد آنها کریستین اوساگوآنا بسیار تأثیرگذار بود. اوساگوآنا 
مقابل الغرافه یک گل زد و یک پاس گل داد. گل این مهاجم 
بلند قامت، اولین گل او براى ذوب آهن نبود، او اولین گلش 
را براى این تیم در اولین بازى 
آسیایى آنها مقابل الکویت 

به ثمر رسانده بود.

اوســاگوآنا، 2 
بازى، 2 گل

اوساگوآنا با دو گل و یک پاس 
گل در دو بــازى از لیــگ 
قهرمانان آســیا عملکرد 
خوبــى داشــته اســت. 
کریستین اوســاگوآنا بر 

خالف سایر خارجى هاى لیگ برتر، زود در تیم جدیدش جا 
افتاد. این درحالى است که برخى بازیکنان خارجى لیگ برتر 
بدون عملکرد خاصى از تیم هایشان جدا مى شوند. اوساگوآنا 
در 20 روز توانست خودش را به ترکیب ذوب آهن تحمیل 

و دو گل و یک پاس گل آسیایى در کارنامه اش ثبت کند.

اوســاگوآنا خاطره یک کامبک شیرین را 
زنده کرد

منصوریان  فصل شــانزدهم در دربى رفت که برهه نتایج 
ضعیفش با استقالل بود، مقابل پرسپولیس صفر- صفر کرد 
و در بازى برگشت، یکى از روزهاى خاطره انگیز استقاللى ها 
را به ثبت رساند. چند روز پس از شکست السد و ژاوى در 
پلى آف آسیا و در روزهایى که اســتقالل با پیروزى هاى 
متوالى حسابى در اوج بود، تیم منصوریان با یک کامبک 

فوق العاده دربى را از برانکو برد.

سایر خریدهاى خارجى على منصور
پیش از این منصوریان در استقالل بازیکنان خارجى مثل 
رابسون جانواریو، سرور جپاروف و پادوانى را استخدام و در 
نفت تهران هم پادوانى و آلویز نانگ را براى بازى در تیمش 
انتخاب کرده بود. بازیکنانى که زود توانســتند به عنوان 
بازیکنانى مؤثر خود را مطرح کنند. یکى از پرنوسان ترین 
آنها پادوانى بود. مدافع برزیلى خوش قد و قامت سپاهان که 

به عنوان جانشین کنعانى زادگان، با قراردادى 980 
میلیون تومانى به استقالل تهران پیوست.

پادوانــى، خــوب و 
پر نوسان

پادوانى در هفته هاى ابتدایى 
عملکــردى قابــل قبــول 
داشــت و با رابسون برزیلى 
که او هم جزو یکى از بهترین 

خریدهاى خارجى على منصور بود، 
زوجى خیلى خوب تشــکیل داد و 

حتى در بازى برابر سایپا، یک 
گل فوق العاده حساس براى 

تیمش به ثمر رساند. او اما 
در هفته هاى پایانى، از 
آمادگى ابتداى فصل 
دور شد و با عملکردى 
کند، ضعیف و پراشتباه 
در قلب خــط دفاعى 

موجبات گل هاى فــراوان براى 
تیمش شد که آخرین آنها گل برابر 
لوکوموتیو و البته خوردن شش 

گل در بازى برابر العین بود.

رابسون، بهترین خرید
رابسون، مدافع برزیلى تیم باهیا که یکى از بهترین 
بازیکنان فصل قبــل فوتبال ایران بــود، با توجه به 
اینکه ســهمیه زیر 23 سال به حســاب مى آمد، با 
قراردادى قرضى و 700 میلیون تومانى به این تیم 
پیوســت و در طول فصل عملکردى یکنواخت 
و مطلــوب از خــود ثبــت کــرد. رابســون 
جانواریوى 22 ســاله برزیلــى از بازیکنان

 خــوب ســرى B برزیــل بــود و جزو 
خریدهاى خوب خارجى اســتقالل بود 
که در تاریخ این باشــگاه انجام شده 

است.

 روســفیدى 
در  منصوریــان 

استقالل
هرچند که استقالل معموًال 
در خریدهــاى خارجى اش 
تجــارب خــوب و موفقــى 
نداشته اما منصوریان دست روى خوب 
بازیکنى گذاشت و این بازیکن توانست
 او را در فصل شــانزدهم رو ســفید

 کند.

على منصور
 بنجل نمى خرد

سپاهان و تراکتورسازى جمعه 10 اسفندماه 
در یکى از فینــال هاى مدعیــان لیگ در 

دیدارى حساس به مصاف هم مى روند.
 طرفداران تراکتورســازى تبریز تاریخ 
25 اردیبهشت 1394را هرگز از یاد 
نمى برند. حدود سه سال و هفت 
ماه پیش بود کــه در روز آخر 
لیگ چهاردهم تراکتورى ها 
بعد از ســوت پایان بازى با 
نفت تهــران که با تســاوى
 3 بر 3 تمام شد جشن قهرمانى 
گرفتند. به آنها خبر رســیده بود 
ســپاهان در بازى همزمان نتوانسته 
سایپا را شکســت بدهد و این به معنى 
قهرمانى تبریزى ها بــود. حتى هواداران 

تراکتور هم به زمین ورزشگاه یادگار امام(ره) 
ریختنــد تا در جشــن قهرمانى تیمشــان 
شــریک باشــند. اما واقعیت چیز دیگرى
 بود. ســپاهان دو گل به ســایپا زده بود. اما 
چون ظاهراً سیستم هاى مخابراتى در تبریز 
قطع بودند کســى از نتیجــه نهایى بازى 
اصفهــان خبــر نداشــت و تبریزى هــا 
تصور مى کردند تیم شــان قهرمان شــده. 
همزمــان در اصفهــان هم ســپاهانى ها 
جشــن قهرمانى گرفته بودند. کســانى که 
از تلویزیــون ماجراى دو بــازى را پیگیرى 
مى کردند هاج و واج مانده بودند که چه خبر 
شــده؟ آیا تبریزى ها بــراى نایب قهرمانى 
جشــن گرفته اند؟ کم کم اما خبر درســت 
به گوش تبریزى ها رســید. هیچکس باور 
نمى کرد چه اتفاقى افتاده اســت. دنیا پیش 
چشــم بازیکنان و هواداران تراکتور تیره و 
تار شــده بود. همه اشک مى ریختند و بهت 
سکوهاى یادگار امام(ره) را فرا گرفته بود. آن 
حادثه تبعات بســیار بدى براى تبریزى ها 
داشــت. تراکتورســازى تــا مدت هــا 
تحــت تأثیــر آن اتفاق بــود و باشــگاه 

نمى توانســت با تبعــات آن کنــار بیاید. 
حتى ورزشــگاه یــادگار امــام(ره) هم از 
این واقعه متأثر شــد و تا ســال ها شــاهد 
ســکوهاى خالى بــود. حــاال امــا بعد از 
حــدود چهار ســال اوضــاع بهتر شــده. 
تراکتورســازى بعد از یک شروع نه چندان 
خوب در لیگ هجدهم آرام آرام با تغییرات 
متوالى اوج گرفت و با ســپاهان صدرنشین 
هم  فاصلــه زیادى نــدارد. جالــب اینکه

 تراکتورى ها روز دهم اســفند هم در هفته 
بیســتم لیگ برتر میزبان سپاهان هستند و 
در صورت پیروزى به صدرنشین نزدیک تر 
مى شوند. این یعنى تراکتور حتى با یکى دو 
پیروزى دیگر مدعى جدى قهرمانى خواهد 
بود. این اتفاق دقیقًا همان چیزى اســت که 
هواداران تراکتورســازى چهار ســال است 
منتظرش هســتند. رقابت براى قهرمانى با 
سرخابى هاى پایتخت و سپاهاِن اوج گرفته. 
آنها بیش از هر تیمى دوست دارند از سپاهان 
انتقام بگیرند و تالفى فصل چهاردهم را در 
آورن د. باید دید قلعه نویى و پســران طالیى 

چنین اجازه اى به آنها خواهند داد یا نه.

تراکتورسازى تشنه انتقام از سپاهان
محسن کدخدایى

ناامید کننده ترین بمب ها
سعید نظرى

 خبر توافق زنوزى با اشکان دژآگه و مسعود شجاعى مثل یک 
بمب در فضاى رسانه اى ایران منفجر شد و تصویر این توافق 
سه نفره تا مدت ها «عکس یک» رســانه ها بود. هواداران 
تراکتورســازى امیدوار بودند با اضافه شــدن این دو نفر 
تراکتور روزهاى بهترى را تجربه کند. اما هرچقدر که دژآگه 
فوق العاده و مؤثر عمل کرد شــجاعى ناامید کننده و منفعل 
ظاهر شد. شجاعى در سه بازى اولى که براى تیمش انجام 
داد دو پاس گل داد. اما در ادامه خبرى از پاس گل هایش نبود. 
البته سه بار موفق شد براى تیمش گل بزند و در نهایت در 
بازى هفته شانزدهم مقابل نفت مسجد سلیمان یک سانتر 
انجام داد که منجر به یک گل به خودى به سود تراکتور شد. 
شاید آمار شجاعى بد نباشد اما نکته این است که او در اغلب 
دقایق بازى بى تأثیر اســت و در زمین دیده نمى شود. اما 
هواداران تبریزى این وضعیت را دوست ندارند و توقع دارند 
شجاعى 90 دقیقه در زمین مؤثر و با انرژى بازى کند. البته 
معنى این حرف ها این نیست که شجاعى براى تیمش کم 
مى گذارد. او تقریباً در همه تیم هایش همینطور است. حتى 
در تیم ملى! البته باید گفت شجاعى تنها نیست و زنوزى یک 
خرید عجیب دیگر هم داشت. کوین کنستانت! این هافبک 
گینه اى با سر و صداى زیادى به تبریز آمد. سابقه حضورش 
در سرى A به خصوص در تیم هایى مثل آ ث میالن توقعات را 
از او باال برد اما کنستانت که در نیم فصل وارد تبریز شد حتى 
یک دقیقه هم براى تیمش به زمین نرفته و حاال خبر رسیده 

به دالیل پزشکى قراردادش به حالت تعلیق آمده است.
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511864344- 97/11/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001443 مــورخ 1397/10/30 هیات آقاى نصیر نصیرى به شــماره 
شناســنامه 478 ملى 6299534958 صادره از بروجن فرزند گشتاســب بر ششدانگ یک با ب 
ساختمان به مساحت 157/50 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف خاکى موضوع سند 
شماره 10757 مورخ 32/5/10 دفترخانه 62 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/18 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/12/04 م الف: 373396 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/390
حصر وراثت

آقاى / خانم عبداله رفیع زاده قهدریجانى  بشناســنامه شماره  93  به شــرح دادخواست کالسه 
2314/97  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
فروزان نورى هفشجانى  بشناسنامه شــماره  197 در تاریخ 10/ 1397/01 درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از :1- مسیب نورى پورهفشجانى شــماره شناسنامه 208 نسبت پدر  
2- ام نساء على پور هفشجانى شماره شناسنامه 139 نسبت مادر  3- محمد رفیع زاده قهدریجانى 
شماره شناسنامه 1100520643 نسبت فرزند  4- مهران رفیع زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 
1100246428 نسبت فرزند  5- مهرداد رفیع زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 1100171878 
نسبت فرزند  6- عبداله رفیع زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 93 نسبت همسر  ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 383111  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 

 12/109
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى / خانم اعظم قدیرى بطرفیت 
الیاس قربانى به خواسته مطالبه نفقه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به 
کالسه 2301/97 ثبت و براى روز یکشنبه 98/01/25 ســاعت 9 وقت رسیدگى تعیین گردیده و 
خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 
ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم 
نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف 
شعبه اول فالورجان جهت رســیدگى حاضر شــوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ 

محسوب مى شود،. م الف  383134 مدیر دفتر شعبه اول حقوقى  فالورجان/ 12/110 
اخطار اجرایى

شماره 698/97 به موجب راى شــماره 758/97 تاریخ 97/9/20 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى سالمى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودروى شورلت به شماره 
انتظامى 873-م 78- ایران 43 و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق 
صندوق دادگسترى.محکوم له: سعید هوایى به نشانى: ویالشهر خ 114-پ22 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، صریحًا اعالم 

نماید. 385724/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/112
ابالغ رأى

 کالسه پرونده:950/97 تاریخ رسیدگى: 97/10/25 مرجع رسیدگى کننده: شعبه اول شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: آرزو محمدى نشانى :قلعه سفید-خ طالقانى-کوچه احمد جمشیدیان-

پالك 20 وکیل : فرزانه سیف قلى پور نشــانى : نجف آباد-خ امام غربى – مجتمع آینه طبقه اول 
خوانده: یحیى شیرزاد  به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع به 

این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواست خانم آرزو محمدى فرزند نیازخان با وکالت خانم فرزانه سیف قلى پور به خواسته مطالبه 
نفقه معوقه از تاریخ 96/2/5 با عنایت به احراز علیه زوجیت دائم فى بنا بین طرفین حسب رونوشت 
سند نکاحیه ضمیمه دادخواست و با توجه به اظهارات خواهان و وکیل ایشان و مجهول المکان بودن 
خوانده ، لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانســته و به استناد مواد  1106 و 1107 و 1111 و1115  
قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصد و سى هزار تومان  از تاریخ 96/2/5 تا پایان 
سال 96 و ماهیانه مبلغ سیصد و هشتاد هزار تومان در سال 97 تا تاریخ  97/10/25 بابت نفقه معوقه 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم در دادگاه  عمومى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. 387838/م الف- قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول نجف آباد/ 12/113
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حاجیه خانم جوزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه نفقه به طرفیت خوانده سید 
ابوالقاسم تاجیج  به شوراى حل اختالف شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1235/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/21 ساعت 
11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 382502/ م الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/114

 حصروراثت 
فرشته نادرى شورابى داراى شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 1688/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على  نادرى شورابى 
بشناسنامه 208 در تاریخ 93/5/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. محمد نادرى شورابى ش ش 4 ، 2. شهناز نادرى شورابى ش ش 2163 
، 3. زهرا نادرى شورابى ش ش 870 ، 4. عبدالرســول نادرى شورابى ش ش 1 ، 5. فرشته نادرى 
شورابى ش ش 64 ، 6. احمد نادرى شــورابى ش ش 103 7. مهناز نادرى شورابى  ش ش  1، 8. 
عبدالرضا نادرى شــورابى ش ش 2 (فرزندان متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 385099/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/115
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 883/97 دادنامه 97/11/27-1041/97 
مرجع رسیدگى شعبه ششم  شوراى حل اختالف نجف آباد - ویالشهرخواهان: بانک مهر اقتصاد 
با مدیریت جواد تک روســتا با وکالت ژاله رمضانى خوانده: 1- عباس آذرى 2- احمد رضا شفیعى  
نشانى: هر دو مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه فقره چک به شماره هاى 9507/456876-

12-97/5/10 جمعا به مبلغ 190/824/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 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 مهر اقتصاد با مدیریت جواد تک روستا با وکالت ژاله رمضانى به طرفیت 
1- عباس آذرى 2- احمد رضا شفیعى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/824/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار 
میلیون ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/5/10 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 ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد.385378/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم / 12/116
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 923/97 دادنامه 97/11/23-1016/97 
مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن پناهى گنهرانى وکیل 
: ژاله رمضانى  نشانى: نجف آباد-چهارراه شهردارى- ســاختمان نگار- طبقه چهارم خوانده: 1- 
حسین جعفر زاده 2- کرم ملکوتى نشانى: ویالشهر-خ معلم- خ 114-مجتمع کوهرنگ-واحد 14 
منزل ملکوتى موضوع: مطالبه الزام به تنظیم سند رسمى اتومیبل 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 اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى محسن پناهى گنهرانى با وکالت ژاله رمضانى به طرفیت 1- حسین 
جعفر زاده (مالک )2- کرم ملکوتى (فروشنده ) به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پژو پارس مدل 90به شــماره انتظامى 178 س 33 ایران 84  به 
انضمام خسارات دادرسى وارده با عنایت به دادخواســت تقدیمى ، مبایعه نامه تنظیمى فى ما بین 
خواهان و خوانده ردیف دوم که داللت بر بیع فى ما بین داشته و با توجه به جوابیه استعالم از اداره 
راهور که خوانده ردیف اول را مالک رسمى اتومبیل معرفى نموده و از آن جا که خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و انکار و ایرادى نسبت به دعوى مطروحه ابراز و اقامه 
نگردیده است لذا دعوى خواهان ثابت تشخیص و بااستناد به مواد 10 و 220 الى 228 قانون مدنى 
و مواد 519و522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رســمى اتومبیل پژو پارس مدل 90 به شماره انتظامى 178 س 
33 ایران 84 به نام خواهان و نیز محکومیت به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى و هزینه هاى انتقال  سند و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  کانون 
وکال در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد، راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى نجف آباد 
مى باشد.385384/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 12/117

فقدان سندمالکیت
خانم زلیخا صالحى ناغانى فرزندکرمعلى  با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود دردفترخانه 104شاهین شهراصفهان  رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود 
به شماره چاپى 90260063/الف  را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 117900 / 301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 546 دفتر223 ذیل ثبت 50861 
بنام زلیخاصالحى  ناغانى  ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب شماره  سند 195009 مورخ 25 
/ 11/ 90 دفترخانه 26 شاهین شهر به نامبرده  انتقال قطعى یافته وبموجب سند شماره 3186 مورخ 
3 / 2/ 91 دفتر خانه 392 شاهین شهر به نفع بانک تجارت شاهین شهردررهن  قرارداشته و  معامله 
دیگرى هم انجام نشدهوطبق تبصره 5ماده 120آق ث  نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شد . 388057 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 12/119 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان مجیدحبیبى پور  دادخواستى مبنى بر مطالبه   به طرفیت خوانده سیدعباس 
نعمت پور   به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 706 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
19 / 1/ 98 ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 388093/م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/120 

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان مجیدحبیبى پور  دادخواستى مبنى بر مطالبه   به طرفیت خوانده  حمیدکاووسى  
پورمحققیان به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 705 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
19 / 1/ 98 ساعت 15 / 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 387972/م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/121 

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان میناافضلى  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفیت خوانده آقاى 

مهدى علیزاده ابرغانى به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 707 ش 2 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 18 / 1 / 98 ساعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 385808/م الف مدیر دفتر شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 12/122 
حصر وراثت

آقاى پرویزاحمدى  به شماره شناســنامه 204  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره  پرونده 768/97تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان حسن احمدى  فرزند عبدااهللا بشناسنامه شماره 167در تاریخ 6 / 12/ 1392 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 –پرویزاحمدى  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 204 
نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى  احمدى فرزندحسن  ب شماره شناسنامه 456 نسبت با متوفى 
فرزند 3- پروین احمدى  فرزند حسن ب  شماره شناسنامه 7637 نسبت با متوفى فرزند 4- توران  
احمدى  فرزند حسن به شــماره شناسنامه 237 نســبت با متوفى فرزند 5- صدیقه بیگم یزدانى 
جزى فرزندمحمدرضا به ش ش 6780نسبت بامتوفى همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 388077 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 12/123 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511870981- 97/11/29 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001547 مورخ 1397/11/17 هیات خانم مهرى هاشــم زاده موسى 
ابادى به شــماره شناســنامه 20 ملى 1285658868 صادره از اصفهان فرزند محمدحســن بر 
ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 336/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/49 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
آقاى سید اصغر اخوت. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/20 
م الف: 385810 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /12/124
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره : 139721702023028213 - 97/12/1 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001033 مورخ 97/11/29 آقاى حسینعلى زمانى 
شاه کوچکى به شــماره شناســنامه 11 کدملى 5419428814 صادره از مبارکه فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
5865- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف محمدرضا جوزدانى و 
بتول بحق به متقاضى واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/20 م الف: 387187 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /12/126
 ابالغ وقت  رسیدگى

آگهى ابالغ وقت  رســیدگى جهت داورى - خانم سمانه بلقدر فرزند مســعودبه شماره  پرونده 
547/87 ش 1ح داورى به طرفیت آقاى مصطفى حسنى رادفرزند عبدالمحمد مطرح نموده اند که 
جهت داورى دروقت رسیدگى یکشنبه 98/1/18به شعبه اول شوراى حل اختالف مراجعه نمایید .

 م الف 385850 مدیردفترشعبه اول شهرستان شاهین شهر/ 12/118 

محمد رضا پورابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 
شوراى اســالمى و نماینده مردم کرمان و راور با حضور در 
ذوب آهن اصفهان، ضمن بازدید از خط تولید ریل و تیرآهن 
بال پهن  با منصور یزدى زاده، مدیرعامل و جمعى از مسئولین 

این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
وى حمایت از واحدهاى تولیدى کشور در شرایط کنونى را، 
بیش از هر زمان دیگرى مهم و ضرورى دانست و اظهارکرد: 
ذوب آهن اصفهان اخیراً دستاوردها و موفقیت هاى خوبى به 
دست آورده و در رفع نیاز کشور به مقاطع ساختمانى و صنعتى 

بیش از وظیفه خود عمل کرده است .
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى افزود: 

مشکل اصلى این شرکت، مربوط به تأمین مواد اولیه به ویژه 
سنگ آهن است که منجر به خالى ماندن نیمى از ظرفیت 
تولیدى این شرکت شده و تولید اقتصادى این شرکت را متأثر 
ساخته اســت. پورابراهیمى گفت: براى حل این مشکل به 
دنبال راه حل هاى اساسى هستیم و در این راستا، درکمیسیون 
اقتصادى مجلس، جلسه اى با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى برگزار مى شود و 
به زودى شاهد اتفاقات خوبى در خصوص حل این مشکل 
خواهیم بود . وى افزود: به رغم تمام این مشــکالت، ذوب 
آهن اصفهان در امر تولید، صادرات و صرفه جویى در انرژى، 

عملکرد خوبى داشته است.

عضو اتاق بازرگانــى ایران و ایتالیا گفــت: در حال حاضر 
برنامه هایى براى برند ملى ایران به واســطه برند شهرى 

شکل گرفته براى اصفهان، در دست تدوین است.
محمد شــیرکوند درباره اینکه چقدر احتمال دارد که همه 
موارد ذکر شده در چشــم انداز 1404 درباره گردشگرى و 
برند شهرى تا آن سال محقق شــود، اظهار کرد: به قول 
معروف«هیچ چیز غیرممکن نیســت» اما با توجه به این 
مسئله که  دستیابى به اهداف مورد نظر در حوزه گردشگرى 
و برند شهرى بسیار سخت است، اینکه در واقعیت چه اتفاقى 

بیافتد را نمى شود پیش بینى کرد.
این کارشناس گردشــگرى گفت: اولین شهرى که در آن 

هویت شهرى ترسیم مى شود، اصفهان است اما کیفیت این 
مهم، موضوعى است که باید جداگانه درباره آن بحث شود.

وى افزود: در حال حاضر برنامه هایى براى برند ملى ایران 
به واسطه برند شهرى شکل گرفته براى اصفهان، در دست 
تدوین است و اصفهان پایلوت اجراى آن است اما کیفیت 

اجراى این پروژه جاى بحث دارد.
شیرکوند درباره تأثیر هویت و برند شهرى در توسعه پایدار 
گفت: بى شــک یکى از اهداف برندسازى و هویت سازى 
شهرى توسعه پایدار است و باید دید که در حوزه عمل، پروژه 
برند شهرى نوشته شــده چگونه اجرا مى شود، زیرا میزان 

ارزآورى این طرح بستگى به کیفیت اجرا دارد.

به زودى؛ تصمیم گیرى مؤثر 
براى تأمین مواد اولیه ذوب آهن 

تدوین برنامه هایى براى 
برند شهرى اصفهان

افزایش25درصدى سفرهاى 
نوروزى به تیران 

محسن مظاهرى، سرپرسـت میراث فرهنگى، صنایع 
دسـتى و گردشـگرى تیران  و کرون گفت: بر اسـاس 
پیش بینى ها، سـفرهاى نوروزى و اسکان مسافران در 
این شهرستان در سال 98 نسـبت به امسال 25 درصد 

افزایش مى یابد.

نقش آموزش هاى مهارتى در 
کاهش معضالت اجتماعى 

رئیــس مرکز آمــوزش فنــى و حرفــه اى نطنزگفت: 
آموزش هاى مهارتى عــالوه بر تربیت نیــروى ماهر و 
متخصص، نقش بسزایى در کاهش معضالت اجتماعى 
دارد . ترابیان ضمن اشاره به نقش آموزش هاى فنى و حرفه 
اى در ایجاد اشتغال پایدار براى زندانیان افزود: آموزش هاى 

مهارتى نقش بسزایى در کاهش معضالت اجتماعى دارد.

دستگیرى 30 نفر از مخالن 
نظم و امنیت عمومى در تیران 
فرمانده انتظامى شهرستان تیران و کرون از دستگیرى 
30 نفر از مخــالن نظم و امنیت عمومــى در تیران و 
کرون خبر داد.على صادقى گفت: در طرحى ضربتى و 
غافلگیرانه، تعداد پنج متهم تحت تعقیب مراجع قضائى، 
هفت سارق اماکن خصوصى، دو معتاد تابلو و 16 نفر از 

مخالن نظم و امنیت عمومى جامعه دستگیر شدند.

خبر

مدیر عامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانى اصفهان
 ( منطقه 10 کشور ) گفت: ذخیره گندم در سیلوهاى استان 

در زمان حاضر، مطلوب و بیشتر از نیاز موجود است.
رضا نیک نداف افــزود: میزان ذخیره گندم در اســتان 
اصفهان تا فصل برداشــت آینده (خرداد 98) مطلوب و 
واردات و حمل گندم از استان هاى خوزستان، گلستان و 

فارس در حال انجام است.
وى با بیــان اینکه اصفهان عــالوه بر تولیــد، یکى از
 اســتان هاى وارد کننده گندم نیز هســت، گفت: این 
محصول از اســتان هاى گندم خیز نیز وارد اصفهان مى 

شود و با گندم تولیدى داخل استان ترکیب مى شود.
نیک نداف خاطرنشــان کرد: اختالط گندم اصفهان با 
گندم هاى سایر استان ها، بر اساس استانداردهاى تعریف 
شده و ضوابط موجود صورت مى گیرد و آرد تولید شده در 
استان از کیفیت مطلوب و استاندارد خوبى برخوردار است.

■■■
وى درباره چگونگى توزیع آرد بین نانوایان نیز توضیح داد: 
نانوایان به دو گروه یارانه اى و نیمه یارانه اى (آزاد) تقسیم 
شده اند که ســهمیه هر یک از نانوایى هاى یارانه اى، از 
چهار سال گذشته از طریق ســامانه اى اعالم مى شود و 

آنها بر اساس این سهم، اقدام به خرید آرد مى کنند.
مدیر عامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانى اصفهان 

( منطقه 10 کشــور ) اضافــه کرد: ســهمیه هر یک از
 نانوایى هاى یارانه اى بر اساس بازدیدها و بازرسى هاى 
انجام شده توســط ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اتحادیه هاى مربوطه، توســط کارگروه آرد، نان و گندم 

استان تعیین شده است.
نیک نداف ادامه داد: براى نانوایى هاى نیمه یارانه اى( آزاد 

پز) نیز از ابتداى دى ماه امسال در سراسر کشور، سامانه 
« آرد سایر مصارف» توسط بانک سپه راه اندازى شد که 

این نانوایى ها در قالب آن اقدام به خرید آرد مى کنند.
وى افــزود: 20 کارخانــه آرد ســازى و 4800 نانوایى 
یارانــه اى و نیمــه یارانــه اى در اســتان اصفهــان

 فعال است.

مدیر عامل شرکت غله:

 ذخیره گندم استان اصفهان
 بیشتر از نیاز است

ابوالقاسم مرادى، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت هاى 
دانش بنیان گفت: انتخاب و مطالبه گرى مردم از طریق 

تقویت ساختار تشکل هاى مردمى ممکن است.
وى گفت: انتخاب مسئولین در بخش حاکمیت و حتى در 
بخش خصوصى و مطالبه گرى فنى و تخصصى از آنها، 

جز با وجود تشکل هاى قوى ممکن نیست.
وى ادامه داد: یکى از مشکالت کشور، انتخاب مسئوالن 

در حاکمیت و بخش خصوصى بر اساس معیارهاى غیر 
منطقى مثل رفاقت و همشــهرى بودن اســت که این 
روش، راه را براى مطالبه گرى مردمــى مى بندد و کار 

به جایى رسیده که مى بینیم.
وى گفت: براى تغییر نتایج در جامعه چاره اى جز انتخاب 
و مطالبه گرى در قالب تشکل هاى تخصصى یکپارچه و 

قوى نداریم.

یکپارچه شدن بخش خصوصى
 نیاز امروز کشور است

معاون امور جوانــان جمعیت هالل احمر اصفهان از 
اجراى طرح ملى دادرس (دانش آمــوزان آماده در 
روزهاى ســخت) در 354 واحد آموزشــى استان با 

حضور 104 مربى خبر داد.
حیدر على خانبازى، افزایش سطح ایمنى و کاهش 
خطرپذیرى مدارس با تربیت تیم  هاى دانش  آموزى 
آماده براى مقابله با حــوادث، بهره مندى هدفمند از 
ظرفیت  هاى موجود در آمــوزش و پرورش به ویژه 
اردوگاه ها در زمان وقوع حوادث و بالیا را، از اهداف 

اجراى طرح ملى دادرس بیان کرد.
وى افزود: توسعه و ترویج ظرفیت  هاى خودامدادى 
و سازماندهى تیم  هاى اولیه مدیریت بحران مبتنى 
بر دانش  آموزان آموزش دیده توانمند و برخوردار از 
مهارت  هاى کار گروهى، از دیگر اهداف اجراى این 

طرح ملى است.
وى اظهارکرد: در این راســتا 742 تیم شامل 6539 

دانش آموز دختر و 6091 دانش آموز پســر از آذر تا 
پایان بهمن ماه امســال آموزش هاى امدادى را فرا 

گرفته اند.
معاون امور جوانان جمعیت هــالل احمر اصفهان 
تصریح کرد: این آموزش ها شامل پناهگیرى و خروج 
ایمن، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ، اطفاى حریق، 
ارزیابى و کنترل عالیم حیاتى، احیاى قلبى ریوى و 

اسکان اضطرارى است.

اجراى طرح ملى«دادرس» در 354 مدرسه
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شــلغم قوه بینایى را افزایش مى دهد، ترشــح ادرار را تحریک مى کند و براى درمان سنگ کلیه و مثانه تجویز 
مى شود.

همچنین براى درمان درد بیمارى نقرس و درد مفاصل مى توانید یک شلغم را بپزید و آن را ریز ریز کنید و به 
شکل فرنى در آورید و مثل ضماد، روى مفاصلى که درد مى  کند، بگذارید.

 شلغم در درمان نقرس، شقاق و سرمازدگى مفید است و مى توانید ریشــه  هاى باریک آن را بسابید و با عسل 
میل کنید.

چاى سبز به دلیل اثرات معجزه آسایى که در بدن و پوست دارد، در سراسر دنیا طرفداران  خاص خود را پیدا کرده است 
اما شگفتى هاى چاى بابونه هنوز هم براى خیلى ها ناشناخته مانده است.

 چاى بابونه حاوى مواد شیمیایى گیاهى است که به بهبود خواب کمک مى کند. همچنین مطالعات نشان داده است 
که چاى بابونه به عنوان یک عامل ضد التهابى در بدن عمل مى کند و اختالالت گوارشى و ناراحتى معده را کاهش 

مى دهد؛ در ضمن به کاهش مؤثر وزن کمک مى کند.

رگه هاى سفید رنگ در گوجه فرنگى ناشى از رسوب نیترات و فلزات سنگین نیست و مردم مى توانند این محصوالت 
را با اطمینان خاطر مصرف کنند.

مدیر نظارت بر مواد غذایى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى شیراز افزود: 18 محصول 
عمده کشاورزى تحت پایش مداوم سنجش سموم و کودهاى شیمیایى و فلزات است و گوجه فرنگى یکى از 

این محصوالت است.
محمد مهدى رزمجو اظهار کرد: رگه هاى سفید رنگ در گوجه فرنگى مى تواند ناشى از کم و یا زیاد شدن نور، 
آبدهى نامناسب، تأخیر یا تعجیل در برداشت و موارد اینچنین باشــد. وى ادامه داد: نیترات و فلزات سنگین در 

گوجه و سایر محصوالت کشاورزى در آزمایشگاه هاى علوم پزشکى کنترل و پایش مى شود و اگر نموهاى فراتر 
از حدود مجاز دیده شود، قطعاً تذکر داده مى شود.

مهدى برهانى، عضو پیوسته انجمن علمى طب سنتى در ارتباط با درمان سینوزیت گفت: این بیمارى در طب سنتى «نزله 
سرد» نام دارد و از دیدگاه حکماى قدیم «ام االمراض» به شمار مى رود. 

وى افزود: افراد مبتال به این بیمارى، از خلط پشت حلق به صورت دائم رنج مى برند و این مسئله مى تواند سبب اختالل 
در سیستم گوارشى آنها نیز بشود. این متخصص طب سنتى ادامه داد: سینوزیت به دلیل سرد شدن محدوده سینوس ها 
و ایجاد سوء مزاج سرد داخل سینوس رخ مى دهد، بنابراین از راهکارهاى درمانى آن، گرم کردن سینوس ها با برخى  
روغن هاست.  برهانى خاطرنشان کرد: در صورتى که پیشانى و محدوده سینوس ها روزى دو تا سه بار با روغن ماساژ 

داده و گرم شود، بسیار مؤثر است و براى خشک کردن و از بین بردن خلط پس حلق نیز که وارد معده مى شود، مصرف 
روزانه یک لیوان مخلوط عرق نعناع با دو قاشق عسل مى تواند مفید باشد.

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مهندســى احداث گســتر 
نیروى پارس شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
27200 و شناســه ملى 10260479272 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه 
حسابرسى و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به 
شناسه ملى 10103179786 به سمت بازرس اصلى و 
خانم ساناز حافظى حقانى به شماره ملى 1971975028 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند.ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (385018)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهندسى توسعه و سازندگى 
سداد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 9690 و 
شناسه ملى 10260307730 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/11/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شــرکت در شهرستان اصفهان به 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، هشت بهشت غربى ، 
کوچه مهر [20] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك 
173- ، طبقه همکف کدپستى 8154784841 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (385934)

یکى از عارضه هاى افزایش ســن، پیرى و چین و چروك 
پوست است و خانم هاى بســیارى به دنبال انواع و اقسام 
روش هاى رفع چین و چروك پوســت هستند، چرا که در 
سنین باال پوســت کالژن خود را که پروتئین سفت کننده 
پوست است از دست مى دهد و این باعث مى شود در پوست 
همه افراد خطوط چروك ظاهر شود که این خطوط از عالیم 

پیرى پوست هستند.
ژن ها نیز  در روند پیرى نقش مهمى دارند. افزون بر این، 
برخى ترفندهــاى خانگى براى جلوگیــرى و رفع چین و 

چروك هاى پوست به ویژه صورت مؤثر هستند.

با این روغن ها پوستى زیبا و جوان داشته 
باشید

1-روغن نارگیل: روغن نارگیل غنى از آنتى اکسیدان 
هاســت و مى تواند از ایجاد رادیکال هاى آزاد که یکى از 
علل اولیه پیر شدن پوست است، جلوگیرى کند. همچنین 
این روغن یک مرطوب کننده و نرم کننده طبیعى پوست 
است که به کاهش چین و چروك پوست کمک مى کند و 

کافى است هر شب قبل از خواب کمى روغن نارگیل بر روى 
پوست خود ماساژ دهید.

2-روغن زیتون: روغن زیتون بیشــتر به عنوان یک 
مرطوب کننده مورد اســتفاده قرار مى گیرد و حاوى آنتى 
اکسیدان ها، ویتامین هاى A و E است که با رادیکال هاى 
آزاد پوست مبارزه مى کنند. کافى است یک قاشق غذاخورى 

روغن زیتون را روزانه به آرامى روى پوست ماساژ دهید.

موادغذایى خوشمزه ضد چین و چروك 
پوست شما ترکیبى از پروتئین، آب و چربى است و نیاز به 

مواد غذایى سالم دارد. 
1-بادام زمینى: این بادام چربى هاى پوســت را تأمین 
مى کند و حاوى ویتامین E  بوده و داراى یک آنتى اکسیدان 

قوى است.
2-زغال اخته: این میوه نیز ترکیبى از آنتى اکسیدان ها، 
کالژن و ویتامین C  اســت که در زیبایى و جوانى پوست 

مؤثر هستند.
 C 3-گوجه هاى گوشتى: گوجه نیز سرشار از ویتامین

هستند که به جوانسازى پوست کمک مى کنند. همچنین 
داراى لیکوپن  است که پوســت را از آسیب هاى خورشید 
محافظــت مى کند و سیســتم عروقى پوســت را بهبود 
مى بخشد و با گردش خون بیشتر، به جوانى و زیبایى پوست 

کمک مى کند.

ویتامین هاى جوان کننده پوست
هنگامى که شــما جوان هســتید، پوســت شــما پر از 
ویتامین هاى حیاتى است. با افزایش سن، پوست همچنان 
به ویتامین نیاز دارد. شما در سنین باال مى توانید ویتامین 
C پوست خود را که عامل جوانسازى محسوب مى شود، از 
طریق مصرف مکمل هاى خوراکى یا استفاده از کرم هاى 

حاوى ویتامین C تامین کنید.
همچنین ویتامیــن B نیــز از پیرى پوســت جلوگیرى 
مى کند و پوست را مرطوب و هیدراته مى کند. افزون بر این، 
ویتامین E به دلیل قدرت خود در مبارزه با رادیکال هاى آزاد 
و محافظت پوست در برابر اشعه ماوراى بنفش، در جوانى و 

رفع چین و چروك پوست مؤ ثر است.

مطالعات محققان ثابت کرده است که رژیم هاى غذایى 
حاوى کربوهیدرات هاى تخمیرشده حاوى دو نوع ماده 
به نام هاى بتاگلوتان و اینولین هستند که براى رسیدن به 

اهداف کاهش وزن شما را کمک خواهند کرد. 
مصرف این نــوع کربوهیدرات ها باعث تولید بیشــتر 
هورمون کنترل اشــتها مى شــود و به فرد احســاس 
ســیرى طوالنى مدت مى دهد. همچنین مصرف این 
کربوهیدرات ها به ســطوح پایین تر چربى هاى مضر و 
چربى احشایى کمک مى کند؛ چربى هایى که با خطر ابتال 
به دیابت، بیمارى هاى قلبى و برخى از انواع سرطان ها 

مرتبط هستند.
این نوع غذاها همچنین نقش مهمــى در مدیریت و یا 
پیشگیرى از دیابت با کنترل و نگهدارى سطح قند خون 
در حد ســالم دارند. این کربوهیدرات ها باعث افزایش 
باکترى هاى مفید روده و بهبود فرایند هضم غذا، به عالوه 

افزایش ایمنى بدن خواهند شد.

مارچوبه
برخى غذاهــا در فرایند هضــم غذاها تأثیــر فراوانى 
دارند و مارچوبه یکى از این غذاهاســت. این گیاه منبع 
اینولین، فیبر ویژه اى اســت که به افزایش باکترى هاى 
خوب روده کمک مى کند و باعــث هضم مؤثرتر غذاها 

مى شود. 
مارچوبه باعث افزایش متابولیسم بدن مى شود و به عنوان 
یک چربى  سوز، به الغرى شما کمک مى کند. هر 100 
گرم مارچوبه فقط 20 کیلوکالرى انــرژى دارد و بدین 
ترتیب، یک جایگزین بسیار عالى براى میان وعده هاى 

پر کالرى است.

قارچ
 قارچ به جنگ با چربى هــاى بدن مى رود. مصرف قارچ 
مى تواند تولید و فعالیت سلول هاى سفید خون را افزایش 
دهد. بهتر اســت این غذا به شیوه ســالمى پخته شود. 

از این رو مصرف قارچ سرخ شــده از سوى متخصصان 
توصیه نمى  شود. قارچ بخارپز یا کبابى شده در فر انتخاب 

مناسب ترى است. 

کنگر فرنگى
آرتیشو یا کنگرفرنگی داروي الغري است و کسانی که 
می خواهند الغر شوند، می  توانند هر روز آرتیشو بخورند. 
از تمام نقاط این گیاه می توان براي تهیه انواع ساالدها و 

غذاها استفاده کرد.

موز
مصرف این میوه سرشار از پتاسیم و ویتامین B6، باعث 
افزایش تولید ســروتونین در مغز مى شود. به طورى که 
مصرف آن با کاهش اســترس و اضطراب رابطه دارد. 
اگرچه موز میزان کربوهیدرات و قنــد باالیى دارد، اثر 
چندانى بر سطح قندخون بدن نمى گذارد. کم بودن میزان 

گلوکز آن باعث مى  شود قند خون نسبت به سایر غذاها به 
میزان قابل قبولى باال رود. از طرفى، گلوکز پایین براى 
کنترل گرسنگى بسیار مفید است و این از عوامل کلیدى 

در کاهش وزن است.

جو
این را بدانیــد که تنهــا دو وعده روزانــه مصرف جو، 
کلســترول LDL یا مضر را تا بیــش از 5 درصد کاهش 
مى دهد. بتاگلوتان موجود در جو باعث دفع LDL از بدن 

مى شود.

 پیاز
مصرف پیاز یک راه طبیعى بــراى کاهش وزن و چربى 
اضافى بدن است. پیاز حاوى اسانس هاى مختلف و مواد 
معدنى است که به سرعت سوخت و ساز بدن را باال مى 

برد و منجر به کاهش وزن طبیعى مى شود.

جوانى را به پوستتان هدیه دهید

کفیر بر روى حرکت روده، سهولت در هضم، تقویت ایمنى، 
کاهش شدت و مدت اســهال، اختالل خواب، افسردگى و 
اختالالت فکرى مؤثر اســت و به بازسازى فلور میکروبى 
غشاهاى مخاطى سراسر دستگاه گوارش کمک مى  کند. از 

دیگر فواید کفیر مى توان به این موارد اشاره کرد: 
منبع میلیاردها پروبیوتیک: کفیــر منبع عالى از 
پروبیوتیک ها یا همان باکترى هاى دوستدار روده است که 
به طــور طبیعى در روده مــا زندگى مى کننــد و منجر به 
جلوگیرى از رشد باکترى هاى مضر، تقویت سیستم ایمنى 
بدن، بهبود هضم و محافظت در برابر بسیارى از بیمارى ها 

مى شوند.
داروى ضد آلرژى و سم زدا از بدن: اسید الکتیک 
خاص تولید شده در فرایند تخمیر شــیر، یکى از مواد فوق 
العاده مفید و بسیار کمیاب براى سلول هاى بدن است. این 

ماده باعث از بین رفتن انواع قارچ ها و سم هاى تولید شده 
آنها در بدن ما مى شود. مصرف روزانه کفیر مى تواند با از بین 
بردن قارچ هاى میکروســکوپى و ســموم آنها در بدن، به 

درمان انواع حساسیت ها کمک کند.
منبع غنى از کلسیم: همه مى دانیم که کلسیم براى 
حفظ سالمت اســتخوان ها به خصوص در زنان ضرورى 
است. با این حال اگرچه بسیارى از محصوالت لبنى منابع 
خوبى از کلسیم هستند، اما کفیر یک قاعده مستثنى دارد. هر 
وعده 175 گرمى از کفیر نه تنها شــامل تقریباً 20 درصد از 
میزان توصیه شده مصرف روزانه کلسیم است، بلکه باعث 
افزایش باکترى هاى خوب روده و سالمت دستگاه گوارش 

نیز مى شود.
منبع بزرگ و کم کالرى پروتئین: کفیر یک منبع 
غیر گوشتى و کم کالرى از پروتئین است و یک فنجان از آن 

حدود 10 گرم پروتئین و 100 کالرى دارد.
تســهیل کننده فرایند هضم: یکــى از مزایاى 
پروبیوتیک ها، بهبود فرایند هضم در دستگاه گوارش است. 
پروبیوتیک ها معموًال در درمان نفخ، گرفتگى عضالت، گاز 
و اسهال نیز که شاید از عوارض جانبى مصرف برخى داروها 

از جمله آنتى بیوتیک ها باشد، نقش دارند.
بهبود خلق و خوى: کفیر با داشــتن ماده کمیاب 
تریپتوفان و انواع اسید آمینه هاى ضرورى، اثر قرص هاى 
آرام بخش را به صورت طبیعى و بدون هیچگونه ضرر جانبى 
دارد. تحقیقات نشان داده مصرف مداوم کفیر باعث آرامش 

بیشتر و داشتن روحیه شادتر خواهد شد. 
منبع بزرگ ویتامین B: ویتامین هاى گروه B براى 
بهبود عملکرد بدن ضرورى هستند و به خصوص ویتامین 
B12 نقش کلیدى در عملکرد طبیعى سیستم مغز و اعصاب 

دارد. کفیــر منبع خوب تمــام ویتامین هاى گــروه B به 
خصوص ویتامین B1 و ویتامین B12 شناخته شده است.

متعادل کردن فشار خون: تحقیقات نشان داده 
اســت که خوردن یک لیوان کفیر در هر 24 ساعت، پس از 
یک ماه تأثیر بسیار زیادى در کاهش فشار خون و ماندن در 
محدوده نرمال فشار دارد. همچنین مصرف کفیر با کاهش 
کلسترول بد خون، نقش مهمى در جلوگیرى از بیمارى هاى 

قلبى و عروقى دارد.
ماده ضد سرطان: تحقیقات پزشکى نشان داده که 
مصرف مواد غذایى تخمیــرى باعث از بیــن رفتن انواع 
مختلفى از تومورهاى سرطانى مى شــود. به عنوان مثال 
مصرف روزانه کفیر باعث جلوگیرى از رشــد سلول هاى 
سرطانى سینه مى شود و مقاومت سلولى بدن در مقابل ابتال 

به انواع بیمارى ها را افزایش مى دهد.

تمام خواص باورنکردنى کفیر 

ورزش مناسب زنان میانسال اشتهایتان را با چند ماده غذایى کنترل کنید
پیاده روى، بــه عنوان نوعى ورزش، یکــى از بهترین 
ورزش ها محسوب مى شــود و از سوى متخصصان و 

پزشکان توصیه مى شود.
محققان عنوان مى کنند جایگزین مؤثر ورزش کردن 
براى زنان مسن، پیاده روى تند است که ریسک ابتال به 

نارسایى قلبى را کاهش خواهد داد.
همراه با افزایش سن، بدن ضعیف تر شده و انجام ورزش 
با تجهیزات ورزشــى ســنگین براى افراد مسن آسان 
نخواهد بود.  همچنین ریسک نارسایى قلبى با افزایش 
سن باال مى رود. در عارضه نارسایى قلبى، قلب به حدى 
ضعیف مى شود که قادر به پمپاژ خون کافى براى تأمین 

نیاز بدن نیست.

پیاده روى، بــه عنوان نوعى ورزش، یکــى از بهترین 
ورزش ها محسوب مى شــود و از سوى متخصصان و 

پزشکان سراسر دنیا توصیه مى شود.
محققان دریافته اند زنان باالى 60 سال سه برابر بیشتر 

در معرض ریسک نارسایى قلبى قرار دارند.
محققان دریافته اند زنان مســن کــه در دوره پس از 
یائسگى قرار دارند و 40 دقیقه یا بیشتر پیاده روى دارند، 
21 تا 25 درصد کمتر در معرض خطر نارسایى قلبى در 
مقایسه با ســایر زنان قرار دارند. همچنین زنانى که با 
سرعت متوســط یا باال پیاده روى مى کنند، در مقایسه 
با زنان با ســرعت پیاده روى عادى، به ترتیب 26 و 38 

درصد کمتر در معرض نارسایى قلبى قرار دارند.

 خواص بى نظیر شلغم

 کاهش وزن با نوشیدن چاى بابونه

 رگه هاى سفید گوجه فرنگى مضر است؟

 توصیه هایى براى درمان سینوزیت 
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رحمت خداوند بهره کسى باد که سخنى حکمت آمیز بشنود و آن را نیک دریابد.
یا اگر بــه راه هدایتش خواننــد بدان روى آورد. دســت در دامن رهبــرى زند تا 
رهایى یابد. امر خدا را پاس دارد، از گناهکارى بترسد. عملى عارى از شائبه ریا 
پیش فرستد و کارى نیکو کند و براى آخرت خود توشه فراهم آورد. از آنچه 
بر حذرش داشته اند بپرهیزد. هدفش حق باشد و به سوى آن رود و پاداش   خویش 

موال على (ع)گرد آورد.

سید جواد لقمانى - شهردار حبیب آباد

آگهى مناقصه عمومىنوبت اول
شهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به:

 1. بهره بردارى یک قطعه زمین واقع در پارك آزادى جهت احداث پارك 
بادى

2. بهره بردارى یک قطعه زمین واقــع در پارك آزادى جهت تولید کود 
بیوکمپوست

اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان  دعوت میشود جهت شرکت  در مناقصه 
و خرید اســناد مربوطه تا تاریخ 1397/12/14 به شهردارى حبیب آباد 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 03145482321

شهردارى محمد آباد در  نظر دارد  باستناد مجوز شماره 97/561 مورخ 97/10/23 شوراى محترم  اسالمى شهر 
محمد آباد  نسبت به فروش تعداد 1 پالك زمین  با کاربرى تأسیسات و خدمات شهرى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده ، دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 به شهردارى محمدآباد 

مراجعه نمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار اســت ، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 

مزایده ذکر گردیده است .
زمان تحویل پیشنهادات : روز پنجشنبه مورخ  97/12/23

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات : روز شنبه مورخ 97/12/25
تلفن تماس : 46652541-031 و 031-46652465

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول چاپ اول 

حسین دهقان - شهردار محمد آباد  

آدرس محل  سپرده شرکت 
در مزایده

قیمت کل کارشناسى 
پالك (ریال)

مساحت/ 
مترمربع  شماره پالك ردیف

خیابان شهردارى، 
کوچه 16 مترى حکمت

 37/125/000
ریال 742/500/000 495 یک 1

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و 
حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 2 به مساحت 261/18 مترمربع 
از مجموعه تفکیکى ماشــاءا... غالمیان واقع در بادرود- میدان فاطمیه- بلوار على آباد- خیابان 16 
مترى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
1397/12/04 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه 

نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد 

بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده  نوبت اول

اصفهان ، شهر محله هاست و شاید بتوان  ادعا کرد اصفهان  از جمله 
شهرهاى نادر ایران است که همنوا با هاى و هوهاى تاریخ دیرپاى  
خود همگرایى  بسیار  زیبایى  را از جمع آمدن روستاهاى بنا گردیده 
بر محور همیشــه زنده زاینده رود تجربه نموده، هویت شهر یافته و 
شکوهمندانه با حفظ امانت، هنوز نام نخستین هسته مدنیت خویش 

را از البالى کوچه پس کوچه هاى خویش، سربلندانه ندا مى دهد.
سرپرســت مرکز اصفهان  شناســى و خانه ملل در همایش آرایش 
بافت مسکونى شــهرها از منظر تئورى شکل و فرم خوب محله که  
در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان برگزار شده 
بود با بیان این مطلب گفت: شهر در جنبشــى دائمى است و دراین 

جنبش است که شهر، شهر را مى ســازد، هویت مى یابد، فرهنگ 
مى پذیرد و متمدن مى شود.

رضوان پور اعصار افزود: هر شهرى ویژگى هاى خاص خود را دارد. 
هیچ شهرى به شهر دیگر نمى ماند. چرا که در وراى واقعیت مادى 
خود، حاوى جوهر و روح خود است. روح و جوهره اى که در تک تک 

فضاها و پیکره هایش حضور و ظهور دارد.
و هر شهرى نیز داستانى مخصوص به خود دارد. داستانى که از جایى 
شروع شده و ادامه یافته است. قصه اى که گاه شاد و فرحبخش است 

و گاه محزون و غم زده. 
سرپرست مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل با بیان اینکه گویاترین 
زبان شــهر، معمارى و طراحى شهرى آن اســت و این گویایى در 

اصفهان از دورترین اعصــار تا زمان حاضر تبلــور و ظهور کامل و 
جامعى یافته است گفت: اصفهان در طول حیات شهرى خود دوران 
طالیى چندى را پشت سر گذرانده و در پیچ و خم هاى تاریخ سیاسى و 
اجتماعى خود فراز و نشیب هاى بسیارى را طى نموده است. گاه چنان 
در اوج درخشیده که همانند نداشته و گاه به واسطه پاره اى نامالیمات، 
دوران هاى پرآشوب و سختى را در حضیض پایدارى خویش تجربه 
نموده است. لیکن در همیشــه تاریخ پا به پاى رود همیشه زنده اش 
که از دورترین نقطــه تاریخ تا نزدیک ترین زمان حاضر، شــتابان 
و خروشان به جلو شــتافته، متحول و دگرگون گردیده و استوارانه 
ایستاده است هر چند، گاه شــدت ضربات، چنان سخت و سهمگین 

بوده که آن را تا حد سقوط و نابودى فرو غلطانیده است.
 پور اعصار مى گوید: مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل در راستاى 
رسالت عظیمى که در طول فعالیت خود  بر عهده گرفته است هماره 
برآن بوده است تا زمینه  و بســترى  را فراهم نماید که شناسایى  و 
شناساندن اصفهان در ســر لوحه اهداف و برنامه هاى آن قرار گیرد  
از این رو کوشــیده اســت شــرایطى را فراهم آورد تا پیش از آنکه

 فرصت ها بگریزند، چشم هاى بیدار و ذهن هاى هوشیار راهى یافته، 
چالش هاى پیش رو را از میان برداشته مرهمى بر زخمه هاى پیدا و 
ناپیدا بیابند. بنابراین برگزارى همایش هاى ماهانه این مرکز، تالشى 
است که با جدیت  هرچه تمام تر دنبال مى شود تا روزنه هاى جدیدى 

کشف و ناشناخته هاى بیشترى شناسایى شود.
وى برگزارى این همایش را یکى از مباحث بســیار جذابى دانست 
که مى تواند راهگشــاى پیدایش طرح ها و نظریات نوینى باشد تا 
پژوهشگران خالق و توانمند  با الهام از آن ، به چشم اندازهاى بدیع 
ترى در حوزه مطالعات اصفهان شناسى باشد. در ادامه این همایش 
پروفسور محمدرضا پور جعفر پژوهشــگر، محقق و استاد دانشگاه 
تربیت مدرس  در زمینه آرایش بافت مسکونى شهرها از منظر تئورى 
و شــکل و فرم خوب محله با تکیه موردى بر شهر اصفهان به ایراد 
سخن پرداخت. وى با تشریح و تعریف شــهرها در  ابعاد کوچک و 

بزرگ و کالنشــهرها گفت: محله، ناحیه، شهر، مرکز محله و مرکز 
ناحیه و مرکز شهر و.. از تعاریف شهر بوده و شهرهاى میانى، مراکز، 
منطقه بندى و... را تشکیل مى دهد و شهرهاى بزرگ نیز از چند شهر 
نزدیک به هم تشکیل مى شوند که این آرایش در اکثر شهرهاى قدیم 
و جدید در دنیا است. پروفسور پورجعفر گفت: از سال 1800 میالدى 
که 29 میلیون شهر وجود داشــت این رقم در  سال 2000 میالدى 
به بیش از دو میلیارد و 800 میلیون شهر رســید این در حالى است 
که تعداد شهرها در ایران که در سال 1335 ، 200 شهر بود، امروز به 
بیش از هزار شهر افزایش یافته و بالطبع جمعیت ها نیز افزایش قابل 

توجهى دارند و باید براى این کار چاره اندیشى شود. 
وى با بیان اینکه شــهرها در گذشــته هاى دور، سنتى و محالت نیز 
هماهنگ بــود افزود: از زمانى کــه به خــودرو و اتومبیل خوش آمد 
گفتیم شهرها بسوى آلودگى و... رفت و امروز فضاى پاسخگویى به 
نیازها در شهرها مهیا نیســت و فضاهاى ما، فضاهاى حرکتى شده 
اســت. این پژوهشــگر با تجربه مى گوید: امروز در برنامه ریزى ها 
در شــهرها باید به کالبد و هویت در محالت توجه شــود چرا که در 
گذشته ها در مرکز یک محله براى برگزارى جشن همه در آنجا جمع 
مى شدند که امروز این فضا تدارك دیده نشده است و الزم است عالوه 
بر ارتقاى محله ها بعنوان پایگاه اجتماعى، براساس اندوخته ها، در باز 
آفرینى واحدهاى با ارزش بکوشــیم و محالت باید از دانه بندى نرم، 
بافت هماهنگ و وحدت بخشى برخوردار باشد و به مسجد نیز به مثابه 

عنصرى جذاب با هویت ایرانى اسالمى  توجه گردد. 
این استاد شهرسازى دانشکده معمارى دانشــگاه تربیت مدرس با 
برشــمردن آیات قرآن کریم و روایات ائمــه اطهار(ع) در خصوص 
همسایه دارى گفت: همسایه دارى ســتون فقرات امت اسالمى را 
تضمین مى کند و در این راستا تجلى آموزه هاى اسالمى در طراحى 
محله باید مدنظر باشــد و حفظ حقوق همســایگان موجب ارتقاى 
وضعیت اجتماعى محله خواهد شــد. پورجعفر، انســجام، نزدیکى 
ساکنان و باال رفتن ارتباط و تقویت و پایدارى روابط  در محالت را 

موجب رفع مشکالت دانست و گفت: محله بخشى از تقسیم بندى 
کالبدى شهر بوده که مى تواند هویت مشــترك فرهنگى مردمان 
ساکن محالت باشد و بافت محله را بســازد و اجتماع نیز گروهى از 
افراد است که داراى تعلقات و الزامات مشترك مى باشند که در یک 
محدوده جغرافیایى مشترك زندگى  مى کنند. وى با بیان اینکه امروز 
فضاهاى جنبى مساجد باید جوابگوى عملکردهاى فرهنگى باشد بر 
توجه بیشتر به این امر تأکید کرد. پورجعفر گفت: امروز در بسیارى از 
بخش هاى مسکونى در شهرهاى معاصر، تناسبات فضاها مقیاس 
انسانى نداشته و نه پیاده رو آن مناسب است نه براى ترافیک وسائط 
نقلیه طراحى صحیح شده است و بسیارى از فضاهاى شهرى بى روح 
و کســل کننده بوده در حالى که این فضاها باید دلنشین و با نشاط 
باشد و مردم را در کنار یکدیگر قرار دهد. بنابراین باید اندوخته ها را 
بعنوان پیشینه قرار داد و یک گام به جلو برداشت ولى کپى کورکورانه 
خطاست. وى ادامه داد: در مکان سازى باید فضاها بگونه اى باشد که  

همه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.
 استاد معمارى دانشگاه تربیت مدرس مى گوید: در حالى که امروز در 
برخى شهرهاى جهان، ایجاد پارکینگ در منازل را سلول سرطانى 
نامیدند ما در شــهرها قوانینى داریم که براى احداث منازل بیش از 
متراژ مشــخصى باید دو پارکینگ در نظر گرفته شود و معتقدم که 
این فرهنگ باید عوض شــده و مردم بیش از گذشته به بهره گیرى  
از دوچرخه  بجاى خودرو ترغیب شــده و روى آورند و وسائط نقلیه 
عمومى فراوان تر شــود. پور جعفر گفت: ما باید در ساخت شهرها و 
محالت از اندیشه ها استفاده کرده و با برنامه ریزى عمل کرده و از 
بهره گیرى الگوهاى خام دیگر کشورها بپرهیزیم. شایان ذکر است:  
مرکز اصفهان شناســى، مجموعه اى است که با مداقه و تحقیق در 
بنیان هاى تاریخى شهر اصفهان و ویژگى هاى فرهنگى اجتماعى 
این بوم کهنســال که بتدریج در خالل قرون گذشته شکل گرفته و 
بعنوان میراث گذشتگان به ما رسیده مى کوشد اصفهان و اصفهانیان 

را بهتر و دقیق تر مورد واکاوى قرار دهد.

در همایش   «آرایش بافت مسکونى شهرها» در اصفهان عنوان شد

بخش هاى مسکونى در شهرهاى معاصر مقیاس انسانى ندارد

ساسان اکبرزاده


