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دیگه بسه مردم آزار!دستفروشان حذف نمى  شوند، ساماندهى مى شوندحضور حمید لوالیى و رضا شفیعى جم در یک سریالپیشنهادى که روحانى 4 سال پیش به ناطق داد توقیف بزرگ ترین محموله قاچاق انسان  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

یک پیشنهاد براى نجات فرش دستباف

خشم  استاندار به سمـت «صمت» 
6
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بسترسازى براى مشارکت 
سرمایه گذاران در 

پروژه هاى خمینى شهر
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کسى هست
 سر این مسئولین 
«کاله» بگذارد؟!
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: به نظر 
مى رسد با اوضاعى که براى فرش دستباف پیش آمده، تأسیس 

«وزارتخانه فرش» تنها راه نجات باشد.
باقر صیرفیان با اشاره به اینکه فروش نرفتن فرش

 در کشورهاى خارجى، یکى از مشکالت است،
 اظهار کرد: در زمانى که شاهد تحریم ها ضد ایران 

بودیم، این موضوع افزایش چشمگیرى داشت.

علیرغم اینکه هر روز تعدادى از موتورسواران 
به دلیل نداشتن کاله ایمنى، وسیله نقلیه شان 
توســط پلیس توقیف مى شــود، اما کم نیستند 
مسئوالن و چهره هاى شاخصى که انگار مستثنى از این 

قانونند و بدون کاله، سوار موتور مى شوند!
به گزارش تسنیم، موضوع نادیده گرفتن قانون استفاده 
از کاله ایمنى از سوى برخى مسئوالن نخستین بار در 
جریان سفر هیئت دولت به مشــهد مقدس در اواسط 
شهریور 93 مطرح شــد؛  آنجا که عکســى از محمد 

نهاوندیان رئیس دفتر...
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وضعیتمان اسفبار بود؛ جلوى ریخت و پاش ها را گرفتیموضعیتمان اسفبار بود؛ جلوى ریخت و پاش ها را گرفتیم
ناگفته هاى رئیس شوراى شهر اصفهان از وضعیت شهردارى این شهر در دوره گذشتهناگفته هاى رئیس شوراى شهر اصفهان از وضعیت شهردارى این شهر در دوره گذشته

10

مهر علیزاده در مراسمى با حضور معاون وزیر تعاون، انتقادهاى تندى از سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به عمل آورد

محمدحسین مهدویان:

 برخى ترانه هاى چاوشى 
قابلیت تبدیل  شدن به فیلم 

را دارنـد

اولویت قلـى زاده

ما ذوب آهنیم و حاال حاال نایب قهرمان!
ذوب آهن در فصل هفدهم ترك عادت نکرد و نشان داد که در فصولى که در اشل یک مدعى 

بزرگ ظاهر مى شود به عنوان نایب قهرمانى عالقه ویژه اى دارد.
دیدار ذوب آهن و نفت تهران را مى توان یکى از حساس ترین بازى هاى هفته پایانى دانست. 

دیدارى که پیروزى در آن توانست ذوبى ها را به طور مستقیم به آسیا دعوت کند.
ذوب آهن بازى را با حمالت دامنه دار خود آغاز کرد و از همان ابتدا ...
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داغ رتبه دوم بر دل استقالل

دیگه بسه مردم آزار! شن 
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موتورسوا رى دوال دوال نمى شود!

کارزار رسانه اى پیشگیرى از مصرف ماده اعتیاد آور 
گل با حضور رئیس سازمان بهزیستى کشور، معاون 
مرکز توسعه و مدیرکل دفتر اعتیاد بهزیستى کشور 
به صورت ویدئو کنفرانس همزمان با 14 استان در 

اصفهان افتتاح شد.
رئیس ســازمان بهزیستى کشــور، ضمن اهمیت 
اطالع رســانى و حساس ســازى در مــورد مــاده 
اعتیــاد آور گل در تمامى محیط ها، خواســتار توجه 
گســترده ســازمان هاى مختلــف به ایــن کارزار

 شد.
دکتر محســنى بندپــى؛ پیشــگیرى از اعتیاد در 
محیط هــاى کارى را یکــى از اولویت هاى اصلى 
سازمان بهزیستى بر شــمرد وابراز امیدوارى کرد: با 
استفاده از تجربیات ارزشمند این کارزارها، حساسیت 

و اطالعــات گروه هدف نســبت به آســیب هاى 
اجتماعى و اعتیاد افزایش یافته و مى توان شــاهد 

کاهش نرخ بروز و شیوع اعتیاد بود.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با اشاره به ماده 
مخدر گل اظهار کرد: ماده اعتیاد آور گل؛ تغییر یافته 
مارى جوانا است که از گیاه شاهدانه به دست مى آید 
و اعتیــاد آورى باالدارد و ممکن اســت حتى یکبار 

مصرف آن باعث اعتیاد گردد.
دکتر مرضیه فرشــاد افزود: افزایــش ضربان قلب، 
قرمز شــدن چشــم ها، خنده هاى بى مورد، گیجى 
و عدم تمرکــز، نقــص در حافظه کوتــاه مدت و 
فراموشى،گوشــه گیرى و انــزوا، افســردگى و 
بى انگیزگى شــدید از جمله عالیــم اصلى مصرف 

گل مى باشد.

وى تصریح کرد: کارزار رســانه اى پیشــگیرى از 
مصرف گل به صورت یکپارچه در 14 استان افتتاح 

شد.
الزم به ذکــر اســت؛ توزیع گســترده پوســتر، 
بروشــور در محیط هاى کارى، ســخنرانى کوتاه ، 
برپایى غرفه هاى اطالع رســانى، نصب پوستر در 
اتوبوس هاى شرکت واحد از جمله فعالیت هاى عمده 

این کارزار در استان اصفهان مى باشد.

 افتتاح کارزار رسانه اى 
پیشگیرى از مصرف« گل»

دکتر مرضیه فرشاد  
مدیر کل سازمان بهزیستى

 استان اصفهان

مصیبــت وارده را به جنابعالى و خانــواده محترم
تســلیت گفته، از درگاه حضــرت احدیت براى 
آن مرحوم غفران الهى و رحمت واسعه و براى شما و 

سایر بازماندگان، صبر جمیل مسئلت مى نمای یم.  

جناب آقاى مهندس رسول جهانگیرى
ریاست محترم اتاق اصناف اصفهان

حترم
راى
اا ى ش

یم.
شما
  .

ا و

ایرج ناظمى- روزنامه نصف جهان

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار در نظر دارد طبقه زیرین مجتمع تجارى توحید با کاربرى تجارى به 
مساحت 122 مترمربع به نشانى شهر گز برخوار، میدان توحید را از طریق مزایده عمومى و 
در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 97/02/26 به دبیرخانه 
شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مزایده فوق را از طریق 
وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین 
امور مالى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعا ت ادارى آماده پاسخ گویى 

به سئواالت احتمالى مى باشد. 

چاپ دوم

4

کس
 سر ا
«کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککال
علیر
به دلیل
توســط پل
مسئوالن و چه
قانونند و بدون
به گزارش تسنی
ا از کاله ایمنى
جریان سفر هی
3شهریور 93 مط
نهاوندیان رئیس

ویت قلـىززىىللـى زادهتتیوولویت قلـىوواولو دهتو ـى ق ادهقو یت زاددو اولویت قلـى زادهاولویتقل
موتورس

رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر 
در گفتگو با نصف جهان خبر داد
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اقدام داوطلبانه شهردارى 
اصفهان براى کاهش

  50 درصد آب مصرفى 
فضاى سبز

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان مطرح کرد:
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رئیس مرکز سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشــت، اظهار کرد: پنجاه و نیم درصد جوانان کشور 
مرد هستند، 72 درصد جوانان ســاکن شهر بوده و تنها 
28 درصد در روستا زندگى مى کنند که الزم است انگیزه 

جوانان براى اشتغال در روستا افزایش یابد.
سیدحامد برکاتى در نشست خبرى با بیان اینکه چاقى 
در جوانان رو به افزایش است 24 درصد از جوانان چاق 
هســتند که 13 درصد آنها اضافه وزن دارند. وى افزود: 
48درصد مردهاى جوان و 42 درصد جمعیت زن هاى 
جوان فعالیت فیزیکى کمى دارند که جاى نگرانى دارد، 
27 درصد جوانان در خانواده ها ســابقه چاقى دارند و 8 

درصد خانواده هایى که داراى فرد جوان هســتند سابقه 
سکته در آنها مشاهده مى شود.

برکاتى تصریح کرد: سن ازدواج در جوانان افزایش یافته و 
فاصله سن ازدواج تا اولین فرزند به پنج سال رسیده است. 
وى افزود: 11میلیون جوان داریم که ازدواج نکرده اند که 
این موضوع نشــان مى دهد 30 درصد جوانان 20 تا 35 
ساله مجرد هستند. رئیس مرکز سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت، گفت: آمارها نشان مى دهد 
که در شهر تهران به ازاى هر چهار ازدواج یک مورد منجر 
به طالق بوده که این آمار در مناطق شمالى به ازاى دو 

ازدواج یک ازدواج با طالق همراه بوده است.

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس دلیل عدم 
حضور وزیر بهداشت در برخى از جلسات هیئت دولت را 
تشریح کرد. حسینعلى شهریارى با بیان اینکه طرح تحول 
ســالمت تنها نکته اى بود که تیم دولت مى توانست در 
انتخابات ریاست جمهورى بر روى آن مانور دهد، اظهار 
کرد: برجام نتوانســته بود تغییرات چندانى در وضعیت 
زندگى مردم ایجاد کند، از ایــن رو تیم دولت یازدهم در 
انتخابات ریاست جمهورى بر این نکته تکیه مى کردند 
که طرح تحول سالمت براى مستضعفین و اقشار پایین 
جامعه است و از این طریق براى آقاى روحانى رأى جمع 
کردند. با وجود این، زمانى که باید منابع مالى آن تأمین 

و پشــتیبانى هاى الزم انجام شــود، این اتفاق صورت 
نمى گیرد و مشکالت جدى در حال پیش آمدن است. وى  
افزود: تیم اقتصادى دولت متأســفانه با وزارت بهداشت 
همراه نیست. البته در دولت یازدهم هم این مورد وجود 
داشت حتى آقاى قاضى زاده هاشمى قصدى براى حضور 
در کابینه دولت دوازدهم نداشت ولى آقاى روحانى قول 
داده بود که این مشــکالت را حل کند ولى به نظر من 
مشکالت حل نشده است. شهریارى گفت: به دلیل اینکه 
مشکالت جدى بر سر اجراى طرح تحول سالمت وجود 
دارد وزیر بهداشت حتى برخى از جلسات هیئت دولت را 

به نشانه اعتراض شرکت نمى کند.

اوضاع امروز 
جوان هاى ایران

چرا آقاى وزیــر 
دلخور است؟

مشایى مرتد شده است؟
روح ا... احمدزاده کرمانى، معاون     خبرآنالین |
سـابق محمود احمدى نـژاد خبرى در کانـال تلگرامى 
خود منتشـر کرد که از احتمال صدور حکم ارتداد براى 
اسـفندیار رحیم مشـایى خبر مـى داد. او در این مطلب 
نوشته بود: «شنیده ها حکایت از اتهامات سنگین امنیتی 
در پرونده یکی از اعضاي اصلی جریـان انحرافی دارد. 
همچنین وجود برخی از اسناد و مدارك و اقاریر، احتمال 
صدور حکم ارتداد را در خصـوص این فرد افزایش داده 
است.» گرچه در نوشـته احمدزاده کرمانی بر «یکی از 
اعضاي اصلی جریان انحرافی» تأکید شده اما نامی از 

مشایی به میان نیامده است.

داشتیم زندگى مى کردیم که...
آیت ا...مـکارم شـیرازى با اشـاره به   تسنیم|
مسئله مهم روز یعنى فضاهاى مجازى گفت: ما داشتیم 
براى خود زندگـى مى کردیم اما یک بیگانـه آمده و در 
راستاى منافع خود یواش  یواش در زندگى ما النه کرده 
و چنان این امر اتفاق افتاده که گویى این بیگانه همیشه 
بوده اسـت، این بیگانـه در براندازى کمـک مى کند و 
اقتصاد و همه زندگى ما را تحت تأثیر قرار داده است در 
بیرون انداختن این بیگانه  در خانه النه کرده نباید تردید 

داشته باشیم.

زمانى مجسمه سرقت مى شد 
االن عابربانک 

   افکارنیوز | عضـو کمیسـیون اقتصـادى 
مجلس گفـت: وزیر اقتصـاد باید در خصوص سـرقت 
عابربانـک ها به مجلس پاسـخگو باشـد. سـید کاظم 
دلخوش اباترى افزود: یک مدت زمانى مجسمه هاى 
سطح شهر سرقت مى شد و هر از گاهى خبرى از ناپدید 
شدن مجسمه ها رسانه اى مى شد، اخیراً در سطح شهر 
تهران شاهد سرقت عابربانک ها هستیم که معلوم نیست 
چطور چند سارق مى توانند دستگاه خودپرداز که نزدیک 

به یک ُتن وزن دارد را به راحتى سرقت کنند.

مومیایى 
دوباره دفن شده است؟ 

در حالى کـه نزدیک به یک     نصف جهان |
هفته از کشف جسد مومیایى شده در شهر رى مى گذرد 
و در این مدت اظهارات ضد و نقیض فراوانى درباره اینکه 
ممکن است این مومیایى بقایاى جسد رضا خان باشد یا 
نه، بیان شده است، یکى از اعضاى شوراى شهر تهران 
در گفتگو با روزنامه «شـرق» گفته: جسـد کشف شده 
قطعاً متعلق به رضاخان اسـت که پـس از احراز هویت 
مجدداً دفن شـده، محل دفن آن نیز کامًال مشخص و 
در دسترس اسـت تا در صورت لزوم و همچنین توافق 

مسئوالن مجدداً نبش قبر و به موزه انتقال داده شود.

اگر سپاه نبود
 ایران هم اسالمى نبود

حجت االسـالم و المسلمین     آفتاب  نیوز  |
عبدا...حاجى صادقى، نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران 
با بیان اینکه حیات انقالب اسالمى مدیون سپاه است، 
گفت: اگر سپاه نبود ایران وجود داشت اما ایرانى که دیگر 
اسالمى نبود. وى ادامه داد: امروزه باید مراقب باشیم، چرا 
که برخى دنبال فتنه هستند و به خیال خودشان انقالب را 

براى خود مى دانند. 

«اسنپ» 
هیچ ربطى به سپاه نــدارد

سردار سـرتیپ دوم پاسدار رمضان     تابناك |
شـریف سـخنگو و مسـئول روابط عمومى کل سـپاه 
در پاسـخ بـه سـئوالى پیرامون شـایعات مطرح شـده 
درخصوص ارتباط «اسـنپ» به این نهـاد، اظهار کرد: 
به رغم شایعاتى که از مدت ها پیش زمزمه شده است، 
براى تنویر افکار عمومى و آگاهى ملت عزیز ایران تأکید 
مى کنیم، نه تنها«اسنپ»، بلکه هیچیک از سامانه هاى
هوشـمند حمل و نقل شـهرى ارتباطى با سپاه نداشته 

و ندارند.

خبرخوان
شکست مجیدى

  کافه سینما | «پشت ابرها» فیلم تازه 
مجید مجیدى که در هند اکران شده، یک شکست 
کامل بوده و تنها یک و نیم کــرور در هند فروش 
داشته است. «باکس آفیس ایندیا»، این اتفاق را یک 
«فاجعه عظیم» قلمداد کرده است. این دومین تجربه 
بین المللى مجیدى بعد از «محمد رسول ا...(ص)» 
است که در هند و با همکارى سینماگران سرشناس 
بالیوود مانند «اى آر رحمان» به تولید رسیده است. 
فیلم روایتگر داستان پســرى است که براى نجات 

خواهرش از زندان تالش مى کند.

ما بیشتر سکته مى کنیم!
  جام جم آنالین | دبیر انجمن ســکته 
مغزى ایران گفت: مطالعات نشان داده است بروز سکته 
مغزى در جوانان ایرانى هفت برابر جوانان کشورهاى 
توسعه یافته است. سکته مغزى حدود ده سال زودتر به 
سراغ مردم کشور ما مى آید در نتیجه عالوه بر اینکه 
آمار باالیى از ابتال به سکته مغزى در کشور وجود دارد 
باید دقت داشت که جوانان آمار باالیى را در این آمار و 

ارقام به خود اختصاص داده اند.

بادکنک هاى آدمکش
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران    میزان |
در رابطه با پر کردن بادکنک هــا با برخى از گاز هاى 
خطرناك هشدار داد.  سید جالل ملکى گفت: براى باال 
رفتن و شناور ماندن بادکنک در هوا شاهد رواج استفاده 
از برخى بادکنک ها در بعضى از جشن ها و مهمانى ها 
هستیم که این بادکنک ها بسیار خطرناك هستند. وى 
تصریح کرد: گاز هیدروژن، گاز کربن و گاز بادکنک 
که به تازگى وارد بازار شــده بســیار خطرناك است 
و مى تواند با کوچک ترین جرقه اى ســبب انفجار و 

مرگ افراد شود.

پز خبرگزارى!
معاون مطبوعاتى وزیر فرهنگ و ارشاد    ایلنا|
اســالمى گفت: اگر به تعداد خبرگزارى هاى مجوز 
گرفته ما نگاه کنید؛ شاید از خبرگزارى هاى خیلى از 
کشورهاى اروپایى و اتحادیه اروپا هم بیشتر باشند! 
محمد سلطانى فر با بیان اینکه خبرگزارى یکسرى 
اصولى را باید به لحاظ فنى دنبال کند که اسمش را 
بگذاریم خبرگزارى، گفت: هیئت نظارت به درستى 
جلوى اینکه یک پایگاه خبرى فقط بخاطر پز بخواهد 
اسمش خبرگزارى باشــد و از اعتبارش استفاده کند 
را گرفته و اجازه نمى دهد هر چیزى لفظ خبرگزارى 

را بگیرد.

حیاط خلوت متأهل ها !
  باشگاه خبرنگاران جوان | 

حجت االسالم و المسلمین محمد برمایى، کارشناس 
خانواده و مدرس دانشــگاه درباره بایدها و نبایدهاى 
ازدواج موقت مى گوید: من ازدواج موقت را تله جامعه 
مى دانم که متأهیلینش خطرناك تر از مجردهایش 
هســتند. ازدواج موقت در ایران بنــگاه اقتصادى 
انسان هاى رند و حیاط خلوت متأهل هاست؛ به اسم 
مجردهاست اما به کام متأهل هاست. در جامعه امروز 
ما ازدواج موقت راهکار نیســت، بلکه مسّکنى است 
که مى تواند مخاطب را آلــوده و معتاد کند و از اصل 
صراط مستقیمى که ازدواج دائم است، منحرف کند. 
نباید آخرین راه را به عنــوان راه اول معرفى کرد. به 
نظرم ازدواج موقت راهکارى بــراى جوانان مجرد 

مطلق است.

سفر به لوت به یک شرط 
  تسنیم| نور على چوگانى، فرمانده یگان 
حفاظــت اداره کل میراث فرهنگى کرمان با تأکید 
بر اینکه همه تورهاى گردشگرى به مقصد بیابان 
لوت باید با دریافت مجوز از اداره کل میراث فرهنگى 
کرمــان وارد این منطقه شــوند، اظهــار کرد: در 
هفته هاى اخیر با تورهاى غیر مجاز در منطقه شهداد 
برخورد شــد و طبق قانون با تورهاى غیر مجاز که 
در فضاهاى مجازى اقدام به تبلیغات مى کنند هم 

برخورد مى شود.

حســینعلى حاجى دلیگانى، عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس درباره نحوه اســتیضاح ســه وزیر 
راه وشهرسازى، تعاون ورفاه و کشــاورزى اذعان کرد: این 
اســتیضاح واقعى نبوده و با دخالت جریان هاى سیاسى به 

نتیجه نرسید. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: فراکســیون امید کامًال 
در راســتاى حمایت از دولت وارد مجلس شده است. طیف 
انقالبى، ارزشــى یا اصولگرا که هر کــدام از این عناوین 
مى تواند درست یا غلط باشد نیز در مجلس حضور دارند. سایر 
نمایندگان نیز فراکسیون مستقلین بوده که در هر زمانى با 

توجه به موضوع و شرایط به یک سمتى هدایت مى شوند.
حاجى دلیگانى تصریح کرد: حدود سه ماهى است که لیست 
امید و جریان اصالح طلب در سیاست هاى خود برنامه ریزى 
کرده اند که خود را از دولت جدا کننــد و بگویند اگر دولت 
کارآمدى ندارد، دولت ما نیســت؛ بنابرایــن انتقاداتى که 
نمایندگان اصالح طلب در مجلس مى کنند بسیار تند است و 
به دنبال این هستند که بگویند ما تازه به دنبال ایجاد دولت 

اصالح طلب هستیم!
وى ادامه داد: استیضاح اخیر نیز پیرامون همین جریان بوده 
است. افراد شاخص لیست امید به دنبال استیضاح این سه 

وزیر بوده اند. اخیراً منزل رئیس دولت اص الحات جلسه اى 
برگزار شده که تعدادى از نمایندگان لیست امید و مستقلین 
در آن حضور داشتند. آنجا بررسى مى شود که پنج وزیر باید 
استیضاح شوند که آقاى ربیعى و آخوندى نیز در آن لیست 
حضور داشتند و آنجا از لیست امید براى پیگیرى استیضاح 

هر وزیر یک نماینده را انتخاب مى کنند!
وى ادامه داد: [بعــد از رأى آوردن على ربیعى در جلســه 
استیضاح] بالفاصله مجدداً جلسه فراکسیون امید برگزار شد 
که به آنها پیامى ارسال شد که آقاى آخوندى استیضاح نشود 
و به همه هم طیفان خود اعــالم کردند که رأى نمى دهیم! 
این اســتیضاح کامًال با چنین دخالت و سیاسى کارى هاى 

صورت گرفت.

 برخورد مأمور گشت ارشــاد با یک زن جوان در تهران، با 
واکنش ها و بازتاب گسترده اى همراه بوده است. در یکى از 
آخرین این واکنش ها، آیت ا... سیدحسین موسوى تبریزى، 
دادستان کل کشور در سال هاى ابتدایى انقالب و مدرس 
حوزه علمیه قم به تحلیل و ارزیابــى این موضوع پرداخته 

است. بخش هایى از اظهارت او را مى خوانید:

 نیاز به بررســى و مباحثه جدى علماست که آیا حجاب 
یک مقوله اجبارى اســت یا اختیارى. پیامبر اسالم(ص) تا 
15 سال پس از رسالتشان کارى با حجاب نداشتند. با وجود 
این، مســائلى در این باره رخ داد و برخى از بى حجابى زنان 
پاکدامن سوء استفاده مى کردند و این سوء استفاده ها سبب 
تلخکامى هایى شد که پیامبر اســالم(ص) به چاره جویى 
درباره این مسئله پرداختند. حتى در این زمینه وحى نیز نازل 
شد و شرایطى براى زن مسلمان در نظر گرفته شد که از گزند 

سوءاستفاده کنندگان در امان باشد.
 نکته قابل تأمل این است که کسانى که امروز از برخورد 
مأمور گشت ارشاد با آن خانم جوان که بدحجاب بود حمایت 
کردند، 22بهمن با همین خانم ها که برخى بدحجاب هستند 
مصاحبه و نظرخواهى مى کنند. بــه همین دلیل نیز به نظر 

مى رسد کســانى دنبال منافع خود هستند و از رویکردهاى 
فرهنگى به عنوان ابزارى مؤثر استفاده مى کنند. حجاب در 

اسالم واجب و ضرورى است، اما اجبار نیست.
 وضعیت حجاب  تاحدود زیادى ماننــد نماز خواندن در 
کشور است. براساس آمار رسمى امروز تعداد نمازخوان هاى 
شــرکت کننده در نماز جمعه در حدود300 هزار نفر است. 
سئوال مهم در این زمینه این اســت که چه شده که تعداد 
نمازخوان هاى کشــور به این رقم رسید؟ چه شده که یک 
جوان در ماه مبــارك رمضان به صورت علنــى در خیابان 

سیگار مى کشد؟ 
 به نظر من گشت ارشاد در زمینه حجاب عملکرد موفقى 
نداشته است. براى روشن شــدن این مسئله کافى است در 
خیابان قدم بزنید تا متوجه شرایط حجاب در جامعه شوید. 
بدون شــک پنج ســال قبل وضعیت حجاب از امروز بهتر 
بود و ده ســال قبل وضعیت حجاب از پنج سال پیش هم 
بهتر بود. از کنار هم گذاشتن چنین مواردى به نظر مى رسد 
عملکرد گشت ارشــاد نتیجه خوب و مؤثرى نداشته است. 
این وضعیت حتى در خانواده هاى مذهبى نیز وجود دارد. در 
گذشته وضعیت حجاب در خانواده هاى مذهبى نیز به مراتب 

از امروز بهتر بود. 

علیرغم اینکه هر روز تعدادى از موتورسواران به دلیل نداشتن 
کاله ایمنى، وسیله نقلیه شان توسط پلیس توقیف مى شود، اما 
کم نیستند مسئوالن و چهره هاى شاخصى که انگار مستثنى 

از این قانونند و بدون کاله، سوار موتور مى شوند!
به گزارش تســنیم، موضوع نادیده گرفتن قانون استفاده از 
کاله ایمنى از سوى برخى مسئوالن نخستین بار در جریان 
سفر هیئت دولت به مشهد مقدس در اواسط شهریور 93 مطرح 
شد؛  آنجا که عکســى از محمد نهاوندیان رئیس دفتر وقت 
رئیس جمهور منتشر شد که سوار بر موتورسیکلت بود در حالى 
که نه خودش و نه راکب موتور، کاله ایمنى به سر نداشتند. 
عکسى که در آن حرکت مخاطره آمیز نشستن یک کودك 
خردسال بر روى باك موتورسیکلت هم باعث شد تا انتقادات 
نسبت به این رفتار رئیس دفتر وقت رئیس جمهور بیشتر شود.

اما موتورسوارى جنجالى رئیس دفتر وقت رئیس جمهور تنها 
مورد از نقض قانون استفاده از کاله ایمنى توسط مسئوالن 
نبود و بارها و بارها عکس هایى از مسئوالن کشور در برهه ها 
و شرایط مختلف منتشر شــد که آنها هم مثل آقاى رئیس 
دفتر، بدون کاله ایمنى ســوار موتورسیکلت شده اند. همین 
روز جمعه گذشــته بود که تصویرى از موتورسوارى رئیس 
شوراى شهر تهران در کانال تلگرامى اش منتشر شد که او هم 
با همان سبک و سیاق ترك موتور نشسته و بدون استفاده از 
کاله ایمنى عازم مراسم تجدید میثاق اعضاى شوراى شهر 

تهران با آرمان هاى امام راحل(ره) شده بود.
با یک جستجو ساده در اینترنت مى شود به راحتى عکس هاى 
متعددى از مسئوالن و شخصیت هاى مهم سیاسى و فرهنگى 
کشور را دید که بدون توجه به قانون و با نادیده گرفتن مقررات 
سوار موتورســیکلت مى شــوند. چهره هایى مثل رحمانى 
فضلى وزیر کشور، ربیعى وزیر کار، فتاح رئیس کمیته امداد، 

سعید حدادیان، حســین ا... کرم، حجت االسالم پناهیان، 
حجت االسالم ذوالنورى، سعید قاسمى و...

البته ناگفته نماند در مقابل بى توجهى برخى از سیاسیون و چهره هاى 
شاخص به این قانون، چهره ها و شخصیت هاى سیاسى و اثرگذار 

دیگرى هم هستند که نسبت به اجراى این قانون مقیدند. چهره هایى 
همچون سعید جلیلى، فرهاد آئیش، حاتمى کیا و شهرام شکیبا.

موتورسوا رى دوال دوال نمى شود!

کسى هست سر این مسئولین «کاله» بگذارد؟!

آمارهاى گمرکى گویاى آن است که در 11 ماهه سال 
قبل بیش از 3/5میلیارد تومان انواع آدامس وارد ایران 

شده است. 
به اســتناد آمارهاى 11 ماهه گمرکى در سال 1396، 
امارات متحده عربى عمده تریــن صادرکننده آدامس 
به ایران محسوب مى شود. روسیه، ترکیه و ایتالیا دیگر 
صادرکنندگان عمده انواع آدامس به ایران هســتند. 
با وجود این مى تــوان گفت بخش قابــل توجهى از 
آدامس هاى خارجى موجود در بازار برندهاى آمریکایى 
هستند که به طور قاچاق یا از طریق امارات وارد ایران 
شده  اند یا نمونه هاى تقلبى آنها به تولید انبوه رسیده و 
در بازار عرضه مى شود. اما اگر تنها واردات رسمى این 
کاال را در نظر بگیریم، بیش از یک میلیون دالر از ارز 
کشور براى واردات رسمى در این حوزه خارج شده است.
در گزارشــى کــه ســال 2012 در منتشرشــده، دو 
کشــور ایران و عربستان ســعودى در صدر فهرست 
مصرف کنندگان آدامس در جهان قــرار دارند. براین 
اساس، 82 درصد ایرانى ها آدامس مى جوند و عربستان 
با 79 و آمریکا با 59 درصد در رتبه هاى دوم و ســوم 
اصلى ترین مصرف کنندگان آدامس در جهان قرار دارند 
در این گزارش تأکید شده که شاید یکى از دالیل آمار 
باالى مصرف آدامس در ایران، رفتار رایج، دادن آدامس 

به جاى بقیه پول در این کشور باشد.
بر اســاس داده هاى «یورومانیتور اینترنشنال» نیز، 
ارزش خرده فروشــى بازار آدامس ایران 180 میلیون 
و 900 هزار دالر اســت و شــرکت «ریگلى» با برند 
«اوربیت»، 43 درصد ســهم بازار آدامس ایران را در 

اختیار دارد.
یورومانیتور اینترنشــنال در گزارش دیگرى که سال 
2015 در خصوص بازار آدامس ایران منتشر کرد، عنوان 
مى کند که  ایران به دلیل داشتن جمعیت جوان، یکى 
از مراکز هدف تولید و عرضه کنندگان اصلى آدامس 

جهان محسوب مى شود. 

 محمــد عطریانفــر، عضــو شــوراى مرکزى 
حــزب کارگــزاران در گفتگو با «نامــه نیوز» 
خبر دعــوت مجدد روحانــى از ناطــق نورى 
براى حضــور در دولــت را تأیید کرده اســت. 
عطریانفــر همچنیــن جزئیات پیشــنهاد اول 
روحانى بــراى  همــکارى با این شــخصیت

 برجســته سیاســى را نیز به طور کامل تشریح 
کرده است. بخشى از اظهارات او را در این گفتگو

 بخوانید:
آقاى روحانى سال 92 در بدو مسئولیت ریاست 
جمهورى درخواســت داشــت که آقاى ناطق 
حســب آن تجربیات بســیار ارزشــمند، تکیه 
گاهى براى بســیارى از نیروهاى ملى باشــد و 
مســئولیت دبیرخانه شــوراى عالى امنیت ملى 
را بپذیرد اما جناب آقاى ناطق این پیشــنهاد را 
نپذیرفت. حاال چهار ســال و نیم گذشــت و در 
اوضاع کنونى نشســت چندجانبه بیــن آقایان 
روحانى، ناطق، ســیدمحمد خاتمى، سیدحسن 
خمینى و جهانگیرى برگزار شــدکه البته شاید 
در آینده آقاى الریجانى هم به این جمع اضافه 
شود.  از جمله نکاتى که در آن جلسه بحث شد، 
این بود که آقاى روحانى توقع داشت آقاى ناطق 
براى گفتگو با شــخصیت هاى مؤثر نظام و در 
رأس همه حضرت آیت ا...خامنه اى تالش کند. 
آقاى ناطق بــه آقاى روحانى مــى گوید:«من 
دسترســى به رهبر انقالب نــدارم، ضمن آنکه 
دیگر رئیس دفتر بازرســى ویژه رهبرى نیستم، 
شــما خودت رئیس جمهور هستى؛ پیش ایشان 
برو و حرفت را بزن.»آقــاى روحانى نیز متقابًال 
به آقاى ناطق نورى مى گویــد: «من در ابتداى 
دولت یازدهم از شما خواســتم که دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى شــوید و ارتباطات مســتقیم 
با رهبرى برقرار کنید. حتى من 20 اســم براى 
تصدى مسئولیت دبیرخانه شوراى عالى امنیت 
ملى خدمت رهبر معظم انقالب تقدیم کردم که 
در رأس این فهرســت نام شــما قرار داشــت. 
رهبــر معظــم انقــالب اســتقبال کردنــد و 
فرمودند همین نفر اول یعنى آقاى ناطق باشــد. 
وقتى رهبر معظم انقالب اینقدر عنایت داشــتند 
و موقعیت شــما نزد ایشــان محبوب و جاافتاده
اســت چرا خودتان را از حضور در این مسئولیت 
محروم مى کنید.» پس خبر دعوت دوباره از آقاى 
ناطق براى پیوســتن به دولت به همین صحبت 

بر مى گردد.

دادستان پیشین کشور:

گشت ارشاد در زمینه حجاب، موفق نبوده است

نماینده شاهین شهر فاش کرد

 چرا استیضاح 3 وزیر رأى نیاورد؟

چشم خارجى ها به دهان ایرانى ها!

ایرانى ها در سال
 چقدر آدامس مى جوند؟ 

پیشنهادى که روحانى
 4 سال پیش به ناطق داد
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         برخى شخصیت هاى سریال هاى تلویزیونىمارال فرجاد:
 شبیه زندگى واقعى مردم نیستند

سریال «حکایت هاى کمال» در 150 قسمت و چند فاز تولید مى شود. فاز اول آن قرار است در 30 قسمت تولید 
شود.

این سریال به نویسندگى سیدحسین امیر جهانى، آزاده محسنى و نسیم عرب امیرى نوشته مى شود.
بازیگر نقش «کمال»، نوجوانى 12 ســاله است و حمید لوالیى، رضا شفیعى جم، مریم ســعادت، امیر نورى و ... از دیگر 

بازیگرانى هستند که قرار است در این سریال نقش آفرینى کنند.
90 درصد دکورها در شهرك سینمایى ساخته شده و 10 درصد از آن در فضاى بیرون از شهرك سینمایى و محله هاى قدیمى 
تهران مقابل دوربین مى رود. دکورهاى این سریال همگى در کوچه ها و فضاهایى است که تداعى کننده دهه 40 در تهران هستند.  
 این سریال از کتاب «حکایت هاى کمال» به نویسندگى محمد میرکیانى الهام گرفته شده و به تهیه کنندگى محسن شایانفر و 

!کارگردانى قدرت ا... صلح میرزایى آماده تولید است.
 شبیه زندگى واقعى مردم نیس        برخى شخصیت هاى سریال هاى تمارال فرجاد:

ن

■من در «ایستاده در غبار» 
و «ماجــراى نیمروز» 

اصرارى بــر حضور 
خواننــده نداشــتم 
امــا در «التارى» 
حضور یک خواننده 
مهم بــود. چون آن 

ترانــه در متــن فیلم 
کارکرد داشت و قبًال هم 

منتشر شده بود و ما به صورت 
اختصاصى براى فیلم تولید نکردیم. البته 

پیش از شروع پروژه هاى سینمایى در مجموعه تلویزیونى 
«آخرین روزهاى زمستان» هم با آقاى علیرضا قربانى به 
عنوان خواننده همکارى کردیم. اما در کل من اصرارى بر 

استفاده از خواننده در کارهایم ندارم.
■در هیچ بخش از کارهاى ما، ســیمرغ تعیین کننده و 
تضمین کننده کیفیت اثر نیست. جوایز همیشه براساس 
سالیق اهدا مى شود و ممکن است با تغییر ترکیب داوران 
کًال جوایز تغییر کند. این موضوع حتى درباره جوایزى که 

فیلم هاى ما هم در این سال ها گرفته مى تواند صدق 
کند. در نتیجه معیار من شهرت و کسب جایزه 

نیست. ترجیح مى دهم با دوســتان خودم و 
کسانى که مى شناسم کار کنم و این موارد 

تأثیراتى بیشتر  دارد.
■(دربــاره اینکــه ایده ســاخت 
«التارى» از قطعه «دبى» محسن 
چاوشى گرفته شــده است) یکى 
از خواننده هایى که در ماشــینم به 
کارهایــش گوش مى دهم محســن 
چاوشــى اســت.  قطعه «دبى» محسن 
چاوشى را هم دوست مشترکى براى من فرستاد و 

آن زمان پیشنهاد ساخت ویدئو براى این 
اثر داشتیم. این قطعه شجاعانه 

بود و من را مشتاق کرد که 
راجع بــه آن کار کنم. 
همان زمان مالقاتى با 
آقاى چاوشى داشتیم 
و برنامه هاى ما در آن 
مقطع منطبق نشد و ما 

به صورت مستقل فیلم 
«التارى» 

کار  را 

کردیم. حقیقت این اســت که جرقه ابتدایــى کار از آن 
ترانه شروع شد.  محسن چاوشــى را خیلى دوست دارم 
و کارهایش را گوش مى کنــم و هنوز هم فکر مى کنم 
برخى ترانه هایش قابلیت این را دارد که براســاس آنها 

فیلم سینمایى ساخته شود.
■موســیقى برخى فیلم ها به صورت مستقل قابلیت 
عرضه ندارند اما موسیقى «آخرین روزهاى زمستان» و 
«ایستاده در غبار» به تنهایى شنیدنى و قابل تأمل هستند.

 فکر مى کنــم موســیقى «التــارى» هــم اینطور 
اســت کــه خــارج از فیلــم هــم قابــل شــنیدن

 اســت. براى «آخرین روزهاى زمستان» هم 
تالش کردیم که موســیقى اش منتشر 
شود اما این اتفاق رخ نداد. خوشحال 
هستم که هرچند دیر اما موسیقى 
«ایستاده در غبار»  منتشر شد و 
امیدوارم سنت انتشار موسیقى 
فیلم رواج پیدا کند. مثل انتشار 
نسخه نمایش خانگى فیلم ها 
این اتفاق هم مى تواند خوب باشد. 
مثًال همزمان با اکران، موسیقى آنها 

منتشر شود و مردم استفاده کنند.

این روزها فیلم سینمایى «التارى» به 
کارگردانى «محمدحسین مهدویان» در 
جایگاه هاى باالى جدول پرفروش هاى 
سال 97 قرار دارد. این فیلم با موسیقى 

«حبیب خزایى فر» راهى پرده نقره اى 
شده است. آهنگسازى که پیش از این در 
پروژه هاى «ماجراى نیمروز» و «ایستاده 

در غبار» با مهدویان همکارى کرده بود. به 
همین مناسبت سایت «موسیقى ما» با این 

کارگردان به گفتگو نشسته است که بخشى 
از اظهارات او را مى خوانید.  

 برخى ترانه هاى چاوشى قابلیت 
تبدیل  شدن به فیلم را دارند

محمدحسین مهدویان:

موسیقى برخى فیلم ها به موسیقى برخى فیلم ها به 
صورت مستقل قابلیت صورت مستقل قابلیت 

عرضه ندارند اما موسیقى عرضه ندارند اما موسیقى 
«آخرین روزهاى زمستان» و «آخرین روزهاى زمستان» و 
«ایستاده در غبار» به تنهایى «ایستاده در غبار» به تنهایى 
شنیدنى و قابل تأمل هستند.شنیدنى و قابل تأمل هستند.

 فکر مى کنم موسیقى  فکر مى کنم موسیقى 
«التارى» هم اینطور است «التارى» هم اینطور است 

که خارج از فیلم هم که خارج از فیلم هم 
قابل شنیدنقابل شنیدن

 است است

پس از انتشار خبر درگذشت سورنا غضنفرى، بازیگر 
سریال «گلشیفته»، بسیارى از وبسایت ها عکس 
نازنین بیاتى را به اشــتباه به جاى عکس سورنا 
غضنفرى درج کردند. اما دلیل این اشــتباه چه 
بود؟ صفحه سریال «گلشیفته» در اینستاگرام 
براى تسلیت فوت ســورنا غضنفرى نمایى 
از بازى او را در نقــش کارگر گاودارى درج 
کرد. در این ســکانس ســورنا غضنفرى در 
کنار هومن سیدى و نازنین بیاتى در حال بازى 
هســتند و از آنجا که عکسى از سورنا غضنفرى 
در ایننترنت وجود نداشت و اکثر مردم فکر مى 
کردند سورنا اسمى زنانه است، به اشتباه عکس 

نازنین بیاتى را درج کردند.

لید مى شود. فاز اول آن قرار است در

 و نسیم عرب امیرى نوشته مى شود.
ضا شفیعى جم، مریم ســعادت، امیر

ر فضاى بیرون از شهرك سینمایى و
0ضاهایى است که تداعى کننده دهه 0
ى الهام گرفته شده و به تهیه کنندگى

0ر 30 قسمت تولید 

ر نورى و ... از دیگر 

و محله هاى قدیمى 
4 در تهران هستند.  
سورنا غضنفرى، بازیگرى محسن شایانفر و 

ى از وبسایت ها عکس
نااه به جاى عکس سورنا  عک اى ه ا
ما دلیل این اشــتباه چه 
گلشیفته» در اینستاگرام 
ســورنا غضنفرى نمایى 
ش کارگر گاودارى درج 
س ســورنا غضنفرى در 
نین بیاتى در حال بازى 
کسىاز سورنا غضنفرى

ت و اکثر مردم فکر مى 
ه است، به اشتباه عکس 

ردند.

نازنین بیاتى
    زنــده است!

على درســتکار، مجرى تلویزیون با اشاره به 
اجراى «وقِت وقت» براى ماه رمضان گفت: 
برنامه «وقِت وقت» قرار است در ماه رمضان 
قبل از زمان افطار به صورت زنده روى آنتن 
شبکه یک برود و همان رویکرد قبل را خواهد 
داشــت؛ یعنى اینکه چه کنیم تا حالمان خوب 

شود.
وى اضافه کرد: فکر مى کنــم در ماه رمضان 
اراده بیشــترى براى زبان هــا و دل ها وجود 
دارد تا به ســمت تغییــر برویم. مــن از مردم 
هم مــى خواهم براى این تغییــرات همراهى 

کنند.
این برنامــه در حدود یک ســاعت روى آنتن 
مى رود و امیدواریم مــردم بتوانند در آن براى 

تغییر خود تصمیم بگیرند.
مجرى «این شــب ها» اظهار کــرد: ما نوروز 
امسال «وقِت وقت» را روى آنتن بردیم که هر 
روز حدود 12 ظهر از شبکه یک پخش مى شد 
که به گفته مدیران این برنامه در جذب مخاطب 
هم توفیق داشته است. این برنامه در نوروز به 
صورت تولیدى روى آنتن رفت و دلیلش هم این 
بود که هماهنگ کردن و پذیرایى از مهمانان در 

آن ایام براى ما سخت بود.
وى ادامــه داد: نام برنامه متعلق به شــعرى از 
حافظ اســت که مى گوید «صبا گر چاره دارى 
وقِت وقت اســت» و توضیحش هم این است 
که باالخره وقتش رســیده که ما مردم جامعه 
خودمان در بهسازى حال و احوال جامعه تالش 

کنیم و ببینیم سهم هر یک چقدر است.
 

على درستکار: «وقِت وقت» 
را ماه رمضان اجرا مى کنم

حضور حمید لوالیى و رضا شفیعى جم
 در یک سریال

بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر گفت: گاهى فیلتر هاى رسانه 
ملى آنقدر زیاد است که برخى از شخصیت هاى سریال هاى 

آن به هیچ عنوان براى مردم باورپذیر نیستند.
مارال فرجاد  درباره حضور پررنگ خود در عرصه تئاتر گفت: 
مدتى اســت که جذابیت تئاتر برایم چند برابر شده است. 
احساس مى کنم که فضاى تئاتر نسبت به تلویزیون،  بسیار 

نزدیک تر به سبک زندگى مردم است.
فرجاد مدعى شد: متأسفانه گاهى فیلتر هاى رسانه ملى آنقدر 
زیاد است که بسیارى از شخصیت هاى آن به هیچ عنوان 
براى مردم باورپذیر نیستند. نوع پوشش و آداب و معاشرت 
کاراکتر هاى ســریال هاى تلویزیونى تفاوت بســیارى با 
واقعیت زندگى مردم دارد و به همین دلیل مردم نمى توانند 

با کاراکتر ها ارتباط برقرار کنند.
وى ادامه داد: خوشبختانه مردم کشــورمان اخیراً عالقه 
بسیارى به تماشــاى تئاتر پیدا کرده اند و این اتفاق، اتفاق 

شیرینى براى تئاتر کشور است.

همزمان با نمایش «همه مى دانند» در افتتاحیه جشــنواره 
کن، اکران عمومى این فیلم در فرانســه آغاز خواهد شد. 
تبلیغات اکران هشــتمین فیلم اصغر فرهادى در فرانســه 
شروع شده و قرار است در 400 سالن سینما به نمایش درآید.
این فیلــم همزمان بــا افتتاح مراســم جشــنواره کن، 
اکــران عمومــى خــود را در فرانســه آغــاز خواهــد 

کرد.
در فیلم «همه مى دانند» که فیلمبردارى آن اواخر ماه نوامبر 
سال گذشته میالدى در مادرید به پایان رسید، پنه لوپه کروز، 

خاویر باردم، ریکاردو دارین، ادوارد فرناندز، باربارا لنى، الویرا 
مینگز، ایما کوئستا، روژه کاســا مایور و رامون باره آ بازى 
مى کنند. خوزه لوییس آلکاینه، مدیر فیلمبردارى این فیلم و 

هایده صفى یارى تدوینگر آن است.
این فیلم که در بخش مسابقه جشنواره امسال کن حضور 
دارد، زندگى زنى به نــام «لورا»  را روایــت مى کند که به 
همراه همسر و فرزندانش از آرژانتین به زادگاهش مادرید 
ســفر مى کند تا حوادث غیرمنتظره اى زندگى شان را دچار 

تغییر کند.

اکران فیلم فرهادى 
در 400 سینماى 
فرانسه
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اولویت قلى زاده 

نصف جهــان  ذوب آهن در فصل هفدهم ترك عادت 
نکرد و نشان داد که در فصولى که در اشل یک مدعى 
بزرگ ظاهر مى شــود به عنوان نایب قهرمانى عالقه 

ویژه اى دارد.
دیدار ذوب آهن و نفــت تهران را مى تــوان یکى از 
حساس ترین بازى هاى هفته پایانى دانست. دیدارى 
که پیروزى در آن توانست ذوبى ها را به طور مستقیم 

به آسیا دعوت کند.
ذوب آهن بازى را با حمالت دامنه دار خود آغاز کرد و 
از همان ابتدا نبض بازى را در اختیار گرفت. شاگردان 
قلعه نویى موقعیت هاى زیادى را روى دروازه نفت خلق 
کردند که تنها یکى از آنها توسط «کى روش استنلى» 
به گل تبدیل شد. نفتى ها هم که انگیزه اى براى این 
بازى نداشــتند روى ضد حمالت خود توسط عیسى

آل کثیر حرکت هایى را داشتند که هیچکدام از آنها به 
موقعیت گل تبدیل نشد.

نیمه دوم با ارائه بازى هجومى از دو تیم آغاز شد و شاهد 
بازى زیبایى بودیم. نفت تهران هیچ نشانى از یک تیم 
سقوط کرده نداشت و تا ثانیه هاى آخر مردانه جنگید. 
اما ذوبى ها با یک بازى برتر توانستند از تک گل خود 

محافظت کند.
در هفته پایانى با پیروزى هر ســه تیم مدعى کســب 
عنوان نایب قهرمانى لیــگ ذوب آهن با هدایت امیر 

قلعه نویى این جنگ را از استقالل و سایپا برد.
در حالى که ذوب آهن با نتیجه یک بر صفر شاگردان 
افاضلى را شکست داد، استقالل نیز نتیجه مشابهى 
مقابل سپاهان به دست آورد تا 54 امتیازى شود و در 
رده سوم قرار بگیرد. سایپا هم که با نتیجه 2ـ  1 پیکان 

را شکست داد به دلیل پیروزى دو تیم باالدستى 
رتبه اى بهتر از چهارم پیدا نکرد تا آســیایى 

شدنش منوط به قهرمانى استقالل در جام حذفى باشد. 
جالب اینکه امیر قلعه نویى مثل استقالل شروع بدى در 
این فصل داشت اما در نیم فصل دوم با کسب نتایج عالى 
و پیروزى مقابل حریفانى چون استقالل و پرسپولیس به 

مقام نایب قهرمانى لیگ رسید.  
نگاه به جدول نتایــج نیم فصل دوم قطعا افســوس 
ذوب آهنى هــا را دو چندان مى کنــد و رتبه عجیب 
پرسپولیس قهرمان را در این نیم فصل نشان مى دهد.

 همانگونه که اشــاره کردیم تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان در نیم فصل دوم نسبت به نیم فصل نخست 
متحول شــد و در بین تیم هاى حاضــر در لیگ برتر 
بهترین نتایج ممکن را گرفت. ذوب آهن که در پایان 
نیم فصل نخســت تنها 19 امتیاز گرفته بود و در رده 
دهم جدول حضور داشت، در نیم فصل دوم موفق شد 
36 امتیاز گرفته تا در مجموع بــا 55 امتیاز در رده دوم 

جدول قرار بگیرد. 
شاگردان امیر قلعه نویى در نیم فصل دوم با 11 پیروزى، 
سه مساوى، یک شکست، 25 گل زده و 11 گل خورده 
عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را از آن خود کنند. بعد 
از ذوب آهن تیم اســتقالل با 34 
امتیاز دومین تیــم برتر در نیم 
فصل دوم شد و سایپا با 31 امتیاز 

سومین تیم برتر در این مقطع از لیگ شد.
پرسپولیس قهرمان این دوره از مسابقات با کسب 28 
امتیاز در نیم فصل دوم چهارمین تیم برتر در این مقطع 
از فصل شد. سرخ پوشان در نیم فصل دوم 8 بار پیروز 
شدند، 4 بار برابر حریفان متوقف شده و 3 بار شکست 
خوردند. آنها در نیم فصــل دوم 21 بار گل زدند و 9 بار 

هم گل خوردند.
در نیم فصل دوم تیم فوتبال سیاه جامگان با کسب تنها 
7 امتیاز ضعیف ترین عملکرد را در بین تیم هاى لیگ 
برترى داشت و بعد از آن نیز نفت تهران با 11 امتیاز در 

رده بعدى قرار مى گیرد. 
بهترین خط حمله در نیم فصل دوم به تیم اســتقالل 
تعلق مى گیرد. این تیم که در نیم فصــل اول با تنها 
11 گل زده بعد از نفت و سیاه جامگان در کنار استقالل 
خوزستان دومین خط حمله ضعیف را در اختیار داشت، 
در نیم فصل دوم با 32 گل زده داراى بهترین خط حمله 
شد. ضعیف ترین خط حمله در نیم فصل دوم هم به دو 
تیم مشهدى سیاه جامگان و پدیده تعلق دارد. این دو 
تیم در نیم فصل دوم تنها 8 بار موفق به گشودن دروازه 

حریفان شده اند.
در نیم فصل دوم پرســپولیس با 9 گل 
خورده داراى بهترین خط دفاعى است 
و بعد از آن استقالل با 11 گل خورده در 
رده بعدى قرار مى گیرد. سیاه جامگان 

هم با 28 گل خورده ضعیف ترین 
خط دفاعى نیم فصل دوم را 

در اختیار دارد.
ذوب آهن با 11 پیروزى 
در نیم فصل دوم داراى 
بیشترین پیروزى است 

و ســیاه جامگان با تنها یک پیروزى در این نیم فصل 
کمترین پیروزى را دارد. 

بیشترین تعداد مساوى در نیم فصل دوم به تیم پارس 
جنوبى جم  تعلق مى گیرد. شــاگردان تارتار 9 بازى از 
15 بازى خود در نیم فصل دوم را با نتیجه مساوى به 
پایان رسانده اند. ذوب آهن، سپیدرود و پدیده هر کدام 
با تنها 3 مساوى داراى کمترین مساوى در نیم فصل 

دوم هستند.
رکورد کمترین شکســت در نیم فصل دوم با یک بار 
شکست خوردن در اختیار استقالل و ذوب آهن است 
و سیاه جامگان با 10 شکســت داراى بیشترین تعداد 

شکست در نیم فصل دوم مسابقات است. 
به ســراغ ذوب  آهن بازگردیــم. ذوب آهن در فصل 
هفدهم ترك عادت نکرد و نشان داد که در فصولى که 
در اشل یک مدعى بزرگ ظاهر مى شود به عنوان نایب 
قهرمانى عالقه ویژه اى دارد. آنان در فصلى که سپاهان 
قصد داشت همه آبروى خود و فوتبال اصفهان را یک 
جا به فنا بدهد براى شهرمان آبرودارى کردند و حداقل 
اجازه ندادند عنوان نایب قهرمانى به 
تهران برســد.ذوب آهن با پایان 
لیگ خود را آماده دو دیدار پرفشار 
مقابل استقالل مى کند تا بتواند 
کارهاى بزرگ خود را 

تکمیل کند.

داغ رتبه دوم بر دل استقالل

ما ذوب آهنیم و حاال حاال نایب قهرمان!

هواداران ســپاهان همچنان عالقــه زیادى به 
کاپیتان محبوب سابق خود دارند.

هــواداران ســپاهان  در دیــدار بــا اســتقالل
 در دقیقــه 4 بازى یــک صدا محــرم نویدکیا 
را تشــویق کردند، بازیکنى کــه در تمام طول 
حضورش در این باشــگاه پیراهن شــماره 4 را 

برتن مى کرد.
بى تردید تشــویق محرم نویدکیا در ســکوهاى 
اســتادیوم نقش جهان به این معنى اســت که 
هواداران ســپاهان اصال از شــرایط تیم شان را 
راضى نیســتند و خواهان تغییرات بزرگ در این 

باشگاه هستند.
نویدکیا از بعد از این که از فوتبال خداحافظى کرد 
با وجود محبوبیت در بین هواداران سپاهان هرگز 

سمتى را قبول نکرده است.

مهدى قائدى فصل جنجالى و پر از حاشیه اى را 
پشت سر گذاشت.

 حاال که او بعد از ماجراى تصادف خبرســازش 
دوباره به تمرینات اســتقالل برگشته، امیر حاج 
رضایى توصیه ویژه اى براى محافظت از او در 

برابر حواشى دارد. 
حــاج رضایــى بــه روزنامــه «شــهروند» 
گفته:«اســتقالل مى توانســت با اســتخدام 
یک روانشــناس براى قائدى از وقــوع چنین 
حوادثى پیشــگیرى کنــد، اما متأســفانه باور 
عمومى جامعه بر این اســت کــه مجنون ها به 
مشــاوره نیاز دارند، درحالى که ایــن باور عمیقًا 
اشــتباه اســت چون در دنیاى امروز انســان 
درمانده و آســیب پذیر اســت و باید از افرادى 
کمک بگیــرد که بــه صــورت آکادمیک یاد 
گرفته انــد چطور بــه دیگران کمــک فکرى 
و روحــى کننــد. قائــدى درحــال حاضر که 
دوباره به فوتبال برگشــته مثل همان روزهاى 
اول حضورش در تمرینات اســتقالل اســت، 
پــس مســئوالن ایــن باشــگاه بایــد بدانند 
اگر االن به او کمک نشــود و مســیر درست به 
او نشان داده نشود، همه اســتعداد فوتبالى اش 
هرز مــى رود و مى شــود یکى مثــل مجاهد 

خذیراوى.»

نصف جهــان   به علــت اینکه تعــداد کثیرى از 
هموطنان نقاط جنوبى کشــورمان در شهرهاى 
شاهین شــهر و فوالدشــهر ســکونت دارند، 
تیم هاى ســرخابى به ویژه اســتقالل بارها از 

حمایت آنها منتفع شده اند.
 اســتقبال  نزدیک به هزار نفرى از استقالل در 
فرودگاه اصفهان و هتل محل اقامت آبى ها هر 
چند تیم «وینفرد شــفر» را به دردسر انداخت اما 

روحیه دو چندانى به آبى ها داد.
هواداران اســتقالل پیش از حضور در ورزشگاه 
نقش جهان براى این تیم ســنگ تمام گذاشتند 
و در ورزشــگاه نیز حضور پر رنگى داشــتند تا از 
تیم محبوب خود حمایت کنند. جایگاه هواداران 
استقالل پیش از شروع مسابقه پر شد و بسیارى 
از هواداران با وجود دریافت جایگاه بیشتر، باز هم 
پشت در ماندند و اگر آبرودارى هواداران سپاهان 
با وجود نتایج نا امید کننده تیمشــان نبود شاید 
سکوهاى بیشترى به اســتقاللى ها مى رسید. 
سپاهانى ها با وجود جایگاه بهت آور تیم شان در 
جدول بیش از 35 هزار از سکوهاى نقش جهان 

را از آن خود نمودند.
در نهایت حضــور پر رنگ هــواداران اصفهانى 
اســتقالل با برگزارى جشــن پیــروزى برابر 
ســپاهان همراه شــد تا هواداران ایــن تیم از 
همین حاال براى دیدار بــا ذوب آهن که تیم کم
طرفدار ترى نســبت به ســپاهان محســوب

مى شود، خط و نشان بکشند.
اســتقاللى ها براى پر کردن ورزشــگاه فوالد 
شــهر در دیدار با ذوب آهن از روز جمعه اعالم 
آمادگى کردند تا احتماال اســتقاللى ها در هر دو 
دیدار مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان، 
میزبانى را تجربه کنند. این موضوع یک هشدار 
بزرگ براى ذوب آهن اســت که مى تواند عمًال 
امتیاز میزبانى در یک دیدار را از آنها سلب نماید. 
بهتر اســت آنها در این باره فکرى کنند و گرنه  
اســتقاللى هاى فوالدشهر و شــاهین شهر در 
دیدار حساس آسیایى مى توانند براى آنها دردسر 

ساز شوند.

على قلــى زاده در کنار محســن مســلمان مهمترین 
چهره هاى فصل نقل و انتقاالت محســوب مى شــوند 
چراکه بازیکن ملى پوش ســایپا مورد توجــه هر دو تیم 
محبوب پایتخت قرار گرفته و هم استقالل او را مى خواهد 
هم پرســپولیس. در روزهاى اخیر شایعه شده که مقصد 
احتمالى قلى زاده پرسپولیس خواهد بود و او با پایان یافتن 
قراردادش با سایپا مشــکلى براى انتخاب تیم جدیدش 
نخواهد داشت. با این همه او بعد از بازى با پیکان در پاسخ 
به ســئوالى درباره اینکه با سایپا در لیگ قهرمانان حاضر 
خواهد شد یا تیم دیگرى، این جواب را داد:«فعًال هیچ چیز 
معلوم نیست و هیچ تصمیمى نگرفتم. شاید اصال در ایران 
نبودم که بخواهم به لیگ قهرمانان آسیا بروم. من دوست 

دارم به اروپا بروم و شاید این اتفاق بیافتد.»

اولویت قلى زاده 

ــداد کثیرى از 
ن در شهرهاى 
ــکونت دارند، 
ـتقالل بارها از 

ى از استقالل در 
امت آبى ها هر 
دسر انداخت اما 

ضور در ورزشگاه 
گ تمام گذاشتند 
ى داشــتند تا از 
ایگاه هواداران 
شد و بسیارى  ر
ه بیشتر، باز هم

واداران سپاهان 
ــان نبود شاید

ها مى رسید.  ى
 آور تیم شان در 
ى نقش جهان 

داران اصفهانى 
پیــروزى برابر

ن ایــن تیم از 
آهن که تیم کم
ان محســوب

زشــگاه فوالد 
وز جمعه اعالم 
اللى ها در هر دو 
 لیگ قهرمانان، 
وع یک هشدار

 مى تواند عمًال 
نها سلب نماید. 
ى کنند و گرنه  
ــاهین شهر در 
راى آنها دردسر 

على قلــى زاده در کنار محســن مســلمان مهمترین 
هاى فصل نقل و انتقاالت محســوب مى شــوند چهره
تیم چراکه بازیکن ملى پوش ســایپا مورد توجــه هر دو

محبوب پایتخت قرار گرفته و هم استقالل او را مى خواهد 
هم پرســپولیس. در روزهاى اخیر شایعه شده که مقصد 
احتمالى قلى زاده پرسپولیس خواهد بود و او با پایان یافتن 
قراردادش با سایپا مشــکلى براى انتخاب تیم جدیدش 
نخواهد داشت. با این همه او بعد از بازى با پیکان در پاسخ 
اینکه با سایپا در لیگ قهرمانان حاضر بهســئوالى درباره

خواهد شد یا تیم دیگرى، این جواب را داد:«فعًال هیچ چیز 
معلومنیست و هیچ تصمیمى نگرفتم. شاید اصال در ایران

نبودم که بخواهم به لیگ قهرمانان آسیا بروم. من دوست 
دارم به اروپا بروم و شاید این اتفاق بیافتد.»

مدافع سپاهان از هواداران تیمش 
عذرخواهى کرد.

 سیاوش یزدانى در مورد شکست 
برابر اســتقالل گفت: از هواداران 
معذرت خواهى مى کنم و شرمنده 
شــدیم. من خودم هرچى داشتم 
گذاشتم اما از بابت این نتایج واقعا 

شرمنده ام.
او ادامه داد: من خودم واقعا 

ناراحتم عضوى از بدترین سپاهان 
تاریخ بودم. اگر سال دیگر ماندم و 

سرباز نشدم جبران مى کنم. 
مدافع ســپاهان در مورد وضعیت 
تحصیل خود مى گوید: من 10 واحد 
دیگر از دانشگاهم مانده است اما اگر 
نتوانم آن را پاس کنم احتماال سرباز 
مى شــوم. اگر بتوانم کارشناسى 
ارشــدم را بگیرم مى مانم. یزدانى 

در مورد مشکالت سپاهان مى گوید: 
من بازیکن هســتم و نباید صحبت 
کنم ولى واقعا سپاهان پر از حاشیه 
بود. نمى خواهم مســائل را باز کنم 

ولى شرمنده هوادار شدم. 
او در مــورد مدت قــراردادش با 
ســپاهان هم گفت: من یک سال 
دیگر قرارداد دارم و امیدوارم بتوانم 

اتفاق هاى امسال را جبران کنم.

بدترین سپاهان 
تاریــخ!

نویدکیا همچنان
 محبوب سپاهانى ها 

  استخدام مشاور براى 
قائدى

مراقب استقاللى هاى 
اصفهان باشید!

نصف جهــان  ذوب آهن در فصل هفدهم ترك عادت
نکرد و نشان داد که در فصولى که در اشل یک مدعى
بزرگ ظاهر مى شــود به عنوان نایب قهرمانى عالقه

ویژه اى دارد.
دیدار ذوب آهن و نفــت تهران را مى تــوان یکى از
حساسترین بازى هاى هفته پایانى دانست. دیدارى
که پیروزى در آن توانست ذوبى ها را به طور مستقیم

به آسیا دعوت کند.
ذوب آهن بازى را با حمالت دامنه دار خود آغاز کرد و
از همان ابتدا نبض بازى را در اختیار گرفت. شاگردان
قلعه نویى موقعیت هاى زیادى را روى دروازه نفت خلق
کردند که تنها یکى از آنها توسط «کى روش استنلى»
به گل تبدیل شد. نفتى ها هم که انگیزه اى براى این
بازى نداشــتند روى ضد حمالت خود توسط عیسى
آل کثیر حرکت هایى را داشتند که هیچکدام از آنها به

موقعیت گل تبدیل نشد.
نیمه دوم با ارائه بازى هجومى از دو تیم آغاز شد و شاهد
کت از نشان ه ا نفتت د ا ز از

شدنش منوط به قهرمانى استقالل در جام حذفى باشد. 
جالب اینکه امیر قلعه نویى مثل استقالل شروع بدى در 
این فصل داشت اما در نیم فصل دوم با کسب نتایج عالى 
و پیروزى مقابل حریفانى چون استقالل و پرسپولیس به 

مقام نایب قهرمانى لیگ رسید.  
نگاه به جدول نتایــج نیم فصل دوم قطعا افســوس

ذوب آهنى هــا را دو چندان مى کنــد و رتبه عجیب 
پرسپولیس قهرمان را در این نیم فصل نشان مى دهد.

 همانگونه که اشــاره کردیم تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان در نیم فصل دوم نسبت به نیم فصل نخست 
متحول شــد و در بین تیم هاى حاضــر در لیگ برتر 
بهترین نتایج ممکن را گرفت. ذوب آهن که در پایان 
9نیم فصل نخســت تنها 19 امتیاز گرفته بود و در رده 
دهم جدول حضور داشت، در نیم فصل دوم موفق شد 
5 امتیاز گرفته تا در مجموع بــا 55 امتیاز در رده دوم  36

جدول قرار بگیرد. 
11 پیروزى،  1شاگردان امیر قلعه نویى در نیم فصل دوم با
د 11گلخ 1گلزد 25 ت کشک ا 5ه

سومین تیم برتر در این مقطع از لیگ شد.
8پرسپولیس قهرمان این دوره از مسابقات با کسب 28

امتیاز در نیم فصل دوم چهارمین تیم برتر در این مقطع 
8از فصل شد. سرخ پوشان در نیم فصل دوم 8 بار پیروز 
3 بار برابر حریفان متوقف شده و 3 بار شکست  4 4شدند،
9 بار 9 بار گل زدند و 1خوردند. آنها در نیم فصــلدوم21

هم گل خوردند.
در نیم فصل دوم تیم فوتبال سیاه جامگان با کسب تنها 
7 امتیاز ضعیف ترین عملکرد را در بین تیم هاى لیگ 
1برترى داشت و بعد از آن نیز نفت تهران با 11 امتیاز در 

رده بعدى قرار مى گیرد. 
بهترین خط حمله در نیم فصل دوم به تیم اســتقالل 
تعلق مى گیرد. این تیم که در نیم فصــل اول با تنها 
11 گلزده بعد از نفت و سیاه جامگان در کنار استقالل 
خوزستان دومین خط حمله ضعیف را در اختیار داشت، 
2در نیم فصل دوم با 32 گل زده داراى بهترین خط حمله 
شد. ضعیف ترین خط حمله در نیم فصل دوم هم به دو 
د ا د دا لق ت د د گا ا ا د ش ت

و ســیاه جامگان با تنها یک پیروزى در این نیم فصل 
کمترین پیروزى را دارد. 

بیشترین تعداد مساوى در نیم فصل دوم به تیم پارس 
9جنوبى جم  تعلق مى گیرد. شــاگردان تارتار 9 بازى از 
15 بازى خود در نیم فصل دوم را با نتیجه مساوى به 
و پدیده هر کدام سپیدرود پایان رسانده اند. ذوب آهن،

3با تنها 3 مساوى داراى کمترین مساوى در نیم فصل 
دوم هستند.

رکورد کمترین شکســت در نیم فصل دوم با یک بار 
شکست خوردن در اختیار استقالل و ذوب آهن است 
و سیاه جامگان با 10 شکســت داراى بیشترین تعداد 

شکست در نیم فصل دوم مسابقات است. 
به ســراغ ذوب  آهن بازگردیــم. ذوب آهن در فصل 
هفدهم ترك عادت نکرد و نشان داد که در فصولى که 
در اشل یک مدعى بزرگ ظاهر مى شود به عنوان نایب 
قهرمانى عالقه ویژه اى دارد. آنان در فصلى که سپاهان 
قصد داشت همه آبروى خود و فوتبال اصفهان را یک 
داقل دند ک دا آ ا ش ا دهد فنا ه ا

داغ رتبه دوم بر دل استقالل

ما ذوب آهنیم و حاال حاال نایب قهرمان!

بازى زیبایى بودیم. نفت تهران هیچ نشانى از یک تیم
سقوط کرده نداشت و تا ثانیه هاى آخر مردانه جنگید.
اما ذوبى ها با یک بازى برتر توانستند از تک گل خود

کند.ک محاافظتظ
در هفته پایانى با پیروزى هر ســه تیم مدعى کســب
عنوان نایب قهرمانى لیــگ ذوب آهن با هدایت امیر

قلعه نویى این جنگ را از استقالل و سایپا برد.
شاگردان صفر در حالى که ذوب آهن با نتیجه یک بر
افاضلى را شکست داد، استقالل نیز نتیجه مشابهى 
54 امتیازى شود و در  4مقابل سپاهان به دست آورد تا
1 پیکان  1ـ  2رده سوم قرار بگیرد. سایپا هم که با نتیجه 2

را شکست داد به دلیل پیروزى دو تیم باالدستى 
رتبه اى بهتر از چهارم پیدا نکرد تا آســیایى 

1 گل زده و 11 گل خورده  5سه مساوى، یک شکست، 25
عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را از آن خود کنند. بعد 
4از ذوب آهنتیم اســتقالل با 34

دومین تیــم برتر در نیم  یازا امتا
1فصل دوم شد و سایپا با 31 امتیاز 

مشهدى سیاه جامگان و پدیده تعللق دارد. این دو  تیم
8 بار موفقبه گشودن دروازه 8تیمدر نیم فصل دوم تنها

حریفان شده اند.
9 گلل م پرســپولیسل باا 9در نیم فصل دول
خورده داراى بهترین خط دفاعى است 
1و بعد از آن استقالل با 11 گل خورده در 
رده بعدى قرار مى گیرد. سیاه جامگان 

8هم با 28 گلخورده ضعیف ترین
خط دفاعى نیم فصل دوم را 

اختیار دارد. در
ذوب آهن با 11 پیروزى 
در نیم فصل دوم داراى 
بیشترین پیروزى است 

فنا بدهد براى شهرمان آبرودارى کردند و حداقل  ب به جا
نایب قهرمانى به  اجازه ندادند عنوان
تهران برســد.ذوب آهن با پایان 
دو دیدارا پرفشارا ادها ود را آمآ للیگ خگ

مقابل استقالل مى کند تا بتواند 
کارهاى بزرگ خود را 

تکمیل کند.

گام پایانى لیگ براى مرد آلمانى و شاگردانش با خوشــى برداشته شد تا این 
تیم با ایستادن در پله سوم خود را براى سه فینال دیگر اردیبهشت ماه جهنمى 

آماده کند.
استقالل در ادامه بازى هاى مهم و حیثیتى اردیبهشت ماه موفق شد به دومین 
برد متوالى رسیده و این بار از ســد رقیب سنتى و دیرینه شهرستانى با تک گل 
مامه تیام عبور کند، نتیجه اى که باعث شد تا آبى ها باالتر از شاگردان شهریار و 
پشت سر پرسپولیس و ذوب آهن عنوان سومى لیگ هفدهم را بعد از آن شروع 

اسفناك به نام خود ثبت کنند.
«وینفرد شفر»، سرمربى آلمانى که از میانه هاى راه تیم ورشکسته استقالل را 
تحویل گرفته بود با تالش فراوان موفق شــد نظم و دیسیپلین خاصى به این 
تیم تزریق و در نیم فصل دوم یکى از بهترین هاى لیگ لقب بگیرد، تالشى که 
نتیجه اش شد ایستادن استقالل در پله سوم لیگ برتر تا یکى از اهداف این مربى 
کارکشته در اردیبهشت ماه برآورده شود. شکست ناپذیرى و با برد گام به فینال 
حذفى و پلى آف لیگ قهرمانان گذاشتن مى تواند براى مرد آلمانى و شاگردانش 
نقطه اطمینانى براى برپایى جشن جام در خرمشهر همین طور صعود به جمع 

هشت تیم برتر آسیا باشد.
شاید به همین دلیل بود که شفر بعد از 90 دقیقه حرص و جوش خوردن مقابل 
سپاهان با کشیده شدن سوت پایان بازى توسط محمدرضا اکبریان یک بار دیگر 

شال گردانى هاى معروف خود با شال آبى رنگ استقالل را به نمایش گذاشت با 
این تفاوت که استقاللى هاى نصف جهان این بار عالوه بر شال گردانى سرمربى 
خود شاهد رقص برره اى شفر در نقش جهان هم بودند تا این مرد آلمانى نشان 

بدهد که در مدت اقامت در ایران چیزهاى زیادى آموخته است!
شفر درســت در روزهاى شــادى موفقیت هاى تیمش را با طرفداران تقسیم
مى کند که هنوز با سران باشگاه براى تمدید قرارداد به نقطه مشترکى نرسیده 
است چون با اعالم اینکه مدیربرنامه اش مى تواند با ســایر مشتریان او وارد 
مذاکره شود، عمال شمشیر را براى سران استقالل که بى تفاوت نسبت به حفظ 
این مربى موفق عمل کردند، از رو بست. مردى که با بر زبان آوردن قهرمانى 
آسیا نشان داد باشگاه براى فصل آتى باید چه ابزارى در اختیار او قرار دهد جاه 
طلبى هایش را به رخ کشید تا بیشتر از قبل در دل طرفداران استقالل جا باز کند.

ر
ز

کنم ولى واقعا سپاهان پر از حاشیه 
بود. نمى خواهم مســائل را باز کنم 

ولى شرمنده هوادار شدم.
در مــورد مدت قــراردادش با  او
ســپاهان هم گفت: من یک سال 
دیگر قرارداد دارم و امیدوارم بتوانم 

اتفاق هاى امسال را جبران کنم.

گام پایانى لیگ براى مرد آلمانى و شاگردانش با خوشــى برداشته شد تا این 
تیم با ایستادن در پله سوم خود را براى سه فینال دیگر اردیبهشت ماه جهنمى 

ماده کند.
ستقالل در ادامه بازى هاى مهم و حیثیتى اردیبهشت ماه موفق شد به دومین 
متوالى رسیده و این بار از ســد رقیب سنتى و دیرینه شهرستانى با تک گل  رد
از شاگردان شهریار و مامه تیام عبور کند، نتیجه اى که باعث شد تا آبى ها باالتر

ش آ ا ا ف گ ل ا آ ذ ل ش

رقص برره اى در نقش جهان 
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نصف جهــان دیــدار پایانى ســپاهان در ورزشــگاه 
نقش جهان دیدارى بود که هواداران از خجالت هر فرد 
و تشکیالتى که احســاس مى کردند در نتایج فاجعه 
بار این تیم مقصر اســت در آمدند. این دیدار از دقیقه 
80 به بعد بــه مثابه یک کارگاه آموزشــى«فحش» 
شــد و تا دقایق زیادى بعد از بازى نیز توهین ها ادامه 
داشت و شاید اگر پخش آهنگ هاى اعصاب خردکن 
در ورزشگاه بعد از بازى نبود، هواداران مى ماندند و به 

شعارهاى خود ادامه میدادند. 
در دیدار پایانى زردهاى اصفهانى در اســتادیومى که 
موســوم به گودال مرگ است ،ســپاهانى ها با وجود 
حضور نزدیک به 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه نقش 
جهان نتوانستند استقالل را شکست دهند تا فصل سیاه 
این تیم با شکســت خانگى به پایان برسد. زرد پوشان 
البته روز خوبى برابر اســتقالل داشتند و چند موقعیت 
خوب خلق کردند اما در نهایت این اســتقالل بود که 
توانست با گل تیام برنده بازى باشــد و در نهایت این 
بازى با تک گل تیام به پایان رسید تا استقالل در لیگ 

هفدهم، به رده سوم دست پیدا کند.
 فصلى که با امید زیادى براى جبران فصل بد شانزدهم 
آغاز شــده بود پایانى فاجعه بار بــراى طالیى هاى 
اصفهان داشــت. انگار نه انگار که این تیم 5 قهرمانى 
در لیگ برتر به دست آورده و به فینال رقابت هاى لیگ 
قهرمانان و جام باشــگاه هاى جهان رفته است. نتایج 
ســپاهان در این فصل آنقدر بد و ناامیدکننده بود که 

کمتر خاطره اى از آن تیم قدرتمند و مدعى باقى ماند.
سپاهانى که با عبدا... ویسى و کرانچار و دیگران در لیگ 
شانزدهم در رتبه پنجم بازى ها را به پایان رسانده بود 
در لیگ هفدهم در پایان فصل چهاردهم شد. این یعنى 
ســپاهان بعد از دو تیمى که به لیگ دسته اول سقوط 
کردند سومین تیم ضعیف این فصل از رقابت ها بوده 
است و جالب است که این تیم از استقالل خوزستان، 
پدیده ، سپیدرود  و گسترش فوالد در رتبه اى پایین تر 

قرار گرفت. 
سپاهان فصل تلخش را مى توانست با یک برد خانگى 
مقابل چشــم هوادارانش با خاطره اى خوب به پایان 
برساند اما نمایش ضعیف این تیم برابر استقالل و در 
نهایت شکســت در نقش جهان چیزى جز اعتراض و 
انتقاد تند سکوها به همراه نداشت. روى سکوهاى نقش 

جهان که پیشتر در نصف جهان نسبت به وقوع اتفاقات 
گوناگون با عنوان «جمعه ســیاه» وعــده داده بودیم
نام هاى متفاوتــى فریاد زده شــدند. برخى هواداران

قلعه نویى برخى نوید کیا و برخــى دیگر گزینه هاى 
خودشان را فریاد زدند و این یعنى سپاهان اگر مدیریت 
نشــود فصل آینده هم مى تواند صــرف بحران هاى

تازه تر شود.
مأموریت ابراهیم زاده حاال در اصفهان تمام شده به نظر 
مى رسد او مى توانست در این هفته ها نقش منجى را در 
شهر زادگاهش و تیمى که با آن خاطرات خوشى داشت 
بازى کند اما نتایج سپاهان حتى مى تواند پایانى براى 

بازگشت کوتاه مدت ابراهیم زاده به لیگ برتر باشد.
کســب 9 امتیاز از 9 بازى کــه روى نیمکت رهبرى 
سپاهان نشست باعث شــد تا بسیارى انتخاب منصور 
ابراهیم زاده به عنوان ســرمربى زردپوشان براى وارد 
کردن شوك به این تیم بحران زاده را یک تصمیم کامًال 
اشتباه و بازگشت به عقب بدانند، کسى که با این نتایج 
عمال در اذهان طرفداران اصفهانى به عنوان یک مربى 

ناکام نامش را ثبت کرد.
مربى بومى که در ذوب آهن رقیب سنتى سپاهان یکى 
از بهترین سال هاى مربیگرى را پشت سر گذاشت و 
در همین تیم بود که از زیر سایه سرمربى هاى معروف 
خارج شــد تا طعم نفر اول بودن را بچشد و نشان دهد 
توانایى هاى زیادى دارد سال ها انتظار کشید تا سپاهان 
به او اعتماد کند اما چه فایده که این فرصت را در بدترین 
برهه زمانى و با بدترین سپاهان تاریخ به نام خود ثبت 
کرد تا عمًال دیگر هیچ شانسى براى هدایت این تیم در 

آینده نداشته باشد.
در روزهایى که ذوب آهن با امیــر قلعه نویى در جمع 
تیم هاى باالنشین موفق شد فصل را با نایب قهرمانى 
به پایان برساند و این شانس را داشته باشد در پلى آف 
آسیا طعم شیرین رسیدن به هشــت تیم برتر آسیا را 
بچشد سپاهان با ابراهیم زاده ناکامى هاى فراوانى را 
تجربه کرد که آخرین ناکامى شکســت دوباره مقابل 
استقالل وینفرد شفر آن هم در نقش جهان بود تا پرونده 

لیگ با تلخى براى منصور بسته شود.
ابراهیم زاده خــود بعد از این شکســت در کنفرانس 
مطبوعاتى بــا گلــه از طرفدارانى که از همــان ابتدا 
شعارهاى زیادى سر دادند و به تشویق مربى محبوب 

خود پرداختند گفت:« بــه پایان آمد این دفتر؛ حکایت 
همچنان باقى اســت» تا با همین جمله بتوان از بسته 
شدن پرونده مربیگرى کوتاه مدت اما پر از ناکامى او در 
بدترین سپاهان تاریخ لیگ برتر خبر داد. جایى که این 
مربى بعد از جانشــینى کرانچار از 9 بازى تنها 9 امتیاز 
کسب و تیم را در رتبه چهاردهم جدول تحویل مربى 

بعدى بدهد.
  پرافتخارترین تیم ایران در ســه فصل اخیر به اندازه 
کافى تاوان تصمیمات اشتباهى که در این سال ها اتخاذ 
شده را داده است.  حضور از اوج در رتبه چهاردهم و قهرو 
ناامیدى هواداران تاوان کمى نیست. تصمیماتى که با 
هدف انقالب و پوست اندازى در سپاهان آغاز و با قلع 
و قمع ستاره ها و بازیکنان قدیمى همراه بود برخالف 
آنچه دســت اندرکاران این پروژه فکــر مى کردند نه 
تنها چهره ســپاهان را نو نکرد و تغییر نداد بلکه حاال 
از یکى از قدرت هاى ایران تنها یک نام باقى گذاشته 

است. سپاهان با هدف انقالب اساسى دست به نابودى 
تمامى آنچه در این سال ها به دست آورده بود زد و حاال 
بازسازى این تیم پروژه بزرگى است که مدیریتى قوى 

مى خواهد. 
آن چیزى که رسانه ها و دلسوزان این تیم بر آن تأکید 
دارند این است که فصل تلخ سپاهان هرچه بود به پایان 
رســید و موضوع مهم آینده این تیم در لیگ هجدهم 
اســت. دورى یک ســاله دیگر از رقابــت هاى لیگ 
قهرمانان مى تواند تبدیل به فرصتى براى بازســازى 
ســپاهان باشــد. در این بین انتخاب ها به خصوص 
انتخاب کادرفنى آینده این تیــم و برنامه ریزى هاى 
کالن باشگاه براى ساختن یک تیمى بزرگ مى تواند 
سرنوشت سپاهان را در فصل بعد مشخص کند. همه 
در انتظار بازگشت سپاهانى پرقدرت هستند اما این نیز 
مشخص اســت که این یک پروژه دشوار و خطرناك 
اســت و مى تواند آینده یکى از بهترین باشگاه هاى 

فوتبال ایران را تهدید کند.
 آن طور که قبال در گزارشــى مفصل اشــاره کردیم 
و در مطبوعــات و ســایت هاى خبرى هــم در چند 
روز اخیــر راجع به آن گمانه زنى شــده ، این اســت  
ســپاهانى که قلعه نویى را براى فصل آینده نشــان 
کرده تــا این مربــى دوبــاره طالیى پوشــان را به 
روزهاى خــوب برگرداند، فعال منتظر بلــه احتمالى 
اســت.با توجه به اینکــه ذوب آهن فاقد هــوادار و 
ســپاهان هواداران بــى شــمارى دارد و امیرخان به 
تیم هاى پــر طرفــدار عالقــه ویــژه اى دارد این 
موضوع مى توانــد رنگ ژنــرال را  در اصفهان براى 
فصل هجدهــم تغییر دهد، ضمن اینکــه قلعه نویى 
به طــور میانگین در هر ســه مصاحبه بــه تمجید از 
سپاهان و گذشــته و ســاختارش مى پردازد و نشان 
داده کــه بدجــور دلش با ایــن تیم اســت. مدیران 
ســپاهان اگر مى خواهند پروژه بازگشت به روزهاى 
اوج را کلیــد بزننــد، اســتارت آن با عقد قــرارداد با 
امیر قلعه نویــى خواهد بود. ژنرال فردى نیســت که 
بى لیاقت هاى ســپاهان و کم کارى آنها که مدت ها 
باعث آزار و اعصاب خردى اصفهانى ها شده را تحمل 
کند و همان مردى خواهد بود که مى تواند نشان دهد 
بهترین فرشــته نجات پرافتخارتریــن تیم لیگ برتر 

ایران است.

دیگه بسه مردم آزار!
 مصاحبه سرپرست باشگاه ســپاهان با خبرگزارى 
تســنیم یک نکته مهم دارد. اینکــه تابش اعالم 
کرده که باشــگاه او با محســن مســلمان مذاکره 
کرده. از مدت ها قبل شــایعه تمــاس اصفهانى ها 
بــا هافبک نیمکت نشــین پرســپولیس به گوش 
مى رســید اما تابش همیشــه این موضــوع را رد 
مى کرد. نمونه اش مصاحبه او به تاریخ 15 فروردین 
که سرپرست ســپاهان به خبرگزارى فارس گفته 
هیچ صحبتى با مســلمان نکر ده چرا که قانون این 
اجازه را نمى دهد. حاال که لیگ تمام شده، اما لحن 
صحبت هاى سرپرست ســپاهان هم تغییر کرده. 
او گفته:«ما به طور مستقیم با این بازیکن صحبت 
نکردیم،  اما اگر الزم باشــد این کار را خواهیم کرد. 
ممکن اســت غیر مســتقیم با مســلمان صحبت 
کرده باشــیم. با توجه به اینکه بــه انتهاى فصل 
هم رســیده ایم، این کار غیر حرفه اى نیســت. بله 
ما بــا بازیکنان متعــددى در پســت هاى مختلف 
صحبت کرده ایم، اما با توجه به ســلیقه سرمربى با 

آنها قرارداد خواهیم بست.»

 این بدهى هاى بزرگ در باشگاه هاى سقوط کرده یا منحل شده را چه 
کسى مى پردازد؟ فدراسیون فوتبال براى این پرسش، پاسخى ندارد و 
مسئولیتى در قبال این بدعهدى هاى بزرگ در فوتبال ایران نمى پذیرد 

اما این یکى از مصادیق فساد مالى در فوتبال ایران است.
شاید شــروع کننده این بازى عجیب داماش بود، داماش با مدیریت 
امیر عابدینى اما این بازى را تیم هاى دیگرى نیز ادامه داده اند. آخرین 
نمونه اش صباى قم که راهکار را رئیس هیئت فوتبال قم براى اداره این 
باشگاه بدون بار بدهى ها ارائه کرده است. یک بازى توأم با ریاکارى که 
از این قرار است: «تیم بدهکار را منحل مى کنند و امتیاز شرکت در لیگ 
تیم منحل شده را به یک باشگاه دیگر انتقال مى دهند و از شر بدهى ها 
خالص مى شوند.» راهکارى ظاهراً قانونى که نشانه واضح فساد مالى 

در فوتبال است.
سال ها پیش امیر عابدینى با همراهى هیئت فوتبال گیالن همین بازى 
را اجرا کرد. پس از فاش شدن اختالس مالک باشگاه داماش (اختالس 
3 هزار میلیاردى هولدینگ امیرمنصور آریا) بدهى هاى سنگینى در این 
باشگاه به جا ماند و عابدینى هرگز مسئولیت این بدهى ها را قبول نکرد. 
طلبکاران پرشمار این باشــگاه به رغم محکومیت باشگاه داماش در 
کمیته انضباطى و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هرگز نتوانستند به 
مطالبات خود برسند و این البته تعجب آور نبود، چون عابدینى پس از 
ایجاد آن همه چالش مالى در باشگاه داماش، مدیر بازاریابى فدراسیون 
فوتبال شده بود و فدراسیون هم در اجراى احکام خود درباره رئیس مرکز 

اقتصادى اش بعید بود کارى انجام دهد. نکته عجیب این بود که هیئت 
فوتبال گیالن اجازه داد که امتیاز داماش به باشگاه و مؤسسه دیگرى 
منتقل شود. طلبکاران در واقع با باشگاهى مواجه شدند که منحل شده 
بود و معلوم نبود چگونه مى توانند از یک باشگاه منحل شده طلب هاى 
خود را دریافت کنند. (توضیح: این تیم داماش رشت که در لیگ دسته 
دوم بازى مى کند هیچ ارتباط سازمانى و تشکیالتى به داماش پیشین 
ندارد و با خرید امتیاز در لیگ دسته دوم و مدیریتى مستقل از داماش 
پیشین فعالیت خود را آغاز کرده و بدیهى است که هرگز مسئولیتى در 

قبال داماشى که عابدینى آن را منحل کرد، ندارد.)
این مسیر عجیبى که عابدینى با داماش طى کرد در حال تکرار است. 
تیم هاى بدهکار به انحالل براى فرار از بدهى ها فکر مى کنند و فدراسیون 
فوتبال نباید همچون دفعه پیشین سکوت کند. فردا اگر صباى قم منحل 
شد و امتیازش به باشگاه دیگرى با نام مشابه انتقال یافت، تکلیف خیل 
طلبکاران این باشگاه چه خواهد شــد؟ نفت تهران هم اگر از همین 

روش ها خواست از بدهى هاى هنگفت خود فرار کند، چه باید کرد؟
فدراسیون فوتبال روزى راه را اشتباه رفته که تیم ها را بدون ضمانت هاى 
مالى در لیگ ها مى پذیرد. وقتى یک ســرمایه گذار یا مؤسسه بدون 
پشــتوانه اقتصادى و بدون ضمانت هاى مالى مى تواند تیمى را اداره 
کند، باید منتظر این بدعهدى و بى مســئولیتى هم باشیم. بسیارى از 
سرمایه گذاران خصوصى با روش هاى مشابه از زیر بار بدهى ها فرار 
مى کنند و فدراسیون نیز جز صدور احکام در کمیته انضباطى کار دیگرى 
انجام نمى دهد. احکام صادر مى شوند اما ضمانت اجرایى ندارند و فقط 
تکه کاغذى در دست طلبکاران هســتند. البته طلبکاران باشگاه هاى 
بزرگ هم با این احکام فدراسیون فوتبال به جایى نمى رسند و سرانجام 
مجبور مى شوند پرونده خاك خورده خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بفرستند تا شاید بتوانند با فشار اى اف سى و با ایجاد خطر محرومیت از 
لیگ قهرمانان آسیا به بخشى از مطالبات خود دست یابند. واکنش هاى 
فدراسیون فوتبال در تمام این مسیرها چیست؟ آیا فدراسیون برخوردى 

شفاف و محکم با باشگاه هاى متخلف دارد؟ 

بازى کثیف دوباره کلید مى خورد

  مذاکره با مسلمان

بى لیاقت هاى سپاهان با روح و روان اصفهانى ها همه کار کردند

مأموریت ابراهیم زاده 
حاال در اصفهان تمام 
شده به نظر مى رسد 

او مى توانست در این 
هفته ها نقش منجى را 
در شهر زادگاهش و 

تیمى که با آن خاطرات 
خوشى داشت بازى کند 
اما نتایج سپاهان حتى 
مى تواند پایانى براى 
بازگشت کوتاه مدت 
ابراهیم زاده به لیگ 
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نصف جهان بازیکن و مترجم پرسپولیسى ها حاال در 
پروژه اى مشترك و ناخواسته جنجال جدید و حاشیه  
وخیمى را براى این تیم رقم زده اند.محسن مسلمان 
حتى در روزى که براى پرسپولیس بازى کرد باز هم 
براى این تیم حاشیه ساز شد. این بار سوژه جنجال 
او به صحبتهایــش درباره ادامه همــکارى اش با 
پرسپولیس برنمى گردد بلکه صفحه اینستاگرام او 
قهرمانى پرسپولیس را تا حدودى تلخ کرده. داستان 
از این قرار اســت که مهندس قرمزها هنگام جشن 
قهرمانى تیمش، مشــغول الیو گرفتن از این اتفاق 
بوده که یکدفعه نیک سیرت مترجم برانکو از عبارتى 
فوق منشورى اســتفاده مى کند. عبارتى که گفته 
مى شود مخاطبش کسى نیست جز سرمربى قرمزها. 
اگر چه نیک سیرت بعد از اینکه متوجه گاف بزرگش 
مى شود، از مسلمان درخواست پاك کردن ویدیو را 
مى کند اما هافبک قرمزها با خونسردى خاصى به 
الیو بودن پست اینستاگرامى اش اشاره مى کند تا 
مترجم پرسپولیس تبدیل به جنجالى ترین چهره این 
تیم در دو روز گذشته شود . اجازه دهید بیشتر در این 

باره توضیح دهیم!
دقایقى بعد از جشن قهرمانى پرسپولیس یک ویدئو 
وایرال شده با تیراژ وســیع در شبکه هاى اجتماعى 
دست به دست مى شــد. در این ویدئوى کوتاه که 
از الیو اینستاگرام محسن مسلمان ضبط شده بود، 
این بازیکن را در کانون توجهات در جشن قهرمانى 
پرسپولیس نشــان مى دهد و در حالى که مسلمان 
مشغول نمایان کردن حاشیه هاى این مراسم است، 
ناگهان صداى مترجم برانکو اصغر نیک سیرت به 
گوش مى رسد که با لحنى شوخ یک نکته تشویقى 

خطاب به محسن مسلمان به زبان مى آورد.
اشــاره نیک ســیرت خطاب به حضور دیرهنگام 
مسلمان در ترکیب سرخپوشان و ارسال سانترى از 
روى نقطه کرنر اســت که به گل سوم پرسپولیس 
منتهى شد و مســلمان را در جدول پاس گل ده گله 
کرد. نیک سیرت که قاعدتاً باید نزدیک ترین فرد به 
برانکو ایوانکوویچ باشد، در این چند جمله با طرفدارى 
از مسلمان به او یادآورى مى کند که با این پاس گل 
جواب دندان شکنى به ســرمربى پرسپولیس داده 
است. این صحبت هاى نیک سیرت به قدرى سریع 
و غافلگیرکننده است که محسن مسلمان واکنشى 

به این مسئله ندارد و بنابراین صداى نیک سیرت که با 
لحنى بد ادا شده است به سرعت و به دست هواداران 
دو آتشه اى که پاى الیو مسلمان نشسته بودند، همه 

گیر مى شود.
نکته مهم در این مسئله این است که اگرچه مسلمان 
ناخودآگاه یک گفتگوى خصوصى را افشا کرده است 
اما تحلیل فورى طرفداران پرســپولیس نگرانى از 
فضایى است که در تیم پرســپولیس وجود دارد. در 
کامنت هایى که صفحه هاى هوادارى و طرفداران 
تیم بعد از این ماجرا داشتند اینطور به نظر مى رسد 
که آن ها احساس کردند بین برانکو و نزدیک ترین 
فردش در این تیم فوتبال فاصله اى بزرگ وجود دارد، 
حال آن که برانکو قبــال مترجمى مثل رضا چلنگر 
را داشــته که نزدیک ترین فرد او در همه زمینه ها 

محسوب مى شود.
بنابر اخبار رســیده این ویدئو به ســرعت و بعد از 
جشن قهرمانى به دست پرسپولیسى ها و شخص 
برانکو نیز رسیده و اوقات ســرمربى پرسپولیس را 
تلخ کرده است و اگرچه آســکو (اسم مستعارى که 
کروات هاى پرسپولیس به نیک سیرت مى گوید) در 
جشن قهرمانى حضور دارد اما بعید به نظر مى رسد که 
رابطه این دو به حالت قبلى بازگردد و حاال باید انتظار 
داشت که یک بى اعتمادى شــدید از سوى برانکو 
نسبت به مترجمش که در این سه سال همواره کنار 

او بوده، شکل بگیرد.
البته نیک سیرت این موضوع را تکذیب کرد و به کرى 
خوانى با بازیکن حریف ربط داد، محسن مسلمان نیز 
در استورى گفته هاى نیک سیرت را تأیید کرد اما بار 
دیگر استفاده مکرر و افراطى از شبکه هاى اجتماعى 
باعث بروز یک حاشیه شد و جشن قهرمانى را به کام 
برانکو ایوانکوویچ تلخ کرد.شاید با این رخدادها باید در 
ادامه منتظر رضا چلنگر در کنار برانکو باشیم. مردى 
که مورد اعتماد ایوانکوویچ و کرانچار بوده و هستند 
و حاال که دیگر در سپاهان حضور ندارد  مى تواند به 

راحتى بر روى نیمکت پرسپولیس بنشیند.
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محصول جدید ورق هاى گرم بــا ضخامت کمتر از دو 
میلیمتر به ســبد تولید محصوالت شرکت فوالدمبارکه 

اصفهان افزوده شد. 
معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالدمبارکه اصفهان 
گفت: امســال ورق هاى گرم با ضخامت 1/8 میلیمتر 
براى تأمین نیاز داخل تولید مى شــود. محمود اکبرى 
میزان مصرف بازار داخلى این محصول جدید فوالدى را 
در سال 50 هزار تن پیش بینى کرد و افزود: هدفگذارى 
تولید ورق هاى گرم زیر دو میلیمتر در این شرکت، براى 

امسال مطابق با سفارش مشترى است.
وى کاربرد این نوع ورق هاى گــرم را در صنایع لوله و 

پروفیل و خودروسازى عنوان کرد و گفت: فوالد مبارکه 
مى تواند با تولید این محصول جدید ، بخشى از نیاز کشور 
را که از محل واردات تأمین مى شــد، تولید و به مصرف 

کنندگان عرضه کند.
معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالدمبارکه اصفهان 
زمان تولید و فروش این محصول را در خرداد وتیر  امسال  
اعالم کرد و افزود: برنامه فروش امسال فوالد مبارکه، 
هفت میلیون و 600 هزار تن محصول فوالدى و 8 درصد 
بیشتر از پارســال است و پیش بینى شــده براى تأمین 
بازارهاى داخلى، بیش از 80 درصد این میزان محصول 

به بازارهاى داخلى اختصاص یابد.

رئیس سازمان مدیریت حمل  و نقل بار شهردارى اصفهان 
از راه اندازى نخســتین مرکز معاینه فنى موتورســیکلت 
خبر داد و گفت: یک موتورســیکلت چهــار برابر خودرو 
آلودگى ایجاد مى کند. مجید طهماسبى افزود: همچنین 
سیستم هاى محاســبه وزن خودرو بدون نیاز به توقف و 
محاسبه میزان خســارت به جاده و تأسیسات به صورت 
آنالین براى نخستین بار در جاده هاى درون شهرى به کار 
گرفته مى شود. وى اظهارکرد: در حال حاضر 9 مرکز معاینه 
فنى سبک در اصفهان فعال است که روزانه بین 80 تا 85 
دستگاه خودرو به هر مرکز مراجعه مى کنند و چهار مرکز 

هم سال آینده به این تعداد اضافه خواهد شد.

وى افزود: روزانه30 دســتگاه خودرو به مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سنگین مراجعه مى کنند و با اطالع رسانى که در 
حال انجام است این تعداد به صورت مداوم در حال افزایش 
است. طهماسبى گفت: یکى از برنامه هاى سازمان، ایجاد 
توقفگاه و باراندازهاى حومه شــهر است که خودروهاى 
ســنگین داراى بار در این توقف گاه ها، متوقف و بار آنها 
ســاماندهى و توزیع و در نهایت توسط خودروهاى سبک 

وارد شهر  شود.
وى افزود: جلوگیرى از آسیب به تأسیسات شهرى، کاهش 
آلودگى هوا و مشکالت زیست محیطى از نتایج انجام این 

طرح است.

تولید محصول جدید ورق گرم 
در فوالدمبارکه

راه اندازى نخستین مرکز 
معاینه فنى موتورسیکلت

قول معاون وزیر 
براى تجهیز بیمارستان ورزنه

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت 
در زمینه ساخت بیمارستان ورزنه کمک هاى الزم را 
مى کند و بیمارستان را تجهیز خواهد کرد و در زمینه 
نیروى انسـانى، نمایندگان مردم در مجلس شـوراى 

اسالمى باید تالش خود را بکنند.
قاسـم جان بابایى ادامه داد: این پـروژه در قالب یک 
بیمارسـتان 32 تختخوابى در دست ساخت و تاکنون 

25 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
وى با اشـاره به اینکـه تا کنـون 5/3 میلیـارد تومان 
براى ساخت این بیمارستان هزینه شده است، خاطر 
نشـان کرد: امیدواریـم با تأمین سـایر منابـع مالى و 
امکانات، تا پایان سال شاهد بهره بردارى از این طرح 

باشیم.
 

کاهش نرخ مرگ و میر 
نوزادان در گلپایگان

ناصر رستمى،  مدیر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان 
گفـت: در سـال گذشـته از 1000 نـوزاد، پنـج نوزاد 
فوت شـدند که آن هم به دلیل ناهنجارى  و نارسایى 
مادرزادى بوده اسـت و این به معناى بهبود شـاخص 
مهم بهداشتى است که در شهرستان با کاهش مرگ 

و میر نوزادان مواجه بودیم.

گشایش 
نمایشگاه نقاشى-خط
نمایشگاه نقاشى خط در کاشان گشایش یافت.

در ایـن نمایشـگاه، 33 تابلـو در ابعـاد 70 در 100 
سانتیمتر از آثار «مهدى سـلمانى» به تماشا گذاشته 

شده است.
این نمایشـگاه، با هدف معرفى نقاشى خط به مردم و 

دادن انگیزه به جوانان در هنر آموزى برپا شده است.
مهدى سـلمانى حـدود 35 سـال اسـت که بـه هنر 

خوشنویسى مشغول است.
ایـن نمایشـگاه تـا 17اردیبهشـت در گالـرى 
«مایـا» واقـع در میـدان 12 فروردیـن کاشـان دایر

 است.

پایان هفتمین دوره مسابقات 
قرآن فرهنگیان استان

هفتمیـن دوره مسـابقات قـرآن فرهنگیـان اسـتان 
اصفهان بـا معرفى برگزیـدگان در میمه بـه کار خود 

پایان داد.
مدیر آموزش و پـرورش منطقه میمه گفـت: بیش از 
200شـرکت کننده از 41منطقه استان در رشته هاى 
حفظ، قرائت، احکام، تجربیات قرآنى و نهج البالغه، 
در دو گروه خواهران و برادران به مدت یک روز با هم 

به رقابت پرداختند.
رضا روح االمین افـزود: در پایان از هر رشـته، دو نفر 
برگزیده و در مجموع هشت نفر به مسابقات کشورى 
راه یافتند که این مسـابقات در تیر ماه سال جارى در 

مشهد مقدس برگزار مى شود.
وى هدف از برگزارى این مسابقات را، تعمیق فرهنگ 
قرانى و معارف اسالمى دانست و افزود: سال گذشته 
نیز چهار نفر از اسـتان اصفهان در مسابقات کشورى 

حائز رتبه برتر شدند. 

امروز هم سامانه بارش زا 
بر روى استان فعال است

اداره کل هواشناسـى اصفهان با صـدور اخطاریه اى 
اعالم کرد:  تا اواسـط امروز در نواحى جنوبى، شرقى 
و شـمال شـرقى اسـتان، آبگرفتگى معابـر عمومى، 
سیالبى شدن مسیل ها و جارى شدن روان آب پیش 

بینى مى شود. 
در این اخطاریه آمده اسـت: سـامانه بارش زا تا امروز 
بـر روى اسـتان فعـال خواهـد بـود و ناپایدارى ها به 
صـورت بارش هـاى رگبـارى، گاهـى همـراه بـا 
رعـد و بـرق، وزش بـاد شـدید و احتمـال تگـرگ

 است.

خبر

مدیـر تـاالر هنـر اصفهـان گفـت: فراخـوان مسـابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان اعالم شد.

محمدرضا رهبرى اظهار کرد:  از افراد فعال در این عرصه، 
درخواسـت کرده ایم نمایشـنامه هاى خود را در رده هاى 
سـنى خردسـال، کودك و نوجوان به دبیرخانه مسـابقه 

ارسال کنند.
وى افزود: بخش هاى اصلى این مسـابقه، شـامل بخش 
آزاد، ویژه و اقتباس است و موضوع نمایشنامه هاى شرکت 
داده شده در بخش آزاد، به انتخاب خود نویسندگان است 

و باید بر اساس استانداردهایى باشد که دانشمندان علوم 
تربیتى، بـراى رده هاى سـنى مختلـف مناسـب در نظر 

گرفته اند.
رهبـرى ادامـه داد: در بخـش ویـژه  ایـن مسـابقه هـم 
نمایشـنامه هایى که بتوانند حس تعلق کودك به اسـتان 
اصفهان را تقویت کند، داورى  مى شوند و در بخش اقتباس 
هم نویسـندگان مى توانند از شـاهکارهاى ادبـى دنیا که 
مناسب گروه سـنى کودك و نوجوان هستند، نمایشنامه  

اقتباس کنند و براى شرکت در مسابقه بفرستند.

مدیرکل پیشـگیرى و رفع تخلفات شـهرى شـهردارى 
اصفهـان گفـت: سیاسـت شـهردارى اصفهـان، حذف 
دستفروشان نیست، بلکه ساماندهى آنها در بازارچه هاى 

محلى مد نظر است.

حسـن محمدحسـینى اظهارکرد: از جمله معضالتى که 
دستفروشان به وجود مى آورند، سدمعبر، ترافیک شهرى و 
اختالل در حمل و نقل و عبور و مرور عابران پیاده و عرضه 
کاالهاى نامرغوب به مردم است که چهره بسیار زشتى را 

از شهر نمایان مى سازد.
وى افـزود: برنامه بلندمدت شـهردارى این اسـت محل 
فعالیـت دستفروشـانى کـه بـراى شـهر مشـکل آفرین 
نیسـتند را در بازارچـه هـاى محلـى شـهر قـرار دهـد تا 
دیگر در معابر شـهر، چهره نازیبایى از فعالیـت آنها دیده 

نشود.
مدیرکل پیشـگیرى و رفع تخلفات شـهرى شـهردارى 
اصفهـان تصریـح کرد: بـا توجه بـه اینکه دستفروشـان 
هزینه هاى مربـوط به اجـاره ملک، عـوارض و مالیات را 
نمى پردازنـد، کاالهاى خـود را با قیمتـى پایین تر عرضه 
مى کنند و ایـن امر، سـبب اسـتقبال شـهروندان از آنان 

مى شود. 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره خونى 
گروه AB  و B منفى کمتر از شش روز است، گفت: ذخیره خون در این گروه ها 
کمتر از سایر گروه هاى خونى است و از مردم تقاضا مى شود براى اهداى خون 
به پایگاه هاى تعیین شده مراجعه کنند. مجید زینلى با اشاره به اینکه از ابتداى 
فروردین تا پایان این ماه بیش از 13 هزار نفر در اســتان اصفهان براى اهداى 
خون به پایگاه هاى اهداى خون مراجعه کردند، اظهار کرد: از این تعداد، بیش از 

ده هزار نفر موفق به اهداى خون شدند.
وى افزود: از این تعداد اهدا کنندگان خون، 97 درصد را آقایان و 3 درصد را بانوان 
تشکیل مى دهند. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 65 
درصد خون ها توسط اهدا کنندگان مستمر اهدا مى شود، گفت: در حال حاضر 

ذخیره خون ما در استان اصفهان شش روز است.
زینلى گفت: از شهروندان در تمام گروه هاى خونى به ویژه این دو گروه تقاضا 
مى شود به صورت مستمر و تدریجى روزانه براى اهداى خون مراجعه کنند،  چرا 

که نیاز ما به خون روزانه 450 واحد است.

آگهى مزایده عمومى واگذارى اتاق پزشک مرکز خدمات جامع 
سالمت درچه 1 و 2 (درمان بستر شهداى درچه و درمانگاه امام رضا(ع)) 

و مرکز MMT مکتب الصادق وابسته به شبکه بهداشت و درمان خمینى شهر 
به صورت اجاره بهاى ماهیانه 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005-031 تماس  حاصل 

م الف: 168729فرمایند. 

در جشــنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید که به 
مناسبت گرامیداشــت هفته کارگر برگزار شد، از هشت 
کارگر نمونه، سه گروه کار نمونه، 12 قارى نمونه برادر و 
خواهر، سه بهبان و سه واحد و خانه بهداشت نمونه استان 
اصفهان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

و استاندار اصفهان تجلیل شد.
استاندار اصفهان در این جشــنواره که در اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان و با حضور جمعى 
از مســئوالن اجرایى اســتان، تشــکل هاى کارگرى، 
کارفرمایان، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى و... برگزار شــده بود، گفت: روز کارگر، روز 
انسان هاى شریف، زحمتکش و بى ادعاى جامعه است که 
این روز را به این قشر و البته کارفرمایان تبریک مى گویم.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: تنها کسى که در فرآیند 
اشتغال نقش دارد کارگر است و در راستاى بازدهى کار 
انجام وظیفه مى کند و مدیریت کالن باید شرایطى فراهم 

آورد تا این امر استمرار یابد.
وى با بیان اینکه خوشــبختانه جامعه ما از نظر قوانین 
اجتماعى و تعهدات دینى داراى شرایط خوبى است گفت: 
اگر در جاهایى هم قوانین نقض داشته باشد مسائل شرعى 
بین کارگر و کارفرما به کمک آمده و تعادل ایجاد مى شود. 
این در حالى است که در بخش نیمه دولتى یا به اصطالح 
خصولتى و در بخش خصوصى، ســعى بر حفظ نیروى 
کار علیرغم همه مشکالت براســاس تعهدات اخالقى 

و اعتقادى است.
اســتاندار اصفهان در ادامه به نکاتى اشاره کرد و گفت: 
در اســتان اصفهان صدها واحد صنعتى و تولیدى داریم 
که صفر تــا 60 درصد ظرفیت خــود فعالیت مى کنند و 
در حقیقت مریض اداره مى شــوند. این در حالى اســت 
که خصوصى سازى بســیار غلط انجام شده و واگذارى 
به گونه اى بوده که چیــزى به افراد کاردان و متخصص 
واگذار نشــده بلکه مجموعه ها به کسانى واگذار شد که 
چند صد میلیون به جیب زدند و کارخانه بدهکار شــد و 
همان کارخانه را شــوراى کارگرى و کارگران شــریف 
با احســاس وظیفه تصمیم به نگهدارى گرفته و کار را 
ادامه دادند ولى طبیعى اســت که این امر استمرار نیابد 
و براى همیــن کارگران به دلیل عــدم پرداخت حقوق 
چندین ماهه، به استاندارى مراجعه کردند و ما هم به آنان 
حق مى دهیم اما سئوال اینجاست که سازمان صنعت، 
معدن و تجارت(صمت)  طى این مسیر کجا بودند و آیا 
صرف صدور موافقت اصولى و واگذارى و صدور پروانه 
بهره بردارى کافى است و نباید بر این واحد نظارت کرد؟ 

و فقط کار مدیران ما میرزابنویسى است؟

مهرعلیزاده با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان باید برنامه داشته باشــد، اندیشه ورزى کرده و بر 
چگونگى فعالیت واحدها نظارت کند، از این سازمان به 
عنوان یک پزشــک متخصص نام برد و افزود: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت باید با نظارت و برنامه، تشخیص 
دهد که در آینده چه اتفاقى بــراى واحدهاى تولیدى و 
صنعتى از نظر تولید و اشــتغال مى افتد و به موقع اقدام 
کند و تأکید دارم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان باید هر لحظه این واحدها را مانیتور کند.
وى تصریح کرد: در ابتداى ورودم به استان فردى آشنا 
به صنعت را به عنوان دستیار ویژه انتخاب کردم تا پس از 
بررسى اعالم کند از هشت هزار واحد تولیدى و صنعتى 
در استان، چند صد واحد بیمار هستند و این کار تا حدودى 

صورت گرفته که جاى تشکر دارد.
اســتاندار اصفهان از ایجاد کلینیک صنعت در اســتان 
اصفهان در آینده خبر داد و گفت: با ابتکار اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان، در آینده کلینیک 
صنعت متشــکل از عده اى مدیران موفق که صاحبان 
واحدهاى تولیدى صنعتى استان هســتند مى توانند به 

واحدهاى بیمار کمک کنند. البته این مسئله رافع فعالیت 
سازمان هاى مربوطه نخواهد بود.

مهرعلیزاده اظهار کرد: براى استانى چون اصفهان که 
استانى بزرگ، ارزشمند، صنعتى، فرهنگى، شناخته شده 
در ســطح بین المللى و با مردمانى فرهیخته است بسیار 
کسر شأن است که میانگین بیکارى آن 2 درصد بیشتر از 

میانگین کشورى باشد و این افت دارد.
وى ریشه این امر را سرمایه گریزى اعالم کرد و گفت: 
احترام به سرمایه گذار از ســوى مدیران اجرایى، امرى 
واجب است و باید به سرمایه گذار امتیاز داده شود. اینکه 
مدیرى مسئولیت داشته باشد و هیچکس را نپذیرد معنا 
ندارد. سرمایه گذارى که ریســک را پذیرفته و افراد را 
مشــغول به کار مى کند، داراى تقواى بیشترى نسبت 
به اینگونه مدیران اســت. البته وضعیــت در این زمینه 
نسبت به گذشته بهتر شــده، ولى هنوز در شأن استان 

اصفهان نیست.
استاندار اصفهان امسال را سالى استثنایى درخصوص آب 
اعالم کرد و گفت: امسال بى آب ترین سال در طول یکصد 
سال گذشــته از نظر میزان آب ورودى به سد زاینده رود 

اســت. بنابراین اصفهانى ها باید مراقب مصرف آب در 
شرب و بهداشت باشــند وگرنه از تیرماه دچار مشکل 

خواهیم شد.
وى افزود: اگر هر فرد به هر نحــو، بتواند 25 درصد در 
مصرف آب صرفه جویى کند ما مى توانیم امسال را سپرى 
کنیم و اگر سال آینده آب بیشتر شد من به عنوان استاندار 

قول مى دهم آب را در زاینده رود اصفهان جارى سازم. 
مهرعلیزاده یادآور شــد: به هیچ واحد صنعتى در استان 
اصفهان اجازه داده نخواهد شــد به علــت کمبود آب 
تعطیل شود و ما بر حفظ اشتغال کارگران در این واحدها 

تأکید داریم.
■■■

معاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى نیز با 
تبریک هفته کارگر گفت: اگر امروز هر کس به وظیفه 
خود عمل کنــد و همه با هم تالش کنیم، مشــکالت 

اقتصادى در کشور حل خواهد شد.
ســید حمید کالنترى اظهار کرد: بایــد گله گذارى ه ا و 
سیاسى کارى کنار گذاشته شــود و با تعاون، مشکالت 

صنعت، جامعه کارگرى، اقتصاد و... را برطرف سازیم.

وى استان اصفهان را چشم و چراغ کشور دانست و گفت: 
استان اصفهان استانى ثروتمند، متعادل و داراى مردمانى 
فهیم و اندیشمند است و نباید مشکل داشته باشد. بلکه 
باید بتواند مشکالت چند اســتان دیگر را هم حل کند و 

مى تواند استان معین چند استان کشور باشد. 
■■■

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم گفت: در 
تحقق شعار امسال همه قواى سه گانه دخیل هستند و 
باید اقدام کنند و اگر مى خواهیم کشــور نجات پیدا کند 
همه باید دست به دست هم دهیم و با مشارکت مردم از 

کاالهاى ایرانى حمایت کنیم. 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
افزود: با خرید کاالهاى ایرانــى، از بیکارى فرزندانمان 
در کارخانجــات جلوگیرى کنیم و در رفع مشــکالت 
کارفرمایان بکوشــیم تا بتوانیم مشکل کارگران را حل 

کنیم. 
وى عدم استفاده از جوانان در پســت هاى مدیریتى به 
دلیل نداشــتن تجربه را رد کرد و گفت: باید به جوانان 
دهه 60 اعتماد کرد که جزو نخبگان هستند ولى کسى 
آنها را به بازى نمى گیرد. ولى باید از آنان در پست هاى 

مدیریتى استفاده شود. 
■■■

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان هم به 
عنوان میزبان، هفته کارگر را تبریک گفت. 

محسن نیرومند با بیان اینکه 70 درصد جمعیت استان 
اصفهان را جامعه کارگرى تشــکیل مــى دهد گفت: 
مهمترین مؤلفه تولید از نظر علماى علم اقتصاد، نیروى 
کار و نیروى انسانى است و هر چه روبات هم ساخته شود 
جایگزین نیروى کار نخواهد بود. وى با ارائه گزارشى از 
انتخاب برترین ها در این جشــنواره گفت: از 3665 نفر 
که براى انتخاب کارگر نمونه ثبت نام کردند داوران در 
نهایت هشت کارگر نمونه استان و سه گروه کار نمونه را 
انتخاب کردند. این درحالى است که از شش نفر کارگر 
نمونه در کشور، یک نفر از استان اصفهان است و از سه 
گروه کار نمونه کشور نیز باز هم یک گروه کار از استان 

اصفهان است. 
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
همچنین بــه نصف جهان گفت: تعــداد کارگران فعال 
در استان اصفهان چندان دقیق نیســت اما تعداد افراد 
داراى بیمه کارگرى در اســتان اصفهان به یک میلیون 
و 106 هزار نفر مى رســد که از این تعــداد 266 هزار 
نفر بیمه اجبارى هســتند. نیرومنــد همچنین از 260 
هزار نفر افراد بازنشســته در اســتان اصفهان هم خبر 

داد. 

مهر علیزاده در مراسمى با حضور معاون وزیر تعاون، انتقادهاى تندى از سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به عمل آورد

خشم  استاندار به سمت «صمت» 

نیاز اصفهان به گروه خونى AB  و B منفى

انتشار فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسى 
کودك و نوجوان

دستفروشان حذف نمى  شوند، ساماندهى مى شوند

ساسان اکبرزاده
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گفتگو با قاتل بى رحم کودك 10ساله

او را کشتم چون
 به من فحش داد و کرایه نداد

«التماس مــى کرد، فریــاد مــى زد و از رانندگان 
عبورى کمک مى خواســت اما هیچکس صدایش 
را نمى شــنید و من هــم توجهى بــه فریادهایش
 نمى کردم حتى التماس ها و گریــه هایش نیز بى 
فایده بــود! به همیــن دلیل ناگهــان در یک جاى 
خلوت توقف کردم لباس هایــش را از تنش بیرون 
آوردم، دســت و پاهایــش را با طنــاب قرمز رنگ

 بستم و...»
 اینها بخشــى از اظهارات جوان 27 ساله اى است 
که روز چهارشنبه هفته گذشته در مشهد در پوشش 
راننده تاکسى تلفنى اینترنتى «محمدحسین»کودك 
ده ساله را از مقابل منزلشان ربود و او را در جاده فرعى 
معروف به جاده شهرك صنعتى شاندیز به قتل رساند. 
آنچه مى خوانید گفتگوى کوتاه روزنامه «خراسان» 

با عامل این جنایت وحشتناك است.
نامت چیست و چند 

سال دارى؟
«سجاد.ر» هســتم و خرداد 

1370 به دنیا آمدم.
کالس  تــا 
چندم درس 
خوانده اى؟

ســال 1392 و در رشــته 
حقوق از دانشــگاه پیام نور 

دانــش آموخته شــدم و مدرك 
کارشناسى دارم.

در مشهد زندگى مى کنى؟
بله البته قبًال در شــاهرود بودیم و در سال 1388 در 

دانشگاه شاهرود پذیرفته شدم اما از شش سال قبل 
به مشهد آمدیم.

فرزند چندم خانواده هستى؟
دو خواهر بزرگ تر از خودم دارم که ازدواج کرده 

اند و من آخرین فرزند خانواده ام.
شغلى  چه  پدرت 

دارد؟
بازنشسته است.

پرایــد مال 
خودت بود؟

نه مال پدرم است اما آن را 
در اختیار من گذاشته بود تا 

با آن کار کنم.
کشــى فر مسا

 مى کردى؟
بله در شــرکت اینترنتى 

حمل و نقــل... کار مى کردم 
چون مشکل مالى داشتم.

چرا آن کــودك را 
کشتى؟

او مســافرم بود ولى 
کرایه اش را نداد من 
هم عصبانى شــدم و 
او را بــه جاده شــهرك 
صنعتى بردم؛ لباس هایش 
را بیرون آوردم؛ دست و پاهایش 
را بســتم و او را داخــل صندوق عقب

 انداختم.

با چه وسیله اى او را کشتى؟
در یک جاده خاکى او را از صندوق عقب بیرون آوردم 

و با سنگ و چاقو به قتل رساندم!
در آن لحظه چه احساسى داشتى؟

او التماس مى کــرد ولى خودش 
مقصر بــود. چــون به من 

فحش داد.
روى داشبورد پراید 
مارمولک  تصویر 

کشیده اى چرا؟
آن تصویــر و حروفى 
که به التین مارمولک 

نوشته شده از قبل بود.
حــاال چه احساســى 

دارى؟
پشیمانم.

وقتى او را کشــتى دلت به حالش 
نسوخت؟

باید کرایه ام را مى داد چون آدرس را بلد نبود و من در 
شهر دور زدم یا پدر و مادرش به او کارت بانکى مى 

دادند که کارت هم نداشت.
چگونه او را سوار کردى؟

من آن طرف خیابان توقف کردم او به ســویم آمد و 
گفت آژانس هستى؟ من هم گفتم بله بیا باال...

مجردى؟
بله.

چرا لباس هایش را بیرون آوردى؟
مى خواستم گرو نگه دارم تا پدر و مادرش پول مرا بدهند!

معاون اجتماعى انتظامى استان کرمانشاه از دستگیرى 
عامل اصلى اسیدپاشى در شهرســتان اسالم آبادغرب 

خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا آمویــى اظهار کــرد: این حادثه 
اسیدپاشى روز 26 فروردین در شهرســتان اسالم آباد 
غرب رخ داد و با توجه به حساســیت موضوع، رسیدگى 
به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. 
وى با بیان اینکه این حادثه در مقابل یکى از مدارس شهر 
اسالم آبادغرب رخ داد، ادامه داد: پس از حضور مأموران 
در محل حادثه مشخص شد نوجوانى 11 ساله مورد حمله 
اسیدپاشى قرار گرفته است. سرهنگ آمویى خاطرنشان 
کرد: این دانش آموز از ناحیه سمت راست صورت و پشت 

دو کتف مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود. 
معاون اجتماعى انتظامى استان کرمانشاه با بیان اینکه 
عامیلن اسیدپاشــى دو نفر بودند که یکى از آنها پس از 
وقوع حادثه دستگیر شد، افزود: عامل اصلى نیز که جوانى 
20 ساله بود، جمعه شب(7اردیبهشت) پس از شناسایى 
مخفیگاهش در عملیاتى ضربتى دستگیر شد. وى ادامه 
داد: این فرد پس از بازجویى هاى فنى و تخصصى پلیس 
به جرم خود مبنى بر اسیدپاشى اعتراف و علت کارش را 
نیز اختالفات شخصى عنوان کرد. سرهنگ آمویى ادامه 
داد: پس از تکمیل تحقیقات، متهم به همراه همدستش 
براى ســیر مراحل قانونى و صدور حکــم الزم تحویل 

مراجع قضائى شدند.

رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اهواز از جان باختن یک مرد بر اثــر اتصال برق و آتش 
سوزى در یک واحد باب منزل مسکونى ویالیى در منطقه 

پردیس اهواز خبر داد.
آتش پاد على تراب پور اظهار کرد: ساعت 22 و 30 دقیقه 
جمعه شب وقوع یک فقره آتش سوزى در یک باب منزل 
مسکونى ویالیى در خیابان گلزار یک، منطقه پردیس 
اهواز به سامانه 125 اطالع رسانى شد. وى با بیان اینکه 
یک مرد در اتاق خانه محبوس شــده بود تصریح کرد: 
استنشاق دود ناشى از آتش سوزى سبب خفگى و جان 
باختن وى شده و جسد دچار ســوختگى ناشى از حریق 
مى شــود. تراب پور علت حادثه را اتصال برق یخچال 

اعالم کرد.

گمرك ایران از توقیف بزرگ ترین محموله قاچاق انسان 
خبر داد و اعالم کرد: 16 تبعه یکى از کشورهاى همسایه 
که قصد داشتند به شیوه قاچاق از مرزهاى رسمى کشور 
خارج شوند، روز جمعه از سوى مأموران گمرك شناسایى 

و متوقف شدند.
مأموران گمرك در یک هفته گذشته موفق به کشف پنج 
محموله قاچاق انســان به تعداد 28 نفر شدند؛ این افراد 
اتباع کشورهاى همسایه و بیشتر ایرانى بودند که قصد 
داشتند با پنهان شدن در البه الى محموله هاى خروجى، 
وارد ترکیه شوند که با هوشــیارى مأموران گمرك و به 
کمک دستگاه هاى کنترلى ایکس رى و رصد اطالعات 
موفق به این کار نشــدند. مأموران گمرك سال گذشته 
موفق به کشف بیش از 500 مورد قاچاق انسان شدند، اما 
در سال جارى به  دلیل شرایط برخى کشورهاى همسایه و 
تجهیز گمرکات کشور به دستگاه هاى کنترلى پیشرفته، 
کشف قاچاق انســان رشــد قابل توجهى داشته است. 
 قاچاق انسان بیشتر در بار پنبه، نخ، کنجد و محصوالت 

پتروشیمى صورت مى گیرد.

دستگیرى متهم اصلى 
اسیدپاشى به پسر 11ساله 

اتصال مرگبار برق یخچال 

توقیف بزرگ ترین 
محموله قاچاق انسان 

پدر 50 ساله که براى نجات دخترش وارد استخر آب شده بود غرق شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در این حادثه که ساعت 20 و 5دقیقه جمعه شب 
رخ داد دختر بچه چهارساله بر اثر بى احتیاطى داخل استخر آب کوچه فرش نگارستان در راوند کاشان سقوط کرد و پدر این دختر بچه 

براى نجات وى وارد استخر شد. 
حسین ریاحى افزود: در این حادثه پدر دختر جان خود را از دســت داد و دختر چهار ساله بعد از احیا به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
منتقل شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، حال دختربچه چهار ساله را رضایت بخش 

اعالم کرد. 

جان باختن پدر براى نجات فرزند

زن جوان، خواستگار سابق خود را وارد خانه خود در زاهدان کرد تا با 
کمک او سناریوى مرگ دلخراش همسرش را رقم زند.

معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچســتان گفت: پنج شنبه شب 
گزارشــى مبنى بر اسیدپاشى به یک زن و شــوهر جوان در یکى از 

محالت زاهدان به نیروى انتظامى اعالم شد.
على اکبر صفرزاده افزود: در این حادثه که حوالى ساعت سه بامداد پنج 
شنبه رخ داده اســت فردى وارد منزل این زوج تازه ازدواج کرده شده 
و اقدام به اسیدپاشــى مى کند. وى ادامه داد: در این حادثه مرد جوان 
هدف اصلى اسیدپاشى قرار گرفت و تنها چند لکه اسید روى پا هاى 
زن ریخته شد. صفرزاده با بیان اینکه مرد جوان بر اثر شدت سوختگى 
صورت و بدن جمعه شب در بیمارستان فوت کرد، تصریح کرد: پس از 
بررسى هاى تخصصى مشخص شد فرد اسیدپاش قبًال خواستگار زن 
مقتول بوده است و قبل از ازدواج نیز زن جوان را تهدید به انجام چنین 
کارى کرده است. معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان با اشاره به 
اینکه زن جوان پس از ازدواج نیز با فرد اسیدپاش در ارتباط بوده است، 
گفت: طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد زن جوان در این حادثه 
با فرد اسیدپاش همکارى داشته و ورود این فرد در نیمه شب به خانه 
این زوج جوان با هماهنگى زن مقتول انجام شده است. وى اظهار کرد: 
با اقدامات و هدایت هاى قضائى انجام شده فرد اسیدپاش شناسایى و 
دستگیر شد. همچنین با توجه به اینکه همکارى همسر مقتول در این 
حادثه براى دستگاه قضائى محرز شد، دستور دستگیرى این زن جوان 
نیز صادر شد و هم اکنون هر دو متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى در 

بازداشت به سر مى برند.

قتل همسر به کمک خواستگار سابق
پزشــکان چینى یک حلقه کش پالستیکى را که بعد 

از چند ماه و به دلیل اســتفاده طوالنى وارد 
گوشت دست یک دختربچه چهار 

ساله شده بود، خارج کردند.
این حلقه کشى مدت طوالنى به 
دست دختربچه چینى که «لى 

لى» نام دارد بوده و به مرور 
گوشت دست او به دور حلقه 
رشد کرده است. مادربزرگ 
و پدربزرگ این دختربچه که 

در استان «آن هوئى» زندگى 
مى کنند در ماه ژانویه متوجه شدند 

که ساعد او متورم شده است. اگر چه 
کودك شکایت مى کرد که دستش بى حس شده 

و درد مى کند ولى آنها اقدامى نکرده و منتظر بازگشت 
پدر و مادر او شدند که در شهر دیگرى کار مى کردند.

بعد از اینکه والدین این کودك بازگشتند بالفاصله 
او را به نزد دکتر بردند. آنها چندین بیمارستان 
عوض کردند تا متوجه شــدند که 
کودك آنها شــش مــاه پیش 
حلقه پالستیکى به دستش 
انداخته است و تاکنون آن 
را از دستش در نیاورده و این 
کش به تدریــج وارد بافت 
دست او شده است. به گزارش 
«اسپوتنیک»، پرشکان با جراحى 
توانستند این کش را از دست او خارج 

کنند و این عمل 30 دقیقه به طول انجامید.

کش پالستیکى جذب  دست دختر 4 ساله شد

مرگ همزمان دو برادر در روستاى «ده موسى» بخش «خزل» استان همدان تحت بررسى قرار دارد.
رئیس پلیس شهرستان نهاوند در مورد جزئیات این خبر گفت: دو برادر 25 و 35 ساله که هر دو متأهل نیز هستند، 
ساعت 21 جمعه شب براى آبیارى زمین هاى کشاورزى خود از منزل خارج مى شوند که با توجه به اینکه ساعت از 
نیمه هاى شب مى گذرد، خانواده به گوشى تلفن هاى همراه آنان تماس مى گیرند که پاسخى نمى شنوند به همین 
علت نگران مى شوند و به محل زمین هاى که این دو برادر براى آبیارى مى روند، مراجعه مى کنند که متأسفانه با 
جنازه آنها روبه رو مى شوند. سرهنگ منصور ملکى اضافه کرد: بر اساس اظهارات خانواده این دو برادر رعد و برق علت 
مرگ آنها بوده است که پرونده مرگ این دو برادر توسط پلیس، پزشکى قانونى و دستگاه قضائى تحت بررسى است. 

مرگ عجیب 2 برادر در شب بارانى 

بامداد دیروز زن جوان و دو فرزندش در یک خانه در منطقه دربند جان باختند.
ســاعت 1و40دقیقه بامداد روز شــنبه مأموران 
کالنترى 122 دربند در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم کردند ســه عضو یک خانواده 
(مادر 30 ســاله و پســر و دختر هفت و سه ساله) 
در یک منــزل در دربند جــان خود را از دســت

 داده اند.
اطالعات اولیــه حاکى از این بود که همســایه ها 
با صــداى داد و فریــاد زن جوان بــه منزل وى 
رفتــه و بــا جســم بى رمــق زن جــوان و پیکر 
بى جــان دو فرزندش روبه رو شــده و زن جوان را 
به بیمارســتان انتقال داده بودند کــه وى نیز در 
بیمارســتان بــه کام مرگ فــرو رفــت؛ ظاهراً 
زن جوان هنــگام حادثه داخل حمــام بوده، پس 
از خروج از حمام با اجســاد بى جــان دو فرزندش 

داخل اتــاق روبــه رو شــده و درحالى کــه بى رمق بــوده از همســایه ها کمک خواســته 
بود.

بررسى هاى اولیه نشان داد که احتماًال اعضاى این خانواده براثر گازگرفتگى به کام مرگ فرو 
رفته اند که اجساد هر سه متوف ى با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت براى 
بررسى علت دقیق مرگ به پزشــکى قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه

 دارد.

مدیر روابط عمومى پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس بهبهان از تیرانــدازى مجدد به این 
پاالیشگاه در پنج شنبه شب و دستگیرى سه نفر از 

عامالن این تیراندازى ها خبر داد.
هدایت ا... درخشنده با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
در پى تیراندازى به ســمت خودروهاى حراســت 
پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فــارس در حوالى 
ساعت 2 بامداد چهارشــنبه از سوى دو راکب یک 
موتورســیکلت،  پیگیرى هاى انتظامى و قضائى 
براى شناســایى عاملین این تیراندازى آغاز شد. 
وى ادامه داد: حوالى ســاعت 23 پنج شــنبه شب 
نیز افرادى ناشــناس از روگذر شرقى محور اصلى 
بهبهــان - رامهرمز اقدام به تیرانــدازى هوایى و 
همچنین تیراندازى به سوى درب ساختمان ادارى 
پاالیشگاه کردند که خوشــبختانه تلفاتى برجاى 

نگذاشت. 
مدیر روابط عمومى پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس اضافه کرد: با تشکیل پرونده قضائى 
براى این دو حمله طى تحقیقات انتظامى و اطالعاتى براى شناسایى عامالن دو تیراندازى اخیر 
به این پاالیشگاه، پنج شنبه شب نیروهاى انتظامى و امنیتى سه نفر از عامالن این تیراندازى ها 
را دستگیر کردند. درخشنده با بیان اینکه پروژه پاالیشگاه بید بلند خلیج فارس یک ابَرپروژه و 
سرمایه ملى اســت، اظهار کرد: این پروژه در صورت تکمیل 100درصدى و تولید، روزانه 2/5 

میلیارد دالر سودآورى براى اقتصاد کشور خواهد داشت.

قاتل نامرئى
 جان مادر و فرزندانش را گرفت

دستگیرى 3 نفر از عامالن تیراندازى 
به پاالیشگاه بهبهان

یک خانه در تهران مورد سرقت میلیاردى قرار گرفت.
ســحرگاه روز جمعه، با اطالع مأموران کالنترى 118 ستارخان از ســرقتى در میدان توحید 
تهران و حضور در محل، مالباخته اظهار کرد: در خانه  ام به وسیله افراد ناشناسى تخریب شده و 
قطعاتى برلیان، سنگ هاى قیمتى و شمش به ارزش تقریبى دو میلیارد تومان به سرقت رفته

 است.

سرقت 2 میلیاردى از خانه اى اعیانى 

دادستان عمومى و انقالب کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک ها بعد از انجام هر 
معامله اى حتمًا شماره حساب دریافتى را با شماره حساب خود مطابقت دهند.

به گزارش تســنیم، رضا شــاکرمى گفت: اخیراً شــیوه جدیدى از کالهبردارى در پرونده ها 
مشاهده مى شود که الزم است افراد نسبت به آن 
آگاه شوند تا از افزایش آن جلوگیرى شود. وى در 
تشریح این شیوه کالهبردارى گفت: افراد هنگام 
پرداخت وجه خرید یا تســویه بدهى خود، ادعاى 
واریز وجه را مطرح مى کنند و فروشنده یا طلبکار 
هم پس از دریافت پیامک بانک در همان لحظه، 
متوجه مى شود که به ظاهر، مبلغ برایش واریز شده

 است.
شــاکرمى افزود: اما در واقع موضوع این است که 
شــخص کالهبردار قبًال با مراجعــه به بانکى که 
مالباخته در آن حســاب دارد، حســابى به نام خود 
افتتاح مى کند اما شــماره تلفــن مالباخته را براى 
ارســال پیامک به بانک مى دهد؛ بنابراین هنگام 
انتقال وجــه، پیامک تراکنش انجام شــده براى 
صاحب تلفن همراه ارسال مى شود اما در واقع پول 

به حساب دیگرى واریز شده اســت. وى  تأکید کرد: در حقیقت مالباخته در آن لحظه با تصور 
واریز وجه، بدون اینکه به دقت شماره حســاب را کنترل کند کاال را به خریدار تحویل مى دهد 
و زمانى متوجه موضوع مى شــود که دیگر کار از کار گذشته است. شاکرمى تصریح کرد: افراد 
هنگام دریافت پیامک از بانک ها و ادعاى افراد مبنى بر واریز وجه حتمًا شماره حساب پیامک 
شده را با شماره حســاب واقعى خود مطابقت دهند تا مورد سوء اســتفاده افراد کالهبردار قرار

 نگیرند.

راه جدید کالهبردارى از حساب هاى بانکى
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

یقین بر چهار پایه استوار اســت: بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه 
واقعیت ها، پنــد گرفتن از حــوادث روزگار و پیمودن راه درســت 
پیشینیان. پس آنکس که هوشمندانه به واقعیت ها نگریست، حکمت 
را آشــکارا بیند و آنکــه حکمت را آشــکارا دیــد، عبرت آموزى را 
شناسد و آنکه عبرت آموزى شناخت گویا چنان است که با گذشتگان 

موال على (ع)مى زیسته است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار با استناد به مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد کلیه امور مرتبط با 
آرامستان شهر اعم از تغسیل، تدفین، تنظیف، رفت و روب معابر و قطعات، نگهدارى سرویس هاى 
بهداشتى، نگهدارى فضاى ســبز و انتظامات و نگهبانى و غیره را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى، براساس اسناد و مدارك مربوطه و شرح وظیفه تعیین شده به شرکت ها و پیمانکاران 
(اشخاص  حقیقى و حقوقى) مجرب و واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اســناد و مدارك مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/02/25 به دبیرخانه 
شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت 
شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین اداره خدمات و 
ایمنى شهرى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 142 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به 

سئواالت احتمالى مى باشد.

چاپ دوم

آگهى مناقصه نوبت اول 

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شــهردارى وزوان با عنایت ردیف بودجه ســال 1397 خود در نظر دارد بهسازى 
معا بر شهر در قالب خرید آسفالت براســاس تن و MC براساس مترمربع و پخش 
و اجراى کامل آن از محل اعتبارات شــهردارى به مبلــغ 3/000/000/000 ریال به 
پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان به منظور کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ: 1397/02/08 به امور مالى شهردارى مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ: 1397/02/17 پیشنهادات خود را جهت 
شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهردارى تسلیم نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده مناقصه مى باشد. 

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار با استناد به مجوز شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد امور 
مدیریتى، نظارتى و کارگزارى بازار روز هفتگى (دوشــنبه بــازار) را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به بخش خصوصى (اشخاص حقیقى و حقوقى) واجد شرایط واگذار نماید. 
متقا ضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده و همچنین شرح وظیفه و شرایط 
تعیین شده، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/02/25 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار 
مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى

 www.gazborkhar.ir  در دسترس مى باشد. همچنین اداره خدمات و ایمنى شهرى 
با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 142 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سئواالت 

احتمالى مى باشد.

چاپ دوم

آگهى تجدید مزایده عمومى

 على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 9 واحد تجارى از طبقه همکف، 
طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 97/02/26 به شهردارى 

نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت اول

آگهى مزایده (مرحله سوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 33147 مورخ 96/12/14 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2504 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى قطعه زمین شماره 2 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 1714 فرعى از 2638 اصلى به متراژ 65/75 م.م با کاربرى 
تجارى واقع در کوى احمدآباد- خیابان امام رضا (ع)- نبش خیابان شاهد طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 604/900/000 ریال به شرح ذیل از طریق 
مزایده به صورت 5 درصد نقد و مابقى در 3 قسط ماهیانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.  
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت اول

تجدید مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/16 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها و خیابان هاى اصلى، 
کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 11 نفر نیروى کار (شامل ده کارگر و یک نیروى متخصص) طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف معابر، شست و 
شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، 
نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها و انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و 
پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادرات و... از برف که بردن برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر 
موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر 
شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد، تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و 

حمل زباله ها به محل سکوى زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت 
دولتى و شهردارى ها را داشته باشند.

2. شرکت کنندگان مى بایست داراى توان، تجربه و تخصص کافى تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى در امور خدماتى و کسب تأییدیه از سوى حراست شهردارى بوده و از نظر مالى 
توانایى پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه کارگران بدون نیاز به دریافت مبلغى از کارفرما شهردارى را داشته باشند.

3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 104629754001 نزد 
بانک صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک مورد قبول نمى باشد).

ب: نحوه شرکت در استعالم:
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 97/02/24 به امور مالى شهردارى 

مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به 

دبیرخانه شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و مدارك ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد الزم به ذکر است در موضوع فعالیت شرکت پیشنهاددهنده ذکر 

انجام امور خدماتى و تأمین نیرو ذکر گردیده باشد.) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.
پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و مهر پیمانکار رسیده باشد.

3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز یک شنبه مورخ 97/02/30 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى در 
کمیسیون بالمانع است.

4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود واریز و رسید 
آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. 
8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد. 

9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى است پس از تحویل قطعى 
قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد.

10. آیین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل طرفین خواهد بود.
11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.

12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1398 مبلغ موردنظر برحسب درصد 
اضافه مى گردد.

13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.
14. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

15. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت مورد نیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى زباله را که در صورت استفاده پیمانکار از این دو دستگاه، کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به عهده 
پیمانکار خواهد بود و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان شهردارى) بر 

عهده پیمانکار مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
16. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.

17. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.
18. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب از سوى مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

19. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
20. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله مالك واگذارى مناقصه خواهد بود.

21. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در صورت عدم 
مراجعه نفر اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم.

22. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى شهردارى طرق رود 
و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.

23. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.
24. نوبت اول در تاریخ 1397/02/09 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1397/02/16 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد.

25. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت و شهردارى معرفى نماید.
26. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به مراجع ذیربط 

و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید. 

نوبت اول
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به مناسبت فرا رســیدن نهم اردیبهشت، روز شوراهاى اسالمى، 
رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر که ریاست شوراى اسالمى 
استان را نیز عهده دار است در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان، 
به تشریح فعالیت هاى شوراى اسالمى خمینى شهر در دوره پنجم 

پرداخت.
عبدا... کیانى که به جز دوره ســوم، در بقیه دوره هاى شــوراى 
اسالمى خمینى شهر جزو منتخبین بوده است، ابتدا اعیاد شعبانیه 
و فرا رســیدن روز شوراها را به همه اعضاى شــوراها در سراسر 
اســتان اصفهان تبریک گفت و افزود: اعضاى شوراى اسالمى 
خمینى شهر با شعار ادامه ســازندگى و تثبیت مدیریت در دوره 
پنجم در انتخابات شــوراها شــرکت کردند و خوشبختانه هر 9 
نفر با رأى باالى مردم انتخاب شــدند که این امر، بار ســنگینى 
را بر دوش اعضاى دوره پنجم شــوراى اســالمى خمینى شهر 
گذاشــته و ما دین عظیمى براى تحقق این شعار به شهروندان 

داریم.
وى ادامه داد: اعضاى شوراى اسالمى خمینى شهر در دوره پنجم، 
اولین کار خود را با تثبیت مدیریت شــهرى آغاز کرد و در اولین 
نشست، شهردار فعلى را که آگاه و فعال و موفق در بخش عمرانى 
بود انتخاب کرد و با توجه به اینکه وى در دوره چهارم هم شهردار 

خمینى شهر بود برنامه هاى ما شش ماه جلو افتاد.
رئیس شوراى اســالمى خمینى شــهر گفت: با توجه به اینکه 
خمینى شهر بیش از 250 هزار  نفر جمعیت دارد و حکم شهردار 
شهرهاى داراى بیش از 200 هزار نفر را وزیر کشور باید امضا کند 
این امر صورت گرفت و شهردار فعلى کار خود را عمًال آغاز کرد و 

در این راستا ما به قول خود عمل کردیم.
کیانى ادامه داد: پــس تدوین برنامه و حرکــت در چند محور و 
انجام کارهاى زیربنایى در دســتور کار اعضاى شوراى اسالمى 
خمینى شــهر قرار گرفت و موفق شــدیم در اولین سال فعالیت 
دوره پنجم شورا، بودجه شــهردارى را به موقع تصویب کنیم و 
با تصویب پروژه هاى عمرانى، فعالیت در این بخش را اســتمرار

 بخشیم.

 فعالیت هاى عمرانى در دوره پنجم
وى با بیان اینکه فعالیت هاى عمرانى بسیار خوبى در دوره پنجم 
شوراى اســالمى صورت گرفته و ادامه دارد گفت: در سال 96، 
معاونت عمران شــهردارى خمینى شــهر اقداماتى چون بلوك 
فرش خیابان صدوقى به میــزان 7000 مترمربع، جدولگذارى 
محالت منظریه در 100 کیلومتر، زیرســازى و آسفالت محالت 
منظریه در 250 هزار مترمربع، زیرسازى و آسفالت جاده خوشاب 
به میزان 8500 مترمربع، زیرسازى و آسفالت خیابان حکیم فرزانه 
به میزان 6500 مترمربع، آسفالت جاده پالرت در دو هزار مترمربع 
و زیرسازى 4000 مترمربع، اجراى اسکلت و سقف سوله سازمان 
موتورى شهردارى به مســاحت 2400 مترمربع، پیاده روسازى 
بلوار فیض االسالم شــامل جدول با 1500 متر طول و سه هزار 
مترمربع بلوك فرش، 1200 متر طول جدول و 1200 متر طول 
کانیو و 6000 مترمربع آسفالت خیابان کوهى، پیاده روسازى بلوار 
نبوى منش در 2600 مترمربع، عملیات عمرانى بام ســبز شامل 
اجراى مالون، ســنگ فرش، عملیات خاکبردارى و خاکریزى، 
جدولگذارى، آســفالت و بلوك فرش میدان مدرس با 24 هزار 

مترمربع و... را به انجام رسانده است.
کیانى به فعالیت هــاى عمرانى در میدان ورودى خمینى شــهر 
از ســمت دانشــگاه آزاد هم اشــاره کرد و گفت: وسعت اجراى 
این پروژه 50 هــزار مترمربع بوده و 12 هــزار متر طول جدول 
و 25 هزار مترمربع زیرســازى و آســفالت آن صــورت گرفته

 است.
وى لکه گیرى در مناطق چهارگانه شهردارى خمینى شهر را جمعًا 
10 هزار و 400 تن و آســفالت معابر را 61 هزار و 600 مترمربع، 
اعالم کرد و گفت: آسفالت پارك شــهروند در 5000 مترمربع، 
آسفالت کندرو عموشــاهى در 6000 مترمربع، آسفالت ورودى 
کمربندى خمینى شــهر به میزان 5000 مترمربع، جدولگذارى 
خیابان مهارت با 2000 متر طول، جدولگــذارى تفکیکى B با  
150 هزار متر طول جدولگذارى، پیاده روســازى کندرو جنوب 
بیمارســتان منظریه شــامل 400 متر طول جدولگذارى، 700 
مترمربع بلوك فرش، تکمیل ســوله بحران با هزینه دو میلیارد 
ریال، اجراى کفپوش، احداث سکوها، تکمیل سرویس بهداشتى 
و محوطه سازى، زیرسازى و آســفالت خیابان بهمن (روبه روى 
سوله بحران) در 9400 مترمربع آسفالت، روکش خیابان میریان 
جوى آباد جدیــد در 12 هزار و 570 مترمربع آســفالت، روکش 
باند شــمالى بلوار نبوى منش 8950 مترمربع آســفالت، افتتاح 
مجموعه فرهنگى نیلفروش زاده به مســاحت 1800 مترمربع، 
روکش باند شمالى بلوار مدافعان حرم (حدفاصل چهارراه دولت 
تا میدان امام حســن(ع)) در 4000 مترمربع آسفالت و همچنین 
احداث میدان تقاطع شهید مدنى و بسیج هفتصد دستگاه با 850 
مترمربع آســفالت و 500 متر طول جدولگذارى، عملیات احداث 
میدان دوشــاخ با پیشــرفت فیزیکى 40 درصد و احداث 4500 
متر طول جدولگذارى و زیرســازى 20 هزار مترمربع، عملیات 
احداث فاز اول پارك ســاحلى با پیشــرفت فیزیکى 35 درصد و 

هزار متر طول جدول گــذارى و 13 هزار مترمربع زیرســازى و 
1600 متر طول مالون، عملیات احداث پــارك خانواده هفتصد 
دستگاه با پیشرفت فیزیکى 30 درصد، احداث 20 عدد سرعتکاه 
در سطح شــهر، احداث 50 عدد سرعتگیر در سطح شهر و نصب 
400 عدد تابلوهاى عالیم هشــداردهنده ایمنى در سطح شهر 
از دیگر اقدامات انجام شــده در دوره پنجم شــوراى اســالمى 

خمینى شهر است. 
رئیس شوراى اسالمى خمینى شــهر از اتمام چندین پروژه نیمه 
تمام در ســال جارى در خمینى شــهر خبر داد و افزود: از دیگر 
برنامه هاى شــورا در دوره پنجم، اتمام پروژه خیابان شــهداى 
خوزان، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان صدوقى و.. است که سعى 

مى شود تا پایان سال جارى به اتمام برسد.
کیانى در ادامه اظهار کرد: ســال گذشــته خیابان ایثار و میدان 
دوشاخ که سمت ورودى اصغرآباد در منطقه بافت کارگاهى است، 
آزادسازى، زیرسازى و جدولگذارى شده است و آسفالت آن انجام 
مى شود. این در حالى است که ساختمان موتورى شهردارى که در 
وسط شهر بود و براى مردم مشکالتى به همراه داشت براساس 
تصمیم شورا و شــهردارى، در آینده نزدیک جابه جا مى شود و به 
زمینى به وســعت 15 هزار مترمربع که در منطقه دوشاخ مدنظر 

است انتقال مى یابد.

 برنامه ریزى هاى فرهنگى
 کیانى که خود در شهرهاى مختلفى همچون فریدونشهر، درچه، 
دستگرد خیار، ســده لنجان و ورنامخواســت به عنوان شهردار 
طى 27 سال فعالیت داشته گفت: شــورا و شهردار خمینى شهر 
برنامه ریزى هاى فرهنگــى را مدنظر دارند، بــه گونه اى که به 
خصوص در ایام تعطیالت نوروز 97، توانستند 140 برنامه متنوع 
را در مناطق چشــمه الدر، بام سبز، خانه ســرتیپ، عصارخانه، 
خانه مجیر، خانه عماد ســیادت، خانه زهتــاب و... با همکارى 
هنرمندان براى شهروندان و مهمانان اجرایى کنند و طى 20 روز، 
150 هزار نفر از این برنامه هــا و مراکز بازدید کردند و ما حتى در 
روز 13 فروردین، بین مردم 23 هزار پالستیک براى جمع آورى 
زباله توزیع کردیم و مردم نیز از فضاهاى زیباى خدادادى در این 
مناطق که بى نظیر اســت دیدن کرده و لحظات بسیار خوشى را 

سپرى کردند.
وى گفت: مجموعه فرهنگى نیلفــروش زاده در محله جوى آباد 
در چهار طبقه با 1800 متر زیربنا بــراى اجراى برنامه، در اختیار 
هنرمندان خواهد بــود. همچنین خمینى شــهر در اجراى تئاتر 

خیابانى حرف براى گفتن دارد.
رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر عنوان کرد: با کمک خیرین و 
در حد توان، توانستیم تنها زمین چمن خمینى شهر را که خشکیده 
بود آبیارى کنیم و براى اســتفاده ورزشکاران در اختیار آنان قرار 
دهیم. همچنین شــهردارى با ســرمایه گذارى مطلوب، سالن 
سرپوشیده ورزشى شــهدا را با امکانات خوب، در دو ماه آینده در 

خمینى شهر به بهره بردارى خواهد رساند.

 وجود 600 هکتار بافت فرسوده
کیانى افزود: معاون عمرانى استاندار سابق، خمینى شهر را قطب 
گردشگرى مى دانست و ما نیز نسبت به بازسازى میراث فرهنگى 
و تاریخى شهر اقدام کردیم. از سوى دیگر شهردارى خمینى شهر 
که داراى قدمت صد ساله است داراى 600 هکتار بافت فرسوده 

مصوب است و شهردارى و شورا ســعى دارد با مشوقاتى، نسبت 
به احیاى بافت فرســوده اقدام کند و طرح هایى براى آن مدنظر 
است. این در حالى اســت که ما در مرکز شهر، خیابان مرکزى و 
خیابان شهداء را در  بافت فرسوده داریم که سعى مى کنیم نسبت 
به احیاى آن اقدام کنیم و منطقه را از فرســودگى نجات دهیم و 
روانسازى مسائل ترافیکى را در این منطقه براى مردم به ارمغان 

داشته باشیم.

 به دنبال سرمایه گذار
وى یکى از سیاست هاى شوراى اســالمى خمینى شهر را که به 
شهردار نیز ابالغ شده است، جذب سرمایه گذار اعالم کرد و گفت: 
با توجه به اینکه امروز شهردارى ها به لحاظ اقتصادى مشکالتى 
دارند و تنها راه درآمد شــهردارى دریافت عوارض ساخت و ساز، 
خودرو و... است. برنامه ریزى براى ایجاد درآمد پایدار باید صورت 
پذیرد و در این راستا بسترســازى و حرکت هاى زیربنایى براى 
مشارکت سرمایه گذاران در پروژه هاى مختلف با اعطاى مشوقات، 
زمین و پروانه انجام شــده و ســرمایه گذاران بیش از گذشته، به 
اجراى پروژه هاى مختلف در خمینى شــهر ترغیب شده اند. هم 
اکنون نیز مراحل اطالع رسانى پروژه سیتى سنتر خمینى شهر با 
برآورد صد میلیارد تومان در زمینى به مســاحت 8000 متر جنب 
پارك پیروزى در حال انجام براى انتخاب ســرمایه گذار اســت. 
همچنین قرار است پارك قدیمى روبه روى مسجدالنبى(ص) که 
15 هزار مترمربع وسعت دارد به صورت پارك خانوادگى درآید و 
2000 مترمربع آن براى پیست اسکیت آماده شده است، که در پى 

جذب سرمایه گذار هستیم.
رئیس شوراى اســالمى خمینى شهر از ســرمایه گذاران بومى 
و غیربومى خواســت تا براى احداث پارکینگ، هتل، رســتوران 
گردون و کافى شاپ در چشمه الدر، بام سبز و... سرمایه گذارى 

و مشارکت کنند.
کیانى البته از مردم فهیم خمینى شــهر نیــز بخاطر پرداخت به 
موقع عوارض و اعتمادى که به شــهردارى و شــوراى اسالمى 
خمینى شهر دارند تشکر کرد و گفت: با پرداخت به موقع عوارض 
و مشارکت مردم در اجراى پروژه ها، ما توانستیم دیون شهردارى 
و پیمانکاران را پرداخت کنیم و صد پروژه را در دوره هاى چهارم و 
پنجم تکمیل کرده یا ادامه دهیم. این در حالى است که بسیارى از 
پروژه هاى عمرانى امانى- پیمانى با مدیریت بسیار خوب شهردار و 
بهره گیرى از امکانات و پرسنل موجود شهردارى بدون هزینه کرد 
اضافى به ثمر نشســته که از رموز موفقیت شــورا و شهردارى و 

تعامل با مردم بوده است.
رئیس شوراى اسالمى خمینى شــهر همچنین از تعامل شورا و 
شهردارى با مسئوالن دستگاه هاى اجرایى شهرستان خبر داد و 
گفت: امروز جو بسیار خوب و دوستانه اى از نظر کارى بین شورا، 
شهردارى و مسئوالن حاکم است که مى تواند انجام فعالیت ها را 

میسر سازد. 

 منظریه را آماده کردیم
کیانى اظهار کــرد: در دوره چهارم و پنجم شــوراى اســالمى 
خمینى شهر، بحث منظریه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
در این منطقه مطرح بود. مردم این منطقه 20 سال پیش هزینه 
ارائه خدمات مســکن را پرداخــت کرده بودند ولى منازلشــان 
امکانــات اولیه را نداشــت و مراجعــات مردم به شــورا در این 

زمینه زیاد بــود که با کمک اســتاندار قبلى اصفهــان و توافق 
با مدیــرکل راه و شهرســازى اصفهان و فعالیت شــهردارى و 
شــورا، منطقه منظریه در وســعت 250 هزار مترمربع آسفالت 
و جدولگذارى شــد و مــردم در ســال جــارى از آن بهره مند 

شدند. 
از سوى دیگر با کمک استاندار سابق و فرمانداران خمینى شهر 
و با پیگیرى هاى مســتمر نمایندگان مردم فهیم خمینى شهر، 
شهردار و شــوراى اسالمى شــهر و تنظیم توافقنامه با دانشگاه 
صنعتى، توانســتیم در پایان سال گذشــته، طلب شهردارى از 
دانشــگاه صنعتى درخصوص پرداخت هزینه ساخت و ساز را که 
35 میلیارد تومان بود در قالب اوراق مسکوت دریافت کرده تا در 

زمان سررسید وصول کنیم.

 نگاه شورا به شهر است
کیانى از برگــزارى 74 جلســه و 175 مصوبــه در دوره پنجم 
شــورا که اکثراً هم اجرایى و عملیاتى شــده تا اردیبهشت 97 
خبر داد و گفت: کمیســیون هاى تخصصــى عمران به صورت 
هفتگــى و کمیســیون هاى فرهنگى- اجتماعــى و بودجه هر 
15 روز یکبار تشــکیل مى شــود و نگاه شــورا همواره به شهر 
بوده نه شــهردارى و تالش آن اســت با تعامل، مسائل را پیش 
ببریم و مشــکالت را حل کنیم که این امر تاکنون نتایج خوبى 
به همراه داشته اســت و اقدامات انجام شــده در سطح شهر با 
عدالت و جامع نگرى و فعالیــت در کلیه مناطق، صورت پذیرفته 

است.
وى با بیان اینکه مردم رضایتمندى خود را از شورا و شهردارى به 
طرق مختلف اعالم کرده و مى کنند، افزود: ما به دنبال ایجاد امید 
و شور و نشاط در مردم هستیم و حضور بیش از 150 هزار نفر در 
برنامه هاى ما نشــان رضایت مردم از عملکرد شورا و شهردارى 

دارد، ولى ما از آن راضى نیستیم. 

 تحقق 93 درصدى بودجه
رئیس شوراى اسالمى خمینى شــهر بودجه سال 97 شهردارى 
خمینى شهر را یکصد میلیارد تومان بیان کرد و گفت: بودجه سال 
گذشته شهردارى خمینى شهر 90 میلیارد تومان بود که بیش از 

90 درصد آن تحقق یافت.
وى از تعامل بســیار خوب اعضاى شورا با شــهردار و شهردار 
با اعضاى شــوراى اســالمى خمینى شــهر خبــر داد و گفت: 
شــهردار خمینى شــهر برنامه ها و مصوبات شــورا را در سطح 
شــهر به خوبى به اجرا درمــى آورد و حتــى در مقابل اعضاى 
شورا، پاسخگوســت و شــورا نیز تمام قد از مجموعه شهردارى 
خمینى شــهر که بدون هیچ توقعى فعالیــت مى کنند، حمایت 

مى کند.

 مهاجرت معکوس به خانه
رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر خاطرنشان کرد: در گذشته 
و با توجه به اینکه خمینى شهر چســبیده به اصفهان است مردم 
از نظر امکانات خود را بــا اصفهان مقایســه مى کردند و چون 
امکانات چندانى در خمینى شــهر نبود به اصفهان مى آمدند ولى 
امروز دریافتند که بسیارى از امکانات شــهرى در خمینى شهر 
به نحو مطلوب فراهم شده اســت و مراجعه معکوس دارند و به 

خمینى شهر بازگشته اند.

وى خیرین خمینى شهر در زمینه هاى مختلف را در کشور زبانزد 
خواند و از آنان که در بخش هاى مختلف مشارکت دارند قدردانى 

نمود. 
کیانى گفت: خمینى شهر با تقدیم 2300 شــهید به انقالب و با 
داشتن حدود 350 شــخصیت علمى- فرهنگى و فقهى، سزاوار 
ارائه خدمات بیشــتر که در شأن مردم این شــهر است مى باشد 
و امید اســت بتوانیم براى رفاه و آرامش آنان در شهر، گام هاى 

بلندترى برداریم.

 شوراها را تضعیف نکنید
رئیس شوراى اســالمى اســتان اصفهان در بخش دیگرى از 
این گفتگوى اختصاصى به نصف جهان گفت: اگر شــهروندان 
در هر شــهر، مدیران متخصص را براى عضویت در شوراهاى 
اســالمى انتخاب کنند بالطبع به مردم و دولــت کمک خواهد 

شد.
کیانى با بیان اینکه متأســفانه برخى نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى و مدیران اجرایى براى شوراها ارزش قائل نیستند گفت: 
آنها فکر مى کنند اعضاى شــورا رقیب آنان هســتند و سعى در 
تضعیف شوراها دارند ولى به عنوان رئیس شوراى اسالمى استان 
اصفهان از آنان مى خواهم تا شــوراها را تقویت کنند که در این 

صورت بار دولت سبک خواهد شد.
وى ادامه داد: شــوراها عصاره نخبگان هر شــهر هستند که با 
دلســوزى مى توانند کمک دولت و نمایندگان باشــند ولى این 
دید در مســئوالن تاکنون جا نیافتاده تا از پتانســیل و ظرفیت 
فراوان شــوراها در زمینه هاى مختلف اســتفاده کننــد. این در 
حالى اســت که منطقًا شــوراهاى محلى، براى رفع مشکالت 
به نحو مطلوب تر مى تواننــد راهکار پیدا کــرده و آن را اجرایى 

کنند.
وى در ادامه افزود: کارهایى را در شوراى اسالمى استان پیگیرى 
کرده و با مدیران براى رفع مشــکالت ارتباط مستمر داشته ایم 
تا با بهره گیرى از تجربیات 30 ســاله خود در مدیریت شهرى، 
در راســتاى باز کردن گره ها و حل مشــکالت شهرســتان ها 

بکوشیم.
کیانى به مناســبت نهم اردیبهشــت روز شــوراها، به اعضاى 
شوراهاى اسالمى توصیه کرد با تعامل با شهرداران، دست واحد 
شده و در راستاى رفع مشــکالت مردم گام بردارند و از سیاست 
کارى پرهیز کنند تــا موفقیت که همانا خدمت به شــهروندان 
است حاصل شود و بدینســان جّو امید، نشاط و شادى در جامعه 

طنین افکن شود. 

رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر در گفتگو با نصف جهان خبر داد

بسترسازى براى مشارکت سرمایـه گذاران 
در پروژه هاى خمینى شهر

شوراها 
عصاره نخبگان هر 
شهر هستند که با 
دلسوزى مى توانند 

کمک دولت و 
نمایندگان باشند ولى 
این دید در مسئوالن 
تاکنون جا نیافتاده تا 
از پتانسیل و ظرفیت 
فراوان شوراها در 
زمینه هاى مختلف 

استفاده کنند. 
این در حالى است 
که منطقًا شوراهاى 
محلى، براى رفع 
مشکالت به نحو 

مطلوب تر مى توانند 
راهکار پیدا کرده و 
آن را اجرایى کنند

ساسان اکبرزاده

ی  ی   ورای اسال
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رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: در شش ماهه 
دوم سال گذشته، به شــکل جدى جلوى مخارج اضافه 
شهردارى گرفته شــد و به بیان دیگر، جلوى ریخت و 

پاش ها را گرفتیم. 
فتح ا... معین اظهارکرد: یکــی از انتقادهایى که به من 
مى شــد این بود که اعداد و ارقام اعالم شــده را از کجا 
آورده ام. شخصًا در مالقاتى که با شهردار قبلى در فاصله 
دو ماهه میان دو شورا داشــتم آمارى اعالم شد مبنى بر 
اینکه در سال 1396 اعتبار مصوب 2750میلیارد تومان 
بود و تقریبًا معادل 2500 میلیــارد تومان در این فاصله 
بدهى ایجاد شده است. وى گفت: در یک دوره اى تقریبًا 

تمام سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهردارى زیان ده 
بودند، تا اواسط سال گذشته تنها 30 درصد بودجه محقق 
شــده بود؛ بدین معنا که با یک وضعیت اسفبار روبه رو 
شده بودیم و افرادى که با ساختار و تشکیالت شهردارى 
آشنا هستند، این نگرانى را داشتند که شهردارى امکان 
ادامه کار پیدا نکند. رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
افزود: در سال 1396 آنچه اعضاى شوراى پنجم بسیار 
مصرانه پیگیرى کردند، این بود که هزینه هاى اضافه در 
شهردارى کنترل شــود. وى ادامه داد: در همین راستا، 
صرفه جویى هایى انجام شد که نتیجه آن، جلوگیرى از 

ریخت و پاش هاى شهردارى است.  

 رئیس پارك علم و فناورى شــیخ بهایى شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان از ســاخت برج فناورى 14 طبقه و 

اولین ساختمان سبز در این مجموعه خبر داد.
حمید مهدوى اظهارکرد: ســاخت برج فناورى در پارك 
علم و فناورى شــیخ بهایى واقع در شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان، در مراحل پایانى است و پیش فروش 
واحدهاى آن از نیمه سال گذشته آغاز شده است و تا نیمه 
اول سال 1398، این برج 14 طبقه با 120 واحد ادارى به 

بهره بردارى خواهد رسید.
وى افزود: شرکت هایى که به عنوان واحدهاى فناورى، 
مجوز پذیرش در شهرك را داشته باشند و شرکت هایى که 

از معاونت فناورى، تأییدیه دانش بنیان دارند، مى توانند 
واحدهاى این بــرج را به عنوان دفتــر کار، انتخاب و از 

مزایاى آن استفاده کنند.
رئیس پــارك علــم و فناورى شــیخ بهایى بــا بیان 
اینکه قوانین منطقه آزاد بر کار شــرکت هاى ســاکن 
برج فنــاورى حاکــم اســت، ادامــه داد: هزینه هاى 
توســعه بازار، دسترســى به آزمایشــگاه ها، کارگاه ها، 
معافیت هــاى مالیاتــى، معرفى محصــول از طریق 
نمایشــگاه ها و ارتباطات خارجى و سایت هاى خبرى، 
از دیگر مزایایى است که این شــرکت ها از آن بهره مند 

مى شوند. 

وضعیتمان اسفبار بود؛ جلوى 
ریخت و پاش ها را گرفتیم

اصفهان؛ چشم انتظار برج 
فناورى و ساختمان هاى سبز

امحاى 40ُتن کاالى قاچاق 
در اصفهان

بیش از 40ُتـن کاالى قاچـاق در اصفهان کشـف و 
معدوم شد.

مدیر روابط عمومى سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال و ارز 
استان اصفهان گفت: این محموله قاچاق شامل برنج، 
بادام و گردو است که در بازرسى کارشناسان اصناف 
و مأموران نیروى انتظامى از سـطح اسـتان، کشف و 

معدوم شد.
محمـد جـواد ابراهیمیـان افـزود: ارزش ریالـى این 
محموله، بیش از هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

وى گفت: با نظر کارشناسان معاونت غذا و دارو،  این 
کاالها غیرقابل مصرف براى بدن اعالم شده بود.

رقابت دانش آموزان اصفهانى 
در مسابقات آزمایشگاهى 

مرحله استانى مسابقات آزمایشگاهى دانش آموزان در 
اصفهان برگزار شد. مدیر اداره تکنولوِژى گروه هاى 
آموزش متوسـطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: دانش آموزان منتخب استانى در چهار 
رشته آزمایشگاهى فیزیک، شیمى، زیست شناسى و 

زمین شناسى با هم به رقابت پرداختند. 
منوچهرى، هم افزایى و تمریـن کار جمعى و تقویت 
مهارت در بین دانش آموزان را، از اهداف این مسابقات 
برشمرد و افزود: برگزیدگان این مسابقات، در قالب دو 
تیم از هر مقطع تحصیلى به مسابقات کشورى تیرماه 

معرفى مى شوند. 

خبر

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظ ر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962907 ج/6 له آقایان ابراهیم شفیعى و حسین گل محمدى و علیه شرکت خوان گل مبنى 
بر مطالبه مبلغ 147/665/898 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1397/03/05 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش یکدستگاه پژو پارس به شماره انتظامى 91 ص 119/ ایران- 13 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- 
پارکینگ ارغوانیه مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نماید. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- سوارى پژو پارس به شــماره انتظامى 119 ص 91/ ایران- 13 مدل 1388 به رنگ سفید به 
شماره شاسى 645684 که موتور و گیربکس خاموش بوده ســپر جلد شکسته بود گلگیر عقب هر 
دو درب سمت راست خوردگى داشته الستیک ما 50 درصد سالم بوده لذا به قیمت 185/000/000 

ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 173 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /1/497
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961359 ج/5 له آقاى اکبر بزرگ زاد با وکالت آقاى شهریار میرمیران و علیه آقاى مسعود 
عباســى مبنى بر مطالبه مبلغ 552/348/729 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 97/3/5 ســاعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى اصفهان خ امام خمینى خیابان حکیم صفائى 
شرکت تعاونى مرغداران اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پراخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال 
مورد مزایده: با توجه به بررسیهاى انجام شده مجمو ع ارزش دفترى سهام در سال 1395 و ارزش 
ظرفیت 24000 قطعه جوجه آقاى مسعود عباسى در سال 1396 در تعاونى مرغداران اصفهان بشرح 
ذیل اعالم مى گردد الف: ارزش دفترى تعداد 22/5 ســهام در سال 1395 به مبلغ 59/146/875 
ریال و ارزش ظرفیت 24000 قطعه جوجه در ســال 1396 به مبلغ 192/000/000 ریال جمعا به 
مبلغ 251/146/875 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 209 مدیر اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان /1/500
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960937 ش 6 خواهان عزت پهلوان زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه 
و تخلیه به طرفیت سید حسن حبیبى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخه 97/3/28 
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسید گى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 2089 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /2/239
ابالغ راى

کالســه: 960330 شــماره دادنامه: 9609976796301371- 96/5/19 مرجع رسیدگى: شعبه 
سى و سه شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: نعمت ا... حاج هاشمى به نشانى: شهرك صنعتى 
محمودآباد، خیابان 20 ســنگبرى جهان سنگ وکیل: علیرضا هاشــمیان به نشانى خمینى شهر 
میدان قدس ابتداى بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6 خوانده: مسعود 
بهرامى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ صد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و چهل 
هزار ریال طبق رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى نعمت ا... حاج هاشمى به طرفیت آقاى مسعود بهرامى به خواسته مطالبه 
مبلغ صد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال طبق رسید عادى مورخ 95/11/20 به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکى 
که مؤید برائت ذمه خویش (خود) نسبت به دعوى خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را 
محرز و ثابت دانسته داده و با اســتناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و پنجــاه و نه میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت 
اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و ســى و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/3/23) 
لغایت تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر آگهى به مبلغ یکصد و بیست هزار ریال در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره  غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2099 شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/240
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951570 شماره دادنامه: 9609976794400188- 96/2/3 مرجع رسیدگى: شعبه 
13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول بهمنى به نشانى اصفهان، میدان امام، بازار بزرگ 

ســراى مخلص فروشــگاه ماه خوانده: 1- مهرداد آژ 2- مرضیه میمرى هردو به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 5 فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى رسول بهمنى 
به طرفیت آقاى مهرداد آژ و خانم مرضیه میمرى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 
5 فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با بررسى محتویات 
پرونده و دادخواســت تقدیمى خواهان که اعالم مى دارد خواندگان بابــت 5 فقره فاکتور ابرازى 
بدهکار مى باشــند و با عنایت به مدارك ابرازى از جمله کپى مصدق 5 فقره فاکتور به شماره هاى 
2084- 94/12/18 و 1453- 94/8/19 و 1015- 94/6/8 و 1014- 94/6/8 و 819- 94/5/15 
که به نام خوانده ردیف اول صادر و دو فقره آن به امضاى خوانده ردیف دوم و مابقى آن به امضاى 
خوانده ردیف اول رسیده و خواهان در جلسه رسمى شــورا مورخ 96/1/16 میزان بدهى هر کدام 
از خواندگان را به مبلغ 82/656/400 ریال نسبت به خوانده ردیف اول و مبلغ 37/343/600 ریال 
نسبت به خوانده ردیف دوم اعالم نمود و نظر به عدم حضور  خواندگان در محضر شورا و عدم ارائه 
دلیل و مدرکى مبنى بر رد دعوى خواهان یا برائت ذمه خود لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر 
صحت تلقى و به استناد مواد 10 و 336 قانون مدنى و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
خوانده ردیف اول (مهرداد آژ) را به پرداخت مبلغ 82/656/400 ریال و پرداخت مبلغ 2/066/410 
ریال بابت هزینه دادرسى و خوانده ردیف دوم (مرضیه میمرى) را به پرداخت مبلغ 934/590 ریال 
بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 37/343/600 ریال بابت اصل خواسته و هر دو خوانده را به 
صورت بالسویه به پرداخت مبلغ 160/000 ریال هزینه تمبر و پرداخت هزینه نشر آگهى با احتساب 
اجراى حکم و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/11/19 لغایت 
زمان اجراى حکم نسبت به محکومیت هر کدام در حق خواهان محکوم مى نماید و اعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2095 شعبه 13 حقوقى 

 شوراى حل اختالف اصفهان /2/241
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961496 شماره دادنامه: 9609976796305293- 96/12/24 مرجع رسیدگى: 
شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل صابرى به نشــانى اصفهان، علویجه 
مهردشت روستاى هسنیجه منزل شخصى پدرى خوانده: سجاد تاجمیر ریاحى به نشانى مجهول 
المکان خواســته: فسخ معامله یک دستگاه ســوارى پراید شــماره انتظامى 151/41م21 هزینه 
دادرسى وجود عیب معامله گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى ابوالفضل صابرى 
به طرفیت سجاد تاجمیر ریاحى به خواسته فســخ معامله عین یک دستگاه سوارى پراید به شماره 
151/41 م21  هزینه دادرسى به انضمام استرداد ثمن معامله نظر به دادخواست تقدیمى و اظهارات 
خواهان در جلسه رســیدگى و با التفات به بند 9 قرارداد که کافه خیارات را از خود اسقاط نموده و 
موارد ذکر شده طبق نظریه کارشناســى از موارد تدلیس و تقلب نمى باشد لذا شورا مستندا به مواد 
197 حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2079 شعبه 33 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/242
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961161 شــماره دادنامه: 9709976794400043- 97/1/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف خواهان: عفت علیخانى اصفهان خ جى شرقى، کوى حسین مهترى، 
کوى شاهد پ 6 خوانده: محمدابراهیم خلیل مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خانم عفــت علیخانى به طرفیت آقاى 
محمدابراهیم خلیل به خواســته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال وجه چک به شــماره 997935 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثا بت به نظر مى رسد که به 
استناد مواد 210 و 213 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و یکصد و چهل و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2118 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/243
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426805200013 شماره پرونده: 9609986805200551 شماره بایگانى 
شعبه: 960551 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976805201149 محکوم علیه عباس افتخارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 707/500 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و هزینه حق الوکاله وکیل على شیرزاده فرزند 
اسمعیل به نشــانى اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه ســوم داروخانه سالمت دفتر وکالت طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1392/9/10 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. 
مشخصات محکوم له: حسن قربانى سینى فرزند على به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 

شهر اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان عاشق اصفهانى غربى، مقابل بانک خون، نبش کوى رامین، 
امالك ایثار، به کدپستى 8197797718. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى ش ود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2108 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /2/244
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426805200017 شماره پرونده:  9609986805200555 شماره بایگانى 
شعبه: 960555 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976805200924 محکوم علیه میالد محمودى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 52/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 930/000 هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و هزینه حق الوکاله وکیل على شیرزاده فرزند اسمعیل به نشانى اصفهان، 
نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه ســالمت دفتر وکالت طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1394/1/6 لغایت اجراى حکم و نیم 
عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: حســن قربانى سینى فرزند على به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان عاشق اصفهانى غربى، مقابل بانک 
خون، نبش کوى رامین، امالك ایثار به کدپستى 8197797718 . محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2109 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره 3) /2/245
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805200014 شــماره پرونده: 9609986805200408 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960408 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805201384 محکوم علیه جواد صالحى نشانى: اصفهان- جابر اصفهانى 
بلوار گلها کوچه بوستان بن بســت میخک پ 9 فعًال مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/945/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/4/18 
لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشــخصات محکوم له: جعفر مونسیان اصفهانى فرزند 
محمدعلى نشــانى: اصفهان دروازه دولت ارگ جهان نما طبقــه اول پ 126. با وکالت: على 
شیرزاده فرزند اسمعیل نشانى: اصفهان- نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر 
وکالت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 

بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2112 شعبه 52  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/246
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426805200016 شماره پرونده: 9609986805200409 شماره بایگانى 
شــعبه: 960409 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976805201398 محکوم علیه 1- سمیرا دهقان نشانى: اصفهان- خ جابر انصارى بلوار 
گلها کوچه بوستان بن بست میخک پ 9، 2- جواد صالحى نشانى: اصفهان- خ جابر بلوار گلها 
کوچه بوستان بن بســت میخک پ 9 فعًال مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى 
مبلغ 200/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/750/000 هزار ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و حق الوکاله وکیل على شیرزاده 
فرزند اسمعیل نشانى: اصفهان- نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر وکالت 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/4/18 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
اجرایى. مشــخصات محکوم له: رضا کوچکیان فرزند سید جمال نشانى: اصفهان دروازه دولت 
ارگ جهان نما طبقه اول پ 126. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

2114 شعبه 52  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/247
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795700008 شماره پرونده: 9609986795700753 شماره بایگانى 
شعبه: 960753 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795700008 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976795703212 محکوم علیه ها 1- محمد امیرى فرزند امیر 
نشانى: مجهول المکان 2- احمد کاکائى فرزند علیرضا نشانى: مجهول المکان متضامنًا محکوم 
است به پرداخت مبلغ 136/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2750000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
230353- 96/8/2 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مجتبى طحانى زاده فرزند حســین 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان ابن سینا- کوى 17 -  باغ 
دردشت- پالك 130 کدپســتى 8148666691 تلفن همراه 09132036058 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2119 شــعبه 27 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/248

فرماندار لنجان با بیان اینکه مهمترین مشــکل استان 
و شهرســتان لنجان، مشکل کم آبى اســت، گفت: با 
شناسایى چاه هاى کشاورزى و اجاره آن از کشاورزان، 
مى توان در مواقع بحران از آن براى شــرب اســتفاده 

کرد.
مهدى صفرخانلو افزود: امسال سال سختى را در حوزه 
آب پیش رو داریم و بر اســاس نظر کارشناسان، چنین 
وضعیت بحرانــى در دهه هاى اخیر بى ســابقه بوده و 
متأسفانه شــاهد هســتیم هنوز برخى بیدار نشده اند و 
مسئله  بحران آب را جدى نگرفته اند؛که این مهم، بسیار 

خطرناك تر از مسئله بى آبى است.
فرماندار لنجان با اشــاره به اینکه زنگ بحران آب در 
کشور و اســتان اصفهان به صدا درآمده است، اما هنوز 
رفتار متناســب با وضعیت بحرانى در ســطح جامعه و 
اقشار مختلف نمود نداشته اســت، تصریح کرد: امروزه 
متأسفانه در حوزه مصرف آب، انرژى و دیگر مصارف، 
به لحاظ توجه به حقوق نســل هاى آینــده، از الگوى 
صحیحى پیروى نمى کنیم و بر همین اســاس، این امر 
نیازمند بازنگرى جدى اســت تا با چالش هاى سنگین 

مواجه نشویم.
وى ادامــه داد: تغییــر الگــوى مصــرف آب، یکى از 

راه هایى است که مى تواند عبور از بحران آب را تسهیل 
کند بر همین اســاس، باید با فرهنگســازى به سمت 
و ســویى حرکت کرد که صرفه جویى از ســوى تک 
تک افراد جامعه مورد توجه قرار گیــرد و قطعًا با نصب 
سیســتم هاى نوین کاهنده، این امر بــه خوبى محقق 

مى شود.
وى افزود: امروز باید به سمت و سویى حرکت کرد که با 
شناسایى چاه هاى کشاورزى که امکان استفاده آن براى 
شرب است، رفت و آنها را از کشاورزان اجاره کرد تا در 
موقع بحران بتوان از آنها بهره برد و قطعًا با تحقق این 
مهم کشاورزان نیز متوجه خواهند شد که در حوزه آب 

شرب با مشکل جدى مواجه هستیم.
صفرخانلــو بیان کــرد: برداشــت هاى غیرقانونى آب 
مى تواند جان افراد زیادى را براى تأمین آب شــرب به 
خطر اندازد و بر همین اســاس، باید چاه هاى غیرمجاز، 
شناســایى و از برداشــت هاى غیر مجــاز جلوگیرى 

شود.
 وى گفت: با توجه به وضعیــت نگران کننده تأمین آب 
شــرب، تأمین مخازن آب شرب اضطرارى در مدارس، 
بیمارستان ها، مراکز درمانى و... باید جدى گرفته شود 

تا در موقع نیاز دچار چالش نشویم.

چاه هاى کشاورزى را باید از کشاورزان
 اجاره کرد

مخازن آب شرب اضطرارى در مدارس، بیمارستان ها و مراکز درمانى ایجاد مى شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه با تالش هاى انجام شده، عمر ناوگان 
تاکسیرانى به حدود 7/5 سال رسیده، گفت: در نظر 
داریم با ورود بخش خصوصى و ایجاد تســهیالت 
الزم در مراکز حساس و استراتژیک همچون مراکز 
گردشگرى و تفریحى، از خودروهاى سوخت پاك 

مثل تاکسى هاى هیبریدى استفاده کنیم.
حسین جعفرى اظهارکرد: ناوگان تاکسیرانى شهر 
اصفهان با بیش از 9000 تاکســى خطى و گردشى 
یکى از مدل هاى حمل و نقل عمومى محســوب 
مى شــود. وى با بیان اینکه ایــن روزها براى مردم 
اهمیت مســائل زیســت محیطــى و آلودگى هوا 
انکارناپذیر اســت، تصریح کرد: بر این اساس، ورود 
خودروهاى پاك هیبریدى به نــاوگان حمل و نقل 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان امرى اجتناب ناپذیر 
است، از این رو، امسال با مشارکت بخش خصوصى 
از تهران نوع جدید تاکسى هاى هیبریدى و یورو5 را 
در نمایشگاه تخصصى حمل و نقل رونمایى کردیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
گفت: انرژى برق مورد نیاز براى فعالیت این خودرو، از 
حرکت محورها و چرخ هاى خودرو تأمین مى شود، به 

همین دلیل آالیندگى به شدت کاهش پیدا مى کند.
جعفرى ابراز امیدوارى کرد با ورود بخش خصوصى 
و ایجاد تسهیالت الزم،  بتوانیم در مراکز حساس و 
استراتژیک همچون مراکز گردشگرى و تفریحى از 
این خودروهاى سوخت پاك اســتفاده کنیم تا گام 
اساسى در راستاى کاهش آالیندگى شهر اصفهان 

برداشته شود.

حضور خودروهاى هیبریدى 
در مراکز گردشگرى شهر
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پاسخ رئیس سازمان «صمت» 
در مورد یک انتصاب

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجـارت اصفهان در 
مورد انتصاب داماد یکـى از مدیران در این سـازمان 

پاسخ داد.
اسرافیل احمدیه در پاسخ به اینکه آیا انتصاب فامیلى 
در پسـت معاون تجـارت این سـازمان صحـت دارد 
یا خیر، تصریح کـرد: بیخود مى گوینـد؛ انتخاب فرد 
ذیصـالح بـراى تصـدى معـاون تجـارت سـازمان 
«صمت» با تأیید وزارتخانه صورت مى گیرد و ما تنها 

به دنبال طى کردن روند قانونى هستیم. 
وى ادامـه داد: در حـال حاضـر هـم مدارك ارسـال 
شـده تـا تأییـد نهایـى بـراى مدیـر جدیـد صـادر 

شود.
احمدیه افزود: اینکه برخى از افراد چنین صحبت هایى 
مى کنند براى نفع خودشان اسـت و من این حرف را 

تأیید نمى کنم.

طلسم 20ساله«استخر آزادى» 
نجف آباد شکسته شد

استخر آزادى نجف آباد سرانجام پس از حدود 20 سال 
به بهره بردارى رسید.

کلنگ این اسـتخر در سـال 1377 زده شـده بود اما 
بـه علـت مشـکالت در زمینـه کـم کارى پیمانکار، 
بازسازى دوباره مجموعه اسـتخر و همچنین کمبود 
بودجـه که بـه مـدت چهار سـال بـه نفـع معارضین 
نقش جهـان بلوکـه شـده بـود، تاکنـون بـه طـول 

انجامید.
همچنین مساحت این استخر در حدود 1000 مترمربع 
و شـامل سـوناى بخار، سـوناى خشـک و جکوزى

 است.

راه آهن اصفهان-شهرکرد-
اهواز در اولویت است

معاون حمـل و نقل وزیـر راه و شهرسـازى گفت: در 
آخرین جلسـه براى تصمیم گیـرى طرح هاى ریلى 
کشـور، پـروژه راه آهـن اصفهان-شـهرکرد-اهواز 
اولویـت دارتریـن محور ریلى کشـور عنوان شـد که 
مقرر شـد هرچه سـریع تر سـاخت ایـن پـروژه آغاز 

شود.
مهرداد تقى زاده بهجتى گفت: این راه آهن طبق طرح 
مطالعاتى انجام شده توسط شرکت خارجى و شرکت 
مترو ایران، از سـال 83 آغاز شـده، ولى متأسـفانه در 
دولـت هاى نهـم و دهم به ایـن طرح توجهى نشـد، 
اما این طـرح در دولـت یازدهم در دسـتور کار دولت 

قرار گرفت.
وى افزود: این راه آهن گلـوگاه محور جنوب بوده که 
از دالیل اهمیت این پروژه محسـوب مى شود و باید 

به صورت جدى فعال شود.

خبر

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از عدم رشد جامعه 
عشــایرى خبر داد و عنوان کرد: جمعیت عشــایرى در 
سال هاى اخیر رشدى نداشته است، در صورتى که جمعیت 
شهرى با رشد چشمگیرى همراه بوده و جامعه شناسان در 

این باره باید تأمل کنند.
بختیار اســفندیارى با بیان اینکه یک میلیون رأس دام 
براى ییالق وارد استان اصفهان مى شوند، گفت: عشایر، 
ساالنه ده هزار ُتن گوشت قرمز استان اصفهان را تأمین 

مى کنند.
وى تولیدات عشایر را چشمگیر دانست و افزود: 35درصد 
از صنایع دســتى را عشــایر تأمین مى کنند و یک سوم 

باغات سیب سمیرم، متعلق به عشایر بوده، 55 هزار ُتن 
لبنیات و هزار ُتن عسل از دیگر تولیدات عشایر است.

وى با تأکید بر مولد بودن جامعه عشایر گفت: بر اساس 
آیین نامه ساماندهى عشایر، هر دستگاهى باید به تناسب 
خود به جامعه عشــایرى خدمت کند و درصدى را براى 
عشــایر اختصاص دهند، زیرا آنان جامعــه اى مولد و 

زحمتکش هستند.
اسفندیارى گردشگرى عشایرى را منجر به اشتغالزایى 
دانســت و اظهار کرد: باید به مســئله گردشــگرى و 
بومگردى عشایر توجه بیشترى شود تا منجر به اشتغال 

و درآمدزایى شود.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان گفت: با توجه به شــرایط موجود، پیش بینى 
شــده پنج میلیون اصفهانى اواســط تیر ماه آب شرب 

ندارند.
محمــد حســین قرائتــى بــا اشــاره بــه وضعیت 
بحرانــى آب در کشــور اظهارکــرد: پیــش بینى ها
 از مشــکل تأمیــن آب پنــج میلیــون اصفهانى در 
اواســط تیرماه خبر مــى دهند که قطعــى آب برخى 
مناطــق در روزهــاى اخیــر، حاکى از ایــن موضوع 
است.وى با اشاره به آبرسانى ســیار به برخى روستاها 
گفــت: در ســال 96 بــه 370 روســتا، روزانــه بالغ 

بــر 1600 تا 1700متر مکعب آبرســانى ســیار انجام 
داده ایم.

قرائتى با اشــاره بــه کاهش ســهمیه هــاى آب در 
موضوعــات صنعــت، کشــاورزى و شــرب، گفت: 
میزان آب موجود در ســد یــک میلیــارد متر مکعب

است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان با بیــان اینکه همه بایــد بدانیم معضل جدى 
است، اظهار کرد: سرانه مصرف آب باید از 400 و 300 
لیتر به 150 لیتر برســد تا بتوانیم از ایــن معضل عبور 

کنیم.

سرانه مصرف آب 
باید به 150 لیتر برسد 

ورود یک میلیون رأس 
دام عشایرى به استان

حصر وراثت
خانم زینت اکبرپور داراى شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 45/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى اسدى 
رونیزى به شناسنامه 3021 در تاریخ 96/09/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- باباجان اســدى رونیزى فرزند ابوالقاسم 
ش.ش 36 ت.ت 1334 صادره از اســتهبان (پدر متوفى) 2- زینــت اکبرپور فرزند محمد 
ش.ش 8 ت.ت 1336 صادره از استهبان (مادر متوفى) 3- سمیه امیرى رونیزى فرزند خسرو 
ش.ش 2520001941 ت.ت 1368 صادره از استهبان (همسر متوفى) 4- محمد مهدى 
اسدى رونیزى فرزند مصطفى ش.ش 1276565550 ت.ت 1391 صادره از اصفهان (پسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى  مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 181 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/262
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى على سلیمى دادخواستى به مبلغ 
30/000/000 ریال به طرفیت خانم اکرم مورموگوئى ، محمد شاه محمدى، سعادت صافى، 
سعید صادقى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 123/97 در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 9/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل  با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید درغیر اینصورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 180 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/263
حصر وراثت

آقاى علیرضا جاسمى بشناسنامه شماره 294 به شرح دادخواست به کالسه 53/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج جاسمى 
بشناسنامه 150 در تاریخ 1396/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علیرضا جاسمى فرزند ایرج ش.ش 294 ت.ت 1347 
صادره از فسا (پسر متوفى) 2- ناهید جاسمى فرزند ایرج ش.ش 330 ت.ت 1349 صادره 
از اصفهان (دختر متوفى) 3- نسرین جاسمى فرزند ایرج ش.ش 56 ت.ت 1352 صادره از 

اصفهان (دختر متوفى) 4- نرگس جاسمى فرزند ایرج ش.ش 12101 ت.ت 1363 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 5- لقاء خندانى جهرمى فرزند محمدعلى ش.ش 193 ت.ت 1328 
صادره از جهرم (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

178 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/264
اخطار اجرایى

شماره 663/96 به موجب راى شماره 1132 تاریخ 96/11/10 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســید على جمالى قهریزجانى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت چک 
شماره 093171-92/3/20 و هزینه هاى دادرسى به میزان 1/465/000 ریال و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ صدور چک 92/3/20 در حق خواهان و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: جمشید 
قایدى به نشانى: نجف آباد- خ مجاهد شمالى- ك حسنخانى پ 6 کد پ 8513784161، 
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 صــورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 441/م الف-شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/277
ابالغیه

ابالغ اخطاریه- شــماره پرونده: 139604002133000250/1 شــماره بایگانى پرونده: 
9600363 شماره آگهى ابالغیه: 139703802133000009 بدین وسیله به آقاى مسعود 
حکیمى هشتچین فرزند احمد مقیم فوالدشــهر محله آ4 فرعى 9 پ 251 بدهکار پرونده 
اجرائى کالسه 9600363 با توجه به اینکه طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر نجف آباد وارده 
به شماره 000446 مورخ 97/2/6 قیمت هر سکه طال به مبلغ 17/500/000 ریال ارزیابى 
گردیده است بنابراین ارزش تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادى مندرج در سند ازدواج شماره 
2788 مورخ 82/7/25 تنظیمى در دفتر ازدواج 156 گلدشت به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال (8/750/000/000 ریال) ارزیابى گردیده است. لذا چنانچه به ارزیابى 
مزبور اعتراض دارید از تاریخ انتشار این آگهى در این روزنامه که تاریخ ابالغ نحسوب مى 
گردد به مدت سه روز فرصت دارید اعتراض خود را بطور کتبى ضمن تحویل عین آنها اعالم 

نمائید. در غیر اینصورت ارزیابى انجام شده قطعى است و براساس آن عملیات اجرائى ادامه 
خواهد یافت. 446/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/2/278

مزایده اموال منقول
شماره : 970068 اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 960228 اجرائى موضوع علیه آقاى حسین بکرانى فرزند محسن و له آقاى محمدعلى 
حسن پور  در تاریخ 97/02/29 به منظور فروش 1- 28 دست لباس عروس ساده و نگین دار 
2- سه عدد شیفون بلند دانتل ترکیه اى 3 - بیست عدد شیفون ساده 4 بیست دو عدد حجاب 
5- پنج عدد سفره عقد نقره اى 6- دو عدد سفره عقد ساده -7 یک عدد ویترین آلومینیومى 
1/5 * 2 متر سه طبقهاى 8- پنجاه عدد تاج عروس 9- بیست عدد مانکن نیم تنه .  از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان  
اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
68/500/000  ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعى به نفع صندوق دولت ضبط میگردد. م/الف : 0085 -دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان/ 2/280  
اخطار اجرایى

اجرائیه- مشخصات محکوم علیه : 1- على حیدرى  فرزند چراغعلى 2- امیر ابدالى فرزند 
امید هردو مجهول المکان– مشــخصات محکوم له : مصطفى جمشیدیان قعله سفیدى 
فرزند مجتبى شغل: جوشــکار به نشانى نجف آباد  - گلدشــت – قلعه سفید – خ طالقانى 
ك شهید جمشــیدیان با وکالت آزاده معین  محکوم به : بموجب رأى شماره  1269 تاریخ 
96/11/07 حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 96/06/30 لغایت زمــان اجراى حکم و پرداخت 
هزینه دادرســى به مبلغ 2/090/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له 
و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت  . ماده 34 قانون 
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 اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 0088  قاضى شــوراى حل اختالف فالورجان 

شعبه سوم / 2/281 
ابالغ رأى

دادنامه- شــماره دادنامه : 9609973654000988 – تاریخ :  1396/04/24 – کالســه 
پرونده : 9309983654800654–  شماره بایگانى : 950581 –شکات :1- آقاى پژمان 
جدیدى فرزند منصور به نشــانى اصفهان فالورجان -خ مدرس نرسیده به کوچه اندیشه 
جنب سوپر مارکت وحید 2- داریوش جدیدى فرزند منصور به نشانى فالورجان خ مدرس 
نرسیده به ك اندیشه جنب سوپر مارکت وحید  - متهمین 1- آقاى مجتبى جمال پور فرزند 
ابوالقاسم به نشانى اصفهان – فالورجان جمال آباد جنب مسجد 2- آقاى محمد جمال پور 
فرزند شاه مراد به نشانى فالورجان خیابان مدرس کوچه شهید علیمرادى یا کانون سبحان 
از طرف راست درب سوم اتهام: مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى - دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در 
خصوص اتهام آقایان 1- محمد جمال پور فرزند شــاه مراد دائر بر مشارکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدى نسبت به شــکات پژمان جدیدى و داریوش جدیدى هر دو فرزندان منصور 
2- قدرت ابراهیم وند دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به شکات مذکور 
با توجه به شکایت شکات، گزارش نیروى انتظامى ، گواهى پزشکى قانونى ، تحقیقات محلى 
صورت گرفته و اینکه متهمین در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتى دادسرا و رسیدگى 
نهایى دادگاه حاضر نگردیده و دفاعى ننموده است بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه 
با استناد به مواد 715 ، 710 ، 709 قانون مجازات اسالمى متهم ردیف اول و دوم را مشترکا 
به پرداخت 1- یک درصد دیه کامله بابت جراحت حارصه پشت سر 2- یک و نیم هزارم دیه 
کامله بابت کبودى زیر ناخن انگشت وسط دست راست در حق شاکى آقاى پژمان جدیدى 
و عالوه بر آن متهمین ردیف اول ودوم را مشترکا به پرداخت 1- نیم درصد دیه کامله بابت 
جراحت حارصه ابتداى بازوى چپ 2- دو درصد دیه کامله بابت جراحت دامیه پشت سر در 
سمت چپ در حق شاکى داریوش جدیدى محکوم مى نماید ضمنا در خصوص کیفرخواست 
صادره علیه آقاى مجتبى جمال پور فرزند ابوالقاسم با توجه به اینکه قبال در مرحله دادسرا 
قرار منع تعقیب قطعى صادر گردیده است دادســرا اشتباها کیفر خواست صادر نموده است 
دادگاه مواجه با تکلیف نمى باشد. راى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت . م الف 0084 غالمحسین ابراهیمى - رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /2/279 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
بخش زیــادى از مناطق حفاظت شــده ماننــد منطقه 
کاله قاضى، تحت رصــد مجازى توســط دوربین هاى 

حفاظت محیط زیست است. 
رحمان دانیالى با اشاره به اینکه با توجه به مناطق حفاظت 
شده بى بدیل در استان اصفهان، حفاظت شبانه روزى از این 
نقاط توســط یگان حفاظت انجام مى شود، اظهار کرد: در 
راستاى حفاظت مناسب از این مناطق، درسال 95 در حدود 
80 محیط بان جذب اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان شدند. وى افزود: هم اکنون در کل استان اصفهان 
260 محیط بان مشغول فعالیت هستند که در کل بر 700 
هزار هکتار مناطق حفاظت شــده نظارت دارند. مدیرکل 
محیط زیست استان اصفهان با اشاره به روش هاى به روز 
و رصد مجازى که توسط اداره محیط زیست استان براى 
حفاظت از مناطق زیستى استان انجام مى شود، ابراز کرد: 
بخش زیادى از منطقه حفاظت شده کاله قاضى و... تحت 
رصد مجازى توسط دوربین هاى حفاظت محیط زیست 
اســت. وى در ارتباط با وضعیت نگران کننده آلودگى در 
ماه هاى سرد سال در اصفهان گفت: یکى از مشکالت ما 
این است که قانون ممنوعیت فعالیت واحدهاى آالینده در 
50 کیلومترى اصفهان به طور کامل اجرایى نشده است. 
دانیالى افزود: برخورد با واحدهــاى متخلف آالینده را به 
جد دنبال مى کنیم و البته این مستلزم هماهنگى با دستگاه 
قضائى است و بنا به رأى این نهاد، اداره کل محیط زیست 

استان اصفهان به طور جد با متخلفان برخورد مى کند.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان خبر داد؛

رصد مجازى مناطق حفاظت شده اصفهان چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى سنگ، معادن 
و صنایع وابســته از فردا در اصفهان آغاز مى شود و 
مشــارکت کنندگانى از استان هاى مختلف کشور و 
شرکت هاى بین المللى کشورهاى دیگر را گرد هم 

جمع مى کند.
این نمایشگاه که از دوشــنبه، دهم اردیبهشت ماه 
آغاز مى شــود، تا جمعه، چهاردهم همین ماه ادامه 
خواهد داشــت و 80 شــرکت، توانایى هاى خود در 
عرصه ســنگ، معادن و صنایع وابسته را به نمایش 

مى گذارند.
در چهاردهمین نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان که 
8500 مترمربع فضا را به خود اختصاص خواهد داد، 
242 غرفه برپا مى شود. 300 مترمربع از این فضاى 

نمایشگاهى نیز در فضاى باز برپا مى شود.
در نمایشگاه امســال انواع سنگ هاى فرآورى شده 
ساختمانى، صادراتى، عمرانى و تزیینى، تجهیزات و 
ماشین آالت و ابزارآالت سنگبرى و فرآورى سنگ، 
معادن ســنگ و تکنولوژى اســتخراج و خدمات و 
صنایع وابسته شــامل حمل و نقل، لوازم و قطعات 
یدکى و تعمیــر و نگهدارى تجهیــزات به نمایش 

گذاشته مى شوند. 
عالقه مندان مى توانند از ساعت 16 تا 22 روزهاى 
دهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه از این نمایشگاه که 
در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان واقع در پل شهرســتان برگزار مى شــود، 

بازدید کنند.

آغاز نمایشگاه سنگ اصفهان 
از فردا

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت قرمز استان 
اصفهان گفت: صنف فروشندگان گوشت، تعیین کننده 
قیمت نیست و دولت و مسئوالن باید جوابگوى قیمت ها 

باشند.
رضا انصارى طادى با اشــاره به افزایش دو هزار تومانى 
قیمت گوشت دام ســبک – گوســفند- افزود: خرید 
قصابى هاگران ترشده، اما این روزها تالش شد در اصفهان 
این افزایش قیمت لحاظ نشود. وى گفت: در حال حاضر 
قیمت هرکیلو گوشــت در تهران باالى 50 هزار تومان 
است، اما در اصفهان هرکیلو گوشت بدون دنبه 47 هزار 

تومان است.
انصارى افزود: هرکیلو گوشت با دنبه در حال حاضر 43 
هزار تومان اســت و اگر وضعیت به همین منوال باشد 
و دولت تالشــى براى کاهش قیمت ها نکند، مجبور به 

افزایش قیمت خواهیم بود. 
وى صادرات را یکى از عوامل رشــد قیمت ها دانست و 
گفت: دولت باید برکنترل قیمت ها نظارت کند و جلوى 

صادرات را بگیرد.
 رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت قرمز استان 
با بیان اینکه افزایش قیمت هــا، موجب کاهش تقاضا 
شــده و مصرف کننده قدرت چندانى براى خرید ندارند، 
گفت: صنف فروشــندگان گوشــت تا حدى مى تواند 
از ســود خود بکاهــد و تــداوم این وضعیــت و ثابت 
نگاه داشــتن قیمت از سوى فروشــندگان، امکانپذیر

 نیست.
انصارى با بیان اینکه خشکســالى و کمبود دام، موجب 
کاهش عرضه شــده اســت، گفت: براى ماه رمضان 
برنامــه خاصى نداریم، چون شــرایط با ثبات نیســت 
ودرصورت افزایش قیمت ها،  مجبور به افزایش قیمت

 هستیم.
وى افزود: همچنین قیمت هرکیلو گوشت گوساله بدون 
چربى 41 هزار تومان،  مغز ران 45 هزار تومان و مخلوط 
37 هزار تومان، هرکیلو گوشت شتر مخلوط 42 و گوشت 

صاف آن نیز 46 هزار تومان است.

افزایش2000تومانى قیمت گوشت
رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان فرش دســتباف 
اصفهان گفت: به نظر مى رسد با اوضاعى که براى 
فرش دســتباف پیش آمده، تأسیس «وزارتخانه 

فرش» تنها راه نجات باشد.
باقر صیرفیان با اشاره به اینکه فروش نرفتن فرش 
در کشــورهاى خارجى، یکى از مشکالت است، 
اظهار کرد: در زمانى که شاهد تحریم ها ضد ایران 

بودیم، این موضوع افزایش چشمگیرى داشت.
وى افزود: در همان حال، شاهد عرضه فرش هایى 
از کشورهاى پاکستان، چین و هند بودیم که مردم 
کشورهاى خارجى استقبال خوبى از آنان داشتند. 

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان فرش دســتباف 
اصفهان تصریح کرد: عالوه بر آن، شــاهد روى 
آوردن فرشبافان به بسیارى از مشاغل کاذب بودیم، 

در حالى که این شــغل، نه آالینده اى و نه ضررى 
براى محیط زیست و... دارد. 

وى ادامــه داد: حمایت هاى دولتى هــم از این 
مشاغل به اندازه الزم نیســت و نتوانست از پس 

آنان برآید. 
وى اظهــار کــرد: به نظر مى رســد اگــر دولت 
خواهان رفع این مشکالت است، تنها با تأسیس 
وزارتخانه اى تحت عنوان فرش مى توان به بهبود 

این حوزه امیدوار بود.
صیرفیان خاطرنشان کرد: همانطور که در بسیارى 
از مشاغل مانند قلمزنى و خاتمکارى شاهد حمایت 
هاى دولتى هســتیم، در حوزه فــرش هم باید 

حمایت ها به این صورت انجام شود. 

یک پیشنهاد براى نجات فرش دستباف

با همت خّیران سمیرمى، یک باب مدرسه افتتاح و کلنگ 
ساخت سه واحد نیز بر زمین زده شد. مدیر اداره آموزش و 
پرورش شهر ستان سمیرم گفت: با همت خیران، مدرسه 
دو کالسه روستاى اسالم آباد وردشت این شهرستان به 

مساحت 120مترمربع ساخته و به بهره بردارى رسید. 
خیبر نادرى، هزینه ســاخت این مدرســه را بیش از دو 

میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازى این واحد، 
زمینه آموزش 20دانش آموز دختر و پســر فراهم شده 
است.  وى گفت: دانش آموزان روســتاى اسالم آباد تا 
قبل از احداث این مدرسه در کانکس تحصیل مى کردند. 
نادرى از کلنگزنى سه مدرسه خّیرســاز در روستاهاى 
چشمه رحمان وردشــت، مزرعه شــیخ على بخش و 

روستاى خاك دانه پادنا سمیرم نیز خبر داد و افزود: این 
سه واحد آموزشى تا سال آینده به منظور تحصیل بیش از 

70دانش آموز افتتاح مى شوند. 
وى تعداد واحدهاى آموزشى فعال در این شهرستان را 
168مرکز دانست و گفت: از این تعداد، 35 واحد فرسوده 

است و نیاز به بازسازى دارد. 

افتتاح و کلنگزنى4مدرسه در جنوب غربى استان
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رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: شهردارى اصفهان در اقدامى 
داوطلبانه کاهش 50 درصدى مصرف آب در فضاى سبز را در دستور کار 

خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فتح ا... معین شــامگاه پنجشــنبه در دیدار تیم 
مدیریت شهرى با اســتاندار اصفهان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان 
اینکه تیم مدیریت شــهرى اصفهان در دوره پنجم شهردارى اصفهان 
را دوهزار و 500 میلیارد تومان بدهى تحویل گرفته اســت، اظهار کرد: 
همچنین در این زمان میزان تحقق بودجه دو هزار و 750 میلیارد تومانى 

شهردارى اصفهان در شش ماه اول سال گذشته نیز 20 درصد بود.
وى با بیان اینکه بیشترین بدهى هاى شهردارى در زمینه حقوق کارکنان 
بود، افزود: در شــش ماه دوم ســال جارى با تحقق بیش از 80 درصدى 
بودجه شهردارى اصفهان توانستیم با کمترین تنش بخش زیادى از بدهى 

شهردارى به کارمندان را تسویه کنیم.
رییس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه شهردارى اصفهان 
بودجه 97 این سازمان را نیز بر اساس دستور وزارت کشور تا قبل از بهمن 
ماه تدوین و تحویل استاندارى داده است، اضافه کرد: مى توان گفت هر 
یک از اعضاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان بیش از 50 ساعت زمان 

براى بررسى بودجه اختصاص دادند.
وى با بیان اینکه تکمیل و بهــره بردارى از پروژه هاى بــر زمین مانده 
شهردارى در اولویت فعالیت هاى شهردارى قرار دارد، اضافه کرد: براى 
این امر هم افزایى خوبى را با دستگاه هاى مختلف داشتیم که مهم ترین 
نتیجه این تعامالت بهره بردارى کامل از خط یــک مترو در زمان مقرر

 بود.
معین با تاکید بر اینکه ما همه تالش خــود را براى ارایه کارنامه خوبى از 
اصالح طلبان پس از چهار ســال به کار خواهیم برد، گفت: دســتیابى به 
عملکرد قابل قبول قابل دسترسى است و با عزم و اراده جمعى مى توان 

به این مهم دست یافت.
وى با تأکید بــر اینکه احیــاى رودخانه زاینــده رود مهم ترین تقاضاى 
تیم مدیریت شــهرى از اســتاندار اصفهان اســت، گفت: ما در جریان 
پیگیرى هاى شما براى تحقق این امر هستیم و از فعالیت هاى شما نهایت 
قدردانى را داریم و در این زمینه همکارى تمام قد خود را نیز براى هر گونه 

اقدام مورد نیاز اعالم میکنیم.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهردارى 
اصفهان در اقدامى داوطلبانه کاهش 50 درصدى مصرف آب در فضاى 
سبز را در دستور کار خود قرار داده اســت، گفت: براى این امر در جلسه 
کمیسیون تلفیق شوراى شهر در هفته جارى با دعوت از مدیرعامل آب 
منطقه اى و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان همکارى 

خود را اعالم کرده ایم.
وى با بیان اینکه ظرفیت هاى تبلیغاتى شهردارى و شوراى شهر در اختیار 
توسعه فرهنگ صرفه جویى در مصرف آب قرار مى گیرد، افزود: از سوى 
دیگر ما خواستار جلوگیرى از برداشــت 150 میلیون متر مکعب آب در 

باالدست هستیم و امیدواریم که این موضوع با جدیت دنبال شود .

رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان مطرح کرد:

اقدام داوطلبانه شهردارى اصفهان براى
 کاهش  50 درصد آب مصرفى فضاى سبز

شوراها نماد بارز مردم ساالرى دینى در نظام خدمت رس انى 
خالصانه بوده و بدون هیچ چشم داشتى بعنوان مجلسى 
محلى و نهادى تصمیم گیر و نظارتى هستند؛ بدون شک، 
خدمت بى منت به ملت شریف ایران اسالمى، در کسوت 
عضویت شوراها توفیق بزرگى براى معتمدین مردم است 
که بایستى از لحظه به لحظه آن در مسیر انجام وظایف و 

تکالیف دینى و قانونى خود بهره هاى معنوى مکفى ببرند.

برهمگان واضح و مبرهن اســت که اصل شوراها یکى از 
اصول مترقى و روشــن موجود در قانون اساسى است 
که منبعث و نشــأت گرفته از آیات نورانى قرآن کریم و 
احادیث نورانى پیامبر اعظــم(ص) و اهل بیت عصمت و 
طهارت و سرچشمه هاى زالل آموزه هاى دینى است که 
به یمن استقرار نظام مقدس جمهورى اسالمى جامه عمل 
پوشیده و امروزه هزاران نفر در کسوت مقدس این سمت 

اجتماعى به رتق و فتق امور مردم در جاى جاى میهن عزیز 
اسالمى مشغولند و کارنامه اى درخشان را در فرا دید ما 

قرار داده اند.
شــوراى اســالمى شــهر تیران نیز ضمن تبریک به 
تمامى خادمان و امانتداران مخلــص و انقالبى فعال در 
حوزه هاى شهرى و روستایى که مسئولیت صیانت از حقوق 
مردم را عهده دار هستند و در مســیر پیشرفت و آبادانى 

حوزه هاى فعالیتى خود گام برمى دارند، توفیق روزافزون 
و سربلندى تک تک فعاالن حوزه شــهرى و روستایى

 خواستارند.
ضمناً  برخود واجب مى دانیم به مناســبت فرارســیدن 
روز شــوراها،  از زحمات صادقانه جناب آقاى مهندس 
شــکرزاده در طول مدتى که  تصدى شهردارى تیران را 

پذیرفته اند  صمیمانه تشکر و قدردانى نماییم.

شوراى اسالمى شهر تیران

اصل شوراها از اصول مترقى قانون اساسى است

   آقاى حمید هاشمى 

   آقاى اصغر صالحى  

   خانم بهاره دولت یار 

   آقاى عبدا...  امینى 

    آقاى على دادخواه

اعضاى شوراى اسالمى شهر تیران


