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باالخره مجبور به تغییر مى شوندافزایش دماى اصفهان در بهمن ماه «ماالریا» چه زمانى به شبکه نمایش خانگى مى آید؟در صداوسیما نه خانى مى آید و نه خانى مى رود! دستگیرى جوان خواهرکش، 2 سال پس از جنایت ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

پالمیرا قبل و بعد از داعـــش

90 درصد دستگیر شدگان درآمد مناسب دارند
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سرنوشت مرموز زن جوان 

پس از رابطه تلگرامى

حاال کابوس هاى ایرانى!

استفاده از کارت سوخت 
دوباره الزامى مى شود

5
قوانینى که بالى 

جان فوتبـال 
ایران است 

5

جابه جایى نیمار از بارسلون به پاریس و درآمدزایى 
که از این انتقال صورت گرفت هنوز از ذهنمان 
بیرون نرفته و مى تواند پیــام هاى زیادى براى 
فوتبال ما داشته باشد. انتقال ها و در آمدزایى هایى 
از این دست باید توسط نمایندگان مجلس ایران 
بررسى شود تا قوانین حاکم بر فوتبال کشورمان 

که عیب هاى زیادى دارد را تغییر دهند. 

9

3
ثبت وقایع ازدواج در اصفهان تقسیم بندى مى شود

12

استاندار با اشاره به وقایع اخیر در استان اصفهان خبر داد؛

گفتگوى متفاوت با مصطفى زمانى:

عشق، هورمونى 
است

جناب آقاى احمد رضوانى
معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان اصفهان

ضایعه درگذشت پدر گرامى تان را تســلیت عرض نموده، از 
خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت و غفران و براى جنابعالى 

و سایر بازماندگان صبر وشکیبایى مسئلت مى نماییم.

مدیریت شعب بانک رفاه استان اصفهان

جناب آقاى احمد رضوانى
فرماندار محترم اصفهان

با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامیتان که بى شک پشتوانه اى سترگ 
براى جنابعالى بوده اند را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
براى ایشــان از درگاه خداوند متعال رحمت وغفران و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مى نماییم.

روزنامه نصف جهان

آگهى مناقصه عمومى شماره 96/318 
مرحله دوم نوبت دوم

     شــرکت تهیه وتولید مواد معدنى ایران (مجتمع طالى موتــه) در نظر دارد  خرید ماده 
معدنى (خاك) اکسیده طالدار پر عیار به میزان 120/000 تن با عیار برابر یا باالتر از 2 گرم  بر 
تن (2ppm) و با میزان مس حداکثر 300 گرم برتن (عارى از عناصر مزاحم) کارخانه طالى 
موته را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به اشخاص و شرکتهاى واجد شرایط واگذار نماید. 
بدینوسیله از اشخاص حقیقى و حقوقى که توان تأمین ماده معدنى طالدار موضوع مناقصه 
را دارند دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1396/10/12 لغایت ساعت 14 مورخ 1396/10/30 با در دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش 
واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب جارى شماره 1621038598 بـانک تجـارت شعبـه 
میمه به نـام مجتمع طالى موتـه و بـه آدرس: اصفهان-میمه-روستاى موته –مجتمع طالى 
موته مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاى 2 – 5336240 0314 تماس حاصل 
نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/8 

تعیین مى گردد.

اطالعیه
قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 
پاییز 96 از طریق سامانه www.evat.ir مى باشد. 

1526 مرکز ارتباط مردمى
روابط عمومى سازمان امور مالیاتى کشورروابط عمومى سازمان امور مالیاتى کشور

م الف: 127394

یر ى بوس

122

اگفتگوى متفاوت با مص فا گ بگف و وى

وعشق، هو هوشقق عشق،

مصطفى زمانى متولد 
30 خرداد 1361 
در فریدونکنار 
است و اصالتًا 
از خطه شمال 
کشور است. 
او هم اکنون 
35 سال سن 
دارد. تحصیالت وى 
کارشناسى مدیریت 
صنعتى است. 

پالمیرا را بخاطر مرکز تئاتر زیبایش مى شناختند که شهر را با ستون هــاى 
سنگى اش تقسیم کرده بود.

 آگهى مزایده 96/5
 بانک صادرات ایران
صفحات 10 و 11

مجلس هم تصویب کند
بن بست هاى دیگرى هستند!
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قبول؛ قبول؛ 
ولى تلفنى  ولى تلفنى  
خوب نبود!خوب نبود!

مهدى اخوان پیشکسوت فوتبال و هندبال و داورى ایران است! وقتى به کارنامه او نگاه مى کنیم کمى 
تا قسمتى دچار سرگیجه مى شویم که چگونه فردى  توانسته به طور حرفه اى در دنیاى فوتبال و 
هندبال به عنوان بازیکن و در دنیاى قضاوت هم به عنوان داورى حرفه اى حضور داشته باشد. 
به هر حال مهدى اخوان که هم اکنون سرپرست تیم فوتبال سپاهان است توانسته از عهده 

این مهم بر بیاید و هم اکنون یکى از بزرگان ورزش نصف جهان لقب بگیرد.
4

 گفتگوى نصف جهان با پیشکسوت ورزش اصفهان  

تى شرت زرد خریدیم؛ سپاهان زردپوش شد!
مهدى اخوا
تا قسمت
هندبا
به ه
این

تى شر
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موقوفاتى که 
سر از تهران درآورد!

   خبر آنالین | شــمارى از کتاب هاى 
مدرسه چهارباغ اصفهان که قرن ها اثرى از آنها 
نبود، اخیراً به کتابخانه ملى منتقل شــده است! 
زمانى که این مدرسه آماده بازگشایى شد، شاه 
سلطان حسین صفوى کتاب هایى را براى آن 
وقف کرد که پشت هر یک از آنها وقفنامه اى نوشته 
شد. 15 سال پس از آن، اصفهان به دست افغانان 
گرفتار آمد و این کتابخانه هم دچار مشکل شد. 
حاال کتاب هاى کتابخانه مزبور یا بخشــى از 
آن، به دالیلى به تهران منتقل شــده و اخیراً به 
کتابخانه ملى رفت! شــاید این برخالف وقف 

صریح آنها براى مدرسه چهار باغ بود. 

کاهش اندك قیمت کاغذ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با    ایسنا|
اشاره به کاهش اندك قیمت کاغذ مطبوعات در 
بازار، اظهار داشت: با اتخاذ سیاست هایى از جمله 
تخصیص ارز مبادلــه اى و ترخیص کاغذهاى 
موجود در گمرکات، قیمت کاغذ اندکى کاهش 
یافته اما هنوز انتظار دولت در این زمینه تأمین 

نشده است.

اینترنت ماهواره اى 
دروغ است 

  میزان | کارشــناس زیر ساخت گفت: 
طرح ارائه اینترنت ماهــواره اى بدون فیلتر به 
ایرانى ها از ســوى آمریکا عوام فریبى اســت 
و امکان اجــرا نــدارد. حمید پیلــه ور اظهار 
داشــت: براى دریافت اینترنت ماهواره اى به
ماهــواره اى چنــد اینچــى نیاز اســت که 
با نصــب دیش در پشــت بــام بــه صورت 
دیــد مســتقیم، ایــن دیــش مســتقیم 
ماهــواره را دیــده و اطالعــات را دریافــت

 مى کند. وى گفت: این موضوع در حالى مطرح 
شده که با موبایل هاى فعلى این موضوع منتفى 
اســت و با  واى فاى داراى برد 40 مترى این 

موضوع امکانپذیر نیست. 

پس بوئینگ کو؟!
قائم مقــام وزیــر راه و     خبر آنالین |
شهرســازى در امور بین الملل در پاسخ به این 
پرسش که براساس تعهد، شــرکت بوئینگ از 
چه زمانى باید اولین هواپیمــاى بوئینگ را به 
ایران تحویل دهد گفت: باید از اواســط ســال 
آینده هواپیمــا را به ایران تحویــل مى داد، اما 
با ایــن احتیاط هایى کــه ما مى کنیــم و دائمًا
 قرارداد را تجدیدنظر مى کنیم، فکر مى کنیم در 
سه ماهه آخر سال 2018 هواپیما را داشته باشیم.

خشونت اورژانسى!
عضو هیئت برد سالمت     خبر آنالین |
در بالیاى وزارت بهداشت گفت: به نظر مى رسد 
میزان خشــونت در اورژانس ها در کشور ما به 
نســبت جمعیت و بیمــاران مراجعه کننده به 
اورژانس باالست، در کشور ما هم سال هاست 
قوانین مشخصى در خصوص برخورد با کسانى 
که ایجاد خشونت به خصوص با پرسنل درمانى 
و به خصوص بخــش اورژانس بیمارســتان 
مى کنند، وضع شده است، اما باید پرسید چقدر 
از این قوانین اجرا شــده و این قوانین چه مقدار 

بازدارنده بوده اند؟

بازى  هم فیلتر مى شود 
  ایسنا| حســن کریمــى قدوســى 
مدیرعامل بنیاد بازى هــاى رایانه اى گفت: اگر 
فروشــگاه عرضه کننده بازى هاى رایانه اى 
مجوز مربوط را نداشته باشد، حداقل برخوردى 
که با آن مى شود فیلترینگ اســت، بنابراین از 
15 بهمن ماه هر بازى خارجى و هر سایتى که 
بخواهد عرضه تجارى در کشور داشته باشد باید 

از بنیاد پروانه بگیرد.

 حوادث اخیر ایران  که بسیارى از شهرهاى کشور را درگیر 
خود کرده اســت بازهم نمره منفى در کارنامه صداوسیما 

ثبت کرد. 
به گزارش عصر ایران درحالى که بســیارى از شبکه هاى 
اجتماعى و شبکه هاى ماهواره اى در حال پخش حوادث ایران 
بودند صداوسیما مهر سکوت بر لبان خود زد و هیچ واکنشى 
به این اتفاقات نشان نداد. بعد از گذشت چند روز مسئوالن 

صداوسیما فهمیدند که در ایران اتفاقاتى افتاده است. 
بسیارى از ناظران سیاسى  بر این باور هستند که  صداوسیما 
خود را رسانه یک جریان مى داند و تصور مى کند همه مردم 
نیز همانند آن جریان فکر مى کنند. امروز جریان اصولگرایى 

آن هم جریان تند این گفتمان داراى یک شبکه مستقل در 
تلویزیون است. برنامه هاى شبکه افق را ببینید تا پى به این 
معنا ببرید. صداوسیما به ویژه تلویزیون باید این واقعیت را 
بپذیرد که صداى امروز مردم ایران نیست و باید در رفتار 
خود تغییر ایجاد کند. امروز صداوسیما از تمام رسانه هاى 
رسمى و غیر رسمى عقب مانده است و حاضر نیست خود 
را به آنها برساند. معموًال در صداوسیما نه خانى مى آید و نه 
خانى مى رود. کًال صداوسیما عالقه دارد ساز خود را بزند 
و کارى با مردم نداشته باشد. یکى از دالیل بى اعتمادى 
مردم به تلویزیون هم همین است که بخشى از مردم این 

رسانه را رسانه خود نمى دانند.

درحالى که در ســال هاى اخیر با غیر فعال شدن طرح 
ســهمیه بندى بنزین، اســتفاده از کارت هاى سوخت 
عمًال منتفى شــده بود، اســتفاده از این کارت ها براى
متقاضیان ســوختگیرى خودرو بار دیگر الزامى خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوى شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتــى با تأکید بر اینکه اســتفاده از کارت 
سوخت الزامى خواهد شد، افزود: افرادى که فاقد کارت 
سوخت هستند باید به منظور جلوگیرى از ایجاد مشکل 

نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
زیبا اســماعیلى در جمع خبرنگاران با اشــاره به قانون 

مصوب مجلس گفت: با توجه بــه اینکه قانون مصوب 
مجلس تأکید کرده است که سوختگیرى فقط با کارت 
ســوخت امکانپذیر است و کارت ســوخت جایگاهدار 
فقط براى موارد ضرورى اســتفاده خواهد شد، مالکان 
خودروهایى که به هر دلیل فاقد کارت ســوخت هستند 
باید به منظور جلوگیرى از ایجاد مشــکل نسبت به اخذ 

کارت اقدام کنند.
وى با بیان اینکه براى زمان ازسرگیرى استفاده از کارت 
سوخت زمان مشخصى تعیین نشده است، افزود: افرادى 
که فاقد کارت سوخت هستند باید براى اخذ این کارت به 

نمایندگى هاى پلیس+10 مراجعه کنند.

در صداوسیما نه خانى مى آید 
و نه خانى مى رود!

استفاده از کارت سوخت 
دوباره الزامى مى شود

مصمم هستم 
به تهران سفر کنم

  انتخاب| «امانوئل ماکرون» رئیس جمهورى 
فرانسه، در گفتگو با خبرنگاران، بر ضرورت باز بودن 
باب گفتگو با تهران تأکید کرد و در بخش دیگرى از 
سخنانش با اشاره به تعویق سفر «ژان- ایو لودریان» 
وزیر خارجه فرانسـه بـه ایـران، گفت کـه همچنان 
مصمم اسـت به تهران برود و این سـفر زمانى انجام 

خواهد شد که «آرامش به ایران» بازگردد.

چند دانش آموز بازداشتند؟ 
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت:    ایسنا|
اینکه تعداد زیادى از دستگیرشـدگان حوادث اخیر از 
افرادى بودند که در سـنین جوانى قرار داشتند حرف 
درستى است اما هنوز درباره اینکه چه تعداد از این افراد 
دانش آموز بودند آمار دقیقى وجود ندارد. سـیدمحمد 
بطحایـى خاطرنشـان کرد: بـر اسـاس گزارش هاى 
موجود، تعدادى از دانش آموزانى که دستگیر شده اند 
در حال تردد در خیابان  بودند و به همراه افرادى دیگر 

بازداشت شده اند.

آقازاده هاى سرمایه دار
  انتخاب| حجت االسـالم  والمسـلمین علـى 
سعیدى، نماینده ولى فقیه در سـپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفت: شکاف طبقاتى درکشور مشکل آفرین 
شده اسـت، برخى از افراد اغتشاشگر دستگیرشده در 
قم فرزندان سرمایه دارانى هستند که با وجود بیشترین 
استفاده از سرمایه هاى نظام، به این نظام سنگین ترین 

ضربه ها را نیز مى زنند.

اگر...
شـهاب الدیـن بى مقـدار،    اعتماد آنالین |
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: اگر خدایى ناکرده 
انقالب دیگرى رخ دهد کشـور چند سال دیگر عقب 
مى افتد و این مسـائل به این آسـانى حل نمى شـود. 
بسیارى از مسـائل اجتماعى ریشـه در بیکارى دارد. 
در بسـیارى از موارد طالق، دیده ام که مسئله اصلى 
بیکارى بوده است. ما مسـئوالن باید  مسئله بیکارى 

را حل کنیم. 

اوضاع جمع شد
  میزان | سید حسن نصرا... دبیر کل حزب ا... 
لبنان در گفتگو با «المیادین» اعالم کرد: اوضاعى که 
در ایران وجود دارد به خوبى جمع شد و اعتراضات در 
این کشور مانند تحوالت سـال 2009 (1388) نبوده 
اسـت. وى افزود: این مشـکل به دلیل ورشکستگى 
برخى از مؤسسـات مالى بوده و ایـن اعتراضات هیچ 

ارتباطى با مسائل سیاسى نداشته است.

سفره مسموم 
  ایسنا| آیت ا... سید محمد سعیدى، امام جمعه 
قم گفت: اغتشاش و آشوب سفره اى نیست که افراد به 
اختیار خود از آن سود ببرند، این سفره توسط دشمنان 
گسترانده شـده و همه  کسانى که بر سـر آن بنشینند، 
مسموم مى سازد. در این سفره ها تحلیل ها و آدرس هاى 
اشتباهى به افراد داده مى شـود تا در شعارهاى خود به 

اسالم، قرآن و پرچم کشورشان توهین کنند. 

خواب برگزارى 
انتخابات زودهنگام 

سایت رسمى دانشـگاه امام     انصاف نیوز|
صادق (ع) با نام «خبرنامه صادق»، تیتر زد: «در نامه 
جمعى از دانشـجویان خطاب به روحانى عنوان شـد: 
لزوم اسـتعفاى رئیس جمهـور و برگـزارى انتخابات 
زودهنـگام / دولـت روحانى در حل مشـکالت مردم 
جهت گیرى غلط دارد». این چندمین نشانه از طرف 
مخالفان دولـت در روزهاى اخیر اسـت کـه طى آن 
مسـائل اقتصـادى را بهانه فشـار براى تغییـر دولت 

مى خوانند.

خبرخوان

امیر قلعه نویى در گفتگو با روزنامه شرق از مسائل اخیر کشور سخن گفت. این روزنامه، گفتگو با سرمربى تیم 
ذوب آهن اصفهان را با این تیتر منتشر کرد: «"ژنرال" علیه فقر و فساد». بخش هایى از اظهارات قلعه نویى را 

که این بار ارتباطى هم با فوتبال ندارد در ادامه بخوانید:
  (درباره ورود زنان به ورزشگاه ها) چرا وقتى بحث انتخابات است، خانم ها باید 
پیشگام باشند؛ اما اینجا ما آنها را محروم مى کنیم؟ چرا زنان سورى باید حق ورود 
به ورزشگاه هاى ما را داشته باشند؛ اما زنان خودمان چنین اجازه اى نداشته باشند؟ 
  چرا االن باید وضعیت اجتماعى فرهنگى ما این باشــد؟ ریشــه همه این 
مشکالت، مسائل اقتصادى است. حضرت على (ع) مى فرماید «از درى که فقر 
وارد شود، از در دیگر دین و ایمان خارج مى شــود». این حرف من نیست؛ بلکه 

فرمایش معصوم(ع) است. 
  جوان ما مشکالت زیادى دارد. آینده اش مشخص نیست، دانشگاه رفته، 
سربازى رفته، بخش زیادى از عمرش گذشته و مى بیند که نه شغلى دارد، نه 
خانواده اى و نه آینده اى. چرا سن فحشا به 15 سال رسیده است؟ چرا سن 
اعتیاد به 10 سال رسیده است؟ ریشه اش همین مشکالت اقتصادى است. 
  مردم یکســرى مطالبات بحق دارند که دولت باید توجه کند. البته 
امیدوارم مشکالت اخیر حل شــود؛ اما سئوال من این است که انرژى 
جوان ما باید کجا تخلیه شــود؟ آیا آمدیم این انرژى را کنترل کنیم؟ 
خداوکیلى جوان ما جاى تفریح دارد؟ االن تنها تفریح در کشور ما شده 
رستوران رفتن و شام خوردن. آیا این هم شد تفریح؟ چرا باید در کشور ما 

هزینه سفر به کیش بیشتر از هزینه سفر به ترکیه باشد؟  
  باید بــه هم احتــرام بگذاریــم. بایــد همه امــکان حرف زدن 
داشته باشند و این موضوع تنها محدود به اصولگرا و اصالح طلب نشود. فراموش 
نکنیم که ما مسئول بهشت و جهنم کسى نیستیم و هرکسى مسئول اعمال خودش 

است.

على مطهرى، نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى در 
نشست بررسى کارنامه جمهورى اسالمى در زمینه حجاب 
به ایراد سخن پرداخت. بخش هایى از نظرات مطهرى درباره 

وضعیت حجاب در ایران امروز را بخوانید: 
  باالترین لذت براى یک زن این است که ببیند مردى را 
در دام خود گرفتار کرده و براى یک مرد بیشتر چشم چرانى 
و تصاحب جســم زن اهمیت دارد اما دسترسى به زن براى 
مردان نباید آسان نباشد. اگر در اروپا هم مى بینید که زنان 
عریان یا نیمه عریان بیرون مى آیند به دلیل تبلیغات است 

وگرنه در نیم قرن گذشته اینطور نبوده است. 
  معموًال در محیط هایى کــه محدودیت هایى در جهت 
پوشش وجود ندارد، عشق هایى چون «لیلى و مجنون» و 
«رمئو و ژولیت» ایجاد نمى شود بلکه در محیطى که روابط 

آزاد نیست این اتفاق مى افتد.
   وقتى ما نمى توانیم مانند غربــى ها مکان هایى چون 
کاباره و نظایرش را داشته باشــیم، باید تحریک جنسى در 

جامعه را به حداقل برسانیم. در قانون مدنى هم بى حجابى 
جرم شمرده شده و اصل این قانون از رژیم گذشته است.

  اگر وضعیت پوشــش امروز را با اواخر حکومت پهلوى، 
مخصوصًا در شمال تهران مقایســه کنیم مى بینیم که در 
سراسر کشور وضعیت حجاب نسبت به 40 سال پیش بهتر 

شده است.
  امروز نسبت به حفظ حجاب، اجبار آنچنانى هم نیست 
و خیلى از خانم ها هم آن را رعایت نمى کنند، یا بخشــى از 
مویشان پیداست، یا اندام نمایى مى کنند یا با یک ساپورت و 
بلوز به خیابان مى آیند که این حجاب نیست اما فشارى هم 

بر آنان وارد نمى شود.
  حرمســرایى که هارون الرشید داشــت امروز به شکل 
دیگرى همچنان وجود دارد و برخى از زنانى که مى گویند 
حجاب آزاد باشد به دنبال کارهاى خود هستند و مردانى که
 مى گویند حجاب نباشــد و زنان آزاد باشــند هم به دنبال 

کامجویى خود هستند.

اینکه فیلتر موقت تلگرام تا چه حد بر میزان فعالیت ایرانى ها در این شــبکه اجتماعى تأثیرگذار بوده است، باید منتظر 
جدیدترین آمار بود اما فعًال جدیدترین آمار مرتبط با استفاده ایرانى ها از این نرم افزار محبوب را بخوانید:  

  از هر 10 ایرانى، شش نفر عضو تلگرام هستند و به عبارت دیگر 58/4 درصد ایرانیان باالى 18سال در تلگرام عضویت 
دارند. تلگرام در کل 180میلیون کاربردر جهان دارد و ایرانى ها از نظر تعداد کاربر، در رده نخست استفاده از تلگرام قرار 

دارند و هر کاربر ایرانى حداقل عضو 18 کانال است.
  درحال حاضر حدود 600 هزار کانال تلگرام فارسى در این شبکه اجتماعى مشغول فعالیت است که از این تعداد، 20هزار 

کانال داراى حداقل پنج هزارعضو هستند. 
  آمار نشان مى دهد کانال هاى خانوادگى و دوســتان حدود 32درصد از کل کانال هاى فارسى را به خود اختصاص 

داده اند.22درصد کانال هاى فارسى تلگرام به موضوع هاى طنزآمیز، جوك و... اختصاص دارند. 
کانال هاى خبرى و موضوع هاى سیاسى نیز 22درصد کانال هاى فارسى هستند. 

طبق این تحلیل، موضوع هاى آشــپزى 16درصد کانال هاى تلگرامى را به 
خود اختصاص مى دهند و این رقم در زمینه موارد ورزشــى به 14درصد 

و مسائل مربوط به بهداشت جنســى نیز به 11درصد کل کانال هاى 
تلگرامى فارسى بازمى گردد.

  90درصــد ایرانى ها ازطریق گوشــى هاى هوشــمند به تلگرام 
دسترسى دارند و تنها 10درصد آنها از نســخه دسکتاپ این شبکه

 پیام رسان موبایلى بهره مى گیرند.
  ایرانى ها در تلگرام روزانه ســه  میلیون مطلب منتشــر مى کنند و 

تعداد کل بازدیدها از کانال هــاى تلگرامى در یک روز حدود یک میلیارد و 
944میلیون و 500 هزار بار است.

یک مقام امنیتى در گفتگو با فارس اعالم کرد: یک تیم مسلح ضدانقالبى که با مأموریت 
انفجار و کشته سازى و تداوم بخشى به ناآرامى هاى اخیر وارد کشور شده بود در پیرانشهر 
تحت رصد اطالعاتى قرار گرفت که حین دستگیرى با سپر قرار دادن یک خانم روستایى 
اقدام به تیراندازى به سمت مأموران کردند، که طى آن سه تن از سربازان گمنام امام 

زمان(عج) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
این مقام امنیتى بابیان اینکه در جریان این درگیرى یک تن از تروریســت ها دستگیر و 
تعدادى از آنها زخمى شدند، افزود: در روزهاى اخیر سه تیم تروریستى در غرب کشور 

شناسایى و دستگیرشده اند.
چهارشنبه شب هفته گذشته قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) طى اطالعیه اى اعالم کرده 
بود، براثر درگیرى با عوامل ضدانقالب در منطقه مرزى پیرانشهر سه تن از سربازان گمنام 

امام زمان(عج) به فیض شهادت نائل آمدند.

ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو 
با نامه نیوز سعى کرده به ریشه هاى اعتراضات اخیر در 

کشور بپردازد. بخش هایى از اظهارات او را بخوانید.
 پول در جامعه وجود ندارد. پول ها در دست یک عده اى 
جمع شــده و چرخش مالى نداریم؛ چون چرخش مالى 
نداریم پس بیکارى و رکود اجتماعى، سیاسى و اقتصادى 
به شدت باالست. متأسفانه چرخش نخبگان هم نداریم. 
مصداقش این است که نخبگان فرهنگى در صدا و سیما 
ثابت هستند. شما توجه کنید که در شبکه هاى مختلف 
و برنامه هاى صدا و سیما از چند روحانى بیشتر استفاده 
نمى شود. بیشــتر از همه آقاى پناهیان را مى بینید که 
همه جا هست. در سمینارهاى علمى، فکرى، بین الملل، 
داخلى و خارجى. حتى به نظر مى رســد که قم را هم از 

نظام فرهنگى کشور کنار گذاشته اند. 
 اینکه پول و قدرت در دست یک عده اى خاص جمع 
شده است بیشــتر مردم را آزار مى دهد. مى گویند دکتر 
والیتى 37 تا مســئولیت دارد. 37 تا مسئولیت والیتى 
یعنى 37 نخبه کنار گذاشته شــده اند. آقاى حداد عادل 
25 تا مسئولیت. این وضعیت یعنى به هیچ وجه چرخش 
نخبگان نداریم. من خبر موثق دارم که همین آقایانى که 
گفتم، حتى فرصت نمى کنند امضاکنند تا حقوق افراد در 

مؤسسات زیر مجموعه آنها پرداخت شود. 
 جامعه ایران دچار تصلب ســاختارى شده، چرخش 
نخبگان یا چرخش مالى وجود ندارد، حتى در روستاها  نیز 
رباخوارى ایجاد شده است. کارکرد رباخوارى این است 
که پول مردم را از دست مردم خارج کرده و  در دست یک 
عده دیگرى جمع مى کند. چرخش مالى از بین مى رود 

و اگر چرخش مالى از بین برود، اقتصاد از بین مى رود. 
 بزرگ ترین مشــکل ما، بازار تهران است که پشتوانه 
همین بانکدارى رباخوار اســت. چرا؟ چون بازار تهران 
پول ها را در دســت خود جمع مى کند و با احتکار مالى، 
احتــکار کاال و زد و بندهاى ارزى، بانکــدارى موجود 

را تقویت مى کند. بازار تهران اجــازه نمى دهد در این 
مملکت تولید و اشتغال به وجود بیاید. 

 آگاهى اجتماعى وشــبکه هاى اجتماعى اوج گرفته 
است. ایران پر شده از جوانان تحصیلکرده. راست سنتى 
و بازار تهران با آن فرهنگ تجارى، ظرفى اســت براى 
راست مدرن که نولیبرالیسم است. اگر با این ساختار جلو 

برویم، فاصله طبقاتى بیشتر اوج مى گیرد. 

 در وضعیتى قرار داریم که هم حوزه ناراضى است و هم 
دانشگاه. همه ناراحت هستند. این رباخوارى و سیستم 
اقتصادى که وجود دارد، جامعه را بحران زده و ساختار را 
ظالمانه  کرده است. این نارضایتى عمومى به سادگى و 
توسط یک دولت قابل حل نیست زیرا تازه آغاز نشده که 

توقع داشته باشیم، دولت آن را حل کند. 
 نارضایتى هاى عمومى در دوران احمدى نژاد شروع 

شــد. اکنون دارد اوج مى گیرد و به نظــر من تازه اولش
است.

  نســل جوان تحصیلکرده باید جاى ایــن پیرهاى 
محافظه کار را بگیرد. متأســفانه این بازار ســنتى و این 
فرهنگ تجارى به شــدت مسلط شده اســت و اجازه

 نمى دهد این جوانان باال بیایند و در اداره کشور مشارکت 
داشته باشند.  

ریشه یابى وقایع اخیر از نگاه یک جامعه شناس؛

چرخش پول و چرخش نخبگان نداریم

برخى با ساپورت و بلوز به خیابان مى آیند 
که فشارى هم وارد نمى شود

که این بار ارتباطى هم
ز  (درباره ورود
پیشگام باشند؛

به ورزشگاه هاى
 چرا االن بای
مشکالت، مسا
د وارد شود، از در
فرمایش معص
  جوان ما
سربازى رف
خانواده اى
اعتیاد به
  مرد
امیدوا
جوان
خداوک
رستو
هزینه
  بای

داشته باشند و این
نکنیمکه ما مسئول

است.

این قلعه نویى متفاوت!

جزئیات یک عملیات علیه تروریست ها  

از هر 10 ایرانى 6 نفر عضو تلگرام هستند
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با شروع نوروز 97، ســرى جدید «خندوانه» با دکور و 
آیتم هاى متنوعى روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.

 محمد احســانى در خصــوص ضبط ســرى جدید 
«خندوانه» گفت: تیم «خندوانه» در مرحله تشــکیل 
جلسات اتاق فکر، بررسى ایده و طرح هاى جدید است. 
از اسفند ماه ضبط این برنامه آغاز و نوروز مهمان خانه 
مردم خواهد شــد. وى در ادامه در مورد دکور برنامه 
اظهار داشت: محل دقیق لوکیشن برنامه هنوز قطعى 
نشده و عوامل در حال ساخت ابتدایى دکور و انتخاب 
لوکیشن مناســب به لحاظ وسعت و نصب دکور مورد 
نظر هستند. این موارد تا پایان هفته نهایى خواهد شد. 
احسانى در ادامه، در مورد برنامه «گپ کوك» و تولید 
مجدد آن خاطرنشان کرد: «گپ کوك» در 12 قسمت 
تولید شده بود که با نام «دلوزیون» روى آنتن رفت و 
تولید مجددى نخواهد داشت؛ اما طرح هاى دیگرى در 
زمینه موسیقى و آواز سنتى در مرحله بررسى داریم که

 طرح هاى خوبى هستند؛ اما در سال 97 درباره اجرایى 
شدن آنها به جمع بندى خواهیم رسید.

توضیحات سروش صحت 
درباره تولید 

«فوق لیسانسه ها» 
ســروش صحت کارگردان، بازیگرى که این شب ها 
فصل دوم سریال «لیسانســه ها» را روى آنتن دارد تا 
حد باالیى توانسته انتظارات مخاطبان را برآورده کند و 
همین راه را برایش هموار مى کند در جهت تولید فصل 

سوم «لیسانسه ها».
ســروش صحــت دربــاره تولیــد فصــل ســوم 
«لیسانسه ها» یا «فوق لیسانســه ها»  بیان داشت: 

صحبت هایى شده و شبکه هم مایل به ادامه 
ساخت کار است. ولى منتظرم اول پخش 

این سرى تمام بشود و ببینم که آیا 
مردم اصًال کار را دوست داشته اند یا 
نه. صحت ادامه داد: اگر مخاطبان 
دوست داشته باشــند و شرایط 
هم فراهم باشــد، سراغ ساخت 
«فوق لیسانســه ها» خواهیم 

رفت. در سرى جدید حتماً باید سراغ 
شوخى ها و شخصیت هاى 
جدید برویم و داستان هاى 

بــراى  تــازه اى 
ن  یما شــخصیت ها

بنویسیم.

«ماالریا» فیلم پرویز شــهبازى است که 
بدون سرگروه اکران شــد و قرار است به 

زودى به شبکه نمایش خانگى بیاید.
مسعود ردایى، تهیه کننده ســینما، درباره 
توزیع «ماالریا» در شبکه نمایش خانگى 
گفت: پروانه توزیع فیلم در شــبکه نمایش 
خانگى را دریافت کردیــم. قرارداد الزم را 

بستیم و منتظر زمان توزیع هستیم.

در همیــن ارتبــاط مدیــر شــرکت 
پخــش «ماالریــا» اظهــار داشــت: 
فکر مى کنــم ایــن فیلم حــدود یک ماه 
آینــده در شــبکه نمایش خانگــى توزیع

شود.
گفتنى اســت؛ «ماالریا» آخریــن اثر بلند 
سینمایى پرویز شهبازى در مقام کارگردانى 
است که مســعود ردایى تهیه کنندگى آن 

را برعهــده دارد و بازیگرانى چون ســاعد 
سهیلى، ســاغر قناعت، آذرخش فراهانى 
و آزاده نامــدارى در آن نقش آفرینــى 

مى کنند.
 داستان این فیلم درباره دختر و پسرى است 
که در تهرانگردى هاى خود با مردى برخورد 
مى کنند که مشکلى دارد. آنها سعى مى کنند 

راه حلى براى این مشکل پیدا کنند.
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«ماالریا» فیلم پرویز
سرگروه اکران بدون
زودى به شبکه نمایش
مسعود ردایى، تهیه کن
توزیع «ماالریا» در ش
گفت: پروانه توزیع فیل
خانگى را دریافت کرد
بستیم و منتظر زمان تو

«ماالریا» چه زمانى
 به شبکه نمایش خانگى مى آید؟

بازیگــر ســریال «افســانه 
هزارپایان» گفت: فیلمبردارى 
«شــهرزاد 3 » بدون وقفه و با تالش فــراوان از 
ســوى گروه تولید انجام مى شــود و طبق صحبت هاى 
انجام شــده تا نــوروز 97 فیلمبــردارى به پایــان خواهد

 رسید.
رامین ناصر نصیر درخصــوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 
ســینما گفت: در حال حاضر مقدمات همــکارى در یک فیلم 
ســینمایى را آغاز کرده ام اما به دلیل عدم قطعى شدن آن هنوز 

نمى توانم اطالعات دقیقى از آن ارائه دهم.

وى درباره حضور خود در جشــنواره فیلم فجر افزود: امســال 
درگیر بازى در دو سریال «افســانه هزارپایان» و «شهرزاد 3» 
هســتم و به همین دلیل نتوانســتم چندان فعالیت پررنگى در 
سینما داشته باشم و بالطبع در جشــنواره فیلم فجر هیچ اثرى

 ندارم. 
بازیگر سریال «گمشدگان» درباره مراحل تولید «شهرزاد 3» 
تصریح کرد: فیلمبردارى «شــهرزاد 3» بدون وقفه و با تالش 
فراوان از ســوى گروه تولید انجام مى شود و طبق صحبت هاى 

انجام شده تا نوروز 97 فیلمبردارى به پایان خواهد رسید.
وى در مورد ادامه فیلمبردارى «افسانه هزارپایان» اذعان کرد: 

مشکالتى در فیلمبردارى «افسانه هزار پایان» به وجود 
آمده بود اما با مرتفع شــدن این مشکالت فیلمبردارى 
این سریال نیز آغاز خواهد شد و ساخت آن اثر هم تا عید 
امسال به پایان مى رسد. ناصرنصیر با تمجید از همدلى 
و اتحاد عوامل «شــهرزاد 3 »خاطرنشــان کــرد: گروه 
تالش هاى فراوانى براى ساخت اثرى با کیفیت داشته و 
داستان «شــهرزاد 3» نیز به شدت پتانسیل درگیر کردن 
مخاطب را در خود دارد. من مطمئنم که مخاطبان نسبت 

به فصل دوم این مجموعه اتفاقات بسیار جذاب ترى را 
تماشا خواهند کرد.

فیلمبردارى «شهرزاد3» نوروز 97 به پایان مى رسد

گفتگوى متفاوت با مصطفى زمانى:

عشق، هورمونى است

فروش 38 میلیاردى 
سینماى ایران 

در پاییز
معاونت توسعه فناورى و مطالعات 
ســینمایى در تحقیقى به مقایسه 
تطبیقى گیشــه پاییزى ســینما 
در ســال هاى 96 و 95 پرداخته 
اســت. در این تحقیق مشخص 
شــد که گیشــه پاییز 96 با تعداد 
چهار میلیــون و 939 هزار و 750 
نفر تماشــاگر نســبت به گیشه 
پاییز 95 با چهــار میلیون و 873 
هزار و 350 نفر داراى رشــد یک 
درصدى تعــداد تماشــاگر بوده 

است.
همچنین در این تحقیق گیشــه 
ســینما در پاییز 96 بــا مجموع 
فروش 38 میلیارد و 259 میلیون 
و 941 هزار تومان نسبت به گیشه 
سینما در پاییز 95 با 32 میلیارد و 
436 میلیــون و 890 هزار تومان 
شاهد رشد 18 درصدى در میزان 

فروش بوده است.
براســاس ایــن تحقیــق، تعداد 
سالن هاى فعال با سیستم مکانیزه 
در پاییز ســال 96 با مجموع 356 
سالن نســبت به 295 سالن 
در پاییز 95، داراى رشــد 
21 درصدى نســبت به 
پاییز سال گذشته بوده 

است.
تعــداد صندلــى در 
پاییــز ســال 96 
 13 رشــد  داراى 
درصدى نســبت به 
پاییز سال گذشته و نرخ 
متوسط بلیت نیز در پاییز سال 
96 داراى رشــد 16 درصدى 
نســبت به پاییز سال گذشته 
بوده و متوســط فروش هر 
صندلى در پاییز 96 نســبت 
به پاییــز ســال 95 حدود 
4 درصــد افزایش داشــته 

است.
همچنین طبق این گزارش، 
متوسط ورود تماشــاگر به هر 
سالن در پاییز 96 حدود 16 درصد 
کاهــش و متوســط نشســتن 
تماشــاگر بر هر صندلى در 
پاییز 96 حدود 11 درصد 
کاهش نسبت به پاییز 
ســال 95 داشــته 

است.

«خندوانه» با دکور و 
آیتم هاى جدید مى آید

مصطفى زمانــى متولد 30 خــرداد 1361 در فریدونکنار اســت و 
اصالتاً از خطه شمال کشور اســت. او هم اکنون 35 سال سن دارد. 
تحصیالت وى کارشناس مدیریت صنعتى است. وى در سال 1383 
با حضور در سریال «یوسف پیامبر(ع)» به کارگردانى مرحوم فرج ا... 
سلحشور به عنوان نقش اصلى اش ( حضرت یوسف(ع) یا یوزارسیف )

 توانست به خوبى شناخته شــود. پس از آن پیشنهادهاى بسیارى 
براى بازى در فیلم هاى سینمایى و ســریال هاى تلویزیونى داشت. 
ســریال «در چشــم باد» دومین ســریالى بود که او در آن حضور 
داشت و بعد از آن بیشتر در پروژه هاى ســینمایى مشغول بود. وى 
در سال 94 در ســریال «شــهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى که 
به یکى از پرطرفدارتریــن و پربیننده ترین مجموعه هاى شــبکه 
نمایش خانوادگى تبدیل شــد به عنوان یکــى از نقش هاى اصلى 

( فرهاد ) حضور داشت. 

قدیمى ها مى گفتند مرد گریه نمى کند، شــما با این 
طرز فکر موافقید یا مثل فرهاد، گریه را براى مرد عار 

نمى دانید؟
مرد گریه نمى کند؟ مرد غلط مى کند! مرد مگر انسان نیست؟

اگر براى بازى در یک نقش مجبور باشید گریه کنید و 
گریه تان نگیرد، چه مى کنید؟

تا به حال چنین اتفاقى نیافتاده است. نمى دانم چرا، گریه همیشه دم 
دستم است.

پس راحت گریه مى کنید؟
اى… غم به دل ما راحت مى نشیند.

چرا راحت گریه مى کنید؟
این به ذات و طبیعت هر کسى بر مى گردد و من با طبیعتم نمى جنگم.

در این صورت نقش فرهاد به شخصیت خودتان شبیه 
است.

بله به دوران 22 سالگى ام نزدیک است ولى به االن نه.
االن چه فرق هایى با آن دوران کرده اید؟

االن بیشتر به احساسات مى خندم.
اگر االن در موقعیت مشابه در سریال «شهرزاد» و 
در مثلث عشق قرار داشتید، عکس العمل شخصى 

تان چه بود؟
نمى دانم. فکر مى کنم خودزنى مى کردم. یعنى تسلیم مِن خودم 

مى شدم. مى دانید چه مى گویم؟
نه!

یعنى ســعى نمى کردم با این مسئله 
بسازم. خودم را مى خوردم. از خودم 

و درون خودم که باعث شــده 
این اتفاق عاشقانه برایم 

بیافتــد، انتقــام مى 

گرفتم.
چطور انتقام مى گرفتید؟

پدر خودم را در مى آوردم و به خودم خیانت مى کردم. قطعاً با این اتفاق 
نمى ساختم.

این نساختن شما از جنس مقاومت نبود؟ اینکه با رقیب 
عشقى مبارزه کنید؟

نه؛ ببینید فرهاد به جاى اینکه مبارزه کند، مى پذیرد.
این ماجرا در مورد شخصیت خودتان چطور است؟ خود 

شما چطور رفتار مى کنید؟
من مى توانم بپذیرم، اما به نظرم خوشــمزگى اش به این است که 
نپذیرى. مى دانید، گاهى اوقات دلت مى خواهد به خودت خیانت نکنى. 
دلت مى خواهد بپذیرى. اصالً از نظر من عشق پذیرفتنى نیست. عشق 
باید جور دیگرى دست و پا بزند، به همین دلیل پذیرفتن مسخره است.

به نظرتان فرهاد چقدر بازنده است و چقدر عاشق؟
بازنده کسى است که در عشق فکر مى کند. فرهاد که فکر نمى کند. 
فرهاد، اگر دقت بکنید، یک عشق را تا ته مى رود. عشق برنده و بازنده 
ندارد. عشق رفتن اســت که فرهاد مى رود. فرهاد آدمى است که با 
قلبش زندگى مى کند. جهان اطرافش را درك مى کند اما تصمیماتش 

را با قلبش مى گیرد.
شما با چندضلعى عشقى موافقید؟

خیلى. اصالً طنز عشقى راه بیاندازیم. این جمله از یک دوست عزیزى 
است که مى گوید عشق هم جزئى از عمل و عکس العمل است. من 
خیلى وقت ها دوست داشتم، عشق ها را واکاوى کنم، نهایتان به طنز 
عجیبى مى رسیم. خیلى وقت ها خودمان هم نمى دانیم چیست، به نظر 

من خیلى از عشق ها به غرایز باز مى گردد.
یعنى عشق ها را هورمونى مى بینید؟

آره. به نظر من هورمونى اســت. یعنى حتى عکس العمل و عمل هم 
نیست. خیلى عقب افتاده تر از این حرف هاست. بیشتر هورمونى است.
به نظر شما، شکل عشق ها در گذشته و حال فرق کرده؟

نه. به نظر من عشق هاى قدیم با عشق هاى االن فرقى نکرده است. 
تصورى که عاشق ها از هم دارند فرق مى کند. مى دانید، تصویر یکدیگر 
را دوست دارند. چون دنیا به وسیله اینترنت بزرگ تر شده، آدم ها به 
خودشان در عشق شان شک مى کنند. قبًال ثبات داشتند. عشق یک 
خلوت الزم دارد و االن دنیا در این خلوت است و 
خودت را مقایسه مى کنى در حالى که عشق 
منحصر به فرد است و نباید قیاسش کرد. 
شــما اگر چیزى را باور کنید، هست و اگر 
چیزى را باور نکنید، نیســت. االن دلشان 
نمى خواهد باور کنند. قدیم ها باور مى 
کردند و آدم ها با باورهایشــان 

زندگى مى کردند اما االن نه.
شما تا به حال عاشق 

شده اید؟
دوبــار! اولیــن بار 
فکر کنــم 19 یا 
20 سالم بود. 

دومین بار هم بماند.
در این عشق ها اتفاقات بامزه اى برایتان افتاده است؟

بامزگى و جذابیتش این است که نمى دانى و نمى فهمى که عاشق 
شدى و این خیلى برایم بامزه بود. یعنى آن موقعى که فهمیدم یک 

خنده قشنگ به خودم کردم. گفتم باریکال! باالخره شدى.
همان 19 سالگى؟

نه. بعدیش. 19 سالگى خیلى زجر داشت. خیلى احساسى بودم.
تا به حال نقش کمدى به شما پیشنهاد شده است؟

نقش کمدى نه، اما موقعیت کمدى خوب، آره. نقش کمدى، بستگى 
به این دارد که چه نقشى باشد. چیزى که طنز در آن باشد را من خیلى 
دوست دارم، درواقع عاشقش هستم. ولى کاراکترى که خوشمزه باشد 
را نمى فهمم. چون در آن صورت باید براساس خوشمزگى هایى که 
مردم دوست دارند جلو برویم و در این صورت ساختارمان با هم نمى 

خواند.
یعنى خیلى با جنس کمدى هاى امروز ســینما موافق 

نیستید.
قطعاً همینطور است. یعنى خوشمزگى ذات آدم هاست و نمى شود اسم 

آن را سینماى کمدى بگذاریم.
از ژانر فرهیخته «شهرزاد»، مى توانید بروید به نقش 

زینال بندرى؟
آره. خیلى راحت. براى من خیلى آســان است البته به شرطى که بجا 
باشد. مثل همین کار «آه اى عبدالحلیم» که امیدوارم خوب دربیاید. اگر 
همه چیز سر جایش باشد، هر نقشى را مى توان بازى کرد به شرطى 
که من در روحیات زندگى ام سرجایم باشم. کار هنرى یک کار گروهى 
است و به نظر من به همین دلیل است که فیلم هاى خوب زیادى ساخته 

نمى شود.
عجیب ترین بیمارى اى که به آن دچار شده اید چه بوده؟
دو سال پیش مى خواستم روزه بگیرم. روز اول روزه گرفتن آپاندیسم 

ترکید. برایم اتفاق بامزه اى بود.
اگر یکى به شما بگوید مى خواهد حرف مهمى بزند و 
شما را کنجکاو کند ولى بعد بگوید ولش کن مهم نیست، 

با او چه کار مى کنید؟
من خودم این شیطنت را براى کسانى که کنجکاو هستند دارم. یعنى اگر 

بدانم کنجکاو هستند، از قصد این کار را با آنها مى کنم.
اگر کســى این کار را با خود شما 

بکند، چه کار مى کنید؟
هیچى. وقتى خودم این رکب را به همه 

مى زنم  از کسى چنین رکبى نمى خورم. 
ولى ممکن است ادا دربیاورم و خواهش 
کنم بگوید که فکــر کند حرفش مهم 

است.
رابطه تان با سلفى چطور است؟

من اصالً نمى فهمم این دنیایى را که آدم ها
 از خودشــان عکس مــى گیرند ولى 

خــب، مجبورم عکــس بگیرم. 
وقتى از خودم عکس مى اندازم 
خیلى خیلــى برایم خنــده دار 

اســت. چون همیشه یکى در 
مغزم مى گوید کــه آدمیزاد 
مگــر از خــودش عکس 
حمى گیرد نمى دانم این 
به عادت هر کســى بر 
مى گردد، نه اینکه بگویم 

خوب یا بد است.

توضیحات سروش صحت 
درباره تولید 

«فوق لیسانسه ها» 
ســروش صحت کارگردان، بازیگرى که این شب ها 
فصل دوم سریال «لیسانســه ها» را روى آنتن دارد تا 
حد باالیى توانسته انتظارات مخاطبان را برآورده کند و 
همین راه را برایش هموار مى کند در جهت تولید فصل 

سوم «لیسانسه ها».
ســروش صحــت دربــاره تولیــد فصــل ســوم 
«لیسانسه ها» یا «فوق لیسانســه ها»  بیان داشت: 

صحبت هایى شده و شبکه هم مایل به ادامه 
ساخت کاراست. ولى منتظرماولپخش

بشود و ببینم که آیا  این سرى تمام
مردم اصًال کار را دوست داشته اند یا
نه. صحت ادامه داد: اگر مخاطبان 
دوست داشته باشــند و شرایط 
هم فراهم باشــد، سراغ ساخت 
«فوق لیسانســه ها» خواهیم 

رفت. در سرى جدید حتماً باید سراغ 
شوخى ها و شخصیت هاى 
جدید برویم و داستان هاى
بــراى  تــازه اى 
ن یما شــخصیت ها

بنویسیم.

بازیگــر
هزارپایان
3«شــهرزاد 3 » بدون وقفه
مى شــو تولید انجام ســوى گروه
7انجام شــده تا نــوروز 97 فیلمبــرد

 رسید.
رامین ناصر نصیر درخصــوص فعالیت ه
ســینما گفت: در حال حاضر مقدمات هم
ســینمایى را آغاز کرده ام اما به دلیل عد
نمى توانم اطالعات دقیقى از آن ارائه دهم

فی

ور ( ر )

قدیمى ها مى گفتند مرد گ
طرز فکر موافقید یا مثل ف

نمى دانید؟
مرد گریه نمى کند؟ مرد غلط مى کند! مر
اگربراى بازى در یک نقش
گریه تان نگیرد، چهمى کن
تا به حال چنین اتفاقى نیافتاده است.

دستم است.
پس راحت گریه مى کنید؟

اى… غم به دل ما راحت مى نشیند.
چرا راحت گریه مى کنید؟
این به ذات وطبیعت هر کسى برمى گر
دراینصورت نقش فرهاد

است.
2بله به دوران22 سالگى امنزد
االن چه فرق هایى با آن
االن بیشتر به احساسات م
اگر االن در موقعیت مش
در مثلث عشق قرار داش

تان چه بود؟
نمى دانم. فکر مى کنم خودزنى مى
ىىممىمىممىمىمى شدم. مى دانید چه مىگ

نه!
یعنى ســعى نم
بسازم. خودم
و درون خودم
این اتفاق ع
بیافتــد، انت

لمبردارى «افسانه هزار پایان» به وجود 
رتفع شــدن این مشکالت فیلمبردارى 
غاز خواهد شد و ساخت آن اثر هم تا عید 
 مى رسد. ناصرنصیر با تمجید از همدلى 
3«شــهرزاد 3 »خاطرنشــان کــرد: گروه 
وانى براى ساخت اثرى با کیفیت داشته و 
3رزاد 3» نیز به شدت پتانسیل درگیر کردن 
ود دارد. من مطمئنم که مخاطبان نسبت 

جذاب ترى را  مجموعه اتفاقات بسیار
رد.

یان مى رسد

ســینمایى در تحقیقى
تطبیقى گیشــه پاییزى
5 و 5 6در ســال هاى 96
اســت. در این تحقیق
شــد که گیشــه پاییز
9چهار میلیــون و 939ه
نفر تماشــاگر نســبت
5پاییز 95 با چهــار میلی
هزار و 350 نفر داراىر
درصدى تعــداد تماش

است.
همچنین در این تحقی
96 بـ 6ســینما در پاییز
9 9 میلیارد و 8فروش 38

1و 941 هزار تومان نسبت
2 با 2 5سینما در پاییز 95
ه 436 میلیــون و 890
18 درصدى 8شاهد رشد

فروش بوده است.
براســاس ایــن تحقی
سالن هاى فعال با سیس
6در پاییز ســال 96 با مج
سالن نســبت به
5در پاییز 95، دار
21 درصدى
پاییز سال گ

است.
تعــداد ص
پاییــز س
ر داراى 
ن درصدى
پاییز سال گذ
متوسط بلیت نیز در
6 داراى رشــد 6 96
نســبت به پاییز س
بوده و متوســط
6صندلى در پاییز 6
به پاییــز ســال
4 درصــد افزایش

است.
همچنین طبق این
تماشـ متوسط ورود
96 حدود 6سالن در پاییز
کاهــش و متوســط
تماشــاگر بر هر
6پاییز 96 حدود
کاهش نسب
5ســال 5
است.

زینال بندرى؟
آره. خیلى راحت. براى من خیلى آســان است البته به شرطى که بجا 
باشد. مثل همین کار «آه اى عبدالحلیم» که امیدوارم خوب دربیاید. اگر 
همه چیز سر جایش باشد، هر نقشى را مى توان بازى کرد به شرطى 
که من در روحیات زندگى ام سرجایم باشم. کار هنرى یک کار گروهى 
است و به نظر من به همین دلیل است که فیلم هاى خوب زیادى ساخته 

نمى شود.
عجیب ترین بیمارى اى که به آن دچار شده اید چه بوده؟
دو سال پیش مى خواستم روزه بگیرم. روز اول روزه گرفتن آپاندیسم 

ترکید. برایم اتفاق بامزه اى بود.
اگر یکى به شما بگوید مى خواهد حرف مهمى بزند و 
شما را کنجکاو کند ولى بعد بگوید ولش کن مهم نیست، 

کبا او چه کار مى کنید؟
من خودم این شیطنت را براى کسانى که کنجکاو هستند دارم. یعنى اگر 

بدانم کنجکاو هستند، از قصد این کار را با آنها مى کنم.
اگرکســى این کار را با خودشما 

بکند، چه کار مى کنید؟
هیچى. وقتى خودم این رکب را به همه 

مى زنم  از کسى چنین رکبى نمى خورم. 
ولى ممکن است ادا دربیاورم و خواهش 
وکنم بگوید که فکــر کند حرفش مهم  م

است.
رابطه تتان با سلفى چطوراست؟

من اصالً نمى فههمم این دنیایى را که آدم ها
خودشــان ععکس مــى گیرند ولى   از

خــب، مجبورمم عکــس بگیرم.
وقتى از خودم ععکس مى اندازم 
خیلى خیلــى بررایم خنــده دار 

اســت. چون ههمیشه یکى در 
مغزم مى گوید ککــه آدمیزاد 
خمگــر از خــوددش عکس 
این حمى گیرد نمى دانم
به عادت هر کسســى بر
مى گردد، نه اینکهه بگویم 

خوب یا بد است..
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مهدى اخوان، پیشکســوت فوتبال و هندبال و داورى ایران است! 
وقتى به کارنامه او نگاه مى کنیم کمى تا قســمتى دچار سرگیجه 
مى شویم که چگونه فردى توانسته به طور حرفه اى در دنیاى فوتبال 
و هندبال به عنوان بازیکن و در دنیاى قضاوت هم به عنوان داورى 
حرفه اى حضور داشته باشد. به هر حال مهدى اخوان که هم اکنون 
سرپرست تیم فوتبال سپاهان است توانســته از عهده این مهم بر 

بیاید و هم اکنون یکى از بزرگان ورزش نصف جهان لقب بگیرد.
گفتگوى کوتاه ما با مهدى اخوان را از دست ندهید:

 
اینگونه استارت زدم

ورزش را از ســال 1343 و با تیم عقاب آغاز کردم و دو سال بعد به 
تیم دوم شاهین که در خیابان کمال اســماعیل بود رفتم؛ در سال 
1347 هندبال وارد باشگاه هاى اصفهانى شد و من به این دلیل که 
عضو تیم فوتبال دبیرستان صائب بودم از مربى خود آقاى هنرمند 
درخواست کردم که به تیم هندبال بروم که در ابتدا با مخالفت ایشان 
روبه رو شدم اما بعد از اینکه از من تست گرفته شد وارد تیم هندبال 
شدم و از آن زمان تاکنون به شکل هاى مختلف در خدمت هندبال 

ایران بوده ام.
 در زمان بازى در رشته هندبال از رشته فوتبال جدا شدم، اما در 
رشته داورى فوتبال فعالیت مى کردم و به عنوان داور بین المللى 
نیز در خدمت فوتبال اصفهان و ایران بودم. من در هندبال مربى 
تیم هاى سپاهان و در رشته فوتبال داور حرفه اى بودم و این دو 
موضوع در کنار هم مستلزم عالقه، استعداد و تالش فراوان بود.

این همه فعالیت؟!
 من در یک خانواده کامًال ورزشــى به دنیا آمده و بزرگ شدم و به 
همین دلیل فعالیت هاى ورزشــى من بسیار فشرده بود به صورتى 
که از ساعت 2 تا 4 زیر نظر استاد یاورى فعالیت مى کردم، بعد از آن 
زیر نظر استاد هنرمند تمرین هندبال مى کردم و بعد از آن در باشگاه 
تختى زیر نظر مرحوم شباهنگ تمرین بسکتبال مى کردم و جمعه ها 
هم با چند تن از دوستان والیبال بازى مى کردم و این نشان از عالقه 
شــدید من به ورزش بود و به دلیل همین عالقه بیشتر وقت من 

صرف ورزش مى شد.

ورود به جام تخت جمشید
در فصل اول در جام تخت جمشید از دور رقابت ها حذف شدیم، اما 
بعد از چند ماه از تیم شاهین دعوت شد که در مسابقات منطقه اى 
شیراز که شامل پنج تیم بود شرکت کند، در آن مسابقات اول شدیم 
و باید با گمرك اهــواز بازى مى کردیم که توانســتیم در مجموع 
بازى هاى رفت و برگشت این تیم را شکست دهیم و وارد جام تخت 
جمشید شویم. این اتفاق خیلى خوبى براى ما بود که با عنوان شاهین 
اصفهان که بعدها همین سپاهان شد توانسته باشیم در رقابت هاى 

تخت جمشــید حضور داشته و به این سراسرى لیگ 

مسابقات راه پیدا کنیم.

آخرین بازى
بازى با صنعت نفت آبادان در اصفهان با پیراهن ســپاهان آخرین 
بازى بود که براى تیم فوتبال سپاهان به میدان رفتم و هیچگاه این 
دیدار که به نوعى وداع من از دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن از جمع 

سپاهانى ها بود را فراموش نمى کنم.

چرا زرد؟
رنگ اولیه پیراهن ســپاهان سفید و با حاشیه مشــکى بود، اما در 

در آبادان بازى بــا صنعت نفت که 
برگزار شــد 

مــن و 

تن  چند 
از دوستان براى 

خرید به بازار شهر رفتیم 
و چند پیراهن زرد خریدیم که 

مورد توجه آقاى یاورى قرار گرفت 
و تصمیم بر این شــد که رنــگ پیراهن 

سپاهان زرد شــود. آقاى یاورى از رنگ و مدل 
تى شرت هایى که ما خریده بودیم خوشش آمد 

و در ادامه نیز به واسطه تى شرت هاى زردرنگى که 
ما خریدیم رنگ زرد براى سپاهان تثبت و سپاهان اصفهان 

زردپوش شد.
 

قضاوت جنجالى
 خوب من همانگونه که توضیح دادم  به عنوان داور نیز وارد دنیاى 
فوتبال شدم و سال ها به قضاوت پرداختم. در مورد بازى هایى که 
قضاوت کردم یادم مى آید که دیدار تیم هاى برق و اســتقالل در   
با اشتباه کمک داور یک گل به اشتباه صحیح اعالم شد و همه به 

ســوى من حمله کردند و این دعوا منجر به تعطیلى 15 دقیقه اى 
بازى شد.

رفیق صمیمى
علیرضا رحیمى که بازیکن و مدیر عامل سابق باشگاه و هم اکنون 
هم رئیس فدراسیون هندبال ایران است صمیمى ترین دوست من 
است و به دوستى با این مرد افتخار مى کنم. ورزش ایران به امثال 
علیرضا رحیمى ها و منش و قدرت و مدیریت آنها بسیار نیاز دارد و 
خوشحالم که در نهایت قبول کرد و هم اکنون سکاندار فدراسیون 
هندبال ایران است. آقاى علیرضا رحیمى در مدت حضور در سپاهان 

به عنوان بازیکن رشادت هایى زیادى از خود نشان داد و یکى از  
سپاهانى هاى با تعصب و جاودان در مکتب این باشگاه است.

فوالد مبارکه اینگونه وارد عمل شد
تا قبل از اینکه باشــگاه ســپاهان زیر نظر فوالد 
مبارکه باشــد، این باشــگاه زیر نظر سیمان 

ســپاهان 
بود و یکى از اشــخاصى که براى این 
کار بسیار زحمت کشــید و هواى این 
باشگاه را داشت و به این فکر مى کرد که 
سپاهان اسپانسر قدرتمندى داشته باشد، 
علیرضا رحیمى بود که در جلسه اى که 
با مرحوم آیــت ا... طاهرى امام جمعه 

ســابق اصفهان برگزار کرد، از طریق ایشان از رئیس جمهور وقت  
و همینطور از آقاى دکتر جهانگیرى خواسته شد که کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان در این زمینه کمک و یارى کند و در نهایت هم این 
اتفاق افتاد و این کارخانه اسپانسر و مالک باشگاه  شد و از آن زمان 
سپاهان با قدرت و امکانات بسیار بیشــترى توانست در فوتبال و 

ورزش ایران بدرخشد و پیشرفت هاى زیادى داشته باشد.  

موسیقى و سینما
من عاشق موسیقى اصیل ایرانى هستم و 
به خوانندگان این سبک موسیقى 
بسیار عالقه دارم. ترانه «موى 
سپید»  اســتادگلپایگانى را 
خیلى دوســت دارم و  خیلى 
وقت ها آن را زمزمه مى کنم. 

در سینما هم «قیصر» و «گنج قارون» فیلم ها و مرحوم استاد ارحام 
صدر هم بازیگر محبوب بنده بودند.

تیم هاى  خارجى محبوب
من بعد از تیم ملى ایران و سپاهان طرفدار تیم ملى آلمان و در عرصه 
باشگاهى هم عاشق بایرن مونیخ هستم و واقعاً همیشه دوست دارم 
که  این تیم ها را قهرمان ببنیم. امیدوارم در جام جهانى روســیه، 
آلمان فاتح جام شــود و بایرن مونیخ هم با اوج گیرى دوباره بتواند 

بر بام اروپا بایستد.
 

سرپرستى سپاهان
 سرپرستى در تیمى مانند سپاهان بسیار بسیار سخت است؛ اما وقتى 
تیم سپاهان پیروز مى شود همه این سختى از تن من بیرون مى رود. 
امیدوارم در نیم فصل دوم بتوانیم با نتایج خوبى که مى گیریم نیم 
فصل تلخى که در ابتداى فصل با آن مواجه شدیم را جبران کنیم و 

باز هم هواداران را شاد و خوشحال ببینیم.

 آرزو
من دوست دارم که سپاهان به اوج خود بازگردد و  مانند  سال هاى 
نه  چنان دور در همه رشته ها و همه رده هاى سنى تیم داشته باشد و 
همیشه و در همه ادوار باشگاهى در معناى واقعى باشد و هیچگاه به 
سوى تک تیمى شدن پیش نرود. قهرمانى آسیا در فوتبال و هندبال 
هم جزو آرزوهاى من اســت که مطمئنم یک روزى این آرزوها 

محقق مى شود.

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به عباس مجلســى مورچه خورتى دادخواســتى به خواســته تبــادل لوایحه جهت 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 327 ش 5ح ثبت و براى روز 
یک هفته پس از چاپ روزنامه تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم  حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

2209 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/512
ابالغ وقت رسیدگى

 نظر به اینکه خواهان بانک ملت به مدیریت على رستگار با وکالت مریم صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه بابت قرارداد 
بانکى به طرفیت خوانده آقاى 1- افشار حکمتى 2- اکبر باغبانى 3- احمدرضا تاجیک در این مرجع به شماره کالسه 
359/95 ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/11/24 ساعت 16:30 بعدازظهر 
در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى تاریخ 
فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این 

واحد مراجعه نماید. م الف: 2206 شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر /10/513
اخطاریه

شماره پرونده: 322/95 ش 8 ح نام و نام خانوادگى: مرجان برزى فرزند غالمعلى عبدالرحیم برزى فرزند محمدرحیم محل 
اقامت: مجهول المکان محل حضور شعبه 8 شوراى حل اختالف شاهین شهر واقع در عطار فرعى 9 غربى وقت حضور 
ظرف 10 روز از تاریخ چاپ (رؤیت) ساعت 5 الى 7 عصر علت حضور در خصوص تجدیدنظر خواهى از ناحیه بانک ملت 
به طرفیت شما ظرف مدت 10 روز جهت تبادل لوایح حاضر شوید. م الف: 2207 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/514
ابالغ

شماره پرونده: 501/95 ش4ح شماره دادنامه: 867 تاریخ رسیدگى: 95/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خوا هان: بانک ملت به مدیریت على رستگارى- اصفهان شیخ صدوق با وکالت مریم صادقى 
خوانده: رضا پشت بارویى بلوار طالقانى خ شــیرودى- پ 20 و رضا عبدالهى- مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
103439780 ریال بابت تسهیالت دریافتى از بانک به انضمام خسارات تاخیر و هزینه دادرسى و حق الوکاله گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى خواهان بانک ملت به مدیریت على رستگارى- اصفهان شیخ صدوق با وکالت مریم صادقى بطرفیت خوانده رضا 
پشت بارویى بلوار طالقانى خ شیرودى- پ 20 و رضا عبدالهى- خیابان برازنده مجتمع ساحل واحد 34 به خواسته مطالبه 
مبلغ 103439780 ریال بابت تسهیالت دریافتى از بانک به انضمام خسارات تاخیر و هزینه دادرسى و حق الوکاله شورا 
با توجه به رسید قراردادى که خواهان ارائه کرده است که رسید مذکور را خواندگان نیز امضاء و تائید نموده است و نشانه 
طلبکار بودن خواهان مى باشد و اینکه خواندگان نیز هیچگونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش باشد به شورا ارائه نکرده 
اند و خوانده ردیف اول دریافت کننده تسهیالت و خوانده ردیف دوم تضمین کننده پرداخت اقساط تسهیالت بوده اند لذا 

مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى مصوبه 1379 راى به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 103439780 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2067990 هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ. تقدیم دادخواست.. لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله طبق تعرفه در 
حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رأى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1816 طباطبایى- قاضى شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/515
 ابالغ

شماره پرونده: 95/322 شــماره دادنامه: 835- 95/12/7 خواهان: بانک ملت به مدیریت على رستگارى اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالى ساختمان مدیریت شعب بانک ملت وکیل خواهان: مریم صادقى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى 
کاخ سعادت آباد شرقى نبش بن بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9 خواندگان: عبدالرحیم برزى ف: محمدرحیم 
مجهواللمکان مرجان برزى ف: غالمعلى مجهواللمکان موضوع: درخواست محکومیت تضامنى خواندگان به مبلغ 
64/093/683 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر 
حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به 
قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
بانک ملت به مدیریت على رستگارى با وکالت خانم مریم صادقى به طرفیت خواندگان عبدالرحیم برزى و مرجان برزى 
به درخواست محکومیت تضامنى خواندگان به مبلغ 64/093/683 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل، نظر باینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه 
دادرســى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و 
مستندات ارائه شده با عنایت به مدارك موجود و قراردادهاى ضمیمه شده که مصون از جرح بودند با استصحاب بقاى دین 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و شورا به استناد مواد 198، 519، 520، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 219 
و 220 و 684 قانون مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون و نود و سه هزار 
و شش صد و هشتاد و سه ریال بابت اصل دین و مبلغ یک میلیون و نه صد و بیست و شش هزار و یک صد و هفتاد ریال 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ ثبت دادخواست مورخه 95/4/22 لغایت 
زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 1819 حبیب 
اسالمیان- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/516

ابالغ
شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 320/95 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 95/6/17 خواهان: بانک ملت به 
مدیریت على رستگار آدرس: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ساختمان مدیریت شعب بانک ملت با وکالت: مریم 
صادقى آدرس: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- کاخ سعدآباد شرقى- نبش بن بست جاودان- مجتمع کیان- طبقه 
4- واحد 9 خواندگان: 1- خیراله ملکى مجهول المکان 2- غالمعباس حیدرخانى آدرس: شاهین شهر- خ شهید بابایى- 
فرعى 5 شرقى پالك 18، 3- محمدولى جمالپور مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 78/576/288 ریال به انضمام 
هزینه دادرسى، تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. آمار: 453- 95/6/24 رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست بانک ملت 
به مدیریت على رستگار با وکالت خانم مریم صادقى به طرفیت آقایان خیراله ملکى، غالمعباس حیدرخانى و محمدولى 
جمالپور به خواسته مطالبه مبلغ 78/576/288 ریال به انضمام هزینه دادرسى، تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح 
که برابر قرارداد ضمیمه، خوانده ردیف اول تسهیالتى از بانک ملت شعبه شاهین شهر دریافت نموده و خواندگان ردیف 
دوم و سوم ضمانت بازپرداخت تسهیالت دریافتى را به عهده گرفته اند لذا نسبت به ایفاى تعهدات خود اقدام نکرده و مبلغ 
خواسته را مدیون مى باشند لذا تقاضاى مطالبه مبلغ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه مطابق مواد 6 و 13 قرارداد معادل ٪20 
مانده بدهى و سایر خسارات را دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان، کپى مصدق قرارداد فروش 
اقساطى خودرو مورخ 86/3/22 و با توجه به اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و 
دلیلى در جهت عدم ایفاى تعهدات و برائت ذ مه خویش اقامه ننموده اند، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده 
به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 1301 قانون مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 78/576/288 ریال بابت اصل دین و مبلغ 1/757/200 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه معادل 
20٪ مانده بدهى (روزانه 16/817 ریال) از تاریخ تقدیم دادخواست (95/4/22) لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
برابر تعرفه صادر و اعالم مى دارد . راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1821 شعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/517
ابالغ

508- 95/6/31 احکام شعبه: پنجم شــماره پرونده: 95/327 ش 5 ح حوزه قضائى شاهین شهر خواهان بانک ملت 
بمدیریت آقاى على رستگارى با وکالت خانم مریم صادقى فرزند مصطفى آدرس اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى 
کاخ سعادت آباد شرقى نبش بن بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9 خواندگان: 1- خانم اقدس میرزاخانى فرزند 
مرتضى آدرس خیابان شیخ طالقانى کوچه اول (کیایى محمد) منزل میرزاخانى 2- آقاى عباس محبى مورچه خورتى 
فرزند حسین آدرس مجهول المکان خواسته تقاضاى رسیدگى و صدور حکم مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 53/885/349 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسى و هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و خسارت تادیه 
تاخیر بشرح متن دادخواست بدواً قرار تامین خواسته به میزان خواسته از مطلق اموال خواندگان به نحو تضامنى به قید 
فوریت . رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست بانک ملت بمدیریت آقاى على رستگارى با وکالت خانم مریم صادقى 
بطرفیت خواندگان 1- خانم اقدس میرزاخانى 2- آقاى عباس محبى مورچه خورتى بخواسته تقاضاى رسیدگى و صدور 
حکم مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 53/885/349 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسى و 
هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و خسارت تادیه تاخیر بشرح متن دادخواست بدواً قرار تامین خواسته به میزان خواسته از 
مطلق اموال خواندگان به نحو تضامنى به قید فوریت و نیز به شرح دادخواست به استناد قرارداد کارت اعتبارى (با وثیقه) 
و تعهدنامه در تاریخ 92/4/25 ضمیمه پرونده از خواندگان طلبکار است و نامبردگان از پرداخت آن خوددارى مى نمایند 
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات وکیل خواهان و مالحظه اسناد و قراداد اعتبارى (با وثیقه) و تعهدنامه که به 
امضاء خواندگان رسیده و از تعرض مصون مانده است و نیز خوانده ردیف اول خانم اقدس میرزاخانى قبول دارد که مبلغ 
مذکور را بدهکار مى باشد و خوانده ردیف دوم آقاى عباس محبى مورچه خورتى علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است لذا دعوى خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده به استناد مواد 271 و 131 قانون مدنى و همچنین مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 53/885/349 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 1/448560 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید و درخصوص مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه مستنداً به ماده 522 قانون آئین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه قانونى در حق خواهان اعالم مى گردد راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز پس ابالغ 
قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد. م الف: 1817 غالمرضا شکوهى- قاضى شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/518
مزایده

شماره مزایده: 139604302129000013 تاریخ ثبت: 1396/10/09 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1396/11/07 وضعیت: 
تایید شده آگهى مزایده پرونده اجرائى کالسه 9600156 به موجب پرونده اجرائى کالسه 9600156 شش دانگ پالك 
4006 فرعى واقع زرین شهر به شماره 658- اصلى بخش نه ثبت اصفهان که ذیل شماره 5216 در صفحه 332 دفتر جلد 
34- امالك بنام خانم محترم کامران فر فرزند اسدا... ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است، محدود به حدود ذیل: شماًال 
دیواریست بطول 8 متر به کوچه شرقاً دیوار به دیوار بطول 20 متر به شماره 4007 فرعى جنوباً درب و دیواریست بطول 
8 متر به کوچه غرباً دیوار به پى بطول 20 متر به شماره 4005 فرعى به مساحت 160 مترمربع. طبق سند رهنى شماره 
6092 مورخ 95/08/25 دفترخانه 212 زرین شهر در قبال مبلغ 500/000/000 ریال در رهن صندوق قرض الحسنه قمر 
بنى هاشم (ع) زرین شهر ثبت شده به شماره 21 و شناسه ملى 10260007104 قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى 
به مبلغ 2/500/000/000 ریال (دو میلیارد و پانصد ملیون ریال) ارزیابى شده و پالك بصورت یکباب خانه مسکونى به 
نشانى زرین شهر خیابان مولوى کوچه ملک الشعراى بهار پالك 61 کد پستى 44741- 84716. بصورت سوار پیاده 
با موقعیت دو بر، در دو طبقه همکف و اول (دو نیم طبقه با اسکلت تیرآهن بصورت سفت کارى بدون مجوز و درج در 
پروانه ساختمان که در ارزیابى منظور نشده) به مساحت 160 مترمربع عرصه و حدود 250 مترمربع اعیانى با مشخصات: 
نوع ساختمان اسکلت بتنى و آجر دیوار باربر، سقف تیرچه بلوك، کف موزائیک، بدنه تا یک مترى کوب و بقیه گچ رویه و 
نقاشى، کف و بدنه آشپزخانه سرامیک با اپن و کابینت از جنس فلزى، دربها داخلى چوبى و خارجى از جنس پروفیل آهنى، 
سیستم گرمایشى بخارى گازسوز و سرمایشى کولر، نماى بیرون از جنس آجر 4 سانتى کارتنى، کف حیاط موزائیک و 
روى دیوارها نرده آهنى، دستگاه پله و نرده از جنس استیل، داراى انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف راهن مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 96/11/07 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان واقع در خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2/500/000/000 ریال (دو میلیارد و پانصد 
ملیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل  مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى 
است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انتشار روز دوشنه 96/10/16 م الف: 1342 رئیسى زاده- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان لنجان /10/519

نشــریه داخلى باشــگاه المپیاکــوس از انصارى فرد و 
حاج صفى به عنوان «کابوس هاى ایرانى» یاد کرد که از 

13 سالگى در کنار هم بازى مى کنند. 
نشــریه گاوروس (متعلق به باشــگاه المپیاکوس) به 
بهانه جــذب احســان حاج صفى، دومیــن ملى پوش 
ایرانى تیــم فوتبال المپیاکوس آتن نوشــت: گاوروس 
عکســى را معرفى مى کند که با وجــود قدیمى  بودن 
نشان مى دهد که مسیر پیشــرفت کریم انصارى فرد و 
احسان حاج صفى مشترك بوده است. دو بازیکن ایرانى 
از زمان نوجوانى دوســتان هم بودند و کنار هم رشــد 

کردند.
نشریه باشــگاه المپیاکوس در ادامه گزارش خود آورده 
است: کریم انصارى فرد و احسان حاج صفى از 13 سالگى 
با هم بوده اند یا در تیم هــاى مقابل هم بازى کرده اند و 
یا در تیم هاى رده هاى ســنى ایران حضور مشــترکى 
داشــتند. رفاقت آنها نیز از همان زمان محکم است. دو 
ملى پوش ایرانى در کالس هاى درس و آماده ســازى 
تیم هاى مختلفى به صورت مشــترك شرکت کردند و 

کنار هم بودند.
گاوروس که عنوان «کابوس  هاى ایرانى المپیاکوس» 

را براى گزارش خود برگزیده است ســپس با اشاره به 
جدایى مســیر انصارى فرد و حاج صفى نوشــت: مسیر 
مشترك این دو ملى پوش ایرانى زمانى جدا شد که على 
دایى، اسطوره ایرانى که پیراهن تیم بایرن مونیخ آلمان 
را نیز بر تن کرده است انصارى فرد 16 ساله را براى تیم 
سایپا برگزید. مهاجمى که با رشــد خود توانست تا 19 
سالگى به تیم ملى فوتبال ایران رسد و به تدریج یکى از 
گلزنان لیگ برتر فوتبال ایران شد. دو بار صاحب کفش 
طالیى به عنوان بهترین مهاجم شــد و پیش از آمدن 
به اروپا در تیم هاى پرســپولیس و تراکتورسازى بازى

 کرد.
نشریه داخلى باشــگاه المپیاکوس آتن درباره احسان 
حاج صفــى نیز مى نویســد: در همین دوران احســان 
حاج صفى هم به ســپاهان پیوســت. به مقام قهرمانى 
رسید و در زمان دوران مربیگرى على دایى به تیم ملى 
ایران دعوت شد. حاج صفى حضور در فوتبال اروپا را با 
تیم دســته دومى اف اس وى فرانکفورت آلمان تجربه 
کرد،ســپس به پانیونیوس آتن رفــت و هم اکنون نیز 
براى اولین بار با کریم انصارى فرد در باشــگاه حرفه اى 

المپیاکوس همبازى شد.

 بگیرد.

ال بعد به 
؛ در سال 
 دلیل که 
ى هنرمند 
ت ایشان 
 هندبال
هندبال 

 اما در 
مللى 
 مربى 
ین دو 
ن بود.

 شدم و به 
ه صورتى 
 بعد از آن 
در باشگاه 
و جمعه ها 
 از عالقه 
 وقت من 

شدیم، اما 
منطقه اى 
ول شدیم 
ر مجموع 
جام تخت 
ن شاهین 
ابت هاى 
ه و به این 

چرا زرد؟
رنگ اولیه پیراهن ســپاهان سفید و با حاشیه مشــکى بود، اما در 

در آبادان بازى بــا صنعت نفت که
برگزار شــد 

مــن و 

تن  چند 
از دوستان براى 

خرید به بازار شهر رفتیم
و چند پیراهن زرد خریدیم که 

مورد توجه آقاى یاورى قرار گرفت 
و تصمیم بر این شــد که رنــگ پیراهن 

سپاهان زرد شــود. آقاى یاورى از رنگ و مدل 
تىشرتهایى که ما خریده بودیم خوششآمد 

در ادامه نیز به واسطه تى شرت هاى زردرنگى که  و
خریدیم رنگ زرد براى سپاهان تثبت و سپاهان اصفهان  ما

زردپوش شد.

قضاوت جنجالى
 خوب من همانگونه که توضیح دادم  به عنوان داور نیز وارد دنیاى 
فوتبال شدم و سال ها به قضاوت پرداختم. در مورد بازى هایى که 
قضاوت کردم یادم مى آید که دیدار تیم هاى برق و اســتقالل در   
با اشتباه کمک داور یک گل به اشتباه صحیح اعالم شد و همه به 

علیرضا رحیمى ها و منش و قدرت و مدیریت آنها بسیار نیاز دارد و 
خوشحالم که در نهایت قبول کرد و هم اکنون سکاندار فدراسیون 
هندبال ایران است. آقاى علیرضا رحیمى در مدت حضور در سپاهان 

عنوان بازیکن رشادت هایى زیادى از خود نشان داد و یکى از   به
سپاهانى هاى با تعصب و جاودان در مکتب این باشگاه است.

فوالد مبارکه اینگونه وارد عمل شد
تا قبل از اینکه باشــگاه ســپاهان زیر نظر فوالد 
مبارکه باشــد، این باشــگاه زیر نظر سیمان 

ســپاهان 
بود و یکى از اشــخاصى که براى این 
کار بسیار زحمت کشــید و هواى این 
باشگاه را داشت و به این فکر مى کرد که 
سپاهان اسپانسر قدرتمندى داشته باشد، 
علیرضا رحیمى بود که در جلسه اى که 
با مرحوم آیــت ا... طاهرى امام جمعه 

موسیقى و سینما
من عاشق موسیقى اصیل ایرانى هستم و 
به خوانندگان این سبک موسیقى 
بسیار عالقه دارم. ترانه «موى 
سپید»  اســتادگلپایگانى را 
خیلى دوســت دارم و  خیلى 
وقت ها آن را زمزمه مى کنم. 

آلمان فاتح جام شــود و بایرن مونیخ هم با اوج گیرى دوباره بتواند
بر بام اروپا بایستد.

سرپرستى سپاهان
 سرپرستى در تیمى مانند سپاهان بسیار بسیار سخت است؛ اما وقتى
تیم سپاهان پیروز مى شود همه این سختى از تن من بیرون مى رود.
امیدوارم در نیم فصل دوم بتوانیم با نتایج خوبى که مى گیریم نیم
فصل تلخى که در ابتداى فصل با آن مواجه شدیم را جبران کنیم و

شاد و خوشحال ببینیم. باز همهواداران را

 آرزو
من دوست دارم که سپاهان به اوج خود بازگردد و  مانند  سال هاى
نه  چنان دور در همه رشته ها و همه رده هاى سنى تیم داشته باشد و
همیشه و در همه ادوار باشگاهى در معناى واقعى باشد و هیچگاه به
سوى تک تیمى شدن پیش نرود. قهرمانى آسیا در فوتبال و هندبال
هم جزو آرزوهاى من اســت که مطمئنم یک روزى این آرزوها

محقق مى شود.

تى شرت زرد خریدیم؛  
سپاهان زردپوش شد!

 گفتگوى 
نصف جهان با 
پیشکسوت 

ورزش اصفهان  

الهه مهرى دهنوى

حاال کابوس هاى ایرانى!

کاوه رضایى مدعى اصلى کسب عنوان آقاى گلى در 
لیگ بلژیک محسوب مى شود. به همین دلیل سایت 
فوتبال  کرانت بلژیک در گزارشى به بررسى مدعیان 
آقاى گلى فصل 18-2017 ژوپیلر لیگ این کشور 
پرداخت و نوشت: «ژوپیلر لیگ در جستجوى آقاى 
گل واقعى است، زیرا هم اکنون رقابت نزدیکى میان 
دو مهاجم وجود دارد. چه کسى پیش از آغاز فصل 
جارى ژوپیلر لیگ بلژیک فکر مى کرد «ایســاك 
تالین» (مهاجم سوئدى تیم واسلند) و کاوه رضایى 

(مهاجم ایرانى تیم شــارلروا) در فهرست برترین 
گلزنان قرار بگیرند؟ هر کدام از آنها تاکنون 10 گل 
به ثمر رسانده اند. این آمار فعلى است و شاید بهتر هم 
بشود. فصل جارى ژوپیلر لیگ بلژیک منتظر یک 

آقاى گل واقعى است. 
سایت فوتبال کرانت در ادامه نوشــت: آنها (کاوه 
رضایى و ایســاك تالین) نامزدهــاى غیرمعمولى 
هستند که مى توانند به جایزه «گاو طالیى» براى 
بهترین مهاجم فصل ژوپیلر لیگ بلژیک دســت 

پیدا کنند. یک بازیکن از تیم واســلند و دیگرى از 
تیم شــارلروا. البته این یک تصادف نیست و هر دو 
بازیکن مى دانند چگونه باید این فصل از فوتبال برتر 
باشگاهى بلژیک را متعجب کنند. هیچکس تصور 
نمى کــرد کاوه رضایى تا این حــد در فوتبال اروپا 
موفق باشد. حاال رسانه هاى بلژیکى هم مدام درباره 
او گزارش هاى متفاوتى مى نویسند تا ثابت شود کاوه 
به موفقیت بزرگى در نخستین تجربه خود در فوتبال 

اروپا رسیده است.

یعقوب کریمى مدافع استقالل 450 میلیون از مطالبات 
خود را به استقاللى ها بخشید. یعقوب کریمى که در نیم 
فصل از جمع تیم جدا شده بود قرار است اواسط این ماه 
با استقاللى ها تسویه کند تا به تیم جدید ملحق شود. 
گفته مى شود نفت تهران مقصد بعدى هافبک استقالل 
است. یعقوب در استقالل به مرور شرایطش عوض شد 
و با آمدن شفر دیگر در ترکیب قرار نگرفت. کریمى 
بنا به خواسته شفر از اســتقالل جدا شد و اینطور که 
گفته مى شود با تیم نفت به توافق رسیده است. البته این 

روزها اســتقاللى ها از یعقوب ناراحت هستند. یعقوب 
کریمى پس از جدایى خود از استقالل در اظهارنظرى 
گفته که برخى از بازیکنان زیرآب او را در استقالل زدند. 
این حرف خیلى زود به گوش بازیکنان استقالل رسید 
و هر کدام از بازیکنان استقالل روزهاى گذشته درباره 
این ادعــاى کریمى صحبت مى کردنــد. بازیکنان از 
این صحبت  ها ناراحت شــده و اعتقاد داشتند رفاقت 
خوبى با یعقوب داشــتند و نباید این صحبت ها مطرح 

مى شد.

محل مشترك اردوى آماده سازى   زیر آبم را زدند!

حمله به گاو طالیى!

اصفهان که بعدها همین سپاهان شد توانسته باش
تخت جمشــید حضسراسرى لیگ

یعقو
خود
فص
با اس
گفت
اس
و
بن
گفت

2 تیم گروه B جام جهانى 2018 روسیه در قطر اردوهاى آماده سازى 
خود را برپا خواهند کرد. 

روزنامه الرایه قطر نوشت: تیم ملى فوتبال ایران براى آماده سازى جام 
جهانى 2018 روسیه اردویى را در آکادمى اسپایر شهر دوحه برپا خواهد 
کرد. این اردوى آماده سازى ماه فوریه 2018 میالدى (بهمن 1396) بنا 

به ادعاى روزنامه قطرى در این کشور برگزار مى شود.
روزنامه الرایه قطر همچنین مدعى شد تیم ملى فوتبال مراکش  که اولین 
حریف ایران در گروه B جام جهانى 2018 روسیه محسوب مى شود نیز در 

اردو خواهد زد.آکادمى اسپایر دوحه 
ع
ن
اح
ا
ک
ن

اس
ب
ی
د
م
ت
ک
گ

کن از تیم واســلند و دیگرى از 
 این یک تصادف نیست و هر دو 
گونه باید این فصل از فوتبال برتر 
ا متعجب کنند. هیچکس تصور

ضایى تا این حــد در فوتبال اروپا 
سانه هاى بلژیکى هم مدام درباره 
وتى مى نویسند تا ثابت شود کاوه 
در نخستین تجربه خود در فوتبال

8 جام جهانى 2018 روسیه محسوب مى شود نیز در نباید این صحبت ها مطرح  B حریف ایران در گروهB
هههحهههحهوحه اااااردو خواهد زد.آکادمى اسپایر د
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آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك (سهامى خاص) به 

شماره ثبتى (30690) اصفهان
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلســه مجمع 
فوق العاده که در تاریخ 1396/11/01 ســاعت 8 صبح به آدرس شرکت: اصفهان -خیابان
 شــیخ صدوق جنوبى خیابــان پنجم -پــالك 80- کدپســتى 8168675591 تلفن 

03136689253 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

1. تغییر آدرس مرکز اصلى شرکت
2. سایر مواردى که تصمیم گیرى راجع به آن در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد. 

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك

شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك 

آگهى مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 

تقریبى 30 تن ضایعات آهن متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ سه شنبه 

96/11/03 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 54222119- 031

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

نوبت 
اول

سعید نظرى

جابه جایى نیمار از بارسلون به پاریس و درآمدزایى که 
از این انتقــال صورت گرفت هنــوز از ذهنمان بیرون 
نرفته و مى تواند پیام هاى زیادى براى فوتبال ما داشته 
باشــد. انتقال ها و در آمدزایى هایى از این دست باید 
توسط نمایندگان مجلس ایران بررسى شود تا قوانین 
حاکم بر فوتبال کشــورمان که عیب هاى زیادى دارد 

را تغییر دهند. 
 هنوز که هنوز است پس از گذشــت چند ماه موضوع 
نیمار، ذهن هــواداران فوتبال ما را به شــدت هنگ 
مى کند!  نیمار قواعد و اعداد فوتبال دنیا را در حالى به 
هم ریخت که اینجا در ایران ما در بســیارى از باشگاه 
هایمان عاجز از پرداخت حقوق حقه بازیکنان در باشگاه 
ها هستیم و گاهى با صداى فریاد عصبانى کى روش به 
خودمان مى آییم و مى فهمیم که زمین فوتبال نداریم  و 

زمین تیم ملى را هم داده ایم زیر کشت!
پرسش اول دقیقا این اســت. پارى سن ژرمن از کجا 
اینقدر پول مى آورد؟ از کجا مى خواهد این چاه طویل 
را پر کند؟ مسلما بخشــى از درآمد زایى پاریسن ژرمن 
براى پرداخــت 222 میلیون یورو به بارســلونا و البته 
پرداخت 450 میلیون یورو به خود نیمار مخفى خواهد 
بود اما در رونماى کار و آنچه از دور دیده مى شــود این 
تیم در اولین قدم حق پخش تلویزیونى اش را با قیمت 
باالترى به دســت مى آورد و در گام دوم پیراهن هاى 
بیشمارى را از پاریسن ژرمن در فرانسه و برزیل و ... به 

فروش مى رساند.
براى نیمارى که روى برج ایفل بــا نورپردازى به وى 
خوشــامد مى گویند میلیونها نفر حاضرند پول پخش 
تلویزیونى را بدهند و بازى او را در پاریس ببینند. حتى 
میلیونها نفر پیراهن نیمار را مى خرند تا از بارسلونا بابت 

آن 6 گل عجیب انتقام گرفته باشند.
در واقع درآمدزایى در تصویر کنونــى از این میلیونها 
نفر خیلى هم سخت به نظر نمى رسد کافى است چند 
اقتصاد دان داشته باشید و چند ایده پرداز چون قوانین 
مشخص اند و تغییر ناپذیر. به عنوان مثال امکان ندارد 
دربى بخواهد برگزار شود اما از منبعى نا معلوم آن دربى 
لغو شود.( بحث برگزارى دربى با هدف در آمدزایى اول 
فصل راکه یادتان هست!) حتى زیر فشار داعش درست 

کنار ورزشگاه پارك دو پرنس.
قانون اجازه چانه زنى هم مى دهد، خرید بازى ها توسط 
تلویزیون هاى خصوصى وقتى یــک بازیکنش نیمار 
باشد بسیار متفاوت است. قیمت ها باال مى رود مجلس 
هم نمى تواند در آخرین لحظه هاى فروش با 132 امضا 
دو فوریتى کل کار را هوا کند و آب از آب تکان نخورد 
چون در این صورت پاریســن ژرمن از آنها شــکایت 

مى کند و وکالیــش همه آن 222 میلیــون یورو را تا 
ســنت آخر از بى نظم هایى که قانون را هوا کرده اند 

مى گیرد.
قیمت نیمار خواب از ســر خیلى ها در ایران پراند. این 
رقم بسیار عجیب و غریب بود اما به هر حال باید تاکید 
کرد در ایران هم مى توان به درآمدهاى نجومى و خرید 
بازیکنان بزرگ فکر کرد چرا که هوادار پاى کار در ایران 
هم هســت مثل اروپا، از این گنج اما نمى توان درست 

استفاده کرد چرا که قوانین اجازه نمى دهد.
قوانین در فوتبال ایران باید عوض شوند خرید با قیمت 
عجیب نیمار توسط پاریســن ژرمن این نکته را باز هم 
فریاد زد. هر چنــد مجلس هم  در نهایــت هنر کند و
 مصوبه اى داشته باشد بن بســت هاى دیگرى در راه 
اســت!! یعنى مى توانیم به اصالح این قوانین و رونق 

فوتبال مان امیدوار باشیم؟

مجلس هم تصویب کند بن بست هاى دیگرى هستند!

قوانینى که بالى جان فوتبال ایران است 

نصف جهان  رسول کربکندى پیشکسوت فوتبال اصفهان امید زیادى به سپاهان کرانچار درنیم فصل دوم ندارد 
و اعتقاد دارد که مدیران این باشگاه به هر حال باید کادر فنى تیم شان را تغییر دهند.

در شرایطى که باشگاه سپاهان در نیم فصل اول همه جوره از سرمربى کرواتش حمایت کرد رسول کربکندى 
امید زیادى به موفقیت این تیم با کرانچار ندارد. او که با یکى از روزنامه هاى ورزشى صحبت کرده درباره نتایج 
سپاهان گفته:“ کامال درست است که مسووالن سپاهان در فکر هزینه هاى شان در این تیم باشند در هر صورت 
مسووالن سپاهان در صورت از دست دادن این مربى باید هزینه قرارداد دوساله را کامل پرداخت کنند.  اما اگر 
این شرایط ادامه پیدا کند و همچنان شاهد نوسان تیم سپاهان باشیم، به هر حال آنها مجبور خواهند شد با وجود 
هزینه هاى سنگین تغییرات در این تیم، کادر فنى را عوض کنند و این قطعاً با فشار هواداران اتفاق خواهد افتاد.“ 

نصــف جهــان ســرمربى تیــم ســپاهان
 مى گوید که مشکلى براى در اختیار گذاشتن 
بازیکنانش جهت حضور در اردوهاى تیم ملى 
ندارد.در روزهاى اخیر کشمکش میان کرانچار 
و کى روش یکى از اخبار مورد توجه رسانه هاى 

مختلف بوده است.
درخواست کى روش براى دراختیار داشتن ملى 
پوشــان پس از بازى هاى باشگاهى در قالب 
اردوى 2 روزه سبب شــد تا کرانچار خواهان 
اطالعات بیشــترى در این خصوص و دلیل 
آن باشد، اما کى روش در بیانیه اى اعالم کرد 
که وقت این کار را ندارد و اگر کرانچار تا حاال 
شــناختى از برنامه هاى او به دست نیاورده، 
او نمى تواند در این زمینه اطالعات بیشــترى 

به او بدهد.
در ادامه  نیز مهدى تاج ریاســت فدراســیون 
فوتبال از کرانچار خواســت تا از برنامه هاى 

فدراسیون فوتبال پیروى کند.
همین  راســتا کرانچار در در 

کنفرانس خبــرى پیش از دیــدار برابر پارس 
جنوبى جم در خصوص این موضوع صحبت 
کرد و گفت:   شــخصا اطالعى از این موضوع 
نداشــتم و از طریق صحبت هاى مهدى تاج 
رئیس فدراســیون فوتبال متوجه این موضوع 
شــدم. من موافق کمک به تیم ملى هستم و 
هر کسى موظف است به تیم ملى کمک کند. 
به بازیکنانم اجازه خواهم داد که در تمرینات 
ریکاورى تیم ملى حضــور یابند، اما بحثى که 
عنوان کردم این بود که فدراســیون ایران در 
جهان یکى از فدراســیون هاى بزرگ اســت 
و انتظارم این بود که بــراى حضور بازیکنان 
ملى پوش، به صورت مکتــوب ارتباط برقرار 
کرده و به باشگاه ها فراخوان مى دادند، نه اینکه 
با تلفن درخواست کنند. این زیبنده نیست، البته 
با دستورى که آقاى تاج دادند، مکلف هستیم 
که بازیکنــان را بدهیم و امیــدوارم تیم ملى 
در جام جهانــى عملکرد 
خوبى داشته باشد. 
کل منظــور ما 
مبنایش این بود. 

قبول؛  ولى تلفنى  خوب نبود!

ملى پوش ایرانى جدید تیم فوتبال 
المپیاکوس شماره پیراهن خود 

را براى بازى انتخاب کرد.
ســایت رادیــو ورزش 

یونان نوشت: احسان 
حاج صفى با پیراهن 
شــماره 20 در تیم 
فوتبال المپیاکوس 

بازى خواهد کرد.
این رسانه معتبر ورزشى 

یونان در ادامه خبرش آورده 
است: احسان حاج صفى، مدافع 

ایرانى در حالى شماره 20 را براى 
بازى در تیــم المپیاکوس انتخاب 

کرد که پیش از این پیراهن شماره 
28 را در تیم پانیونیوس بر تن داشت. 
شماره 28 تیم المپیاکوس در اختیار 

مارتینس، هافبک پرتغالى است.
احســان حاج صفــى اولیــن خرید 
فصل نقل وانتقاالت زمســتانى تیم 
المپیاکوس محســوب مى شود و از 

یکشنبه گذشته به صورت رســمى تمرین خود را با 
این تیم آغاز کرده بود. هم اکنون کریم انصارى فرد و 
احسان حاج صفى به عنوان 2 ملى پوش 
ایرانى در تیم المپیاکوس یونان حضور 

دارند.
 

باالخره مجبور به تغییر مى شوند

ستاره هاى آلبى سلســته با حضور لیونل 
مســى به عنوان دومین رقیــب تدارکاتى 
الروخا در فیفادى هاى ماه مارس معرفى 

شدند.
اسپانیا دومین رقیب ایران در گروه B جام 
جهانى 2018 روسیه بعد از بازى با آلمان در 
فیفادى هاى ماه مارس در خانه به مصاف 
تیم ملــى آرژانتین مى رود تــا در تقابل با 
بهترین تیم هاى فوتبــال دنیا خود را براى 

بازى هاى جام جهانى آماده کند.
بنا بــر اعالم فدراســیون فوتبال اســپانیا 
شاگردان خوان لوپتگى بعد از بازى با آلمان 
در شهر نورنبرگ میزبان لیونل مسى و هم 
تیمى هاى او در ورزشگاه مادرید خواهند بود 
تا دومین بازى تدارکاتى ماه مارس را برابر 
تیم سوم رنکینگ فیفا در سال 2017 پشت 

سر بگذارند.

آرژانتین دومین 
حریف رقیب ایران

کرانچار خواســت تا از برنامه هاى 
 فوتبال پیروى کند.

که بازیکنــان را بدهیم و امیــدوارم تیم ملى
در جام جهانــى عملکرد
خوبى داشته باشد.
کل منظــور ما
مبنایش این بود.
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 هم 
بود 
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شت

راســتا کرانچار در 

جدید تیم فوتبال  انى
شماره پیراهن خود 

نتخاب کرد.
شششششششششرزش ــو و
نننننننننننننننسان  اح
یراهنن

تیم  در
کوس

کرد.
تبر ورزشى 

ه خبرش آورده 
 حاج صفى، مدافع

0ى شماره 20 را براى 
المپیاکوس انتخاب م

از این پیراهن شماره 
انیونیوس بر تن داشت..
المپیاکوس در اختیارر م

فبکپرتغالى است.
ج صفــى اولیــن خریدد
تقاالت زمســتانى تیمم
ز اززز حســوب مى شود و

یکشنبه گذشته به صورت رســمى تمرین خود را با
یاینن تیم آغاز کرده بود. هم اکنون کریم انصارى فرد و
ش ملىپوش 2احسان حاج صفى به عنوان 2
حضورایرانى در تیم المپیاکوس یونان حض

دارند.

با شماره 20 
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106796302489 شماره پرونده: 9609986796300251 شماره بایگانى شعبه: 960251 
ابالغ دادخواست و ضمائم به سجاد زنگنه فرزند خیرا...- خواهان مرتضى حیدرى با وکالت حسین محمدیان و مهرى 
نمازیان دادخواستى به طرفیت خوانده سجاد زنگنه به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986796300251 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/23 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه م راجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

30913 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/180
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796302494 شماره پرونده: 9609986796300528 شماره بایگانى شعبه: 960529 
ابالغ دادخواست و ضمائم به سجاد زنگنه- خواهان عباس بخشى دادخواستى به طرفیت خوانده سجاد زنگنه به 
خواسته جلب شخص ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796300528 شعبه 
33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/23 
ساعت 8:30 تعی ین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 30914 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان /10/181
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961605 ج/13 له خانم سمانه قاســمى به وکالت خانم لیال نوربخش و علیه آقاى عادل داورپناه 
مبنى بر مطالبه مبلغ 1/906/433/319 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
1396/11/11 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
10/533 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى آقاى عادل داورپناه و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد 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 جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک موردنظر واقع در اصفهان، خیابان 
مشتاق دوم، خیابان مهر شمالى، خیابان مهران، کوچه مهرشاد، مجتمع مسکونى مهر، طبقه 4 بازدید به عمل آمد 
پس از مراجعه در محل حاضر و اجازه ورود به محل داده نشد که سپس طى اعالم به شعبه و دستور محترم قضایى به 
محل مراجعه و موفق به بازدید مجدد نشده و سپس مجدداً در معیت مامور محترم کالنترى به محل مراجعه و پس از 
باز شدن درب ها از محل بازدید و به استحضار مى رساندن ملک مورد معرفى به صورت آپارتمان واقع در طبقه چهارم 
مجتمع مسکونى مهر بازدید به عمل آمده و به استحضار مى رساند آپارتمان مورد نظر واقع در طبقه چهارم مجتمع 
مسکونى 7 واحدى قرار داشته و کل مجتمع داراى نماى آجرنما و سنگ، کف سنگ، بدنه نقاشى، درب هاز ا چوب و 
پروفیل، کابینت چوبى ام دى اف، 3 خوابه، انشعابات آب و فاضالب مشترك، برق مجزا، یک خط تلفن و تصرف خانم 
زهره بیتانه مى باشد. طبق سند تک برگه شماره 612705 دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
11769/52 بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقاى عادل داورپناه که مستند مالکیت آن تجمیع اسناد مشاعى مورخ 95/7/25 
دفترخانه 202 اصفهان آپارتمان پالك 11769/53 به مساحت 236/92 مترمربع به خانم زهره بیتانه که از طرف آقایان 
عادل، مجتبى محمد همگى داورپناه تفویض وکالت داده مى شود. ملک به انضمام انبارى قطعه 5 تفکیکى به مساحت 
3/8 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک و پارکینگ قطعات 4 و 5 تفکیکى هر کدام مساحت 12/5 مترمربع واقع در 
زیرزمین یک که اسناد مالکیت آن به شماره هاى 8481 و 8482 به شماره هاى ثبت 106113 و 106114 دفتر 629 
امالك صفحات 108 و 105 داراى سابقه ثبت که طبق حکم مورخ 95/10/18 سهم آقاى عادل داورپناه به نفع خانم 
سمانه قاسمى بازداشت مى باشد. در نهایت با توجه به مراتب فوق، ارزش شش دانگ آپارتمان مورد نظر با مشخصات 
فوق، کلیه عوامل موثر در تفسیر و شرایط عرضه و تقاضا، بالغ بر 13/030/600/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد 
و سه میلیون و شصت هزار تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. لذا اظهار نظر جهت انجام اقدامات بعدى قضایى و در 
صورت نیاز اخذ استعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایى با آن شعبه محترم مى باشد. م الف: 30962 منصورى- مدیر 

و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى  اصفهان /10/183
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100367800384 شماره پرونده: 9609980367800075 شماره بایگانى شعبه: 960082 
ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى حبیب اله مقدس فرزند عبدالحسین- خواهان ستاد اجرایى فرمان حضرت امام 
(ره) دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حبیب اله مقدس فرزند عبدالحسین به خواسته ضبط پالکهاى 124- 398- 
387- 383- 110- 152- از 353/1 بخش 9 ثبتى اصفهان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980367800075 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســى اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/29 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146. م الف: 30938  دادگاه ویژه اصل 

49 قانون اساسى اصفهان  /10/184
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100367800386 شماره پرونده: 9609980367800076 شماره بایگانى شعبه: 960083 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به منیژه- شوشنا- سارا- شاهین- اسحا ق- داوود- سلیمان همگى 
مال ابراهیم صدیق و اختر موسایى- خواهان ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) دادخواستى به طرفیت خواندگان 
منیژه- شوشنا- سارا- شاهین- اسحاق- داوود- سلیمان همگى مال ابراهیم صدیق و اختر موسایى به خواسته ابطال 
سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980367800076 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسى اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/05 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 

شماره 146. م الف: 30937 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/185
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100367800392 شماره پرونده: 9609980367800077 شماره بایگانى شعبه: 960084 
دادخواست و ضمائم به آقاى سلیمان، شاهین، رامین مال ابراهیم صدیق خواهان آستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سلیمان، شاهین، رامین مال ابراهیم صدیق به خواسته ابطال سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980367800077 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/05 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک  نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 30935 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /10/186
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100367800340 شــماره پرونده: 9609980367800067 شــماره بایگانى شعبه: 
960074 دادخواست و ضمائم به خانم شهین مودت فرزند روح اله خواهان آستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
دادخواستى به طرفیت خوانده شهین مودت به خواسته ضبط مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980367800067 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســى اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/16 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى  مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30934 دادگاه ویژه اصل 49 

قانون اساسى اصفهان /10/187
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201478 شماره پرونده: 9609986794201171 شماره بایگانى شعبه: 961177 
دادخواست و ضمائم به آقاى کاظم قاسمى قاسوند فرزند صادق خواهان آقاى لهراسب محمدى دادخواستى به طرفی ت 
خوانده آقاى کاظم قاسمى قاسوند و عزت اله قاسمى قاسوند به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986794201171 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/10 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف: 30977 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/188
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350211018 شماره پرونده: 9609980350200831 شماره بایگانى شعبه: 960993 
خواهان ها برهان- نورین و بهارك اعوان فرزندان عبدالنذیر با وکالت حامد صفرى دادخواستى به طرفیت خواندگان 
بهناز موسوى پور مهرام فرزند سیدکاظم و صدیقه راست کردار به خواسته ابطال سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و 
به کالسه 960993 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/12/06 ساعت 10:45 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده بهناز موسوى پورمهرام و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 30991 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

 اصفهان /10/189
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100361709696 شماره پرونده: 9609980361700991 شماره بایگانى شعبه: 961107 
خواهان ها خانم مریم نوحه اصفهانى و مرضیه نوحه اصفهانى دادخواستى به طرفیت خواندگان سعید محمد حسینى 
و ایمان لهراسبى و سعید شاه طالبى حسین آبادى و مهرزاد بختیارى و رضوان التحان به خواسته ابطال اجرائیه و 
ابطال سند رسمى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 961107ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى 
به تاریخ 1396/12/13 ساعت 10:00 تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق در 
شعبه جهت رسیدگى حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق قانون اقدام خواهد شد. م الف: 30993 

شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/190 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351411096 شماره پرونده: 9609980351400932 شماره بایگانى شعبه: 961068 
خواهان قاسم احمدى- مهدى نفر دادخواستى به طرفیت خوانده شرکت عمران بهارستان- اشرف بهرامى- مظفر 
مهرابى- محمد شیخى پور- سینا شیخى پور- على صومعه- خاطره بهرامى- سپهر شیخى پور به خواسته تسلیم 
مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول- ابطال قراداد (مالى)- تنفیذ قرارداد (غیرمالى)- الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک- خلع ید- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است)- ابطال قرارداد (مالى)- ابطال قرارداد (مالى)- مطالبه 
خسارت دادرسى- د ستور موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400932 
شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/24 ساعت 10:30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30994 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /10/191

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354607117 شماره پرونده: 9609980358600649 شماره بایگانى شعبه: 961510 
ابالغ وقت رسیدگى به 1- میرمحمد هاشمى نسب 2- سیدمهدى مهرآور نظر به اینکه در کیفرخواست ارسالى از 
شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمو مى شکایت شرکت ساختمان اصفهان علیه سیدمهدى مهراور و میر محمد هاشمى 
نسب به اتهام تحصیل وجوه ناشى از فروش اموال شرکت از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 961510ك120 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358600649 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (120 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/02 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف: 31012 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) /10/192
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836606804 شماره پرونده: 9609986836600707 شماره بایگانى شعبه: 960773 
دادخواست و ضمائم به خانم منیژه عسکرى فرزند فتح اله خواهان آقاى اسداله یعقوبى کچوئى فرزند میرزاعبداله 
دادخواستى به طرفیت خوانده خانم لیال یعقوبى کچوئى فرزند میرزا عبداله به خواسته نفى نسب مطرح که به این 
شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه 9609986836600707 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/02 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30950 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/193
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796302497 شماره پرونده: 9609986796301213 شماره بایگانى شعبه: 961214 
دادخواست و ضمائم به آقاى فرشاد شمیم خواهان عباس بینا دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فرشاد شمیم به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301213 شعبه 33 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/23 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30955 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/194 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961182 خواهان ابراهیم شیروانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- مجتبى 
مرادیان زازانى 2- علیرضا ابراهیمى بابوکانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخه 96/11/25 
ساعت 8/30 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر و 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به نشانى حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر، بر اتوبان، ساختمان 
قضائى شهید مطهرى شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 53 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: 30965 شعبه 53  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/196
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796302499 شماره پرونده: 9609986796301245 شماره بایگانى شعبه: 961246 
دادخواست و ضمائم به آقاى سعید الهیجانیان خواهان خانم فاطمه ردانى پور دادخواستى به طرفیت خوانده سعید 
الهیجانیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301245 شعبه 
33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/23 
ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30973 شعبه 33 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/198 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرای ى کالسه 963283ج/ اول له بانک کارآفرین و علیه خانم مریم دیانى دردشتى در تاریخ 1396/11/9 ساعت 9 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 بابت دستور فروش ششدانگ ملکى با پالك 
ثبتى 1989/51 بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین 
و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى به عهده محکوم علیه مى 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مورد نظر واقع در اصفهان، خیابان شمس آبادى، روبروى بسیج، کوچه 
نهر فرشادى، نبش بن بست دوم، مجتمع مسکونى آسمان، طبقه سوم غربى، بازدید به عمل آمده و به استحضار مى 
رساند ملک مورد نظر به صورت آپارتمان مسکونى، واقع در طبقه سوم  غربى مجتمع مسکونى 13 واحدى آسمان 
بوده که آپارتمان مورد نظر داراى یک امکانات، درب هاى خارجى و داخلى از چوب، پروفیل و آلومینیوم، کف سرامیک 
و سنگ و قسمتى چوب و کفپوش و موزاییک، بدنه سفیدکارى، کابینت چوب و MDF، 3 خوابه، داراى انشعابات 
برق مجزا به شماره شناسایى 02/3/08/01/27/11/5130، انشعابات آب و گاز و آب و فاضالب مشترك و داراى 
سیستم گرمایشى و سرمایشى، ملک به کد نوسازى شهردارى به شماره 6-22-101106-2-1 و طبق برگه عوارض 
نوسازى شهردارى کل مجتمع به مساحت حدود 552/50 مترمربع عرصه و مساحت آپارتمان 173/65 مترمربع و به 
کدپستى 8134744118 و داراى خط تلفن ثابت مى باشد، طبق مدارك ارائه شده، ششدانگ آپارتمان و داراى پالك 
ثبتى 1989/51 مجزى شده از 83 فرعى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بوده که بانک محترم کارآفرین داراى سند 
تک برگى 132428 ج 94 به میزان 23/5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ داراى مالکیت که مستند مالکیت آن سند 
انتقال قطعى شماره 122864 مورخ 95/5/7 دفترخانه 4 اصفهان بوده که حدود ملک طبق سند و پرونده ثبتى مى 
باشد. طبق نامه مورخ 82/6/30 اداره ثبت اسناد و امالك مرکز اصفهان، عنوان شده، ششدانگ پالك 1989 بخش 
یک ثبت اصفهان داراى مالکین متعدد به نام آقایان عبدالجواد بوذرى، مجید و محمدعلى و مصطفى و مهدى بوذرى 
و خانم ها اشرف وکیل زاده، شهال شفابخش، نیلوفر محکم کار، شهرزاد تویسرکانى به صورت مشاعى بوده که به 
موجب صورت مجلس شماره 11/674 مورخ 92/6/30 به 13 واحد آپارتمان از شماره 145 الى 58 فرعى و 13 باب 
انبارى از 29 الى 42 فرعى و مشاعات تفکیک و طبق تقسیم نامه شماره 92673 آپارتمان 51 به استحمام انبارى 39 
فرعى با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات و با قید اینکه حق استفاده از حیاط مشاعى 46 فرعى با 45 فرعى است 
و سهم آقاى روزبه به صدرى قرار گرفته و سپس طبق سند شماره 9269 مورخ 82/7/29 دفتر 19، ششدانگ آپارتمان 
به مریم دیانى انتقال قطعى گردیده است. لذا ارزش ششدانگ آپارتمان با مشخصات فوق، کلیه عوامل موثر در قضیه 
و شرایط عرضه و تقاضا و مساحت 173/65 مترمربع آن، بالغ بر 9/500/000/000 ریال معادل نهصد و پنجاه میلیون 
تومان برآورد مى گردد. ضمناً هزینه هاى انتقال اجرایى مطابق ماده 9 آیین نامه فروش امالك مشاعى به نسبت 
سهام کسر خواهد شد و مالکیت طرفین مطابق اداره ثبت و اسناد 23/5 حبه مشاع متعلق به خواهان 48/5 حبه متعلق 

به خوانده مى باشد. م الف: 30929 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /10/199
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106836606989 شــماره پرونده: 9609986836600529 شــماره بایگانى شعبه: 
960574 دادخواست و ضمائم به آقاى جهانشاه اسدى فرزند قاســم خواهان خانم گل بهار گندلى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى جهانشاه اســدى به خواسته طالق مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836600529 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/11/30 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. حضور شما جهت رسیدگى 
و استماع شهادت شهود ضرورى است ضمناً یک نفر داور واجد شرایط را در روز دادگاه همراه بیاورید. م الف: 30949 

شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/200
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960521 خواهان صدیقه غالم جعفرى دادخواستى مبنى بر: رویت نظریه کارشناس به 
طرفیت سید هاشم شیبت الحمدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز یک هفته پس از نشر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب. روبه روى مدرسه نیلى پور. جنب ساختمان صبا. پالك 57 کدپستى 
8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه اول شــوراى 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: 31053 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/405
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 1- 9610106795600612، 2- 9610106795600611 شماره پرونده: 9609986795600308 
شماره بایگانى شعبه: 960308 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- بتول شفیعى فرزند جعفر نشانى: مجهول المکان 
2- پیمان ادراکى کدپستى: 5758119 نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/12/05 شنبه ساعت: 1600 محل  
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى مرتضى جعفر به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

30967 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/406
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000012 تاریخ ثبت: 1396/10/07 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1396/11/04 
وضعیت: تایید شده آگهى مزایده پرونده اجرائى کالسه 9500046 به موجب پرونده اجرائى کالسه 9500046 شش 
دانگ پالکهاى: 1- پالك 45 فرعى واقع در اشیان لنجان به شماره 53- اصلى بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 
10717/35 مترمربع که در صفحه 80 دفتر 40- امالك بنام خانم مریم ملکى چمگردانى فرزند خیرا... ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده است. محدود به حدود ذیل: شماًال بطول 43/80 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان شرقًا 
به طول 227/30 متر درب و دیواریست به کوچه جنوباً به طول 50/15 متر دیواریست به به کوچه بن بست غرباً بطول 
229 متر دیوار اشتراکى است با زمین خانم سکینه عربزاده شماره 46 فرعى 2- پالك 46 فرعى واقع در اشیان لنجان 
به شماره 53- اصلى بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 12898/5 مترمربع که در صفحه 83 دفتر 40- امالك بنام 
خانم سکینه عربزاده چمگردانى فرزند حیاتقلى ثبت و سند مالکیت صادر شده است. محدود به حدود ذیل: شماًال به 
طول 43/80 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان شرقاً اول بطول 229 متر دیواریست اشتراکى با زمین مریم 
ملکى پالك 45 فرعى از 53- اصلى جنوباً بطول 54/25 متر به دیوار زمین 53- اصلى باقیمانده و بطول 1/10 متر 
دیواریست به زمین عباسعلى ایرانپور غرباً اول بطول 223/40 متر دیواریست به زمین عباسعلى ایرانپور دوم بطول 
21 متر دیواریست بصورت پخ به زمین عباسعلى ایرانپور پالك 53- اصلى باقیمانده. پالکهاى فوق الذکر طبق سند 
رهنى شماره 153319 مورخ 92/10/14 دفترخانه شماره یک اصفهان در قبال مبلغ 2/000/000/000 ریال در رهن 
بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى در حال حاضر بصورت یکپارچه با دیوار آجرى به ارتفاع 2/5 
متر محصور گردیده و کاربرى این ملک تا عمق 50 مترى بصورت تجارى، خدماتى و دفتر کار و بقیه آن طبق طرح 
تفصیلى فاقد کاربرى مى باشد. زیربناى ساختمانهاى موجود طبق پروانه ساختمان جمعاً 298/8 مترمربع که 160 متر 
آن تجارى و 40 متر مربع انبارى  و 98/8 مترمربع بصورت سرایدارى و ساختمانهاى مزبور تکمیل نیست و در مرحله 
سفتکارى قرار دارد. با توجه به جمیع جهات پالکهاى فوق الذکر جمعاً به مبلغ 50/900/000/000 ریال (پنجاه میلیارد 
و نهصد میلیون ریال) ارزیابى شده و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهنین مى باشد، پالکهاى فوق از ساعت 9 
الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/11/04 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در خیابان کارگر از طریق 
مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 50/900/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به انشعابات اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد 
ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. جهت شرت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنابرنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده 

نماید. م الف: 1324 رئیسى زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان /10/461
مزایده

شــماره آگهى: 139603902004000254 شــماره پرونده: 139604002120000014 آگهى مزایده پرونده به 
شماره بایگانى: 9400859 ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى 12023/3 به مساحت 218/90 مترمربع واقع در بخش 
5 اصفهان با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزى از آن به آدرس: اصفهان خیابان مشتاق 

دوم، خیابان باغ مشهد، کوچه خدابخش، بن بست ستاره، پالك 29 که سند مالکیت آن در صفحه 233 دفتر 290 
محلى امالك بنام آقاى احمد پاك نهاد و خانم مریم مهتاب (باسویه هر کدام سه دانگ) ثبت و صادر شده است و طبق 
نامه 904238559372- 94/8/12 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: انکسارا 
بطول هاى 6/5 و 5/87 متر درب و دیواریست به شارع بطول 15/60 متر دیواریست به شارع شرقا: بطول 15/60 متر 
دیواریست به شارع جنوبا: انکسارا بطول هاى 3/12 متر و 9/22 متر دیواریست به کوچه منسده غربا: بطول 18/5 متر 
دیواریست به دیوار 12023 باقیمانده حقوق ارتفاقى معرفى نشده است. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
با کاربرى زمین کمربند سبز حفاظتى بمساحت عرصه 218/90 مترمربع بمساحت 344 مترمربع، بصورت سه واحد 
مسکونى در دو طبقه (یک واحد بمساحت 150 مترمربع در همکف، سه خوابه و دو واحد بمساحت 70 و 80 مترمربع 
در اول، هر کدام دو خوابه با درب مستقل) و داراى انبارى در زیرزمین و همکف مى باشد. داراى زیرزمین از ورودى 
حیاط با مساحت 32 مترمربع، هر سه واحد مسکونى درب مستقل و ملک موردنظر از سمت شمال به گذر 7/1 مترى 
و از شرق به گذر هشت مترى و سمت جنوب به گذر 3/6 مترى (عرض هاى فعلى)، قدمت بنا بیش از ده سال، نما و 
بنا و حیاط آجرنما سه سانتى، درب هاى ورودى آهنى، درب و پنجره هاى خارجى آهنى، سازه دیوار باربر، سقف طاق 
ضربى و تیرآهن، پوشش سقف ایزوگام، سیستم گرمایشى بخارى گازى و آبگرمکن، سیستم سرمایشى کولر آبى، 
اتاق خواب ها: کف موزائیک و دیوارها سفیدکارى و رنگ آمیزى بوده و چارچوب ها فلزى دربهاى داخلى و کمدها از 
جنس چوب مى باشد. هال و پذیرائى: کف موزائیک و دیوارها سفیدکارى و رنگ آمیزى، آشپزخانه: دیوار کاشیکارى 
و کف سرامیک شده با کابینت فلزى، حمام و توالت: دیوار کاشیکارى و کف سرامیک، براساس استعالم از شهردارى 
منطقه 4 با توجه به تعریض گذر شمالى به 12 مترى (از دیوار مقابل) ملک داراى عقب نشینى بوده اما با کاربرى زمین 
کمربند سبز حفاظتى با اولویت باالى پنج سال فعال در طرح (زیر 18 ماه) قرار ندارد. مجموعه داراى سه انشعاب برق 
اختصاصى و آب و گاز مشترك و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 20158 
تنظیمى دفترخانه 150 شهر فالورجان (استان اصفهان) بابت بدهى خانم مهین کرباسى در رهن بانک رفاه اصفهان 
واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 96/11/3 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 10/225/800/000 ریال 
(ده میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/10/16 درج و منشتر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى ثبت اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست ضمنا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید/ م الف: 32303 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /10/499
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/450386 آقاى محمدعلى طاهرى قهریزجانى فرزند غالمعلى بموجب درخواست وارده بشماره 
961218641554547 مورخ 1396/09/20 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه چهل و چهارم سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
بشماره پالك ثبتى 14 واقع در شاه آباد قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 361 دفتر 315 امالك 
ذیل ثبت 78217 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 995331 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/10/16، 7241/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/521
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/450391 آقاى محمدعلى طاهرى قهریزجانى فرزند غالمعلى بموجب درخواست وارده بشماره 
961218641547877 مورخ 1396/09/12 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک بیستم سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ یک قطعه زمین بشماره 
پالك ثبتى 36 واقع در شاه آباد قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 314 دفتر 317 امالك ذیل 
ثبت 78583 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 995490 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/16، 

7240/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/522
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیدمحمدمرتضوى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت 
خوانده احسان فاضل به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
950/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/17 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 

تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7324/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/523
 حصروراثت 

مصطفى عطوفى داراى شناسنامه شماره 573 به شرح دادخواست به کالسه 1136/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه اسحاقى نجف آبادى بشناسنامه 41 در تاریخ 96/02/25 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عفت عطوفى نجف آبادى 
ش ش 551، 2-مرتضى عطوفى نجف آبادى ش ش 766، 3-عصمت عطوفى نجف آبادى ش ش 26699، 4-سمیه 
عطوفى نجف آبادى ش ش 839، 5-حسن عطوفى نجف آبادى ش ش 832، 6-عزت عطوفى نجف آبادى ش ش 
210، 7-مصطفى عطوفى نجف آبادى ش ش 583، (فرزندان متوفى)، 8-یداله عطوفى نجف آبادى ش ش 3854، 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7320/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/524

 تبادل لوایح
شماره 950240 درخصوص تجدیدنظرخواهى حسین ستارى فرزند محمد با وکالت محمدامین غفارى فرزند جواد 
به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1.شرکت سرمایه گذارى توسعه و عمران نور نجف آباد 2.اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد 3.دفترخانه اسنادرسمى شماره 88 نجف آباد نسبت به دادنامه 9509973730201157 صادره ازاین شعبه 
به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به 
این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده باهمین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. باتوجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده دفترخانه اسنادرسمى شماره 88 نجف آباد و درخواست وکیل تجدیدنظرخواه 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.7197/م 

الف، شفیعى - مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى)/10/525
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحسین هدایت دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مرتضى یزدانى به شوراى حل 
اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 458/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/11/18 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7339/ 

م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/526
 مزایده

 در پرونده کالسه 950707 اجرایى و به موجب دادنامه 956-96 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى سیروس شکرالهى فرزند عروجعلى محکوم است به پرداخت 14عدد سکه تمام بهارآزادى و 20 مثقال طال و 
مبلغ 550/823/58 تومان بابت محکوم به و هزینه دادرسى و غیره در حق محکوم له که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مجیدکیان ارثى به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: سمندسوارى بشماره انتظامى ایران53-479ن18 مدل83 رنگ نقره اى متالیک چهارحلقه 
الستیک غیرقابل استفاده داراى زدگى و خش که با درنظرگرفتن نوع و مدل و درنظرداشتن هزینه هاى مربوط به 
تعمیرات و لوازم موردنیاز تا راه اندازى قیمت پایه خودرو موردنظر مبلغ 105/000/000 ارزیابى گردیده است. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 96/11/09 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 

بازدید به عمل آورد. 7328/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/527
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ دادخواست و ضمائم- نظر به اینکه آقاى على رضایى فرزند حسین دادخواستى به طرفیت حاجى سوفى وند و 
محسن سوفى وند فرزند حاجى سوفى وند به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه سوم شوراى حل اختالف فالورجان 
ارجاع و به کالسه 96/742 ثبت و براى 96/11/16 ساعت 15:00 وقت رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است. لذا به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل 
اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى 
وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابًا 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد نمود. م/الف 983  رئیس شوراى حل اختالف شعبه سوم فالورجان / 10/528 

فقدان سند مالکیت
شماره 1396/08/451589 – تاریخ 1396/10/09 – آقاى محمد تقى کیانى فالورجانى به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ 
یک باب خانه مخروبه نیمه محصور مربوط به پالك ثبتى 405 فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 
اصفهان  به سریال -267627  که در صفحه 396 دفتر 210 امالك ذیل ثبت شماره 20843  بنامش ثبت شده مفقود 
گردیده است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضى تسلیم خواهد شد.  م الف: 975 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان  /10/529 
ابالغ

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل و پرونده از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى خانم اکبر حسینى به طرفیت آقایان 1- مسعود احمدى 
آقاجرى 2- رضا اعرابى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پراید به شماره انتظامى 237 ح 27 ایران 53 به 
انضمام هزینه دادرسى شورا با توجه به تصویر مصدق قرارداد مورخ 90/08/27 فى مابین خواهان و خوانده ردیف 
اول که مؤید انتقال مالکیت به خواهان است و استعالم صورت گرفته از راهور با احراز صحت عقد انجام شده و نقل 
و انتقاالت دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219 و 362 و 1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال سند خودرو به نام وى (خواهان ) و پرداخت مبلغ هشتاد و هشت هزارتومان بابت هزینه دادرسى صادر مى 
نماید . و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه سند خودرو به نام وى نیست به لحاظ عدم توجه دعوا نسبت به 
وى مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى شود . رأى صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن 

قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد م الف 979  . 

زهرا قاسمى- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/530 /10
اخطار اجرایى

 شماره 824/95 به موجب راى شماره 262 تاریخ 96/03/09 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدمیرزایى به نشانى یزدانشهر-شهرك امام على بلوار امام رضا خ 10 (مجهول 
المکان) محکوم است به پرداخت مبلغ 162/810/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ 2/550/000 بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواست 95/08/22 و پرداخت نیم عشر دولتى بهمراه حق الوکاله 
وکیل محکوم مى باشد. محکوم له: سعید کامرانى به نشانى: نجف آباد-خ دلگشا بعدازتاالرمهرگان باوکالت خانم 
سیروس. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7343/م الف-شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/531
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده 334/96 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه وقت رسیدگى روز شنبه مورخ 96/11/21 
خواهان: حسنعلى رشــیدى فرزند جعفر خوانده: مرتضى قندهارى فرزند حسین. خواسته: تقاضاى صدورحکم بر 
الزام خوانده به انتقال رســمى و تنظیم سندرسمى یک دستگاه خودرو ســوارى پراید 131 مدل LE سال 1392 
بشماره انتظامى 839ب24 ایران 77 بشماره شاســىNAS  D411100 مقوم به پنجاه میلیون ریال با خسارات 
قانونى. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت 
نموده که وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 7341/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف 

مهردشت/10/532
 مزایده

شماره: 9601916880600001 شــماره پرونده: 8809983730200203 شماره بایگانى شعبه: 961332 زمان 
برگزارى مزایده: 1396/11/08 نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزارى مزایده: اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
ط زیرزمین اتاق 15 مزایده اموال منقول- اجراى احکام حقوقى شعبه- 6- اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961332 ج/6 له اقاى على اکبر سپهرى و علیه اقاى شهرام اشرفیان مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/270/246/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ -1396/11/08 
ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى- اصفهان شاپور جدید خ امام رضا نبش 
پرتو گاراژ اسالمیه نزد حافظ اموال اقاى مصعود قناعتى به شماره موبایل 09133200045 مراجعه و از اموال بازدید 
و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده زمایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه 
دامپ تراك به شماره شاسى 5741 سال ساخت 1995 ظرفیت بارگیرى 55 تن گیربگى ساخت امریکا قدرت موتور 
485 که کارشناس قیمت پایه را مبلغ 5000000000 ریال (پنج میلیارد ریال) ارزیابى نموده است. م الف: 30953 

منصورى- مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى  اصفهان /10/182
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى غالمرضا دارابى- خواهان خانم آمنه امینى والشانى دادخواستى با موضوع الزام 
به انتقال سند رانا به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 416 ش 10 ح ثبت 
و براى روز شنبه مورخ 96/11/21 ساعت صبح تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف: 2419 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /10/503
ابالغ بهاء ثمینه عیانى

نظر به سند انتقال شماره 68472 مورخ 95/10/28 دفتر 54 گز برخوار مبنى بر انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ 
هر یک پالك هاى 754 و 1704 و 2554/1 و 1557/1 فرعى همگى از 437 اصلى واقع در گز برخوار را خریدارى 
نموده که مورد خریدارى شده به استثنا بها ثمنیه اعیانى مى باشد که طبق سوابق بهاء ثمنیه اعیانى مربوط به خانم 
سکینه ولیک مى باشد با درخواست خانم گلنار سیفى فرزند خیراله مبنى بر اینکه امالك خریدارى شده هر گونه اعیانى 
مى باشد لذا مراتب پس از گزارش و ارجاع به کانون کارشناسان استان ارسال و طى شماره 116/23442/1 مورخ 
96/10/07 کانون به ضمیمه یک برگ کارشناسى از مورد تقاضا را ارائه نموده و میزان مبلغ بهاء ثمنیه اعیانى هر چهار 
پالك را 600000 ریال ارزیابى نموده است که بهاء مرقوم جز سپرده اشخاص واریز گردیده است لذا چنانچه مالک و یا 
وراث قانونى وى نسبت به موضوع فوق اعتراض و یا تضییع حقى از آنان شده باشد را پس از مهلت ده روز پس از چاپ 
و انتشار در یکى از روزنامه هاى رسمى کشور اعتراض خود را به دادگسترى محل مورد تقاضا ارائه و رسید اخذ نمایند. 

م الف: 2420 ن اصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /10/504 
اخطار اجرایى

شماره پرونده: 469/95- 96/9/8 به موجب راى شــماره 963 تاریخ 95/12/18 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ایرج آذرنوش فرزند قیطاس به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (93/7/5) لغایت زمان 
پرداخت در حق خواهان ابوالفضل کاظمیان جزى فرزند عباســعلى با وکالت (سید ابراهیم سجادى) به نشانى گز 
برخوار- خ فردوسى نبش کوچه پیروزى پ 1  صادر گردیده است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2398 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /10/505
ابالغ 

شماره پرونده: 390/96 ش 10ح شماره دادنامه: 484- 96/7/29 تاریخ رسیدگى: 1396/7/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: خانم فاطمه جهانبانى فرزند امیررضا به نشانى شاهین شهر، 
خ ابن سینا، فرعى 2 شرقى بن بست 1 شمالى بن بست 1 شرقى پالك 42 خوانده: آقاى رضا رفیعى مقصودبیکى 
فرزند مصطفى به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند 
رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 227م37 ایران 53 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به 
مبلغ 200/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم فاطمه جهانبانى فرزند امیررضا به طرفیت 
آقاى رضا رفیعى مقصودبیکى فرزند مصطفى به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 227م37 ایران 53 با احتساب هزینه دادرسى مقوم 
به مبلغ 200/000/000 ریال شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و 
انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم ادراه راهور 12191649206776 مورخ 95/06/23 که 
مالکیت مورد معامله را به نام خوانده اعالم نموده و خوانده در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا 
شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد به مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده را محکوم به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پژو 206 به 
شماره انتظامى 227م37 ایران 53 با احتساب هزینه دادرسى به نام خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2417 رضوانى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/506

ابالغ 
شماره پرونده: 96-331 شماره دادنامه: 457- 96/8/27 خوانده: ابراهیم رضى زاده فرزند محمد به نشانى خیابان عطار 
فرعى 3 شرقى پالك 72 واحد 7 خوانده: نجمه بلیوند فرزند على مجهول المکان بابت خسارات ناشى از تصادف وارد 
به خودرو سمند 886م16- 53 و مطلق خسارات و هزینه هاى کارشناسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست ابراهیم رضى زاده به طرفیت  نجمه 
بلیوند به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 (چهل میلیون) ریال به استناد نظریه کارشناسى و درخواست مطلق 
خسارات و هزینه کارشناسى، بدین شرح که خواهان نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در جلسه 
دادرســى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خود ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و 
اظهارات شهود تعرفه شده و نظریه کارشناسى اعالم هزینه خسارات وارده به خودرو خواهان به شماره 886م16- 53 
مورخه 95/6/7 که مصون از اعتراض بوده است. به استناد مواد 198، 519، 520، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
ماده 331 قانون مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 
(چهل میلیون) ریال برابر اصل خواسته بابت خسارات وارده به خودرو خواهان و مبلغ 633/000 /1 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر مى گردد. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2413 

اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/507
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759209006 شماره پرونده: 9609983759200759 شماره بایگانى شعبه: 960782 
تاریخ تنظیم: 1396/10/09 تاریخ حضور: 1397/02/09 ســاعت حضور: 10:30 در خصوص دعوى ستاد اجرایى 
فرمان حضرت  امام (ره) به طرفیت عصمت خانم برومند جزى و حسین قلى خان برومند جزى و عزیزا... سلطان زاده 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 2406 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /10/508 
اخطار اجرایى

شماره: 199/96- 96/10/2 به موجب راى شماره 445 تاریخ 96/7/17 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قعطیت یافته است محکوم علیه رضا فرجى سلیمانى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/525/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (94/9/30) لغایت زمان پرداخت در حق خواهان عبداله مدد ى اورگانى 
فرزند خیراله به نشانى شاهین شهر- حافظ شمالى- فرعى یک شرقى- پ 36 صادر گردیده است. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2400 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /10/509
اخطار اجرایى

شماره: 200/96- 96/10/2 به موجب راى شماره 446 تاریخ 96/7/19 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قعطیت یافته است محکوم علیه سیدعلى پدیدار فرزند سیدباقر به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/2/20) لغایت زمان پرداخت در حق خواهان عبداله مددى اورگانى 
فرزند خیراله به نشانى شاهین شهر- خ حافظ شمالى- فرعى یک شرقى- پ 36  صادر گردیده است. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2401 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /10/510
احضار

شماره: 6162496- 1396/10/09 نظر به اینکه آقاى على اصغر احمدى فرزند سلطانعلى به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدى با سالح سرد از طرف این دادسرا به شکایت آقایان 1- آقاى جواد حسینى فرزند محمدباقر 2- آقاى مهدى 
رضایى فرزند حسین تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در این شعبه 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد 

شد. م الف: 2404 معینى دادیار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر /10/511 
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رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ 
گفت: فردى کــه اقدام به توزیع مــواد مخدر در 
شــمال شــهر تهران مى کرد، در هنگام انتقال 
محموله 50 کیلویى مواد مخدر به تهران دستگیر 

شد.
سرهنگ محمد بخشنده با اعالم خبر فوق اظهار 
داشت: مأموران پایگاه یکم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ با رصد اطالعاتى متوجه شدند 
که فردى با هویت «م.الف» قصد ترانزیت گسترده 
مواد مخدر به مناطق شــمال شــهر تهران دارد. 
وى تصریح کرد: با توجه به حساســیت موضوع، 
پرونده در رصد اطالعاتى مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر قرار گرفــت و بعد از چندین ماه  کار 
اطالعاتى، سه شنبه شب مأموران پلیس، متوجه 
تردد محموله مواد مخدر از یکى از اســتان هاى 

جنوبى به سمت تهران شدند.
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهران 

بزرگ گفــت: یک دســتگاه 
اتوبوس مســافربرى که 

از یکى از استان هاى 
جنوبــى، مــواد را 
بارگیرى کرده و 
به سمت تهران 
در حرکــت بود 
بــا هماهنگــى 

مرجــع قضائى در 
یک اقــدام عملیاتى 

در عــوارض قمـ  تهران 
متوقف شــد. این مقام ارشد 

پلیس تهران گفت: بــا توجه به حضور 
مســافران در اتوبوس و بــراى جلوگیرى از هر 
نوع تنش و ناراحتى براى مســافران، خودروى 
مذکور با اســکورت به ترمینــال جنوب هدایت

شد.
وى اظهار داشــت: پس از پیاده شدن مسافران، 
اتوبوس موردنظر مورد بررســى قــرار گرفت و 
50 کیلوگرم تریاك جاسازى شده کشف و ضبط 
شد. ســرهنگ بخشــنده افزود: دو نفر ازجمله 
خود «م.الف» که در اتوبوس حضور داشــت به 
همراه سه نفر دیگر که در ترمینال جنوب منتظر 
محموله بودند دستگیرشدند؛ اتوبوس توقیف شد و 
دستگیرشدگان با تشکیل پرونده تحویل مقامات 

قضائى شدند. 

کارگر قدیمى با خوراندن مواد بیهوشى طالهاى صاحبکار خود را سرقت 
کرد.  فرمانده انتظامى اســتان خراســان جنوبى گفت: برابر اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع یک فقره سرقت به عنف مأموران 
به موقعیت اعزام شــدند که فردى در محل به گشت انتظامى اعالم کرد 
صبح براى سرکشــى از پدر و مادر پیرم به منزل آنها رفتم و هنگامى که 
در را باز کردم آنها بى حرکت جلــوى در اتاق افتاده بودند که به اورژانس و

 110 اطالع دادم.
سردار مجید شجاع اظهار داشت: مأموران با حساسیت ویژه اى موضوع را 
بررسى کردند و با حضور در بیمارستان و بر بالین افراد بیمار متوجه شدند 
در روز حادثه خانمى که چند ســال قبل براى زن و مرد(شاکى) کارگرى 
مى کرده است به همراه همسرش براى ساعاتى مهمان آنها مى شود و بعد 
از گذشت ســاعتى زن جوان تقاضاى تهیه غذاى محلى کشک را مطرح 

مى کند که میزبان مى پذیرد و وقتى غذا صرف مى شود زن و مرد پیر ابتدا 
دچار سرگیجه و بعد بیهوش مى شوند.

به گفته سردار شجاع بعد از بررسى بیشتر توسط شاکیان و مأموران مشخص 
شد که تمام طالها و دو گوشى تلفن همراه توسط زن و شوهر شیاد به سرقت 
رفته است. وى اظهار داشــت: در ادامه مأموران با ایجاد طرح مهار به طور 
شبانه و رصد اطالعاتى دریافتند زن و شوهر جوان استان را به مقصد استان 
خراسان رضوى ترك کرده اند که در مسیر و طى یک عملیات غافلگیرانه 

توسط کارآگاهان آگاهى دستگیر شدند.
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: زن جوان با همدستى شوهرش در دو 
فقره سرقت طال با خوراندن قرص بیهوشــى به مالباختگان اعتراف کرد 
و در اظهاراتش گفت که وقتى شیشــه مى کشــیدم دیگر چیزى متوجه
نمى شــدم تا اینکه با همســرم براى ســرقت طالهــاى پیرزنى که در

سال هاى گذشته نزد او کار مى کردم نقشه کشــیدیم و دو نفره به محل 
سکونت او مراجعه کردیم و هنگامى که از او تقاضاى غذاى محلى کردم او 
هم پذیرفت اما در آشپزخانه که بودم نقشه خودم را عملى کردم و در ظرف 
زن و شوهر مواد بیهوشــى ریختم که بعد از مدتى از حال رفتند و من هم 
هفت النگو، یک گردنبند، یک جفت گوشواره، دو حلقه انگشتر و دو دستگاه 
گوشى تلفن همراه را سرقت کردم و با شوهرم از شهرستان فرار کردیم. زن 
جوان در دیگر اعترافات خود هم گفت که در سرقت دوم وقتى سوار اتوبوس 
شدم به خانمى که در صندلى مجاور من نشسته بود آبمیوه دادم و او را نیز 
بیهوش کردم و سپس دست به سرقت طالهاى او زدم و تمام طالها را در 

مشهد فروختم. 
سردار شجاع اضافه کرد: متهمان با تکمیل پرونده به مراجع قضائى معرفى 

و با دستور قاضى پرونده روانه زندان شدند.

پســر نوجوان افغان که در ماجراى ناپدید شــدن زن جوان در پایتخت بازداشت شده، 
منکر هرگونه اطالع از سرنوشت این زن شــد. پسر نوجوان مدعى است سیمکارت را از 

هموطنش خریده است.
هفتم شهریور سال جارى مردى با حضور در پلیس آگاهى تهران از ناپدید شدن همسر 

جوانش خبر داد.
شاکى به افسرتحقیق گفت: «از مدتى قبل بر سر مسائل مختلف با همسرم اختالف داشتم. 
او دیروز (6شهریور سال جارى) براى خرید از فروشگاه محله از خانه مان در تهران بیرون 
رفت و بازنگشت. تلفن همراهش نیز خاموش شد. سراغ او را از خانواده، دوستان و اقوامش 

گرفتم اما کسى از او خبرى نداشت.»
تحقیقات پلیسى براى یافتن زن گمشده ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد از این شکایت، 
شاکى با حضور دوباره در پلیس آگاهى اعالم کرد فردى در تماس با وى گفته همسرش را 

ربوده و براى آزادى او باید پول تهیه کند، در غیر این صورت او را خواهد کشت.
مأموران با آموزش به شاکى پرونده از او خواستند در محل قرار با مرد حاضر شود تا مأموران 
با محاصره محل موفق به دستگیرى متهم شوند. در ادامه مرد ناشناس چند بار با او تماس 
گرفت و هر بار از شاکى مى خواست در منطقه اى از تهران حاضر شود، اما زمانى که شاکى 
همراه مأموران در آنجا حاضر مى شد خودش به محل قرار نمى آمد. مأموران با معمایى 

پیچیده روبه رو شدند.
تحقیقات براى رازگشایى از سرنوشت زن گمشده ادامه داشت تا اینکه روز هاى پایانى هفته 
گذشته مأموران سرنخى به دست آوردند که نشان مى داد چند ماه قبل از ناپدید شدن زن 
جوان، مردى با وى در تلگرام آشنا شده و با هم دوست شده بودند. حتى آخرین بار هم پیش 
از خروج از خانه با همان مرد مکالمه داشته است. این مرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا 
اینکه رد وى را در یک ساختمان نیمه کاره در جنوب تهران یافتند. با حضور در آنجا متوجه 

شدند خط تلفن در اختیار پسر 16 ساله تبعه افغانستان است.
این پسر نوجوان بازداشت و براى تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شد. او به افسر تحقیق 
گفت: «من زن گمشده را نمى شناسم و نمى دانم چه بالیى بر سر وى آمده است. یکى 
از هموطنانم هزینه پرداخت اجاره اتاقش را نداشت، به همین دلیل سیمکارتش را به من 

فروخت و پول گرفت. از آن به بعد من از این خط تلفن استفاده مى کنم.»
با توجه به گفته هاى وى او از سوى قاضى دادسراى جرائم اطفال و نوجوانان روانه کانون 
اصالح و تربیت شد. تحقیقات براى مشخص شدن صحت یا رد ادعاى متهم نوجوان و 

یافتن مردى که او مدعى است سیمکارت را از او خریده  ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان سراوان از دستگیرى مردى خبر داد که 
دو سال قبل خواهرش را به قتل رسانده بود.

 ســرهنگ رضا زینلى گفت: دى ماه ســال 94 در پــى دریافت 
خبرى مبنى بر قتل مسلحانه دختر 15 ساله در یکى از روستا هاى 
شهرستان بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهى این فرماندهى قرار گرفت. 

وى افــزود: کارآگاهــان پــس از بررســى صحنــه دریافتند
 ایــن دختــر نوجــوان توســط بــرادرش بــه قتل رســیده

 و قاتــل پــس از ارتــکاب جــرم از محــل فــرارى شــده 
است.

فرمانده انتظامى شهرســتان سراوان بیان داشــت: مأموران با 
پایش هاى اطالعاتى و تحقیقات گسترده پلیسى مخفیگاه قاتل را 

شناسایى کردند و با هماهنگى مقام قضائى وى را در یک عملیات 
ضربتى و غافلگیرانه دســتگیر کردند و به فرار دو ساله وى پایان 

دادند.
 وى در پایان با اشــاره به علت و انگیزه قتل بــه علت اختالفات 
خانوادگى خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى 

به مرجع قضائى تحویل داده شد.

دستگیرى جوان خواهرکش، 2 سال پس از جنایت

مرگ دو بیمار در مراکز درمانى شهرستان نور، پاى 
پزشکى قانونى مازندران را به هر دو پرونده باز کرد.

مرگ بیمار 27 ساله در مرکز خدمات جامع سالمت 
شبانه روزى چمستان و مرگ کودك 7/5 ساله در 
بیمارســتان امام خمینى(ره) نور با شکایت خانواده 
جانباختگان همراه شد تا پاى پزشکى قانونى استان 

به پرونده این دو مرگ باز شود.
بر اساس اعالم دانشــگاه علوم پزشکى مازندران، 
بیمار 27 ســاله، هفت دى  امسال به علت فارنژیت 
به مرکز خدمات جامع سالمت شبانه  روزى چمستان 
نور مراجعه کرد که با دستور دارویى، به او پنى  سیلین 
تزریق شد، اما بیمار پس از تزریق دچار شوك شد و 
با وجود عملیات احیا متأسفانه جانش را از دست داد.

کودك 7/5ساله نیز 9 دى با عالئم بیمارى دستگاه 
تنفسى به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینى(ره) 
نور انتقال یافت و تحت درمان  هاى اولیه قرار گرفت، 
اما بهبودى حاصل نشد و پسربچه پس از مدتى دچار 

ایست تنفسى شد و فوت کرد.
على عباسى، مدیر کل پزشــکى قانونى مازندران 
با بیان اینکه درپى شــکایت این دو خانواده پرونده 
در پزشــکى قانونى تحت بررسى قرارگرفته است، 
افزود: بــراى تعیین علت دقیق مــرگ هر دو نفر، 
کالبد شکافى و نمونه سم شناسى انجام شده است 
اما نتیجه تحقیقات تخصصى ســه  ماه بعد اعالم 

خواهد شد.

فردى که با ســوء ظن مبنى بر اینکه فــردى با زن 
برادرش رابطه نامشــروع دارد در فضاى مجازى وى 
را تهدید به قتل کرده بود روز چهارشنبه هفته گذشته 

دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان یزد در رابطه با این پرونده گفت: 
در پى مراجعه فردى به پلیس فتا مبنى بر اینکه مدتى 
است شخصى با هویت نامشخص و ادعاهاى کذب، در 
فضاى مجازى و با تماس تلفنى وى را به قتل تهدید 
کرده و منجر به سلب آرامش از وى و خانواده اش شده 
است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتاى 

استان قرار گرفت.
ســرهنگ دوم مرتضى ابوطالبى ادامــه داد: پس از 
هماهنگى با مرجــع قضائى، طى اقدامــات فنى و 
تخصصى مأموران موفق شــدند، عامــل تهدید به 
قتل شاکى را شناسایى و در اقدامى غافلگیرانه متهم 
را دستگیر کنند. این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: 
متهم با توجه به اعتیاد و مصرف مواد مخدر و مشروبات 
الکلى دچار شــک شــده بود و در یکى از شبکه هاى 
اجتماعى شاکى را تهدید به قتل کرده بود و در اظهارات 
خود ادعا داشت؛ با مشاهده دو سه مرتبه ورود و خروج 
شاکى به منزل برادرش و با توجه به اینکه زن برادرش 
عشق قبل از ازدواجش بوده دچار شک شده و با هویت 
مجهول در یکى از شبکه هاى اجتماعى و با فرستادن 
چندین عکس که شــاکى در نزدیکــى درب منزل 

برادرش بوده، وى را تهدید به قتل کرده است. 

پرونده مرگ 2 بیمار مازندرانى 
در پزشکى قانونى

تهدید به قتل به علت سوء ظن 
رابطه نامشروع

مهندسان پلیس فتا در بیرجند دستگیر شد.متهم جوانى کــه اقدام به ایجاد مزاحمت بــراى یکى از اقوام نزدیک خود کرده بود توســط 

رئیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان گفت: خانمى 36 ساله شکایتى 

را به این پلیس تســلیم کرد مبنى بر اینکه براى او در فضاى مجازى به ویژه در شــبکه هاى 

را به وى داده بود.اجتماعى مزاحمت ایجاد شده بود و فردى ناشناس به او فحاشى کرده و لقب فردى غیر متعارف 

سرهنگ محمدپور اظهار داشت: با توجه به اظهارات شاکى و مستنداتى که از گوشى او به دست 

آمد مهندسان پلیس فتا در زمانى کوتاه متهم 32 ساله را شناسایى و با هماهنگى هاى قضائى 

وى را دستگیر کردند. وى ادامه داد: متهم وقتى با شــاکى مواجه و مشخص شد این دو با هم 

اقوام هستند ادعا کرد قصد توهین و فحاشــى نداشتم فقط مى خواستم شاکى را امتحان کنم 

به دادسرا ارسال شد.که اهل رابطه هست یا نه و االن هم از کار خود پشیمان هستم. با اقرار متهم پرونده تکمیل و 

مزاحم مجازى در دام پلیس  

ریزش دیوار در شهرك صنعتى زاویه در استان مرکزى جان دو کارگر را گرفت و یک کارگر را راهى بیمارستان کرد.
سخنگوى اورژانس کشور اظهار داشت: صبح روز پنج شنبه حادثه ریزش دیوار روى چند کارگر در شهرك صنعتى 

زاویه به اورژانس اعالم شد. بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. 
مجتبى خالدى ادامه داد: در این حادثه کارگرانى که زیر یک دیوار بزرگ مشغول کار بودند با ریزش یکباره زیر آوار 

گرفتار شدند. 
سخنگوى اورژانس کشور تأکید کرد: در این حادثه دو کارگر جان خود را از دست دادند و یک کارگر دیگر مجروح 

شد. فرد مجروح براى درمان به بیمارستان منتقل شد.

ریزش دیوار، جان 2 کارگر را گرفت

کارگر چاهکن از تبعه افغانستان که در عمق 30 مترى چاهى در خیابان 
ولیعصر  تهران گرفتار شده بود، با کمک آتش نشانان به سالمت خارج شد.

این حادثه ساعت 10و52 دقیقه صبح روز پنج شنبه به سامانه 125 اطالع 
رسانى شد که بى درنگ آتش نشانان ایستگاه 88 و گروه امداد و نجات 4 

به محل اعالم شده رهسپار شدند.
فرمانده آتش نشــانان اعزامى به محل حادثه دراین باره گفت: با رسیدن 
نیروهاى عملیات به محل حادثه چاهى به عمق 30 متر دیده مى شد که 

یک کارگر از تبعه افغانستان در هنگام حفر مسیر ارتباطى بین دو چاه، به 
علت ریزش یک سنگ به ابعاد 50 سانتیمتر از دیواره چاه و سقوط بر روى 

دست وکتفش، دچار مصدومیت  و در چاه گرفتار شده بود. 
وى افــزود: آتــش نشــانان به ســرعت پــس از ایمن ســازى کامل 
محل حادثه، کارگاه چــاه را برپا کردند و با تجهیــزات فردى، خود را به 
اعماق30 مترى چاه رساندند وکارگر 25 ســاله را به خارج از چاه انتقال 

دادند.

نجات چاهکن جوان از عمق 30 مترى چاه

دستبند پلیس 
بر دستان قاچاقچى مواد 

سرنوشت مرموز زن جوان 
پس از رابطه تلگرامى

سرقت با 
ترفند بیهوش کردن طعمه ها
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگاه باشید، مبادا از بســتگان تهیدســت خود روبرگردانید و از آنان 
چیزي را دریغ دارید که نگاه داشــتن مال دنیا، زیادي نیاورد و از بین 
رفتنش کمبودي ایجاد نکند. آنکس که دستِ دهنده خود را از بستگانش 
بازدارد، تنها یک دســت را از آنها گرفته اما دست هاي فراوانی را از 
خویش دور کرده است و کسی که پر و بال محبت را بگستراند، دوستی 

موال على (ع)خویشاوندانش تداوم خواهد داشت.

آگهى مزایده عمومى
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3408 مورخ 
96/08/22 هیئت مدیره محترم اجازه بهره بردارى از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشى و پیست 
اسکیت تختى را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال (شرط تمدید 

ساالنه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار مى باشد) واگذار مى نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط مزایده تا روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 
به امور قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز شــنبه مورخ 96/10/23 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شــاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان

 شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید. 

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ 
دوم

آگهى مزایده مرحله اول

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد امتیاز بهره بردارى از مرکز 
معاینه فنى خودروهاى سبک و به تبع آن صدور برچسب و برگ معاینه در شهر اردستان را 
به اشخاص حقیقى و حقوقى که در زمینه مذکور واجد شرایط و داراى سابقه کار و از تجربه 
الزم برخوردارند در قالب قرارداد اجاره یک ساله واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/10/19 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد 
مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

محسن حیدرى-  شهردار  اردستانمحسن حیدرى-  شهردار  اردستان

چاپ 
دوم

آگهى مناقصه نوبت دوم

شهردارى وزوان براساس مجوز شــماره 275- 5- 96 مورخ: 1396/09/25 شوراى 
اسالمى شهر و از محل اعتبارات بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 در نظر دارد 
نسبت به احداث ساختمان آتش نشــانى با اعتبارى اولیه بالغ بر 1/400/000/000 ریال
 (فاز اول) از محل اعتبارات شــهردارى به پیمانکاران واجدالشــرایط واگذار نماید. 
متقاضیان به منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ: 1396/10/16 به امور مالى شهردارى 
مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ: 
1396/10/25 پیشنهادات خود را جهت شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهردارى تسلیم 

نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید و راه اندازى شش دستگاه دیگ 
چگالشى مولتى برنر همراه با متعلقات جهت طرح توسعه اورژانس و کلینیک 

غربالگرى سرطان بیمارستان شهید محمد منتظرى نجف آباد

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.i r مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: 
1- تصویر پروانه ساخت و راه اندازى از مراجع ذیصالح مرتبط 

2- ارائه مستندات مبنى بر ساخت دستگاه ها توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه 
پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه 

3- ارائه حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تایید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات 
پس از فروش دستگاه ها 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى دومرحله اى شماره 
96/316  مرحله اول نوبت دوم

     شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران ( مجتمع طالى موته ) در نظر دارد خرید 300 تن 
گلوله چدنى پرکروم 80 میلى مترى مصرفى آسیاى گلوله اى کارخانه طالى موته را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى به شرکتهاى واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت هاى 
داراى ســوابق در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1396/10/12 لغایت ســاعت 14 مورخ 1396/10/30 با در 
دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب جارى شماره 
1621038598 بـانک تجـارت شعبـه میمه به نـــام مجتمع طالى موتـه و بـه آدرس: 
اصفهان-میمه-روستاى موته –مجتمع طالى موته مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با 
تلفن هاى 2 – 5336240 0314 تماس حاصل نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا 

ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  1396/12/8 تعیین مى گردد.

م الف: 127393
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عکسى هوایى از شهر 
«پالمیرا»ى سوریه که پیش از 

حمله سال 2015 داعش به آن 
و ویران شدنش گرفته شده 

است. 
این شهر را بخاطر مرکز تئاتر 
زیبایش مى شناختند که شهر 

را با ستون هاى سنگى اش 
تقسیم کرده بود. در سمت 

راست، «تتراتیلون» وجود دارد 
که سازه اى  چهار وجهى  بوده و 
در هر طرف یک ورودى داشته 

است، همچنین در گوشه باالیى 
سمت راست، برج مقبره هاى 

برجسته شهر قرار دارد.
شهر باستانى پالمیرا در 

اردیبهشت 1394 به کنترل 
گروه تروریستى داعش درآمد. 

در خالل اشغال این شهر 
باستانى، عالوه بر اینکه ده ها 
یا شاید صدها تن از ساکنان 

این شهر قربانى جنایات گروه 
تروریستى داعش شدند، 

بسیارى از ابنیه تاریخى این 
شهر نیز تخریب شد. شهر 

پالمیرا که بقایاى شکوه تاریخى 
دو هزار ساله آن تا چندى پیش 

پا برجا مانده بود، با تسلط 
داعش بر این شهر، بسیارى از 

این بناها را از دست داد. 
تروریست هاى داعش همچنین 
معبد دوهزار ساله «بعل شمین» 

و «معبد بل» را تخریب کرده و 
«طاق نصرت» این شهر را که 
قدمت آن به سال 200 بعد از 
میالد مى رسید، منفجر کردند. 
داعشى ها همچنین شمارى از 
مقبره هاى باستانى برج  مانند 

این شهر را تخریب کردند. این 
شهر باستانى پس از 

ماه ها اشغال، در فروردین 
1395 بار دیگر رنگ و بوى 

آزادى را به خود دید.

«طاق نصرت» مجموعه تاریخى پالمیرا 
پیش از حمله داعش 

 ویرانى «دره مقبره ها» در غرب پالمیرا
 پس از حمله داعش

 نمایى از سازه «آمفى تئاتر رومى» پس از فرار داعش. این آمفى تئاتر 
در زمان اشغال داعش به عنوان مکانى براى اعدام ها در نظر گرفته  

شده بود و به همین دلیل دست نخورده باقى مانده است.

«طاق نصرت» مجموعه تاریخى پالمیرا 
پس از آزادسازى

ویرانى معبد «بعل شمین»
 پس از تخریب آن به دست داعش

ستون هاى «تتراتیلون» در پالمیرا 
پیش از حمله داعش

بقایاى ستون هاى «تتراتیلون»
پس از فرار داعش

معبد تاریخى «بعل شمین» 
پس از انفجار به دست داعش 

پالمـیرا پالمـیرا 
قبل و 
بعد از 
داعش

قبل از اینکه شــهر «تدمور» (نام قبلى پالمیرا) زیر مجموعه امپراتورى ُرم شــرقى شود، قبل از اینکه شــهر «تدمور» (نام قبلى پالمیرا) زیر مجموعه امپراتورى ُرم شــرقى شود، 
این شــهر را به گذرگاه هاى پر باد و ناکار آمد مى شــناختند. ولى رفتــه رفته، حاکمان این شــهر را به گذرگاه هاى پر باد و ناکار آمد مى شــناختند. ولى رفتــه رفته، حاکمان 
رومى شــهر را تغییر دادند. آنها بدون اینکه بافت تاریخى شــهر را که میراثى از تمدن رومى شــهر را تغییر دادند. آنها بدون اینکه بافت تاریخى شــهر را که میراثى از تمدن 
خاورمیانه بود کامالً از بین ببرند، به این شــهر شــمایلى رومى وار دادند. یک شــاهراه خاورمیانه بود کامالً از بین ببرند، به این شــهر شــمایلى رومى وار دادند. یک شــاهراه 
بزرگ و پر ســتون ســاخته شــد که محور داخلى شــهر را در بر مى گرفت. در محل بزرگ و پر ســتون ســاخته شــد که محور داخلى شــهر را در بر مى گرفت. در محل 
تالقى این دو محور، تتراتیلون (ســازه اى چهــار وجهى با یــک ورودى در هر طرف) و تالقى این دو محور، تتراتیلون (ســازه اى چهــار وجهى با یــک ورودى در هر طرف) و 
در نزدیکى آن دولتخانه اى ســاخته شــد. همچنین در این شــهر یک مرکــز تئاتر، در نزدیکى آن دولتخانه اى ســاخته شــد. همچنین در این شــهر یک مرکــز تئاتر، 
حمام ها و معابد (این معابد گرچه شبیه معابد رومیان بودند ولى وقف پرستش خدایان محلى حمام ها و معابد (این معابد گرچه شبیه معابد رومیان بودند ولى وقف پرستش خدایان محلى 

یا سامى شده بودند) با ساختار رومى ساخته شدیا سامى شده بودند) با ساختار رومى ساخته شد..

مروارید صحرامروارید صحرا

طاق نصرتطاق نصرت
این بناى ســه طاقه این بناى ســه طاقه 
براى سپاســگزارى  براى سپاســگزارى  
متولیــان از احداث متولیــان از احداث 
شــاهراه بــزرگ و شــاهراه بــزرگ و 
پرستون شهر ساخته پرستون شهر ساخته 

شد.شد.

معبد نبومعبد نبو
بر روى یک ســکو، بر روى یک ســکو، 
معبد «نبو» قرار داشت معبد «نبو» قرار داشت 
که وقف خداى دانش که وقف خداى دانش 

بابل شده بود.بابل شده بود.

آمفى تئاترآمفى تئاتر
ایــن مرکــز نمایش ایــن مرکــز نمایش 
بــر اســاس طراحى بــر اســاس طراحى 
کالسیک، استیج بزرگى کالسیک، استیج بزرگى 
داشت که چندین ردیف داشت که چندین ردیف 
ســکو بــر آن احاطه ســکو بــر آن احاطه 

داشتند.داشتند.

شاهراه ستون گذارى شده بزرگشاهراه ستون گذارى شده بزرگ
این شــاهراه کــه بیــش از این شــاهراه کــه بیــش از 800800 متر  متر 
طول داشــت با بیش از طول داشــت با بیش از 200200 ســتون ،  ســتون ، 
پایــه گــذارى شــده بــود و در بین پایــه گــذارى شــده بــود و در بین 
ستون ها مجسمه هاى فراوانى گذاشته ستون ها مجسمه هاى فراوانى گذاشته 

بودند.بودند.

تتراتیلونتتراتیلون
در محلى به شکل چهارراه ساخته شده در محلى به شکل چهارراه ساخته شده 
بود در حالى که چهار پایه آن با سنگ بود در حالى که چهار پایه آن با سنگ 
گرانیت ســتون گذارى شده بود و بر گرانیت ســتون گذارى شده بود و بر 

روى هر پایه مجسمه اى قرار داشت.روى هر پایه مجسمه اى قرار داشت.

دولتخانهدولتخانه
زندگى  زندگى مرکــز  مرکــز 
اجتماعى مردم، اجتماعى مردم، 
ایوان هاى آن با ایوان هاى آن با 
مجســمه هایى مجســمه هایى 

تزیین مى شد.تزیین مى شد.

معبد بعل شمینمعبد بعل شمین
  این معبد وقف خداى این معبد وقف خداى 
آسمان ها (بهشت) آسمان ها (بهشت) 
و خداى بزرگ مردم و خداى بزرگ مردم 
فنیقى (یکى از اقوام فنیقى (یکى از اقوام 
سامى تبار در حوزه سامى تبار در حوزه 
دریاى مدیترانه) بوده دریاى مدیترانه) بوده 

است.است.

دره مقبره ها دره مقبره ها 
تعدادى برج هــاى تو خالى بــه همراه تعدادى برج هــاى تو خالى بــه همراه 
سرداب هایى (مقبره هاى زیر زمینى) متعلق سرداب هایى (مقبره هاى زیر زمینى) متعلق 
به قرن سوم میالدى در این دره بزرگ اموات به قرن سوم میالدى در این دره بزرگ اموات 

پیدا شده است.پیدا شده است.

بازار بیضوىبازار بیضوى
این بازار که با ســتون هایى محصور بود، این بازار که با ســتون هایى محصور بود، 
به دلیل طراحى خاصــش منحصربه فرد به دلیل طراحى خاصــش منحصربه فرد 
شناخته مى شد و با کتیبه هایى ظریف تزیین شناخته مى شد و با کتیبه هایى ظریف تزیین 

شده بود.شده بود.

مترجم: محمدرضا ارزانى
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بانک صادرات ایران - مدیریت شعب اســتان اصفهان در نظر دارد 
تعداد 81 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب 
بانک صادرات اصفهان و به منظور دریافت اسناد مزایده،مطالعه مدارك 
وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ انتشار اولین آگهى ( 
نوبت اول ) لغایت مورخ  96/10/27  ازســاعت 8 صبح لغایت15به 
دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى 
ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه 6 - ساختمان صبا 
مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 

تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت  
15  مورخ 96/10/27 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان 
تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات روز شنبه مورخ 
96/10/30 ســاعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به 

آدرس فوق الذکر مى باشد. 

توضیحات وشرایط:
1- مبلغ ســپرده شــرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى 
مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک 

بانکى ارائه گردد . 
2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک 
ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک 

باقى خواهد ماند. 
3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در 

مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.
4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.

5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد.

شرایط فروش : 
الف : 100 ٪ نقد - 30٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى 
- 50٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - 70٪ نقد الباقى 
36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - ب : 10٪ نقد الباقى اقساط 60 

ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى.
تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفاً 

با پیشنهاد نقدى است .

 آگهى مزایده 96/5                

نام نام محل شناسهردیف
مبلغ قابل فروش با آخرین ارزیابىآدرسشهرستان

احتساب 20٪ تعدیل
سپرده تودیعى جهت 
نحوه پالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده

توضیحاتفروش 

مسکونى ویالئى خیابان نظر میانى کوچه جلفا ( میدان جلفا ) اصفهانویالئى جلفا17159
 الف 26,790,000,00021,432,000,000557,160,000320250142روبروى پارکینگ پالك 44

محل سابق شعبه 26913
محل سابق شعبه نظرشرقى خیابان نظر شرقى نرسیده به اصفهاننظر شرقى

 الف 184/532365/42/44قدرالسهم21,400,000,00017,120,000,000535,600,000کوچه جوهرى 

محل سابق شعبه 33404
محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید اصفهانکوله پارچه 

 الف 13,500,000,00010,800,000,000504,000,000205/23415000/151کیانى نبش کوچه شهید جوادى 

محل سابق شعبه 47579
محل سابق شعبه شیخ بهائى چهار راه قصر ابتداى شیخ اصفهانشیخ بهائى

 الف 2067/5 و 181/252067/3قدرالسهم31,833,000,00025,466,400,000577,332,000بهائى ساختمان ارام 

محل سابق شعبه 55986
 الف39,700,000,00031,760,000,000608,800,0001263785000/5740انتهاى خیابان سجاد قبل از گلستان شهدااصفهانسجاد

محل سابق شعبه 6644
 سند - مشاعالف542,350,00099,862009177***18,470,000,000چهارراه ابن سینا نبش کوچه بادگیرىاصفهانابن سینا

محل سابق شعبه 7272
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال ابتداى خیابان اصفهاننیکبخت

 الف610,000,000243/654364796/321***32,000,000,000نیکبخت شرقى

ساختمان نیمه کاره 88454
ورودى شمالى سپاهان شهر چهارراه قائم نبش خیابان اصفهانسپاهان شهر

الف22,195,240,00017,756,192,000538,780,96043863726580قائم شمالى و خوارزمى 
زمین سه نبش داراى 

اسکلت بتنى - هزینه هاى 
شهردارى به عهده خریدار

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست اصفهانمغازه هاتف9733
 الف15/822/4268/2قدرالسهم3,397,500,0002,718,000,000135,900,000شکوفه مجتمع تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد 201

دفترکار هشت 107585
خیابان هشت بهشت حد فاصل گلزار به سمت ملک جنب اصفهانبهشت 

 الف90/435039/18قدرالسهم3,945,000,0003,156,000,000157,800,000گل فروشى مرجان مجتمع ادارى غزال طبقه اول واحد غربى 

مغازه خیابان 117581
خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى اصفهانبزرگمهر 

 الف48/5715191/9010قدرالسهم9,505,000,0007,604,000,000380,200,000میالد نور جنب بانک رفاه واحد شمال غربى 

مغازه  خیابان 127582
خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى اصفهانبزرگمهر 

 الف46/4315191/9011قدرالسهم8,912,500,0007,130,000,000356,500,000میالد نور طبقه همکف مغازه تجارى  واحد جنوب غربى 

خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت نبش بن بست بهشت اصفهانآپارتمان آپادانا137606
 الف116/85000/15096قدرالسهم5,000,000,0004,000,000,000200,000,000مجتمع سرو طبقه سوم غربى 

نظر شرقى کوچه شهید احمد زارعى  ( آسیاب ) کوچه زرین اصفهانآپارتمان نظر شرقى147608
 الف125/1179/222قدرالسهم5,000,000,0004,000,000,000200,000,000مجتمع زرین 

خانه مسکونى خیابان جى خیابان کاخ کوچه شهید مجلسى اصفهانمسکونى جى  15
شامل طبقات -80 ، همکف الف127,000,000104/818015190/1688***2,540,000,000بن بست فرهاد پالك 26 

و اول 
منزل ویالئى خیابان 168528

 الف6314-6,550,000,0005,240,000,000262,000,000259/93153/6315خیابان مسجد سید کوچه علیقلى آقا پالك 38اصفهانمسجد سید 

ساختمان نیمه کاره 176919
در حد سفت کارى سقف و الف2555/2 و 348,750,000,000279,000,000,0001,845,000,000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیااصفهانپل آذر 

ستون و مقدارى دیوارکشى
خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان187753

طبقه اول جنوبىالف141/7724/2546قدرالسهم198,478,000***3,969,560,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان197749
طبقه سوم جنوبىالف141/7724/2550قدرالسهم212,655,000***4,253,100,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان207748
طبقه سوم شمالىالف129/2924/2549قدرالسهم187,470,500***3,749,410,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان217750
طبقه چهارم شمالىالف129/3224/2551قدرالسهم197,213,000***3,944,260,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان227746
طبقه چهارم جنوبىالف141/7724/2552قدرالسهم219,743,500***4,394,870,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان237751
طبقه پنجم جنوبىالف141/7724/2553قدرالسهم223,287,750***4,465,755,000پردیس

خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر اصفهانآپارتمان شهیدان247752
طبقه پنجم شمالىالف129/3824/2544قدرالسهم200,539,000***4,010,780,000پردیس

جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض سجزىمسکونى جیالن آباد258533
 الف745,000,000596,000,00029,800,000428/83148/55337/34الحسنه کوى اسالمى پالك 18

محل سابق ایمن 266916
شهرك صنعتى سجزى خیابان شیخ بهائى بلوار دوم حافظ سجزىپلیمر سجزى

داراى مقادیر زیادى ماشین بداراى دفترچه واگذارى10,250,000,0008,200,000,000410,000,00074502200غربى روبروى آهن آالت دانشمند
آالت و دستگاه

محل سابق شعبه 276948
باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه باغبادرانکچوئیه

 بقولنامه اى 1,200,000,000960,000,00048,000,000289289کچوئیه 

مورچه زمین مورچه خورت  28
خورت

روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب کارخانه 
54562 6,547,500,0005,238,000,000261,900,000ریسندگى 

 ب299/242***مشاعى 

محل سابق شرکت 29706
دما کنترل

مورچه 
خورت

شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان زکریاى ششم پالك 
 بانتقال اجرائى 40921,300,000,00017,040,000,000535,200,0009638/11596150774 

محل سابق کارخانه 307666
بداراى دفترچه واگذارى12,259,250,0009,807,400,000490,370,00050481391نطنز - شجاع آباد - خیابان عطار - فرعى 2نطنزآهوى نطنز

داراى ماشین آالت 
و دستگاه هاى تولید 
محصوالت پروتئینى

31741
محل سابق شرکت 

مهمان پذیر 
مشکات

شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب کاشان
 ب1,128,600,000902,880,00045,144,000497/6043056/11تعمیرات cng برادران طحانى 

 ب1,200,000,000960,000,00048,000,0003200010/1389کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد3269521
 ب1,000,000,000800,000,00040,000,0003217/5.10/1641کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد3369532
آپارتمان شش 346545

ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى
 الف 62/352/9647قدر السهم1,470,000,0001,176,000,00058,800,000کوچه فتح دوم

آپارتمان شش 357112
ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى

 الف 69/62/9650قدر السهم1,600,000,0001,280,000,00064,000,000کوچه فتح دوم

آپارتمان شش 367113
ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى

 الف 64/252/9645قدر السهم1,470,000,0001,176,000,00058,800,000کوچه فتح دوم

آپارتمان شش 377114
ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى

 الف 44/72/9649قدر السهم975,000,000780,000,00039,000,000کوچه فتح دوم

نوبت دوم
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توضیحاتشرایط فروشردیف
حداقل 30٪ نقد الباقى اقساط 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوبالف1
حداقل 10٪ نقد الباقى اقساط 60 ماهه با نرخ کارمزد مصوبب2
3

آپارتمان شش 386546
ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى

 الف 49/82/9646قدر السهم1,255,000,0001,004,000,00050,200,000کوچه فتح دوم

آپارتمان شش 396547
ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کاشانواحدى

 الف 69/752/9648قدر السهم1,640,000,0001,312,000,00065,600,000کوچه فتح دوم

زمین مسکونى 405060
 ب238/356***770,000,000616,000,00030,800,000148پالك زمین مسکونى روبروى دفتر نمایندگى محیط زیست فریدنفریدونشهر

 بانتقال اجرائى 1,500,000,0001,200,000,00060,000,000500075243249محل طرح گاودارى روستاى سیبک فریدونشهرفریدنگاودارى سیبک41749
مسکونى داران 427144

خیابان جمهورى جنوبى منزل مسکونى پ 38    روبرو ى فریدنروبروى پیام نور
 ب690,000,000552,000,00027,600,00031015712/668پیام نور 

 ب780,000,000624,000,00031,200,000194/516212/2626بلوارطالقانى غربى خیابان استقالل فرعى 7  شرقى  پ 6فریدنمسکونى داران 437145
کارخانه پنیر 448403

شهرك صنعتى علویجه بلوار صنعت خیابان دوم جنب علویجهاصفهان 
داراى دفترچه قرارداد 17,352,500,00013,882,000,000519,410,000105002210پروفیل پارسیان

 بواگذارى

مفتول سازى 458584
 الفداراى دفترچه واگذارى6,750,000,0005,400,000,000270,000,0003600820شهرك صنعتى کوهپایه خ صنعت شرقى خیابان چهارم کوهپایهکوهپایه

محل سابق شرکت 46773
محل طرح تیرچه بلوك قطب صنعتى کوهپایه انتهاى خیابان کوهپایهتیرچه بلوك کوهپایه

 ب4657/30/د/ج-1,100,000,000880,000,00044,000,0002970دهم پالك 9-22 

منزل مسکونى اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینى شهرضامسکونى اسالم آباد476947
 ب700,000,000560,000,00028,000,000298/85250171/399خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8

شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه شهرضاسابق عمرو آباد486764
 بقولنامه اى 5,000,000,0004,000,000,000200,000,000314650عمرو آباد

محل سابق شرکت 496936
 ب4,483,800,0003,587,040,000179,352,0005040120765/419محل سابق کارخانه mdf   شهرك صنعتى جمبزه دهاقاندهاقانMDF جمبزه

زمین کشاورزى روستاى اسفرجان جاده شهرضا اسفرجان  اسفرجانزمین اسفرجان505048
 ب299/1/12-5,581,500,0004,465,200,000223,260,00093025جنب پل راه آهن

محل سابق شرکت 517164
محل سابق کارخانه تولید خوراك دام و طیور -شهرك سمیرمدام و طیور سمیرم

دفترچه قرارداد واگذارى 8,175,500,0006,540,400,000327,020,00061941250صنعتى سمیرم پالك 106/21 مجاور جاده اصلى
 ب4440

محل سابق  گلخانه 527161
 ب37/8__809,780,000647,824,00032,391,20010655خوانسار - روستاى کهرت - خیابان مخابرات خوانسارکهرت

محل سابق  گلخانه 537146
خیابان شهید محمدى خیابان اردیبهشت نزدیک چاه آب گلپایگانگلپایگان

 ب4091__2,018,560,0001,614,848,00080,742,40012616اسفرانجان محل سابق گلخانه سبز گلپا گستر

محل سابق شرکت 54758
محل کارخانه ریسندگى و فرش بافى روستاى تیکن گلپایگانتیکن گلپایگان

 ب9,800,000,0007,840,000,000392,000,00014975/55950119/1119/2گلپایگان  تیکن

محل سابق  کارخانه 557609
شهرك صنعتى خوانسار فاز دوم خیابان دوم جنب کارخانه خوانسارمقوا سازى خوانسار

 ب5,656,500,0004,525,200,000226,260,0008032/5139420/133عایق پالست پالك 66 

محل سابق شرکت 567110
محل سابق کارخانه پلى اتیلن حسن آباد جرقویه ابتداى جرقویهپلى اتیلن جرقویه

8000 4,990,000,0003,992,000,000199,600,000خیابان تربیت بدنى
صورت جلسه مزایده اداره 953استیجارى

داراى ماشین آالت ، بثبت 
تجهیزات 

محل سابق شرکت 577111
محل سابق شرکت کاغذ برى محمد آباد جرقویه ( محل جرقویهکاغذ برى جرقویه

صورت جلسه مزایده اداره 2,550,000,0002,040,000,000102,000,0002000928سابق نمایندگى ایران خودرو)
داراى تابلو برق بثبت 

588483
محل سابق لبنیات 

ظهیر االسالم 
اردستان

 بداراى دفترچه واگذارى29,511,400,00023,609,120,000568,045,60060002976اردستان ابتداى جاده درباغ شهرك صنعتى اردستاناردستان

اردستان خیابان امام خمینى (ره) محل سابق شعبه اردستانسابق اردستان59498
 ب4,083,000,0003,266,400,000163,320,0001394107512/6444/1اردستان

چهارمحالمنزل ویالئى گهرو608402
چهارمحال بختیارى - شهر گهرو - خیابان امام حسین ( ع) 

کوچه شهید علیرضا منتظرى جنب طباخى نوروزى
  انتهاى کوچه 

 الف3,845,000,0003,076,000,000153,800,0001687/41121636/2463

-3332-260/3330-844,000,000,000675,200,000,0003,475,600,00012504267تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 تهرانآپارتمان الهیه617294
شامل 22 واحد آپارتمان الف3333-3335

مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه چالوسآپارتمان چالوس 627367
طبقه دوم واحد 124الف118/2641/2294قدرالسهم1,419,120,0001,135,296,00056,764,800مجتمع مسکونى اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه چالوسآپارتمان چالوس 638585
طبقه دوم واحد 126الف84/8341/2296قدرالسهم1,068,858,000855,086,40042,754,320مجتمع مسکونى اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه چالوسآپارتمان چالوس 647369
طبقه دوم واحد 123الف132/8741/2293قدرالسهم1,554,579,0001,243,663,20062,183,160مجتمع مسکونى اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه چالوسآپارتمان چالوس 657371
طبقه چهارم واحد 143الف132/8741/2305قدرالسهم1,607,727,0001,286,181,60064,309,080مجتمع مسکونى اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) جنب فروشگاه رفاه چالوسآپارتمان چالوس 667368
طبقه چهارم واحد 142الف136/7741/2304قدرالسهم1,682,271,0001,345,816,80067,290,840مجتمع مسکونى اطلس 

مسکونى 677597
مازندران فریدونکنار روستاى ازباران پشت مسجد کوچه فریدونکنارفریدونکنار 

 ب506,800,000405,440,00020,272,000467/1510065/410شهید محمود تقوى پالك 718

مسکونى 687587
مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید مهدوى فریدونکنارفریدونکنار 

 ب859,400,000687,520,00034,376,000997/6417065/105پالك 92

مسکونى 697589
مازندران فریدونکنار روستاى کارگرد محله برجاده فریدونکنارفریدونکنار 

 ب249,400,000199,520,0009,976,000126/311064/1469فریدونکنار به آمل جنب آموزشگاه زبان ایران مهر   

مسکونى 708586
مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید صالحى فریدونکنارفریدونکنار 

 ب403,200,000322,560,00016,128,000345/29065/64پالك 67

مسکونى 717593
مازندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید یوسفى فریدونکنارفریدونکنار 

 ب419,800,000335,840,00016,792,000465/4910065/226پالك 341

مسکونى 728409
 ب359,220,000287,376,00014,368,800190/515064مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله جنب آرامگاهفریدونکنارفریدونکنار 

مسکونى 738411
مازندران فریدونکنار روستاى کارگر محله کوچه شهید فریدونکنارفریدونکنار 

 ب488,100,000390,480,00019,524,0006339064طالب نژاد

مسکونى 748413
مازندران فریدونکنار روستاى مهلبان خیابان اصلى روستا فریدونکنارفریدونکنار 

 ب2,970,000,0002,376,000,000118,800,000189015014مقابل صندوق قرض الحسنه

مسکونى 758410
 ب165,400,000132,320,0006,616,000207/2064مازندران فریدونکنار روستاى شیرمحله جنب حسینیه فریدونکنارفریدونکنار 

مسکونى 768404
مازرندران فریدونکنار روستاى شیرمحله کوچه مقابل فریدونکنارفریدونکنار 

 ب313,370,000250,696,00012,534,800245/378564حسینیه 

مازندران بابلسر بلوار امام خمینى ( ره ) خیابان شهید اکبرى بابلسرمسکونى بابلسر 777591
 ب1,462,000,0001,169,600,00058,480,0002581201989/1جنب ساختمان ارغوان 

آپارتمان سرخ رود 787350
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان محمود آبادطبقه همکف

 الف91/61648/1060/186/36قدرالسهم1,427,550,0001,142,040,00057,102,000گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47

آپارتمان سرخ رود 797351
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان محمود آبادطبقه اول

 الف1291649/1060/186/36قدرالسهم2,031,750,0001,625,400,00081,270,000گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47

آپارتمان سرخ رود 807353
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان محمود آبادطبقه دوم

 الف1291650/1060/186/36قدرالسهم2,128,500,0001,702,800,00085,140,000گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47

آپارتمان سرخ رود 817354
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان محمود آبادطبقه سوم

 الف1291651/1060/186/36قدرالسهم2,231,700,0001,785,360,00089,268,000گلستان غربى خیابان بهارستان غربى پالك 47

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهان
سایر شرایط و درخواست متقاضیان قابل بررسى مى باشد
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مدیر کل ثبت اســناد وامالك اســتان اصفهان عنوان 
کرد: اجــراى طرح تقســیم بندى ثبت وقایــع ازدواج 
در اصفهان با هــدف کمک به دفاتر کــم درآمد انجام

مى شود.
على بهبهانى بر اهمیت جایــگاه دفاتر ازدواج و طالق 
و ماهیت خاص و ویــژه این دفاتــر در نظم اخالقى و 
اجتماعى جامعه تأکید کرد و خاطرنشــان کرد: موضوع 
دفاتر ازدواج و طالق موضوعى اســت کــه در قوانین 
و مقررات به آن پرداخت نشــده اســت و این موضوع 
به عنــوان یک حلقــه مفقــوده تلقى مى شــود. وى 
افزود:همانگونه که دفاتر اسناد رسمى داراى جایگاهى 

خاص در قانون خود هستند و شرایط و ضوابطى دارند، 
کانون دفاتــر ازدواج و طالق نیز باید بــه این مرحله 

دست یابد. 
مدیر کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان با اظهار 
تأســف از اینکه تعــدادى از ســردفتران،براى امرار 
معاش خود با مشــکل مواجه هســتند، بر توجه ویژه 
کانون به این گروه ازســردفتران تأکید کرد. بهبهانى 
با تشریح طرح تقســیم ثبت ازدواج گفت: در این طرح 
به شدت مراقبت شده اســت تا تقسیم بندى به صورت 
منصفانه انجام شــود و حقى از هیچیک از سردفتران 

تضییع نشود. 

تالشــگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند در 9 ماهه 
سال جارى، افزایش میزان و تنوع تولید را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رقم بزنند.
افضلى، معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: در9 ماهه سال جاري 
شاهد روند افزایش تولید در بخش هاي مختلف نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بوده ایم، به این ترتیب که مقدار 
تولید 9ماهه در واحد تولیدات کک و مواد شیمیایی  889 
هزار و 491 تن بوده که حدود 28 درصد افزایش تولید 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. وى ادامه 
داد: در واحدآگلومراسیون مقدار تولید آگلومره دومیلیون 

و 289 هزار و 964 تن بوده که حدود 13 درصد افزایش 
را نشان می دهد. 

افضلى اظهارداشــت:تولید در واحد کوره بلندها نیز به 
میزان یک میلیون و 753 هــزار و 412 تن چدن مذاب 
بوده که حدود 4 درصد افزایش داشته است. معاون بهره 
بردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان تصریح 
کرد: در واحد فوالدسازي هم یک میلیون و 698 هزار و 
483تن شمش آماده تولید شده است که 3 درصد افزایش 
داشته و جمع کل محصول نهایى به میزان یک میلیون 
و 634 هزار و 620 تن بوده اســت کــه حدود 6 درصد 

افزایش داشته ایم.

ثبت وقایع ازدواج در اصفهان
تقسیم بندى مى شود

 

افزایش میزان و تنوع تولید 
در ذوب آهن 

تأیید شعارنویسى 
در مدارس اصفهان

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با اشــاره به دســتگیرى تعــدادى از دانش آموزان 
در تجمعــات اخیــر گفــت: تجمعــى در مدارس 
نداشــته ایم و تنها شعارنویســى هایى گزارش شده 

است.
محمدجــواد احمدى اظهار داشــت: تعــدادى از 
دانش آموزان برخى مناطق در این تجمعات دستگیر 
شــده اند اما تعداد دقیق آن در حال حاضر قابل بیان 
نیســت و فعًال زمان اعالم این آمارها نیســت. وى 
افزود : طبق اخبارى که ما داریــم، در مدارس تنها 
شعارنویسى هایى انجام شــده و گزارشى از تجمع و 

حرکت خاصى در مدارس استان نداشته ایم.

مسجد جامع نطنز
 در انتظار ثبت جهانى

سرپرســت اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان نطنز گفت: مجموعه مسجد 
جامع نطنــز در انتظار ارزیابان یونســکو براى ثبت 

جهانى است.
حسین یزدان مهر اظهار داشــت: در راستاى آماده 
ســازى مجموعه مســجد جامع نطنز بــراى ثبت 
جهانى، در یکســال اخیر اقدامات خوبى انجام شده

 است.
وى تصریح کرد: از مهمتریــن فعالیت هایى که در 
محدوده بافت تاریخى مسجد جامع انجام شد، اتمام 
عملیات سنگ فرش، بهسازى و بدنه سازى محوطه 
مقابل مسجد جامع نطنز بود که با اعتبارى بالغ بر دو 

میلیارد و 500 میلیون ریال صورت گرفت.

مردم اصفهان اغتشاشات 
اخیر را محکوم کردند

مردم اصفهان صبح پنج شنبه با حضور در راهپیمایى 
محکومیت اقدامات آشوبگران و حامیان بین المللى 

آنها، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
مراســم راهپیمایى مردم شــهید پرور و همیشه در 
صحنه اصفهان، در محکومیت اقدامات آشوبگران 
و حامیان بین المللى آنها، صبح پنج شــنبه برگزار

 شد.
 جمع کثیرى از مردم، با حمل پرچم پر افتخار ایران 
و پالکاردهایى با مضمون«ملت ما بیدار اســت، از 
فتنه گر بیزار است»، «تا آخر ایستاده ایم»، «مرگ 
بر منافق» و «فداییان رهبریم»، اعتراض خود را به 
عملکرد اغتشاشگران و برخى حرکت ها و شعارهاى 

ساختار شکنانه آنها ابراز کردند.

خرید و فروش صنایع دستى 
در اصفهان تغییر نکرده است

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان با بیان اینکه 
حجم فروش صنایع دستى نســبت به سال گذشته 
تغییرى نداشته است، گفت: نظارت ها بر نحوه فروش 
و قیمت صنایع دســتى اصفهان همچنــان ادامه 

دارد.
عباس شــیردل اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه 
در کل کشــور و در میــان هزار و 481 شــهر تنها 
سه شــهر اصفهان، خمینى شــهر و تهران داراى 
اتحادیه صنایع دستى است، ارســال آثار و شرکت 
در جشــنواره فجر صنایع دســتى توســط معاونت 
صنایع دســتى میــراث فرهنگى انجام مى شــود.  
وى افزود: تاکنون هنرمندان بســیارى از اصفهان 
آثار خود را به جشــنواره فجر صنایع دستى ارسال 

کرده اند.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان با اشاره به 
حضور گسترده گردشــگران خارجى در تعطیالت 
ســال نوى میالدى در اصفهان گفت: گردشگران 
خارجى بسیارى هم اکنون در اصفهان حضور دارند 
و هم اکنون میدان امام(ره)  شــاهد حضور پررنگ 

گردشگران خارجى است.
شــیردل اضافه کرد: به تمام فروشگاه هاى صنایع 
دستى واقع در میدان نقش جهان کد سه رقمى داده 
شده که فروشندگان ملزم به زدن اتیکت قیمت و ارائه 

فاکتور با این کد هستند.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: مدیریت فعلى شــهرى 
اصفهان به دنبال توســعه اى نیســت که شهر را 
تخریــب کند، اما متأســفانه در مقطعــى فعالیت 
مى کنیم که مشکالت کمرشکن است، چون قطار 

مدیریت شهرى در مسیر اصلى خود نیست.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشــت: مدیریت شهرى 
تمام تالش خود را خواهد کرد که بر اساس ساز و 
کارهاى موجود و تا آنجا که توان دارد، دغدغه ها را 
کم کند، البته باید گفت همه چیز در اختیار مدیریت 
شهر نیست، اما بیش از این هم نمى خواهیم پیکر 
شهر مجروح شود و آثار تاریخى آن مغفول بماند. 
وى با تأکیــد بر اینکه مدیریت شــهرى اصفهان 
خواستار بازگشــت اصفهان به هویت اصلى خود، 
احیا و حفظ آن است، تصریح کرد: کمیته اى براى 
بررسى زشتى ها ایجاد شده است تا آن را به خوبى 
بیان کند، زیرا اگر زشــتى ها رصد نشده و گوشزد 
نشود، خطرى براى میراث به جامانده شهر خواهد 

بود.
نوروزى نقش شــهردارى اصفهان را در حفظ آثار 
تاریخى بسیار مؤثر خواند و اضافه کرد: البته امروزه 
همه جا شــعار توســعه مى دهند و هر مدیرى به 
دنبال آن است، اما توسعه اى که مدیریت شهرى 
اصفهان از آن سخن مى گوید، توسعه پایدار است. 
شهردار اصفهان اظهار داشــت: اصفهان شناسان 
و دوســتداران اصفهان، نگران کارخانه ریسباف و 
کارخانه ناز هستند و مى گویند اگر ابعاد توسعه پایدار 
در این کارخانه ها رعایت نشود، نابود مى شوند، اما 
به بهانه توسعه، نمى توان حقوق شهروندى مردم را 
از جمله داشتن محیط زیست سالم و تردد روان را در 
نظر نگیریم، زیرا یکى از مؤلفه هاى توسعه پایدار 

حفظ و توسعه حقوق شهروندى است.
وى با بیان اینکه همه طرح هاى شهرى باید تحت 
مراقبت قرار گیرد، افزود: در همین راستا شهردارى 
اصفهان براى اولین بار در کشــور، معاونت شفاف 
سازى را ایجاد و قانون دسترسى آزاد به اطالعات 

را ابالغ کرده است.
شــهردار اصفهان پرداختن به محورهاى تاریخى 
اصفهان را وظیفه سازمان میراث فرهنگى دانست 
و گفت: آنچــه  در ارتباط با مرمت و ســاماندهى 
محورهاى تاریخى مربوط به شــهردارى اصفهان 
مى شــود، از آن دریــغ نمى کنیم زیــرا معتقدیم 
مدیریت شهرى باید براى تحقق مشارکت شهرى 

به میدان بیاید.

اســتاندار اصفهان گفت: نباید در رفتار، گفتار و عملکرد 
کارى کنیم که جوانان احســاس کنند مسئوالن کشور 
نسبت به آینده آنها بى تفاوت هســتند و آنها را از آینده 

نا امید کنیم.
محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: مجلس، دولت و قوه 
قضائیه براى حل مشــکالت کشور تالش هاى زیادى 
انجام داده اند که به دور از نگاه هاى سیاســى باید این 

فعالیت ها براى مردم تبیین شود.
وى با اشاره به ناآرامى هاى اخیر در برخى شهرها تصریح 
کرد: عامل نا آرامى هاى اخیر همه اش مربوط به مسائل 
اقتصادى و گرفتارى هاى مالى نیست، بلکه مهمترین 

عامل آن تبلیغات دشمن است. 
مهرعلیزاده ادامه داد: دشمن به گونه اى القا مى کند که 
مسئوالن و مقام هاى عالى کشور به دنبال حل مشکالت 

کشور نیستند. 
وى بابیان اینکه مســائل و ناآرامى هــاى اخیر باید به 
طور دقیق تحلیل و آســیب شناسى شود، افزود: دشمن 
در تبلیغــات خود به گونــه اى القا مى کند کــه ظاهراً
 برنامه اى براى حل مشکالت کشــور در بخش هاى 
مختلف نیســت و یا آنهایى هــم که بــراى حل این 

مشــکالت برنامه دارند، تنهــا به فکر خود هســتند و 
فساد دامن مســئوالن اجرایى و قضائى کشور را گرفته

 است. 
وى افزود: متأسفانه در چنین شرایطى، برخى خودى ها

 نیز در داخل کشــور با سیاه نمایى مســائل اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى ناخواسته در جهتى حرکت مى کنند 

که دشمن طراحى کرده است. 
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه خدمات جمهورى اسالمى 
ایران به شهروندان در مقایســه با قبل از انقالب قابل 
مقایســه نیســت، گفت: برنامه ریزى هایى که تاکنون 
براى 80 میلیون نفر جمعیت از ســوى قــواى مقننه، 
مجریه و قضائیه انجام شــده، بســیار چشمگیر است و 
چنانچه این دســتاوردها به دور از رقابت هاى سیاسى 
براى مردم تبیین شود، آینده بهترى در انتظار ملت ایران

 است. 
رئیس شوراى تأمین اســتان اصفهان در ادامه سخنان 
خود بــه وضعیت اقتصــادى دســتگیر شــدگان در

 ناآرامى هاى اخیر در این اســتان اشاره کرد و گفت: 90 
درصد این افراد داراى شغل و درآمد مناسب و کمتر از 10 

درصد آنها بیکاربودند. 

وى با اشــاره به اینکه رهبر معظم انقــالب بر تحقق 
اقتصــاد مقاومتى و کاهــش بیکارى در کشــور تأکید 
کرده اند، تصریح کرد: طى دوسال اخیر اقدام هاى خوبى 
توسط دولت براى اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى و 

اشتغالزایى انجام شده است. 
وى با اشاره به اینکه بیان اظهارات غیر کارشناسى، دور 
از حقیقت و سیاه نمایى مسائل، ذهن جامعه را مشوش 
مى کند، افزود: این مسائل به راحتى از ذهن جامعه پاك 
نمى شود و افراد مســئول و ائمه جمعه در این خصوص 

وظیفه سنگینى برعهده دارند. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در زمینه آب، 
محیط زیست و اشتغال مشکالت زیادى دارد که حاصل 
سه دهه اســت و باید براى حل آنها تالش کنیم، افزود: 
امیدواریم با همکارى ائمه جمعه بتوانیم این مشکالت 

را برطرف کنیم. 
مهرعلیزاده ادامــه داد: بــراى اداره امــور اصفهان و 
برطرف کــردن مشــکالت ایــن اســتان هیچگونه 
مســائل خطــى و ربطــى نداریــم و دســت هرکس 
کــه بخواهــد بــراى مــردم کار کنــد را بــه گرمى

 مى فشاریم.

استاندار با اشاره به وقایع اخیر در استان اصفهان خبر داد؛

90 درصد دستگیر شدگان درآمد مناسب دارند
نباید کارى کنیم که جوانان از آینده ناامید شوند

شهردار اصفهان: 

به دنبال بازگرداندن 
اصفهان به هویت 
اصلى خود هستیم

معــاون توســعه و پیش بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه افزایش دمــا در بهمن 
امســال گفــت: میانگیــن دمــا در بهمن مــاه، یک 
تا 2 درجه افزایش خواهد داشــت و با ایــن تعدیل، در 
بهمن ماه با هواى خنک ترى نســبت بــه دى روبه رو 

مى شویم.
نوید حاجى بابایى با اشــاره به بارش کم در پاییز امسال 
اظهار داشت: در بسیارى از شهرستان هاى استان بین 75 
تا 100 درصد کاهش بارش را نسبت به مقدار بلندمدت 
داشته ایم و همین امر موجب شد که پاییز امسال بارش 

کم را داشته باشیم.
وى تأیید کرد: در واقع پاییز امســال شرایط به گونه اى 
بود که گذر ســامانه هاى بارشــى جوى در کشور و به 
ویژه بــر روى بخش هاى مرکزى بســیار ضعیف بوده 
است و همین امر موجب کاهش بارش ها شد و شرایط 
افزایش آالیندگى و آلودگى هوا را در پاییز امســال باال

 برد.

معــاون توســعه و پیش بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در پاییز امسال کم شدن 
سیستم هاى جوى بر روى منطقه، دلیل باال رفتن میزان 
آلودگى هواى استان شــد، افزود: از این رو بارش ها در 
اســتان در فصل پاییز مطابق پیش بینى هاى صورت 

گرفته اتفاق نیافتاد.
وى با تأکید بر اینکه امســال مطابــق آخرین خروجى 
مدل هاى هواشناســى، بهبود نســبى بــارش ها را در 
زمستان نســبت به پاییز داریم، گفت: البته مشکلى که 
وجود دارد این است که بارش هایى که در پیش رو است 
شرایط خوبى از لحاظ زمانى و مکانى ندارند و مشکل بعد 
اینکه، مجموع بارش در فصل زمستان کمتر از حد نرمال 

خواهد بود.
حاجى بابایــى ادامه داد: ایــن امر بدان معناســت که 
بارش هــا داراى توزیع زمانى و مکانــى و یکنواخت و 
منســجم نیســتند و در  مجموع بارش هــا در فصل 
زمســتان در اســتان کمتر از مقــدار نرمــال خواهد

 بود.
وى با اشــاره به افزایش دما در بهمن ماه امسال افزود:  
میانگین دما در بهمن ماه یک تا 2 درجه افزایش خواهد 
داشــت و در بهمن ماه  با هواى گرم ترى نسبت به دى  

روبه رو مى شویم.

افزایش دماى اصفهان در بهمن ماه 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیري اعضاي 
یک باند پنج نفره سارقان منزل و کشف یک میلیارد ریال 
اموال مسروقه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این استان 

خبر داد.
سرهنگ ستار خســروي گفت: در پی وقوع چندین مورد 
ســرقت از منازل شــهروندان در چندین نقطه از شهر 
اصفهان ، شناســایی و دســتگیري عامل یا عوامل این 
سرقت ها به طور ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با 
ســرقت پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت . وي افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام یکسري کارهاي 
تخصصی موفق شدند پنج ســارق را که یکی از آنها یک 
خانم بود و همگی ساکن یکی از استان هاي کشور بودند، 
شناسایی کنند و هنگامی که قصد سرقت از یک منزل در 

اصفهان را داشتند، دستگیر کنند.
سرهنگ خسروي با اشــاره به اینکه این سارقان در ایام 
پایان هفته و روزهاي تعطیل وارد استان اصفهان می شدند 
و منازل خالی از سکنه و فاقد تجهیزات ایمنی را شناسایی و 

سرقت می کردند، افزود: افراد دستگیر شده هنگامی که با 
مستندات پلیس روبه رو شدند، به سرقت یک میلیارد ریال 

اموال از منازل شهروندان اصفهانی اعتراف کردند.
این مقام انتظامی از تشکیل پرونده و تحویل سارقان به 
مراجع قضائی خبر داد و تصریح کــرد: در این خصوص 
پرونده تشکیل و همه سارقان براى انجام اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

انهدام باند سارقان منزل در اصفهان

برنامه ریزى هایى 
که تاکنون براى

 80 میلیون نفر جمعیت 
از سوى قواى مقننه، 

مجریه و قضائیه انجام 
شده، بسیار چشمگیر 
است و چنانچه این 

دستاوردها به دور از 
رقابت هاى سیاسى 

براى مردم تبیین شود 
آینده بهترى در انتظار 
ملت ایران است
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ایده پردازى،  اصلى ترین 
برنامه مدیریت شهرى در باغبادران است
3
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بازسازى بافت فرسوده،
 نیاز امروز و  ضرورت 
فرداى زرین شهر
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ىففرداى افردردافردد ىر افرد ىر د ف
میثــم محمــدى، شــهردار 
زرین شــهر گفت: ما به عنوان 
افرادى که مســائل مختلف را 
در مدیریت شــهرى پیگیرى 
مى کنیم، به خوبى واقف هستیم 
که بســیارى از مشکالتى که در 
شــهرها در حوزه هاى مختلف 
عمرانى، اجتماعى و فرهنگى با 
آنها مواجه هستیم، به بافت هاى 
فرسوده و متراکم در شهرها باز 

مى گردد...
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باالترین سرمایه 
مدیریت شهرى 

مشارکت 
مردم است
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 پساب 
نجات دهنده 

فضاى سبز
دولت آباد است
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احداث 
ترمینال مسافربرى 

تیران  
در آینده نزدیک
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250هکتار 
بافت فرسوده 

اردستان 
بهسازى مى شود

ارائه بسته تشویقى پروانه ساختمان درشاهین شهر

پروژه هاى عمرانى 
در اولویت برنامه هاى شهردارى سین

 مصرف درآمد نوسازى هر منطقه در 
طرح هاى عمرانى همان منطقه

شهردار باغبادران:

4

حذف پراید
 تا 2 سال آینده از 

ناوگان
 تاکسیرانى

منظر شهرى مجموعه اى از عوامل طبیعى و مصنوع است 
که تحت تاثیر ویژگى هاى طبیعى، فرهنگى، اجتماعى 
و اقتصادى یک شهر شکل گرفته و یا مى گیرند. منظر 
شهرى یک از عوامل کیفیى و مطلوبیت شهرها بوده و 
حاصل مشاهده و درك مظاهر گوناگون و ملموس شهر 
اعم از بناها، فضاها، فعالیت ها، صداها، بوها و… هنگام 
مواجه شهروند با پدیده شهر است. منظر شهرى صرفا 
دربر دارنده نماى ساختمان ها و عناصر قابل رؤیت نیست؛ 
بلکه صداها، بوها، انواع عناصر طبیعى و مصنوعى، خواه 
ثابت و خــواه متحرك را در بر گرفته و شــامل تمام آن 
چیزهایى است که توسط حواس انسان قابل درك است. 
در ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات کشورى 
شهر، منظر شهرى این گونه تعریف شده است: «محلى 
اســت با حدود قانونى که در محدوده جغرافیایى بخش 
واقع شده و از نظر بافت ساختمانى، اشتغال و سایر عوامل 
داراى سیمایى با ویژگى هاى خاص خود بوده، به طورى 
که اکثریت ساکنان دایمى آن در مشاغل کسب، تجارت، 
صنعت، کشاورزى، خدمات و فعالیت هاى ادارى اشتغال 
داشته و در زمینه خدمات شــهرى از خودکفایى نسبى 
برخوردار و کانون مبادالت اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
و سیاسى حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود مى باشد … ».

آنچه که در این تعریف وجود دارد، توجه به ابعاد کالبدى، 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حتى سیاسى شهر است، 
اما آنچه ما در این ادامه به آن مى پردازیم، این است که 
باید بدانیم که شهر واقعیتى است که عالوه بر فضاهاى 
کالبدى، به دلیل برخى ابعادش از حوزه علوم اجتماعى و 
حتى علوم انسانى خارج مى شود و مى توان آن را صرفا در 

بُعد فضایى آن مورد بررسى و تحلیل قرار داد.
گرچه مطالعات و تحقیقات در فضاى شــهرى بیشــتر 
معطوف به کالبد فضاى شــهر و چگونگى آرایش آن و 
نقش آن درتسهیل امور شهرى بوده است، ولى درقوانین 
و مقررات در حوزه مدیریت و برنامه ریزى توسعه شهرى 
کشور، عامل انسانى و توجه به نیازهاى انسانى در فضاى 

کالبدى شهر نیز قابل مشاهده است.
■■■

امروزه بسیار اتفاق افتاده اســت که با دیدن نماى یک 
ساختمان یا مکان، احساســات متفاوتى داشته باشیم. 
احساس تحسین یا احســاس مصونیت و اطمینان و یا 

حتى حقارت.
 این موضوع یکى از دغدغه هاى اصلى مدیریت شهرى 
و بسیارى از متخصصان است و این که آیا در خصوص 
داشــتن نماى زیبا براى ابنیه و فضاهاى شهرى، وجود 

ضوابط و مقررات قانونى ضــرورت دارد و یا اینکه 

وجود قوانین و مقررات مى توانــد عاملى براى رعایت 
ضوابط مربوط به ســیماى شهرى باشــد؟ بسیار حائز 

اهمیت است.
**شهردارى ها و توسعه شهرى

در نظام مدیریت و برنامه ریزى شهرى ایران، شهردارى 
مســئول مســتقیم نظارت، کنترل و هدایت توســعه 
فضایى شــهرها در چارچوب قانون و در راستاى اهداف 
و راهبردهاى طرح هاى توسعه شهرى(جامع، تفصیلى 
و هادى) اســت و نقش مهمى در انتظام و سامان دهى 
فضایى شهرها بر عهده دارد. در این بین اهمیت تحقق 
و پایدارى نظام مدیریت سیما و منظر شهرى به منظور 
ایجاد نظم و توازن در فضاهاى شــهرى حایز اهمیت 
ویژه اى است. عدم تحقق این مهم، موجب عدم انتظام 
سلسله مراتب فعالیت و خدمات و سرانجام عدم سازمان 

یابى فضایى درون شهرها مى گردد.
در ماده 55 قانون شهردارى ها،مسئولیت شهردارى ها 
در حوزه بهداشت شــهرى، مدیریت زیست محیطى و 
ساخت و سازهاى شــهرى وظایف حاکمیتى و نظارتى 
شهردارى ها به عنوان یکى از نهادهاى مسئول در حوزه 
مدیریت شهرى تعیین و مشــخص شده است که عدم 
رعایت هر یک توسط شهروندان و یا عدم نظارت بر انجام 
آنها توسط شهردارى ها، بر زیبایى فضاها و سیماى شهر 

اثر نامطلوب خواهد داشت. 

در حوزه بهداشــت عمومى، وظیفه شهردارى در زمینه 
جمع آورى و رفت و روب معابر کامال مشخص و تعریف 
شده است، زیرا عدم تنظیف معابر، نازیبایى شهرى را به 

دنبال خواهد داشت.
■■■

یکى دیگر از مسایل و مشــکالتى که بر زیبایى شهرها 
سایه افکنده است و فضاهاى شهرى را مخدوش مى کند، 
سد معبر و یا اشغال فضاهاى شهرى توسط شهروندان 
اســت که عدم نظارت شــهردارى ها در این خصوص 
مى تواند سیماى شــهرى را تحت تاثیر قرار دهد. این 
در حالى است  که شــهردارى متولى جلوگیرى از چنین 

اغتشاشات بصرى است.
شهردارى ها به عنوان تنها نهاد مجرى طرح هاى توسعه 
شهرى در کشــور، وظیفه صدور پروانه ساختمانى را بر 
عهده داشته و مکلف هســتند طبق ضوابط طرح هاى 
توسعه شهرى و براساس نقشــه مذکور در پروانه هاى 
ساختمانى، نوع استفاده از ساختمان را قید کنند و از هر 
نوع استفاده خالف مندرجات پروانه ساختمانى جلوگیرى 

به عمل آورند.
■■■

شــهردارى ها داراى اختیار نظارت بر طرز اســتفاده از 
اراضى داخل محــدوده و حریم شــهر از جمله تعیین 
تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازى و کیفیت ساختمان ها 
براساس نقشه جامع شــهر و منطقه بندى آن با رعایت 

ضوابط و معیارهایى که از طرف شورایعالى شهرسازى 
تعیین وبه وسیله وزارت کشور ابالغ خواهد شد، هستند 
و با استفاده از اختیارات فوق، مکلف به مراقبت در رشد 
متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیالت الزم براى 

زندگى اجتماعى خواهند بود .
نوســازى و عمــران و اصالحــات اساســى و تأمین 
نیازمندى هاى شهرى و احداث و اصالح و  توسعه معابر و 
ایجاد پارك ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهدارى 
پارك ها و باغ هاى عمومى موجود و تأمین سایر تأسیسات 
مورد نیاز  عمومى و نوسازى محالت و مراقبت در رشد 
متناسب و موزون شهرها، از وظایف اساسى شهردارى ها 
است و شهردارى ها در اجراى وظائف مذکور مکلف  به 

تهیه برنامه هاى اساسى و نقشه هاى جامع هستند .
■■■

به منظور بهبود فضاهاى شهرى و جلوگیرى از متروك 
ماندن و عدم استفاده از فضاهاى شهرى، شهردارى ها 
مجاز هستند مالکان و صاحبان اراضى واقع در محدوده 
شــهرى را مجبور به احیاى اراضى و یا ایجاد ساختمان 
اساسى نمایند، در غیر این صورت تنبیهاتى بر آن مترتب 
است. به عالوه شــهردارى ها در حوزه اختیارات خود 
مى توانند براســاس ضوابط طرح هاى توسعه شهرى، 
مالکان اراضى واقع در محدوده شــهرها را وادار به نرده 

کشى و یا ایجاد فضاى سبز در اراضى متعلقه نمایند.

به طورى که در تبصره2 ماده 10 قانون نوسازى و عمران 
شهرى، براى ساختمان هاى نوساز معافیت هایى در نظر 
گرفته شده است و در ماده 29 قانون، براى اراضى واقع در 
محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسى باشد، تنبیهاتى 
در قالب عوارض، به میزان دو برابر میزان مقرر در ماده 

2قانون دیده شده است. 

زیباسازى شهرى و شهردارى ها
همچنین شــهردارى ها به عنوان نهاد محلى و مجرى 
توسعه شهرى در کشور، مکلف هســتند از اغتشاشات 
بصرى، درهم ریختگى فضاهاى شــهرى از خیابان ها 
و کوچه ها گرفته، تا مبادى ورودى شــهرها، از محدوده 
شهر گرفته تا حریم شهر، از نماى ساختمان هاى شهرى 
گرفته تا تامین فضاى سبز شهرى، تدابیر خاصى اتخاذ 
نمایند. این تدابیر از جلوگیــرى از مخاطرات و بالیاى 
طبیعى تا رفع خطر از بناها و دیوارهاى شکســته واقع 
در معابر شــهرى و جلوگیرى از گذاشتن هر نوع شى در 
بالکن ها و ایوان هاى مشرف به معابر عمومى شهرى را 

شامل مى شود.
یکى دیگر از مشکالت اساســى موجود در شهرها که 
برنما و سیماى شهرى اثر نامطلوب و ناخوشایندى دارد، 
ســاختمان هاى متروکه و نیمه ســاخته اى است که به 
عنوان یک معضل اساسى در شهرها خود نمایى مى کند. 
به منظور جلوگیرى از رها کردن ســاختمان هاى نیمه 
تمام و مدیریت بر ساخت و سازهاى شهرى و جلوگیرى 
از اتالف منابع ملى و معطــل ماندن بناهاى نیمه کاره و 
نیز  کســانى که در میدان ها و معابر اصلى شهر اقدام به 
ساختمان مى کنند، مالکان امالك و اراضى مکلف هستند 
براساس زمان بندى قید شده در پروانه ساختمانى اقدام 
به اتمام بنا نماید، در غیر این صورت مشمول 

جرایم موضوع تبصره2ماده29 قانون نوسازى و عمران 
شهرى خواند شد.

■■■
یکى دیگر از اغتشاشات بصرى موجود در شهرها، نصب 
و الصاق انواع آگهى هاى تبلیغاتى اســت که بر سیماى 
شهرى و نماهاى ســاختمان هاى شــهرى چهره اى 
نازیبا ایجاد مى کند و نهاد متولى این امر، شــهردارى ها 
هستند که عالوه بر وظیفه جلوگیرى از نصب و الصاق 
آنها، مکلف هستند محل هایى را در نقاط مختلف شهر 
مشخص نمایند تا شهروندان از این محل ها براى نصب 

آگهى هاى خود استفاده کنند.
امروزه بخش عمده اى از اغتشاشات بصرى در فضاهاى 
شهرى کشور در بخشى از شهر اتفاق مى افتد که به عنوان 
بافت فرســوده از آن نام برده مى شود. این فضاها یکى 
از معضالت اساسى شــهرهاى کشور و دغدغه اساسى 
مدیریت شهرى است که بخش اعظم فضاهاى شهرى 
ایران را در بر گرفته اســت، همان طورى که در سطور 
پیشین بیان شد، گرچه متولى اجراى برنامه هاى توسعه 
شهرى شهردارى ها هســتند و جایگاه قانونى هم براى 
این نهاد محلى متصور مى باشد، ولى به دلیل راهبردهاى 
توسعه اى، مرکز گریز طرح هاى توسعه شهرى، گسترش 
بافت هاى فرسوده روز افزون است. با این حال در ماده(1) 
قانون نوسازى و عمران شهرى، وظیفه نوسازى شهرى 
بر عهده شــهردارى ها بــوده و این نهــاد در چارچوب 
مفاد ماده 111قانون شــهردارى مکلف به تاسیس نهاد 

تخصصى براى بهسازى نوسازى این فضاها مى باشد.
با این حال دالیل اغتشاشــات بصرى در سیما و منظر 
شهرهاى کشــور را مى توان در چند عامل به شرح زیر 

جستجو کرد:
نخست نبود مدیریت یکپارچه توسعه شهرى در کشور 

که باعث ارائه ضوابط معمارى در حد محلى شده است.
دوم، وجود قوانین و مقــررات متناقض که در خصوص 
موضوعات خاص و تامین برخــى نیازهاى عمومى و یا 
خاص تدوین و تصویب شــده اند که باعث محدودیت 
در وظایف اجرایى شهردارى ها در خصوص نما و منظر 

شهرى مى باشند. 
سوم، عدم آگاهى متخصصان از نیازهاى اجرایى مدیریت 
شهرى در طراحى بناها و مبلمان شهرى متناسب با نیاز 
شــهروندان و تدوین ضوابط محلى براى بهینه سازى 
ابزارهاى کنونى براى فضاهاى شهرى و نگرش صرفا 
کالبدى معماران و طراحان شــهرى به مسایل شهرى، 
فارغ از تعریف فضاهاى اختصاصى متناسب با نیازهاى 

فرهنگى جوامع ایرانى. 

کالبدى، 
ر است، 
ست که 
ضاهاى 
ماعى و 
صرفا در 

یشــتر 
ش آن و 
رقوانین
 شهرى

 فضاى 

ى یک 
 باشیم. 
نان و یا 

 شهرى 
صوص

ى، وجود 
که

م ج بر ر م نوی هرو و ری ی ر
آنها توسط شهردارى ها، بر زیبایى فضاها و سیماى شهر 

اثر نامطلوب خواهد داشت. 

ز رز بر ر ر ی ى ر رى هر
اراضى داخل محــدوده و حریم شــهر از جمله تعیین 
تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازى و کیفیت ساختمان ها 
براساس نقشه جامع شــهر و منطقه بندى آن با رعایت 

هرى و ى رح ب و س بر و ى
مالکان اراضى واقع در محدوده شــهرها را وادار به نرده 

کشى و یا ایجاد فضاى سبز در اراضى متعلقه نمایند.

ر ى ی و وبو ر هرى ى ی و بر
ســاختمان هاى متروکه و نیمه ســاخته اى است که به 
عنوان یک معضل اساسى در شهرها خود نمایى مى کند. 
به منظور جلوگیرى از رها کردن ســاختمان هاى نیمه 
تمام و مدیریت بر ساخت و سازهاى شهرى و جلوگیرى 
از اتالف منابع ملى و معطــل ماندن بناهاى نیمه کاره و 
نیز  کســانى که در میدان ها و معابر اصلى شهر اقدام به 
ساختمانمى کنند، مالکانامالك واراضى مکلف هستند 
براساس زمان بندى قید شده در پروانه ساختمانى اقدام 
به اتمام بنا نماید، در غیر این صورت مشمول 

ز ر ى و
بافت هاى فرسو
قانون نوسازىو
بر عهده شــهر
111قا 1مفاد ماده
تخصصى براى
با این حال دالی
شهرهاى کشــ

جستجو کرد:
نخست نبود مد
که باعث ارائه ض
دوم، وجود قوانی

موضوعات خاص
خاص تدوین و
در وظایف اجرای
شهرى مى باشند
سوم، عدم آگاهى
شهرى در طراح
ت شــهروندان و
ابزارهاى کنونى
کالبدى معماران
فارغ از تعریف ف
فرهنگى جوامع

سیما و منظر شهرى و حوزه وظایف شهردارى هاسیما و منظر شهرى و حوزه وظایف شهردارى ها
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شهردار اردستان از بازســازى و بهسازى 250 هکتار از 
بافت هاى فرسوده و تاریخى این شهر خبر داد.

محسن حیدرى با بیان اینکه اثرهاى تاریخى این شهر 
به خوبى نگهدارى نشده، گفت: ستاد باز آفرینى شهرى 
براى بهسازى و بازسازى 195 هکتار بافت تاریخى و 60 

هکتار بافت فرسوده اقدام خواهد کرد.
وى افزود: اردســتان داراى آثار تاریخى و ظرفیت هاى 
زیادى اســت که به دلیل حفاظت نامناسب آسیب دیده 
که با توجه به تشکیل ســتاد بازآفرینى و حمایت دولت 
از این طرح، اقدام هاى نخســتین براى بازســازى 23 
هکتار از محورهاى گردشــگرى این شهرستان مانند 

امامزاده اسماعیل (ع)، مسجد جامع، قنات ارونه، مقبره 
پیر مرتضى و محوطه هاى حاشــیه آنها فراهم شــده 

است.
شهردار اردستان با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 200 
میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد بازآفرینى و شهردارى 
بیان داشــت: 15 محور این شهر در محله هاى مختلف 
مانند قنات دو طبقه، آسیاب آبى، رخت شوى خانه، قنات 
ارونه، مساجد ، کاروانســرا، حمام، شهر زیر زمینى، خانه 
تاریخى، تکیه ســلطان بیک، مقبره امیــر اویس، بازار 
قدیمى و احیــاى معابر قدیمى در طرح بازســازى قرار

 دارد.

على سجادى، رئیس اداره درآمدهاى عمومى شهردارى 
شاهین شهر گفت: الیحه پیشنهادى شهردارى شاهین 
شهر براى اعطاى بسته تشویقى دریافت پروانه ساختمان 
امالك بَِر خیابان آیــت ا...طالقانى به منظــور رفاه حال 
شهروندان در صحن علنى شوراى اسالمى شاهین شهر 

تصویب و به شهردارى ابالغ شده است . 
وى افزود: مالکانى که درخواست خود را تحویل شهردارى 
نمایند و تا 25 دى ماه عوارض خود را به حساب شهردارى 
واریــز نماینــد، از 35 درصد کاهش عــوارض عالوه بر 
تخفیف هاى قانونى مصوب شوراى اسالمى شهر بهره مند 
خواهند شد. سجادى همچنین خاطر نشان کرد: مالکانى 

که از امروز تا 15اسفندماه سال جارى، درخواست خود را 
تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 روز پس از آن عوارض 
خود را به حساب شهردارى واریز کنند،از 25 درصد کاهش 
عوارض عالوه بر تخفیف هاى قانونى مصوب شــوراى 
اسالمى شهر بهره مند خواهند شد. رئیس اداره درآمدهاى 
عمومى شهردارى شــاهین شــهر تصریح کرد: پس از 
مهلت هاى تعیین شده، عوارض به صورت عادى دریافت 
و به هیچ عنوان زمــان آن تمدید نخواهد شــد بنابراین 
متقاضیان احداث ساختمان در شــاهین شهر مى توانند 
در فرصت هاى باقیمانده به شــهردارى مراجعه و از بسته 

تشویقى فوق استفاده کنند.

250هکتار بافت فرسوده 
اردستان بهسازى مى شود

ارائه بسته تشویقى پروانه 
ساختمان درشاهین شهر

انجام 1800 عملیات امداد و 
نجات توسط آتش نشانان 

کاشان
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداري کاشـان گفت: ماموران این سازمان طى 
9 ماهه سـال جارى،در هـزار و 838 عملیات امداد و 

نجات شرکت کرده اند.
مهدى مجداالشرافى اظهارداشـت: از این مجموع، 
618 موردآتش سوزي و هزار و 220 مورد نیز حادثه 
رخ داده اسـت که تیم هاى عملیاتى سـازمان در آن 

حضور پیدا کرده اند.
به گفته وى، علل آتش سـوزى هاى رخ داده شـامل 
افروختن آتش به صورت عمدى، اتصال برق، نشت 
مایعات قابـل اشـتعال، انتقـال حـرارت، نقص فنى 
پیک نیک و کپسـول، پرتاب مواد آتش زا، مشـتعل 
نمودن مواد نفتى و آتش زا، نشـت گاز، پرتاب جرقه 
جوشـکارى، حرارت زیاد محیط از مهمترین عوامل 

بوده است.
وى افزود: ماموران آتش نشـانى کاشـان، همچنین 
در هزار و 220 حادثـه بازنمودن در منـزل و خودرو، 
رفع خطر مار و عقـرب، رهاسـازى حیوانات خانگى 
از منـزل مسـکونى، نقـص فنـى در سیسـتم برقى 
آسانسـور، خروج اشـیاى حلقوى از دسـت شخص، 
نجات شخص در اثر تصادف و واژگونى خودرو، نشت 

آب و فرورفتگى زمین شرکت داشته اند.
وى تصریح کرد: آتش نشـانان کاشـان در این مدت 
جان 522 نفـر را نیزدر حوادث وآتش سـوزى نجات 
داده اند که در این بین 119 نفر از همشهریان مصدوم 
شـده اند و 19 نفر از آنها نیز براثر شدت جراحت جان 

خود را از دست داده اند.

برگزارى جشنواره 
غذاهاى سنتى در هرند

شـهردار هرند گفت: به منظور ایجاد شـناخت نسل 
جـوان از غذاهـاى سـنتى و فرهنـگ سـازى براى 
اسـتفاده از غذاهاى سـنتى به جـاى فسـت فود ها، 
جشـنواره غذاهـاى سـنتى در شـهر هرنـد برگـزار 

شد.
حمیـد شـهبازى اظهارداشـت: شـهردارى هرنـد و 
شـوراى اسـالمى این شـهر بنا دارد در سـطح شهر 
برنامه هـا و مراسـم فرهنگى و اجتماعـى متنوع برپا 

کند.
وى افزود: بـه منظور ایجاد شـناخت نسـل جوان از 
غذاهـاى سـنتى و فرهنگ سـازى براى اسـتفاده از 
غذاهاى سنتى به جاى  فسـت فود ها و...  شهردارى 
هرند اقدام به برگزارى جشنواره غذاهاى سنتى کرد.
وى خاطرنشان کرد: هدف از برگزارى این جشنواره، 
ترویج فرهنگ غذاهاى بومـى و منطقه اى و ترویج 
سـفره هاى ایرانى و احیاى دوباره فرهنگ اسـتفاده 
از غذاهـاى بومـى و اصیل  منطقـه در بیـن مردم و 

خانواده ها است.
شـهبازى گفـت: در حیـن انجـام ایـن جشـنواره 
برنامه هـاى متنـوع و شـاد در نظـر گرفته شـده که 
مـى توانـد در ایجـاد لحظـات شـاد و مفـرح بـراى 

خانواده ها مفید باشد.

آغاز عملیات نقشه بردارى 
هوایى  گلپایگان

شـهردار گلپایگان گفت: در راسـتاى به روزرسـانى 
نقشه هاى هوایى  شهر گلپایگان و به منظور ارتقاى 
کیفى مدیریت و توسـعه شـهرى، تیم مجرى طرح 
مذکور، در محل شـهر گلپایگان مسـتقر شد.جمالى 
اظهارداشت: این عملیات با استفاده از پهباد به روش 

فتوگرامترى انجام مى شود.
وى، این طرح را از جمله اقدامات شهردارى گلپایگان 
در راسـتاى اجراى هر چه بهتر نقشه تفصیلى شهر و 
ممیزى امالك، تهیه نقشه هاى GIS، افزایش توان 
اجرایـى و عملیاتـى شـهردارى، مدیریـت در مواقع 
بحـران و اجراى پدافنـد غیر عامل دانسـت و افزود: 
به منظور اجـراى این طـرح، توافقات نهایـى با تیم 
نقشـه بردارى هوایى صورت گرفت و در حال حاضر 
شاهد اجرایى شدن آن هستیم که در مقایسه با روش 
برداشـت زمینى، به لحاظ زمان برداشت و هزینه ها 

صرفه بسیار باالیى دارد.

روى خط

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: همزمان با ادامه رکود 
در حوزه مسکن و کاهش چشمگیر درآمد شهردارى ها 
از محل صدور پروانه هاى ساختمانى، به دلیل مشکالت 
اقتصادى موجود در جامعه، میزان مشارکت شهروندان 
در پرداخت عوارض نوسازى نیز کاهش پیدا کرده است.

محمد مغزى از عوارض نوســازى به عنــوان درآمدى 
پایدارشــهردارى ها نام برد و گفت: با توجه به تصریح 
قانون در خصوص مصرف این درآمد در امورات عمرانى 
و زیرساختى، با پرداخت به موقع عوارض نوسازى، توان 
شــهردارى براى اجراى پروژه هاى عمرانى در مناطق 

مختلف افزایش پیدا خواهد کرد.
وى با اشــاره به مصرف درآمد نوســازى هر منطقه در 
طرح هاى عمرانى همان منطقه بیان داشــت: تالش 
خواهیم کرد تا پایان سال جارى، میزان عقب ماندگى در 
تامین عوارض نوسازى را جبران کرده و امکان بیشترى 

براى انجام کارهاى عمرانى فراهم کنیم.
وى ادامه داد: طبق قوانین موجود، شهروندانى که قبوض 
نوســازى توزیع شده هر ســال را در مهلت تعیین شده 
پرداخت کنند، امکان استفاده از 10درصد تخفیف خوش 
حسابى را خواهند داشت و در غیر این صورت، طى سال 
هاى بعد، عالوه بر حذف این بخشودگى، قبوض مشمول 

9درصد جریمه نیز خواهند شد.
■■■ 

وى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به کم شدن 
یکى از مناطق شهردارى در سال گذشته بیان داشت: با 
این اقدام، هزینه هاى جارى بدنه شهردارى به میزان قابل 
توجهى کاهش پیدا کرد و در عین حال، با متمرکز شدن 
درآمد ها، امکان ارائه خدمات بهتر و بیشترى فراهم شد.

■■■ 

مغزى از سیاســت شــهردارى براى توزیع یکنواخت 
پروژه هاى عمرانى در سطح مناطق پنج گانه طى چند 
ســال اخیر گفت و ادامه داد: حتى در برخى مناطق که 
شــرایط خاص آن ها، امکان تحقق بودجه جارى را نیز 

نمى دهد، از اعتبارات جذب شــده استانى و ملى کمک 
گرفته و طرح هاى مورد نیاز را شروع یا تکمیل کرده ایم.

مغزى از وجود حداقل یک پارك بــزرگ در هر کدام از 
مناطق، به عنوان مصداقى از توازن فعالیت هاى عمرانى 

یاد کرد و بیان داشت: تنها سومین منطقه شهر از چنین 
امرى محروم مانده بود که با افتتــاح اولین فاز از پارك 
کوهستانى 55هکتارى آبشار در شمال این منطقه، این 

کمبود نیز برطرف گردید.

شــهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شهرى 
شــهردارى زرین شــهر درختــان را ارزشــمندترین 
گنجینه هاى طبیعى یک شهر عنوان کرد و اظهارداشت: 
امروزه ایجاد فضاى سبز و کاشت درختان و نگهدارى از 
آن، به یکى از رویه هاى معمول شهردارى ها تبدیل شده 
است، به گونه اى که مردم و مسئوالن این وظیفه را جزئى 

از وظایف اصلى شهردارى ها مى دانند.
وى افزود: از این رو در راســتاى زیباســازى و توسعه 
فضاى سبز شــهرى زرین شــهر، حدفاصل ساختمان 
  CNG مدیریت خدمات شهرى زرین شــهر تا جایگاه

درختکارى شد.
وى افزود: باید توجه داشت امروز با توجه به کمبود منابع 
آب، اســتفاده از گیاهانى که مصرف آب زیادى دارند به 
هیچ وجه توجیه پذیر نیســت و بر همین اساس، تالش 
شده در توسعه فضاى سبز شــهرى از گیاهان بومى و 

سازگار استفاده شود.
معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى زرین شهر از 

تالش براى صرفه جویى در مدیریت منابع آبى در فضاى 
سبز زرین شهر خبر داد و تصریح کرد: یکى از اولویت هاى 
اساسى ما، کاشت درختان متناسب با آب و هواى زرین 
شهر است و در این راستا اســتفاده از گیاهان مقاوم به 

کم آبى مد نظر است.
وى ادامه داد:ما بر این باوریم شهرى که فضاى سبز کافى 
و کارا و درختان ســالمى دارد، از هواى سالم تر، آلودگى 
صوتى کمتر، دماى متعادل تر و منظر شــهرى زیباترى 

برخوردار است.
شــایان مهر اضافه کرد: از این رو در اجراى این پروژه، 
درختان ســرو خزنده زرشــک زینتى و گیاهان تزئینى 
اعم از گل نســترن مورد اســتفاده قرار گرفت که این 
گل هاى زینتى و درختان، در نهالستان شهردارى زرین 
شهر پرورش یافته بودند که صرفه جویى در حوزه تهیه 
گل هاى زینتى و درختان مورد نظر بالغ بر 150 میلیون 

ریال را رقم زد.
وى با اشــاره به نگاه مجموعه شــهردارى زرین شهر 

در اجراى اقتصاد مقاومتى، عنوان کرد: در ســال هاى 
گذشــته مبالغ قابل توجهى براى خرید گل هاى زینتى 
توسط شهردارى هزینه مى شد که با گسترش نهالستان 
شهردارى، مى توانیم در تولید گل و گیاه به خودکفایى 

برسیم.
■■■ 

معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى زرین شهر 
با اشاره به استفاده از شــیوه هاى نوین آبیارى در توسعه 
فضاى سبز زرین شهر گفت: باید توجه داشت شیوه هاى 
نوین آبیارى، در کاهش مصرف آب و بهبود آب دهى به 
فضاى سبز نقشى بسیار مهم دارد، از این رو در راستاى 
حفظ و نگهدارى از فضاى ســبز ایجاد شده و همچنین 
کاهش میزان مصــرف آب، هزینه هــاى تامین آب و 
هزینه هاى آبیارى از جمله نیروى انسانى و صرفه جویى 
در زمان آبیارى، افزایش عملکرد و راندمان آبیارى، رشد 
کمى و کیفى مطلوب گیاهان از روش آبیارى قطره اى 

استفاده شد.

شــهردار آران و بیدگل گفت: با توجه به مشــکالت و 
تحریــم هــاى اقتصادى هــم براى خدمت رســانى 
دچار مشــکل شــده ایــم و اگــر همــکارى مردم 
نباشــد، عمــال نمــى توانیــم کارى انجــام دهیم و 
رابطه مــان با مردم، رابطه دو ســویه و مســتقیم باید 

باشد.
رضا رمضانى به مشکالت حمل ونقل اشاره کرد و گفت: 
با بررسى هاى انجام شده، ناوگان حمل و نقل عمومى 
بیش از 14 میلیــارد ریال براى خدمت رســانى هزینه 
مى کند که فقط چهــار میلیارد ریــال از طریق بلیت 
فروشى به شهردارى بر مى گردد و بقیه را باید ما تامین 
کنیم و خبر بدتر عدم رضایت مردم از حوزه حمل ونقل 

شهرى است.
وى به مشکالت جاده سازى هم اشــاره کرد و گفت: 

مهمترین بخش تاثیر گذار در ســاختار شهرى، ورودى 
شهر است که با ایجاد جاده اى خوب، باید نگاه مسافران 

و گردشگران را جلب کنیم.
وى افزود: دو جاده اصلى و ورودى شهر، کاربرى خاصى 
دارند که جــاده قدیم با محوریت شــهرك صنعتى به 
عنوان جاده و محور مواصالتى اســت و در صدد بهبود 
زیر گذر این جاده هســتیم که بار صادرات شهرستان 
را بر دوش مى کشــد و جاده جدید که به عنوان محور 
گردشــگرى در حال بهــره بردارى اســت و با کمک 
کارشناسان، به دنبال بهترین بهره بردارى از این جاده 

مى باشیم. 
وى ادامه داد:هم اکنون در حــال تکمیل و چهار بانده 
کردن این جاده هســتیم که به زودى به بهره بردارى 

کلى خواهد رسید.

رئیس شــوراى اسالمى شهر تودشــک گفت: یکى از 
مشکالت تودشــک، باال آمدن آب هاى سطحى ناشى 
از دفع فاضالب در طرح مسکن مهر و قسمتى از محله 

نوبنیاد است.
محمد شریفى اظهارداشت: یکى از مشکالت تودشک 
باال آمدن آب هاى سطحى ناشــى از دفع فاضالب در 
طرح مسکن مهر و قســمتى از محله نوبنیاد تودشک 
اســت که مکاتبات صــورت گرفته و تاکنــون بازدید 
میدانى توسط مدیران دستگاه هاى مربوطه انجام شده

 است.
وى با اشاره به برگزارى جلســه به درخواست فرماندار 
اصفهان با ارگان هاى مربوطه، افزود: در این جلسه مقرر 
شد شرکت آبفاى استان اصفهان طرح مطالعاتى اجراى 

فاضالب مسکن مهر تودشک را تهیه کند.

رئیس شوراى شهر تودشــک تصریح کرد: باال آمدن 
آب هاى ســطحى، تــا دو مترى ســطح زمین موجب 
آســیب زدن به سازه ســاختمان ها و تأسیسات شهرى 
خواهد شد که در قســمت هایى از شهر تودشک شاهد 

آن هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: امیدواریم با پیگیــرى فرماندار 
اصفهــان و مســاعدت دســتگاه هاى اجرایــى، از 

خسارت هاى احتمالى جلوگیرى به عمل آید.
وى با اشــاره به مشــکالت پیشــرو براى پیشرفت و 
توسعه شــهرك صنعتى تودشــک نیز گفت: شهرك 
صنعتى تودشــک به توجه بیشــترى از طرف شرکت 
شهرك هاى اســتان اصفهان نیازمند است تا مشکل 
گاز رسانى و روشــنایى واحدهاى صنعتى آن برطرف

 شود.

شـهردار دهاقان با بیان اینکـه قنوات دهاقـان از بافت 
فرسـوده شـهرى مى گذرنـد، گفـت: در دهاقـان قنات 
غلغله بـا دو هـزار و 500 متـر طـول و قنـات خیرآباد با 
هـزار و 500 متـر مربـع، از بافـت فرسـوده شـهر

 مى گذرند.
على اصغـر قاسـمیان اظهارداشـت: آب از اهمیـت 
ویـژه برخـوردار بـوده و اولویـت خاصـى دارد و 
همـه مسـئوالن بایـد تمـام تـالش خـود را بـراى 
رفـع مشـکالت کم آبـى و مدیریـت آب صـرف

 کنند.
 وى افـزود: بررسـى قنـوات سـطح شـهر دهاقـان 
موضوعـى حیاتى بـوده کـه در دسـتور کار قـرار دارد و 
باید با استفاده از کارشناسـان، قنوات شناسایى و ترمیم 

شوند.

قائم مقام شهردار نجف آباد خبر داد؛

تا پایان سال جارى، میزان عقب ماندگى در تأمین عوارض نوسازى را جبران مى کنیم

 مصرف درآمد نوسازى هر منطقه 
در طرح هاى عمرانى همان منطقه

در توسعه فضاى سبز زرین شهر،از گیاهان بومى و سازگار استفاده مى شود

رئیس شــوراى اســالمى شــهر شهرضا 
گفت: با اســتفاده از نیــروى کار زندانیان، 
مى توان بــه حــوزه مدیریت شــهرى و 
اشــتغال زندانیــان در شــهرضا کمــک 

کرد.
مهدى صالح پــور با اشــاره بــه وضعیت 
اقتصــادى خانواده هاى زندانیــان، گفت: 
شــاید خــود زندانیــان از امکانــات اولیه 
برخوردار باشــند، ولى نیازهــاى اقتصادى 
خانواده هــاى آنها به گونــه اى باید تأمین

 شود.
وى با بیان اینکه، با اســتفاده از نیروى کار 
زندانیان مى توان به حوزه مدیریت شهرى 
و اشتغال زندانیان کمک کرد، افزود: با توجه 
به در نظر گرفتن جرم زندانیان، باید بتوانیم 
از این ظرفیت در عرصه هاى شــهرى نظیر 
تابلوهاى شــهرى، موانــع ترافیکى، رنگ 
آمیزى جداول، مبلمان و زیباسازى شهرى 

استفاده کنیم.
صالح پور با بیان اینکه ایجاد اشتغال، نقش 
اصلى و اساسى در مصون ســازى جامعه از 
آســیب هاى اجتماعى دارد، اظهار داشت: 
جامعه باید پس از بازگشت زندانیان، آنها را 
بپذیرد، در غیر این  صورت بازگشــت مجدد 
این افراد به زندان قوت مى گیرد. وى ادامه 
داد: اگر این افراد صاحب شغل شوند احتمال 
بازگشت شان به زندان بســیار کاهش پیدا 

مى کند.
وى با تأکید بر اینکه زندانیان قشــر آسیب 
دیده جامعه هســتند که نیاز به حمایت همه 
جانبه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دارند، 
بیان داشت: با اجراى این کار، ضمن تشویق 
و ترغیــب زندانیان به کار کــردن،  حداقل 
درآمدى هم براى خود و خانواده به دســت 

مى آورند. 

استفاده از توان 
زندانیان شهرضا در 
زیباسازى شهرى

هزینه شدن14میلیارد ریال
در ناوگان حمل و نقل آران و بیدگل 

 باال آمدن آب هاى سطحى 
ناشى از دفع فاضالب در تودشک است

 عبور قنات هاى دهاقان از 
بافت فرسوده
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بنا به درخواســت  هاى مکرر مردمى، شهردارى نطنز 
عملیات زیباســازى، ایجاد فضاى ســبز و نصب المان 
در ورودى شهرك ولیعصر(عج) این شهر را از چند روز 

گذشته آغاز کرد.
پس از اصالح ورودى شــهرك ولیعصر(عج) و تکمیل 
عملیات رفت و برگشت این شهرك، زیباسازى و ایجاد 

فضاى سبز آن رها شده بود.
شهردار نطنز در این خصوص گفت: این المان که به یکى 
از صنایع دستى معروف نطنز که همان صنایع سرامیکى 
و ساخت کوزه مى باشد مرتبط است، با طراحى صورت 
گرفته، گل هــاى زیبا از آن لبریز مى شــود و محوطه 

اطراف را فرا مى گیرد که قطعًا بر زیبایى این شــهرك 
مى افزاید.

على پیراینــده افزود: در ادامه، نصــب تابلوى ورودى، 
نورپــردازى المــان و کاشــت گل هــاى فصلــى و 

درخچه هاى تزئینى انجام مى شود.
وى اظهارداشت: بنا به درخواســت هاى مکرر مردمى 
و ایجاد فضاى ســبز و زیباســازى که یکى از وظایف 
مهم شــهردارى ها به حســاب مى آید، شــهردارى 
نطنز عملیات زیباســازى، ایجاد فضاى ســبز و نصب 
المــان در ورودى شــهرك ولیعصر(عــج) را آغــاز 

کرد.

 معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاي کشــور گفت: در الیحــه درآمدهاي پایدار 
شهرداري ها که در حال نهایی شــدن است، شاهد تغییر 
سبد مالی شهرداري ها از عوارض ساخت و ساز به عوارض 

نوسازي هستیم.
هیربد معصومی با اشاره به پیگیري هاي وزارت کشور براي 
نهایی شدن الیحه درآمدهاي پایدار شهرداري ها افزود: در 
این الیحه، عوارض ساخت و ســاز در درآمد شهرداریه ا به 
زیر 10 درصد خواهد رســید و درحدود 40 درصد از درآمد 
شهرداري ها به منابع عوارض نوسازي اختصاص مى یابد 

که تحول عمده اي محسوب می شود.

وي با اشاره به تصویب کلیات الیحه مذکور گفت: در صورت 
تصویب این الیحه، سهم شهرداري ها از اعتبارات قانونی 
مالیات بر ارزش افزوده، از 33 درصــد فعلی به 50 درصد 

افزایش می یابد.
معصومی افزود: مبحث خودکفایی شــهرداري ها از اوایل 
سال 1362 در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده است و 
به رغم تکلیف قانونی، تا دولت یازدهم اقدامی براي احصاء 
درآمد پایدار شــهرداري ها صورت نگرفــت و با توجه به 
برنامه ریزي هاي جدي براي حمایت از شهرداري ها، این 
الیحه در این دولت از سوي وزارت کشور تهیه و براي سیر 

مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد.

تغییر سبد شهرداریها ازعوارض 
ساخت و سازبه نوسازي 

ورودى شهرك ولیعصر(عج) 
نطنز گلباران مى شود

آتش نشانى اردستان کمبود 
نیروى انسانى دارد

مسئول واحد آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردستان گفت: از ابتداى امسال تا کنون بیش از هزار 
و 200 مورد تماس با آتش نشــانى اردستان گرفته 
شده که 54 درصد آن عملیات حریق و 34 درصدآن 

حادثه بوده است.
حســین یزدانیان با بیان اینکه اردستان داراى چهار 
خودروى آتش نشــانى بوده و دو مورد آن فرســوده 
است، اظهارداشت: اردستان در کنار جاده ترانزیت قرار 
گرفته و با توجه به خدمات امداد جاده اى، مستلزم نیرو 

و امکانات الزم هستیم.
وى تصریح کرد: تجهیزات نسبتا خوبى در چند سال 
اخیر به آتش نشانى اضافه شده، اما هنوز کمبودهاى 
زیادى وجود دارد که دستیابى به آنها، حمایت ویژه را 
طلب مى کند. وى ادامه داد: نداشتن ماشین پیشرو، 
نداشتن لباس نسوز و هیدرولیک، نداشتن موتور آتش 

نشانى از جمله کمبود هاى اساسى این واحد است.
مسئول واحد آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردستان با بیان اینکه از جمله مشکالت این سازمان، 
کمبود نیروى انسانى است، افزود: شش نفر در آتش 
نشانى اردستان فعالیت دارند، به همین دلیل این واحد 

با کمبود نیروى انسانى روبرو است.
مســئول واحد آتــش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اردستان با بیان اینکه نیازمند تجهیزات و 
دســتگاه هاى آتش نشانى مدرن هســتیم، افزود: 
مستندسازى از اقدامات آتش نشانى، پاسخ دهى به 
مراجعان و بازدید از اماکن و مساجد، آموزش بیش از 
500 دانش آموز، آموزش و اطالع رسانى عمومى در 
رسانه ها جهت پیشگیرى از حوادث و رعایت اصول 
ایمنى و پیگیرى جهت تجهیزات و کمبودهاى واحد 

آتش نشانى، از جمله اقدامات ما است.

آغاز به کار بازارچه 
دستاوردهاى بانوان در 

فوالدشهر  
بازارچه دستاوردهاى بانوان فوالدشهربراى حمایت 

از زنان بدسرپرست و بى سرپرست آغاز به کار کرد.
بازارچه دســتاوردهاى بانوان فوالدشهر به حمایت 
از زنــان بدسرپرســت و بى سرپرســت  و به همت 
فرماندارى شهرســتان لنجان،  شهردارى با حضور 

مسئوالن آغاز به کار کرد.
ایزدى، معاون توســعه مدیریت و منابع شهردارى 
فوالدشهر گفت: هدف از برپایى این بازارچه، ارتقا و 
گسترش مشاغل خانگى و ایجاد فضاى مناسب جهت 
کسب درآمد بانوان از دستاوردها و تولیدات خود است.
وى افزود: ایــن بازارچــه داراى غرفه هاى متعدد از 
محصوالت تولید شــده توســط بانوان فوالدشهر 
مى باشد وغرفه نان هاى محلى، چرم دوزى، گلیم و 
تابلو فرش، بافتنى ، نقاشى و.. از جمله دستاوردهاى 

ارائه شده است.

احداث ترمینال مسافربرى 
تیران  در آینده نزدیک

رئیس شوراى اسالمى شهر تیران گفت: تالش زیادى 
براى اخذ مجوز ساخت ترمینالى به منظور مدیریت 
واحد حمل و نقل انجام شد که خوشبختانه با بررسى 
دستور کار این پروژه در شوراى ترافیک و اخذ مجوز، 
سه شهردارى شهرستان و شوراهاى اسالمى نسبت 

به تاسیس آن اقدام خواهند کرد.
حمید هاشمى با بیان اینکه مشکالت زیادى در بخش 
حمل و نقل شــهر وجود دارد، اظهارداشت: جلسات 
مختلفى براى پیگیرى مشــکالت رانندگان و حل 
آن ها برگزار شده اســت ولى گاهى اوقات به دلیل 
کمبود منابع و اعتبارات و نداشتن راهکارى اساسى، 

فعالیت چشمگیرى انجام نشده است.
وى افزود: ســاخت ترمینال باید با توجه به شرایط 
شهرستان انجام شــود که مدیریت واحد مسئوالن 
و همکارى رانندگان بخش حمــل و نقل عمومى را 

مى طلبد.
رئیس شوراى شهر تیران، بزرگ ترین عیب در بخش 
حمل و نقل را، دخالت در امور دیگر بخش ها دانست و 
خاطرنشان کرد: رانندگان ضمن رعایت حال  یکدیگر، 
باید در خط مربوط به خود کار کرده و با رانندگان سایر 
خط ها، همکارى مناســب را داشته باشند تا خدمات 

مناسب به شهروندان ارائه شود.

روى خط

شهردار باغبادران گفت: ظرفیت هاى بالقوه اى در شهر 
باغبادران نهفته است و با شناســایى و معرفى آنها، این 
منطقه مى تواند به یکى از بزرگ ترین مقاصد گردشگرى 

و سرمایه گذارى مبدل شود.
اردشیر محمدى اظهارداشت: این شهر در 60 کیلومترى 
جنوب غربى مرکز استان اصفهان و 40 کیلومترى شمال 
شرق شهرکرد در کنار جاده ارتباطى اصفهان-شهرکرد 
واقع شده و داراى ظرفیت هایى طبیعى، آب و هوا و مناظر 
زیبایى است که گردشگران را از کل کشور به این منطقه 

جذب مى کند.
وى افزود: باغبــادران در زمینه هــاى مختلف به ویژه 
در حوزه گردشگرى از پتانســیل هاى منحصر بفردى 

برخوردار است.
شــهردار باغبادران تصریح کرد: شهر باغبادران شهرى 
است که داراى اســتعدادهاى طبیعى و انسانى مختلف 
است، این شــهر داراى 12 هزار نفر جمعیت بوده، اما به 
دلیل اینکه شهر باغبادران مرکز بخش باغبهادارن است، 

بیش از 50 هزار نفر از خدمات آن استفاده مى کنند.
محمدى خاطرنشان کرد: امروز برنامه  محورى، استفاده 
از ظرفیت کارشناســان و همچنین ایده پردازى، محور 
فعالیت مدیریت شــهرى در باغبادران اســت، چرا که 
ظرفیت هاى بالقوه اى در شــهر باغبادران نهفته است و 
با شناســایى و معرفى آنها، این منطقه مى تواند به یکى 
از بزرگ ترین مقاصد گردشگرى و سرمایه گذارى مبدل

 شود.
وى اظهارداشــت: باید توجه داشــت امــروزه یکى از 
ضرورت هاى کارى شهردارى، شوراهاى اسالمى و به 
نوعى مدیریت شهرى، تهیه سند چشــم انداز و برنامه 

استراتژیک است، از این رو شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر باغبادران در دوره چهارم برآن شد تا با تهیه و تدوین 
سند چشم اندازشهردارى باغبادران و همچنین تدوین 

فرصت هاى سرمایه گذارى حریم و محدوده هاى شهر 
باغبادران، گامى موثر و ماندگار در توســعه همه جانبه 

نگین گردشگرى کشور بردارد.

شهردار باغبادران خاطرنشان کرد: شهردارى باغبادران 
با تهیه و تدوین سند چشم انداز شهر، براى نخستین بار 
فرصت هاى ســرمایه گذارى را با توجیه اقتصادى مورد 

مطالعه قرار داد و این مهم را در اختیار ســرمایه گذاران 
گذاشت و با تعامل با سرمایه گذارن، بستر و زمینه حضور 

آنها امروز در باغبادران به خوبى مهیا است.
■■■

وى از کسب رتبه سوم شــهر باغبادران در حوزه جذب 
گردشگر در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: شهر 
باغبادران پس از اصفهان و کاشــان رتبه ســوم جذب 
گردشگر در اســتان اصفهان را به خود اختصاص داده 
است، چراکه این شهر در طول هفته، پذیراى 60 هزار نفر 

مسافر بوده و به آنها خدمات مى دهد.
■■■

محمدى محور فعالیت شــهردارى باغبادران را توسعه 
صنعت گردشگرى اعالم کرد و ادامه داد: جامعه میزبان، 
سرمایه گذار، گردشگر و تســهیل سرمایه گذارى، چهار 
رکن اصلى فعالیت هاى گردشــگرى و سرمایه گذارى 
به شــمار مى آید و امروز باغبادران به عنــوان میزبان، 
پذیرش و همراهى خوبى را با گردشــگران و همچنین 

سرمایه گذاران دارد.
وى افزود: از ســوى دیگر تعامل شــهردارى، شوراى 
اسالمى شــهر و مردم باعث شــده تعداد قابل توجهى 
از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــى جذب شــوند، 
همچنین حضور 60 هــزار نفر مســافر در طول هفته 
نشان از وجود ظرفیت عظیم گردشگرى در این منطقه

 است.
شهردار باغبادران متذکر شــد: امروز در شهر باغبادران 
باید بــا ایجــاد تعامل بین مســئوالن دســتگاه هاى 
اجرایى، مقدمات حضور بیشتر ســرمایه گذاران فراهم

 شود.

شهردار باغبادران:

ایده پردازى،  اصلى ترین برنامه مدیریت شهرى 
در باغبادران است

میثم محمدى، شهردار زرین شــهر گفت: ما به عنوان 
افرادى که مسائل مختلف را در مدیریت شهرى پیگیرى 
مى کنیم، به خوبى واقف هستیم که بسیارى از مشکالتى 
که در شهرها در حوزه هاى مختلف عمرانى، اجتماعى و 
فرهنگى با آنها مواجه هســتیم، به بافت هاى فرسوده و 

متراکم در شهرها باز مى گردد.
وى افــزود:  بافت هاى فرســوده شــهرى، مســائل و 
پیچیدگى هاى اجتماعى، اقتصــادى و فرهنگى خود را 
دارند، چراکه در برخى مواقع این محالت از نظر ســطح 
خدمات، کیفیت زندگى ، وضعیت رونق اقتصادى ، شرایط 
بهداشتى و حتى زیست محیطى و دوام پایدارى کالبدى، 

از متوسط شهر پایین ترهستند .
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: نباید فراموش کرد 
فرســودگى کالبــدى بافت هاى فرســوده شــهرى، 
آســیب پذیرترین قسمت شــهرها در مواجهه با بالیاى 
طبیعى هســتند که در زمان بروز حوادث، خسارت هاى 
غیرقابل جبرانى را به دنبــال دارند و باید گفت ناپایدارى 
ســاختمان ها، تهدیدى بزرگ براى جان ســاکنان این 

مناطق است.
محمدى اضافه کرد:از ســوى دیگر، بــا توجه به اینکه 
بافت هاى فرســوده به عنوان یکى از معضالت توسعه 
مدیریت شهرى است، براى احیا و نوسازى این بافت ها، 
نیازمند مشوق هاى قانونى و مالى براى ترغیب ساکنان 

این مناطق هستیم.
■■■

وى نگاه ویژه به بافت تاریخى و فرســوده زرین شهر ر،ا 

یک فرصت دانســت و عنوان کرد: البته نباید فراموش 
کرد برخى قسمت از بافت هاى فرســوده شهرى داراى 
مزیت هاى فرهنگى و تاریخى هســتند، اما این ابنیه ها 
نیازمند مقاوم سازى و نوسازى هستند، چراکه این ابنیه ها 
نقش مهمى را در جذب گردشگر و توریست دارند و از سوى 
دیگر، با رونق گرفتن این مناطق، شاهد افزایش اشتغال و 

حتى کاهش مشکالت اجتماعى خواهیم بود.
■■■

شهردار زرین شهر افزود: ما بر این باوریم بازسازى بافت 
فرسوده شــهرى نیاز امروز و ضرورت فرداى زرین شهر 
اســت، از این رو در تالش هستیم با تشــویق مالکان و 
همچنین سرمایه گذاران، به سرعت بخشیدن در فرآیند 
احیا و نوسازى بافت هاى فرسوده در این شهر گام برداریم.
وى تصریح کرد: البته با توجه به پیشــنهادات ارائه شده 
از سوى وزارت راه وشهرســازى، الزم است شهردارى 
تخفیف هاى الزم را خصوص عوارض صدور پروانه که 
طبق قانون با هماهنگى شوراى شــهر انجام مى گیرد، 
براى مالکان این بافت ها اعمال کند  تا این افراد تشویق به 

بازسازى بافت فرسوده خود شوند.
■■■

محمدى اضافه کرد: قطعا با توجه به ظرفیت هاى تاریخى 
و فرهنگى موجود در شهرهاى شهرستان لنجان، مى توان 
با سرمایه گذارى مطلوب در بافت هاى فرسوده شهرى و 
ایجاد فضاهاى زیبا،در راستاى تقویت نشاط شهروندى 
و همچنین ترغیب گردشگران، محیطى جذاب را براى 

بازدید آنها ایجاد کرد.

بازسازى بافت فرسوده، نیاز امروز و 
ضرورت فرداى زرین شهر

 نجارى، شــهردار چادگان  با بیان اینکه مدیریت هزینه 
یکى از منابع درآمدى پایدار اســت، گفت: اگر بتوانیم 
با مدیریت هزینه و ارائــه خدمات صحیح، اعتماد مردم 
را جلب کنیــم، مى توانیم از این ســرمایه اجتماعى در 
راستاى پیشــرفت شــهر به صورت مطلوب استفاده 

کنیم.
وى درآمد پایدار را یکى از آرزوهــاى بزرگ مدیران و 
مســئولین شــهرى خواند و گفت: تمام کسانى که در 
مجموعه مدیریت شــهرى فعالیت مــى کنند، آرزوى 

ایجاد درآمدهایى پایدار را دارند تا بتوانند با خیال راحت به 
مسائل مهم تر رسیدگى کنند.

 وى وظایف شــهردارى را به دو دســته تقسیم کرد و 
افزود: یک بخش از وظایف شهردارى مربوط به  تامین 
زیرساخت هاى شــهرى و بخش دیگر، اداره و مدیریت 

شهر است.  
شــهردار چادگان تصریح کرد: طبقاتــى که از خدمات 
شهرى اســتفاده مى کنند، شــامل صاحبان واحدهاى 
مسکونى، صاحبان واحدهاى غیرمسکونى و یا صاحبان 
خودرو هســتند، آیا عوارض دریافتى از ایــن گروه ها  
که مولد اصلى عوارض در شهر هســتند توانسته است 

هزینه هاى یاد شده را پوشش دهد؟
وى با بیان اینکه باالترین ســرمایه مدیریت شــهرى 
ســرمایه اجتماعى مشارکت مردم اســت، افزود: وقتى 
مى بینیم برخى از اهالى نسبت به پرداخت عوارض کم 
لطفى مى کنند، باید دلیل آن را در عــدم اطمینان آنها 
نسبت به هزینه  کرد مطلوب جستجو کرد. اگر بتوانیم با 
مدیریت ویژه در هزینه کرد در اقدامات و پروژه ها، اعتماد 
مردم را جلب کنیم، مى توانیم از مشارکت مردم در حل 
مشکالت استفاده کنیم و از این سرمایه در جهت انتفاع 

عمومى بهره مند شویم.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان گفت: پل تقاطع 
غیرهمسطح مشهداردهال باید زودتر تعیین تکلیف شود 
و طرح جدید باید با کمترین هزینه و بدون مشکل فنى 
آماده شود تا بتوانیم با تامین اعتبارات مالى الزم، تکمیل 

آن را در اولویت قرار دهیم.
حســینعلى وکیل اظهارداشــت: اجراى ایــن طرح در 
وضعیت فعلى از منظر طراحى مشکل دارد، به گونه اى 
که خروجى هاى یک معبر به پایه هاى پل بغلى برخورد 
مى کند و طراحى این پل به صورت چهــار باند رفت و 
چهار باند برگشت، باعث هزینه 30 میلیارد تومانى براى 

آن مى شود.
وى تصریح کرد: یک پروژه حدود 300 میلیارد ریالى را 
بدون هیچ مکتوباتى شروع کرده اند، چون مدیرکل راه و 

شهرسازى اذعان داشته که کمک مى کنیم اما برخالف 
وعده خود هیچ زمینى به این طرح نداده است.

وى گفت: طرح پل غیرهمسطح مشــهد اردهال، یک 
پروژه ملى محســوب مى شــود و شــهردارى کاشان 
نمى تواند تمام هزینه هــاى آن را پرداخت کند و باید با 
جدیت پیگیرى کرد که حداقــل 50 درصد هزینه ها از 

منابع دولتى تامین شود.
وى اظهارداشت: پل تقاطع غیرهمسطح مشهد اردهال 
درحدود پنج میلیارد ریال هزینــه دارد که اجراى آن با 
شــرایط فعلى، توجیه اقتصادى نــدارد و باید با طراحى 
جدید، بــه گونــه اى اجرا شــود که هــم هزینه هاى 
کمترى داشته باشد و هم منظر شــهرى راوند را از بین

 نبرد. 

رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا گفت: در 
سال هاى گذشته پیمانکارى براى نصب کدپستى 
اماکن شــهرضا انتخاب شد که متأســفانه این 
پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد و باعث ایجاد 

اخالل در اجراى این پروژه شد.
مهدى صالح پوراظهارداشت: در حال حاضر 80  
درصد از اماکن شهرى شهرضا داراى کد پستى 

10 رقمى است.
وى تصریح کرد: در سال هاى گذشته، پیمانکارى 
براى نصب کدپستى اماکن شهرضا انتخاب شد 
که متاسفانه این پیمانکار از آذرماه سال 1394 به 
تعهدات خود عمل نکرد و باعث ایجاد اخالل در 

اجراى این پروژه شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: حدود 
20 درصد از اماکن شهرى شهرضا فاقد کدپستى 
اســت، درحالى که این میزان در شهرستان هاى 

دیگر استان کمتر از 10 درصد است.
صالح پور با بیان اینکه بیشــترین تعداد کدپستى 
نصب نشده، مربوط به بافت تاریخى و اماکن نوساز 
شهرى است، اظهارداشت: محله هاى منوچهر آباد 
و جرم افشار نیازمند نصب حدود سه هزار پالك 
پستى اســت، اما تاکنون هیچ پالك پستى براى 

این مناطق صادر نشده است.
وى اضافه کــرد: باوجود اینکــه همه معامالت 
تجارى در شهرســتان باید بر اســاس کدپستى 
انجام شود، هیچ یک از اماکن تجارى و کارگاهى 
شــهرك صنعتى امیرکبیر داراى پالك پســتى 

نیست.
رئیس شوراى اســالمى شهر شــهرضا گفت: 
براساس هماهنگى هاى انجام شده، اداره پست 
شهرستان تا یک ماه آینده پالك هاى پستى مورد 
نیاز را به شهردارى تحویل خواهد داد و به دنبال 
آن،  شهردار شــهرضا با تنظیم الیحه اى مراحل 
بعدى اجراى پروژه نصب پالك پســتى را اعالم 

خواهد کرد.

عهد شکنى پیمانکار، 
عامل اخالل در کدگذارى 

اماکن شهرضا

تقاطع غیرهمسطح مشهد اردهال 
نیازمند بودجه ملى است

باالترین سرمایه مدیریت شهرى، مشارکت 
مردم است
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 همانا تقوا و پرهیزکارى، شــفا دهنده بیمــارى دل ها، 
روشــنایى قلب ها و درمانگر درد بدن هــا، مرهم زخم 
جان ها، پاك کننده پلیدى هاى ارواح و روشنایى بخش 
تاریکى چشم ها و امنیت بخش ناآرامى ها و روشن کننده 

موال على (ع)تاریکى هاى شماست.

اله یارى، شهردار ایمانشهر از شرکت هاى مستقر در شهرك صنعتى اشترجان بازدید 
کرد.در این دیدار که با حضور اعضاى شـوراى اسالمى شـهر و تعدادى از مسئولین 
واحدهاى مختلف شهردارى برگزار شد، بر لزوم نقش اجتماعى شرکت هاى صنعتى 

در محیط پیرامون تأکید شد.

ورزشـگاه فوالدشـهر که میزبانى دیدارهاى تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ آسیا را بر 
عهده دارد، تحت ترمیم چمن قرار گرفته وعوامل این ورزشـگاه براى بهبود کیفیت 

چمن مشغول فعالیت مى باشند.
به همین منظور، حسین ایزدى، معاون توسـعه مدیریت و منابع شهردارى به همراه 
جمعى از مدیران شهردارى به بازدید از ورزشگاه و بررسى وضعیت چمن و ترمیم آن 

پرداختند .
وى در این بازدید اظهار داشت: ما در شهرفوالدشهر،عالوه بر توسعه ورزش همگانى، 
باید به فکر ارتقاى ورزش قهرمانى هم باشیم و به خصوص از تیم ذوب آهن که نتایج 

خوبى کسب کرده است، حمایت کنیم.

روابط عمومى شهردارى زاینده رود اعالم کرد: این شــهردارى در راستاى اجراى 
آسفالت محالت سطح شهر، محله بیستجان را آسفالت کرد.

وکیل، نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان با اشاره به انتهاى بلوار صنعت گفت: 
االن همه جاى آن به دلیل تصرف برخى و کشــت و کار سبز است که باید با کمک 

دادستان براى حل این مشکل اقدام کنیم.

بازدید شهردارایمانشهراز شرکت هاى 
مستقر در شهرك صنعتى اشترجان

بازدید معاون شهردارى فوالدشهر از 
ورزشگاه این شهر

آسفالت شدن محله بیستجان
زاینده رود

نیازمند کمک دادستان براى تکمیل بلوار 
صنعت در کاشان هستیم

شهردار اردستان گفت: طرح بازآفرینى در شهر زواره در دو محور و در شهر مهاباد در 
یک محور در حال اجرا است که دبیرى ستاد با شهردارى اردستان مى باشد و اجراى 

مناسب آنها، نیازمند مشارکت همه شهروندان است.

اجراى طرح بازآفرینى زواره 
در2محور

دریافت گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 
همکار توسط مدیریت پسماند شاهین شهر

برگزارى مانور مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شهردارى مبارکه 

شرکت مدیریت پسماند شهردارى شاهین شــهر موفق به دریافت گواهینامه تأیید 
صالحیت آزمایشگاه همکارشد.

مسعود عارفیان، مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهردارى هایشاهین شهر و میمه 
، خمینى شهر و برخوار  گفت: این شرکت موفق به دریافت گواهى تأیید صالحیت 

آزمایشگاه همکار گردید.
وى افزود: آزمایشگاه این شرکت به استناد روش اجرایى تأیید صالحیت و نظارت بر 
عملکرد آزمایشگاه هاى آزمون و کالیبراسیون اداره کل استاندارد استان اصفهان براى 
انجام نمونه بردارى و آزمون هاى فیزیکى و شیمیایى کمپوست و ورمى کمپوست 

داراى گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار استاندارد مى باشد.
عارفیان اظهارداشت: آزمایشگاه شــرکت مدیریت پسماند شهردارى شاهین شهر، 
توانایى انجام آزمون هاى فیزیکى و شیمیایى آب و خاك را نیز دارا بوده و آماده ارائه 

خدمات آزمایشگاهى در این حوزه است.

دومین مانور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شــهردارى مبارکه در ارگ نهچیر 
برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و  خدمات ایمنى شهردارى مبارکه هم ضمن تشکر 
از عوامل برگزارى جلسات ستاد پدافند غیر عامل شهردارى مبارکه افزود: هدف از 
برگزارى اینگونه مانورها، بازدید از نقاط و محالت مختلف شــهر و بررسى شرایط 
مختلف نقاط مذکور، ارتقاى آمادگى نیروهاى سازمان آتش نشانى و تمرین و مواجهه 

مستقیم نیروها با حوادث غیرمترقبه است.
وى با اشــاره به حوادث ناگوار و زلزله هاى اخیر کشــور، از آمادگى 100درصدى 
نیروهاى آتش نشانى خبر داد و افزود: برگزارى مانورهاى متعدد و مختلف  مى تواند 

در  مواقع  بحران راه گشا باشد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى مبارکه با بیان اینکه 
نباید مانورها و تمرین ها منحصر به یک روز یا هفته خاصى باشد، تاکید کرد: پدافند 
غیرعامل یعنى آموزش مناسب شهروندان که الزم است در هر خانواده یک یا دو نفر 

نسبت به مسائل ایمنى و امدادرسانى آشنایى کامل داشته باشند.

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى آران و بیدگل بیش از 20 
میلیارد تومان بدهى دارد که معادل درآمد حداکثرى شهردارى 

در یک سال است.
رضا رمضانى اظهارداشت: با شفاف سازى و توضیح مسائل و 
مشکالت شهردارى مى توان دیدگاه منفى مردم  را تغییر داد، 
زیرا شهردارى تنها نهادى است که با پول مردم اداره مى شود.

شــهردار آران و بیدگل اضافه کرد: من در شرایطى مسئولیت 
شهردارى را برعهده گرفته ام که شهردارى بیش از 20 میلیارد 

تومان بدهى دارد.
وى این میزان بدهى شهردارى را، معادل درآمد حداکثرى آن 
در یک سال دانست و عنوان کرد: با این شرایط رکود اقتصادى، 

جلب رضایت مردم مشکل است.
رمضانى با بیان این که مردم براى انجام کارهاى جزئى مجبور 
هستند بارها به شــهردارى مراجعه کنند، بیان داشت: در نظر 
داریم با راه اندازى سامانه اطالع رسانى شهردارى از مراجعات 
مردمى بکاهیــم و کیفیت ارائــه خدمــات را افزایش دهیم، 
به گونه اى که مردم از طریق ســامانه از روند پیشرفت پرونده 
خود آگاه شــوند و در صورت لزوم، با اعالم شــهردارى به آن 

مراجعه کنند.
شــهردار آران و بیدگل از راه اندازى دفتر تســهیل و پیگیرى 
شــهردارى خبر داد و گفت: با راه اندازى این دفتر مشکالت 
و مســائل مردمى توســط نیروهاى ویژه پیگیرى مى شود و 
روند کارى از سوى این نیروها به مردم و شهردار گزارش داده 

مى شود.

بدهى 20 میلیارد تومانى شهردارى 
آران و بیدگل

شهردار آران و بیدگل:با این رکود اقتصادى، جلب رضایت مردم دشوار است
با راه اندازى دفتر تسهیل و پیگیرى، مشکالت و مسائل مردم توسط نیروهاى ویژه پیگیرى مى شود

شهردارى
 کاشان

شــهردار دولت آباد گفــت : به دلیل کم آبــى و پایین 
بودن کیفیت آب چاه ها در شــهر دولت آباد، پســاب 
فاضالب تفصیه شــده تنها راه نجات فضاى سبز شهر

 است.
حمیدرضا فدایى  با اشاره به موضوع خرید و استحصال 
پســاب فاضالب در شــهر دولت آباد گفت: تعامل فى 
مابین شرکت آبفا و شهردارى دولت آباد مربوط به سه 
سال گذشته است که براساس این قرارداد، شهردارى 

دولت آباد تعهد کرده به ازاى  15 میلیارد تومان هزینه 
جهت شبکه آبرسانى ، 30 لیتر بر ثانیه پساب فاضالب 

دریافت کند.
وى افزود: در این زمینه مطالعاتى هم صورت گرفت، اما 
، شهردارى  متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادى نامناسبٰ

دولت آباد نتواسته به تعهد خود عمل کند.
شــهردار دولت آباد با اشــاره به همجوارى این شهر با 
کالنشهر اصفهان بیان داشت: شهر دولت آباد به دلیل 

همجوارى با کالنشهر اصفهان و منطقه صنعتى که در 
حریم این شهر قرار دارد و همچنین تردد ماشین آالت 
ســنگین و ترافیک در مبادى ورودى این شهر، براى 
کاهش آالیندگى ها نیاز به توسعه فضاى سبز در اطراف 

این شهر دارد.
فدایى اضافه کرد: فضاى سبز این شهر به دلیل نداشتن 
منابع آبى مناسب چه به لحاظ کیفى و چه به لحاظ کمى، 
دچار مشکالتى شده و بخشى از آن نیز از بین رفته است.

شهردار دولت آباد پساب تصفیه شــده فاضالب را در 
شرایط کنونى، نجات دهنده فضاى سبز این شهر دانست 
و خاطرنشان ســاخت: با توجه به شرایط کم آبى حاکم 
برشــهر و باال بودن Ec  (غلظت امالح محلول درآب) 
آب چاه ها در شهر، خواستار فراهم کردن سازوکارهایى 
جهت تســهیل بهره مندى شــهر دولت آباد از پساب 
فاضالب جهت حفظ و توســعه فضاى ســبز شهرى 

هستیم.  

شهردار دولت آباد گفت: باید به سمت کسب درآمدهاى 
پایدار و پویایى شهردارى حرکت کرد.

حمیدرضا فدایى گفت: در دســتور کار شهردارى اولین 
و مهمترین اولویــت، ارائه بهترین خدمــات به مردم 
دولت آباد بوده و تمام برنامه ریزى ها متناســب با این 
هدف صورت گرفته و الزم اســت مدیــران در جهت 
ارتقاى کمــى و کیفى خدمت رســانى به مردم تالش 

بیشترى داشته باشند.

 وى در ادامه با تاکید بر اهتمام جدى جهت وصول منابع 
درآمدى، بیان داشت:باید به  فکر شناسایى مزیت هاى 
شهر به منظور تعریف درآمدهاى پایدار، جذب سرمایه 
گذار و منابع مردمى براى اجراى پروژه هاى شهرى و 

تولید درآمد باشیم.
شهردار دولت آباد ضمن تأکید بر نظم و انضباط ادارى 
و تالش در جهت تحقق اهداف عالیه شهردارى گفت: 
مالك عمل تمام کارها در شهردارى، فقط قانون است.

 سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور 
از حذف خــودروى پراید تا دو ســال آینــده از ناوگان 

تاکسیرانى کشور خبر داد.
مرتضى ضامنى اظهارداشت: با ســایپا توافقى مبنى بر 
تولید تاکســى برلیانس صورت گرفته و همچنین قرار 
است خودروى آریو، محصولى دیگر از سایپا به ناوگان 
تاکسیرانى اضافه شود. وى ادامه داد: البته آریو تاکسى 
در سال گذشته به ناوگان تاکسیرانى اضافه شد، اما بنا به 
دالیلى ادامه تولید این خودرو به عنوان تاکسى متوقف 

شد که مجددا از سر گرفته مى شود.
وى افزود: مجوزهاى الزم براى شماره گذارى برلیانس 
به عنوان تاکسى اخذ شــده و در انتظار قرارداد نهایى 
شرکت خودروسازى ساپیا اســت و در مرحله نخست، 

10 هزار برلیانس به ناوگان تاکســیرانى کشور اضافه 
مى شود.

سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور با 
اشاره به اینکه آخرین خودروى پرایدى که مجوز تاکسى 
را دریافت کرد، مدل 87 بوده است، گفت: با وجود این، 
تمامى تاکسى هاى پراید در آستانه فرسودگى قرار دارند 
و تا دو ســال آینده حتى یک دستگاه پراید در مجموعه 

تاکسیرانى فعالیت نخواهد داشت.
وى افزود: 30 هزار تاکســى پراید در ســطح کشور در 

سامانه ثبت هستند و مسافرکشى مى کنند.
ضامنى اظهارداشــت :  باید خودروهایــى که به عنوان 
تاکسى انتخاب مى شوند، استانداردهاى تعیین شده از 

سوى شوراى عالى ترافیک را دارا باشند.

سومین جلســه اضطرارى ویژه مشکالت جاده بخش 
مرکزى سفیدشهر برگزار شد.

در این جلســه، مقرر گردید شــهردارى سفیدشهر با 
تامیــن اعتبار از ســوى دهیارى ها، نســبت به نصب 
تابلــو هــاى ورود کامیــون و تریلــر ممنــوع اقدام 

نماید . 
همچنین مصوب شد شــهردارى سفیدشهر نسبت به 
صدور کارت تردد براى رانندگان وسائط نقلیه سنگین 

اقدام کند. 

 پساب، نجات دهنده فضاى سبزدولت آباد است

بایدحرکت به سمت کسب درآمدهاى پایدار و 
پویایى شهردارى باشد

حذف پراید تا 2 سال آینده از ناوگان تاکسیرانى

برگزارى نشست اضطرارى ویژه مشکالت جاده 
بخش مرکزى سفیدشهر

پروژه هاى عمرانى، در اولویت برنامه هاى 
شهردارى سین

شــهردار ســین گفت:مجموعه غذایى به مساحت
 20 هکتــار را براى ایجاد اشــتغال و ســاماندهى 
تولیدکننده ها و تجمیع آنها در نظر گرفته ایم که در 
حال حاضر فاز اول آن در فضایى به مساحت پنج هکتار 

آغاز شده و توافقات آن با مالکان در حال انجام است.
محمد طرمه فروشان طهرانى همچنین در خصوص 
توسعه صنعت گردشگرى و ایجاد در آمد پایداردر سین 
بیان داشت: صنعت گردشگرى منبع درآمد پایدار براى 
شهر هاست و این اصل پذیرفته شده که گردشگرى 
عامل مهم توســعه اقتصادى پایدار و ایجاد اشتغال 
محسوب مى شــود که از لحاظ درآمد و اشتغالزایى 

بسیارقابل توجه است.
وى با اشاره به برنامه هاى شــهردارى براى توسعه 
صنعت گردشــگرى گفت: شــهردارى در نظر دارد 
بناهاى تاریخى این شهر را ســاماندهى، نخاله ها و 
زباله هاى اطراف آن را جمع آورى و با همکارى بخش 
خصوصى، یک مهمانسرا و رستوران سنتى در کنار این 

بناهاى تاریخى احداث کند. 
وى از تخریب 20 خانه قدیمى و فرســوده خبر داد 
و تصریح کرد: بســیارى از اماکن در بافت فرسوده 
شهر سین به حال خود رها شده اند که این رهاسازى 
پیامدهاى منفى براى شهر دارد. وى ادامه داد: در این 

راستا اعطاى وام هاى کم بهره با نرخ چهار درصد از 
سوى دولت، اعطاى پروانه کسب و جمع آورى نخاله 
هاى ساختمانى توسط شهردارى به صورت رایگان، 
راهکارهاى ما براى نوسازى بافت فرسوده مى باشد. 

وى اظهارداشت:شهردارى باید در حوزه عمرانى که 
نقش به سزایى در پیشرفت و آبادانى شهر دارد، توجه 
ویژه داشته باشد و بر همین اساس، پروژه هاى عمرانى 

را در اولویت کار شهردارى قرار داده ایم. 
شهردار سین عنوان کرد:میدان ورودى شهر از جمله 
پروژه هاى در دست اقدام مى باشد که به زودى تکمیل 
مى شود. وى افزود: پروژه کانیوگذارى، جدول گذارى و 
دفع آب هاى سطحى، همچنى پروژه احداث ساختمان 
آتش نشانى در دست اقدام اســت و به منظور ایجاد 
فضاى تفریح و نشاط، پنج هکتار زمین براى احداث 

پارك خالق کودك آزاد سازى شده است. 
وى تجهیز انبار خدمات شهرى، نصب عالئم راهنمایى 
و رانندگى در سطح شهر و پیگیرى به منظور تامین برق 
ساختمان هاى شهردارى با نصب پنل هاى خورشیدي 
را از دیگر اقدامات شهردارى سین عنوان کرد و افزود: 
بهینه ســازى مصرف انرژى و کاهش هزینه ها در 
مجموعه شهردارى، از جمله مزایاي استفاده از انرژى 

خورشیدى به شمار می رود.


