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وضعیت بحرانى ذخیره خون در اصفهان 
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جزئیات شگفت انگیز از مومیایى      
دختر بچه  2000 ساله 

ارتباط کم خوابى و دیابت باردارى

امروز منتظر
 قیمت بنزین باشید!

 هرگز پیشنهاد 5

خـــارجى را 
نپذیرفتم

3

خســرو خسروشــاهى کــه از دوبلــوران 
پیشکسوت سینما و تلویزیون است، در آستانه 
76 سالگى با اشــاره به وضعیت امروز دوبله 
گفت: امروز تلویزیون فیلم هاى خوبى ندارد 
که بتواند نمایش بدهد. بیشــتر آثار تکرارى 

هستند. 
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9999 هزار زن در استان  اصفهان شاغل هستند

مدیرکل انتقال خون استان: از شهروندان تقاضا مى کنیم ما را در افزایش ذخیره خون یارى دهند
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ندند
نوید محمدزاده نوید محمدزاده 
بازیگر نقش اول بازیگر نقش اول 
«سرخپوست» شــــد«سرخپوست» شــــد
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نپذیرف
خســرو خسروش
پیشکسوت سینم
76 سالگى با اشـ
گفت: امروز تلوی
که بتواند نمایش

هستند. 

حاال کى روش را حاال کى روش را 
تحسین کنیدتحسین کنید

ى را 

3

ـه از دوبلــوران 
ناست، در آستانه 
عیت امروز دوبله 
هاى خوبى ندارد 
ــتر آثار تکرارى 

افسانه اکبـــرخان 
روایت حسن کسایى از اسطوره اصفهانى تارنوازى

اکبرخان نوروزى ازجمله چهره هاى اسرارآمیز موسیقى ایران محسوب 
مى شود که روایت هاى افســانه گونه اى از زندگى او سینه به سینه نقل 
شده؛ اما بدون شک جذاب ترین و شیرین ترین روایت درمورد اکبرخان 
به زنده یاد استاد حسن کســایى اختصاص دارد که بسیار جالب توجه 
است و سند تاریخى ارزشمندى از تاریخ شفاهى موسیقى کشورمان 

به حساب مى آید.

یکى از روزنامه ها و سایت هاى ورزشى هفته گذشته خبر از تمایل شدید ذوب آهن و امیر قلعه نویى به جذب مدافع استقالل دادند. 
انتقالى جذاب که البته دردسرهاى شدیدى در مسیر تحقق آن وجود دارد.

سایت ایران آنالین در این باره نوشته:منطقى است که یک تیم دومدافع میانى هم روى نیمکت داشته  
باشد تا در مواقع مصدومیت و محرومیت ثابت ها جاى آنها را بگیرند. معموًال مربیان چهار پنج بازیکن را 
براى این پست به خدمت مى گیرند تا در طول فصل دست شان از داشتن بازیکن تهى نباشد.    

یک انتقـــال جذاب براى ذوب آهن
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فرا رسیدن سالروز حماسه 9 دى را گرامى مى داریم 

یکى از روزنامه ها و سایت هاى ورزشى هفته گذشته خب

سایت ایران آنالین در اینب
باشد تا در مواقع مصدومیت
براى این پستبه

یک انتقـ

آگهى مزایده
(مرحله دوم –  نوبت دوم)

 شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم دویست و نود و هشتمین جلسه رسمى مورخ 96/02/31 شوراى اسالمى 
شهر  اجاره غرفه شماره یک  واقع در بازارچه سبزى را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت 

یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
   لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد : 100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 

مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/10/19 

تاریخ گشایش اسناد : ساعت15:00روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت 

نمایند .
 ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس : 53241010 -031 داخلى 116 

            رحیم جافرى             رحیم جافرى  -  -  شهردار شهرضا  شهردار شهرضا 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

آگهى مزایده
(مرحله اول –  نوبت دوم)

 شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول بیســت و چهارمین جلسه رسمى مورخ 96/08/16 شوراى اسالمى شهر
 عرصه ، اعیان، حق امتیاز و تجهیزات معاینه فنى سبک و سنگین  را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط 

بفروش برساند.   
   لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد : 100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 

مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/10/19 

تاریخ گشایش اسناد : ساعت15:00روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت 

نمایند .
 ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس : 53241010 -031 داخلى 116 

            رحیم جافرى             رحیم جافرى  -  -  شهردار شهرضا  شهردار شهرضا 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

اصالحیه آگهى مناقصه
شرکت نمایشگاه هاي بین المللی استان اصفهان در نظر دارد :

((اجراى سازه بتونى پله هاى ورودى سالن نمایشگاه بزرگ اصفهان (روشن دشت ) )) را 
به واجدین شرایط واگذار نماید .  لذا ازواجدین شرایطى که سابقه فعالیت در این زمینه 
را دارند تقاضا می گردد حداکثر تا تاریخ 1396/10/13 جهت دریافت اسناد مناقصه  و 
نقشه هاى اجرائى به  دبیرخانه دفتر مرکزي واقع در خیابان عالمه امینی  روبروي خیابان 

فردوس مراجعه نمایند .
تحویل پاکت : 96/10/16     مبلغ اسناد :  1,000,000 ریال   شماره حساب :  17258066/84 

بانک  ملت شعبه فردوسى اصفهان        

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهانشرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

آگهى مزایده مرحله اول
شهردارى اردســتان در راســتاى 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 ســبک 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 
اول
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نهضت سوادآموزى 
کارشناسانه تر عمل 
مى کرد، وضعیت 
سوادآموزى بهتر بود

سرپرست آموزش و پرورش استان: 

دوبلور «آلن دلون»: 

شبکـه هاى
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عضو هیئت  مدیره اتحادیه فروشندگان طال و جواهر از 
کاهش عالقه مردم به خرید طال و مصنوعات آن خبر داد.

محمدکشتى آراى اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده، قانونى اســت که در سال هاى گذشته بر صنعت 
طال و جواهر کشــور اثرات متعدد داشته است. از سویى 
دریافت این مبلغ، قیمت تمام شده طال و مصنوعات آن 
را باال مى برد و از سوى دیگر مواجهه با رکودى که این 
روزها بر کل کسب وکارها و اصناف حاکم است، وضعیت 
بازار را تحت تأثیر مضاعــف قرار مى دهد و مجموع این 
شرایط موجب مى شود میل خرید مردم روزبه روز کاهش 
بیشترى پیدا کند.وى افزود: همین روند موجب شده در 

سال هاى گذشته حدود 25 درصد واحدهاى صنفى فعال 
در این عرصه به ورطه تعطیلى کشیده شوند؛ موضوعى 
که بى شک منجر به افزوده شدن به خیل بیکاران خواهد 
شد. کشتى آراى گفت: اکنون با توجه به مجموع شرایط 
به نظر مى رســد این اوضاع به آسیب شناسى جدى نیاز 
داشــته و الزم است مســئوالن درصدد اصالح قوانین 
حاکم بر این بخش برآیند.وى افزود: در این ســال ها با 
توجه به هزینه هاى باالیى که براى فعاالن صنعت طال 
وجود دارد، میزان صادرات نیز به مرور کاهش یافته و به 
حدود صفر رسیده است، چراکه توان رقابت با کشورهاى 

دیگر را نداریم.

جلسه امروز شنبه کمیسیون تلفیق و رأى صحن علنى 
مجلس تکلیف قیمت بنزین را مشخص مى کند. از اخبار 
مجلس اینطور به نظر مى آید که بنزین هزارو500تومان 

نخواهد شد.
 اسدا... قره خانى، ســخنگوى کمیسیون انرژى مجلس 
هم گفته تبصره 18 الیحه بودجه کــه ناظر به افزایش 
قیمت حامل هاى انرژى بود مورد بررسى قرار گرفت و 
پس از اینکه هر یک از نمایندگان و همچنین نمایندگان 
دســتگاه ها ادله خود را بیان کردند، کمیسیون انرژى به 
حذف تبصره مذکــور رأى داده و در واقع با این موضوع 

مخالفت کرد.

البته آنچــه تکلیف قیمت بنزین را 100در صد روشــن
 مى کند جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق و رأى صحن 
علنى مجلس خواهد بود. همچنین اخبار دریافتى از جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه حاکى از آن است که اعضاى 
این کمیســیون نیز ضمن مخالفت جدى بــا افزایش 
50درصدى قیمت بنزین، از معاون امور بودجه سازمان 
برنامه و بودجه دعوت کرده اند با حضور در این کمیسیون 
دالیل دولت براى ارائه الیحه افزایش قیمت را تشریح 
کنند و به بررسى تبعات تورمى و اجتماعى آن بپردازد. باید 
منتظر ماند و دید نظر مجلس دربــاره نرخ بنزین چقدر 

است و قیمت بنزین چقدر خواهد شد.

میل مردم به خرید طال
 کم مى شود؟

امروز 
منتظر قیمت بنزین باشید!

زلزله هاى اخیر 
اخطار جدى است

  تسنیم| معـاون اول رئیـس جمهور با اشـاره 
به این نکته کـه زلزله هاى اخیر در اسـتان هاى مختلف 
کشـور و تهران اخطارى جدى اسـت، گفت: عزم دولت 
بر استحکام بخشى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد و مراکز 
مهم جمعیتى است. اسحاق جهانگیرى وقوع زلزله هاى 
اخیر در اسـتان هاى مختلف کشـور و تهران را اخطارى 
جدى خواند و افزود: اگر شـهر بزرگى ماننـد تهران دچار 
زلزله اى بزرگ بشود، آسیب هاى بسیار عظیمى به ملت 

ایران وارد مى شود.

گوشمان بدهکار نیست
  فارس| آیت ا... صادق آملى الریجانى، رئیس قوه 
قضائیه در ایالم گفت: وقتى قرار است با اصحاب قدرت و 
ثروت دربیافتید همه اش مى شود تهمت و تخریب، اما باید 
به خداوند پناه برد و از او کمک گرفـت زیرا خداوند وعده 
داده است از مؤمنین دفاع مى کند. وى گفت: ما در سال 88 
در برابر فتنه ایستادیم و در برابر سایر فتنه ها هم با اقتدار 

مى ایستیم و گوشمان به این هیاهو ها بدهکار نیست.

اجازه دادیم رجز بخواند
روزنامـه جمهـورى اسـالمى     نامه نیوز |
نوشـت: در همین قضیه تهمت پراکنى و شـایعه سازى 
رئیس جمهور سـابق و زیر سـئوال بردن همه دستگاه ها 
و مسئولین و ایراد تهمت واضح به آنها... با کمال حیرت 
بهانه هایى مثل اینکه گذاشته ایم خودش سر عقل بیاید، 
حکمتـى در عدم برخـورد اسـت، کامپیوترى اسـت که 
نرم افـزارش را نداریـم و نمى توانیـم دسـتش بزنیم، اگر 
برخورد شـود تقویت جناح مقابل اسـت و... اجازه داد آن 
فرد به قدرى پیش برود که از موضع اپوزیسـیون و مثل 
آدمى که هشت سال هیچ کاره بوده و همه مجرم بوده اند 
غیر از او و دولت پاکدستان(!) رجز خوانى کند و با سکوت 

مخاطبانش میدان بیشترى بیابد که کار به اینجا برسد.

خیلى ها پشیمانند
   ایران آنالین | بهروز نعمتـى، نماینده تهران 
و عضو فراکسـیون مسـتقلین والیى گفت: خیلى ها در 
حق آیت ا... هاشمى جفا کردند و اکنون پشیمان هستند و 
البته خیلى ها هم در حق ایشان جفا کردند و اکنون هیچ 
پشـیمانى ندارند. اگر ایشـان اکنون حضور داشت شاید 
مسائل این روزهاى قوه قضائیه و مسئله سازى هاى رئیس 

جمهور سابق به وجود نمى آمد.

جامعه ما مدنى نیست
آیت ا...علم الهدى، امام جمعه مشـهد   انتخاب|
گفت: حرف مـا بـا جناح هـاى مقابل مان این اسـت که 
جامعه ما جامعه مدنى نیست و جامعه توده اى هم نیست 
بلکه جامعه والیى است که شرایط خاص خود را دارد و از 
همین منظر حاکمیت و قانون ما ا... است. ما با هر چیزى 
که غیر از خدا باشد مبارزه مى کنیم و برایمان اهمیت ندارد 

که قدرت در دست چه کسى است.

اگر ایرانى ها نبودند...
غالمحسـین ابراهیمى دینانى، فیلسـوف   ایرنا|
معاصر  و متولد روستاى دینان از توابع درچه اصفهان در 
آیین گرامیداشت خودش گفت: اگر ایرانى ها نبودند معلوم 
نبود چه بر سر اسالم مى آمد شـاید تاریخ اسالم مملو از 

داعشى ها مى شد. 

رنج از بریز و بپاش
  تسنیم| نفیسـه پـرورش، دختر اسـتاد على 
اکبر پـرورش همزمان با چهارمین سـالگرد درگذشـت 
پـدرش در مصاحبـه اى گفـت: پـدرم از بریـز و بپاش و 
اسـراف خیلى بیزار بود، وقتى مى دیدند برخى مسئوالن 
با ماشین هاى آخرین مدل و محافظ رفت و آمد مى کنند 
ناراحت مى شدند. از اینگونه مسائل در عذاب بودند. حتى 
زمانى که پدرم کسالت داشتند  وقتى که افرادى با محافظ 
و راننده شخصى به دیدارش مى آمدند ناراحتى عمیق را 

در چشمانش مى دیدم.

توئیتر

اکبرخان نوروزى ازجمله چهره هاى اسرارآمیز موسیقى 
ایران محسوب مى شــود که روایت هاى افسانه گونه اى 
از زندگى او ســینه به سینه نقل شــده؛ اما بدون شک 
جذاب ترین و شــیرین ترین روایت درمورد اکبرخان به 
زنده یاد استاد حسن کسایى اختصاص دارد که بسیار جالب 
توجه است و سند تاریخى ارزشــمندى از تاریخ شفاهى 

موسیقى کشورمان به حساب مى آید.
 برنامه رادیویى شماره 7 گلچین هفته در دهه 30 میزبان 
حسن کســایى بود تا روایتى عجیب از تارنواز برجسته 
اصفهانى یعنى اکبرخان نوروزى را براى شنوندگان آن 
دوران رادیو نقل کند. روایتى با شیرین ترین شیوه ممکن 
که نشان از توانایى جالب توجه کسایى در  جمله پردازى و 

داستان پردازى دارد.
اکبرخان نوروزى از مهمترین نوازنــدگان تار در تاریخ 
موسیقى ایران به حساب مى آید که در سال 1329 و در 
سن 69 سالگى دار فانى را وداع گفت و در نزدیکى مقبره 
بابا رکن الدین اصفهان به خاك ســپرده شــد. بعد ها در 
هنگام احداث خیابان سعادت آباد، قبر اکبرخان نوروزى 
تخریب شد تا این ماجرا نیز بر بســیارى از روایت هاى 
افسانه گونه درباره او افزوده شود. با تمام این تفاسیر هیچ 
فایل صوتى از نوازندگى او یا حتــى تصویرى از خود او 

برجاى نمانده است.
در ادامه، روایت حسن کســایى از اکبرخان نوروزى که 
در برنامه رادیویى شماره 7 گلچین هفته در دهه 30 اجرا 
شده و به صورت مکتوب درآمده، مى آید. حسن کسایى 

ماجراى اکبرخان را اینگونه روایت مى کند:
در شرق اصفهان، دهى هست به نام قهجاورستان و چـند 
کـــیلومترى بیشتر با  اصفهان  فاصله ندارد. در این ده، 
طفلى پا به عرصه وجود گذاشت که اکـبر نـام گـرفت. 
او تا سن 9 ســالگى  نتوانســت اصفهان را، این بهشت 
خیال انگیز را که به نصف جهان معروف اســـت، ببیند. 
9 سـاله  بود که پدر و مادر را از  دست  داد  و به اجبار و ناچار 
به اصفهان  آمد. شب هاى  اصفهان را دید؛ سر زدن آفـتاب 
را دیـد؛ غروب آفـتاب را دید و بازتاب نور را  در  کاشى هاى 
مسجد شیخ لطف ا... دید. در  چشم  او این زیبایى ها جـلوه  
دیـگرى داشت. زمانه، زمانه  حرمت ها  و سختگیرى ها 
بود. در عروسى ها و مجلس شــادمانى، مرد ها در لباس 
و نقش زنــان  مى رقصیدند. نوازندگان ،  پســـربچه ها را 
مـى آوردند و لبـــاس زنانه  تن شان مى کردند و رقص  و 
پایکوبى به آنها مى آموختند. اکبر که  سیماى  بسیار زیبا و 
جذابى داشت، مورد تـوجه نـوازنده ها قـرار گرفت. لباس 

رقص بر تنش کردند  و آموختندش تا برقصد.
خیلى زود  اکبر خان  شـهره  شـهر اصفهان  شد اما  بدبختانه 
کارهاى هنرى، همان  اندازه  کــه زود صاحب هنر را به 
شهرت مى رساند،  گاه به    همان زودى نـــیز وى را  بـه  
تلخ ترین زهرهاى اجتماع آلوده مى کند. اکبر چنان در  دام  
اعتیاد گرفتار  شد  که  پس از گذشت یـــکى دو  سـال، در 
20 سالگى، 40 ساله مى نمود. از بخت بـِد اکـبر، رفته رفته 
پاى زن ها به مجلس هاى عروسى و شــادمانى  باز شد 
و دیـگر کـــسى سراغ  او  نیامد. اکبر  غریب  و تنها شد. 

دسته  هایى که  بخاطر بردن او به شادمانى باهم رقـابت 
مـى کردند و مرتب دوروبر او مى چرخیدند، ر هایش کردند. 
حاال اکـبر بـود  که  دلش  بـراى آن مـجالس پَر مى زد و از  
آنها  مى خواست  تا  او  را  با خـود بـبرند و آنها اعتنایى به او 
نمى کردند. اکبر سراغ تار رفت و به آموختن آن پرداخت. 
کاسه  تار را تـوى دل و روى زانـویش مى گذاشت و درد ها 
و ناکامى هاى خویش را درون کاسه  ســـاز مى ریخت. 
 گاه به یاد رقـــص ها و پایـــکوبى ها و  گاه به یاد رنج ها 
و دل آزردگى هاى خـــویش، چنان رقـصان و بانشاط و 
دردمندانه و کشنده ســاز مى زد که  طاقت  از کف شنونده 

مى برد.
اکبر پیش «شکرى ادیب السـلطنه» کـه از نوازندگان 
چیره دست و از شاگردان آقا حـسینقلى یـا درویـش خان 
بود، مشق تـار کـــرد و کارش باال گرفت، به طورى که 
مى توانم با اطمینان خاطر بگویــم، اکبر در تار به قله اى 
رسید که هرگز دست یافتنى نیســت... به هر تقدیر آب 
رفـته بـه  جوى  بازگشت و دوباره اکبرخان گل سرسبد 
مجالس و محافل شد. پایش را در «تار» جایى گذاشت 
که پاى کـسى بـــه آنجا نرسید. اما روزگار، در آستانه 
60 سالگى، بازى تلخى را آغاز مى کند و ضربه  مهلکى 
بر روح حســاس و پیکر رنجدیده  او مى زند. یک روز  که  
از خـواب بـــرمى خیزد، متوجه مـى شود گوش هایش 
نمى شنوند. با دو گوش کر، دیگر نمى توانست سـاز بـزند. 
او ماند و غم غربت و ناسپاسى و روزهاى تلخ تنهایى... 
روزى، من  و آقاى جلیل  شهناز به دیدار اکبر خان رفتیم. 

آقاى شهناز از او خواست برایمان ساز بزند. با اندوه تلخى 
گفت: با گوشى  کـه ندارم چگونه ساز بزنم؟ به هرتقدیر 
آقاى شهناز ساز را کوك کرد و به  دست  او دادند و اصرار 
کردند که چیزى بزند. خنده  رضایتمندانه اى در چهره اش 
آشکار شــد. خوشــحال از اینکه فرصتى  پیش  آمده تا 
زخمه هایش را با سـیم ها آشـتى دهد و نقش خویش را  
بر  پرده  ساز کشــد، تار را گرفت و روى زانو نهاد و چنان 
نواخت و آنقدر نواخت که  آرام و قرارمان را گرفت و من و 

آقاى شهناز هریک به کنجى  افتادیم.
اکبر یکــى از مقام هــاى  کوچک یعنى  آواز دشــتى را 
نـــواخت، شاید دو ســـاعت و نیم، آن هم بدون اینکه 
مضرابــى را تکــرارى بنوازد. بــه چهار مضــراب که 
رســید، غوغایى به پا کرد و نغمه هایــى را نواخت که 

حیرت انگیز بود.
پس از مدتى، کار  اکبر به بیمارستان کشید و بـــسترى 
شـد...[و] روى تخت بیمارستان جان سپرد. ساززن هاى 
قهوه خانه پولى روى هم گذاشتند و به  پاس  و به احترام 
پیشکسوتى، جنازه اش را بلند  کردند  و بـــه خـــاکش 

سپردند.
یک هـــفته اى از مرگ اکبر گذشته بود که بنده و آقاى 
تاج اصفهانى و جلیل شهناز، بى خبر از این ماجرا، به  منزل  
شاطر  رمضان ابوطالبى رفـــتیم. شاطر را اصفهانى ها 
خوب مى شناســند. ظهر سه شنبه بود. شــاطر  پرسید: 
«مى دانید  امروز چه روزى است؟» گفتیم: «خیر». با گریه 
و تـأثر و تـحّسر گـفت: «امروز هفتم اکبرخان است». 
 «اى داد! اکبر ُمرد؟» با اینکه  زمســتان  سردى  بود، قرار 
گذاشتیم برویم سر خاك او در تخت فوالد و رفتیم. ابتدا  
نشانى از گـورش    نـیافتیم. خب، اگر یک ریسمان فروش 
یا روغن فروش معروف ُمرده بود، همه مى شناختندش. 
نشان گور او را از گورکنى  گرفتیم. پرسید: «قبر  ایـــن  
مـــطربه را مـــى خواهید؟... توى خرابه اى، توى یک 
گودالى خاکش کردند». با نشــانى گورکن، گور  اکبر  را 
یافتیم و آن دستمال رقصان در باد را بر روى گـــور او؛ 
دستمالى که گذشــته اى نه چندان  دور، رقصش  را  با مچ 
و مضراب اکبر بار ها دیده بودم. مـى دانید که سیم هاى 
تار  را  در  انـــتهاى ســـاز به سیم گیر مى بندند و تکه اى 
نایلون زیر و روى ســیم مى گذارند تا  به  آستین  صدمه 
نزند. در قدیم از این نایلون استفاده نمى کردند و در نتیجه

ته سیم، آستین را پاره  مى کرد.
اکبر  براى اینکه هنگام ســاز زدن آستینش پاره نشود، 
یک دستمال ابـریشمى مى انداخت روى مچش  و ساز  
مى زد. این دستمال همیشه مونس او بود. بار ها رقص این 
دستمال را همراه با لرزش  سیم ها  و جنبش مضراب هاى 
او روى کاسه  ساز، به چشم خود دیده بودم. چه رقصى با 
آن  مچ  و چه هماهنگى با آن چـپ و راسـت ها داشت و 
آن روز سه شنبه، در گورستان تخت فوالد، آن  دستمال  
ابریشــمى یزدى را پهن کرده بودنــد روى گور اکبر و 
یک ریگ انداخته  بودند میان  دســتمال، تــا باد آن را 
نبرد. نمى دانم چه کســى این کار را کرده بود! باد سرد

 مالیمــى مى وزید  و دســـتمال  دســـتخوش باد در 
جنبش بود. اگر مى شــد که موسیقى را ببینى، این ترنم 
نغمه هاى مضراب  و مچ اکبر بود که دستمال را به رقص

درآورده بود...

وزیر اســبق اطالعــات در آســتانه ســالروز 
حماســه 9 دى، نمونه هایى از مســائل پشــت 
پرده  فتنه 88 را تشــریح کرد. حجت االســالم 
حیــدر مصلحــى در کنگــره اى در اصفهــان 
ســخن مى گفت. بخشــى از اظهــارات وزیر
اطالعات دولت احمدى نژاد را به نقل از تســنیم 

بخوانید:
 در سال 88 طى رصدهایى که داشتیم متوجه 
شدیم در یکى از چهارراه هاى شهر تهران گروهى 
خاص فعالیت مى کنند. این گروه نوع اقداماتشان 
حساب شــده و در راســتاى تخریب نظام بود؛ 
کشته سازى «ندا آقا ســلطان» نیز توسط همین 
گروه اتفاق افتــاد. براى بررســى این موضوع 
یک تیم اطالعاتــى را مأمور کردم، ســرانجام

مشــخص شــد یک عده اراذل بــا کمک 200 
میلیونى یــک آقــازاده به وســیله زن زناکارى 
که از اروپا وارد کشــور شــده بود ســازماندهى 
و براى پیاده سازى اقدامات خود هماهنگ شده 

 بودند.
 یکســال و نیم قبل از انتخابــات، خانمى به 
نــام «هنگامه شــهیدى» در لندن با تشــکیل 
مجموعه اى از روزنامه هایى که دنبال اصالحات 
آمریکایى هســتند، درباره انتخابــات 88 تولید 
مقاله کرد.همین خانم ســه ماه قبل از انتخابات 

وارد کشور شده و مسئولیت مشــاور امور بانوان 
یکى از کاندیداهاى رأس فتنه مى شود، جالب تر 
اینکه این فرد رابطه بســیار نزدیکــى با برخى
افراد از جملــه رئیس دولت اصالحات داشــته

است.
 یکى از سران فتنه چند ماه قبل از انتخابات در 
مصاحبه بــا Newsweek از پیروزى قطعى 
در انتخابات ســخن مى گوید. شــش ماه قبل از 
انتخابات، کمیته صیانــت از انتخابات را با هدف 
گرفتن مشروعیت از انتخابات، راه انداختند. در آن 
کمیته به یکى از ســران فتنه اعالم شده بود   اگر 
پیروز انتخابات شدى اعالم کن که این پیروزى 
نتیجه تشکیل کمیته اســت و اگر پیروز نشدى 

موضوع تقلب را مطرح مى کنیم.
 یک جــزوه پــس از فتنه 88 توســط یکى از 
مؤسسات وابســته به CIA منتشر شد که این 
جزوه را دستگاه اطالعاتى کشور به دست آورد. 
در این جزوه مى گویند اشــتباه کردیــم از اول 
انقالب ایران، همه ســرمایه خود را در دانشگاه 
گذاشــتیم درصورتــى کــه بایــد در حوزه ها

نیــز کار مى کردیــم. به همیــن دلیــل بعد از 
انتخابــات 88 بــراى نفــوذ در حوزه هــاى 
علمیه نیزدســت به کار شــدند و اقداماتى انجام 

دادند.

رئیس جبهه پیــروان خط امام(ره) و رهبرى هشــدار داد: 
برخى از مقامات سابق کشــور براى راه انداختن فتنه اى 

دیگر تالش مى کنند.
به گزارش ایرنا،  محمدرضا باهنر در نشست انجمن اسالمى 
مهندسین خراســان رضوى در مشــهد بدون نام بردن از 
فردى گفت: آقایى که علم و کتــل به راه انداخته و هر روز 
اینجا و آنجا اعالم مى کند که باید با قوه قضائیه این کار را و 
با فالنى باید آن کار کرد؛ دنبال فتنه است. وى افزود: متوجه 
شدید که حضرت آقا روى صحبتشــان متوجه چه کسى 
بود که فرمودند آقا ده سال همه کاره مملکت بوده و حاال 

اپوزیسیون نظام شده است.
وى بیان کرد: 500 تا 600 میلیارد دالر ظرف آن هشــت 
سال نفت فروختیم حاال یک یارانه اى هم برقرار و مسکن 
مهرى هم ســاخته شــد، اما امروز حقوق کارکنانمان را 

نمى توانیم بدهیم.
وى گفت: در آن هشت ســال وزارت نفتى که با 80 هزار 
نفر مى تواند اداره شــود به یکباره صد هزار نیروى جدید 
استخدام کرد و قس على هذا، اما حاال آقا اپوزیسیون نظام 

شده است.
باهنر افزود: اگر روزى یک صدم تشرى که حضرت آقا به 
این آقا زدند خداى نکرده به من مى زدند آرزو مى کردم که 

اصًال زنده نباشم.

افسانه اکبـــرخان 
نصب دروازه خاطره انگیز روایت حسن کسایى از اسطوره اصفهانى تارنوازى

ارگ بم 
  تسنیم| در چهاردهمیــن ســالگرد 
زلزله بــم، دروازه اصلــى و خاطره انگیز ارگ 
بم نصب شــد. همچنین با مرمت بازار، تکیه، 
اصطبل، سربازخانه، مســجد پیامبر، زیارتگاه، 
مســجد جامــع، نقش هایى از حاکم نشــین 
خانه حاکم و تعدادى از خانه هاى اعیانى مثل 
خانه سیســتانى، منظر این ارگ بهتر شد. در 
تاریخ 5 دى 1382، در اثر زلزله شــدیدى که 
شــهر بم و حومه آن را تحت تأثیــر قرار داد، 
بیش از 80 درصد ارگ بم تقریبًا به طور کامل 

از بین رفت.

کاخ گلستان و زلزله
  ایسنا| مسعود نصرتى، مدیر مجموعه 
جهانى کاخ گلستان اعالم کرد: تعدادى از آثار 
موزه اى کاخ جهانى گلستان که احتمال خطر 
براى آنها در هنگام وقوع حوادث طبیعى مانند 
زلزله وجــود دارد، براى جلوگیرى از آســیب 
دیــدن، در مکان هــاى مناســب جانمایى و 
مستحکم شده یا در صورت لزوم پس از بررسى 
کارشناســى و در صورت نیاز بــه مخاذن امن 

منتقل مى شوند.

«گل» 5 برابر شیشه
 مخرب است

  مهر | رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران گفت: امروزه یکــى از مواد مخدرى که 
مورد توجه جوانان قرار گرفته،«گل» اســت؛ 
این ماده مخدر در مزارع کشــت و به صورت 
سیگارت مصرف مى شود. ســرهنگ محمد 
بخشــنده افزود: بذر این ماده مخــدر از هلند 
وارد کشور مى شــود و قابلیت کشت در اکثر 
مــزارع کشــور را دارد؛ به همین دلیــل ما به 
فرمانــدارى هــا و اســتاندارى هــا تأکیــد 
کرده ایم نســبت به کشــت این مواد حساس 
باشــند.وى با بیان این مطلــب که برخالف 
تبلیغات، مصرف گل بســیار زیانبار است ادامه 
داد: گل در برخى زمینه ها تا پنج برابر شیشــه 

قدرت تخریب کنندگى دارد.

 زلزله در فلسفه ده نمکى
مسعود ده نمکى در     کافه سینما |
مورد زلزله هاى اخیر در صفحه اینستاگرامش 
پستى منتشر کرد. کارگردان فیلم «رسوایى» 
نوشت: «در زلزله چهارشنبه ها حکمتى است. 
شهر ما در فیلم "رسوایى" فرضى بود. مردمش 
فرضى و مســئولینش هم فرضى ولى حرفش 
واقعى... حاال چرا ایران روى ویبره است خودش 
حکمتى دارد که اهل ذوق و معنا باید بیان کنند. 
یکى نیســت بگوید باالخره زمیــن آدم ها را 

مى لرزاند یا آدم ها زمین را!»

تلف شدن هزاران قطعه ماهى 
   افکار نیوز| تعــداد 750 هزار قطعه 
بچه ماهى و 70 تن ماهى گوشــتى در ســد 
وشمگیر از توابع شهرســتان آق قال در شمال 
استان گلستان، از هفته گذشــته تاکنون تلف 
شده اند. هنوز دلیل اصلى این مسئله مشخص 
نیست، اما نمونه ها براى مشخص شدن علت 

مرگ به دامپزشکى استان ارسال شده است.

آمار زنان معتاد
  ایرنا | هومان نارنجى ها، مدیر فرهنگى 
سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: آمار 
دقیقى از تعداد زنان معتاد وجود ندارد اما آنچه 
در شیوع شناسى مطرح است نشانگر آن است 
که 9 درصد جمعیت آمار معتادان کشور را زنان 

تشکیل مى دهند.

فتنه  یک آقازاده با کمک زن  زناکار  کنایه هاى تند باهنر به احمدى نژاد: 

علم و کتل به راه انداخته و دنبال فتنه است
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هفته پیش بســیارى از هنرمندان و کاربران 
شــبکه هاى اجتماعى تولد بهــرام بیضایى را 
تبریگ گفتنــد اما متن تبریک امیــر آقایى بحث 
برانگیز شد. او در متن تبریک خود خطاب به بهرام 
بیضایى به فیلم هــاى «خالتور» و «آینه 
بغل» طعنه زد. این نوشته واکنش 
تند منوچهر هادى کارگردان 
«آینه بغــل» را برانگیخت و 
او در صفحه اینستاگرام خود 
به امیر آقایى توصیه کرد به 
جاى توهیــن به مخاطبان 
میلیونى «آینــه بغل» و 
همکارانش، با خونسردى 
دلیل نفروختن فیلم هایى 
که در آن بــازى کرده را 

پیدا کند.
امیر آقایــى در متنى که به 
مناســبت تولد بهرام بیضایى، 

منتشر کرده آورده است: «بهرام جان بیضایى، استاِد 
نازنین، زادروزتان خجسته و مبارکمان باشد. تِن تان 
سالم و اندیشه تان تا ابد پویا، اینجا اما هیچ جایتان 
خالى نیست، اینجا «خالتور» ها مى فروشند و «آینه 
بغل» ها. اینجا هنوز بر مدار گیشه ایم و اندیشه نه.»

پس از انتشــار یادداشــت کنایه آمیز امیر آقایى، 
منوچهر هادى، کارگــردان «آینه بغل» در صفحه 
اینســتاگرام خود ضمن تبریک تولد بهرام بیضایى 
خطاب به این بازیگر نوشت: «فرهیخته گرامى! شما 
که فیلم هایتان بر مدار اندیشه است چرا به مخاطب 
میلیونى و تفکر همکارت اینقدر واضح توهین مى 
کنى؟ اینجا «فروشنده» و «ابد و یک روز»ها هم 
مى فروشــند و من مى بینم و یاد مى گیرم و لذت 
مى برم. فیلم هاى وحید جلیلوند با بازى زیبا و حیرت 

انگیز شما را مى بینم و لذت مى برم بدون بغض .»
منوچهر هادى همچنین امیر آقایى را به خونسردى 
دعوت مى کند و در پایان مى نویســد: «با اندیشه 
درستى که از شما سراغ دارم مطلب بنویس. بدون 

توهین بدون قضاوت بدون بغض... دلیل نفروختن 
فیلم هایت را پیدا کن. من هم چندى 

پیش فیلم "کارگر ساده نیازمندیم" 
را ساختم و نفروخت ولى تقصیر 
را گردن دیگرى نیانداختم و به 
اساتیدم گله نکردم. همچنان 
دوستت دارم امیر جان و این 
مطلب و یادداشت احساسیت 
را به دل نمــى گیرم ولى 
توهین به شعور و انتخاب 
مــردم و عذرخواهــى از 
ایشان را خودت پاسخگو 

باش.»

خسرو خسروشاهى که از دوبلوران پیشکسوت سینما و تلویزیون 
است، در آستانه 76 سالگى با اشاره به وضعیت امروز دوبله گفت: 
امروز تلویزیون فیلم هاى خوبى ندارد که بتواند نمایش بدهد. بیشتر 
آثار تکرارى هستند. فیلم هاى خوبى براى دوبله آورده نمى شود و 

بیشتر دوبلورهاى باسابقه بیکار هستند.
وى ادامه داد: من سال هاست که هیچ پیشنهادى براى دوبله ندارم و 
سال هاست فیلمى براى تلویزیون دوبله نکرده ام. البته در این سال ها 
برخى فیلم ها به فارسى دوبله شده اند که بعضاً آثار خوبى نیز در میان 
آنها وجود دارد اما بسیارى از افرادى که امروز کار مى کنند دریافت 

درستى از فیلم ندارند.
وى ادامه داد: تا چهار سال پیش با صداوسیما همکارى مى کردم 
اما این اواخر مى دیــدم مدیرانى که براى واحد دوبالژ ســازمان 
درنظر گرفته مى شوند شناخت خوبى از دوبله ندارند و این حرفه را 
نمى شناسند. مى توان گفت بیشتر کسانى به عنوان مدیر این واحد 
انتخاب مى شوند، فقط چند سال از دوران خدمتشان باقى مانده است 

و مى خواهند به زودى بازنشسته شوند.
خسروشــاهى ادامه داد: اکثر مدیران واحد دوبله صداوسیما حرفه  
دوبله را نمى شناختند و حتى برخى از آنها با فیلم و سینما نیز آشنا 
نبودند. مثًال من زمانى که فیلم «در جســتجوى ریچارد» را دوبله 
مى کردم و خودم به جاى «آل پاچینو» صحبت مى کردم، سه روز 
براى دوبله این فیلم وقت گذاشتم. در این فیلم بیش از 30 گوینده 
صحبت کردند. این فیلم براســاس یکى از کارهاى «شکسپیر» 

ساخته شده بود.
وى ادامه داد: من براى دوبله این فیلم چندین ترجمه نمایشــنامه 
«ریچارد ســوم» را خریدارى و مطالعه کردم تا دوبله فیلم کیفیت 
الزم را داشته باشد اما زمانى که مدیر واحد دوبله اثر را دید سئوال کرد 
که دوبله این فیلم چه تفاوتى با دوبله یک فیلم وسترن دارد؟ من هم 

از همین زمان همکارى خودم را با این واحد قطع کردم.
وى ادامه داد: مشکل دیگر دوبله عملکرد سایت هایى است که به 
تازگى راه اندازى شده اند. امروز شــاهدیم که فیلم هاى روز دنیا به 
سرعت وارد ایران مى شــود و بدون هیچ مانعى دوبله شده و روى 

سایت هاى مختلف قرار مى گیرد.
گوینده نقش «آلن دلون» ادامه داد: در بیرون از صداوســیما هم 
وضعیت آشفته اى در دوبله حاکم است. همه چیز در دست چند سایت 

است که فیلم هاى روز را دوبله مى کنند. البته برخى از فیلم ها، خوب 
اما بیشترشان بد دوبله مى شوند و جالب این است که گاهى مشاهده 
مى کنیم یک فیلم به صورت همزمان در پنج استودیو دوبله مى شود.
وى ادامه داد: در آخرین مورد شــاهد بودم کــه فیلم «دانکرك» 
همزمان با چند دوبله مختلف عرضه شد و بســیارى از سایت ها 
براى آنکه از رقابت جا نماننــد دوبله هاى بى کیفیتى از این فیلم را 
عرضه کردند. عالوه بر اینکه بسیارى از نقش هایى که به جاى آن 
گویندگان فارسى مختلف صحبت کرده اند، کیفیت خوبى ندارد و 

ترجمه دیالوگ ها و متن فیلم ها نیز گاهى درست نیست.
وى ادامه داد: امروز برخــى افراد که حتى توانایى گفتن یک نقش 
اصلى را در فیلم ندارند به عنوان مدیر دوبالژ براى برخى از همین 
سایت ها فعالیت مى کنند. آنها گاه در طول هفته پنج فیلم را همزمان 
دوبله مى کنند. فیلمى که در بهترین حالت سه روز یا دو روز دوبله 
آن طول مى کشد در دست این آقایان؛ ظرف یک نصف روز دوبله 
مى شود و کسى هم نیســت که به این مسئله رسیدگى کند. گویا 

گروهى کمر به نابودى حرفه دوبله بسته اند.
خسروشاهى با بیان اینکه امروز بسیارى از شبکه هاى خارجى نیز 
آثار سینمایى را به فارسى دوبله مى کنند و نمایش مى دهند، گفت: 
بار ها به من پیشنهاد شد به خارج بروم و با این شبکه ها همکارى 

کنم اما هرگز نپذیرفتم.
گوینده نقش  «آل پاچینو» ادامه داد: هنر دوبله در کشورهاى صاحب 
سینما مثل آلمان، ایتالیا و فرانسه بسیار مهم است. در این کشور ها 
دوبلور ها دو گروه هستند: کسانى که فقط در فیلم هاى سینمایى کار 
مى کنند و گروهى نیز فقط سریال دوبله مى کنند که دوبله هاى آنها 
بسیار عالى است و تمام ضوابط و مقررات را رعایت مى کنند. در این 
کشورها اینطور نیست که هر فردى اجازه داشته باشد یک فیلم در 

دست بگیرد و دوبله کند.
خسروشاهى با بیان اینکه امروز بسیارى از دوبلورهاى پیشکسوت و 
خوش صدا بیکار هستند، گفت: در بیشتر بخش هاى سینما و هنر از 
بلیت فروشى تا کارگردانى؛ میزان دستمزدها سامان گرفته و افزایش 
پیدا کرده اما همچنان دستمزد دوبلور ها پایین است و به اندازه تورم 
افزایش پیدا نکرده. وى ادامه داد: من بیمه بازنشستگى صداوسیما 
را ندارم و از طریق خانه سینما بیمه شــده ام آن هم به شکلى که 
هزینه بیمه را خودم پرداخت مى کنم و حقوق بازنشستگى نیز ندارم.

 هرگز پیشنهاد شبکه هاى خارجى را 
نپذیرفتم

دوبلور «آلن دلون»: 

 در بیرون 
از صداوسیما هم وضعیت 

آشفته اى در دوبله حاکم است. 
همه چیز در دست چند سایت است که 
فیلم هاى روز را دوبله مى کنند. البته 

برخى از فیلم ها، خوب اما بیشترشان بد 
دوبله مى شوند و جالب این است که گاهى 

مشاهده مى کنیم یک فیلم به صورت 
همزمان در پنج استودیو 

دوبله مى شود

ت

فیلم سینمایى «سرخپوست» به کارگردانى 
نیما جاویدى و تهیه کنندگى مجید مطلبى 
مراحــل پیش تولید را ســپرى مى کند و در 
حال تکمیل بازیگران و عوامل پشت صحنه 
اســت. به تازگى نوید محمــدزاه به عنوان 
بازیگر نقش اصلــى این فیلم ســینمایى 

انتخاب شده است.
نیما جاویدى سال 92 اولین فیلم سینمایى 
خود با نام «ملبــورن» را جلــوى دوربین 
برد. تاکنون حضور هومــن بهمنش (مدیر 
فیلمبــردارى)، محســن نصراللهى (طراح 
صحنه) و مهدى بدرلو (مدیر تولید) در این 

پروژه قطعى شده است.
 پیش از این خبرهایى هم در مورد پیوستن 
پریناز ایزدیــار در این فیلم ســینمایى در 

رسانه ها منتشر شده بود.

نوید محمدزاده 
بازیگرنقش اول 
«سرخپوست» 

شد

بگو مگو بر سر یک تبریک!

2 مجموعه ایرانى به کارگردانــى دو کارگردان 
مطرح سینما قرار است به گرجستان برود. یکى از 
این سریال ها مجموعه «سلمان فارسى» است که 
گفته شده داود میرباقرى کارگردان آن همچنان 
به دنبال انتخاب لوکیشــن هاى سریال است و 
براى این منظور سفرى هم به گرجستان داشته 

است.
سریال «سلمان فارســى» اثر الف ویژه سازمان 
صداوسیماست که داود میرباقرى کارگردان آن 
است و این مجموعه در دو بخش کودکى سلمان 
تا رحلت پیامبر(ص) و بازگشت سلمان به مدائن 
طراحى شده اســت. پروژه «سلمان فارسى» که 
چند ماهى است وارد پیش تولید شده است در 40 

قسمت روى آنتن خواهد رفت.
داود میرباقرى براى انتخاب لوکیشن هاى سریال 
همچنان بــه نقاط مختلف ســفر دارد و تاکنون 
سفرهایى به تبریز و گرجستان داشته است. این 

پروژه قرار است سال آینده کلید زده شود.
انتخاب لوکیشن براى ایران باستان قبل از اسالم 
و مسیحیت دوره بیزانس در حال بررسى است و 
لوکیشن حجاز نیز در شهرك سینمایى نور آماده 

خواهد شد.

گرجستان، مقصد بعدى «87 متر»  
اما همزمــان، عوامــل ســریال «87 متر» به 
کارگردانــى کیانــوش عیــارى هــم در ادامه 
تصویربردارى این مجموعه به گرجستان مى روند. 
مجموعه تلویزیونى «87 متر» فعًال ، در لوکیشن 
اصلى منزل در حوالى خیابان نیلوفر تهران ادامه 

دارد.
تدویــن همزمــان توســط پرســتو جنیدى و 
زیرنظر مســتقیم کیانوش عیارى در حال انجام 
اســت و تاکنون شــش قســمت تدوین شده

است.
على دهکردى، فریبــا کامران، دیبــا زاهدى، 
حسین سلیمانى و غزل شجاعى به عنوان خانواده 
«پورَدَورانى» و مهران رجبى، شــهین تسلیمى، 
ملیکا نصیرى، عرفان آصفــى و الهه خادمى به 
عنوان خانواده «خلیلى» این روزها مقابل دوربین 

مى روند.
به گفته آقــا کریمــى تصویربــردارى در این 
لوکیشن اصلى تا اســفندماه ادامه خواهد داشت 
و پس از آن در اواســط فروردین ســال 1397 
گــروه بــراى ادامه کار به کشــور گرجســتان 

مى روند.

ادامه فیلمبردارى
 2 سریال ایرانى 
در گرجستان

ضاوت بدون بغض... دلیل نفروختن 
پیدا کن. من هم چندى 

رگر ساده نیازمندیم"
روخت ولى تقصیر 
ى نیانداختم و به 
کردم. همچنان 
این  میر جان و
شت احساسیت 
ى گیرم ولى 
ور و انتخاب 
خواهــى از
ت پاسخگو 

هفته پیش بســیارى
ت شــبکه هاى اجتماعى
تبریگ گفتنــد اما متن تبر

برانگیز شد. او در متن تبریک
بیضایى به فیلم هـ
بغل» طعن
تند منو
«آینه
او در
به ام
جاى
میل
هم
دلی
که
پید
امیر
مناســب

مهرداد فرید، تهیه کننده و کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت «جن زیبا» گفت: مونتاژ این فیلم رو به پایان 
است و بخش جلوه هاى ویژه بصرى آن، که زمانبر خواهدبود به نیمه رسیده است. وى درباره آماده شدن نسخه نهایى و 
حضور در جشنواره فیلم فجر اذعان داشت: با توجه به سنگینى کارهاى فنى آن، احتمال دارد فیلم به جشنواره فیلم فجر 
نرسد. فیلم سینمایى «جن زیبا» به تهیه کنندگى مهرداد فرید و کارگردانى بایرام فضلى است و فرهاد اصالنى، نورگل 

یشیل چاى و لیال زارع بازیگران آن هستند. «جن زیبا» اثرى با محتواى طنز است. 
 گفتنى است؛ بایرام فضلى در سال 1385 و با فیلم «باز هم سیب دارى؟» کارگردانى را تجربه کرده بود.

«جن زیبا» 
به جشنواره 
نرسید

هادى حجازى فر از جمله اسامى سینمایى است که این 
روزها بسیار از وى یاد مى شود. او پس از دو حضور موفق 
در جشنواره فجر امســال با قدرت فراوان براى کسب 

سیمرغ تالش مى کند.
وى سال گذشته در فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبى 
نقشى کوتاه را ایفا کرد تا این فیلم اولین اثر وى در جشنواره 
فیلم فجر امسال باشد. وى در این فیلم با مهناز افشار، امین 
حیایى، سارا بهرامى، جمشید هاشم پور همبازى شده 
اســت. پس از آن حجازى فر به فیلم «آستیگمات» به 
کارگردانى مجیدرضا مصطفوى پیوست تا دومین فیلم 
وى براى حضور در فجر 36 نیز رقم بخورد. هر چند نقش 
حجازى فر در این فیلم نیز به گفته خودش نقشى تقریبًا 
کوتاه اســت اما وى در این اثر نیز با بازیگرانى همچون 
محسن کیایى، نیکى کریمى، حسین پاکدل و سیامک 
صفرى همبازى شد. مهمترین اثرى که حجازى فر سال 
96 را با آن آغاز کرد را بدون شــک باید به «وقت شام» 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا دانست. فیلمى که در آن با بابک 
حمیدیان همبازى شد تا اولین همکارى خود با حاتمى کیا 
را تجربه کند. این فیلم در سکوت کامل خبرى ساخته شد 
و بدون شک در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت 

تا مهمترین شانس حجازى فر براى فجر امسال باشد.
حجازى فر پس از پایان فیلمبردارى «به وقت شام» به 
فیلم وحید امیرخانى با نام «شاه کش» پیوست تا چهارمین 
فیلم امیدوار به فجر امسال را در کارنامه داشته باشد. نقش 
حجازى فر در این فیلم هم مثل «به وقت شام» نقشى 
جدى و داراى شانس براى کسب سیمرغ بلورین محسوب 
مى شود. این بازیگر با سابقه تئاتر به تازگى قرارداد حضور 
در فیلم  «واسطه» به کارگردانى آرش الهوتى را پذیرفته 
تا تجربه همکارى با هدیه تهرانى را نیز در کارنامه داشته 
باشد. اگر این فیلم به جشــنواره برسد پنجمین شانس 

حجازى فر در فجر محسوب مى شود.
در پایان حجازى فر مى تواند در صورت رسیدن تمامى 
این آثار به فجر امسال عالوه بر شش فیلم یاد شده در 
فیلم تازه محمدحسین مهدویان با نام «التارى» نیز به 
ایفاى نقش بپردازد تا با هفت فیلم متقاضى حضور در 
فجر به عنوان پرکارترین بازیگر سینماى ایران در سى و 
ششمین جشنواره فجر شناخته شود. اتفاقى که به گفته 
اکثر منتقدین برخالف حضور گیشه اى برخى بازیگران 
به علت توانایى هاى حجازى فر در عرصه بازیگرى رخ 

داده است.

 هادى حجازى فر اولین سیمرغ را به خانه مى برد؟
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شــایعات مختلف نقل و انتقاالتى این روزها 
به گوش مى رسد . یکى از این شایعات تأکید 
مى کند که ساســان انصارى در لیست خرید 
آبى پوشــان اســت. از اصفهان خبر مى رسد 
استقاللى ها حاضر به معامله ساسان که حاال 
ستاره سپاهان شــده با یکى از هافبک هاى 

تهاجمى شان هستند.
انصارى سابقه حضور و بازى در پرسپولیس را 
دارد و اگر او راهى استقالل شود، بدون شک 
یکى از مهم ترین نقل و انتقاالت فصل هفدهم 
رقم خورده اســت. البته باید دید در وهله اول 
چنین شایعه اى درست است یا نه و ثانیا با توجه 
به ترافیک در خط حمله آبى پوشان پایتخت، 
شــفر چطور مى خواهد از ساســان استفاده

 کند؟ این بازیکن به خاطر نیمکت نشینى هاى 
زیاد در فصل قبل از پرســپولیس جدا شد و به 

فوالد خوزستان پیوست.
 

نصف جهان مهاجم نفت تهران با فسخ قرارداد 
خود با این تیم به جمع شاگردان گل محمدى 

اضافه مى شود.
عیســى آل کثیر، مهاجم موفق نفت تهران 
در نیم فصل اول که زمزمه حضورش در تیم 
استقالل نیز شنیده مى شــد، به دنبال فسخ 
قراردادش با نفتى هاســت تا براى حضور در 
تراکتورســازى کارهاى نهایى خود را انجام 

دهد.
تراکتورسازى که در دو پنجره نقل و انتقاالتى 
با محرومیــت مواجه بود، اکنــون عزم خود 
را براى حضورى موفــق در تقویت تیم جزم 
کرده و بعد از جذب احســان پهلوان، دانیال 
اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور، قائم اسالمى 
خواه، آلمیــدا و رضا شــربتى اکنون با جذب 
احتمالى و محتمل آل کثیر به دنبال این است 
تا بتواند کاستى هاى گذشته را جبران کند. امید 
عالیشاه نیز که پیش از این مجوز بازى براى 
این تیم را نداشت، در نیم فصل دوم کار خود 
را با سرخپوشــان تبریزى آغاز کرده و انتظار 
مى روند شاگردان یحیى گل محمدى موفق 
شوند در ادامه مسابقات نظر هواداران تبریزى 

را به خود جلب کنند. 

نصف جهان    یکى از روزنامه ها 
و سایت هاى ورزشى هفته گذشته 
خبر از تمایل شدید ذوب آهن و امیر قلعه نویى 
به جذب مدافع استقالل دادند. انتقالى جذاب 
که البته دردسرهاى شدیدى در مسیر تحقق 

وجود دارد.
سایت ایران آنالین در این باره 
نوشته:منطقى است که 
یک تیم دومدافع 
میانــى هم 

روى نیمکت داشــته باشد تا در 
مواقع مصدومیــت و محرومیت 
ثابت ها جــاى آنهــا را بگیرند. 
معمــوال مربیــان چهــار، پنج 
بازیکــن را براى این پســت به 
خدمت مى گیرند تا در طول فصل 
دست شان از داشتن بازیکن تهى 
نباشد. در اســتقالل همین  فکر 
شــده و مى بینیم که مدت هاست 
منتظرى و پادوانــى روى نیمکت 
مى نشــینند و عمال شانســى براى 

بازى در ترکیب اصلى ندارند.
 شاید پادو به واســطه عقبه نه چندان 
بلندش در استقالل توقع آنچنانى براى 
حضور در ترکیب استقالل نداشته باشد 
و در مواجهه با بازى هاى پى درپى روزبه 

چشمى و مجیدحسینى سکوت کند اما بى شک 
حال و هواى منتظرى چیز دیگرى است و این 
مدافع کهنه کار و با تجربه عمیقا دوست دارد 
که در ماه هاى منتهى بــه جام جهانى فوتبال 
براى استقالل به میدان برود تا به لحاظ بدنى 
و آمادگى به فرم مطلوبى برســد و کى روش 
نیز براى کنــار گذاشــتنش از ترکیب نهایى 
جام جهانى بهانه اى نداشــته باشد. منتظرى 
تصور مى کرد که پس از رســیدن به شرایط 
مطلوب بدنى و بهبود مصدومیتى که از ناحیه 
کتف دچارش شده بود، آرام آرام وارد ترکیب 
استقالل مى شــود اما هیچ نشــانه اى دال بر 
بازگشــت او به ترکیب اصلى استقالل وجود 
ندارد و به احتمال فراوان این وضعیت ادامه 

خواهد داشت.
دور از ذهن نیست که شــفر نیز عالقه داشته 
باشد منتظرى را در ترکیب اصلى بازى دهد اما 
آمار قابل توجهى که زوج چشمى و حسینى در 
هفته هاى اخیر از خود برجا گذاشته اند، دست 
مربى آلمانى اســتقالل را براى بازى دادن به 
منتظرى بسته و بعید است که با ادامه این روند 
شانسى براى منتظرى به وجود آید. این شرایط 
باعث شده تا منتظرى ساز جدایى کوك کند. 
گرچه او کوشیده در همه حال با سیاست مدارا و 
سکوت پیش برود اما در روزهاى اخیر موضوع 
درخواست جدایى اش از استقالل را به گوش 
مدیرعامل این باشگاه رسانده تا اگر در نهایت 
با موافقت کادرفنى قرار گرفت، از استقالل به 

تیم دیگرى برود.
در این باره که شــفر چه تصمیمى مى گیرد، 
نمى شود توضیح شفافى داد. شفر مى داند که 

جدایى منتظرى مستلزم جذب یک مدافع دیگر 
است تا اســتقالل در کوران سخت بازى هاى 
نیم فصل دوم، جام حذفــى و از همه مهم تر 
نبردهاى بین المللى استقالل با تیم هاى آسیایى 
به داشتن تیمى کامل نیاز دارد و ریسک است 
که تیمش را تنها با یک مدافع میانى تخصصى 
روى نیمکت به عرصه این بازى ها بفرســتد. 
از سویى روزبه چشــمى اصالتا در پست دفاع 
میانى بازى نمى کند و پســت تخصصى اش 
هافبک دفاعى اســت و اگر احیانا این بازیکن 
دچار لغزش هایى شود استقالل باید مدافعى در 
سطح منتظرى داشته باشد تا وارد چالش هاى 

جدى نشود.
چشــمى تاکنون روند رو به رشدى در پست 
غیرتخصصى اش دفاع وسط داشته و خیلى ها 
اعتقاد دارند کــه این بازیکن در پســت غیر 
تخصصى جا افتاده و بعید است که تا  آخر فصل  
به پست  هافبک منتقل شود. از سویى شفر هم  
به دنبال بازى با یک هافبک دفاعى است که 
ترجیح او این است که چشمى در همان پست 
دفاع میانى باقى بماند و ابراهیمى تک بازیکن 
دفاعى خط میانى باشد. ســرمربى استقالل 
بر این باور اســت که انتقال چشمى به پست 
دفاع میانى دشوارى هاى کار او براى انتخاب 
بازیکنان این پست بیشترخواهد کرد و ممکن 
است استقالل هزینه هایى بابت نیمکت نشینى 
این بازیکنان بپردازد. وضعیتى که همین حاال 
در مواجهه با منتظرى با آن رو به رو است و این 
مدافع تمایل زیادى به جدایى دارد تا شاید در 

تیم دیگرى به بازى ادامه دهد.
گفتنى اســت خبرگزارى هاى تسنیم، ایران 

ورزشى و اى اسپورت هم در مطالبى جداگانه 
پیشتر به منتظرى هشــدار داده بودند که در 
صورت ادامه این روند ممکن است جام جهانى 

را از دست بدهد.
شــماره 33  آبى هامى داند که در این ماه هاى 
منتهــى به جــام جهانــى حتى اگــر در تیم 
مشکى پوشان که خطر سقوط را بیش از دیگر 
تیم ها احســاس مى کند، مســتمر بازى کند، 
کى روش با آزادى عمل بیشــترى او را به جام 
جهانى خواهد برد و سرمربى تیم ملى آنگاه با 
انتقادهایى در این راستا که  بازیکنان نیمکت 
نشــین یا بى تیم را به جام جهانى برده، کمتر 
مواجه مى شــود. بى گمان هر بازیکنى جاى 
پژمان بود همین تصمیــم را  مى گرفت و در 
خفا ماجراى عالیقش براى جدایى از استقالل 
را مطرح مى کرد تا  شــانس بزرگ حضور در 
جام جهانى و دومین تجربه بــزرگ فوتبالى 
در مهم ترین آوردگاه فوتبالى را از کف ندهد. 
منتظرى در همین راســتا با پیشنهادهایى هم 
مواجه اســت. او وقتى مى بیند کــه ذوبى ها 
برایش چراغ سبز نشان داده اند تمایالتش براى 

جدایى از استقالل بیشتر مى شود.
 ذوب تیمى اســت که امیر قلعه نویى را باالى 
ســر خود مى بیند، پژمان مى تواند با حضور در 
تیمى که سرمربى سابق استقالل آن را هدایت 
مى کند اقبال بزرگ رفتن به جــام جهانى را 
حفظ کند. البته نبایــد از مکنونات ذهنى این 
مدافع هم غافل بود. منتظــرى حتى بى میل 
نیســت به فوالد باز گردد. تیمى که اساس و 
بنیان معرفى اش به فوتبال ایران را فراهم کرد 

و دلبستگى هاى بسیارى به آن دارد.

گلر ملى پوش تیــم فوتبال 
سپاهان مى گوید که در بازى مقدماتى 

جام جهانى فشار ایران و مصدومیتش او را ناگزیر 
به وقت کشى کرده است.

ابراهیم عالمه گلر تیم ملى سوریه در گفتگو یى در مورد پیوستن به 
لیگ ایران و بازى براى سپاهان گفت: تیم سپاهان تیم بزرگى است. به عنوان 

یک بازیکن حرفه اى دوست داشتم پیشرفت کنم. تیم سپاهان صاحب تاریخ بزرگى 
است و مى دانم لیگ ایران لیگ فوق العاده قوى و بزرگى  است و تاریخ زیادى هم دارد مثل 
تیم هاى سوریه و االتحاد حلب که در آســیا مطرح بوده است. آمدم که به امید خدا به تیم 

کمک کنم و به دوران اوج برگردیم.
عالمه در مورد دیدار رفت برابر ایران در مقدماتى جام جهانى و اینکه در ذهن هواداران ایرانى 
خاطره خوشى از او به دلیل وقت کشى هاى مدامش وجود ندارد، اضافه کرد:  در مورد بازى 
مالزى من قبل از بازى مصدوم شــده بودم و مصدومیتم فوق العاده حاد بود ولى به خاطر 
کشورم بازى کردم. خب این چیز طبیعى اســت؛ ایران فشار زیادى روى ما مى آورد و من 
مجبور بودم در بعضى لحظات بازى را نگاه دارم. نه اینکه هدف وقت کشى داشته باشم ولى 
براى اینکه استحکام تیم ملى ایران را بگیرم؛ اما واقعیت این است که مصدوم بودم و با درد 

بازى مى کردم و اگر وقت کشى هم کردم از قصد نبود.
وى در پایان در مورد قرارداد 6 ماهه که در صورت عملکرد مناسب یک سال دیگر تمدید 
مى شود، عنوان کرد: فعال تمام تمرکزم روى این چهار ماه و نیم فصل است. بعد از آن هم 

هیچ مشکلى نیست و در آینده در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

دور از ذهن 
نیست که شفر نیز 
عالقه داشته باشد 

منتظرى را در ترکیب 
اصلى بازى دهد اما 
آمار قابل توجهى که 

زوج چشمى و حسینى 
در هفته هاى اخیر از 
خود برجا گذاشته اند، 

دست مربى آلمانى 
استقالل را براى بازى 

دادن به منتظرى 
بسته و بعید است 

که با ادامه این روند 
شانسى براى منتظرى 

به وجود آید. این 
شرایط باعث شده تا 
منتظرى ساز جدایى 

کوك کند

نصف جهان   یکى از روزنامه ها 
و سایتیت هاى ورزشى هفته گذشته 
خبر از تمایل شدید ذوب آهن و امیر قلعه نویى 
دادند. انتقالى جذاب  به جذب مدافع استقالل
که البته دردسرهاى شدیدى در مسیر تحقق 

وجود دارد.
سایت ایران آنالیندر این باره 
نوشته:منطقى است که 
یک تیم دومدافع 
میانــى هم 

روى نیمکت داشــته باشد تا در 
مواقع مصدومیــت و محرومیت 
ثابت ها جــاى آنهــا را بگیرند. 
معمــوال مربیــان چهــار، پنج 
بازیکــن را براى این پســت به 
خدمت مى گیرند تا در طولفصل

دست شان از داشتن بازیکن تهى 
نباشد. در اســتقالل همین  فکر 
شــده و مى بینیم که مدت هاست 
منتظرى و پادوانــى روى نیمکت 
مى نشــینند و عمال شانســى براى

بازى در ترکیب اصلى ندارند.
 شاید پادو به واســطه عقبه نه چندان 
بلندش در استقالل توقع آنچنانى براى 
حضور در ترکیب استقالل نداشته باشد 
و در مواجهه با بازى هاى پى درپى روزبه 

چشمى و مجیدحسینى سکوت کند اما بى شک 
حال و هواى منتظرى چیز دیگرى است و این 
مدافع کهنه کار و با تجربه عمیقا دوست دارد 
ماه هاى منتهى بــه جام جهانى فوتبال که در

براى استقالل به میدان برود تا به لحاظ بدنى 
و آمادگى به فرم مطلوبى برســد و کى روش 
نیز براى کنــار گذاشــتنش از ترکیب نهایى

جام جهانى بهانه اى نداشــته باشد. منتظرى 
تصور مى کرد که پس از رســیدن به شرایط 
مطلوب بدنى و بهبود مصدومیتى که از ناحیه 
کتف دچارش شده بود، آرام آرام وارد ترکیب 
استقالل مى شــود اما هیچ نشــانه اى دال بر 
بازگشــت او به ترکیب اصلىاستقالل وجود

ندارد و به احتمال فراوان این وضعیت ادامه 
خواهد داشت.

دور از ذهن نیست که شــفر نیز عالقه داشته 
باشد منتظرى را در ترکیب اصلى بازى دهد اما 
آمار قابل توجهى که زوج چشمى و حسینى در 
هفته هاى اخیر از خود برجا گذاشته اند، دست 
مربى آلمانى اســتقالل را براى بازى دادن به 
منتظرى بسته و بعید است که با ادامه این روند 
شانسى براى منتظرى به وجود آید. این شرایط 
باعث شده تا منتظرى ساز جدایى کوك کند. 
گرچه او کوشیده در همه حال با سیاست مدارا و 
سکوت پیش برود اما در روزهاى اخیر موضوع 
درخواست جدایى اشاز استقالل را به گوش

مدیرعامل این باشگاه رسانده تا اگر در نهایت 
با موافقت کادرفنى قرار گرفت، از استقالل به 

تیم دیگرى برود.
در این باره که شــفر چه تصمیمى مى گیرد، 
نمى شود توضیح شفافى داد. شفر مى داند که 

جدایى منتظرى مستلزم جذب یک مدافع دیگر 
است تا اســتقالل در کوران سخت بازى هاى 
فصل دوم، جام حذفــى و از همه مهم تر  نیم
نبردهاى بین المللى استقالل با تیم هاى آسیایى

به داشتن تیمى کامل نیاز دارد و ریسک است 
که تیمش را تنها با یک مدافع میانى تخصصى 
نیمکت به عرصه این بازى ها بفرســتد.  روى
از سویى روزبه چشــمى اصالتا در پست دفاع 
میانى بازى نمى کند و پســت تخصصى اش 
هافبک دفاعى اســت و اگر احیانا این بازیکن 
دچار لغزش هایى شود استقالل باید مدافعى در 
سطح منتظرى داشته باشد تا وارد چالش هاى 

جدى نشود.
چشــمى تاکنون روند رو به رشدى در پست 
غیرتخصصى اش دفاع وسط داشته و خیلى ها 
اعتقاد دارند کــه این بازیکن در پســت غیر 
تخصصى جا افتاده و بعید است که تا  آخر فصل  
به پست  هافبک منتقل شود. از سویى شفر هم  
دنبال بازى با یک هافبک دفاعى است که  به
ترجیح او این است که چشمى در همان پست 
دفاع میانى باقى بماند و ابراهیمى تک بازیکن 
دفاعى خط میانى باشد. ســرمربى استقالل 
بر این باور اســت که انتقال چشمى به پست 
دفاع میانى دشوارى هاى کار او براى انتخاب 
بازیکنان این پست بیشترخواهد کرد و ممکن 
است استقاللهزینه هایى بابت نیمکت نشینى

این بازیکنان بپردازد. وضعیتى که همین حاال 
در مواجهه با منتظرى با آن رو به رو است و این 
مدافع تمایل زیادى به جدایى دارد تا شاید در 

تیمدیگرى به بازى ادامه دهد.
ران گفتنى اســت خبرگزارى هاى تسنیم، ایر

ورزشى و اى
پیشتر به من
صورت ادام
از دست ب را

3شــماره 33
منتهــى به
مشکى پوش
تیم ها احسـ
کى روش با
جهانى خوا
انتقادهایى
ب نشــین یا
مواجه مى ش
پژمان بود

خفا ماجراى
را مطرح مى
جام جهانى
در مهم ترین
منتظرى در
مواجه اســ
برایش چراغ
جدایى از اس
 ذوب تیمى
م ســر خود
تیمى که س
مى کند اقبا
ا حفظ کند.
غ مدافع هم
نیســت به
بنیان معرفى
و دلبستگى

یک انتقال جذاب براى ذوب آهنیک انتقال جذاب براى ذوب آهن

عالمه: 
فشار ایران زیاد بود! 

نصف جهــان  بنا به نوشته یکى از روزنامه هاى ورزشى،«ونجلیس ایکونومو»، 
مدافع 30 ساله تیم پانیونیوس در مصاحبه اى با سایت «آاك 365» به حمایت از 
مسعود شجاعى همبازى سابق خود پرداخت. مسعود پس از حضورى درخشان 
در ترکیب پانیونیوس به علت خشــونت در یک دیدار از ســوى مسئوالن این 
باشگاه متهم به بى اخالقى و سپس اخراج شد و حاال  مى خواهد به  تیم آاك برود، 
رسانه هاى یونانى از او به عنوان بازیکنى با شخصیت انفجارى نام برده اند اما در 
همین حال ونجلیس ایکونومو، مدافع یونانى پانیونیوس به حمایت همه جانبه 
از همبازى سابق خود پرداخت. ونجلیس در این خصوص گفت: «من یکسال و 
نیم با مسعود زندگى کردم و تعجب مى کنم چرا بعضى ها مى خواهند به او لقب 
"پسر بد" بدهند. او یک بازیکن تمام حرفه اى اســت و عجیب است که چنین 
شــایعاتى درخصوص یکى از بهترین بازیکنان لیگ یونان مطرح مى شود. من 
روى شخصیت مسعود قسم مى خورم و حاضرم در صورت اشتباه دستم را داغ 
کنم. ما در مورد بازیکنى صحبت مى کنیم که سال ها در اللیگا بازى کرد، کاپیتان 
تیم ملى ایران بوده و براى حقــوق هموطنانش تالش و مبارزه مى کند. او فقط 

یک بازیکن نیست. 
بازیکن یونانى در دفاعیات خود از شجاعى ادامه داد: «او یک بازیکن حرفه اى 
و عالى است. شاید بعضى ها فقط تحریک پذیرى او از سوى داوران در میدان را 
دیده باشند اما در داخل رختکن مســعود دیگرى را مى دیدیم. او حرفه اى ترین 
بازیکنى است که من تاکنون دیده ام. من نمى دانم این همه سر و صدا درخصوص 
شخصیت او از کجا شروع شده است. آنچه من از او دیدم، یک فوتبالیست بود که 
به هم تیمى هایش مخصوصًا جوان ترها کمک مى کرد. بیشتر از این نمى توانم 
توضیح دهم و شما باید خودتان آن را مى دیدید. من نمى خواهم حرف بدى به 
کسانى که این شایعات را ســاختند بزنم اما فقط مى گویم که حاضرم دستم را 
در آتش بگذارم و بگویم شجاعى شخصیتى بى عیب و نقص دارد و با اطمینان 
مى گویم او فقط یک بازیکن نیست اما از نظر فنى هم او ثابت کرده چه کارهایى 
مى تواند انجام دهد. او روى توپ مسلط است و در آرامش هر دفاعى را باز مى کند 
چون که او فکرى فوتبالى دارد. او براى هر تیمى غنیمت اســت و به نظر من از 

بهترین بازیکنان حاضر در لیگ کشور ماست. 

روى شخصیت مسعود قسم مى خورم

ى فرد!
سان انصار

اح شایعه آبى شدن 
ساسان

تراکتور، آل کثیر را 
هم درو مى کند؟!

احساحس

مفسر و خبرنگار ویژه تیم المپیاکوس 
یونــان گفت: بــا جذب احســان 
حاج صفى به ســراغ انصارى فرد 

دوم مى رویم. 
سایت رادیو ورزش یونان گزارش 
داد، بازیکنان تیم المپیاکوس پس 
از اســتراحت چند روزه بابت مراسم 
کریسمس آماده بازگشت به تمرینات 
براى نیم فصل دوم ســوپر لیگ فوتبال 
یونان مى شــوند. این باشــگاه مشغول 
تقویت تیم فوتبال خــود و خروج برخى از 
بازیکنان با نظر تاکیس لمونیس (ســرمربى) 
از فهرست است. نیکوال کوپولوس، مفسر مطرح فوتبال 
یونان و خبرنگار ویژه حــوزه المپیاکوس در این رابطه 
به رادیو ورزش این کشور گفت: اولین خرید زمستانى 
تیم المپیاکوس احســان حاج صفى، ملى پوش ایرانى 
تیم پانیونیوس اســت. اگر اتفــاق غیرمنتظره اى رخ 
ندهد انصارى فرد شماره 2 را در اختیار خواهیم داشت. 
ملى پوش ایرانى کــه از نیوازمیرنا بــراى دومین بار به 
المپیاکوس خواهد آمد. احســان حاج صفى مى تواند در 
چند پســت بازى کند و 90 بازى براى تیم ملى ایران 
انجام داده اســت. او عالوه بر بازى در کناره هاى زمین 
در میانه هاى خطوط نیز توانایى بازى دارد. بیایید منتظر 

پیشرفتش باشیم.

نصف جهــان  یکى از دســت اندرکاران 
سابق اســتقالل در کانال تلگرامى خود 
در مورد اینکه چرا اســتقالل در گذشته 
با لقب آ.ث.میالن توسط هواداران این 
تیم تشویق مى شده  توضیح داده است: 
درمیالن زمانه ما(متولدین دهه 50 در 
ایران) شبیه بارســلونا یا رئال مادرید 
امروز بود. تلویزیون پخش مســتقیم 
نداشــت اما هر بار که فوتبال غیر زنده 

دیدیم؛ میالن برنده جامها بود.
همزمانــى موفقیت هاى اســتقالل در 
آسیا(یک قهرمانى و یک نایب قهرمانى) 
با دوران طالیى میالن آریگو ســاچى 
باعث شد هواداران استقالل تیم محبوب 
خود را با میالن در کنار هم قرار دهند و 
شــعار معروف اس اس آث میالن، از 

همین جا ساخته شد.
در آن سالها استقالل لیدرى داشت به 
نام ابوالفضل. با لقب شاعر آث میالن. 
این شــعار را ابوالفضل ساخت. خیلى 
هم محبوب بود و بعدهــا ممنوع الورود 
به ورزشگاه شد. یکبار از فرهاد اشراقى 
ورزشى نویس تهرانى شنیدم که دلیل 
ساخته شدن این شعار توسط ابوالفضل 
برابرى تعداد گلهاى زده دو تیم در یک 
فصل بود.با افول میالن در چند سال اخیر 
و این ذهنیت غلط کــه رنگ پیراهن ها 
براى تشبیه دو تیم باید یکى باشد، دیگر 

این شعار کمتر شنیده شد.

استقالل و آ.ث.میالن؟
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باشگاه فوتبال روبین کازان در آســتانه انحالل و ورشکستگى قرار دارد و به نظر 
مى رسد این موضوع، سردار آزمون را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر این باشگاه 

به دلیل مشکالت اقتصادى منحل شود، سردار هم مثل همه ستاره هاى روبین، آزاد است 
تا براى آینده اش تصمیم بگیرد. تصمیمى که شاید او را از فرم ناامیدکننده این فصل جدا 
کند. از زمان بازگشت به روبین، سردار هیچ شباهتى به مهاجم زهردار همیشگى نداشته 
است. ظاهراً این انتقال حتى خود او را نیز دلسرد کرده و انگیزه درخشیدن را از این بازیکن 
گرفته است. او با ترك روبین و پیوستن به روســتوف، چند فصل درخشان را پشت سر 
گذاشته بود اما در بازگشت به تیم قدیمى، در همه این ماه ها فقط یک گل به ثبت رسانده.
آمار گلزنى آزمون در این فصل آنقدر ضعیف به نظر مى رسد که بعید است باشگاه بزرگی 
به دنبال این مهاجم باشد اما شاید جدا شدن از حال و هواى روبین، قبل از جام جهانى 
مهاجم تیم ملی ایران را احیا کند. او حتی با زنگ خطر جدى «کارلوس کى روش» مواجه 
شده و با توجه به آمادگى باالي کریم انصارى فرد و کاوه رضایى، بعید نیست جایگاه اش 
در ترکیب اصلى تیم را از دست بدهد. سردارى که مى شناسیم احتماالً باید منتظر انتخاب 
تیم بعدى «قربان بردیوف» بماند و دوباره به این مربى ملحق شــود اما شاید حاال دیگر 
زمان یک انتخاب متفاوت براى او از راه رسیده اســت. آزمون در اوج جوانى به فوتبال 
روسیه ملحق شد تا براي بازى در بهترین لیگ هاى اروپایى آماده شود اما زمان زیادى 

فاصله بیشترى از رؤیاى بازى را در این کشور از دست داد تا هر روز 
روبین، در سطح اول فوتبال اروپا بگیرد.  ورشکســتگى 

آینده سردار است. به فرصت خوبى براي تغییر مسیر 
این بازیکن در گرفتن شرطی که دوران ورشکستگى 
برسد.تصمیم هاى خوب هم به پایان 

 

فرصتى براى نجات سردار

نصف جهان   تصمیم «کارلوس کى روش» براى استفاده از هافبک 
آن روزهاى نفت تهران، در اولین قدم ها با استقبال چندانى از سوى 
هواداران تیم ملى روبه رو نشــد اما حاال باید کى روش را حسابى 

تحسین کنیم.
درســت مثل رامین رضاییــان و مرتضــى پورعلى گنجى، وحید 
امیرى نیز قبل از کشــف شدن به دســت هواداران فوتبال ایران، 
در فهرســت کارلوس کى روش براى تیم ملى دیده شد. تنها چند 
سال از شــروع دوران فوتبال این بازیکن مى گذشت که سرمربى 
تیم ملى نمایش هاى او در نفت تهران را پسندید و در تیمش، جایى 
براى وحید در نظر گرفت. پیراهن شــماره 13 تیم ملى به شــکل 
غیرمنتظره اى به امیرى سپرده شد و این بازیکن در جام ملت هاى 
آسیا، به ترکیب فیکس تیم نیز راه پیدا کرد. تصمیم کارلوس براى 
استفاده از هافبک آن روزهاى نفت تهران، در اولین قدم ها با استقبال 
چندانى از سوى هواداران تیم ملى روبه رو نشد. آنها ترجیح مى دادند 
نام هاى بزرگ تر و هیجان انگیزترى را در ترکیب تیم تماشــا کنند 
اما دوندگى و تکنیک وحید، اعتقاد کى روش به این فوتبالیســت را 
به جاى «ریسک»، به «منطق» نزدیک کرد. با وجود این از دست 
دادن یک پنالتى سرنوشت ساز در کانبرا، دوباره هجمه هایى علیه 

این بازیکن به راه انداخت.
چپ پاى ناکام مسابقه فراموش نشدنى با عراق، حاال در نظرسنجى 
برنامه تلویزیونى 90 به عنــوان بهترین چپ پــاى  لیگ فوتبال 

شیفته اصالت ایران معرفى شده. حاال پرسپولیسى ها، 
غیرمعمولى در بازى و رفتار او هستند 
و استقاللى ها هنوز خودشان را بابت 
از دســت دادن شــانس خرید این 
بازیکن در تابســتان نبخشــیده اند. 
غیبــت وحیــد امیــرى در  برخى 
بازى هــاى پرســپولیس، اهمیت 
فوق العــاده او بــراى تیــم «برانکو  

ایوانکوویچ»را آشکار کرد. با این حال همه 
آنچه وحید را تبدیل به بهترین چپ ایران مى کند، به ســاق هایش 
محدود نمى شود. او در لیگ برتر، شبیه هیچ بازیکن دیگرى نیست. 
بدون آنکه ادا دربیــاورد، فوتبال بازى مى کند، تســلیم جو غالب 
نمى شود و در عصر قیل و قال پرست ها، هنوز زالل مانده است. عادت 
نداریم نامش را در تیترهاى روزنامه هاى زرد تماشا کنیم. او چنان با 
همه وجود فوتبال بازى مى کند که انگار آن بیرون، دنیاى دیگرى 
وجود ندارد. که انگار هر بازى، آخرین بازى اش در زمین است و بعد 
از سوت پایان داور، دیگر شانس فوتبال بازى کردن نخواهد داشت.

وحید به گفته خودش، بیرون از زمیــن فوتبال گاهى حتى ناى راه 
رفتن ندارد اما وقتى به زمین برمى گردد، براى ثانیه اى از سختکوشى 
و عرق ریختن دست نمى کشــد. براى ایمان آوردن به این ستاره، 
کافى است به شادى هاى پس از گلش نگاه کنید. شادى هایى سرشار 
از شوق دست نخورده کودکانه به فوتبال، در چهره یک ستاره کارگر. 
حاال باید بیش از هر زمانى آینده نگرى و کشــف استعداد در وجود 

کارلوس کى روش را تحسین کرد.

حاال کى روش را تحسین
 کنید
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نصف جهان   تصمیم «کارلوس کى روش» براى استفاده از هافبک 
آن روزهاى نفت تهران، در اولین قدم ها با استقبال چندانى از سوى 
هواداران تیم ملى روبه رو نشــد اما حاال باید کى روش را حسابى 

تحسین کنیم.
درســت مثل رامین رضاییــان و مرتضــى پورعلى گنجى، وحید 
امیرى نیز قبل از کشــف شدن به دســت هواداران فوتبال ایران، 
در فهرســت کارلوس کى روش براى تیم ملى دیده شد. تنها چند 
سال از شــروع دوران فوتبال این بازیکن مى گذشت که سرمربى 
تیم ملى نمایش هاى او در نفت تهران را پسندید و در تیمش، جایى 
13 تیم ملى به شــکل 3براى وحید در نظر گرفت. پیراهنشــماره

غیرمنتظره اى به امیرى سپرده شد و این بازیکن در جام ملت هاى 
آسیا، به ترکیب فیکس تیم نیز راه پیدا کرد. تصمیم کارلوس براى 
استفاده از هافبک آن روزهاى نفت تهران، در اولین قدم ها با استقبال 
چندانى از سوى هواداران تیم ملى روبه رو نشد. آنها ترجیح مى دادند 
نام هاى بزرگ تر و هیجان انگیزترى را در ترکیب تیم تماشــا کنند 
اما دوندگى و تکنیک وحید، اعتقاد کى روش به این فوتبالیســت را 
به جاى «ریسک»، به «منطق» نزدیک کرد. با وجود این از دست 
دادن یک پنالتى سرنوشت ساز در کانبرا، دوباره هجمه هایى علیه 

این بازیکن به راه انداخت.
چپ پاى ناکام مسابقه فراموش نشدنى با عراق، حاال در نظرسنجى 
برنامه تلویزیونى 90 به عنــوان بهترین چپ پــاى  لیگ فوتبال 

شیفته اصالت ایران معرفى شده. حاال پرسپولیسى ها، 
غیرمعمولى در بازى و
و استقاللى ها هنوز خو
از دســت دادن شــا
ن بازیکن در تابســتان
غیبــت وحیــد امیــ
بازى هــاى پرســپو
فوق العــاده او بــراى

کرد. با اینحاله ایوانکوویچ»را آشکار
آنچه وحید را تبدیل به بهترین چپ ایران مى کند، به ســاق های
محدود نمى شود. او در لیگ برتر، شبیه هیچ بازیکن دیگرى نیس
بدون آنکه ادا دربیــاورد، فوتبال بازى مى کند، تســلیم جو غا
نمى شود و در عصر قیل و قال پرست ها، هنوز زالل مانده است. عاد
نداریم نامش را در تیترهاى روزنامه هاى زرد تماشا کنیم. او چنان
همه وجود فوتبال بازى مى کند که انگار آن بیرون، دنیاى دیگر
وجود ندارد. که انگار هر بازى، آخرین بازى اش در زمین است و
از سوت پایان داور، دیگر شانس فوتبال بازى کردن نخواهد داش
ناى فوتبال گاهىحتى بیرون از زمیــن وحید به گفته خودش،
رفتن ندارد اما وقتى به زمین برمى گردد، براى ثانیه اى از سختکوش
و عرق ریختن دست نمى کشــد. براى ایمان آوردن به این ستا
کافى است به شادى هاى پس از گلش نگاه کنید. شادى هایى سر
از شوق دست نخورده کودکانه به فوتبال، در چهره یک ستاره کار
حاال باید بیش از هر زمانى آینده نگرى و کشــف استعداد در وج

کارلوس کى روش را تحسین کرد.

حححححححححححححححاال کى روش را تحسین
 کنید

نصف جهان  شبکه «مچ تى وى» روسیه در سایت 
رســمى خود با توجه به روزهاى اندك باقیمانده 
به پایان ســال 2017 میالدى گزارشــى درباره 
حوادث مهــم فوتبالى جهان در مســیر راهیابى 
تیم هاى ملى کشــورهاى مختلف به جام جهانى 
2018 منتشر کرده است که در رسانه هاى ایران 
هم بازتاب یافت. این رســانه روسى در بخشى از 
گزارش خود به تیم ملى فوتبال ایران اشــاره کرد 
و نوشــت: «ایران در 12 بازى متوالى شکستى را 
پذیرا نشــد. این بهترین نتیجه در میان تیم هایى 
اســت که به جــام جهانــى 2018 روســیه راه 

یافته اند.» 
«مچ  تى وى» در ادامه این مطلب آورده اســت:  
«سریال نباختن شــیرهاى ایران 18 ساعت و 41 

دقیقه به طول کشــید. رکورد گل نخوردن ایران 
در آخرین بازى مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 
2018 روسیه برابر ســوریه پایان یافت، زمانى که 
دیگر ایرانیــان بلیت این رقابت هــا را براى خود 

قطعى کرده بودند.» 
تیم هاى ملــى فوتبال آرژانتین، ایســلند، پاناما و 
کره جنوبى از دیگر تیم هایى بودند که در گزارش 
سایت شبکه ورزشــى روســیه مورد توجه قرار 
گرفتند. جــام جهانى 2018 فوتبــال در روزهاى 
24 خرداد تــا 24 تیر ماه 1397 در 12 ورزشــگاه 
11 شهر روسیه با شــرکت 32 تیم برگزار خواهد 
شــد. تیم ملى فوتبال ایــران در گــروه B این 
رقابت ها با تیم هاى ملى پرتغال، اسپانیا و مراکش 

همگروه است.

نصف جهــان صمد مرفاوى، چهره ویژه فوتبال ایران 
در طــول چند روز گذشــته بوده اســت. 

داستان شــکایت او از استقالل به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا باعث 
شده که او علیرغم محق بودن در 
گرفتن طلبش از تیم سابقش، به 

دلیل انتخاب زمان اشتباه 
براى شــکایت از 

اســتقالل مورد 
نتقاد رسانه ها ا

قرار بگیرد. 
یکى از سایت ها 
به او حســابى 
تاخته و نوشــته 
باید دیــد صمد 
مرفاوى چه حالى 
خواهد داشت اگر 
اســتقالل بخاطر 
شکایت او از آسیا 
حذف شود؟ این 
لبته همه ماجرا  ا
براى  نیســت. 

حل مشکل دو تیمى که هر یک صد میلیاردى بدهى 
داشــتند، کلى تالش شــبانه روزى شــده بود. تمام 
مالیات هاى معوق ایــن تیم ها بــه دولت، تعیین 
تکلیف شده بود و حتى گفته شــده براى گرفتن 
فرصت اضافه و تأیید اسناد آســیاى استقالل و 
پرســپولیس، مسعود ســلطانى فر و مهدى تاج، 
شخص «شیخ ســلمان بحرینى»، رئیس
AFC را هم مالقات کرده بودند.

در حقیقــت این شــکایت 

بــى موقع صمــد و ایــن بى 
تدبیرى مدیران استقالل تمام
 رشــته هاى سیستم دیپلماسى 

ورزشى ایران را پر پر کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه اشــتباهات داورى بار دیگر 
سبب از دســت رفتن 3 امتیاز براى ذوب آهن شــد، گفت: ذوب آهن 

مظلوم ترین تیم به لحاظ اشتباهات داورى است.
ســعید آذرى در گفتگویى که روز پنج شــنبه و قبل از دیدار تیمش با 
گســترش فوالد انجام داد، در واکنش به اشــتباهات داورى در دیدار 
ذوب آهن و مشکى پوشان که سبب از دســت رفتن 3 امتیاز ذوب آهن 
شد، اظهار داشت: به دنبال بررســى کارشناسان داورى در برنامه هاى 
تلویزیونى بار دیگر سوختن 3 امتیاز تیم فوتبال ذوب آهن و لطمه خوردن 

این تیم از اشتباهات داورى نمایان شد.
وى افزود: ذوب آهن در هفته شــانزدهم لیگ برتر از مشکى پوشــان 
مشهد میزبانى کرد و ســوت پایان این مسابقه با تســاوى بدون گل 
به صدا درآمد. اما به گواه کارشناســان دو برنامه «شب هاى فوتبالى» 
و«90»(غیاثى و مرادى) ذوب آهن از اشتباهات داورى در این مسابقه 
ضربه خورد و به واسطه این اشــتباهات 3 امتیاز ارزشمند را از

دست داد. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه براساس 
نظر کارشناسان داورى گل تیم فوتبال ذوب آهن 
که در دقیقه 2 توسط مرتضى تبریزى به ثمر رسید 
صحیح بوده و داور مســابقه به اشتباه این گل را 
آفساید اعالم کرده است، افزود: همچنین در دقیقه 

67 به دنبال خطاى میرهانى هاشــمى روى «کى روش استنلى» 
باید یک ضربه پنالتى به سود ذوب آهن اعالم مى شد که باز هم با رقم 
خوردن یک اشتباه دیگر، این فرصت نیز براى ذوب آهن از دست رفت.

وى خاطرنشــان کــرد: ایــن اشــتباهات داورى در حالى بــار دیگر 
ســبب از دســت رفتن 3 امتیاز براى ذوب آهن شــد که ایــن تیم در 
نیم فصل نخســت رقابت هاى لیگ برتــر نیز بیشــترین لطمه را از 
اشــتباهات داورى خــورده و مى تــوان گفت مظلوم تریــن تیم لیگ

 بوده است.
آذرى اظهار داشت: باید پرســید چه زمانى قرار است کمیته داوران و 
سازمان لیگ وارد عمل شــده و به اشتباهات پیاپى و پرشمار داورى 

که سبب فرصت سوزى براى برخى تیم ها مى شود پایان دهند.
وى ادامه داد: تیم فوتبال ذوب آهن در میان تیم هاى لیگ برترى 
جایگاه نخســت را به لحاظ لطمه خوردن از اشتباهات داورى 
دارد و بیشــترین امتیاز را به دنبال سوت هاى اشتباه از دست

 داده است. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه هرچند در نگاه ما، 
این موضوع سهوى و اتفاقى است، گفت: جاى سئوال وجود 

دارد که به واقع چه زمانى قرار است با اشــتباهات دنباله دار داورى در 
لیگ برتر برخورد شده تا حق تیم هایى که ماه ها براى موفقیت تالش 

مى کنند پایمال نشود.

نصف جهان مدافع لبنانى ذوب آهن با جدایى از این تیم به کشــورش بازگشت و با 
النجمه قرارداد بست.

«على حمام» که در لیگ چهاردهم به ذوب آهن پیوست و یکى از اصلى ترین نفرات 
این تیم طى سه سال و نیم اخیر بود، بعد از توافق با مسئوالن این باشگاه اصفهانى 

قراردادش را فسخ کرد و با پایان نیم فصل از جمع شاگردان امیر قلعه نویى جدا شد. 
این مدافع 31 ســاله لبنانى که فوتبال خود را به طور حرفه اى از ســال 2006 با 

النجمه شروع کرده بود و هشت فصل در این تیم حضور داشت، مجدداً به این تیم 
بازگشت و قرارداد جدیدى بست.

رسانه باشگاه النجمه لبنان خبر بازگشت على حمام، مدافع با تجربه پیشین خود 
و سابق ذوب آهن را تأیید کرد.

النجمه نیم فصــل اول لیگ لبنان را با 22 امتیاز و یــک امتیاز کمتر از الحد 
صدرنشین، با قرار گرفتن در رده دوم جدول به پایان برده است.

به دنبال این مهاجم باشد اما شاید جدا شدن از حال و هواى روبین، قبل از جام جهانى 
مهاجم تیم ملی ایران را احیا کند. او حتی با زنگ خطر جدى «کارلوس کىروش» مواجه 
شده و با توجه به آمادگى باالي کریم انصارىفرد و کاوه رضایى، بعید نیست جایگاه اش 
در ترکیب اصلى تیم را از دست بدهد. سردارى که مىشناسیم احتماالً باید منتظر انتخاب

تیم بعدى «قربان بردیوف» بماند و دوباره به این مربى ملحق شــود اما شاید حاال دیگر 
اوججوانى به فوتبال  زمان یک انتخاب متفاوت براىاو از راه رسیده اســت. آزمون در
روسیه ملحق شد تا براي بازى در بهترین لیگ هاى اروپایى آماده شود اما زمان زیادى 

فاصله بیشترى از رؤیاى بازى را در این کشور از دست داد تا هر روز 
روبین، در سطح اول فوتبال اروپا بگیرد.  ورشکســتگى 

آینده سردار است. به فرصت خوبى براي تغییر مسیر 
این بازیکن در گرفتن شرطی که دوران ورشکستگى 
برسد.تصمیمهاى خوبهم به پایان 

نصف جهان  شبکه «مچ تى و
رســمى خود با توجه به روز
7به پایان ســال2017 میالد
حوادث مهــم فوتبالى جهان
تیم هاى ملى کشــورهاى م
2018 منتشر کرده است که
هم بازتاب یافت. این رســان
گزارش خود به تیم ملى فوتبا
2و نوشــت: «ایران در 12 باز

پذیرا نشــد. این بهترین نتیج
اســت که به جــام جهانــى

یافته اند.» 
«مچ  تى وى» در ادامه این م
«سریال نباختن شــیرهاىا

و«90»(غیاثى و مرادى) ذ
ضربه خورد و به و

دست داد.
مدیرعا
نظر ک
که در
صحی
آفساید

ذوب آهن، مظلوم ترین تیم لیگ است 

سریال نباختن! رشته ها پر پر شد!
صـانصمد مرفاوى، چهره ویژه فوتبال ایران 

 چند روز گذشــته بوده اســت. 
شــکایت او از استقالل به 

ـیون فوتبال آسیا باعث 
 علیرغم محق بودن در 
بش از تیم سابقش، به 

اب زمان اشتباه 
ـکایت از 

ل مورد
اااه هاها ان

.
یت هاا

ــابى 
شــته 
د صمد 
چه حالى 
شت اگر
ل بخاطر
از آسیا  و
این د؟
 ماجرا
براى   

حل مشکل دو تیمى که هر یک صد میلیاردى بدهى 
داشــتند، کلى تالش شــبانه روزى شــده بود. تمام 
مالیات هاى معوق ایــن تیم ها بــه دولت، تعیین 
تکلیف شده بود و حتى گفته شــده براى گرفتن 
فرصت اضافه و تأیید اسناد آســیاى استقالل و 
پرســپولیس، مسعود ســلطانى فر و مهدى تاج، 
شخص «شیخ ســلمان بحرینى»، رئیس
AFC را هم مالقات کرده بودند.

حقیقــت این شــکایت  در

بــى موقع صمــد و ایــن بى 
تمام تدبیرى مدیران استقالل
 رشــته هاى سیستم دیپلماسى

کرد. ورزشى ایران را پر پر

از ذوب آهن به النجمه

دانشگاه منچســتر انگلیس در حال انجام بررسى هایى براى ساخت 
کفش هاى ورزش جدیدى است که انقالبى در عرصه کفش ورزشى 

به شمار مى رود. محققان دانشگاه منچســتر با همکارى برند ورزشىinov-8 در 
حال طراحى کفش هاى ورزشى هســتند که از گرافن در آنها استفاده شد این ماده 
200 برابر محکم تر از استیل است. همچنین پالستیک به کار رفته در این کفش ها 
نیز محکم تر و مقاوم تر از کفش هاى ورزشــى عادى هستند. گرافن یکى از موادى 
اســت که توانایى ایجاد انقالب در تکنولوژى در همه زمینه هــا را دارد. «مایکل 
پرایس»، مدیر مارکتینگ برند Inov-8 در این باره مى گوید: ورزشکاران نیازمند 
کفش هاى ورزشى کارآمدتر براى افزایش کارآیى خود هستند. هنگامى که دوندگان 
بر روى زمین خیس مى دوند نیاز به کفش هاى مناســب دارند. ساخت کفش هاى 
جدید شروعى براى عصر جدید تکنولوژى کفش هاى ورزشى است. یکى از اساتید 
دانشگاه منچستر در این باره اظهار داشت: با وجود اینکه گرافن یکى از نازك ترین 
مواد در جهان است، قدرتمندترین اســت. گراف همچنین انعطاف  باالیى دارد و به 
راحتى خم مى شود. بدیین شکل کفش هاى ورزشى جدید 50 درصد مقاوم تر و 50 

درصد انعطاف پذیرتر خواهند بود.

انقالب در تولید کفش هاى ورزشى

 رفتار او هستند 
ودشان را بابت 
نس خرید این 
 نبخشــیده اند..
ـرى در  برخىى

ولیس، اهمیت 
ى تیــم «برانکو  

»لى»»» هانى هاشــمى روى «کى روش استن
اعالم مى شد که باز هم با رقم  سود ذوب آهن ه
این فرصت نیز براى ذوب آهن از دست رفت. ر،

د: ایــن اشــتباهات داورى در حالى بــار دیگر 
3ن3 امتیاز براى ذوب آهن شــد که ایــن تیم در 
بت هاى لیگ برتــر نیز بیشــترین لطمه را از 
ـورده و مى تــوان گفت مظلوم تریــن تیم لیگ

وون و ووووو قرار است کمیته داورا  پرســید چه زمانى
ىىىىىىورىى  شــده و به اشتباهات پیاپى و پرشمار دا

 براى برخى تیم ها مى شود پایان دهند.
ل ذوب آهن در میان تیم هاى لیگ برترى 
حاظ لطمه خوردن از اشتباهات داورى 
 را به دنبال سوت هاى اشتباه از دست

آهن با بیان اینکه هرچند در نگاه ما، 
فاقى است، گفت: جاى سئوال وجود

ى قرار است با اشــتباهات دنباله دار داورى در
تا حق تیم هایى که ماه ها براى موفقیت تالش 

گاستگاست 

وحید 
به گفته خودش، بیرون 

از زمین فوتبال گاهى حتى 
ناى راه رفتن ندارد اما وقتى به 
زمین برمى گردد، براى ثانیه اى از 
سختکوشى و عرق ریختن دست 

نمى کشد



0606سالمتسالمت 3122 سال چهاردهمشنبه  9 دى  ماه   1396

یک روانشناس کودك با اشاره به اینکه بیش فعالى سبب 
افت تحصیلى در کودکان مى شود، گفت: بازى درمانى 
بهترین روش براى پیشگیرى از بیش فعالى در کودکان 
شش ساله است اما پس از آن و با گسترش بیمارى، باید 

به یک روانشناس حاذق و متخصص 
مغز و اعصاب براى بهبود روند 

بیمارى مراجعه شود.
ســعید رحیمى دربــاره اختالل 
ADHD یــا بیش فعالــى در 

کودکان اظهار داشــت: بیش فعالى یک 
اختالل تحولى و عصبى است و از زمانى که کودك 

به دنیا مى آید، ایــن اختالل را ممکن اســت به همراه 
داشته باشد.

وى با بیــان اینکه اختالل بیش فعالى به دلیل آســیب 
به لوب پیش پیشــانى یا فرونتال به وجود مى آید، افزود: 
دالیل متفاوتى براى ابتال به اختالل بیش فعالى همچون 
ژنتیک، آسیب جزئى به مغز و عوامل محیطى وجود دارد.

این روانشناس کودك یادآور شــد: نشانه  هاى اختالل 
بیش فعالى کم توجهى یا نارسایى توجه، تکانشى بودن، 
افت تحصیلى، نداشتن توانایى دقت و تمرکز بر روى یک 
موضوع است همچنین این کودکان از فعالیت بدنى غیر 

هستند.معمول و بسیار باال برخوردار 

رحیمى  با تأکید بر اینکه اگر مداخالت بالینى زودهنگام 
براى کودکان مبتــال به اختالل بیــش فعالى صورت 
نگیرد، تا آخر عمر این مشکل دامنگیر آنهاست، اضافه 
کرد: بهترین زمان براى پیشگیرى از پیشرفت اختالالت 
بیش فعالى از بدو تولد تا سه سالگى کودك است چراکه 
پس از آن سبب افت تحصیلى و بروز مشکالت اجتماعى 

در این کودکان مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: بازى درمانى بهترین روش براى 
کمک به کودکان مبتال به اختالل بیش فعالى اســت،  
همچنین صبر و شکیبایى مادر، پدر و اطرافیان کودك و 
انتخاب بازى هاى مناسب بومى همچون گول یا پوچ، 
حلقه هاى رنگى براى چرخش دور کمر 

بادکنک در بهبود کودك، لى لى کــردن و بازى با یخ و 
وضعیت کودك مؤثر است.

کمبود منیزیم که بــه آن هیپــو منیزیمى نیز عالئم کمبود منیزیم در بدن
مى گویند، مشــکلى اســت که معموًال نادیده 

گرفته مى شود. 
در برخى مــوارد، کمبود منیزیم ممکن اســت 
تشخیص داده نشود زیرا عالئم آشکار معموًال تا 
زمانى که سطح منیزیم بدن به شدت پایین نیاید، 
خود را نشان نمى دهند. علت هاى کمبود منیزیم 
متنوع اســت؛ از دریافت ناکافى منیزیم از رژیم 

غذایى گرفته تا از دست رفتن منیزیم از بدن.
 مشکالت مرتبط با از دست رفتن منیزیم شامل 
دیابت، جذب ناقص، اســهال مزمــن، بیمارى 
سلیاك و سندروم استخوان گرسنه است. در ادامه 

به هفت عالمت کمبود منیزیم اشاره مى کنیم.

گرفتگى و تیر کشیدن عضالت
تیر کشیدن، رعشه و گرفتگى عضالت از عالئم 
کمبود منیزیم هستند. در موارد شدیدتر، کمبود 
منیزیم مى تواند حتى موجب غش و تشنج شود. 
دانشــمندان عقیده دارند این عالئــم به دلیل 
جریان زیاد کلسیم به سمت سلول هاى عصبى 
به وجود مى آید که موجب تحریک بیش از اندازه 

عصب هاى عضله مى  شود.

اختالالت روانى 
اختالالت روانــى، از دیگــر پیامدهاى ممکن 
کمبود منیزیم هســتند. این اختالالت شــامل 
apathy یا بى احساسى (بى عالقگى) مى شود 
و از ویژگى هاى این اختالل مى توان به بى حسى 

و عدم عالقه به چیزى نام بــرد. کمبود منیزیم 
در حالت هاى شــدیدتر مى تواند منجر به روان 
آشفتگى و کما هم بشود. ضمنًا مطالعات انجام 
شــده به ارتباط میان کمبود منیزیم و افزایش 
احتمال افسردگى نیز اشاره کرده اند. دانشمندان 
همچنین بر این باورند که کمبود منیزیم مى تواند 
اضطراب را افزایش بدهد اما شــواهد مستقیم 

کافى وجود ندارد.

پوکى استخوان
پوکى اســتخوان اختاللى اســت کــه در آن 
استخوان ها ضعیف شــده و ریسک شکستگى 
آنها باال مى  رود. احتمال دچار شــدن به پوکى 
استخوان تحت تأثیر چند عامل است که شامل 
باال بودن سن، عدم تحرك بدنى و عدم مصرف 
کافى ویتامین D  و K  مى شــود. جالب اســت 
بدانید کمبود منیزیم نیز ریسک فاکتورى براى 
پوکى استخوان اســت. کمبود منیزیم مى تواند 
استخوان ها را مستقیماً ضعیف کند، اما همچنین 
مى تواند سطح کلسیم خون را نیز پایین بیاورد که 

واحد اصلى سازنده استخوان هاست.

 خستگى و ضعف عضالنى
خستگى حالتى اســت که با فرسودگى یا ضعف 
روحى یا جســمى شناخته مى شــود و عالمت 
دیگرى از کمبود منیزیم مى تواند باشــد. البته 
هر کسى گاهى خسته مى شــود اما با استراحت 
برطرف مى شود. اما اگر خســتگى شدید شد یا 

ادامه پیدا کرد، ممکن است عالمتى از وجود یک 
مشکل باشــد. از آنجایى که خستگى، عالمتى 
عمومى است نه خاص کمبود منیزیم، تا زمانى 
که همراه با سایر عالئم نباشد،، نمى توان علت 
آن را تشخیص داد. عالمت خاص تر دیگرى از 
کمبود منیزیم، ضعف عضالنى است که به آن 

میاستنى نیز مى گویند.

 فشار خون باال
مطالعات نشــان داده کمبــود منیزیم مى تواند 
فشار خون را باال ببرد که ریسک فاکتورى براى 
بیمارى هاى قلبى محســوب مى شود. هر چند 
شواهد انســانى کافى وجود ندارد اما مشاهدات 
زیادى نشان داده که پایین بودن سطح منیزیم در 

بدن مى تواند فشار خون را افزایش بدهد.

 ضربان قلب نامنظم 
آریتمى قلــب یا ضربان قلــب نامنظم، یکى از 
جدى ترین عالمت هاى کمبود منیزیم اســت.

عالئم آریتمى در بیشــتر موارد خفیف است و 
معموًال ظاهرى نیســت. اما در برخــى از افراد 
مى تواند موجب تپش قلب شــود که به صورت 
مکث هایى بین ضربان قلب احساس مى شود. 
سایر عالئم احتمالى آریتمى شامل سر سبکى، 
تنگى نفس، درد قفســه  ســینه یا غش کردن 
مى  شــود. در موارد شــدیدتر، آریتمى مى تواند 
ریسک ســکته  مغزى یا نارســایى قلبى را باال

 ببرد.

مغز و اعصاب براى بهبود روند
بیمارى مراجعه شود.

ســعید رحیمى دربــاره اختالل 
ADHD یــا بیش فعالــى در

کودکان اظهار داشــت: بیش فعالى یک 
اختالل تحولى و عصبى است و از زمانى که کودك 

ممکن اســت به همراه به دنیا مىآید، ایــناختالل را
داشته باشد.

وى با بیــان اینکه اختالل بیش فعالى به دلیل آســیب 
به لوب پیش پیشــانى یا فرونتال بهوجود مىآید، افزود:

دالیل متفاوتى براى ابتال به اختالل بیش فعالى همچون 
ژنتیک، آسیب جزئى به مغز و عوامل محیطى وجود دارد.

پس از آنسبب افت تحصیلى و بروز مشکالت اجتماعى
در این کودکان مى شود.

وى خاطرنشــان کرد: بازى درمانى بهترین روش براى
اســت مبتال به اختالل بیش فعالى کمک به کودکان
همچنین صبر و شکیبایى مادر، پدر و اطرافیان کودكو
انتخاب بازى هاى مناسب بومى همچون گول یا پوچ
کمر حلقه هاى رنگى براى چرخشدور

  بادکنک در بهبودکودك، لى لى کــردن و بازى با یخ و 
وضعیت کودك مؤثر است.

بازى هایى که براى کودکان بیش فعال توصیه مى شود طبق نتایج مطالعــه جدید، کمبود خواب بــا دیابت باردارى و 
قندخون باال در زنان باردار مرتبط است.

به گفتــه محققان ایــن عارضه در زنــان باردار بــه دالیل 
متعدد، از جمله ســبک زندگــى و ژنتیک، در حــال افزایش 

است.
باردارى موجب بروز تغییرات هورمونى زیادى در بدن شــده 
که منجر به دیابت و مقاومت به انسولین مى شود. جفت مقدار 
زیادى انســولین براى مقابله با این هومورن ها تولید مى کند. 

فاکتورهاى پرخطر عبارتند از:
*چاقى

*سابقه دیابت باردارى در باردارى قبلى
*وزن باالى نوزاد قبلى (باالى 4 کیلوگرم)

* سابقه بى دلیل زایمان نوزاد مرده
*سابقه خانوادگى دیابت

*بیمار مبتال به سندروم تخمدان پلى کیستیک
*سن زیر 25 سال

*اضافه وزن
*ابتال به عالئم پیش دیابت

 چندین مطالعه هم اثبات کرده اند که کمبود خواب نیز ریسک 
دیابت باردارى را افزایش مى دهد.

ارتباط 
کم خوابى 
و دیابت 
باردارى

یک متخصص تغذیه گفت: آنتى بیوتیک ها اشتها را کم مى کنند و سبب کاهش وزن و کمبود دریافت 
مواد انرژى زا مى شوند. 

مرتضى صفوى افزود: آنتى بیوتیک ها اشتها را کم مى کنند، بنابراین کسى که براى بیمارى عفونى خود در 
حال درمان با آنتى بیوتیک است، حتماً باید توجه کند عالوه بر کمبود اشتها، کاهش وزن، کمبود دریافت 

مواد انرژى زا و موادى که بدن را تحلیل مى برد، از عوارض این داروى ضدعفونى کننده است.
وى اظهارداشت: سعى شــود اشــتها، به خصوص با مصرف مواد غذایى حاوى ویتامین C زیاد شود و 
همچنین مصرف مواد غذایى مانند ساالد و آب، قبل و حین غذا خوردن مى تواند اشتها را کم کند، رعایت 

شود.
این دانشــیار دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: براى کمک کردن به فرد بیمارى که با 
آنتى بیوتیک در حال درمان است، مى توان از طریق خوراندن برخى از مواد افزایش دهنده اشتها مانند 

مولتى ویتامین و... کمک بزرگى به وضعیت بهبودى اش کنیم.
وى گفت: نکته مهمى که در مصرف آنتى بیوتیک ها باید رعایت شود، این است که بیمار غذاهایى بخورد 
که هضم شان راحت است و از طرفى داراى نمک نیز نباشد و از خوردن غذاهاى روغنى پرهیز کند و حجم 

غذایى را که مى خورد کنترل کند.
 

کمبود اشتها 
از عوارض مصرف آنتى بیوتیک 

آگهى فراخوان هاى ارزیابى کیفى شماره 960/6012 و 960/6013
(شماره 200961188000051 و 200961188000052 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شر کت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شر کت برق منطقه اى اصفهان 

نوبت 
دوم

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

م الف: 121002

شماره 
شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانفراخوان

960/6012
ارزیابى توان تأمین ترانسفورماتورهاى 
63/20 کیلوولت (40 مگاولت آمپر) به 

همراه ترانس هاى کمپکت مربوطه 

تأمین کننده مى بایست سازنده داخلى ترانسفورماتورهاى 63/20 
کیلوولت باشد. 

- ارائه گواهى تایپ تست مبنى بر انجام کلیه تست هاى مندرج در آخرین 
نسخه از استانداردIEC 60076 از یک آزمایشگاه تخصصى معتبر و 

مستقل بین المللى

توان احداث پست فوق توزیع فالرد به 960/6013
صورت کلید در دست 

دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 4 نیرو و 5 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور

           www.setadiran.ir       www.erec.co.ir                 www.tavanir.org.ir                         http://iets.mporg.ir                    

نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان هاى ارزیابى کیفى از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى (توکن): مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768-021 تماس 

با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36269948) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/03 لغایت 

ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات 
استعالم ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/10/30 در "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك و اصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى 
واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى 
پروژه هاى مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.        

آگهى فروش اموال اسقاطى

اداره کل پست استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطى در قالب قوانین و مقررات برگزارى مناقصه و مزایده 
اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات و تدارکات واقع در خ نشاط- طبقه دوم اداره پست 

استان اصفهان مراجعه نمایند.
* زمان جهت اخذ مدارك و بازدید و تحویل پیشنهاد از تاریخ 96/10/11 لغایت 96/10/19.

کمیسیون معامالت اداره کل پست  استان اصفهانکمیسیون معامالت اداره کل پست  استان اصفهان

نوبت 
اول

م الف: 124310 



حوادثحوادث 07073122 سال چهاردهمشنبه  9 دى  ماه   1396

دانش آموز پایه هشتم مدرسه شهید فاریابى جیرفت در استان کرمان توسط مدیر مدرسه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه بینى دچار 
شکستگى و پارگى لب و دهان شد.

رئیس آموزش و پرورش جیرفت، ضرب و شتم توسط مدیر مدرسه شهید فاریابى جیرفت و ایجاد جراحت شدید از جمله پارگى لب و 
جراحت روى صورت و بدن دانش آموز را تأیید کرد.

مجید امیر تیمورى اظهار داشت: بنده از همینجا از خانواده دانش آموز مورد نظر عذرخواهى کرده و اعالم مى کنم که به شدت با مدیر 
متخلف برخورد خواهد شد. وى افزود: در جلسه اى که هفته گذشته با مدیران مدارس داشتیم، اعالم کردم که هیچ دفاعى از مدیران 
متخلف نخواهم کرد و استعفا هم نمى کنم بلکه مدیر متخلف را به هیئت رسیدگى به تخلفات ادارى کارکنان دولت معرفى کردم و 

همچنین دستور رسیدگى هرچه بیشتر موضوع را از حراست و بازرسى اداره آموزش و پرورش خواستار شده ام.
رئیس آموزش و پرورش جیرفت همچنین ضمن دلجویى از خانواده دانش آموزى که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، گفت: بنده از 

حق این دانش آموز دفاع خواهم کرد و اجازه نمى دهم به جایگاه تعلیم و تربیت خدشه اى وارد شود.
برادر این دانش آموز درباره چگونگى این حادثه گفت: «برادرم به عنوان دانش آموز پایه هشــتم مدرسه شهید فاریابى جیرفت توسط مدیر 

مدرسه مورد ضرب و شتم قرار مى گیرد به گونه اى که از ناحیه بینى دچار شکستگى و پارگى لب و دهان شده و چندتا از دندان هاى وى هم شکسته 
است و سپس او را از مدرسه بیرون انداخته اند.» 

رئیس پلیس قزوین از انهدام باند کالهبردارى کارت به کارت در این استان خبر داد.
 سردار مهدى محمودى اظهار داشت: به دنبال مراجعه یکى از شهروندان و شکایت مبنى بر کالهبردارى کارت به کارت به مبلغ 120 
میلیون ریال موضوع شناسایى به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان قرار گرفت. وى افزود: در بررسى و تحقیقات 
اولیه مشخص شد کالهبرداران با ارسال پیامک و تماس تلفنى با اشخاص، خود را نماینده شرکت همراه اول معرفى کرده و اعالم 

مى کردند که شما در قرعه کشى این شرکت برنده هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید.
فرمانده انتظامى استان قزوین ادامه داد: کالهبرداران با فریب اشخاص براى واریز هزینه سفر، آنان را پاى دستگاه خودپرداز بانک ها 
کشانده و با راهنمایى غلط و پیچیده شخص، اقدام به انجام عملیات بانکى و برداشت از حساب وى و واریز به حساب مورد نظرشان 
مى کردند. سردار محمودى عنوان کرد: کارآگاهان پلیس با تحقیقات گسترده اطالعاتى به هویت کالهبرداران پى برده و در دو اقدام 

پلیسى دو کالهبردار و دو همدست آنها را شناسایى و دستگیر کردند.
این مقام ارشــد انتظامى با اشــاره به کشــف پنج فقره کالهبــردارى به مبلــغ 500 میلیون ریال و دســتگیرى پنــج کالهبردار، 
توصیه کــرد: شــهروندان فریــب کالهبــرداران را در تماس هاى تلفنــى و پیامکى مبنــى بر برنده شــدن در قرعه کشــى نخورند 
چراکه در صورت برنده شدن ابتدا اشخاص به سازمان ها و مؤسسات مربوطه دعوت مى شوند و مبلغ تعیین شده به صورت حضورى به برندگان 

ارائه مى شود. 

پرستار منزلى که با کســب اعتماد صاحبخانه 150 
میلیون تومان از طالجات آنها را ســرقت کرده بود، 

دستگیر شد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان بهشــهر اســتان 
مازندران گفت: در پى شــکایت یکى از شــهروندان
 مبنــى بر ســرقت طالجــات منزلشــان، موضوع

 در دســتور کار پلیــس آگاهــى ایــن فرماندهى 
قرارگرفت.

سرهنگ ابراهیم شــجاعى اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى با بررسى  هاى 
همه جانبــه به پرســتار این منزل مظنون شــدند و 

وى را دســتگیر کردند. وى در ادامه گفت: متهم در 
بازجویى هاى به عمل آمده به سوء استفاده از اعتماد 
شاکى و ســرقت طالجات منزل آنها طى مدت شش 

ماه اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه 

متهم با سوء استفاده از اعتماد صاحب منزل و به دست 
آوردن رمز و کلید گاو صندوق دســت به این سرقت 
زده است، افزود: وى که تاکنون 150 میلیون تومان 
از طالجات این منزل را ســرقت کرده است، پس از 

تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.

2 کارگر در خیابان کارگر تهران بر اثر پاره 
شدن سطل خاکبردارى در عمق 35 مترى 

چاه محبوس شدند.
ســاعت 15و30دقیقه روز چهارشنبه 
حادثه سقوط داخل چاه به سامانه 125 
اعالم شد که ستاد فرماندهى آتش نشانى 
تهران نیروى نجات را بــه محل حادثه 

اعزام کرد.
در محل حادثه یک ســاختمان دو طبقه 
قدیمى خالى از ســکنه وجود داشت که 
در قسمت حیاط ، چاهى به عمق 35 متر 
حفر شده و دو کارگر افغانستانى به داخل 
آن سقوط کرده بودند و بر اثر پاره شدن 
سطل مخصوص خاکبردارى و ریزش بر 
روى این دو کارگر، آنها به شدت مصدوم 
و داخل چاه محبوس شده بودند. نیروهاى 
آتش نشــانى با اســتفاده از تجهیزات 
مخصوص نجات، خود را بــه دو کارگر 
26 و 23 ســاله در عمق چاه رساندند و 
در دو نوبت هر دو کارگر را از داخل چاه به 
بیرون منتقل کردند و براى انجام معاینات 
پزشکى تحویل کادر پزشکى اورژانس 

دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ علت بروز 
این حادثه از سوى عوامل انتظامى منطقه 
و همچنین کارشناســان آتش نشــانى 

تهران در دست بررسى است. 

ســخنگوى وزارت امور خارجه قتل یک شــهروند 
ایرانى توسط پلیس کانادا را محکوم کرد.

سخنگوى وزارت امور خارجه در واکنش به اطالعات 
دریافتى در خصوص قتل یک شهروند ایرانى توسط 
پلیس کانادا، با محکومیت این اقدام خشــن، اظهار 
داشت: متأسفانه مطلع شدیم یک شهروند ایرانى به 
نام «بابک سعیدى» ساکن کانادا که بیمار نیز بود، به 

ضرب گلوله پلیس کشته شده است.
بهرام قاسمى تصریح کرد: در حال بررسى جزئیات 
موضوع هستیم و از مجارى ذیصالح و رسمى پیگیر 
این مسئله براى روشن شدن ابعاد آن و توضیح دولت 

کانادا خواهیم شد. 
وى خاطر نشــان کــرد: ایرانیــان مقیــم کانادا 
بــراى احقاق حقوق کنســولى خود با مشــکالت 

بســیارى روبه رو هســتند و در دو ســال گذشته
 تالش هاى گســترده اى به منظور ایجاد شــرایط 
مطلوب ترى براى ارائه مجدد خدمات کنســولى به 
ایرانیان مقیم کانادا انجام شده که هنوز به نتایج کافى 

و الزم نرسیده است. 

«منجیر» روستایى کوهپایه اى از توابع بخش کجور 
استان مازندران است. در این روستا حدود 150 خانوار 

زندگى مى کنند.
وقوع زلزله سال 83، موجب فعال شدن و جابه جایى 
سنگ هاى معلق این منطقه شد و هر از چند گاهى 
ساکنان روستا شاهد ســقوط این سنگ ها هستند. 
این حوادث تاکنون خســارت هاى فراوانى به اهالى 
روستا وارد کرده است. از جمله، در سال 1387 سقوط 
ســنگ هاى عظیم از کوه مجاور روســتا، 30 واحد 
مسکونى و چند محل نگهدارى دام را تخریب کرد و 

70 رأس دام را از بین برد.
به دنبال این حادثه، از همان ســال طرح جابه جایى 
روستاى منجیر در دستور کار مسئوالن قرار گرفت، 
ولى تالش ها و پیگیرى ها براى اجراى این طرح به 

نتیجه نرسیده است.
طرح اولیــه، خرید زمینى در 14 کیلومترى روســتا 
بود که به دلیل فقدان آب و فضاى الزم براى دام ها 
شرایط الزم براى زندگى روستاییان را نداشت. طرح 
انتقال آب به محل اسکان جدید امکانپذیر نبود و پس 
از گذشت چند سال طرح جابه جایى به کل منتفى شد. 
با توافق روستاییان و مسئوالن، قرار بر قیمتگذارى 
کارشناســى و پرداخت مبالغى به منظور خرید خانه 
براى واحدهاى مســکونى و اراضى افراد در معرض 
وقوع حوادث شد که روستاییان پس از گذشت این 

سال ها هنوز منتظر تخصیص این بودجه هستند.

اگرچه تعدادى از اهالى براى رهایى از بروز خطرات 
سقوط ســنگ هاى عظیم الجثه، ســکونتگاه هاى 
خود را ترك کرده انــد و به ناچار بــه دیگر مناطق 
مهاجرت کرده اند ولى اغلب ساکنان این روستا، افراد 
سالخورده اى هستند که براى ادامه زندگى چاره اى 
جز ماندن در روستا ندارند. بنا به تشخیص پزشکان 
معالج، شمارى از اهالى روستا، به ویژه سالمندان، از 
زمان وقوع این حوادث تاکنون به علت بیمارى ناشى 

از استرس و اضطراب جانشان را از دست داده اند.

فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به وقوع حریق در تعدادى 
از چادرهاى اسکان زلزله زدگان، گفت: خوشبختانه در 

این حادثه به هیچکس آسیب جانى نرسید.
اکبر ســنجابى اظهار داشــت: در این حادثه که روز 
چهارشنبه در شــهر ســرپل ذهاب رخ داد، 10 تخته 
چادر مربوط به اسکان زلزله زدگان دچار حریق شد که 

خوشبختانه به کسى آسیب نرسید.
 وى علت وقوع این حریق را اتصال برق عنوان کرد. 
سنجابى افزود: هالل احمر در حال استقرار چادر براى 
خانوارهایى است که چادر محل اســکان آنها طعمه 

حریق شده است.

یکى از اوباش کرمانشاه که 
در فضاى مجــازى قدرت 
نمایــى مى کرد دســتگیر 

شد.
یکــى از اراذل و اوباش که 
در فضاى مجــازى قدرت 
نمایى کرده و باعث ارعاب 
مخاطبیــن خود شــده به 
دســتور شــعبه دادستانى 
روز پنــج شــنبه تحــت 
الحفظ بــه محــل پارك 
کوهستان انتقال داده شد، 
تا ضمن اقــرار به جرم خود 

موجب عبرت افرادى که چنین اندیشــه هاى مجرمانه اى دارند، باشــد. رئیس شعبه دادستانى 
کرمانشاه،  در حاشیه این رخداد گفت: فردى که اخیراً ویدئویى را در فضاى مجازى منتشر کرده 
بود و از این طریق قدرتنمایى مى کرد و موجب تشویش اذهان عمومى شده بود، به فوریت توسط 

مراجع انتظامى دستگیر شد. 
 عزیزى، افزود: پس از دستگیرى قرار تعقیب متناســب براى این فرد صادر شد. وى خاطرنشان 
کرد: دستگاه قضائى به طور جدى این مسائل را پیگیرى مى کند و برخورد بسیار قاطعى را با این 

افراد خواهیم داشت.

 2متهم به قتل که ســال ها پیش پس از ارتکاب جنایت 
در دو حادثه جداگانه در ایران و افغانســتان متوارى شده 
بودند طى دو عملیات پلیســى در جنوب و جنوب شــرق 
کشور به دام افتادند. یکى از این دو نفر که تبعه افغانستان 
است 16 سال پیش در این کشور مرتکب قتل شده بود و 
هفته گذشته در استان هرمزگان شناسایى و دستگیر شد. 
متهم دیگر پس از ارتکاب به قتل در ســال 87 و در حالى 
که تحت تعقیب پلیس بود دوســال پیــش پس از اینکه
باعث قتل فرد دیگرى شده بود به کشور همسایه گریخت 
و در نهایت در شهرستان زاهدان در چنگال قانون گرفتار 

شد.

دستگیرى «احمدشاه» پس از 16 سال
فرمانده انتظامى میناب با اشــاره به دستگیرى یک قاتل 
تبعه افغانستان در میناب اظهار داشــت: این فرد که 16 
سال پیش در کشور افغانستان مرتکب قتل عمد شده بود 
متوارى و به کشور ایران وارد شــده بود که تحت تعقیب 

پلیس اینترپل قرار داشت.
محمد رســتمى گفت: پیرو نامه صادره از پلیس آگاهى 
استان و پیوســت نامه پلیس اینترپل مبنى بر دستگیرى 
فردى با مشــخصات «احمد شــاه» فرزند «غالم» که 
مرتکب قتل عمد شده با هماهنگى مقامات قضائى براى 

دستگیرى فرد این موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس آگاهى شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامى میناب بیان داشت: پس از انجام کارهاى 
اطالعاتى و پلیسى از محل هاى حضور و اختفاى این قاتل 
متوارى در شهرســتان هاى رودان بندرعباس و میناب 
اطالعاتى به دســت آمد که با برنامه ریــزى هاى انجام 
شده و عملیات شناســایى و تاکتیکى مظنون در خانه اى 
در شهرستان میناب دستگیر شد. رســتمى گفت: بعد از 
دستگیرى و انجام مراحل بازجویى وى به انجام و ارتکاب 
قتل فردى به هویت «م - الف» در 16 سال پیش در کشور 

افغانستان اعتراف کرد.

 قاتل  کودك 3ساله به دام افتاد
قاتل فرارى پس از گذشــت 9 ســال از وقــوع جرم در 

شهرستان زاهدان دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى سیســتان و بلوچســتان در تشریح 
جزئیات دقیق این خبر گفت: کارآگاهان پلیس آگاهى در 
ادامه رســیدگى به پرونده هاى قتل، متعلق به سال هاى 
گذشته و در نتیجه اشــراف اطالعاتى دریافتند فردى که 
حدود دو سال قبل با استفاده از اسلحه کلت کمرى باعث 
قتل یک کودك سه ساله و مجروحیت دو نفر دیگر شده 
بود و به کشور همجوار متوارى شــده بود در حال حاضر 

در یکى از نقاط حاشــیه شهرســتان به صورت مخفیانه 
زندگى مى کند که بالفاصله دســتگیرى وى در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت. ســرهنگ ابراهیم مالشاهى 
افزود: در این راســتا کارآگاهان با انجــام اقدامات فنى و 
کار اطالعاتى محل اختفاى قاتل را شناسایى کردند و با 
هماهنگى قضائى در یک عملیات سریع و هدفمند وى را 
در حالى که قصد فرار مجدد داشــت به همراه یک قبضه 
کلت کمرى دستگیر کردند.وى افزود: پس از دستگیرى 
متهم، وى در ابتدا منکر جرم خود شــد اما در نهایت پس 
از بازجویى هاى فنى و تخصصى و مواجهه با مســتندات 
موجود اعتراف کرد که قصد شــلیک به کودك سه ساله 
را نداشته و به صورت سهوى و غیرعمد این اتفاق افتاده 
است. ســرهنگ مالشــاهى تصریح کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتى براى سیر مراحل قانونى به مراجع 

قضائى معرفى شد.
گفتنى اســت با توجه به بررســى هاى صــورت گرفته 
مشــخص شــد متهم به اتهام قتل فرد دیگرى در سال 
87 تحت تعقیب پلیس اســت که در این خصوص متهم 
اظهار داشــت به دلیل اختالفات شــخصى که از قبل با 
مقتول داشــتم به در منزل وى رفتم و با اسلحه کلت که 
در اختیارم بود به ســمت مقتول تیراندازى کردم و وى را 

به قتل رساندم.

فرار 2قاتل به خط پایان رسید

کالهبردارى میلیونى به بهانه برنده شدن در قرعه کشى ضرب و شتم شدید دانش آموز توسط مدیر 

گرفتار شدن 2 کارگر
 در عمق چاه 35 مترى

پرستار منزل
  سارق طال بود

آتش سوزى 
قلدر تلگرامى دستگیر شد در چادرهاى زلزله زدگان  

قتل یک ایرانى به دست پلیس کانادا

بارش سنگ در یک روستاى شمالى 

چند سال پس از انجام جنایت در ایران و افغانستان؛
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مال و فرزند را دلیل خشنودى یا خشم خدا ندانید، که نشانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت 
است، زیرا خداوند ســبحان فرمود:«آیا گمان مى کنند مال 
و فرزندانى که به آنها عطا کردیم، به ســرعت نیکى ها را 

براى آنان فراهم مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند.»
موال على (ع)

آگهى مناقصه (نوبت دوم) 
شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4714 مورخ 96/08/03 شوراى محترم اسالمى 
شهر قهجاورستان پروژه آسفالت معابر شهر را در قالب خرید و تحویل آسفالت در معابر و عملیات پخش 
آسفالت مورد نیاز با اعتبارى معادل 4/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهردارى 

و از طریق مناقصه عمومى و شرایط عمومى پیمان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت 
در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/10/19 به شهردارى 
قهجاورستان (امور مالى) مراجعه و یا در سایت شهردارى قهجاورستان قسمت مناقصات اسناد را دریافت 

نمایند. 
تلفن تماس: 35214411 و 35249910 

زمان تحویل پیشنهادات: 96/10/20 
زمان بازگشایى پیشنهادات: 96/10/21- ساعت 10 صبح 

هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه بوده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

 محمود صادقین - شهردار قهجاورستان محمود صادقین - شهردار قهجاورستان

چاپ 
دوم

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 96/08/08 
شوراى اسالمى شهر، یک دستگاه مینى بوس ایویکو تیپA ۵ مدل 
1389 را از طریق مزایده به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 96/10/14 به شهردارى 
خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 تماس حاصل 

فرمایند.
روابط عمومى شهردارى خالدآبادروابط عمومى شهردارى خالدآباد

چاپ 
دوم

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در محل همایش شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: هر صنعتى شــرایط خاص خود را دارد و 
پاالیشــگاه اصفهان به ویژه در بخش تولید، نیازمند نیروهاى هوشیار 

و منضبط است.
چاوشى با اشاره به اینکه، کوچک ترین غفلت و بى توجهى فاجعه آمیز 
است، خطاب به همکاران جدیداالســتخدام اظهار داشت: استاندارد و 
ریسک هاى شرکت باالســت و مهمترین توصیه من با تجربه کارى 
بیش از 30 ســال، به افرادى که تازه در عرصه عملیاتى پاالیشگاهى 
وارد مى شوند؛ سرلوحه قرار دادن الزامات ایمنى و انضباط کارى است، تا

 ان شاءا... شرکت را به سمت پیشرفت بیشتر سوق دهند.
وى با بیان اینکه این شرکت براى پروژه هاى جدید و به منظور ارتقاى 
کیفیت و بهبود فرآورده هاى خود با رویکرد زیست محیطى و اقتصادى و 
به بیان دیگر به روزرسانى جهانى محصوالت، اقدام به جذب نیرو کرده 
است، تصریح کرد: پاالیشگاه، ابتداى ســال مبادرت به انتشار آگهى 

جذب 160 نفر نیروى انسانى براى واحدهاى عملیاتى کرد که البته به 
دلیل معضالت بیکارى، با ثبت نام بیش از 14 هزار نفر مواجه شد و در 
نهایت پس از برگزارى آزمون و مصاحبه هاى مختلف، نفرات برگزیده 
به شرکت پاالیش نفت اصفهان راه یافتند. الزم به ذکر است استخدام 
نیروى جدید براى سال هاى آتى نیز در برنامه هاى شرکت لحاظ شده که 

در زمان خود، اجرایى خواهد شد.
چاوشى همچنین به معرفى اجمالى وزارت نفت و در نهایت پاالیشگاه 
اصفهان پرداخت و گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان نخستین شرکتى 
است که در سال 58 و پس از انقالب شــکوهمند اسالمى و به دست 
نیروهاى متخصص داخلى راه اندازى شد و البته پس از آن، این تجربه 
براى راه اندازى پاالیشــگاه هاى دیگر تکرار شد. این شرکت در زمان 
جنگ تحمیلى، با تغییر کاربرى و انجام پروژه هایى، ظرفیت تصفیه نفت 

خام را از 200 هزار به 380 هزار بشکه رساند.
وى با عنوان این مطلب که پاالیشگاه اصفهان از سال 1387 به بخش 

خصوصى واگذار شد و اگرچه هنوز با وزارت نفت مرتبط است، اما قوانین 
ویژه خود را دارد و اســتخدام کنونى تابع وزارت نفت نیست و با شرایط 
خاص خود اداره مى شود بنابراین نیروهاى جدیداالستخدام تابع قوانین 
و مقررات شــرکت و قوانین کار هستند، افزود: شــما پس از گذراندن 
دوره هاى آمــوزش عملى و HSE در واحدهاى عملیاتى مشــغول به 
کار خواهید شد. به شما توصیه مى کنم حضور در پاالیشگاه را فرصتى 
براى پیشرفت خود بدانید چرا که با فعالیت در پاالیشگاه دچار روزمرگى 
نمى شوید، بلکه هر روز تجربه جدید کســب مى کنید. مسیر موفقیت 
براى کســانى که مصمم به کار و کسب تجربه و تنظیم شغلى خویش 
در پاالیشگاه اصفهان هستند، به همراه مزایاى کار، روشن است که با 
رعایت قوانین عملى خواهد شد. با اینکه ادعا نمى کنیم بهترین سیستم 
کارى را در شرکت پیاده کرده ایم، اما با قاطعیت اعالم مى کنیم شرایط 
بسیار مناسبى براى افراد مصمم به پیشرفت در شرکت وجود دارد. پس 
سعى کنید با توجه ویژه به ایمنى و نظم، خود را با شرایط کار وفق دهید.

چاوشى همچنین با اشــاره به پروژه هاى اجرا شــده و در حال اجراى 
شرکت، تصریح کرد: در حال حاضر 900 میلیون یورو پروژه فعال داریم و 
نزدیک به دو میلیارد پروژه در حال پیگیرى، که همگى در جهت اقتصاد 

کشور و محیط زیست انجام مى شود. 
وى یکى از شــاهکارهاى فعالیت شرکت را ســاخت راهبردى ترین 
کاتالیست در صنعت پاالیش دانست و گفت: این اتفاق در اوج تحریم ها 
صورت گرفت و در حالى که ساخت این کاتالیســت، تنها در انحصار 
دو کشــور در جهان بود، با انجام پروژه هاى تحقیقاتى، بومى ســازى 
کاتالیست با موفقیت انجام شــد و پس از آن، محصول تولیدى توسط 
دیگر شرکت هاى پاالیشى خریدارى شــده و مورد بهره بردارى قرار

 گرفت.
■■■

رئیس روابط عمومى شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز طى سخنانى 
ضمن خیرمقدم به کارمندان جدیدالورود اظهار داشت: شرکت پاالیش 

نفت اصفهان یکى از شرکت هاى بزرگ پاالیشى در کشور است که از 
جایگاه ویژه اى در بین دیگر شرکت ها برخوردار است.

محمدصادق حاجیان ادامه داد: پاالیشگاه اصفهان همزمان با پیروزى 
انقالب اسالمى با عنوان «پاالیشگاه طالیى» مورد بهره بردارى قرار 
گرفت و در طول عمر خود از سال 1358 تاکنون خاطرات تلخ و شیرین 

بسیارى را به همراه دارد.
وى تصریح کرد: این شــرکت در طول دوران دفاع مقدس بارها مورد 
تهاجم دشــمن قرار گرفت ولى هرگز فعالیت خود را متوقف نکرد و با 
اهداى 15 شــهید و ایثارگرى هاى صنعتمردان، بزرگ ترین سرمایه 
کشور را حفظ کرد. حال شما جوانان و نخبگان که برجستگان صنعت 
محسوب مى شــوید باید دنباله رو و امانتدار ثمره پرتالش آن عزیزان 
باشید. کمر همت را محکم ببندید و براى کسب روزى حالل با نیت الهى 
به پیش بروید. امید که خداوند منان، راهبر و کمک رسان همه بندگان 

خالص خود باشد. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در جمع کارکنان جدیداالستخدام:

ایمنى و انضباط کارى در پاالیشگاه حرف اول و آخر را مى زند
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در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد 
یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید فکرى 

خالقانه داشته باشد. این ایده ها در گستره اى از 
جوندگان انفجارى تا چترهاى ساچمه اى قرار 

دارند. دکتر «هو دیالن»، سخنران ارشد مطالعات 
اطالعاتى و امنیت 

بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن از برخى
 شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى 

جاسوسى پرده برداشته است که از نظرتان 
مى گذرد:

هر طرفدار داستان هاى جاسوسى مى داند، گاهى اوقات در منطقه عملیاتى قلمرو دشــمن، نمى توان با رابط اطالعاتى، مالقاتى چهره به چهره ترتیب داد. در این 
شرایط راهکار این است که اطالعات را در محلى از پیش تعیین شده بگذارند. این میخ طویله تو خالى که در زمین فرو مى رفت مى توانست، پیام، اسناد و فیلم ها را 

درون خودش مخفى کند.

میخ طویله 

حقه هاى 
جاسوسى

حدود دوهزار ســال پیش، بــدن دختر بچه پنج 
ساله اى، مومیایى و در گوشه اى از مصر دفن شد. 
بسیارى از اندام هاى داخلى او برداشته شده  و او را 
در حالى که گوشواره هایى حلقوى، یک گردنبند و 
طلسم محافظتى به همراه داشت در پارچه کتانى 

با کیفیتى پیچیده بودند.
اخیراً با استفاده از روشى که اسکن سه بعدى رنگى 
سطح مومیایى و سى تى اسکن داخل مومیایى را 
با هم ادغام مى کند، مردم مى توانند مومیایى را با 

جزئیات شگفت انگیزى مشاهده کنند.
هرچند این روش حاال براى شرح زندگى مومیایى 
استفاده شده اســت اما محققان باور دارند، این 
روش در باستان شناسى، زیست شناسى، زمین 
شناسى، دیرینه شناسى و تولید هم قابل اجراست.

*نگاهى به داخل مومیایى بدون باز کردن آن
محققان در سال 2005 با اســتفاده از سى تى 
اسکن داخل مومیایى را مشــاهده کردند. عالوه 
بر این آنها اخیراً با اســتفاده از اسکنر سه بعدى 

دستى که مى توانســت مومیایى را اسکن کند، 
تصویربردارى قبلى را تکمیل کردند.

در حالى که  سى تى اســکن براى نفوذ به داخل 
مومیایى بهتر است،  اسکنر سه بعدى دستى مى 
تواند اسکنى رنگى ارائه داده و جزئیاتى را ثبت کند 
که سى تى اسکن از شناســایى آن عاجز است. 
سپس هر دو اسکن (سى تى اسکن و اسکن سه 
بعدى) با اســتفاده از یک نرم افزار در هم ادغام 

شدند.
این مدل ســه بعدى به بازدیدکننــدگان موزه 
ماوراء الطبیعه مصرى در شــهر سان «خوزه» 
ایالت کالیفرنیاى آمریکا -جایــى که مومیایى 
هم اکنون در آنجا قــرار دارد- این اجازه را مى 
دهد تا مومیایى را با جزئیات استثنایى مشاهده 

کنند.
«جولى اســکات»، مدیر اجرایى موزه مى گوید: 
«بازدیدکنندگان با حرکــت دادن آى پد بر روى 
محفظه مومیایى مى توانند اســکن هاى مربوط 
به آن بخش را ببینند.» او گفت: «امیدواریم این 

تکنولوژى جدید به بازدیدکنندگان انگیزه کافى 
بدهد تا با این دختر بچه کــه خیلى وقت پیش 

زندگى مى کرده ارتباط بر قرار کنند.»
با اینکه نام دختر بچه ناشناخته است، محققان 
امروزه او را «شــریت» مى خوانند که در مصر 

باستان به معناى «کوچولو» بوده است.
شــریت که ممکن اســت در زمــان حکومت 
امپراتورى روم بر مصر بر اثر اسهال خونى مرده 
باشد، یکى از اولین افرادى است که با این روش 

مورد بررسى قرار مى گیرد.

*فراتر از مومیایى ها
محققان باور دارند که کاربرد این روش بســیار 
زیاد است. در واقع این روش ارائه اى حقیقى تر و 
دقیق تر را از هر چیزى ممکن مى سازد، همچنین 
فهم ما را از اشیاى اســکن شده باال خواهد برد. 
کاربردهاى واضح این روش در باستان شناسى، 
زیست شناسى، زمین شناسى و دیرینه شناسى 

خواهد بود.
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تتصویر هفته

در زمان 
رکود اقتصادى بزرگ آمریکا 

در اوایــل قرن بیســتم، «آل کاپون»، 
معروف ترین گانگســتر آمریکا در آن دوران، 

یک سوپ فروشى باز کرد که به فقرا و بى خانمانان 
ایالت شیکاگو به صورت رایگان غذا مى داد. این تبهکار 

معروف که نماد جرائم سازمان یافته محسوب مى شد و با 
قاچاق الکل در زمان ممنوعیت مصرف آن در ایاالت متحده 
ثروتمند شده بود، گاهى اوقات به میان جمعیت مى رفت 

و با آنها دست مى داد و آنها را تشویق مى کرد. در روز 
عید شکرگزارى مسیحیان، این آشپزخانه به 

پنج هزار نفر غذا داد.

اگر کسى کلى،
بگیرد، باید فک
ده ها در گستره
اى ساچمه اى
سخنران ارشدم

برخى ىلندن از
 دستیابى به برت
ت که از نظرتان

 بخواهد 
کرى

ه اى از
ى قرار 

مطالعات 

ى
ترى

ن 

علــت و زمــان ســاخت «هــرم هیلیکــن» 
که در نزدیکى شهر «آرگوس» در  یونان قرار دارد،  

هنوز براى کسى روشن نیست.
 برخــى معتقدنــد این ســازه 3/5متــرى که 
احتماًال متعلــق به دوهــزار تا دوهــزار و700 
ســال پیش از میــالد اســت، یادبــودى براى 
کشــته شــدگان در جنــگ  اســطوره اى

دو برادر به  نام هاى «پروئتوس» و «آکریسیوس» 
بر سر تخت پادشاهى  شهر آرگوس است. 

هرم هیلیکن 

مع ماهاى 
حل نشده

یکى از دالیل گران بودن نقاشــى هاى «ونسان 
ون گوگ»، شایعاتى اســت که پیرامون رفتار و 
شــخصیت او وجود دارد. یک داستان وجود دارد 
که مى گوید، ون گوگ به قدرى دیوانه شده بود که 
گوش سمت چپش را با تیغ ریش تراش برید و آن 

گوش را به یک زن فاحشه فرانسوى داد.
از ونســان ون گوگ یک نقاشــى وجود دارد که 
خودش را در آن کشیده اســت. در این عکس  او 
گوش سمت چپش را ندارد و آن را با دستمالى بسته 
است. اما آیا واقعًا ون گوگ، گوش خودش را بریده

 است؟
در سال 2009 میالدى، گروهى از مورخان هنرى 
اسنادى را منتشر کردند که داســتان باال را نفى 

مى کند. این اسناد در کتابى به نام «قانون سکوت» 
منتشرشده است. در این اسناد آمده است که ون 
گوگ دوستى بسیار نزدیک به نام «پائول گاگین» 
داشته است. این دو در سال 1888 میالدى، نزاعى 
بسیار شدید با یکدیگر داشتند و این دعوا به قدرى 
شدید بود که دوست ون گوگ با تیغ ریش تراشى 
و بــا زدن ضربه اى بــه گوش ون گــوگ، آن را 

برید.
اختالفات بین این دو دوســت قدیمى آنقدر باال 
گرفت گه گاگین داســتان گوش و زن فاحشه را 
ابداع کرد کــه بتواند ون گــوگ را دیوانه تر کند. 
محققان باور دارند که ون گوگ دچار اختالالت 

شدید روانى بوده است.

آیا «ون گوگ» گوش هایش را بریده بود؟

زنان جنگ زنان جنگ 

بعد از اتمام جنگ جهانى اول، کسى فکرش را نمى کرد 
که جهان بار دیگر وارد جنگ شــود. جنگى وسیع تر و 
خونبارتر از جنگ جهانى اول. شهرها ویران شد و برخى 
از بزرگ ترین بناهاى ساخته بشر، با خاك یکسان شد. 
در کشــورهایى مانند، ایاالت متحده، بریتانیا و آلمان، 
زنان بیشتر به عنوان پرستار در جبهه هاى جنگ خدمت 
مى کردند. به ندرت پیش مى آمد تا زنان به طور مستقیم 

وارد جنگ شوند.
شــوروى در جنگ جهانى دوم، از زنان به عنوان افراد 
نظامى اســتفاده مى کرد. جوخه هایى که زنان در آن 
خدمت مى کردند، به جوخه هاى مرگ معروف شدند. 
شوروى نیز در ابتدا با درخواست زنانى که مى خواستند 
به طور مســتقیم در نبردهاى جنگى شــرکت کنند، 
مخالفت مى کرد. اما شکســت هاى پى درپى شوروى 
و از بین رفتن نزدیک به پنج میلیون سرباز، باعث شد 
تا ارتش و فرماندهان عالیرتبه شــوروى از زنان نیز در 
جنگ اســتفاده کنند. در ابتدا زنان به عنوان نیروهاى 

پشــتیبانى وارد میدان نبرد شــدند. زنان پس ازاینکه 
سربازان مرد کشته مى شدند، سالح هاى آنها را برداشته 

و با دشمنانشان مى جنگیدند.
طبق گفته محققان، بیش از دوهــزار تک تیرانداز زن 
روسى و اوکراینى در جنگ جهانى دوم حضور داشتند. 
معروف ترین آنها زنى به نــام «لیودلیما پاولیچنکو» 
بود که عکس او را در تصویر باال مشاهده مى کنید. او 
بیش از 309 شلیک موفق داشته است و این امر، او را 

در لیست پنج تک تیرانداز مرگبار جهان قرار مى دهد.
زنانى هم بودند که در نیروى هوایى مشغول شدند. گفته 
مى شود که زنان خلبان در جنگ جهانى دوم، بیش از 
دوهزار مأموریت موفق داشــته اند. گروهى از خلبانان 
زن آلمانــى به قدرى ماهر بودند که دشــمنان به آنها 
لقب «جادوگران شب» را داده بودند. جادوگران شب، 
موفق ترین خلبانان در جنگ جهانى دوم بودند. صداى 
هواپیماهاى آنها تقویت شده بود تا در دل دشمن ترس 

و وحشت ایجاد کند.
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فرمانــده انتظامى شهرســتان اصفهان از ارجــاع هزار و 
280پرونده قضائى به اداره مشــاوره کالنترى هاى شهر 
خبرداد و گفت: موضوع اکثر این پرونده ها، مسائل خانوادگى 

بود که با کمک مشاوران به صلح انجامید.
سرهنگ حســن یاردوستى با اشــاره به آمار پرونده هاى 
ارجاع داده شــده به مرکز مشــاوره کالنترى هاى شهر 
اصفهان اظهار داشــت: ماه گذشــته هزار و 280 پرونده 
قضائى با موضوعات مختلف به اداره مشاوره و مددکارى 
کالنترى هاى شهر اصفهان ارجاع داده شد. وى افزود: در 
مجموع 74 درصد از پرونــده هاى ارجاعى که موضوعات 
اکثر آنها مسائل و مشکالت خانوادگى بود، توسط مشاوران 

بررســى و به صلح بین طرفین انجامید. این مقام انتظامى 
با اشاره به اینکه مشــاوران کالنترى هاى اصفهان داراى 
مدارك مرتبط و تحصیالت عالیه هستند، بیان داشت: هدف 
نیروى انتظامى از راه اندازى مراکز مشاوره و مددکارى در 
کالنترى ها و پاسگاه ها، ایجاد صلح وسازش بین طرفین 
دعوا و کاهش تشکیل پرونده هاى قضائى است. فرمانده 
انتظامى شهرستان اصفهان با اشاره به اولویت پرونده هاى 
تشکیل شده در دوایر مشــاوره اضافه کرد: اکثر پرونده ها 
به ترتیب خانوادگى، حقوقى و نزاع و درگیرى هســتند که 
خوشبختانه با تالش مشاوران و مددکاران کالنترى ها و 

پاسگاه ها، این روند سیر نزولى پیدا کرده است.

مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
تغییرات به وجود آمده در ارتقاى سیستم قدیم محاسبات 
شهردارى، قبوض نوســازى، عمران شهرى و کسب و 
پیشــه از روز شنبه 9 دى ماه ســال جارى(امروز) توزیع 

مى شود.
نادر آخوندى، تنها دلیل تأخیر در توزیع قبوض عوارض 
را، تغییرات سیستم محاسبات شــهردارى اعالم کرد و 
اظهارداشت: عوارض این دوره بر اساس سیستم جدید 
محاسبه شده و پیش بینى مى شــود در آینده، بهره ورى 

بیشترى از این سیستم داشته باشیم.
وى با بیان اینکــه از امروز 700 هــزار فیش عوارض 

نوســازى و عمران و 200 هزار فیش عوارض کسب و 
پیشه با همکارى اداره کل پست توزیع مى شود، افزود: 
توزیع قبوض عوارض به مدت یک ماه انجام مى شــود 
و شهروندان تا پایان ســال فرصت دارند قبوض خود را 

پرداخت کنند.
مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان، پرداخت به موقع 
عوارض را عامل مهمى در جهت آبادانى و توسعه شهر 
دانســت و تأکید کرد: شــهروندان اگر خواهان خدمت 
هســتند، باید هزینه آن را که همان عوارض شــهرى 
است بپردازند تا در همین شــهر و براى خود شهروندان 

هزینه شود.

74درصد پرونده هاى قضائى 
به صلح مى انجامد

قبوض نوسازى 
از امروز توزیع مى شود

راه اندازى دفتر امور نمایندگان 
مجلس در استاندارى

اسـتاندارى اصفهـان اعـالم کـرد:  براسـاس تصمیم 
استاندار اصفهان، دفتر امور نمایندگان مجلس شوراى 

اسالمى در این استاندارى راه اندازى مى شود.
هدف از تشـکیل ایـن دفتر، ایجـاد ارتبـاط و تعامل با 
نمایندگان مجلس شـوراى اسـالمى و برقـرارى پل 
ارتباطى بین اسـتاندارى و مجلس و تعامل دو سـویه 
براى برطرف شدن مشکالت استان اصفهان، بررسى 
درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان در مورد 
حوزه هاى انتخابیه و پیگیرى از ادارات استانى و اعالم 

نتیجه به نمایندگان عنوان شده است. 
اسـتاندارى اصفهـان همچنین همفکـرى و پیگیرى 
مشترك پروژه ها و موضوعات داراى اولویت در سطح 
اسـتان و ملى و برگزارى جلسات مشـترك براى حل 
مشکالت حوزه هاى انتخابیه و استان را از دیگر اهداف 

راه اندازى این دفتر عنوان کرد.

کاشت گیاهان مقاوم در
 بیابان هاى بادخیز اصفهان

مدیراداره منابــع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
نایین گفت: بیش از 280هکتار از کانون هاى بحران 

فرسایش بادى نایین احیا شد.
کیوان لوکى انارکى اظهار داشــت: به منظور مقابله با 
افزایش اراضى بیابانى و کانون هاى فرسایش بادى در 
این شهرستان، 282هکتار از اراضى بیابانى چوپانان و 

محور انارك به نایین احیا شد. 
وي با بیان اینکه این  اراضى بیابانى با بیش از12 میلیارد 
ریال هزینه احیا شده اســت، افزود: این زمین ها زیر 
پوشش گیاهان مقاوم به شورى و خشکى شامل تاغ 

و قره داغ  قرار گرفتند. 

«هم نت» سالمندى 
بهمن ماه برگزار مى شود

رویداد کارآفرینى «هم نت» ســالمندى با هدف ارائه 
فناورى هایى براى کمک به سالمندان 28 بهمن سال 

جارى در اصفهان برگزار مى شود.
هم نت (همکارى، مشــکل گشــایى، نــوآورى و 
توانمندســازى) یک رویداد کارآفرینى سه مرحله اى 
مبتنى بر شــرایط بومى اقتصادى و کارآفرینى در هر 
منطقه اســت که در این رویداد، فرصت ها به صورت 
مسئله مطرح مى شود و افراد ســعى مى کنند براى 
خلق ارزش و نشــان دادن توانمندى خود به سرمایه 
گذار و یا صاحبان مسئله، ایده پردازى کنند، تشکیل 
تیم دهند و اگر توانستند آن را به یک مدل کسب و کار 
تکرار پذیر و با ارزش افزوده تبدیل کنند. گفتنى است؛ 
هم نت سالمندى توسط بنیاد نخبگان استان اصفهان 
و دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از 28 تا 30بهمن 

امسال برگزار مى شود.
در این رویداد فناورى هایى که در زمینه مراقبت هاى 
بهداشتى و حوزه ســالمت مى توانند زندگى هر فرد 

سالمند را بهبود بخشند، مورد هدف است.

خسارت90میلیونى دزدى 
تجهیزات برق در اردستان

مدیر امور برق شهرســتان اردســتان گفت: دزدى 
تجهیزات، ترانس و سیم هاى برق طى دوهفته گذشته 
در این شهرستان نزدیک به 900 میلیون ریال به این 

مجموعه زیان وارد کرده است.
علیرضا کریم زاده بیان داشت: سه دستگاه ترانسفورماتور 
برق با مجمــوع قــدرت 715 کیلــو وات از کارخانه 
ماشین سازى در دســت احداث، یک کارخانه فرش و 
چاه آب روســتاى رحمت آباد واقع در دهستان گرمسیر 
اردســتان در روزهاى گذشته دزدیده شــد. وى افزود: 
همچنین 15 فاصله (تیربرق) شبکه هوایى سیم فشار 
ضعیف مسى در روستاهاى فران و مارچوبه به ارزش 200 
میلیون ریال دزدیده شده است. مدیر امور برق شهرستان 
اردستان، تعداد روستاهاى برخوردار از نعمت برق در این 
شهرستان را 175 روســتا و تعداد چاه هاى کشاورزى 

داراى برق را 240 حلقه عنوان کرد.
وى گفت: شهرستان اردستان بیش از 40 هزار مشترك 
برق در بخش هاى خانگى، کشاورزى، مرغدارى ها، 

کارگاه ها و کارخانه هاى صنعتى و تولیدى دارد.

خبر

ساسان اکبرزاده
همزمان با 7 دى سالروز صدور فرمان تاریخى امام راحل(ره) 
مبنى بر تشــکیل نهضت ســوادآموزى، در مراسمى، از 
سوادآموزان و پیشکسوتان و ســه مرکز یادگیرى محلى 
براساس ارزیابى هاى صورت گرفته، با اهداى لوح تجلیل 

شد. 
سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم 
که در خانه معلم شماره 3 و با حضور جمعى از سوادآموزان، 
اساتید، مسئوالن و... برگزار شــده بود با بیان اینکه یکى 
از نکات اساســى در توسعه یافتگى هر کشــور و جوامع، 
سوادآموزى اســت گفت: هم اکنون در کشور دو میلیون و 
600 هزار بیسواد در رده سنى ده تا 49 سال وجود دارد که این 

میزان در استان اصفهان 102 هزار نفر است. 
محمدجواد احمدى افزود: ما براساس وظیفه دینى و سازمانى 
باید لکه سیاه بیسوادى را از بین ببریم و با بیسوادى مبارزه 
کنیم و در این راستا هیچ سازمانى ذیصالح تر و متخصص تر 
از آموزش و پرورش براى مبارزه با بیسوادى در کشور نیست. 
سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: ما 
از ابتداى فعالیت نهضت سوادآموزى در کشور بر نوع حرکت 
آن حرف داشتیم و به عنوان کســى که همواره در مباحث 
اجرایى فعالیت داشــتم همواره به والدین دانش آموزان در 
مقطع ابتدایى توصیه داشتیم که به لحاظ تخصصى قبل از 
ورود آنها به مدارس به آنها خواندن و نوشتن آموزش ندهند و 
مى بینیم که دانش آموز کالس اول ابتدایى پس از سه ماه زیر 
نظر معلم، به راحتى مى تواند بخواند، بنویسد و یا حتى جمله 
بسازد و ابتکار خود در کودکى را به نمایش بگذارد و فرق او با 
کسى که در نهضت سوادآموزى فعالیت مى کند در این است 
که دانش آموز اول ابتدایى همــه وجودش آماده فراگیرى 

است و معلم هم از آن استفاده مى کند. 
احمدى گفت: اگر نهضت سوادآموزى از ابتداى فعالیت خود 
براساس هزینه هاى انجام شده تاکنون کارشناسانه تر به 
امر ســوادآموزى مى پرداخت امروز وضعیت مطلوب ترى 
حاصل شده بود. البته ما در مقایسه با جهان، امروز وضعیت 
بهترى داریم ولى قانع نیستیم و تصور مى کنم اگر درست، 
کارشناسانه و با نگاه علمى و بهره گیرى از معلمان باتجربه 
سوادآموزى به فعالیت خود ادامه مى داد و از ظرفیت ها هم 

استفاده مى شد نتایج بهترى به دست مى آمد.  

وى با بیان اینکه در چند سال اخیر کار سوادآموزى به دست 
متخصص و کارشــناس آن افتاده است، افزود: امروز دیگر 
سواد، فقط خواندن و نوشــتن نیست بلکه مهارت استفاده 
از فضاى مجازى، ارتباط با یکدیگر، با هم زیســتن و... از 
ضروریات سوادآموزى به حساب مى آید و اگر جز این نگاه 

کنیم، بیراهه رفته ایم. 
سرپرســت آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: 
باید تالش کنیم بیسوادى در اســتان به حداقل رسیده و 
روزى برسد که ما جشن ریشه کنى بیســوادى در استان 
را داشته باشــیم.  وى در خصوص مدیرکل قبلى آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان هم حرف هاى جالبى زد و اذعان 
داشت: در مقایسه آنچه محمدحسن قائدیها، مدیرکل قبلى 
آموزش و پرورش در ابتداى فعالیت خود در چهار سال پیش 
تحویل گرفت و امروز تحویل داد، بر مبناى شــاخص ها 
و ارزیابى مســئوالن آموزش و پرورش کشــور و مدیران 

دستگاه هاى اجرایى استان، آموزش و پرورش استان اصفهان 
در بسیارى از بخش ها، رتبه برتر را در کشور به خود اختصاص 
داده که نتیجه زحمات همه همکاران و نماینده آموزش و 

پرورش استان که مدیر کل بود، است.  
احمدى با توصیه اى مبنى بر تشکیل جلسات در موعد اعالم 
شده گفت: توصیه مى کنم جلسات، همایش ها و... براساس 
زمان اعالم شده و با قرائت قرآن، حتى اگر صندلى ها خالى 
است آغاز شود، تا در این زمینه بیش از گذشته، فرهنگسازى 
شود.  وى بهترین شیوه در تعلیم و تربیت را روش الگویى 
برشــمرد و افزود: فرزندان از رفتار والدین و مسئوالن الگو 
مى گیرند و اگر جلســات در موعد مقرر آغاز شود براى آنها 

فرهنگسازى مى شود و آن را مدنظر خواهند داشت. 
■■■

معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان هم گفت: استان اصفهان با 97 درصد باسواد، استان 

برتر کشور است و ما در سوادآموزى در استان براساس حجم 
ابالغى وزارت آموزش و پرورش در سال جارى، هفت هزار 

سوادآموز را جذب کردیم. 
بهمن  امید قائمى اظهار داشت: براى سوادآموزى در استان، 
18 دستگاه با ما همکارى داشــته اند و جامعه هدف ما نیز 
بیسوادان 10 تا 49 سال هستند. این درحالى است که رئیس 
شوراى پشتیبانى سوادآموزى، استاندار است و این شورا در 

کشور در زمره شوراهاى برتر شناخته شده است. 
امید قائمى مى گوید: براساس سرشمارى سال 95، از جمعیت 
پنج میلیونى استان اصفهان، امروز 102 هزار نفر در گروه 
سنى ده تا 49 سال در اســتان، بیسواد هستند. این درحالى 
است که از سال 85 تا 96 میزان بیسوادان از 160 هزار نفر به 
102 هزار نفر رسیده است. وى اشاره اى هم به طرح آموزش 
سوادآموزى اتباع خارجى داشت و گفت: امسال حدود هزار و 

400  نفر از اتباع خارجى جذب سوادآموزى شدند.

سرپرست آموزش و پرورش استان: 

نهضت سوادآموزى کارشناسانه تر عمل مى کرد 
وضعیت سوادآموزى بهتر بود

سیاســت هاى مالی و مالیاتی از طریق تصحیح 
و تثبیت فعالیت هاي اقتصــادي در بخش هاي 
مختلف، نه تنها به تأمین منابع مالی دولت بلکه به 
رشد و توسعه اقتصادي کمک می کند. بنابر این 
اعمال صحیح سیاســت هاي مالیاتی را می توان 
وسیله اي براي افزایش تحرك، پویایی اقتصادي 
و حرکت به سمت توســعه اقتصادي- اجتماعی 
تلقی کرد. از ســوي دیگر اجراي سیاســت هاي 
ناصحیح مالیاتی موجب ضعف بخش هاي مختلف 
اقتصادي و عدم تأمین منابــع مالی دولت و کند 
شدن حرکت توسعه اقتصادي و اجتماعی می شود. 
مالیات از دیرباز تاکنون، همــواره به عنوان منبع 
اصلی درآمد دولت براي انجام هزینه هاي آن مورد 
توجه بوده است. اما مدت هاست که از مالیات براي 
سیاستگذاري هاي اقتصادي، از جمله تشویق یک 
فعالیت یا محدود کردن فعالیتی دیگر نیز استفاده 
می شود. با توجه به این امر می توان از مالیات به 
عنوان ابزاري براي دســتیابی به رشد اقتصادي 
باالتر و همچنین ســرمایه گذاري بیشتر استفاده 
کرد. مشــوق هاي مالیاتی، بخشــی از مجموعه 
قوانین مالیات هاي مستقیم است که به دلیل ایجاد 
انگیزه در امر توسعه ســرمایه گذاري (در مناطق 
مختلف و باالخص نواحی توسعه نیافته)، توسعه 
و بازســازي واحدهاي موجود، گسترش صادرات 
محصوالت تولیدي، حمایت از واحدهاي طراحی، 
مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز زدایی صنعتی 
تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است که نه تنها 
باعث رشد و توسعه اقتصادي جامعه می شود بلکه 
موجب توزیع عادالنه ثروت، توجه بیشتر به بخش 
خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه 
کرد اعتبارات و درآمدهاي مالیاتی، صرف عمران 
و آبادانی و امور زیربنایی کشــور، کاهش تورم و 

بیکاري و ایجاد عدالت اجتماعی می شود.
 یکی از کارکردهاي مالیات سوق دادن سرمایه ها 
اعم از مالی و انسانی به بخش هاي تولیدي همانند 
کشاورزي و دامپروري و دور کردن افراد از مشاغلی 
نظیر واســطه گري اســت که دولت بدینوسیله 
واردات محصوالت کشــاورزي را کاهش داده و 
از طرفی دیگر مانع از مهاجرت افراد از روستاها و 
شهرهاي کوچک به سمت کالنشهرها می شود 
و باعث رونق اقتصادي شده و همچنین موجبات 

اشتغال را در بخش کشاورزي فراهم می آورند.

اهمیت سیاست هاي مالیاتی در 
پویایی اقتصادي

یادداشت

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان 
گفت: میزان صادرات فرش دستباف براساس آمار مرکز ملى 

آمار، امسال 38 درصد افزایش داشته است.
ســعید عصاچى اظهار داشــت: مرکز ملى آمار در حالى از 
افزایش صادرات 38 درصدى فرش دستباف خبر داده است 
که بر اســاس آمار گمرك اصفهان، میزان صادرات فرش 
دســتباف از اصفهان 63 درصد کاهش داشته است. وى با 
اشاره به اینکه آمار گمرك واقعى نیست، افزود: به دلیل اینکه 
بیشترین صادرات فرش دستباف اصفهان به تهران ارسال و 
از آنجا صادر مى شود، میزان فرش صادراتى اصفهان نیز به 

حساب تهران مى رود.
عصاچى با اشــاره به اینکه فروش داخلى ما محدود است، 
گفت: تولیدات فرش دستباف، امسال نسبت به سال گذشته 

بین 30 تا40 درصد کاهش یافته اســت. وى با بیان اینکه 
افزایش هزینه تولید فرش و افزایش قیمت دالر سبب شده 
که قیمت تولید فرش نیز افزایش یابــد، ادامه داد: در حال 

حاضر با رکود در بازار فــرش مواجهیم. عصاچى که وجود 
گردشگران در اصفهان را یک ظرفیت خوب براى فروش 
فرش مى داند، گفت: در هشت ماهه سال جارى 430 هزار 
گردشــگر به اصفهان آمدند اما به دلیل اینکه گردشگران 
دیگر پول نقد به همراه نمى آورنــد و کارت اعتبارى دارند 
اما به دلیل مشکالت بانکى امکان انتقال پول نیست، هنوز 

نتوانستیم از این فرصت به خوبى استفاده کنیم.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
اضافه کرد: بعضاً تورلیدرها با برخى از فروشــندگان فرش 
دستباف کار مى کنند و براى دریافت پورسانت هاى باال، 
هزینه تمام شده براى یک گردشــگر گزاف مى شود و به 
همین دلیل، گردشگران نسبت به خرید فرش دستباف در 

اصفهان بدبین  شده اند.

گردشگران نسبت به خرید فرش دستباف اصفهان بدبین شده اند

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از برنامه ریزى بــه منظور تغییر کاربرى خانه هاى 

تاریخى اصفهان به گردشگرى خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: در تغییر کاربرى خانه هاى تاریخى 
بیش از 15 خانه بعد از تغییر کاربرى در سطح شهر اصفهان 
به بهره  بردارى مى رسد. وى با اشاره به ایجاد رونق در زمینه 
بهبود وضعیت خانه هاى تاریخى در اصفهان گفت: در نظر 
داریم در راســتاى حمایت از مالکان خانه هاى تاریخى و 
سرمایه گذاران بخش خصوصى، تسهیالتى در زمینه حفظ و 
احیاى این خانه ها به عنوان تأسیسات گردشگرى اختصاص 

دهیم. وى با بیان اینکه خانه هاى تاریخى اصفهان مى توانند 
به افزایش ظرفیت اقامتگاه هاى سنتى کمک کنند، عنوان 
کرد: در همین زمینه بــه زودى بیش از 15 خانه تاریخى در 
اصفهان براى تأسیسات گردشگرى به بهره بردارى مى رسد. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: براى حفاظت از خانه هاى تاریخى 
و ایجاد تأسیسات گردشــگرى در مرکز شهر اصفهان به 
دلیل کمبود زمین، در نظر داریــم با جلب حمایت بانک ها 
و مؤسسات مالى، اعتبارات و تسهیالت الزم را براى تغییر 

کاربرى خانه هاى تاریخى محقق سازیم.

تغییر کاربرى خانه هاى تاریخى اصفهان به گردشگرى

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به کسب مجوز شماره گذارى نخستین موتورسیکلت برقى تولید داخل با پیگیرى پلیس 
راهور این فرماندهى، از حمایت استاندار براى تولید 200 هزار موتورسیکلت برقى در سال خبر داد.

سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: با تالش هاى انجام شده، نخستین موتورسیکلت برقى که با ایده کارشناسان پلیس 
راهور و خروجى جلسات اندیشه ورزى این پلیس براى نخستین بار در کشور تولید شده بود، توانست مجوز الزم را از سازمان 
استاندارد به منظور شماره گذارى و نصب پالك بر روى آن  کسب کند. وى با بیان اینکه مراحل شماره گذارى این وسیله نقلیه 
آغاز شده و پالك گذارى آنها در روزهاى آتى انجام خواهد شد، افزود: مشابه خارجى این موتورسیکلت ها 11 میلیون تومان 

است که قیمت مشابه داخلى آن درحدود پنج میلیون تومان کاهش مى یابد.

شماره گذارى نخستین موتورسیکلت برقى در اصفهان

وقف خانه، براى 
علوم حوزوى در شهرضا

واقف نیک اندیش، منزل مسـکونى خـود را وقف 
تأمین هزینه هاى حوزه علمیه شهرضا کرد.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
گفـت: حجت االسـالم میـرزا نعمـت ا... جعفرى 
منزلى مسکونى به مساحت 250 مترمربع و ارزش 

دو میلیارد و 500 میلیون را در شهرضا وقف کرد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: میزان مراجعه  
براى اهداى خون کاهش یافته و اگر این روند ادامه پیدا کند، 

شرایط ذخیره خونى استان بحرانى خواهد شد.
مجید زینلى با اشــاره به وضعیت بحرانى ذخیره خون در 
اصفهان و کاهش مراجعه مردم به پایگاه هاى انتقال خون 
اظهار داشــت: با توجه به کاهش ذخیره خونى انتقال خون 
استان، از شهروندان تقاضا مى کنیم ما را در افزایش ذخیره 

خون و فرآورده هاى خونى یارى دهند.
 وى با اشاره به کاهش اهداى خون و مراتب کاهش ذخیره 
خونى استان افزود: کاهش اهداى خون معضلى است که 

همه ساله در فصول سرد با آن مواجه مى شویم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: ذخیره خون 
ما در بانک انتقال خون در فصول دیگر شــش تا هفت روز 
بوده، در حالى که این ذخیره به چهار روز کاهش پیدا کرده 
است. وى با بیان اینکه در روزهاى عادى به صورت میانگین 
450 تا 500 نفر براى اهداى خون مراجعه مى کنند، گفت: 
متأسفانه در حال حاضر این رقم با کاهش 200 نفرى روبه رو 
اســت و در صورت ادامه این روند، با مشکل جدى مواجه 

خواهیم شد.

وضعیت بحرانى
 ذخیره خون 
در اصفهان 
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 

تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1رأى شماره 7150مورخه 1396/7/30 آقاى حسنعلى قائدى باردئى به شناسنامه شماره 56 کدملى 4623095266 
صادره شهرکرد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 220مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/851 
واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى از آقاى صولت نورى فراموشــجانى مالک رسمى 

خریدارى نموده است 
 2- رأى شــماره 6048 مورخه 1396/6/21 آقاى احمد شــاهپورى ارانى به شناســنامه شــماره 34کدملى 
5499471185صادره تیران وکرون فرزند على درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
220/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 411اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شــماره 6047 مورخه 1396/6/21 خانم ماه ســلطان ادریس ارانى  به شناســنامه شــماره 6 کدملى  
1829600621صادره خرمشــهرفرزند حســین  دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
220/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 411اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 7641 مورخه 1396/8/17 آقاى مسعود رجائى به شناسنامه شماره 342 کدملى 1091482829 
صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/98مترمربع قسمتى از پالك 1248 

واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شــماره 23176مورخــه 1394/12/24 خانم مریم روح االمین به شناســنامه شــماره 2148کدملى 
1284961966صادره اصفهان فرزند سیدعباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 
مترمربع پالك 620 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

6-رأى شــماره 23178مورخه 1394/12/24 آقاى محمد کدخدائیان امنیه به شناســنامه شماره  568کدملى  
1284865487صادره اصفهان فرزند عبداله  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 
مترمربع پالك 620 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

7-رأى شماره 6924 مورخه 1396/7/23 آقاى نصراله ابراهیمى به شناسنامه شماره 622 کدملى 1091468745 
صادره نجف آباد فرزندروح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259 

اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8-رأى شماره 7929 مورخه 1396/8/30 خانم خدیجه فخرى به شناسنامه شماره 2493کدملى 5499076243 
صادره تیران فرزند رضا درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 228/71 مترمربع مربوط به پالك شماره 
730اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان (که باششدانگ پالك 731/1 قطعه 5تشکیل یکباب خانه رامى 

دهد )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9-رأى شماره 7384 مورخه 1396/8/10آقاى فریدون هارونى به شناسنامه شماره 5 کدملى 5759835254صادره 
فریدن فرزند قیاقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 328/63مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
در بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 

10-رأى شــماره 7838 مورخه 1396/8/25 آقاى اکبرعادل نیاء نجف آبادى به شناسنامه شماره 226 کدملى 
1090997140صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1221 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
11-رأى شماره 7839 مورخه 1396/8/25 خانم اعظم پورعبداله نجف  آبادى به شناسنامه شماره 1580 کدملى 
1090348762صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 120 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1221 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
12-رأى شماره 6858 مورخه 1396/7/22 آقاى محمد حجتى به شناسنامه شماره 131 کدملى 1091615845 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 241/62مترمربع که 
مقدار119/46 مترمربع ان ازپالك شــماره 1057اصلى ومقدار122/16مترمربع ان ازپالك 1101اصلى واقع 

درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 6859 مورخه 1396/7/22 خانم مولود دیانى  به شناسنامه شماره 4896 کدملى 1092276866 
صادره نجف آباد فرزند اصغر  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 241/62مترمربع که 
مقدار119/46 مترمربع ان ازپالك شــماره 1057اصلى ومقدار122/16مترمربع ان ازپالك 1101اصلى واقع 

درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14-رأى شــماره 6860 مورخه 1396/7/22 خانم مریم دیانى به شناســنامه شــماره 1080168011 کدملى 
1080168011 صادره نجف آباد فرزند اصغر درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/04 
مترمربع که مقدار122/04مترمربع ان ازپالك 1057ومقدار81مترمربع ان ازپالك 1101واقع درقطعه 5 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 6861 مورخه 1396/7/22 آقاى عباسعلى حجتى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2911 کدملى 
1092257004 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/04 
مترمربع که مقدار122/04مترمربع ان ازپالك 1057ومقدار81مترمربع ان ازپالك 1101واقع درقطعه 5 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 7926 مورخــه 1396/8/30 آقاى بهــزاد بهارلوئى به شناســنامه شــماره 1087 کدملى 
1091177783صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/01 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 1115 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17-رأى شماره 7303مورخه 1396/8/6 آقاى مســعود براتیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1318 کدملى 
1091605386 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
114/79 مترمربع که مقدار85/31 مترمربع ان ازپالك 520ومقدار29/48 مترمربع آن ازپالك شماره 520/2 واقع 

درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
 18- رأى شماره 7304مورخه 1396/8/6 خانم عظیمه السادات کافیان موسوى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
9923 کدملى 1092183809 صادره نجف آباد فرزند سیدجالل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 114/79 مترمربع که مقدار85/31 مترمربع ان ازپالك 520ومقدار29/48 مترمربع آن ازپالك شماره 

520/2 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19-   رأى  اصالحى شــماره 7347 مورخه 1396/8/8 پیرورأى شماره 6601 مورخه 1396/7/13 آقاى محمد 
حکیمى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 579 وکدملى 1091559325 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 

4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20-   رأى اصالحى شماره 7348 مورخه 1396/8/8 پیرو رأى شماره 6602 مورخه 1396/7/13    خانم الهه رحیم 
نیا نجف آبادى  به شناسنامه شماره 228  وکدملى 1091576564 صادره نجف آباد فرزند محمد على  درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 

بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21-رأى شماره 7905 مورخه 1396/8/30 آقاى غالمرضا احمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3236 کدملى 
1091425019صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
140/90مترمربع قسمتى ازپالك شــماره  436  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
 22- رأى شماره 7906 مورخه 1396/8/30 خانم میتراکاظمى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080059504 
کدملى 1080059504صادره نجف آباد فرزند رضا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
140/90مترمربع قسمتى ازپالك شــماره  436  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23-  رأى شــماره 7274 مورخه 1396/8/4 آقاى بیژن عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1570کدملى 
1091305781صادره نجف آباد فرزند محسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 81/37 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 252 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى رجب على 

پورعزیزى بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
24-رأى شــماره 7130 مورخه 1396/7/30 خانم بتول نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 687 کدملى 
1091012350 صادره نجف آباد فرزند قنبر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1فرعى از108اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25-  رأى شماره 7176مورخه 1396/8/1 آقاى یوسف عاشورى به شناسنامه شماره 941 کدملى 5029627235 
صادره فامنین فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 579 اصلى 
واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى محمد حاجى صادقى ازوراث خانم گوهر 

احمدیان به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
26-رأى شماره 7635 مورخحه  1396/8/17 آقاى محمد بهارلوئى به شناسنامه شماره 24 کدملى 4622826291 
صادره شهرکرد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى 

از589 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27-رأى شماره 7279 مورخه 1396/8/4 خانم ســمیه خدادادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 788 کدملى 
1092235760 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 
176/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 525 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 7280 مورخه 1396/8/4 آقاى  مجید خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 598 کدملى 
1091242410 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 176/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 525 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
29-رأى شماره 6856 مورخه 1396/7/22 آقاى سید کمیل الدین نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 123 
کدملى 1091291349 صادره نجف آباد فرزند ســید محمود درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/77 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 84 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
30-رأى شــماره 6925مورخه 1396/7/23 آقاى محمد على نوروزى ابادچى به شناســنامه شماره 5 کدملى 
5759712871صادره چادگان فرزند براتعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 162/5مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 3 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31-رأى شــماره 6760 مورخه 1396/7/19 خانــم مهرى پیرمرادیان به شناســنامه شــماره 949 کدملى 
0321326414 صادره کرج فرزند محمد صادق درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/56 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

زهراپیرمرادیان بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
32-رأى شــماره 6761 مورخــه 1396/7/19 آقاى مرتضى  پیرمرادیان به شناســنامه شــماره 831 کدملى 
1091003181 صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/56 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

زهراپیرمرادیان بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
33-رأى شــماره 7121 مورخه 1396/7/30 آقاى رسول امیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1397 کدملى 
1091251916 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 74/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1 فرعى از61 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى محمود 

نوراهللا نجف آبادى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
34-رأى شماره 7039 مورخه 1396/7/26 آقاى سعید صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1076 کدملى 
1091602931 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/63 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
35-رأى شماره 7040 مورخه 1396/7/26 خانم معصومه جوشیرى به شناسنامه شماره 1080000011 کدملى 
1080000011 صادره ازنجف آباد  فرزند حســینعلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 198/78 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
36-رأى شماره 7044 مورخه 1396/7/26 خانم فاطمه سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080400125 
کدملى 1080400125صادره ازنجف اباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
198/93 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37-رأى شماره 7045 مورخه 1396/7/26 آقاى محمد جوشیرى به شناسنامه شماره 1080347518 کدملى 
1080347518صادره از  اصفهان فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/93 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
38-رأى شــماره 7061 مورخه 1396/7/26 آقاى یداله خانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 583 کدملى 
1091011311صادره ازنجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/99 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
39-رأى شماره 6985 مورخه 1396/7/25خانم اکرم جوشــیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 228 کدملى 
1091085129 صادره ازنجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/08 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
40-رأى شماره 7041 مورخه 1396/7/26 خانم پروین مهربان به شناسنامه شماره 4 کدملى 5499355703 
صادره از تیران فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى 

از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41-رأى شــماره 7690 مورخه 1396/8/21 آقاى ســید یداهللا طباطبائى به شناســنامه شــماره 23 کدملى 
5499687471 صادره تیران وکرون فرزند سید ابراهیم درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 143/22 
مترمربع مربوط به پالك شماره 3538 فرعى از87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان (که باقسمتى ازپالك 
87/8819 تشکیل یکباب خانه رامى دهد ) – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
42-رأى شماره 7652 مورخه 1396/8/17 خانم عزت دانشگر به شناسنامه شماره 435 کدملى 1090744560 
صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 678 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43-رأى شماره 7800 مورخه 1396/8/24 آقاى مجید هادیان قهدریجانى به شناسنامه شماره 9495 کدملى 
1110258186 صادره فالورجان فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/25 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1144 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44-رأى شماره 6982 مورخه 1396/7/25 خانم صدیقه رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 717 کدملى 
1090973101 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/72 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 225 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى احمد حاج بابایى 

به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
45-رأى شــماره 7068 مورخه 1396/7/27 آقاى حمید زمانى به شناسنامه شماره 96 کدملى 1091315825 
صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

887 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46-رأى شــماره 7282 مورخه 1396/8/4 خانم مهترفاضل نجف آبادى به شناســنامه شماره 1210 کدملى 
1090835061 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 354 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از881 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
47-رأى شماره 7281 مورخه 1396/8/4 آقاى محمدتقى فاضل  نجف آبادى به شناسنامه شماره 515 کدملى 
1090776683 صادره نجف آباد فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 354 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از881 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

به صورت قهرى موروثى مى باشد 
48-رأى شماره 7278 مورخه 1396/8/4 آقاى خسرو درخشا هوره ء به شناسنامه شماره 4 کدملى 4622834235 
صادره شهرکرد فرزند رمضانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
49-رأى شــماره 7689 مورخه 1396/8/21 خانم ســتاره مهدوروارنائى به شناســنامه شــماره 216 کدملى 
1129451127 صادره فریدونشهر فرزند اصالن درششدانگ یک باب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 40/62 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10139 فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال 

ملک ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى وهمچنین به موجب سند انتقال قطعى مى باشد 
50-رأى شماره 8001 مورخه 1396/9/2 خانم طاهره توبئیها به شناسنامه شماره 983 کدملى 1090917562 
صادره نجف آباد فرزند کاظم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 305 

اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51-رأى شــماره 7099 مورخه 1396/7/29آقاى رمضانعلى ســلیمان نژاد نجف آبادى به شناســنامه شماره 
602کدملى 1090828985 صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 300/18 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 526 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
52-رأى شماره 7100 مورخه 1396/7/29 خانم صدیقه سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 776کدملى 
1090876981 صادره نجف آباد فرزند هاجى محمد  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
300/18 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 526 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
53-رأى شماره 5671 مورخه 1396/6/8 آقاى مجید  سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره  952کدملى 
1091112411 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در چهار دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 423 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان 

رسمى وراث خانم آغا بیگم شریفى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
54-رأى شماره 5682 مورخه1396/6/9 خانم محبوبه کاظمى نجف آبادى   به شناسنامه شماره  1000کدملى 
1091196591 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/73 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 423 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى 

وراث خانم آغا بیگم شریفى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
55-رأى شماره 7650 مورخه 1396/8/17 آقاى علیرضا حسناتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2770 کدملى 
1091289735صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 83 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
56-رأى شماره 7651 مورخه 1396/8/17 خانم ســمیه حاجى صادقى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 797 
کدملى 1092092511صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
102 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 83 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
57-رأى شــماره 6862 مورخه 1396/7/22 آقاى مهدى مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 831 کدملى 
1091532397 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/73 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 436 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
58-رأى شماره 7352 مورخه 1396/8/9 خانم احترام شاه بنده به شناسنامه شماره 267 کدملى 1090860757 
صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 45/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

329/8 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59-رأى شــماره 7123 مورخه 1396/7/30 آقاى مجید رهبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 486 کدملى 
1091612171صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 164 
مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از416 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
60-رأى شــماره 7124 مورخه 1396/7/30 خانم مرضیه طالب خواه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 31927 
کدملى 1090317395صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
164 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از416 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
61-رأى شــماره 7406 مورخــه 1396/8/10آقــاى رمضانعلى بهارلوئى به شناســنامه شــماره 12 کدملى 
4622990423 صادره شهرکرد فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 664/33 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
62-رأى شماره 7285 مورخه 1396/8/6 آقاى محمد محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1582 کدملى 
1091202419 صادره نجف آباد فرزند عزیزاهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/70 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 835/21 (که جهت استاندارد سازى پالك 835/10 لحاظ گردید )واقع درقطعه 3 

بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63-رأى شماره 7286 مورخه 1396/8/6 خانم سارا منصورى  به شناسنامه شماره 31961 کدملى 1090317735 
صادره نجف آباد فرزند فرامرز  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/70 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 835/21 (که جهت استاندارد سازى پالك 835/10 لحاظ گردید )واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64-رأى شــماره 7760 مورخه 1396/8/23 خانم ملوســى عیدى وندى به شناسنامه شــماره 362 کدملى 
5559439029 صادره فارســان فرزند غالم آقا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
65-رأى شماره 7475 مورخه 1396/8/14 آقاى موسى ذبحى به شناسنامه شماره 482 کدملى 1092089357 
صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 582 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66-رأى شماره 7634 مورخه 1396/8/17 آقاى ایرج اسدى به شناسنامه شماره 156 کدملى 1129295052 
صادره فریدونشهر فرزند شکرخدا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/08 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
67-رأى شماره 7498 مورخه 1396/8/14 خانم پروین نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1762 کدملى 
1090350589 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/30 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 499 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى جهان بابایى به 

صورت عادى وباواسطه مى باشد 
68-رأى شماره 7385 مورخه 1396/8/10 آقاى مصطفى زارع نجف آبادى به شناسنامه شماره 2625 کدملى 
1092254145 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/92 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 412 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
69- رأى شماره 7386 مورخه 1396/8/10 خانم طیبه آسیابانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 3280 کدملى 
1092260692 صادره نجف آباد فرزند اصغر  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/92 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 412 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
70-رأى شماره7223 مورخه 1396/8/4 آقاى حمید بهارلوئى به شناسنامه شماره 406 کدملى 1091572968 
صادره نجف آباد  فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/18  مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 

فرعى از330 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71-رأى شماره 7383 مورخه 1396/8/10 آقاى محسن حجتى به شناسنامه شماره 2076 کدملى 1091233535 
صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/64 مترمربع که مقدار75/25 مترمربع 
آن ازپالك 765 ومقدار45/39 مترمربع ان ازپالك 764واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
72-رأى شماره 7302 مورخه 1396/8/6 خانم اشرف کرداریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 23613 کدملى 
1090234058 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/57مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 683 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73-رأى شماره 8065 مورخه 1396/9/5 خانم مریم جمشیدیان قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 100 کدملى 
1092311769 صادره نجف آباد فرزند غالمعباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/22 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 533 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74-رأى شماره 7120 مورخه 1396/7/30 خانم زهرا منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25522 کدملى 
1090253133 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درپنج ویک دوم دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت 25/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از983 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – 

انتقال ملک ازمالک رسمى طیبه یوسفى نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
75-رأى شماره 7119 مورخه 1396/7/30 آقاى مصطفى علیان نجف  آبادى به شناسنامه شماره 641 کدملى 
1091120374 صادره نجف آباد فرزند محمود  دریک دوم دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
25/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از983 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى طیبه یوسفى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
76-رأى شماره 6967 مورخه 1396/7/24 آقاى مصطفى علیان نجف  آبادى به شناسنامه شماره 641 کدملى 
1091120374 صادره نجف آباد فرزند محمود  درششدانگ یکباب خانه به مساحت 114مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1021 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى سید محمد آیت به 
صورت عادى وبى واسطه مى باشد 

77-رأى شماره 7423 مورخه 1396/8/11 آقاى حسن مهدوى به شناسنامه شماره 490 کدملى 1091217671 
صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 51/18 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 3024 فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78-رأى شــماره 7222 مورخه 1396/8/4 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1273 کدملى 
1090964668 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 52/58 مترمربع 
برروى پالك شماره 173 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان (که باششدانگ پالك 173/1 واقع درقطعه 
3 تشکیل یکباب خانه رامى دهد )انتقال ملک ازمالک رسمى حسینقلى طالبى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
79-رأى شــماره 7718 مورخه 1396/8/22 خانم الهه کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 362 کدملى 
1091190208 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 62/84 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 280 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
80-رأى شــماره 7308 مورخــه 1396/8/6 خانــم فریبــا افشــارى به شناســنامه شــماره 366 کدملى 
1091546843صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/40 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 5/3  واقع در قطعه 4 بخش11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى عباس 

درخشان هوره به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
81-رأى شماره 7307 مورخه 1396/8/6 آقاى محسن میرعباسى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2668 کدملى 
1090359659صادره نجف آباد فرزند محمد على  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/40 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 5/3  واقع در قطعه 4 بخش11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى عباس 

درخشان هوره به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
82-رأى شــماره 7633 مورخه 1396/8/17 خانم رضوان على بیگى بنى به شناســنامه شماره 1726 کدملى 
1090350228 صادره نجف آباد فرزند عماد نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 237 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
83-رأى شــماره 7632 مورخه 1396/8/17 آقاى اســماعیل احســانى  به شناسنامه شــماره 1494 کدملى 
1818966808 صادره آبادان  فرزند عبدالرضا  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 237 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
84-رأى شــماره 7276 مورخه 1396/8/4 خانم الهه مصطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4595 کدملى 
1092130489 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ به استثناى بهاى یک هشتم  
اعیانى یک باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 641 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى حسین حمیدى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
85-رأى شماره 7275 مورخه 1396/8/4آقاى مهدى حاجى رجب نجف آبادى به شناسنامه شماره 1815 کدملى 
1092246045 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم  
اعیانى یک باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 641 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى حسین حمیدى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
86-رأى شماره 7142 مورخه 1396/7/30 آقاى على اکبرى قهدریجانى به شناسنامه شماره 1100092404 
کدملى 1100092404صادره اصفهان فرزند عبداله درششــدانگ یکباب گاودارى به مساحت 8260 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 395/14واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87-رأى شــماره 6394 مورخــه 1396/6/30 آقــاى محمد على خلیلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080193626 کدملى 1080193626 صادره نجف آباد فرزند یداله دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 147/5 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192/2 واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
88-رأى شــماره 6396 مورخه 1396/6/30خانم جواهرامینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2166 کدملى 
1090354622 صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/5 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192/2 واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
89-رأى شــماره 8229 مورخه 1396/9/11 آقاى حســن عباس پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 22604 
کدملى 1090223961 صادره نجف آباد فرزند على درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
232 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 916 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
90-رأى شماره 8230 مورخه 1396/9/11 خانم شهنازشهسوارى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 42 کدملى 
1091472221 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 232 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 916 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
91-رأى شماره 8060 مورخه 1396/9/4 آقاى علیرضا کاظمى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 2237 کدملى 
1091258805 صادره نجف آباد فرزند صادق درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/93 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 790 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
92-رأى شماره 8061 مورخه 1396/9/4 خانم هاجر مختارى  به شناسنامه شماره 229 کدملى 1091616833 
صادره نجف آباد فرزند تقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/93 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 790 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93-رأى شماره 8039 مورخه 1396/9/4آقاى محمد جعفرى به شناسنامه شماره 29 کدملى 5499879222 
صادره نجف آباد فرزند امراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 759 

اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94-رأى شماره 8066 مورخه 1396/9/5 خانم مرضیه شاهپورى به شناسنامه شماره 28 کدملى 5499518823 
صادره تیران وکرون فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

444 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95-رأى شماره 8262مورخه 1396/9/12 خانم اعظم پورغالمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30040 کدملى 
1090298463 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/76 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
96-رأى شماره 8259مورخه 1396/9/12 آقاى مهدى شکرانه به شناسنامه شماره 496 کدملى 1091098182 
صادره نجف آباد فرزند نصراهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/76 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
97-رأى شــماره 8064 مورخه 1396/9/4خانم الهه ضیائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27649 کدملى 
1090274505 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 135 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 489 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
98-رأى شــماره 8148 مورخه 1396/9/8 آقاى سید محمد کافى موســوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
473 کدملى 1091453004 صادره نجف آباد فرزند سید اسداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 90/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 403 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
99-رأى شــماره 8000 مورخــه 1396/9/2 آقاى فرامرز کریم خانى به شناســنامه شــماره 11457 کدملى 
1815556048 صادره آبادان فرزند نصراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/10 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1 فرعى 1163 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

100-رأى شماره 6583 مورخه 1396/7/12 آقاى محمد هاشمى به شناسنامه شماره 481 کدملى 1091129411 
صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/16 مترمربع قسمتى ازپالك شماره481 

واقع درقطعه  7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101-رأى شماره 8129 مورخه 1396/9/7 آقاى سید احمد احمدى شیخ شبانى به شناسنامه شماره 54 کدملى 
1091455902 صادره نجف آباد فرزند ســید عیدى محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 262/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
102-رأى شــماره 8087 مورخه 1396/9/7 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناسنامه شماره 796 کدملى 
1090877188 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 137/26 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1571 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
103-رأى شــماره 8078 مورخه 1396/9/7 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناسنامه شماره 796 کدملى 
1090877188 صادره ازنجف آباد فرزند محموددرششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/52 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1571 اصلى واقع  درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
104-رأى شماره 8242 مورخه 1396/9/11 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناسنامه شماره 796 کدملى 
1090877188 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/08 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 1 فرعى از391 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
105-رأى شــماره 5868 مورخه 1396/6/14 خانم زهرا رســتمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 345 
کدملى 1091527539صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 
142/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 115 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى آقاى مجید امینى نجف آبادى خریدارى نموده است  
106-رأى شماره 5866 مورخه 1396/6/14 آقاى مجید امینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 23925 کدملى 
1090237170صادره نجف آباد فرزند فتح اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/20مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 115 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
107-رأى شــماره 7322 مورخه 1396/8/6 خانم منیر زمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 65 کدملى 
1092076727 صادره نجف آباد فرزند یداله دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
108-رأى شــماره 7323 مورخه 1396/8/6 خانم اکرم ادخ  به شناسنامه شماره 2380 کدملى 1091416443 
صادره نجف آباد فرزند رضا  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
109-رأى شماره 7317 مورخه 1396/8/6 آقاى مسعود نظرعلیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 کدملى 
1091268215 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل  دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
171 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
110-رأى شماره 7318 مورخه 1396/8/6 آقاى مهدى زمانیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1817 کدملى 
1091308268 صادره نجف آباد فرزند یداله دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 171 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
111-رأى شماره 8252 مورخه 1396/9/12 خانم شهال شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2963کدملى 
1090362609 صادره نجف آباد فرزند سید مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 354 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112-رأى شماره 8041 مورخه 1396/9/4 آقاى مهرداد کرداریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24412 کدملى 
1090242042 صادره نجف آباد فرزند کریم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177/75 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 445 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113-رأى شماره 5742 مورخه 1396/6/12 خانم الهه حرى به شناسنامه شماره 284کدملى 1091626383 
صادره نجف آبادفرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 134/55 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
114-رأى شماره 5743 مورخه 1396/6/12 آقاى محمد قربانى  به شناسنامه شماره 265کدملى 1111202060 
صادره فالورجان فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/55 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 1فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
115-رأى شــماره 7301 مورخــه 1396/8/6 خانم فاطمه بیگم صافى به شناســنامه شــماره 570 کدملى 
1090777231 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 300 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى شاهزاده بیگم 

پورمحمدى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 

116-رأى شــماره 8173 مورخــه 1396/9/9 آقــاى پرویزپیرعلــى به شناســنامه شــماره 2204 کدملى 
1818126885صادره آبادان فرزند حســن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 190/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6  اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
117-رأى شماره 7979 مورخه 1396/9/2 آقاى ستاراسدى به شناسنامه شماره 161کدملى 1129295109صادره 
فریدونشهر فرزند بختیاردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

118-رأى شماره 8243 مورخه 1396/9/11 آقاى علیداد گشول به شناسنامه شماره 722 کدملى 1129170322 
صادره فریدونشهر فرزند جعفرقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 275 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
119-رأى شــماره 8149 مورخــه 1396/9/8 آقاى نبــى اله نقى زاده به شناســنامه شــماره 3624 کدملى 
1970431733صادره مسجد ســلیمان فرزند على صالح درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
120-رأى شــماره 8150 مورخــه 1396/9/8 آقاى نبــى اله نقى زاده به شناســنامه شــماره 3624 کدملى 
1970431733صادره مسجد ســلیمان فرزند على صالح درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
121-رأى شــماره 8265 مورخه 1396/9/12 آقاى رســول شــهیدى به شناسنامه شــماره 3016 کدملى 
1091344051 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/50 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122-رأى شــماره 8040 مورخــه 1396/9/4 آقاى مصطفى غالمى به شناســنامه شــماره 9524 کدملى 
1092179811صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/15 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 322اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
123-رأى شماره 7997 مورخه 1396/9/2 خانم نســرین آقائى ملک آبادى به شناسنامه شماره 177 کدملى 
1829365932 صادره خرمشهر فرزند قربانعلى درششدانگ یک بابخانه به مساحت 150/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 741 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124-رأى شماره 7980 مورخه 1396/9/2 آقاى سعید ربیعیان به شناسنامه شماره 687 کدملى 1091131473 
صادره نجف آباد فرزند محمد کریم در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/77 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 14 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
125-رأى شماره 7982 مورخه 1396/9/2 خانم فاطمه کریمى به  شناسنامه شماره 1430کدملى 1092098844 
صادره نجف آباد فرزند اله یار در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/77 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 14 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
126-رأى شماره 7930 مورخه 1396/8/30 آقاى سید عطاءاله شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 102 
کدملى 1090781261 صادره نجف آباد فرزند سید محمود درقسمتى ازیکبابخانه که باقسمتى ازپالکهاى 945/3 
و945/1 تشکیل یکباب خانه راداده اند به مساحت 195/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 932 واقع درقطعه 10 
بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى طبق معاوضه  نامه عادى ازمالک رسمى خانم فاطمه حبیب الهى و آقاى کاظم 

طراوت نجف آبادى وخانم صغرى طراوت نجف آبادى خریدارى نموده است 
127-رأى شــماره 7354 مورخــه 1396/8/9 آقاى روح اله مومن زاده به شناســنامه شــماره  832   کدملى 
1091600491صادره نجف آباد فرزند باقر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 142/31 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 938اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
128-رأى شماره 8174 مورخه 1396/9/9 آقاى حسن قاسمى اســفیدواجانى به شناسنامه شماره 58 کدملى 
5499530203 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 1 فرعى از835 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
129-رأى شــماره 15028 مورخه 1395/12/10 خانم گلنارعبدالحســین زاده به شناسنامه شماره 64 کدملى 
1129967141 صادره فریدونشهر فرزند عبدالحسین درششــدانگ یک بابخانه به مساحت 196/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
130-رأى شماره 3474 مورخه 1396/4/8 آقاى نادرقاسمى به شناسنامه شماره 24572کدملى 1090243642 
صادره نجف آباد فرزند حاجى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 60/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 86اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
131-رأى شماره 3475 مورخه 1396/4/8 خانم فرشته رحیمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 26606کدملى 
1090264003 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
60/35 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 86اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
132-رأى اصالحى شماره 8876 مورخه 1396/9/30 پیرو رأى شــماره 14252 مورخه 1395/11/24 خانم 
شهنازرضائیان که دررأى قبلى شماره قطعه اشتباها 4 قیدشده بود وصحیح آن قطعه 10 مى باشد ورأى صادره 

قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامى باشد 
133-رأى شــماره 7473 مورخــه 1396/8/14 خانــم مرضیه نوریان به شناســنامه شــماره 1272 کدملى 
1091249636 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 488 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
134-رأى شــماره 6682 مورخــه 1396/7/15 خانــم ملیحــه نوریان به شناســنامه شــماره 530 کدملى 
1091098522صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 74/37 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 437 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
135-رأى شماره 7116 مورخه 1396/7/29 آقاى فضل اهللا شاه محمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 417 
کدملى 1091528251صادره نجف آباد فرزند ناصر درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب مغازه به 
مساحت 176/96 مترمربع برروى پالك شماره 878/5 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
136-رأى شماره 7115 مورخه 1396/7/29 آقاى محمد جعفر شاه  محمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2158 کدملى 1092106121صادره نجف آباد فرزند ناصر درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب مغازه 
به مساحت 176/96 مترمربع برروى پالك شــماره 878/5 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشارنوبت اول :1396/10/9 تاریخ انتشارنوبت دوم :1396/10/24  م الف: 

7246 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/247
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم شرکت زرین کوالك با وکالت رضا رضایى درخواستى به مبلغ 50/000/000 ریال به 
طرفیت آقاى حسن خواجویان که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 503/96 در شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/12/2 ساعت 10 صبح در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1307 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /153 /10
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم شرکت زرین کوالك با وکالت رضا رضایى درخواستى به مبلغ 28/000/000 ریال به 
طرفیت آقاى علیرضا آبدار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 501/96 در شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 12/2 /96 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1305 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/154
ابالغ

کالسه پرونده: 162/96 شــماره دادنامه: 401 تاریخ: 96/9/12 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف باغبادران 
خواهان: بهمن داریوش فرزند بهرام- کرچگان چم تقى خ ابن ســینا خوانده: الله روشن فرزند عبدى به نشانى 
اصفهان گلدیسان فاز 4 خ سلمان فرعى 2 شرقى پ 24 واحد اول فعال مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند 
رسمى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت 
به کالس فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى بهمن داریوش 
فرزند بهرام به طرفیت الله روشن فرزند عبدى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودروى سوارى پراید مقوم به 
30/000/000 ریال و مطالبه خسارات قانونى وارده، با این توضیح که خواهان اظهار داشته که یک دستگاه سوارى 
پراید به شماره انتظامى 465ل59- ایران 53 را از خوانده خریدارى نموده و خوانده با ارائه وکالتنامه فروش از مالک 
قبل خودرو اقدام به تعویض پالك به نام اینجانب نموده و لکن از حضور در دفترخانه اسناد رسمى جهت انتقال سند 
امتناع نموده که تقاضاى الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى خودروى مذکور دارد. با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمى رونوشت مصدق قرارداد استنادى که حاکى از انتقال خودرو موضوع دعوى به موجب 
عقد بیع به خواهان است و الیحه تقدیمى خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهى در جلسه شورا حضور 
نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده و ســند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است و پاسخ استعالم 
از پلیس راهور که مالکیت خودرو را به نام خواهان اعالم و مالکیت قبل خودرو را آقاى على تنید اعالم نموده و با 
توجه به وکالت نامه 2759 به نام خوانده خانم الله روشن و اینکه انتقال سند از آثار بیع است، لذا دعوى خواهان را 
وارد دانسته و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 96/8/15 مستنداً به ماده 9 قانون 
شوراى حل اختالف و مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید به شماره انتظامى 53-465 ل 59 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 400000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه محترم بخش باغبادران مى باشد. م الف: 1306 محمودى تبار-  قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف 

باغبادران (مجتمع شماره یک) /10/155
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973640301391 شماره پرونده: 9609983640300869 شماره بایگانى شعبه: 960903 
خواهان: فاطمه گودرزى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر فوالدشهر- محله ب 4 
ساختمان فرهنگ طبقه 4 خوانده: مهدى کردبچه حصارگلک فرزند غالمعلى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
حضانت فرزند مشترك گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان خانم فاطمه گودرزى فرزند حسین به طرفیت خوانده 
مهدى کردبچه فرزند غالمعلى به خواسته صدور حکم حضانت فرزند مشترك به نام ایلیا متولد 1389/6/21 بدین 
شرح که خواهان با تقدیم رونوشت سند نکاحیه و شناسنامه طفل اظهار داشته با خوانده ازدواج موقت کردم و حاصل 
ازدواج ما یک پسربچه به نام ایلیا است و به دلیل این که همسر سابقم ما را رها کرده است و مسئولیتى در قبال فرزند 
مشترك ندارد تقاضاى صدور حکم مبنى بر حضانت فرزند مشــترك دارم خوانده على رغم نشر آگهى در جلسه 
حضور نیافته و دفاعى به عمل نیاورده است براساس اسناد سجلى 1- رابطه مادر و فرزندى بین طرفین وجود دارد 
2- با توجه به اظهارات زوجین نامبردگان مدتى است که جداى  از یکدیگر زندگى مى کنند 3- براساس تبصره ماده 
1169 از قانون مدنى بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختالف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودك به 
تشخیص دادگاه است 4- سن طفل مشترك باالتر از هفت سال است 5- با توجه به عدم حضور پدر و عدم مسئولیت 
پذیرى ایشان در قبال فرزند مشترك دادگاه حضانت مادر را به مصلحت طفل نزدیک تر مى داند از این روى دادگاه 
دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1169 از قانون مدنى حضانت طفل مشترك را به خواهان واگذار مى 
کند. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر است. م الف: 1304 قاسمى- رئیس 

شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/156
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961048 خواهان سید رضا حسینى دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 45/000/000 
ریال به طرفیت 1- طیبه جانى پور 2- رضا ماهرانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/11/12 
ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 45 
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: 31068 شعبه 45  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/164 
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شــهردار اصفهان گفت: تنها راه پیشرفت براى توسعه 
اقتصادى شهر،  استفاده از ظرفیت کارآفرینى است.

قدرت ا... نوروزى اظهارداشــت: شــهر اصفهان براى 
خروج از وضعیت کنونى، نیاز به تقویت کارآفرینى دارد، 

زیرا در اصفهان کارآفرینى اولویت باالیى دارد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه تنها راه پیشرفت اقتصادى، 
توسعه کارآفرینى در شهر است، تصریح کرد: در شرایط 
کنونى در اصفهان چــاره اى جز افزایــش کارآفرینى 
نداریم. وى ادامه داد: در سال 93 میزان تولید ناخالص 
داخلى در اصفهان رقمى درحدود 25 هزار میلیارد تومان 
بود که اگر بخواهیم این رقــم را افزایش دهیم،تنها راه 

پیشرفت، استفاده از ظرفیت کارآفرینى در شهر است.
وى ادامــه داد: تجربه رشــد اقتصادى در بســیارى از 
کشــورهاى مطرح دنیا مانند ژاپن، سوئد و کانادا نشان 
مى دهد، توسعه عنصر کارآفرینى، مؤلفه اصلى توسعه 

اقتصادى این کشورها بوده است.
وى با تأکید بر اینکه ناگزیریم اکوسیستم هاى کارآفرینى 
را در شهر اصفهان بهبود بخشیم، ادامه داد: براى این کار 
چاره اى جز توسعه مراکز رشــد نداریم. باید فضاى کار 
اشتراکى در اصفهان ایجاد شود و توسعه شتاب دهنده ها 
با همکارى بخــش خصوصــى در دســتور کار قرار 

گیرد. 

فرماندار اصفهــان گفت: درحدود 99 هــزار نفر از زنان 
استان در مراکز مختلف شاغل هســتند، 200 سازمان 
مردم نهاد هست که 175 ســمن در رشته هاى مختلف 

فعال هستند.
احمــد رضوانى اظهار داشــت: نقش زنان در توســعه، 
پیشــرفت و  ســازندگى  پس از انقالب داراى اهمیت 
باالیى است و به همین سبب، حوزه زنان نیازمند توجه 

بیشترى است.
وى افزود: توسعه روستایى از گذشته تا به امروز و  در همه 
دولت ها مورد اهمیت بوده است اما هنوز امکانات، خدمات 

و... هنوز کافى نیست.

فرماندار اصفهان گفت: اصفهان یکى از پرجمعیت ترین 
شهرهاى ایران اســت و یک میلیون و 109 هزار نفر از 

جمعیت آن را جامعه زنان تشکیل مى دهد. 
وى ادامه داد: حدود 99 هزار نفر از زنان استان در مراکز  
مختلف شاغل هستند، 200 سازمان مردم نهاد هست که 
175 سمن  در رشته هاى مختلف فعال هستند و حتى در 

حوزه دهیارى تعدادى از این زنان مشغول به کارند .
رضوانى در پایان توصیه کرد: براى توســعه روســتا با 
مشارکت زنان  جدیت و  برنامه ریزى بیشترى الزم است 
و زنان با ارائه راهکارهاى مناسب در حوزه اشتغال بانوان 

و فعالیت هاى دیگر باید فعال تر برخورد کنند.

 99 هزار زن در استان اصفهان 
شاغل هستند

توسعه کارآفرینى، مؤلفه 
اصلى رشد اقتصادى اصفهان

نمایشگاه خیریه نگارگرى 
در نگارخانه خورشید

نمایشـگاهى از آثـار نگارگـرى «آذر باقـرى» در 
نگارخانه خورشید برگزار مى شود.

این هنرمند اظهارداشـت: در این نمایشگاه 34 اثر در 
ابعاد کوچـک و بزرگ ارائه شـده که 9 اثـر اکریلیک 
روى بوم و سـایر آثار به صورت آبرنگ خلق شده اند. 
وى افزود: تمایل داشتم بنا به خواسته و سلیقه خودم 
اقدامـى بـراى حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر جامعه 
انجام بدهم، چون نقاشى مى کشیدم و گالرى نیز به 

خودمان تعلق دارد. 
نمایشـگاه خیریه نگارگرى، دیروز ساعت 16 افتتاح 
شد و عالقه مندان براى بازدید از آن مى توانند تا 13 
دى ماه ساعت 16 تا 20 به نگارخانه خورشید، واقع در 

انتهاى خیابان شیخ کلینى، پالك 15 مراجعه کنند.

پارکینگ هاى شهر براى 
معلوالن رایگان است

معـاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
با اعـالم اینکـه پارکینگ هاى شـهر براى اسـتفاده 
جانبازان و معلوالن رایگان اسـت، گفـت: جانبازان و 
معلوالن مى توانند با نشان دادن پالك خودروى خود 

و یا ارائه کارت جانبازى، از این طرح بهره مند شوند.
علیرضـا صلواتى اظهارداشـت: بـه منظـور تکریم و 
اهمیت جایگاه معلوالن در جامعه، تمامى پارکینگ ها 
به خصوص پارکینگ هاى مرکز شهر براى استفاده از 

این قشر رایگان شد.

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: مدیرانى که با ســرمایه گذاران، 
کارآفرینان و مردم در این استان همکارى نکنند، کنار گذاشته 

خواهند شد.
محسن مهر علیزاده بیان داشت: برخى مسئوالن نیت تخریب 
ندارند و هدف آنها خدمت اســت، اما آنجا کــه باید از حوزه 
اختیارها و وظیفه ها اســتفاده کنند، کوتاه مى آیند که نشان 
مى دهد مشکل اصلى اســتان اصفهان فرایندهاى دست و 

پا گیر ادارى است.
وى افزود: برخى اقدام ها که امروز صورت نمى گیرد، ناشى از 
سیستم ادارى و نگاه غلط در مورد ارتباط مردم با دولتمردان یا 
نماینده هاى دولت است و به دلیل بغض و کینه نمى باشد، اما 

باید این رویکرد اصالح شود.
استاندار اصفهان اضافه کرد: مدیران کل استان ها و رئیسان 
اداره هاى شهرستانى باید در چارچوب اختیارها، امور را تسهیل 
کنند، زیرا نتیجه شرایط کنونى، خشکاندن ریشه هاى تولید، 
تجارت و اشتغال است که در نهایت شرایط دشوارى را براى 
آینده فرزندان این جامعه رقم خواهد زد. وى گفت: هم اکنون 
شرایط درآمدى و هزینه هاى کشــور به گونه اى است که با 
محدودیت هایى مواجه هســتیم و باید با بازنگرى در رفتار 
ادارى با مردم، از تعطیلى کارگاه هــاى تولیدى جلوگیرى و 

شرایط براى فعالیت افراد بیکار فراهم شود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اســتفاده از فرصت هاى موجود 
گفت: جمعیت ایران از 30 میلیون نفــر در ابتداى انقالب به 
80 میلیون نفر کنونى رســیده در حالى که در گذشته فرش 
دستباف ایران در جهان جایگاه نخست را داشت، اما طى چند 

سال گذشته با رقیبان جدى در این زمینه رو به رو هستیم.

استاندار اصفهان: 

مدیران غیرهمسو کنار گذاشته مى شوند

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106837109781 شماره پرونده: 9609986837101467 شماره بایگانى شعبه: 961592 
خواهان آقاى محمدرضا مومنى افجدى فرزند حسین دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین مومنى افجدى 
فرزند جواد و دادستان محترم اصفهان به خواسته صدور حکم رشد تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و 
به کالسه 9609986837101467 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/11/11 ساعت 9/00 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى حسین مومنى افجدى فرزند جواد 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 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: 

31033 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  /10/165
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- شرکت زرین کوالك سپاهان با وکالت آقاى رضا رضائى دادخواستى به مبلغ یکصد 
میلیون ریال بطرفیت خانم اکرم دوست محمدى و شرکت راهیان دریا بر یس که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 636/96 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/11/9 
ساعت 4/00 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 

الف: 1315 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/221
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- شرکت زرین کوالك با وکالت آقاى رضا رضائى دادخواستى به مبلغ 50/900/000 ریال 
بطرفیت خانم مرجان یوسفى فرزند على مراد که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 637/96 در 
شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/11/9 ساعت 4/15 عصر در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1314 شعبه سوم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/222
آگهی مزایده اموال منقول

اجراي احکام کیفرى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 954305الف موضوع علیه عبدالحمید کیانى اجگردى 
درتاریخ 96/11/8به منظور فروش یک دستگاه نیسان پاترول (امبوالنسى )4درب مدل 1372رنگ سفید روغنى 
به شماره انتظامى 91ص346ایران 22شش سیلندرسوخت بنزین از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراي احکام شعبه اول دادسراى فالورجان اطاق 124 برگزار نماید .اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستري به مبلغ 70/000/000ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حســاب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 939 دادورز اجراي احکام حقوقی دادگســتري 

فالورجان 10/242 
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ : 96/10/02 – شماره : 236-96 آقاى محمد نصیرى فرزند چراغعلى خوانده پرونده کالسه 96/567 به شما 
ابالغ مى گردد که در جلسه رسیدگى پرونده فوق در روز شنبه مورخ 96/11/9 رأس ساعت 15:30 به شوراى حل 
اختالف 6 حقوقى به آدرس فالورجان – پیربکران – جنب اداره آمــوزش و پرورش مراجعه فرمایید . م الف 941 

سیدابراهیم موسوى رئیس شوراى حل اختالف 6 حقوقى فالورجان 10/243 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به ناصر سالمى- خواهان حیدرعلى شریفیان جزى بوالیت از طرف نوید شریفیان 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو سوارى پراید در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما 
تقدیم که به کالسه 593/96 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/11/9 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس 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 شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2371 شوراى حل 

اختالف شهر گز /10/244 
حصر وراثت

خانم بهجت بیات شناسنامه شماره 849 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى 
بشماره پرونده 585/96 س ح 96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان یعقوب بهرامى فرزند 
محمدصادق ب شناسنامه شماره 470 در تاریخ 1396/09/21 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از: 1- 
محمدصادق بهرامى فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفى پدر 2- پرى فرهادى روزبهانى فرزند على 
تقى شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفى مادر 3- حنانه بهرامى فرزند یعقوب شماره شناسنامه 5100257830 نسبت 
با متوفى دختر 4- آناهیتا بهرامى فرزند یعقوب شماره شناسنامه 5100379359 نسبت با متوفى دختر 5- محمدامین 
بهرامى فرزند یعقوب شماره شناسنامه 5100428031 نسبت با متوفى پسر 6- بهجت بیات فرزند هوشنگ شماره 

شناسنامه 849 نسبت با متوفى همسر م الف: 2385 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /10/245
ابالغ

تاریخ96/6/11 راي شورا در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه عبدالرضا کیانى فرزند محمود ساکن اشترجان خ 
شقایق شهرك ستایش بلوك 22 به طرفیت مسلم آریان ساکن فوالدشهر4-برج هشت بهشت به خواسته مطالبه 
مبلغ نود میلیون ریال بابت3 فقره /چک به شــماره392785و392787و392786 سند عادي ومطالبه خسارات 
تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرسی در 
شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابزاري از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده 
ونسبت به مســتندات ابزاري خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستند نشده ودلیل 
مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ومستندات ابزاري خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 
و313و311و303و309 قانون تجارت خوانده را به پرداخت نود میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل 

خواسته وپرداخت و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه 
دراجراى احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر 
تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر 
شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشد م الف: 830 قاضى شوراى  حل اختالف شهرستان 

فالورجان محمدحسین حیدرى 10/246 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شماره 267 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شهرزاد حاج امینى   فرزند قربانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9   م الف 7253   حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد  10/248
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شماره 268 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدرضا نورمحمدى   فرزند احمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9    م الف 7254حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/249
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 113/1 فرعى از113واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى شمس  فرزند علیرضا در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9   م الف 7255حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/250
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 436/8واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى یوسفى نجف آبادى    فرزند حسینعلى    در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/9    م الف 7256 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد10/251
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 602/2واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدعباس موسوى    فرزند سیدمهدى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9   م الف7257 حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/252
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب جاى خانه  پالك  شماره 855/2واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا محمدى   فرزند عباس   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/10/9   م الف7258 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد10/253
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز پالك  شــماره 461/2واقع درقطعه 5  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى نوریان نجف آبادى    فرزند حسین   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/9    م الف7259 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/254
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 959/55 فرعى مجزاشده ازپالکهاى 959/1 و 959/2 واقع 
درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا هنرمند اله آبادى     فرزند حسنعلى  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 

ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:96/10/9   م الف 7260 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/255
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه باستثناى ثمنیه اعیانى پالك  شماره 959/57واقع درقطعه 7  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین هادى نجف آبادى  فرزند على در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9   م 

الف7261 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 10/256
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  یک قطعه  زمین پالك  شماره 1975واقع درقطعه 10  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبداهللا زمانیان    فرزند عباسعلى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/10/9    م الف7262 حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد  10/257
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مشجره پالك  شماره 422/6واقع درقطعه 8  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نادرسیاسى    فرزند محمدعلى وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/11/2 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/10/9   م الف 7263 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد  10/258
ابالغ وقت رسیدگى

 تاریخ : 96/10/02 – شماره : 235-96 آقاى سید محمد انصار فرزند سیدمصطفى خوانده پرونده کالسه 96/566 به 
شما ابالغ مى گردد که در جلسه رسیدگى پرونده فوق در روز شنبه مورخ 96/11/9 رأس ساعت 00 :15 به شوراى 
حل اختالف 6 حقوقى به آدرس فالورجان – پیربکران – جنب اداره آموزش و پرورش مراجعه فرمایید . م الف 942 

سیدابراهیم موسوى رئیس شوراى حل اختالف 6 حقوقى فالورجان  10/259 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960433ج/3  له  آقاى على رجب لندى و خانم مریم برندگى با وکالت از آقاى سعید آقابابایى و علیه 
آقاى خداداد بهامیر قهفرخى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/897/167/894 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 1396/11/10 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 21/343 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملکى آقاى على رجب لندى 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 شــده 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 باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك ثبتى به شماره 
ملک 17217 باقیمانده از فرعى 128 اصلى بخش 14 واقع در خانه اصفهان، خیابان گلخانه، کوى جنب، کوى یاس 
شرقى، بن بست گل سرخ، پالك 8 بر اثر تصویر سندهاى ماکیت ارائه شده پرونده ششدانگ ملک داراى مساحت 
191/73 مترمربع مى باشد. مشخصات ملک: داراى مجوز احداث سه سقف با متراژ حدود 370 مترمربع مى باشد که 
به صورت یک واحد مسکونى مکمل در طبقه همکف (منهاى 60) و دو واحد باالى همکف به متراژ تقریبى هر کدام 
121/20 مترمربع مسکونى مى باشد ساختمان احداث شده به صورت بتونى با سقف تیرچه و بلوك مى باشد داراى 
نماى بیرونى به صورت آجرنما و در قسمت پایینى آن به صورت سنگ مى باشد داراى انشعابات آب و برق و گاز و 
فاضالب مى باشد. در طبقه منهاى 60 و طبقه میانى کابینتها کار شده و تقریباً تاسیسات آن تکمیل است و طبقه فوقانى 
فاقد کابینت و از لحاظ نازك کارى تکمیل نیست. با احتساب جمیع جهات و موقعیت ملک و با در نظر گرفتن عوامل 
موثر و قیمت هاى روز بازار ارزش ششدانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون به هر یک از سازمان ها و 
ارگان ها شهردارى بانک ها و یا فروش واحدهاى احداثى به شخص دیگر شش میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل 
ششصد و چهل میلیون تومان جهت نرخ قیمت مزایده ارزیابى مى گردد. م الف: 29834 منصورى- مدیر و  دادورز 

اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /9/786
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره: 960424- 96/9/22 در خصوص پرونده کالســه 960424 شعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخواه مهرداد بهرامى فرزند مرتضى شغل: دانشجو نشــانى: اصفهان خیابان کاوه کوى 5 آذر روبه روى 
استخر فجر پ 20 کدملى 1270752820 به طرفیت رضا آبکار نشانى: مجهول المکان تجدیدنظرخواهى نموده 
است؛ لذا با توجه به مجهول المکان بودن رضا آبکار برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 
شده تلقى و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 29841 شعبه 24 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /9/843
اخطار اجرایى

شماره: 192/95 به موجب راى شماره 9609970350100775 تاریخ 96/5/15 شعبه یک دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان که قعطیت یافته است محکوم علیه مجید دهقان قهجاورستانى به نشانى مجهول المکان محکوم است 

به پرداخت مبلغ 280/000 /  17 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/19 لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له یعقوب کریمى 
عندالمناف به نشانى: چهارباغ عباسى، کوى کازرونى پاساژ مهدى فروشگاه وحدت که توسط اجراى احکام وفق 
شاخص بانک مرکزى محاسبه مى گردد و همچنین نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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: 29835 شعبه 24 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/844
ابالغ

کالسه پرونده: 960587 شماره دادنامه: 9609976796102728 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حمید جمشیدیان قلعه سفیدى به آدرس اصفهان- مشتاق دوم برآن شمالى روستاى جوزدان نبش 
کوچه شاهد خوانده: هاشم فرجى به آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه چک به مبلغ سى میلیون ریال شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى حمید جمشیدیان قلعه سفیدى به طرفیت هاشم فرجى 
به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال وجه چک به شــماره 217088 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (12/28 /95) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 29830 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/853
ابالغ

کالسه پرونده: 960424 شماره دادنامه: 9609976795400837- 96/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهرداد بهرامى نشانى: اصفهان- خ کاوه- کوچه تربیت معلم خوانده: رضا آبکار نشانى: 
مجهول المکان خواسته: تقاضاى مطالبه خسارت ناشى از تصادف مورخ 96/5/23 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى مهرداد بهرامى 
به طرفیت آقاى رضا آب کار بخواسته مطالبه مبلغ 7000/000 ریال بابت خســارت وارده ناشى از تصادف مورخ 
1396/5/23 و هزینه دادرسى به مبلغ 1000/000 ریال که خواهان مدعیست است بابت تصادف مورخ 96/5/23 از 
طرف خوانده خساراتى متحمل شده ام که به میزان خواسته مى باشد که خوانده با وصف ابالغ وقت رسیدگى از طریق 
نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نشده است و الیحه اى نیز تقدیم نداشته است که درخصوص ارائه کروکى توسط 
خواهان در تاریخ 96/8/7 حضوراً به ایشان اخطار شد هزینه کارشناسى را تودیع نماید که نامبرده در فرجه قانونى نسبت 
به تودیع هزینه کارشناسى اقدام ننموده است لذا شورا کارشناسى درخصوص ترسیم کروکى و میزان تقصیر خوانده را 
از عداد و تمایل وى خارج و مستنداً به ماده 259 قانون آ.د.م قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید که قرار 
صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى 

باشد. م الف: 29844 شعبه 24  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/856
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 1396/12/448379 صدیقه قیصرى نیاء نجف آبادى فرزند غالمرضا بموجب درخواست وارده بشماره 
961218641548939 مورخ 1396/09/13 باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت تمامت یازده –سى و ششم سهم مشاع از پنجاه و شش سهم یک دانگ 
مشاع از ششدانگ قریه ملک آباد پالك ثبتى 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه 359 دفتر 17 
امالك ذیل ثبت 3133 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 0470368 سرى الف/16-88 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 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 96/10/09، 7165/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد10/140
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهناز قدیریان با وکالت نسیبه سیروس دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه یازده میلیون ریال به 
طرفیت خوانده رسول جاللى جالل آبادى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 430/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/09 ساعت 15 عصر 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. 7284/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد10/260
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهناز قدیریان با وکالت نسیبه سیروس دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه شش میلیون ریال 
به طرفیت خوانده سعید عباسى به شــوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 431/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/09 ســاعت 15/30 عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 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 نشــر 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7285/ م الف شعبه 6 شوراى حل 

اختالف نجف آباد10/261

مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان به 
طرح «خطرپذیرى» در استان اشــاره کرد و بیان 
داشت: در این طرح استعداد هر شهرستان و بخش 
در خصوص وقوع حوادث، ضرایب آسیب پذیرى و 
اقدامات فنى و اجرایى بررسى شده و براى کنترل 
و پیشگیرى از رخداد حوادث، هماهنگى هاى الزم 

صورت مى پذیرد.
منصــور شیشــه فروش اظهار داشــت: برگزارى 
دوره هاى آموزشى، مانورهاى تمرینى، همایش هاى 
علمــى، ســناریوهاى عملیاتــى و تجهیز بخش 
تخصصى به امکانات از جملــه اقدامات مدیریت 
بحران اســتان اصفهان به منظور آمادگى الزم در 

برابر حوادث غیرمترقبه و بالیاى طبیعى است
وى به طرح «خطرپذیرى» با همکارى دانشــگاه 
اشــاره کرد و گفت: در ایــن طرح اســتعداد هر 
شهرســتان و بخش در خصوص وقــوع حوادث، 
ضرایب آســیب پذیرى و اقدامات فنــى و اجرایى 
بررسى شــده و بــراى کنتــرل و پیشــگیرى از 
رخــداد حــوادث، هماهنگى هــاى الزم صورت 

مى پذیرد.

اجراى طرح «خطرپذیرى»
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فوالدشهر با اجراى پروژه هاى سرمایه گذارى 
متمایز مى شود
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 توسعه گردشگرى در سمیرم، رونق اقتصادى ایجاد مى کند
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شهرداران باید حمایت قضائى 
شوند
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ونشوشونشوشونشوششوشونششوشون
شهردار گز گفت: شهرداران مظلوم ترین 
افراد در حوزه کارى خود هستند و نگاه ها 
نسبت به آنان باید تغییر کند و از آنها حمایت 
قضائى صورت گیرد.
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مشاغل آالینده و مزاحم 
محدوده شهرها پلمب 

مى شوند
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اداره شهرها نیازمند 
مدیرى است که توان 

حل مسائل روز را داشته 
باشد
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آسفالت و لکه گیرى 
معابرتمامى محالت 

فالورجان 

3

زیان یک میلیارد 
تومانى آران و بیدگل 
در حوزه حمل و نقل 

عمومى

3

 باید به دنبال صنعت 
بدون دودکش باشیم

تدوین23 سند براى رفع خألهاى مدیریت شهرى

 بهسازى و احیاى فضاى سبز بلوار مصطفى خمینى نطنز

زرین شهر 
درختکارى شد

2

هدیه 30 درصدى 
ساخت و ساز را از 

دست ندهید

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى کاشان از برپایى نخستین نمایشگاه 

تخصصى گل و گیاه در این شهرخبر داد.
 حمیدرضا ممیز گفت: نخســتین نمایشــگاه 
تخصصــى گل و گیاه از فردا دهــم دى ماه تا 
15 دى مــاه 96 در مجتمــع کارخانجــات 
مخمل و ابریشم از ســاعت 15 تا 22 پذیراى 

بازدیدکنندگان خواهد بود.
وى افزود: ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى کاشــان به موازات فعالیت در حوزه 
توسعه فضاى سبز درون شهرى و برون شهرى 
که منجر به احداث بیش از 60 بوســتان درون 
شهرى و ایجاد بالغ بر 300 هکتار جنگل کارى 
در قالب کمربند سبز شهرى است، سعى کرده تا 
با برگزارى نخستین نمایگاه گل و گیاه، اقداماتى 
را در جهت فرهنگسازى و ایجاد نشاط در میان 

شهروندان به انجام رساند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى کاشــان با اشــاره به محصوالت 
عرضه شــده در این نمایشــگاه اظهار داشت: 
تولید کنندگان داخلى گیاهان آپارتمانى، انواع 
کاکتوس و گیاهان فضاى باز و دست اندرکاران و 
تولید کنندگان ملزومات و نهاده هاى کشاورزى 
با ابزارآالت باغبانى حضور خواهند داشت تا در 
محیطى مناســب به مبادله تجربیات و نمایش

 توانمندى ها بــا آخرین دســتآوردهاى خود 
بپردازند.

 مجلس صدور جواز پایان کار ســاختمان ها را 
منوط به دسترس پذیر کردن اماکن براى افراد 

معلول کرد. 
با تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، 
صدور جــواز پایان کار ســاختمان ها منوط به 
دسترس پذیرى اماکن مسکونى، ادارى، تجارى، 
درمانى و آموزشى توسط صاحبان ساختمان ها 

براى معلوالن شد.
دراین الیحه آمده اســت: شهردارى ها مکلف 
هســتند صدور پروانــه احداث و بازســازى و 
پایان کار بــراى تمامى ســاختمان ها، اماکن 
با کاربــرى عمومــى از جملــه مجتمع هاى 
مســکونى تجارى، ادارى، درمانى و آموزشى 
را با رعایت ضوابط و اســتانداردهاى مصوب 
شــورایعالى شهرســازى و معمــارى ایران 
و اصالحــات پــس از آن دربــاره دســترس 
پذیرى افــراد داراى معلولیت توســط مجرى 

مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده، شهرداران و روساى 
نظام مهندســى، مســئول اجرا و نظــارت بر 
ُحســن اجراى این ماده بوده و متخلفان از این 
قانون، حسب مورد به مجازات تعزیرى، جزاى 
نقدى درجه 5 تــا 8 موضوع مــاده 19 قانون 
مجازات اســالمى، انفصال موقت یــا دائم از 
خدمــات عمومى، تنزل مقــام و یا محرومیت 
از انتصاب به پست هاى حســاس و مدیریتى 
و یا اخــراج از نهاد یا ســازمان متبوع محکوم

 مى شوند.

با تصویب قانون شهردارى هادر ســال 1334 و در 
بند 20 ماده 55 قانون مذکور، مصادیقى از مشــاغل 
آالینده و مزاحم در شــهر و نحوه برخورد با آنها بیان 

شده است.
نحوه ساماندهى مشاغل و صنوف از سوى مدیریت 
شــهرى از گذشــته تا کنون دســتخوش تغییرات 
چشمگیرى شده است. با گذشــت زمان و گسترش 
شهرها و شهرنشینى و اهمیت دســتیابى به محیط 
پا ك و مناســب براى زندگى، لــزوم وضرورت هر 
چه بیشــتر ســاماندهى صنایع و مشاغل محسوس 
مى باشــد. با تصویب ممنوعیت اســتقرار صنایع در 
شــعاع 120 کیلومترى شــهر ها در خرداد 1346 از 
ســوى هیئت وزیران و با تصویب قانون تأســیس 
شهرك هاى صنعتى در سال 1362 ، شرکتساماندهى 
صنایع و مشاغل به عنوان بازو ى اجرایى این مصوبه، 
با صدور آراى بند20 قانون شــهرداریها الزام قانونى 
براى انتقال صنایع آالینده و مزاحم را به دست آورده

 است.
البتــه قوانین و مقــررات متعددى در ارتبــاط با امر 
ســاماندهى صنوف، جلوگیرى از آلودگى ناشــى از 
فعالیت هاى کارگاه ها و مشاغل شهرى و رشد اقتصاد 
ملى وجود دارد که ارگان ها، ســازمان ها و نهادهاى 
متعددى را جهت رســیدن به اهداف مذکور همگام 

مى سازد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراى اصناف کشور، 
اتحادیه هــاى صنفى، بانک ها، وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى، ســازمان محیط ز یست، 
ناجا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، دادگسترى 
و شــهردارى ها به موجب قوانین و مقررات موجود 
هر کدام سهمى در امر ساماندهى صنوف و مشاغل 

برعهده دارند.
شــهردارى ها نیز از گذشــته تا به امروز با ســاخت 
مجتمع هاى صنفى وســاماندهى صنایع و مشاغل 
مزاحم به بیرون از ســطح شــهر و رفع آلودگى ها 
و مزاحمت هاى حاصــل ازفعالیت هــاى صنفى و 
صنعتى، تخریب آلونک هاى قدیمــى، جمع آورى 
دکه هاى قدیمى، احداث شــهرك هــاى صنعتى و 
مجتمع هــاى خدماتى، وظایف خــود را جامه عمل 

پوشانده اند.

انتقال شــیمیایى فروشان به حاشــیه شهر، احداث 
مرا کز

خریــد و فروش تخصصــى خودرو جهــت تمرکز 
فروشــندگان خودرو،راه اندازى بازارها به اســتناد 
مصوبــه شــوراهاى اســالمى شــهر بــه منظور 
ساماندهى دستفروشان، اشــتغال مددجویان و زنان 
سرپرست خانوار و اقشار آســیب پذیر تحت پوشش 
مؤسســات حمایتى جهت ایجــاد کار و وا گذارى 
غرفــه، احداث مرا کــز خرید و فــروش پرندگان و 
احداث مجتمع صنفى – خدماتــى، از اقدامات مؤثر 
شــهردارى ها در امر ســاماندهى و بهبود وضعیت 
زندگى و سالمت شهروندان بوده که عملى گردیده

 است.

ولى با توجه به جمعیت رو به رشــد، مهاجرت هاى 
روزافزون و بحران آلودگى هاى ز یســت محیطى، 
به نظر میرسد شهردارى ها ضمن تأ کید بر اقدامات 
مستمرگذشته، مى بایست با تکیه بر مشارکت هاى 
مردمى و با همکارى اتحادیه هاى صنفى، بسترهاى 
الزم از نظر امکانات، تسهیالت و خدمات موردنیاز و 
فضاهاى مناسب کسب و کار صنوف در خارج از شهر 
را تحقق بخشــده و با توجه به عدم تجانس صنوف 
در برخى از محالت سطح شــهرها و وجود مزاحمت 
جهت خانــه هــاى مســکونى همجــوار، جدیت 
و تــالش شــبانه روزى بــه منظور ایجــاد محیط 
مناســب زندگــى بــراى شــهروندان را افزایش

 بخشند.

***
هم ا کنون مطالعات و انجام پژوهش جهت بررسى

وضعیت صنایع مزاحم و ساماندهى آنها با شناسایى 
دقیق شاخص هاى تجانس و عدم تجانس صنایع و 
طبقه بندى در دستور کار شــهردارى ها قرار گرفته 

است.
عالوه بر مسئولیت هاى فوق، شــرکت ساماندهى 
صنایع و مشــاغل شهربه ســبب اهمیت بهداشت و 
زیبایى محیط شهرى، مســئولیت کنترل جمعیت و 
امحاى جوندگان مضر و موذى شهرى و سگ هاى 
بدون صاحب، نظارت بر فعالیت کیوسک ها با هدف 
اصالح مبلمان شهرى، رفع ســدمعبر، درجه بندى 
کیوسک ها وشناسنامه دار کردن آنها را برعهده دارد.

ساماندهى مشاغل در سایه تعامل با اصناف
برپایى نخستین نمایشگاه 

تخصصى گل و گیاه 
در کاشان 

صدور جواز پایان کار 
ساختمان ها با  دسترس پذیر 

بودن براى معلوالن
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مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از آغاز اجراى مرحله 
دوم بسته تشویقى ساخت و ســاز با 30 درصد تخفیف 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى خبر داد و گفت: 
خوشبختانه مردم از مرحله اول بسته تشویقى با 35 درصد 

تخفیف، استقبال خوبى کردند.
نادر آخوندى اظهارداشــت: بسته تشویقى ساخت و ساز 
امسال از سه دوره تشکیل شده اســت که دوره اول به 
مدت یک ماه از تاریخ 29 آبان لغایت 30 آذر ماه ســال 
جارى با 35 درصد تخفیف ارزش افزوده تجارى و تراکم 
مسکونى بود و مورد استقبال سرمایه گذارن، انبوه سازان 

و شهروندان قرار گرفت.

وى با بیان اینکه مرحلــه دوم از ابتداى دى ماه آغاز و تا 
15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت، افزود: تفاوت این دوره 
بسته تشویقى با دوره گذشــته این است که از مجموع 
تخفیف ها، پنــج درصد کاهش یافتــه و ارزش افزوده 
تجارى و تراکم مســکونى با 30 درصــد تخفیف ارائه 

مى شود.
مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: در 
بخش تراکم و بافت فرسوده همچنان 70 درصد تخفیف 
ارائه مى شود تا ساکنان این بافت ها از این فرصت مغتنم 
استفاده کرده و نسبت به نوسازى بناهاى خود یا نسبت به 

طرح تجمیع اقدام کنند.

مدیرکل امورشهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: 
آسیب هاى مدیریت شهرى شناســایى و در قالب 23 سند 

ابالغ شده است تا خألهاى قانونى آن برطرف شود.
محمدرضا کمالى با بیان اینکه امسال 88 شهردار در استان 
ابقا و یا جابه جا شده اند، اظهارداشت: عملکرد شهردارى هاى 
استان در سال 93،  12 هزار میلیارد تومان بوده و کمک دولت 
به شهردارى ها در این بازه زمانى،  700 میلیارد تومان بوده 
است، اما این عدد امســال به دو هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
وى ادامه داد: عملکرد شهردارى ها در بخش عمران طى این 
سال ها 65 تا 70 درصد ارزیابى مى شود، در حالى که سرانه 

پرداختى هر شهروند بین 700 تا 900 هزار تومان بوده است.
وى با اشاره به آسیب هاى موجود در مدیریت شهرى، افزود: 
برخى از قوانین شهرى قابلیت اجرایى ندارد که دراین راستا 
با برگزارى جلســات متعدد، 20 مورد از این قانون ها مورد 

شناسایى قرار گرفت.
کمالى با اشاره به برگزارى 14 گردهمایى با حضور شهرداران 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: در این جلســات براى رفع 
خألهاى قانونى، آسیب هاى مدیریت شهرى احصا و در قالب 
23 سند ابالغ شده است که مى توان به دستور العمل محله 
بندى، برنامه پنج ساله، حسابرسى، استقرار صنایع شهرى و 

مشارکت با بخش خصوصى و ... اشاره کرد.

هدیه 30 درصدى 
ساخت و ساز را از دست ندهید

تدوین23 سند براى رفع 
خألهاى مدیریت شهرى

پایان عملیات روشنایى 
ورودى تودشک 

شــهردار تودشــک گفــت: عملیات روشــنایى 
ورودى تودشــک از کمربنــدى ناییــن بــه 
ســمت تودشــک بــا 22 پایــه روشــنایى انجام 

شد.
محمدرضا مجلسى با بیان اشــکاالت عمده و عدم 
اســتانداردهاى الزم در ورودى شــهر تودشک از 
کمربنــدى نایین بــه اصفهــان، اظهار داشــت: 
خودروهاى عبــورى که قصد ورود به تودشــک را 
دارند اغلب به خاطــر تاریکى مطلق جاده از ورودى 
عبور کرده و با دنده عقب قســمتى از جاده ترانزیتى 
را براى قــرار گرفتن در ورودى طــى مى کنند که 
این موضــوع براى شــهروندان بســیار خطرناك

 بود.
وى با اشاره به دستور ویژه فرماندار براى حل مشکل، 
تصریح کرد: با پیگیرى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر تودشک و با نظر مســاعد مدیر برق امور شرق 
شهرســتان اصفهان و همت  رئیس برق کوهپایه، 
عملیات روشــنایى وردى به اتمام رســیده و آماده

 بهره بردارى شده است.

بررسى تکمیل یا توقف
 پروژه هاى عمرانى کاشان، 

روي میز شورا
رئیس شــوراى اسالمى شهر کاشــان گفت: براى 
همــه پروژه هایى که قابل اصالح اســت، ابتدا باید 
بررسى هاى همه جانبه در کمیسیون فنى و عمران 
شورا انجام شــود و بعد از آن در صحن علنى شورا، 
براى تصمیم گیرى درباره آنها در حضور رســانه ها 

راى گیرى شود.
على رسول زاده اظهارداشت: طرح هاى شهردارى 
باید بر اســاس نظریات اعضاى کمیســیون فنى 
وعمرانى شــورا، معاونــت عمرانى شــهردارى و 
مشاوران خبره بررسى شــود تا تکمیل آنها با یک 
برنامه جامــع و براســاس اولویت بنــدى تکمیل

 شود.
رئیس شوراى اســالمى شهر کاشــان تاکید کرد: 
در بررســى پروژه هــاى شــهرى در شــورا، تمام 
مباحث فنى اســت در خصوص تکمیــل یا توقف 
هر پروژه عمرانى، آینده شــهر بایــد در نظر گرفته

 شود.
به گفتــه وى، در اجراى پل تقاطع غیرهمســطح 
مشــهد اردهال تردیدى وجــود نــدارد، ولى رفع 
مشــکالت فنى آن باید در یک زمانبندى مشخص 
انجام شــود تا بتوانیم منابع درآمــدى آن را تعیین

 کنیم.
رســول زاده گفت: مســائل مربوط به اجراى این 
پــروژه را باید به کمک همه دســت اندرکاران حل 

کرد.

جدولگذارى 560 متر 
ازمعابرسروستان

 در شهرضا
مهدى طبیبیان،معاون عمران شــهرى شهردارى 
شهرضا گفت:  طى دو ماه گذشته درحدود 565 متر 
مربع از طول معابر سروستان در این شهرجدولگذارى 

شد.
وى ســاماندهى معابر سروســتان، آماده ســازى 
بخشــى از خدمات اولیه در جهت مناســب سازى 
پیاده روها  و محصور نمودن محوطه فضاى ســبز 
و جداول حاشــیه خیابان هاى موجــود را، از جمله 
اهداف وبهسازى و جدولگذارى در سروستان عنوان 

کرد.
وى با اشــاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به 
عنوان طرح هایى براى توسعه و آبادانى شهر بسیار 
حائز اهمیت است، اظهار داشت: پروژه جدولگذارى 
سروســتان به طول 565 متــر و اعتبــارى بالغ بر 
170میلیون ریــال انجام و با هدف ایمن ســازى و 
بهبود عبور و مرورو زیبایى معابر سروستان  طى دو 

ماه گذشته اجرا شد.

روى خط

شهردار کاشان گفت: نبود اعتماد عمومى به دستگاه ها 
،زنگ خطرى اســت که این روزها براى دستگاه هاى 
اجرایى به صدا درآمده  و باید براى رفع آن، همه نهادها 

هماهنگ تر از قبل عمل کنند.
سعید ابریشمى راد اظهارداشــت: اداره شهرها، نیازمند 
مدیریتى است که توان حل مســائل روز را داشته باشد، 
به گونه اى که مدیران فهم درستى از مسائل فرهنگى 
و اجتماعى داشــته باشند، چراکه شــهر مرتب در حال 

تغییر است.
وى گفت: 80 درصد جمعیت مردم اســتان اصفهان در 
شهرها زندگى مى کنند، بنابراین حجم حمایت دولت باید 
افزایش یابد، اما در حال حاضر شاهد عدم کمک دولت در 

این عرصه هستیم.
شهردار کاشان افزود: در طى این سال ها، بخشى از قانون 
تجمیع عوارض از شهردارى ها با کسرى مواجه شده و 
عوارض صنایع آالینده و بزرگ از ســوى دولت وصول 
نشده و همچنین ســهم دولت براى توسعه حمل و نقل 

محقق نشده است.
ابریشــمى راد تصریح کرد: در حال حاضر منبع تأمین 
منابع شهردارى ها از محل عوارض ساخت و ساز است 
که مشــکالت اجرایى ماده 5 بر عــدم تحقق آن دامن 

زده است.

شهردار کاشان یادآور شد: در سال هاى اخیر، شهردارى ها 
از طرفى براى تأمین منابع و مطالبات مردمى با مشقت 
روبرو بوده اند و از سوى دیگر، قوانین هم به خوبى براى 
مدیریت شهرى تعریف نشده است و در این میان، تنها 
شکل گیرى شوراها مکانیسم دخالت و حضور مردم بوده 

که جاى تجلیل دارد.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه دولــت به تعهدات خود 

عمل نکرده و شــهردارى ها هم مطالبات زیادى دارند، 
شایسته است شهروندان را به مشارکت در امور شهرى 

دعوت کنیم.
ابریشمى راد اظهار داشت: طرح هاى مصوب شهرى تهیه 
شده تا به عنوان کتاب قانون استفاده شوند، اما متأسفانه 

قابلیت اجرایى نداشته و شفافیت شهردارى ها را خدشه 
دار مى کنند به طورى که به زودى مدیران شــهرى به 
عنوان متخلفان معرفى شــده و همکارى شهروندان به 

حداقل خواهد رسید.
وى افزود: در این شــرایط مدیران زیر دست هم دچار 

بى تفاوتى خواهند شد، چراکه قانون هاى فعلى مشکالت 
نانوشته را درمان نمى کنند، بنابراین ضمن رعایت قانون 
و انضباط، باید از مســئوالنى که مدیریت شــهرى را 

پذیرفته اند، حمایت بیشترى شود.

شهردار مبارکه گفت: مهمترین هدف از تغییر و تحوالت در شهردارى 
خدمات رسانى بهتر به شهروندان است.

محسن هاشمى با بیان اینکه تغییرات در ارکان شهردارى تنها با هدف 
بهبود بخشیدن به عملکرد مجموعه است، اظهار داشت: هر اتفاقى که در 

عرصه شهرى رخ بدهد، توسط مدیران شهرى است.
وى، توســعه حمل و نقل عمومى را یکى از برنامه هاى مهم شهردارى 
مبارکه در دوره جدید عنوان کرد و گفت: شهر مبارکه داراى ویژگى هاى 
منحصر به فردى است که مى توان آنرا به یکى از شاخص  ترین شهرهاى 

ایران تبدیل کرد.
هاشمى بر لزوم تقویت خطوط اتوبوسرانى در مبارکه تاکید کرد و افزود: 
امیدواریم توسعه شهر مبارکه با اقتدار بیشــتر و با اتحاد و همدلى ادامه 

پیدا کند.
وى گفت: یکى از دغدغه هاى مهم در شهرها، حجم باالى ترافیک در 
خیابان و بزرگراه ها است که براى رفع آن چاره اى جز توسعه حمل و نقل 

عمومى و ترغیب شهروندان به استفاده از آن وجود ندارد.
شهردار مبارکه با بیان اینکه اســتفاده از حمل و نقل عمومى همچنین 
ایمنى بیشترى را نسبت به خودروهاى شخصى، به خصوص در هنگام 
سفر براى مســافران دارد، گفت: نیمى از حجم باالى ترافیک به ویژه 
ترافیک  هاى درون شــهرى را مى توان با استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومى کاهش داد و مردم با استفاده از حمل و نقل عمومى مى توانند به 

اقتصاد خود و جامعه کمک کنند.
شهردار مبارکه  با بیان اینکه با اتحاد و همدلى مى توان سرعت توسعه شهر 
را افزایش داد، اظهارداشت: با توجه به اینکه شهرها مولد توسعه هستند، 

تالش مى کنیم تا توسعه شهر براساس برنامه چشم  انداز صورت گیرد.

جواد نصرى ، شــهردار فالورجان گفت: از آغاز 
دوره پنجم شوراى اسالمى شهر تا کنون، بیش 
از 10 پروژه عمرانى و خدماتى با اعتبارى بالغ بر 
40 میلیارد ریال در دست اقدام قرار گرفته است .

وى افزود: با برســى هاى کارشناسى انجام شده 
و جهت رفع مسائل و مشکالت شهر، مجموعه 
شهردارى بیش از 40 میلیارد ریال بودجه را در این 
مدت کوتاه به پروژه هاى عمرانى و خدماتى خود 

اختصاص داده است .
وى بیان داشــت: با توجه به رکــود اقتصادى و 
کم شدن اعتبارات ملى و اســتان،ى شهردارى 
فالورجان جهت جذب سرمایه هاى مردمى اقدام 
به راه اندازى دفتر مشــارکت ها نموده است که با  
معرفى فرصت هاى سرملیه گذارى در زمینه هاى 
مختلف از جمله تبلیغات شهرى، ساخت میدان میوه 
و تره بار، ساخت ســردخانه هاى صنعتى، ساخت 
تاالر و ســالن همایش، کمپ هاى گردشگرى و 
رفاهى و پروژه هاى زیر ســاختى مورد نیاز شهر، 
زمینه مناسبى را جهت جذب سرمایه گذاران بومى 

و استانى فراهم کرده است.
شــهردار فالورجان با اشــاره به ساخت مجتمع 
وکالى شهر گفت: جهت ساماندهى و سهولت 
شهروندان، شــهردارى اقدام به ساخت مجتمع 
وکال در کنار دادگسترى فالورجان با بودجه اى 
بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال کرده است .

وى افــزود: با توجه بــه جابه جایى ســاختمان 
دادگسترى از مرکز شهر فالورجان به حاشیه شهر 
و خیابان مالصدرا و نبود فضاى تجارى و خدماتى 
مناسب، شهروندان براى دسترسى به این خدمات 
مجبور به تردد به مرکز شــهر و ایجاد مشکالت 
متعدد ترافیکى بودند که به همین منظور،در دى 
ماه امسال(ماه جارى) کلنگ ساخت این مجتمع 
با زیر بناى در حدود  900 متر مربع و در سه طبقه 
در کنار مجموعه خدمات شهرى شهردارى زده 
خواهد شد و امید اســت بتوانیم فاز اول آن را تا 

پایان سال جارى به اتمام برسانیم .
■■■

وى همچنین به اعتبــار 10میلیاردى پیش بینى 
شده براى پروژه خیابان فاضل هندى اشاره کرد و 
بیان داشت: یکى از پروژه هاى بزرگ شهردارى 
فالورجان که در سال جارى فعالیت عمرانى آن 
آغاز مى شود، آســفالت، جدولگذارى و پیاده رو 
ســازى خیابان فاضل هندى اســت که یکى از 
شاهراه هاى ارتباطى و کمربندى شهر بوده و با 
توجه به قرار گرفتن بار ترافیکى خیابان مالصدرا 
در چند سال گذشته به دلیل پروژه انتقال آب بر 
روى خیابان فاضل هندى، به زیر سازى و آسفالت 
این خیابان صدمات فراوانى وارد شده است و با 
ساماندهى پیاده رو و حاشیه این خیابان، کمک 
شایانى به توسعه و آبادانى این منطقه خواهد شد .
نصــرى  در بخــش دیگــرى از ســخنانش 

اظهارداشت: طبق ســنوات گذشته، جمع آورى 
زباله و رفت و روب معابر جهت صرفه جویى در 
هزینه هاى جارى شــهردارى و همچنین باالتر 
رفتن راندمان، به بخش خصوصى واگذار شــده 
اســت که در این دوره با توجه بــه پایان قرارداد 
پیمانکار قبلى شــهردارى فالورجــان، اقدام به 
برگزارى مناقصه پیمانــکار جدیدى کردیم که 
در این مدت کوتاه شــاهد تحول چشمگیرى در 

تمیزى معابر و محالت سطح شهر بوده ایم .
وى اظهارداشت: شــهردارى ها جهت دفع زباله 
و تمیزى شــهر ســاالنه بودجه هاى زیادى را 
صرف مــى کننــد و شــهردارى فالورجان نیز 
بودجه اى 13 میلیارد ریالى به این امر اختصاص 
داده است که مستقیما توسط عوارض پرداختى 
مردم تامین مى گردد و در این راستا شهروندان 
نیز نقش موثرى در زیبایى و تمیزى شهر بر عهده 

دارند. 
■■■

شــهردار فالورجان همچنین در ادامه به پروژه 
ســاخت خیابان 16 مترى از خیابان آزادگان به 
خیابان فاضل هندى اشــاره کرد و بیان داشت: 
یکى از مشکالت ترافیکى از مبادى ورودى شمال 
شهر، نبود ورودى براى دسترسى محلى از خیابان 
فاضل هندى بود که شهروندان براى مراجعه به 
مرکز شهر مى بایست از میدان نماز و شهر براى 
دسترسى به مرکز شهر استفاده کنند که این امر 
باعث ایجاد بار ترافیکى زیادى در این محور ها 
مى گردد که براى رفع این معضل، نیاز به ساخت 
خیابان جدیدى در حد فاصــل خیابان آزادگان و 

فاضل هندى مى باشد.
وى تصریح کرد: با بررسى هاى فنى انجام شده، 
خیابــان 16 متــرى آزادگان جانمایى گردیده و 
براى انجام این پروژه، هزینه اى بالغ بر شــش 
میلیارد ریال پیش بینى شــده اســت و در آینده 
نزدیک، کلنگ آغــاز عملیات اجــراى آن زده 

خواهد شد .
■■■

نصرى خاطر نشــان کرد پروژه هاى زیر سازى، 
آســفالت و لکه گیرى معابر سطح شهر، پیاده رو 
سازى ، الیروبى مادى ها، ممیزى امالك و سنگ 
فرش معابر نیز از دیگر اقداماتى هستند که در این 
مدت در دستور کار شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر قرار گرفته است.
وى در تشــریح روند اجراى پروژه آســفالت و 
پیاده رو ســازى سطح شــهر نیز گفت: آسفالت 
و لکه گیــرى معابر در تمامى محالت شــهر در 
حال اجرا مى باشــد و همچنیــن در خصوص  
پیــاده رو ســازى گفت بــا اتمام پیــاده روى 
خیابان میثــم و بقیع، عملیات بهســازى پیاده 
روى خیابان امــام خمینى (ره) در دســتور کار 

قرار گرفته است.

شهروندان زرین شهرى نسبت به وضعیت نابه سامان 
قنات کمال آباد انتقادهاى فراوانى داشتند.آنها مى گویند 
که نبود خدمات شهرى در این محله، موجب مشکالت 
جدى براى مردم شده اســت و مى خواهند با توجه به 
توســعه روز افزون این محله، براى رفع این چالش ها 
چاره اندیشى شود.از سوى دیگر اهالى محله مطرح کنند 
وضعیت نابه سامان این قنات، باعث شده وجود این محل 
مکانى براى زندگى موش هاى بزرگ شود و حضور این 
موجودات، خود تبدیل به کابوسى تلخ براى اهالى این 
محله باشد.از سوى دیگر رها کردن زباله در این کانال 
از ســوى برخى افراد باعث شده شــاخد حجم انباشت
 زبالــه هــا و بــوى نامطبــوع در ایــن کانــال

 باشیم. 
میثم محمدى، شهردار زرین شهر در این باره گفت: باید 
توجه داشت شهردارى ها در بین دستگاه هاى اجرایى 
بیش از همه در معرض مراجعات مردمى قرار داشته و در 
زندگى روزمره مردم تاثیر گذارند واین مسئله سبب شده 
که انتظارات و مطالبات مردمى از شــهردارى ها حالت 

ویژه اى به خود بگیرد. 
وى با اشاره به اینکه رسیدگى سریع و دقیق به خواسته 
هاى به حق شــهروندان، موجب افزایــش اعتماد به 
شهردارى مى شــود، افزود: شــهروندان از شهردارى 
خدمات شهرى خوب، مبلمان شهرى مناسب، خیابان ها 
و معابر بدون چاله مى خواهنــد و برنامه ریزى دقیق و 
هدفمند به منظور ساماندهى مسائل و مشکالت مطرح 
شده از سوى شهروندان، در دستور کار شهردارى زرین 

شهر قرار گرفته است.
وى اضافــه کرد: بــا توجه بــه وضعیت نابه ســامان 
قنات کمال آباد، شــهردارى زرین شــهر، فاز اول این 
پــروژه را در طول 150 متــر در دســتور کار خود قرار 
داده تــا ضمن الى روبــى و لجن بــردارى، با اجراى 
دیواره سیمانى توپر،امکان اســتفاده بهینه کشاورزان 
و همچنیــن رفــاه حــال ســاکنین ایــن محــل را 

فراهم کند.

شهردار کاشان:

اداره شهرها نیازمند مدیرى است که توان حل 
مسائل روز را داشته باشد

آسفالت و لکه گیرى معابرتمامى محالت فالورجان 
شهردار مبارکه:

با اتحاد و همدلى مى توان سرعت 
توسعه شهر را افزایش داد

 ساماندهى قنات کمال آباد 
زرین شهر کلید خورد
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شهردار گز گفت: شهرداران مظلوم ترین افراد در حوزه 
کارى خود هستند و نگاه ها نسبت به آنان باید تغییر کند 

و از آنها حمایت قضائى صورت گیرد.
محمود بخشى با بیان اینکه شهردارى نهادى عمومى 
و غیر دولتى اســت، اظهارداشت: بزرگترین مشکلى که 

در شهردارى ها وجود دارد، غیردولتى بودن آنها است.
شــهردار گز ادامه داد: میانگین حقوق شــهرداران 2/5 
میلیون تومان است، اما کدام مدیر را مى توانید پیدا کنید 
که با حجم باالیى از برنامه ها، چنیــن حقوقى دریافت

 کند.
وى تصریح کرد: چگونه انتظار داریم، شــهردار جهانى 

عمل کند، درحالى که او را در شــهر خــودش محدود 
کرده ایم.

بخشى اضافه کرد: نظام تنبیه و پاداش سال هاست که 
فراموش شده است و امروز تنها در ساختار شهردارى ها، 
تنبیه وجود دارد، از طرفى الیحه مدیریت شــهرى نیز 
بارى را از روى شهردارى ها کم نکرده بلکه به آن اضافه 

مى کند.
شهردار گز خاطرنشان کرد: نظارت بر امر شهردارى ها 
الزم است، اما اگر اشتباهى هم رخ مى دهد، سهوى است 
و بازرسان مى توانند پرونده هاى مدیریت شهرى را به 

آسانى رصد کنند.

معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى زرین شهر خبر 
داد : در راستاى زیباســازى و توسعه فضاى سبز شهرى 
زرین شهر، حدفاصل ساختمان مدیریت خدمات شهرى 

زرین شهر تا جایگاه CNG درختکارى شد.
شهرام شایان مهر، درختان را ارزشمندترین گنجینه هاى 
طبیعى یک شهر دانست و اظهارداشــت: امروزه ایجاد 
فضاى سبز و کاشت درختان و نگهدارى از آن، به یکى از 

رویه هاى معمول شهردارى ها تبدیل شده است .
وى افزود: باید توجه داشت امروز با توجه به کمبود منابع 
آب، استفاده 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.

شــایان مهر اضافه کرد: در اجراى این پروژه، درختان 
سرو خزنده زرشــک زینتى و گیاهان تزئینى اعم از گل 
نسترن مورد استفاده قرار گرفته که این گل هاى زینتى 
و درختان در نهالستان شــهردارى زرین شهر پرورش 

یافته بودند.
معاون اجرایى و خدمات شهرى شــهردارى با اشاره به 
استفاده از شیوه هاى نوین آبیارى در توسعه فضاى سبز 
زرین شهر گفت: باید توجه داشت شیوه هاى نوین آبیارى 

در کاهش مصرف آب و بهبودو سازگار استفاده شود.

زرین شهر 
درختکارى شد

شهرداران باید حمایت قضائى 
شوند

تصویب بسته تشویقى 
دریافت پروانه ساختمان 

در شاهین شهر
على ســجادى، رئیــس اداره درآمدهــاى عمومى 
شهردارى شــاهین شــهر گفت: الیحه پیشنهادى 
شهردارى شاهین شهر براى اعطاى بسته تشویقى 
دریافــت پروانه ســاختمان امــالك بَــِر خیابان 
آیــت ا... طالقانــى، بــه منظــور رفــاه حــال 
شــهروندان در صحــن علنى شــوراى اســالمى 
شــاهین شــهر تصویب و بــه شــهردارى ابالغ

 شده است . 
وى افــزود: مالکانى که تا 15 دى ماه ســال جارى 
درخواست خود را تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 
روز پس از آن، عوارض خود را به حساب شهردارى 
واریز نمایند، از 35درصد کاهش عوارض، عالوه بر

 تخفیف هاى قانونى مصوب شوراى اسالمى شهر 
بهره مند خواهند شد.

ســجادى همچنین افزود: مالکانى که از شانزدهم 
دى ماه تا 15 اسفندماه ســال جارى درخواست خود 
را تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 روز پس از آن، 
عوارض خود را به حساب شهردارى واریز نمایند، از 25 
درصد کاهش عوارض، عالوه بر تخفیف هاى قانونى 

مصوب شوراى اسالمى شهر بهره مند مى شوند.
رئیس اداره درآمدهاى عمومى شــهردارى شاهین 
شــهر تصریح کرد: پس از مهلت هاى تعیین شده، 
عوارض به صورت عادى دریافــت و به هیچ عنوان 

زمان آن تمدید نخواهد شد.  

   
نشانه گیرى خالقیت کودکان 

در نجف آباد 
با توجه به ضعف هاى موجود در زمینه کشف و تقویت 
خالقیت کودکان، با تالش و برنامه ریزى گسترده، 
مجموعه خانه کودك شکوفه در محل فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى واقع در منطقه5شهردارى 
نجف آباد، بــا هدف اســتفاده اختصاصى کودکان، 
طراحى و تجهیز شــده که در این مکان، امکان ارائه 
همزمان 10 خدمت همچون کتابخوانى، بازى هاى 
متنوع، نقاشى بر روى بوم، ساخت کاردستى و بازى با 

شن فراهم شده است.
پیش بینى دیواره شیشــه اى دو جداره براى نقاشى 
کودکان و مشــاهده همزمان والدین، از امکانات بى 
نظیر این مجموعه در ســطح این شهرستان است. 
با توجه به شــناخته شــدن بادام به عنوان یکى از 
محصوالت اصلــى نجف آباد، ایــن مجموعه با نام 
شکوفه نام گذارى شــده تا کودکان شرکت کننده 
امکان آشنایى با یکى از ویژگى هاى خاص شهر خود 

را نیز داشته باشند.
عالقه مندان براى استفاده از این مجموعه همه روزه 
مى توانند از ســاعت 8 صبح تا 16 به فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى واقع در خیابان شــریعتى 

مراجعه نمایند.

تکمیل جاده سفیددشت 
مهمترین مطالبه مردم است

 تکمیل جاده سفیددشت مهمترین مطالبه مردم این 
منطقه از مسئوالن است.

حســن نظرى، رئیس شوراى اســالمى شهر سفید 
شهر با بیان این مطلب،به مشکالت جاده سفیدشهر 
به کاشان اشاره کرد وگفت : مهمترین مطالبه مردم 
منطقه، تکمیل این جاده است واین مطالبه، یکى از 

حقوق اساسى شهروندان این منطقه مى باشد.
وى افزود : متاسفانه مشکل جاده سفیدشهر چندین 
سال است توسط مردم و مسئوالن شهرى از مسئوالن 
شهرستانى، استانى و کشورى پیگیرى مى شود ولى 
با توجه به کندى سرعت عمل مسئوالن، گویا امید 

داشتن بیهوده است . 
وى تردد وسائط نقلیه سنگین در این محور را، از جمله 
عوامل خطــر آفرین ذکر کرد که ناشــى از وضعیت 
نامناســب جاده بوده و باعث مشکالت عدیده براى 

مردم این منطقه شده است . 
وى ابراز امیدوارى کرد در آینده نزدیک، شاهد تکمیل 

این پروژه باشیم .

روى خط

سلیمى، شهردار فوالدشــهر گفت : فوالدشهر با اجراى 
پروژه هاى ســرمایه گذارى گردشــگرى ، ورزشى و 

تفریحى در استان متمایز مى شود.
وى افزود: با توجه به پتانسیلى که  در شهر موجود است و 
دسترسى خوب آن با مرکز استان، مى توان فوالدشهر را 
به نقطه گردشگرى در زمینه هایى که در استان موجود 

نیست تبدیل و متمایز کرد.
 شــهردار فوالدشهر اظهارداشــت: موضوعى که مورد 

توجه مدیریت شهرى است، توجه به نیازهاى مردم در 
سطح شهر مى باشد و طرح هاى مورد نظر با نظرسنجى 

شهروندان اولویت بندى مى شوند.
وى افزود:: پروژه هاى ســرمایه گذاى بــه حوزه هاى 
گردشگرى ، ورزشــى ، تفریحى ، تجارى ، اقتصادى و 

خدماتى تقسیم بندى خواهد شد .
وى با اشاره به رشد جمعیتى در فوالدشهر بیان داشت:  
اداره ســرمایه گذارى باید شــرایط و موقعیت ممتازى 

را جهت جذب ســرمایه فراهم آورد چرا که فوالدشهر 
نیازمند یک حرکت جمعى در جهت ســرمایه گذارى و 
افزایش درآمد شــهروندان و ایجاد بستر مناسب ایجاد 

کار و اشتغال است .
وى در خصــوص برنامه هاى شــهردارى جهت جذب 
سرمایه گذار اظهار داشت: دعوت از سرمایه گذاران کشور 
و استان و گفتگو با آنها، از جمله برنامه هاى شهردارى در 

راستاى جذب سرمایه گذار مى باشد.

فوالدشهر با اجراى پروژه هاى 
سرمایه گذارى متمایز مى شود

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى آران و بیدگل 
هر ســال یک میلیارد و 400 میلیون تومان در حوزه 
حمل و نقــل عمومى هزینه مى کنــد که تنها 400 

میلیون آن از طریق فروش بلیت بازمى گردد.
رضا رمضانى اظهار داشــت: این هزینــه در حالى 
بــه شــهردارى تحمیــل مى شــود که مــردم از 
خدمات ارائه شــده این حــوزه 100درصد ناراضى

 هستند.
وى واگذارى به بخش خصوصى، همکارى با سازمان 
حمل و نقل عمومى شــهردارى کاشان و ادامه روند 
پیش رو را، از جمله گزینه هاى قابل اجرا در این زمینه 
عنوان کرد و بیان داشت: جلب رضایت و رفاه مردم 
در این حوزه از جمله دغدغه هاى اساسى مجموعه 

شهردارى است.
شهردار آران و بیدگل اظهار داشت: براى حل مشکل 
حمل و نقل عمومى، در حال تهیه الیحه براى شوراى 
شهر هستیم که در یک ماه آینده پیشنهاد داده شود 

و براساس آن فعالیت هاى جدیدى آغاز مى شود.
وى در ادامه در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 

اینکه جاده قدیم آران و بیدگل به کاشان، (بلوار خلیج 
فارس)، ورودى شهرك صنعتى و محور مواصالتى 
این شهرستان اســت، گفت: به دنبال بهبود زیرگذر 

جاده قدیم هستیم.
رمضانى افزود: مســیرهاى ورودى شــهر در شکل 
گیرى دیدگاه اولیه افراد نســبت به شهر به محض 
ورود به منطقه تاثیر فراوانى دارد و باید این موضوع 
را در طراحى شهرى و برنامه ریزى هاى عمرانى در 

نظر گرفت.
وى بیان داشــت: نگاه ما بــه جاده جدیــد آران و 
بیدگل (بلوار آیت ا...خامنه اى) نیــز به عنوان یک 
محور گردشگرى اســت و با توجه به بررسى هاى 
کارشناسانه، در خصوص چگونگى کار در این مسیر 

نیز تصمیم گیرى مى شود.
شهردار آران و بیدگل تصریح کرد: از ابتداى فعالیت 
شــوراى جدید، در خصوص این دو مســیر تاکنون 
اقداماتى چون آســفالت بلوار دکتر اسالمى صورت 
گرفته و در راســتاى ادامه این فعالیت ها،  به دنبال 

بهبود زیرگذر جاده قدیم هستیم.

زیان یک میلیارد تومانى آران و بیدگل 
در حوزه حمل و نقل عمومى

شهردار هرند گفت: امروزه کم کم مدیریت شهرى 
منزوى شده، در حالى که روزگارى شهردارى ها منشأ 

خالقیت در شهرها بودند.
حمید شهبازى با بیان اینکه باید به دنبال صنعت بدون 
دودکش و پاك باشیم، گفت: 265 هزار نفر بیکار در 
اســتان وجود دارد که اگر 1/5 میلیون گردشگر به 
این استان سفر کنند، رونق اقتصادى محقق شده و 

بیکارى مهار خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: روز به روز حاشیه نشینى در حال 
گسترش است که اگر براى آن فکرى نشود، روستاها 

خالى از سکنه خواهند شد.
شهردار هرند گفت: بخشى از تصمیماتى که در شهر 
اتخاد مى کنیم در گرو هماهنگى با دستگاه هاى دیگر 
است که امیدواریم با تعامل بیشتر مشکالت حل شود.

 شهردار هرند:

باید به دنبال صنعت بدون دودکش باشیم

 نجارى، شــهردار چادگان  با بیــان اینکه مدیریت 
هزینه، یکى از منابع درآمدى پایدار اســت، گفت: 
اگر بتوانیم با مدیریت هزینه و ارائه خدمات صحیح، 
اعتماد مردم را جلب کنیم، مى توانیم از این سرمایه 
اجتماعى در راستاى پیشرفت شهر به صورت مطلوب 

استفاده کنیم.
وى درآمد پایدار را یکى از آرزوهاى بزرگ مدیران و 
مسئولین شهرى خواند و گفت: تمام کسانى که در 
مجموعه مدیریت شهرى خدمت گزار مردم هستند، 
آرزوى ایجاد درآمدهایى پایــدار را دارند تا بتوانند با 

خیال راحت به مسائل مهم تر رسیدگى کنند.
 وى وظایف شــهردارى را به دو دسته تقسیم کرد 
و افزود: یک بخش از وظایف شــهردارى مربوط به  
تامین زیرساخت هاى شهرى و بخش دیگر، اداره و 

مدیریت شهر است. 
شهردار چادگان تصریح کرد: طبقاتى که از خدمات 
شهرى اســتفاده مى کنند شامل صاحبان واحدهاى 
مســکونى، صاحبان واحدهاى غیر مســکونى و یا 

صاحبان خودرو هستند. 

وى با بیان اینکه باالترین سرمایه مدیریت شهرى 
سرمایه اجتماعى مشارکت مردم است، افزود: وقتى 
مى بینیم برخى از اهالى نســبت به پرداخت عوارض 
کم لطفى مى کنند، باید دلیل آن را در عدم اطمینان 
وى نســبت به هزینه  کرد مطلوب جســتجو کرد. 
وى ادامه داد:اگر بتوانیم بــا مدیریت ویژه در هزینه 
کــرد، در اقدامات و پروژه ها، اعتمــاد 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.

شهردار نطنز گفت: با مصوبه شوراى اسالمى شهر، ایجاد فضاى سبز وسط رفوژ میانى 
بلوار از ابتداى شهرك ولیعصر(عج) تا میدان تختى آغاز شد. على پیراینده افزود: عملیات 
بهسازى و احیاى فضاى ســبز رفوژ میانى بلوار مصطفى خمینى شامل خاکبردارى، 
خاکریزى، نصب المان، نصب باکس گل، کاشــت درخــت و درختچه هاى تزئینى و 

سیستم آبیارى تحت فشار است.
  وى اظهار داشت: با توجه به اینکه زیبایى ورودى هر شهر مى تواند نمونه اى براى کل 
شهر به حساب آید، شهردارى نطنز بر آن شد تا عملیات بهسازى و احیاى فضاى سبز 
رفوژ میانى بلوار مصطفى خمینى (ورودى شهر از سمت اصفهان تا میدان تختى) را که 

یکى از بلوارهاى اصلى شهر است، آغاز کند.
وى افزود: متاسفانه کاشــت این درختان بر روى خاك نامناســب کوبیده شده براى 
زیرسازى یا بعضا آسفالت انجام شده اســتو هیچ فضاى مناسبى براى رشد ریشه این 
درختان وجود ندارد و امیدواریم با اقدامى اساسى فضاى سبز مناسبى در بلوار ایجاد گردد.
وى گفت: اجراى این پروژه، نیازمند اعتبارى دو میلیاردى است که از اعتبارات داخلى 
شهردارى تامین شده و تالش خواهیم کرد در اوایل سال آینده افتتاح و به بهره بردارى 

برسانیم.

 شهردار بویین میاندشت گفت: مردم از شهردار، وابستگى به جناح هاى سیاسى خاص 
را نمى خواهند، بلکه مردم یک شهر به  دنبال کسى هستند که بتواند عمران و آبادانى 

را براى شان به ارمغان آورد.
عبدالرضا ســپیانى در رابطه با این که وظیفه شهردارى چیســت؟، اظهار داشت: 
شهردارى، سازمانى محلى اســت که بر طبق اصل عدم تمرکز ادارى و به  منظور 
اداره امور محلــى از قبیل عمران و آبادى، بهداشــت شــهر و رفاه ســاکنان آن

 تأسیس مى شود.
وى تصریــح کــرد: عملیــات زیرســازى و آســفالت بلــوار امام علــى(ع) و 
دسترســى به محلــه ششــجوان و شــهر افوس بــه میــزان یــک کیلومتر با 
اعتبارى بالغ بر شــش میلیــارد ریال از تصادفــات و حوادث جــاده اى جلوگیرى

 مى کند.
وى گفت: پروژه مذکور از خواسته هاى چندین ساله مردم است که بدون کوچکترین 
اقدامى مســکوت باقى مانده بود و این پروژه با همت مدیریت شهرى و پشتیبانى 

شوراى شهر عملیاتى شد.

معاون امور شــهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور گفت: مشاغلى که به دلیل آلودگى 
و ایجاد مزاحمت زیاد و شــرایط ناایمــن نمى توانند در 
محدوده شهر فعالیت کنند، مشــمول تعطیلى و انتقال 
قطعى به خارج از شــهرها و یا شــهرك هاى صنعتى یا 
مجتمع هاى صنفى مجاز و شــهرك هاى کشــاورزى

 هستند.
هیربد معصومى با بیــان اینکه آئین نامه ســاماندهى 
مشــاغل، اصناف و فعالیت هاى شــهرى که به منظور 
کمک به رشد مشــاغل مولد و توســعه اقتصاد شهر و 
نیز نظم بخشــى و ایمن سازى و ســازگارى فعالیت ها 
با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت ها، توســط ســازمان 
شهردارى ها و دهیارى هاى کشــور تهیه شده است در 
هیئت دولت به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این 
آئین نامه، هفت ماده و تعداد زیادى تبصره دارد. معاون 
امور شهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و دهیارى 
هاى کشور افزود: همچنین شــهردارى ها به استناد بند 
20 ماده 55 قانون شــهردارى ها مى توانند با اصناف و 

مشاغلى که بر اساس شاخص هاى اعالمى دستگاه هاى 
ذیربط، آالینده تشخیص داده مى شوند، برخورد کرده و 
آنها را پلمب یا تعطیل کنند و یا مى توانند نقش حمایتى 
خود را ایفا و مشاغل مزاحم شهرى را به جاهاى مناسب

 انتقال دهند.

به گفته وى، مشاغلى که به دلیل آلودگى و ایجاد مزاحمت 
زیاد و شرایط ناایمن نمى توانند در محدوده شهر فعالیت 
کنند، مشمول تعطیلى و انتقال قطعى به خارج از شهرها 
و یا شهرك هاى صنعتى یا مجتمع هاى صنفى مجاز و 

شهرك هاى کشاورزى هستند. 

باالترین سرمایه مدیریت شهرى
 اعتماد مردم است

مشاغل آالینده و مزاحم محدوده شهرها پلمب مى شوند

 بهسازى و احیاى فضاى سبز
 بلوار مصطفى خمینى نطنز

مردم از شهردار، وابستگى به جناح هاى 
سیاسى را نمى خواهند
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شــیطان، بزرگ ترین مانــع بــراى دینــدارى و زیانبارترین و 
آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماســت! شــیطان ازکسانى 
که دشمن سرسخت شــما هســتند و براى درهم شکستنتان کمر

 بسته اند، خطرناك تر است. مردم! آتش خشم خود را ضد شیطان 
به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. 

موال على (ع)

«جمال هاشمى» به عنوان سرپرست جدید سـازمان اتوبوسرانى شهردارى مبارکه 
معرفى شد و از خدمات حمید موسوى طى سال هاى گذشته تجلیل شد.

 به گزارش روابط عمومى شهردارى زاینده رود،اجراى تاسیسات فضاى سبز در سطح 
شهر زاینده رود در محله باباشیخعلى انجام شد.

باند دوم بلوار ریاست جمهورى  در اردستان آماده سازى شد. به گزارش روابط عمومى 
شهردارى اردستان،شهردارى اردستان در آذرماه اقدام به  آماده سازى باند دوم بلوار 

ریاست جمهورى کرد.

شهردارى هرند با پشتکار،عملیات ســاخت و آماده سازى پارك شهروند را به پیش 
مى برد.

در حال حاضر با ســاخت حوض میانى پارك و سنگ فرش پیاده روها، گروه فضاى 
سبز با آماده سازى و مخلوط کردن کود با خاك، زمین را براى کاشت چمن و درختان 

آماده مى کنند و پیش بینى مى شود به زودى پارك شهروند به بهره بردارى برسد.
پارك شهروند به مساحت 30 هزار متر مربع، عالوه بر زیبایى و طراحى شکیل، داراى 

امکانات ویژه است.
این پارك داراى چهار بوستان مجزاست که امکانات رفاهى ویژه براى اقشار مختلف 

فراهم مى کند.
همچنین پارك شهروند داراى امکاناتى چون پیست دوچرخه سوارى و زمین ورزشى 

رو باز است که مکان تفریح و سالمت تمام همشهریان هرندى را فراهم مى کند.

مریم قاسمى، مدیر  واحد فنى و عمران شــهردارى نطنز گفت: شهردارى نطنز در 
راستاى رفع خطر، زیبا سازى و تکمیل دیوار ســاحلى، اقدام به 16 متر طول دیوار 
چینى با سنگ الشه کرد و به زودى روى دیوارهاى پل، حفاظ آهنى نصب خواهد شد.

  وى افزود: قسمتى از پل ارتباطى ریســه به امامزاده سید مراد(ع) نیز پس از اجراى 
دیوار ساحلى، رها و تردد خودروها و عابران پیاده را با خطرات فراوانى روبرو کرده بود.

قاسمى همچنین گفت: با توجه به درخواست مکرر شهروندان و افزایش ایمنى تردد 
شهروندان در روزهاى پنجشنبه، ورودى خیابان مالک اشــتر به کوچه راسته بازار

 مقاوم سازى و اصالح گردید.

جلسه تعامل و همفکرى شهردارى وشوراى اسالمى شهرســده لنجان با مدیر شبکه 
بهداشت درمان شهرستان لنجان برگزار شد .

در این جلسه،ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان گفت: همه ما در برابر سالمت مردم مسئول 
هستیم و دراین زمینه، اماده هرگونه همکارى با شبکه بهداشت و درمان مى باشیم.

وى ادامه داد: ما همه تالش خود را براى بهره بردارى و استفاده از امکانات محدود، به منظور 
برآورده نمودن نیازهاى نامحدود جامعه معطوف خواهیم کرد.

معرفى سرپرست جدید سازمان اتوبوسرانى 
شهردارى مبارکه

اجراى تأسیسات فضاى سبز در سطح شهر 
زاینده رود

 آماده سازى بلوار ریاست جمهورى در 
اردستان

ساخت پارك شهروند با30هزار مترمربع 
در هرند

پل خطرساز ریسه
 اصالح شد

برگزارى نشست همفکرى شهردارى
 و شبکه بهداشت لنجان

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت:نوســازى و گسترش ناوگان حمل و نقل 
عمومى، یکى از مهمترین دغدغه هاى مجموعه مدیریت شهرى مبارکه است.

سجاد خالوزاده بهبود خدمت رسانى در حوزه حمل و نقل عمومى را بسیار مهم دانست 
و ادامه داد: نوسازى ناوگان اتوبوسرانى به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان 

و برطرف شدن کاستى ها، از جمله موضوعاتى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وى با بیان اینکه براى رسیدن به موفقیت در هر کارى باید برنامه ریزى هدفمند داشته 

باشیم، افزود: باید به سمت درآمدزایى پایدار در سازمان حرکت کنیم.
وى در ادامه بر ضرورت توسعه حمل و نقل همگانى به عنوان نیاز ضرورى شهر تاکید 
کرد و گفت: یکى از مهمترین دغدغه هاى مجموعه مدیریت شهرى مبارکه، نوسازى 

و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومى است.
خالوزاده افزود: متأسفانه به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، ناوگان حمل و نقل عمومى 
در کل کشور دچار فرسودگى است که ناوگان حمل و نقل عمومى مبارکه نیز از این 

قاعده مستثنى نیست.

توسعه حمل و نقل عمومى دغدغه
 مدیریت شهرى مبارکه است

محمد طرمه فروشــان طهرانى، شــهردار شهر سین 
از احداث مجموعه غذایى شــهر سین به مساحت 20 
هکتار به منظور ایجاد اشتغال و تجمیع تولیدکنندگان 

شیرینى خبر داد 
وى همچنین با اشــاره به آثار تاریخى این شهر گفت: 
منار شهرســین با قدمت باالى 900 سال، تنها منارى 
است در جهان که به گفته کارشناسان میراث فرهنگى، 
کتیبه کاشــى دارد که با توجه به بى مهرى هایى که 

شده، نیاز به بازسازى دارد.
طرمه فروشان، ایجاد اقامتگاه و رستوران سنتى را گامى 
موثر در جهت جذب توریست و توسعه گردشگرى شهر 

تاریخى سین عنوان کرد.
وى در ادامه سرفصل برنامه هاى شهردارى را برشمرد 
و گفت:برنامه هاى شــهردارى  با اولویت پروژه هاى 
عمرانى، فرهنگى، زیست محیطى با محوریت فضاى 
سبز و مدیریت پسماند و ساماندهى ورودى هاى شهر 

در بخش زیر ساخت و اصالح هندسى مى باشد.

شــهردار ســمیرم گفت: ســرمایه گــذاران چینى و 
استرالیایى بهمن ماه امسال پس از بررسى طرح هاى 
ارائه شــده، براى بازدید میدانى در شهرستان حضور 

پیدا مى کنند.
حســینعلى صادقى با اشاره به جلســه اى که در اتاق 
بازگانى استان با ســرمایه گذاران برگزار شد، گفت: در 

این جلسه مقرر شد، سرمایه گذاران چینى و استرالیایى 
بهمن ماه امسال پس از بررســى طرح هاى ارائه شده 
براى بازدید میدانى در شهرستان حضور پیدا مى کنند.

وى افــزود: هــدف از حضور ســرمایه گــذاران این 
دو کشــور در ســمیرم، معرفــى توانمندى هــاى 
ایــن خطــه در زمینــه گردشــگرى، توریســت و

 بوم گردى است.
شهردار ســمیرم گفت: ما تمامى طرح هاى قابل اجرا 
در حوزه هاى مختلف از جمله گردشگرى، انرژى هاى 
پاك و تبدیل زباله را به این گروه ارایه مى دهیم تا این 
سرمایه گذاران براى بررسى بیشــتر، انگیزه بیشترى 

براى حضور به شهرستان پیدا کنند.
وى خاطرنشــان کــرد: از جمله مزیت هــاى اجرایى 
شــدن طرح براى شــهر، جذب ســرمایه گذار است، 
زیرا ســرمایه گــذارى موجــب رونق اقتصــادى و 
بهبود معیشــت مردم شــده و این طرح با قوت دنبال

 خواهد شد.

معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور گفت: الیحه استخدامى شهرداري ها که به منظور 
ساماندهى امور ادارى و استخدامى شهردارى هاى کل 
کشــور تهیه و از ســوي دولت، تقدیم مجلس شوراي 
اسالمی شده، در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده 

و در ادامه باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.
محمدعلى افشانى افزود: در صورت تصویب ماده واحده 
این الیحه در صحن علنی مجلس شوراي اسالمی، آیین 
نامه ادارى استخدامى شهردارى توسط وزارت کشور و 

سازمان اداري و استخدامی کشور تنظیم و در سیر مراحل 
قانونی تصویب قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکالت 
شهرداري ها، وجود نیروي مازاد بدون تخصص است که 
بخش اعظم اعتبارات شهرداري صرف پرداخت حقوق 
آنها می شود، تاکید کرد: بکارگیري نیرو در شهرداري ها

خارج از مقررات و ضوابط تعیین شده، ممنوع است.
افشانی با تاکید بر اینکه شورا و شــهرداري اگر به فکر

 آینده اي خوب براي شهرها هستند، باید به فکر تحول در 

حوزه منابع انسانی باشند، افزود: متاسفانه در حال حاضر 
جاي دانشــجویان ممتاز دانشــگاه هاي معتبر کشور و 
نخبگان دانشگاهی، که در حقیقت ثروت و سرمایه آینده 
شهرها هستند، در شــهرداري ها خالی است که با توجه 
به تخصص و دانش خود، با تعریف و اجراي پروژه هاي

 زیرســاختی، طرح هاي درآمدزا و اشتغالزا و اجرا و اتمام 
پروژه با هزینه کمتر و کیفیت مطلوب، براي شهر مفید 
باشند. افشــانی در ادامه به برنامه ریزي هاي دولت به 
منظور کمک بــه مدیریت پســماندها در الیحه بودجه 

سال 1397 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اشاره 
کرد و بیان داشت: با حمایت نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمی از این موضوع، اقدامات خوبی براي ساماندهی 
پسماندهاي شــهري و روستایی انجام شــود تا شاهد 
کاهش آسیب هاي ناشی از دفن غیر اصولی پسماندها، 
کاهش آلودگی هاي زیســت محیطی و حفظ طبیعت و 
محیط زیست باشــیم. وي اضافه کرد: طرح هاي داراي 
توجیه اقتصادي و درآمدزاي شهرداري ها را براي اعطاي 

تسهیالت به بانک معرفی می کنیم.

ناظــم الرعایا، شــهردار ســده لنجــان با اشــاره به
 پتانســیل هاى درآمدزایى در سطح شــهر و تأکید بر 
لزوم شناســایى ظرفیت هــاى پایدار بــراى تحقق 
بودجه در راســتاى خدمت رسانى و توســعه و آبادانى 
شــهر گفت: تمامى واحدهاى مربوطــه با همکارى و 
تالش الزم براى خروج از رکود فعلى، با پیشــنهادات 
ســازنده و عملیاتى خود موظف هستند کل مجموعه 
را در جهت رســیدن به اهداف و ظرفیــت هاى پایدار 
درآمدى یارى نمایند.وى افزود: وصول مطالبات از طریق
 سیاســت هاى نوین و کم هزینه و نیــز جلوگیرى از 
هدررفت هاى قابل پیشــگیرى منابع از جمله مسائل 
مدنظر ما است.وى افزود: خدمت رسانى به مردم و توسعه 
خدمات شهرى، از مهم ترین وظایف ما محسوب مى شود 
که باید تالش کنیم تا ضمن رضایت مندى شهروندان، 

به نقطه اوجى در این زمینه دست پیدا کنیم.
وى بیان داشت: نگاه ها در بحث درآمدزایى نباید به واحد 
خاصى معطوف شود، بلکه ما از طریق گسترش اقدامات 
در حوزه هاى عمران، خدمات شهرى، فضاى سبز و ارائه 
خدمات فرهنگى به شهروندان، مى توانیم رضایت مردم 
را کسب کرده و با رفتار عالمانه و آگاهانه، شهروندان را 

در پیشرفت کارها سهیم نماییم و به وسیله پرداخت به 
موقع عوارض از ســوى آنها در عمران و آبادانى شهر 
گام هاى موثرى را برداریــم.وى راهکارهاى افزایش 
درآمد را کاهش هزینه ها، پرداخت بدهى ها با توجه به 
برنامه ریزى هاى دقیق مالى و بر اساس بودجه مصوب 
دانست و گفت: استفاده از تمامى ظرفیت هاى موجود 
در راستاى جذب منابع مالى و سرمایه گذارى، تشکیل 
کمیته تشــخیص و تعیین دقیق تر منابع درآمدى زود 
بازده و تعیین و شناسایى منابع درآمدى پایدار، از دیگر

 راه هاى کسب درآمد مى باشد .
وى در بخشى دیگر از ســخنان خود، اجراى طرح هاى 
عمرانى با محوریت رفع مشــکالت شــهرى را مهم 
ارزیابى کرد و با تاکید بر انجام این مهم اظهار داشــت: 
در کنار اجراى طرح هاى شــهرى، نیاز اســت اجراى 
طرح هایى بــا عنوان طرح هاى توســعه اى نیز مدنظر 

مسئوالن قرار گیرد.
شهردار ســده لنجان گفت: ارائه بسته هاى تشویقى و 
تخفیف در همه مراحل ساخت و صدور پروانه با توجه به 
رکود ساخت و ساز مسکن از راهکارهاى شهردارى سده 

لنجان در جذب درآمد است.

به طرح هاي داراي توجیه اقتصادي
 شهرداري ها، تسهیالت تعلق مى گیرد

ضرورت شناسایى ظرفیت هاى پایدار شهردارى ها
 توسعه گردشگرى در سمیرم، رونق اقتصادى ایجاد مى کند

تجمع تولیدکنندگان شیرینى
 با  احداث مجموعه غذایى شهر سین


