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حمایت نماینده اصفهان از 

فرماندار معزول!  

شرایط تلخ حــاج صفى

دزدان دریایى
 400هزار دالر مى خواهند
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قلعه نویى اخراج شد و برگشت!قلعه نویى اخراج شد و برگشت!
گزارش نصف جهان از  تصمیم چند هفته پیش ذوب آهنى هاگزارش نصف جهان از  تصمیم چند هفته پیش ذوب آهنى ها
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طرح دولت قبل، از دهه فجر سال جارى تا پایان سال تکمیل مى شود 

اى ول استاندار، ولى بیچاره فرماندار!
ایرج ناظمى

حقش بود. باید برکنار مى شــد. حاال این برکنارى 
درس عبرتى است براى تمام کسانى که نمى دانند با 
نمایندگان افکار عمومى جامعه، باید چگونه برخورد 
کنند. خبرنگار شهر سرگرم فیلم و عکس گرفتن بود. 
مگر آزارش به کسى مى رسید که باید مورد حمله 
قرار بگیرد؟ یعنى به هیچ شکل و با هیچ رفتار و گفتار 
دیگرى نمى شد مانع از عکاسى یک نفر شد؟ مثًال 
نمى شد به مسئول و میزبان جلسه بگوید که تا این 
عکاسى متوقف نشــده، از ادامه صحبت خوددارى 
کنند؟ نمى توانست آرام و بى هیاهو چنین موضوعى 
را مطرح کند تا نیاز نباشد رفتارى را از خود بروز دهد 

که اغلب در چاله میدان هاى قدیم دیده بودیم؟
گفته است چون کاله بر سرم بود، نمى خواستم کسى 

از من عکس بگیرد! خوب کاله از سر بر مى داشتى تا 
تمثال مبارك زیباتر جلوه کند نه اینکه عربده بکشى 
و تهدید کنى! اصًال چه معنى دارد که مقام ارشد یک 
شهرستان با شال و کاله به یک جلسه رسمى برود؟ 
یعنى شأن مجلس و حاضرین آن تا بدان حد پایین 

بوده که ارزش نداشته کمى سرما را تحمل کرد؟
از زن و مرد حاضر در جلســه خجالت نکشیدى، از 
ریش و موى سفیدت خجالت نکشیدى، حداقل براى 
مقام و منصب خودت ارزش و احترام قائل مى شدى 
تا هوار نکشى که مى زنم و مى اندازمت بیرون! فعًال 
که خودت خوردى و بیرون انداخته شدى تا دیگر این 

شیوه سخن گفتن را تا ابد فراموش کنى. 
ادامه در صفحه 2
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 داستان فروش
اولین کامپیوتر اپل
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خوانندهخواننده
 «سوسن خانم» «سوسن خانم»
 در یک سریال در یک سریال
 بازى مى کند! بازى مى کند!

«اســتیو وازنیک» اولین کامپیوترش را در ســال 1976 
ســاخت. همان زمان دوست او «اســتیو جابز» 
تشخیص داد که در آن کامپیوتر پتانسیل 
تجارتى بزرگى نهفته است. جابز افرادى 
را در یک فروشــگاه محلى کامپیوتر سراغ 

داشت و با آنها قرارداد بست.  

داستان فروداستان فرو
پیولین کامپپاولین کامپ پی اولین کامپیکا

«اســتیو وازنیک
ســاخت
ت
ت
را
داشت

خطر جپاروف براى ذوب آهن
 سرور جپاروف اگر قبراق و آماده به دیدار مهم استقالل- ذوب آهن برسد، قطعاً  یک مهره خطرناك در 

زمین علیه شاگردان ژنرال خواهد بود.
سرور جپاروف بعد از چند روز فیزیوتراپى و دورى از تمرینات گروهى در شرایطى بین مسافران استقالل 
به آبادان قرار گرفت که بنا به توصیه کادرپزشکى باید در آخرین جلسه تمرینى تیم آزمایش هاى سالمتى 
را پشت سر مى گذاشت اما شرایط آب و هوایى تهران اجازه این تمرین را نداد تا شفر باالجبار با ریسک 

باال از این بازیکن کلیدى بهره ببرد.
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2 نماینده مجلس در گفتگو بــا روزنامه «آرمان» درباره 
برخورد فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار واکنش نشان 
دادند. على بختیار نماینده مردم گلپایگان اظهار داشت: 
فرماندار، نماینده دولت است. این رخداد سبب عذرخواهى 
استاندار اصفهان شــد و بنده هم وظیفه خود مى دانم از 
طرف خود و تمام مسئوالن شهرستان به دلیل این برخورد 

نامناسب فرماندار گلپایگان از رسانه ها عذرخواهى کنم.
نماینده اصفهان اما مى گوید: من مسئله را 4 بر یک به نفع 
فرماندار مى بینم؛ یعنى چهار خالف خبرنگار و یک خالف 
نیز آقاى فرماندار مرتکب شده است. حیدرعلى عابدى  
گفت: اوًال در فیلمى که منتشــر شده معلوم نیست قبل 

از برخورد فرماندار چه اتفاقى افتاده که فرماندار مى گوید 
از من عکس نگیر. ثانیًا زمانى که باالترین مقام اجرایى 
شهر به خبرنگار مى گوید عکس نگیر از آن لحظه به بعد 
خبرنگار اجازه عکس گرفتن نــدارد و مى تواند بیرون از 
جلسه اعتراض خود را بروز دهد. اما خبرنگار به فرماندار 
مى گوید شــما چرا توهین کردید در صورتى که من در 
سخنان آقاى فراست هیچگونه توهینى ندیدم. نماینده 
اصفهان تأکید کرد: چرا خبرنگار این فیلم را منتشر کرد 
در حالى که مى توانست این فیلم را براى استاندار بفرستد 
و اعتراض خود را از رفتار فرماندار اینگونه بروز دهد. البته 

فرماندار نیز باید آرامش خود را حفظ مى کرد.

در حالى که خبر رسیده تلویزیون قرار است امسال مراسم 
اختتامیه جشــنواره فیلم فجر را هم پخش کند، بار دیگر 
این سئوال مطرح اســت که کدام بخش ها از نظر مدیران 
صداوسیما قابل پخش اســت و کدام بخش ها گرفتار تیغ 
سانسور مى شود. به خصوص این سئوال درباره رشته هایى 

که برندگانشان زنان هستند، به شکل جدى مطرح است.
قرار است مراســم اختتامیه جشــنواره فیلم فجر روز 22 
بهمن در برج میالد و با اجراى رضا رشــیدپور برگزار شود 
و برندگان رشته هاى مختلف جایزه مى گیرند. تلویزیون 
مى گوید پوشش برخى مهمانان و برگزیدگان با معیارهایش 
هماهنگ نیست، اما به نظر مى رسد دلیل اصلى پخش با 

تأخیر، نگرانى از اظهارنظرهاى مجرى یا برخى برندگان 
است وگرنه مسئله پوشش و حجاب با کارگردانى قابل حل 
است! شاید عده اى شیوه پخش مراسم اختتامیه جشنواره 
ســى و یکم را به یاد دارند که وقتى پگاه آهنگرانى براى 
دریافت جایزه اش روى صحنه رفت، فقط یک دوربین در 
نماى خیلى دور او را نشان داد و چهره برنده جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن یک ثانیه هم در تلویزیون پخش 
نشد. این رویه در سال هاى بعد هم ادامه داشته و امسال هم 
این گونه است. وضعیت حجاب و پوشش با تصاویر از دور 
قابل حل است و صحبت هاى «مورددار» از طریق تأخیر در 

پخش و حذف احتمالى!

حمایت نماینده اصفهان از 
فرماندار معزول!  

تلویزیون، اختتامیه جشنواره 
فجر را چطور پخش مى کند؟ 

صدا و سیما به نفع زنان!
  عصر ایران| شـبکه مستند سـیما به مناسبت 
سـالگرد پیروزى انقالب برنامه اى پخـش مى کند به 
نام «رجـال پهلـوى». نکته جالـب این اسـت که این 
برنامه اختصاص به این رجـال دارد: امیرعباس هویدا، 
اسدا...علم ، اشـرف پهلوى و ... همانگونه که مالحظه 
مى کنید نام اشرف پهلوى ذیل «رجال» آمده است زیرا 
در فارسى «رجال» به معنى مصطلح «مردان» نیست 
و منظور چهره هاى شاخص و سیاستمداران است. این 
همان حرفى است که قریب 40 سال است درباره کلمه 
«رجال» در قانون اساسـى هم گفته مى شـود ولى در 
نهادهاى تصمیـم گیر و تعیین کننـده صالحیت اعتنا 
نمى شـود. بدین ترتیب مى توان گفت تریبون رسمى 
اصولگرایان سرانجام و البته ناخواسته کلمه رجال را به 

نفع زنان تفسیر کرد!

به دنبال لیدرى
  نامه نیوز | امیررضـا واعـظ آشـتیانى، عضو 
شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسـالمى درباره سکوت 
احمدى نـژاد و اقدام اطرافیـان او بـراى گرفتن مجوز 
تجمع مى گوید: نه تنها آقاى احمدى نژاد، هر فردى که 
یک موضوعى را مکرر دنبال مى کند، یک سناریو دارد. 
افراد دیگرى را هم که رصد مى کنید، بیشتر دنبال این 
هستند که در عرصه سیاسـى، تبدیل به یک وزن و در 

حقیقت لیدر شوند. 

محرمانه با شعار شفافیت
  فارس| مدیرمسـئول روزنامه «کیهـان» در 
دومین سـالگرد شـهید مدافع حرم، مهـدى ثامنى راد 
گفت: برجام، قراردادهاى نفتى و بسیارى از امور دولت 
محرمانه اسـت و هـر کارى مى شـود، به طور مسـتمر 
اعالم مى کنند محرمانه است؛ اما همین افراد دائم شعار 
شفافیت سر مى دهند. حسین شـریعتمدارى ادامه داد: 
فریب نارنجک هاى دودزا و بمب هاى صوتى دشمن را 
نخورید؛  نارنجک هاى دودزا و بمب هاى صوتى براى 
این است که حواس مردم را پرت کنند تا میدان اصلى 

را فراموش کنند.

پرونده طوسى باز است
  ایلنا| سید مصطفى میرسلیم با اشاره به پرونده 
سعید طوسـى در توییتر خود نوشـت: وقتى یک خادم 
قرآنى متهم مى شود، پرونده را نمى توان با محکومیت 
اولیه یا تبرئه در تجدید نظر، خاتمه یافته تلقى کرد. حفظ 
حرمت قرآن ایجاب مى کند ادعاى شاکیان یا دفاعیات 
متهم ، هر دو، در اعاده دادرسى به دقت رسیدگى شود.

تکذیب خبر احضار نجفى 
  ایرنا | سـیدمحمد طباطبایـى نـژاد، مدیرکل 
حقوقى شـهردارى تهران گفـت که اخبار منتشـره در 
فضاى مجازى مبنى بر احضار محمدعلى نجفى شهردار 
تهران به دادگاه در پى شـکایت نیروى انتظامى، کذب 

محض است. 
شـهردار تهـران در جریان گـزارش تحویـل و تحول 
مدیریت شـهرى پایتخت در شـوراى شـهر گفت که 
اواخر سال گذشته قراردادى با فردى در دانشگاه پلیس 
به مبلغ یک میلیـارد تومان به منظور تدوین شـاخص 
ارزیابى عملکرد منعقد شده که ارزش گزارش ارائه شده 
ده میلیون تومان هم نیست. پس از آن اعالم شد نیروى 

انتظامى از شهردار تهران شکایت کرده است. 

وزیر خارجه اسپانیا 
به ایران مى آید

  جام جم آنالین| « آلفونسو داستیس»، وزیر 
خارجه اسپانیا اواخر ماه جارى میالدى (فوریه) به ایران 
سـفر خواهد کرد. قرار بـود وى در ماه اکتبـر 2017 به 
ایران سفر کند اما به دلیل تنش ها در منطقه خودمختار 
کاتالونیا سفر او به تعویق افتاد. دیدار وزیر خارجه اسپانیا 
از تهـران از اهمیت بسـیارى برخوردار اسـت و وى در 
جریان این سـفر با مقامـات ایرانى درخصـوص حل و 
فصل مشـکالت مربـوط به توسـعه روابـط اقتصادى 

گفتگو خواهد کرد.

خبرخوان
مشاهده حیوانى 

عجیب الخلقه در خراسان 
روستاییان در غرب خراسان رضوى    ایرنا |
در گذشته توله سگ هاى ماده را بخاطر ناکارآمدى 
آنها از بین مى بردند اما بعدها با هدف آزار نرساندن 
به آنها و رهاسازى شان در طبیعت، جمعیت حیوانى 
درنده به نام گرگاس افزایش یافــت. اکنون این 
موضوع به دغدغه اى براى دامداران و روستاییان 
مبدل شده اســت. گرگاس حیوان درنده اى است 
که نتیجه جفتگیرى گرگ با ســگ ماده اســت. 
این حیوان جســورتر از گرگ و باهوش تر از سگ 
اســت و بر خالف گرگ، از انســان نمى هراسد و 
در شرایط عادى دشــمنى در طبیعت ندارد. امکان 
حمله گرگاس ها به انسان در هر فصلى وجود دارد. 
جسارت گرگاس ها موجب کاهش ترس گرگ ها از 

انسان ها نیز شده است. 

شناسایى
 3000 حساب مشکوك

  تسنیم|  رئیس کل سازمان امور مالیاتى 
کشور، رسیدگى به تراکنش هاى بانکى مشکوك را 
یکى از اقدامات قانونى سازمان براى مبارزه با فرار 
مالیاتى عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجراى این 
قانون با فشارهاى زیادى از جانب افراد و صاحبان 
نفوذ و قدرت روبه رو شدیم اما ما زیر بار این فشارها 
نرفتیم و از محل شناسایى بیش از سه هزار موردى 
مشکوك با تراکنش هاى سنگین، حدود شش هزار 

و 300 میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم.

پفک نخورید
  میزان | سخنگوى ســازمان غذا و دارو 
گفت: پفــک داراى رنگ مصنوعى،چربى و نمک 
باال بوده و اســتفاده از این محصــوالت توصیه 
نمى شود.کیانوش جهانپور گفت: پفک نمکى شامل 
1/5درصد نمک و 15 تا 20 درصد چربى است که با 
توجه به وجود نمک وچربى هاى باال و بهره مندى از 
رنگ هاى مصنوعى مصرف آن باالخص به کودکان 

توصیه نمى شود.

تلویزیون 
با جامعه فاصله دارد

  عصر ایران| فریدون جیرانــى با حضور 
در برنامه تلویزیونى «شــب هاى شفاهى»روبه 
روى محمود گبرلو راجع به کلیت ســینماى ایران 
حرف زد. جیرانــى در این برنامــه از جمله گفت: 
تلویزیون رسانه حکومتى است و با جامعه فاصله 
دارد. محدودیــت هــاى تلویزیون باعث شــده 
واقعیت هاى جامعه که در اینجا فضا ندارند به سینما 
بروند. ســینماى عامه پســند فضاى بیان همین 
محدودیت ها شده اســت. اکنون همین فیلم ها 

هستند که سینما را سرپا نگه داشتند.

پیرمرد 70 ساله قاچاقچى!
با اطــالع مردم مبنى بــر اینکه    میزان |
فردى 70 ساله که در زمینه خرده فروشى مواد مخدر 
داراى سابقه کیفرى  است در کنار سوله هاى توزیع 
میوه اقدام به عرضه مواد مى کند، موضوع در دستور 
کار عوامل انتظامى میدان قرار گرفت. با بررســى 
نامحسوس مشخص شد مواد را در زیر سبد هاى 
شکسته میوه ها جاســاز مى کند که بالاستفاده در 
گوشه هاى سوله افتاده اند.این پیر مرد  در ساعات 
شــبانه و بامدادى که اوج فعالیت میدان است در 
محل هاى مشــخص حاضر مى شده  و به فروش 

مواد مى پرداخت.

تلگرام ایکس آمد 
   خبر آنالین | «پاول دوروف» نســخه 
جدیدى از تلگــرام را به نام تلگــرام ایکس روى 
فروشگاه گوگل و اپ اســتور راه اندازى کرد. گفته 
مى شود نســخه ایکس ســریع تر، متفاوت تر با 
استیکرهاى فراوان طراحى شده است. این نسخه 
فعًال آزمایشى است و هنوز معلوم نیست آیا جایگزین 

نسخه اصلى خواهد شد یا نه.

...ادامه از صفحه اول
دم استاندار اصفهان هم گرم! نََفس مان حال آمد. خوب 
درسى به او داد. خیلى سریع و قاطع چنان کرد که باید. هنوز 
سرگرم جمع کردن اسم و امضا در کمپین هاى تلگرامى 

بودیم که خبر رسید چنان شده است که مى خواستیم. 
مرحبا به ما کــه فارغ از تمــام رقابت هــا و جدل هاى 
شخصى و صنفى و سیاسى و سلیقه اى، وقتى پاى حرمت 
شــغلى مان به میان مى آید، با هم متحد مى شویم و در 
یک خط و گروه و جناح قرار مى گیریم تا صداى آن از دل 
نصف شب و از میان انبوه پیام هاى مجازى به ساختمان 

استاندارى برسد. 
از طرف دیگر هم خوشــحالیم که میزان و ســرعت درك 
مقام ارشد استان در مسیر احترام به جامعه رسانه اى بیش 
از حد انتظار اســت. او خوب مى داند که در برابر هر چیزى 
مى شــود ســکوت کرد به جز توهین به شأن و شخصیت 
و جایگاه خبرنگاران و اهل قلم. مثــل دیگران فقط حرف 
نمى زند و خوشبختانه زود عمل مى کند؛ قاطع و بى حاشیه.

حاال ما دیگــر خیالمان راحت اســت از اینکه مى توانیم 
خودمان را و قدرتمان را نشــان بدهیم. مى دانیم که تنها 
نیستیم و یک نفر در رأس اســتان حامى ماست. دیگر با 
خیال آسوده در خانه مى نشــینیم و «# ایول-استاندار» 
را ترند اول مى کنیم. به اینســتاگرامش مى رویم و مدام 

کامنت مى گذاریم که:«احسنت و دستمریزاد»!
ولى حاال که سرمست و خوشحال روى ابرها راه مى رویم، 
کمى هم فرصت داریم تا از این باال به پایین نگاه کرده و 
شکل و شــمایل فرماندار بیچاره برکنار شده را در ذهن 
خود تصور کنیم. پیرمردى خســته با چهره اى شکسته 
که در آستانه بازنشستگى سوژه اعتراض یک صنف مؤثر 

شده است.
هر چند دیگر مهم نیست که او از این پس چه مى کند و 
کجا مى رود و یا براى او هم مراسم تکریم و تودیع برگزار 
مى کنند یا نه؟ به هر حال اگر چه سخت و سنگین است 
ولى او باید تاوان رفتار خــودش را پس بدهد. اما صادقانه 

باید اعتراف کرد که کمى هم دلمان براى او مى سوزد!
خودمانیم، واقعًا سخت است که یک نفر چندین سال در 
مملکت خدمت کند و بعد با خاطره اى زندگى را ادامه بدهد 

که هر روز ذهن و جسم او را مثل خوره مى پوساند. 
از یک نگاه شــاید او در کنش به وجــود آمده هیچگونه 
تقصیرى نداشته است. شاید مانند بسیارى دیگر، سن و 
سال او اقتضا مى کرده که اندکى زود جوش و عصبى باشد 
و طاقت آنچه مطابق میلش نیست را نداشته باشد. او مقصر 
نیست، بلکه کسانى مقصرند که از یک سو شعار جوانگرایى 
مى دهند ولى در عمل کهنساالن را به کار مى گیرند. شاید 
در گذشته یک نفر نه 30 سال که حتى 40 تا 50 سال هم 
مى توانست در یک منصب دولتى فعالیت داشته باشد ولى 
حاال که انبوه مشکالت و مصائب از در و دیوار شهر و روستا 
باال مى رود، دیگر کشش کنش با این دوران براى جوانان 

آن هم به اندازه ده سال نیست. 
این همه جوان مجرب داریم که باید فرداى این مملکت 
را اداره کنند و آن وقت چشم به دهان فرو رفته در گریبان 
کســى داریم که نمى فهمد دارنــد از او فیلم مى گیرند، 
نه عکس! آیا دولــت الکترونیک باید بــا چنین افرادى 
محقق شود یا جوانان خالق و تحصیلکرده اى که در اثر 
بى توجهى به دانش و توانشان، در راهروهاى فالن اداره، 

پرسه مى زنند!
«فراست» بیچاره محصول همین تفکر بازنشسته ساالرى 
نهادینه شده در کشور است. او به آخر خط رسیده در جمع 
مدیران مملکتى است که تقریبًا هیچکدامشان به اندازه 
سر سوزنى سواد رسانه اى ندارند. همین دویست و اندى 
که اســم و امضا زدند و کمپین راه انداختند باید شهادت 
بدهند که چندین و چند بار از تمام اســتانداران ســابق و 
اسبق خواسته شده که براى افزایش سطح سواد رسانه اى 

مدیران اصفهان چاره اندیشى کنند.
اگر این فرماندار معزول به اندازه یک جلســه از مجموعه 
جلسات بى حاصلى که در خیابان باغ گلدسته برگزار شده، 
تحت آموزش قرار مى گرفت شاید خیلى بهتر از رفتارى 
که دیدیم را از خود بروز مى داد. کى و در کدام جلسه به او 
گفته شده است که در زمان بروز رویدادهاى مختلف و در 
مواجهه با ارباب جراید و اصحاب رســانه باید چه رفتارى 

داشته باشد؟
به او چیزى گفته نشده و آموزشى نداشته است اما به غایت 
در مکتب مدیران باالدســتى خود درس خوانده و آنچه 
با عربده بروز داده، نماد بارز چیزهایى بوده که از اســاتید 

مافوق خود رونوشت برداشته است.
مگر فالن اســتاندار اســبق اصالح طلب به شــهردار 
اصولگراى اصفهان نگفته بود که از خبرنگار منتقد شهر 
شــکایت کن و من هم حمایتت مى کنم؟ مگر آن یکى 
اســتاندار، نزدیک به یکصد نفر از خبرنــگاران و جوانان 
عالقه مند روزنامه نــگارى اصفهــان را دور خود جمع 
نکرد تا براى شــان روزنامه راه بیاندازد و بعد سرکارشان 
گذاشت و شــبانه چاپخانه اش را جمع کرد و رفت؟ مگر 
دیگرى که در مقام مدیریت ارشد امور اجرایى استان به 
نمایشــگاه مطبوعات آمده بود، در برابر غمسرایى جوان 

نوقلم اصفهان، تنها به یک خنده تمسخرآمیز بسنده نکرد؟ 
مگر آن بعدى که مثًال به عنوان استاندار رسانه اى شناخته 
مى شد، اعوان و انصار خود را به دادسرا نفرستاد تا از فالن 
خبرنگار شکایت کنند؟ اصًال همین استاندار قبلى در برابر 
سیلى خوردن یک خبرنگار در صحن علنى شوراى شهر 

چیزى به جز سکوت از خود ارائه داد؟
آیا این رفتارها توهین نبوده اند؟ توهین و اهانت که فقط 
به عربده کشى و داد و بیداد و فریاد نیست. همان سکوت و 
همان شکایت کشى و همان پوزخند و همان جمع کردن 
چاپخانه هم توهین بوده اند و چه بسا بدتر از این که گفته 

از لباس و کالهش عکس نگیرند.
فرماندار بیچاره اســتان ما محصول همــان رفتارها و 
آموزش دیده همین مدیران ارشــد اصفهان است که هر 
یک به شیوه خود، شأن و شــخصیت و جایگاه رسانه و 

خبرنگار و مطبوعات را به توهین و تاراج برده اند.
وقتى رســانه ملى ما براى فالن سلبریتى سینما فرصتى 
فراهم مى کند تا چشم به دوربین بدوزد و به خبرنگاران 
توهین کند، از یک ســالخورده بازنشســته چه انتظارى 
داریم؟ وقتى که او مخاطب همین برخوردها قرار مى گیرد، 
آیا باید خبرنگار منتقد خود را روى سر بگذارد و حلوا حلوا 
کند؟ قصدى بر توجیه رفتار جناب معزول نیست ولى باید 
باور داشته باشیم که او درسى را پس داده که در این مدرسه 

آموخته است. 
کمى باالتــر برویــم! آیــا فرامــوش کــرده ایم که 
«احمدى نژاد» سالى ســیصد هزار تومان به خبرنگاران 
اعانه مى داد؟ مگــر او با ایــن مبلــغ تحقیرآمیز توى 
دهان بســیارى نزد تا ســکوت کنند و از مرکز توجه به

 اختالس هاى هزار میلیاردى بیرونشان نیانداخت؟ توهین 
که حتمًا نباید شــاخ و دم و چوب و چماق داشــته باشد. 

صدقه دادن براى تضعیف شخصیت یک مجموعه، کمتر 
از فحاشى و اهانت نیست. آیا ضمیر ناخود آگاه فرماندار 

معزول نگون بخت، از این آموزش غافل مانده است؟  
زیاد دور نرویم. مگر در دولت یازدهم نبود که وزیر مملکت 
میکروفن خبرنگارى را گرفــت و داد و فریاد راه انداخت 
و تازه بیانیه داد که: «بســیار صبــورم!» رئیس او پس از 
این اتفاق چه کرد؟ آیا کســى به جــز لبخند ملیح جناب 
«روحانى» چیز دیگــرى به خاطــر دارد؟ مگر فرماندار 
برکنار شده گلپایگان مدیر منصوب همین دولت نیست؟ 
مگر او محصول همین رفتار نهادینه شــده با خبرنگاران 
نیست؟ وقتى وزیر راه کشور چنان مى کند، باید جام اخالق 

را به «فراست» داد که چاقو و قداره نکشیده است!   
اگر قرار است رفتارى مورد نکوهش قرار گیرد، باید این 
موضوع از صدر تا ذیل دولت و ارکان آن، با تمام جوانب 
و حواشى آن را مورد توجه قرار داد نه اینکه با یک عزل و 
برکنارى همه چیز فراموش شده و تمام آنان که مقصر غیر 
مستقیم بوده اند یا رفتارى مشــابه اما در لفافه داشته اند، 

درکنج عافیت باشند.
■■■ 

بگذریم! تجربه ثابت کرده است که روى ابرها قدم زدن 
زیاد طوالنى نخواهد بود. از همین فردا و پس فردا «در» 
بر همان پاشنه مى چرخد. پس بهتر است که روى همین 
زمین خشــکیده و در هواى آلوده پیرامــون خود، فعًال 
سرمســت از اتحاد و اعتراضمان باشــیم که با واکنش 
قاطع اســتاندار اصفهان باعث برکنارى یــک فرماندار 

شد.
اصًال حقش بود. باید برکنار مى شــد. حاال این برکنارى 
درس عبرتى براى دیگران است. پس مرحبا به خودمان، 

اى ول به استاندار... ولى بیچاره آقاى فرماندار!

اى ول استاندار، ولى بیچاره فرماندار!

نصف جهان  در حالى که بیشتر روزنامه هاى روز پنج شنبه 
به ماجراى برخورد توهین آمیز فرماندار گلپایگان با یک 
خبرنگار که نهایتًا منجر به برکنارى آن فرماندار با دستور 
استاندار شد واکنش نشان دادند و عمومًا هم از این اقدام 
حمایت کردند، حداقل دو روزنامــه نزدیک به دو جناح 

مخالف، این اتفاق را با موضوعات سیاسى پیوند زدند. 
روزنامه «آرمــان» که نزدیک به اصــالح طلبان حامى 
مرحــوم هاشــمى رفســنجانى و از نشــریات موافق 
سیاســت هاى دولت است، روز پنج شــنبه در گزارشى، 
عملکرد فرمانــدار معزول گلپایــگان را باعث نفع بردن 
مخالفان دولت روحانى تلقى کرد و نوشت: «در شرایطى 
که دولت حسن روحانى با انواع هجمه ها از سوى مخالفان 
داخلى و خارجى روبه رو است، سوءعملکرد برخى مدیران 
میانى دولت در مواجهه با خبرنگاران و اصحاب رســانه 

موجب شده تا این موضوع به بحثى داغ بدل شود.»
در مقابــل دیــدگاه آرمــان، روزنامــه «جــوان» در 
مقاله اى که در صفحه اول شماره روز پنج شنبه آن منتشر 
شــد، برکنارى فرماندار را «ضعیف کشى» و«ریاکارى 
تهوع آور» لقــب داد و ضمن اینکــه از فرماندار معزول 
حمایتى نکرد، اما توهین هــاى او را الگو گرفته از رفتار 

دولتى ها دانســت: «شــما حال مردم را با این ضعیف 
کشــى تان بد کرده اید؟ چــرا فرماندارتــان مى خواهد 
خبرنگار را کتک بزند؟ چون از روى دســت شــما کپى 
کرده است. حاال کســى را برکنار مى کنید که الگویش، 
دولت محترم بــوده اســت؟!... خوب یــاد گرفته اید 
هرچنــد وقت یک بــار، یــک فرماندار یا یــک مدیر 
میانى را که در میــان فامیل هزار تــوى خودتان، هیچ 
نســبى ندارد، برکنار یا وادار به اســتعفا کنید و ژســت 

مردمى بودن و احترام به مردم بگیرید.»
این روزنامه اصولگرا حتى کار را به مصاحبه رشــیدپور 
با رئیس جمهور هم کشاند:« شــما دعواى فرماندار – 
خبرنگار را مى پســندید، چون با هزینه اندك برکنارى 
فرماندار فحاش، خــرج گران برانگیختن احساســات 
عمومى به نفع خــود را در مى آورید، اما براى خبرنگاران 
جز فحش خوردن از فرمانداران شأنى قائل نیستید زیرا 
نشست هاى خبرى تان را با مجریانى که حتى یک روز 
زیر سقف تحریریه اى ننشسته اند، مى گذرانید تا از شما 
سئواالتى بپرســند که جواب هاى خوب براى آن آماده 
کرده اید و از شــما سئوال هاى ســخت نپرسند و بیشتر 

نظرات شان مشحون از "جسارتًا" باشد.»

داستان فرماندار – خبرنگار هم سیاسى شد! 

در کانون توحید در هیئت فاطمه الزهرا(س)، مراســمى 
با عنوان «سیاست ورزى و حقوق شــهروندى زنان در 
موازین حقوق اسالم و حقوق بشــر» برگزار شد. در این 
مراسم سهیال جلودار زاده، نماینده مردم تهران در مجلس 
شوراى اسالمى سخنرانى کرد. بخش هایى از اظهارات او 

را به نقل از «جماران» بخوانید.
■ شــما فکر مى کنید زیــاده روى هایى کــه امروز در 
جامعه اسالمى بعد از 40 سال به وجود آمده است ناشى از 

چیست؟ ناشى از این است که حد و و حدود رعایت نشده 
و زیاده روى شده است. این محدودیت ها تا جایى پیش 
رفته است که امروز دختر خیابان انقالب روسرى خود را بر 
یک چوب مى چرخاند. هرجایى که از حقوق الهى که براى 
زن، مرد و حتى یک حیوان جلوگیرى شود، مسیر خلقت به 

گونه اى است که طغیان شکل مى گیرد.
■ روش امام(ره) و یاران امام(ره) این نبود که زنان به پستو 

بروند و سکوت کنند. 
■ ما یک جریانــى داریم که به قول حضــرت امام(ره) 
هّمشان «علفشان» اســت. حال این علف در هر زمان 
مى تواند معنایى داشته باشــد. مى بینید این گروه نه تنها 
جایگاه زن را در جمهورى اسالمى متحول نکرده اند، بلکه 
کل جریان انقالب را دچار زلزلــه اى کرده اند که هرچه 
تالش مى کنیم نمــى توانیم جامعه را از شــر این زلزله 

خالص کنیم.
■ در زمان آقاى احمدى نژاد همه زنان به خانه فرستاده 

شده بودند. آن هم با عنوان دورکارى. 
■ اهمیت دادن به خانواده به این معنى نیســت که 50 
درصد جامعه خانه نشین شود و هیچى نفهمد. نمى شود به 
انسانى که درك دارد و مى فهمد، نفهمیدن را تحمیل کرد. 

طغیان زنانه  اینگونه شکل مى گیرد
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سریال «هست و نیست» به کارگردانى حسین سهیلى  زاده و تهیه کنندگى 
محسن شایانفر که قرار است از امروز شنبه از شبکه 2 سیما روى آنتن برود 

با معرفى چند چهره جوان پخش مى شود.
حسین سهیلى زاده در این سریال تالش کرده تا با استفاده از توانمندى هاى 
بازیگران جوانى از جمله غزاله اکرمى، على مسلمى و اوا دارویت به معرفى 

چهره هاى جدید در قاب تلویزیون بپردازد.
از جمله بازیگران این سریال فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، الهام پاوه نژاد، 
نگار عابدى، امیر دژاکام، سولماز حصارى، نازنین کریمى، سیامک اطلسى، 
اکبر رحمتى، مرتضى على آبادى،ایمان صراف و سیاوش خیرابى هستند 
که قرار است با معرفى چند چهره جوان و جدید مقابل دوربین رضا شیبانى 
قرار بگیرند. مجموعه تلویزیونى «هست و نیست» یک ملودرام اجتماعى 
است و قصه آن براساس فیلمنامه اى از على حدادى بوده و توسط نادر وحید 
نگاشته شده و در 30 قسمت ساخته  شده اســت. در خالصه داستان این 
سریال آمده است: گاهى بود و نبود و هست و نیست آدم ها، به وسوسه اى 

گره مى خورد که به سادگى باز نمى شود...!
پخش سریال «هســت و نیست» به کارگردانى حســین سهیلى زاده و 
تهیه کنندگى محســن شــایانفر از امروز شــنبه 14 بهمن ماه ساعت 

21و30دقیقه از شبکه 2 سیما آغاز مى شود.

بازیگر «عموهاى فیتیله اى»  و مجرى تلویزیون درباره فعالیت هاى خود گفت: این روزها بیشتر تمایل دارم که 
براى خودم وقت بگذارم، عالقمند به بازى در تئاتر هســتم و با حمید گلى کارهاى پژوهشى در زمینه کودك و 

نوجوان انجام مى دهیم.
على فروتن در همین راستا افزود: 27 سال براى تلویزیون کار کردم و در حال حاضر فکر مى کنم باید براى خودم 

در زندگى وقت بگذارم.
این بازیگر درباره سرنوشت «عموهاى فیتیله اى» براى تولید و پخش مجدد 
اظهار کرد: با من براى حضور در «دوقلوها» صحبت شــده است و 
فکر مى کنم «عموهاى فیتیله اى» دیگر ادامه نخواهد داشت 
چون ذات و اســاس برنامه به زنده بودن آن بود و قالب برنامه 
«عموهاى فیتیله اى» حضور در میان اقوام و شوخى با آنها 
بود، با حاشیه اى که درباره «عموهاى فیتیله اى» درست 
شد عمًال برنامه بیشتر شبیه یک کار رادیویى مى شد 

ســریال «گلشــیفته» به کارگردانى بهروز شــعیبى این روزها در حال تصویربردارى اســت و عالوه بر بازیگرانى چون مهناز افشــار، بنابراین این برنامه در اوج خداحافظى کند بهتر است.
مهدى هاشــمى، ســیامک انصــارى و... هومن گامنــو، خواننــده گــروه بروبکس نیــز جلــوى دوربین شــعیبى رفته 

است.
هومن شــاهى خواننده گروه برو بکس، خواننــده تیتراژ برنامــه «خندوانه» و بازیگر تئاتر «شــرقى غمگین» 

به جمع بازیگران مجموعه «گلشــیفته» ویژه شــبکه نمایش خانگى در نقشــى کامًال متفاوت پیوســت. 
تصویربردارى ســریال هــم اکنــون در تهــران ادامــه دارد و این مجموعــه بــه زودى وارد بازار 

خواهد شد.
در این مجموعه مهدى هاشمى، مهناز افشار، ســیامک انصارى، نازنین بیاتى، بهاره کیان 

افشار، محمد بحرانى، امیر مهدى ژوله، نیما شعبان نژاد و شیال خداداد، با حضور هومن 
سیدى بازى مى کنند. 

سریال «گلشــیفته» به کارگردانى بهروز شــعیبى، تهیه کنندگى على اکبر نجفى و 
سرمایه گذارى صادق یارى جلوى دوربین رفته است و پخش آن برعهده مؤسسه سرو 

رسانه پارسیان و همچنین جانشین تهیه کننده این پروژه مهدى یارى است.

محمود گبرلو، مجرى سابق «هفت» در گفتگو با یکى از رسانه هاى 
اینترنتى درباره تغییر رویکرد برنامه «هفت» با حضور رضا رشیدپور 

توضیح داد.
او در این باره بیان کرد: آقاى جیرانى در یک مقطعى با فرم خاصى 
برنامه «هفت» را اجرا کردند و بعد از آن من آمدم با شکلى متفاوت و 
سپس آقاى افخمى هم آمدند و رویکرد خودشان را داشتند و هر سه 

آدم هاى سینماگر و صاحب نظر بودند.
گبرلو ادامه داد: حاال من سینماگر نیستم اما روزنامه نگارى بودم که 
سال ها در حوزه سینما کار کردم. طبیعتاً اگر برنامه «هفت» بخواهد 
یک برنامه تخصصى و حرفه اى باشــد باید یک آدم متشــخص 
و ســینمایى اجراى آن را بر عهده داشته باشــد. نه مثًال دوستانى 
که مجرى خوبى هســتند، «دورهمى» خوب برگــزار مى کنند و 
حرف هاى قشنگ و جذاب مى زنند. کســانى که فقط حرف هاى 
شیرین و جذاب مى زنند نمى توانند برنامه سینمایى اجرا کنند و خب 

طبیعى هم هست.

این مجرى توضیــح داد: نمى خواهم بگویم چون من قبًال مجرى 
این برنامه بودم آنها بد هســتند. به طور تحلیلــى این صحبت را 
مى گویم. دوســت من آقاى مدیرى «دورهمــى» را خوب برگزار 
مى کنــد و طنزهاى خوبــى هم دارد یا آقاى رشــیدپور مســائل 
اجتماعى را خوب بیان مى کنند و انتقادات خوبى بیان مى کنند. اما 
نمى توانند با یک سینماگر و اهالى سینما به خوبى وارد گفتگو شوند.

گبرلو ادامــه داد: مجرى این برنامه باید فیلم هــا را دقیق ببیند، 
شناسنامه کارگردان ها را بداند بعد در برنامه با آنها گفتگو کند و 
این نیازمند تجربه چندین ساله است که شاخصه برنامه «هفت» 

نیز هست.
او همچنین در پاســخ به ســئوالى درباره پایین آمدن ســطح 
تخصصى و کیفى برنامه  «هفت» با اجراى مجریان جدید گفت: 
بله با این مجریان ســطح تخصصى برنامه پایین مى آید چرا  که 
تخصصى که دارند در حوزه برنامه 

نیست.

 گفته بودیم سکانس هاى استخر پخش نشود
گفتگو با امیر کاظمى بازیگر سریال «لیسانسه ها»:

ســریال «لیسانســه ها2» در حالى به پایان رسید که طبق 
نظرسنجى هاى رسانه ملى پربیننده ترین سریال تلویزیون در 
مدت اخیر بوده است. سریالى که جنس متفاوتى از شوخى ها 
و کمدى موقعیت را به مخاطبانش ارائه مى دهد و در این بین 

از نقدهاى اجتماعى روز هم غافل نمى شود.
امیر کاظمى بازیگر نقش «مازیار» در «لیسانسه ها» متولد 
19 آبان ماه سال 1369 در تهران است. کاظمى در سریال 
«لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت، نقش یکى از 
سه جوان اصلى را بازى کرد. وى براى بازى در این سریال 
کاندیداى دریافت جایزه حافظ از جشنواره معتبر مجله دنیاى 
تصویر شد. خبرگزارى تسنیم راجع به سریال «لیسانسه ها» 
و حواشــى اطراف آن با این بازیگر آینده دار به گپ و گفت 

پرداخته که بخشى از آن را مى خوانید.
یکى از قسمت هاى پر حاشیه فصل دوم 
«لیسانسه ها»، سکانس هاى مربوط به 
استخر آن بود. چگونه این اتفاق افتاد؟

به سازمان گفته بودیم که صحنه استخر پخش نشود. ما اصًال 
راجع به آن صحبت هم نکرده بودیم چرا که  مى دانستیم این 
سکانس ها حساسیت برانگیز است. احتمال مى دادیم اگر به 
نمایش در بیاید ممکن است در شبکه هاى ماهواره اى فارسى 
زبان از آن سوء استفاده شود. ولى تصمیم مدیران سازمان این 
بود که آن صحنه ها پخش شود. قسمت از خواب بیدار شدن را 

هم بعد از اینکه متوجه شدیم صحنه هاى استخر را قرار است 
پخش کنند ضبط کردیم که باعث حساسیت نشود. ولى با این 
همه پخش استخر به ضرر ما شد چون گروهى که داریم خیلى 
پر هیاهو نیستیم و ترجیح مى دهیم آهسته و پیوسته حرکت 
کنیم. تا قبل از پخش آن سکانس ها خیلى از  شوخى هایمان 
حتى آنهایى که  فکرش را هم نمى کردیم پخش مى شــد. 
براى فصل اول کمترین اصالحیه را داشــتیم و به راحتى با 
مدیر یا وزیرى شوخى مى کردیم. اما در فصل دوم از استخر 
به بعد برگه اصالحیه ما از چهار مورد شد 30 مورد. چیزهایى 
از سریال در مى آمد که نمى دانستیم مشکلش کجاست. اگر 
این سکانس هاى استخر پخش نمى شد ما کلى شوخى هاى 

جذاب دیگر داشتیم.
بعد از پخش آن قسمت و حاشیه هاى 
بعد از آن، آیا از طرف تلویزیون از گروه 

شما حمایتى به وجود آمد؟
مهدى روشــن روان، مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه 3 
سیما جوان خوشفکرى اســت که فضاى سریال ها را خوب 
مى شناســد. وى همواره حامى گروه تولید بود و حتى یادم 
هست که یک بار مسئله اى براى زیرنویس اپلیکیشن پیش 
آمد و آقاى روشن روان با یک تلفن مشکل را مرتفع کردند. 
به عنوان یک بازیگر که شاید از عوامل جزء زیر مجموعه او 
باشــم وقتى راجع به این موضوع تماس گرفتم موفق شدم 
خیلى راحت حرفم را بزنم و آقاى روشــن روان نیز پیگیرى 

کردند.
پربیننده ترین سریال تلویزیونى در چند 
ماهه اخیر ســریال «لیسانسه ها» بوده 
است، چرا  با این همه زمان پخش آن 

هیچ وقت ثابت نبود؟
متأسفانه همینطور اســت. پر بیننده ترین سریال تلویزیون 
بودیم ولى کمتر قسمتى داشتیم که تا 8 و 40 دقیقه پخش 
شود. اکثراً سریال ما خیلى نامنظم پخش مى شد یک بار 8 
و 15 دقیقه پخش یک بار ســاعت 9!  این باعث شد برخى 
بیننده ها بعضى قســمت ها را نبینند. این درحالى است که 
وقتى یک سریال پر بیننده مى شود، شبکه باید از آن حراست 
کند و ثابت بودن زمان پخش یکى از همین حمایت هاست. 

بعد از ســکانس عروســى مخاطبان 
چهــره اى متفــاوت از شــما را در 
«لیسانسه ها» دیدند، مازیارى که کمى 
چاق شده و البته موهایش به اندازه قبل 

از دوران سرطانش بلند شده است.
بله چون هشــت ماه و 12 روز از شب عروســى گذشته و 
بیماریش هم رفع شده بود. مشاور گروه ما دکتر رضایى بود 
که نقش دکتر من را هم در سریال بازى کرد. به عقیده وى و 
دیگر پزشکان بعد از بیمارى سرطان نه تنها فرد وزن مى گیرد، 
بلکه رنگ مو هم تا دو درجه روشن تر مى شود. در مورد اضافه 
وزنشان هم شدیداً به این بیماران توصیه مى شود که فعالیت 
نداشته باشند. من هم به همین دلیل نزدیک به هشت کیلو 
وزن اضافه کردم. این اضافــه وزن البته مخالف نگاه عامه 
مردم است چرا که اینطور به نظر مى رسد که درمان شدگان 

سرطانى باید الغر باشــند. در حالى که فقط سرطان روده و 
معده است که باعث الغرشدن فرد مى شود.

طنز سروش صحت جنسى متفاوت از 
کارهاى دیگــر تلویزیونى دارد. نظرت 

راجع به این نوع کمدى چیست؟
شرایط کار کردن براى کارهاى طنز هر روز سخت تر مى شود. 
تلویزیون یک نسل طالیى مثل عطاران و مدیرى داشت که 
کمدى مى ساختند ولى االن دیگر سریال سازى نمى کنند و 
فرد جدیدى هم در این فضا معرفى نشده است. این ضعف 
در تلویزیون به شــدت احساس مى شــود. سروش صحت 
باقیمانده آن نسل است و امیدوارم به گونه اى با او تعامل کنند 

که همیشه بتواند کار کند.
نمى خواهید در سینما بازى کنید؟

من تا امسال تک و توك پیشنهاد سینمایى با نقش هاى کوتاه 
داشتم ولى از امســال و بعد پخش «لیسانسه ها»، تا به حال 
شش هفت سینمایى به من پیشــنهاد شده است. متأسفانه 
با اینکه پیشــنهادات نقش هاى اصلى بودند ولى فیلمنامه 
هیچکدام را دوست نداشتم. یعنى فیلمنامه را که مى خواندم 
مى دیدم در حد یک کار بد تلویزیونى است. در کل باید بگویم 
پیشنهاد جذابى در سینما نداشتم و پیشنهادهاى تلویزیون 

همچنان جذاب تر هستند.
در کوچه و خیابان بیشــتر با چه نامى 
صدایت مى کنند مازیار یا امیر کاظمى؟

اتفاق عجیب برایم این است که مردم من را بیشتر با نام امیر 
کاظمى صدا مى کنند در حالى که من انتظار داشــتم من را 
به اسم کاراکترم صدا کنند. تا قبل از سریال «لیسانسه ها» 
وقتى من را مى دیدند مى گفتند: اِ این! همه با اسم «این» من 
را صدا مى کردند. اما بعد «لیسانسه ها» «این» تبدیل شد به 

امیر کاظمى.

انتقاد تند مجرى سابق «هفت» 
از مهران مدیرى
 و رضا رشیدپور

ى اســت و عالوه بر بازیگرانى چون مهناز افشــار، 
س نیــز جلــوى دوربین شــعیبى رفته 

 تئاتر «شــرقى غمگین» 
ًال متفاوت پیوســت.

 زودى وارد بازار

کیان 
 

که مجرى خوبى هســتند، «دورهمى» خوب برگــزار مى کنند و 
حرف هاى قشنگ و جذاب مى زنند. کســانى که فقط حرف هاى 
شیرین و جذاب مى زنند نمى توانند برنامه سینمایى اجرا کنند و خب 

طبیعى هم هست.

تخصصى و کیفى برنامه  «هفت» با اجراى مجریان جدید گفت:
بله با این مجریان ســطح تخصصى برنامه پایین مى آید چرا  که
تخصصى که دارند در حوزه برنامه

نیست.

اکبر نجفى و  ى
ت وپخشآن برعهده مؤسسه سرو 

نشین تهیه کننده این پروژه مهدى یارى است. نج

خواننده «سوسن خانم» در یک سریال بازى مى کند!

برنامه عموهاى فیتیله اى در اوج به پایان رسید

آغاز پخش  سریالى با معرفى چهره هاى جدید

رم در زندگى وقتب
این بازیگر درباره سرنوشت
اظهار کرد: با من
فکر مى ک
چون ذات
«عمو
بو
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نصف جهــان   هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن حاال که 
سبزپوشان ریتم کوبنده اى را در لیگ برتر آغاز کرده اند و 
در آسیا هم سهمیه ایران را تکمیل کرده اند باید خوشحال 
باشند که تصمیم غلط چند هفته گذشته آنها مبنى بر اخراج 

امیر قلعه نویى رسمى و قطعى نشد!
شاید از خواندن این خبر تعجب کنید ولى ظاهراً واقعیت دارد 
و اگر شنیده هاى ما اشتباه اســت باشگاه ذوب آهن در این 
باره توضیح شــفاف دهد و البته به تکذیب هاى تکرارى و 
اینکه خبرهاى رسمى باشگاه را از سایت رسمى ذوب آهن 

بخوانیم اکتفا نکند!
ذوب آهن در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر به فوالد 
خوزستان باخت و در هفته چهاردهم شکست تحقیر آمیزى 
را در ورزشگاه آزادى در مصاف با پرسپولیس متحمل شد تا 
هیئت مدیره این باشگاه به جنب و جوش بیافتد که چه باید 
بکنند. سبزپوشان در هفته پانزدهم و در ایامى که نفت تقریبًا 
به هیچ تیمى نه نمى گفت این تیم را شکست دادند و در هفته 
شانزدهم با سیاه جامگان مساوى کردند.در همان ایام و پس 
از شکست در برابر پرســپولیس هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن مترصد ایجاد تغییرات در کادرفنى شد. آنها جلسه اى را  
تشکیل و با موضعى تهاجمى در مورد قلعه نویى  وى را مورد 
انتقادات شدید قرار داده و تصمیم شتابزده خود مبنى بر قطع 
همکارى را به اطالع او مى رسانند.این تصمیم خیلى سریع 
از طریق ژنرال به اطالع مرتضى لطفى مدیرعامل شرکت 

شستا مى رسد.
شاید بپرسید شرکت شستا چیست؟ با سرچى ساده در گوگل 
و ویکى پدیا این اطالعات را در مورد این شرکت به دست 

مى آوریم:

«شــرکت ســرمایه گذارى تأمین اجتماعــى، به اختصار:
شستا(شرکت هلدینگ ســرمایه گذارى متعلق به سازمان 
تأمین اجتماعــى ایران اســت)، کــه در زمینه مدیریت 
ســرمایه گذارى، تجارت و بازرگانى، مدیریــت دارایى 

و مبادالت سهام شرکت ها، فعالیت مى کند. 
شــرکت شســتا در ســال 1365 در قالب یک شــرکت 
ســهامى خاص، با ســرمایه اولیه دو میلیــارد تومان، از 
دارایى هاى سازمان تأمین اجتماعى ایران تأسیس شد. در 
حال حاضر، 10 درصد ارزش بــورس اوراق بهادار تهران، 

متعلق به شستا مى باشد. 
شرکت شستا مالک شمار زیادى شــرکت است، که براى 
نمونه مى توان به شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازى 
اکسیر، داروســازى فارابى، شــرکت کشــت و دامدارى 
زهراوى، داروســازى  داروســازى  فکا، شــرکت 
ابوریحان، داروســازى دانا،  البراتوارهــاى رازك، پارس 
اشــاره  کپســوالیران  ژالتیــن  دارو و شــرکت 

کرد.
شستا یک شرکت سرمایه گذارى مادر (هلدینگ) است که 
مجموعه اى با بیش از 170 شرکت و مؤسسه را اداره مى کند. 
مجموع دارایى هاى این شرکت سرمایه گذارى در سال 1391 
بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان و ســود ساالنه آن نزدیک به 
3000 میلیارد تومان بوده و این درحالى است که سود 400 
شرکت دیگر که در بورس فعال هستند جمعاً 16000 میلیارد 

ریال بوده است.»
 در ایامى که ذوب آهن مشکالت مالى زیادى داشت و دارد، 
این مرتضى لطفى مدیرعامل شرکت شستا بود که به دلیل 
رفاقت با امیر قلعه نویى تا حدودى شــرایط را تلطیف کرد. 

شاید بپرســید چطور ذوب آهن با این شــرایط مالى وخیم 
توانست عملکرد خوبى  در نقل و انتقاالت زمستانى داشته 
باشــد و بازیکنانى را راضى به حضور در اصفهان و اردوگاه 
سبز کند. ردپاى لطفى مدیر شستا را در پاسخ به این سئوال 
مى توان مشاهده کرد و البته باید ممنون او بود که اجازه نداد 

ذوب  آهن به قهقرا برود.
برگردیم به بحثمان و جلسه چند هفته پیش هیئت مدیره 

که مى رفت به خداحافظى ژنرال از ذوب آهن منجر شود.
تصمیم هیئــت مدیــره از طریق ژنرال بــه اطالع لطفى 
مى رسد و او سریعًا دســت به کار مى شود. تماس هایى از 
طریق خود لطفى و ونزدیکانش با هیئت مدیره باشــگاه و 
مدیرانى از کارخانه برقرار مى شود. تماس هایى که برخى 
از آنها لحن تندى داشت و در نهایت، این ارتباطات تصمیم 
هیئت مدیره مبنى بر اخراج قلعــه نویى را لغو مى کند تا آن 

جلسه ملتهب ختم به خیر شود.
به هر حال باید ممنون لطفى بود که مانع آن تصمیم غلط و 
شتابزده شد و نقش مؤثرى را در این بین ایفا کرد.  ضمناً اگر 
کسى قرار است این گزارش  و حمایت هاى معنوى و مادى 
مرتضى لطفى از ذوب آهنى ها و قلعه نویى را تکذیب کند، به 
ما پاسخ بدهد که چرا سرمربى ذوب آهن در گفتگوى رادیویى 
اخیر خود از مدیرعامل شستا قدردانى ویژه اى داشته است؟

اگر تصمیم شــتابزده هیئت مدیره ذوب آهــن عملیاتى 
مى شــد قطعًا امروز از روزهاى خوب ژنــرال و ذوب آهن 
نمى نوشــتیم. روزهاى خوبى که اگر کمى زودتر شــروع 
شــده بود، پرسپولیســى ها این روزها در مــورد قهرمانى 
زودهنگام و مشخص شدن تاریخ قهرمانى شان گمانه زنى 

نمى کردند.

گزارش نصف جهان از  تصمیم چند هفته پیش 
ذوب آهنى ها

قلعه نویى اخراج شد
 و برگشت!
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نصف جهــان   هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن حاال که 
سبزپوشان ریتم کوبنده اى را در لیگ برتر آغاز کرده اند و 
در آسیا هم سهمیه ایران را تکمیل کرده اند باید خوشحال 
باشند که تصمیم غلط چند هفته گذشته آنها مبنى بر اخراج 

امیر قلعه نویى رسمى و قطعى نشد!
شاید از خواندن این خبر تعجب کنید ولى ظاهراً واقعیت دارد 
و اگر شنیده هاى ما اشتباه اســت باشگاه ذوب آهن در این 
باره توضیح شــفاف دهد و البته به تکذیب هاى تکرارى و 
اینکه خبرهاى رسمى باشگاه را از سایت رسمى ذوب آهن 

بخوانیم اکتفا نکند!
ذوب آهن در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر به فوالد 
خوزستان باخت و در هفته چهاردهم شکست تحقیر آمیزى 
را در ورزشگاه آزادى در مصاف با پرسپولیس متحمل شد تا 
هیئت مدیره این باشگاه به جنب و جوش بیافتد که چه باید 
بکنند. سبزپوشان در هفته پانزدهم و در ایامى که نفت تقریبًا 
به هیچ تیمى نه نمى گفت این تیم را شکست دادند و در هفته 
شانزدهم با سیاه جامگان مساوى کردند.در همان ایام و پس 
از شکست در برابر پرســپولیس هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن مترصد ایجاد تغییرات در کادرفنى شد. آنها جلسه اى را  
تشکیل و با موضعى تهاجمى در مورد قلعه نویى  وى را مورد 
انتقادات شدید قرار داده و تصمیم شتابزده خود مبنى بر قطع 
همکارى را به اطالع او مى رسانند.این تصمیم خیلى سریع 
از طریق ژنرال به اطالع مرتضى لطفى مدیرعامل شرکت 

شستا مى رسد.
شاید بپرسید شرکت شستا چیست؟ با سرچى ساده در گوگل 
و ویکى پدیا این اطالعات را در مورد این شرکت به دست 

مى آوریم:

«شــرکت ســرمایه گذارى تأمین اجتماعــى، به اختصار:
شستا(شرکت هلدینگ ســرمایه گذارى متعلق به سازمان 
تأمین اجتماعــى ایران اســت)، کــه در زمینه مدیریت 
ســرمایه گذارى، تجارت و بازرگانى، مدیریــت دارایى 

و مبادالت سهام شرکت ها، فعالیت مى کند. 
5شــرکت شســتا در ســال 1365 در قالب یک شــرکت 
ســهامى خاص، با ســرمایه اولیه دو میلیــارد تومان، از 
دارایى هاى سازمان تأمین اجتماعى ایران تأسیس شد. در 
0حال حاضر، 10 درصد ارزش بــورس اوراق بهادار تهران، 

متعلق به شستا مى باشد. 
شرکت شستا مالک شمار زیادى شــرکت است، که براى 
نمونه مى توان به شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازى 
اکسیر، داروســازى فارابى، شــرکت کشــت و دامدارى 
زهراوى، داروســازى  داروســازى  فکا، شــرکت 
ابوریحان، داروســازى دانا،  البراتوارهــاى رازك، پارس 
اشــاره  کپســوالیران  ژالتیــن  دارو و شــرکت 

کرد.
شستا یک شرکت سرمایه گذارى مادر (هلدینگ) است که 
0مجموعه اى با بیش از 170 شرکت و مؤسسه را اداره مى کند. 
1مجموع دارایى هاى این شرکت سرمایه گذارى در سال 1391

9بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان و ســود ساالنه آن نزدیک به 
0 میلیارد تومان بوده و این درحالى است که سود 400 3000

0شرکت دیگر که در بورس فعال هستند جمعاً 16000 میلیارد 
ریال بوده است.»

 در ایامى که ذوب آهن مشکالت مالى زیادى داشت و دارد، 
این مرتضى لطفى مدیرعامل شرکت شستا بود که به دلیل 
رفاقت با امیر قلعه نویى تا حدودى شــرایط را تلطیف کرد. 

ا شاید بپرســید چطور ذوب آهن با
توانست عملکرد خوبى  در نقل و ان
باشــد و بازیکنانى را راضى به حض
سبز کند. ردپاى لطفى مدیر شستا
مى توان مشاهده کرد و البته باید مم

ذوب  آهن به قهقرا برود.
ه برگردیم به بحثمان و جلسه چند
که مى رفت به خداحافظى ژنرال از
تصمیم هیئــت مدیــره از طریق
مى رسد و او سریعًا دســت به کار
طریق خود لطفى و ونزدیکانش با
مدیرانى از کارخانه برقرار مى شود
از آنها لحن تندى داشت و در نهایت
هیئت مدیره مبنى بر اخراج قلعــه

جلسه ملتهب ختم به خیر شود.
به هر حال باید ممنون لطفى بود ک
شتابزده شد و نقش مؤثرى را در این
کسى قرار است این گزارش  و حما
مرتضى لطفى از ذوب آهنى ها و قلع
ما پاسخ بدهد که چرا سرمربى ذوب

اخیر خود از مدیرعامل شستا قدردانى
اگر تصمیم شــتابزده هیئت مدیر
مى شــد قطعًا امروز از روزهاى خو
نمى نوشــتیم. روزهاى خوبى که
شــده بود، پرسپولیســى ها این ر
زودهنگام و مشخص شدن تاریخق

نمى کردند.

گزارش نصف جهان از  تصمیم چند
ذ

قلعه نویى اخراج
 و برگش

شاید بپرسید 
چطور ذوب آهن با 

این شرایط مالى وخیم 
توانست عملکرد خوبى  

در نقل و انتقاالت 
زمستانى داشته باشد 
و بازیکنانى را راضى 
به حضور در اصفهان 
و اردوگاه سبز کند. 
ردپاى لطفى مدیر 

شستا را در پاسخ به 
این سئوال 

مى توان مشاهده کرد 
و البته باید ممنون 

او بود که اجازه نداد 
ذوب  آهن به قهقرا 

برود

نصف جهان  مهاجم دیپورتى استقالل که در آستانه پیوستن به آبى ها هم 
در تست پزشکى رد شد و هم به علت رزومه ضعیفش مورد انتقاد رسانه ها 

بود سر از لیگ پرتغال در آورد.
«یازالده گومز پینتو»، مهاجمى که گفته شد در تست پزشکى استقالل رد 
شده، با تیم بلننزس پرتغال قرارداد بست. این تیم در باالترین سطح فوتبال 
باشگاهى پرتغال بازى مى کند. یکى از ســایت ها با اشاره به این انتقال 
نوشته :حاال سئوال این است، آیا ممکن است تجهیزات پزشکى استقالل 

پیشرفته تر از یک باشگاه اروپایى باشد؟!
یک احتمال دیگر هم مطرح است؛ یازالده گینه اى- پرتغالى به دالیلى غیر 
از مسائل پزشکى دیپورت شده باشد. این احتمال زمانى جدى تر مى شود 
که حرف هاى وینفرد شفر پس از بازى با پارس جنوبى را به یاد بیاوریم. شفر 
در کنفرانس خبرى پس از آن بازى از ایجنتى گفت که با تهدید و اطالعات 
غلط، بازیکنان مورد نظر او را از آمدن به تهران منصرف مى کند تا استقالل 

در نهایت مجبور شود از این ایجنت بازیکن خارجى بگیرد.
بر اساس شنیده ها، یازالده گومز تنها بازیکنى بود که بدون واسطه دالل 

مورد اعتراض شفر، به تهران رسیده بود.
برخى نزدیکان شــفر مى گویند ایجنت مذکور رابطه نزدیکى با یکى از 
مسئوالن باشگاه استقالل دارد. اگر این ادعاها درست باشد، مى توان دنبال 

ردپاى همین مسئول در قرارداد نبستن با یازالده گومز گشت.
در ماجراى یازالده، ضلع سوم مثلثى که مورد سوءظن قرار مى گیرد، تیم 
پزشکى باشگاه استقالل است. آیا امین نوروزى، معاون پزشکى استقالل 
هم براى خوشآمد باند مخالف شفر در استقالل، ادعا کرده که مصدومیت 

مچ پاى بازیکن گینه اى به اندازه اى است که به کار استقالل نمى آید؟
افتخارى، مدیرعامل استقالل،  هفته پیش گفته بود:  در این پرونده ها نه 
ما و نه باشگاه مقصر نبودیم. با دو بازیکنى که شفر معرفى کرد، مکاتبات 
انجام شد و بلیت هم تهیه کردیم، دقیقه 90 به ما گفتند ما نمى آییم زیرا 
ایران ناامن است و ما به شفر گفتیم آنها را متقاعد کن که این کار نشد. یک 
نفر نیز به ایران آمد اما در تست پزشکى رد شد و دکتر نوروزى گفت که این 
بازیکن از نظر زانو و مچ پا مشکل دارد.  به گزارش نصف جهان، با توجه به 
رزومه ضعیف یازالده گومز به نظر مى رسد او حسابى به لیگ پرتغال قالب 
شده اســت، هر چند این لیگ بازیکنان ضعیف کم ندارد. رافائل بازیکن 
برزیلى دیپورت شده سپاهان  با چند سال سابقه در لیگ پرتغال به اصفهان 

آمد و به غیر از یکى دو بازى یک نیمکت نشین محض بود.

2 بازیکن تازه وارد ذوب آهن در لیگ قهرمانان به شــماره هاى محبوب 
خود رسیدند.

بختیار رحمانى و میالد فخرالدینى دو خرید ذوب آهن در نیم فصل لیگ 
برتر بودند که به تیم قلعه نویى اضافه شدند. این دو بازیکن به دلیل آنکه 
در نیم فصل به این تیم پیوستند و شماره هاى مورد نظر آنها پیش از این بر 

تن دیگر بازیکنان بود، نتوانستند شماره هاى محبوب خود را برتن کنند.
میالد فخرالدینى بر خالف گذشــته در لیگ برتر شــماره 69 را انتخاب 
کرد و بختیار رحمانى نیز پیراهن 21 را بر تن کرد که پیش از این انتخاب 

نکرده بودند.
این دو بازیکن اما در لیگ قهرمانــان پیراهن هاى مورد عالقه خود را بر 
تن کردند. میالد فخرالدینى در دیدار با نماینده هند پیراهن شماره 34 را از 
ابتداى بازى بر تن داشت و بختیار رحمانى که به عنوان بازیکن جانشین 

به ترکیب اضافه شده بود، پیراهن شماره 10 ذوبى ها را بر تن داشت.

رافائل را که یادتان نرفته
یازالده به پرتغال قالب شد!

شماره هاى محبوب بر تن 
خرید هاى سبز

سپهر حیدرى:

ذوب آهن- استقالل همیشه جذاب بوده است

 «وینفرد شفر» تبدیل به یکى از گران ترین مربیان شاغل در 
لیگ برتر خواهد شد. او که با قراردادى 300 هزار دالرى تا پایان 
فصل هدایت اســتقالل را به عهده گرفته بود حاال با رساندن 
این تیم به فینال جام حذفــى و احتمال باالى قهرمانى آبى ها 
در این تورنمنت، مدیران استقالل را متقاعد کرده که قرارداد 
او را تمدید کنند. رســانه ها درباره تمدید قرارداد این سرمربى 
نوشته اند:  ابتداى این فصل در قرارداد شفر نوشته شد که اگر 
با استقالل به جامى برسد یا در لیگ به سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا دست یابد قراردادش تمدید مى شود و دستمزدش تا 600 

هزار دالر قابل افزایش است. متن این قرارداد همان روزها در 
اختیار رســانه ها قرار گرفت و مشخص شد که مدیران باشگاه 
استقالل به آینده این باشگاه با مرد آلمانى سخت امیدوارند که 
برایش چنین بندهایى را قایل شده اند. اکنون زمینه عقد قرارداد 
با شفر فراهم شده اســت و صعود به فینال جام حذفى در واقع 
مهر تمدیدى بوده بر قرارداد  شفر. قراردادى که براى استقالل 
نزدیک به ســه میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت و این 
مربى را در صف گران ترین مربیان تاریــخ فوتبال ایران قرار

 مى دهد.

 

باخت به استقالل و حذف از جام حذفى انتقادات 
زیادى را متوجه فراز کمالوند کرد. بخشــى 
از این انتقادات به حضور سوشــا مکانى در 

ترکیب صنعت نفت مربوط مى شــود که 
کمالوند  در نشســت خبرى خود در 

این باره توضیح داد. اما ابراهیم 
پیشکســوت  قاســمپور 

آبــادان  دات فوتبــال  نتقــا ا
کمالوند و تیمش شــدیدترى از 

ح  کرده است.مطــر
او عالوه بر اینکه معتقد  

اســت کســانى که سوشا 
مکانــى را جذب کردنــد باید 

پاســخگوى عملکرد او باشند، مدعى اســت که صنعت 
نفت با این هزینه و این همه جذب ستاره باید قهرمان جام 
حذفى مى شد! احتماًال اشــاره او به قرارداد خود کمالوند و 
دســتیارانش و همچنین جذب بازیکنان گرانقیمتى مثل 
«جاسم کرار»، «مگنو باتیستا»، «اگوستو سزار»، «لوسیانو 
پریرا»، مرتضى اسدى و... اســت که بیشتر آنها از باشگاه 
ثروتمندى مثل گســترش فوالد با قراردادهایى سنگین 

جذب شده اند. 
به اعتقاد قاســمپور، صنعت نفت با این کادر مربیگرى و 
ستاره هاى گرانقیمت باید نتایج بهترى مى گرفت اما این 
تیم حاال نه تنها در لیگ برتر شــانس زیادى براى کسب 
ســهمیه آســیا ندارد بلکه از جام حذفى هم حذف شــده 

است.   

شفر گران مى شود!

سپهر حیدرى بازیکن سابق پرسپولیس  و ذوب آهن در مورد 
دیدار حساس ذوب آهن- استقالل و شرایط این روزهاى 

سپاهان حرف هاى جالبى زده است.

شرایط سپاهان و برکنارى کرانچار
یکى از بهترین مربیانى که من سابقه شاگردى اش را داشتم، 
«زالتکو کرانچار» بود. این مربى بسیار جنتلمن است و حتى 
دیدید که بخشى از قراردادش را به سپاهانى ها بخشید در 
حالى که مى توانست چنین کارى انجام ندهد. سپاهان هرچه 
تالش کرد با کرانچار نتیجه نگرفت. هواداران این تیم هم 
برخالف چیزى که همیشه دیده بودیم، خیلى پاى کرانچار 
ماندند و به همراه مدیریت باشگاه از او حمایت کردند؛ اما ابزار 
بزرگى کردن در لیگ را نداشتند و در پایان چیزى که مهم 
است، یعنى نتیجه را کســب نکردند. فکر مى کنم کرانچار 
در تیم سپاهان قربانى شد و با توجه به ابزارى که در اختیار 

داشت، مقصر نبود.
 

منصور ابراهیم زاده
منصور ابراهیم زاده اولین مربى من در فوتبال بود. از مدارس 
فوتبال با این مربى کار کردم و در ذوب آهن هم حدود هفت 
سال شاگرد او بودم. ابراهیم زاده از نظر فنى خیلى غنى است 

و شناخت کافى از فوتبال ما دارد.  
 

  ذوب آهن- استقالل
این یکى از بازى هاى خیلى قشنگ لیگ خواهد شد. وضعیت 
هر دو تیم خوب است و نکته مهم این است که هم استقالل 
و هم ذوب آهن هجومى بازى مى کنند و با توجه به شرایط 
جدول، نتیجه تساوى به درد هیچیک از تیم ها نمى خورد. 
عالوه بر این، دیدارهاى استقالل و ذوب آهن همیشه جذاب 
بوده و هرگز کسل کننده دنبال نشده است. در مجموع این 

یک چلنج خوب براى دو تیم به حساب مى آید. من خودم سه 
بار در این بازى ها به استقالل گل زدم و همیشه خاطرات 

جالبى از تقابل با آبى هاى پایتخت داشته ام.

سوپر کاپ سرخابى؟  
  استقالل شانس بسیار زیادى براى قهرمانى در جام حذفى 
دارد و پرســپولیس هم که قهرمانــى اش در لیگ در حال 
قطعى شدن اســت. فکر مى کنم به احتمال 90 درصد در 

سوپرجام سال آینده شاهد دربى 87 خواهیم بود.
برگزارى چنین دیدارى در قالب ســوپرجام فوتبال ایران 
بسیار هیجان انگیز اســت و این اتفاق باعث مى شود هم 
حساسیت هاى بى جهتى که بعضاً به دربى حاکم شده، کمتر 
بشود و هم اینکه جذابیت فوتبال ما باال برود. الکالسیکو هم 
ممکن است چندبار در فصل تکرار شــود و این چیزى جز 

جذابیت مضاعف به همراه ندارد.

با این همه ستاره! وقتى باقى نمانده
 با مشخص شــدن تکلیف اشــکان دژآگه و حضور او در تیم 
ناتینگهام فارســت حاال تنها بازیکن تیم ملى که بدون باشگاه 
باقیمانده علیرضا حقیقى اســت. او بعد از عملکرد خوبى که در 
لیگ سوئد داشت با پایان یافتن این مسابقات به ایران برگشته و 
هنوز تیم جدیدش را مشخص نکرده. حقیقى تمریناتش را در کنار 
گلرهاى سایپا پیگیرى مى کند و به خوبى مى داند که اگر هر چه 

جدیدش را انتخاب زودتر تیم باشگاهى 
کمــى بــراى نکند شــانس 

گرفتن  در فهرســت قرار 
ملــى جهت نهایــى تیم 
در  جــام جهانى حضــور 
هــد  ا داشت.خو
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شرایط تلخ حاج صفى

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: خط و نشان کشیدن مربى تیم ملى ایران 
مبنى بر اینکه بازیکنان ملى پوش یا با ما باشند یا با باشگاه ها، قشنگ نیست 

و هزینه هایى دارد.
  سعید آذرى در گفتگویى درباره پیروزى تیم فوتبال ذوب آهن مقابل آیزاول 
هندوستان در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: این بازى همانطور 
شد که پیش بینى مى کردم و مى توانست خطرساز باشد. بازیکنان ما بعد از 
گل اول احساس مى کردند کار تمام شده است و مى توانند پرگل پیروز شوند 
اما روى یک ســهل انگارى گل خوردیم. تمرکز سرمربى اسپانیایى آیزاول 
روى دفاع پرشــمار بود و به نوعى دروازه بان آنها بهترین بازیکن تیمشان

 بود.
وى تاکید کرد: در این مسابقه ما «نان تجربه خودمان را خوردیم و توانستیم 
موفق باشــیم. ضمن اینکه امیر قلعه نویى هم بیــن دو نیمه به بازیکنان 
تذکرات الزم را داد و توانســتیم با صعود به مرحله گروهى، 4 ســهمیه 

ایران را حفظ کنیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره درخشش مرتضى تبریزى هم 
در این مسابقه، تصریح کرد: مرتضى جزو بازیکنان شایسته ماست 
ولى تمام بازیکنان آماده هســتند. تبریزى زحمت 10 بازیکن 
دیگر در زمین را کامل مى کند و قــدر موقعیتها را مى داند. 
همچنین از تمام بازیکنان بخصوص نیمکت نشــینان هم 

تشکر مى کنم.
آذرى در خصــوص اینکه تیم ذوب آهن بعد از جدایى ســه 
بازیکن سرباز نتایج بهترى مى گیرد چرا که احتماال دل آن بازیکنان 
با ذوب آهن نبوده است، گفت: من به این قضیه اینطور نگاه نمى کنم. امکان 
ندارد دل یک بازیکن با تیمش نباشد. ممکن است یک بازیکن از نظر روحى 
به مشکل بخورد. بیایید اینطور به قضیه نگاه کنیم که یکسرى از آدمها ذهن 

بازیکنان ذوب آهن را آشفته کرده بودند که آنها تمرکز نداشتند.
وى افزود: وقتى بازیکنان ما به تیم جدیدشان هم رفتند، درخشش نداشتند. 
نه آنها و نه تیمشان چرا که بازیکنان خودمان را حتى در تیم هاى دیگر رصد 
مى کنیم. با این حال امیر قلعه نویى نفراتى را جذب کرد که با تفکراتش 

هماهنگى کاملى دارند. این اوج هنر یک مربى اســت. قلعه نویى ســختى 
زیادى کشید و همکارانش هم کمک کردند. برگ برنده قلعه نویى این بود 

که تیمش را از نو ساخت.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه این سومین سال پیاپى است که این تیم 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، تصریح کرد: مى توان گفت ما تنها عنصر 

ایرانى ثابت در آسیا هستیم که جا دارد از زحمات قلعه نویى 
تشکر کنم. تحول ذوب آهن حاصل تالش او و اصل ثبات 
در ذوب آهن است که هیات مدیره ما به آن اعتقاد قوى دارد.

آذرى همچنین با اشاره به حضور ذوب آهن در مرحله گروهى، 
تاکید کرد: ما 6 بازى وحشــتناك و ســخت با الدحیــل، الوحده و 

لوکوموتیو داریم. کارمان را از نظر پشتیبانى تیم آغاز کرده ایم و با یک شرکت 
هواپیمایى براى اسپانســرى و گرفتن خدمات پرواز مذاکره کرده ایم. فقط 
مباحث مالى مانده است. آقاى صادقى رئیس کارخانه ذوب آهن  در ورزشگاه 
حضور داشت و اعالم کرد که نگرانى هاى مالى را رفع مى کنیم. ان شاءا...

تا قبل از شروع مرحله گروهى بتوانیم به تعهدات مالى خود در قبال بازیکنان 
عمل کنیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

6 بازى وحشتناك
 در پیش داریم

پیشکسوت باشگاه ســپاهان مى گوید که در این مقطع ابراهیم زاده 
بهترین گزینه براى هدایت سپاهان بوده است.

محمود یاورى پیشکســوت فوتبال اصفهــان در گفتگویى در مورد 
برکنارى زالتکو کرانچار گفت: کرانچار به پایین ترین درجه فعالیتش 
رسیده بود و به هر ترتیب نمى شد کارى کرد. به هر حال ایشان نشان 
داد که با بازیکنانى که خودش آورده بود نتوانست کارى انجام دهد و 
خیلى از آنها هم رفتند. باشگاه ســپاهان االن زیر دست رنج بازیکن

پایه هاى خودش است که از پیکره باشگاه آمده اند که این موضوع توجه 

مدیران را مى رساند.
وى در ادامه در خصوص انتخــاب ابراهیم زاده به عنوان ســرمربى 
تیم سپاهان ادامه داد: باشــگاه بهترین فرد را که قبال شایستگى خود 
را نشــان داده بود انتخاب کرده اســت. پیشــنهاد من هم به باشگاه
ابراهیم زاده بود. ایشــان  هــم بالفاصله کار خود را شــروع کردند و 
خوشبختانه وقتى به تمرین سپاهان رفتم بازیکنان هم شرایط روحى 

خوبى داشتند.
پیشکسوت باشگاه سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا ابراهیم زاده 

مى تواند به سپاهان براى خروج از این شرایط کمک کند، توضیح داد: 
به هر حال حضور آقاى ابراهیم زاده منشا اثر خواهد بود و به هر حال با 
شناختى هم که دارد امیدوارم بیشترین بهره را از بازیکنان بگیرد و در 
آینده نتایجى خوب بگیرد. البته ما فکر ماندن سپاهان یا نماندنش به 

هیچ وجه نیستیم و نگاهمان به آینده است.
وى در خصوص بازیکنان تیم نیز خاطرنشــان کرد: بازیکنان خیلى 

خوبى در تیم هستند ولى استفاده بهینه از بازیکن هنر مربى است و 
مربى خوب باید استفاده بهینه کند.

نصف جهان خبر دردناك بود و تأسف برانگیز : فالکائوى 
برزیلى ســرانجام رکورد وحید شمســایى را شکست! 
جادوگر برزیلى پیش از هرچیز باید از مدیران فوتســال 
ما و شخص ناظم الشریعه متشــکر باشد که با لجاجت 
خاصى شمسایى را دعوت نکردند. شمسایى این روزها 
شاید ناراحت ترین آدم روى زمین باشد و حق هم دارد.
آقاى تاج وعده هایت براى دعوت مجددش به تیم ملى 

فوتسال چه شد؟

نصف جهان احسان حاجى صفى را هم المپیاکوس مى خواست 
و هم پائــوك. او اما از قرارداد هنگفت با پائوك گذشــت 
تا به المپیاکــوس بــرود و بــازى در پرافتخارترین 
باشــگاه فوتبــال در یونــان را تجربــه کنــد. 
حاجى صفــى خریــد لمونیس، مربى ســابق 
المپیاکــوس بود. مربــى موفقى 
که جــاى خــود را به اســکار 
اســپانیایى گارســیاى 
 داد. گارســیا که آمــد فقط در 
یک بازى از احســان حاجى صفى اســتفاده کرد. او 
در جام حذفــى و مقابل پالتانیاس 
حاجــى صفــى را در ترکیب 
ثابــت قــرار داد و البته بازى 
هم بــا نتیجه 2 بــر صفر به 
ســود المپیاکوس بــه پایان 
رســید. بعد از بازى در جام حذفى، 
گارســیا دیگر از احســان حاجى صفى در ترکیب المپیاکــوس اســتفاده نکرد.حاجى صفى حتى 
یک دقیقه هم در لیــگ یونان بــراى المپیاکوس بــازى نکرده. او یــا روى نیمکت نشســته و یا 
ســکو تا روزهاى تلخى را در آتن ســپرى کند. احســان که با هزار امیــد و آرزو و در فصل منتهى به 
جام جهانى پیراهن المپیاکوس را پوشــید هنوز ســودى از این انتقال ندیده و مشــخص هم نیســت 
آیا در ادامه فصل اســکار گارســیا از او اســتفاده خواهد کرد یا نه؟ فعــال که اوضاع بــراى بازیکن 27 
ســاله تیم ملى ایران خوب پیش نمــى رود. حاجى صفى البته نشــان داده که اهل مبارزه اســت و تالش 
براى حضــور در ترکیب ثابت. آیا او ایــن بار مى تواند نظر گارســیا را تغییر بدهد و بــه ترکیب المپیاکوس 

برسد؟ 

نصف جهان  ســرور جپاروف اگر قبراق و آماده به دیدار 
مهم اســتقالل- ذوب آهن برســد، قطعا  یک مهره 

خطرناك در زمین علیه شاگردان ژنرال خواهد بود.
ســرور جپاروف بعد از چند روز فیزیوتراپــى و دورى از 
تمرینات گروهى در شرایطى بین مسافران استقالل به 
آبادان قرار گرفت که بنا به توصیه کادرپزشکى باید در 
آخرین جلسه تمرینى تیم آزمایش هاى سالمتى را پشت 
سر مى گذاشت اما شرایط آب و هوایى تهران اجازه این 
تمرین را نداد تا شفر باالجبار با ریسک باال از این بازیکن 
کلیدى بهره ببرد.جباروف در بــازى با صنعت نفت در 
دقایقى که با وجود آســیب دیدگى و دورى از تمرینات 
حضور داشت بازیکنى تأثیرگذار نشان داد بخصوص در 

45 دقیقه نخست بازى که چندین بار با تیزهوشى و 
بازیسازى خود فرارهاى دیدنى را براى وینگرهاى 
چپ و راســت و همچنین تک مهاجم استقالل 
رقم زد تا در روزى که اصًال شرایط بدنى خوبى 

نداشت و از فرم مطلوب همیشگى 

دور بود، باز هم 
ارزش هــاى خــود را به رخ 

بکشد.
ســرمربى آلمانى در نیمه دوم با وجود اینکه 
تمایلى بــراى تعویض این بازیکن نداشــت، 
نزدیک به 20 دقیقه با شرایط نه چندان مناسب 
او در زمین کنار آمد اما یــک دقیقه بعد از اینکه 

آبادانى ها به گل رســیده و اختالف را به حداقل 
رساندند، شفر دســتور تعویض او با فرشید باقرى را 

داد تا با خروج جباروف نظم حرکتى و تهاجمى استقالل 
تحت الشعاع قرار بگیرد.

حال در فاصله یک روز تا بازى حســاس با ذوب آهن و 
بازگشت دوباره این ستاره ازبک به اصفهان باید منتظر 
ماند و دید سرور مى تواند شرایط بدنى خود را ریکاورى 
کرده و به بازیکنى 90 دقیقه اى در ترکیب اصلى تبدیل 
شود یا نه؟ اتفاقى که مى تواند روى عملکرد شاگردان شفر 
در مقابل تیم سرحال ذوب آهن با خط میانى قدرتمندى 

که دارد تاثیر مستقیم بگذارد.
مدیرعامل باشگاه ذوب آه

مبنىبر اینکه بازیکنان ملى
هزینه هایى دارد. و

  سعید آذرى در گفتگویىد
هندوستان در مرحله پلى
که پیش بینى مى کرد شد
گل اول احساس مى کردند
اما روى یک ســهل انگار
و روى دفاع پرشــمار بود

 بود.
وى تاکید کرد: در این مس
موفق باشــیم. ضمن ای
تذکرات الزم را داد و ت
ایران را حفظ کنیم.
مدیرعامل باشگا
در این مسابقه،
ولى تمام بازی
دیگر در زمی
همچنین از
تشکر مى ک
آذرى در خص
بازیکن سرباز نتایج
است، گف با ذوب آهن نبوده
ندارد دل یک بازیکن با تیم
به مشکل بخورد. بیایید این
بازیکنان ذوب آهن را آشفت
وىافزود: وقتى بازیکنان
نه آنها و نه تیمشان چرا که
مى کنیم. با این حال

شرایط تلخ حاج

هان براى خروج از این شرایط کمک کند، توضیح داد: 
آقاى ابراهیم زاده منشا اثر خواهد بود و به هر حال با  ر
دارد امیدوارم بیشترین بهره را از بازیکنان بگیرد و در 
وب بگیرد. البته ما فکر ماندن سپاهان یا نماندنش به 

م و نگاهمان به آینده است.
 بازیکنان تیم نیز خاطرنشــان کرد: بازیکنان خیلى

ستند ولى استفاده بهینه از بازیکن هنر مربى است و 
ستفاده بهینه کند.

نصف جهان احسان حاجى صفى را هم ال
او اما از قرارداد هنگف هم پائــوك. و
تا به المپیاکــوسبــرود و بــ
باشــگاه فوتبــال در یونــ
حاجى صفــى خریــد لم
المپیاکــوس
که جــاى
گارســیا
 داد. گارس
یک بازى از احســان حاجى ص
در جام حذفــ
حاجــى
ثابــت
هم بــا
ســود ال
رســید. بعد

گگارســیا دیگر از احســان حاجى صفى در ترکیب المپیاکــوس اســتفاده نک
یک دقیقه هم در لیــگ یونان بــراى المپیاکوس بــازى نکرده. او یــا روى
ســکو تا روزهاى تلخى را در آتن ســپرى کند. احســان که با هزار امیــد و آرز
جام جهانى پیراهن المپیاکوس را پوشــید هنوز ســودى از این انتقال ندیده و مش
آیا در ادامه فصل اســکار گارســیا از او اســتفاده خواهد کرد یا نه؟ فعــال که اوض
ســاله تیم ملى ایران خوب پیش نمــى رود. حاجى صفى البته نشــان داده که اهلم
براى حضــور در ترکیب ثابت. آیا او ایــن بار مى تواند نظر گارســیا را تغییر بدهد و بـ

برسد؟ 

مدیراجرایى باشــگاه صنعت نفت آبادان به نمایندگى 
از این باشــگاه از حمید فرخ نژاد بازیگر ارزنده ســینما 

عذرخواهى کرد.
حمید فرخ نــژاد، بازیگر مطرح ســینما هفته گذشــته 
براى تماشــاى دیدار صنعت نفت آبادان و استقالل در
 نیمه نهایى حذفى راهى آبادان شد؛ اما به دلیل ازدحام 
جمعیت و برخى ناهماهنگى ها نتوانست وارد ورزشگاه 

شود تا بدون تماشاى مسابقه آبادان را ترك کند.
مهران فرقانى، مدیراجرایى باشگاه صنعت نفت ضمن 
ابراز تأســف درباره اتفاقى که بــراى فرخ نژاد رخ داده،  
گفت:  من به نمایندگى از باشــگاه صنعت نفت از حمید 
فرخ نژاد عذرخواهى مى کنم. با اینکه مسئول برگزارى 
و برقرارى امنیت بازى ما نبودیم؛ اما متاسفیم که چنین 

اتفاقى رخ داد. 
وى ادامــه داد: آقاى 

فرخ نژاد کمى دیر به 

ورزشگاه آمده و ما هم چون درگیر اتفاقات مسابقه بودیم، 
نتوانستیم کارى کنیم. البته برخى اقدامات را انجام دادیم 
که در نهایت کارساز نشد و ایشان نتوانست بازى را ببیند. 
فرقانى در پایان افزود:  همین که آقاى فرخ نژاد دلش با 
فوتبال آبادان و صنعت نفت است براى ما کفایت مى کند. 
باز هم از او معــذرت مى خواهیــم و امیدواریم در آینده 

بتوانیم این میزبانى بد را جبران کنیم. 

ه نویى ســختى 
لعه نویى این بود 

تیم  است که این
فت ما تنها عنصر 

ى 
 
د.

هى،
 الوحده و 

م و با یک شرکت 
ره کرده ایم. فقط 
ورزشگاه  آهن در
ىکنیم. ان شاءا...

 در قبال بازیکنان 

کلیدى بهره ببرد.جباروف در بــازى با صنعت نفت در 
دقایقى که با وجود آســیب دیدگى و دورى از تمرینات 
تأثیرگذار نشان داد بخصوص در حضور داشت بازیکنى

45 دقیقه نخست بازى که چندین بار با تیزهوشى و 
بازیسازى خود فرارهاى دیدنى را براى وینگرهاى 
چپ و راســت و همچنین تک مهاجم استقالل 
رقم زد تا در روزى که اصًال شرایط بدنى خوبى 

نداشت و از فرم مطلوب همیشگى 

بود، باز هم  دور
ارزش هــاى خــود را به رخ 

بکشد.
ســرمربى آلمانى در نیمه دوم با وجود اینکه 
تمایلى بــراى تعویضاین بازیکن نداشــت، 
نزدیک به 20 دقیقه با شرایط نه چندان مناسب 
او در زمین کنار آمد اما یــک دقیقه بعد از اینکه 

آبادانى ها به گل رســیده و اختالف را به حداقل 
رساندند، شفر دســتور تعویض او با فرشید باقرى را 

خطر جپاروف براى ذوب آهن

گادوین منشــا جدیدترین بازیکن پرسپولیس است که 
مورد توجه یک باشــگاه خارجى قرار گرفته اما مهاجم 
قرمزها ترجیح داد به پیشنهاد اروپایى اش جواب رد بدهد 

و در پرسپولیس بماند. روایت یکى از روزنامه هاى ورزشى 
از این پیشنهاد را برایتان نقل مى کنیم:“ پل لگوئن، سرمربى 
فرانسوى بورسا اسپور ترکیه از شــرایط مهاجمان تیمش 

و عملکرد آنها ابراز نارضایتى کــرده و قصد دارد با 
جذب یک مهاجم گلزن ایــن ضعف تیمش را 

برطرف کنــد. در بین مهاجمــان مورد نظر 
آنها نام گادوین منشا، مهاجم نیجریه اى 
پرسپولیس نیز به چشم مى خورد. ظاهرا 
باشگاه بورسا اســپور طى نامه اى رسمى 

درخواســت خود را براى در اختیار 
گرفتــن این مهاجــم اعالم 

کرده بود اما مشخص بود 
باشگاه پرســپولیس به 
خاطر محرومیت از نقل 
و انتقاالت با این انتقال 
مخالفــت خواهد کرد و 
اعالم نمایند که او را الزم 

داریم. مخالفت پرسپولیس 
و منشا با این پیشــنهاد باعث شد تا حضور 

گادوین در لیگ ترکیه منتفى شود“ 

منشا را الزم داریم
نشــا جدیدترین بازیکن پرسپولیس است که 
جه یک باشــگاه خارجى قرار گرفته اما مهاجم 
رجیح داد به پیشنهاد اروپایى اش جواب رد بدهد 

پولیس بماند. روایت یکى از روزنامه هاى ورزشى 
شنهاد را برایتان نقل مى کنیم:“ پل لگوئن، سرمربى 
ى بورسا اسپور ترکیه از شــرایط مهاجمان تیمش 

 آنها ابراز نارضایتى کــرده و قصد دارد با 
ک مهاجم گلزن ایــنضعف تیمش را 

نــد. در بین مهاجمــان مورد نظر 
گادوین منشا، مهاجم نیجریه اى 
س نیز به چشم مىخورد. ظاهرا 
ورسا اســپور طى نامه اى رسمى 

ــت خود را براى در اختیار 
 این مهاجــم اعالم

 اما مشخص بود 
رســپولیس به 
نقل  حرومیت از
ت با این انتقال 
تخواهد کرد و 
یند که او را الزم 

خالفت پرسپولیس 
 این پیشــنهاد باعث شد تا حضور 

ر لیگ ترکیه منتفى شود“ 

منشا را الزم داریم
روزنامه الوطن در شــماره اخیر خود نوشت: هرج ومرجى 
که در تیم قطر اس ســى رخ داده است آیا همچنان ابعاد 
بیشترى خواهد یافت. اتفاقى که در زمان نقل وانتقاالت در 
تیم قطر اس سى رخ داده سریع ترین خروج یک بازیکن 
از فهرست یک تیم در لیگ ستارگان قطر است. بازیکنى 
که (سجاد شهباززاده) هنوز 2 بازى اش را به پایان نرسانده 

مى شود. شهباززاده در 2 بازى کنار گذاشــته 
برابر المرخیه که با پیروزى 
به پایان رساند و تساوى با 
العربى براى تیم قطر اس 

سى بازى کرد.
در ادامه این تحلیل آمده است: 
نمى دانیم بر اساس چه معیارهایى 
سجاد شــهباززاده براى انتقال به تیم 
قطر اس سى انتخاب شد و تحت چه 
استانداردهایى یک روز پس از شرکت 
در تست هاى پزشکى براى این تیم 
به میدان رفت. آیا او همان ناجى تیم 
قطر اس سى براى تغییر وضعیت این 

تیم در فصل نقل وانتقاالتى تا پایان فصل 
بود. عبدا... مبارك، سرمربى تیم قطر اس سى مى گوید که 
سجاد شهباززاده 2 هفته قبل بهترین انتخاب ما بود و سپس 
گزینه بهترى را پیدا کردیم. لوئیز خیمینز بازیکن موثرترى 
است که به فوتبال قطر خو پیدا کرده است. حاال چرا این 

بازیکن پیش از جستجوى باشگاه قطر اس سى در خارج از 
قطر جذب نشد و مورد اعتماد مبارك قرار نگرفت.

روزنامه الوطن ســپس با انتقاد از نحوه جدایى شهباززاده 
نوشت: چگونه مى توانید بازیکنى که هنوز 2 بازى را هم به 
پایان نرسانده است ارزیابى کنید. اتمسفرى لیگ و تیمى 
که با تیم و لیگ کشورش متفاوت است. ساده ترین منطق 
فوتبال این است که هر بازیکنى براى هماهنگ شدن با 
تیمش نیاز به زمان دارد تا بتواند پتانسیل هاى خود را نشان 
دهد. حتى اگر معروف ترین بازیکنان را هم جذب کنید به 
چیزهایى که مى خواهید در چند روز دست نخواهید یافت. 
نمونه روشن این قضیه هم انتقال کوتینیو از لیورپول به 

بارسلونا است. البته مى دانیم که تیم قطر اس سى 
بارسلونا نیست!

سجاد همان ناجى القطر بود؟ 

عذرخواهى  از  فرخ نژاد

به پایین ترین درجه رسیده بود!

 امکان 
ندارد دل یک بازیکن با 

تیمش نباشد. ممکن است یک 
بازیکن از نظر روحى به مشکل 

بخورد. بیایید اینطور به قضیه نگاه 
کنیم که یکسرى از آدمها ذهن 
بازیکنان ذوب آهن را آشفته

 کرده بودند که آنها 
تمرکز نداشتند

ا 

مرسى ناظم الشریعه! امیدوارم به وجد بیارمتان!
هافبک تیم ملى فوتبال ایران از حضور در ناتینگهام ابراز رضایت کرد. اشــکان دژاگه 31 ســاله که بازیکن 
آزاد محسوب مى شــد به عضویت تیم ناتینگهام فارست در لیگ چمپیونشــیپ انگلیس درآمد. دژاگه درباره 
حضور در ناتینگهام گفت:خیلى خوشحال هســتم که باز دیگر به انگلیس آمدن و در ناتینگهام بازى خواهم 
کرد. ناتینگهام تیمــى قدیمى و پرافتخار در انگلیس اســت و از پوشــیدن پیراهن این تیم احســاس غرور

 مى کنم.

دژاگه در ادامه صحبت هاى خود گفت : مربى براى آمدن من بــه ناتینگهام با مدیر برنامه هایم صحبت کرد و 
عالقه زیادى به حضور من در اینجا داشت. من یک بله خیلى آسان گفتم. امیدوارم بتوانم به مربى و باشگاه کمک 
کنم. وقتى در آلمان بودم همیشه مى گفتم که دوست دارم در انگلیس بازى کنم و با فوالم در لیگ برتر بازى 
کردم و حاال در ناتینگهام هســتم. من بازیکنى هجومى و درگیر در زمین هستم و امیدوارم با بازى هاى خوبم 

باعث شوم هواداران به وجد بیایند.
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1064/28واقع درقطعه 10  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رضا محمدى  فرزند عباســعلى   
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 
96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار:96/11/14 م الف7753حســین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 11/520
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکدرب باغ محصور پالك  شماره 703/1واقع درقطعه 6  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعادت حاجــى بابائى   فرزند 
محمدرضا وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/7 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 تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:96/11/14 م الف 7754حسین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/11/521
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 414/2واقع درقطعــه 11  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که باپالك 410/6تواما تشــکیل یکبابخانه داده که طبق پرونده ثبتى 
به نام خانم زهره کاظمى فرزند على  در جریان ثبت اســت به علــت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات 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 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:96/11/14  م الف 7755  

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/522

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 532/14 مجزى شده ازپالك 532/1 
واقع درقطعه 7  نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى عبداله 
بهرامى   فرزند اسداله   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 96/12/7 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 تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف 7756حسین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/11/523
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1243/3واقع درقطعه 10  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعید قیصرى   فرزند غالمعلى   در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:96/11/14  م الف 7757حســین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/524
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 450/51واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدفدائــى   فرزند اصغر  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته
 خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف 7758حســین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 11/525

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 228/3واقع درقطعه 4  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى احمد پورمحمدى  نجــف آبادى  فرزند 
محمدوشریک   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 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف 7759حسین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/526
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1243/4واقع درقطعه 10  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمدرســتگارى   فرزند غالمعلى   در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:96/11/14  م الف 7760حســین زمانى - رئیس ثبت 
اسنادوامالك نجف آباد/ 11/527

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 620/5واقع درقطعه 10  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید محســن هاشمیان نجف آبادى  فرزند 
ســیدعطاءاهللا وغیره   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 96/12/7 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 تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف 7761حسین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/528

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 547/10واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى بهنام مطهــرى پور(وغیره )  فرزند محمد 
اسماعیل    در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف 7762حسین زمانى - رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/529 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 178 واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام داودکالنترى دهقى فرزند اســداله درجریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 96/12/09 ساعت 9 صبح درمحل شــروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1396/11/14 – 7700/م الف- ریحانى-کفیل اداره ثبت 

اسنادوامالك مهردشت/ 11/530
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اصغر عیســى لواســانى- الهام ایزد رضایى - اصغر عیسى 
لواسانى دادخواســتى به خواســته: مطالبه 76/066/000 ریال به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 793/96 ش4ح ثبت و براى مورخ 96/12/16 ساعت 
4/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف: 2650 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /11/494

مربیان و فیزیولوژیست هاى ورزشى مى گویند در هواى 
سرد مى توانید ســریع تر کالرى هاى بدن تان را بسوزانید. 
هدف اصلى بدن، حفظ تعادل و در نتیجه ثابت نگهداشتن دماى بدن 
است. بنابراین بدن در هواى سرد، شروع به سوزاندن چربى هاى اضافه 

براى تولید انرژى و باال بردن دما در حد مطلوب مى کند.
بدن انسان در طول فصل سرما شروع به تولید نوعى ماده شیمیایى به 
نام ATLPL مى کند تا بدین ترتیب چربى مورد نیاز خود را  ذخیره 
کند.  بنابراین براى معکوس کردن این رونــد، باید فعال و پرتحرك 
ماند. وقتى در هواى ســرد ورزش کنید، بدن به سختى مى تواند شما 
را گرم نگهدارد و به همین دلیل، شــروع به سوزاندن بیشتر کالرى هاى 
بدنتان مى کند که البته این وضعیت زمانى رخ مى دهد که شــما از سرما به 

خودتان بلرزید.
در هواى ســرد، بدن براى حفظ دماى مناســب اندام هاى حیاتى، گردش 
خون را از قسمت هاى دور مانند دست و پاها کم کرده و آن را نزدیک قلب و

 اندام هاى داخلى متمرکز مى کند. همچنین با کنــد کردن ضربان قلب و 
سوخت و ساز، به ذخیره انرژى و گرم نگهداشتن خون مى پردازد. این لحظه، 
زمانى است که بدن شروع به لرزش مى کند و بدین ترتیب با سوزاندن انرژى 

ذخیره شده به شکل چربى، گرماى بیشترى تولید مى کند.
البته بودن در فضاى داخل خانه و قرار نگرفتن زیر نور خورشید، باعث مى شود 
ویتامین D به اندازه کافى به بدن نرســد و در نتیجه آن ذخیره کربوهیدرات 

هم افزایش یابد.
 مربیان ورزشــى مى گویند اگر مى خواهید کالرى زیادى بســوزانید، مجبور نیســتید
 ورزش هاى ســنگین انجام دهید. کافى اســت در هواى سرد زمســتان پیاده روى

 کنید.

گوجه فرنگى همه فن حریف و خوشــمزه اســت که 
در بســیارى از غذاهــا، از پخته شــده گرفتــه تا خام 

کاربرد دارد. 
گوجه فرنگى حاوى مقادیر زیادى مواد مغذى اســت و 

مى تواند واقعًا براى سالمتى مفید باشد.

کاهش ریسک بیمارى هاى قلبى
یکــى از مفیدتریــن ویژگى هاى گوجــه فرنگى این 
است که به کاهش ریســک بیمارى هاى قلبى کمک 

مى کند.
 مطالعات نشان داده زنانى که در هفته، هفت تا ده وعده 
گوجه فرنگى مى خوردنــد، 30 درصد کمتر در معرض 

ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى بودند.
 این میوه داراى مواد مغذى چون نیاسین، اسیدفولیک 
و ویتامین B6 است که همگى از ریسک بیمارى هاى 

قلبى کم مى کنند.

کاهش قند خون
یکى دیگر از فواید شــگفت انگیز گوجه فرنگى براى 
سالمتى این اســت که مى تواند بخش مهمى از رژیم 
غذایى فرد دیابتى را تشــکیل بدهد، چون مى تواند قند 

خون را کنترل کند.
 این میوه حــاوى کربوهیدرات بســیار کمى اســت، 
اما منبع خوبى از کروم اســت که قند خــون را تنظیم 

مى کند.

کمک به پیشگیرى از ترومبوز (لخته شدن 
خون)

لخته شدن خون یا ترومبوز را مى توانید با نوشیدن آب 
گوجه فرنگى کنترل کنیــد. محققان دریافته اند آنهایى 
که روزانه آب گوجه فرنگى مى نوشند، تجمع کمترى از 
پالکت ها را در خون خود دارند که علت اصلى ترومبوز 

است.

DNA پیشگیرى از آسیب به
فواید گوجه فرنگى براى ســالمتى شــامل جلوگیرى 
از آســیب DNA  نیــز مى شــود. مقادیــر زیــاد
ویتامیــن C و ویتامین A موجــود در گوجه فرنگى، 
 DNA خواص آنتى اکسیدانى مهمى دارد که با آسیب
ناشى از رادیکال هاى آزاد مبارزه مى کنند. یعنى این میوه 

مى تواند با عالیم زودرس پیرى مقابله کند.

تقویت موها
مى توانید از آب گوجه فرنگى براى تقویت موهاى تان 
استفاده کنید و درخشش بیشترى نیز به آن بدهید. گوجه 
فرنگى داراى ویتامین ها و مواد معدنى است که مى توانند 
ظاهر بهترى به موهاى تان داده و خاصیت اسیدیته  این 

میوه، سطح PH را نیز تعدیل مى کند. 
مى توانید با آب گوجه فرنگى، طراوت و شــادابى را به 

موهاى خود برگردانید و از شوره  آن نیز کم کنید.

حفظ سالمت استخوان ها
گوجــه فرنگــى مى توانــد بــه حفــظ ســالمت
استخوان هاى تان نیز کمک کند، چون حاوى ویتامین 
K و کلسیم است و ضمناً آنتى اکسیدان لیکوپن هم دارد 

که توده  استخوانى را افزایش مى دهد.

تمیز کردن پوست
بســیارى از تمیزکننده هاى صورت که گرانقیمت نیز 
هســتند حاوى عنصر فعالى به نام لیکوپن هستند که 
مى توانید به طور طبیعى از گوجــه فرنگى هم دریافت 
کنید. براى تمیز کردن پوستتان، چند عدد گوجه فرنگى 
را پوست بگیرید و این پوست ها را به 
مدت پنج دقیقه روى صورتتان 
بگذارید تا هم تمیز شود و هم 
ظاهرى شــاداب تر و سالم تر 

پیدا کند.

مبارزه با تأثیرات مواد سرطان زا
گوجه فرنگى حاوى اســید کلروژنیک و اسید کوماریک 
است که گفته مى شود داراى اثرات ضد سرطانى هستند 
و مى توانند با عوامل ســرطانزایى که در آالینده ها و دود 

سیگار وجود دارند، مبارزه کنند.

تقویت بینایى
یکى دیگر از فواید شــگفت انگیز گوجــه فرنگى براى 
سالمتى این است که مى تواند بخش مهمى از رژیم غذایى 
فرد دیابتى را تشــکیل بدهد، چون مى تواند قند خون را 
کنترل کند. این میوه حاوى کربوهیدرات بسیار کمى است 
اما منبع خوبى از کروم است که قند خون را تنظیم مى کند.

گوجه فرنگى بینایى را هم تقویت مى کند. خوردن گوجه 
فرنگى مى تواند بینایى  را بهبود بخشیده و از آب مروارید 
هم پیشگیرى کند. ویتامین A  و ویتامین C  موجود در 
این میوه مى تواند بینایى را تقویت کرده و از شب کورى 

جلوگیرى کند. گوجه فرنگى داراى آنتى اکســیدان هاى 
فیتوشیمیایى، زآگزانتین، لوتئین و لیکوپن است که همگى 
از چشم هایتان در برابر آسیب هاى ناشى از نور کمک کرده 

و مانع تشکیل آب مروارید مى شوند.

برطرف کردن التهاب
نوشــیدن یک لیوان آب گوجه فرنگى به طــور روزانه 
مى تواند ســطح TNF آلفا (فاکتور نکروز تومورى آلفا) 
را تا 30 درصد کاهش بدهد. باال بودن التهاب ناشــى از 
این عامل، در افرادى که دچار بیمارى هاى تحلیل برنده 
هستند، مانند بیمارى قلبى و پوکى استخوان دیده مى شود.

در نهایت اینکه، با همه  فوایــدى که این محصول براى 
ســالمتى دارد، اما اگر سردمزاج هســتید بهتر است در 
مصرف آن زیاده روى نکنیــد و با ادویه هاى گرمى چون 
پونه و نعناع مصرف کنید تا دچار دردهاى شکمى و نفخ و 

درد مفاصل نشوید.

خواصى از گوجه فرنگى که شاید درباره آن نمى دانید

 بیشتر الغرتان مى کند
یبوست مى تواند با ســایر بیمارى هاى گوارشى مانند 
ســرطان روده بزرگ، دیورتیکولیت و هموروئید همراه 

باشد.
علــل اصلــى ابتال بــه ایــن عارضــه عبارتنــد از 
اســترس زیــاد، شــیوه زندگــى کــم تحــرك، 
رژیم هاى غذایى کم فیبر، دیابت و بــاردارى. یکى از 
مهمترین گام ها براى مبارزه با یبوست، مصرف فراوان 
نوع خاصى از میوه هاســت. میوه ها حاوى مواد مغذى 
مختلفى هستند که سیستم گوارش را تسریع مى کنند و 

مقادیر زیادى فیبر نامحلول به بدن مى رسانند:
نارنگى: سرشــار از ویتامین c و یک راه طبیعى براى 
مبارزه با یبوســت است. نارنگى سرشــار از فیبر بوده و 
به جلوگیرى از مشــکالت گوارشى، کلســترول باال و 

مشکالت قلبى عروقى کمک مى کند.
پرتقال: براى جلوگیرى از انباشــت مواد زاید در روده 
بزرگ و جلوگیرى از ابتال به بیمــارى هاى قلبى مفید 
است. پرتقال سرشار از آنتى اکسیدان ها و ویتامینc است 
و منجر به بهبود سیستم ایمنى بدن مى شود. پرتقال ضد 
درد و التیام دهنده است. این میوه حاوى اسید سیتریک 
است و به هضم مواد غذایى و بهبود و عملکرد پانکراس 

و کبد کمک مى کند.
سیب: این میوه را با پوســت بخورید چون پوست آن 
حاوى فیبر و آنتى اکسیدان است. مصرف سیب به کاهش 
کلسترول کمک مى کند و چون حاوى کورستین است، 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبــى عروقى را نیز کاهش 

مى دهد.
کیوى: سرشار از فیبر اســت و به حرکات روده کمک 

مى کند.

تمام میوه هایى که
 با یبوست مبارزه مى کنند

آنمى (کم خونى) زمانى بروز مى کند که میزان هموگلوبین 
در خون پایین تر از حد استاندارد باشد.

هموگلوبین ترکیبى پروتئینى اســت که وظیفه حمل 
اکسیژن به بافت هاى بدن را بر عهده دارد. معموالً زنان، 
کودکان در سنین رشد و خانم هاى باردار بیشتر در معرض 
کم خونى قرار دارند. مصرف مواد غذایى و گیاهان خونساز 
نقش مؤثرى در رفع مشکل کم خونى دارد. در این مطلب 
ترکیباتى را معرفى مى کنیم که استفاده از آنها در مبتالیان 

به کم خونى ضرورى است.
گزنه: گزنه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى مختلف 
مانند آهن است. این گیاه خواص گوارشى و دیورتیک 
(ادرارآور) دارد و براى کبد نیز مفید اســت. از این گیاه 
مى توان براى برطرف کردن کمبود هاى غذایى، پاکسازى 

و سم زدایى بدن استفاده کرد.
 لیموترش: مصرف لیموترش تأثیر بسزایى در پاکسازى، 
ســم زدایى و افزایش جذب مواد غذایى مورد نیاز بدن 
دارد. لیموترش منبع ویتامین C است. این ویتامین سبب 

جذب بیشتر آهن موجود در مواد غذایى مى شود.
 مویز: مویز سرشار از آهن، ویتامین C و براى درمان 

کم خونى بسیار مفید است. براى رفع کم خونى 
باید ده تا 12 عدد مویز را به مدت یک شب در 
آب بخیسانید و روز بعد پیش از صبحانه آنها را 
میل کنید. این درمان را باید به مدت چند هفته 

ادامه دهید. 
خرما: خرما سرشار از آهن و ویتامین C است 
بنابراین مبتالیان به کم خونى باید براى رفع 
مشکلشــان دو عدد خرما را در یک فنجان 
شیر به مدت یک شب خیس و روز بعد، قبل 
از صبحانه این ترکیب را میل کنید. همچنین 

مى توانید مقدارى خرماى خشــک را هر روز 
صبح پیش از صبحانه بخورید. 

موز: موز سرشــار از آهن و منیزیم اســت. افراد دچار 
کم خونى باید یک عدد موز رسیده همراه با یک قاشق 

چاى خورى عسل را روزانه مصرف کنند.

خوراکى هایى  براى 
مبارزه با کم خونى

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده  که 
به ترتیب در ساعات 8 و 10 صبح  مورخ 25 / 11 / 1396 در آدرس : شرکت  استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي 
- شهر اصفهان-جی غربی-خیابان شهداي ستار-خیابان جی غربی-پالك 363-طبقه همکف و کد پستى 8159153817 

تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى : 

1- انتخاب مدیران ، 2- انتخاب بازرسین ، 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1-تغییر آدرس
دعوت کننده : رئیس هیات مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و عمومى فوق العاده شرکت صنایع
 مکانیک خاك قائم سهامى خاص ثبت شده به شماره   مکانیک خاك قائم سهامى خاص ثبت شده به شماره  3310733107 

و شناسه ملى  و شناسه ملى  1026053630310260536303

مربیان
سرد مى تو
هدف اصلى بدن،
است. بنابراین بدن د
ب براى تولید انرژى و
بدن انسان در طول

ATLPL مىک Lنام
کند.  بنابراین براىم
ماند. وقتى در هواىس
را گرم نگهدارد و به همی
بدنتان مى کند که البته این

خودتان بلرزید.
بدنبراى هواى ســرد، در
خون را از قسمت هاى دور
 اندام هاى داخلى متمرکز
سوخت و ساز، به ذخیره انر
زمانىاست که بدن شروع
ذخیره شده به شکل چربى،
البته بودن در فضاى داخلخ
Dویتامین D به اندازه کافى ب

همافزایش یابد.
 مربیان ورزشــى مى گویند اگر مى خو
 ورزش هاى ســنگین انجام دهید. ک

 کنید.

ویت موهاى تان 
 آن بدهید. گوجه 
ست که مى توانند 
صیت اسیدیته  این

 و شــادابى را به 
کم کنید.

مى توانید به طور طبیعى از گوجــه فرنگى هم دریافت 
کنید. براى تمیز کردن پوستتان، چند عدد گوجه فرنگى

را پوست بگیرید و این پوست ها را به 
مدت پنج دقیقه روى صورتتان 
تا هم تمیز شود و هم بگذارید

ظاهرى شــاداب تر و سالم تر 
پیدا کند.

 شود.
ى درمان
م خونى 
شب در 
نها را 
 هفته 

ست 
رفع 
ان 
بل

ین 
 روز 

ت. افراد دچار
 با یک قاشق

لعاده  که 
ش مرکزي 
815915

ایععایایع

ورزش در هواى سرد
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3 سال و یک هفته از اســارت صیادان ایرانى در سومالى 
مى گذرد. طبق آخرین خبر چهار نفر از هشت نفر باقیمانده، 
زنده هستند و هنوز هم هیچ اقدام قابل توجهى براى آزادى 

آنها نشده است.
شــاید وزارت امورخارجه و مردم فراموش کرده باشند اما 
هشت خانواده هنوز چشم  به راهند. هشت صیاد ایرانى هنوز 
در دست دزدان دریایى سومالى اسیر هستند. به دو گروه 
چهار نفره تقسیم شده اند و بدون اینکه از تاریخ و زمان مطلع 
باشند، روزها را در یک اتاق کوچک سپرى مى کنند به امید 
اینکه اینجا کسى به فکرشان باشد. کسى نمى داند این سه 
سال و یک هفته برایشان چند سال گذشته است، هر چند 
روز یک بار غذا مى خورند و چقدر ضعیف و رنجور شده اند.  
بهمن ماه 93 بود که راهى دریا شدند و تصور مى کردند که 
قبل از شب عید و دســت پر مى گردند. اما حاال ماه هاست 

التماس مى کنند تا دزد دریایى ســومالیایى یک تلفن در 
اختیارشان بگذارد تا از حال زن و فرزند خود مطلع شوند. 21 
نفر بودند. «ابراهیم»، «نورمحمد»، «پیربخش» و «ندیم» 
همان چند ماه اول فرار کرده و برگشتند. دزدهاى دریایى، 
دیگران را به دو گروه 13نفره و چهارنفره تقســیم کردند. 
«کرانى» (دزد دریایى ) نگهبان چهار نفر اول و «عبدالولى» 
(دزد دریایى) که خشن تر است نگهبان گروه 13نفره شد. 
بعد از آنکه «گالب» با پاى پیاده گریخت و خود را نجات 
داد، 12 نفر ماندند. آبان ماه سال گذشته خبر رسید که هشت 

نفر دیگر مرده و فقط چهار نفر زنده هستند. 
«پروین صباحى» همسر «جالل جمال الدین  دهوارى» 
(ناخدا) که در گروه کرانى است، در گفتگو با «نامه نیوز» 
مى گوید: «شنبه(30دى ماه سال جارى) بعد از هفت ماه 
باالخره تماس گرفتند». حاال خیالشــان راحت است که 

«جالل»، «ابراهیم بلوچ نیــا» خواهر زاده ناخدا که نامزد 
مرجان دختر او نیز هست، «عبدا... نوحانى» که مادرش از 
فرط گریه نابینا شده و «محمد شریف پناهنده» بلوچ هنوز 
زنده هستند. اما بیشتر از یکسال است که از گروه چهار نفره 
دوم خبرى نرسیده است. آخرین اطالع از آنها برمى گردد 
به ویدئویى که دى ماه سال گذشته فرستاده بودند. نفرى 
یک کاغذ مقابل خود گرفته و از دولت خواهش مى کردند 

که به دادشان برسد. 
پروین بعد از سه ســال هنوز هم با بغض حرف مى زند و 
مى گوید: «از جالل پرســیدم راه فرارى نیست، گفت دو 
بار فرصت فرار پیدا کرده اما نتوانسته ابراهیم و دو همراه 
دیگرش را تنها بگذارد.» هرچه باشد آنها غیر از هم کسى را 
ندارند. همین عبدا... که با آنها هم  سلول است و سال گذشته 
در ویدئو ارسال شده التماس مى کرد «ما اینجا بیچاره ایم، 

بدبختیم، پدر و مادرهایمان همیشــه غصه مى خورند» 
وقتى مى رفت همراه عبدالماجد بود اما همان ســال اول 
او را با دســت خود دفن کرد. به گفته پروین همسر ناخدا، 
مادرش هنوز مى نالد که «بچه ام بى کفن و بى نماز دفن شد. 

نمى توانم سر خاکش گریه کنم». 
سه سال پیگیرى خانواده ها هنوز به جایى نرسیده و تنها 
جوابى که مى شــنوند «پیگیرى مى کنیم» است. پروین 
صباحى که بهتر از دیگر خانواده ها فارسى حرف مى زند، 
مى گوید: «فقط مى گویند آنجا دولت ندارند و کار ما سخت 
اســت». به گفته او دزدها نیز هرچه مى گذرد رقم را باال 
مى برند. آخرین رقم اعالمى سومالیایى ها 400 هزار دالر 
است. خانواده ها هم آه در بساط ندارند و با کمک هاى کمیته 
امداد کج دار و مریز روزگار مى گذرانند. مقامات مسئول نیز 
قصدى براى پرداخت پول ندارند چون اگر داشتند همان 

پارسال که با وساطت جان اســتید و اِن جى او «اقیانوس  
بدون دزدان دریایى»  دزدها به 200 هزار دالر رضایت داده 
بودند، کار را تمام مى کردند. دزدند و دندانگرد.  آنها اوایل 
چهار میلیارد تومان مى خواستند بعد به یک میلیارد و 350 
میلیون تومان رضایت دادند. فروزانمهر (صاحب لنج) که 
دو میلیارد تومانى باخته بــود، در حد توان پول فراهم کرد 
و فرستاد اما واســطه پول  را به دزدها نرساند و صیادها نیز 
اسیر ماندند. یک بار هم خانواده ها دار و ندارشان را روى هم 
گذاشتند و 70 میلیون فرستادند تا خیالشان راحت باشد که 
دزدها به عزیزانشان غذا مى دهند. حاال دیگر نه خانواده ها 
پولى دارند و نــه فروزانمهر. دولتى هــا هم که همچنان 
پیگیرى مى کنند! خبرى از پیگیــرى ان جى او هاى بین 
المللى نیز نیست. آنها براى تأمین هزینه هاى خود نیاز به 
پول دارند و از همین رو ماجرا به در بسته مى خورد. پروین 

مى گوید که جان استید و ان جى او « اقیانوس  بدون دزد 
دریایى» براى آزاد کردن صیــادان ایرانى 700 هزار دالر 
پول مى خواهد و اگر پولى در میان باشد بهتر است با خود 

دزدها معامله شود.
رها کردن هشــت ایرانى به حال خود و عــدم پیگیرى 
ثمربخش و نجات آنها تنها یک روى سکه است و بخش 
تلخ تر اینجاست که غیر از کمک ناچیز کمیته امداد کسى 
به فکر خانواده هاى بى سرپرســت مانده نیســت. زن و 
بچه ها یا پدرو مادرهاى پیرى که بى پول تر از قبل زندگى 
مى گذرانند. نکته اینجاســت که تعــداد قابل توجهى از 
خانواده هاى زندانیان ایرانى در خارج از کشــور از ســوى 
اداره اجتماعــى وزارت امورخارجه حمایت مى شــوند اما 
در فهرســت چند صد نفره آنها نیز جایى براى این هشت 

خانواده بلوچ نیست.

آخرین وضعیت صیادان ایرانى اسیر در سومالى و 
روزگار تلخ خانواده هایشان

دزدان دریایى 400 هزار 
دالر  مى خواهند

قاتلى که پس از شش سال از قتل همسرش راز قتل او را 
فاش کرد دستگیر شد.

به گزارش مهر، مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ هفته گذشــته اعالم کرد: مردى که حدود شش 
سال پیش همسر خود را در شهر چالوس به قتل رسانده 
و طى این مدت، با داستان سرایى براى تک فرزندشان 
(دختر ده ساله در زمان جنایت) راز جنایت را مخفى نگه 
داشته بود، ســرانجام در پى اطالع خواهر همسرش از 
موضوع فقدان و طرح شــکایت در دادســراى جنایى، 
توســط کارآگاهان پلیس آگاهى تهران بزرگ دستگیر 

شد.
در این گزارش آمده اســت: مرد متهم سرانجام پس از 
گذشت نزدیک به هفت ماه به قتل همسرش و آتش زدن 

جسد وى اعتراف کرد.

افشاى راز قتل هولناك 
همسر  پس از 6 سال با توجه به رد نظریه اختالالت روانى متهم به قتل، 

قاتل پسر 11 ساله در حوالى میدان رازى تهران به 
زودى محاکمه خواهد شد.

به گزارش فارس، 17 شــهریور ماه ســال جارى 
پسر 11 ساله اى به نام «ابوالفضل» که براى بازى 
با دوستانش از خانه خارج شده و به پارکى حوالى 
خانه خود در میدان رازى رفته بود، ناپدید شــد و 
دیگر به منزلشان بازنگشت. به دنبال مفقود شدن 
ابوالفضل، پدر وى با حضور در اداره آگاهى تهران 
فقدان پســرش را اعالم کرد. پس از ثبت فقدان 
ابوالفضل تیمى از کارآگاهــان اداره آگاهى براى 
یافتن وى دست به کار شــده و در تحقیقات اولیه 
با به دست آوردن ســرنخ هایى متوجه شدند پسر 
23 ساله اى به نام «على» که حوالى محل مفقود 

شدن ابوالفضل سکونت دارد،  وى را ربوده است.
سرانجام کارآگاهان، على را بازداشت کردند و وى 
در همان ابتدا به قتل ابوالفضل اعتراف کرد و درباره 
انگیزه اش گفت: «در کودکى مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتم، چون ابوالفضل مرا به یاد دوران کودکى ام 
مى انداخت، گمان کردم که ممکن اســت او هم 
مانند من گرفتار شود و تا آخر عمرش آزار ببیند و 
بیمار شود. به همین دلیل او را به بهانه دیدن کبوتر، 
به خانه ام کشــاندم و ســپس در فرصتى مناسب 
با ضربات متعدد چاقو، وى را کشــتم، در نهایت 

جسدش را به کمک برادرم داخل چمدانى گذاشته 
و حوالى جاده قمـ  تهران رها کردیم.»

به دنبــال اعتراف قاتل، کارآگاهــان با حضور در 
محل رها شدن جســد، آن را به پزشکى قانونى 
منتقل کردند و در بررســى ها مشــخص شــد 
ابوالفضل با وارد آمــدن بیش از 50 ضربه چاقو به 

نقاط مختلف بدنش به قتل رسیده است.
پس از این قاتل براى بررســى وضعیت روحى و 
روانى به پزشکى قانونى منتقل شد که کارشناسان 
پس از معاینــه وى اعالم کردنــد متهم در زمان 
جنایت دچار جنــون نبوده و از ســالمت روانى 
برخــوردار بوده اســت. اما متهم بــه این نظریه 
اعتراض کرد و بار دیگر در کمیســیون سه نفره 
پزشــکى قانونى مورد معاینه قــرار گرفت و این 
بار نیز ســالمت روانى وى تأیید شــد اما مجدداً 
اعتراض کرد. در نهایــت قاتل ابوالفضل بار دیگر 
در پزشــکى قانونى حاضر شد و توسط کمیسیون 
پنج نفره کارشناســان پزشــکى قانونــى مورد 
معاینه قــرار گرفت. بــار دیگر ســالمت روانى 
وى توسط کارشناســان پزشــکى قانونى تأیید

 شد. 
 به ایــن ترتیب پرونــده تکمیل شــد و با صدور 
کیفرخواســت براى پرونده، بــه زودى قاتل در 

دادگاه محاکمه خواهد شد.

2 برادر قصد سرقت مسلحانه از مراکز تجارى را داشتند که با هوشیارى پلیس دستگیر شدند
سرهنگ رضا بستو رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت گفت: در ساعت 15و30دقیقه روز چهارشنبه فردى 50 ساله در 
خیابان خلیج فارس به واحد گشت مراجعه کرد و بیان داشت با موتورسیکلت خود که وسیله کارش است در میدان 
آزادى دو نفر جوان را سوار کرد. آنها در ادامه، از وى درخواست کردند به سمت بیمارستان فیاض بخش برود که در 
نزدیکى مقصد یکى از این دو جوان با اسلحه او را تهدید کرد و گفت به سمت باغ پرندگان حرکت کند متهمان در 

جلوى باغ پرندگان مرد موتورسوار را پرت کردند و پس از ضرب و شتم موتور را به سرقت بردند.
 با صدور دستور ویژه مبنى بر دستگیرى سریع سارقان و به منظور پیشــگیرى از وقوع جرائم دیگر، تیم عملیاتى 
کالنترى 179 خلیج وارد عمل شد. با تحقیقات میدانى و اخذ مشــخصات ظاهرى متهمان، عوامل عملیاتى این 
دو سارق را رؤیت کردند که با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند. سارقان پس از تعقیب و گریز در یک عملیات 
غافلگیرانه در حالى که قصد تیراندازى به مأموران دستگیر شــدند. در بازرسى از آنها یک قبضه سالح جنگى با 6 
فشنگ، یک عدد گاز اشک آور و یک دستگاه شوکر کشف شد. در تحقیقات مشخص شد متهمان 30 و 23 ساله و 
با یکدیگر برادر هستند و قصدشان آن بود پس از سرقت موتورسیکلت، از مراکز تجارى و شهروندان در جلوى عابر 

بانک ها سرقت کنند. 

پرونده دو ســارق مســلح که از یک صرافى 
سرقت میلیونى کرده بودند براى صدور حکم 
به دادگاه یک کیفرى استان تهران ارجاع شد.

28 بهمن ماه سال گذشته دو سارق مسلح با 
در دست داشتن اســحله وارد یک صرافى در 
میدان فردوسى تهران  شدند و پس از مجروح 
کردن صاحب صرافى و شــاگردش اقدام به 
سرقت 60 میلیون تومان پول و طال کردند. 
بدین ترتیب تجســس هاى پلیسى کلید زده 
شد و مأموران پلیس آگاهى تهران با اقدامات 
فنى و اطالعاتى موفق شــدند مخفیگاه دو 
سارق را در استان لرستان ردزنى کنند و پس از 
یک هفته دو متهم در محاصره پلیس دستگیر 
شدند. پس از دســتگیرى، بازسازى صحنه 
سرقت مسلحانه در برابر خبرنگاران در مغازه 
صرافى صورت گرفت و یکى از متهمان ادعا 
کرده که به علت شرایط ســخت اقتصادى 
تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتم و همدستم 
نیز که از بستگانم است به زودى صاحب فرزند 
مى شود به دلیل نداشتن پول در این سرقت 

میلیونى شرکت کرد.
بنا به این گزارش، با تکمیل شدن تحقیقات 
پلیسى، بازپرس نصرتى از شعبه اول دادسراى 
ناحیه 34 قرار به جلب دادرسى براى متهمان 
کیفرخواســت پرونده را صادر کردو پرونده 
براى صدور حکم به دادگاه کیفرى یک استان 

تهران ارجاع شد.

حکم قصاص قاتل بنیتاى هشت ماهه پس از ارسال پرونده از دادگاه کیفرى به اجراى احکام دادسراى جنایى پایتخت 
اجرا خواهد شد.

29 تیر امسال کودك هشت ماهه اى به نام بنیتا در حالى که سوار خودروى پدرش روبه رو در خانه شان بود، ربوده شد. 
هشت روز از این ماجرا گذشت و جسد او داخل خودرو در حالى که سارقان آن را حوالى مامازند پاکدشت رها کرده بودند، 

کشف شد.
در مرحلــه بعــدى تحقیقــات یکى از 
ســارقان اعتراف کرد کودك را در داخل 
خودرو گذاشــته که همین باعث شده او 
به دلیل گرما، تشــنگى و گرسنگى فوت

 کند. 
متهمان شهریور امسال در شعبه 9 دادگاه 
کیفرى یک استان تهران محاکمه شدند. 
«محمد» که عامــل جنایت بود به علت 
قتل به قصاص و به دلیل آدم ربایى، رها 
کردن طفــل در خودرو و مباشــرت در 
ســرقت در مجموع به 51 سال حبس و 
همدستش «مهدى» به 13 سال حبس 
و دو سال تبعید محکوم شدند. با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالى کشور فرستاده شد که حکم مجازات در شعبه 

15 دیوان عالى کشور تأیید شد.
محمد شهریارى، سرپرســت دادســراى جنایى تهران هفته گذشــته درباره زمان اجراى حکم قصاص قاتل گفت: 
حکم مجازات متهم اصلى تأیید شــده، اما هنوز اصل پرونده این قتل به اجراى احکام دادسراى جنایى تهران ارسال 
نشده است. به محض ارســال این پرونده از دادگاه کیفرى به دادسرا، در اســرع وقت حکم عامل جنایت اجرا خواهد 

شد.

دستگیرى برادران مسلح قبل از انجام سرقت

فرمانده انتظامى ویژه شرق استان تهران از دستگیرى 
قاتل فرارى تبعه افغانســتانى در کمتر از 12 ساعت در 

دماوند خبر داد.
سردار عبدالر ضا ناظرى اظهار داشت: در پى وقوع یک 
فقره قتل در منطقــه هومند وادان شهرســتان دماوند 
تالش در خصوص شناسایى و دستگیرى قاتل در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهى شهرستان دماوند قرار گرفت. 
وى افزود: مأموران پلیس آگاهى ضمن هماهنگى با مقام 
قضائى و تالش هاى گسترده اطالعاتى و عملیاتى، موفق 
شدند در کمتر از 12 ســاعت قاتل را شناسایى و در یک 

اقدام غافلگیر کننده دستگیر کنند.
ســردار ناظرى اضافــه کــرد: متهــم در تحقیقات و 
بازجویى هاى پلیسى پس از ارائه مستندات و ادله جرم، 
لب به سخن گشــود و به جرم خود اعتراف کرد. وى با 
اشــاره به اعترافات قاتل 26 ســاله پرونده در خصوص 

نحوه ارتکاب قتل تشــریح کرد: قاتل و مقتول از اتباع 
کشور افغانستان هستند که نسبت فامیلى نیز داشتند و 
در اتاقک ســرایدارى باغى واقع در منطقه هومند وادان 
همدیگر را مالقات کردند و پس از مدت کوتاهى به دلیل 
فحاشى و استفاده از الفاظ ناسزا و غیراخالقى نسبت به 
هم، با یکدیگر درگیر شــدند و در حین درگیرى، قاتل با 
وارد نمودن چهار ضربه چاقو به شکم و پشت مقتول 17 
ساله، وى را به قتل رسانده و پس از قفل کردن در اتاقک 

از محل متوارى مى شود.
این مقام ارشــد انتظامى در ادامه بیان کرد: مالک باغ با 
حضور در محل باغ و اتاقک سرایدارى با مشاهده جسد 
مقتول سریعاً مراتب را به مرکز فوریت هاى پلیسى اعالم 
مى کند و با حضور مأموران پلیــس آگاهى و تحقیقات 
گســترده قاتل در مدت کمتر از 12 ســاعت دســتگیر 

مى شود و به جنایت هولناك خود اعتراف مى کند.

پسر27 ساله معتادى در شهرستان گرمسار استان سمنان 
با ریختن اسید بر روى والدینش، مرگ خود را رقم زد.

فرمانده انتظامى گرمســار از قتل یک جوان به دست 
پدرش در این شهرستان خبر داد و گفت: این جوان روى 
والدین خود اسید پاشى کرده و پدر براى دفاع از خود، وى 

را از پاى درآورد.
ابوذر قربانى بیان کرد: شــامگاه سه شــنبه یک جوان 
گرمسارى که براى دریافت پول خرید مواد با پدر و مادر 
خود درگیر شده بود به قتل رســید. وى افزود: درگیرى 
این خانواده با فرزند معتاد باعث شــده بود تا این جوان 

به صورت پدر و مادر خود اسیدپاشــى کنــد و پدر براى 
جلوگیرى از این اقدام وى و دفاع از خود، جوان را با بیل 
مورد ضرب قرار داده است که همان ضربه سبب مرگ 
این پسر را فراهم آورد. قربانى تأکید کرد: پدر و مادر این 
جوان معتاد گرمسارى به دلیل اسیدپاشى به بیمارستان 
منتقل شدند تا به آسیب دیدگى شدید آنها از ناحیه چشم 
و صورت رسیدگى شــود. وى افزود: والدین این جوان 
گرمسارى تحت نظارت پلیس هستند تا به این پرونده 

رسیدگى شود.

قتل نوجوان 17ساله در اتاقک سرایدارى

 حمله مرگبار پدر با بیل به پسر اسیدپاش

قاتل «ابوالفضل» 11 ساله روانى نیست

قاتل «بنیتا» در یک قدمى مرگ

صدور کیفرخواست 
متهمان سرقت مسلحانه 
میلیونى از یک صرافى
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از اســراف بپرهیز و میانه روى را برگزین، از امروز به 
فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار 
و زیادى را براى روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. 
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته، 

موال على (ع)پاداش داده خواهد شد.

شهروند گرامى
در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 
قانون اصالح موادى از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى 
کشور، تعرفه عوارض محلى شهردارى تیران به تصویب شوراى اسالمى 
شهر تیران و تأیید استاندارى اصفهان رسید و از ابتداى سال 1397 اجرا 
مى گردد. این اطالعیه به منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض شهر تیران 
مى باشد. ضمناً کل یه صفحات تعرفه در سایت شورا و شهردارى تیران به 

آدرس www.tiran-sh.ir بارگذارى گردیده است. 

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در خیابان فردوسى نبش فرعى 4 شرقى 
به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 37/000/000 ریال مهلت زمان ثبت نام تا پایان وقت 
ادارى روزدوشنبه مورخ 1396/11/23 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمائید. 

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
نرسیده به پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 25/000/000 ریال مهلت زمان 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1396/11/23 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید.

اطـــالعیه

آگهى مزایدهآگهى مزایده

شهردارى و شوراى اسالمى شهر تیرانشهردارى و شوراى اسالمى شهر تیران

علیرضا رئیسى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهعلیرضا رئیسى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهعلیرضا رئیسى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهعلیرضا رئیسى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

م الف: 2687 م الف: 2687 

شهردارى زرین شهر به استناد مجو ز نامه شماره 419 مورخ 96/08/07 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تنه درختان موجود در 
نهالستان فضاى سبز شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا 
از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/21 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

تجدید آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه وشهرسازى در نظر دارد به 
مناسبت ایام ا... دهه مبارك فجر تعداد محدودى از واحدهاى تجارى و قطعات زمین 
کارگاهى و ورزشى واقع در محله هاى شهر جدید مجلسى را از طریق فراخوان عمومى 
(مزایده) واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم به 
مدت ده روز به امور مسکن و واگذارى این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن هاى 2284 و 52472228-031 تماس حاصل فرمایند. 
نشانى: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم- 

شرکت عمران مجلسى 
WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR :سایت اینترنتى

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دوم

م الف: 136611

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل 
و نصب در آرامســتان نجف آباد، با اعتبارى به مبلغ 5/496/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، طبق 

مشخصات و شرایط موجود در مدارك مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایى و رزومه کارى مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب 

با موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/11/23 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شــهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. 

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى  مناقصه

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

شهروند گرامى 
در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون 
اصالح موادى از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور، 
تعرفه عوارض محلى شــهردارى خورزوق به تصویب شوراى اسالمى شهر 
خورزوق و تأیید استاندارى اصفهان رسید و از ابتداى سال 1397 اجرا مى گردد .
 این اطالعیه به منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض شهر خورزوق مى باشد.

ضمناً کلیه صفحات تعرفه در سایت شورا و شهردارى خورزوق نیز ثبت گردیده 
است. 

اطـــالعیه

                     شهردارى و شوراى اسالمى شهر خورزوق                     شهردارى و شوراى اسالمى شهر خورزوق

شــهردارى پیربکران در نظر دارد به منظور اســتفاده از توان بخش خصوصى و به 
استناد صورتجلسه مورخ 96/10/20 و مجوز شــوراى محترم اسالمى شهر با روش 
سرمایه گذارى مشارکت مدنى احداث ســاختمان فرهنگسرا واقع در بلوار شهداء 
شهر پیربکران را برابر شیوه نامه سرمایه گذارى و از طریق انتشار فراخوان واگذار 
نماید لذا متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/7 با در 
دست داشتن اسناد و مدارك الزم که مؤید توانمندى و توانایى هاى مالى و فنى ایشان 
در جهت اجراى پروژه باشد، براى دریافت اطالعات بیشتر و اسناد فراخوان به دفتر 

سرمایه گذارى وجذب مشارکت هاى شهردارى پیربکران مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان دعوت به مشارکت

مهدى دوستى مهدى دوستى –– شهردار پیربکران و رئ یس هیأت عالى سرمایه گذارى شهردار پیربکران و رئ یس هیأت عالى سرمایه گذارى

نوبت اول 
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سرگذشت «ویلیام فاتح» بسیار شنیدنى است. 
شاهى که با خشــونت زیاد به پادشاهى رسید 

و البته سرنوشــتى خونبار داشت. پدر او «رابرت 
اول» نام داشت و از مادرى که همسر قانونى شاه 

نبود به دنیا آمد. ویلیام فاتح، زمانى که هشت ساله بود، 
پدرش را از دست داد و تمامى القاب پدرش به او رسید. 
مرگ پدرش منطقه «نورماندى» را به جنگ داخلى سوق 
داد و او دوران کودکــى اش را در خون و جنگ ســپرى 
کرد. ویلیام فاتح به کمک پسرعمویش مخالفان خود را 
سرنگون کرد و دستور داد دست ها و پاهاى مخالفان را 
ببرند. در سال 1066 میالدى ویلیام به کمک «ادوارد» 
توانســت تاج گذارى کند و قدرت را با خشونت هر چه 
بیشتر در دست بگیرد. او در روز کریسمس، تاج گذارى 

کرد.
او با فرانســه رابطه اى بسیار خوبى داشــت و شروع به 
اصالحات ســاختار حکومتش کرد. او همچنین قوانین 
و فرهنــگ وایکینگ ها را وارد ســرزمین بریتانیا کرد. 
ویلیام فاتح از ســال 1069 میالدى حمالت زیادى را 
به نقاط مختلف کشور داشت تا بتواند یاغیان و مخالفان 
حکومتش را سرنگون کند. با دستور او روستاها با خاك 
یکسان شدند و حتى حیوانات نیز از خشم ویلیام در امان 

نبودند.
ویلیام بسیار پرخور بود و با افزایش سنش، افزایش وزن 
نیز پیداکرده بود. در سال 1087، پیشگوى مخصوص او 
ســقوط ویلیام را پیش بینى کرد. در آن زمان در فرانسه 
شورش هایى علیه پسر او رابرت به وقوع پیوسته بود. او 
نیز دریکى از نبردهایش از اســب افتاد و به شدت آسیب 
دید. در کنار او شوالیه هاى وفادارش، وزرا و پیشگوهایش 
بودند. او در آن زمان اعتراف کرد که در زمان حکومتش 

کارهاى وحشتناك بسیارى انجام داده و وصیت کرد پس 
از مرگش، اموالش به افراد فقیر و به کلیسا داده شد و از 
قدرت او براى کارهاى خوب استفاده شود. برخى مورخان 
این مطالب را منکر مى شوند و مى گویند بعید است که 

ویلیام فاتح، این حرف ها را زده باشد.
ویلیام در نهم ماه سپتامبر از دنیا رفت. با مرگ او تمامى 
اطرافیانش از کنار جسدش رفتند و تمامى وسایل او را با 
خود بردند. در تاریخ آورده اند که جسد او برهنه بر روى 
زمین مانده بود. یک شوالیه تصمیم گرفت براى رضاى 
خدا و شرافت مملکتش، مسئولیت حمل و دفن پادشاه را 
بر عهده بگیرد. سفرى به طول 70 مایل آغاز شد تا جسد 
شاه را دفن کنند. بعدازاینکه جسد شــاه به شهر رسید، 
آتش سوزى بزرگى در شهر اتفاق افتاد. بعد از مهار آتش، 
مقامات تصمیم گرفتند جسد شاه را دفن کنند، اما جسد 
ویلیام فاتح درون قبر جاى نمى گرفت. به علت گرماى 
زیادى جسد شاه درون قبر ترکید و قسمت هایى از بدن او 

به بیرون از قبر پرتاب شد. 
ویلیام فاتح هیچگاه درون قبر آرام نگرفت و جسد او سه 
بار هتک حرمت شد. بار اول توسط رومى ها، بار دوم توسط 
انقالبیون فرانسوى و بار سوم توسط مردم خودش. برخى 
نیز مى گویند تعدادى از استخوان هاى ویلیام دزدیده شده 

است. امروزه نیز تنها سنگى بر روى مزار او وجود دارد.

منبع: الیو ساینس / مترجم: محمدرضا ارزانى

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 نامتعارف براى 
دستیابى به برترى جاسوسى پرده برداشته است که در هر شماره  از 

نظرتان مى گذرد:

این دستگاه بى سیم کوچک، احتیاج به دیدارهاى 
رودرروى پر خطر را کاهش مى داد.

افسران اطالعات جنگ سرد همواره با این مشکل 
اساســى مواجه بودند که چگونه با مأمورانشــان 
تماس بگیرند در حالى که آنها لو نروند. در مناطق 
عملیاتى دشمن مثل مسکو، ترتیب یک مالقات با 
جاســوس موردنظر پروســه اى طاقت فرسا بود 
که نمى شــد آن را  فوراً  انجــام داد. براى همین 
شــیوه هاى زیادى بــراى کاهــش مالقات ها 

استفاده شــد تا اینکه در ســال 1970 میالدى، 
یک فنــاورى رادیویى این مشــکل را حل کرد. 
مهندســان دفتر فناورى سازمان ســیا، دستگاه 
«ســراك» (مخفف «ارتباط مأموران در فاصله 
کوتــاه») را طراحى کردند. این دســتگاه کلمات 
محدودى را بــه حافظه مى ســپرد و حروف آن 
کلمات را به شــکل به هم ریختــه، از هم جدا  و 
ارسال مى کرد. همچنین جاسوس ها مى توانستند 
همینطــور که از نقطــه انتقال عبــور مى کردند 

پیام را مخابــره کنند. از این وســیله در همه دنیا 
اســتفاده مى شــد، احتماًال جاســوس کهنه کار 
«دیمیترى پولیاکوف»، افســر عالیرتبه سازمان 
اطالعات نظامى روسیه که عضو سازمان «یو اس 
اس آر» آمریکا بود از آن به خوبى بهره برده باشد. 
این دستگاه  تا قرن حاضر نیز به کار خود ادامه داد 
و در سال 2006، روســیه خبر کشف یک دستگاه 
سراك انگلیســى به نام «صخره جاسوسى» در 

مسکو را افشا کرد.

دستگاه «سراك» روى هر نقطه اى که تنظیم 
مى شد پیام رمزگذارى شده  مى فرستاد.

دستگاه «سراك»

حقه هاى 
جاسوسى

ز دشمنش 
 

 دارند. 
یت 

رف براى 
ماره  از 

در اوایل قــرن نوزدهم در مجارســتان کتاب مصورى 
کشف شد که  448 صفحه داشت و به زبانى ناشناخته و 
دستور زبانى نا معلوم نوشته شده بود. گفته مى شود مؤلف 
این کتاب زبان قدیمى مجارستان را با حروف «رونى» 
که زبان آلمانى قدیم با آن نوشته مى شده، مخلوط کرده 
اســت. به دلیل اینکه در این کتاب، 84 تصویر ترسیم 
شــده که جنگ ها، مناظر و نمادهاى مذهبى را نشان 
مى دهد، این باور تقویت شد که متن حاضر متنى  مذهبى 
یا تاریخى باشد؛ گرچه این احتمال هم وجود دارد که این 
اثر یکى از جعل هاى «ســاموئل لیتراتى نمس» جاعل 

 سرشناس قرن نوزدهم  باشد.

»نسخه خطى «روهونس» ن ه

مع ماهاى 
حل نشده

چگونه دست 
نازى ها 

در سرقت یک 
تابلو رو شد

مقامات آلمان در 25 اکتبر ســال جارى میالدى 
اعالم کردند، یک نقاشــى که نازى ها از یکى از 
رهبران یهودى انقالب فرانســه در طول جنگ 
جهانى دوم ســرقت کرده بودند، شناسایى شده 

است.
نقاشــى قرن نوزدهمى مورد مناقشه، «پرتره زن 
جوانى که نشسته اســت» اثر «توماس کوتور»، 
هنرمندى فرانســوى اســت که بقیه آثــار او در 
مؤسســاتى مثل موزه هنر متروپولیتن در شــهر 
نیویــورك و موزه اورســاى پاریــس نگهدارى 

مى شود.
نقاشى کوتور در سال 2012 وقتى مقامات آلمان 
گنجینــه اى از آثار هنرى غارت شــده توســط 
نازى ها را در آپارتمانى در شــهر مونیخ آلمان از 
مجموعه دارى به نام «کورنلیوس گارلیت» پیدا 

کردند توقیف شد. 
گارلیت که در سال 2014 از دنیا رفت، این گالرى 
را از پدرش به ارث برده بود؛ کســى که به نیابت 
از نازى ها، آثار سرقت شــده را در خارج از آلمان 
مى فروخت. مجموعه او شامل آثارى از هنرمندان 
مشــهور از جمله «پیکاســو»، «کلــود مونه»، 

«پییرآگوست رنوآر» و «پائول سزان» بود.

بنابر اطالعاتى که بنیاد هنر گمشده آلمان منتشر 
کرده است، صاحب اصلى این نقاشى «جورجس 
مندل» یک روزنامه نگار فرانســوى بود که بعداً 
سیاستمدار شــد. مندل یکى از مخالفان پیشگام 
نازى ها بــود و گاهى اوقات همتاى فرانســوى 
«وینســتون چرچیل» خوانده مى شــد. نهایتًا او 
دستگیر و به اردوگاه هاى آلمان نازى فرستاده شد 
تا در سال 1944 در جنگل «فونتین بلو» در نزدیکى 

پاریس اعدام شد.
نازى ها، آپارتمان مندل را در شهر پاریس به تاراج 
بردند(بنیاد هنر گمشده آلمان مدارکى در این باره 
یافته اند). بعد از جنگ وقتى لیســت گزارش آثار 
هنرى غارت شده تکمیل مى شد، نقاشى گمشده 
کوتور که متعلق به مندل بود بــا عبارات مبهمى 
توصیف شــده بود. کوتور پرتره هــاى زیادى از 
زنان جامعه کشیده بود، ولى فقط یک مشخصه در 
تشخیص این اثر خاص کمک کرد. در یادداشتى 
از یک دوستدار هنر آمده بود که این تابلو، سوراخ 
کوچکى داشته و مطمئناً نقاشى ترمیم شده بود. به 

این ترتیب هویت تابلو مشخص شد.
«مونیکا گروتر»، مأمور فرهنگ و رســانه فدرال 
آلمان در بیانیه اى اعالم کرد: «آرزومندم که این اثر 

خیلى زود به نوادگان صاحب اصلى برگردانده شود. 
ما به کسانى که از نازى ها جفا دیده اند، از دارایى و 
حقوق اجتماعیشان محروم شده اند و در بسیارى از 
مواقع به قتل رسیده اند مدیونیم، تا در تحقیقاتمان 
همه زوایاى تاریک را بررسى کنیم و غارت هنرى 
نازى ها را مشخص کنیم. پیدا کردن راه حل مناسب 
براى پیدا کردن آثارى که به دست نازى ها چپاول 

شده است، تعهد اخالقى ما باقى خواهد ماند.»
محققان هنــوز مجموعه «گورلیت» را بررســى 
مى کنند؛ مجموعه اى که مشــتمل بر هزار و500 
اثر هنرى اســت و تاکنون مشخص شده که شش 
اثر (از جمله نقاشــى کوتور)  توسط نازى ها غارت 
شده اند. برخى از این آثار به میراث داران صاحبانشان 
برگردانده شده است، از جمله یک نقاشى از هنرمند 
امپرسیونیســت به نام «کمیل پیساررو» که اوایل 
امسال برگردانده شــد، همچنین اثرى از «هنرى 
متیسه» که در ســال 2015 برگردانده شد. صدها 
قطعه دیگر از این آثار در انتظار قضاوت هســتند تا 
مشخص شود آیا به دست نازى ها غارت شده اند یا 
خیر. قرار است بسیارى از قطعات این مجموعه در 
نمایشگاه «گورلیت: گزارش وضعیت» در بن آلمان 

به نمایش عمومى گذاشته شود.

 پادشاهى که 
جسدش 

منفجر شد!

حمالت شیمیایى با گازهاى کشنده که یکى از راهکارهاى استفاده شده در اواخر جنگ جهانى اول بود، تأثیر خود بر خط مقدم  جنگ ها را تا امروز حفظ کرده است. دراینجا تأثیر سالح شیمیایى عالوه بر سربازان بر اسب هاى آنها نیز قابل مشاهده 
است. ملت ها در چهار سال طوالنى جنگ جهانى اول شاهد رویارویى ابزارهاى جنگى از دو نسل بودند؛ وقتى سواره نظام که نمادى از جنگ هاى قدیم بود با سالح هاى کشتار جمعى ناشناخته که نماد سالح هاى جدید به شمار مى آمد روبه رو 
مى شد. وقتى در سال 1915 جنگ شیمیایى شروع شد، ماسک هاى ضدگاز مورد استفاده قرار گرفت، ولى حیواناتى که به سربازان سوارى مى دادند مثل االغ، قاطر و اسب، ماسک را با کیسه علوفه اشتباه مى گرفتند و آن را مى خوردند. حدود هشت 

میلیون اسب در جنگ جهانى اول از بین رفت، که براى خنثى کردن بمب یا بارکشى از آنها استفاده مى شد.

تتصویر هفته

«اســتیو وازنیک» اولین کامپیوترش را در سال 1976 ســاخت. همان زمان دوست او «استیو جابز» 
تشخیص داد که در آن کامپیوتر پتانسیل تجارتى بزرگى نهفته است. جابز افرادى را در یک فروشگاه 
محلى کامپیوتر سراغ داشت و با آنها قرارداد بست.  گرداننده آن فروشگاه على رغم  میل باطنى او، از آنها 
50 کامپیوتر کامًال سر هم بندى شده مى خواست. هر کامپیوتر 250 دالر هزینه مى برد تا سر هم شود و 
فروشگاه هم تصمیم گرفت هر دستگاه کامپیوتر را در صورت خرید عمده، به قیمت 500 دالر بفروشد. 
قیمت خرده فروشى این دستگاه 666/66دالر بود. در سال 2014 یک دستگاه اپل کارکرده در حراجى 

در شهر نیویورك  به قیمت 905 هزار دالر فروخته شد.

داستان  فروش اولین کامپیوتر اپل

 اسب هاى ماسک زده در سال 1918



1010استاناستان 3152شنبه  14 بهمن  ماه   1396 سال چهاردهم

ویژه برنامه آیینــى پرچم جمهوري اســالمی بر روى 
ساختمان شــهردارى اصفهان با هدف احترام و نمایش 
اقتدار و عزت به پرچم جمهورى اســالمى ایران برگزار 
شــد.  مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان با بیــان اینکه بیش از 500 ویــژه برنامه هاى 
فرهنگى، اجتماعى، ورزشى و جشن هاى گرامیداشت 
روزهاى پیروزى در نقاط مختلف شهر اصفهان در این 
ایام برگزار می شود، گفت: برنامه هاى ویژه دهه فجر که 
توسط شهردارى اصفهان برگزار می شود، با فرماندهی 
واحد وشعار «براى ایران» اجرا می شود. ایمان حجتى بر 
مشارکت مردم  و حضور شهروندان در جشن ها با عنوان 

همدلی تأکید کرد و افزود: این جشن ها با حضور جمعی 
مردم معنا می گیرد، همچنین در ایام دهه فجر پنج ویژه 
برنامه افتتاحیه در قالب بهره برداري از 80 طرح عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
وى ادامه داد: جشن هاي دهه فجر از 15 بهمن ماه سال 
جاري(فردا) به منظور رعایت حفظ حرمت ایام سوگواري 
حضرت فاطمه زهرا(س)  با حضور  شــهروندان برگزار 

می شود.
حجتى همچنین گفت: شهروندان براي کسب اطالعات 
از جشن هاي دهه فجر می توانند با 137 براي دریافت 

جزییات بیشتر تماس برقرار کنند.

مدیــرکل امور عشــایر اســتان اصفهــان گفت: هر 
سیاه چادر عشــایر یک کارگاه اقتصادى است که همه

 اعضاى خانواده در آن با کمتریــن هزینه در حال تولید 
هستند.

مختار اســفندیارى با اشــاره به جمعیت عشایر استان 
اصفهان اظهار داشــت: 27 هزار نفر از ایل قشقایى، 24 
هزار نفر بختیــارى و چهار هزار نفر از عشــایر عرب در 

ییالق به اصفهان مى آیند.
وى با بیان اینکه یک ســوم باغات و صنایع دســتى و 
25 درصد گوشــت قرمــز اســتان را عشــایر تأمین 
مى کننــد، افــزود: بــا اینکــه نســبت جمعیتــى 

عشــایر 1/5 درصد جمعیت اســتان و کشــور است،
 اما حجم تولیدات آنها بسیار باالتر از این مقدار است.

اسفندیارى با بیان اینکه 17 پروژه با اعتبار یک میلیارد 
تومان در دهه فجر امســال به بهره بردارى مى رســد، 
یادآور شــد: دو پروژه ملــى و 15 پروژه اســتانى را در 
بخش هاى ارائه خدمات، تسهیل در امر سکونت عشایر، 
طرح هاى بوم گردى و طرح هــاى مهارت آموزى افتتاح 

مى کنیم.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان از افتتاح 17 طرح 

براى عشایر اصفهان در دهه فجر سال جارى خبر داد.
اجراى 500 ویژه برنامه

 در شهر
افتتاح 17 طرح 

براى عشایر اصفهان

اثبات اثرات دارویى زرشک 
وحشى براى درمان تب مالت

اثرات دارویى گیاه زرشــک وحشى براى درمان تب 
مالت به روش آزمایشگاهى در دانشکده داروسازى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اثبات شد.
اســتاد راهنماى این طرح دارویــى گفت: این طرح 
داروســازى حاصل تالش «على جمعه»  دکتراى 
عمومى این دانشکده است.مصطفى قنادیان افزود: 
ریشه زرشــک با نام ســنتى مومیایى از قدیم براى 
درمان تب مالت در منطقه چهــار محال وبختیارى 
کاربرد داشته اســت.وى گفت: براى یافتن داروى 
مؤثره این گیاه با همکارى انســتیتو رازى و پاستور 
درمرحله آزمایشــگاهى ابتدا ماده مؤثره آن از گیاه 
استخراج و شناسایى و اثرات آن به صورت مقدماتى 

روى باکترى مولد تب مالت تأیید شد.

ضرورت بازسازى شهر 
زیرزمینى بویین میاندشت 

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى شهرستان بویین میاندشت گفت: قدمت 
300 ساله شهر زیرزمینى بویین میاندشت، ضرورت 
ادامـه بازسـازى آن در سـال آینـده را بیـش از پیش 
کـرده اسـت.جواد فرهـادى اظهار داشـت: ایـن آثار 
داراى ارزش هاى معنوى بسـیار زیاد بـراى آن قوم و 
جاذبه اى براى دیگران اسـت و در نتیجه باعث جلب 
و جذب دیگران براى بازدید و شـناخت آن جاذبه ها و 

آثار مى شود.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106805201694 شــماره پرونده: 9609986805201439 شماره بایگانى 
شعبه: 961439 خواهان خانم آرزو شاه نظرى دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- مهدى هارونى 
2- محمدرضا بوجاریان 3- ســعید قشــقایى فر به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پروند ه کالســه 9609986805201439 شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/17 ساعت 08:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را  دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

35061 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/411
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 
.بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302007003209 مورخ 96/09/20 مهدیقلى صفرى فرزند رمضان نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75,14 مترمربع پالك شماره 404 اصلى واقع در دشتچى بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله صفرى میان رشیدى.
2 - راى شــماره 139660302007003592 مورخ 96/10/18 عبداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 179,22 مترمربع پالك شماره 423 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدعلى کاظم زاده.
3 - راى شــماره 139660302007003595 مورخ 96/10/18 جعفرفضل علیزاده فرزند عباسعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 138,07 مترمربع پالك شــماره 430 اصلى واقع در 

مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
4 - راى شــماره 139660302007003599 مورخ 96/10/18 ســعید نصر اصفهانى فرزند حسین 
نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى-مســکونى به مساحت 91,73 
مترمربع پالك شــماره 402 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
5 - راى شــماره 139660302007003600 مورخ 96/10/18 فاطمه شــاه نظــرى زازرانى فرزند 
مرادعلى نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى-مسکونى به مساحت 91,73 
مترمربع پالك شــماره 402 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139660302007003601 مورخ 96/10/18 اصغر نصر اصفهانى فرزند محمدحسین 
نسبت به 25 سهم مشاع از 235 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 
634 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

7 – راى شــماره 139660302007003602 مورخ 96/10/18 مهرى نصر اصفهانى فرزند حســن 
نسبت به 210 سهم مشاع از 235 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 
634 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
8 - راى شماره 139660302007003603 مورخ 96/10/18 ســعید قاسمى فالورجانى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,90 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین جمشیدى.
9 - راى شماره 139660302007003604 مورخ 96/10/18 احســان وکیلى سهرفیروزانى فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 89,19 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 

واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى دهقان.
10 - راى شماره 139660302007003606 مورخ 96/10/18 مهدى قدیرى قهدریجانى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291,97 مترمربع پالك شماره 282 فرعى از 386 اصلى 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
11 - راى شماره 139660302007003607 مورخ 96/10/18 محبوبه نصر اصفهانى فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,18 مترمربع پالك شماره 274 و 274/1 فرعى از یک 

اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
12 - راى شــماره 139660302007003608 مورخ 96/10/18 محمدرضــا محمدى قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 207,70 مترمربع پالك شماره 396 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى قدیرى 

قهدریجانى.
13 - راى شماره 139660302007003609 مورخ 96/10/18 فاطمه رضائى کلیشادى فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 18,85 مترمربع پالك شماره 110 فرعى از 22 اصلى 
واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم کشاورزیان.

14 – راى شــماره 139660302007003610 مورخ 96/10/18 غالمرضــا مهرى فرزند مصطفى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 304,35 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کمال سید هندى.
15 - راى شماره 139660302007003611 مورخ 96/10/18 بهمن محمدى پالرتى فرزند براتعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260,65 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى پالرتى.
16 - راى شماره 139660302007003612 مورخ 96/10/18 غالمرضا محمدى قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,38 مترمربع پالك شماره 641 فرعى از 386 

اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حمیده 
محمدى قهدریجانى.

17 - راى شماره 139660302007003614 مورخ 96/10/18 رمضانعلى مسیبى درچه فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,60 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 667 اصلى 
واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله هدایت.

18 - راى شماره 139660302007003615 مورخ 96/10/18 على داورى دولت آبادى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,52 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع در منصورآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا مظاهرى.
19 - راى شماره 139660302007003616 مورخ 96/10/18 سیف اله قربانى فرزند منصور نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,02 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى.
20 - راى شماره 139660302007003617 مورخ 96/10/18 ماه بس موالئى فرزند لطفعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,04 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى.
21 - راى شــماره 139660302007003618 مورخ 96/10/18 مجتبى قنبرى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 411 مترمربع پالك شــماره 201 و 203 فرعى از 386 اصلى 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قنبرى.
22 - راى شــماره 139660302007003644 مورخ 96/10/23 رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 283,13 مترمربع پالك شماره 70 فرعى از 386 

اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شــماره 139660302007003645 مورخ 96/10/23 رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,70 مترمربع پالك شماره 70 فرعى از 386 

اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139660302007003648 مورخ 96/10/23 خدیجه مرادى فرتخونى فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 275,17 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع 
در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مراد عباسى کرافشانى.
25 - راى شــماره 139660302007003649 مورخ 96/10/23 محسن رضائى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
26 - راى شماره 139660302007003651 مورخ 96/10/23 محمد رضائى فرزند مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,40 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
27 - راى شماره 139660302007003652 مورخ 96/10/23 علیرضا اکبرى پاوائى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,08 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیجان محمدى.
28 - راى شــماره 139660302007003653 مورخ 96/10/23 مهدى اصغرى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11,85 مترمربع پالك شماره 268 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شماره 139660302007003654 مورخ 96/10/23 حمیدرضا محمدى فرزند بهرام نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,96 مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 24 

اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شماره 139660302007003655 مورخ 96/10/23 مهدیه جمشیدى فرزند یداله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,96 مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 

24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
31 - راى شــماره 139660302007003656 مورخ 96/10/23 داود وکیلى سهروفیروزانى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214,70 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین وکیلى.
32 - راى شماره 139660302007003657 مورخ 96/10/23 روح اله وکیلى سهروفیروزانى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,30 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین وکیلى.
33 - راى شماره 139660302007003658 مورخ 96/10/23 زینب جمال پور فرزند بلیل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,10 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى.
34 - راى شماره 139660302007003659 مورخ 96/10/23 رضا نیک بخت نصرآبادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19,95 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در 

کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى یزدانى دینانى.
35 - راى شــماره 139660302007003660 مورخ 96/10/23 حسن شــفیعى فالورجانى فرزند 
غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 298,08 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع 

در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رفیعى.
36 - راى شماره 139660302007003661 مورخ 96/10/23 محمد زنگنه فرزند صفقلى نسبت به 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1182,71 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
37 - راى شماره 139660302007003662 مورخ 96/10/23 نبى اله اسدى اجگردى فرزند امامقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,80 مترمربع پالك شماره 133 فرعى از 37 اصلى 

واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عصمت برکتین.
38 - راى شــماره 139660302007003663 مورخ 96/10/23 حسین ســلیمى سودرجانى فرزند 
مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 136,28 مترمربع پالك شماره 32 اصلى 

واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا موسوى.
39 - راى شــماره 139660302007003664 مورخ 96/10/23 بى بى نساء کهزادى فرزند باباجان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,32 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین دولت آبادى.
40 - راى شــماره 139660302007003665 مورخ 96/10/23 زهرا دوستى شرودانى فرزند مانده 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,49 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى.
41 - راى شــماره 139660302007003673 مورخ 96/10/24 محمد ایزدى فرزند سعید نسبت به 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1010 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 648 اصلى واقع در گلگون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن صدر.
42 - راى شماره 139660302007003674 مورخ 96/10/24 اکرم اسماعیل زاده قهدریجانى فرزند 
علیرضا نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,38 مترمربع پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

نوروز على کریمى.
43 - راى شماره 139660302007003787 مورخ 96/11/01 فاطمه هوشمند فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه متروکه به مساحت 480 مترمربع پالك شماره 64 فرعى از 53 اصلى واقع 

در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
44 - راى شماره 139660302007003800 مورخ 96/11/03 رضا محمدى پاوائى فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 4767,05 مترمربع پالك شماره 496 اصلى واقع در جوچى 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوراله اکبرى جوچى.
45 - راى شــماره 139660302007003801 مورخ 96/11/03 فاطمه صغرا حیدرى باغ ابریشمى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175,47 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا 

قلى غفورى قهدریجانى.
46 - راى شــماره 139660302007003802 مورخ 96/11/03 محمد غفورى قهدریجانى فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,40 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 24 
اصلى واقع در باغ ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى 

غفورى قهدریجانى.
47 - راى شــماره 139660302007003803 مورخ 96/11/03 صغرى غفورى قهدریجانى فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117,90 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 24 
اصلى واقع در باغ ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى 

غفورى قهدریجانى.
48 - راى شــماره 139660302007003806 مورخ 96/11/03 هدایت الــه محمودى فرزند فرج 
اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 331,05 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در 

مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مختار رضائى.
49 - راى شــماره 139660302007003808 مــورخ 96/11/03 فرید باقرى قلعه ســلیمى فرزند 
عبدالرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 159 مترمربع پالك شماره 25 فرعى 

از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
50 - راى شــماره 139660302007003809 مورخ 96/11/03 ام البنین وفاپــور فرزند گل مراد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 152,85 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى نوروزعلى فاضلى 

فالورجانى.
51 - راى شــماره 139660302007003811 مورخ 96/11/03 على ســعیدى باغ ابریشمى فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 126,49 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل سعیدى.
52 - راى شــماره 139660302007003812 مورخ 96/11/03 اکبر ســعیدى باغ ابریشمى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,80 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل سعیدى.
53 - راى شماره 139660302007003813 مورخ 96/11/03 على دادخواه فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع پالك شــماره 25 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
54 - راى شــماره 139660302007003814 مورخ 96/11/03 مرتضى حیدرى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 363,78 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ 

ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
55 - راى شــماره 139660302007003816 مــورخ 96/11/03 وجیهــه نصــر اصفهانى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210,99 مترمربع پالك شماره 228 فرعى 
از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

حیدرعلى نصر اصفهانى.
56 - راى شماره   139660302007003823  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم اشرف فانى قهدریجانى 
فرزند رمضان     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  292,50   مترمربع پالك شماره    فرعى 

از  385  اصلى واقع در   قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین خان شفیع زاده
57- راى شماره   139660302007003821  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم فضل اله توکلى گارماسه 
فرزند حسن     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  230,37   مترمربع پالك شماره    فرعى از  

408  اصلى واقع در  کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن توکلى
58- راى شماره   139660302007003795  مورخ   96/11/02  آقاى /خانم  قدرت اله حمزه زاده 
فرزند حسینعلى نســبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  292,28   مترمربع پالك شماره    
فرعى از  411  اصلى واقع در   شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحمید و و سعید و زهرا 

ارباب شیرانى
59- راى شماره   139560302007006172  مورخ   95/12/24  آقاى /خانم نرگس حسینى کتکى 
فرزند اصغر      نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ یکبابخانه نیمه ساز       به مساحت  156,60   
مترمربع پالك شــماره    فرعى از  24 اصلى واقع در  باغ ابریشــم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

محمد باقرى
60-راى شــماره   139560302007006171  مورخ   95/12/24  آقاى /خانم محبوبه اســتبرقى      
نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ یکبابخانه نیمه ساز       به مساحت  156,60   مترمربع پالك 

شماره    فرعى از  24 اصلى واقع در  باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد باقرى
61- راى شماره   139660302007003321  مورخ   96/09/26آقاى /خانم نوروزعلى نوروزى فرزند 
مرتضى     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  216,47   مترمربع پالك شماره    فرعى از  41 

اصلى واقع در  شهر بهاران  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرتضى نوروزى
62- راى شــماره   139660302007003415  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم حســنعلى کریمى 

سودرجانى فرزند اســماعیل     نســبت به شــش دانگ یکبابخانه   نیمه کاره    به مساحت  215,30   
مترمربع پالك شماره  7  فرعى از  21 اصلى واقع در   ســودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  

اسداله حسن پور
63- راى شــماره   13966030200703436  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم رویا فتاحى فرزند اکبر     
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  149,37   مترمربع پالك شماره    فرعى از  19  اصلى 

واقع در   کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه احمد فتاحى
64- راى شــماره   139660302007003323  مــورخ   96/09/26  آقاى /خانم بهروز رشــیدى 
فرزندسیف اله     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  253,60   مترمربع پالك شماره    فرعى 

از  430  اصلى واقع در   مینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد محمودى
65- راى شــماره   139660302007003444  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم سعید صفرى آغچه 
بدى فرزند محمدعلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  221,79   مترمربع پالك شماره  
112و113  فرعى از  22  اصلى واقع در  سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مصطفى فرهمند
66- راى شــماره   139660302007003404  مــورخ   96/10/05  آقاى /خانــم قربانعلى زمانى 
سودرجانى فرزند حسین     نسبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مساحت  154,06   مترمربع پالك 

شماره 8   فرعى از  21  اصلى واقع در   سودرجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین زمانى
67- راى شماره   139660302007003818  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم علیرضا فروتن فرزند 
عبدالغفار     نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب ساختمان      به مساحت  84,60   مترمربع 
پالك شماره    فرعى از  413  اصلى واقع در   ششدر بلندى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى 

جمشیدى 
68- راى شــماره   139660302007003817  مورخ   96/11/04  آقــاى /خانم زهرا فروتن فرزند 
عبدالغفار     نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب ساختمان      به مساحت  84,60   مترمربع 
پالك شماره    فرعى از  413  اصلى واقع در   ششدر بلندى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى 

جمشیدى
69- راى شماره   139660302007003322  مورخ   96/09/26  آقاى /خانم همت سعادت پور فرزند 
اله قلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  142,70مترمربع پالك شماره92    فرعى از  

24  اصلى واقع در   شهر ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عشقعلى کتانى
70- راى شــماره   139660302007003670  مورخ   96/10/24  آقاى /خانــم ناصر افراز فرزند 
رضاقلى       نسبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مساحت 333,67مترمربع پالك شماره8    فرعى از  

21  اصلى واقع در   سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم اسماعیلى
71-راى شماره   139660302007003560  مورخ   96/10/13  آقاى /خانم شوکت بهارى بابادى 
فرزند پنجعلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  102,55 متر مربع  پالك شماره    فرعى 

از  411  اصلى واقع در   شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  دکترمهدى کیانى 
72-راى شــماره   13966030200703682  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم کریم اسحقیان درچه 
فرزندعلى      نسبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مساحت   429,94 مترمربع پالك شماره فرعى از  

43  اصلى واقع در   فودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على اسحاقى
73-راى شــماره   139660302007003678  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم حسن مرادى فرزند 
اسداله      نسبت به 18 سهم مشاع از 1295 سهم  شش دانگ یکباب ساختمان تجارى نیمه کاره      به 
مساحت669,45مترمربع پالك شماره    فرعى از  497اصلى واقع در   پیربکران    بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  عبدالکریم قاسمى
74-راى شماره   139660302007003675  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم مهناز نجفى ریاخونى 
فرزند غالمعلى       نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت270,45مترمربع پالك شماره    فرعى 

از  44  اصلى واقع در   ریاخون   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حیدر شاه محمدى
75-راى شــماره   139660302007003669  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم بهمن رضایى فرزند 
محمد      نسبت به شش دانگ یکباب ســاختمان تجارى ادارى     به مساحت  59,40متر مربع پالك 
شماره6   فرعى از  6اصلى واقع در   کرسگان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباس کرد سیچانى 
76-راى شماره   139660302007003414  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم فردوس کرمانیان پور 
فرزند حسین  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  131,66متر مربع پالك شماره20   فرعى 
از  667 اصلى واقع در   خیابان نیــروگاه اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد حســن 

آقاى نجفى زاده 
77-راى شــماره   139660302007003691  مورخ   96/10/26  کمیته امــداد امام خمینى (ره)      
نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان ادارى   به مساحت  502,20پالك شماره    فرعى از  407 اصلى 

واقع در   فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید جالل طبا طبایى
78-راى شــماره   139660302007003406  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم احمد نصر اصفهانى  
فرزند مرتضى نسبت به شش دانگ قســمتى از یکبابخانه      به مســاحت  108,23متر مربع پالك 

شماره933   فرعى از  1  اصلى واقع در   کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
79-راى شماره   139660302007003774  مورخ   96/10/28  آقاى /خانم محمد اسدى اجگردى       
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  186,35متر مربع  پالك شماره133    فرعى از  37  اصلى 

واقع در   اجگرد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عصمت برکتین
80- راى اصالحى شماره 139660302007003561مورخ 96/10/13آقا/خانم منصور خلیلى فرزند 
تیمور نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 225 متر مربع پالك شماره  فرعى از 407 اصلى واقع 
در برزوان گارماسه بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه باقر شیرزادى. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه 
مـورخ 1396/11/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1396/11/29 م الف: 1059 اکبر 

پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 11/422
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى اکبر آباده دادخواستى به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بطرفیت 
اقاى جوانشــیر على نژاد که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 884/96 در شعبه 
ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 
96/12/15 ساعت 9:30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1540 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)  /11/493

همزمان با 12 بهمن ماه سالروز ورود تاریخى حضرت امام 
خمینى (ره) به میهن اسالمى و با حضور شجاعى معاون امور 
هماهنگى و توسعه منابع استاندار اصفهان ،بهره بردارى از11 
پروژه زیربنایى شرکت برق منطقه اى اصفهان با هزینه اى 

بالغ بر 63 میلیارد تومان آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، شجاعى 
در آیین گشــایش این 11طرح که در محل پســت 63 به 
20 کیلوولت حبیب آباد برگزار شــد ضمن تبریک این ایام 
شکوهمند اظهار داشت: خوشــحالیم در تمام عرصه هاى 
مختلف ،پیشرفت هاى قابل توجهى داشته ایم و این نشان 
دهنده آن است که با تمام فشــارها و تحریم ها در عرصه 

جهانى و خاورمیانه حرکت روبه جلو داشته ایم که این همه 
از برکات انقالب اسالمى است.

معاون امور هماهنگى و توســعه منابع استاندارى اصفهان 
 اذعان داشت: یکى از عرصه هایى که به موازات و همپاى 
صنعت جهانى پیشرفت بسیار خوب و قابل توجهى داشته 
است صنعت برق است و ما از همه زحمت کشان این صنعت 

در کشور واصفهان تشکر و قدردانى مى کنیم.
در ادامه رســول موســى رضایى مدیر عامل شرکت برق 
منطقه اى اصفهان به معرفــى طرحهاى مذکور پرداخت و 
گفت: این طرح ها شــامل توسعه پست 230/63 کیلوولت 
اسالم آباد ، احداث پست سیار 63/20 کیلوولت دیزلخانه ،

 احداث پست سیار 63/20 کیلوولت سنگبران و اتصاالت 
مربوطه در اصفهان مى باشد. 

وى همچنین به احداث پست سیار 63/20 کیلوولت ناجى 
آباد در کاشان اشــاره و اضافه کرد: احداث نیم پست ثابت 
63/20 کیلوولت حبیب آباد در اصفهان ، احداث پست سیار 
سفیددشت در استان چهارمحال و بختیارى ، احداث پست 
63/20 کیلوولت چلگرد در استان چهار محال و بختیارى از 

دیگر طرح هاى افتتاحى این شرکت مى باشد. 
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان همچنین دیگرطرحهاى 
قابل بهره بردارى را شــامل توسعه پست 63/20 کیلوولت 
نقش جهان در شهرستان مبارکه ، احداث خط 230 کیلوولت 

اســالم آباد-کهندژ در اصفهــان ، ورود و خروج خط 400 
کیلوولت تیران در پســت 400/63 کیلوولت فوالد مبارکه 
و تعویض کابل 63 کیلوولت پســت جنوب اصفهان(هزار 

جریب) در اصفهان برشمرد. 
موســى رضایى پیرامون چشــم انداز 1404 ایــن اداره، 
تصریح کرد: طى این چشــم انداز برنامه هایى براى ایجاد 
زیرســاخت هاى انتقال، تولید انــرژى الکتریکى و ایجاد 

زیرساخت فوق توزیع چیده شده است.
موسى رضایى اذعان داشت: براى به ثمر رسیدن 11 طرح  
مورد اشــاره مبلغى معادل 63 میلیارد تومان هزینه گردیده 

است.

11 پروژه زیربنایى  
برق منطقه اى 
اصفهان به 
بهره بردارى رسید

مدیر پروژه شهرك سالمت اصفهان گفت: پروژه 
شهرك سالمت یکى از ابرپروژه هایى است که با 
هدف جذب توریست درمانى و به منظور دسترسى 
آسان شهروندان به امکانات بهداشتى درمانى در 
ضلع شرقى اتوبان شهید آقابابایى در دستور کار 

شهردارى اصفهان قرار گرفت.
رضا هیبتى با اشــاره به اقداماتى که در راستاى 
تحقق توریســت درمانى در شــهرك سالمت 
انجام شــده اســت، تصریح کرد: از زمان آغاز 
احداث پروژه شهرك سالمت یعنى از جانمایى 
تا طراحى، ســاخت و بهره بردارى توجه به این 
موضوع مد نظر بوده است، زیرا به دنبال دریافت

مجــوز از ســازمان هاى اعتبار بخــش جهانى 
هستیم. 

وى با بیان اینکه در سند چشم انداز شهر اصفهان، 
گردشــگرى و ســالمت مورد توجه قرار گرفته 
است، گفت: در واقع احداث هتل هفت طبقه در 
این مجموعه با همین هدف اجرا مى شــود، این 
هتل قرار است در پروســه اى سه ساله به اتمام 
برسد و سرویس دهى خوبى به مراجعه کنندگان 

داشته باشد.

هتل شهرك سالمت تا
در اولین روزاز دهه مبارك فجر و با حضور معاون  3 سال آینده تکمیل مى شود

امور هماهنگى و توسعه منابع استاندارى اصفهان؛
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برادرى که حساب خواهرش 
را خالى کرد

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شـهر گفت: برادرى که 
با به دسـت آوردن رمزهاى بانکى حسـاب خواهرش، مبلغ 
پنج میلیون ریال از حساب او برداشت کرده بود، دستگیر شد.

على جعفرى نژاد اظهارداشـت: در پى شـکایت شـهروندى 
مبنى بر برداشـت پنج میلیون ریـال به صـورت غیرمجاز از 
حساب بانکى اش، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتاى 
شهرستان قرار گرفت. وى افزود: سرانجام کارشناسان پلیس 
فتاى شهرسـتان با انجام اقدامات تخصصى و خاص موفق 
شدند، متهم را که برادر 14ساله شاکى پرونده بود، شناسایى 
و با هماهنگى قضائى او را به پلیس فتا احضار کنند. فرمانده 
انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر خاطرنشـان کـرد: متهم 
در تحقیقات بـه عمل آمـده در آغاز منکر هرگونه برداشـت 
غیرمجاز بود که سرانجام با مشاهده ادله و مستندات موجود، 
به بزه انتسـابى اقرار کرد و اذعان داشـت به دلیل وابستگى 
شـدیدى که به بازى هاى اینترنتى پیدا کرده بودم، از غفلت 
خواهرم سوءاستفاده کرده و به صورت مجازى اقدام به خرید 

بازى هاى اینترنتى کردم.

 ثبت نام از کاندیداهاى
 3 هیئت ورزشى

ثبت نام از کاندیداهاى سـه هیئت ورزشـى استان اصفهان 
از 19 بهمن مـاه و به مـدت ده روز آغاز مى شـود. ثبت نام از 
کاندیداهاى هیئت هاى دوچرخه سوارى، چوگان و تنیس آغاز 
مى شود و داوطلبان برعهده گرفتن مسئولیت این سه هیئت 

مى توانند از 19 تا 28 بهمن ماه براى ثبت نام اقدام کنند.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: شــهرك ها و نواحى صنعتى خمینى شهر بستر 

مناسبى براى سرمایه گذارى بخش خصوصى است.
محمد جواد بگى با تشــریح اقدامات انجام شده جهت 
تأمین امکانات نواحى صنعتى حوله بافى و صنایع غذایى 
این شهرستان، از آمادگى این نواحى به منظور استقرار 
واحدها و کارگاه هاى صنفى مزاحم شــهرى فعال در 
زمینه هاى حوله بافى و صنایع غذایــى خبر داد. وى با 
اشاره به آغاز پروژه گازرسانى ناحیه صنعتى حوله بافى 
و عقد قرارداد با شرکت مخابرات به منظور اجراى پروژه 
فیبر نورى در شهرك برق و الکترونیک و سایر پروژه هاى 

زیر ساختى با هزینه اى بالغ بر43 میلیارد ریال تأکید کرد:  
شهرك ها و نواحى این شهرســتان با توجه به تکمیل 
امکانات  و نزدیکى به اصفهان، به بســتر مناسبى براى 

سرمایه گذارى تبدیل شده است. 
بگى همچنین از افزایش تأمین آب شرب ناحیه صنعتى 
صنایع غذایى با حمایت اداره آب و فاضالب شهرستان 
خمینى شهر خبر داد و افزود: با توجه به نیاز صنایع غذایى 
با آب سالم  و بهداشــتى، اقدامات مناسبى در این زمینه 
انجام شده است. وى همچنین از بهره بردارى از ایستگاه 
آتش نشانى و ســاختمان ادارى و ســاختمان نگهبانى 

شهرك برق و الکترونیک در سال 97  خبرداد. 

مدیرعامل ســازمان عمران شــهردارى اصفهان گفت: 
عملیات اجرایى پایانه اندیشه با اعتبارى بیش از یک میلیارد 

تومان تا پایان بهمن تکمیل مى شود.
سعید کورنگ بهشتى اظهارداشت: احداث پایانه اندیشه 
به منظور خدمات رسانى بیشتر به مسافران غرب اصفهان 
در دســتور کار شــهردارى قرار گرفت.وى با بیان اینکه 
عملیات احداث پایانه اندیشه با مساحت 13 هزار مترمربع 
در محور بزرگراه شــهید کاظمى بعد از خیابان قائمیه در 
دست اجراســت، افزود: این پروژه با اعتبارى بیش از یک 
میلیارد تومان، تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته و تا پایان 
ماه جارى تکمیل مى شود. کورنگ بهشتى گفت: احداث 

ایســتگاه هاى اتوبوس، مینى بوسى، تاکسى و BRTدر 
این پایانه در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل سازمان عمران 
شهردارى اصفهان همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایى 
دور برگردان شهداى اشکاوند تکمیل شده است، افزود: 
دوربرگردان شهداى اشکاوند حدفاصل پل شهداى اشکاوند 
و سپاهان شهر براى دسترسى بهتر مهمانانى که قصد دارند 
از مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى خارج شوند 
و به ســمت فرودگاه حرکت کنند، احداث شد. وى گفت: 
دوربرگردان شهداى اشکاوند با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد 
و700 میلیون تومان احداث شد، البته چهار میلیارد تومان 

نیز براى آزادسازى این پروژه هزینه شده است.

تکمیل پایانه اندیشه 
تا پایان بهمن ماه

افزایش آب شرب ناحیه صنعتى 
صنایع غذایى خمینى شهر 

مفاد آرا
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفــات مالکانه وبالمعــارض متقاضیان 
محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشــخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانندازتاریخ انتشــار 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
رأى شماره 15601 مورخه 1395/12/23 آقاى صفرعلى مشایخى به شناسنامه شماره 11 کدملى 
1129842878 صادره فریدونشهر فرزند روزعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/57 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
رأى شماره 4075 مورخه 1396/4/22   آقاى مجیدمعینى پور به شناسنامه شماره 4659 کدملى 
1091439230 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 94 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 109 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 4073 مورخه 1396/4/22   خانم فروزان کاظمیانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
12823 کدملى 1092212681 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 94 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 109 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 7470 مورخه 1396/8/13 خانم منیژه زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 207 کدملى 
1141655047صادره خمینى شهر فرزند قاسم درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 117/66 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از711 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 7471 مورخه 1396/8/13 آقاى مســعود حقیقى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
37424 کدملى 1750365049صادره اهواز فرزند حســن  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 117/66 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از711 اصلى واقع درقطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 8255 مورخه 1396/9/12 آقاى محمد توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27171 
کدملى 1090269714 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
154/85 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 5 فرعى از835 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى اصالحى شماره 7749مورخه 1396/8/23 پیرو رأى شماره 6294مورخه 1396/6/26 آقاى 
مهدى حمزه به شناســنامه شــماره 265 کدملى 1091066434 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/84 مترمربع قسمتى از پالك 662 واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 6718 مورخه 1396/7/17 آقاى احمد حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1386 کدملى 1091405026 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 249/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5فرعى از928 اصلى واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 6719 مورخــه 1396/7/17 خانم زهراایزدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1199کدملى 1092096531صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 249/27 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 5 فرعى از 928 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 8086 مورخه 1396/9/7 آقاى امیرحسین حسن نیا به شناسنامه شماره 805 کدملى 
5759468030صادره چادگان فرزند سلطانحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 301/20 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 6989 مورخه 1396/7/25آقاى فرج اکبرى به شناســنامه شــماره 1261 کدملى 
4621138227 صادره شهرکرد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/78 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 8352 مورخه 1396/9/16 خانم ملوك موســویان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
638 کدملى 1091454655صادره نجف آباد فرزند سیدرضا دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 8/45 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 771/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 
اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خانم لیلى انتشارى خریدارى نموده است 
رأى شماره 8350 مورخه 1396/9/16 خانم لیلى انتشــارى به شناسنامه شماره 32133کدملى 
1090319452صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 8/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 771/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شماره 8420 مورخه 1396/9/19 خانم بتول کرباسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 738 
کدملى 1090959311 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
37/33 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 579 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خانم خدیجه ابراهیمى خریدارى نموده است  
رأى شماره 7716 مورخه 1396/8/21 آقاى رســول هنرمند اهللا آبادى به شناسنامه شماره 199 
کدملى 1091616531 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
57/58 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 7 فرعى از880 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 8085 مورخه 1396/9/7 آقاى محمدعلى کامرانى به شناســنامه شماره 20052 
کدملى 4722373892 صادره کربال فرزند محمد مهدى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
291/66 مترمربع قسمتى ازپالك 885 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
رأى شماره 7148 مورخه 1396/7/30 آقاى وحید صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1223 
کدملى 1091250121صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درششدانگ شش باب مغازه متصله 
ودفترفوقانى به مســاحت 177/88 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 379 واقع درقطعه 7 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 7358 مورخه 1396/8/9 خانم مریم طاهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 271 
کدملى 1091510792 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 261/93 مترمربع  قســمتى ازپالك 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 7356 مورخه 1396/8/9 آقاى عبدالمحمد محنت کش به شناسنامه شماره 8691 
کدملى 1910086975 صادره رامهرمز فرزند على محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 261/93 مترمربع قسمتى ازپالك 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 8256 مورخه 1396/9/12 آقاى علیرضا قدیریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
467 کدملى 1091573573 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
122/05 مترمربع قســمتى ازپالك 855 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى طبق 

قولنامه عادى باواسطه ازمالک رسمى آقاى نصراله نوروزى خریدارى نموده 
رأى شــماره 8260 مورخه 1396/9/12 خانم فرزانه منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2983 کدملــى 1090362803 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 230/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 47/23 واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شماره 8416 مورخه 1396/9/19 آقاى غالمحسین جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
626 کدملى 1090942389 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
85/89 مترمربع که مقدار 37/41 مترمربع آن برروى پالك 218 ومقدار48/48 مترمربع آن برروى 
پالك 231 وماقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

رأى شــماره 7802 مورخه 1396/8/24 آقاى محمد احمدى به شناســنامه شماره 341 کدملى 
1128935449صادره فریدونشــهر فرزند صالح درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 211/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 8084 مورخه 1396/9/7 خانم ستاره محمدى عالســوند به شناسنامه شماره 485 
کدملى 1971116491 صادره مسجد سلیمان فرزند یوسف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 6033 مورخــه 1396/6/20 خانم زهرافاضل نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080166114 کدملــى 1080166114 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از1527 

اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 6030 مورخه 1396/6/20 آقاى امید معین نجف آبادى  به شناسنامه شماره 8081 
کدملى 1092165401 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 154/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از1527 اصلى واقع درقطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 6574 مورخه 1396/7/11 خانم مدینه احمدى به شناســنامه شماره 200 کدملى 
1128934728 صادره فریدونشــهر فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/29 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
رأى شــماره 7134 مورخه 1396/7/30 آقاى على باقر اسدى به شناســنامه شماره 311 کدملى 
1129464024 صادره فریدونشــهر فرزند همت درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/40 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 5297 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 
کدملى 5499553580صادره تیران فرزند محمد درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 12/99 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 5302 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 
کدملى 5499553580صادره نجف آباد  فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه وزمین متصله به 
مساحت 316/18 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت 
اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى بصورت عادى و مع الواسطه 

مى باشد 
رأى شــماره 5299 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناســنامه شماره 
19 کدملــى 5499553580صادره نجف آباد  فرزند محمد درششــدانگ دو بــاب مغازه متصله 
به مساحت 53/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت

 اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى بصورت عادى و مع الواسطه 
مى باشد 

رأى شماره 5304 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 
کدملى 5499553580صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/72 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 7201 مورخه 1396/8/2 آقاى غالم کافلى به شناســنامه شــماره 1073کدملى 
5759411861 صادره چادگان فرزند سیف الدین درششــدانگ دوباب خانه ومغازه هاى متصله 
به مساحت 260/94 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى 

باشد م الف 7744حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/531             
مزایده

 در پرونده کالسه 960395 و 1858/96 و 4372/95 اجرایى و به موجب دادنامه 034-950 صادره 
از شــعبه چهارم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى علیداد جالل الدین صالحى محکوم است 
به پرداخت 1153/735/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 27/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مهدى فاضل 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک باب مغازه واقع در طبق همکف به نشانى یزدانشهر،بلوار 
انقالب،نبش کوى نگین و داراى ســوابق ثبتى 6/1581 بخش 12 ثبتى اصفهان فاقد ســرقفلى 
و داراى عرصه و اعیانى بمتراژ 30/30 مترمربع و داراى پروانه ســاختمانى صادره از شــهردارى 
جمعا بارزش 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
96/11/25 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7740/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/495 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/451324 مصطفى احمدى فرزند غالمعلى باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت چهاردانگ از ششدانگ 
پالك ثبتى 528/4 واقع در قطعــه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 91 دفتر 
252 امالك ذیل ثبت 55611 بنام مصطفى احمدى فرزند غالمعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 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 ســند 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 ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 14 /96/11، 7697/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/11/496
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/451322 احترام احمدى فرزند غالمحسین باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت دو دانگ از ششدانگ 
پالك ثبتى 528/4 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 94 دفتر 252 
امالك ذیل ثبت 55612 بنام احترام احمدى فرزند غالمحســین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 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 ســند 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 ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/14، 7696/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/11/497
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره 96/824 ش 5 تاریخ 1396/10/30اگهی ابالغ  وقت رسیدگی دادخواست ضمایم و وقت 
رسیدگى به آقاى عزت ا هللا صیفورى  اقاى مهدى شــفیعى فرزند رضا دادخواستى  بطرفیت اقاى 
عزت اللله صیفورى فرزند  بخواســته مطالبه که به این دادگاه ارجاع وبه کالســه 96/504 ثبت  
وبراي روزسه شنبه  مورخه  96/12/15 ساعت 4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده  وچون خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودستور دادگاه مستندا به  ماده 73قانون آیین 
دادرســى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شود با مراجعه  به دفتر دادگاه وضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا 
رسیدگى وراى قانونى صادر خواهد شــد م الف: 1019 مدیردفتر شعبه پنجم  شوراى حل اختالف 

فالورجان/ 11/498
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 688/34واقع درقطعه 6  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدرســول اســماعیلیان نجف آبادى  فرزند 
ســیدمحمدرضا   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشــنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا 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:96/11/14  م الف: 7745 حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/  11/508
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 276/8 فرعى از276  واقع درقطعه 4  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســداهللا ایزدى  نجف آبادى  فرزند 

حسین وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمــى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14  م الف: 7746 حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 11/509
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك  شماره 1519واقع درقطعه 10  نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فضل اله خلیلى   فرزند قربانعلى وغیره   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 96/12/7 
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:96/11/14 

م الف: 7747حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/511
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 826/3 مجزى شده از826واقع درقطعه 
3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدمحســن حسنى نجف 
آبادى  فرزند سیدجعفر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشــنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا 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:96/11/14 م الف7748حســین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 11/513
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک ســاده ومشــجر پالك  شــماره 56 که به 78/1 
تبدیل شــده واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم 
شیواکاظمیان نجف آبادى  فرزند اکبروغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:96/11/14  م الف7749حسین زمانى - رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/514
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک پالك  شماره 162/2واقع درقطعه 9  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضایوســفان  نجف آبادى  فرزند حیدرعلى   
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 
96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. 
تاریخ انتشار:96/11/14 م الف 7750حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/515

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک ســاده ومشجر پالك  شــماره 78 باقیمانده واقع 
درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیوا کاظمیان  نجف 
آبادى  فرزند اکبروغیره    در جریان ثبت است به علتعدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشــنبه مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا 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 (30روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:96/11/14 م الف 7751حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 11/518
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک مفروزى  پالك  شماره 384/10واقع درقطعه 11 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى روح اهللا صالحى  فرزند یداهللا   
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 
96/12/7 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. 
تاریخ انتشار:96/11/14 م الف 7752حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/519

مدیر مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
به دلیل کمبود آب، ســال آینده نیروگاه هایى همچون 
نیروگاه سد زاینده رود را از دســت خواهیم داد و در این 
راستا، براى تأمین پایدار برق در تابستان باید بیش از 150 

مگاوات در اصفهان مدیریت بار انجام شود.

محمدمهدى عسگرى با اشاره به اینکه تابستان امسال 
با وجود رشد 5 درصدى پیک بار مصرف در کشور، پیک 
بار اصفهان 2/5 درصد رشد داشــت، اظهارداشت: براى 
نخستین بار در کشور بخش غیرمولد مشترکان خانگى، 
تجارى و ادارى نقش پررنگى در کاهش مصرف داشتند 

و همچنین براى نخستین بار در سال 96 براى تأمین برق 
بخش مولد محدودیت کمترى داشتیم.

وى در خصــوص طرح ها و مشــوق در بین ســه هزار 
مشــترك، اظهارداشــت: در این طرح درحدود دو هزار 
مشترك همکار بودند که 50 درصد پاداش ها در قبوض 

معادل یک میلیارد تومان اعمال و 50 درصد دیگر طى 20 
روز آینده اعمال خواهد شد که در جمع پاداش ها درحدود 

دو میلیارد تومان است.
مدیر مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با 
بیان اینکه در سال 97 در کشور باید چهار هزار مگاوات 
مدیریت بار شــبکه انجام شود که ســهم اصفهان 150 
مگاوات اســت، گفت: موضوع مهم اینکــه، از 56 هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهى، 11 هزارمگاوات نیروگاه هاى 
برق آبى است و امروزخبرهاى خوبى براى بارش ها نداریم 
و اینکه چقدر برق تأمین و چقدر بــر اثر کمبود بارش ها 

محقق نشود، در آینده باید بررسى شود.
وى تصریح کرد: باید آماده باشــیم به دلیل کمبود آب، 
نیروگاه هایى همچون نیروگاه سد زاینده رود را از دست 
خواهیم داد بنابراین باید بقیه را مدیریت بار کنیم و سهمیه 
اصفهان بیش از 150 مگاوات خواهد بود و باید براى آن 

برنامه ریزى کنیم.
عســگرى با بیــان اینکه هرســاله از اردیبهشــت ماه 
طرح هاى مدیریت بار در کشور و اصفهان اجرا مى شد، 
تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط کم آبى، سه ماه و نیم 
زودتر یعنى از 15 بهمن ماه ســال جارى(فردا) 20 مروج 
براى جلب همکارى به مشــترکان دیمانــدى مراجعه 

خواهند کرد.
وى گفــت: در طرح مدیریت بار، اصفهــان بیش از یک 
میلیون مشــترك دارد و قصد داریم کمپینى با نام «هر 
مشترك به اندازه یک المپ صرفه جویى کند» 100 وات، 
براى مشترکانى که مراجعه حضورى نمى کنیم، صرفه 
جویى و براى مقابله با بحران آب و برق در تابســتان 97 

تالش خواهیم کرد.

نیروگاه سد زاینده رود را از دست خواهیم داد
 برنامه هاى سى و نهمین ســالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در شهرستان دهاقان برگزار 

مى شود. 
رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
دهاقان با اشــاره به محتــواى برنامه هاى 
فرهنگى و هنــرى که در دهــه فجر در این 
شهرســتان برگزار مى شــود، بیــان کرد: 
برنامه هاى سى و نهمین ســالگرد پیروزى 
شــکوهمند انقالب اســالمى بــا همکارى 
دســتگاه هاى اجرایى شهرستان و با رویکرد 
فرهنگى و هنرى و نمایش هنرمندانه وقایع 

انقالب به نسل جدید برگزار مى شود. 
ســعید طبیبیان به برنامه هاى فرهنگى که 
دهه فجر در دهاقان برگزار مى شــود اشاره 
و عنوان کرد: برگزارى جنگ شــادى قبل از 
فرارســیدن ایام فاطمیه به مدت پنج شــب، 
برگزارى 12 برنامه مذهبى متناســب با ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، برگزارى 
ده کارگاه آموزشــى خانواده، سبک زندگى 
ایرانى اسالمى و کارگاه سواد رسانه و فضاى 
مجازى، برگزارى ســه نمایشــگاه عفاف و 
حجاب، اکران دو فیلم «عمار» و «اشنوگل»، 
برگزارى شب شعر و خاطره، برگزارى نمایش 
آیینــى، غبارروبى گلــزار شــهدا و دیدار با 
خانواده هاى شهدا، برگزارى تئاتر خیابانى و 
برپایى ایســتگاه هاى نقاشى و خوشنویسى، 
برگزارى مســابقات فیلــم و عکس انقالب 
و ســاخت آدمک هــاى انتزاعــى از دیگر

 برنامه هاى متنوع در این ایام است. 

ویژه برنامه هاى
 دهه فجر در دهاقان

اعظم محمدى
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر ضرورت 
مصرف بهینه گاز طبیعى گفت: مصرف گاز در اســتان 

اصفهان از مرز 65 میلیون متر مکعب گذشت.
مصطفى علوى اظهار داشــت: با افزایش برودت هوا، 
از ابتداى هفته گذشــته تاکنون بیــش از 300 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعى در ســطح اســتان در سه بخش 

خانگى، تجارى و صنعتى مصرف شده است.
وى با تأکید بر رعایت نکات ایمنى گاز، با اشاره به اینکه 
شبکه هاى گازرسانى سراسر کشور به هم پیوسته است، 
از مشترکان گاز طبیعى به ویژه بخش خانگى درخواست 

کرد نسبت به مصرف بهینه و منطقى گاز توجه کنند.

علوى گفــت: گاز طبیعــى ســوختى بســیار ارزان،
ســریع الوصول و پاك است که اســتفاده از این نعمت، 
نه تنها رفاه را براى ما به ارمغان مــى آورد، بلکه باعث 
رونق اقتصادى جامعــه نیز مى شــود. وى افزود: این 
شرکت عالوه بر توسعه چرخه تولید در راستاى کاهش 
آالینده هاى محیط زیست، اهتمام ویژه اى بر گازرسانى 
به واحدهاى صنعتى استان و نیروگاه ها دارد به گونه اى 
که در حال حاضر  شش هزار و 800 واحد صنعتى را از این 
نعمت خدادادى بهره مند ساخته اســت. وى ادامه داد: 
همچنین در تمامى نیروگاه هاى استان از گاز طبیعى به 

جاى سوخت هاى مایع و فسیلى استفاده مى شود.

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: تعرفه 
قرارداد بیمه تکمیلى بازنشستگان نسبت به سال گذشته چهار 

هزار تومان افزایش حق بیمه داشته است.
محمد گورابى اظهارداشت: امسال تعرفه قرارداد بیمه تکمیلى 
بازنشستگان نسبت به سال هاى قبل چهار هزار تومان افزایش 
حق بیمه داشته است. سال گذشته تعرفه پرداختى براى هر 
بیمه شده 32 هزار و 200 تومان بود که امسال به 36 هزار و 

200 تومان افزایش یافته است.
وى با تأکید بر اینکه افزایش ســهم بیمه، توقعاتى را براى 
بازنشستگان به همراه دارد، اضافه کرد: حدود چهار سال است 
که در ارتباط با تکمیل درمان مستمرى بگیران سازمان تأمین 

اجتماعى، قرارداد بیمه درمان تکمیلى را با بیمه هاى خصوصى 
منعقد مى کند و از زمان انعقاد قرارداد، نقاط قوت و ضعفى که 
در اجراى این فرآیند وجود داشت با همفکرى، هم اندیشى و 
برگزارى جلسات مستمر با شش کانون بازنشستگى بررسى 
شد.مدیر کل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در مورد 
گستردگى مراکزى که طرف قرارداد هستند و این خدمات را 
ارائه مى کنند، اظهارداشــت: یکى از دغدغه هاى مستمرى 
بگیران محدودیت و بُعد مسافت مراکز بیمه آتیه سازان بود 
که با جلساتى که با ســازمان تأمین اجتماعى انجام شد این 
مراکز از تعداد 10 مرکز اکنــون به  بیش از 25 مرکز افزایش 

پیدا کرده است.

مصرف گاز از مرز
 65 میلیون مترمکعب گذشت

افزایش تعرفه قرارداد 
بیمه تکمیلى بازنشستگان

اجراى 3 نمایش خیابانى در شهر
نمایش هـاى خیابانـى «روزخـون»، «بـذر امید» و 
«نقل امروز» از سوى سـازمان فرهنگى- اجتماعى 
ورزشـى شـهردارى اصفهان ویژه ایام دهـه فجر در 

سطح شهر اصفهان اجرا مى شود.
نمایش «روز خون» به نویسندگى مسعود براهیمى و 
کارگردانى مجتبى خلیلى، روایت خود را از روز خونین 
12 بهمن 1357 آغـاز مى کنـد و دالرام ترکى و پویا 

امامى به عنوان بازیگر در آن ایفاى نقش مى کنند.
نمایش «بذر امید» که امیر رجب پور نویسندگى و پویا 
امامى طراحى و کارگردانى آن را برعهده دارند، در سه 
اپیزود روایت مى شـود. پویا امامى، تنهـا بازیگر این 
نمایش در هر سـه اپیزود با ناعدالتى و نابرابرى هایى 
مواجه مى شود که او را خسـته از زندگى پاى درختى 

مى نشاند تا با آن درد دل کند و...
نمایش «نقل امروز» هم به نویسندگى و کارگردانى 
کورش نیک پیام نیز روایتى از یکى از افراد حاضر در 
بحبوحه انقالب است و محمد رادمهر، امین طاهرى 

و فرخنده دریایى نقش آفرینان این نمایش هستند.
این سـه نمایش تا 21 بهمن ماه هـر روز در دو نوبت 
16 و 17 در برخـى از نقـاط شـهر مانند میـدان امام 
حسین(ع)، روبه روى هتل عباسـى، میدان انقالب و 

خیابان جامى اجرا مى شود.

مانور بزرگ تاکسیرانان 
اصفهانى

همزمان با ورود تاریخى حضرت امام خمینى (ره) به 
میهن اســالمى، مانور هزار دستگاه تاکسى در شهر 

اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان 
در این آیین  گفت: رژه تاکسیرانان به منظور تجدید 
میثاق با آرمــان هاى بنیانگذار انقالب اســالمى و 
پاسداشت جانفشانى هاى غیورمردان انقالب اسالمى 

و خاطرات روزهاى باشکوه انقالب برگزار شد.
حسین جعفرى افزود: این مانور روز پنج شنبه باحضور 
هزار تاکسیران گردشــگرى، خطى، سرویس هاى 
مدارس، آژانس هاى حمل و نقل، تاکســى بیسیم، 
پایانه ها، فرودگاه و بانوان از ســاعت هفت صبح از 
خیابان فرایبورگ به سمت گلستان شهدا برگزار شد.

تحویل 103 دستگاه اتوبوس 
اسکانیا به شهردارى

103دستگاه اتوبوس یور 4 به شــهردارى اصفهان 
تحویل داده شــد.نایب رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: شــهردارى اصفهان در قراردادى با 
شرکت اسکانیا، 500 دستگاه اتوبوس یورو4 خریده 
بود که از این تعداد، 103 دستگاه تحویل داده شده و 
34 دســتگاه اتوبوس دیگر نیز آماده شده که باید با 
پرداخت هزینه  هاى آن، این اتوبوس ها تحویل داده 
شــود.علیرضا نصراصفهانى افزود: براساس قرارداد 
منعقدشــده باید 370دســتگاه اتوبوس یورو4دیگر 
نیز خریدارى شــود که پس از پرداخــت مبالغى که 
شهردارى اصفهان به آن متعهد شده، شرکت اسکانیا 

به تدریج سفارش ما اجرا مى کند.
وى با اشــاره به اجراى  طرح جامع کاهش آلودگى 
هواى شهر اصفهان گفت: با توجه به شرایط امسال 
اصفهان، میــزان آالینده هاى زیســت محیطى به 
حدبحران رسیده، پس باید طرح جامع کاهش آلودگى 

هواى شهر اصفهان ادامه یابد.

آغاز پیش ثبت نام  
سفرهاى نوروزى عتبات 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: پیش ثبت 
نام سفرهاى نوروزى عتبات عالیات آغاز شد.

غالمعلى زاهدى با اشاره به آغاز پیش ثبت نام نوروزى 
عتبات عالیات اظهار داشــت: مشتاقان زیارت عتبات 
عالیات براى اعزام هاى 23 اسفند تا هشتم فروردین 

ماه مى توانند، پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
وى افزود: عالقه مندان مى توانند با مراجعه به سایت 
Atabat@.ir  مراحل پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
نتایج قرعه کشــى این پیش ثبت نام و زمان ثبت نام 
قطعى در کاروان ها 25 بهمن اطالع رسانى خواهد شد.

خبر

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: با 
برنامه ریــزى صورت گرفتــه، باقیمانــده پروژه هاى 
مسکن مهر اســتان به تعداد چهار هزار و 250 واحد از 
دهه فجر تا پایان ســال جارى به بهره بردارى خواهد 

رسید.
حجــت ا.... غالمى اظهار داشــت: به مناســبت دهه 
فجــر انقالب اســالمى بیــش از هــزار و 200واحد

مســکن مهر اســتان اصفهان افتتاح و به متقاضیان 
تحویل مى شو د.

وى افــزود: از ایــن تعــداد، 715 واحــد آن مربوط 
بــه شــهرهاى بــاالى 25 هــزار نفــر، 78 واحــد
 مربوط به شهرهاى زیر 25 هزار نفر و 484 واحد مربوط 
به فوالدشهر بوده که آماده تحویل به متقاضیان است.

مدیــرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهــان بیان 
داشــت: از 150 هزار و 352 واحد مســکن مهر داراى

متقاضى در برنامه اســتان اصفهان، تاکنون 146 هزار 
و 106 واحد افتتاح شده و مورد بهره بردارى قرار گرفته 

است.
این مقام مســئول اضافه کرد: با برنامه ریزى صورت 
گرفته، باقیمانده پروژه هاى مسکن مهر استان به تعداد 
چهارهزار و 250واحد از دهه فجر تا پایان سال جارى 
به بهره بردارى خواهد رسید و از این میزان هزار و 277 
واحد با میانگین اعتبارى بیش از 830 میلیارد ریال در 

دهه فجر افتتاح خواهد شد.
وى گفت: سه باب مدرسه، دو باب زمین ورزشى، یک 
باب مسجد، یک پایگاه بسیج و یک باب کالنترى نیز 

در شهرهاى جدید بهارستان و فوالدشهر آماده افتتاح 
است.

غالمى با اشــاره به 94 کیلومتر پروژه راه سازى آماده 
افتتاح ایــن اداره کل بیان داشــت: بانــد دوم دامنه- 

خوانسار- گلپایگان- خمین و باند دوم هرند- کوهپایه 
و پروژه هــاى احداث، بهســازى و آســفالت راه هاى 

اصلى و روســتایى محور نیوانین- گوگد (گلپایگان)، 
فاویــان- دســتجرد (گلپایــگان)، تجــره- پنداس 
(کاشــان)، آقاگل- مغاندر (بویین میاندشــت) افتتاح 

مى شود.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کــرد: 28 کیلومتر از پروژه بانــد دوم داران- الیگودرز 
با اعتبــارات اختصاصى از محل شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهاى حمل ونقل کشــور و با اعتبار 280 
میلیارد ریال نیز در این ایام آماده افتتاح اســت که 15 
کیلومتر آن از پلیس راه دامنه تا ازناوله و 13 کیلومتر از 
بویین میاندشــت تا ناغان بــه بهره بــردارى خواهد 

رسید.
وى از جملــه مهمترین اقدامات انجام شــده در حوزه 
راه و شهرســازى را عمــران و بهســازى بافت هاى 
ناکارآمد شــهرى عنوان کرد و گفت: در راستاى احیا و
بهســازى بافت هــاى فرســوده و ناکارآمد شــهرى
اســتان نیز در محالت بافران، ســراى نــو، انارك، 
نوآبــاد، محمدیــه و میدان شــهید پورهاشــمى در 
شهرســتان ناییــن و طــرح ســاماندهى محــور 
بنى طبا- نقشــینه، عملیــات عمرانى بافــت دربند- 
یخچــال و بهره بــردارى از خانــه دکتــر عظیمــى
آرانــى در آران وبیــدگل و عملیــات عمرانــى بافت

فرهنگــى تاریخى آقابزرگ در کاشــان بــا اعتبارى 
بیــش از 25 میلیــارد ریــال بــا انجــام عملیــات 
کف ســازى و بدنه سازى، احیا شــده و به بهره بردارى 

رسیده است.

طرح دولت قبل، از دهه فجر سال جارى تا پایان سال تکمیل مى شود 

4250 واحد تا بسته شدن پرونده مسکن مهر 

 رئیس شوراى شهر سده لنجان با تبریک فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر، 
به دو پروژه که در این ایام افتتاح مى شــوند و به بهره بردارى خواهند 
رسید اشاره کرد و گفت: شهردارى دو طرح عمرانى کتابخانه عمومى 
و میدان امام حســین(ع) را در دهه فجر با حضور مسئوالن شهرى و 

شهرستانى افتتاح مى کند و به بهره بردارى خواهد رساند. 
حمیدرضا ادیبى همچنین گفت: کتابخانه عمومى به عنوان بزرگ ترین 
کتابخانه شهرستان لنجان است و میدان امام حسین(ع) هم یکى از 

بزرگ ترین میدان هاى شهر و حتى شهرستان است.  
کتابخانه عمومى سده لنجان در مساحتى به متراژ 500 مترمربع احداث 
شده است. ادیبى با بیان این مطلب و با اشاره به این پروژه عنوان کرد: 

پروژه کتابخانه عمومى در سال 93 در فضایى به متراژ 500 مترمربع 
کلنگزنى شد و با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون تومان عملیات اجرایى آن 
پایان یافت و در دهه فجر افتتاح مى شود و به بهره بردارى خواهد رسید. 
همچنین عملیات اجرایى پــروژه میدان امام حســین(ع) به عنوان 
یکى از بزرگ ترین میدان هاى شهر و شهرســتان با اعتبارى بالغ بر 
500 میلیون تومان از سال 94 شروع شد و در دهه فجر امسال افتتاح 
مى شود و به بهره بردارى مى رسد این پروژه شرق و غرب سده لنجان 
را به هم مرتبط مى کند و مسیر شهرکرد به شهرستان مبارکه را حدود 

20 دقیقه نزدیک مى کند. 
شایان ذکر است براى عملیات اجرایى خیابان کمربندى میدان و خود 

میدان، نزدیک به 500 میلیون تومان هزینه شده است. 

نصف جهان رئیس شوراى شهر زاینده رود از کلنگزنى سه پروژه عمرانى 
در زاینده رود به مناسبت دهه فجر خبر داد و اعالم کرد: دبستان دو طبقه 
ارشاد در دهه فجر کلنگزنى مى شــود و تخصیص اعتبار 300 میلیون 
تومان براى عملیات اجرایى آن از طرف گروه نوســازى مدارس استان 
مشخص شد و در حال حاضر پیگیر انتخاب پیمانکار پروژه هستیم تا با 
آغاز عملیات اجرایى آن، در مهرماه سال 97 شاهد افتتاح دبستان ارشاد 
باشیم. همچنین بازسازى اداره پست با اعتبارى بالغ بر 60 میلیون تومان 

انجام شده و در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد. 
قاسمى همچنین گفت: شهر زاینده رود داراى شش پایگاه بسیج برادران 
و چهار پایگاه بسیج خواهران است که براى ساماندهى این پایگاه هدف، 
حوزه بسیج امام خامنه اى تصویب شد که ساختمان آن با صرف اعتبارى 

بالغ بر 450 میلیون تومان احداث و در دهه فجر افتتاح خواهد شد. 
وى به پروژه جامعه القرآن اشاره و عنوان کرد: حمام قدیمى در محله بابا 
شیخعلى که یک بافت مخروبه بوده، بازسازى و تکمیل شد و به مؤسسه 

جامعه القرآن شهر زاینده رود تبدیل شد. 
پروژه  باغ ویال دیگر پروژه عمرانى شهردارى زاینده رود است که در دهه 
فجر کلنگزنى مى شود. قاســمى با بیان این مطلب گفت: طى تعامل و 
رایزنى با شرکت ذوب آهن، درخواست تملک 200 هکتار از زمین هایى 
که در اختیار ذوب آهن بوده و در محدوده شهر زاینده رود است را داریم 
و طى توافقى مقرر شد در دهه فجر کلنگ پروژه ویال سازى بر زمین زده 
شود. همچنین زمین چمن مصنوعى که در ورزشگاه سمت شرق شهر 

زاینده رود واقع شده است در دهه فجر کلنگزنى مى شود. 

میدان امام حسین(ع) سده لنجان در دهه فجر افتتاح مى شودپروژه هاى عمرانى زاینده رود در دهه فجر کلنگزنى مى شوند

رئیس امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه پسته و زعفران، مقاوم در مقابل 
کم آبى هستند، از کشت هفت هزار هکتارى پسته در 

اصفهان خبر داد.
احمدرضا رئیس زاده با اشــاره به مزیت هاى کشت 
گلخانه اى ادامه داد: توســعه کشت گلخانه اى یکى 
از رویکردهاى جهاد کشاورزى است، چرا که مصرف 

آب را کاهش داده و بهره ورى را ارتقا مى دهد.
وى با بیــان اینکه در کشــت گلخانــه اى کیفیت 
محصول بین شش تا 10 برابر افزایش مى یابد، اضافه 
کرد: در این کشت، مصرف سموم به حداقل رسیده و 
حتى حذف مى شوند، از طرفى در تمام فصول امکان 

کشت و برداشت وجود دارد و تداوم تولید داریم.
رئیس زاده یادآور شــد: یک واحد بزرگ گلخانه در 
قالب شهرك گلخانه شــامل 18 واحد با اعتبار 4/7 
میلیارد تومان از ســوى فارغ التحصیالن کشاورزى 
تا پایان سال در خمینى شهر به بهره بردارى مى رسد.

وى با اشاره به فرارسیدن ایام نهالکارى عنوان کرد: 
دو میلیون و 250 هزار نهال استاندارد آماده کاشت با 
سرمایه گذارى 4/5 میلیارد تومان تهیه شده تا پایان 

سال کاشته شود.
رئیس امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه مجبور هســتیم به سمت 
کشت هاى کم آب حرکت کنیم، ابراز داشت: پسته، 
زعفران، گل محمــدى و گیاهــان دارویى از جمله 

گیاهانى مقاوم در مقابل کم آبى هستند.
رئیس زاده خاطرنشان کرد: در سطح استان اصفهان 
هفت هزار هکتار زمین به زیر کشــت پسته رفته و 
از این زمین ها هفت هزار و 500 تن پســته برداشت 
و هر کیلوى آن حداقل 30 هزار تومان از کشــاورز 

خریدارى مى شود.

«قانون اساسى به لحاظ ماهوى و جایگاه، عالى ترین 
سند سیاســى و حقوقى یک کشــور و تعیین کننده 
حاکمیت، نوع حکومت، ســاختار حکومت، شکل به 
جریان افتادن قدرت، نهادها، مقامات و حقوق بنیادین 
ملت و جایگاه رهبرى در حکومت اســالمى، جایگاه 
والیت و امامت و سرپرســتى نســبت به شخص و 

اشخاص و جامعه مطابق مصالح آنهاست.»
در ادامه سلسله سمینارهاى علمى والیت فقیه، این 
بار حجت االسالم والمســلمین حسین جوان آراسته 
یکى از استادان حوزه و دانشــگاه، سخنران بود که با 
عنوان «رابطه والیت فقیه با قانون اساسى» به تشریح 
ابعاد مختلف آن پرداخت و با بیان مطلب فوق گفت: 
این بحث به خاطر اینکه ما در نظام سیاسى و مشخصًا 
در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، ایده والیت 
فقیه را که شاکله آن نظام والیى را تشکیل مى دهد در 
ایران به رسمیت شناختیم داراى اهمیت بسیار باالیى 
است. وى افزود: اگر بخواهیم با شایستگى این بحث را 
بررسى کنیم طبیعتاً باید جایگاه والیت فقیه از یک سو 

و قانون اساسى از دیگر سو روشن شود. 
حجت االسالم و المسلمین جوان آراسته اظهار داشت: 
قانون اساسى، عالى ترین سند سیاسى و حقوقى یک 
کشور بوده و در سلسله مراتب قوانین، حاکم بر قوانین 
عادى اســت. همچنین جایگاه رهبرى در اســالم 
نیز جایگاه والیــت و امامت بوده کــه والیت نوعى 
سرپرستى نسبت به شخص، اشخاص و جامعه مطابق 

با مصالح آنهاست. 
وى رهبرى فراگیر و عمومى، هــم در امور دنیایى و 

هم در امور اخروى به جانشینى از پیامبر اسالم(ص) 
را امامت در علم کالم دانست و گفت: جایگاه امامت 
همان جایگاه والیت در اسالم بوده و به قدرى ارزشمند 
اســت که در ارکان پنج گانه دین در جوامع، از اصول 
اصلى به شما رفته و در حقیقت والیت ورود به ارکان 

چهارگانه دیگر است. 
عضو هیئت علمى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: 
اساس اســالم بالنده و شــاخ و برگ فروزنده اسالم، 
بستگى به جایگاه امام و نقشى که امام ایفا مى کند دارد 
که امامت و والیت است و در حقیقت با این جایگاه رفیع 
امامت و والیت، مى توان گفت که نظام سیاسى اسالم، 
نظام امت و امامت بوده و این نظام را دقیقًا و عینًا ما در 
عالى ترین سند حقوقى و سیاسى یعنى قانون اساسى 

به رسمیت شناختیم. 
وى با تشریح اصول 5، 107 تا 112 و 57 قانون اساسى 
جمهورى اسالمى در خصوص والیت فقیه و شرایط آن 
گفت: در متن قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، 

والیت فقیه در بین حقوقدانان مورد تأیید بوده است. 
حجت االسالم والمســلمین جوان آراسته در ادامه به 
بیان اختیارات رهبرى در بخش فقهى اشــاره کرد و 
افزود: براساس دیدگاه امام(ره)، سه قید شامل چارچوب 
موازین شــرعى، اختیارات در محدوده امور عمومى و 
رعایت مصالح عمومى جامعه براى والیت مطلقه فقیه 
وجود دارد و اکثریت فقها بــا در نظر گرفتن این قیود، 
قائل به والیت مطلقه فقیه هســتند که البته والیت 
مطلقه در متون فقهى در بسیارى از اوقات تحت عنوان 

والیت عامه بیان شده است. 
وى ادامه داد: برخى افراد تصور مى کنند ما در نظریه 

والیت فقیه، دو دیدگاه انتصــاب و انتخاب داریم که 
البته نظریه انتخاب در دهه هاى اخیر مطرح شده و در 
فقه شــیعه هم نبوده و در اقلیت مى باشند و نظریه در 

بین فقیهان، بالشک انتصاب است.                            
این عضو هیئت علمى پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه 
تصریح کرد: هم در دیدگاه انتخــاب و هم در دیدگاه 
انتصاب، مشــروعیت تمام قوا و نهادهاى حکومتى 
نشــأت گرفته از امام(ره) بوده و این دیــدگاه عینًا در 
اصل 57 قانون اساسى منعکس است و در اصل 110 
نیز اختیارات آورده شده است و ممکن است اختیارات 

دیگرى هم داشته باشد. 
وى با بیــان اینکه والیت مطلقه فقیه گــره از کارها 
گشوده و در حقیقت بن بست گشایى مى کند گفت: اگر 
معضلى به وجود آید که از راه هاى قانونى حل نشود، 
رهبرى با اشرافى که دارد با ورود خود به مسئله، معضل 

را برطرف مى کند و این بسیار خوب است. 
حجت االسالم والمسلمین جوان آراسته افزود: انصافًا 
از ظرفیت قانون اساسى براى تعیین ضوابط فقهى به 
خصوص در حوزه رهبرى استفاده شده و تالش خوبى 
صورت گرفته است و در قانون گنجانده شده است و 
کسانى مى توانند حقوق اساسى جمهورى اسالمى را 
که قانون اساسى به درستى آورده درك کنند که توأمان 
مسائل فقهى و حقوقى را مدنظر داشته باشند و آنهایى 
که به تنهایى با موازین محض فقهى و بدون آشنایى 

به ضوابط حقوقى مدنظر بگیرند دچار خطا شده اند. 
 ***

در ابتداى این نشست، رئیس سازمان تبلیغات اسالمى 
دفتر اصفهان با تبریک و گرامیداشت دهه فجر گفت: 

امروز تالش دارم با عینک جامعه شناســى به بحث 
والیت فقیه بپردازم کــه در این نــگاه، یک فرد در 
محیط اجتماعى داراى سه منزلت اجتماعى، مأموریت 

سازمانى و تکلیف دینى و مذهبى است. 
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى اظهار داشت: 
با اســتقرار والیت فقیه، این بحث از زوایاى مختلف 
بررسى شد که یکى از این زوایا، جامعه شناسى است. 

وى خاطرنشان کرد: در جامعه اسالمى، افراد عالوه بر 
انجام وظایف سازمانى و اجتماعى، چون چتر دین بر 
سر جامعه قرار دارد و همه جامعه با مفاهیم دینى ارتباط 
پیدا مى کنند که برخاســته از دستگاه توحیدى است 
بنابراین همزمان با انجام وظایف اجتماعى و شغلى، 
در حال انجام تکلیف دینى هستند و فرد در یک زمان، 
سه نقش اجتماعى، انجام مأموریت سازمانى و تکلیف 
دینى را انجام مى دهد و در حقیقت اندیشــه دینى بر 

همه زوایاى جامعه حاکم است. 
وى با بیان اینکه دیــن و دیندارى براســاس تفکر 
والیت فقیه، دیندارى زمینه اى نه ضمیمه اى اســت 
گفت: این مدل دیندارى زمینه اى، یکى از مهمترین

مدل ها براى ایجاد انگیزه عــالوه بر تقاضا محورى 
جامعه و انجام وظایف سازمانى بوده و از درون براساس 
باور و عالقه دینى ایجاد مى شود و چنین نظامى قطعًا 
و یقیناً، توفیقات بیشترى خواهد داشت چرا که در نظام 
معرفتى والیت فقیه، دین زمینه است نه ضمیمه  و همه 
کارها عبادت به شمار مى رود و همه افراد زیر چتر بلند 
معرفت توحیدى قرار دارند که این از افتخارات بزرگ 
جامعه اسالمى و دستاورد زیبا، دقیق، متعالى، پیشرو و 

پیشتاز در جهان است.    

ساسان اکبرزاده

الگوى کشت  اصفهان
 تغییر مى کند

والیت مطلقه فقیه، بن بست گشایى مى کند
استاد حوزه و دانشگاه در اصفهان عنوان کرد

اعظم محمدى
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سهم 500 گرمى هر شهروند گلپایگانى
 در تولید زباله

شهردار گلپایگان خبر داد؛

2

 گالب قمصر 
استاندارد سازى 

مى شود

4

طرق رود، 
درمانگاه دارد، 
پزشک ندارد

4

کهن ترین 
معدن سرب ایران 

در انارك است

3

درآمد پایدار 
شهردارى 

زاینده رود حل 
خواهد شد

پیگیر اجراى بندر خشک در زیار هستیم 

کم کارى اداره امورمالیاتى 
درچشم شهردارى ها

اکثریت عشایر نصرآباد بیکارند 

شهردار شهرضا خبر داد

2

تشکیل باشگاه هاى 
مختلف فکرى 
در نجف آباد

اتوبوس هاى  مجارستانى در راه ایران

شهردار گلپایگان گفت: در شهر گلپایگان با جمعیت 60 هزار نفر، 
روزانه 30 تن زباله خانگى از سطح شــهر جمع آورى مى شود که 
سرانه هر نفر به صورت میانگین 500 گرم است. محمدامین 
جمالى افزود: در روزهاى تعطیل جمعیت شهر 
افزایش پیدا مى کند و این میزان تولید زباله 

به دو برابر مى رسد.
شــهردار گلپایگان ادامه داد: با احداث 
کارخانه بازیافت زباله، زباله هاى شهر 
گلپایگان، خوانســار، گوگد، گلشهر 
و روســتاهاى دو شهرستان براى 
بازیافت به ایــن کارخانه انتقال 

داده مى شود

وو در تو2 ودر ت در تدر دررتودرتدرتود
ننشهردار گلپایگان گفت: در شهر گلپایگان ار رت گن گ: شگف نگ پار هرت گن ش گ گت: اگ لپ د هف یگان گت شگ گایگ گلد شهگف یگا رت رن پای ر گشه پر ا لپر گش د گش گله د رش ه
هرر تنزباله خانگىاز سطح شــهر شى طان ــل حگى سخ هز شى سطخا ـبا طحگ ـهزه حى سخ شـب طگ زه ـن حى شز س خ طنگ اله هانوروزانه30333030 تتنن هزارو نهزر 0وز
نتسرانه هر نفر به صورت میانگین50050000 اص گور مه نتن یص گصوفر تب یرر میه نف نگص ت گیورر مه ننف نص تر هنهر ههر هنس هراس 0رس
اىجمالى افزود: در روزهاى رف ز:ال رى هوجم زدما ر اف دى هزوج ا ودم دى هزج رى ووم فزلى
نددافزایش پیدا مى کند مىی دفز کپ نش ىپ مای دف کش مزا ىش یداف کش از ىش یا ش
سددبه دو برابر مى رسد ىه رر ر سو مه ى ربر بر سو مبه ىب ب رسد رب ىو ا د
یگشــهردار گلپایگ لپهش د ایــ رش گله د پاـ ر گـه ر پشـ ا گـ ر ش
فتکارخانه بازیافت یخ ب نه فا زخ ن اکا ه زر ا یاک ه ار خ ک
خخوگلپایگان، خ گا نل خی گ نگل ،ا گ نگ ،پا یگ انگ لپ
تاهو روســتاه ــس ت ر ـوس ـتر سـو ـو سرو و
تببازیافتب فتی تبا فزی تب تفز یااز
مىه ششداده مى ش ىد ىد مد ىمد ها

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى از انعقاد تفاهم نامه اى میان مدیریت شهرى پایتخت با شرکت 
مجارى اتوبوسرانى موســوم به «ایکاروس» براى تامین هزاردســتگاه اتوبوس در قالب تولید 

مشترك از محل منابع فاینانس خبر داد.
تفاهم نامه تامین اتوبوس از کشور مجارستان از طریق گشــایش فاینانس 162 میلیون دالرى 
اگزیم بانک این کشور با عاملیت بانک شهر، در چند روز گذشته به امضا رسید و مقرر شد ظرف 
مدت دو ســال، هزار اتوبوس موضوع تفاهم، به عنوان بخشــى از توافق وزراى اقتصاد ایران و 

مجارستان، به ناوگان اتوبوسرانى اضافه شود. 
■■■  

 ناوگان اتوبوسرانى در حال حاضر پرمصرف ترین مد حمل ونقل عمومى در کشور است. اتوبوسرانى 
این ظرفیت و قابلیت را دارد که در شــرایطى که براى تجهیز مترو به هزینه هاى بسیار بیشترى 
مورد نیاز است که در شرایط کمبود اعتبار مدیریت شهرى، تامین آن ساده نیست، با هزینه کمتر، 
بخشى از نیاز حمل ونقلى شهروندان را پاسخ دهد و بخشى از جابه جایى ها را بدون نیاز به خودروى 
شخصى پوشش دهد. براى تحقق این هدف، شرکت هاى واحد اتوبوسرانى به سراغ ایده تامین 
اتوبوس از مجارستان رفته که سابقه خوبى از آن در ذهن ایرانیان و مدیران شهرى(اتوبوس هاى 

آکاردئونى) وجود دارد.
پیمان سنندجى، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران در این رابطه توضیح داد: پیرو 
توافق وزیر امــور اقتصادى و دارایى با دولت مجارســتان در زمینه بهره منــدى از حمایت هاى 
مالى یکى از بانک هاى مجارى موســوم به «اگزیم بانک» و همکارى بانک هاى شهر و توسعه 
صادرات ایران، تفاهم نامه تامین هزار دستگاه اتوبوس ایکاروس از طریق تولید مشترك با یکى 
از خودروسازان داخلى نهایى شده است. به گفته ســنندجى، مطابق توافقات صورت گرفته میان 
دولت هاى ایران و مجارستان، تامین هزار دستگاه اتوبوس پیش بینى شده که همه این اتوبوس ها 
از سوى شرکت هاى بهره بردار تحت نظارت اتوبوسرانى تهران در بخش خصوصى، راسا خریدارى 
خواهد شد؛ ضمن اینکه بانک شهر با یکى از شرکت هاى خودروساز داخلى براى تولید مشترك و 

خدمات پس از فروش نیز توافق کرده است. 
وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر به اســتناد مصوبات باالدســتى مبنى بر خصوصى سازى 
اتوبوســرانى، درحدود 80 درصد از ناوگان اتوبوســرانى پایتخت در اختیــار بخش خصوصى 
قرار دارد کــه از نظر تعداد مســافر 50 درصد از مســافران روزانه از طریــق بخش خصوصى 
جابه جــا مى شــود. بنابراین با توجــه به تمرکز اتوبوســرانى بــر خرید خدمــت «حمل ونقل 
مســافر» از شــرکت هاى بهره بردار تحت نظارت، مســئولیت تامین اتوبوس با شــرکت هاى 

خصوصى است. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران تاکید کرد: وضعیت فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى 
در کنار عدم تحویل اتوبوس از سوى دولت به شهردارى از سال 1389، عدم اختصاص تسهیالت 
کم بهره در حوزه حمل ونقــل عمومى و نیز محدودیت ورود اتوبوس کامل به کشــور به صورت 
پیش ســاخته (CBU)، موجب شــد مدیریت شــهرى به موضوع تامین اتوبوس با همکارى 

تولیدکننده خارجى و مشارکت شرکت هاى داخلى روى بیاورد.
■■■  

خرید اتوبوس از مجارستان را ایرانى ها حدود 24 سال پیش نیز تجربه کرده اند و تصویر خوشایندى 
از اتوبوس هاى آکاردئونى که شــکل ظاهرى دو اتوبوس متصل به یکدیگر را داشتند، در خاطر 
دارند. این اتوبوس ها در شرایطى وارد کشور شد که ناوگان اتوبوسرانى با کمبود ظرفیت و معضل 
فرســودگى دســت به گریبان بود و به همین خاطر اتوبوس هاى ایکاروس در آن مقطع زمانى 
به عنوان یک تحول مثبت که هم موجب جذب ســفر با این ناوگان شــده و هم زمان و کیفیت 

سفرهاى اتوبوسى شهروندان را بهبود بخشیده بود، به چشم شهروندان آمد.
یانوش کواچ، سفیر مجارستان در ایران نیز در مراسم امضاى تفاهم نامه میان ایکاروس و بانک 

شهر، ضمن اعالم آمادگى براى همکارى با ایران در زمینه هاى حمل ونقلى گفت: نخستین بار در 
سال 1993 بود که ما حدود هزار و 300 اتوبوس ایکاروس را به ایران واگذار کردیم. اکنون شرکت 
ایکاروس مجددا مشغول به فعالیت شــده و در حال رایزنى براى همکارى با دیگر کشورهاست. 
امیدواریم بتوانیم اتوبوس هاى ایکاروس را دوباره به بازار ایران وارد کنیم؛ چنان که در شهرهاى 

بزرگى مانند تهران، اصفهان، شیراز و یزد نیاز به این ناوگان احساس مى شود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى نیز درباره سابقه اتوبوس هاى ایکاروس گفت: تولید اتوبوس 
بر اســاس نیازها و تکنولوژى در هر دوره تغییر خواهد کرد. طبعا تولید اتوبوس هاى دوکابین و 

تک کابین در سال جارى هم مشمول این تغییرات تکنولوژى خواهد بود. 
سنندجى تاکید کرد: اتوبوس هاى جدیدى که توسط ایکاروس با همکارى تولیدکننده داخلى تامین 
مى شود، برابر آخرین استانداردهاى روز دنیا و قطعا واجد تغییرات اساسى در سیستم هاى موتور، 

ترمز، آرتیکولیت و ... خواهد بود.

وضعیت اورژانسى ناوگان اتوبوسرانى اصفهان
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان  به عنوان تنها ســامانه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان امر 
خطیر جابجایی حدود 650 هزار نفر مسافر را  با حدود 1150 دستگاه اتوبوس طول خط به میزان 
دو هزار کیلومتر و بیش از هزار و 800 پرسنل در روز بر عهده دارد . این شرکت با هدف افزایش 
کیفیت سرویس دهی شــهروندان برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و به ترتیب 

اولویت در جهت اجرائی شدن برنامه ها تالش خواهد نمود.   

ناوگان اتوبوسرانى اصفهان در حال حاضر شــامل حدود هزار و 150 دستگاه اتوبوس است که 
تقریبا 500دستگاه از این تعداد به سن فرسودگى رسیده است. این موضوع وضعیت اتوبوسرانى را 
با فرسودگى بیش از نیمى از ناوگان اورژانسى کرده است. هرچند اخیرا با تصمیم شوراى ترافیک 

مقرر شد از طریق نصب فیلتر جذب دوده استفاده شود.
سنندجى درباره علت انتخاب شرکت ایکاروس براى تامین بخشى از نیاز حمل ونقلى  نیز توضیح 
داد: قطعا کمپانى هاى اتوبوس سازى بزرگى در دنیا وجود دارد که اتوبوس هاى به روز و مبتنى بر 
استانداردهاى روز دنیا تولید مى کنند، اما شرکت واحد اتوبوسرانى و بخش خصوصى تحت نظارت 
این مجموعه، متناسب با مراودات کارخانه هاى تولیدکننده داخلى با سایر کشورها و نیز بر اساس 
شرایط فنى محصول که واجد ویژگى هاى مورد نظر شــوراى عالى ترافیک بوده و شرایط ورود 
به کشور و اخذ پالك بر اساس ضوابط پلیس راهنمایى و رانندگى را داشته باشد، نسبت به خرید 

محصول اقدام مى کنند. 
به گفته وى، اولویت شهردارى ها تامین اتوبوس هاى برقى و هیبریدى است و براى این موضوع 
برنامه ریزى دقیقى صورت گرفته است. پس از آن اتوبوس هاى گازسوز و درنهایت اتوبوس هاى 
دیزلى مجهز به فیلتر جذب دوده به ترتیــب در اولویت هاى بعدى تامیــن اتوبوس قرار دارند. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى با تاکید بر اینکه فرآیند تامین هزار دستگاه اتوبوس توسط 
شرکت ایکاروس، با همکارى یک تولیدکننده داخلى و با انتقال تکنولوژى صورت مى گیرد، افزود: 
این اقدام همچنین به تولید اتوبوس هاى واجد کیفیت باال و قابل رقابت با تولیدات کشــورهاى 

دیگر منجر مى شود.

معارفه شهردار جدید 
نیک آباد

 در آیینى «حســینى» به عنوان شهردار جدید 
شهر نیک آباد معرفى شد

احمد رضوانى، معــاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان در آییــن تکریم و معارفه شــهردار 
نیک آبــاد از توابــع بخش جرقویه ســفلى، 
خاطرنشان کرد: در کمیته برنامه ریزى امسال، 
اعتبارات ویژه اى به شهر نیک آباد اختصاص 
یافته که امیدواریم شاهد پیشرفت این شهر در 

عرصه هاى مختلف باشیم.
وى با بیان اینکه ما بایــد خود را خدمتگزار این 
مردم بدانیم، اظهار داشــت: ما هرچه داریم به 
برکت خون شهدا، فداکارى ایثارگران و حضور 
پرشور مردم در صحنه هاى مختلف حمایت از 
نظام است و این مردم شایسته بهترین خدمات 

هستند.
رضوانى با اشاره بر اینکه شهر نیک آباد داراى 
علما، بزرگان و مردمى زحمتکش و سختکوش 
اســت، ابراز امیدوارى کرد با همکارى دولت و 
مردم شهر نیک آباد، شاهد حرکت هاى خوبى 

در این منطقه باشیم.
وى به قرار داشتن در ایام ا... دهه مبارك فجر و 
لزوم گرامیداشت این ایام، خاطرنشان کرد: دهه 
مبارك فجر فرصت مغتنمى براى تبیین عملکرد 
و دستاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى 
براى مردم و ایجاد روحیه نشاط و امیدآفرینى 

در جامعه است.
رضوانى  افزود: اگر وضعیت شــهر نیک آباد را 
با قبل از انقالب مقایسه کنیم، شاهد تغییرات 
چشمگیرى در حوزه هاى مختلف خواهیم بود 
که این امر مرهون اقدامات عمرانى و خدماتى 
صورت گرفته در این شهر است که در آینده نیز 

شاهد پیشرفت و آبادانى بیشتر آن خواهیم بود.
گفتنى اســت، در پایــان از زحمــات «حبیب 
رضوانى» تقدیر و «سید مرتضى حسینى» به 

عوان شهردار جدید نیک آباد معرفى شد.
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نصف جهان براى حفظ هویت باغى شهر قمصر، طرح جامع 
و تفصیلى شهر تهیه شده و در دست اقدام است.

شهردار قمصر با بیان اینکه شــهر قمصر به پایتخت گل و 
گالب کشور شهرت یافته است گفت: جاذبه هاى طبیعى 
و بومگردى و فضاى سبز با طراوت باعث شده  است بیشتر
 خانه ها بصورت باغ ویالیى، چهره شهر را به عنوان یک باغ 
بزرگ معرفى کنند همچنین کوه هاى سر به فلک کشیده 
اطراف شــهر، باغ هاى بزرگ گل محمدى، حیات وحش 
قمصر و وجود قنات ها و چشمه هاى جارى در مرکز شهر از 

ظرفیت هاى بکر قمصر محسوب مى شوند.
رضا نقدى در ادامه افزود: در این راســتا مهمترین خدمات 

شهردارى در حفظ هویت باغى شهر، طرح جامع و تفصیلى 
شهر است که تهیه شده و در دست اقدام است.

 همچنین وى به عملکرد امسال شهردارى اشاره و عنوان 
کرد: براى کســب درآمد پایدار، بحث توسعه گردشگرى را 
پیش گرفتیم که با مصوبه شوراى شهر، تسهیالتى از قبیل 
صدور پروانه ساخت و واگذارى زمین مناسب با قیمت مناسب  
براى جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز هتل و اقامتگاه 
براى گردشــگران،  پیش بینى کردیم. در این باره سرمایه 
گذارانى جذب شدند و اقدام به احداث هتل کردند که یکى 
از آنها تا پایان سال به اتمام مى رسد و این مى تواند در جذب 

گردشگر اثر بخش باشد.

شهردار قهجاورستان گفت:  به مناسبت ایام ا... دهه فجر در 
قهجاورستان 110 پروژه عمرانى به بهره بردارى مى رسد.

محمود صادقین اظهار داشت: 110 پروژه در حوزه عمرانى، 
فرهنگى و خدماتى به مناسبت ایام ا... دهه فجر به بهره بردارى 
مى رسد.وى بیان داشــت: قهجاورستان با اینکه در نزدیکى 
کالنشهر اصفهان قرار دارد و از موقعیت سوق الجیشى خوبى 

برخوردار است، اما بسیار ناشناخته است.
شهردار قهجاورستان با اعالم اینکه از سال 87، قهجاورستان 
تبدیل به شهر شد، ادامه داد: قهجاورستان به دلیل مجاورت 
با فرودگاه اصفهان، مکان مناســبى براى اسکان مسافرانى 
خواهد بود که به دالیل مختلف از جمله وضعیت جوى هوا، 

مجبور به اسکان اضطرارى و اقامت موقت در اصفهان خواهند 
بود که قهجاورستان در این حوزه مى تواند به خوبى وارد شود.

وى با اشاره به اینکه آمادگى داریم از سرمایه گذارانى که بتوانند 
در حوزه گردشگرى در قهجاورستان سرمایه گذارى کنند، 
استقبال و زمینه را فراهم کنیم، ادامه داد: قهجاورستان ظرفیت 
باالیى در حوزه گردشگرى دارد.صادقین در بخش دیگرى از 
سخنانش با اعالم اینکه شــرکت برق شهرستان وعده داده 
است تا در حوزه روشنایى قهجاورستان ورود جدى پیدا کند، 
اعالم کرد: قهجاورستان رو به پیشرفت است و تالش هاى 
زیادى براى آسفالت و همچنین فاضالب کشى براى مسکن 

مهر صورت گرفته است.

 گالب قمصر استاندارد سازى 
مى شود

بهره بردارى از 110 پروژه 
در قهجاورستان

بهره بردارى 
از میدان امام حسین(ع)

 سده لنجان در دهه فجر 
نصف جهان رئیس شوراى شهر سده لنجان با تبریک فرا 
رسیدن ایام ا... دهه فجر، به دو پروژه که در این ایام افتتاح و 
به بهره بردارى خواهند رسید اشاره کرد و گفت: شهردارى 
دو طرح عمرانى کتابخانه عمومى و میدان امام حسین(ع) 
را در دهه فجر با حضور مسئوالن شهرى و شهرستانى 

افتتاح و به بهره بردارى خواهد رساند. 
حمیدرضا ادیبى همچنین گفــت: کتابخانه عمومى به 
عنوان بزرگترین کتابخانه شهرستان لنجان است و میدان 
امام حسین(ع) هم یکى از بزرگترین میدان هاى شهر و 

حتى شهرستان است. 
کتابخانه عمومى سده لنجان در مساحتى به متراژ 500 
مترمربع احداث شده اســت. ادیبى با بیان این مطلب و 
با اشاره به این پروژه عنوان کرد: پروژه کتابخانه عمومى 
در سال 93 در فضایى به متراژ 500 مترمربع کلنگ زنى 
شد و با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون تومان عملیات اجرایى 
آن پایان یافت و در دهه فجر افتتــاح و به بهره بردارى 

خواهد رسید. 
همچنین عملیات اجرایى پروژه میدان امام حسین(ع) به 
عنوان یکى از بزرگترین میدان هاى شهر و شهرستان با 
اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان از سال 94 شروع شد و 
در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره بردارى مى رسد این 
پروژه شرق و غرب سده لنجان را به هم مرتبط مى کند 
و مسیر شهرکرد به شهرستان مبارکه را حدود 20 دقیقه 

نزدیک مى کند. 
شایان ذکر است براى عملیات اجرایى خیابان کمربندى 
میدان و خود میدان، نزدیک به 500 میلیون تومان هزینه 

شده است.

تشکیل باشگاه هاى مختلف 
فکرى در نجف آباد

محمد مهدى فردوســى، مدیر عامل ســازمان رفاهى 
تفریحى شــهردارى نجف آباد گفت:طراحى، ساخت 
و تجهیز رســتوران بازى هاى فکرى کنــدو در محل 
فرهنگســراى خــارون و خانــه کودك شــکوفه در 
فرهنگسراى شهید محمد منتظرى از جمله شاخص ترین 
اقدامات صورت گرفته در این شهر است که با راه اندازى 
اولین مکتب خانه علوم خواجه نصیر الدین طوســى در 

محل خانه تاریخى نوریان، به نوعى تکمیل شد.
وى از مجموعه برنامه هاى برگزار شده با عنوان «نشانه 
گیرى خالقیــت در نجف آباد» به عنــوان بخش مهم 
دیگرى از این برنامه نام برد و اظهار داشت: در این برنامه 
ها که با عناوینى مانند یادگیرى با طعم لذت، شهد شیرین 
دومینو و جنگا، پاتوق صمیمــى مادر و کودك، من یک 
فسقلى هستیم و جشنواره هاى موشک هاى آبى و خواجه 
نصیر الدین طوسى برگزار شد، زیرمجموعه هاى مختلف 
سازمان میزبان نزدیک به 21 برنامه طى زمستان سال 

جارى بوده و خواهند بود.
وى با اشــاره به فعالیت دو ســال اخیــر در زمینه بازى 
هاى فکرى با عنوان شهد شیرین در رشته هایى مانند 
دومینو، جنگال، روبیک و اتللو بیان داشــت: توسعه این 
ورزش هاى فکرى که بیشــتر با محوریت رســتوران 
بازى هاى فکرى کندو و همراه با اهداى جوایز همراه بوده، 
به حدى بود که در حال حاضر به فاز تشکیل باشگاه هاى 

مختلف رسیده ایم.

توسعه گردشگرى،  راهکار حل 
مشکالت شرق اصفهان است

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور با اشاره به خشکسالى سال هاى اخیر 
و تاثیر این پدیده بر معیشت کشاورزان شرق اصفهان، 
ایجاد مشــاغل جدید و توسعه گردشــگرى را از جمله 
راهکارهاى حل مشکالت ساکنان این منطقه بیان کرد.

محمد  على افشانى گفت: با جذب سرمایه گذاران براى 
سرمایه گذارى و ایجاد مشاغل جدید در شرق اصفهان و 
توسعه گردشگرى در این منطقه مى توان به تقویت اقتصاد 
این منطقه کمک کرد.وى در عین حال با اشاره به اینکه 
شغل بسیارى از ساکنان شرق اصفهان کشاورزى مى باشد 
و کشاورزى نیازمند آب اســت، تصریح کرد: مسئوالن 
درصددند تا با اعمال مدیریت صحیح در مصرف آب در 
بخش هاى شــهرى و صنعت و صرفه جویى آب در این 

بخش ها، آب مورد نیاز کشاورزان را تامین کنند.

روى خط

80 درصــد شــیرتولیدى  نصــف جهــان 
خمینى شهر توســط دامدارى هاى اصغرآباد 

تأمین مى شود.
رئیس شــوراى شــهر اصغــر آبــاد گفت:

اصغــر آبــاد بیشــترین تولیدى دامــدارى، 
محصوالت باغى و صیفى جات شهرســتان 
خمینى شهر را دارد. مصداق آن هم تأمین 80 
درصد شیر تولیدى خمینى شهر توسط دامداران 

اصغرآباد  است.
اســماعیل جارى در ادامه افزود: بیشــترین 
تولیدى کشاورزى اصغر آباد شامل میوه هاى 
درختى گالبى، سیبرى و محصوالت باغى و 
صیفى جات و انواع سبزیجات است. همچنین 
اصغر آبــاد با وجود پتانســیل هــاى طبیعى 
توانســته ازلحاظ زیســت محیطى  به عنوان 
یکى ازپاك ترین شــهرهاى زیست محیطى 
اطــراف اصفهان بزرگ مطرح باشــد. ضمن 
اینکه پارك کوهستانى در شمال اصغر آباد با 
ورود ســرمایه گذار و مشارکت هاى مردمى و 
با توجه به  چشم انداز فضاى سبز و کوه هاى 
قابل کوهنوردى و نیز وجود کانــال نکو آباد  
درکنار آن و دسترســى راحت بــه کمربندى 
نجف آباد- خمینى شــهر، مــى تواند یکى از 
جاذبه هاى  بســیار زیباى خمینى شهر و حتى 

اصفهان بزرگ شود.

اعظم محمدى

نبود جاده کمربندى و تردد خودروهاى سنگین از داخل 
شهر، خطرات جانى و مالى زیادى براى ساکنان خوانسار 

به بار مى آورد و به زیرساخت هاى شهر آسیب مى زند.
هوشنگ صانعى رئیس شوراى شهر خوانسار با بیان اینکه 
با درآمد اندك نمى توان براى توسعه شهر اقدام کرد، گفت: 
درآمد پایدار براى شهردارى هاى شهرهاى کوچک بسیار 
الزم و ضرورى است که متأسفانه شهردارى ها به دلیل 
اندك درآمدشان نمى توانند درآمد پایدارى جهت توسعه 
شهرى داشته باشند و این دغدغه اصلى شهردارى ماست.

صانعى همچنین گفت: با توجه به اینکه خوانسار باغ شهر 
است و شــهردارى هزینه هاى خدماتى زیادى را متقبل 
مى شــود با توجه به این نمى توان با درآمد اندك شهر را  

توسعه خوبى  داد. 
وى جمعیت ثابت خوانسار را 22 هزار نفر و جمعیت شناور 
آن را ده برابر جمعیت ثابت عنوان کرد و گفت: جمعیت 22 
هزار نفرى خوانسار در ایام بهار و تابستان و ایام محرم به 
ده برابر مى رسد که براى خدمات دهى به این جمعیت نیاز 

به امکانات زیادى است در حالى که این جمعیت جزو آمار 
جمعیتى شهر محسوب نمى شود.

وى همچنین به دیگر مشکالت هم اشاره کرد و گفت: 
نبود جاده کمربندى، عدم اشــتغال جوانان، عدم جذب 
سرمایه گذار و عدم استقرار پزشکان متخصص از جمله 
مشکالت شهر است که حضور خیرین توانسته درصدى 
از مشکالت حوزه عمرانى، فرهنگى و بهداشت و درمان 

شهر را مرتفع سازى کند.
صانعى درخصوص نبــود جاده کمربنــدى براى تردد 
خودروهاى ســنگین اظهار داشت: نبود جاده کمربندى 
و تردد خودروهاى سنگین از داخل شهر خطرات جانى و 
مالى زیادى به بار مى آورد و به زیرساخت هاى شهر آسیب 

مى زند و همچنین موجب بار ترافیکى در شهر مى شود. 
به گفته رئیس شــوراى شــهر خوانســار، علت اینکه 
سرمایه گذاران تمایل کمى نسبت به سرمایه گذارى در 
شهرهاى داراى امکانات دارند این است که سرمایه گذار 
در این شهرها مشــمول مالیات مى شــود در حالى که 
ســرمایه گذارى در مناطق محــروم از معافیت مالیاتى 

برخوردار مى شوند. 

نصــف جهان ایجــاد درآمــد پایدارمهمتریــن دغدغه 
شهردارى جوزدان اســت واندك درآمدى هم که دارد 

بابت هزینه هاى جارى صرف مى شود.
رییس شــوراى شــهر جوزدان گفت: جوزدان  از توابع 
شهرستان نجف آباد با جمعیتى بالغ بر هفت هزار نفراست 

که با فوالد شهر، لنجان و نجف آباد همجواراست.
بهروز جعفرى، یکى از مصوبات شــوراى شهر جوزدان 
را ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد و گفت: شهردارى هاى 
شهرهاى کوچک و کم جمعیت، درآمد پایدارى ندارند و 
با مشکالت بسیارى روبرو هستند و اندك درآمد پایدارى 
هم که کســب مى کنند باید بابت هزینــه هاى جارى 

صرف شود. 

وى گفت: برنامه شوراى شهر در جهت کسب درآمدى 
پایدار براى شهردارى، بحث جذب سرمایه گذار است که 
براى تحقق این مهم، زمینى به متراژ کلى 40 هکتار با 

مشارکت و همکارى مالکان شخصى  در نظر گرفته شده 
که 15 هکتار آن  براى کارگاه هاى بافت مبلمان شهرى، 
ادارى و خانگى با هدف اشــتغالزایى و پرداخت عوارض 

اختصاص داده مى شود. 
جعفرى تصریح کرد: در حال حاضر زیر ساخت ها را آماده 
سازى کردیم. همچنین دغدغه ســاخت و ساز مسکن 
ارزان قیمت دربخشــى از فضاى کلى را با هدف توسعه 

شهرى داریم.
وى از تخصیص بودجه  امســال درحوزه هاى مختلف 
خصوصًا  حوزه عمرانى سخن گفت وعنوان کرد: بودجه 
امسال شهردارى دو میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که 

80 درصد آن محقق شده است.

نصف جهان 70 درصد جمعیت شــهر نصرآباد، قبل از 
بحران خشکسالى عشایر بودند که بدلیل کمبود مراتع و 
گرانى علوفه، سکونت را بر زندگى عشایرى ترجیح دادند 

و در حال حاضر اکثریت آنان بیکارهستند.
رئیس شوراى شهر نصرآباد از توابع شهرستان اصفهان 
گفت: شــهر نصر آباد بــا جمعیت 6600 نفــر ازوجود 
مشــکالتى همچون بیکارى، عدم اجراى پروژه هاى 
عمرانى و نبود درآمد پایدار در ســختى بسر مى برد که 
براى رفع این مشــکالت به حمایت و مساعدت دولت 

نیازمند است.
حســین عرب مختارى، با اشــاره به اینکه 70 درصد 
جمعیت نصرآباد عشایربودند عنوان کرد: عشایربدلیل 
کمبود مراتع و گرانــى علوفه، ســکونت را بر زندگى 
عشــایرى ترجیح دادند و در حال حاضر بیکار و بدون 
شــغل در نصر آباد بســر مى برند ولى زنان عشایر در 
بحث صنایع دستى، قالى مى بافند که کسب درآمدى 
داشته  باشــند ولى بازار فرش دســت باف هم با رکود 

مواجه است.

عدم اشتغالزایى، مشــکل اصلى مردم نصرآباد است. 
شوراى شــهر هم براى رفع این مشکل در نظر دارد در 
بحث عمرانى اقداماتى داشته باشــد که بدلیل کمبود 

بودجه ، تحقق آنها مسکوت مانده است. 
عرب مختارى با بیان ایــن مطلب گفت: جاده ترانزیت 
نصرآباد – شــهرضا به طول 25 کیلومتربا عرض کم و 
تردد زیاد روبروست که این تهدیدى براى جان و مال 

افراد اســت. براى دو بانده کردن این جــاده، اعتبارى 
بالغ بر 18 میلیارد تومان برآورد شــده که  از توان مالى 
شهردارى خارج اســت و نیاز به مساعدت اداره کل راه 
و شهرسازى  دارد. همچنین در طرح تفصیلى مصوب 
شد یکى از خیابان هاى سطح شهر به طول 2 کیلومتر و 
عرض 10 متر، به میزان 30 متر تعریض شود که در حال 
حاضر یک دوم خیابان آزادسازى شده و ما بقى آن نیاز 

به تامین اعتبار دارد.
 استقرار ایســتگاه CNG  در خیابان اصلى نصر آباد 
راهکارمناســبى براى کســب درآمد پایدار شهردارى 
اســت که اگر دولــت حمایــت کند ویک هــزار متر 
لوله گــذارى شــود مابقــى کار را شــهردارى انجام 

خواهد داد. 
عرب مختارى درادامه با بیان این مطلب افزود: بودجه 
امسال شهردارى یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده 
که به طور کامل محقق شده ولى با صراحت باید گفت  
این بودجه، جوابگوى اجــراى کامل پروژهاى عمرانى 

خصوصًا راه اندازى ایستگاه CNG نیست. 

رئیس شوراى شهر خوانسار

تردد خودروهاى سنگین 
به زیرساخت هاى خوانسار آسیب مى زند

اکثریت عشایر نصرآباد بیکارند

شهردار گلپایگان گفت: در شــهر گلپایگان با جمعیت 
60 هزار نفر، روزانه 30 تن زباله خانگى از ســطح شهر 
جمع آورى مى شود که سرانه هر نفر به صورت میانگین 

500 گرم است.
محمدامین جمالى افــزود: در روزهاى تعطیل جمعیت 
شهر افزایش پیدا مى کند و این میزان تولید زباله به دو 

برابر مى رسد.
شــهردار گلپایگان ادامه داد: با احداث کارخانه بازیافت 
زباله، زباله هاى شهر گلپایگان، خوانسار، گوگد، گلشهر 
و روستاهاى دو شهرستان براى بازیافت به این کارخانه 

انتقال داده مى شود.
■■■

وى اظهار داشــت: زباله هاى  پراکنده شــده در سطح 
جنگل و زمین ها تهدیدى براى محیط زیســت است و 
با احداث کارخانه بازیافت، ســرعت آلودگى را کاهش 

مى دهیم.
وى افزود: با فرهنگ سازى 50 درصد زباله ها را مى توان 

از محل مبدأ به مقصد تفکیک کرد.
وى اظهار داشــت: احداث کارخانه بازیافت گلپایگان و 
خوانسار در سه سال گذشته در این مکان آغاز شد، اما به 
دلیل برخى مشکالت، احداث کارخانه بازیافت از سال 
گذشته با رایزنى هاى فرماندار و نماینده شهرستان بحث 

ساخت آن ادامه پیدا کرد.
وى افــزود: تا کنــون دو میلیارد تومان بــراى احداث 

کارخانه بازیافت زباله هزینه شده است.
■■■

وى با اشــاره به اینکــه دو نوع دفن بهداشــتى و غیر 
بهداشتى  وجود دارد، افزود: در کشور دفن بهداشتى زباله 
به چند طریق صورت مى گیرد که یکى از این روش ها، 
در یکى از شهرهاى شیراز با وجود هشت سال از احداث 
کارخانه بازیافت زباله و فاصلــه دو کیلومترى از محل 
شهر انجام مى شود و هیچ گونه نفوذى از شیرابه زباله  به 

آب هاى زیرزمینى نداشته است.
وى عنوان کــرد: در این روش از طریق ترانشــه هاى 
بزرگى که حفارى مى شود و با یک شیب مناسب، روى 
لوله ها با قطر بزرگ سوراخ هایى ایجاد مى شود و سپس با 
استفاده از سایزها و انجام دانه بندى زباله کنترل مى شود 
تا از بروز شیرابه زباله به سطح زمین و آب هاى زیرزمینى 

جلوگیرى شود.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شــده جهت راه اندازى 

این کارخانه بیان داشت: ساخت و نصب سوله کارخانه 
بازیافت به مســاحت هزار و 560 متر، اجراى بتن کف 
سوله با سیمان ضد ســولفات به صورت مسلح با ارتفاع 
15 سانتى متر و مســاحت هزار و 560 متر مربع، اجراى 
دیوار کشى سوله با آجر لفتون به متراژ 9 هزار متر مربع 

انجام شده است.
وى گفت: حفارى چــاه براى تأمین آب فضاى ســبز 
کارخانه، کاشــت یک هزار اصل نهال، حفارى الکن 

شیرابه و محل باسکول، ســاخت اتاقک مانیتورینگ و 
کنترل نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

وى خاطرنشان کرد: با احداث کارخانه بازیافت زباله 51 
درصد سهام کارخانه متعلق به شهردارى گلپایگان، 20 
درصد شهردارى خوانسار،  11 درصد شهردارى گلشهر، 
هشت درصد شهردارى گوگد، پنج درصد شرکت تعاونى  
دهیارى خوانسار و پنج درصد  شرکت تعاونى روستائى 

گلپایگان روستایى خواهد بود.

شهردار گلپایگان خبر داد؛

سهم 500 گرمى هر شهروند گلپایگانى
 در تولید زباله

مهمترین دغدغه شهردارى جوزدان

اصغر آباد از پاك ترین 
شهرهاى زیست محیطى 
اطراف اصفهان است
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مدیر عامل شرکت عمران واحیاى بافت فرسوده کاشان 
از اعطاى تســهیالت براى خرید و فــروش واحدهاى 

مسکونى در بافت فرسوده تا پایان بهمن خبر داد.
مهدى هوشــمندى نــژاد بیان داشــت: بــا توجه به

 سیاســت هاى کشــور در حوزه بازآفرینى شــهرى، 
تســهیالت 500میلیون ریالى جهــت خرید خانه هاى 
نوساز(کمتر از10سال)،داراى پروانه ساختمانى، پایان کار 
یا مفاصاحساب، با سود 8 درصد(نرخ تسهیالت در زمان 
عقد قرارداد 18 درصداست که 10 درصد آن توسط دولت 
حمایت مى شود)و بدون سپرده گذارى به عاملیت بانک 

مسکن پرداخت مى شود.

 وى با اشاره به این نکته که فرصت ثبت نام و درخواست 
این نوع تسهیالت تا پایان بهمن ماه است، افزود: با توجه 
به کمبود وقت، از همشهریانى که  واجد شرایط اعطاى 
تسهیالت در بافت فرسوده هستند، تقاضا مى شود نسبت 

به دریافت این وام اقدام نمایند.
 مدیرعامل شرکت عمران واحیاى بافت فرسوده کاشان 
در پایان گفت: تسهیالت بافت فرسوده در زمینه ساخت 
مسکن  دایر بوده و متقاضیان مى توانند ضمن دریافت 
حداقل50 درصد تخفیف براى صدور مجوزساختمانى از 
شهردارى کاشان، براى ثبت نام و دریافت تسهیالت به 

facility.udrc.ir  مراجعه کنند.

شهردار زرین شــهر گفت: دود کم کارى اداره کل امور 
مالیاتى اصفهان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، امروز 

در چشم شهردارى هاى استان مى رود.
میثــم محمدى اظهار داشــت: طبق گزارشــات ارایه 
شــده توســط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى کشــور مشــخص شــد، میانگین تحقق 
مالیات بر ارزش افزوده در اســتان اصفهان پایین ترین 
رقم در کشــور اســت و میانگین تحقق بودجه مالیات 
بر ارزش افزوده در کشــور تا 8 بهمن مــاه، 84 درصد 
بوده، در حالى که ایــن مهم در اســتان اصفهان تنها 

60 درصد است.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: نکته قابل توجه در این 
گزارش آن بود که مالیات تکلیفى استان اصفهان بیشتر 
از نُرم محقق شده بود، اما وضعیت تحقق ارزش افزوده 
استان اصفهان بسیار اسفناك است و علت این مسئله نیز 
کم کارى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان در حوزه 

ارزش افزوده اعالم شد.
وى ادامه داد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده 
متعلق به اســتان بوده و چنانچه کم کارى در این حوزه 
انجام نمى گرفت، اســتان اصفهان و شــهردارى هاى 
این اســتان با بســیارى از مشــکالت پیش رو مواجه 

نبودند.

کم کارى اداره امورمالیاتى 
درچشم شهردارى ها

اعطاى وام 50 میلیونى براى 
احیاى بافت فرسوده کاشان

آزادسازى 19هزار متر در 
سطح معابر کاشان

سرپرست منطقه2 شــهردارى کاشان گفت:در یک 
سال گذشته بیش از 19هزار متر مربع آزاد سازى در 

سطح منطقه2 صورت گرفته است.
احمد شــاه باالیى با بیان اینکه شهروندان کاشانى 
تعامــل و همکارى خوبــى در زمینه آزاد ســازى با 
شهردارى منطقه 2 دارند، بیان داشت:طى یک سال 
گذشته بیش از 19هزار متر مربع آزاد سازى با اعتبارى 
بالغ بر 163میلیارد ریال در منطقه 2 شهردارى انجام 

شده است.
وى افزود:با آزاد ســازى این معابــر، زمینه کاهش 
ترافیک، تسهیل و تســریع در حرکت وسائل نقلیه 
وخودروهاى امدادى در معابر اصلى و پر ازدحام شهر 

فراهم شده است.
شــاه باالیى اظهارداشت:این آزادســازى در میدان 
12فروردیــن کــوى جمــال آباد،زیدى12مترى 
عموحسنى ،خیابان 22بهمن کوچه جنب ریسندگى 
و بافندگى،بلوار کشــاورز،میدان شــورا ابتداى بلوار 

خاندایى و ...صورت گرفته است.
 سرپرست منطقه2 شــهردارى در پایان خاطر نشان 
کرد: این آزادســازى ها با هدف حــذف گره هاى 
ترافیکى،رفع مشکالت عبور و مرور، سهولت خدمت 
رسانى به شهروندان و دسترسى آسان به معابر شهرى 

صورت گرفته است.

بهره بردارى و کلنگ زنى
5 پروژه در شاهین شهر 

در دهه مبارك فجر ســال جارى پنج پروژه شهرى 
شهردارى شــاهین شــهر به بهره بردارى یا کلنگ 

زنى خواهد شد
عیسى بهمنى، شهردار شــاهین شهر گفت: در دهه 
مبارك فجر سال جارى پنج پروژه شهرى شهردارى 
شاهین شــهر شــامل بهره بردارى از فاز اول پروژه 
بوستان مســکن مهر، بوســتان محله اى طیب در 
گلدیس، فاز اول میدان شهدا در ورودى شرق شهر 
و کلنگ زنى زیرگذر پروژه میدان امام حســین(ع) 
و پروژه مشــارکتى تجارى،ادارى خیابان شــهید 
بهشــتى(مخابرات)  با اعتبارى بالغ بر هزار و 305 
میلیارد ریال به بهره بردارى یا کلنگ زنى خواهد شد.

وى در ادامــه اظهار داشــت: با توجه به فرســوده 
بودن ناوگان ســازمان اتوبوسرانى شــاهین شهر 
و حومه، شــهردارى با مساعدت شــوراى اسالمى 
شهر قرارداد خرید پنج دســتگاه اتوبوس را از ردیف 
صرفه جویى هاى هزینه هاى جارى منعقد نموده که 
امیدواریم تا پایان سال جارى به ناوگان حمل و نقل 

ملحق شود.
بهمنى تصریح نمود: شــهردارى شــاهین شهر در 
حال حاضر ادامــه احداث پــارك ترافیکى کودك، 
پارك هاى محله اى سطح شــهر، نهضت آسفالت 
، پروژه مشــارکتى میدان امام حســین(ع)، سیتى 
سنتر نور، پروژه مشارکتى خیابان آیت ا... طالقانى و 
ساختمان شهردارى را در دستور کار خود قرار داده که 

در حال پیشرفت فیزیکى است.

نصب تمثال شهدا 
در سطح شهر دولت آباد

شهردارى با ساخت تمثال مبارك شهدا و نصب آنها 
در مبادى ورودى شهر یاد و نام مبارك شهداى هشت 

سال دفاع مقدس را گرامى میدارد.
جلســه اى به منظــور تعیین مکان نصــب تمثال 
شــهدا با حضور امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان برخوار و نماینده خانواده شهدا، 
شهردار و معاونین، رییس شــوراى شهر و مسئول 
روابط عمومى شــهردارى در دفتر امام جمعه برگزار 

شد.
شهردار دولت آباد در این جلسه با بیان این مطلب که 
نصب تمثال شهداى شهر دولت آباد از اولویت هاى 
ما بوده، گفت: یکى از موضوعاتى که تیم کارشناسى 
شــهردارى براى نصب این المان ها در نظر داشته، 

تهیه و ساخت طرحى ماندگار و تاثیر گذار بوده است.
حمیدرضا فدایى افزود: طرح برگزیده ازبین 30 طرح 
ارائه شــده، انتخاب و ظرف دو ماه آینده در مبادى 
ورودى و همچنین نقاط مهم ســطح شــهر نصب 

خواهند شد.

روى خط

شهردار شــهرضا گفت: کمترین نرخ کرایه تاکسى در 
استان 500 تومان و در شــهرضا درحدود 350 تومان 

است.
رحیم جافرى اظهارداشت: ساختار شهرها از گذشته تا به 
امروز تغییرات زیادى کرده و این مســئله بر کاربرد نوع 

وسیله نقلیه مورد استفاده بشر نیز تأثیر گذاشته است.
وى ادامه داد: ظهور اسالم شیوه ســاختارى شهرها را 
دگرگون کرده و باعث شد تا شهرها از نوع دایره اى به نوع 
خطى تغییر شکل دهند، اما بیشترین تغییرات در ساختار 
شــهرها در دوران معاصر انجام شد که با ظهور وسایل 

نقلیه موتورى، فرآیند خیابان سازى افزایش یافت.
شهردار شــهرضا در بخش دیگرى از سخنان خود، با 
اشــاره به وجود دو گونه حمل و نقل جاده اى و ریلى در 
شهرضا، گفت: این شهرستان از نظر حمل و نقل جاده اى 
در شمار مهمترین شهرهاى ایران است تا جایى که بیش 
از دو هزار خودروى ســنگین درآن وجود دارد که زمینه 

ارتزاق حداقل 40 هزار خانواده را ایجاد کرده است.
جافرى اضافه کرد: در شــهرضا 37 دفتر تاکسى تلفنى 
وجود دارد که از این تعداد، چهار مرکز به تاکســى ویژه 

بانوان اختصاص دارد.
وى افزود: در حوزه اتوبوســرانى نیز شهردارى شهرضا 
داراى 60 دســتگاه اتوبوس اســت که از این تعداد 43 
دستگاه فعال هســتند و برخالف تعهدات شهردارى به 
همه مناطق روستایى، روســتاى منظریه و شهر گلشن 

نیز سرویس دهى مى کنند.
شــهردار شــهرضا اظهارداشــت: میانگین عمر مفید 
اتوبوس ها 11 ســال اســت و این در حالى اســت که 
اتوبوس هاى درون شهرى شهرضا بیش از دو برابر عمر 

مفید خود را طى کرده اند.
جافرى گفت: هزینه هر سفر با اتوبوس 765 تومان است 

که این مبلغ باید به وسیله دولت، شهردارى و مردم به 
نسبت برابر یک سوم تأمین شود، اما از آنجا که دولت ها 
به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده اند، شهردارى 
مجبور است بخشى از سهم دولت را از مردم وصول کند 
که به این دلیل هزینه هر سفر درون شهرى در شهرضا 

به 255 تومان افزایش یافته است.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنان خود، اظهار کرد: در 
شهرضا 600 تاکسى خطى، بى ســیم گردشى و تلفنى 
وجود دارد که باوجود مشکالت فراوان، همچنان به ارائه 

خدمات به شهروندان ادامه مى دهند.
جافرى تأکید کرد: وقتى قیمت لوازم یدکى و ســوخت 
خودرو گران مى شود، الزم اســت، نرخ کرایه تاکسى 
نیز افزایش یابد تا رانندگان تاکسى نیز بتوانند راحت تر 

امرار معاش کنند.

دریافت کمترین نرخ کرایه تاکسى در شهرضا 

نصف جهــان شوراى شهرو شــهردارى نطنز 
براى توسعه گردشــگرى، طرح آماده سازى 
زیر ساخت هاى گردشگرى نطنز را در دست 
اقــدام دارند.رییس شــوراى شــهر نطنز به 
نصف جهان گفــت: 95 درصد گردشــگران 
نطنز خارجى هســتند. ولى نطنز براى اسکان 
گردشــگران اقامتگاه کافى ندارد. پس براى 
تحقق این مهــم، در حال آماده ســازى  زیر 
ساخت هاى گردشــگرى براى اسکان بیش 
از یک روز گردشگران هستیم که با همکارى 
بخش خصوصى اجرایى خواهد شــد.محمد 
مرادى با اشاره به طبیعت بکر نطنز که از یک 
طرف کویــرى و از طرف دیگر کوهســتانى 
اســت گفت: رویش گل و گیاه  دارویى در دل 
کوهستان و شــادابى برگ درختان در جذب 
گردشگر تاثیربسزایى دارد. عالوه بر این، آثار 
تاریخى همچون مسجد جامع از دوره ساسانى، 
قلعه کوهاب، مســجد کوه میر، بــازار نطنز،
 خانه هاى تاریخــى، گنبد باز، مقبره شــیخ 
عبدالصمد، مقبره امام زیــن العابدین و مقبره 
سید واقف که در محله افوشته وجود دارد، مورد 

استقبال  گردشگران بوده است.
وى ضمن اهمیت به توسعه گردشگرى نطنز،  
به تحقق سند چشم انداز شــهردارى  در سه 
بازه زمانى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
اشــاره و عنوان کرد: برنامه کوتاه مدت آماده 
سازى زیر ساخت ها، برنامه میان مدت شامل 
جذب گردشگر و گیاهان دارویى وبرنامه بلند 
مدت شامل خیابان کشــى هاى سطح شهر

 است. 

نصف جهان  خیرین شــهر دهق70 درصد بار مالى دولت را متقبل شــدند و این شــاخصه، شــهر دهق را به شــهر 
نیکو کاران معروف کرده است. 

رییس شوراى شــهر دهق گفت: خیرین 
شهر دهق در حوزه بهداشــت و درمان، 
مدرسه ودانشگاه سازى ونیز جاده سازى، 

اقدامات خیرخواهانه اى داشته و دارند.
زین العابدین على عسگرى با بیان اینکه 
خیرین دهق  دربحث بهداشت و درمان، 
کلینیک تخصصى احــداث و راه اندازى 
کردند، گفت: خیرین بهداشــت و درمان 
دهق براى ساخت و ســاز یک کلینیک 
تخصصى، اعتبارى بالغ بــر 12 میلیارد 
تومان را طى 11 ماه عملیات اجرایى صرف 
کردند. این کلینیک با ارایــه امکانات و 
تجهیزات به روز شامل بخش هاى دیالیز، 

رادیو گرافى، سونوگرافى، مامو گرافى، آزمایشگاه، تست اکو و نوارقلب و  دندانپزشکى است.
به گفته وى خیرین فعال در راه و شهر سازى در بخش جاده سازى توانستند با اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد و 700 میلیون 

تومان، جاده دهق به میمه را احداث و راه اندازى کنند.
رییس شوراى شهر دهق با اشاره به اقدامات خیر خواهانه نیکوکاران، خاطرنشان ساخت: شهر دهق به همت خیرین در 
حال توسعه و رونق است.زیرا خیرین 70 درصد بار مالى دولت را متقبل شدند و با شناسایى و نیاز سنجى شهرى، اقدام 

خیرخواهانه در رفع نیازشهر مى کنند.   

شهر دهق به شهر نیکو کاران معروف است

اعظم محمدى

70 درصد گل محمدى شهرستان  کاشان در منطقه برزك 
تولید مى شود. بر این اساس برزك بزرگترین قطب  تولید 

گالب و عرقیات کشور است.
رییس شوراى شــهربرزك با بیان اینکه برزك در توسعه 
کشاورزى نقش بسزایى دارد، گفت: 70 درصد گل محمدى 
شهرستان کاشــان در منطقه برزك تولید مى شود بر این 
اساس بیش ترین کارگاه هاى سنتى و کارخانجات صنعتى 
گالب گیرى در این منطقه مستقر است که نقش موثرى در  
ایجاد اشتغالزایى در بخش کشاورزى و صنایع جانبى دارد. 
همچنین این کارگاه  و کارخانه ها نقش موثرى درتوسعه و 

مصرف محصوالت کشاورزى دارند .
منصور صباغیان،  با اشاره به مزیت گالب گیرى در منطقه 
برزك، به مشــکالت و دغدغه هاى شهردارى هم اشاره و 
عنوان کرد: ما دو سالى است که با اداره محیط زیست مشکل 
داریم چرا که محیط زیســت کارگاه ها ى سنتى و صنایع 
صنعتى گالب گیرى را جزو صنایع آالینده محسوب کرده 
که پسماند آن تفاله هاى گل محمدى است. شایان ذکر است 

چنانچه گالب گیرى متوقف شــود ضرر زیادى به  بخش 
کشاورزى و اشتغال این منطقه زده مى شود. 

وى تصریح کرد: قانونى که محیط زیست براى بحث گالب 
گیرى اجرا مى کند قانون سلیقه اى اســت زیرا در کاشان 
سخت گیرى مى شــود در حالیکه در فارس و کرمان این 
سخت گیرى ها وجود ندارد. همچنین اداره محیط زیست، 
کل منطقه برزك را منطقه حفاظت شــده، مشخص کرده 
است و مشــکل اینجاست که بایســتى مزارع و منابع آبى 
مردم از منطقه حفاظت شده خارج شود زیرا در آینده  توسعه 
کشاورزى در جهت بهســازى منابع آبى با مشکل مواجه 

خواهد شد. 

شهرضا در حوزه اتوبوسرانى نیز داراى 60 دستگاه اتوبوس است و به همه مناطق روستایى، منظریه و گلشن 
سرویس  داده مى شود

نصف جهــان  شوراى شهر و شــهردارى زاینده رود 
براى اشــتغالزایى بیش از 600 نفر بیــکار در حال 
بررســى طرح هاى گردشگرى با مشــارکت بنیاد 

مسکن و ذوب آهن است.
رئیس شوراى اسالمى شهر زاینده رود گفت: زاینده 
رود از توابع شهرســتان لنجان بوده و جمعیتى بالغ 
بر 10 هــزارو 600 نفر دارد که اکثریت شــغل آنها 
کشاورزى و 30 درصد هم در کارخانه هاى ذوب آهن 
وصنایع نظامى در جوار زاینده رود، مشغول به کارند.

عبدالعلى قاســمى همچنین گفت: با وجود بحران 
خشکســالى و افزایش تعداد بیکاران  شهر، شوراى 
شهر و شهردارى برآن شد تا با ســر شمارى، تعداد 
بیکاران شــهر را براى اشــتغالزایى   ثبت نام کند 
که طــى آن توانســتیم 600 نفر بیــکار را ثبت نام

 کنیم.
موقعیــت مکانى شــهر زاینــده رود بــه گونه اى 
اســت که رودخانه زاینده رود از وســط شهر عبور
 مى کند و وجود جاذبه هاى گردشــگرى بکر مثل 
تپه هاى جنوبى ، شالیزارها و آثار تاریخى همچون

 امامزاده ســید احمد(ع) با قدمت بیش از 500 سال 
وپل تاریخى بهجــت آباد با قدمت بیــش از 150 
ســال، طرح هاى گردشگرى را ترســیم مى کند. 
قاســمى با بیان این مطلب افزود: در تالش هستیم

 که بعد از بررســى مشــاوره با بنیاد مسکن و ذوب 
آهن نشســتى براى اجرایى شــدن ایــن طرح ها 
داشــته باشــیم. لذا با تحقق این مهم هم مشکل 
اشتغالزایى جوانان و هم درآمد پایدار شهردارى حل 

خواهد شد.

درآمد پایدار شهردارى زاینده رود حل خواهد شد

نصف جهــان   سرمایه گذارى با هدف توسعه شهرى هرند 
در هر بخش تجارى، رفاهــى، واگذارى پارك ها به بخش 
خصوصى و فعالیت هایى که در چارچوب روابط شــهرى 
باشــد، به مدت ده ســال از پرداخت عوارض به شهردارى 

معاف مى شود.
رییس شوراى شهر هرند با اعالم این خبر به نصف جهان 
گفت: شهردارى هاى شــهرهاى کوچک درآمد پایدارى 
ندارند و متکى به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سوخت 
و آالیندگى هوا هســتند. طبق یک تصمیم قرار بر این شد 
شــهردارى هرند براى توسعه شهرى از ســرمایه گذاران

 بخش هاى مختلف به مدت ده سال عوارضى نگیرد.
محمد على جعفرى با اشــاره به بودجــه 50 میلیارد ریالى 
امسال شهردارى که 70 درصد آن محقق شده است گفت: 
شهردارى هرند براى درآمد پایداردر تالش است در بحث 
جاذبه هاى گردشگرى بیشتر ورود پیدا کند و مصداق این 
توجه، اختصــاص 50 درصد بودجه به مرمت و بازســازى

 ابنیه هاى تاریخى هرند است.
جعفرى ضمن بیان اینکه این قنات سرچشــمه 70 الى 80 
حلقه چاه است عنوان کرد: شهر هرند همچنین داراى چهار 
آب انبارقدیمى  اســت که قدمت آنها به دوران قاجاریه و ما 
قبل آن بر مى گردد. البته یکى از این آب انبارها از لحاظ حجم 
و تعداد 40 پله ایى که دارد از بزرگترین آب انبارهاى ایران 
شناخته شده است.  شهردارى  هم براى مرمت و بازسازى 
این اثر تاریخى ملى امســال اعتبارى بالغ بر 100 میلیون 

تومان، هزینه کرد.
جعفرى همچنین گفت: بازار قدیمى، مسجد امام با قدمت 
500 سال، مســجد ســادات با قدمت 800 سال و مسجد 
جامع با قدمتى قبل از اسالم که آتشکده بوده و بعد از اسالم 
به مسجد تغییر یافت، همچنین خانه هاى قدیمى، بادگیر 
آب انبارها و بادگیــر خانه ها، پنج برج کبوتــر خانه ها که 
به دلیل کمبــود منابع مالى توان مرمت آنها را نداشــتیم و 
تعدادى از آنها به دلیل فرسودگى از بین رفت و کویر بکر  از 

جاذبه هاى گردشگرى  بسیار زیبا و دیدنى هرند هستند.

نصف جهان 80 درصد مراجعات مردمى به شوراى شهر 
باغشاد، بحث زمین و مسکن است.

رئیس شوراى اسالمى شهر باغشاد گفت: در تنگنا قرار 
گرفتن حریم شهرى، نبود پل ارتباطى قابل تردد وسایل 
نقلیه عمومى بین شهرها، استقرار کارخانه اى در شمال 
باغشاد و بحث زیســت محیطى آن، عدم اشتغالزایى در 
باغشــاد و اختالف مردم و بنیاد مسکن پیرامون تملک 
اراضى، مشکالت اصلى باغشاد است که شوراى شهر و 
شهردارى به عنوان مدیریت شهرى در حال پیگیرى و 

مرتفع سازى آنهاست.
محمد رحیمى در پاسخ به اینکه با استقرار کارخانه اى در 
شمال باغشاد چرا اشتغالزایى  در باغشاد با مشکل مواجه 
است گفت:  99 درصد نیروى کارخانه غیر بومى است و  
فقط دو نفراز باغشاد در این کارخانه فعالیت دارند و فعًال 

بحث اشتغالزایى جوانان باغشاد مسکوت مانده است.
وى همچنین اختالف مردم و بنیاد مسکن را مهمترین 

مشکل این شهر دانســت و گفت:  80 درصد مراجعات 
مردمى به شورا پیرامون  زمین هایى است که  در تملک 
بنیاد مسکن است، بنابر گفته اهالى این اراضى مالکیت 
شــخصى دارند و این اختالف حاکى از این اســت که 
ســاکنان با ارایه  مستندات از شــهردارى پروانه کسب 
دریافت کردند ولى براى دریافت سند مالکیت با مخالفت 
بنیاد مسکن روبروشدند زیرا این اراضى در تملک بنیاد 
مسکن است و شــرط صدور ســند، خریدارى زمین از 
سوى متقاضیان براى ساخت و ساز است. شوراى شهر 
و شهردارى هم براى حل و فصل این مشکل وارد عمل 
شــدند و در حال بررسى مســتندات ارایه شده از سوى 

مردم هستند.
رییس شوراى شــهر گفت: امید اســت با بنیاد مسکن 
جلسه اى در این باره برگزار کنیم و با استناد به  مدارك 
از ســوى دو طرف،  مشــکل تا حدودى مرتفع سازى

 شود.

95 درصد گردشگران 
نطنز خارجى هستند

 برزك؛ بزرگترین قطب تولید گالب و عرقیات کشور

اختالف مردم و بنیاد مسکن پیرامون
 تملک اراضى در باغشاد

رئیس شوراى شهر هرند خبر داد:

شهردارى هاى کوچک 
متکى به مالیات بر ارزش 

افزوده هستند
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزکاران 
را وعــده دادنــد آرزو کنیــد کــه وعــده خــدا راســت ترین 
وعده هاست. از راه و رســم پیامبرتان پیروى کنید که بهترین 
راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر(ص) تطبیق 

دهید که هدایت کننده ترین روش هاست.
موال على (ع)

همایش فرهنگ ترافیک با حضور آحاد مختلف شـهروندان در تـاالر درویش هرند 
برگزار شد.

در این همایش شـهردار هرند، رئیس شوراى شـهر و رئیس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان به سخنرانى پرداختند و نونهاالن اجراى برنامه کردند.

در پایان نیز با برگزارى قرعه کشى به 40 نفر از شرکت کنندگان کاله ایمنى اهدا شد.

جلسه مشترك شهرداران شهرستان هاى مبارکه و لنجان با معاون مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان امورمالیاتى کشور درخصوص پیگیري مطالبات مالیات بر ارزش افزوده 

و عوارض آالیندگى برگزار شد

جواد نصرى، شهردار فالورجان و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان از ناوگان 
حمل و نقل عمومى شهر و همچنین سازمان حمل و نقل جمعى این شهرستان بازدید 

و از کارکنان آنها تقدیر کردند.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر چادگان اعالم کرد: پرداخت عوارض 
خودرو عالوه بر شهردارى، در مرکز معاینه فنى واقع در ناحیه کارگاهى این شهر هم 

امکان پذیر است.

برگزارى همایش فرهنگ ترافیک
 در هرند

نشست شهرداران مبارکه و لنجان 
با معاون مالیات بر ارزش افزوده

تجلیل ازکارکنان ناوگان 
حمل و نقل عمومى فالورجان

پرداخت عوارض خودرو

سرپرســت منطقه دو شــهردارى کاشــان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
ســه هزار و154پیام مردمى از طریق ســامانه 137این منطقه ثبــت و پیگیرى 

شده است.
 احمد شاه باالیى بیان داشت: پویایى، کارامدى، فرهنگ سازى واطالع رسانى از 

مولفه هاى مهم این سامانه است.
وى تصریح کرد:ســامانه 137به شــناخت مســائل و مشــکالت شــهروندان 
کمــک کــرده و به عنــوان پــل ارتباطــى میــان شــهروندان و مســئولین 

شناخته مى شود.
شــاه باالیى تاکید کرد: ازســه هزار و154پیام رســیده از ابتداى ســال تاکنون، 
دوهزارو13پیام پاســخگویى وتعداد 997پیــام قابلیت اجرایى نداشــته و بقیه در 

خصوص تذکر و اطالع رسانى به شهروند بوده است.
سرپرست منطقه 2 شــهردارى کاشان در پایان افزود: بیشــترین درخواست هاى 
مردمى در مورد لکه گیرى آسفالت و جمع آورى زباله و نظافت شهر بوده و درخواست 
و رسیدگى در مورد ساخت و ساز هاى غیرمجاز، ســد معبر و فضاى سبز، از دیگر 

مواردى است که شهروندان با این سامانه تماس گرفتند.

ثبت و پاسخگویى
 به3000 درخواست مردمى در کاشان

نوسازي 
اتوبوس ها و کامیون هاي درون شهري

 افشــانی، معــاون عمرانی وزیــر کشــور و رئیس ســازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاي کشــور گفت: اتوبوس ها و کامیون هاي درون شــهري نوســازى 

مى شوند.
وى اظهــار داشــت: بــه رغــم تــالش هایی کــه تاکنــون صــورت گرفته 
اســت، متاســفانه  میزان ســوانح و تلفــات جــاده اي درون شــهري و برون 
شــهري ما در قیاس با کشــورهاي توســعه یافته رقم باالیی اســت و از این رو 
می بایســت به صورت جــدي تمهیــدات مناســبی را در راســتاي کاهش آن

 به کار برد.
وي خاطرنشان کرد: مقرر شده تا  متناسب با سهم هر دستگاه اجرایی دستورالعملی 
براي وزارتخانه ها و موسســات و سازمان ها  ارسال شــود تا با تالش مشترك و 
همگانی تاپایان برنامه ششــم میزان تلفات جاده اي درون شهري و برون شهري 

کاهش قابل مالحظه اي داشته باشد.
وي اظهار داشــت: در حوزه برون شــهري، اصالح راه ها، بهبود وضعیت عمومی 
شــبکه معابر  اعم از آزاد راه هاي اصلی و فرعی  و حذف نقاط حادثه خیز در تمامی 
راه هاي کشور و در حوزه درون شــهري نیز  توجه ویژه به روگذرها و زیرگذرها و 
عالئم رانندگی و حذف نقاط حادثه خیز از مهمترین نکاتی است که در این طرح به 

آن توجه شده است.

نصف جهان مشــکل نبود امکانات، نبــود تفرجگاه، 
نبود سرانه ورزشــى و فرهنگى، عدم آسفالت معابر و
 کوچه ها، نبود پزشــک در طرق رود شــهرى در 40 
کیلومترى نطنز با جمعیت 2700 نفر که 35 درصد آن، 
رده سنى بین 10 تا 19 سال است، نگاه ویژه مسئوالن 

را مى طلبد.
رضا مقیمى، رییس شوراى شهر طرق رود با اشاره به 
اینکه طرق رود در ســال 90 با تجمیع شش روستا به 
شهر تبدیل شد گفت: در همان زمان هم شوراى شهر و 
شهردارى راه اندازى شد ولى آنچه که تاکنون دغدغه 

اصلى شهردارى است کمبود بودجه است.
بودجه امســال شــهردارى دو میلیاردو 400 میلیون 
تومان بوده که 53 درصد آن محقق شده است. مقیمى 
با اشــاره به میزان بودجه گفت: جمعیت شــهرى در 
روزهاى تعطیل به 15 هزار نفر مى رسد که شهردارى 
براى بحث تفریحى رفاهى این جمعیت مکانى ندارد 
ضمن اینکه در شــهر ما یک درمانگاه با اعتبارى بالغ 
بر یک میلیارد تومان توسط یک خیر احداث شد ولى 
عدم اســتقرار پزشــک در این درمانگاه و مشکالت 
بهداشــت و درمــان جمعیــت طــرق رود را تهدید 
مى کند. از این رو از مســئوالن درخواســت حمایت 
براى مرتفع سازى مشکالت از جمله کمبود پزشک را  

داریم. 

نصف جهــان طرح تجمیع شبکه آبیارى کشاورزى در 
شهر کامو با هدف بهینه سازى و برآورداعتبارى بالغ بر 

2 میلیارد تومان درحال اجراست.
 ماشاء ا... ابوترابى، رییس شــوراى شهر کامو با بیان 
اینکه سرانه آب کشاورزى کامو نسبت به استان بهتر 
است، گفت: کامو از توابع شهرستان کاشان است و شغل 
اکثریت مردم آن کشاورزى است. عمده محصوالت 
کشاورزى آن گل محمدى، انگور و انواع  میوه جات و 

مقدارى هم کشت گندم و جو است.
ابوترابى با اشاره به شــرایط آب و هوایى مساعد کامو، 
عنوان کــرد:  شــهرکامو و چوگان به دلیل شــرایط 
آب و هوایى مســاعد، کشــت گل محمــدى خوبى 
دارد. زیرا کیفیت اســانس گل محمــدى درمناطق 
سردســیر بهتر و مطلــوب تراز جاهاى دیگر  اســت 
و این امتیاز بســیار خوبى براى گل محمدى شــهر 
کامو اســت. بــه همیــن دلیــل هرســاله آخرین 
جشــنواره گل محمــدى در شــهر کامــو برگــزار

 مى شود.
وى در ادامه افزود: شوراى شــهر در حوزه کشاورزى 
طرح تجمیع شبکه هاى آبیارى کشاورزى را مصوب 
کرد که با برآورد 2 میلیارد تومان شــبکه هاى آبیارى 
بهینه مى شود. پس براى تسریع عملیات اجرایى، این 

طرح وارد فاز اجرا شده است.

نصف جهــان  طرح جامع شهر کرکوند یک سالى است 
مصوب شده و به دنبال آن طرح تفصیلى شهر در حال 

تکمیل است. 
رئیس شوراى شــهر کرکوند گفت: امســال با ابالغ 
طرح جامع شهرى به شورا، ســند توسعه و چشم انداز 
5 ســاله طبق ضوابط در قالب طرح جامع شهر انجام 
مى گیرد ضمن اینکه طرح تفصیلى شهر هم در حال 

تکمیل است. 
بهروز اســماعیلى همچنین گفت: براى تهیه ســند 
توسعه و چشــم انداز پنج ساله شــهر پیگیر انتخاب 
پیمانکار هستیم که براساس تحقیقات و ارزیابى محلى 
و نیز اقتصادى شــهر با توجه به پتانسیل هاى شهر و
 شــرکت ها باید هرگونه اقدامى در قالب سند توسعه 
انجام گیرد تا از هر گونه خطا و موازى  کارى جلوگیرى 
شود و براساس درآمدهاى شهردارى پروژه ها در این 

سند تعریف مى شود. 
بــه گفتــه وى بودجــه امســال شــهردارى هفت 
میلیارد تومان بــوده که به دلیل عــدم وصول، مبلغ 
5 میلیارد و 700 میلیون تومــان اصالح بودجه انجام 
شــد و تاکنون نزدیک به 40 درصــد بودجه محقق

 شده است. 

اعظم محمدى

 مردم شهر زیار بیکارند و از لحاظ وضعیت اقتصادى 
دروضع نامناسبى بسر مى برند. این مردم  براى رهایى 

از این وضع نیاز به حمایت  دولت دارند.
رییس شوراى شهرزیار به نصف جهان گفت: مردم زیار 
از وضع اقتصادى خوبى برخوردار نیســتند در حالى که 
اشتغالزایى مى تواند آنان را از این وضعیت نامناسب نجات 
دهد.حجت ا... زارعى عنوان کرد: زیار از توابع شهرستان 
اصفهان است و جمعیتى بالغ برپنج هزارنفر دارد. شغل 
80 درصد مردم قبل از خشکسالى، کشاورزى بود و 20 

درصد دیگر هم راننده و کاسب کار بودند.

کمبود آب، باعث مهاجرت پنج درصد ساکنان شهر زیار 
به شهرهاى بزرگ شده است. رییس شوراى شهر زیار 
با بیان این مطلب افزود: براى خارج شــدن از وضعیت 
نامناسب اقتصادى شهر، طرح بندر خشک را پیش بینى 
کردیم که در نشستى با اســتاندار مطرح مى شود و در 

صورت موافقت، پیگیر اجراى آن خواهیم شد.
وى سرانه ورزشــى در زیار را صفر اعالم کرد و گفت: 
مجموعه ورزشى نداریم و فقط یک سالن غیر استاندارد 
وجود دارد کــه آن هم 18 ســال پیش احداث شــد. 
همچنین در بحث فرهنگى، شــهردارى وارد شده و در 
حال ساخت و ســاز یک کتابخانه براى شهر است. در 

دوره قبل هم یک پــارك بانوان احــداث و راه اندازى 
شد.

زارعى به آثار تاریخى زیار اشاره و عنوان کرد: مناره  زیار 
با قدمت 770 سال یکى از آثار تاریخى شهر است که 50 
درصد آن توسط میراث فرهنگى مرمت شد و شهردارى 
هم براى مرمت درصد باقى مانده بودجه اى ندارد ولى 
توانســته زمین هاى اطراف این مناره را آزادسازى کند 
و با آماده سازى زیر ســاخت ها و ارایه امکانات، بحث 

گردشگرى را با جذب گردشگر رونق دهد.
رییس شوراى شهر زیار از مسئوالن در خواست کرد فکر 

اساسى براى کمبود آب شرق اصفهان شود.

نصف جهــان آثار تاریخى و هنر دست زنان خالد آبادى 
شهرت ملى و جهانى پیدا کرده است.

رییس شوراى شهر خالد آباد گفت:  شــهرخالد آباد از 
توابع شهرســتان نطنز  پنج هزار نفر جمعیت دارد و با 
قدمتى دیرینه  داراى آثار تاریخى و صنایع دستى ملى 
و جهانى اســت. همچنین زادگاه مشاهیرى همچون 
ایرج خواجه امیرى، یکــى از خوانندگان معروف ایران 

است.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى شریفى، قالى 

شادسر که شــهره جهانى دارد را هنر دستان زنان خالد 
آباد دانســت و گفت: قالى شادسر هنر زنان خالد آبادى 
اســت که همچنان در کارگاه هاى قالــى بافى نقش
 مى بندد وبرتــرى هنر زنان قالى بــاف را به جهانیان 

معرفى کرده است.
وى ضمــن اینکه قالــى بافــى را از مهمترین صنایع 
دســتى خالد آباد دانســت، به آثار تاریخــى خالد آباد 
هم اشــاره و عنوان کرد: حمام تــوده از دوره صفوى ، 
مســجدامیرالمومنین(ع) با قدمت 600 سال، بقعه بابا 

جى با قدمت 150 سال تنها اثر تاریخى با معمارى یزدى  
در شمال اســتان، خانه هاى تاریخى از دوره قاجاریه، 
تپه هاى باستانى ابوذر و مسى با قدمت بیش از 6 هزار 
سال که ثبت ملى شدند، کاروانسراى خالدآباد در مسیر 
جاده ابریشم با قدمت بیش از 400 سال، مسجد بیرین با 
قدمت بیش از 800 سال از دوره ایلخانى و خانه تاریخى 
آقا گل انصارى متعلق به دوره قاجــار از مهمترین آثار 
تاریخى خالد آباد اســت. شــایان ذکر است شهردارى 
امسال براى مرمت و بازســازى خانه آقا گل و باباجى 
با میراث فرهنگى همکارى کرد ودر حــال اتمام این 

مهم است.
رییس شــوراى شــهر خالد آباد ضمن بیــان  تعدادى از 
پتانســیل هاى بالقوه  و بالفعل خالد آباد، به مشــکالت 
هم اشــاره و تشــریح کرد: شــهر خالــد آباد بــا وجود 
پتانسیل هاى بالقوه، از کمبودآب، تعطیلى بانک صادرات 
به دلیل عدم مدیریت صحیح و تعطیلى ایســتگاه پلیس 
در تنگنا بســر مى برد. زیــرا براى برقــرارى امنیت نیاز 
به راه اندازى مجدد ایســتگاه پلیس داریــم و همچنین 
بازنشستگان براى دریافت مستمرى خود از طریق بانک 
صادرات اقدام مى کنند که تعطیلى این بانک، مســتمرى 
بگیران  را با مشــکل جدى روبــرو کرده اســت. با این 
تفاصیل شهر تاریخى خالد آباد نیازمند حمایت دولت براى

 مرتفع سازى مشکالت مذکور است.

نصف جهان شــهر انارك از توابع شهرســتان نائین به 
دلیل معادن زیاد به کلکســیون معادن ایران معروف

 است.
رییس شوراى شهر انارك به نصف جهان گفت: انارك 
از توابع شهرستان نائین داراى 1700 نفر جمعیت است 
که قشــر کارى آن ها در معادن و صنایع پایین دست 

مشغول به کارند.
انارك به دلیل داشــتن معادن زیاد، کلکسیون معادن 
ایران نام گرفته اســت. على نعمتى ضمــن بیان این 
مطلب عنوان کرد: معدن سرب نخلک با قدمت دو هزار 
ســال، به عنوان کهن ترین معدن سرب ایران معروف

 است. 
وى با وجود کارخانه هاى صنعتــى و معادن در اطراف 

انارك جمعیت شهرى این شهر را رو به کاهش عنوان 
کرد و گفت: از دهــه 60 تاکنــون اکثرجوانان انارك 

براى کسب علم و دانش به شهرهاى بزرگ مهاجرت 
مى کنند که ایــن باعث کاهش رشــد جمعیت انارك 
شده است. پس براى افزایش جمعیت شهرى، مباحث 
اشتغالزایى و توســعه شــهرى از دغدغه هاى اصلى 
شــهردارى فعلى انارك اســت که بــراى تحقق این 
مهم، بحث جاذبه هاى گردشــگرى را در برنامه خود 

قرار دادیم. 
رییس شــوراى شــهر انارك به آثار تاریخى این شهر 
اشــاره و عنوان کرد: کاروانسراى عباســى متعلق به 
دوره شــاه عباس، موزه مردم شناســى، مسجد جامع 
متعلق به دوره ساســانى و مســجد حاج محمد رضا با 
قدمت 700 ســال  از جمله آثار تاریخى شــهرانارك 

است.

 رییس شوراى شهر زیار:

پیگیر اجراى بندر خشک
 در زیار هستیم 

قالى بافى از مهم ترین صنایع دستى خالد آباد استقالى بافى از مهم ترین صنایع دستى خالد آباد است

کهن ترین معدن سرب ایران در انارك استکهن ترین معدن سرب ایران در انارك است

طرح تفصیلى شهر کرکوند 
در حال تکمیل است

سرانه آب کامو نسبت
 به استان، بهتر است

طرق رود، درمانگاه دارد، 
پزشک ندارد


