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روش هایى براى از بین بردن چین و چروك صورتامکان تشخیص زود هنگام افت ولتاژ برق در اصفهانکشف یک شهر گمشده در نزدیکى ایرانتمام پروازهاى ترکیه، 5 شهر ایران را تبلیغ مى کنند شلیک هاى خونین در کارواش سالمتاستانتاریخ حوادث جهان نما

قدیمى ترین خانه کاشان در معرض غارت سودجویان

آب سد هر روز بیشتر آب مى رود
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تأثیر آلودگى هوا     
 در کارکرد کلیــــه ها

حزب مؤتلفه دو شقه شد

تأیید ها و تکذیب ها 
در پرونده تنبیه

 دانش آموز جودوکار
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باالخره جایزه 
بین المللى

 ابوالفضل پورعرب 
کجاست؟

3

مدیر مرکز پژوهشى کاشان شناسى دانشگاه کاشان گفت: 
بناى«عبدالــرزاق خان»، قدیمى ترین خانــه تاریخى این 
شهرســتان به دلیل بى توجهى در معرض تخریب و غارت 

سودجویان میراث فرهنگى قرار گرفته است.

حکایت محروم کردن ســتاره دهه 70 سینماى 
ایران از دریافت جایــزه  بین المللى اش، هرچند 
قدیمى اما مدتى است دوباره به یکى از موضوعات 
پربحث ســینما در فضاى مجازى بدل شــده، 
حکایت جایزه اى که بیش از 20 ســال پیش در 

جشنواره پیونگ یانگ براى بازى در فیلم...

12

ساکت در محاصره آرشیو ها!ساکت در محاصره آرشیو ها!
حمله  گازانبرى  به آقاى دبیرکلحمله  گازانبرى  به آقاى دبیرکل
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مدیرعامل آب منطقه اى اصفهان: حجم آب سد زاینده رود به یکى از کمترین میزان حجم ها از زمان احداث آن رسیده است

مرد بازى هاى 
بین المللى
 نیستى!

و باســــــــــواد است

رقابت نزدیک شهریار و جادوگر
«على» هاى فوتبال ایران (دایى و کریمى) هر دو محبوبیت باالیى دارند. از قضا 
هر دو هم پرسپولیسى هستند. با این همه اشتراك اما سال هاست با هم اختالف 
دارند. به هر حال محبوبیت این دو چهره شاخص و ممتاز فوتبال ایران در فضاى 

مجازى هم مشهود است. پژمان جمشیدى:
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ـــواد است ســــسوو باســـ تو و باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد استستد

20 سال بعد از یک اتفاق عجیب

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

96 -4 -339
عملیات مرمت نوار حفارى شامل ترانشه، 

نقب، حوادث انشعابات آب و فاضالب شهر 
نجف آباد (قسمت 6)

6/300/058/029316/000/000جارى

96 -4 -340
اجراى کلکتور اصلى شبکه جمع آورى و 

انتقال فاضالب شهر ابریشم
 (با ارزیابى کیفى)

عمرانى
(اسناد خزانه 

اسالمى)
17/654/655/284883/000/000

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/11/28

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/13

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 335)

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/667 مورخ 96/11/15 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
زمین مربوط به پارك اسباب بازى واقع در فالورجان- خیابان میثم را طبق شرایط و مشخصات ذیل براساس قیمت 

کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء براى مدت دو سال شمسى واگذار نماید.
الف) قیمت پایه بهره بردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ 

پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/07 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

د) شهردارى (کمیسیون) بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ه) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
و) دریافت کلیه مجوزهاى الزم به عهده برنده مزایده مى باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنت www.falavarjan مراجعه فرمائید.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند ســوم صورتجلسه 
مورخ 96/10/13 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و 
فروش 9 قطعه زمین با کاربرى خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 1396/12/15 جهت دریافت اســناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل 
اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 مى باشد.

* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است.

تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اولآگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد 

شهردارى نصر آباد

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در نظر دارد انجام 
نظافت  سالن هاى نمایشگاه و اتاق هاى ادارى محل برگزارى نمایشگاه 
واقع در پل شهرستان را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکت ها و مؤسساتى که در این زمینه 
فعالیت دارند دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1396/11/25 الى 1396/11/30 به دفتر مرکزى شــرکت واقع در 
خیابان عالمه امینى روبه روى خیابان فردوس ســاختمان شرکت 

نمایشگاه ها مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان
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همرد بازى ه بازى ىمرد ب ر
لبینالملبینبین المل بینالملال
تینیست نیست ن

شکست ذوب آهن به 
الدحیل کافى بود 
تا جمالت 
و حمالت 
قدیمى منتقدان 
ژنرال مبنى بر اینکه او 
مرد دیدارهاى 
بین المللى نیست 
دوباره بازنوشت شود.

نوبت اول

4
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معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى از آغــاز تبلیغات و معرفــى جاذبه هاى 
گردشــگرى پنج شهر کشــورمان در ایرالین ترکیش 

خبر داد.
محمد محب خدایى با اشــاره به برنامه ریزى هایى که 
از ماه هاى گذشــته براى معرفى و تبلیــغ جاذبه هاى 
گردشگرى پنج شهر کشــورمان در ایرالین ترکیش از 
سوى سازمان میراث فرهنگى آغاز شــده است افزود: 
خوشــبختانه این برنامه ریزى ها عملى شده و تبلیغات 

پنج شهر کشورمان در ترکیش آغاز شده است.
وى بــا بیان اینکــه بر اســاس توافق هــاى به عمل 

آمده با ترکیش قرار اســت جاذبه هاى گردشــگرى، 
آثــار فرهنگى- تاریخى و زیبایى هاى این  پنج شــهر 
کشورمان شامل تبریز، یزد، اهواز، همدان و کرمان در 
ترکیش انجام شــود افزود: در حال حاضر تبلیغات این 
شهرها در درون هواپیما و در ســایت شرکت ترکیش 
آغاز شــده و در مجله شــرکت ترکیش نیــز به زودى

 آغاز مى شود.
معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى در ادامه گفت: «بر اساس برنامه ریزى ها، به 
مسافرانى که با ایرالین ترکیش سفر مى کنند جایزه سفر 

به ایران اهدا مى شود.

برخى از نمایندگان مجلس طرح شناســایى درآمدهاى 
نامشروع مقامات و مسئولین کشور را تهیه کرده اند. این 
طرح به امضاى جمعى از نمایندگان رسیده و قرار است به 

زودى تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر، برخوار 
و میمه که یکــى از امضاکنندگان این طرح اســت در 
گفتگو با افکارنیوز اظهار کرد: بر اساس این طرح دولت 
موظف اســت ثروت هاى ناشــى از ربا، غصب ،رشوه ، 
اختالس ، ســرقت ، قمــار، سوءاســتفاده از موقوفات ، 
سوءاستفاده از مقاطعه کارى ها و معامالت دولتى ، فروش 
زمین هاى موات و مباحات اصلى ، دایرکردن اماکن فساد 

و سایر موارد غیرمشــروع را گرفته و به صاحب حق رد 
کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
نظر ما این است که اموال و دارایى هاى همه مسئولین از 
اول انقالب تاکنون باید بررسى و منبع آنها مشخص شود.

حاجى دلیگانى با بیان اینکه ما مى خواهیم «از کجا آورده 
اى؟» را اجرایى کنیم، گفت: اگر فردى دارایى هایى ناشى 
از ارث، منابع مشــروع و یا کار زیاد داشــته باید محترم 
شمرده شــود اما اگر فردى در طول مسئولیت و خدمت 
خود درآمد مشــکوك داشــته و ثروت وى بیش از حد 

متعارف افزایش یافته باید پاسخگو باشد.

تمام پروازهاى ترکیه
5 شهر ایران را تبلیغ مى کنند

شناسایى درآمدهاى نامشروع 
مقامات روى میز مجلس

مأموریت چهار نفره
  انتخاب| به دســتور دکتر حسن روحانى
 رئیس جمهور کمیته چهــار نفره اى از اعضاى دولت 
مأمور رســیدگى و پیگیرى حوادث ناخوشــایند در 
برخى از بازداشتگاه ها شــد. وزراى کشور، اطالعات، 
دادگسترى و معاون حقوقى رئیس جمهور مأموریت 
یافتند تا جزئیات امر را رسیدگى و پیگیرى دقیق نموده 
و گزارش بررســى هاى خود، از جمله قصور یا تقصیر 

احتمالى را به رئیس جمهور گزارش کنند.

تشنج بر سر یک نام
«جمهــورى  روزنامــه     خبر آنالین |
اسالمى» نوشــت: به دنبال مطرح شدن نامگذارى 
یکــى از خیابان هــاى اصلى شــهر زنجــان به نام 
آیت ا... هاشمى رفســنجانى در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر زنجان، دقایقى این شورا متشنج شد. در 
این جلسه که با حضور همه اعضا برگزار شد دو تن از 
اعضاى شوراى شهر زنجان با این نامگذارى به شدت 
مخالفت کردند ولى رئیس شوراى شهر زنجان گفت: 
امیدوارم قدر سرمایه هاى انقالب را بدانیم... در نهایت، 
کلیات نامگذارى یکى از خیابان هاى شــهر زنجان با 
اکثریت قریب به اتفاق اعضاى شــورا مورد تصویب 

قرار گرفت.

رازى که فاش شد
 598| کارشناس سابق شــبکه «العربیه» در 
کانال تلگرامى خود ناگفته اى از سردار سلیمانى را در 
روز ترور شهید «عماد مغنیه» نوشت. «نجاح محمد 
على» کارشــناس برجسته مســائل منطقه در متنى 
کوتاه از همراهى سردار سلیمانى در روز شهادت مغنیه 
خبر داده و نوشته است: «قاسم سلیمانى تنها دقایقى 
زودتر از  عمادمغنیه از ساختمان خارج و با خودرویش 
از منطقه دور شده بود؛ ده سال از این  ترور گذشت... اما 
خدا حاجى را براى این روزهاى ما زنده نگه داشت.» 
عماد فایز مغنیه از فرماندهــان نظامى حزب ا... لبنان 
بود که در 12 فوریه 2008 در انفجارى در دمشــق به 

شهادت رسید.

یک بازنشسته فرماندار شد!
  تابناك | شنیده ها حاکى از آن است که گزینه 
نهایى تصدى فرماندارى تبریز ، فردى است که نه تنها 
سابقه حضور در مجموعه وزارت کشور را ندارد، بلکه 
18 سال پیش از یک نهاد نظامى بازنشسته شده است. 
این امر در حالى صورت مى گیرد که پیش تر مسئوالن 
مختلف دولت و خصوصاً رئیس جمهور به بهره گیرى از 
مدیران جوان تر و تغییر نسل مدیران تأکید کرده بودند.

ضعیف ترین قشر جامعه
  الف| سید على خمینى، نوه امام خمینى(ره)گفت: 
بعضى  افراد تصور مى کنند هرکسى که روحانى است و 
عمامه به سر دارد، به حکومت وصل است و وضعش خوب 
است و از داخل خبر ندارند. ضعیف ترین قشر جامعه امروز 
هم جامعه روحانیت است که با سیلى صورت خود را سرخ 
نگه مى دارند و مشکالت اقتصادى و معیشتى دارند، اما 
مردم درك نمى کنند؛ تعدادى روحانى را مى بینند و فکر 

مى کنند همه اقشار روحانیت هم مانند هم هستند.

آقاى کارگردان 
ایرانى – آمریکایى!

  کافه سینما | بعد از هیاهوى بسیار بر سر 
حضور داوران دوپاسپورته در فجر35 ، حاال در جشنواره 
36 فجر، شش ســیمرغ نصیب فیلم «تنگه ابوقریب» 
شد که کارگردان آن دوپاسپورته است! جالب است که 
بودجه تولید تنگه ابوقریب را سازمان ارزشى اوج داده که 
گردانندگان آن مدام شعارهاى ضداستکبارى مى دهند 
ولى سفارش کار را به کارگردانى داده اند که بین ایران و 
آمریکا در رفت و آمد است! اینکه در تنگه ابوقریب فقط 
تلفات جنگ نشان داده مى شــود و درباره نقش آمریکا 
در امتداد جنگ کلمه اى حرف زده نمى شــود ناشى از 

دوپاسپورتى بودن است!

خبرخوان

ســایت «تابناك» نوشــت: گفته هاى ســردار سرلشکر 
فیروزآبادى موردتوجه وبسایت هاى خبرى و علمى خارجى 
قرارگرفته است و این پایگاه ها اقدام به بحث پیرامون این 

سخنان کرده اند. 
سردار سرلشکر فیروزآبادى، مشاور عالى نظامى فرمانده کل 
قوا،  هفته پیش با ذکر خاطره اى گفته بود افرادى چندین 
ســال پیش به  عنوان فعالیت براى جمــع آورى کمک به 
فلسطین به ایران آمدند.. .در اموالشان انواع جانوران صحرایى 
را خریده بودند مثل سوســمار، مارمولک و آفتاب پرست...

متوجه شدیم که پوســت آنها امواج اتمى را جذب مى کند 
و اینها جاســوس اتمى بودند که مى خواستند با این بهانه 
در داخل جمهورى اســالمى از طریق پوست این جانوران 
صحرایى به این نتیجه برســند که مــا در چه مکان هایى 
معدن اورانیــوم داریم و کجــا در حــال کار اتمى کردن 

هستیم.
وبسایت علمى LiveScience در مطلبى با نقل سخنان 
سرلشکر فیروزآبادى، از نگاهى علمى به این موضوع پرداخته 
است. این پایگاه علمى مى نویسد: اشاره به «امواج اتمى» 

در سخنان فیروزآبادى موضوع عجیبى است و این امواج به 
شکل واقعى وجود ندارند... این پایگاه با «اریک پیانکا» استاد 
جانورشناسى دانشگاه تگزاس در آستین که پیش  از این وى را 
با عنوان مرد مارمولکى مى شناختند هم گفتگو کرده که این 
متخصص گفته است: این ادعا که سوسمارها یا مارمولک ها 
مى توانند امواج اتمى را جذب کنند کامًال غیرمنطقى است، 
زیرا پوست مارمولک ها توانایى خاصى در جذب یا تشخیص 

اورانیوم یا سایر مواد رادیواکتیو ندارند.
«برى ســینروو» متخصص بیولوژى تکاملى در دانشگاه 
کالیفرنیا هم در پاسخ به اینکه آیا سوسمارها و مارمولک ها 
قادر به حس کردن اورانیوم در داخل معادن هستند یا خیر تا 
به این طریق مورد سوءاستفاده جاسوسى قرار بگیرند، بیان 
کرده: اینکه مارمولک ها قادر به شناسایى و کشف معادن 
اورانیوم باشــند با همه داده هاى علمى موجود در تناقض 
است. به گفته او مارمولک ها اصوًال ازآنجایى که حیواناتى 
خونسرد هستند، به دنبال مکان هایى گرم براى زندگى و 
استراحت مى گردند و طبیعتاً هیچ عالقه اى به معادن سرد 

اورانیوم ندارند. 

چند روز قبل سعید جلیلى، عضو شوراى عالى امنیت ملى 
کشورمان که براى بازدید از مناطق زلزله زده به سرپل 
ذهاب رفته بود، با اشــاره به امتناع امام جمعه«ســرپل 
ذهاب» از دریافت کانکــس و زندگى در چــادر براى 
همدردى با دیگر مردم زلزله زده در توییتر خود نوشت: 
«اگر امام جمعــه اى براى نوه اش جشــن تولد بگیرد

 رسانه اى مى شود،چرا کسى این اقدام امام جمعه سرپل 
ذهاب را ندید؟»

به این بهانه روزنامه «خراسان» با حجت االسالم فاطمى 
نسب، امام جمعه سرپل ذهاب گفتگوى کوتاهى انجام 
داده که وى در این گفتگو با بیــان اینکه منزل، دفتر و 
مصالى نماز جمعه ســرپل ذهاب تخریب شده است، 
اظهار کرد: من بیش از دو ماه از زمــان زلزله را در چادر 
زندگى کردم اما شوراى تأمین شهرستان با اصرار کارى 
کردند که مجبور شویم کانکس را قبول کنیم. وى افزود: 
منزل ما هم 100درصد تخریب شــده و جزو اقشــارى 
بودیم که مى توانستیم کانکس دولتى بگیریم اما خودم

 نمى خواستم در کانکس زندگى کنم.
وى درباره اینکه چرا شــوراى تأمین اصرار داشــت در 

کانکس زندگى کنید؟ گفت: شــورا تأکید داشت که در 
چادر هالل احمر، تأمین امنیت ســخت است و ممکن 
است مشکلى پیش بیاید یا کسى عمداً چادر را آتش بزند. 
البته هنوز هم میل خودم این است که در چادر باشم چراکه 
وقتى کسى به من مراجعه مى کند و تقاضاى کانکس دارد 
چون خودم در کانکس هستم، داستان رطب خورده و منع 

رطب پیش مى آید . 

بحث درباره به رفراندوم گذاشــتن بعضى مسائل مهم 
کشور که رئیس جمهور آن را در راهپیمایى روز 22 بهمن 
مطرح کرد، همچنان محل بحث محافل و رسانه هاى 
مختلف است. اخیراً آیت ا...نورى همدانى هم گفته  اگر  
هوس برگزارى رفراندوم دارید در مورد معیشــت مردم 
رفراندوم برگزار کنید.  روزنامه «اعتماد» درباره درخواست 
این مرجع تقلید، نظر عبدالواحد موسوى الرى وزیر کشور 

دولت اصالحات را جویا شده که در ادامه مى خوانید: 
هیچ اشــکالی ندارد کــه موضوعاتی را بــه رأي مردم 

بگذاریم. آیت ا... نوري همدانی گفته اســت مسائلی در 
خصوص وضعیت معیشتی مردم را به رفراندوم بگذاریم. 
به هر حال مرجع تقلیدي به نکته اي اشاره کرده است و 
خواسته تا معیشــت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه 
چیزي را در ایــن خصوص باید به رفراندوم گذاشــت؟ 
پاسخ این اســت که باید عوامل منفی در معیشت مردم 
به همه پرسی گذاشته شود. اینکه چه چیزي سبب شده 
تا قدرت خرید مردم پایین بیاید و معیشت مردم با مشکل 
روبه رو شود. موازیکاري هاي درون حکومت، بنگاه هاي 
اقتصادي غیرمســئول، نهادهاي عمومــی غیردولتی، 
تصمیم گیري هاي خام و نپخته مدیران دولت در بانک 
مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها از جمله 
مسائل چالش برانگیز اســت. اینکه از مردم بپرسیم چه 
عواملی در پایین آمدن قدرت خرید مردم و دشوار شدن 
وضعیت معیشت مؤثر بوده، حرف درستی است. مرجع 
تقلیدي هم آن را مطرح کرده است. خوب است این مسئله 
را به شیوه اي عملیاتی به رأي مردم بگذارند و عوامل آن را 

از نظر مردم پیدا کنند. 

بیش از یک هفته بعد از آتش ســوزى در ســاختمان 
قدیمى برق حرارتى وزارت نیرو در تهران که در آستانه 
سرنوشتى مشابه سرنوشت پالســکو بود و  اطفاى آن 
ســه روز به طول انجامید و 19 آتش نشــان مصدوم 
هم بر جاى گذاشــت، حــاال یک نماینــده مجلس از 
احتمــال عمدى بــودن این آتش ســوزى ســخن

 گفته است.
جام جم آنالین روز پنج شــنبه اظهارات ســخنگوى 

کمیسیون انرژى مجلس را منتشــر کرد که در گفتگو 
با این پایــگاه اطالع رســانى گفته اســت: باتوجه به 
وجود اســناد و مدارك مهم در مورد قراردادها، ساخت 
نیروگاه ها و خرید بــرق از نیروگاه هاى حراراتى، باید با 
دید تردید آمیز به آتش ســوزى ساختمان برق حرارتى 
وزارت نیــرو در تهران نــگاه کرد. اســدا... قره خانى 
افزود: ســئوال این است که چرا آتش ســوزى باید از
و  اســناد  کــه  شــود  شــروع  هایــى  اتــاق   
نگهــدارى آنجــا  در  مهــم  هــاى  پرونــده 
 مــى شــده و دقــت الزم در ایــن بخــش صورت 

نگرفته است.
ســخنگوى کمیســیون انرژى با اشــاره به اینکه این 
آتش ســوزى همزمان با تغییرات مدیریتى در وزارت 
نیرو صورت گرفته تأکید کرد: پرونده هاى آتش گرفته 
مربوط به قرار داد نیروگاهى، ســاخت نیروگاه و خرید 
برق از نیروگاه هاى حراراتى بوده که بسیار مهم است و 
باید در این مورد کنکاشى صورت گیرد لذا تا زمانى که 
ماجرا مشخص نشود باید با دید تردیدآمیز به این قضیه 

نگاه کنیم.

دادستان تهران ضمن انتقاد از اظهار برخى افراد 
پیرامون حجاب و عفاف و دائر بر ضرورت عرفى 
کردن حجاب اظهار داشــت: عرفى شدن در هر 
مقوله اى به منزله عــدول از ارزش هاى مرتبط با 

آن موضوع است.
جعفرى دولت آبــادى افزود: برخى افــراد رفتار 
جمهورى اسالمى در خصوص حجاب را با اقدام 
رضاخان در کشف حجاب مقایسه کرده و مدعى 
شــده اند همچنان که رضاخان موفق نشد به زور 
حجاب زنان را بر دارد، جمهورى اسالمى نیز موفق 
نخواهد شد حجاب را الزامى کند. در پاسخ به این 
ادعا باید گفت این جمهورى اســالمى نبوده که 
حجاب را الزامى کرده، بلکه مردم ایران مسلمان و 
معتقد به حجاب هستند و اقدام یک یا چند نفر در 
نقض این ضرورت، با وضعیت میلیون ها زن ایرانى 

با حیا و متشرع قابل مقایسه نیست.
وى  خروجى عرفى کردن حجــاب را آزاد کردن 
بى حجابى دانســت و در نفى ایــن تئورى اظهار 
کــرد: چنین امرى نشــدنى اســت و ایــران را 
نمى توان با کشــورهایى چون ترکیــه و مالزى 
مقایسه کرد و امروزه چنین ایده هاى به اصطالح 

روشن فکرانه اى پاسخ نخواهد داد.
دادســتان تهران با انتقاد از مطالــب مندرج در 
برخى سایت ها از جمله مصاحبه با دختران برخى 
مسئولین و اینکه گفته شده حجاب باید اختیارى 
باشــد، گفت: کســانى که تئورى عرفى سازى 
حجــاب را ارائــه مى دهنــد بدانند کــه حذف 
ارزش هاى دینى از جامعه با برنامه هاى تدریجى

 محقق مى شود.

اختالفــات در حــزب مؤتلفه بیــن اعضــاى جوان و 
سالخوردگانى که مؤسس این حزب قدیمى بوده اند، باال 
گرفته است. به گزارش «انتخاب»؛ در حالى که روزنامه 
الکترونیکى حزب مؤتلفه اسالمى هفته پیش منتشر نشد، 
به نظر مى رسد هفته نامه «شما» ارگان رسمى این حزب 

نیز انتشار نیافته است.
ماجرا ظاهراً به اینجا باز مــى گردد که پس از اختالفات 
داخلى حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهورى اخیر، 

رسانه هاى این حزب بر خالف سالخوردگان آن، پشت 
سر میرسلیم ایستادند و همچنان او را به صورت پررنگ 
حمایت کرده و پوشــش خبرى دادند. ایــن احتمال نیز 
مى رود که تعطیلى اخیر نشــریه حزب در راستاى ادامه 
شکاف سیاسى داخل این حزب باشد. این احتمال از آنجا 
تشدید مى شود که میرسلیم غایب بزرگ اجالس اخیر 
این حزب بود که میزبان احزاب آسیایى شده بود و اولین 
مانور سیاسى جدى آن پس از انتخابات محسوب مى شد. 

به نظر مى آید، جریان اعضاى جوان در مؤتلفه، با حمایت 
معنادار و هدفمند از میرســلیم که همچنان هفته هاى 
پایانى و بیانیه حزب خود در مورد استعفایش در انتخابات 
را فراموش نکرده، قصد دارند گروهى که سال هاى سال 

است رهبرى حزب را برعهده دارند، کنار بزنند.
جوانان مؤتلفه معتقدند رویکــرد فعلى حزب که متأثر از 
تفکر رهبران فعلى آن است، کارآیى الزم را ندارد و احیاى 

این حزب قدیمى نیازمند روندهاى تازه و نو است.

چقدر برنج وارد کرده ایم؟
  اعتمادآنالین | آمارهــاى گمرك 
نشان مى دهد که  در ده ماهه امسال یک میلیون 
کیلوگرم برنج به ارزش بیش از 954 میلیون دالر 
به کشور وارد شده اســت. این برنج ها عمدتًا از 
پاکســتان، امارات، هند، تایلند و عراق به ایران 
وارد شده اســت که در این میان برنج هندى، 
پاکســتانى و تایلندى تقریباً حــدود 95 درصد 
ســهم بازار برنج خارجى بازار ایران را در دست 

گرفته اند.

تنباکوى شهوت انگیز هم 
آمد!

  دیده بان | رئیس کانــون درمانگران 
اعتیاد از ورود مخدر جدیدى با عنوان تنباکوى 
جنسى خبر داد و گفت: این نوع تنباکو به شکل 
مسافرى وارد شده است. هادى پناهى با تأکید 
براینکه ایــن تنباکو تأثیرى مثبــت بر تقویت 
قواى جنسى ندارد، اظهارکرد: مطالعات انجام 
شده حاکى از آن اســت که مصرف این تنباکو 
تأثیرى منفى جدى برسیســتم بارورى زنان بر 
جاى مى گذارد و منجر بــه نابارورى قطعى در 

آنان مى شود. 

رکوردشکنى مهناز افشار
  افکارنیوز| مهناز افشار در بین تمامى 
شخصیت هاى هنرى و ورزشى ، بیشترین تعداد 
فالوور را دارد. او اکنون داراى 6/6میلیون فالوور 
است، بعد از مهناز افشــار، بهنوش بختیارى با 

6/1میلیون فالوور در جایگاه دوم قرار دارد.

لودر هم قاچاق مى شود!
  میزان | فرمانده انتظامى شهرســتان 
بندرلنگه از کشف یک دســتگاه لودر قاچاق به 
ارزش دو میلیــارد و 500 میلیون ریال خبر داد. 
ســرهنگ محمود حافظى در تشریح این خبر 
گفت: در پى دریافت خبرى مبنى بر تردد یک 
دستگاه خودرو تریلر کشــنده حامل بار قاچاق، 
پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهى شهرستان بندرلنگه قرار 
گرفت. پس از بررســى هاى الزم مشخص شد 
تریلر حامل یک دستگاه لودر است که هیچگونه 
مدارك معتبر و گمرکى جهــت حمل بار فوق 

ارائه نشده است.

ایران چند پزشک دارد؟
  ایسنا| دکتر ایرج حریرچى، قائم مقام 
وزیر بهداشــت درباره تعداد پزشک در کشور 
گفت: در حال حاضر 42 هزار و 822 پزشــک 
عمومى، 39 هزار و 892 پزشــک متخصص، 
14 هزار و 314 رزیدنت در حال تحصیل براى 
تخصــص و 20 هزار و 51 نفر دندان پزشــک 
در کشور مشــغول به کار هستند. بر این اساس 
مجموعاً بیش از 117 هزار  نفر شاغل در کشور 
پزشک و دندان پزشک عمومى، متخصص، فوق 
تخصص و یا در حــال تحصیل براى تخصص 

داریم.

سرباز فداکار استخدام شد
  جام جم آنالین | فرمانــده نیــروى 
زمینى ارتش به ســرباز فداکار کرمانشاهى که 
در جریان زلزله ســرپل  ذهاب نقش بسزایى در 
خدمت رسانى به مردم داشت، پیشنهاد استخدام 
در ارتش را ارائه کرد. سرباز وظیفه «امیر انگزى» 
از جمله افرادى بود که به اذعان مردم شهرستان 
سرپل  ذهاب در جریان امدادرسانى  ها، فداکارى 

بسیار زیادى از خود نشان داد. 
انگزى با بیان اینکه اکنــون نزدیک به دو ماه 
است در مرخصى به سر مى  برم، گفت: هم اکنون 
کار هاى مربوط به اســتخدام بنده در ارتش در 

حال انجام است.

حزب مؤتلفه دو شقه شد

پیشنهاد آیت ا... نورى همدانى را 
به همه پرسى بگذارند

امام جمعه اى که در کانکس زندگى مى کند

آتش سوزى ساختمان وزارت نیرو مشکوك است بررسى تئورى سردار فیروزآبادى توسط پایگاه هاى علمى جهان

مارمولک ها مى توانند جاسوسى کنند؟

حجاب در ایران
 مثل ترکیه و مالزى 

نمى شود
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پژمان جمشیدى، نامزد سیمرغ بلورین بهترین 
نقش مکمل جشــنواره فیلم فجر درخصوص 
حضور خود در نقش هاى متفاوت گفت: من طى 
این سال ها به نوعى خیلى ســرعتى در سینما 
و تلویزیــون و تئاتر بازى کــرده ام و هیچگاه 
بازیگرى را بــه بازیگر جدى، کمدى یا ســایر 

سبک ها تفکیک نکرده ام.
وى در همین راستا ادامه داد: من همواره سعى 
مى کنم در فیلم ها هر نقشى را در هر سبکى از 
آن خود کنم. هر بازیگرى بــراى خود الگوها و 
معیارهایى دارد که مى تواند براســاس آنها هر 
نقشى را مال خود کند و من هم سعى داشته ام 

این اتفاق در خصوص نقش هاى جدى و یا 
کمدى ام رقم بخورد.

بازیگر ســریال «پژمان» درباره ایفاى 
نقش در فیلم «سوءتفاهم» تأکید کرد: 
نقشم در فیلم احمدرضا معتمدى بسیار 

سخت،پیچیده و داراى الیه هاى فراوان بود که 
براى رسیدن به آن سختى بسیارى کشیدم. براى 
رسیدن به این نقش به شدت با معتمدى کلنجار 
رفتیم و امیدوارم حاصل این تالش مورد رضایت 

مخاطب قرار گیرد. 
وى در همین راســتا ادامه داد: گروه تولید فیلم 
«سوءتفاهم» از ابتدا با این منطق فیلم را جلو برد 
که مى دانست این اثر مى تواند مخاطب خاص 
خود را داشــته باشــد. به هر صورت سینما هنر 
ســلیقه ها بوده و هرکس از نوعى فیلم خوشش 
مى آید. البته به گمانم در اکــران عمومى فیلم 
«ســوءتفاهم»، کمى در تدویــن ریتم تند ترى 

پیدا کند.
جمشــیدى مخاطب جوان ســینما را 
باهوش خواند و خاطرنشان کرد: من فکر 
مى کنم نسل تازه انقالب نسلى باهوش، 
باسواد و پیگیر است. این نسل حقجو بوده 
و با سینماى امروز با درایت برخورد مى کند. 
نسل امروز در شــرایط بهترى بزرگ 
شده و نسبت به مسائل  پیش رو 
آگاهى بیشترى دارد و همین 
عاملى شده تا ســینما را به 

خوبى تحلیل کند.

میترا حجار و على قربان زاده دو بازیگرى هســتند که بــه تازگى به جمع 
بازیگران مجموعــه تلویزیونى «دیوار به دیوار 2» به کارگردانى ســامان 

مقدم پیوستند.
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «دیوار به دیوار 2» به کارگردانى سامان 
مقدم و تهیه کنندگى حمید رحیمى نــادى در حالى ظرف روزهاى پیش رو 
به مرز 50 درصد مى رســد که گروه تولید این سریال همچنان در لوکیشن 
اصلى و در خانه اى بزرگ در خیابان دولت در تهــران حضور دارند. به جز 
لوکیشن خانه، در یکى دو هفته گذشته برخى از سکانس هاى خارجى نیز 

تصویربردارى شده است.
میترا حجار و على قربان زاده، دو بازیگر جدیدى هســتند که به تازگى به 
پروژه اضافه شده و با انجام تست گریم مقابل دوربین رفته اند. این مجموعه 
یک بازیگر مطرح دیگر نیز خواهد داشــت که بــه زودى انتخاب خواهند
شــد. در حال حاضــر مراحــل فنى «دیــوار بــه دیــوار 2» همزمان با
تصویربــردارى انجــام مى شــود تا ســریال بــراى پخش بــه موقع

 در ایــام نــوروز از شــبکه 3 ســیما آمــاده باشــد. همچنیــن تولیــد 
ســریال جدید ســامان مقــدم تا اواســط فروردیــن 97 ادامــه خواهد 

داشت.
اســامى بازیگــران ایــن مجموعــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا 
عبارتند از فرهاد آییش، ویشــکا آسایش، یاســمینا باهر، رؤیا تیموریان،

پژمــان جمشــیدى، میترا حجــار، گوهــر خیراندیش، حســن زارعى، 
على شادمان، آزاده صمدى، مهسا طهماسبى، على قربان زاده، رضا ناجى 

و سام نورى.
«دیوار به دیوار 2» ادامه داســتان پنج خانواده را روایت مى کند که به خانه 
جدید نقل مکان کرده اند و پس از مســتقر شــدن با ماجراهاى مختلفى

 روبه رو مى شوند.

برنامه تلویزیونى «دورهمى» از هفته آینده، فقط با ایفاى نقش سروش 
جمشیدى روى آنتن مى رود.

فصل ســوم برنامه «دورهمى» بــه کارگردانى مهــران مدیرى و 
تهیه کنندگى سید مصطفى احمدى در فضایى متفاوت و با بخش هاى 
نمایشى مهمان خانه ها شد. اما چندى پس از آغاز ضبط این برنامه، 

سروش جمشیدى به دلیل اجراى گروه تئاتر «بى بى و سرباز دل» 
و سفر به هامبورگ، به صورت موقت از همراهى با عوامل 

این برنامه انصراف داد و شاهد غیبت این بازیگر بودیم. 
با این اتفاق اجراى بخش هاى نمایشــى «دورهمى» 

منتفى و بخش گفتگو با مهمان ها مفصل تر شد.
براساس این گزارش و طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شده، با بازگشت سروش جمشــیدى به ایران، ضبط 
قسمت هاى جدید «دورهمى» شروع شد و هفته جارى 
این برنامه با اجراى بخش نمایشى به روى آنتن مى رود. 
اما یکى از تغییرات این سرى «دورهمى» خداحافظى 
سحر ولدبیگى بازیگر نقش مقابل «قیمت» است، که 
به دلیل به پایان رســیدن قراردادش با این برنامه، در 

قسمت هاى بعدى حضور نخواهد داشت. 
گفتنى اســت؛ برنامه تلویزیونى «دورهمى» از اســفند ماه 

سال 1394 تا امروز در سه بخش گفتگو با مهمان، استندآپ کمدى و 
اجراى گروه نمایشى به روى آنتن رفته است و فصل اول آن در بخش 
نمایشى با ایفاى نقش محمد نادرى، شقایق دهقان، الیکا عبدالرزاقى، 
مهران رنجبر، سیامک انصارى و امیرمهدى ژوله به اتمام رسید و بعد از 
توقفى کوتاه فصل دوم «دورهمى» با بازیگران جدیدى چون سروش 

جمشیدى، رامین ناصرنصیر، امیرجنانى و لیال ایرانى پخش شد.

مدیر پخش و بازاریابى مؤسسه 
بهمن سبز از ســه گزینه براى 

اکران نوروز 97 نام برد.
 غالمرضا فرجــى مدیر پخش و 
بازاریابى این مؤسســه گفت: با 
توجه به اینکه آقــاى حاتمى کیا 
و مؤسســه اوج تهیه کننده فیلم 
«به وقت شــام» تمایل داشتند 
فیلمشان را مؤسســه فیلمیران 
پخش کند، قرار شد پخش این 

فیلم را فیلمیران برعهده بگیرد.
او دربــاره فیلم هایــى که حوزه 
هنرى نوروز 97 اکــران خواهد 
کرد گفت: به سنت هر سال براى 
اکران نوروزى چند فیلم به عنوان 
گزینه مطرح مى شــوند، احتماالً 
در جمع بندى اولیه پیشنهاد این 
مؤسسه «فیلشاه»، «لونه زنبور» 

و «التارى» هستند.

 چه سالى برنده جایزه پیونگ یانگ شدید و چه 
شد که جایزه به دستتان نرسید؟

سال 73 بود که براى بازى در فیلم «عروس»، برنده جایزه جشنواره 
پیونگ یانگ شدم. آن موقع آقاى حمید خاکبازان، مدیرکل نظارت 
و ارزشیابى امور سینمایى و سمعى و بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اجازه نداد براى دریافت جایزه در جشنواره حضور پیدا کنم. 
آقاى خاکبازان بدون اینکه حتى دعوتنامه را به من نشــان بدهند 
به همراه دو نفر دیگر، به جاى من رفتنــد و جایزه را گرفتند و مدتى 
هم سفرشان طول کشید. وقتى هم برگشــتند نه کسى مرا دعوت 
کرد و نه جایزه را تحویل دادند. هر بار ســراغ جایزه را گرفتم جوابى 
نگرفتم. حاال 23 سال مى گذرد و حتى کسى نمى داند آقاى خاکبازان 

کجاست!
 درباره علــت جلوگیــرى از حضور شــما 
در جشــنواره و چرایــى عدم تحویل جایزه، 

چه توضیحى به شما دادند؟
توضیح نمى دادند. آن زمان همین آقاى خاکبــازان براى من یک 
پرونده درســت کردند که ممنوع الفعالیت شوم. رســیدگى به این 
پرونده ماه ها طول کشید و روزانه به مدت چند ساعت حتى گاهى تا 
بعد از ظهر در وزارت ارشاد طرح سئوال مى کردند و جواب مى دادم. 
باالخره بعد از هفت ماه، مشکل رفع شد. سریال «امام حسن(ع)» و 
فیلم سینمایى «مردى شبیه باران» را کار کردم و برنده جایزه سیمرغ 
بلورین جشنواره شدم. درباره جایزه پیونگ یانگ هم تا امروز کسى 

پاسخگو نبوده و حتى واکنشى نشان نداده است.
 از مبلغ جایزه بگویید.

به من چیــزى نگفتنــد. همانطور که گفتــم حتــى دعوتنامه را 
هم به مــن ندادنــد. امــا دوره بعد کــه جایــزه پیونگ یانگ به 
ایران تعلــق گرفــت، مبلــغ آن ده هــزار دالر بود که بــه برنده

تحویل داده شــد. اما مبلغ جایزه اهمیتى ندارد. آنچه آزردگى ایجاد 
مى کند این رویکردها و رفتارهاى نامناسب است.

 تصمیــم نگرفتید بابت ایــن موضوع طرح 
شکایت کنید؟

خیر. جایزه اى را که اصل ارزش آن معنوى اســت با شکایت و دعوا 
پس گرفتن خوشایند نیست. از چه کسى شکایت کنم، از مدیرى که 
حاال اصًال کسى نمى داند کجاست، یا از وزارت فرهنگ و ارشاد؟ اصًال 
شکایت را به کجا ببرم؟ به دادسرا؟ به خود جشنواره پیونگ یانگ یا به 
رسانه هاى خارج از کشور؟ جایزه بعد از این همه سال برایم اهمیتى 
ندارد. ماجراى جایزه  را هم گذاشته ام در بایگانى بقیه حقوقى که آن 

زمان از من ضایع کردند.

تاکنون در مصاحبه هــاى مختلف درباره این 
موضوع از شــما سئوال شــده و توضیحاتى 
داده اید. آیا مسئوالن امروز سینما تاکنون براى 

بازگرداندن جایزه تان پیشقدم نشده اند؟
خیــر، به هیچ وجــه. باعــث خنــده و در عین حال تعجب اســت 
که حتى به روى مبارکشــان هم نیــاورده و نمى آورنــد، این یعنى 
ما تنهــا ابــزارى بــراى وزارت ارشــاد بوده ایم و هســتیم. باید 
بگویم متأســفم براى ســینمایى که ســال ها قربانــى مدیرانى 

ناالیق مانند آقاى خاکبازان شــده  که از لطمــه وارد کردن به این 
آب وخاك ابایى ندارند و تنها امیدوارم انعکاس این ماجرا دستکم از 

تکرار این قبیل تلخى ها در آینده جلوگیرى کند.
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حکایت محروم کردن ستاره دهه 70 سینماى ایران از دریافت جایزه  بین المللى اش، هرچند قدیمى اما مدتى است دوباره به یکى از موضوعات پربحث سینما در فضاى مجازى بدل شده، حکایت 
جایزه اى که بیش از 20 سال پیش در جشنواره پیونگ یانگ براى بازى در فیلم «عروس» به ابوالفضل پورعرب تعلق گرفت اما هرگز به دست او نرسید. به منظور بررسى جزئیات ماجراى غریب 

جایزه پیونگ یانگ ابوالفضل پورعرب، خبرگزارى تسنیم، گفتگویى را با این بازیگر ترتیب داده که در ادامه مى خوانید: «التارى» نوروز 97 
اکران مى شود؟
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ضبط این برنامه،  غاز

 بى و سربازدل»
 با عوامل 

 بودیم. 
همى» 

 انجام 
ضبط 
 جارى
ى رود. 
افظى 
ت، که 
مه، در

اســفند ماه 
ن، استندآپ کمدى و 
بخش صل اول آن در

ان، الیکا عبدالرزاقى، 
 به اتمام رسید و بعد از 
جدیدى چون سروش 

رانى پخش شد.

سحر ولدبیگى
 از «دورهمى»
 خداحافظى کرد

نقشى را مال خود کند و من هم سعى داشته ام 
این اتفاق در خصوص نقش هاى جدى و یا 

کمدى ام رقم بخورد.
بازیگر ســریال «پژمان» درباره ایفاى 
نقش در فیلم «سوءتفاهم» تأکید کرد: 
نقشم در فیلم احمدرضا معتمدى بسیار 

«ســوءتفاهم»، کمى در تدویــن ریتم تند ترى 
پیدا کند.

جمشــیدى مخاطب جوان ســینما را 
باهوش خواند و خاطرنشان کرد: من فکر 
مى کنم نسل تازه انقالب نسلى باهوش، 
باسواد و پیگیر است. این نسل حقجو بوده 
مى کند.  با درایت برخورد با سینماى امروز و
نسل امروز در شــرایط بهترى بزرگ 
شده و نسبت به مسائل  پیش رو 
آگاهى بیشترى دارد و همین 
عاملى شده تا ســینما را به

خوبى تحلیل کند.

میترا ح
بازیگرا
مقدم پی
تصویرب
مقدم و
به مرز
اصلى و
لوکیشن
تصویرب
میترا ح

پروژه اض
یک باز
د شــد.
تصویرب
 در ایــا
ســریا
داشت
اســ
عبارتن
پژمــان
على شا
و سام نو
«دیوار
جدید نق
 روبه رو

پژمان جمشیدى:

نسل جدید انقالب، باهوش و باسواد است

میترا حجار و على قربان زاده  
بازیگران جدید «دیوار به دیوار 2»
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نصف جهان حمالت و نقدهاى رسانه ها به صحبت هاى 
محمدرضا ســاکت در مناظره با على کریمى و دفاع تمام 
قد او از کارلوس کى روش همچنان ادامه دارد. در یکى از 
این نمونه ها خبرگزارى ایسنا بسیارى که پیش از این هم 
برخى از موضع گیرى هاى ساکت علیه کى روش قبل از 
حضور در فدراسیون را منتشر کرده بود، بخشى از مصاحبه 
هاى قبلى ساکت را با قراردادن لینک هاى مرتبط منتشر 
و او را یک تناقض گو معرفى کرده اســت. در مطلب این 

خبرگزارى آمده است:
دبیرکل کنونى فدراســیون فوتبال و مدیرعامل ســابق 
سپاهان اصفهان از جمله افرادى است که ”نان مدیریت 
دولتى“در فوتبال را مى خورد. او که از دوســتان نزدیک 
مهدى تاج و محمود اسالمیان و مدیران فوالدى اصفهان 
است، در این سال ها توانســته از کنار دوستان نزدیکش 
به مناصب مختلفــى در فوالد و فوتبال دســت پیدا کند. 
محمدرضا ســاکت از زمان مدیریت بر باشگاه سپاهان بر 
سر زبان ها افتاد و حاال که به دبیرکلى فدراسیون فوتبال 
رسیده منتقدان زیادى دارد. او در همین مدت زمان کوتاه 
حضورش در فدراسیون فوتبال عملکرد خوبى در تیم هاى 
ملى نداشته و حضور او با ناکامى تیم هاى امید و جوانان در 

رقابت هاى مختلف همراه شده.
دبیرکل فدراســیون فوتبال در بخشــى از مناظره اش با 
على کریمى بدون ارائه ســند و مدرکى منکر بخشــى از 
گفت وگوى سه ساعته خود که با حضور در دفتر اصفهان 
خبرگزارى دانشجویان ایران انجام داده بود، شد. او بیش 
از سه ســال قبل از عملکرد ادارى و اخالقى کى روش به 
واسطه زیر ســوال بردن امکانات تیم ملى انتقاد کرده بود 
اما بعد از چند سال به یکباره و در یک مناظره به ساده ترین 

حربه متوصل شده و چنین اظهاراتى را منکر مى شود.
ســاکت در مدت زمــان اخیر هم صحبت هــاى خود در 
سال هاى گذشته را به روش هاى گوناگون زیر سوال برده 
است. به نظر مى رسد رییس سازمان تیم هاى ملى حافظه 
خوبى ندارد که بعضا زیر گفته هاى خودش هم مى زند. در 

تناقض گویى هاى این گزارش به چند نمونه از 

گفتارى - گفتارى یا گفتارى - رفتــارى جناب دبیرکل! 
اشاره مى کنیم.

از قرارداد اسپانسرى با آدیداس تا خرید پوشاك
آخرین اظهار و عمل متناقض ”ساکت“ در قرارداد با شرکت 
تولیدات پوشاك ورزشــى آدیداس بود. او که از حدود 2 
سال قبل وعده قرارداد اسپانســرى با آدیداس را داده بود 
، در نهایت یک قرارداد تبلیغاتى را با این شــرکت آلمانى 
منعقد کرد و فدراســیون فوتبال موظف به خرید پوشاك 

ورزشى است.

وقتى پشت تیم ملى امید خالى شد
موفقیت نسل اخیر تیم ملى جوانان با امیرحسین پیروانى 
در رقابت هاى قهرمانى آسیا و حضور در جام جهانى زیر20 
سال، منجر به این شد که ســاکت طرح حضور تیم ملى 
جوانان در رقابت هاى زیر 23 ســال آســیا را مطرح کند. 
ساکت همان زمان اعالم کرد که هدف از حضور جوانان 
زیر 20 سال در رقابت هاى زیر 23 سال نتیجه گیرى نیست 
و تیم ملى با هدف کسب تجربه به این مسابقات مى رود،اما 
بعد از ناکامى تیم ملــى امید به دور نهایــى رقابت هاى 
قهرمانى آسیا، کادر فنى و بازیکنان این تیم را کنار گذاشتند 

و ساکت هم هیچ حمایتى از تیم ملى انجام نداد.

ساکت مى تواند  دیگران نه
چند ماه قبل، زمانى که علیرضا منصوریان بازیکنان خود را 
به دلیل تداخل برنامه هاى باشگاهى با ملى، به تیم ملى امید 
نداد، محمدرضا ساکت به عنوان رییس سازمان تیم هاى 
ملى از هیچ اقدامى براى جریمه کردن بازیکنان استقالل 
دریغ نکرد و در نهایت هم مانع حضور سه بازیکن استقالل 
در نخستین بازى استقالل در فصل جارى شد،این در حالى 
است که ساکت، در سال 89 به دلیل تداخل برنامه هاى تیم 
ملى با برنامه هاى باشگاهى، به عنوان مدیرعامل سپاهان 
اعالم کرد که این باشــگاه بازیکنان خود را در اختیار تیم 

ملى قرار نمى دهد   

اقدام براى خرید امتیاز لیگ برترى براى فوالد 
ماهان

ساکت در ابتداى فصل گذشــته و فصل جارى به همراه 
مهدى تــاج مانع انتقــال امتیاز نفت تهران بــه خارج از 
اســتان تهران شــد اما خود او در ســال 91 و در دوران 
تصدى مدیرعاملى فوالد ماهان اصفهان، با چندین تیم 
مختلف براى خرید امتیاز لیــگ برترى مذاکره کرده بود 
که امیر عابدینى، مدیرعامل وقت داماش گیالن از اقدام 
او انتقاد کرد.حتى او در تالش بود تا بتواند با انتقال امتیاز 
ســپاهان و ذوب آهن به فوالد ماهان مجددا مدیرعاملى 
در لیگ برتر را تجربــه کند که این اتفاقــات روى نداد 
و ساکت به سمت و ســوى تیم دارى در ســایر رشته ها 

رفت.

از برخورد نادرست با کاپیتان تا پیشنهاد براى 
تجلیل

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ماجراى کنار گذاشتن مربیان 
ایرانى توسط کارلوس کى روش که منجر به بى احترامى به 
پیشکسوتان بزرگ فوتبال ایران مانند جواد نکونام و افشین 
پیروانى شد، سکوت کرد و به این جمله که ”سرمربى تیم 
ملى کادر خود را انتخاب مى کند،“ بسنده کرد،با این حال 
او در زمانى که سمتى در فدراســیون فوتبال نداشت، به 
واسطه حضور جواد نکونام در جمع نامزدهاى کسب جایزه 
برترین بازیکن آسیا، پیشنهاد داده بود از جواد نکونام تقدیر 

به عمل بیاید.

کى روش؛ مهندس امروز، بى اخالق دیروز
او بعد از رسیدن به دبیرکلى فدراسیون و حضور در سازمان 
تیم هاى ملــى، در مصاحبه هاى مختلفــى کى روش را 
عامل موفقیت هاى فوتبال ایران مى دانست و معتقد بود 
او مهندس فوتبال ایران اســت که عملکرد بسیار خوبى 
داشته ،اما همین فرد حدود سه سال قبل درباره کى روش 
گفته بود که عملکرد کى روش در بخش ادارى و اخالقى 
را نمى پســندد چرا که او با برخورد نادرست با بازیکنان و 

مربیان فوتبال ایران و طرح مشــکالت مربوط به لباس 
تیم ملى، اعتبار یک ملت و کشور را زیر سؤال برده است.
البته نباید از کنار این مساله ساده بگذریم که جناب ساکت 
پس از گذشت بیش از سه سال از این اظهار نظرش درباره 
کى روش، تازه یادش آمده کــه آن را در برنامه تلویزیونى 

تکذیب کند!

از عدم جذب دروازه بان خارجى تا افزایش قیمت 
آنها

در مقطعى از فوتبال ایران، منع حضور دروازه بان خارجى 
مطرح شد که ســاکت با دفاع تمام قد از این طرح موجب 
شــد دروازه بان هــاى متوســط فوتبال ایــران با قیمت 
فزاینده اى به تیم هاى مختلف بپیوندند اما بعد از گذشت 
چند سال، مشخص شــد این طرح به ضرر فوتبال ایران

 بوده است.

عبور از سقف قرارداد در زمان مدیریت سپاهان
بعد از جدایى ساکت از باشگاه سپاهان، رییس هیات مدیره 
این باشــگاه تاکید کرد که ســاکت براى جذب بازیکنان 
بزرگ ایران اقدام به پرداخت مبالغ هنگفت و خارج از سقف 
قرارداد کرده بودو بازیکنان در فصل آینده حاضر نشدند با 
مبلغ سقف قرارداد در این تیم اصفهانى بمانند. این در حالى 

است که ساکت همیشه مدعى رعایت سقف قرارداد بود.
   به تمــام این ها، مى توان اشــتباه هاى بــزرگ دبیرکل 
فدراســیون فوتبــال در برگــزارى جشــن هایى چون 
برترین هاى لیگ برتر - که با مشکالت بزرگ و اساسى 
همراه بود - و جشــن صعود تیم ملى به جام جهانى - که 
با جریمه AFC همــراه بود - را اضافه کنیم. سلســله 
تناقض هاى جناب محمدرضا ساکت، نه مشکل اساسى 
فوتبال ایران اما یکى از مشکالت فعلى آن است. حضور 
فردى چون ساکت در پست دبیرکلى فدراسیون فوتبال،  
در صورتى که این چنین نظرات متناقضش ادامه داشــته 
باشــد، قطعا باعث بروز مشــکالت بــزرگ در فوتبال 

ایران مى شود.

باشگاه ذوب آهن با انتشار نامه اى به محرومیت قلعه نویى 
اعتراض کرد.

امیر قلعه نویى در جریان دیدار این تیم با سایپا از کنار خط 
اخراج شد و به این ترتیب اجازه حضور در دیدار بعدى روى 
نیمکت را ندارد. به همین دلیل این باشگاه با انتشار متنى در 

سایت رسمى این باشگاه نوشت:
”باشــگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن اصفهان در نامه اى 
رسمى به ”حیدر بهاروند“ رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور، 
ضمن توضیح کامل مشکالت و مسائل غیرقابل توجیه داورى 
مســابقه دو تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران در 
هفته بیســت و سوم لیگ برترفوتبال، نســبت به آنچه منجر 

به اخراج ”امیر قلعه نوعى“ ســرمربى تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان گردید اعتــراض نموده و خواهان تجدیــد نظر در مورد 
محرومیت سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار بعدى این تیم 

گردید.“

براى او یک لقب آماده کنید

نصف جهان گل هاى حساس و حیاتى بازیکن استقالل در 
دیدارهاى  مختلف باعث شده تا از او به عنوان بازیکنى براى 
گل هاى حیاتى یاد شود. او گل هاى حساسى را در دربى، 
دیدار با ســپاهان و ذوب آهن و حاال هم در دیدار آسیایى 
آبى ها به ثمر رسانده و نشان داده مرد وقت هاى حساس 
و نفس گیر است. على قربانى با ضربه سر فوق العاده اش 
جلوى شکست استقالل مقابل الریان را گرفت. گلى بسیار 
مهم و ارزشمند که درست یکسال بعد از گلزنى او در دربى 
برگشت فصل گذشته رخ داد . گل او به الریان را مى توان 
مهم ترین گل قربانى در استقالل دانست اما این بازیکن 
گلهاى حساس دیگرى هم در استقالل زده که آنها را با هم 

مرور مى کنیم:
او در پیروزى 0-4 استقالل مقابل پارس جنوبى دو گل زد. 
اهمیت این دو گل را باید در اتفاقاتى دانست که قبل از این 
بازى براى قربانى رخ داده بــود. او یک هفته قبل از بازى 
با پارس و در دیدار مقابل ســایپا، در دقایق تلف شده یک 
فرصت مهم گلزنى را از دست داد تا استقالل نتواند برنده 
آن بازى شود. فرصت سوزى قربانى در آن دیدار باعث شد 

که تعدادى از هواداران اســتقالل 
با بدتریــن لحن ممکــن از این 
بازیکن انتقاد کنند و حتى وساطت 

همبازى هــاى قربانى هم 
تاثیرى در این ماجرا 

نداشــت. بــه 
همین 

دلیل گلزنى قربانى مقابل پارس جنوبى را مى توان آشتى او 
با هواداران تیمش دانست

قربانى در آخرین بازى دور رفت موفق شد با یک شوت فوق 
العاده از پشت محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کند. کارى 
به این موضوع نداریم که اشتباه دروازه بان سپاهان هم در 
رقم خوردن این گل بى تاثیر نبود امــا قربانى با باز کردن 
دروازه سپاهان توانست اولین گلش در فصل جدید لیگ برتر 
را به ثمر رساند. تا قبل از او فقط جابر انصارى به عنوان یکى 

از مهاجمان استقالل موفق به گلزنى شده بود
قربانى امسال در جام حذفى هم یک گل مهم زده. در بازى 
مرحله یک هشتم نهایى مقابل نساجى، قربانى موفق شد 
یکى از دو گل تیمش را به ثمر برساند تا استقالل در دیدارى 
که مهم ترین نکته اش حضور پرشمار تماشاگران طرفدار 
نساجى در اســتادیوم آزادى بود، موفق به بردن تیم سابق 

قربانى شود
شماره 9 آبى ها ،فصل قبل به جز گلزنى در دربى یک گل 
مهم دیگر هم زد. او در بازى هفته هفتم تیمش مقابل ذوب 
آهن زننده یکى از دو گل تیمش بود تا استقالل اولین برد 
فصلش را جشن بگیرد. اگر آبى ها آن بازى را نمى بردند این 
احتمال وجود داشت که علیمنصور مجبور به خداحافظى 
با نیمکت اســتقالل شود اما 
قربانى و امیــد ابراهیمى 
با گلهایــش باعث ابقاى 
منصوریان شدند. شاید با 
توجه به این 

گلزنى ها  باید منتظر باشیم 
تا به زودى هواداران استقالل با 

توجه به این ویژگى یک لقــب مرتبط با این 
گل هاى حســاس براى او ساخته و 

پرداخته کنند.

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: در گفتگویى در مورد 
عملکرد تیم ذوب آهــن مقابل الدحیل قطــر در هفته 
نخست مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: 
بازى هاى اول همیشه ســختى هاى خودش را دارد و 

تیم ها نسبت به یکدیگر شناخت ندارند.
رسول کربکندى ادامه داد: ذوب آهن بازى را خیلى خوب 
شروع کرد و زود هم به گل رسید و تا دقایقى پس از گل 

نخست هم، احاطه بهترى بر روى بازى داشت.
کربکندى افزود: الدحیل قطر پس از باخت نیمه نخست، 
ذوب آهن را خیلى خوب آنالیــز کرده بود و بر روى نقاط 
ضعف این تیم دست گذاشت و بعد از برهم خوردن تمرکز 
ذوب آهن پس از دریافت گل تساوى، در مدت دو دقیقه 

موفق شد گل دوم را به ثمر برساند.
کارشناس فوتبال اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن خیلى 
راحت گل خورد برخالف اینکه مظاهرى دو، سه موقعیت 
خیلى خوب را هم گرفته بود، امــا مدافعان تیم بر روى 
گل هاى حریف تمرکز خود را از دست دادند و زمانى که 
نتیجه دو بر یک شــد بى انگیزه بازى کردند و در نهایت 

گل سوم را هم دریافت کردند.
وى اضافه کرد: تیم هاى ایرانى همواره در برابر تیم هاى 
عربى ضعیف هســتند، چون این تیم ها تجربه بیشترى 
دارند و بازیکنان خارجى که در اختیار مى گیرند تعادل را 
برهم مى زنند. بازیکنان قطرى یا کشورهاى دیگر در حد 
و اندازه فوتبال ایران نیستند، اما با جذب بازیکنان باتجربه 
خارجى تعادل را برهم مى زنند که باعث مى شود تیم هاى 

ایرانى قافیه را به آن ها ببازند.

 وى در مورد تعویض هاى قلعه نویى در دقایق پایانى بازى، 
خاطرنشان کرد: درست است مهدى رجب زاده بازیکن 
باتجربه اى است، اما از زمانى که حدادى فر از زمین خارج 
شد میانه زمین را از دست دادیم و دو گل دریافت کردیم.

کربکندى گفت: در هــر صورت تعویــض بازیکن در 
جریان بازى بســتگى به نظر ســرمربى تیم دارد که در 
چه شــرایطى چه تعویضى انجام دهد. در بازى مقابل 
استقالل، تبریزى را از زمین خارج کرد و توانستند دو گل 
وارد دروازه حریف کنند، اما روز گذشته با تعویض تبریزى 
نتوانستند نتیجه بازى را تغییر دهند. در هر صورت تعویض 
بازیکن هدف هاى خودش را دارد و سرمربى یک تیم که 
به تیم اشراف دارد و مى داند چه تصمیمى باید بگیرد و چه 
تعویضى انجام دهد، اما تعویض هاى روز گذشته براى 

ذوب آهن تعویض هاى مثبتى نبود.
وى اضافه کرد: رجب زاده در شرایطى وارد زمین شد که 
حریف، بازى را کامل در اختیار داشت. البته سرمربى تیم 
است که زمان تعویض ها را تشخیص مى دهد. ما چون در 
تمرینات تیم حضور نداریم نمى توانیم اظهار نظر درستى 

در این مورد داشته باشیم.
کارشناس فوتبال اصفهان ادامه داد: مهم این است که 
مربى که با تیم تمرین مى کنــد قطعًا مى داند چه زمانى 
بازیکن را وارد زمین کند و تعویض انجام دهد. به هرحال 
یک روز تعویض جــواب مى دهد و یــک روز خیر. روز 
گذشــته تعویض هاى قلعه نویى تعویض هاى خوبى از 

آب درنیامد.

«على»هاى فوتبال ایران (دایى و کریمى) 
هر دو محبوبیت باالیى دارند. از قضا هر 
دو هم پرسپولیسى هستند. با این همه 
اشتراك اما سال هاست با هم اختالف 
دارند. به هر حــال محبوبیت این دو 
چهره شــاخص و ممتاز فوتبال 
ایران در فضــاى مجازى هم 
مشهود است. این دو هم اکنون 
رتبه اول و دوم محبوب ترین 
ورزشکاران ایرانى در شبکه 
اجتماعى اینســتاگرام را در 

اختیار دارند.
على دایى اول اســت و على 
کریمى دوم. جالب اســت هر 
دو بنا به دالیلى محبوبیت خیلى 
بیشترى در میان فوتبالدوستان 
پیدا کرده اند. دایى بــه دلیل تاثیر 
گذارى بســیار قابل توجه در کمک به 
زلزله زدگان کرمانشاهى و على کریمى 
به دلیل افشاگرى علیه فسادهاى فوتبال 
و حضور تاثیر گذار در برنامه نود. على 

دایى به عنــوان پرطرفدارترین 
ورزشکار ایرانى در اینستاگرام 
بیش از ســه میلیون و صد هزار 

دنبال کننده دارد.
تا همین چند روز پیش فاصله او 
با على کریمى بیش از 300 هزار 
دنبال کننده بود اما اکنون اوضاع 
فرق مى کند. حضور على کریمى 
در برنامه نود و افشاگرى هاى بى 
سابقه او باعث شد تا اقبال عمومى 
به شبکه اجتماعى او بیشتر شود 
به این ترتیب که تعــداد دنبال 
کننده هــاى او در دو روز با تغییر 
قابل توجهى مواجه شد و بیش از 
150 هزار نفر به اعضاى صفحه 

مجازى او اضافه شدند.
على دایى اکنون با ســه میلیون 
و 100 هزار دنبــال کننده و على 
کریمى با سه میلیون دنبال کننده 
محبوب ترین ورزشکاران ایرانى 

در اینستاگرام هستند. 

رقابت نزدیک
 شهریار و جادوگر

را نمى پســندد چرا که او با برخورد نادرستملى قرار نمى دهد   تناقض گویى هاى این گزارش به چند نمونه ازز

«على
هر دو
دو هم
اشتر
دا

پ
گذار
زلزله
به دلی
و حض

رقابت نزدیک
 شهریار و جادوگر

ذوب آهن، سپاهان و حاال الریان 

ح مشــکالت مربوط به لباس 
و کشور را زیر سؤال برده است.

ه ساده بگذریم که جناب ساکت 
 سال از این اظهار نظرش درباره 
 کــه آن را در برنامه تلویزیونى 

آن بازى شود. فرصت سوزى قربانى در آن دیدار باعث شد 
که تعدادى از هواداران اســتقالل
با بدتریــن لحن ممکــن از این 
بازیکن انتقاد کنند و حتى وساطت 

همبازى هــاى قربانى هم
تاثیرى در این ماجرا 

نداشــت. بــه 
همین 

آهن زننده یکى از دو گل تیمش بود تا استقالل اولینب
اگرآبى ها آن بازى را نمى بردند ای فصلش را جشن بگیرد.
احتمال وجود داشت که علیمنصور مجبور به خداحافظ
با نیمکت اســتقالل شود
امیــد ابراهیم قربانى و
با گلهایــش باعث ابقا
منصوریان شدند. شاید
توجه به ای

گلزنى ها  باید منتظر باشیم 
تا به زودى هواداران استقالل با 

ای اینویژگى یک لقــب مرتبط با وتوجه به
گل هاى حســاس براى او ساخته

پرداخته کنند.

ساکت در محاصره آرشیو ها!
حمله  گازانبرى به آقاى دبیرکل

کربکندى علیه ژنرال

تعویض هایت بد بود

در محرومیت 
بزرگوار

 تجدید نظر کنید!
ر نامه اى به محرومیت قلعه نویى 

 دیدار این تیم با سایپا از کنار خط 
ب اجازه حضور در دیدار بعدى روى 
ن دلیل این باشگاه با انتشار متنى در 

 نوشت:
شــى ذوب آهن اصفهان در نامه اى 
د“ رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور، 
کالت و مسائل غیرقابل توجیه داورى 
ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران در 
گ برترفوتبال، نســبت به آنچه منجر 

ى“ ســرمربى تیــم فوتبال ذوب آهن 
ض نموده و خواهان تجدیــد نظر در مورد 
 فوتبال ذوب آهن در دیدار بعدىاینتیم

ازند.

ومیت 
گوار

نظر کنید!
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نصف جهان شکست ذوب آهن به 
الدحیل کافى بــود تا جمالت و 
حمــالت قدیمى 

منتقدان ژنرال مبنى بر اینکه 
او مرد دیدارهاى بین المللى 
نیســت دوباره بازنوشــت

 شود.
یکــى از ســایت هایى که 
ســردبیرش مدت هاست 
به هــر بهانــه اى از قلعه 

نویى انتقــاد مى کند نوشــته: ذوب آهن 
لیگ قهرمانــان را با باخت شــروع کرد. 
تیمى که تا دقیقــه 74 از الدحیل قطر جلو 
بود در ده دقیقــه بازى بــرده را با باخت 
عوض کرد تــا دوبــاره یاد ایــن نظریه 
معــروف بیافتیم که امیر قلعــه نویى مرد 
بازى هاى بین المللى نیســت. مردى که 
اگر چــه در فوتبال ایــران مربى موفقى 
بوده امــا در بازى هــاى بیــن المللى، 
تا امروز نتوانســته به موفقیــت ویژه اى 

برسد.
 اگر چه امیر بعد از شکســت تیمش گفته 
که هنوز 15 امتیاز دیگــر مانده اما به هر 
حال این نگرانــى وجود دارد کــه مبادا 
ناکامى هاى امیر در آســیا ادامه داشــته 
باشــد. به همیــن دلیل بــد ندیدیم آمار 
قلعه نویــى در آســیا را با هم بررســى 

کنیم:
 یکــى از روزنامه ها هم با اشــاره به این 
باخــت دوران حضور ژنــرال در تیم ملى 
را یــادآور شــد و  نوشــت:قلعه نویى به 
عنوان ســرمربى تیم ملــى و مردى که 
توسط خرد جمعى روى نیمکت تیم ملى 
نشسته بود، در جام ملت هاى آسیا تیمش 
را به مرحله حذفى رســاند امــا تیم ملى 
در ضربــات پنالتى مقابل کــره جنوبى –
 که آن زمان افشــین قطبــى عضو کادر 
فنى اش بود – شکست خورد و حذف شد.  
سایت آى اسپورت هم که به نوعى یکى از
 منتقدان ژنرال محسوب مى شود نوشته: 
براى اینکه متوجه ضعــف قلعه نویى در 
بازى هاى بین المللى شــوید بد نیست به 
آمار او در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا در 
هنگام حضورش در استقالل اشاره کنیم. 

■ قلعــه نویــى به عنــوان ســرمربى 
اســتقالل، با این تیم 212 بازى در لیگ 
را تجربه کرد که در 113 بازى به پیروزى
 رســیده اســت. به عبارت دیگر او نیمى 
از بازى هایش در لیگ برتر با اســتقالل 
را برده امــا در 24 بازى که با اســتقالل 
در لیگ قهرمانان بوده، فقــط 9 بازى را 
برده و در هفــت بازى شکســت خورده

 است.

■ بهترین نتیجه قلعه نویى با اســتقالل 
مربوط بــه فصل 2013 لیــگ قهرمانان 
است که استقالل توانست تا مرحله نیمه 
نهایى باال بیاید اما در ایــن مرحله مقابل 
اف سى ســئول شکســت خورد و حذف 
شــد. اســتقالل در ســال 2014 با امیر 
قلعه نویــى نتوانســت از گروهش صعود 

کنــد. اتفاقى کــه در ســال 2009 هم 
رخ داد.

■ امیر با ســپاهان هــم دو دوره در لیگ 
قهرمانان حضور داشــته است. او در سال 
2010 در همــان مرحلــه گروهى حذف

 شد.
 در این ســال ســپاهان در آخرین هفته 
شکســت غیرمنتظره اى را در مقابل تیم 
حذف شده العین متقبل شــد و با پیروزى 
الشــباب در برابر پاختاکور دقایق پایانى 
دیگر بازى آخر گــروه رتبه دوم گروهش 
را از دســت داد و از دور مســابقات حذف 
شــد. در ســال 2011 هم اگر چه تیمش 
را به مرحله یک چهارم نهایى رســاند اما 
ژنرال جایش را به «لــوکا بوناچیچ» داده

 بود.

■ در فصــل 2016 امیــر قلعــه نویى با 
تراکتورســازى بــه مرحلــه حذفى لیگ 
قهرمانان رســید اما در آن مرحله به مانعى 
سخت به نام النصر امارات خورد و در مجموع 
دو بازى رفت و برگشت با نتیجه 4بر 5 به این 

تیم باخت تا باز هم حذف شود.

■ 42 بازى. 21 برد،8 مساوى و 13 باخت. 
این آمار امیر قلعه نویى در آسیاســت. باید 
دید او که در نیم فصــل دوم با ذوب آهن 
توانســته بود مجدداً خودش را به عنوان 
یک مربى موفــق و توانمنــد اثبات کند،

 آیا مى توانــد در ادامه لیــگ قهرمانان 
نقطــه ضعفــش در بــازى هــاى بین 
المللــى را حــل کنــد یــا اینکــه این 
مشــکل کمــاکان گریبانگیــر او خواهد 

بود.

شکست به الدحیل  موتور منتقدان قدیمى ژنرال را روشن کرد

مـرد بـازى هاى بین المللــى نیستى!

هافبک پرسپولیس گفت: طرفدار بارسلونا هستم و خوشحالم که مى خواهم مقابل «ژاوى هرناندز» یکى از بهترین بازیکنان 
تاریخ این تیم قرار بگیرم.

  محسن ربیع خواه در خصوص پیروزى پرسپولیس مقابل نسف قارشى ازبکستان گفت: بازى مهمى را بردیم. 
دیدار اول همیشه سخت است اما فکر مى کنم توانستیم انتظارات را برآورده کنیم و به خواسته خودمان

 برسیم.
هافبک دفاعى پرسپولیس در خصوص بازى هفته آینده پرسپولیس مقابل السد قطر اظهار داشت: 
آنها تیم خیلى خوبى هســتند و بازیکنان بزرگ و مطرحى را در اختیار دارند. با این حال مثل تمام 

بازى ها به بردن فکر مى کنیم.
ربیع خواه درباره تقابل خود با ژاوى هرناندز، کاپیتان السد قطر و بازیکن سابق بارسلونا تصریح کرد: 

تمام تمرکزم روى نسف قارشى بود اما حاال به دیدار با السد فکر مى کنم.
 بازى کردن مقابل ژاوى که یکى از بزرگان دنیاى فوتبال اســت افتخار بسیار بزرگى است و سعى مى 

کنم بهترین عملکردم را داشته باشم. من طرفدار بارسلونا هستم و از اینکه مقابل یکى از بازیکنان بزرگ 
این تیم قرار مى گیرم واقعًا خوشحالم.

وى در پایان درباره احتمال گرفتن پیراهن ژاوى در پایان مسابقه خاطر نشــان کرد: پیراهن ژاوى را در پایان بازى 
نمى گیرم. احترام بســیارى براى این بازیکن قائلم و امیدوارم عملکرد خوبى در ترکیب پرســپولیس مقابل الســد داشــته

 باشم.

 «کارلوس کى روش»  اولین نفرى بود که خبر مصدومیت 
اشکان دژآگه را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. اگرچه 

در بخش کامنت هاى مربوط به آخرین پست سرمربى 
تیم ملى، عده اى از کاربران براى اشکان و بازگشت او دعا 

کرده اند اما بیشتر از آنکه اشکان سوژه کامنت ها باشد، 
خود کى روش سوژه شده است. چند کاربر از سرمربى تیم 

ملى انتقاد کرده اند که چرا اینقدر که به اشکان توجه
مى کند به مسعود شجاعى توجه نکرده، او هم کاپیتان 

تیم ملى بوده است. عده اى دیگر شجاع بودن کریمى را 
به رخ کى روش کشیده اند و طبیعتًا چند نفر هم از سرمربى 

تیم ملى در ماجراهاى اخیر دفاع کرده اند. این وسط یک 
کاربر عربستانى هم با خوشحالى از اختالف به وجود آمده 

بین کى روش و طرفداران تیم ملى، به مرد خوش تیپ 
پرتغالى توصیه کرده که تیم ملى ایران را رها کند و به 
فوتبال عربستان برود چرا که ایرانى ها قدر او را نمى 

دانند. ادعایى که با واکنش شدید کاربران ایرانى 
مواجه شده و آنها گفته اند کى روش اگر هم از ایران 

برود قطعًا به عربستان نخواهد رفت چون فوتبال 
این کشور پتانسیل موفق شدن را ندارد.

 

ورزورز

نصف جهان شکست ذوب آهن به 
الدحیل کافى بــود تا جمالت و 
حمــالت قدیمى

منتقدان ژنرال مبنى بر اینکه 
او مرد دیدارهاى بین المللى 
نیســت دوباره بازنوشــت

 شود.
یکــى از ســایت هایى که 
ســردبیرش مدت هاست 
به هــر بهانــه اى از قلعه 

نویى انتقــاد مى کند نوشــته: ذوب آهن
لیگ قهرمانــان را با باخت شــروع کرد.
جلو 4تیمى که تا دقیقــه 74 از الدحیلقطر
بود در ده دقیقــه بازى بــرده را با باخت
عوض کرد تــا دوبــاره یاد ایــن نظریه
معــروف بیافتیم که امیر قلعــه نویى مرد
نیســت. مردى که بازى هاى بین المللى
اگر چــه در فوتبال ایــران مربى موفقى
بوده امــا در بازى هــاى بیــن المللى،
تا امروز نتوانســته به موفقیــت ویژه اى

برسد.
 اگر چه امیر بعد از شکســت تیمش گفته
5که هنوز 15 امتیاز دیگــر مانده اما به هر
حال این نگرانــى وجود دارد کــه مبادا
ناکامى هاى امیر در آســیا ادامه داشــته
باشــد. به همیــن دلیل بــد ندیدیم آمار
قلعه نویــى در آســیا را با هم بررســى

کنیم:
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اگرچه 
امیر بعد از شکست 
تیمش گفته که هنوز

 15 امتیاز دیگر مانده اما به هر 
حال این نگرانى وجود دارد که 
مبادا ناکامى هاى امیر در آسیا 

ادامه داشته باشد

 «کارلوس کى روش»  اولین نفرى بود که خبر مصدومیت 
اشکان دژآگه را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. اگرچه 

در بخش کامنت هاى مربوط به آخرین پست سرمربى 
تیم ملى، عده اى از کاربران براى اشکان و بازگشت او دعا 

کرده اند اما بیشتر از آنکه اشکان سوژه کامنت ها باشد، 
خود کى روش سوژه شده است. چند کاربر از سرمربى تیم 

که به اشکانتوجه ملى انتقاد کرده اند که چرا اینقدر
کاپیتان شجاعى توجه نکرده، او هم مى کند به مسعود

تیم ملى بوده است. عده اى دیگر شجاع بودن کریمى را 

ز یرب
تیمشگفته که هنوز
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به رخ کى روش کشیده اند و طبیعتًا چند نفر هم از سرمربى 

تیم ملى در ماجراهاى اخیر دفاع کرده اند. این وسط یک 
کاربر عربستانى هم با خوشحالى از اختالف به وجود آمده 

بین کى روش و طرفداران تیم ملى، به مرد خوش تیپ 
پرتغالى توصیه کرده که تیم ملى ایران را رها کند و به
نمى فوتبالعربستانبرود چرا که ایرانى ها قدر او را

دانند. ادعایى که با واکنش شدید کاربران ایرانى 
مواجه شده و آنها گفته اند کى روش اگر هم از ایران 

برود قطعًا به عربستان نخواهد رفت چون فوتبال 
این کشور پتانسیل موفق شدن را ندارد.

پس مسعــــود چى؟!

نصف جهــان  بحث 5 ستاره بودن فدراســیون فوتبال یکى از موضوعاتى اســت که توسط دبیرکل 
فدراسیون فوتبال مطرح و در روزهاى اخیر واکنش هاى تقریباً یکسان رسانه ها در نقد این موضوع 

را در پى داشته است.
اصطالح فدراسیون فوتبال 5ستاره از زبان محمدرضا ساکت یکى از موضوع هاى بحث برانگیزى 
بود که على کریمى بارها با طعنــه از آن صحبت کرد. على کریمى به واقع حق داشــت که از 

فدراسیون 5ستاره به زعم آقایان سئوال کند. مى پرسیم 5ستاره به چه داده مى شود؟
هتل ها و رستوران ها در ازاى هر ستاره اى که مى گیرند باید خدمات خود را در حد استانداردهاى 
بگذارند که الیق این 5ستاره باشد. این معیارها شامل همه امکانات نرم افزار و سخت افزارى 
شامل خدمات و نوع  خدمات و نیروى انسانى (ســمینارى که «کارلوس کى روش» تازگى 
برگزار کرد!) و مدیریتى که ایــن خدمات را ارائه مى دهند باید باشــد و اگر این گونه نبود 

بى گمان این ستاره ها پس گرفته مى شوند.
جناب ساکت فرمودند امکانات اقتصادى ما در حد امکانات اقتصادى حاکم بر مملکت 
است. اما نگفت که امکانات پایین مالى ناشى از اشکاالت در مدیریت و برنامه ریزى است 
که اگر این گونه نبود عربستان سعودى با بلژیک و ایتالیا و آلمان بازى تدارکاتى برگزار 
نمى کرد و ما با سوریه و ازبکستان و یونان و ترکیه و لیبى و احتماًال الجزایر. مى پرسیم 

اگر ما 5 ستاره هستیم پس عربستانى ها چند ستاره هستند؟
مسئله 5ستاره فدراسیون تنها براى دیدارهاى تدارکاتى مطرح نیست. سئوالى که مطرح است 
این است که چگونه مدیریت فدراسیون فوتبال باعث شده که شرایطى پیش بیاید که سرمربى 
تیم ملى  اینگونه با مخمصه اى رو به رو شود که شرایط او را با موقعیت «برانکو ایوانکوویچ» در سال 

2006 مقایسه مى کنند؟
کارلوس کى روش یک سرمربى حرفه اى است، پول حرفه اى مى گیرد و باید رفتارهاى حرفه اى داشته 
باشد. کار او این نیست که یک روز برانکو را با الفاظ خاصى نام ببرد و روز بعد با اسدى و مراکز آمادگى 
جسمانى فدراسیون درگیر شود و هر روز کادر مربیانش را با خشم اخراج و دوباره دعوت به کار کند (واژه 
مدیریت انسانى را به خاطر آوریم!) یا بخواهد با توهین کردن به کریمى پاسخ او را بدهد که مى خواهد 
روشن کند چگونه یک دانش آموخته رشته بیزینس در تیم ملى ماست. 48ساعت از این قضیه گذشته 

است. فدراسیون فوتبال چه اقدامى براى این رفتار کارلوس کى روش کرده؟
این حرف که امروز وقت انتقاد کردن نیســت چون نزدیک جام جهانى هستیم نباید شامل حال سر 
مربى تیم ملى ایران هم مى شد؟ فدراسیون 5ستاره که از هر سوى با فشار رو به رو است با اهمال، تنها 

ستاره هاى کاغذى و نداشته اش را از دست مى دهد.

جنگ بر سر ستارگان!

نصف جهان سپاهان باالخره پس از مدت ها در یک دیدار  موفق به پیروزى شد. 
تقریباً آخرین پیــروزى زردها را فراموش کــرده بودیم که  یک دیدار 
تدارکاتى با یک رقیب گمنام باعث شد تا یادمان بیاید که سپاهان 

هم مى تواند برنده یک دیدار باشد!
 تیم فوتبال سپاهان هفته گذشــته  و در دیدارى تدارکاتى به 
مصاف سپهر نقش جهان رفت و در پایان با تک گل «مروان 
حسین» موفق به شکست این تیم شد.منصور ابراهیم زاده 
سرمربى سپاهان نیمه اول این دیدار را با ترکیبى از بازیکنان 
ذخیره تیم آغاز کرد و با یک گل بازى را به سود خود خاتمه داد.

در نیمه دوم ابراهیم زاده بیشتر از نفرات اصلى خود استفاده 
کرد تا آنها را براى بازى هفته آینده برابر سیاه جامگان آماده کند.
گفتنى است على احمدى مدافع سال هاى گذشته سپاهان که پس 
از حضور ابراهیم زاده به ترکیب تیم اضافه شده است، در این مسابقه 

تدارکاتى از ابتدا وارد زمین شد.

چه عجب بردید!
ن ن ر ه ى

را بردیم.
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نصف جهان سپاه
تقریباً آخ
تدار
ه

گ
از حض
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پیراهن ژاوى را نمى گیرم!پیراهن ژاوى را نمى گیرم!
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تأثیر آلودگى هوا در کارکرد کلیه ها
یک متخصص اورولوژى در خصوص 
تأثیر آلودگى بر روى دستگاه کلیوى و 

سیستم ادرارى توضیحاتى داد.
محمدرضا رزاقى  اظهار داشــت: 
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگى 
هوا در کالنشهرها مى شوند، به 
دلیل وجود مواد سمى مانند 
آزبست ، سرب و حتى 
گوگرد 
باعث 

بروز بیمارى هاى گوارشــى، تنفسى و سیستم 
ادرارى همچنین سبب شیوع بیمارى هاى مثانه اى 

مى شود.
وى ادامه داد: ذرات معلق و ســمى موجود در هوا 
باعث ایجاد ســرطان هاى کلیوى و حتى دستگاه 
ادرارى  مثانه مى شود و آلودگى هوا به عنوان یک 
ریز فاکتور، عاملى براى ایجاد ســرطان کلیه نیز 

محسوب مى شود.
وى  عنوان کرد: افرادى که در مجاورت دود سیگار 
قرار مى گیرند، چهار برابر بیشــتر از افرادى که 

دخانیات را مصرف کرده اند، در معرض سرطان 
مثانه و حتى سرطان پروستات قرار دارند.

این متخصص اورولوژى در خصوص تأثیر آلودگى 
هوا بر دستگاه کلیوى تأکید کرد: عارضه نارسایى 
کلیه به صورت  مزمن به طور مستقیم در اثر آلودگى 

هوا و مواد سمى نیست.
وى یادآور شــد: ذرات معلق بیشتر باعث ایجاد 
تغییراتى در دراز مدت بر روى ژن ها مى شــود و 
این مسئله سبب بروز سرطان هاى کلیوى و ایجاد 

مشکل در سیستم ادرارى افراد مى شود.

میزان مصرف پروتئین در هر وعده غذایى با توجه به اینکه رژیم غذایى شما 
بر چه اساسى شکل گرفته است مى تواند متفاوت باشد. اگر در پى کاهش 
وزن هستید، انتخاب نوع پروتئین مصرفى باید یک اولویت اصلى در زمان 

آماده کردن وعده هاى غذایى باشد.
اما چرا پروتئین به یک درشت مغذى مهم در رژیم هاى غذایى کاهش وزن 
مبدل شده و منابع خوب آن، که منشأ گیاهى دارند چه چیزهایى هستند؟

■  احساس سیرى در زمان رژیم گرفتن
هنگامى که رژیم مى گیرید، باید به مقدار غذا و اینکه چه چیزى مى خورید، 
توجه ویژه اى داشته باشید. یکى از عوارض جانبى رژیم گرفتن احساس 
گرسنگى است. اما با مصرف پروتئین بیشتر مى توانید احساس سیرى را 
براى مدت زمانى طوالنى تر تجربه کرده و بین وعده هاى غذایى تمایلى 

به مصرف تنقالت نداشته باشید.
بر خالف گوارش کربوهیدرات هاى ساده، گوارش پروتئین به مقدار قابل 
توجهى کالرى در راستاى تبدیل آن به اشکال قابل استفاده انرژى براى 
بدن نیاز دارد. این فرآیند گوارش به نام اثر گرمایى غذا شناخته 
مى شــود. براى گوارش، جذب، ذخیره و دفع هر نوع 
از درشت مغذى ها بهایى باید پرداخت شود. براى 
کربوهیدرات ها این به بهاى حدود 6 درصد از کل 

کالرى ها، براى چربى حدود 2 درصد و براى پروتئین حدود 25 درصد است.
این به معناى آن است که 25 درصد از کالرى مصرفى شما که از پروتئین 
تأمین مى شود، به صورت خودکار طى فرآیند گوارش سوزانده مى شود. 
پس اگر رژیم دارید و احساس گرسنگى مى کنید، مقدار پروتئین مصرفى 

خود را افزایش دهید.
■  حفظ توده عضالنى

عضله بزرگ ترین توده در بدن انسان است و حداقل 30 درصد از وزن 
یک فرد سالم را تشکیل مى دهد و تقریبًا به طور کامل از پروتئین شکل 
گرفته است. جدا از عضالت، نمونه هاى دیگر مانند مو، ناخن، پوست و 
DNA نیز حاوى پروتئین هستند. مصرف پروتئین به میزان کافى نه 
تنها در حفظ توده عضالنى بدون چربى نقش دارد، بلکه در بازسازى و 

ترمیم بافت هاى دیگر بدن نیز ضرورى است.
اگر رژیم گرفته اید، احتماًال مى دانید که عضله سازى به افزایش سوخت 
و ساز کمک خواهد کرد و ظاهرى متناسب تر به شما مى بخشد. تمرینات 
قدرتى در ترکیب با یک رژیم غذایى مناســب به کاهش وزن و چربى 
بدن کمک خواهد کرد و از این رو در بلند مدت زندگى سالم ترى خواهید 
داشت. در ادامه با برخى از بهترین منابع پروتئین که منشأ گیاهى دارند، 

بیشتر آشنا مى شویم.

**عدس
اگر از نظر مالى در تنگنا قرار دارید و همچنــان قصد دارید وعده هاى 
غذایى پر پروتئین مصرف کنیــد، عدس را به منو خــود اضافه کنید. 
عدس یکى دیگر از مواد غذایى چند منظوره اســت که در بســیارى از 
دستورالعمل هاى غذایى قابلیت استفاده دارد. هر فنجان عدس داراى 
19 گرم پروتئین است. همچنین این ماده غذایى حاوى فیبر بوده و گزینه 

اى مقرون به صرفه است.
■  گندم سیاه

گندم سیاه یک ابرماده غذایى سرشــار از مواد مغذى است. گندم سیاه 
براى افرادى که به گندم یا غالت حاوى گلوتن آلرژى دارند، جایگزینى 
خوب محسوب مى شود. هر فنجان گندم سیاه داراى 23 گرم پروتئین 

است.
■  دانه هاى کدو تنبل

دانه هاى کدو تنبل حاوى فیبر و سرشار از آنتى اکسیدان ها هستند. آنها 
نیازى به نگهدارى در یخچال ندارند و به تنهایى یا در ترکیب با مغزهاى 

خوراکى و میوه هاى خشک یک میان وعده عالى هستند.
هر فنجان دانه کــدو تنبل حاوى 12 گرم پروتئین اســت و نیروگاهى 

مغذى با فواید سالمت مختلف محسوب مى شود.

ئین
س پروت

ئینگیاهانى ا ز جن
س پروت

گیاهانى ا ز جن ساده ترین علت تعریق شــبانه گرم بودن بیش ازحد هوا، اتاق خواب و یا رختخواب است. اما تعریق شبانه بیش ازحد درپزشکى به نام 
هیپرهیدروز شناخته مى شود و به مواردى اتالق مى شود که فرد خیس ازعرق ازخواب بیدارمى شود، درحالى که دماى اتاق 

خنک است.
این حالت ممکن است نشانه هایى ازیک مشکل پزشکى باشد و اگرادامه پیدا کند، بهتراست به پزشک مراجعه شود.

علل احتمالى تعریق شبانه عبارتند از:
■   عفونت ها مانند سل، آبسه، HIV / AIDS، استئومیلیت (عفونت استخوان) و اندوکاردیت که قلب 

را درگیرمى کند.
■   اضطراب

■   داروها از جمله داروهاى ضد افسردگى، آسپرین و داروهاى کاهش دهنده قند خون
■  هورمون درمانى

■  آپنه خواب که درآن وقفه تنفسى به طورمکرر در طول خواب پیش مى آید و اغلب با خروپف همراه است.
■   قند خون پایین دردیابت

■   اختالالت هورمونى از جمله پرکارى غده تیروئید
■  سکته مغزى

■   برخى از بیمارى هاى عصبى
اگر شما به طورمکرر دچار تعریق شبانه مى شوید، به صورتى که ازخواب بیدارمى شوید و این مشکل با عالئمى مانند تب 

یا کاهش وزن همراه است، به پزشک مراجعه کنید. 

آنچه درباره عرق شبانه باید بدانید

بانوان همــواره به دنبال راهى هســتند تا چین و 
چروك صورتشان را از بین ببرند که این خواسته با 

برخى روش هاى خانگى محقق مى شود.
■  گل قاصدك پوست شــما را شاداب 

مى کند
گل قاصدك سبب روشن شدن پوست مى شود و 
باعث از بین رفتن چیــن و چروك صورت خواهد 
شد. براى داشتن پوستى شــاداب و بدون چین و 
چروك، عصاره این گل را بر روى پوست صورت 

خود بمالید.
■  شیر و شکر را بر روى پوست صورت 

خود قرار دهید 
براى تمیز شــدن سطح پوســت و کاهش چین 
و چروك هاى صورت، شــیر و شــکر قهوه اى را 
بجوشانید و پس از خنک شــدن، برروى پوست 

خود قرار دهید.

■  چاى کیسه اى مرطوب را زیر چشمانتان 
قرار دهید 

قرار دادن چاى کیســه اى مرطوب زیر چشم سبب 
ازبین بردن چین و چروك هاى صورت خواهد شد.

■  از آب آناناس استفاده کنید
آب آناناس از جمله بهترین درمان هاى از بین برنده 
چین و چروك است تحقیقات مختلف نشان مى دهد 
که آب آناناس به دلیل داشتن اسید آلفاهیدروکسى، 

چین و چروك صورت را از بین مى برد .
■  پوره ضد چروك درست کنید 

براى از بین بردن چین و چــروك و خط هاى تیره 
صورت نصف قاشق مرباخورى عســل و برشى از 
سیب زمینى را به حالت پوره در بیاورید و زیر چشم 

خود بمالید.
■  مواد طبیعى که چین و چروك صورت را 

از بین مى برد

آلوئه ورا، آبلیمو و رزمارى هــم از جمله مواد غذایى 
هستند که سبب رفع چین و چروك صورت خواهد 

شد.
■  گالب و خاصیت مثبتش 

از تأثیر مثبت گالب بر روى پوست صورت نمى توان 
گذشت. گالب نه تنها ســبب روشن شدن پوست 
مى شــود، بلکه چین و چروك صــورت را هم رفع 

مى کند.
■  سفیده تخم مرغ پوست صورت را سفت 

مى کند
سفیده تخم مرغ سبب سفت شدن پوست زیر چشم 

مى شود و چین و چروك هاى صورت را کم مى کند.
■  هرشب از روغن کرچک استفاده کنید 

براى جوان سازى و رفع چین و چروك هاى صورت 
هرشب قبل از خواب زیر چشــمان خود را با روغن 

کرچک چرب کنید.

روش هایى براى 
از بین بردن چین و 
چروك صورت

ت
ژى دیک متخصص اورولوژى در خص
تأثیر آلودگى بر روى دستگاه کل
سیستم ادرارى توضیحاتى داد
محمدرضا رزاقى  اظهار داش
ذرات معلق در هوا که باعث آل
هوا در کالنشهرها مى شو
دلیل وجود مواد سمى
آزبست ، سربو
گ

بر خالف گوارش کربوهیدرات هاى ساده، گوارش پروتئین به مقدار قابل 
توجهى کالرى در راستاى تبدیل آن به اشکال قابل استفاده انرژى براى 
ببدن نیاز دارد. این فرآیند گوارش به نام اثر گرمایى غذا شناخته 
نوع جذب، ذخیره و دفع هر براى گوارش، مى شــود.

از درشت مغذى ها بهایى باید پرداخت شود. براى 
6کربوهیدرات ها این به بهاى حدود 6 درصد از کل 

اگر رژیم گرفته
و ساز کمک خو
قدرتى در ترکی
بدنکمک خو
داشت. در ادامه
بیشتر آشنا مى

بانوانهمــواره به دنبال راهى
چروك صورتشان را از بین ببرند
برخى روش هاى خانگى محقق
گل قاصدك پوست شـ گ■

مى کند
گل قاصدك سبب روشن شدن
باعث از بین رفتن چیــن و چرو
شد. براى داشتن پوستى شــاد
چروك، عصاره این گل را بر رو

خود بمالید.
را بر روى شیر و شکر ش■

خود قرار دهید 
براى تمیز شــدن سطح پوســ
چروك هاى صورت، شــیر و و
پس از خنک شــد بجوشانید و

خود قرار دهید.

رو
از بی

 احساس تنگى نفس
احساس تنگى نفس، یکى از نشانه هایى 
است که باید بیشتر ورزش کنید. تنگى 

نفس مى تواند نشانه سوخت و ساز نامناسب 
یا مشکالت قلبى- عروقى باشد که هر دو با 

ورزش بهبود پیدا مى کنند.

5 مشکل که نشان مى دهد 
باید بیشتر ورزش کنید

 اختالل در خواب
فعالیت فیزیکى و ورزش باعث مى شود که ساعت 
بدن تنظیم شود. افرادى که شب ها بى خوابى دارند، 
مى توانند با انجام ورزش از این مشکل جلوگیرى 

کنند.
 

 زیاد بیمار مى شوید
اگر مرتباً مریض مى شوید و به نظر شما این مسئله 
غیرعادى است، باید بیشتر ورزش کنید. ورزش 
کردن سیستم ایمنى بدن را قدرتمندتر مى کند و از 
بروز بیمارى ها جلوگیرى مى کند.

 یبوست
اگر احساس مى کنید که سیستم گوارشى شما خوب کار نمى کند و دچار 

یبوست مى شوید، بهتر است بیشتر ورزش کنید. ورزش کردن فعالیت 
روده ها را تحریک مى کند. هر چقدر بیشتر ورزش کنید،غذا راحت تر هضم 

مى شود و روده ها سریع تر کار مى کنند.

 احساس افسردگى
ورزش میزان دوپامین، اندروفین را 
در وزن افزایش مى دهد. این مسئله 
از افسردگى جلوگیرى مى کند. کم 

بودن دوپامین باعث بروز عصبانیت و 
ناراحتى مى شود.

بیمارى ها جلوگیرى کند. اگرورزش کردن حتى در خانه مى تواند سالمت را افزایش دهد و از بروز 
کافى ورزش  مى خواهید سالم باشید، باید اطمینان حاصل کنید که به اندازه 

شما کافى نیست.مى کنید. نشانه هایى وجود دارد که مشخص مى کند میزان ورزش کردن 

بر اساس یک مطالعه جدید، ده دقیقه گپ و گفت روزانه با افراد 
مبتال به زوال عقلى در مورد عالیق یا خانواده آنها مى تواند 

منجر به بهبود کیفیت زندگى این بیماران شود.
متخصصان در یک آزمایش که 9 ماه به طول انجامید، بیش 
از 800 بیمار مبتال به زوال عقــل را در 69 مرکز مراقبت از 

سالمندان تحت مطالعه قرار دادند.
این مطالعه نشان داد که تعامل یک به یک با بیماران به همراه 
مراقبت هاى شخصى به طور قابل توجهى خشم و پریشانى 

بیمار را کاهش مى دهد.
متخصصان در این مطالعه، ارتباط نزدیک و شخصى بیشتر 
با بیمار را به مراکز مراقبتى توصیه کرده اند. در این آزمایش 
کارکنان این مراکز تحت آموزش قــرار گرفتند تا با بیمار 
در مورد عالیق و توانایى هاى وى صحبت کــرده و از او و 
خانواده اش در مورد خدمات مراقبتى که بیمار دریافت مى کند 

سئوال کنند.

این اقدامات منجر به نوعى از مراقبت شد که شخصى تر و 
شامل یک ساعت در هفته تعامل اجتماعى بود. این اقدامات 
مى تواند شــامل صحبت با بیمار در مورد خانواده، عالیق و 
ورزش یا شــرکت دادن او در فعالیت هایى مانند باغبانى یا 

موسیقى باشد.
در این مطالعه بهبود کیفیت زندگى، آشــفتگى ها و عالئم 
عصبى به خصوص در بیماران با حد متوســط زوال عقلى 

دیده شد.
دانشمندان مى گویند: این اقدامات هرچند بسیار ساده به نظر 
مى رسد، اما اگر به طور کامل اجرا شود، مى تواند به تفاوتى 
جدى در کیفیت زندگى این افراد منجر شود؛ همچنین ارتباط 

با این بیماران را آسان تر مى کند.
آنها مى گویند: آموزش براى ارائه این نوع مراقبت هاى فردى، 
فعالیت ها و تعامالت اجتماعى مى تواند تأثیر قابل توجهى بر 

سالمت بیماران زوال عقلى در مراکز مراقبتى داشته باشد. 

َگپ روزانه
حال مبتالیان به زوال عقل را بهتر مى کند
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پلیس شهرستان تربت حیدریه در بازرسى از وسایل همراه قاچاقچى مسافرنما سه کیلو 
و 960گرم تریاك کشف کرد.

جانشین فرمانده انتظامى شهرســتان تربت حیدریه گفت: صبح روز پنج شنبه مأموران 
مستقر در ایســتگاه بازرسى شهید شــیردل کامه هنگام کنترل خودروهاى عبورى به 
مسافر یک دستگاه اتوبوس که از اســتان هاى جنوبى به سمت مشهد در حال حرکت 
بود، مشکوك شدند. ســرهنگ غالمرضا خرقانى افزود: مأموران پس از هدایت متهم 
به داخل ایستگاه در بازرسى وسایل همراهش مقدار ســه کیلو و 960گرم مواد مخدر 
از نوع تریاك که به طرز ماهرانه اى جاسازى شــده بود، کشف کردند. وى خاطر نشان 
کرد: متهم 29 ســاله پس از بازجویى هاى به عمل آمده با تشــکیل پرونده به دادسرا 

معرفى شد. 

فردى که حدود یک ماه پیش، بعد از به قتل رساندن برادر 
خود در شهرستان مالیر استان همدان متوارى شده بود 

هفته گذشته دستگیر شد.
دادستان عمومى و انقالب شهرســتان مالیر با اعالم 
خبر دستگیرى قاتل فرارى از رســیدگى به این پرونده 
در بازپرسى شعبه 4 شهرستان خبر داد. سعید احمدى فر 
اظهار کرد: حدود 20 روز پیش قتلى در شهرستان مالیر 
اتفاق افتاد و برادر کوچک تر برادر بــزرگ تر خود را به 
قتل رســاند که قاتل فرارى 21 بهمن ماه سال جارى 
دستگیر و با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شد. وى 
افزود: پرونده در بازپرسى شــعبه 4 شهرستان مالیر در 

حال رسیدگى است.

2دختر جوان در دو حادثه جداگانه و در فاصله زمانى حدود یک ساعت در بخشى از تهران 
و با شیوه اى مشابه به زندگى خود پایان دادند و به استقبال مرگ رفتند.

ساعت 9 و 56 دقیقه صبح سه شنبه، یکى از مأموران کالنترى 112 ابوسعید با بازپرس 
کشیک ویژه قتل دادسراى جنایى تهران تماس گرفت و از مرگ مشکوك دخترى 32 
ساله خبر داد. با دستور قضائى تحقیقات پلیس آغاز و معلوم شد دختر جوان در حالى که 
با خوردن قرص برنج دچار مسمومیت شده بود، توسط خانواده اش به بیمارستان منتقل 

شده، اما به دلیل شدت مسمومیت تسلیم مرگ شده است.
این در حالى بود که 80 دقیقه از مرگ مشکوك دختر جوان نگذشته بود که زنگ تلفن 
بازپرس کشیک قتل تهران دوباره به صدا در آمد و این بار هم مأموران کالنترى 112 
ابوسعید تهران از مرگ مشابه دختر 32 ســاله دیگرى در بیمارستان خبرداد. در جریان 
تحقیقات قضائى معلوم شد این دختر جوان هم با انگیزه اى نامعلوم قرص برنج خورده و 

یک کیلو و 900 گرم تریاك از معده مسافر کرمان در راه دچار مسمومیت شده، اما به رغم انتقال وى به بیمارستان او نیز فوت شده است.
آهن مشهد کشف شد.

سرپرست دادسراى انقالب مشــهد در این باره گفت: 
مأموران پلیس راه آهن مشهد حین کنترل مسافران به 
مردى جوان که اهل کرمان بود مشــکوك شدند و وى 
را براى انجــام تحقیقات تخصصى به آزمایشــگاه این 

مجموعه انتقال دادند.

قاضى مهدى خدابخشى اظهار کرد: در بررسى فرد مورد 
نظر مشخص شــد که وى مقدارى مواد مخدر از طریق 
بلع به همراه دارد که این مرد جــوان بالفاصله به مرکز 
درمانى منتقل و از معده او مقدار یک کیلو و 900 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاك کشف و ضمیمه پرونده اش شد. وى 
ادامه داد: تحقیقات از این متهم 35 ساله براى شناسایى 

همدستانش ادامه دارد.

دختر جــوان پس از نجــات از خودکشــى نافرجام در 
بیمارستان به زندگى خود پایان داد.

ساعت 18و21 دقیقه چهارشــنبه 25 بهمن ماه امسال 
مسئوالن بیمارستان طالقانى آبادان در تماس با پلیس از 
مرگ خودخواسته یکى از بیماران در سرویس بهداشتى 

داخل اتاق بیمارستان خبر داد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 11 ولیعصر براى 
تحقیقات پلیسى پاى در محل گذاشتند و در تجسس ها 
مشخص شد که دختر 18 ساله عصر دوشنبه 23 بهمن 
ماه با خوردن قرص اقدام به خودکشى کرده که در این 
اقدام خودخواسته ناموفق بوده و در بیمارستان طالقانى 

تحت نظر قرار داشته است. در ادامه مشخص شد که دختر 
جوان پس از بهبود وضعیت جسمانى اش در بیمارستان 
طالقانى به سرویس بهداشــتى اتاقش رفته و زمانى که 
خدمتکاران براى نظافت وارد اتاق و سرویس بهداشتى 
دختر جوان مى شوند با جسد حلق آویز شده دختر جوان 

روبه  رو شده اند.
بنا بــه ایــن گــزارش، جســد دختــر جوان کــه با 
روســرى دســت به مــرگ خــود خواســته زده به 
دســتور قاضى کشــیک جنایــى به پزشــکى قانونى 
منتقــل شــده اســت و تحقیقــات تکمیلــى ادامه 

دارد.

مرد میانسال پس از ســقوط از پل عابرپیاده در خیابان 
ابوذر تهران به کام مرگ فرورفت.

ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه مأموران کالنترى 161 
ابوذر در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم 
کردند مرد 48 ساله اى پس از سقوط از یک پل عابرپیاده 
در خیابان ابوذر جان خودش را از دســت داده است. با 
اعالم مراتب این حادثه به بازپرس امور جنایى تهران، 
دستور انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى و تحقیقات 

بیشتر درباره این پرونده آغاز شد. 

تأیید ها و تکذیب ها در 
پرونده تنبیه دانش آموز جودو کار

بعد از بازتاب گسترده مصدومیت «مهدى زیادپور» دانش آموز دبیرستان طالقانى 
شهرستان مشگین شهر که گفته مى شــود بر اثر تنبیه بدنى او توسط یکى از 
دبیران دبیرستانى که زیادپور در آن تحصیل مى کرد روى داده است، دادستان 
عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل از ورود مدعى العموم به پرونده تنبیه بدنى 

این دانش آموز خبر داد.
ناصر عتباتى در گفتگو با میزان از تعیین نماینده از سوى دادستان مرکز استان 
اردبیل براى بررسى ابعاد ماجرا و دســتور ویژه به دادستان مشگین شهر براى 
تشکیل پرونده کیفرى و رسیدگى فوق العاده به موضوع خبر داد و در بیان جزئیات 
این حادثه گفت:« بر اساس بررسى هاى صورت گرفته، دانش آموز بر سر کالس 
آیین و نگارش دیر حاضر مى شود و از آنجایى که جودوکار بوده معلم دستش را 
روى گردن دانش آموز مى گذارد تا مقاومت این دانش آموز ورزشکار را بسنجد.» 
وى افزود: «در ادامه دانش آموز به این رفتار دبیر معترض مى شود ولى دوباره معلم 
فشار را بر گردن دانش آموز بیشتر مى کند، مجدداً دانش آموز اعتراض مى کند 
و زمانى که معلم دستش را از گردن دانش آموز بر مى دارد دانش آموز به زمین 

افتاده و سرش با زمین برخورد مى کند.»
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل خاطرنشان کرد: «متأسفانه بر 
اثر این حادثه دانش آموز دچار خونریزى از گوش و احتماًال شکستگى جمجمه 
شده و فوراً به بیمارستان اردبیل منتقل مى شود.» عتباتى با بیان اینکه نماینده 
دادستان با حضور در بیمارســتان در جریان روند درمانى این دانش آموز قرار 
گرفته اســت، از انجام تحقیقات در این زمینه خبر داد. وى با اشــاره به ورود 
حراســت آموزش و پرورش به موضوع گفت: «معلم خاطى تحت تعقیب قرار 
دارد و دادســتانى با جدیت با عوامل این حادثه بدون اغماض برخورد خواهد 
کرد.» عتباتى در بیان وضعیت جســمانى دانش آموز نیــز گفت: «وضعیت 
جسمانى این دانش آموز فعًال مناسب است و منتظر نتایج آزمایشات و ام آر آى 

هستیم.»
در همین حال اظهارات ضد و نقیضى از سوى اولیاى مهدى زیادپور و مسئوالن 

مدرسه درباره این حادثه منتشر شده است.
بنابر گفته عموى این دانش آموز، مهدى روز سه شنبه هفته گذشته توسط یکى از 

دبیران دبیرستان طالقانى مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در این حین سرش نیز 
به زمین برخورد کرده است. وى ادعا کرد که پزشکان به دلیل وضعیت وخیم برادر 
زاده اش، وى را به اردبیل اعزام کرده اند و هم اکنون مهدى در کما به سر مى برد.
این در حالى است که مدیر مدرسه طالقانى مشگین شهر، هرگونه تنبیه مهدى 

زیادپور دانش آموز کالس اول این دبیرستان را تکذیب کرده است.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اردبیل هم ضمن تأیید مصدوم شــدن 
یک دانش آموز مشــگین شــهرى در یکى از مــدارس این شهرســتان از 
اعزام این دانش آموز به مرکز اســتان براى انجام معاینات بیشــتر خبر داد. 
احمد ناصرى بــا تکذیب اخبار منــدرج در کانال هاى تلگرامــى مبنى بر به 
کما رفتن این دانــش آموز افزود: موضوع مصدومیت ایــن دانش آموز تحت 
بررسى اســت و به محض حصول نتیجه و روشن شــدن ابعاد مسئله افکار 
عمومى در جریان قــرار خواهند گرفــت. وى بیان کــرد: در صورت محرز 
شــدن تخطى دبیر مربوطه، پیگیرى هاى قانونى انجــام و مراحل آن طى 

خواهد شد.

از روایت مدعى العموم تا اظهارات اولیا و مربیان

مرد جوان بخاطر اختالف با صاحب یک کارواش در آبادان اقدام به تیراندازى هولناك در کارواش کرد.
ساعت 9 شامگاه دوشنبه 23 بهمن ماه امسال مأموران کالنترى 15 کارون در جریان درگیرى مسلحانه در یک کارواش در 
خیابان لین 14 آبادان قرار گرفتند. بدین ترتیب تیمى از مأموران براى تحقیقات پلیسى پاى در محل درگیرى گذاشتند و مشاهده 
کردند صاحب کارواش و مرد دیگرى مجروح شده اند. مأموران در این مرحله به سراغ صاحب کارواش که زخمى شده بود رفته 
و پى بردند که وى با مرد جوانى به نام «حمید» که از قبل با هم اختالف داشته درگیر شده اند که در ادامه حمید با اسلحه کلت 
کمرى اقدام به تیراندازى کرده است. تیم پلیسى با اقدامات فنى و پلیسى خیلى زود موفق به دستگیرى حمید شدند و وى پس 

از درگیرى به تیراندازى با اسلحه کلت کمرى اعتراف کرد.
بنا به این گزارش، متهم براى سیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفته است. 

شلیک هاى خونین در کارواش 

ماجراى مرموز  
قتل زن تنها در 

ساختمان شماره 16 

زن تنها در شهرك فرهنگیان تهران در سناریوى یک 
سرقت در خانه اش به قتل رسید.

ســاعت 18و30دقیقه چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 
جارى مأموران کالنترى 150 تهرانســر از ماجراى 
مرموز پخش شــدن بوى گاز از طبقه دوم بلوك 16 
شــهرك فرهنگیان قرار گرفتند و تیمى از مأموران 

براى بررسى به محل اعزام شدند.
مأموران در گام نخســت هرچه در خانه زن تنها را 

که بوى گاز از آنجا پخش مى شد را به صدا در آورند 
کسى پاسخگو نبود تا اینکه با توجه به حساس بودن 
ماجرا اقدام به باز کردن در خانــه کردند و با صحنه 

عجیبى روبه رو شدند.
جسد زن 64 ســاله روى زمین افتاده و همه وسایل 
خانه به هم ریخته شــده بود که در ادامه با توجه به 
مرموز بودن صحنه جــرم تیمى از مأمــوران اداره 
10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس دشــتبان از 

شعبه 10 دادسراى امور جنایى در محل حاضر شدند. 
بررسى ها نشان از آن داشــت که زن تنها با پیچیده 
شدن دستمال دور دهانش خفه شده و عامل جنایت 

با انگیزه سرقت دست به این قتل زده اند.
بنا به این گزارش، بازپرس دشتبان دستور داد تا جسد 
زن تنها به پزشــکى قانونى منتقل شود و تحقیقات 
براى دستگیرى عامل این جنایت در اداره 10 پلیس 

آگاهى تهران ادامه دارد.

دختر جوان، خود را حلق آویز کرد

مرگ خود خواسته 2 دختر 32ساله

سقوط مرگبار مرد میانسال
 از باالى پل عابرپیاده

قاچاقچى مسافرنما به دام افتاد

برادر کش فرارى دستگیر شد

مسافرى با معده تریاکى! 

فرمانده انتظامى شهرستان فهرج از کشته شدن 
پنج عضو یک خانواده در تصادف مرگبار خودرو 
پژو 405 با یک دســتگاه کامیون در محور فهرج 
– زاهدان خبر داد. ســرهنگ مهــدى پنجعلى 
زاده در تشــریح این خبر گفت: پــس از دریافت 
گزارشى مبنى بر تصادف در 65 کیلومترى محور 
فهرج - زاهدان گشت پلیس راه و انتظامى همراه با 
نیروهاى امدادى در محل حاضر شدند. وى اظهار 
داشت: متأسفانه در بررسى هاى اولیه مشخص 
شد بر اثر برخورد یک دستگاه سوارى 405 با یک 
دستگاه کامیون، پنج سرنشین خودروسوارى جان 

خود را از دست دادند.

کشته شدن 5عضو 
خانواده در یک  تصادف

زن 43 ساله بر اثر گاز گرفتگى در استان زنجان، جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامى شهرســتان ابهر در تشــریح این خبر گفــت: در پى تماس تلفنــى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر یک فقره گازگرفتگى در بیمارستان الغدیر بالفاصله مأموران 
براى بررســى موضوع به بیمارستان اعزام شدند. ســرهنگ داود مرســلى افزود: مأموران با 
حضور در محل و در تحقیقات اولیه متوجه شــدند زنى 43 ساله دچار گاز گرفتگى شده و توسط 
پدرش به بیمارســتان منتقل شده اســت. وى اظهار داشت: متأســفانه این زن در بیمارستان 
جانش را از دســت داد که در این خصوص پرونده تشــکیل شــده و موضوع تحت رسیدگى

 است.

مرگ تلخ زن میانسال  در آغوش پدر

دادســتان عمومى و انقالب نیکشهر در جنوب 
سیستان و بلوچستان گفت: رئیس بانک  ملى شعبه 
اسپکه مرکز بخش الشار این شهرستان صبح روز 
پنج شنبه ساعت 6 و30 دقیقه در مقابل منزلش با 

تیراندازى افراد ناشناس زخمى شد.
محسن گل محمدى در گفتگو با ایرنا در تشریح 
این حادثه اظهار کرد: این فرد بــر اثر تیراندازى 
افرادى ناشــناس از ناحیه پا، کمر و شــکم مورد 
اصابت گلوله از سوى سرنشــینان یک دستگاه 
خودروى ســوارى قرار گرفــت. وى بیان کرد: 
پس از وقوع این حادثه رئیس بانک ملى توســط 
نیروى اورژانس به شهرستان ایرانشهر اعزام و در 

بیمارستان بسترى شد.
گل محمدى با بیان اینکه تالش براى دستگیرى 
متهمان آغاز شــده است، خاطرنشــان کرد: هم 
اینک حال عمومى وى مســاعد است. دادستان 
عمومى و انقالب نیکشــهر افزود: تالش براى 
دســتگیرى و کشــف انگیزه متهمان بــا ارائه 
دســتورات قضائى الزم به مأموران انتظامى این 

شهرستان ادامه دارد.

زخمى شدن رئیس  بانک  
در تیراندازى 
افراد ناشناس
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آنچه با سکوت از دست مى دهى آســان تر از آن است که با سخن 
از دســت برود. چرا که نگهدارى آنچه در ُمشک است با محکم 
بستن دهانه آن امکانپذیر است و نگهدارى آنچه در دست دارى، 
نزد من بهتر از آن اســت که چیزى از دیگران بخواهى و تلخى 

ناامیدى بهتر از درخواست کردن از مردم است.
موال على (ع)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد 
نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى   با مدل 1387 در مسیر دولت آباد- سین از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت پایه کارشناسى انجام شده ، اقدام نماید .
لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/11/30  به 
دبیرخانه سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1396/12/02 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد .

 « آگهى مزایده » « آگهى مزایده »

محمد على تبریزیان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

 نوبت دوم

به اطالع همشهریان گرامى مى رساند، خط 63 کیلوولت حد فاصل پست هاى فرودگاه 
نظامى تا جاده نایین از تاریخ 24 بهمن ماه 96 برقدار گردیده، لذا از ساکنین محترم این  

منطقه درخواست مى گردد از نزدیک شدن به این خط خوددارى فرمایند.

اطالعیهاطالعیه

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد بخشى از امور حمل و نقل خود را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت 
اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)
به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است شرکت هاى واجد شرایط درصورت عدم 
عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاردر سامانه 96/11/29 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 17 روز شنبه  96/12/5 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 17 
روز سه شنبه تاریخ 96/12/15 

زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 96/12/16
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد .

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت 

منتخب که در سامانه مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

استان اصفهان (استان اصفهان (9696-1111 ) )

ورثه مرحوم حاج غالمحســین عابدى (على  ،مصطفى، ثریا ، بدرالزمان ،مهدى همگى عابدى )و خانم 
ملوك نصوحیان نظر به اینکه اراضى واقع در ضلع غربى میدان ورودى شهر شاپورآباد به شماره پالك 
ثبتى 35 اصلى از بخش 16 اصفهان درطرح توســعه قرار گرفته و با توجه به اینکه على رغم جلسات 
متعدد در شهردارى و فرماندارى شهرســتان برخوار هیچگونه توافقى حاصل نگردیده ،لذا به جهت

 ضرورت اجراى طرح ،بدینوسیله برابر تبصره 4 ماده واحد قانون نحوه تقویم ،امالك و اراضى مورد نیاز 
شهردارى ها مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ  
نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به عنوان معتمد و پنج نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى 
زمین به مقدار سهم دوطاق از بیست و هشت طاق شش دانگ نسبت به 3500سهم مشاع به شهردارى  
واقع در شهر شاپورآباد بلوار امام  خمینى(ره) خیابان امام رضا(ع) با در دست داشتن اسناد مدارك مثبته 
(سند مالکیت ) مراجعه نمایید. الزم به ذکر است که کارشناسان معرفى شده باید جزءکارشناسان رسمى 
دادگسترى اصفهان متخصص در رشته کشاورزى باشند ،بدیهى است در صورت عدم معرفى کارشناسان 

درزمان مقرر وفق مقررات اقدام خواهد شد.

اطالعیهاطالعیه

فرید  شریعت زاده_ شهردار شاپور آباد

ورثه مرحوم 1- على آقا عابدى (غالمحسین (على ،ثریا،مصطفى،بدرالزمان ،مهدى همگى عابدى )و خانم 
ملوك نصوحیان 2-باقر (محمدرضا ،علیرضا ،فرزانه ،مریم ،مرضیه همگى عابدى )و خانم سادات جواد زاده 
(ورثه خانم فرخنده عابدى (نگار، نیلوفر ،حســن قچاقى )3- ورثه زهرا (همدم )(حسن ،حسین ،عباس ،
اقدس ،مهین ،فروغ ،فخرى ،فریبا همگى احمدى )4-نصرت عابدى  5- عصمت عابدى  6-رفعت عابدى نظر 
به اینکه اراضى واقع در ضلع شرقى بلوار حضرت امام (ره) شهر شاپورآباد انتهاى بلوار مقابل مسجد امام 
مرسوم به اراضى باغ به مقدار 817 متر مربع در طرح توسعه قرار گرفته و با توجه به اینکه على رغم جلسات 
تشکیل شده در شهردارى توافقى حاصل نگردیده ،لذا به جهت ضرورت اجراى طرح ،بدینوسیله برابر تبصره 
4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، بند،امالك واراضى مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 به شما 
ابالغ مى گردد و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به 
عنوان معتمد و 5 نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى زمین به مقدار 817 متر مربع به شهردارى واقع 
در شهر شاپورآباد بلوار امام (ره) خیابان امام رضا (ع)با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته (سند مالکیت ) 
مراجعه نمایند.الزم به ذکر است که کارشناسان معرفى شده باید جزءکارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان 
متخصص در رشته راه و ساختمان وکشاورزى  باشند ،بدیهى است در صورت عدم معرفى کارشناسان درزمان 

مقرر وفق مقررات اقدام خواهد ش د.

اطالعیهاطالعیه

فرید شریعت زاده_ شهردار شاپور آباد

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد در اجراى ماده 27 قانون الحاقى 2 به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت پروژه هاى نیمه تمام و 
همچنین پروژه هاى جدیداالحداث خود به شرح: 1- ساخت سالن ورزشى و تکمیل مجموعه ورزشى بهارستان اصفهان 2- ساخت سالن اختصاصى تکواندو 
امیریه اصفهان 3- تکمیل و توسعه خانه تنیس روى میز اصفهان 4- احداث استخر سرپوشیده شهید فکرى کاشان 5- تکمیل سالن چند منظوره ورزشى 
آقایان ملت شاهین شهر 6- احداث زمین چمن مصنوعى به مساحت 4500 مترمربع شاهین شهر 7- بازسازى سالن و ساختمان محوطه سازى کلوپ ورزشى 
شهید کریمى نطنز 8- تکمیل و توسعه مجموعه سالن بدنسازى و پیست اسکیت کوثر ملک شهر اصفهان» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/11/29 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه 

مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد.
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 96/12/05

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 ظهر روز سه شنبه تاریخ 96/12/15 
- زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 9/00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 96/12/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار موجود است.

آگهى مناقصه مشارکت: فراخوان مناقصه آگهى مناقصه مشارکت: فراخوان مناقصه 
مشارکت عمومى  یک مرحله اىمشارکت عمومى  یک مرحله اى

م الف: 143443اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

روابط عمومى اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها 
و خیابان هاى اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 10 نفر نیروى کار طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف معابر، شست و شوى رفیوژ 
(جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، 
الیروبى، پاکسازى و حمل لنجن جوى ها و انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و 
پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادارات و... از برف که بردن برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد. (توضیح: 
در سایر موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و 
زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد. تخلیه سطل ها و مخازن 

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

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

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

3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 104629753001 
نزد بانک صادرات شعبه طرق رود بنام شهردارى طرق رود (چک مورد قبول نمى باشد).

ب: نحوه شرکت در استعالم: 
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 96/12/07 به امور مالى شهردارى 
مراجعه و جهت دریافت نقشه ومشخصات مبلغ 300000 ریال به حساب جارى سپهر شماره 0108957306000 بانک ملى شعبه سرابان بنام شهردارى طرق رود واریز و نسبت به دریافت 

اسناد به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید 

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

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

3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز دوشنبه مورخ 96/12/14 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى 
در کمیسیون بالمانع است.

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

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

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

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

10. آئین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل طرفین 
خواهد بود.

11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.
12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1397 مبلغ موردنظر برحسب 

درصد اضافه مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.

14. پیمانکار باید داراى توان، تجربه و تخصص کافى و توان پرداخت سه ماه حقوق و مزایا کارگران خود را بدون هرگونه پرداخت از سوى شهردارى داشته باشد.
15. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل موردنیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

16. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت موردنیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى زباله را در اختیار پیمانکار قرار مى دهد که کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به عهده پیمانکار 
است و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان شهردارى) بر عهده 

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

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

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

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

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

24. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.
25. نوبت اول در تاریخ 1396/11/28 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1396/12/03 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد. مهلت اخذ اسناد حداکثر هفت روز بعد از انتشار 

آگهى نوبت اول (تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1396/12/07 مى باشد).
26. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت و شهردارى معرفى نماید. 

27. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به مراجع 
ذیربط و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید.

تجدید مناقصه واگذارى امور خدمات شهرىتجدید مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت اول
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روزى که ده ها دانش آموز یک مدرسه 
زیر خروارها خاك و گل و الى مدفون شدند 

 فاجعه دبیرستان 
«پنـت گـالس»
در 21 اکتبر 1966 فاجعه اى انســانى در روســتاى معدنى «ابرفان» ولز در جنوب 

انگلیس، جان یک نسل از فرزندان روستا را گرفت. 
سرزمین ولز روزگارى  قطب زغال سنگ بود به طورى که لکه هاى سیاه رنگ زمین 
برمناظر سر سبز آن اثر مى گذاشت. مقادیر زیادى از  سنگ هاى نفتى و تخته سنگ به 
طول چند صد متر بر فراز جوامع کوچک این کشور قد علم کرده بود. «ابرفان»  یکى از 
این مناطق بود. در حالى که هیچ  قانونى براى چگونگى حفارى معادن وجود نداشت، 
مقادیر زیادى از سنگ هاى شنى نا پایدار و مجراهاى بخار فعال بر جاى مى  ماند که 
افراد محلى را نگران مى کرد. ولى این نگرانى ها براى اینکه اســتخراج از معادن را 

تحت الشعاع قرار مى داد، عمداً نادیده گرفته مى شد. 
در صبح مه آلود 21 اکتبر 1966، روز قبل از شــروع نیمسال تحصیلى، محصلین 
دبیرستان «پنت گالس» در «ابرفان»، براى ثبت نام فراخوانده شدند. با  اینکه شب 
قبل باران باریده بود و جاده ها گلى بودند ولى شاگردان براى عبور از این جاده هاى 
خراب حتى ذره اى از روحیه خود را نباختند زیرا تعطیالت خوبى را گذرانده  و از روحیه 

باالیى برخوردار  بودند. اما این همه ماجرا نبود.
 ساعت 9 و 20 دقیقه صبح که دانش آموزان در مدرسه حاضر بودند، غرشى شوم از 
پشت تپه مدرسه به گوش رسید. این صدا از معدن اشباع شده از آب باران شب قبل 
مى آمد و بالفاصله بعد از آن، خاك و شــن داخل معدن با سرعت 50 متر بر ثانیه به 
سمت روستا حرکت کرد. قبل از اینکه کسى بتواند کارى کند، مدرسه در  زیر 10 متر 

گل و الى مدفون شده بود. این فاجعه 116 شاگرد و 28 بزرگسال را یکجا بلعید. 
مردم به محل حادثه سرازیر شدند تا مدفون شدگان را بیرون بکشند. تعداد خیلى کمى 
پیدا شدند، ولى دیگر کارى نمى شد کرد. گرچه از  سراسر دنیا براى این مصیبت زدگان 
پول واریز شد، ولى قربانیان و خانواده هاى آنها بسیار دوندگى کردند تا به این پول 
دست پیدا کنند.  سال ها زمان برد تا مسئوالن مرتبط با این حادثه براى نادیده گرفتن 
نگرانى مردم محکوم شدند اگرچه روستاییان که بسیارى از آنها از ضربه  روحى ناشى 

از این اتفاق رنج مى بردند، تا آخر عمر قربانى این مصیبت بودند. 

ضربه روحى: 2 نجــات یافته 
جوان یکدیگر را تسلى مى دهند. 
برخى از کودکان با این احساس 
بزرگ شــدند که چرا آنها نجات 
یافتند ولى بقیه دوستانشان زیر 
خروارها خاك و گل و الى مدفون 

شدند. 

 

تالش براى نجات: روســتاییان ناامید در 
میان ویرانه هاى مدرســه به دنبال نجات 
یافته ها مى گشتند. بسیارى از معادن زغال 
سنگ و کارخانجات تعطیل شدند تا به این 
جستجو کمک کنند. حدود نیمى از دانش 

آموزان مدرسه ناپدید شده بودند.

بدون اســتراحت: 2 هزار 
روستانشین و نهادهاى فوریتى 
بدون خســتگى حفارى را در 
میان تخته ســنگ هــا ادامه 
مى دادند. مردم از همه جا براى 

کمک مى آمدند.

قبر دسته جمعى: یک سردخانه موقتى در کلیساى کوچک روستا 
بر پا شد. آنقدر این سردخانه کوچک بود که فقط دو نفر از اقوام براى 

تشخیص هویت بچه هاى مرده مى توانستند داخل بروند. برخى از 
والدین عزادار ساعت ها در صف بودند تا با اجساد فرزندانشان وداع 

کنند. اجساد تشخیص داده شده را در قبرستان روستا دفن کردند.

در اسارت خاك: بیشتر مدرسه 
به کلى زیر آوار مدفون شده بود.

در روزگاران بســیار دور، قایقرانى در بندر اســکندریه مصر 
(شهرى که اسکندر مقدونى سال 331 قبل از میالد بناى آن 
را گذاشته بود) با وجود صخره ها و آب هاى کم عمق، دشوار 
بود. براى همین باید براى قایقرانى در این اسکله مدیترانه اى 
پررونق راهکارى اندیشیده مى شد. این راهکار در قالب احداث 
یک فانوس دریایى در نزدیکى جزیره «فاروس» تجلى یافت.

ساخت این بنا به معمار یونانى به نام «سوستراتوس» واگذار 
شد و او بعد از ده ســال، در زمان سلطنت «بطلمیوس دوم» 
(که از سال 280 تا 270 پیش از میالد حکومت مى کرد) کار 
ساخت آن را به پایان رساند. باور عمومى این است که این بنا 
140 متر طول داشته است، که در دنیاى باستان پس از هرم 
جیزه، دومین ساختمان مرتفع در نوع خود بوده است. این سازه 
از سه بخش تشکیل مى شــده که عبارت بودند از: زیر بناى 
مربعى، بخش میانى هشت ضلعى و بخش فوقانى لوله اى که 
بایک راه پله مارپیچى به هم متصل مى شدند تا بتوانند آتش 
را در باالى آن روشن کنند. گفته مى شد این آتش از فاصله 48 

کیلومترى هم دیده مى شد. 
«پوزیدیپوس، شــاعر یونانى نماى برج را اینگونه توصیف
 مى کند: «این برج، در امتدادى صاف و قائم قرار دارد. انگار 
در طول شب پهنه آسمان را از استادیوم ها (واحد اندازه گیرى 
طول یونانى در حدود 185 متر) دورتر مى شکافد. یک دریانورد 
از فاصله اى دور مى تواند آتش بزرگى را ببیند که از باالى آن 

مشتعل است.»
طراحى این ســازه، از آن موقع دستمایه ترسیم فانوس هاى 
دریایى بعدى شده اســت. عاقبت فانوس دریایى اسکندریه 
اما خوش نبود. این برج بلند  قربانى زلزله هاى متعددى شد 
و گرچه توانست بعد از چند زلزله قوى کلیت خودش را حفظ 
کند ولى خساراتى که به آن وارد شده بود، آن را متروکه کرد. 
خرابه هاى فانوس اسکندریه در قرن پانزدهم فرو پاشیدند. با 
این حال این همه عاقبت فانوس دریایى نبود، چرا که باستان 
شناس هاى فرانسوى در ســال 1994 سنگ هاى بزرگى را 
در نزدیکى آب هاى فاروس پیدا کردند که نشــان مى داد در 
ساخت این سازه باستانى از آن اســتفاده شده است. در سال 
2015 هم مقامات مصر اعالم کردند مى خواهند این ســازه 

عجیب را از نو بسازند.

 فانوس باستانى
 بازسازى مى شود

کشف یک شهر گمشده در نزدیکى ایران
تصویرى که اخیراً منتشر شــده، از شهر گمشده اسکندر 

مقدونى پرده برداشته است.
محققین برنامه آموزشى مدیریت فوریتى میراث عراق که 
با همکارى مشترك باستان شناسان عراقى و موزه بریتانیا 
براى بررسى عمق آسیب هاى داعش به آثار باستانى عراق 
اجرا مى شود، اولین بار این شــهر را با بررسى تصاویرى 
که  توسط ماهواره جاسوسى آمریکا در دهه  60 میالدى 
و در طول جنگ سرد برداشته شده و حاال بر اساس قانون 
دسترســى آزاد به اطالعات در دسترس عموم قرارگرفته 

است پیدا کردند. 
دربند» بوده  که بقایاى نام ایــن شــهر «غالتگاه 

آن در ضلــع 

غربى رشــته کوه زاگرس، در بافت تاریخى بین النهرین 
واقع شده است. 

دکتر «جان مک گینیس»، باستان شناسى که مجرى این 
پروژه است، مى گوید: «هنوز براى قضاوت زود است ولى 
ما فکر مى کنیم این شهر، شــهرى پر رفت و آمد در جاده 

عراق به ایران بوده است.»
گرچه شهر بعداً به وسیله سلوکى ها ( 63 تا 312 سال پیش 
از میالد) بنیانگذارى شــد ولى احتماًال ابتدا مقدونى ها در 

تعقیب داریوش سوم از آنجا گذشته اند.
یکى از مســئوالن موزه بریتانیا در نشستى خبرى گفت: 
«مجموعه اى از کاشى ها در حفارى ها پیدا شده که بررسى 
ها نشان مى دهد زمان ساخت آنها قرن اول و دوم پیش از 

میالد بوده است.»

دکتر «دانکن مــک دوگال» در ابتداى قرن 
نوزدهم در شهر ماساچوست آمریکا، وزن پنج 

مرد و یک زن مریض 
در حال مرگ را اندازه 
 گرفت و بــا حیرت 
متوجه شد وقتى روح 
 از بدن کســى جدا 
مى شــود، وزن آنها

 21 گرم کاهش پیدا 
مى کند؛ چیزى که 
پیش تر در آزمایش 

روى موش ها و سگ ها  اتفاق نیافتاده بود. 
آیا آنگونــه که مــک دوگال نتیجه گرفت، 
این تفــاوت 21 گرمى، ناشــى از وزن روح 

انسان بود؟

وزن یک روح 
چقدر است؟

مرتجم: محمد رضا ارزانی

در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید 
فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در گستره اى از جوندگان انفجارى تا چترهاى 
ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن» سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت 

بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى 
جاسوسى پرده برداشته است که از نظرتان مى گذرد:

در دوران جنگ سرد شنود ســفارتخانه ها فصل مهمى در جاسوسى هاى میان 
آمریکا و شوروى بود. روس ها ســاختمان اروپاییان مسکو را شنود مى کردند، 
در حالى که پیتر رایت افسر سابق جاسوســى بین المللى MI۵ انگلیس، شنود و 
دزدى انگلیسى ها در سراسر لندن را افشــا مى کرد. هر چند مناطق حساس به 
طور معمول براى دستگاه هاى شنودى بررسى مى شدند.  سپس در دهه 1960 
KGB شوروى و هم پ یمانانشان در سازمان امنیت ُرمانى به این تصمیم رسیدند 

که بهترین راه براى کشــف نشدن دستگاه هاى شــنودى این بود که در طول
 بررسى ها آنجا نباشند.  پس آنها دستگاه هاى شنودى اى را طراحى کردند که 
در پاشنه کفش ها جا مى گرفت. دیپلمات ها گاهى اوقات کفش هایشان را هم 
از طریق پســت دریافت مى کردند پس در طول مسیر این کفش ها دستکارى 
مى شدند تا هر صدایى را شنود و به ایستگاه شنود جاسوسان مخابره کنند. ظاهراً 

یکى از این دستگاه ها روى کفش سفیر آمریکا در چکسلواکى نصب شده بود.

یک میکروفن جاسوسى در پاشنه 
پا، هر صدایى را به ایستگاه شنود 
جاسوسان مخابره مى کند.

میکروفن  کفشى

حقه هاى 
جاسوسى

وح

مع ماهاى 
حل نشده



1010استاناستان 3163شنبه  28 بهمن  ماه   1396 سال چهاردهم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سوگواره 
یاس نبوى به مناسبت شــهادت حضرت فاطمه (س) در 

بیش از 300 امامزاده استان اصفهان برگزار مى شود.
حجت االســالم و المســلمین رضا صادقى در خصوص 
برگزارى ســوگواره یاس نبوى در بقاع متبرکه اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: این آیین در بیش از 300 امامزاده 
و بقعه متبرکه استان برگزار خواهد شد. وى با بیان اینکه 
مراسم سوگواره یاس نبوى با محوریت بانوان برگزار خواهد 
شد، تصریح کرد: براى این امر 350 مبلّغ دینى به امامزادگان 
استان اصفهان اعزام خواهند شد که حدود صد نفر از این 
مبلغان از قم اعزام شــده اند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان با اشــاره به راه اندازى خیمه هاى معرفت 
در بقاع متبرکه اســتان اصفهان در کنار برگزارى مراسم 
ســوگواره یاس نبوى افزود: در این خیمه ها در کنار ارائه 
محصوالت فرهنگى، با حضور کارشناسان به ابهامات و 
شبهات دینى در ذهن زائران پاسخ داده مى شود. وى با بیان 
اینکه قافله فاطمى نیز در امامزاده هاى اســتان راه اندازى 
مى شود، گفت: مراسم وی ژه این روز نیز در امامزاده زینبیه، 
محمدبن هالل(ع)، مشهد اردهال، امامزاده قاسم(ع) آران 
و بیدگل، امامزاده شــاه رضا(ع)، امامزاده سید محمد(ع) 
خمینى شهر، امامزاده ســید کریم(ع) دولت آباد و امامزاده 

سید محمود(ع) جزه کوهپایه برگزار مى شود.

دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: تعداد 
معتادان تزریقى در اصفهان کم است و نیازى به راه اندازى 

اتاق تزریق براى آنها نداریم.
مصطفى هادى زاده درباره راه اندازى مراکز DIC  (کاهش 
آسیب) در استان هاى کشور اظهار داشت: در حال حاضر در  
استان هاى کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت پایلوت 
مراکز «اتاق تزریق» براى توزیع سرنگ، سوزن و بسته هاى 
بهداشــتى به معتادان راه اندازى شده است که در این مراکز 
خدماتى به معتادان تزریقى ارائه مى شود. وى با بیان اینکه 
تاکنون هفت مرکز «اتاق تزریق» راه اندازى شــده است، 
افزود: متولى راه اندازى این مراکز، معاونت بهداشتى دانشگاه 

علوم پزشــکى اســت و همه خدمات را به صورت رایگان 
ارائه مى دهند. وى با بیان اینکه راه انــدازى «اتاق تزریق»  
در اصفهان نیازى نیســت،  گفت: تعداد معتادان تزریقى در 
اصفهان کم است و خدماتى به این افراد در دو مرکز «هفتون» 
و «همت آباد» ارائه مى شود، ضمن اینکه به این معتادان عالوه 
بر لوازم مورد نیاز و بهداشتى براى تزریق، یک وعده غذاى 

گرم نیز ارائه مى شود.
هادى زاده تأکید کرد: اســتان اصفهان متناســب با میزان 
آسیب ها در رتبه 23 کشور  قرار دارد  و همین امر حاکى از آن 
است که با توجه به وجود تعداد آمار کم معتادان تزریقى، اتاقى 

براى تزریق معتادان در استان وجود نداشته باشد.

برگزارى سوگواره یاس نبوى 
در 300 امامزاده 

اصفهان نیاز به اتاق تزریق 
براى معتادان ندارد

پرورش گل و گیاه 
آموزش داده مى شود

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شهردارى 
اصفهان از برگزارى دوره  آموزشـى پرورش گل و گیاه 
خبر داد و گفت: در راسـتاى ترویج فرهنگ مشـارکت 
شـهروندان در توسـعه، حفظ و نگهدارى بهینه فضاى 
سبز شـهرى و خانگى، برگزارى دوره هاى آموزشى از 

سوى این سازمان برنامه ریزى شده است.
فروغ مرتضایى نـژاد اظهارداشـت: با توجه بـه تمایل 
شـهروندان به کاشـت فضاى سـبز خانگـى، ماه هاى 
پایانى سـال فرصت مناسبى اسـت تا آموزش صحیح 
مورد نیاز در این خصوص توسـط سـازمان پارك ها و 
فضاى سـبز به صورت حضورى ارائه شود. وى با بیان 
اینکه دوره آموزشـى پـرورش گل و گیـاه از 27 بهمن 
ماه(دیـروز) تا 11 اسـفندماه سـال جارى، سـاعت 10 
صبح روزهاى جمعه برگزار مى شود، گفت: موضوعات 
آموزشـى این دوره ها شامل سـبزه آرایى و آماده کردن 
سبزه عید، گل آرایى سـفره هفت سـین با گل طبیعى، 
آماده سازى و نگهدارى باغ شیشه اى (تراریوم)، آشنایى 
با کاکتـوس و گیاهـان گوشـتى، کاشـت و نگهدارى 
گل هاى فصلى، تغذیه و اصالح خـاك باغچه، معرفى 
و نگهدارى گل هاى شـاخه بریده، آشـنایى با گیاهان 
دارویى و گیاهان آپارتمانى اسـت. مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
مکان هـاى مورد نظـر براى برگـزارى ایـن دوره هاى 
آموزشى، پارك شـهیدرجایى، باغ غدیر، جاده سالمت 
ناژوان، پـارك ملت، ضلـع جنوبى پل خواجـو و پارك 

امام رضا(ع) در نظر گرفته شده است.

خبر

مزایده
مزایده امــوال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 962096 ج/11 له خانم معصومه زارعى زیارى با وکالت آقاى حامد 
زارعى و علیه 1. فاطمه آزاد تمیارتى 2- حیدرعلى سلحشــورى زیارى 3. عقیل سلحشورى زیارى با 
والیت قهرى حیدرعلى سلحشــورى مبنى بر مطالبه 200 عدد سکه بهار آزادى و 400 مثقال طالى 
ساخته شــده و 670/008/500 ریال وجه نقد بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 96/12/26 ساعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 250 مترمربع (سهم) مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى مرحوم مرتضى سلحشورى فاقد پالك ثبتى و اکنون طبقه فوقانى در تصرف استیجارى 
مســتاجر آقاى محمد ثاقب کیا با مبلغ ماهیانه 3/000/000 ریال و مغازه در تصرف استیجارى آقاى 
محمد عربزاده از تاریخ 95/7/14 تا 96/7/14 با مبلغ ماهیانه 2/200/000 ریال پرداخت مى باشد و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى یک باب مغازه و منزل 
مسکونى واقع در اصفهان، زیار، خیابان کشاورز، کوچه شهید اکبرى، نبش کوچه صبا، پالك 11 داراى 
کدپستى 8168113921 و پالك 12 داراى کدپســتى 8168113919- 8168113921 کارشناس 
منتخب پس از اطالع از قرار کارشناسى صادره به راهنمایى و معرفى آقاى حامد زارعى زیارى وکیل 
خواهان (خانم معصومه زیارى) بازدید به عمل آمد که موارد ذیل جهت اســتحضار اعالم مى گردد: 
1- ملک مذکور عبارتست از یک باب منزل مســکونى در دو طبقه و یک واحد تجارى با عرصه جمعًا 
به مساحت حدود 250 مترمربع و با مشخصات ذیل: الف) یک باب مغازه تجارى به مساحت حدود 40 
مترمربع داراى کف سرامیک بدنه کاشى تا زیر سقف، سقف تیرآهن و طاق ضربى آجرى داراى درب 
شیشه سکوریت و انشعاب برق تک فاز مستقل مى باشــد. مغازه مذکور در حال حاضر در اجاره آقاى 
محمد عرب زاده با کاربرى سوپر مواد غذایى مى باشد. ب) یک باب منزل مسکونى در دو طبقه جمعًا 
داراى حدود 250 مترمربع زیربنا، داراى اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك، طبقه همکف در حد اسکلت 
و دیوارهاى خارجى اجرا شــده و طبقه اول داراى کف موزاییک و ســیمان، بدنه تا یک متر سرامیک 
مابقى سفیدکارى، داراى آشپزخانه کف سرامیک بدنه تا سقف کاشى، کف حیاط خاکى و فاقد نما مى 
باشد. ساختمان داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مى باشــد. طبقه اول در حال حاضر در اجاره 
آقاى محمد ثاقب کیا مى باشــد. 2. ملک مذکور طبق تصویر مدارك ارائه شده توسط خواهان داراى 
قولنامه عادى به تاریخ 1386/3/1 مى باشــد که بر طبق آن به میزان دو دانگ از شــش دانگ ملک 
مذکور بانضمام کلیه متعلقات از طرف مرحوم مرتضى سلحشــورى زیــارى به خانم معصومه زارعى 
زیارى واگذار گردیده اســت. زمین این ملک طى قولنامه عادى به تاریخ 1374/9/10 توسط مرحوم 
مرتضى سلحشورى زیارى از آقاى حیدرعلى سلحشــورى زیارى خریدارى شده است. 3. با در نظر 
گرفتن موقعیت ملک، مساحت عرصه و اعیان، واحد تجارى و مسکونى موجود، قدمت ساخت، کیفیت 
و نوع مصالح مصرفى، امتیازات و انشعابات موجود و سایر عوامل موثر، ارزش ملک مذکور جمعًا به مبلغ 
دو میلیارد و یکصد میلیون ریال (2/100/000/000 ریال) معادل دویست و ده میلیون تومان برآورد و 
اعالم مى گردد. با توجه به اینکه ملک فاقد پالك ثبتى مى باشد، این اجرا تعهدى در خصوص انتقال 
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مزایده

مزایده امــوال منقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالســه 962685 ج/3 له ســازمان صدا و ســیماى جمهورى اسالمى 
ایران و علیه شــرکت فرآورده هاى پروتئینى ایران (راك) و آقاى على کاظــم زاده مبنى بر مطالبه 
13/096/493/220 ریــال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجــراى دولتى در تاریخ 
96/12/26 ساعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خریــد مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى اصفهان شــهرك صنعتى جى خیابان دهم پالك 34 نزد حافظ اموال حسن 
نریمانى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: 1- دستگاه باکت الواتور با 
کاور استیل به ابعاد 20 * 60 سانتى متر با الکتروموتور داراى پولى و تسمه دوبله به همراه هوپر متعلقه 
بصورت چرخدار مستعمل سالم و غیرمنصوب. 2- سه دستگاه میکسچر تمام استیل با الکتروموتور 4 
ك دبلیو/ آر پى ام 900 با پولى و تسمه به قطر مخزن حدود 60 سانتى متر مستعمل سالم و غیرمنصوب. 
3- یک دســتگاه آجیجیتور شــامل مخزن اســتیل (هوپردار) موتور گیربکیس مخروطى هلیکال و 
همزن منصوبه و تابلو برق تابعه با قابلیت توزیع مواد، مســتعمل سالم و غیرمنصوب. 4- سه دستگاه 
اسکروکانوایر تمام اســتیل به قطر هلیس حدود 15 ســانتى متر به همراه سیستم محرك مستعمل 
سالم و غیرمنصوب. 5- سه دستگاه اکسترودر ســویا دوقلو با موتور گیربکس چینى (از نوع فلندرى) 
با الکتروموتور ك دبلیو 22 به همراه تابلو برق داراى سیستم دور متغیر دلتا به همراه نوار نقاله استیل 
مستعمل سالم غیرمنصوب. 6- دو دستگاه خشک کن پیوسته 4 ردیفه با نوار سیمى از نوع المنتى به 
همراه تابلو برق تابعه از نوع پانلى ساخت کشــور چین به همراه نوار نقاله تابعه در خروجى خنک کن 
مستعمل سالم غیرمنصوب. 7- یک دستگاه سیســتم روغن زن به همراه مخزن روغن و مخزن مواد 
تمام استیل و لوله کشى هاى تابعه مستعمل سالم غیرمنصوب. 8- سه دستگاه نوار نقاله کوتاه با نوار 
پالستیکى به همراه سیســتم موتور گیربکس دور متغیر با الکتروموتور ك دبلیو 0/37 مستعمل سالم 
غیرمنصوب. 9- دو دستگاه طعم زن تمام استیل که یک دستگاه بزرگ و یک دستگاه کوچک به قطر 
حدود 500 میلیمتر مســتعمل سالم غیرمنصوب 10- دســتگاه دوده زن (اسموکینگ) شامل هوپر و 
همزن موتور گیربکس مربوطه، محفظه و ســنگ گرم کن المنتى سیستم دمش و کانالهاى متعلقه با 
سیستم حفاظتى تمام استنلس استیل با مارك (ویمج) با شماره سریال 504191 مستعمل غیرمنصوب 
سالم. 11- یک دستگاه نوار نقاله به عرض 30 سانتى متر به طول 3 متر استیل با الکتروگیربکس دور 
متغیر حلزونى از مارك چینى مستعمل ســالم غیرمنصوب. تجهیزات فوق با اوجه به شرایط و میزان 
استهالك آنها، شرایط نگهدارى، غیرمنصوب بودن و کشور سازنده و با عنایت به قیمت این تجهیزات 

در شــرایط روز بازار و لحاظ بودن نرخ فعلى ارز و در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر امر کارشناسى 
براســاس قیمت پایه به مبلغ 3/817/000/000 ریال (سه میلیارد و هشــتصد و هفده میلیون ریال) 
ارزیابى و اعالم مى گردد. مراتب جهت اطالع ایفاد مى گردد. م الف: 34553 مدیر اجراى احکام مدنى 
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کالسه پرونده: 1087/95 (960422) شــماره دادنامه: 9609976805201711- 96/10/5 مرجع 
رسیدگى: شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمید نظافت نشــانى: فارس مرودشت 
روستاى سیوند خ امام خمینى ك 3 امام زین العابدین وکیل: فائزه نصر نصیرآبادى نشانى: میدان فیض 
ابتداى خ فیض ســمت چپ پ 24 طبقه فوقانى خواندگان: 1- غالمعلى باقر هادى با وکالت حسین 
محمدیان: شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 8، 2- محمد شکراللهى نشانى: 
مجهول المکان خواسته: اعتراض به توقیف خودروى سمند به شماره 83- 932 و 61 گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص درخواست اعتراض ثالث آقاى حمید نظافت نســبت به تامین و توقیف یکدستگاه 
خودرو سمند به شــماره انتظامى 932 و 61 ایران 83 با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه 
مشورتى و صورتجلســه مورخ 96/9/22 اظهارات وکیل خواهان معترض رونوشت مصدق بیع نامه 
مورخ 95/4/12 رعایت تسلسل ایادى، استشــهادیه مورخ 96/9/2 به گواهى شوراى اسالمى سیوند 
مرودشت و نمایشــگاه اتومبیل آریا که قرارداد خرید خودرو را تنظیم نموده و بیع نامه هاى صادره که 
حاکى از تصرف معترض ثالث از تاریخ عقد بیع تاکنون مى باشد عدم حضور وکیل خوانده ردیف اول 
و عدم حضور خوانده ردیف دوم قرینه مثبت بر ادعــاى وى مبنى بر خودرو مارالذکر قبل از تامین مى 
باشــد و با توجه به تملیکى بودن عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه که داللت بر انتقال مالکیت از 
بایع به خریدار دارد شــورا اعتراض معترض ثالث را وارد دانسته و مستنداً مواد 194- 198 قانون آئین 
دادرسى مدنى و 148 قانون اجراى احکام حکم به رفع توقیف از خودروى فوق (سمند 83- 932 و 61) 
را صادر و اعالم مى نمایند ضمنًا خواهان مى تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوى بدست 
آورد به اجراى احکام معرفى و تقاضاى توقیف آن ها را نماید راى صادره حضورى ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35063 شعبه 52 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /11/786
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960628 شــماره دادنامه 9609976797903342 تاریخ رسیدگى: 96/6/19 مرجع 
رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان معترض ثالث: مهرداد خامه به نشانى اصفهان خیابان 
مقداد کوى نهر فرشادى کدپستى 8178955493 خواندگان: 1- شهریار صالحى به نشانى اصفهان خ 
سجاد کوى شهید کرمى پالك 42  فعال مجهول المکان 2– عیسى زمانى فروشانى به نشانى اصفهان 
خ اقبال الهورى کوچه نگیــن پالك 28 فعال مجهول المکان 3- فرهاد مرادى به نشــانى اصفهان 
خ رکن الدوله چهارراه پیروزى کوچه احســان یک طبقه 2 پالك 21 خواسته: اعتراض به قرار تامین 
خواسته به شماره دادنامه 1169 مورخ 94/7/6 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص اعتراض آقاى مهرداد خامه 
به طرفیت آقایان 1- شهریار صالحى 2- عیسى زمانى فروشانى 3- فرهاد مرادى به خواسته اعتراض 
به قرار تامین خواسته به شماره دادنامه 1169 مورخ 94/7/6 صادره از شعبه 45 با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات طرفین در الیحه هاى تقدیمى و جلســات رســیدگى مبنى بر اینکه معترض ثالث 
اعالم مى دارد طى قرارداد مورخ 93/10/10 (قرارداد را در ید ندارد) یک دستگاه هیوندا مدل 1385 به 
شماره انتظامى ایران 53- 124 ق23 به مالکیت رسمى آقاى فرهاد مرادى را از شخصى به نام آقاى 
حسین آقایان خریدارى نموده است که با شکایت آقاى شهریار صالحى در شعبه 45 و صدور قرار تامین 
خواســته خودروى مذکور توقیف مى گردد. با ادعاى مالکیت تقاضاى رفع توقیف را دارد. شــورا نظر 
به اینکه معترض ثالث هیچگونه مبایعنامه و یا دلیل و مدرکى که دال بر مالکیت باشــد به شعبه ارائه 
ننموده ا ست و با عنایت به دادنامه مورخ 94/12/8 صادره از شعبه 43 شوراى حل اختالف و شکایت 
خواهان اعتراض ثالث (آقاى مهرداد خامه) به فروش مال غیر در شــعبه 108 دادگاه کیفرى اصفهان 
که آ قرنیه و اقرارى بر عدم مالکیت ایشــان مى باشد اعتراض را وارد ندانســته و به استناد ماده 197 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان (معترض ثالث)، صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 35038 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/790

حصر وراثت
فاطمه شاهینى سینى داراى شناسنامه شماره 7405 به شرح دادخواست به کالسه 2648/96 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول قربانى سینى 
بشناسنامه 17 در تاریخ 96/1/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر، یک دختر، همسر و پدر به اسامى: 1- ابراهیم شاهى سینى به ش ش 78976 
نســبت با متوفى فرزند 2- ابوالفضل شاهى سینى به ش ش 149 نســبت با متوفى فرزند 3- محمد 
شاهى سینى به ش ش 10792 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه شاهى سینى به ش ش 7405 نسبت 
با متوفى فرزند 5- اصغر شاهى سینى به ش ش 1 نســبت با متوفى همسر 6- على قربانى سینى به 
ش ش 1445 نسبت با متوفى پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35833 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/817
حصر وراثت

مهدى الماسى داراى شناسنامه شماره 3445 به شرح دادخواســت به کالسه 2641/96 ح54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا الماسى زفرة 
بشناسنامه 107 در تاریخ 96/6/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر، دو دختر، مادر و همسر به اسامى: 1- ابوالفضل الماسى به ش ش 968 نسبت 
با متوفى فرزند 2- مهدى الماسى به ش ش 3445 نســبت با متوفى فرزند 3- الهام الماسى زفره ئى 
به ش ش 3901 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه الماسى زفره به ش ش 465 نسبت با متوفى فرزند 
5- معصومه الماسى به ش ش 2176 نسبت با متوفى مادر 6- سکینه الماسى زفره به ش ش 10 نسبت 
با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35834 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/818

حصر وراثت
غالمرضا عابد سیچانى داراى شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به کالسه 2627/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عابد سیچانى 
بشناســنامه 1089 در تاریخ 96/10/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک همسر و پدر به اســامى: 1- خدیجه احمدى هفشجانى به ش ش 297 
نسبت با متوفى همسر 2- غالمرضا عابد ســیچانى به ش ش 112 نسبت با متوفى پدر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 35835 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /11/819
حصر وراثت

منصور فرشید داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 2631/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر فرشید بشناسنامه 185 در 
تاریخ 96/7/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر، یک دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- محمدحسن فرشید به ش ش 154 نسبت با متوفى 
فرزند 2- منصور فرشید به ش ش 17 نسبت با متوفى فرزند 3- علیرضا فرشید به ش ش 56 نسبت 
با متوفى فرزند 4- فریده فرشید به ش ش 1300 نسبت با متوفى فرزند 5- احترام شواخى به ش ش 
128 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35836 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/820
حصر وراثت

عفت قربانعلى کر داراى شناسنامه شــماره 844 به شرح دادخواست به کالسه 2633/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه حسینى بشناسنامه 
50 در تاریخ 96/3/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و سه دختر به اسامى: 1- محمود آرمان دوست به ش ش 380 نسبت با متوفى فرزند 
2- مرتضى آرمان دوست به ش ش 706 نســبت با متوفى فرزند 3- حسین آرمان دوست به ش ش 
1106 نسبت با متوفى فرزند 4- نصرت قربانعلى کر به ش ش 16291 نسبت با متوفى فرزند 5- عفت 
قربانعلى کر به ش ش 844 نسبت با متوفى فرزند 6- اشرف قربانعلى کر به ش ش 636 نسبت با متوفى 
فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 35837 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /11/821
حصر وراثت

ناصر پورحاجى آقا کوچک داراى شناســنامه شماره 894 به شــرح دادخواست به کالسه 2632/96 
ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا مهدوى 
بشناســنامه 429 در تاریخ 96/9/7 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر، همسر و مادر به اســامى: 1- على پور حاجى آقا کوچک به ش ش 
1273698371 نسبت با متوفى فرزند 2- ناصر پور حاجى آقا کوچک به ش ش 894 نسبت با متوفى 
همسر 3- صغرى براتى قلعه ناظرى به ش ش 8 نسبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 35838 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/822
حصر وراثت

زهره امینى طالخونچه داراى شناسنامه شماره 132 به شرح دادخواست به کالسه 2630/96 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقى مهدوى 
بشناسنامه 58 در تاریخ 96/10/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه برادر و سه خواهر و یک همســر به اسامى: 1- احمدرضا مهدوى به ش ش 192 
نســبت با متوفى برادر 2- محمدرضا مهدوى به ش ش 697 نســبت با متوفى برادر 3- عبدالصمد 
مهدوى به ش ش 33 نسبت با متوفى برادر 4- زهرا مهدوى به ش ش 62 نسبت با متوفى خواهر 5- 
فاطمه مهدوى به ش ش 1698 نسبت با متوفى خواهر 6- عالیه مهدوى به ش ش 47 نسبت با متوفى 
خواهر 7- زهره امینى طالخونچه به ش ش 132 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 35839 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/823
حصر وراثت

مصطفى ستوده داراى شناسنامه شــماره 1070 به شرح دادخواست به کالسه 2637/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران ستوده بشناسنامه 
3352 در تاریخ 95/7/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر به اســامى: 1- مصطفى ستوده به ش ش 1070 نســبت با متوفى فرزند 
2- مرتضى ستوده به ش ش 572 نسبت با متوفى فرزند 3- مژگان ستوده به ش ش 37278 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فرزانه ستوده به ش ش 2041 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 35840 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/824
حصر وراثت

فاطمه صغرى خانى ولدانى داراى شناسنامه شــماره 1216 به شرح دادخواست به کالسه 2553/96 
ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان خانى 
ولدانى بشناسنامه 457 در تاریخ 59/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمود خانى ولدانى به ش ش 
4- نسبت با متوفى فرزند 2- محمد على خانى ولدانى به ش ش 10 نسبت با متوفى فرزند 3- ابوالقاسم 

خانى ولدانى به ش ش 1079 نسبت با متوفى فرزند 4- احمدرضا خانى ولدانى به ش ش 1 نسبت با 
متوفى فرزند 5- فرج اله خانى ولدانى به ش ش 14 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه صغرى خانى 
ولدانى به ش ش 1216 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا خانى ولدانى به ش ش 3 نسبت با متوفى فرزند 
8- فاطمه عباسى به ش ش 716 نسبت با متوفى همســر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35841 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/825
حصر وراثت

على لیلى ئیون داراى شناسنامه شماره 2037 به شرح دادخواست به کالسه 2638/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیجه کاربر بشناسنامه 28364 
در تاریخ 96/5/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر، چهار دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- یوسف حسین پور به ش ش 20060 نسبت با 
متوفى فرزند 2- على لیلى ئیون به ش ش 2037 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد لیلى ئیون به ش ش 
1270476521 نسبت با متوفى فرزند 4- فرانک حسین پور به ش ش 20059 نسبت با متوفى فرزند 
5- فاطمه وهابى به ش ش 656 نسبت با متوفى فرزند 6- سویان لیلى ئیون به ش ش 577 نسبت با 
متوفى فرزند 7- سوزان لیلى ئیون به ش ش 3992 نسبت با متوفى فرزند 8- مجید لیلى ئیون به ش 
ش 1086 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35842 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/826
حصر وراثت

علیرضا وفائى داراى شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسه 2639/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نیما وفائى ریزى بشناسنامه 
1275739131 در تاریخ 93/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به مادر و پدر به اسامى: 1- علیرضا وفائى به ش ش 97 نســبت با متوفى پدر 2- لیال 
دادخواهى به ش ش 2968 نسبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

35843 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/827
حصر وراثت

غالمرضا حجه فروش داراى شناسنامه شماره 2643 به شرح دادخواست به کالسه 2649/96 ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حجه فروش 
بشناسنامه 35854 در تاریخ 79/12/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ســه پسر و سه دختر و یک همسر به اســامى: 1- رسول حجه فروش به ش 
ش 37895 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا حجه فروش به ش ش 2643 نسبت با متوفى فرزند 
3- على حجه فروش به ش ش 1639 نسبت با متوفى فرزند 4- بهجت حجه فروش به ش ش 817 
نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا حجه فروش به ش ش 479 نســبت با متوفى فرزند 6- ایران حجه 
فروش به ش ش 206 نسبت با متوفى فرزند 7- اقدس محمدنظر به ش ش 23201 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35844 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/828
حصر وراثت

فخرى کاظمى زهرانى داراى شناسنامه شماره 27716 به شرح دادخواست به کالسه 2640/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت هاشمى دهچى 
بشناسنامه 150 در تاریخ 94/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر و دو دختر به اسامى: 1- فخرى کاظمى زهرانى به ش ش 27716 نسبت با 
متوفى فرزند 2- على کاظمى زهرانى به ش ش 1306 نسبت با متوفى فرزند 3- بهمن کاظمى به ش 
ش 1267 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35845 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/829
حصر وراثت

محمدرضا سروش داراى شناســنامه شماره 236 به شرح دادخواســت به کالسه 2628/96 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى سروش 
بشناسنامه 157 در تاریخ 96/9/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدرضا سروش به ش ش 236 
نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا سروش به ش ش 484 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید جواهرى به ش 
ش 276 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35846 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/830
حصر وراثت

نفیسه الرى حسین آبادى داراى شناسنامه شماره 2387 به شــرح دادخواست به کالسه 2646/96 
ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید حمزه 
اى بشناســنامه 12 در تاریخ 96/11/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر، یک دختر، یک همسر دائمى، مادر به اسامى: 1- حامد حمزه اى به 
ش ش 1274515335 نســبت با متوفى فرزند 2- هما حمزه اى به ش ش 1273052927 نسبت با 
متوفى فرزند 3- نفیسه الرى حسین آبادى به ش ش 2387 نسبت با متوفى همسر 4- توران خسروى 
بختیارى به ش ش 457 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35832 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/831

حجم آب ســد زاینده رود با 75 درصد کاهش، به یکى از کمترین میزان 
حجم از زمان احداث رسیده است.

مدیرعامــل شــرکت ســهامى آب منطقــه اى اصفهان بــارش هاى 
ســال آبى تــا بهمــن را 5/4میلیمتر بیــان کــرد و گفت: ایــن رقم 
پارســال 26 میلیمتــر و درمتوســط بلنــد مــدت 60 میلیمتــر بوده

است.
مســعود میرمحمد صادقى بااشاره به کاهش چشــمگیر میزان بارش در 
ایستگاه چلگرد که نسبت مستقیم با حجم این سد دارد، افزود: تا 22 بهمن 

193 میلیمتر بارش دراین ایستگاه گزارش شده که این میزان پارسال 818 
میلیمتر و در متوسط بلند مدت 773 میلیمتر بوده و امسال75 درصد کمتر 

شده است.
وى گفت: حجم ذخیره سد زاینده رود هم اکنون به پایین تر از 130 میلیون 
متر مکعب رسیده که با مقدار قابل توجه رسوب در مخزن سد، به شرایط 

بحرانى شدیدى رسیده است.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان، این حجم را در پارسال 
230 میلیون متر مکعب بیان کرد و افزود: اکنون طرح احیا و تعادل بخشى 

منابع آب زیر زمینى هم به جدیت در حال اجرا و پیگیرى است که با توجه 
به شرایط موجود و پیش رو، مشکالت شدیدى  براى کارهاى اجرایى هم 

در پیش خواهد بود.
میر محمدصادقى گفت: حجم سد زاینده رود از سال 1350 تا 1397 داراى 
سیر کاهشى است  که امسال با کمترین حجم، بحرانى ترین شرایط را رقم 
زده است و بقیه سدهاى این استان هم شرایط مطلوبى ندارد و هشدار جدى 
به تمام مشترکان و دستگاه هاى اجرایى در سال آبى جارى  از ابتداى مهر 

تا پایان شهریور سال آینده است.

آب سد 
هر روز بیشتر 
مدیر حوزه هاى علمیه کشور در مراسم اختتامیه بیست آب مى رود

و سومین جشــنواره قرآنى جامعه المصطفى، یکى از 
ویژگى هاى برجســته آیــت ا... مظاهرى را هجرت 
وى برشــمرد و گفت: امروز ایران نیازمند مهاجران 

الى ا... است .
آیــت ا... محمدرضا اعرافى با اشــاره به اینکه برخى 
از اســتان هاى کشــور از قله هاى علمى تهى شده 
اســت، افزود: آیت ا... مظاهرى نســخه شفابخشى 
اســت که تمام ایران به آن نیازمند اســت. وى دیگر
 ویژگى هاى این عالم برجسته را در آمیختگى تدریس 
با اخالق و معنویت و بیان جذاب و لحن شیواى وى در
 حوزه هــاى علمیه قم و اصفهان  برشــمرد و گفت: 
درس هاى اخالق، تواضــع، بزرگى، خانه محورى و 
هجرت ایشــان درس هاى بزرگى است که امروز به 
آن نیاز داریم.مدیر حوزه هاى علمیه کشور، اصفهان 
را نگین درخشان تمدن و نقطه بسیار روشن و پرفروغ 
تاریخ ایران، اسالم و جهان دانست و گفت: اصفهان 
جایگاه عظیمى در تمدن دارد و خیل عظیم فیلسوفان، 
عالمان، دانشــوران و دانشــجویان در عرصه هاى 

گوناگون براى جهان به ارمغان آورده است.

 آیت ا... مظاهرى
نسخه شفابخش است

مدیرعامل آب منطقه اى اصفهان: 
حجم آب سد زاینده رود به یکى 
از کمترین میزان حجم ها از زمان 

احداث آن رسیده است



استاناستان 11113163 سال چهاردهمشنبه  28 بهمن  ماه   1396

 90 درصد معابر روستایى 
تیران آسفالت شد

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان تیران 
و کرون گفت: تاکنون بیش از 90 درصد معابر روستایى 

این شهرستان آسفالت شده است.
مسعود مرادیان افزود: امسال 570 تن قیر رایگان براى 
آسفالت معابر روسـتایى تیران و کرون اختصاص یافته 
که با مشـارکت دهیارى هـا، 95 هزار مترمربـع از معابر 

آسفالت شده است.
وى افزود : آسفالت معابر، اجراى طرح هادى روستایى و 
تأمین نیازهاى مردم روستاها، منجر به کاهش مهاجرت 

از روستا به شهرها شده است.

 کسب رتبه اول استان اصفهان 
در مشارکت کارگران

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
از کسب رتبه اول اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان در مشارکت جامعه هدف در جشنواره 

امتنان خبر داد.
محسن نیرومند با اعالم این خبر گفت: در فرآیند ثبت 
نام بیست و نهمین جشـنواره امتنان، سه هزار و 665 
نفر از کارگران و گروه هاى کار و واحد هاى نمونه در 
سـایت امتنان ثبت نام کرده اند که نسـبت به سـال 

گذشته رشد چشمگیرى داشت.
نیرومنـد اظهـار داشـت:بر اسـاس اطالعـات، نـرخ 
مشـارکت گروه هاى هدف در سـطح کل کشـور در 

سال جارى حدود 35 درصد رشد داشته است.

خبر

مدیر امور آب و فاضالب منطقه فریدن گفت: منابع آب 
شهرستان به شدت در نوسان است به طورى که سطح 
ایستابى، آب در شهر دامنه ابتداى امسال 67متر بوده اما 

در حال حاضر به 84متر رسیده است.
على ناظمى گفت: منابع آب شهرســتان به شــدت در 
نوسان است به طورى که ســطح ایستابى آب در شهر 
دامنه ابتداى امســال 67متر بوده اما در حال حاضر به 
84متر رسیده و این نشــان مى دهد که سطح آب هاى 

زیرزمینى17متر پایین تر رفته است.
وى افزود: با توجه به این شرایط، در سال آینده با تنش 
آبى روبه رو خواهیم بود به همین دلیل، آب منطقه اى 

باید چاه هایــى را به عنوان چاه هاى بحــران و یا رزرو 
درنظر بگیرد تا اگر در تابســتان با کاهش آبدهى منابع 
آب آشــامیدنى مواجه شــدیم، بتوان از آنها اســتفاده 

کرد.
ناظمى اظهار داشــت: میزان بارش پاییــزى فریدن 
9/5میلیمتر بوده که جزو موارد استثناست و در 30 سال 

گذشته چنین کاهشى سابقه نداشته است.
مدیر امــور آب و فاضالب منطقه فریــدن اضافه کرد: 
مجموع بارش فریدن تاکنــون 6/30میلیمتر بوده که 
نسبت به مشابه سال قبل 86درصد و نسبت به بلندمدت 

84درصد کاهش داشته است.

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان 
اصفهــان گفــت: ســه شــهید مدافــع حــرم، 30 
شــهید گمنام و پنج شــهید تــازه تفحص شــده از 
دوران دفــاع مقــدس، امــروز در اصفهان تشــییع 

مى شوند.
داریوش وکیلى گفت: مراسم تشــییع پیکر مطهر این 
شهدا از حسینیه ثارا... به سمت گلستان شهدا اصفهان 

برگزار مى شود.
وى با اشاره به اینکه در آســتانه 22 اسفند (روز شهید) 
قرار داریم، افزود: خداوند شش ویژگى براى شهدا قرار 
داده است و نخستین آنها این اســت که آنان از سوى 

خداوند اذن دارند تا در روز قیامت 72 نفر از دوســتان و 
نزدیکانشان را شفاعت کنند. 

وى ادامه داد: به نظر مى رســد افرادى از این شفاعت 
بهره مند مى شوند که یاد شــهدا را زنده نگه مى دارند 
و چه خوب اســت در این دوران به ایــن موضوع توجه 

داشته باشیم.
 مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهان با 
اشاره به پیام مشــترك شــهدا اذعان کرد: از 14 هزار 
و 500 وصیتنامه اى که از شــهدا باقى مانده اســت، 
یــک نکتــه واحــد وجــود دارد و آن حفــظ وحدت

 است.

امروز؛ تشییع پیکر 38 شهید 
در اصفهان

پایین رفتن 17مترى سطح 
آب هاى زیرزمینى دامنه

حصر وراثت
نجیب ا... حسینى داراى ش شناسائى 40537000004 به شــرح دادخواست به کالسه 2623/96ح 
54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعباس 
حسینى شماره خانوار 405408480 در تاریخ 96/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، سه دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- معصومه 
حسینى به ش.ش 40543500003 نســبت با متوفى همسر 2- ســیدنجیب اله حسینى به ش.ش 
40537000004 نسبت با متوفى فرزند 3- سیدمحمد حسینى به ش.ش 40537200007 نسبت با 
متوفى فرزند 4- سیدعلى حسینى به ش.ش 40537500010 نسبت با متوفى فرزند 5- طاهره حسینى 
به ش.ش 40546600004 نسبت با متوفى فرزند 6- نجیبه حسینى به ش.ش 40547800007 نسبت 
با متوفى فرزند 7- عاطفه حسینى به ش.ش 40548400008 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقد یم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 35831 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/832
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960638 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
محمد شــریفى قلعه نوئى به نشــانى: اصفهان خ بعثت خ فالطورى روبروى تقاطع اول هایپر پرسام 
خوانده: رضا عابدینى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 2 عدد فاکتور گردشکار: به تاریخ 
96/10/23 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 960638 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شــورا: در خصوص دعوى محمد شــریفى قلعه نوئ ى به طرفیت رضا عابدینى به خواسته 
مطالبه وجه 2 عدد فاکتور به مورخ 96/7/2- 96/7/3 جمعا به مبلغ 130/139/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده و مستندا به مواد 198- 515- 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 130/139/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/8/15) تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت 
مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. 
در خصوص تامین خواسته به استناد ماده 107 قرار رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 35983 شعبه 23 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/833
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960639 شماره دادنامه: 9609976795301436- 96/10/27 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مســعود شریفى قلعه نویى فرزند قدیرعلى به 
نشانى اصفهان، خ جى، خ ش رجایى ك چوبگین کوى گل پالك 28 خوانده: رضا عابدینى به نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه 2 عدد فاکتور به شماره 2511- 96/7/1- 2396- 96/6/30 
گردشکار: به تاریخ 96/10/24 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960639 و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى مسعود شریفى قلعه نویى به طرفیت رضا عابدینى 
به خواسته مطالبه وجه 2 عدد فاکتور به شــماره 2511- 2396 جمعًا به مبلغ 182/753/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 182/753/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/330/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/8/15) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از 
انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان 
اصفهان مى باشد. درخصوص درخواست تامین خواسته قرار رد دعوى صادر مى گردد.  م الف: 35981 

شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان /11/834
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960559 شماره دادنامه: 9609976797101102- 1396/10/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى جالل ابوالحسنى فرزند احمد به نشانى اصفهان، 
پل شهرستان، خ جى شیر، بلوار آب محله جى شــیر، پالك 15 خوانده: آقاى فریدون نقیه به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 998838 (سرى ز/1) 
به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى جالل ابوالحسنى به طرفیت آقاى فریدون ن قیه به خواسته 
مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه سفته شماره خزانه دارى کل 998838 (سرى ز/1) به انضمام 
هزینه دادرسى کل به انضمام هزینه دادرسى با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و 
عدم وصول دفاعیه اى از طرف خوانده لذا شــورا دعوى خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 307 
و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت وجه ســفته و مبلغ 1/670/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
نشر آگهى خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1396/7/29 لغایت زمان اجراى حکم براساس آخرین شاخص 
بانک مرکزى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد و در خصوص تقاضاى 
صدور قرار تأمین خواسته به دلیل استرداد آن توسط خواهان به اســتناد بند ب ماده 107 قانون آیین 

دادرسى مدنى قرار رد صادر مى گردد. م الف: 35976 شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
(مجتمع شماره یک) /11/835

ابالغ راى
کالســه پرونده: 961100 شــماره دادنامه: 9609976793603786- 11/2  مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر بنى نجاریان به نشانى اصفهان، خ فرایبورگ، نبش 
کوچه بیســتم پالك 43 خواندگان: 1-  داریوش مولوى چویینى 2- شیرین جهانیان دهکردى هردو 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسى با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى بنى نجاریان به طرفیت 1- داریوش 
مولوى چویینى 2- شیرین جهانیان دهکردى به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره هاى 041414- 89/9/15 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صــورت تضامنى به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1945000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (89/9/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 

م الف: 35974 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/836
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793700184 شماره پرونده: 9609986793700644 شماره بایگانى شعبه: 
960644 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793701949 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793702767 محکوم علیه صادق غفارى فرزند حسن به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 390/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/9/30 لغایت زمان اجراى 
حکم در حق محکوم له کیوان مرادزاده فرزند موسى به نشــانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان هاتف، انتهاى کوچه مشیر یخچال، جنب آتش نشانى، پاساژ بازرگانان، کدپستى 
8147915493 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محک وم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35988 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/837
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794400130 شماره پرونده: 9609986794400577 شماره بایگانى شعبه: 
960578 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794400987 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794401898 محکوم علیه یاســر ابراهیمى محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
و هفت میلیون و پانصد  هزار ریال وجه چک به شماره 05319533- 95/02/30 به عهده بانک پست 
بانک ایران بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/02/30) 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ امیرکبیر، فرعى 85 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 35970 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) /11/838

ابالغ اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426794400135 شــماره پرونده: 9609986794400582 شماره بایگانى 
شعبه: 960583 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794400988 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794401894  محکوم علیه حسین مقامى محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى و ســه میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 379222- 93/12/28، 
379223- 94/04/30 به عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه 
و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک (تاریخ چک ها) تا اجراى حکم در حق محکوم له نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، خ امیرکبیر فرعى 85 و نیز پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35971 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/839
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139621702023019997- 96/11/18 نظر به آقاى محمدرضا اکرمى فرزند مصطفى به 
استناد یک برگ استشهاد شهود مدعى شــده که سند مالکیت ششدانگ پالك 8661/1/47، 8661، 
6128، 6127، 6125 واقع در بخش 3 که در صفحه 5 دفتر 182 ذیل ثبت 39407 به نام خودشــان 
ثبت و صادر گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت و در اثر جایجایى از بین رفته است. چون 
درخواست سند مالکیت مالکیت المثنى نامبرده را نموده طبق تبصره یک ماده 12 اصالحى قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
نماید و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. م الف: 36152 صفایى رئیس ثبت اسناد و امالك 

مرکزى  اصفهان /11/840
حصر وراثت

حبیبه منتظرى قهجاورستانى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 2643/96  ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادى شرف بشناسنامه 
7443 در تاریخ 96/10/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر، یک همسر دائمى، مادر و پدر به اسامى: 1- سپهر شرف به ش ش 1276959915 
نسبت با متوفى فرزند 2- ندا زارعى سودانى به ش ش 699 نسبت با متوفى همسر 3- حبیبه منتظرى 
قهجاورستانى به ش ش 8 نسبت با متوفى مادر 4- مرتضى شرف سدهى اصفهانى به ش ش 3012 
نسبت با متوفى پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد باز تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 35847 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/889
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793800177 شــماره پرونده: 9609986793800571 شماره بایگانى 
شعبه: 960571 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793801744 و شماره 
دادنامه: 9609976793803512 محکوم علیه 1- على ولى پور 2- احمد ولى پور 3- ســعید قربانى 
4- فرزانه مظفرى 5- غالم رضا بخشى پور نشانى: همگى مجهول المکان (متضامنا) محکوم است 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت 1/830/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 1001/545300- 96/4/25 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له ابراهیم بدر علیشاه 
فرزند خلیل نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ ابن سینا- چهارراه ابن 
سینا- مجتمع عالمه مجلسى- پالك 14 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 

پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 35940 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)  /11/890

اجراییه
شماره: 9610426793500199 شــماره پرونده: 9609986793500567 شــماره بایگانى شعبه: 
960571 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793501559 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793502457 محکوم علیه احمدرضا بابایى چشمه فرزند حسن به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 17/600/000 ریال بابت وجه چک به شماره 989774 
عهده بانک ملى بابت اصل خواسته و 410/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید چک موصوف مورخ 94/8/15 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له کیوان مرادزاده 
فرزند موسى به نشانى به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان هاتف، 
انتهاى کوچه مشیر یخچال، جنب آتش نشانى، پاساژ بازرگانان، کدپستى 8147915493 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق اجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 35986 شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/891
ابالغ 

شماره: 961600د9- 1396/11/09 نظر به اینکه آقاى شــیخ احمد خسروى فرزند خسرو در پرونده 
کالسه 961600 د9 حسب شــکایت آقاى مجتبى گودرزى به اتهام سرقت یک دستگاه گوشى تلفن 
همراه از طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وســیله در اجراى ماده مدت 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شــریعتى مجتمع قضایى شــهید بهشتى جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوید. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 35994 نقوى- دادیار شعبه نهم دادیارى  دادسراى عمومى و 

انقالب اصفهان /11/892
حصروراثت 

فریبا بهادر نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1289 به شرح دادخواست به کالسه 1359/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فیض اله بهادر نجف 
آبادى بشناســنامه 16279 در تاریخ 96/09/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1.عطاءاله بهادر نجف آبادى ش ش 1158، 2.فریبا بهادر نجف 
آبادى ش ش 1289، (فرزندان متوفى)، 3. بصیرت ملکان نجف آبادى ش ش 19238، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 7903/م الف رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/925
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ناصر افشارى دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت 
خواندگان 1.اصغر مختارى 2. میترا روزبهانى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1168/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/03 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7902/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/926

 حصروراثت 
ابوالقاسم ابراهیم زاده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 594 به شرح دادخواست به کالسه 1342/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه ابراهیم 
زاده بشناسنامه 1585 در تاریخ 96/08/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1.ابوالقاســم ابراهیم زاده نجف آبادى ش ش 594، 2.بشیر ابراهیم زاده 
نجف آبادى ش ش 844، 3.احمد ابراهیم زاده نجــف آبادى ش ش 708، 4.جهان ابراهیم زاده نجف 
آبادى ش ش 95، 5.جعفــر ابراهیم زاده نجف آبادى ش ش 82، 6.فاطمــه ابراهیم زاده نجف آبادى 
ش ش 648، 7.محمود ابراهیم زاده ش ش 823، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7901/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/927

ساسان اکبرزاده
به همت روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
دوره آموزشــى یک روزه با هدف آشنایى با اصول و مفاهیم 
صنعت برق براى خبرنــگاران اصفهانــى در محل پارك 

فناورى هاى نوین صنعت توزیع برق برگزار شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان ابتدا برخى از مفاهیم اولیــه در صنعت برق را براى 

خبرنگاران تعریف و تشریح کرد.
محمدمهدى عســگرى گفت: تولید، انتقال و توزیع، چرخه 
تولید برق تا رســیدن برق به مشترکین اســت که تولید در 
نیروگاه انجام شده و براى رســاندن توان تولید به نزدیک 
شــهرها خطوط انتقال ایجاد و در جهت توزیع انرژى بین 
مشترکین در شهر از خطوط توزیع اســتفاده مى شود. وى 
ادامه داد: ولت، اختالف پتانســیل الکتریکى بین دو نقطه 
است که با V یا E نشان داده مى شود، آمپر که با I مشخص 
شده، مقدار الکتریسیته جارى شده در یک مدار بوده، اُهم نیز 
واحد اندازه گیرى مقاومت با امگا نمایش داده مى شود و نماد 
مقاومت R اســت. البته توان الکتریکى هم آهنگ انتقال 

الکتریکى توسط مدار الکتریکى در واحد زمان است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: براى تولید برق، 11 نوع نیروگاه همچون 
نیروگاه هاى دیزلى، بخار، گازى، آبى، هســته اى، ســیکل 
ترکیبى، برق آبى، تلمبه ذخیره اى، خورشیدى، بادى، زمین 
گرمایى و نیروگاه جذر و مدى وجود دارد. وى سپس ساعات 
کم بارى، میان بارى و اوج بار را برشمرد و گفت: ساعاتى از 
شبانه روز به واسطه حداقل بودن مصرف برق در کشور ساعات 
کم بارى خوانده مى شود، ساعاتى از شبانه روز که مصرف برق 
در حد میانه قرار دارد اصطالحاً ساعات میان بارى شناخته شده 
و ساعات اوج بار نیز ساعاتى از شبانه روز است که مصرف برق 
در باالترین حد مصرف است که براى هر کدام در شش ماهه 

اول و دوم سال، ساعاتى اعالم شده است.
عسگرى در ادامه افزود: از یک میلیون و صد هزار مشترك 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 12 هزار مشترك 

دیماندى هستند که 50 درصد انرژى را استفاده مى کنند که 
براى 9 هزار مشترك کنتور هوشمند تاکنون نصب شده و بقیه 

در آینده نصب خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: مدیریت مصرف برق براى کل سال و 

مدیریت بار براى ماه هاى تیر و مرداد بین ساعات 11 تا 16 
اعمال شده، تا مصرف کنندگان مصرف انرژى را کاهش دهند.

عسگرى با تأکید بر رعایت فاصله ساخت و سازها از خطوط 
توزیع گفت: اگر فاصله سه مترى از خطوط برق و پست برق 
در ساخت و سازها در شهرستان اصفهان رعایت شود، هیچ 

خطرى متوجه افراد و مشترکین نخواهد بود. 
■■■

مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز تقسیم بندى شبکه هاى الکتریکى و برقى را براى 
خبرنگاران تشریح کرد و گفت: اصوًال در شبکه هاى توزیع ما 

بیشتر با شبکه جریان متناوب AC سروکار داریم. در حالى 
که شبکه جریان مستقیم DC هم وجود دارد.

امیر سلجوقى با بیان اینکه شبکه هاى توزیع از نظر ساخت 
شــامل شــبکه هاى هوایى و زمینى اســت که هر کدام 
ویژگى هاى خاصى دارند، افزود: در شــبکه هاى هوایى باید 
ساختارها، مزایا و معایب را شناخت و با تجهیزات آنان آشنا 
شد.سلجوقى گفت: روشــنایى معابر از وظایف شبکه هاى 

توزیع برق بوده که براساس نوع معبر و شبکه متفاوت است.
■■■

مدیر دفتر فناورى هاى نوین شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم از افتتاح اولین ســامانه پــردازش اطالعات 
دینامیکى (سپاد) در کشــور از سوى شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در هفته جارى خبر داد و گفت: با راه اندازى 
ســامانه پردازش اطالعات دینامیکى (ســپاد)، اختالالت 
افت ولتاژ در نقاطى که داراى کنتورهاى هوشــمند هستند 
مشخص شده و شــرکت توزیع برق ظرف مدت 30 میلى 
ثانیه از این اختالالت آگاه مى شود و نســبت به رفع آن در 
40 ثانیه اقدام خواهد کرد. حمید متقى مى گوید: با راه اندازى 
این سامانه، کشورمان در زمره ده کشور جهان در زمینه رفع 
اختالالت افت ولتاژ در زمان بسیار کوتاه قرار مى گیرد.  وى با 
بیان اینکه طرح جامع مطالعات اتوماسیون در سطح یک هم 
اکنون در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حال انجام 
است، گفت: دریافت و اطالعات، پردازش، تصمیم گیرى و 
اجرا از فرآیندهاى اتوماسیون است و این شبکه باید در 14 هزار 
کیلومتر فشار متوسط شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
عملیاتى شــود. مدیر دفتر فناورى هاى نوین شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان اظهار کرد: اتوماسیون داراى سطوح 
مختلف بوده و ما در مرحله سطح یک اتوماسیون در شرکت 

توزیع برق شهرستان اصفهان قرار داریم.
متقى گفت: از هــزار و 600 نقطه که باید تحت پوشــش 
اتوماسیون در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تا سال 
1405 قرار گیرد امروز 300 نقطه تحت پوشش بوده که تالش 

است تا پایان سال جارى این میزان به 400 نقطه برسد. 

امکان تشخیص زود هنگـام
 افت ولتاژ برق در اصفهان
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مدیر امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: ســال گذشــته 350 نفر از کودکان کار به مرکز 
هدایت ارجاع داده شدند که 75تا 80 درصد آنها دختران 

بودند.
مجتبى ناجى اظهار  داشت: این کودکان توسط شهردارى 
و نیروى انتظامى جمــع آورى و براى انجــام اقدامات 

بازتوانى به مرکز بهزیستى تحویل داده مى شوند.
وى افزود: ازجمله اقدامات بازتوانى که براى این کودکان 
انجام مى شود، بازگرداندن آنها به کانون خانواده است، 
البته در صورتى که خانواده از نظر حضانت و سرپرستى 

کفایت الزم را داشته باشد.

مدیر امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با بیان اینکه در برخى موارد خانواده قادر به انجام  وظیفه 
خود نیست، گفت: در این صورت کودك بعد از چند روز 
مجدد به کار در خیابان روى مى آورد، در برخى موارد هم 
خود خانواده از کودك بهره کشى کرده و عمداً او را وادار 

به کار در خیابان مى کند.
ناجى ادامــه داد: آن دســته از کودکان کــه امکان باز 
توانى براى آنها وجود داشته باشــد و خانواده فاقد توان 
و کفایت الزم براى سرپرستى آنهاست، از مرکز هدایت 
به خانه هاى کودك و نوجوان مــا منتقل و در آن مراکز 

نگهدارى مى شوند.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان 
اصفهان  گفت: 11 هزار و 415 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
بــه ارزش 50 میلیــارد و 661 میلیون تومــان از صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت استان اصفهان به مددجویان و 

نیازمندان پرداخت شده است.
مجتبى حجازى با اشاره به اینکه صندوق امداد والیت از اواخر 
سال 95 در اصفهان شروع به فعالیت کرده است، اظهارداشت: 
تاکنون 111 هــزار و 264 نفر از مددجویــان و نیکوکاران 
اصفهانى در این صندوق سپرده  گذارى کرده اند که مجموع 
سپرده هاى جذب شــده بالغ بر 15 میلیارد تومان است. وى 
با بیان اینکه این صندوق با هدف کمک به ترویج فرهنگ 

قرض الحسنه و پرداخت وام با شــرایط آسان به نیازمندان 
تأسیس شده است، گفت: تا نیمه اول بهمن ماه سال جارى، 
11 هزار و 415 فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 50 
میلیارد و 661 میلیون تومان از صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت به مددجویان تحت حمایت و دیگر نیازمدان پرداخت 
شده است. حجازى با اشاره به اینکه تسهیالت در دو بخش 
اشتغال و کارگشایى به نیازمندان پرداخت شده است، افزود:  28 
میلیارد و 941 میلیون تومان از کل مبلغ تسهیالت پرداختى 
مربوط به ده هزار و 60 مورد وام کارگشایى و 21 میلیارد و 720 
میلیون تومان دیگر صرف پرداخت هزار و 355 مورد تسهیالت 

اشتغال مددجویان بوده است.

80 درصد کودکان کار
دختر هستند

پرداخت 50 میلیارد وام 
قرض الحسنه به مددجویان 

شبکه آبرسانى مهاباد 
اصالح مى شود

مدیـر آب و فاضـالب شهرسـتان اردسـتان از آغاز 
عملیات اجرایى اصالح فاز 2 شـبکه آبرسـانى شهر 
مهاباد بـا اعتبار چهـار میلیارد ریـال تا دو مـاه آینده 

خبر داد.
عباس شـریعتمدار گفت: عملیـات اجرایى این طرح 
به طول سـه کیلومتـر انجام مى شـود، چـرا که لوله 
کشـى شـهر مهابـاد فرسـوده بـوده و از ایـن رو در
 قسمت هاى شـمالى شـهر چندین بار کاهش فشار 

آب رخ داده است.
وى این شـرایط را موجب هدر رفتـن آب و ضرورت 
تعویض و اصالح خط شبکه عنوان کرد و افزود: شهر 
مهاباد داراى 35 کیلومتر شبکه آبرسانى و دو هزار و 
400 مشترك اسـت که به تدریج و در صورت تأمین 
اعتبار، نسبت به تعویض بقیه شبکه اقدام خواهد شد.

افتتاح 3 دفتر خدمات قضائى 
در شاهین شهر

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى کل استان 
اصفهان از افتتاح سه دفتر خدمات الکترونیک قضائى 

در شاهین شهر خبر داد.
محمدحسین آقایى اظهار داشـت: با افتتاح سه دفتر 
خدمات الکترونیک قضائى در شاهین شهر، تعداد کل 
این دفاتر در استان اصفهان به 15 دفتر افزایش  یافته 
اسـت. وى افزود: این دفاتر که در خیابان هاى شهید 
بهشتى، رازى و مسـرور شاهین شهر به بهره بردارى 
رسیده اسـت، 20 نوع خدمت قضائى را با  استفاده از 

توان  بخش خصوصى به مردم ارائه مى کنند.

تشییع پیکر 2 شهید در
 نجف آباد

پیکـر دو شـهید از شـهداى مدافـع حرم و شـهداى 
هشت سال دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت 
زهـرا(س) در نجف آبـاد تشـییع و بـه خاك سـپرده 

خواهند شد.
شهید نوراحمد عظیمى، متولد سـال 72 است که در 
16 آذرماه سال 96 در منطقه دیرالزور سوریه در دفاع 
از حرم اهل بیت(ع) به شـهادت رسـید و پیکر پاکش 

چند روز گذشته وارد نجف آباد شد.  
شهید دوم که در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در 
نجف آباد تشییع خواهد شد، شهید اسدا... خدادادى از 
شهداى هشت سال دفاع مقدس است که در عملیات 
رمضان در شرق بصره به شهادت رسید و پیکر پاکش 

بعد از 35 سال به خاك میهن بازگشت.
مراسم تشییع این دو شـهید بزرگوار همزمان در روز 
دوشـنبه 30 بهمن ماه سـاعت 9 صبح از محل بنیاد 
شـهید سـابق نجف آباد تا باغملى برگزار خواهد شد 
و بعد از تشییع در شـهرهاى گلدشت و یزدانشهر، در 
گلزار شـهداى این دو شهر به خاك سـپرده خواهند 

شد.

خبر

اخطار اجرایى
شماره 1349/96 به موجب راى شماره 1594 تاریخ 96/08/27 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رحیم افشــارى فرزند کریم به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و 
سى و هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 93/10/30 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه هزار تومان بابت نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد مجتمع ارشاد کدپستى 8513645351. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7892/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/928
اخطار اجرایى

شماره 1350/96 به موجب راى شــماره 1593/96 تاریخ 96/08/27 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رحیم افشارى فرزند کریم به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل 
خواســته و مبلغ صد و پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
مورخ 88/02/30 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ سیصد و بیست 
هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگســترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى 
باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد مجتمع ارشاد 
کدپستى 8513645351. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7891/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/929
مزایده

در پرونــده کالســه 950316 اجرایــى و به موجــب نیابت صــادره از اجــراى احــکام دادگاه 
شهرســتان باوى محکوم علیه اجرایى حسین شــاطرى نجف آبادى ف عباســعلى محکوم است 
به پرداخت 14 عدد ســکه تمــام بهارآزادى بابــت محکوم به در حــق محکوم لــه و اموال ذیل
 توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: 9حبه 
از 36حبه یک باب ساختمان مســکونى واقع در ویالشــهر خ ویالى جنوبى فرعى بن بست جنب 
پارك دانشــجو منزل شــمالى انتهاى بن بســت پ6 بشــماره ملک 643/ب 790 بخش11 ثبت 

اصفهان باقدمت بیش از30 ســال داراى دیوارهاى باربر ســقف تیرآهن و داراى امتیاز برق و آب و 
گاز مى باشد که بارزش 33/750/000 تومان ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 96/12/21 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده 
مزایده شــخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولــت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 7882/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/930

حصروراثت 
لیال گلشادى قلعه شاهى داراى شناسنامه شماره 1113 به شــرح دادخواست به کالسه 1374/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا عباسى 
قلعه شاهى بشناسنامه 12 در تاریخ 96/09/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.ناهید گلشادى قلعه شــاهى ش ش 59، 2.لیال گلشادى قلعه 
شاهى ش ش 1113، 3.سیدرسول گلشادى قلعه شــاهى ش ش 6234، 4.سیدناصر گلشادى قلعه 
شاهى ش ش 801، 5.زهره گلشادى قلعه شــاهى ش ش 106، 6.بهناز السادات گلشادى ش ش 
1080210180، (فرزندان متوفى)، 7. سیدحسین گلشادى قلعه شاهى ش ش 27، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7931/م الف رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/952
مزایده

در پرونده کالســه 950189 اجرایى و به موجب دادنامه 950/100 صادره از شــعبه پنجم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى مجید ایمانیان محکوم اســت به پرداخت 361552000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 15500000 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 آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: تعداد 606 
جفت کفش زنانه در ســایزهاى مختلف و 103 عدد رگال و 83 جفت کفش کار و 155 جفت کفش 
اسپرت و 305 جفت دمپایى کفش و 478 جفت کفش مردانه و بچگانه که جمعا بارزش 225320000 
ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/10 ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 

صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 7905/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/11/953
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده غیرمحصور پالك شماره 1883 واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام معصومه خســروى دهقى (وغیره) فرزند 
حسین درجریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 96/12/16 ساعت 9 صبح درمحل شروع 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 ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1396/11/28 – 7938/م الف- ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت954//11

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت 
1.برابر راى شــماره 139660302177000750 مورخه 1396/09/16 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اصغر عسگرى فرزند 
محمدعلى بشماره شناســنامه 355 تهران و شــماره ملى 0051070499 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 2445 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 206/30 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى یداله ســلحپوش و ربابه یوسفى محرز گردیده 

است. 
2.برابر راى شــماره 139660302177000791 مورخه 1396/10/11 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى مومنى دهقى 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 11 نجف آباد و شــماره ملى 1091867615 در چهاردانگ و نیم 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و مغازه متصله احداثى برروى قسمتى از پالك 1330 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 421/10 مترمربع به ترتیب انتقالى بصورت رسمى 

و عادى از مالک رسمى فاطمه مومنى دهقى محرز گردیده است. 
3.برابر راى شــماره 139660302177000792 مورخه 1396/10/11 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض ایران نمازى طرئى فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 70 نجف آباد و شــماره ملى 1091905266 در یکدانگ و نیم مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله احداثى برروى قسمتى از پالك شماره 1330 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 421/10 مترمربع به ترتیب انتقالى بصورت رسمى 

و عادى از مالک رسمى فاطمه مومنى دهقى محرز گردیده است. 

4.برابر راى شــماره 139660302177000784 مورخه 1396/09/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض مجتبى مومنى دهقى فرزند 
محمدعلى بشماره شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091944601 در ششدانگ یکباب خانه 
برروى قســمتى از پالك 1883 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
259/62 مترمربع انتقالى از مالک رســمى مرتضى و عبداله و زین العابدین و سکینه همگى مومنى 

دهقى و زهرا کاظم برجى و پروانه هاشمى محرز گردیده است. 
5.برابــر راى شــماره 139660302177000809 مورخــه 1396/10/13 هیــات قانــون 
تعیین تکلیــف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفــات مالکانه و بالمعــارض الهام 
علیخانى دهقــى فرزنــد محمدکاظــم بشــماره شناســنامه 6195 نجــف آباد و شــماره ملى 
1090579195 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثى بــرروى قســمتى از پــالك 571 فرعى 
واقع در دهــق 4 اصلــى بخش 15 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 282/74 مترمربــع انتقالى 
مع الواســطه بصورت عادى از مالکین رســمى جمیله براتى دهقى و ناصر کالنترى دهقى و حبیب 

کالنترى دهقى محرز گردیده است. 
6.برابر راى شــماره 139660302177000808 مورخه 1396/10/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله کالنترى دهقى 
فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 80 نجف آباد و شماره ملى 1091980731 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1892 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 300/83 مترمربع انتقالى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى براتعلى راعى محرز 

گردیده است. 
7.برابر راى شــماره 139660302177000801 مورخه 1396/10/12 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض زهرا سجادى نسب فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 116 نجف آباد و شــماره ملى 1092018484 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 2111 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 228/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى فتحعلى راعى دهقى محرز گردیده است. در اجراى 
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 
3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 
96/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه 96/12/14 7890/م الف-ابوالفضل ریحانى،کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/955

مدیر مرکز پژوهشى کاشان شناسى دانشگاه کاشان گفت: بناى «عبدالرزاق خان»، قدیمى ترین خانه تاریخى 
این شهرستان به دلیل بى توجهى در معرض تخریب و غارت سودجویان میراث فرهنگى قرار گرفته است.

محمد مشهدى نوش آبادى با ابراز شگفتى از تخریب بى رویه این بنا بیان داشت: مسئوالن امر بر مرمت خانه 
عبدالرزاق خان تأکید داشتند، اما در این چند سال بخش هایى از جمله شاه نشین ضلع غربى تخریب شده و 
به طور مستمر مورد غارت سودجویان قرار دارد. وى با اشاره به کند و کاو و تخریب روزانه این بناى ارزشمند 
افزود: خانه عبدالرزاق خان هم اکنون در تملک وزارت راه و شهرسازى است که شهردارى کاشان به دنبال 

تملک این بنا و احیاى آن مى باشد و امید مى رود این اقدام به نجات بنا بیانجامد.
مدیر مرکز کاشان شناسى دانشگاه کاشان بیان داشت: خانه تاریخى منتسب به عبدالرزاق خان با معمارى، 
گچبرى و نقاشى هاى ویژه به مساحت سه هزار و 600 مترمربع در دو طبقه بنا شده و در محله پامنار کاشان 
واقع است. وى اضافه کرد: این خانه در کنار آب انبار عبدالرزاق خان واقع شده و به نام وى شهرت دارد اما هنوز 
سند یا مدرك محکمى براى انتســاب این خانه به وى پیدا نشده؛ در صورت اثبات انتساب بنا به عبدالرزاق 
خان که محل حکومتــش در دوره زندیه نیز بوده، این خانه را مى توان قدیمــى ترین، مهمترین و الگوى 

خانه هاى تاریخى کاشان نامید.

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى مجلس گفت: زلزله  گاهى آشــکار است و همه به کمک
 مى آیند، اما ما در اصفهان دچار یک زلزله  خاموش شده ایم و دو سال است که حقابه به ما داده نشده است.

حسن کامران گفت: دولت یازدهم یک قطره هم حقابه به مردم اصفهان به خصوص شرق اصفهان نداده 
است و این دولت نیز حقابه را نمى دهد. وى ادامه داد: حقابه حق الناس است و کسى نمى تواند جلوى آن 
را بگیرد. باید همه کم کنند تا اول حق حقابه دار را بدهند. وى افزود: 200 هزار نفر جمعیتى که در شرق 

اصفهان زندگى مى کنند به روزگار سیاه نشسته اند.
نماینده اصفهان در ادامه گفت: مردم این مناطق در گذشــته خمس و زکات مى دادند اما امروز خود، 
خمس و زکات بگیر شده اند. وى افزود:من در این زمینه به وزارت نیرو هشدار مى دهم امسال نیز تاکنون 
که پایان سال نزدیک است، آبى جارى نشده است. در گذشــته بر سر همین مسئله 26 چشم کور و 9 
چشم تخلیه شد. کامران ادامه داد: مردم این مناطق داراى عقل و منطق هستند و چیزى جز حقابه خود 

نمى خواهند. اکنون وضعیت بحرانى است و باید به این زلزله  خاموش توجه شود.

قدیمى ترین خانه کاشان
 در معرض غارت سودجویان

انتقاد کامران از ندادن حقابه مردم اصفهان
مدیر اداره محیط طبیعى اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: همزمان با شیوع و گسترش بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، گشت هاى زیست محیطى 

تشدید شده  است.
بهروز ستایش اظهارداشــت: تا این لحظه گزارشى در 
خصوص ابتالى پرندگان وحشى استان به این بیمارى 

به دست ما نرسیده است.
وى افزود: پایش تمام مناطق، تاالب ها و زیســتگاه ها 

به صورت ویــژه به تمامى واحدهاى تابعه گشــت هاى 
محیط زیست ابالغ  شده است.

گفتنى اســت؛ اعالم مدیر اداره محیط طبیعى اداره کل 
حفاظت محیط زیســت مبنى بر گزارش نشــدن موارد 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در حالى اســت که پایگاه 
اینترنتى محیط زیست استان از تلف شدن هشت کالغ 
در شهرســتان فالورجان براثر این بیمــارى خبر داده

 است.

 شناسایى32کانون آلوده به آنفلوآنزا در اصفهان
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان نیز گفت: تاکنون 32 

کانون آلوده شناسایى و کنترل شده است.
شــهرام موحدى تصریح کــرد: کانون هــاى آلوده در 
شهرســتان هاى گلپایگان، نجف آباد، خمینى شــهر و 

کاشان شناسایى شده اند.
وى افزود: تاکنون یک میلیــون و 150 هزار قطعه مرغ 

مبتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شده اند.

ابالغ پایش تمام تاالب ها و زیستگاه ها

تشدید گشت هاى زیست محیطى 
همزمان با شیوع آنفلوآنزاى پرندگان

نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــوراى 
اسالمى با ارســال نامه اى به وزیر اقتصاد و امور دارایى، 
خواســتار بازگشــت پول مازاد پرداختــى ذوب آهن از 

خزانه دارى شد.
محســن کوهکن با اشــاره به مطالبات ارزش افزوده و 
آالیندگى شهردارى ها از ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
عوارض ارزش افزوده و آالیندگى یکى از منابع درآمدى 
شهردارى است. وى با اشــاره به بدهى هاى ذوب آهن 
از محل ارزش  افزوده و آالیندگى افزود: ســازمان امور 
مالیاتى کشور یکســرى از دارایى هاى ذوب آهن را به 
علت این بدهى ها بلوکه کرده بود، ولى زمانى که اصل 
بدهى ها  و ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتى کشور 
و ذوب آهن تهاتر شد، پول بلوکه شــده ذوب آهن باید 

برگشت داده مى شد.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــوراى 

اســالمى گفت: ذوب آهن به صراحت اعــالم کرد که 
مجموعه ما این آمادگى را دارد که ایــن مبلغ مازاد که 
عدد و رقم باالیى هــم دارد را به عــوارض آالیندگى 
اختصاص بدهد کــه 40 درصد آن نصیب شهرســتان 

لنجان خواهد شد. 

وى بــا تأکیــد بــر اینکــه ذوب آهــن در بازگشــت 
مــازاد پرداختــى بــه ردیــف عــوارض آالیندگــى 
همــکارى الزم را از خــود نشــان داده اســت،

 تصریح کرد: تعلل بیش  از حد اداره امور مالیاتى استان 
اصفهان و سازمان امور مالیاتى کشور و خزانه دارى سبب 
شده اســت تا وصول مطالبات شــهردارى ها به تعویق 
بیافتد. کوهکن در پاســخ به اینکه آخرین اقدامات شما 
براى وصول مطالبات شهردارى چه بوده است، متذکر 
شد: چنانچه مسئوالن امر به تذکرات ما توجهى نکنند، 
ناچار خواهیم بود تا از ابزارهاى قانونى که در اختیار داریم 

استفاده کنیم. 
وى گفــت: بنــده از کرباســیان، وزیر امــور اقتصاد 
و دارایى درخواســت کرده ام که دســتور صریحى به 
خزانه دارى دهــد تا این پول مــازاد پرداختى ذوب آهن 

برگردد.

ماجراى نامه پرحاشیه نماینده لنجان به وزیر اقتصاد
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عملیات تشتک گذارى براى
 درختان و درختچه ها در زرین شهــر
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پروژه هاى عمرانى نجف آباد
 به ثمر نشست

تشریح جزئیات چندین طرح شهردارى نجف آباد

2
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ث به ثم بهثهه ثبههثمبهه ب

شــهردار نجف آباد گفت: 
در حال حاضر پــروژه هاى 
عمرانى متعددى در ســطح 
مناطق پنــج گانه شــهر 
نجف آباد به پایان رسیده و 
یا آخرین مراحل تکمیل خود 
را مى گذرانند و در خصوص 
برخى نیز شاهد اتمام اولین 

فاز هستیم.

4

دوران اداره شهر
 با کمک ه اى 

دولتى 
خاتمه یافته است 

3

نامناسب ترین
 شیوه اداره شهر، 
پنهان کارى است

3

شهرهاى
 زیر ده هزار نفر 

به حمایت دولت 
نیاز دارند

2

2

کشاورزان گلشهر به 
تسهیالت بانکى کم 

بهره نیاز دارند

خیرین
  نقش مهمى در 

توسعه شهرى دارند

پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ 44 درصد درصد
 در شهرستان لنجان در شهرستان لنجان

 گردشگرى با حمایت دولت رونق مى گیرد

ماهانه2 میلیارد به بدهى هاى شهردارى مبارکه
 اضافه مى شود

2

عوارض و درآمدها، 
نباید هزینه 

ناکارآمدى ها شود 

شهردارى به عنوان نهاد محلى و مدنى، متولى اصلى اداره 
امور خدماتى، عمرانى و نوسازى شهرى است. با توجه به 
عدم وابستگى شهردارى ها به دولت و بودجه عمومى (به 
موجب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362) حسب 
تجویز قانون مى تواند درآمدهایى را کســب و در امور 

شهرى هزینه نماید.
تمامى ســازمان ها و ارگان ها به واسطه خدماتى که به 
شهروندان ارائه مى کنند، مبالغى از آنها دریافت مى کنند 
براى مثال شرکت آب، برق و مخابرات هر چند ماه یکبار 
هزینه خدمات خود را به صورت قبوض براى مشترکین  
ارسال مى کنند. شهردارى نیز در حیطه وظایف خود و در 
چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتى به شــهروندان 
مى باشد، اما تفاوتى که در اینجا وجود دارد این است که 
شهردارى به لحاظ ساختار سازمانى که دارد مستقیما با 
شهروندان ارتباط دارد که در بســیارى از این موارد این 
ارتباط تنگاتنــگ و رو در رو مى باشــد و منجر به بروز 
مسائلى مى گردد. همیشــه روال بر این بوده است که 
شهروندان انتظار دارند شهردارى تمام امورات آنها را اداره 
و به خواسته هاى آنها پاسخ مثبت دهد اما 

این کار چگونه امکان پذیر است؟
اجابت کردن خواسته هاى مردم و برآورده 

کردن نیازهاى آنها که به واسطه 

قانون جزو امور محوله به شهرداریهاست نیازمند منابع و 
پشتوانه هاى قوى مالى است و شهردارى براى پوشش 
دادن این هزینه ها راهى به جز اخذ عوارض و یا به عبارتى 
اخذ هزینه هاى شــهروندى ندارد. در واقع شهردارى 
براى اینکه بتواند محیط شــهرى را به محیط و بســتر 
مناسبى براى زندگى، کســب و کار و ... تبدیل کند، نیاز 
به اخذ عوارض از شهروندان دارد تا از پس وظایف خود 
برآمده، نقشش را به درستى ایفا کند تا رضایت شهروندان 

حاصل شود. 
هر چند بارها و به انحاء مختلف این مسئله بیان شده است، 
اما باز هم تأکید مى کنیم که دلیل اینکه عوارض نقش 
بسیار مهمى در تأمین منابع مالى شهردارى ها دارد، این 
است که شهردارى ها سهمى از اعتبارات دولتى ندارند و 
براى پوشش دادن هزینه هاى مختلف ناگزیر هستند از 
ردیف هاى درآمدى که قانون برایشان تعیین کرده است 

استفاده نمایند.

***
شهروندان باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که هر 
چه توان مالى شــهردارى در جایگاه باالترى قرار داشته 
باشد، شهر و فضاى شهرى و ... موقعیت شهرى بهترى را 
تجربه خواهند نمود. در همین راستا بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که یکى از مهمترین منابع پایدار درآمد شهردارى، 
وصول عوارض و وجوه قانونى تعیین شده از جامعه شهرى 
مانند عوارض نوسازى، کســب و پیشه، عوارض سالیانه 
اتومبیل و بهاى خدمات ناشــى از بهره بردارى خدمات 

عمومى شهرى است.
یکى از عوارضى که شــهروندان بنا به وظیفه و بر اساس 
قانون هر ساله باید به شهردارى پرداخت نمایند، عوارض 
نوسازى و عمران شهرى است. قانون نوسازى و عمران 
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مى باشــد. اما چیزى که در این بین  
همــواره باعث بروز مشــکالت 
عدیده شــده اســت، نام این 
قانون و دالیــل اخذ آن از 
مردم مى باشــد. براى 
نمونــه بســیارى از 
مردم گمان مى کنند 
که این عوارض 

تنها به 

افرادى تعلق مى گیرد که در طى سال ملک و 
یا ساختمان خود را نوسازى و یا بازسازى کرده اند و شاید به 

همین دلیل است که فیش هاى عوارض نوسازى و عمران 
شهرى تا این حد با بى مهرى شهروندان روبرو مى شود و 
آنها بعضاً تمایلى به پرداخت این عوارض ندارند، در حالى 
که اصوالً فلسفه اخذ این عوارض در قانون چیز دیگرى ذکر 
شده است. البته شاید در این بین شهردارى نیز بى تقصیر 
نباشد و در جهت تنویر افکار عمومى و توضیح دالیل اخذ 
این عوارض اقدامات مناســب را انجام نداده است. براى 
روشن شدن موضوع در این قســمت بندهایى از قانون 
نوسازى و عمران شهرى را که از اهمیت بیشترى برخوردار 

است ذکر مى کنیم
در ماده یک قانون نوســازى و عمران شــهرى عنوان 
شــده اســت که «نوســازى و عمــران و اصالحات 
اساســى و تأمیــن نیازمنى هــاى شــهرى و احداث و 
اصالح و توســعه معابر و ایجاد پارك هــا و پارکینگ ها 
(توقفگاه ها) و میدان ها و حفــظ و نگهدارى پارك ها و

باغ هاى عمومى موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز 
عمومى و نوســازى محالت و مراقبت در رشد متناسب 
و موزون شهرها از وظایف اساســى شهردارى هاست و 
شــهردارى ها در اجراى وظایف مذکور مکلف به تهیه 

برنامه هاى اساسى و نقشه هاى جامع هستند.»
با ارائه  این توصیفات مشــخص گردیــد که عوارض 
نوســازى و عمران شهرى، نه بابت نوســازى امالك، 
بلکه از تمامى امالك و مســتغالت ســطح شهر براى 
نوســازى و اصــالح امور عمومــى که تمامــى مردم 
در آن دخیــل هســتند و از آن منتفع مى شــوند، اخذ 
مى گردد. اهمیت مسئله آنجا آشــکارتر مى شود که 
بدانیم این عوارض کمتر از 1/5 درصد از درآمدهاى 
شهردارى را پوشش مى دهد و تمامى آن صرف انجام 
پروژه هاى عمرانى در سطح شهر مى شود. بنابراین 
پرداخت این عوارض در واقع پولى است که بازخورد آن به 

طور مستقیم به خود شهروندان بر مى گردد.
 عوامل زیــادى در تعیین عوارض نوســازى و عمران 
شــهرى ایفاى نقــش مى کننــد، اما لحــاظ کردن 
خصوصیــات مهــم واحدهــاى مســکونى و تجارى 
(امالك و مســتغالت) در فرمول محاسبه این عوارض 
جهت واقعى تر نمودن آن، گذشــته از آنکــه مى تواند 
براى شــهردارى اثرات مثبت درآمدى داشــته باشد، با 
توجه به اختالفات گســترده اى که میان ساختمان ها و 
امکانات در نقاط مختلف شــهر وجود دارد، تا حد زیادى 
مى تواند در تامیــن بحث عدالت مثمر ثمر واقع شــود 
و رضایت شــهروندان را به همراه داشــته باشد. براى 
مثال نزدیکى به مراکز بزرگ تفریحى و تجارى، وجود 
پارك هاى بــزرگ در نزدیکى محل ســکونت، تعداد

درب هایى که از یک ســاختمان به کوچه یا خیابان باز 

مى شود و ... همه از جمله آیتم هایى هستند که مى توانند 
در هر چه بیشتر واقعى نشان دادن عوارض نوسازى آنها 

را مد نظر داشت.
یکى دیگر از نکات مهمى که در قانون نوسازى و عمران 
شهرى به آن اشاره شده اســت تبصره یک ماده 10 این 
قانون است که عنوان مى کند «از عوارض مودیانى که 
ظرف مدت تعیین شــده عوارض متعلق به هر ملک را 
بپردازند،10درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور 

و کسر خواهد شد.»  
به عالوه چند سالى است که شــهردارى ها جهت رفاه 
حال شهروندان و کاهش فشــارهاى اقتصادى عوارض 
نوسازى و عمران شهرى را در چند مرحله از شهروندان اخذ

 مى کنند. پس حال که قانون و شهردارى چنین تسهیالتى 
را براى شهروندان در زمینه پرداخت عوارض نوسازى در 
نظر گرفته است، مناسب تر است که مودیان نیز با پرداخت 
به موقع عوارض خود، شهردارى را در خدمات رسانى هر 

چه بهتر و مطلوب تر به خودشان مساعدت نمایند.  

کاســتى هاى مربوط به اخــذ عوارض 
نوسازى و عمران شهرى

اخذ عوارض نوســازى در شهرها هم اکنون با معضالت 
و مشکالت گوناگونى مواجه است. سوابق فعالیت هاى 
انجام شده در گذشــته، چگونگى اجراى قانون نوسازى 
و عمران شــهرى، کیفیت ارزیابى اراضى، ساختمان ها 
و مستحدثات و تعیین نســبت قیمتى که براى محاسبه 
عوارض مالك عمل قرار مى گیرد، بیانگر این است که 
ماحصل تالش هاى عملیاتى و میدانى شهردارى ها براى
ممیزى هایى که عمدتاً هزینه هنگفتى را به خود اختصاص 
مى دهند، در مبلغى که غالبا ناچیز است خالصه مى شود.

تنگناهاى گوناگون اجرایى براى اعمال قانون نوسازى و 
عمران شهرى و اخذ عوارض نوسازى به صورت کامًال 
بدیهى، به ناچیز بودن مبلغ ریالى عوارض نوسازى منتهى 
مى شــود. در واقع عنصر مشــترك این مشکل «ناچیز 
بودن عوارض تحصیل شــده» اســت، به گونه اى که 
شهردارى ها عمومًا و به ناچار از محل اعتبارات دیگر به 
طور على الحســاب وجوه مورد نیاز را براى اخذ عوارض 
نوسازى برداشت مى کنند و در پایان حسابرسى مالحظه 
مى شود که با توجه به تالش هاى اجرایى انجام شده و 
هزینه هاى مصرف شده در «نقطه سر به سر» واقع شده 
اند و با مشکلى با عنوان «پیشى گرفتن مصارف بر منابع 

اخذ عوارض نوسازى» مواجه گشته اند.
با اندکى تأمل مى توان دریافت کــه رفع موانع حقوقى 
موجود در مورد وضع و دریافت این نوع عوارض که زمانى 
اصلى ترین منابع درآمدى شهردارى ها بوده است و اکنون 

به دالیل گوناگون تحت الشعاع مسائل عمده اى همچون 
تراکم فروشى ها، تغییر کاربرى ها و ... قرار گرفته و احیا 
ناپذیر تلقى مى شوند، عالوه بر اینکه ضرورى است، امرى 

تحقق پذیر نیز هستند.
البته مى توان گفت که در ایران نیز مالیات بر مستغالت یک 
منبع درآمد بزرگ براى شهردارى ها است که درآمد آن را 
دولت وصول مى کند، در حالى که این شهردارى است که 
با فراهم آوردن امکانات، باعث رونق و کسب درآمد در این 

حوزه مى شود. 
برا ى رفع این مشکالت و تفاوت ها کارشناسان به ارائه 
راه حل و الگو و مدل هاى مختلفى پرداخته اند که بسیارى 
از آنها به دلیل عدم انطباق با جامعه و شرایط حال حاضر 
امکان اجرایى شدن را ندارند. یکى از راه حل هاى اجرایى و 
البته کاربردى که پیش روى شهردارى ها در این خصوص 
است، انجام بررسى ها و تحقیقات مختلف در زمینه میزان 
تمایل مودیان و شهروندان به پرداخت عوارض نوسازى و 
نوع برداشت آنها از نحوه هزینه کرد این عوارض است. 
ضمن اینکه یافتن بهتریــن راه دریافت عوارض از دید و 
نقطه نظر شهروندان نیز از جمله مواردى است که مى تواند 

در این زمینه راهگشا و کمکى براى شهردارى ها باشد.
یکى از مســائل قابــل توجه دیگــر این اســت که بر 
اســاس مطالعات، عدم تمرکز قدرت و انتقال قدرت از 
حکومت ملى و استانى به شــهردارى ها ضرورى است، 
زیرا باعث مى شــود شــهردارى ها ابزار مناســبى در 
اختیار داشــته باشــند و فرصت هایى را براى اداره خود 
بر اســاس منابع مورد نیــاز، در خصــوص تأمین منابع 
مالى و افزایش مسئولیت ها به دســت آورند. اگر انتقال 
قدرت از حکومت ملى به صورت کامــل صورت گیرد، 
مى تواند بــراى ایجاد تعادل و حــل اختالفات در منابع 

درآمدى بین شهردارى هاى فقیر و غنى موثر باشد.
در پایان و در یک برداشــت خوش بینانــه مى توان این 
طور گفت که برقرارى و رعایت حقوق میان شهروندان 
و شهردارى و داشتن تعامل و همکارى دو سویه و متقابل 
مى تواند بسیارى از مشکالت و سوء تفاهمات را برطرف 
سازد. در راســتاى این تعامالت است که مى توان طعم 
توسعه را چشید و شهر را به جایگاهى رساند که در شأن و 
خور شهروندان باشد. بنابراین چنین نتیجه گیرى مى کنیم 
که شهروندان آگاه ما تمایل به پرداخت عوارض نوسازى 
و یا سایر عوارضات دارند اما نبود اطالع رسانى صحیح و 
آموزش در زمینه کاربرد عوارض در بهبود خدمات رسانى 
شهرى و ارتقاى ســطح کیفى محیط شهرى و کیفیت 
زندگى باعث شده است تا آنها برخى از واقعیت ها را چنان 
که باید و شاید نبینند و این امر موجبات قصور در پرداخت 

عوارض را فراهم کرده است.

کند و کاوى پیرامون عوارض نوسازى و راه هاى وصول آن
فاطمه عباسى

چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتى به شــهروندان 
مى باشد، اما تفاوتى که در اینجا وجود دارد این است که 
شهردارى به لحاظ ساختار سازمانى که دارد مستقیما با 
شهروندان ارتباط دارد که در بســیارى از این موارد این 
به بروز ارتباط تنگاتنــگ و رو در رو مى باشــد و منجر

مسائلى مى گردد. همیشــه روال بر این بوده است که 
شهروندان انتظار دارند شهردارى تمام امورات آنها را اداره 
و به خواسته هاى آنها پاسخ مثبت دهد اما 

این کار چگونه امکان پذیر است؟
اجابت کردن خواسته هاى مردم و برآورده 

کردن نیازهاى آنها که به واسطه 

است که شهردارى ها سهمى از اعتبارات دولتى ندارند و 
براى پوشش دادن هزینه هاى مختلف ناگزیر هستند از 
ردیف هاى درآمدى که قانون برایشان تعیین کرده است 

استفاده نمایند.

نوسازى و عمران شهرى است. قانون نوسازى و عمران 
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مى باشــد. اما چیزى که در این بین 
همــواره باعث بروز مشــکالت 
این عدیده شــده اســت، نام

قانون و دالیــل اخذ آن از 
مردم مى باشــد. براى 
نمونــه بســیارى از

مردم گمان مى کنند 
که این عوارض

تنها به 

افرادى تعلق مى گیرد که در طى سال ملک و 
یا ساختمان خود را نوسازى و یا بازسازى کرده اند و شاید به 
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شــهردار آران و بیدگل گفت: شــهردارى براى اجراى 
قانون، با شــیوه اى نوین بودجه سال 97 را تدوین کرده 
است که پس از تصویب در شوراى شهر به اطالع مردم 

خواهد رسید.
رضا رمضانى با بیــان این که صاحبان اصلى شــهر و 
شهردارى مردم هســتند، اظهارداشت: حق مردم است 
که از منابع درآمدى و هزینه هاى شهردارى اطالع کامل 

داشته باشند.
شهردار آران و بیدگل اضافه کرد: شهردارى براى اجراى 
قانون، با شــیوه اى نوین بودجه سال 97 را تدوین کرده 
است که پس از تصویب در شوراى شهر به اطالع مردم 

خواهد رسید.
وى با قدردانــى از تالش هاى شــبانه روزى کارکنان 
و مدیــران شــهردارى بــه برخــى ناکارآمــدى ها 
در اداره شــهر اشــاره کــرد و افــزود: عــوارض و 
درآمدهاى دریافت شــده از مردم و فعــاالن اقتصادى

 نباید براى جبران ضعف ها و ناکارآمدى هاى اداره شهر 
هزینه شود.

رمضانى تصریح کرد: شــهردارى آران و بیدگل از یک 
سو باید کارآمدتر اداره شــود و از سوى دیگر باید امکان 
نظارت مردم بر عملکرد شهردارى به ویژه در حوزه مالى 

آن را فراهم کرد.

شهردار دولت آباد از راه اندازى ایستگاه سنجش آلودگى 
هوا در دولت آباد خبر داد.

حمیــد رضا فدایى بــا بیان ایــن مطلب کــه رویکرد 
مدیریت شــهرى دولت آباد، ارتقاى شــرایط زیســت 
محیطى به طرف اســتاندارد اســت، خاطرنشان کرد:
 چشــم انداز ما ایجــاد محیط زیســت ســالم براى
 شــهروندان اســت و در تــالش هســتیم تا شــهر 
به ســمتى حرکت کند که تمام برنامه هــا و پروژه ها 
اثر مثبــت خــود را روى محیط زیســت زندگى مردم

 بگذارد.
وى افزود: اســتقرار بالغ بــر دو هــزار و 500 کارخانه، 

کارگاه کوچک و بزرگ در منطقه صنعتى، انتشــار گرد 
و غبــار و ذرات معلق مربوط به فعالیــت هاى صنعتى
 به خصــوص کوره هــاى آجر پــزى، از بیــن رفتن

 بخش زنــده خاك بــه علت اجــراى فعالیــت هاى 
شــدید خاکــى و همچنین حجــم زیــاد نخاله هاى 
صنعتى از جملــه مواردى اســت که باعــث آلودگى 
هــواى شهرســتان برخــوار و بــه خصوص شــهر 

دولت آباد شده است.
وى افزود: ما در مجموعه مدیریت شهرى برآن هستیم 
تا ایستگاه ســنجش آلودگى هوا هر چه سریعتر در شهر 

دولت آباد راه اندازى شود.

عوارض و درآمدها نباید 
هزینه ناکارآمدى ها شود 

ایستگاه سنجش آلودگى هوا در 
دولت آباد راه اندازى مى شود

کلنگزنى چند پروژه عمرانى 
در فالورجان 

کلنگ زنى چند پروژه عمرانى شـهردارى فالورجان 
انجام شد.

در این مراسـم، کلنگ سـه پروژه عمرانى شهردارى 
فالورجان شامل زیرسـازى، پیاده رو سازى و جدول 
کشى خیابان فاضل هندى،احداث ساختمان تجارى، 
ادارى وکال در خیابـان مالصـدرا و همچنین احداث 
خیابان 16 مترى آزادگان به فاضل هندى با هزینه اى 
بالغ بر 32 میلیارد و 700 میلیون ریال بر زمین زده شد.

معاون شهردارى بهارستان در 
شهردارى دولت آباد مسئولیت گرفت

حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد در مراسم تودیع و 
معارفه سرپرست واحد شهرسازى و امالك شهردارى 
گفت: شهردارى دولت آباد در راستاى افزایش رضایت 
شـهروندان و ارتقاى خدمات رسـانى مطلـوب، کادر 

تخصصى خود را تکمیل مى کند.
وى افزود: طرح تفصیلى که به نوعى نقشه راه براى هر 
شهردارى از جمله شهردارى دولت آباد بعنوان مرکز 
شهرستان برخوار، به جهت تاثیرگذارى که در فعالیت 
هاى مدیریت شـهرى دارد، از اهمیت بسـیار باالیى 

براى ما برخوردار است.
شهردار دولت آباد با بیان این مطلب که طرح تفصیلى 
این شهر قریب به شش سال اسـت که پرونده آن باز 
و هنوز به صورت یک طرح مدون به شهردارى ابالغ 
نشده است، تاکید کرد: کسى باید پیگیر طرح تفصیلى 
این شهر باشـد که دو پارامتر مهم آشـنایى با مباحث 
شهرسازى و همچنین آشنا با تمام فاکتورهاى شهرى 

شهر دولت آباد را داشته باشد.
فدایـى در ادامه این جلسـه با اشـاره بـه حجم باالى 
مراجعه شـهروندان به دو حوزه شهرسازى و امالك 
گفـت: 90 درصـد مراجعـه شـهروندان بـه دو حوزه 

مذکور است.
گفتنى است در ادامه از خدمات قادرى بعنوان مسئول 
واحد شهرسـازى قدردانى شـد و غالمى کـه معاون 
شهرسازى شهردارى بهارستان  بود، بعنوان سرپرست 

واحد شهرسازى شهردارى دولت آباد منصوب شد.

افزوده شدن5دستگاه اتوبوس 
جدید به اتوبوسرانى شاهین شهر

پنج دسـتگاه اتوبوس جدید بـه ناوگان اتوبوسـرانى 
شاهین شهر و حومه اضافه شد.

عیسى بهمنى، شـهردار شاهین شـهر گفت : توسعه 
بخش حمل و نقل شاهین شهر یکى از دغدغه هاى 
شـهردارى اسـت و خوشـبختانه در این راسـتا تعداد 
پنج دسـتگاه اتوبوس جدید به چرخه ناوگان سازمان 
اتوبوسرانى شاهین شهربا اعتبارى بالغ بر25 میلیارد 

ریال اضافه شد.
وى افزود: اتوبوس هاى خریدارى شده از محل صرفه 

جویى هاى هزینه هاى مازاد تأمین شده است.
بهمنى همچنین اظهار داشت: یکى از نیازهاى اصلى 
ساکنان محله امام حسـین (ع) وجود شبکه فاضالب 
شهرى بود که خوشبختانه  با پیگیرى هاى شهردارى 
و شوراى اسـالمى شـاهین شـهراین مهم به نتیجه 

رسید.
شهردار شاهین شـهر اعتبار اولیه شـبکه جمع آورى 
فاضالب محله امام حسین(ع) را شش میلیارد و 600 
میلیون ریال و طول شـبکه را حدود سـه هزار و 700 

متر اعالم کرد.

عملیات عمرانى میدان شهید 
فهمیده هرند

در ادامه عملیات هاى عمرانى شهردارى هرند،جزیره 
میانـى میـدان شـهید فهمیده اصـالح و زیباسـازى 
مى شود.این عملیات با محوطه سازى و جدول گذارى 
و سـنگ فرش و با تهیه فضاى سبز مناسب براى آن 
انجام خواهـد شد.شـهردارى پیش ازاین بـا اصالح 
جداول و آسفالت و بهینه سـازى ورودى هاى میدان 
و همچنین نصب نشان شـهرى مداد رنگى در جهت 
زیبا سـازى و اصالح آن اقدام کـرده بـود و اکنون با 
عملیات عمرانـى در جزیره میانى، میـدان به یکى از 

زیباترین میادین تبدیل خواهد شد.

روى خط

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشورگفت: 
مسئوالن شهري با شناخت و بکارگیري 
صحیح ظرفیت هاي موجود، به دنبال ایجاد 

منابع پایدار باشند.
شــاپور رســتمی گفــت: نــگاه دولت، 
وزارت کشور و سازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاى  کشــور،کمک به شهرهاي 
کوچک و  روستاها  است و نهایت تالش با 
توجه به منابع محدود به این حوزه می شود.

وي افــزود:  اعتقــاد بر این اســت که 
تمامی شــهرداري ها  به تدریج بتوانند از 
کمک هاي دولتی بی نیاز شوند واین نیاز 
دارد تا مسئوالن شــهري به ایجاد منابع 
پایداردرآمدي بیشــتر تکیه کنند و الزمه 
این موضوع، شناخت و بکارگیري صحیح 

ظرفیت هاي موجود است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور در 
ادامه افزود:  کمک هاي این ســازمان به 
شهرداري ها بر اساس موارد و مجوزات 
قانونی است و بر همین اساس می بایست 
نمایندگان مجلس شــوراي اسالمی  در 
فصل فعلی تصویــب بودجه، مواد قانونی 
مورد نیاز و حیاتی را براي سال آینده مصوب 
کند تا  سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور امکان یاري رساندن به شهرهاي 
کوچک را از طریق ردیف هاي تخصیصی 

داشته باشد.

سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور از 
پیشنهاد اتحادیه براى اجراى طرحى با عنوان «تاکسى 

امدادگر» به سازمان امداد و نجات هالل احمر خبر داد.
مرتضى ضامنى در خصوص این پیشنهاد اظهارداشت: 
در قالب این طرح با راه اندازى سامانه  مورد نظر، رانندگان 
منتخب در زمان بحران و حادثه با تجهیزات شــهرى 

حضور پیدا کرده و خدماتى ارائه مى دهند.
وى با بیان اینکه صحبت هاى مقدماتى براى اجراى این 
طرح انجام شده اســت، افزود: براى اجراى این طرح از 

طرف اتحادیه تاکسیرانى شهرى کشور اعالم آمادگى 
شده و امید است به جمع بندى نهایى برسیم.

وى با بیان اینکه در شــهرهاى بــاالى 100هزار نفر 
جمعیت بالــغ بر 250 هزار تاکســى خدمات رســانى 
مى کنند، گفت: مهمترین موضوع در مســائل امدادى، 
رســیدن به هنگام امدادگر ســر صحنه حادثه است و 
تاکسى ها به علت پراکندگى خوبى که در سطح  شهرها 
دارند، براى این موضوع مناســب خواهند بود، بنابراین 
اگر یک درصدى از این تاکســى ها آموزش ببیند و در 
حوزه امدادى وارد شــوند، مى توانند در آتش سوزى و 
حوادث جرحى که ممکن است براى مردم اتفاق بیفتد 

وارد عمل شوند.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى هاى شهرى کشور افزود: 
در این ســامانه با اســتفاده از نرم افزارهاى برخط، اگر 
اتفاقى دریک محله رخ دهد، هشدارى به سمت رانندگان 
و امدادگرانى که نزدیک حادثه هستند فرستاده شده و 
آنها موظف مى شــوند ضمن حاضر شــدن در صحنه، 
اقدامات اولیه را نسبت به حادثه انجام دهند تا امدادگران 

تخصصى  وارد صحنه شوند.

نصف جهان  اســتفاده از تــوان مالى خیریــن در حوزه 
شهرســازى، یکى از راهکارهاى برون رفت شهردارى 

شهرهاى کوچک از وضعیت فعلى اقتصادى است. 
شهردار دهاقان با اعالم این راهکار به نصف جهان گفت: 
از خیرین دعوت مى کنیم در حوزه شهرسازى هم ورود 
پیدا کنند و براى توســعه شهرى شــهرهاى کوچک با 

شهردارى مشارکت و همکارى نمایند. 
شــایان ذکر اســت خیرین مى توانند بعــد از احداث 
خیابان، فرهنگســرا و میادین شــهرى، محل احداث

 شــده را بــا نــام خــود نامگــذارى کننــد. 
محمد لطفى همچنیــن به راهکارهــاى دیگرى هم 
اشــاره و عنوان کرد: حمایت دولت از شــهردارى هاى 
شهرهاى کوچک در پرداخت بخشى از حقوق و مزایاى 
پرسنل شــهردارى ها، تفکیک واحدهاى کارشناسى و 
غیر کارشناسى و فعالیت کارشناسى شهردارى منوط به 
حوزه نظارت و کنترل باشــد،  پرداختى  شهردارى ها به 
نیروى انسانى غیر کارشــناس که سنوات باال و توانایى 
کمى دارند به شدت سنگین است بنابراین از این لحاظ 

نیاز به سبک ســازى شهردارى و وارد شــدن به حوزه 
تخصصى نظارت و کنترل است.

وى ادامه داد:  راهکار دیگر این است که  بنابر نیاز شهر و 
شهروندان بتوانیم از مشارکت بخش خصوصى استفاده 
کنیم که تحقق این مهم مســتلزم تغییر نگرش مردم و 
مسئوالن نسبت به سرمایه داران و سرمایه گذاران است 
تا با اجراى پروژه هاى زیر بنایى با همکارى و مشارکت 
بخش خصوصى به توسعه شهرى و کسب درآمدى براى 

شهردارى برسیم.

نصف جهان   پرداخت تســهیالت بانکــى با نرخ بهره 
کم به کشاورزان و دامداران  راهکارى است که رئیس 
شوراى شهر گلشهر جهت درآمدزایى مردم شهر و نیز 
درآمد زایى شهردارى عنوان کرد و به نصف جهان گفت: 
بحران خشکسالى و کم آبى براى کشاورزان مشکالتى 
را ایجاده کرده که براى مقابله با آن  به تســهیالت کم 
بهره نیاز است تا بتوان براى آبیارى نوین اقدام کرد ولى 
در حال حاضر توان مالى کشاورزان پایین است و قدرت 

تأمین آبیارى نوین را ندارند.
شمس ا.. فیاضى به مشکالت دامداران هم اشاره کرد و 
گفت: دامداران براى اصالح نژاد دامى به حمایت دولت 
نیاز دارند و  در این راســتا دولت با پرداخت تسهیالت 
بانکى کم بهره یا بال عوض به دامــداران مى تواند در 
افزایش تولیــد لبنیات و تولید پروتئیــن نقش موثرى 

داشته باشد.
وى افزود: بحث اصالح نژاد دامى جهت افزایش تولید 

لبنیات و گوشــت مصرفى، نیاز فعلى دامداران گلشهر 
اســت ولى از طرفى آنها توان خرید دام را نداشته  و به 
حمایت دولت در قالب پرداخت تســهیالت کم بهره یا 

بالعوض نیاز دارند.

شــهردار نجف آباد گفت: در حال حاضــر پروژه هاى 
عمرانى متعددى در ســطح مناطق پنج گانه شهر نجف 
آباد به پایان رســیده و یا آخرین مراحل تکمیل خود را 
مى گذرانند و در خصوص برخى نیز شــاهد اتمام اولین 

فاز هستیم.
مسعود منتظرى زمان آغاز عملیات اجرایى این طرح ها 
را مربوط به یک یا دو سال گذشته دانست و بیان داشت: 
از شــاخص ترین این طرح ها مى توان بــه تقاطع غیر 
همسطح شهیدان حجتى با هزینه 12میلیارد تومان اشاره 
کرد که با انجام اقداماتى همچون 175هزار مترمکعب 
خاکبردارى، بیش از هزار تن آرماتور بندى، 10هزار و 700 
تن بتن ریزى و 650هزار متر مربع آسفالت طى ماه هاى 

آینده به بهره بردارى خواهد رسید.

بهره بردارى از سومین فاز پایانه نجف آباد
شهردار نجف آباد همچنین از بهره بردارى از ساختمان 
حمل و نقل عمومى به عنوان سومین فاز پایانه مسافربرى 
نجف آباد در هفته هاى آینده خبر داد و گفت: این پروژه 
با چهار هزار و 500 متر مربع زیربنا در پنج طبقه ساخته 
شده و در مجموع نزدیک به هفت میلیارد تومان از محل 
اعتبارات عمرانى دفتر مقام معظم رهبرى و منابع داخلى 

شهردارى هزینه شده است.
***

منتظرى از ادامه سیاست شهردارى در خصوص تکمیل 
رینگ هاى ترافیکى شهر ســخن گفت و اظهار داشت: 
در همین راستا عملیات تعریض و ســاماندهى خیابان 

شهدا حدفاصل 15خرداد تا آیت به طول 500 و عرض 
25متر با هزینه 1/5 میلیارد تومانى عملیاتى شده و طى 

آن اقداماتى مانند سه هزار متر جدول گذارى، 340 متر 
مکعب بلوك چینى و تکمیل سیســتم روشنایى انجام 

گرفته است.
شــهردار نجف آباد از احداث بلوار بســیج منطقه5 به 

مساحت هفتهزار متر مربع و هزینه 300 میلیون تومانى 
به عنوان دیگر اقدام عمرانى ماه هاى اخیر نام برد و بیان 
داشت: احداث خیابان محدوده چهارشنبه بازار قدیم در 
همین منطقه با مساحت 23هزار متر مربع و هزینه یک 
میلیارد تومانى که با اقداماتى همچون دو هزار و 600متر 
جدول گذارى و بیش از 800 متــر اجراى جوى در کنار 
اجراى تقاطع شــریعتى و خاقانى با هزینه 600 میلیون 

تومان از دیگر اقدامات قابل ذکر محسوب مى شوند.

ادامه اولین فاز بزرگترین کشتارگاه غرب 
استان

شهردار نجف آباد همچنین در بخش دیگرى از سخنانش 
گفت: اولین فاز احداث کشــتارگاه صنعتى نجف آباد به 
عنوان بزرگترین مجموعه غرب استان با هزینه هشت 
میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانى دفتر مقام معظم 
رهبرى ادامــه دارد و همزمان مراحل مربوط به مناقصه 
دومین فاز آن با پیش بینى اعتبار 12میلیارد تومانى نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.
منتظرى فــاز دوم پروژه کشــتارگاه را شــامل خرید 
تجهیزات، تکمیل ابنیه و تصفیــه خانه در کنار نصب و 
تکمیل زیرســاخت هاى الکتریکى و مکانیکى دانست 
و اضافه کرد: در اولین فاز پــروژه، انجام اقداماتى مانند 
ساخت ســالن کشتار در دو طبقه و مســاحت دو هزار و 
600متر مربع، سالن آغل با مساحت سه هزار متر مربع، 
بیش از دوهزار متر مربع سردخانه و سالن تبدیل ضایعات 

به مساحت بیش از 700متر مربع انجام شده است.

پروژه هاى عمرانى نجف آباد به ثمر نشست

 تاکسى ها امدادگر هالل احمر مى شوند

خیرین  نقش مهمى در توسعه شهرى دارند

شهبازى، شــهردار هرند گفت: هم اکنون تسطیح، 
زیرسازى وجدول گذارى میدان کارگر اجرا شده و به 

زودى با آسفالت آن، به بهره بردارى مى رسد. 
وى ادامه داد: شهردارى هرند پیگیرى هاى بسیارى 
براى زیرســازى، آســفالت و تکمیل جاده هرند به 
کوهپایه انجام داده و نســبت به احــداث پل هاى 
مورد نیــاز در جاده هرند بــه کوهپایه اقــدام کرده

 است. 
وى افــزود: همچنیــن در مواردى ماننــد پیگیرى 
جهت ارتقــاى کیفیــت زندگــى شــهروندان در 
حوزه هــاى بهداشــتى و درمانى و تــالش براى 
محرومیت زدائى و اشتغال زائى با استقرار واحدهاى 
تولیدى و خدماتى، تکمیل هر چه ســریع تر استخر 
شهر، رفع مشکالت اســناد مالکیت شهرك عالمه، 
خرید امتیاز پساب فاضالب شــهرى و استفاده از آن 
جهت آبیارى فضاهاى سبز تالش ها و پیگیرى هاى 

زیادى انجام داده ایم. 
وى عملیات هاى عمرانى انجام شــده در 100 روز 
ابتداى قبــول مســئولیتش در دوره پنجم این گونه 
شــرح داد:تصویب  78 هکتار از بافت فرســوده در 
کمیسیون ماده 5، مذاکره با بخش خصوصى جهت 
ســرمایه گذارى در حوزه گردشگرى شهر هرند،  راه 
اندازى شرکت پسماند شهردارى ها و دهیارى هاى 
شــرق اصفهان و تصویب مطالعات انجام شــده در 

کارگروه محیط زیست اســتان،  همکارى با شرکت 
آب و فاضالب جهت شبکه گذارى فاضالب شهرك 
عالمه و برگزارى برنامه هاى فرهنگى- اجتماعى. 
شهردار هرند اظهارداشت: تسطیح، زیرسازى و جدول 
گذارى میدان کارگر، جدول گذارى و نکوسازى بلوار 
شــهید صفار حدفاصل میدان خلیج فارس تا میدان 
کارگر، مرمت و بازسازى فاز دوم بازار تاریخى هرند، 
آماده سازى معابر مسکن مهر ارشاد،  احداث خیابان 
کنار آرامستان بهشت اســحاقو  احداث خیابان بین 
مسکن مهر ارشاد و مســجد حضرت ابوالفضل(ع) 
از دیگــر اقدامات شــهردارى هرند در مــدت اخیر 

مى باشد.
وى افزود: دیوارکشــى و کف ســازى سالن ورزشى 
9 دى، تکمیــل روشــنایى بلوار دانشــگاه به طول 
یک کیلومتر، احداث کانال دفع آب هاى ســطحى

 بلوار و میــدان کشــاورز وآماده ســازى و تکمیل  
احداث  پارك شــهروند از دیگر اقدامات شهردارى 

بوده است.
وى به احداث و کارگذارى منبع آب پارك شــهروند 
اشاره کرد و بیان داشت: کارگذارى منبع آب در بلوار 
بین الحرمین جهت آبیارى فضاى سبزو  مرمت آب 
انبارها و توجه بــه بافت تاریخى – فرنگى شــهرو  
عملیات تعمیر و بهسازى کشتارگاه از اقدامات انجام 

شده مى باشد.

میدان کارگر در هرند به زودى به بهره بردارى مى رسد

کمک سازمان شهردارى ها 
بر اساس

 مجوزهاى قانونی است 

کشاورزان گلشهر به تسهیالت بانکى
 کم بهره نیاز دارند

نصف جهان  انجام فعالیت هاى توریســتى درمناطقى 
که پتانسیل گردشگرى خوبى دارند مستلزم حمایت و 

مساعدت دولت است.
رئیس شــوراى شــهر فرخى با بیان اینکه شهرهاى 

کوچک در بحث کشــاورزى، دامدارى و گردشگرى 
داراى پتانســیل خوبى هســتند گفت: شــهر فرخى 
ظرفیت هــاى خوبى در حــوزه گردشــگرى دارد که 
شهردارى جهت کسب درآمد پایدار مى تواند به این حوزه  
ورود پیدا کند به شــرط اینکه  دولت  با ارائه تسهیالت 

بانکى  حمایت کند.
محمــد رئیســى همچنین با اذعــان بر اینکــه اکثر 
ساکنان  منطقه، کشــاورز و دامدار هستند،  به استقرار 
کارگاه هاى کوچک که مرتبط با دامدارى و کشاورزى 
اســت اشــاره کرد و گفت: راه اندازى صنایع وابسته و 
مرتبط با کشــاورزى و دامدارى مى تواند در پرداخت 
عوارض به شهردارى وکسب منبع درآمدى پایدار، نقش 

مؤثرى داشته باشد. 

 گردشگرى با حمایت دولت رونق مى گیرد

تشریح جزئیات چندین طرح شهردارى نجف آباد
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مدیــراداره ممیزى درآمــد شــهردارى اصفهان گفت: 
شــهروندان باید بدانند کــه 55 تا 60 درصــد از بودجه 
شهردارى براى توسعه شــهر، 15 تا 20 درصد از بودجه 
براى نگهدارى شهر، رفت و روب و نگهدارى از درختان 
و 25 درصد از بودجه براى جلوگیرى از اســتهالك شهر 

هزینه مى شود.
مهدى زارعى اظهارداشــت: امســال بودجه شهردارى 
اصفهان دو هزار و 750 میلیارد تومان است که این رقم از 
محل پرداخت عوارض وصول و بر اساس همین عوارض 
پروژه هاى شهرى انجام مى شــود، این در حالى است که 
گاهى شهروندان از پرداخت عوارض خوددارى مى کنند، 

زیرا اطالع کافى از اینکه این عوارض در چه بخش هایى 
هزینه مى شــود، ندارند.وى ادامه داد: نحوه محاســبات 
عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و تعیین آن طبق 
آخرین مصوبه شوراى اســالمى شهر اصفهان بر اساس 
متراژ، موقعیت مکانى واحد تجارى و منطقه شهرى انجام 

مى شود.
زارعى افزود: پس از توزیع قبوض عوارض، تاکنون تنها 
20 درصد شهروندان نسبت به پرداخت عوارض نوسازى و 
10 درصد در پرداخت عوارض کسب و پیشه اقدام کرده اند، 
در واقع مى توان گفت مشارکت شــهروندان در پرداخت 

عوارض کسب و پیشه مطلوب نبوده است.

شــهردار آران و بیدگل گفت: حق مردم اســت که بدانند 
عوارض دریافتــى از آنها چگونه و با چه فرمول و روشــى 

محاسبه مى شود و در کجا هزینه مى شود.
رضا رمضانى با بیان اینکه منابع درآمد شهردارى براى اداره 
شهر از محل عوارض شــهروندان تأمین مى شود، اظهار 
داشت: حق مردم اســت که بدانند عوارض دریافتى از آنها 
چگونه و با چه فرمول و روشى محاسبه مى شود و در کجا 

هزینه مى شود.
وى افزود: در این راستا شــهردارى آران و بیدگل از سال 
1397، دفترچه تعرفه عوارض شهردارى که شیوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف است را در پایگاه اطالع رسانى و کانال 

تلگرامى این نهاد منتشر مى کند تا مردم به صورت شفاف با 
شیوه محاسبه عوارض شهردارى آشنا شوند.

شــهردار آران و بیــدگل خاطرنشــان کــرد: همچنین 
شــهردارى ابزارهایى را فراهم خواهد کــرد تا مراجعان و 
مردم بتوانند عوارض مشــخص شــده به ویژه عوارض 
نوسازى، عوارض پروانه ساختمانى، عوارض کسب و پیشه 
و بهاى خدمات مانند خودیارى آسفالت را خودشان محاسبه 

کنند.
وى تأکید کرد: شــیوه اصلى اعتماد مردم به شــهردارى، 
شفاف سازى فعالیت ها و شــیوه هاى انجام کارهاست و 

نامناسب ترین شیوه براى اداره شهر، پنهان کارى است .

نامناسب ترین شیوه 
اداره شهر، پنهان کارى است

60 درصد از بودجه براى 
توسعه شهر هزینه مى شود

به روز رسانى سیستم  ضبط 
مکالمات آتش نشانى کاشان 

معاون عملیات، آموزش وپیشگیرى سازمان آتش نشانى 
وخدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: سیستم پیشرفته 

ضبط مکالمات این سازمان ارتقاء وبه روز رسانى شد.
محمدتوکلــى گفــت : در راســتاى بهــره منــدى از 
پیشرفت هاى روز دنیا در عرصه فناورى اطالعات و با توجه 
به ضرورت دسترسى سریع به اطالعات ضبط مکالمات 
درســتادفرماندهى(مرکز125آتش نشــانى) وباتوانایى 
استفاده هم زمان از دوسیستم ضبط مکالمات به صورت 
موازى، این سیســتم جایگزین سیستم ضبط مکالمات 

قبلى سازمان شد.
وى خاطرنشان کرد: با نصب و راه اندازى این سیستم، از 
این پس کلیه مکالمات تلفنى وبى سیم که شامل شش 
خط تلفن ودو فرکانس بى ســیم همراه با ID است، ثبت 
وضبط مى گردد تادرصورت نیازجهت تحلیل وبررســى 
ورفع برخى مشکالت وابهامات ازسیستم مذکوراستفاده 

شود.
وى افزود:مبلغ 100 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان 
جهت نصب و راه اندازى  سیستم مذکور هزینه شده است.

برپایى نمایشگاه
 صنایع دستى دربهارستان

مرادیان، معاون روابط عمومى شــهردارى بهارســتان 
گفت: نمایشگاه صنایع دســتى در 22 غرفه در این شهر 

برپا شده است.
وى با بیان اینکه این نمایشگاه دستاوردى از صنایع دستى 
مردم شهر بهارستان است، گفت : هرکدام از این عزیزان 
باحداقل سرمایه اقتصادى و با مهارت و دانش کافى، اقدام 
به راه اندازى مشاغل خانگى کرده اند و خیلى از همین افراد 
به مرور کسب و کارشان رونق گرفته و صاحب کارگاه و 
فروشگاه هایى در سطح شهر بهارستان هستند و موجب 

اشتغالزایى افراد دیگر هم شده اند.
وى گفت: راهبرد دولت باید به سمت حمایت از مشاغل 
خانگى گرایش پیدا کند زیرا عالوه بر تحقق راهبردهاى 
اقتصادى، داراى مزایاى اجتماعى مثبتى نیز هست که 

نباید از آن غافل شد. 

توزیع تعداد 99 دستگاه 
خودروي آتش نشانی نیمه 

سنگین 
 معاون امــور دهیاري هاي ســازمان شــهرداري ها و

دهیاري هاي کشور گفت: تعداد 99 دستگاه خودروي آتش 
نشانی نیمه سنگین در سراسر کشور توزیع شد.سعید رضا 
جندقیان اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی و تجهیز 
واحدهاي آتش نشــانی و خدمات ایمنی دهیاري هاي 
کشور، از محل وجو بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 
1395 کشور تجهیز گردید.وي گفت: با توجه به ضرورت 
افزایش ســطح ایمنی و کاهش تلفات در حوادث آتش 
سوزي در روستاها ي کشور در سال جاري، 99 خودرو آتش 
نشانی نیمه سنگین توسط این سازمان برابر محل وجوه در 
بودجه سال 95 خریداري و تحویل واحد هاي آتش نشانی 
شد. جندقیان اظهار داشت: همچنین این سازمان در نظر 
دارد دوره هاي آموزشــی بدو و حین خدمت تخصصی با 
بهره گیري از منابع قانونی و ظریفت هاي مراکز آموزشی 

در مشاغل عملیاتی آتش نشانی اجرایی کند.

راه اندازى باشگاه 
مشتریان«کاشان کارت»

مدیر پروژه کاشان کارت گفت: طرح اتصال کاشان کارت 
به شبکه شــتاب بانک ملى و تخفیف از فروشگاه هاى 
مشخص کلید خورد.مجتبى رموزى با برشمردن  خدمات 
کاشان کارت که شــامل حمل و نقل عمومى، بازیافت، 
گردشگرى وخدمات رفاهى است، بیان داشت: در راستاى 
باالبردن سطح رضایت همشــهریان و صاحبان کاشان 

کارت، خدمتى نوین از این کارت به مردم ارائه مى شود.
 وى گفت: در این طرح شــهروندان کاشانى مى توانند 
با اتصال کاشــان کارت خود به شبکه شتاب بانک ملى 
و مراجعه به فروشــگاه هاى معرفى شده در این طرح، از 
تخفیفات ویژه بهره مند شوند. مدیر پروژه کاشان کارت 
اظهار داشت: شهروندان با عضویت در باشگاه مشتریان 
کاشان کارت، امکان تعریف بن کارت و فروش اقساطى و 

طرح هاى امتیازى را براى خود فراهم مى آورند.

روى خط

شــهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شــهرى 
شــهردارى زرین شــهر با اشــاره بــه اینکــه عملیات 
تشتک گذارى به منظور اصالح و آزادسازى تشتک درختانى 
که آبخورى مناسبى نداشته در حال انجام است،  بیان داشت: 
انجام عملیات تشتک گذارى  براى محافظت از درختان و 
درختچه ها در سطح شهر تاثیر قابل توجهى در رشد سریع 
درختان، صرفه جویى در مصرف آب و انجام بهتر عملیات 

کود دهى براى فضاى سبز به دنبال خواهد داشت.
وى از عملیات قلمه گیرى گل هاى چندســاله و کاشت 
حدود سه هزار و 700 گلدان خزانه انواع گل فصلى جهت 
تأمین نیاز فضاى سبزخبر داد و گفت: به منظور دستیابى 
به خودکفایــى در زمینه تولید انــواع گونه هاى گیاهى 
قابل تکثیر از طریق قلمه، با اتمام فصل خزان عملیات 
قلمه گیرى و کاشت انواع درختچه و گل هاى زینتى نظیر 
آهار، رعنا زیبا، سلوى، جعفرى زرد و نارنجى، شاهپسند و  
انواع رز به تعداد بیش از سه هزار و 700عدد در بسترهاى 
کشت توســط واحدفضاى ســبز و در محل نهالستان 
شهردارى جهت کاشــت بهاره باغچه هاى فضاى سبز 

سطح شهر زرین شهر آغاز شده است.
وى  در ادامه با اشاره به نقش بى بدیل درختان در تصفیه 
و تلطیف هواى شهرها، خاطرنشان کرد: با انجام  این کار،  
فضاى سبزى شاداب و سر ســبز را در سال آینده شاهد 

خواهیم بود.

 عملیات تشتک گذارى براى 
 درختان و درختچه ها در زرین شهر

نصف جهان   شهردارى ها باید از لحاظ درآمد خودکفا 
باشند البته با رعایت سیاست هاى تخفیفى دولت.

رئیــس شــوراى شــهر کرکوند بــا بیــان اینکه 
شهردارى ها در کل کشور از لحاظ ساختار و تشکیالت 
و وظایفى که به آنان داده مى شود نه از جایگاه دولتى 
و نه از جایــگاه خصوصى برخوردار هســتند و باید از 
لحاظ درآمد بــه عنوان یک ســازمان خودکفا اقدام 
کنند،  به کســب درآمد شهردارى ها اشــاره کرد و 
گفت: بحث کســب درآمد شــهردارى ها متکى به 
عوارض است که  از جمله درباره عوارض آالیندگى یا 
مالیات بر ارزش افزوده باید گفت این مبالغ به خزانه 
واریز و ســپس توسط دولت  بین شــهرداران توزیع 
مى شود. جداى از این، براى داشــتن منبع درآمدى 
پایدار مى توان اقدام به استقرار کارخانه تولید آسفالت 

و تولید قطعات بتونى در منطقه نمود.
بهروزاسماعیلى همچنین  تولید انبوه گل و گیاه طبیعى  
و نهال گلخانه اى را راهکارى دیگر براى درآمدزایى 

شــهردارى عنوان کرد و افزود:  تقویت اجراى طرح 
تفکیک زباله اى شهرى، ایجاد صنایع تبدیلى بازیافت، 
احداث کارخانه سیمان  با مشارکت بخش خصوصى 
و احداث مجتمع توریســتى تفریحى در مناطقى که 
داراى پتانسیل گردشگرى هستند، در افزایش درآمد 

شهردارى نقش  مهمى دارند.
وى همچنین اظهار کرد:  با ایجاد یک مرکز ماشــین 
آالت در شهرســتان و توزیــع این وســائط درزمان 
نیازبــه پیمانــکاران، مى تــوان درآمــد حاصل از

 ایــن را بین شــهردارى هــاى شهرســتان توزیع 
کرد.

اســماعیلى همچنین مطــرح کرد: بــراى اجراى 
هرپروژه در شــهر باید یک بررسى دقیق انجام گیرد 
تا در صورت نیاز شــهر و شــهروندان اجرایى شود 
در غیر اینصــورت باید براى مدیریــت هزینه هاى 
غیر ضرورى و دوباره کارى ها  از عملیاتى شدن این 

پروژه ها جلوگیرى شود.

نصف جهان   ایجاد انگیــزه در مردم جهت کمک به 
تامین هزینه هاى شــهردارى، راهکارى اســت که 
رئیس شوراى شــهر افوس به آن اشاره کرد و گفت: 
براى اینکه شهردارى بتواند منبع درآمدى پایدار داشته 
باشد مشارکت مردم در پرداخت هزینه هاى شهرى به 

شهردارى الزم است.
احمد برهانى به چهار راهکار بــراى افزایش درآمد 
پایدار شهردارى اشاره و عنوان کرد: انجام پروژه هاى 
سود ده با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصى، 

واگذارى خدمات شــهرى به بخــش خصوصى با 
نظارت جدید، نظارت قوى بــر فاکتورها و هزینه ها 
جهت جلوگیرى از سوء استفاده مالى و نیز مهمترین 
راهکار، ایجاد انگیزه در مردم جهت کمک به تأمین 
هزینه هاى شهردارى است. پس براى ایجاد انگیزه 
در مردم، باید زمینه  گســترش برنامه هاى آموزشى 
و ترویجــى و ایجاد  تفاهم و همــکارى بین مردم و 
شهرداریها در راســتاى جلب مشارکت عمومى باید 

فراهم گردد.

نصف جهان  دولت ســهم مالیات بــر ارزش افزوده 
شهردارى ها را به طور پیوسته وصول نمى کند؛ این 
مشکلى است که شــهردارى ها درگیر آن هستند. 
راهکارمهم براى رفع این مشــکل از دیدگاه رئیس 
شوراى شــهر انارك برگزارى نشســت خرد گرایى 
جمعى است که این موضوع را بررسى و پیگیرى کنند.

محمد على نعمتى  راهکارهایى جهت افزایش درآمد 
پایداربراى شهردارى ها مطرح کرد و گفت: خالقیت 
و نوآورى راهکارى اســت که مى تــوان به کمک 
آن در حوزه هاى مختلــف ورود پیدا کرد و با حداقل 
بودجه، کارهایى را با بازدهى مطلوب انجام داد. ولى ما 

متاسفانه  مدیران خالق کم داریم و با وجود مشکالت 
در حوزه هاى دیگر، کمتر به این مشــکل رسیدگى 
مى شود. نعمتى ادامه داد: خالقیت در مدیران نهادینه 
نیست؛ براى مرتفع ســازى این مشکل بحث خرد 
جمعى با حضور  افراد مســئول و افراد کارآفرین که 
ارتباط مستقیم با مردم دارند نیاز است تا یک برنامه 
جامع در حوزه هاى مختلف بدهنــد. مثال در حوزه 
گردشگرى بنابه موقعیت تاریخى و طبیعى هر شهرى 
باید با بودجه کم، نوآورى شــود و در کنار آن،  کار را 
گسترش دهند که پربازده باشد زیرا یک حداقل ایجاد 

مى شود که از آن سود دهى کنیم. 

 ســرعت خودروها و موتور ســیکلت هــا در معابر 
شهرى از مســائلى اســت که همواره مورد اعتراض 
شهروندان بوده اســت، همچنان که برخى اوقات در 
سرویس مشکالت مردم هم شــهروندان نسبت به 
سرعت باالى وســایل نقلیه اعتراض مى کنند و از 
شهردارى ها درخواست دارند تا سرعت گیر در خیابان 
ها نصب شود.تمامى خیابان هاى سطح شهر که محلى 
از حادثه را به دنبال داشته باشد، با نصب سرعت گیر ها، 

ایمن سازى خواهد شد.
خیابان 22 بهمن (لودریچه) دولت آباد از طرفى با وجود 
ارگان ها و دســتگاه ادارى و نظامى، مدارس، قرض 
الحسنه و پست بانک و… و  از طرفى دیگر این خیابان 
جاده اصلــى مواصالتى محله کربکنــد و لودریچه، 
روستاى زمان آباد نرمى و محسن آباد است، به همین 

دلیل یکى از پر تردد ترین خیابان هاى شهر دولت آباد 
به حساب مى آید.

چندى است شهروندان و کسبه ساکن در این خیابان 
به دلیل بروز حوادث و تصادفات مکرر در این جاده به 
خاطر عرض کم خیابان و تردد زیاد خودرو، درخواست 
نصب سرعت گیر قبل از تقاطع ها در این خیابان را دارند.

ضرورى است در اسرع وقت  و به منظور کاهش سوانح 
رانندگى و بروز حوادث ناگوار و تلخ براى شهروندان، 
شــهردارى دولت آباد با همکارى سایر دستگاه هاى 
مرتبط و با انجام مطالعات و بررســى کارشناســانه، 
اقدام به نصب و بهسازى سرعت گیرهاى استاندارد 
در خیابان 22 بهمن (لودریچه) قبل از تقاطع ها کند 
تا رانندگانى که قصد عبور از محل تقاطع ها را دارند، 
فرصت و فاصله بیشترى را براى دور زدن داشته باشند.

نصف جهــان  جلب اعتماد مردم در پرداخت عوارض 
موجب حل بسیارى از مشکالت شــهردارى ها از 

لحاظ مالى مى شود.
رئیس شوراى شهر فریدونشهر به نصف جهان گفت: 
داشتن نظامى کارآمد در راستاى ایجاد اشتیاق و شوق 
در همیارى و مشارکت در پیشــرفت و توسعه شهر 

توسط شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.
احمدرضا اصالنى همچنین گفت: براى جلب اعتماد 
مردم باید موارد، شــفاف سازى شــود تا بسیارى از 
مشــکالت به لحاظ مالى حل شــود. وى توجه به 
اســتفاده صحیح از منابع درآمدزا که گاهًا درســت 

اســتفاده نمى شــود و همچنین مدیریت در اجراى 
پروژه ها و هزینه ها که از دوباره کارى ها  و هدررفت 
پول جلوگیرى مى کند را در همین راستا مهم ارزیابى

 کرد.
وى درباره عدم منبع درآمد براى شــهردارى عنوان 
کرد: فقدان درآمد براى شــهردارى ها نه تنها سبب 
عدم ایجــاد خدمات ضرورى در شــهر مى شــود 
بلکه اساســًا اجراى تمامى طرح هــا و برنامه هاى
شهرى را با مشــکل مواجه خواهد ســاخت. پس 
براى تحقق این مهم جلب اعتماد مردم بسیار حائز 

اهمیت است.

نصف جهــان     در وضعیت فعلى اقتصادى، تخصیص 
یک اعتبار مشخص از سوى دولت و پرداخت ماهیانه 
آن به شهرهاى زیر ده هزار نفر اولین راهکارى است 
که رئیس شوراى شهر باغشاد مطرح کرد و گفت: در 
خصوص ایجاد یک منبع درآمد پایــدار باید وضعیت 
موجود را ارزیابى کنیم به خصوص با توجه به وضعیت 
اقتصادى کشور که اغلب مشاغل دچار رکود هستند، در 
شهرهاى جدید التأسیس با جمعیت زیر ده هزار نفر به 

حمایت هاى دولت نیاز است. 
محمد رحیمى عنوان کرد: سهم شهردارى از عوارض 
آالینده کم و ناچیز اســت و این حق، مدت هاســت 
به شهردارى ها پرداخت نشده اســت. با توجه به این 
موضوع، حمایت دولت در پرداخت  بخشــى ازحقوق 

پرسنل شهردارى راهکارى است  که مى تواند جداى از 
پرداخت عوارض آالیندگى یا مالیات بر ارزش افزوده به 

شهردارى ها کمک کند.
رئیس شوراى شــهر باغشــاد به دومین راهکار خود 
پیرامون حمایــت دولت در راه انــدازى بازارچه هاى 
هفتگى در شــهرهاى کوچک اشــاره کــرد و گفت: 
متاســفانه شــهردارى باغشــاد زمیــن انحصارى 
بــراى راه انــدازى بازارچــه نــدارد و چنانچه این 
موضوع از ســوى دولت محقق گــردد، هم وضعیت 
اشــتغالزایى بهبــود مــى یابــد و هم شــهر رونق 
مى گیرد و از ســویى هم شــهردارى عوارضى از این 

بازراچه دریافت و صرف خدمات رسانى مى کند.
رحیمى همچنین ســومین راهکار را واگذارى امتیاز 

معاینه فنى خودروهاى ســنگین به شهردارى مطرح 
کرد و گفت: در منطقه لنجان درصــد باالیى از مردم 
کامیون دار هستند و یک ســرى خدمات تسهیالتى 
بــه ایــن راننــدگان داده مى شــود؛ پس اگــر این 
خدمات به شــهردارى شــهرهاى کوچــک واگذار 
شــود مى تواند حداقل درآمد را براى شــهردارى ها 
داشــته باشــد مثل امتیازات معاینه فنى خودروهاى

 سنگین.

 پروژه ها در صورت نیاز شهر، عملیاتى شوند

ایجاد انگیزه در مردم به تأمین هزینه هاى 
شهردارى کمک مى کند

خالقیت و نوآورى در شهردارى ها، 
سوددهى دارد

ضرورت نصب سرعتگیر در خیابان 22 بهمن 
دولت آباد

جلب اعتماد مردم در کسب درآمد شهردارى، مهم است

شهرهاى زیر ده هزار نفر به حمایت دولت 
نیاز دارند

نصف جهــان  امروز اقتصاد شــهرى به عنوان یک علم مطرح است ونگاه شهرداران 
در حوزه شهردارى و مدیریت شــهرى باید اقتصاد شهرى باشد. شهردار هرند با بیان 
این مطلب گفت: یک بخش از این اقتصاد شهرى ساماندهى نیروى انسانى است که 
متاسفانه در شــهردارى ها از لحاظ کّمى نیروى انسانى زیاد است ولى از لحاظ کیفى 
نیروى متخصص کم است. بنابراین باید اصالح و تغییراتى در ساختار شهردارى ایجاد 

شود.
حمید شهبازى در خصوص  افزایش درآمد پایدار شهردارى ها هم گفت: مقرر شد الیحه 
جامع درآمدهاى پایدار شهردارى ها از ســال 66 به بعد به مجلس ارائه شود که هنوز 
محقق نشده و باید تعیین و تکلیف شود و یک موضوع هم که به شهردارى ها کمک مى 
کند تا مسیر درآمدى خود را پیش ببرند، بحث مدیریت یکپارچه و جامع شهرى است. 
امروز بخشى از منابع مالى شهردارى ها در اختیارشان نیست وباید این مهم هرچه زودتر 
مصوب و ابالغ شود تا مدیران شهرى بتوانند بر اساس مدیریت جامع، وظایفى که قانون 

براى آنان مشخص کرده را بهتر انجام داده و خدمات بهترى ارایه دهند.
شهبازى با تاکید بر اینکه مزیت هاى اقتصادى باید مورد توجه شهردارى ها قرار گیرد 
اظهار کرد: با توجه به مزیت هاى اقتصادى، باید مزیت هاى هرشهرى را شناسایى و بر 

اساس آن مزیت ها در حوزه اقتصادى وارد شویم.

شوراى ارتقاى سالمت شهردارى شاهین شهر 
با حضور معاون پشــتیبانى و توسعه شهردارى، 
دیگر معاونان شهردارى ، مدیران عامل سازمان 
هاى تابعه شهردارى و برخى از مدیران در سالن 

جلسات شهردارى برگزار گردید.
احمدرضا پرى تبار، معاون پشــتیبانى و توسعه 

شهردارى شاهین شهر و رئیس شوراى ارتقاى 
سالمت شــهردارى در این جلسه گفت: ارتقاى 
سالمت کارکنان شهردارى در راستاى افزایش 

بهره ورى آنان مهم و ضرورى است.
وى در ادامه خواســتار برگزارى مرتب و پیوسته 
جلسات شورا و ارائه راهکارهاى مناسبت براى 

ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى گردید.
گفتنى است؛ در این جلســه موضوعاتى از قبیل 
برگزارى المپیاد ورزشى براى کارکنان و خانواده 
هاى آنان، فرهنگ سازى براى تحرك و پویایى و 
انجام معاینات ساالنه کارکنان و مباحث بهداشتى 

بحث و تبادل نظر شد.

تشکیل شوراى ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى شاهین شهر

مدیریت جامع شهرى به افزایش درآمد شهردارى ها کمک مى کند 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 بدان که روزى دو قســم اســت، یکــى آن که تــو آن را 
مى جویــى و دیگــر آن که او تــو را مى جویــد و اگر تو 
به ســوى آن نــروى، خود به ســوى تــو خواهــد آمد.

 چه زشت اســت فروتنى به هنگام نیاز و ســتمکارى به 
موال على (ع)هنگام بى نیازى!

بنا بر اعــالم روابــط عمومى شــهردارى ناییــن، ماکــت F5در انــدازه واقعى 
براى نخســتین باردرشــهرنایین درمیدان جمهورى اســالمى (فلکه کشتارگاه) 

ساخته شد.

بازار روز بانوان توسط مسئوالن شهردارى مجلسـى، شوراى اسالمى شهر، شرکت 
عمران و دفتر امام جمعه محترم شهر افتتاح و بهره بردارى شد.

 الزم به ذکر اسـت که بازار روز بانوان سه شـنبه هر هفته در کانون فرهنگى بهشت 
دایر مى باشد.

پس از یک سال تالش، پروژه مطالعاتى و پژوهشى»سیماى بافت تاریخى کاشان» 
به پایان رسید.

 محمد حسین واحدیان، سرپرست منطقه یک شــهردارى کاشان با اعالم این خبر 
گفت: پروژه مطالعاتى و تحقیقاتى «ســیماى بافت تاریخى کاشان» که از سال 95 

کلید خورده بود و تکمیل شد.
وى ادامه داد:  بافت تاریخى کاشان از جمله بافت هاى ارزشمند و داراى آثار و ابنیه 
تاریخى فراوان است که تاکنون بسیارى از آثار فاخر آن مورد پژوهش و تحقیق قرار 
نگرفته و تالش شده تا آثار و ابنیه تاریخى بافت تاریخى کاشان را از منظر تاریخى 
و معمارى و همچنین در زمینه تزیینات گچ برى و نقاشــى هاى دیوارى و خوانش 

کتیبه ها و....مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم.
سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان خاطر نشان کرد: در این طرح 70 آب انبار،14 
مسجد تاریخى ، 29 زیارتگاه ، بقعه متبّرکه ، 50 شخصیت برجسته تاریخى و...مورد 
تحقیق و پژوهش قرار گرفته و همچنین براى اجــراى آن 120میلیون ریال اعتبار 

هزینه شده است.

مســعود منتظرى، شــهردار نجف آباد از چندین پروژه در حال انجام شــهردارى 
نجف آباد بازدید کرد.

در این بازدید که جمعى از معاونان و مدیران شــهردارى نیز حضور داشتند، تقاطع 
غیرهمسطح شهیدان حجتى و روند کارها و فضاسازى، رنگ آمیزى، بیس و آسفالت 
، روشــنایى و تمهیدات الزم درخصوص افتتاح آن مورد بازدید و بحث و تبادل نظر 

واقع شد.
بوستان زندگى و مسیر سالمت و اقدامات انجام شده و روند پیشرفت آن، باغ گل ها و 
اقدامات و فضاسازى هاى این مجموعه و ورودى آن در جهت استقبال از بهار از دیگر 

موارد مورد بازدید شهردار نجف آباد بود.

جشنواره غذاى سالم و محلى در سده لنجان برگزار شد.
ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امنیت و آرامشى 
که هم اکنون داریم مرهون ایستادگى ها و به برکت خون شهیدان گلگون کفن است.

وى تصریح کرد: جشــنواره غذاهاى بومى محلى به پیشنهاد امور بانوان شهردارى 
بر پا شد.

شهردار سده لنجان درباره اهداف برگزارى این جشــنواره اظهار داشت: ترغیب و 
تشویق خانواده ها به استفاده از غذاى سالم و بهداشتى و بومى، پرهیز از غذاهاى آماده 
و فست فود، روى آوردن به استفاده از محصوالت کشاورزى و ارگانیک در سفره و 

طبخ غذا از اهداف برگزارى این جشنواره است.
ناظم الرعایا تصریح کرد: در این جشنواره بیش از30 نوع غذاى بومى و محلى توسط 

مردم تدارك دیده  شده که توسط داوران و کار شناس مورد ارزیابى قرار گرفتند.  

ساخت ماکت F5در اندازه واقعى
 درنایین 

افتتاح بازار روز بانوان مجلسى

تدوین طرح مطالعاتى
«سیماى بافت تاریخى کاشان»

بازدید شهردار نجف آباد از چند پروژه

برگزارى «جشنواره غذاى سالم» در
 سده لنجان 

روابط عمومى شهردارى رضوانشــهر اعالم کرد: این شهردارى اقدام به خط کشى 
معابر اصلى شهر و موانع خیابان هاى شهر کرد.

خط کشى معابر اصلى و موانع خیابان هاى 
رضوانشهر

بررسى بودجه سال 1397 شهردارى 
قهجاورستان در شوراى شهر 

بودجه ســال 1397 شــهردارى قهجاورســتان در شــوراى اســالمى این شهر
 بررسى شد. 

صادقین، شــهردار قهجاورســتان در این جلســه اظهار داشــت:رویکرد و تأکید
 شهردارى قهجاورستان بر افزایش هزینه هاى عمرانى و کاهش هزینه هاى جارى 

است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت :حجم زیادى 
از بدهى هاى شهردارى مربوط به دوره قبل بوده است 
و هر ماه نیز دو میلیارد به این بدهى اضافه مى شود که 

توان کار شهردارى و شوراى شهر را مى گیرند.
ســجاد خالوزاده با بیان اینکه جذب ســرمایه گذار و 
درآمدزایى پایدار یکى از مهمترین مباحث در مدیریت 
شــهرى مبارکه اســت، گفت: وضعیــت اقتصادى 
شهردارى بحرانى است و بعضى از کارگران وابسته به 
شهردارى از شش ماه گذشته تاکنون حقوقى دریافت 

نکرده اند.
وى با بیان اینکه باید چاره اى در این زمینه اندیشیده 
شود، اظهار داشت: البته با بدترین شرایط اقتصادى نیز 
مى توان با همدلى و هماهنگى به توسعه پیشرفت شهر 

کمک کنیم.
***

خالوزاده بــا بیان اینکه 70 جلســه بــا 143 مصوبه 
در شش ماه گذشــته توسط شوراى شــهر مبارکه و 
کمیســیون هاى این شورا برگزار شــده است، افزود: 
در شــش ماه گذشــته 53 جلســه در صحن شوراى 
شهر مبارکه برگزار شده و 76 مصوبه در راستاى رفاه 

شهروندان به تصویب رسیده است.
وى با اشاره به مصوبه هاى مهم شوراى شهر مبارکه 
گفــت: تدوین برنامــه راهبردى پنج ســاله، کاهش 
نرخ عوارض شــهردارى، فرهنگ ســازى و اجراى 
طرح پســماند و تفکیک زباله از مبدا و بازیافت زباله، 
کاهش عوارض کسب و پیشه، جذب سرمایه گذار در

برنامه هاى مختلف، احداث تابلوهاى تبلیغاتى، توسعه 
گردشگرى در سطح شهر از طریق بخش خصوصى،  
رفع مسائل و مشکالت آرامســتان شهر، ساماندهى 
خانه هــاى فرهنگ و فرهنگســراى شــهردارى، 
ساماندهى دست فروشان در قسمت هاى مختلف شهر، 

ساماندهى ترافیک از مهمترین این مصوبات است.
رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: همچنین در 
شش ماه گذشته سه هزار نفر از طریق مالقات حضورى  

با اعضاى شوراى شهر دیدار کردند.
***

در همین زمینه نیز شهردار مبارکه با اشاره به مشکل 

وصول عوارض توسط شهردارى گفت: بر اساس قانون 
برنامه ششم توسعه، عوارض ارزش افزوده به صورت 

استانى تعیین مى شود.
محسن هاشــمى با اشــاره به جمعیت 70 هزار نفرى 
شهر مبارکه گفت: تقســیم عوارض بر اساس سرانه 
جمعیت محاســبه شده و کمترین ســرانه جمعیت در 
میان شهرهاى هم تراز در استان اصفهان، به مبارکه 

اختصاص پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه ســه مولفه اصلــى در زمینه درآمد 
شــهردارى مبارکه وجود دارد، تصریح کرد: عوارض 
آالیندگى کارخانجات اطراف شــهر و شهرســتان، 
عوارض ارزش افزوده و عوارض صدور پروانه و خدمات 
شهردارى مهمترین راه هاى کسب درآمد شهردارى 

مبارکه محسوب مى شود.

شــهردار مبارکه گفــت: شــفافیت در مباحث مالى 
شهردارى یکى از راه هایى اســت که مردم مى توانند 
اعتماد و اطمینان خود را نسبت به شهردارى افزایش 

دهند.
وى اظهار داشــت: براى مردم اهمیت زیادى دارد که 
بدانند درآمد شــهردارى از چه محلى تأمین شــده و

 هزینه هاى شهردارى صرف چه امورى مى شود.
هاشــمى با بیان اینکه باید در مدیریت شهرى اعتماد 
مردمى وجود داشته باشد و مردم به شهردارى اطمینان 
کنند، تصریح کرد: رویکرد شهردارى مبارکه مشارکتى 
است و در نهایت شهر باید به دست مالکان حقیقى خود 

یعنى مردم اداره شود. 
وى ادامه داد: براى خدمت به مردم نیاز به مشارکت و 
کمک فکرى مردم وجود دارد و شهردارى ها به تنهایى 

نمى توانند خدمات ارایه کنند.
هاشــمى با بیان اینکه شــهردارى مبارکه با رویکرد 
ارتباط با مردم و ایجاد زمینه مشارکت شهروندان وارد 
شده است، تصریح کرد: شهردارى با حجم باالى کار، 
نمى تواند رضایت 100درصدى مردم را ایجاد کند، اما 

رضایت حداکثرى امکان پذیر است.
وى همدلى و اعتمــاد متقابل شــهروندان و مدیران 
شهرى را عامل موفقیت این شهر دانست و اظهار کرد: 
بیش از 300 وظیفه قانونى براى شهردارى ها تعریف 
شده است و مى توان گفت خدمات این ارگان تمام ابعاد 

زندگى مردم  را در بر مى گیرد.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شــهردارى ها در ایجاد 
انسجام و همدلى نقش مهمى دارند، گفت: شهردارى 

خاکریز اول در کسب رضایتمندى شهروندان است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه:

وضعیت اقتصادى شهردارى بحرانى است

ماهانه2 میلیارد به بدهى هاى
 شهردارى مبارکـــه اضافه مى شود

 یک عدد کپسول اکسیژن به همراه ماسک صورت، دو 
جفت کفش ضد انفجار و دو عدد کاله ضد حریق و ضد 
انفجار به ارزش 150 میلیون ریال جهت آتش نشانى 

منظریه خریدارى شد.
على مرتضوى، شــهردار منظریه با اعــالم این خبر 
گفت:از ابتداى سال 93 با استخدام دو نفر آتش نشان از 
طریق آزمون وزارت کشور، واحد آتش نشانى و ایمنى 
شهردارى منظریه به طور رسمى شــروع بکار کرد و 
تاکنون تجهیزات و لوازم نجات و اطفاى حریق پیشرفته 
از جمله جک هاى هیدرولیک،قیچى هاى پنوماتیک 
و هیدرولیک،کاتر هاى موتورى و دستى و برخى لوازم 
دیگر به ارزش تقریبــى 150 میلیون تومان خریدارى 
شده است و توان تیم عملیاتى این واحد با آموزش هاى 
پیشرفته دوره اى و مانورهاى مختلف عملیاتى، افزایش 

چشمگیرى داشته است.
وى بیان داشت:واحد آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى منظریه در هر ساعت از شبانه آمادگى خدمت 
رسانى به شهروندان شهر منظریه در کوتاهترین زمان 

ممکن را دارد.

تجهیز آتش نشانى 
شهردارى منظریه

نصف جهــان   ازهفته اخیر پرداخت وام اشــتغالزایى 
با اعتبار 87 میلیارد تومان بــا همکارى اداره صنعت 
معــدن و تجارت، جهــاد کشــاورزى، اداره تعاون، 
کارو رفاه اجتماعى و شــهردارى ها و شــوراهاى
شهرهاى شهرســتان لنجان به متقاضیان آغاز شده 

است.
رئیس شوراى شهرزاینده رود  به نصف جهان گفت: 
87 میلیارد تومان وام اشتغالزایى  با تنفس یک ، دو و 
سه ساله هفت روزى است که در شهرهاى شهرستان 

در حال پرداخت به متقاضیان است.

عبدالعلى قاسمى ادامه داد: این وام با محوریت درآمد 
زایى به شهروندان، بیکاران و متقاضیان واجد شرایط 
پرداخت مى شــود که باز پرداخت آن با نرخ 4 درصد 

خواهد بود.
 قاســمى به شــرایط پرداخت وام اشــتغالزایى به 
افراد اشــاره و عنوان کرد: وام اشــتغالزایى به افراد 
صاحب طــرح و ایده کــه داراى تحصیالت عالى و 
تخصص  هستند و حوزه کارى آنان مشخص است 
پرداخت مى شود.همچنین  شوراى شهر زاینده رود 
هم درخواست زمین و طرح کرده است که با تحقق 

آن، درصد سهم شهردارى در شــوراى عالى اعالم
 مى شــود و در حال حاضر ســرمایه گذاران بخش 
خصوصى براى پیاده سازى طرح تولیدى دام، تولیدى 
شترمرغ و تولید گلخانه اى گوجه و خیار درختى  اعالم 

مشارکت کرده ا ند.
وى  همچنین یادآور شد: در بحث  منبع درآمد زا  براى 
شهردارى در حال حاضر یک جایگاه پمپ بنزین وجود 
دارد که مى تواند  با محوریت منبع درآمدزایى پایدار  
براى شــهردارى به صورت یک مجموعه خدماتى 

فعال باشد و حداقل 50 نفر را اشتغالزایى کند.

پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ 4 درصد در شهرستان لنجان

معاون عمران و توسعه امور شهري و روســتایی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تغییر در نگاه به 
اداره شهر و شهرداري گفت: شهردارى ها براي اجراي پروژه و توسعه زیرساخت هاي شهر، راهى 
ندارند جز اینکه مزیت هاى شهر و منطقه خود را به منظور ایجاد منابع درآمدى پایدار شناسایى و 

براى جذب  سرمایه گذار در خصوص آنها اطالع رسانى مناسب انجام دهند.
محمدعلى افشانى اظهار داشــت: با توجه به محدودیتهاي مالی دولت براي کمک به تمامی 
شهرداري هاى سراسر کشور دوران اداره شهر و شــهردارى با اتکا به کمک هاى دولتى خاتمه 

یافته است.
وى تصریح کرد: الزم است شهرداران و اعضاي شوراها به شناسایی مزیت هاى شهر و منطقه 
خود به منظور تعریف درآمدهاي پایدار، تولید ثروت، اشــتغال زایى و جذب  سرمایه گذار؛ توجه 

ویژه اى داشته باشند.
معاون عمران و توسعه امور شــهري و روستایی وزیر کشــور با بیان اینکه در مناطق شهري، 
ظرفیت هاي مناسبی براي ایجاد درآمد پایدار وجود دارد که مستلزم شناسایی آنهاست، تاکید 
نمود: موقعیت ویژة جغرافیایی کشور، وجود جاذبه هاي طبیعی و اقلیم هاي متفاوت جغرافیایی 
به همراه میراث فرهنگی منحصربفرد کشورمان بدون تردید سرمایه مناسبی براى ایجاد درآمد 

پایدار و اشتغالزایى مى باشد.
افشانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده درآمد بسیاري از شهرداري ها 

صرف پرداخت حقوق مى شود، گفت: شوراها و شهردارى ها باید به موضوع منابع انسانی 
توجه ویژه اي داشته باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود.

دوران اداره شهر با کمک ه اى دولتى 
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