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پردازنده گرافیکى جدید 
انویدیا براى عاشقان گیمینگ

«سینما فوتبال» در اصفهان راه اندازى کنید

راز جسد مثله شده مرد جوان پس از 3 سال برمال شدقیمت خودروهاى صفرکیلومتر داخلى در بازار 500 کیلو گوشت االغ کشف شد!پیام  محرمانه اردن و مصر براى عربستان درباره جنگ با ایران این روزها باید چه چیزهایى بخوریم؟ حوادثاقتصاداجتماع سالمت
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پرونده «دیمیتریس»      
دروغ و بازى سیاسى  است!

 حساب بانکى اجاره اى!

مهدهاى کودك
 برگزار کننده جشن هالووین 

پلمب مى شوند

دیگر راننده و آبدارچى را معلم نمى کنیم!

نقش و نگارهاى گنبد مسجد شیخ لطف ا... بیدارم کردنقش و نگارهاى گنبد مسجد شیخ لطف ا... بیدارم کرد
زندگى و زمانه محمود فرشچیان در گفتگو با این نقاش نام آشناى اصفهانىزندگى و زمانه محمود فرشچیان در گفتگو با این نقاش نام آشناى اصفهانى
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جهان نما

دشمنى هاى 
عربستان 

چه فایده اى 
برایش
 دارد؟
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
اظهارداشت: امروز سئوال اینجاست 
که دشمنى هایى که عربستان سعودى 
نسبت به مردم منطقه آغاز کرده چه فایده و 
خاصیتى مى تواند برایش داشته باشد 
و چگونه افکار سران این کشور 
راضى به این دشمنى ها 
شده است.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: در حال حاضر بیشتر رانت ها و 

بخش قابل توجهى از فسادهاى مالى در 
بخش معادن بوده است.

داریوش اسماعیلى، نماینده مردم 
خرامه، سروستان و کوار با 
اشاره به مصادیق واگذارى 

معادن به برخى از...
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بیشتر  رانت ها 
و فسادهاى 
مالى در بخش 
معادن
 است

پیشنهاد نصف جهان به مسئوالن استان؛
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اقدام قابل تحسین 
فردوســـــــى پور

2 گزینه اصفهانى
 براى مدیرعاملى 

پرسپولیس
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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال

- مبلغ پایه ماهیانه: 160/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 96/000/000 ریال

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 96/09/01
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/09/02

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز سه شنبه 96/09/14
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تســلیم پیش نهادها انجام 

نمى شود. 

چاپ 
آگهى مزایدهآگهى مزایدهدوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ 
آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)دوم

عیسى بهمنى شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1287/ش مورخ 96/5/23 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره زمین به مساحت 
25 مترمربع ج هت نصب کانکس دفتر حجارى قبور واقع در بهشت معصومه (س) با 
قیمت پایه ماهیانه 39/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى 

اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه وپیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 به دبیرخانه حراست شــهردارى تحویل نمایند. 

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

122
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شرکت انویدیا در هفته گذشته جدیدترین GPU حرفه اى سرى
 Geforce GTX 1070 Ti را معرفى کرد. اولین بررسى هاى صورت گرفته روى این 

کارت هاى مبتنى بر این چیپ منتشر شد و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
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رى
صورت گرفته روىاین 

ان قرار گرفت.

2 گزینه اصفهانى براى مدیرعاملى پرسپولیس مطرح 
شــده اند که حضور یکى از آنها مى تواند پیامى خوب 
براى هواداران این باشگاه باشد و دیگرى نیز مى تواند 

این باشگاه را با چالش هاى متعددى مواجه کند!
پس از کناره گیرى على اکبــر طاهرى از مدیرعاملى 
پرســپولیس از گزینه هاى مختلفى براى تصدى این 
عنوان نام برده مى شــود. از دادکان و منتقمى گرفته 
تا عابدینى و گرشاسبى اما پیگیرى هاى نصف جهان 

نشان مى دهد که...
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مجموعه «شب عید» مجموعه «شب عید» 
سعید آقاخانىسعید آقاخانى

 سریال نوروزى  سریال نوروزى 9797  
شدشد
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حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى اظهارداشت: 
امروز ســئوال اینجاست که دشــمنى هایى که عربستان 
سعودى نسبت به مردم منطقه آغاز کرده چه فایده و خاصیتى 
مى تواند برایش داشته باشد و چگونه افکار سران این کشور 

راضى به این دشمنى ها شده است.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: در طول تاریخ 
روابط دوستانه و برادرانه اى بین ملت ایران و ملت عربستان 
وجود داشته اســت. روحانى اضافه کرد: حاال بر فرض که 
عربستان با ملت ایران دشــمنى مى کند، چرا با ملت یمن 
خصومت مى ورزد و ملتى  را که در همسایگى اش قرار دارد 

مرتباً بمباران مى کند؟

رئیس جمهور خطاب به سران عربستان سعودى گفت: با 
مردم سوریه و عراق چرا دشــمنى مى کنید و چرا داعش را 
تقویت کرده و به جان مردم منطقــه انداختید؟ چرا در امور 
و  حکومت لبنان دخالت مى کنید؟ در تاریخ موردى را سراغ 
نداریم که کشورى براى دخالت در امور کشور دیگر، مسئول 
آن کشور را آنچنانکه به نظر مى رسد، در کشورش مجبور به 
استعفا کند. این در تاریخ منطقه بى سابقه است. با این راهى 

که در پیش گرفته اید به کجا مى خواهید برسید؟
روحانى اظهار داشت:  اگر فکر کنید ایران دوست شما نیست 
و آمریکا و رژیم صهیونیستى دوســت شما هستند چنین 

تفکرى خطاى راهبردى و محاسباتى است.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: در حال حاضر بیشتر رانت ها و بخش قابل توجهى 

از فسادهاى مالى در بخش معادن بوده است.
داریوش اسماعیلى، نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار 
با اشاره به مصادیق واگذارى معادن به برخى از اشخاص 
که اهلیت الزم را ندارند، گفت: مثًال مواردى که معادن 
به شکل دیون از طرف دولت به مجموعه هاى خصولتى 
واگذار شده است، این امر متأسفانه روى بهره ورى این 
معادن هم تأثیرگذاشــته و بهره ورى آن را کاهش داده 

است.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 

اشاره به طرح تحقیق و تفحص از وزرات صنعت، معدن 
و تجارت بیان  داشــت: در این طرح مى کوشیم موضوع 
واگذارى معادن به دســتگاه هاى خصولتى را به درستى 

مورد بررسى قرار دهیم.
اسماعیلى تصریح کرد: شــواهد اولیه نشان مى دهد در 
بخش معادن تخلفاتى وجــود دارد على الخصوص در 
مبحث حقوق دولتى و پرداخت حقوق دولتى، لذا برخى از 
معادن دولتى تالش مى کنند کمتر این حقوق را به خزانه 
پرداخت کنند، به عنوان مثال برخى از معادن بزرگ چه در 
حق انتفاع و چه در بحث حقوق دولتى مسائل و مشکالتى 

دارند که باید در تحقیق و تفحص به آنها بپردازیم.

دشمنى هاى عربستان 
چه فایده اى برایش دارد؟

بیشتر  رانت ها و فسادهاى 
مالى در بخش معادن است

طوالنى ترین 
نمازجماعت تاریخ 

  فارس| نماز جماعت ظهر روز سـه شنبه هفته 
پیش که طوالنى ترین نماز جماعت تاریخ بود حدفاصل 
عمودهاى 96 تا 950 به طول حدود 43 کیلومتر در مسیر 
نجف-کربال برگزار شد و در آن صدها هزار زائر اربعینى 
سیدالشـهدا(ع) همزمان بـه اقامه نمـاز جماعت ظهر و 
عصر پرداختند. این نماز که رأس ساعت 11 و 55 دقیقه 
به وقت محلى آغاز شد و ده دقیقه بعد به پایان رسید، به 
امامت صدها طلبه و روحانـى از حوزه هاى علمیه نجف 
اشرف، قم، بحرین، عربستان سعودى و لبنان اقامه شد. 
این نمازجماعت هر سـال در چنین روزى در این مسـیر 

برگزار مى شود.

پایان زمین خوارى 
  میزان | علیرضا ساورى، مدیر کل پیشگیرى هاى 
وضعى معاون اجتماعى و پیشـگیرى از وقـوع جرم قوه 
قضائیه گفت: در 12 مرکز اسـتان پرونـده زمین خوارى 
تقریباً به صفر رسـیده اسـت و براى جلوگیـرى از تغییر 
کاربرى ها باید به سمت هشدار و انذار به مالکین دولتى 

و خصوصى برویم.

پیگیرى رفع فیلتر توییتر 
وزیـر ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات    ایسنا|
گفت: پیگیر رفع فیلتر توییتر هسـتم. محمد جواد آذرى 
جهرمى در خصوص رفع فیلتر توییتر و امکان دسترسى 
آزاد کاربران به این شبکه اظهار داشت: مسئله رفع فیلتر 

توییتر در حال بررسى است.

اوضاع خطرناك است
  آفتاب نیوز | مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا از ایران و عربسـتان خواسته خویشـتندارى نشان 
دهند. موگرینى در پاسـخ به سـئوالى درخصوص تنش 
میان عربستان سعودى و ایران نیز گفت: «اجازه دهید به 
عنوان صداى اروپا در جهانى که کامًال دیوانه شده  است، 
خواستار کمى خردورزى شوم؛ اوضاع خطرناك است.» 
وى افزود: «سطح رویارویى در منطقه پیامدهاى بسیار 
خطرناکى مى تواند نه تنها براى منطقه بلکه خارج از آن 

نیز داشته باشد.»

رد شایعه قهر با روحانى
  تابناك | عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور در 
واکنش به شایعه دلخورى و قهر وى با رئیس جمهور در 
اینستاگرام خود تصویرى از خودش و روحانى منتشر کرد 
و نوشت: رسول مهربانى و پیامبر راستى(ص) مى فرمایند: 
«از دروغ اجتناب کنید زیرا که دروغ انسان را به بدکارى 

مى کشاند و بدکارى هم به دوزخ مى کشاند.»

این تهران محروم!
اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  رئیـس    ایرنا| 
تهـران بـا تأکید بـر اینکـه ایـن اسـتان در بسـیارى از 
شاخص ها غیربرخوردار است، گفت که استان تهران در

 بخش هاى مختلف از جمله سـرانه فضاهاى ورزشـى، 
آموزشـى و بهداشـتى و درمانى یکـى از محـروم ترین

 استان هاى کشور است. محمدرضا عارف افزود: تهران 
در بخش آسـیب هاى اجتماعـى، بافت هاى فرسـوده، 
حاشیه نشـینى و همچنین موضوع آب و آلودگى هوا، با 

چالش هاى جدى روبه رو است.

بازداشت زنان داعشى ها 
  تسنیم| دادسـتان تهـران در خصـوص 
پرونده اى که اخیراً به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: 
ایـن پرونده موضـوع اتهامـات اشـخاصى اسـت که با 
خانواده هایشـان به قصد پیوسـتن به گروهـک داعش 
از ایران خـارج شـده و به سـوریه رفتـه بودنـد و پس از 
عقب رانـدن گروهک داعـش از خاك سـوریه، به ناچار 
به ایران بازگشـته اند. اکثریت این افراد زنانى هستند که 
شوهرانشان جزو سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ 
به هالکت رسیده یا دستگیر شده اند. این  زنان با اخذ وجه و 

دستمزد به خدمت این گروهک درآمدند.

پس از آنکه وزیر نفت کشورمان از گم شدن یک دکل نفتى توئیتر
خریدارى شــده در دوران تحریم ها خبر دادـ  که به رغم 
پرداخت هزینه هاى خریدارى اش، هرگز به کشــورمان 
نرسیدـ  اخبارى منتشر شــد که حکایت از تعدد این دست 
پرونده ها داشــت؛ از جمله خبرى کــه از فروش چندین 
کشتى نفتکش به کشورمان و عدم تحویل چند فروند از این 
کشتى ها حکایت داشت. پرونده اى عجیب که بر باالى آن 
دو نام مى درخشید؛ نخست «دیمیتریس کامبیس»، تاجر 
یونانى تبار کشتى که فروشنده این کشتى ها به کشورمان 
بود و ســپس، «شــرکت ملى نفتکش ایران» که بزرگ 
ترین شرکت نفتکش جهان به شــمار مى آید و متعلق به 
صندوق هاى بازنشستگى کشــور و صنعت نفت و شستا 
(شرکت ســرمایه گذارى تأمین اجتماعى) است و در این 

معامله، خریدار بوده است. 
این معامله  بــه ارزش 260 میلیون دالر بود و  با شــروع 
تحریم هاى شرکت ملى نفتکش کشورمان و با استراتژى 
عجیب افزودن بر ناوگان بزرگ این شــرکت به بهانه دور 
زدن تحریم ها شکل گرفت و در نهایت زیان بزرگى متوجه 
این شرکت ایرانى کرد، چون فروشنده یونانى به رغم تمامى 
تعهدات و فشارهایى که براى عمل به آنها به وى وارد شد، در 
نهایت چند فروند کشتى نو و دست دوم به کشورمان تحویل 
داد و از باقى تعهداتش شانه خالى کرد؛ به این صورت که سه 
کشتى فرسوده خریدارى کرده و بى آنکه تحویل کشورمان 
دهد، آنها را اوراق کرد تا زیــان 28 میلیارد دالرى متوجه 
شرکت ملى نفتکش ایران کند؛ زیانى از جیب بازنشستگان 
کشورمان که مســئوالن را بر آن داشــت حکم بازداشت 
دیمیتریس را صادر کرده و در زمانى که وى به کشورمان 
آمده بود، وى را بازداشت کنند. امیدى که با آزادى مشروط 
این فرد و ســپس خروج وى از ایران، تا حدود زیادى رنگ 
باخت و این پرسش را به وجود آورد که چه کسى خواستار 
آزادى دیمیتریس شد؟ حتى گفته شــد استعفاى محمود 
اســالمیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشور هم در 

اعتراض به این پرونده بوده است.
در همین باره خبرنــگار پایگاه اطالع رســانى تابناك به 
سراغ یکى از مدیران شــرکت ملى نفتکش ایران رفته و از 
وى در خصوص این پرونده ســئوال کرده است.  گفتگو با 
سیدمحمدرضا شمس دولت آبادى، رئیس روابط عمومى و 
امور بین الملل شرکت ملى نفتکش ایران که تابناك نوشته  و 
حاوى ابهامات و نکات عجیب فراوانى است و براى پرهیز از 
هرگونه سوءبرداشت، آن را خام منتشر کرده است را بخوانید:

مى خواســتم درباره پرونده مفتوح در 

شرکت ملى نفتکش سؤاالتى را مطرح 
کنم.

ما پرونده مفتوحى در شرکت نفتکش نداریم.
اما هم موضوع قرارداد خرید کشــتى 
از فــرد یونانــى مطرح اســت و هم 
تحریم هایى که متوجه شرکت نفتکش 

است.
اینها همه دروغ است؛ بعضى ها یکسرى چیزهایى سرهم 

مى کنند که «بازى سیاسى» ا ست.
یعنــى تحویل ندادن ســه کشــتى 
خریدارى شــده که فروشــنده آنها 
را اوراق و این موضــوع را وزیر نفت 
کشورمان هم بیان کرده، دروغ است؟

اصًال تحویلى نیست؛ اینها مى گویند سه کشتى [در شرکت 
ملى نفتکش] خریدارى کرده ایم و ســاخته شده که [باید 
گفت] اصًال کشتى ها ساخته نشده اســت؛ این چیزهایى 

که روزنامه ها مى نویســند با چیزهایى کــه واقعیت دارد، 
دوتاست. یک چیزهایى را مى نویسند و مطبوعاتى مى کنند 
و یک عده اى با قصد و غرض دیگر، یک چیزهاى دیگرى 
مى گویند، اما به هــر حال ما پیش تر چندبــار در این باره 

اطالعیه داده  و توضیح داده ایم.
کجا اطالعیه داده اید؟ آیا شرکت ملى 
نفتکش سایت یا پرتالى دارد که بتوان 

به آن مراجعه کرد و اطالعیه را دید؟

سایت رسمى که نداریم.
یعنى هر چیــزى که دربــاره خرید 
کشتى هاى مستعمل و اوراق کردن 
آنها پیش از تحویلشان به کشورمان 

گفته مى شود، دروغ است؟
اصل داستان با چیزهایى که بعضًا افراد از ظن خودشان 
مى گویند و گاهى هدفشان چیز دیگرى است و چیزهایى 

را با آن قاطى مى کنند، خیلى تفاوت دارد.
 اصل موضوع چیســت و چه چیزى 

قاطى آن شده است؟
داستان چیز دیگرى  است و با مسائل سیاسى قاطى شده 
است. جوابیه وزارت کار به خبرى که در این باره منتشر 

شده را ببینید.
ولى پرســش ما درباره طرف یونانى 
قرارداد و تعهدات انجام نشده وى و 
چگونگى خروج وى از کشور بى انجام 
این تعهدات است که در توضیحات 
وزارتخانه به آنها اشــاره اى نشده 

است.
دو ســه بار در خصوص این پرونده که مربوط به دولت 

آقاى احمدى نژاد است با رسانه ها صحبت کرده ایم.
اما اکنون زمان زیــادى از پایان آن 
دولت گذشته و گردش کار این پرونده 
در دوران حضور آقاى صفایى و آقاى 
کیان ارثــى، مدیرعامل قبلى و فعلى 
شــرکت ملى نفتکش مورد سئوال 

مردم است.
همه این موارد را در اطالعیه هاى منتشر شده گفته ایم. 

مى توانم بپرسم دلیل اینکه به عنوان 
بزرگ ترین شــرکت نفتکش جهان 

سایت یا پرتال ندارید، چیست؟
به دلیل بحث تحریم ها و مشکالت ناشى از آن.
چه ارتباطى به تحریم ها دارد؟

به این دلیل که شــرکت نفتکش تحریم شد، ناگزیر شد 
سایتش را تعطیل کند.

چرا؟
این شرکت «بین المللى» است نه داخلى و اصل فعالیت 

ما بین المللى است.
مگر غیر از این اســت که چون «بین 
المللى» هستید، پایگاه اطالع رسانى 

برایتان واجب تر است؟
این را که خودمان هم مى فهمیم منتها به دلیل تحریم ها 

سایتمان بسته شده است!

یک گفتگوى متفاوت درباره یک پرونده تکرارى

پرونده «دیمیتریس» 
دروغ و بازى سیاسى  است!

سردار سرتیپ دوم رمضان شریف سخنگوى سپاه پاسداران 
در گفتگو با ایلنا درباره موضوعات مختلــف به اظهار نظر 
پرداخته است که بخشى از اظهارات این مقام ارشد نظامى 

را در ادامه مى خوانید:
■  من ترجمه فعالیت هاى ســپاه در عرصه ســازندگى به 
فعالیت هاى اقتصادى را نمى پسندم و سپاه هیچگونه نگاه 

کاسبکارانه در خدمت رسانى به مردم ندارد. 
■  سپاه پاسداران انقالب اسالمى همانند سایر ارتش هاى 
بزرگ کشــورهاى دنیا در زمان صلح، به بازسازى در حوزه 
ســازندگى و عمرانى کشــور کمک مى کند. اگر به قانون 
اساسى آمریکا نگاهى بیاندازید، مى بینید بخش عمده اى از 
فعالیت هاى عمرانى آمریکا در کشــورهاى مختلف توسط 
سازمان هاى متصل و وابسته به ارتش آمریکا انجام مى شود. 
■  دشمن چون مى داند مردم گرفتار برخى مسائل اقتصادى 
هستند و پاشنه آشــیل مردم ایران، مسائل اقتصادى است، 
تالش مى کنند یک نوع حساســیت در میان مردم در این 

عرصه ایجاد کنند.
■  تالش و ایستادگى ســپاه برابر توطئه ها و طراحى هاى 
دشمن و نقشه نفوذ آن را نباید دخالت در انتخابات تعبیر کرد.

■  بنده، امروز سپاهى هســتم اما ممکن است فردا از سپاه 
استعفا کنم و بعد از مدتى براى حضور در مناصب سیاسى از 
طریق فرآیندهاى قانونى کاندیدا بشوم. اگر افکارعمومى به 

بنده اقبال کردند و نماینده شوراى شهر یا مجلس شدم، آیا 
این مسئله دخالت سپاه در سیاست است؟ 

■  صرف نظر از مسائلى که در انتخابات کارکرد تبلیغاتى دارد، 
همانطور که در هنگام استقرار دولت دوازدهم هم اعالم شد 
سپاه همانطور که با دولت هاى پس از جنگ، به هر میزانى که 
بستر و فضا را فراهم کرده اند، همکارى داشته، با این دولت نیز 
همکارى مى کند و البته این معطوف به عرصه سازندگى کشور 

است، واال در عرصه امنیتى تکلیف مشخص است.
■   اگر سپاه در موضوعى دیدگاهى در موضوعات فرهنگى، 
سیاست داخلى و سیاست خارجى داشته باشد، ابایى از بیان 
آن ندارد؛ چه در دولت اصالحات و چه در دولت هاى آقایان 

احمدى نژاد و روحانى.  
■  ما از کمک به دولت دریغى نکــرده و نخواهیم کرد ولى 
میزان این کمک تابعى از تقاضاى دولت هاست. حال ممکن 
است دولت ها به دلیل انتخابات یا آینده سیاسى خود موضوعى 
را بیان کنند که این مربوط به سپاه نیست و سپاه نیز صبورانه 

در قبال این موضوعات رفتار کرده است. 
■  ســپاه هیچگاه به دنبال فشــار به دولت براى گرفتن 
امتیازات خاص نیست. خواسته ســپاه حفظ امنیت کشور، 
مقابله با توطئه ها و آبادى و عمرانى کشور است و با توجه به 
اعتماد و اطمینانى که مردم و مسئوالن به سپاه دارند، هیچ 

دغدغه اى نداریم.

سردار شریف:

سپاه دنبال فشار به دولت براى گرفتن امتیاز نیست
«محمود عباس»، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
هفته گذشته در سفرى غیرمنتظره و از پیش اعالم نشده 
به عربستان سعودى سفر کرد؛ سفرى که توجهات زیادى 
را با توجه به تحوالت روزهاى گذشته لبنان جلب کرد و 

تحلیل هاى مختلفى پیرامون آن ارائه شد.
تعداد عمــده اى از ناظران، این ســفر غیرمنتظره را در 
راســتاى تالش هاى ریاض براى اعمال فشار بر ایران 
ارزیابى کرده اند، به گونه اى کــه پایگاه خبرى «رأى 
الیوم» نوشت سعودى ها درصدد هستند تا «ابومازن» را 

براى مقابله با ایران و حزب ا... همسو کنند.
در مقابل بخشى دیگر از ناظران و رسانه ها ب ر این باورند 
که برخى بازیگران نزدیک به عربســتان از رویکرد این 
کشور در قبال ایران به شدت نگران هستند و قصد دارند 
از رویکردهاى تهاجمى جدیــد ریاض در مقابل ایرانـ  
که احتماًال هماهنگ با رویکرد ضد ایرانى آمریکاستـ  
جلوگیرى کنند. در همین زمینه، گزارش ها حاکى از آن 

است که محمود عباس در سفر به ریاض حامل پیام مصر 
و اردن درخصوص ایران بوده است.

«المیادیــن» به نقــل از شــبکه 14تلویزیــون رژیم 
صهیونیستى گزارش داد که محمود عباس پس از دیدار 

از مصر و گفتگو با «عبدالفتاح السیسى» در شرم الشیخ، 
در حالى که حامل پیامى از مصر و اردن است به عربستان 

سعودى سفر کرد.
براســاس این گزارش، مصر و اردن در ایــن پیام ابراز 
نگرانى کردند که سیاســت هاى عربســتان سعودى 
و اقدامات اخیر ســران این کشــور در اجراى کودتاى 
سیاسى در درون هیئت حاکمه سعودى و همزمان حمله 
شدید علیه سیاســت هاى ایران در خاورمیانه منجر به 
درگیرى شــدید میان سنى ها و شــیعیان درخاورمیانه 

شود. 
تحلیلگر امــور عربــى شــبکه 14 تلویزیــون رژیم 
صهیونیســتى در ایــن خصوص گفت: ایــن درگیرى 
میان کشــورهاى عربى معتدل و میان ایران خواهد بود 
و این چیزى نیســت که اردن و مصر حداقــل در این 
مرحله خواســتار آن باشــند تا وضعیت از کنترل خارج

 نشود. 

پیام  محرمانه اردن و مصر براى عربستان درباره جنگ با ایران

شــبکه CNN در گزارشــى نوشــت؛ آمریکا، عربســتان و 
متحدانشــان هر کارى کردند تا ایران را محدود کنند جواب 
عکس گرفتند و قدرت و نفوذ ایران در کل خاورمیانه بیشــتر 

و بیشتر شد.
CNN با اشاره به قدرت و نفوذ روز افزون ایران در خاورمیانه 
مى نویســد؛ ایران از زمان ساقط شــدن صدام حسین نفوذ 
گســترده اى در عراق به دســت آورده اســت. منافع ایران و 
متحدانش در سرتاسر خاورمیانه بسیار قدیمى و عمیق هستند. 
ایرانى ها تاریخ خود را نه دهه ها و ســده ها بلکه هزاران ساله 
مى دانند.   هرچه آمریکا و متحدانش بیشتر تالش کردند تا ایران 
را منزوى کنند، مهار کنند و این اقتصاد نفتى و 80 میلیون نفرى 
را تحریم کنند، قدرت و نفوذ ایران نه تنها در میان کشورهاى 
عربى بلکه در سراسر خاورمیانه گسترش یافت. یک استاد ارشد 
دانشگاه بیروت مى گوید که از زمان کورش کبیر ایرانى ها یک 
قدرت منطقه اى بوده اند. آنها مى دانند چگونه حکومتشان را 
اداره کنند، در مقابل کشورهاى عربستان و دیگر کشورهاى 
خلیج فارس که آماتور هستند و اکنون در لبنان دارند هرکارى 
مى کنند تا نشان دهند آدم هاى سرسختى هستند. اما این یک 

تالش بیهوده است. 

رئیس دفتــر رئیس جمهور گفــت: در مورد عضو 
زرتشتى شوراى شهر یزد، مجلس به توافق خوبى 
با قوه قضائیه رســیده مبنى بر اینکه تا زمانى که 
قانون تغییر نکند آقاى ســپنتا نیکنام بتواند مانند 
دوره قبل به کار خود ادامه دهد دولت هم همواره 

نظرش همین بوده است.
به گزارش انتخاب، محمود واعظى در پایان جلسه 
هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به این سئوال که تصمیم دولت در ماجراى عضو 
زرتشتى شوراى شهر یزد چیســت، عنوان کرد: 
تصمیم درباره ســپنتا نیکنام کارى نیست که در 

اختیار قوه مجریه باشد.
وى افزود: نظارت بر انتخابات شــوراها از ابتدا بر 
عهده مجلس بوده و مجلس آن را دنبال کرده و در 
این مورد هم به توافق خوبى با قوه قضائیه رسیده 
مبنى بر اینکه تا زمانى که قانون تغییر نکند آقاى 
سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه 

دهد دولت هم همواره نظرش همین بوده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: هم شخص 
رئیس جمهور و هــم دولت بحثش ایــن بود که 
نمى توان ناگهانى قانون را تغییــر داد هر قانونى 
که به تأیید شوراى نگهبان رسید باید از اعتبارى 
برخوردار باشد که همه نهادها روى آن حساب باز 

کنند.
 

 کشورهاى عربى در برابر 
توافق قوا براى ادامه کار سپنتا نیکنام ایران آماتور هستند

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد
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نایب رئیس کمیسیون قضائى مجلس شوراى اسالمى 
قانون کاهش مجازات اعدام را تشریح کرد.

یحیى کمالى پور در تشریح قانون مجازات کاهش اعدام، 
اظهار داشت: طرح مذکور پس از تصویب نمایندگان از 
سوى شــوراى نگهبان نیز تأیید شده و در حال حاضر از 
سوى رئیس جمهور ابالغ شــده و قوه قضائیه باید این 
قانون را اجرا کند. وى با بیان اینکه با اجراى این قانون 
در حدود 80 درصد از کســانى که به دلیل مواد مخدر به 
مجازات اعدام محکوم شده اند، اعدام نمى شوند، افزود: 

قانون کاهش مجازات اعدام عطف به ماسبق مى شود.
نایب رئیس اول کمیسیون قضائى مجلس، درباره اینکه 

قانون مذکور درباره چه مجرمانى اجرا مى شــود، گفت: 
قانون مذکور شامل مجرمانى مى شود که عضو باندهاى 
سازمان یافته نبوده و مرتکب تکرار جرم نشده باشند که با 
داشتن چنین شرایطى حکم اعدام این مجرما ن تبدیل به 
حبس ابد و حکم حبس ابد آنها به 25 سال زندان تبدیل 
مى شود.نماینده مردم جیرفت در مجلس، تصریح کرد: 
این قانون شامل کسانى که به شکل سازمان یافته مبادرت 
به حمل مواد مخدر کرده اند، کســانى که در حمل مواد 
مخدر از اسلحه استفاده کرده اند و همچنین کسانى که 
سابقه دومشان باشد که سابقه آنها در مرحله اول حبس 

ابد و یا 15 سال زندان بوده، نمى شود.

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى در خصوص 
برگزارى مراســمى با عنوان جشن هالووین در برخى از 
مهد هاى کودك شــهر تهران اظهار داشت: برگزارى 
مراسم جشن هالووین در مهد هاى کودکى که با مجوز 

سازمان بهزیستى فعالیت مى کنند صحت ندارد.
احمد خاکى تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان برگزارى 
این جشن تنها چند روز تا اربعین باقى مانده بود، در تمام 
مهدهاى کودك کشــور، عزادارى ویژه امام حسین (ع) 

برگزار شد.
وى تأکید کرد: اگر در هر یک از مهدهاى کودك تحت 
نظارت سازمان بهزیستى کشور جشنى با عنوان جشن 

هالووین برگزار شده باشد، از سوى سازمان بهزیستى به 
شدت با آنها برخورد خواهد شد.

خاکى ادامه داد: تمام مهد هاى کودك سراســر کشور 
موظف به رعایت قوانین و مقررات مشخص هستند  و در 
صورت احراز تخلف، ممکن است حتى به تعطیلى و پلمب 

مهدکودك متخلف منجر شود.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور یادآور شد: 
در حال حاضر نظارت مهدهاى کودك به صورت آنالین 
انجام مى شود و بنابراین به صراحت مى توان گفت که 
برگزارى چنین جشن هایى در مهدهاى کودك  غیر مجاز 

کشور اتفاق مى  افتد.

مهدهاى کودك برگزار کننده 
جشن هالووین پلمب مى شوند

کدام اعدامى هاى مواد مخدر 
«حبس ابدى» مى شوند؟

500 کیلو گوشت االغ 
کشف شد!

محموله 500 کیلویى گوشـت االغ در ایسـت بازرسى 
شهرستان الیگودرز کشف شد. فرمانده نیروى انتظامى 
شهرسـتان الیگـودرز گفـت: در 24 سـاعت منتهى به 
چهارشـنبه هفته گذشـته یک محموله 500 کیلویى از 
گوشت االغ در ایست بازرسى شهرستان الیگودرز کشف 
و ضبط شد. سرهنگ ذلقى افزود: این محموله از استان 
اصفهان بـه مقصد مهران و کرمانشـاه بارگیرى شـده 
بود و در ایـن رابطه یک نفر دسـتگیر و تحویل مقامات 

قضائى شد.

17نوع مدرسه داریم
رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس 
شـوراى اسـالمى درباره تنوع مـدارس اظهار داشـت: 
در نظام آموزشـى کشـور 17 نـوع مدرسـه وجـود دارد. 
این تنوع را در دسـتور بررسـى قـرار داده ایـم البته این 
بحث فعـًال خام اسـت. محمد مهـدى زاهـدى گفت: 
هـر کـدام از این مـدارس بـراى پذیـرش دانـش آموز 
روش هاى خاصى را به کار مى برند که این رویکرد ها را 
به مصلحت کشور نمى دانیم. باید وضعیت این 17 نوع 

مدرسه ساماندهى شود.

15 هکتار دیگر از جنگل ها 
سوخت

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى نکا گفت که بیش 
از 15 هکتـار از اراضى جنگلى روسـتاى  «لیمونده» در 
منطقه کوهسـتانى هزار جریب این شهرستان در آتش 
سوخت. اسـدا... احمدى افزود: آتش سوزى هفته پیش 
براى سومین بار طى 15 روز در این منطقه شروع شده بود 
که با کمک نیروهاى مختلف امدادى مهار شد. وى گفت: 
متأسفانه طى دو هفته بیش از 40 هکتار از اراضى جنگلى 
لیمونده نکا طعمه حریق شده است. این مسئول علت این

 آتش سوزى را عامل انسانى و بى احتیاطى افراد اعالم 
کرد.

آمار آزار و اذیت کودکان 
رئیس اورژانس اجتماعى سـازمان بهزیسـتى کشور با 
اشاره به آمار آزار و اذیت کودکان در شش ماهه نخست 
سال 96 گفت: در این مقطع یکهزار و 193 مورد به مراکز 
مداخله، هشـت هزار و 525 مورد تماس بـا خط 123 و 
پنج هزار و 672 مـورد نیز در بخش خدمات سـیار ثبت 
شده است. حسین اسـد بیگى اظهار داشت:  این آمارها 
در سـازمان بهزیستى ثبت شـده و براى تصمیم گیرى 

قرار داده مى شود.

مشاهده الشه یک کفتار 
یک کفتار نر در محور شاهین شهر به خمینى شهر استان 
اصفهان بر اثر برخورد با خودروهاى عبورى تلف شـد. 
یکى از فعاالن محیط زیسـت که پس از مشاهده الشه 
این کفتار مى گوید به جز خونریزى از گوشت این کفتار، 
آثار دیگرى از جراحت در الشـه مشـاهده نکرده است. 
مرتضـى جوهرى، رئیـس اداره پـارك ملـى و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو هم مرگ این کفتار بر اثر برخورد با 
خودروهاى عبورى را تأیید کرده و شبهات مبنى بر امکان 
مرگ حیوان بر اثر پرتاب سـنگ را رد مى کند. تخریب 
زیسـتگاه ها و کاهش طعمه سبب مى شـود کفتارها به 
هدف تغذیه از الشه  حیواناتى که در اثر برخورد با خودرو 
در اطراف جاده ها کشته شده اند به سمت جاده ها کشیده 

شده و خود قربانى تصادفات جاده اى شوند.

برداشت چغندر 15 کیلویى 
مسـئول واحـد زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزى 
شهرستان نى ریز فارس اعالم کرد:  چغندر علوفه اى به 
وزن بیش از 15کیلوگرم از یک مزرعه الگویى در بخش 
پشـتکوه این شهرسـتان برداشت شـد. مجتبى شعاع 
افزود:  قطر این چغندر 94 سـانتیمتر است و به صورت 
آزمایشـى کشـت شـده بود.  وى ادامه داد: کشت این 
محصول و ایجاد مزرعه الگویى درقالب اجراى سیاست 
جایگزینى کشت هاى کم آب بر به جاى کشت گیاهان 

پر آب بر است.

چرك نویس

با اینکه ایــران در گزارش مجمــع جهانى اقتصاد، 
رتبه نخسِت ارزان ترین کشــور را به لحاظ هزینه 
براى سفر به دســت آورده، اما به زعم گردشگرانى 
که با تور به ایران ســفر مى کنند، این کشــور جزو 
گران ترین مقاصد به شمار مى آید، خصوصاً در قیاس 

با همسایه هایش.
از سوى دیگر على اصغر مونســان، رئیس سازمان 
میراث فرهنگى بارها به نرخ تمام شده خدمات که 
در ایران باالست اشاره کرده است و همانند رؤساى 
پیشین این سازمان از صاحبان خدمات گردشگرى، 
تغییر در این رویه را خواســتار شده؛ که نایب رئیس 
هیئت مدیره جامعه تورگردانان به عنوان تشــکل 
عرضه کننده اصلى خدمات ســفر به گردشــگران 
خارجى در ایران، این شرایط را در گردشگرى ورودى 
بیشــتر متأثر از غیرواقعى بودن نرخ ارز و کنترل آن 

مى داند تا عوامل دیگر.
محمدعلى واقفى در این باره به ایسنا گفت: تورم در 
ایران باالســت، قیمت خدمات هم معموًال متناسب 
با آن افزایــش پیدا مى کند، این در حالى اســت که 
نرخ ارز در کشــور ما متناســب با تورم رشد ندارد و 
دولت آن را کنترل مى کند، چون ما بیشــتر از آنکه 

کشورى صادرکننده باشــیم، در رسته واردکننده ها 
قرار گرفته ایم. افزایش نــرخ ارز هم به ضرر واردات 

است.
وى افزود: اگر نرخ ارز متناســب با تورم تغییر کند، 
ســفر به ایران هم ارزان خواهد شد، براى مثال اگر 
تورى را امسال هزار دالر بفروشیم، سال آینده هم 

به همین قیمت مى توانیم عرضه کنیم و گردشــگر 
و آژانس خارجى را از ســردرگمى به علت تغییرات 
پى در پى قیمت ها خارج مى کنیــم، ولى حاال که 
شرایط اینگونه نیســت و نرخ ارز غیرواقعى است، 
قیمت تورها هم بیشتر تحت تأثیر تورم قرار مى گیرد 

و هر سال گران تر مى شود. 

رئیس انجمن علوم و صنایــع غذایى ایران گفت: همه 
گوشت هاى وارداتى از کشور هاى دیگر با اصول شرعى 

ذبح و سالمت آنها بار ها بررسى مى شود.
محمد حسین عزیزى اظهار داشت: گوشت هاى وارداتى 
از کشور هایى نظیر ارمنستان، قرقیزســتان و استرالیا 
تحت شرایط خاص و کنترل شده وارد کشور مى شوند 
و  طى بررسى هاى متعدد سالمت آنها تأیید و وارد بازار 
مصرف مى شــود. وى افزود: تاکنون مشکل جدى در 
خصوص آلودگى و عدم سالمت گوشت هاى وارداتى 

وجود نداشته است براین اساس نظارت هاى بهداشتى 
به طور دقیق انجام شده و ذبح دام توسط هیئت ایرانى 

در کشور هاى صادر کننده گوشــت به صورت شرعى 
انجام مى شود.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران خاطر نشان 
کرد: انتقال گوشت هاى صادراتى از کشور هاى همسایه، 
توسط خودرو هاى مجهز به ســردخانه و از کشور هایى 
نظیر استرالیا توسط کشتى به کشور صورت مى گیرد. 
این در حالى اســت که به علت طوالنى بودن مسافت 
انتقال گوشت ها به کشــور، براى چندمین بار سالمت 
گوشت ها بررسى مى شود و مورد آمایش قرار مى گیرد. 

مرکز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به برخى اظهارنظرهاى اخیر پیرامون جذب 
و تأمین نیروى انسانى این وزارتخانه اطالعیه اى، صادر کرد. در بخشى از این اطالعیه آمده است:

«وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم در راستاى اسناد فرادستى و مأموریت هاى کالن خود، منطقاً نمى تواند 
تحت تأثیر اظهار نظرهاى سیاسى، اقدام به اســتخدام و تأمین نیروى انسانى موردنظر از راهى غیر از دانشگاه 
فرهنگیان کند. قطعاً راه تأمین نیروى متخصص و متعهد در آموزش و پرورش، فرســتادن نیروهاى نامرتبط با 
شغل معلمى به کالس درس نیست. اتفاقى که در سال 1389 در قالب  بزرگ ترین نابسامانى ادارى استخدامى 
112 هزار و 649 نفر تحت عنوان طرح مهرآفرین بدون هیچگونه بررسى صالحیت و آموزش مهارت معلمى 
رخ داد و یقیناً دیگر شاهد به کارگیرى نیروهاى خدماتى، آبدارچى، راننده و انباردار به عنوان معلم نخواهیم بود.»

بیشترین خدماتى که در حال حاضر در حوزه گردشگرى سالمت در ایران ارائه مى شود، در حوزه جراحى هاى چشم، مغز 
و اعصاب، ارتوپدى و نابارورى است ولى آمار دقیقى وجود ندارد زیرا دالل ها و شرکت هایى در حوزه گردشگرى سالمت 

واسطه  گرى مى کنند.
قاسم جان بابایى گفت: در سال هاى 
گذشــته تعدادى از بیماران خارجى 
بــراى درمان به ایــران مى آمدند اما 
چون نظام ثبت گردشــگران خارجى 
را در ایران نداشــتیم، آمار دقیقى از 
تعداد گردشــگران سالمت به کشور 
نداریم چون اکثر این بیماران به عنوان 
گردشگر سالمت وارد ایران نمى شدند. 
وى با بیان اینکه متأسفانه ما در حوزه 
گردشگرى ســالمت نه تنها جایگاه 
خوبــى نداریم، بلکه حتــى در میان 
کشورهاى منطقه نیز در جایگاه هاى پایین  تر قرار داریم، افزود: بنابراین باید پروتکل هاى مختلف را بازنگرى کنیم و 

این حوزه را در کشور رونق بخشیم.
جان بابایى در خصوص دالل ها و شرکت  هایى که در حوزه گردشگرى سالمت واسطه  گرى مى کنند، گفت: البته گاهى 
این افراد با تجربه هســتند و از این طریق امرار معاش مى کنند اما فرآیندى که بر اســاس آن بیمار خارجى وارد کشور 
مى شود، باید مدیریت و سازماندهى شود و ارتقا یابد و در این بین افرادى هم هستند که ممکن است باعث آسیب به بیمار 
خارجى شوند و یا باعث شوند که بیمار خارجى خدمت درستى دریافت نکند.   وى گفت: اگر فرآیند گردشگرى سالمت در 

کشور مدیریت نشود، ممکن است بیماران خارجى وارد مراکز بى کیفیت و غیراستاندارد شوند. 

محمود فرشچیان، نقاش نام آشــناى ایرانى اکنون در 
آستانه 88 سالگى تنها یک آرزو دارد. او چندى پیش براى 
رونمایى از کتاب آثارش که توسط انتشارات فرهنگ و 
هنر گویا منتشر شده بود و همچنین کتاب دیوان حافظ 
با ترجمه صربى که مزین به نقاشى هاى او بود؛ به ایران 
ســفر کرد. از آنجا که او باید به محل ســکونتش یعنى 
نیوجرسى برمى گشت فرصت اندکى دست داد تا پایگاه
 اطالع رسانى هنرنویس با این هنرمند شهیر اصفهانى 
درباره کودکى، فعالیت هاى هنرى، وضعیت هنر ایران و 

شرایط زندگى اش در آمریکا گفتگو کند. 
 قبل از ورود به مدرسه نقاشى کردن 
را آغاز کرده اید. چه اتفاقى افتاد که 
در شما کششى نســبت به نقاشى 
کشیدن به وجود آمد و آن را یافتید؟

 خوشبختانه من در نصف جهان چشم به جهان گشوده ام. 
شــهرى هزار رنگ و هزار نقش. کودك که بودم زمانى 
که با پدرم به میدان نقش جهان مى رفتیم، از همان دور 
با دیدن گنبد مسجد شیخ لطف ا... و بعد مسجد امام (ره) 
شگفت زده مى شدم. از پدرم مى خواستم که آزادم بگذارد تا 
کمى به تماشاى این کاشى ها بنشینم. نگاه کردن به این 
نقش و نگارها انگار چیزى را درونم بیدار کرد. آن زمان 
پنج سال بیشتر نداشتم و همان پنج شش سالگى بود که با 
اصرار پدرم نقاشى کردن را شروع کردم. البته نقوش قالى 
هم این تأثیر را براى من داشت و من یادم مى آید در همان 

سنین روى فرش مى نشستم و گل ها را نقاشى کردم.
آن زمــان پیش اســتاد خاصى به 

تحصیل مشغول شدید؟
من اساتید زیادى نداشتم و روى هم رفته زیرنظر استاد 
تعلیم ندیــدم. در واقع خودم جســتجوگر بودم و خودم 
طراحى مى کردم. پدرم که این عالقه را دید مرا به کارگاه 
نقاشــى حاج میرزا آقا امامى برد و چندسالى را پیش او 
گذراندم. بعدتر به واسطه یکى از نزدیکان پدرم به استاد 
بهادرى معرفى شدم. استاد بهادرى معروف بود که جز 
دو جمله حرفى دیگر ندارد. یا مى گفت خوب اســت یا 

مى گفت بد است.
وســایلى که بیشــتر با آنهــا کار 

مى کردید در آن زمان چه بود؟
مداد و زغال. همیشه هم در عالى قاپو، مسجد امام(ره) و 
مسجد شیخ لطف ا... بودم. از صبح تا شب بعد هم کارم را 
مى بردم و استاد نظر مى داد و باالخره کار به یک نقطه اى 

مى رسید.
شیوه برخورد اساتید با شما در خارج 
از ایران چگونه بود؟ چون شما از یک 
مقطعى براى تحصیل هنر به خارج از 

ایران رفتید.
در خارج از ایران براى من اتفاق عجیبى رخ داد و شــاید 
بخشــى از نگاه من آنجا تغییر کرد. زمانى که به اتریش 
رفتم و در وین مشــغول درس خواندن شدم، استادم که 
یک آلمانى-اتریشى بود؛ به من آموخت که دست از تقلید  
یا بهتر بگویم کپى کردن، بردارم. شــاید این به واسطه 
نگاه متفاوت غربى ها به نقاشى بود. او مى گفت آنچه تو 
مى بینى درست است. او گفت باید تمرین کنى و تمرین 
کنى تا روش صحیح خودت را به دست بیاورى. این در کار 

و هویت نقاشى هاى من تأثیرگذار بود.

چرا ایران را ترك کردید و در آمریکا 
سکنى گرفتید؟

در آمریکا نمایشــگاهى از نقاشى هاى هنرمندان ایرانى 
بود که من براى تماشاى آن به نیویورك رفته بودم.در راه 
بازگشت به ایران بودم که فردى در همان سالن نمایشگاه 
گیرم انداخت و به واقع کار دســتم داد. (مى خندد). البته 
پسر من هم آن زمان در آمریکا زندگى مى کرد. این فرد 
گفت  ما ساختمانى را در منهتن بنا کردیم. او یک شرکت 
طراحى ساختمان داشــت. با ایران مکاتبات فراوانى را 
انجام داده بود تا مرا پیدا کند و یکباره اتفاقى در آنجا مرا 
دید. مى خواستند براى طاق و دیوار دو ساختمان بزرگ در 
منهتن نیویورك نقاشى بکشند. به چند نقاش آمریکایى 
و ژاپنى نمونه سفارش داده بودند اما هیچکدام نتوانسته 
بودند ایــن کار را انجام دهند، دقیقًا یــادم مى آید که او 

گفت «مطمئن هستم شــما مى توانید». من ناچار شدم 
و پذیرفتم. بلیتم را عقب انداختم و چند طرح براى شان 
تهیه کردم و اتفاقًا قبول شد. چند کار نقاشى براى دیوار 
و طاق آنجا انجام دادم که اال ن هســت و همه مى روند 
مى بینند. این است که دســت خودم نبود و همان اتفاق 

بود که مرا نگه داشت.
اوقات تان در آمریکا به چه کارهایى 

مى گذرد؟ 
در نیوجرسى کالس هاى هنرى دارم؛ هم به صورت آزاد 
و هم در برخى از دانشــگاه هاى عالى آنجا. براى همین 
است که فقط گاهى مى توانم به ایران سفر کنم و سریعًا 

به آمریکا برمى گردم.
 آیا کارى بوده که دوســت داشتید 
انجام دهید اما موفــق به انجام آن 

نشده اید؟
من اعتقاد دارم که خداوند متعال است که مسیر را براى 
هر فردى تعیین کرده و انســان به فرمان الهى است که 
کارى صورت مى دهد. اما اگر حضرت زینب(س) عنایت 
کند و شرایطى پیش بیاید که بتوانم کارى کنم، دوست 
دارم ضریحى براى این ساحت شــریف طراحى کنم و 

بسازم.
 همه مى دانند ســاخت ضریح امام 
حســین(ع) و ضریح امام رضا(ع) 
به دست شــما صورت گرفته است. 
چه تفاوتــى میان این کار شــما با 

نقاشى هاى تان وجود داشت؟
من آدم احساسى هســتم و حســم را در زمان کار رها 
مى کنم. براى همین است که در بسیارى از نقاشى هایم 
حاالت و اشکالى به تصویر درآمده است. هرکدام از آنها 
حال خاصى برایم دارند و نمى توانم از میان آنها یکى را 
به عنوان بهترین انتخــاب کنم. در حقیقت تفاوتى میان 
آنها وجود ندارد  اما با خودم که صادق مى شــوم طراحى 
ضریح سیدالشهدا(ع) حال مرا بسیار دگرگون کرد. البته 
که در زمان طراحى ضریح امام رضا(ع) نیز این حال به من 
دست داد اما آن اتفاق لطف دیگرى در زندگى من داشت.

شــما وضعیــت هنــر به خصوص 
نگارگــرى در ایــران را چگونــه 

مى بینید؟ 
من بارها در محافل مختلفى تأکید کردم اگر نقاشــان 
ایرانى به اصالت خود بازگردند و بتوانند محتواى عمیقى 
که در فرهنگ خود ما وجود دارد را در آثار خود منعکس 
کنند، بدون شک به نتایج مفید و مهمى خواهیم رسید. از 
سویى معتقدم در ایران خوشبختانه نگاه ها به نگارگرى 
تغییر کرده و مورد اســتقبال عموم قرار گرفته اســت. 
من شنیده ام که دانشــگاه هایى هم پیرامون این مسئله 
به وجود آمده است. فکر مى کنم اتفاق هاى خوبى در حال 

رخ دادن است.
اما بسیارى معتقدند در نگارگرى طى 
سال هاى متمادى پیشرفتى صورت 

نگرفته است.
تصور مى کنم امروز اغلب جوان ها به سراغ خلق آثارى 
مى روند که از هویت ایرانى خالى است و نمى توانند حرفى 
در جهان داشته باشند. اما تأکید مى کنم آینده درخشانى 

در انتظار هنر ایران به خصوص نگارگرى است.

زندگى و زمانه محمود فرشچیان  در گفتگو با این نقاش نام آشناى اصفهانى

نقش و نگارهاى گنبد مسجد شیخ لطف ا... بیدارم کرد

دیگر راننده و آبدارچى را معلم نمى کنیم!

داللى هاى پرسود از جیب خارجى ها

چرا سفر به ایران از نگاه گردشگران خارجى گران است؟

سالمت گوشت هاى وارداتى تضمین مى شود
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سهم 70 درصدى آالینده هاى 
متحرك در آلودگى هوا

علیرضا صلواتــى، معاون حمــل و نقــل و ترافیک 
شهردارى اصفهان گفت: بر اســاس مطالعات انجام 
شده، بین 60 تا 70 درصد آلودگى هواى شهر اصفهان 
مربوط به منابع آالینده متحــرك از جمله خودروها و 

موتورسیکلت هاست.

فراخوان 
همایش ملى مهندسى مکانیک

فراخوان دهمین همایش ملى مهندســى مکانیک در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر منتشر شد.

دبیر علمــى ایــن همایش گفــت: پژوهشــگران 
تــا 30 دى مــاه امســال فرصــت دارنــد آخرین
یافته هاى علمى خود در زمینه مکانیک را ارسال کنند.
افتخارى افزود: االستیسیته، پالستیسیته و شکلدهى 
فلزات،کنترل، روباتیک، مکاترونیک، مکانیک شکست 
و آسیب، دینامیک وارتعاشــات، بیومکانیک، هوافضا، 
ساخت و تولید،مکانیک سیاالت، انرژى و علوم حرارتى، 
صنعت فوالد و خودرو، احتراق و محیط زیســت، نانو 
مکانیک و پژوهش هاى نوین در مهندسى از محورهاى 

اصلى این همایش ملى است.

آغاز احیاى 
مراتع تخریب شده استان

طرح اصالح واحیاى مراتع تخریب شده استان اصفهان 
آغاز شــد. مدیر اداره مراتــع اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 750هکتار از مراتع 
تخریب شده استان با کپه کارى، بذرکارى و تبدیل دیم 
زارهاى کم بازده و رها شده به علوفه کارى دیم، اصالح 

واحیا مى شود.
ابراهیم مسائلى افزود: این طرح درمراتع ییالقى واجد 
قابلیت رویشى در شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر، 
فریدن ، بویین میاندشــت، خوانســار، چادگان، تیران 

وکرون، شهرضا، نطنز و دهاقان آغاز شده است.
وى گفت: این عملیات با بذرهاى مرتعى سازگار و بومى 
مناطق مختلف ازمحل اعتبارات استانى و با مشارکت 
مرتع داران با ســه میلیارد و 750 میلیــون ریال اعتبار 

درحال اجراست.

نذر خون 18 هزار اصفهانى 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه از 
ابتداى امسال تاکنون بیش از 18 هزار اصفهانى خون 
اهدا کردندگفت: از ابتداى محرم 700 نفر به صورت ثبت 
نام حضورى و اینترنتى در این کار خدا پسندانه شرکت 
کرده اند که این مشارکت افزایش 5 درصدى نسبت به 

پارسال داشته است.
مجید زینلى افزود: کسانى که خون خود را نذر کرده اند تا 
پایان صفر فرصت دارند در سامانه نوبت دهى اینترنتى 

نیز ثبت نام کنند.
وى با اشاره به اینکه از این تعداد خون اهدایى، بیش از 58 
درصد از آنها اهدا کننده مستمربودند و بیش از 3/5 درصد 

از آنها بانوان و بقیه اهدا کنندگان نیز از آقایان بودند.

مدرسه شبانه روزى 
حفظ قرآن تأسیس مى شود

رئیس اداره امور قرآنــى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: نخستین مدرسه شبانه روزى حفظ 
و تفسیر قرآن کریم استان اصفهان، در جوار حرم مطهر 

امامزادگان 17 تن(ع) گلپایگان راه اندازى مى شود.
یحیى قاسمى با اشــاره به اینکه در این مدرسه 20 تا 
30 نفر قرآن پــژوه از طریــق آزمون هــاى کتبى و 
مصاحبه، گزینش و ثبت نام مى شوند، افزود: این افراد 
در مدت یکسالى که در این مدرسه حضور دارند، تحت 
آموزش هایى با روش هاى نوین توسط مربیان مجرب 
قرآنى استان قرار مى گیرند و پس از یکسال حافظ کل 

قرآن کریم مى شوند.
وى بیان داشت: امیدواریم در آینده با حمایت هاى دولت 
و خّیران بتوانیم این حرکت را در سراسر استان گسترش 
دهیم و شاهد آن باشیم که تعداد بیشترى از این مدارس 

در سطح استان راه اندازى شود.

مدیر کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان گفت: بیست و پنجمین دوره هفته کتاب ایران، 
با تکیه بر شعار آینده روشــن، با خانواده کتابخوان برگزار 

مى شود.
مهدى قربانى با اشــاره به برنامه هاى هفته کتاب کانون 
پرورش فکــرى کــودکان و نوجوانان اظهار داشــت: 
برنامه هاى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان در 
بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهورى اسالمى ایران 
با تکیه بر شعار آینده روشن، با خانواده کتابخوان در روزهاى 

هفته کتاب در مراکز فرهنگى- هنرى برگزار مى شود.
وى افزود: بر همین اساس، کانون، اهداى کتاب به مناطق 

و مدارس محروم و بیمارســتان هاى کودکان را در دستور 
کار خود قرار داده است.

مدیر کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان گفت: مراسم جشــن امضا در مراکز فرهنگى- 
هنرى، مدارس و فروشــگاه ها، برگزارى نشســت نقد و 
بررســى کتاب هاى کانون با حضور نویسندگان، اعضاى 
مراکز، مربیان و منتقدان ادبى، برپایى نمایشگاه هاى کتاب 
در مدارس سراسر کشــور با حضور نویسندگان و شاعران 
کودك ونوجوان، رونمایى از ســه مجموعه کتاب کانون 
و برگزارى مســابقه عکس اینترنتــى در پرتال کودك، 

بخش هایى از برنامه هاى این هفته خواهند بود.

رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با بیان اینکه در دو سال گذشته صادرات 
اصفهان کاهش 40 درصدى داشــته است، گفت: در این 
مدت، صادرات هر ساله استان اصفهان نسبت به سال قبل 
20 درصد کاهش داشــته که وضعیت روند نزولى تولید و 

تجارت استان را نشان مى دهد.
مسعود گلشیرازى با بیان اینکه به دنبال شناسایى مستعدان 
حوزه تجارت بین الملل و صادرات هســتیم، اظهار داشت: 
مرکز رشد صادرات با هدف توسعه تجارت الکترونیک در 

اصفهان ایجاد مى شود.
وى درباره تشکیل مرکز رشد صادرات اصفهان افزود: این 

طرح به عنوان پیشــنهاد از طرف کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانى استان اصفهان مطرح شــده تا با ایجاد این مرکز 
در راستاى رشــد صادرات و تجارت الکترونیک گام هاى 

مؤثرى برداریم.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان ادامه داد: 
خوشبختانه پیشنهاد تشکیل مرکز رشد صادرات اصفهان 
مورد اقبال هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى اصفهان قرار 

گرفته و مراحل اجرایى آن برنامه ریزى خواهد شد.
گلشیرازى افزود: امیدواریم با امکانات فیزیکى که باید توسط 
رئیس و هیئت رئیســه اتاق بازرگانى در اختیار مرکز رشد

 قرار گیرد، به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.

برگزارى بیست و پنجمین
 دوره هفته کتاب کودك 

صادرات استان
 40 درصد کاهش یافت

تیم کارگران اســتان اصفهان در مسابقات وزنه بردارى  
قهرمانى کارگران کشور عنوان نایب قهرمانى کسب کرد.

رقابت هاى وزنه بــردارى قهرمانى کارگران کشــور 
با حضور ورزشــکاران اســتان هاى مختلف در دو روز 

برگزار شد. 
نتایــج اوزان مختلــف نمایندگان اســتان اصفهان در 

مسابقات کارگران کشور از این قرار است:
وزن 56 کیلو گرم، محســن نصراللهى نجف آبادى از 

اصفهان اول شد.
در دسته 94 کیلو، حامد رضا وندى از اصفهان با 335 کیلو 
اول شد و مرتضى حیدرى از ذوب آهن اصفهان و حسین 

پور رضا از تهران در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
در دسته 105کیلو، وحید هاشــمى از  اصفهان  دوم شد 
وباالخره در دسته باضافه 105 کیلوگرم رقابت ها، رضا 

سورانى از اصفهان دوم شد.
در جمع رقابت هاى اوزان مختلف، تیم کردســتان به 

مقام قهرمانى رســید، اصفهان دوم شد و تهران در رده 
سوم جاى گرفت.

شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امــور ورزش کارگران 

اســتان اصفهان، ضمن تبریک به مناسبت کسب مقام 
نایب قهرمانى کارگران کشــور، در خصوص عملکرد 
وزنه برداران استان در سال هاى اخیر گفت:درچند سال 
اخیر وزنه برداران اســتان مقام هاى قابل توجهى را در 
رقابت هاى مختلف کشورى به دســت آورند و با توجه 
به پتانســیل باالیى که وزنه بردارى در استان اصفهان 
دارد، وزنه برداران مستعد این استان موفق شدند درصدر
 رقابت هــاى کارگران کشــور عرض انــدام کنند که 
این نشــان دهنــده توانمنــدى هاى باالى اســتان

 است.
رئیس هیئــت و اداره امــور وررزش کارگران اســتان 
اصفهان تأکید کــرد: با توجه به اقدامات انجام شــده و 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، آینده درخشــانى از آن 
وزنه بردارى کارگران اصفهان خواهــد بود و امیدواریم 
مسئوالن نیز حمایت هاى الزم را از این رشته پرطرفدار 

انجام دهند.

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: نرخ بیکارى تحصیلکرده ها در اســتان اصفهان، 
0/8 درصد از متوســط کشــورى باالتر و برابر با 20/8 

درصد است.
محسن نیرومند اظهار داشــت: جمعیت استان اصفهان 
درحدود پنج میلیون و 120 هزار نفــر و نرخ بیکارى در 
استان اصفهان 14 درصد اســت که از متوسط کشورى 

یعنى 11/7 درصد، باالتر هستیم.
وى گفت: استان اصفهان یک میلیون و صد هزار بیمه 
شــده دارد که بالغ بر 700 هزار نفر بیمه شــده اجبارى 
هستند که با احتســاب 200 هزار بازنشسته، 64 درصد 
جمعیت استان کارگرى است و بنابراین، استانى کامًال 

کارگرى و با توجه به شاخص ها کامًال صنعتى هستیم.
نیرومند گفت: نرخ بیکارى استان اصفهان در تابستان 96 
نسبت به تابستان سال گذشته  3/4 درصد کاهش داشته و 
این در حالى است که این نسبت در کل کشور، یک درصد 

کاهش یافته است که مدیون برنامه هاى اشتغالزایى در 
دولت هستیم.

وى با بیان اینکه استاندار ســابق در تمام کارگروه هاى 
اشــتغال، حضور و بر کاهش نرخ بیکارى استان تأکید 
داشت، تصریح کرد: ســهم طرح کارورزى چهار هزار و 

125 نفر است که آن را بین شهرستان ها توزیع کردیم.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
افزود: با وجود بحث مشــکل نرم افزارى به وجود آمده، 

110 قرارداد بیشتر نتوانستیم منعقد کنیم.
وى افزود:  با این حال رتبه دوم کشــورى در اجراى این 
طرح را داریم و امیدواریم این رشــد تصاعدى باشــد تا 

بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.
نیرومند افزود: در مجموع 233 میلیارد تومان در بخش 
مشــاغل خانگى هزینه شــده است، در ســال گذشته
 90 درصد اعتبار مشاغل خانگى به پشتیبان ها با هدف 

اشتغال بیشتر پرداخت شده است.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
برخى مناصب مدیریتى اســتان اصفهان نیازمند تغییر 
است، گفت: در حقیقت اگر تغییرات جدى در مدیریت ها 

انجام نشود، به موفقیت نمى رسیم.
حجت االسالم ناصر موســوى الرگانى پیرامون جلسه 
خود با مهرعلیزاده، استاندار جدید اصفهان اظهار داشت: 
با مهرعلیزاده جلسه اى در مجلس و جلسه اى هم در اتاق 

بازرگانى اصفهان داشتم.
وى افزود: از جمله مباحثى که من در این جلسه مطرح 
کردم، اولویت نخســت استان یعنى مشــکل آب بود، 
همچنین مسائلى مرتبط با پساب که مى تواند مشکالت 
زیســت محیطى را به ویژه در محــدوده زاینده رود در 

اصفهان ایجاد کند، مطرح شد.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مباحثى در رابطه با بهینه مصرف کردن آب در این جلسه 

مطرح شد، تصریح کرد: من از آقاى مهرعلیزاده خواستم 
تا در رابطه با بحث الگوى مصــرف آب، پیگیرى هاى 
الزم را انجام دهد چرا که برخى از این فعالیت ها و الگوها 
مى تواند توسط وزارت جهاد کشاورزى، آب منطقه اى، 
آب و فاضالب شهرى اجرا شود و مشکالت را مرتفع کند.

وى ادامه داد: در جلسه اى که مجمع نمایندگان با استاندار 
جدید داشتند من این موضوع را مطرح کردم که باید به 
مدیریت ناکارآمدى که در استان وجود دارد، دقت شود 
در حقیقت اگر بحث تغییرات جدى در مناصب مدیریتى 

انجام نشود، شاید ما خیلى نتوانیم موفق باشیم.
موسوى الرگانى اظهار داشت: بحث دیگرى که مطرح 
شــد بحث محرومیت هایى است که اســتان اصفهان 
دارد که بعضًا این محرومیت ها به مدیران خود اســتان 
برمى گردد؛ یعنى مدیران استان، مسئوالنى را که دعوت 
مى کنند به جاى آنکه مکان هاى محروم را به آنها نشان 

دهند، مکان هاى آباد را به آنها نشان مى دهند، از این رو 
درخواست ما این بود که سعى شود مشکالت استان به 

گوش مسئوالن رسانده شود.

اصفهان ضربه سیاسى بازى ها را خورده 
است

رئیس مجمع نماینــدگان اصفهان اظهار داشــت: در 
حقیقت استان اصفهان ضربه سیاسى بازى ها و سیاست 
زدگى ها را خورده اســت، این ضربه در اوایل انقالب در 
دهه 60 و 70 حتى در بین مدیریت ها بود و بعضًا توسط 
برخى از مدیرانى که هّم و غم و فکر و ذکرشــان بحث 
سیاســت بود، ضربه این کار را خوردیم، یعنى مدیرانى 
آمدند که دنبال اهداف سیاســى بودند و از این رو نظر ما 
این بود که سیاست زدگى و سیاست بازى کنار گذاشته

 شود.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام اعضاى باندى 
که با تهدید سالح سرد، اقدام به زورگیرى از شهروندان 
مى کردند، خبر داد و گفت: در این رابطه، چهارمالخر نیز 

شناسایى و دستگیر شدند.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت:  در ادامه 
طرح هاى مبارزه با ســرقت و در پى دریافت گزارشاتى 
مبنى بــر اینکــه بانــدى در زمینه ســرقت به عنف 
در ســطح شــهر اصفهان فعالیت مى کند، موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى ایــن فرماندهى

 قرار گرفت.

وى افزود: کارآگاهان توانستند اعضاى این باند سه نفره 
را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بیان داشت: متهمان 
در تحقیقــات اولیه به 68 فقره ســرقت گوشــى هاى 
موبایل شهروندان از طریق زورگیرى با سالح سرد اقرار 

کردند.
سردار معصوم بیگى ارزش اموال به سرقت رفته توسط 
ســارقان را 680 میلیون ریال عنوان کــرد و گفت: در 
بازرسى از مخفیگاه متهمان، 18 دستگاه گوشى سرقتى 

و 12 عدد سالح هاى سرد کشف شد. 

برخى مناصب مدیریتى استان 
نیازمند تغییر جدى است

باند زورگیران مسلح، منهدم شدنرخ بیکارى در استان اصفهان 14 درصد است

نایب قهرمانى تیم کارگران اصفهان

 شهردار اصفهان در بازدید از پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان گفت: تکمیل این پــروژه و تأمین اعتبار 
آن نیازمند حرکت به ســمت راهکارهاى نوین و 

جدید است.. 
دکتر قــدرت ا... نــوروزى در ایــن بازدید گفت: 
شهردارى براى تکمیل نمایشگاه بزرگ اصفهان 
در حد تعهداتش عمل مــى کند و تمام تالش خود 
را انجام خواهد داد تا ضمن تأمین منابع مالى، این 

پروژه هر چه سریع تر به بهره بردارى برسد. 
وى ادامــه داد: پیشــرفت هاى خوبــى در پروژه 
نمایشــگاه اصفهان صورت گرفته اما ادامه مسیر 

نیازمند جدیت بیشترى است. 
شــهردار اصفهان تأکید کرد: شــرکت نمایشگاه 
اصفهان یک شرکت مستقل اســت و تصمیمات 
آن توســط هیئت مدیره اتخاذ مى شود، اما از آنجا 
که شهردارى ســهامدار عمده این مجموعه است، 
پس از ایــن بازدید دیدگاه هاى خــود را به هیئت 
مدیره این شــرکت منعکس مى کنم تا تصمیمات 

مناسب اتخاذ شود. 
نوروزى با اشــاره به دیون این پروژه به ســازمان 
عمران شــهردارى اصفهان و دیگــر پیمانکاران، 
تأکید کرد: همه کســانى که پیشرفت این پروژه را 
مى خواهند، باید با جدیت بیشترى وارد شوند و اتاق 
بازرگانى نیز به عنوان یکى از ســهامداران بزرگ 
شــرکت نمایشــگاه ها، در همه تصمیمات دخیل 
اســت و این مجموعه نیز باید حمایت هاى الزم 

را اعمال کند. 
وى دسترسى این پروژه به فرودگاه و سالن اجالس 
را بسیار قابل اهمیت دانســت و افزود: روند توسعه 
فضاى شهرى به سمت شرق اصفهان، رویکرد قابل 

توجهى است که از نقاط قوت این پروژه محسوب 
مى شود. مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى بین 
المللى استان اصفهان از پیشرفت 32 درصدى پروژه 

نمایشگاه اصفهان در فاز اول آن خبرداد.
 على یارمحمدیان اظهارداشــت: پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در روشــن دشــت واقع شده که 
طرح توســعه آن 150 هکتار اســت که در مرحله 
اول آن، در قالــب 47 هکتار تعریف شــده که 17 
هکتار از آن در فــاز یک به بهره بــردارى خواهد

 رسید.
وى با اعــالم اینکه فاز اول این پــروژه 32 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته است، ادامه داد: در این فاز، 
سالن بزرگى در نظر گرفته شده که 570 غرفه در آن 

مى توانند کاال و خدمات خود را عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان بر لزوم تأمین منابع مالى از سوى شهردارى 
اصفهان و اتاق بازرگانى براى این پروژه اشاره کرد 
و گفت: با تزریق بودجه، سرعت ساخت و ساز پروژه 
نمایشگاه اصفهان بیشتر شده و با افزایش فعالیت 
پیمانکاران، این پــروژه ظرف مدت یکســال به 

بهره بردارى خواهد رسید.
وى ادامه داد: با افتتاح نمایشــگاه بزرگ اصفهان، 
ضمن رونق اقتصادى شــهر، بازرگانان خارجى در 
این شــهر حضور پیدا خواهند کرد و نمایشگاه، به 
محلى براى ارائه ایده هاى شهرى تبدیل مى شود.

یارمحمدیان خاطرنشــان کرد: این پروژه عالوه 
بــر افزایش جــذب توریســت بــراى اصفهان،

  مى تواند میزان ماندگارى آنها در شهر را یک روز 
بیشــتر کند که ســود معنادارى به اقتصاد شهرى 

خواهد بخشید.

پیشرفت 32 درصدى فاز اول نمایشگاه اصفهان



استاناستان 05053083 سال چهاردهمشنبه  20 آبان  ماه   1396

ایمن سازى خطوط انتقال نفت 
با پوشش کامپوزیت پیشرفته 
پروژه ایمن سازى با پوشش کامپوزیت پیشرفته در 28 

محدوده از خط 30 اینچ مارونـ  اصفهان انجام شد.
سرپرست واحد حفاظت از خوردگى شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: چهــار محدوده از لولــه هاى اصلى 
خروجى مرکز انتقال نفت شماره 4 مارون-اصفهان 
(شهید مرزبان ایذه) سندپالست و کامپوزیت پیشرفته 
شد.رحمت ا...مصباح ادامه داد: در کیلومتر 210 تا 225 
مســیر خطوط لوله مرکز انتقال نفت یادگار حضرت 
امام (ره) دهدز (شــماره 5 مارونـ  اصفهان) تا مرکز 
انتقال نفت شهید جبار زارع گندمکار (شماره 6 مارون 
ـ اصفهان) تعداد 24 محدوده طى مدت کمتر از یک 
ماه عملیات زیرسازى ســطح لوله و ایمن سازى به 

روش کامپوزیت انجام شد.
وى اضافه کرد: اســتفاده از کامپوزیت پیشــرفته، 

جایگزین نصب 50 جفت نیم لوله شده است.

صدور70هزار ویزا 
براى راهپیمایى اربعین 

 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 70 هزار 
و 853 نفر از اســتان هاى اصفهان و چهار محال و 
بختیارى براى حضــور در راهپیمایى عظیم اربعین، 
از دفتر کنســولگرى عراق در اصفهان ویزا دریافت 

کرده اند.
غالمعلى زاهدى افزود: از این تعــداد 9 هزار و 700 
نفر از اســتان چهار محال و بختیارى و بقیه از استان 

اصفهان ثبت نام کرده اند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
تعداد ثبت نام کنندگان براى راهپیمایى عظیم اربعین 
از استان اصفهان نسبت به آمار موجود در سال گذشته 
15 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: بیشترین 
شرکت کنندگان در این راهپیمایى از شهرستان هاى 

اصفهان، نجف آباد و خمینى شهر بوده اند. 

تعطیلى 70 درصد 
واحدهاى تولید طال در استان 

ابراهیم حبیب اللهى، عضو هیئت مدیره انجمن تولید 
و صادرکنندگان طال استان اصفهان گفت: صادرات 
طال و جواهرات استان اصفهان در سال 90 به 750 
میلیون دار رســید، ولى به دلیل مشکالت مالیاتى و 
مصوبه بانک مرکزى، این عدد به 20 میلیون دالر در 

سال 95 رسیده است.
وى از تعطیلى 70 درصــد واحدهاى تولیدى طال در 
اســتان خبر داد و گفت: بیــش از 80 درصد النگوى 
خاورمیانه در اســتان اصفهان تولید مى شود و این 
در حالى اســت که ظرفیت تولید انــواع زیورآالت 
طال و جواهرات در اســتان فراهم است ولى به دلیل 
مشکالت مالیاتى، شاهد تعطیلى این واحدها هستیم.

رایزنى هاى خاص
 یک عضو شورا

شنیده شده اســت که یکى از اعضاى ارشد شوراى 
شــهر اصفهان معتقد بر ابقاى مدیران  شــهردارى  

اصفهان است.
وى در این خصوص رایزنى هایى کرده که مورد انتقاد 
اعضاى شوراى شهر و بســیارى اصالح طلبان قرار 

گرفته  است.

آخرین شنیده ها از 
انتصابات شهردارى اصفهان 

طبق آخرین شنیده ها از انتصابات شهردارى اصفهان، 
قرار اســت« محمد هویدا»معاون خدمات شهرى، 
« برهانى پــور» مدیر امالك و آزادســازى، «احمد 
عیدى» معاونت شهرســازى و «بهروز راعى» مدیر 

فرهنگى مطبوعاتى اصفهان زیبا شود.
همچنین « قدرت ا...افتخاري» بر اساس شنیده ها 
قرار است عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی 

شهرداري اصفهان  را از آن خود کند.

خبر

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از پرداخت 90تا 
95 درصدى سهم تأمین اجتماعى در پرداخت هزینه هاى 

شیمى درمانى خبر داد.
على اعتصام پور با اشاره به اینکه بیماران هموفیلى، تاالسمى 
و دیالیزى، سه گروهى هستند که تحت عنوان بیمار خاص در 
سازمان تأمین اجتماعى تعریف شده اند و دفترچه هاى بیمار 
خاص دریافت مى کنند، گفت: دفترچه بیماران خاص با دیگر 

دفترچه هاى بیمه تأمین اجتماعى متفاوت است.
وى  ادامه داد: بر این اساس، اگر بیمار با این دفترچه به هر 
مرکز دولتى مراجعه کند، برابر تعرفه دولتى هیچ فرانشیزى 
نمى پردازد و به طور رایــگان خدمت دریافت مى کند، مگر 

اینکه خدمات خارج از پوشش بیمه باشند.
به گفتــه وى، داروى بیماران خاص طبــق تعرفه مصوب 
رایگان مى باشد و اگر نیاز دارویى پیدا کنند، بدون دریافت 

حق فنى داروخانه، دارو در اختیارشان قرار مى گیرد.
اعتصام پور بــا بیان اینکه درمان غیرمســتقیم نزدیک به 
چهارهزار و 300 مرکز طرف قرارداد دارد، عنوان کرد: تعداد 
زیادى از این مراکز، سرپایى و بخشى از آنها مراکز بسترى 

هستند. 
وى  افزود: هر بیمه شده به طور متوسط 9/66 مرتبه مراجعه 
به مراکز طرف قرارداد داشته اســت که از این میان 9/55 

سرپایى و11درصد بسترى بوده است .

نماینده هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: با وجود بارندگى نرمال در سرچشــمه ها، 
اما متأسفانه معلوم نیســت آب این بارندگى ها و تونل اول 

کوهرنگ که حق کشاورزان است به کجا مى رود؟ 
عبدالحســین میرمیران با بیان اینکه چند سالى است که 
کشاورزان در پاییز به حالت بالتکلیف هســتند، ادامه داد: 
نمى دانم چرا هر ســال در چنین روزهایى، باید بین اینکه 
آیا مى توانیم کشاورزى کنیم یا نمى توانیم کشاورزى کنیم 
سردرگم شویم.   نماینده هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى 
شهرستان اصفهان افزود: مسئله و درد اصلى در مورد زاینده 
رود مشخص است، رئیس جمهور در وعده هاى انتخاباتى 

خود اعالم کرد که در دولت دوازدهم نوبت زاینده رود است 
و انتظار داریم که دائم این قــول رئیس جمهور را یادآورى 
کنیم، چرا که طبق آمار طى چند ســال گذشته بارندگى در

 سرچشمه ها نرمال بوده است.  
وى اضافه کرد: با وجود بارندگى نرمال در سرچشمه ها، اما 
متأسفانه معلوم نیست آب این بارندگى ها و تونل اول که حق 
کشاورزان است به کجا مى رود؟ هر چند اگر بگوییم طى این 
سال ها میزان بارندگى هم کم یا زیاد شده باشد، این میزان 
در بدترین حالت 10 درصد کاهش بارندگى است. این چه 
وضعى است که ناگهان با کاهش 10 درصدى، هیچ آبى به 

شرق اصفهان نمى رسد؟  

آب بارندگى ها و تونل اول 
کوهرنگ به کجا مى رود؟

90 تا 95 درصد هزینه 
شیمى درمانى پرداخت مى  شود

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: در اربعین 
سال گذشته بیش از هفت هزار و 400 نفر مسافر خارجى 
ثبت شده داشتیم که در مقایســه با آمار 9 هزار نفرى 

امسال، شاهد رشد 21 درصدى این موضوع بود یم.
حســن امجدى در خصوص پروازهاى انجام شــده از 
اصفهان به مقصد عراق در ایام اربعین اظهارداشــت: 
پروازهاى اربعین از 13 آبان ماه آغاز شده و تا 22 همین 
ماه ادامه خواهد یافت؛ در مجموع تعــداد 53 پرواز به 
عراق انجام شــده که از این تعداد، 44 پرواز به مقصد 

نجف و بقیه به مقصد بغداد بود.
امجدى در خصوص افزایش قیمت بلیت هاى هواپیما در 
ایام اربعین، عنوان کرد: طبق اعالم سازمان هواپیمایى 
کشور، نرخ بلیت هواپیما در مســیر اصفهان- بغداد- 
اصفهــان و اصفهان- نجف- اصفهــان درحدود یک 
میلیون و 200 هزار تومان  اســت که براى کودکان دو 
تا 12 ســال 75 درصد نرخ بلیت بزرگساالن محاسبه 

خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: نمایشــگاه اتوکام 
اصفهان، کارآفرینان حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات 
را با شــرکت ها، ســازمان ها و صاحبان ســرمایه آشنا 
مى کند و به همین دلیل، این نمایشگاه از اهمیت باالیى در 

سطح استان برخوردار است.
مهدى حیــدرى زاده اظهــار داشــت: مجموعه هاى 
حاضر در نمایشــگاه باید با عرضه قابلیت ها و توانمندى 
هاى خــود، پاســخگوى نیازمنــدى هاى مشــتریان 
سرویس ها و فناورى هاى مختلف خود باشند، زیرا فضاى 
نمایشگاه به دلیل ارتباط با تمامى اجزاى یک صنعت به 
صورت مجتمع، جذابیت ویــژه اى براى بازدیدکنندگان 
خواهد داشت و صاحبان ایده در کنار صاحبان کسب و کار، 

باید بتوانند از این فرصت به خوبى استفاده کنند.
وى با تأکید بر اینکــه ارتباط نزدیکتر و اطالع رســانى 
دقیق تر بخش هاى مختلف حــوزه فناورى اطالعات و 

ارتباطات با یکدیگر، کمک شایانى به رشد این صنعت در 
استان اصفهان خواهد داشت، افزود: همین مسئله اهمیت 

نمایشگاه را بیش از بیش نشان مى دهد.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان اضافه کــرد: در این 
نمایشگاه، مخاطبین و مشــترکین شرکت مخابرات نیز 
با ســرویس ها و توانمندى هاى این شرکت بیشتر آشنا 

مى شوند. 
وى، ارایه سرویس هاى جدید از قبیل سیپ فون یا تلفن 
ثابت با قابلیت ارایه بر روى گوشى همراه، ارائه بسته هاى 
اینترنت و تلفن ثابت و همراه مخصوص نمایشگاه،ارائه 
ســرویس هاى تجــارى مخصــوص شــرکت ها و 
سازمان ها و پاســخگویى به مشکالت و نیازمندى هاى 
مختلف مشــتریان را، از جمله مهمتریــن برنامه هاى 
شرکت مخابرات براى نمایشگاه اتوکام سال جارى عنوان 

کرد. 

فرماندار اصفهان گفت: با اقدامات و پیگیرى هاى صورت 
گرفته، عشــایر نیز از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده 

بهره مند خواهند شد.
احمد رضوانى بر انجــام اقدامــات الزم در جهت رفع 
مشــکالت عشــایر تأکید کــرد و افزود: مشــکالت 
مربــوط بــه مجتمــع دام پــرورى نصرآبــاد باید با 
مشــارکت دســتگاه هاى مربوطه،مرتفــع و اقدامات 
مقتضى براى احــداث ایــن مجتمع در اســرع وقت 

صورت پذیرد.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه عشایر در سال هاى گذشته 
از اعتبارات مالیــات بر ارزش افــزوده بى بهره بوده اند، 
اظهار داشت: با اقدامات و پیگیرى هاى صورت گرفته، 

عشــایر نیز از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده بهره مند 
خواهند شد. 

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تنها 40 درصد 
از جمعیت هدف استان اصفهان، موفق به دریافت کارت 
ملى هوشمند شده اند و 60 درصد باقیمانده، تا پایان سال 

فرصت دریافت کارت ملى هوشمند را دارند.
حســین غفرانى با بیان اینکــه 31 اداره ثبت احوال در 
سطح استان، با جمعیت پنج میلیون و 12هزار و 850 نفر 
در 107شــهر و  هزار  و 149 روستا و 105تیره عشایرى 
مشغول خدمت هســتند،  اظهار داشت: استان اصفهان 
6/4درصد جمعیت کل کشور را پوشش مى دهد و سومین 

استان پرجمعیت کشور محسوب مى شود.

پیوند صاحبان ایده و سرمایه
 در نمایشگاه اتوکام اصفهان

رشد 21 درصدى 
مسافران هوایى اربعین

 40 درصد جمعیت اصفهان 
کارت ملى هوشمند دریافت کردند

عشایر از مالیات بر ارزش افزوده
 بهره مند مى شوند

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شــهراصفهان گفت: در 
کشور تنها گندم سه استان خوزستان، گلستان و فارس 
خوب، اما گندم بقیه اســتان ها در رده کیفیت متوسط 
و ضعیف اســت، خودکفایى در گندم خوب نیست و ما 
نیازمند آرد خوب براى نانوایان هســتیم که باید تأمین 

شود.
محمدرضا خواجه افزود: ضایعات بخشى از نان هستند 
که به دلیل 11 عامل نپختگى، سوختگى، شورشدگى، 
سفت شدگى، خمیرشدگى، شکنندگى، پارگى، دررفتگى، 
نازکى، داغى و کپک زدگى قابل خوردن نیست و دورریز 

مى شود.
وى ادامه داد: میزان ضایعات متعارف در دنیا 13 درصد 
است که این آمار در اصفهان بین 10 تا 15 درصد است.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهر اصفهان در اعتراض 
به آرد ضعیف در کشور تاکید کرد: گاهى نانوا از جوش 
شیرین استفاده نمى کند اما PH خمیر باال است و این 
به علت توزیع آرد ضعیف است، در این حالت نانوا مجبور 

مى شود ترشى آن را کم و از مخمر کمترى استفاده کند، 
استراحت خمیر به صفر رسیده و نمک بیشترى استفاده 

مى شود ولى در نهایت خمیر سفت تر مى شود.
وى اضافه کرد: اینجاست که بازرس نانوا را به تعزیرات 
مى فرســتد در حالى که نانوا از جوش شیرین استفاده 
نکرده و باید جلوى میز قاضى و بدون تقصیر محاکمه 

شود.
خواجه بیان داشت: اخیراً در کارخانه ها به جهت تقویت 
آرد از بهبود دهنده ها که حاوى ویتامین C است استفاده 
مى کنند، اما چه بسیار نانوایان سنگکى که در اثر استفاده 
از این ویتامین اسیدى دچار التهاب پوستى مى شوند که 

این هم از عوارض توزیع آرد ضعیف است.

20 درصد نانوایان اصفهانى آزادپز هستند
نماینده اتحادیه نانوایان شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
20 درصد نانوایان شــهر اصفهان، آزادپز و 80 درصد 
دولتى پز هســتند، گفت: اصفهان پایتخت نان کشور و 

پایلوت نان سالم شناخته شده است.
محمد حسینى از  شوراى شهر اصفهان خواست موافقت 
کند تا هر شــش ماه یکبار، به مــدت 15 روز تابلوهاى 
فرهنگ شهروندى را به موضوع شناساندن نان به مردم 

اختصاص دهند.
وى اظهار داشت: بالغ بر 20 درصد نانوایان شهر اصفهان 
آزادپز و 80 درصد دولتى پز هستند که اغلب دولتى پزها 
در دل محالت قــرار گرفته اند. وى اعــالم کرد: بالغ 
بر 980 واحــد صنفى نانوایى مجوز دار در شهرســتان 
اصفهان داریم که 80 درصد آنها آرد یارانه اى دریافت 

مى کنند.
وى تصریــح کرد: بــه دلیل رشــد لجام گســیخته

 نانوایى ها، پخت نــان در نانوایى هــا کاهش یافته و 
نمى تواند پاسخگوى هزینه هاى پرسنلى، آب، برق و 
گاز باشد.حسینى تاکید کرد: در حال حاضر شغل نانوایى 
به صرفه نیست و نانوایان با مشکالت خاص خود مواجه 

هستند.

ضایعات 15 درصدى نان در اصفهان
شغل نانوایى به صرفه نیست

چندى پیش حجت االسالم والمسلمین محمدعلى 
انصارى با حکم وزیر ارشاد به سمت مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان منصوب شد. 

گفتگویى با وى انجام شده که در ادامه آمده است.
در حال حاضر شــما که بر مسند 
مدیرکلى این اداره هســتید، چه 
برنامه هایى را در اولویت هاى خود 

قرار داده اید؟
کارهــاى فرهنگى همه در اولویت جامعه ما اســت 
نمى شــود تفاوت قرار دارد، اما با توجــه به منابع و 
امکانات، قطعًا هر مدیــرى اولویت بندى هایى دارد. 
من فکر مى کنم اصلى ترین اولویت کار ما، توجه به 
سرمایه اصلى فرهنگ یعنى اهالى فرهنگ که شامل 
اهالى قلم، نشر، هنرمندان کسانى که در حوزه هاى 
دینى قران و مساجد تالش مى کنند، اینها اصلى ترین 

سرمایه هستند.
یکى از برنامه هاى ما این است که بتوانیم خدمات بى 
منتى به همه اهالى فرهنگ بدهیم و استان اصفهان  
به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسالمى به هنرمندان  
توجه کند، طبیعى است اصلى ترین اولویت بحث هاى 
دینى، اخالقى، باال بردن ســطح معرفــت دینى و 

اخالقى است که سبک زندگى اسالمى مى باشد.
 یک انتقاد به مدیریت قبل بود و آن 

عدم توجه به عمران فرهنگ بود، 
به جز ساختمان ارشاد، کار خاصى 
در زمینه عمرانى نشــد، شما چه 

برنامه اى دارید؟
نمى توانم فعًال قضاوت کنم ولى آنچه از مســئوالن 
اســتان در این چند روز شــنیدم.بعید مى دانم یک 
مدیر فرهنگى فقط به بحث عمرانى بپردازد؛ یکى از 
مشکالت اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان، نداشتن 

ساختمان مناسب بود که ایشان زحمت کشید.
ساختمان قبلى ارشــاد جوابگوى کار نبود و در شأن 
اصفهان نبود. کارى که وى شروع کرده به این معنى 
نیســت که همه وقت و همت خود را براى عمرانى 

گذاشته است.
 یکــى از برنامه هایى که مدیرکل 
قبلى دنبال مى کرد برگزارى حراج 
بزرگ هنرى اصفهان بود. شــما 
براى این حراج چــه برنامه اى 

دارید؟
همه تعهدات و وعده هاى مدیــرکل قبلى را دنبال 
مى کنم. حراج آثار هنــرى در برنامه کار ما قرار دارد 
هنرمندان که صاحبــان اصلى این آثار هســتند و 
مســئوالن کمک کنند تا این حراج به نحو شایسته 

برگزار شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

باز هم حراج آثار هنرى اصفهان را داریم

فرماندار برخوار با اشــاره به نقش این شهرســتان 
گفت: سهم این شهرستان472 شهید،751جانباز و 
55 آزاده است که در کنار صبغه تاریخى و فرهنگى، 
غناى اعتقــادى و مذهبى، موقعیــت جغرافیایى 
و ارتباطى و فرصــت هاى صنعتــى و تولیدى، از 
ظرفیت ها و افتخارات فرهنگى و معنوى موجود به 
شمار مى رود. اسفندیارتاجمیرى،  در ادامه با اشاره 
به در معرض تهدید بودن کشــور به دلیل موقعیت 

جغرافیایى و ژئو پولتیکى،سیاســى و ایدئولوژیک 
و شــرایط منطقه گفت:با عزم جدى دولتمردان و 
مسئوالن کشورى و لشکرى درجبهه هاى مختلف 
دیپلماســى فعال با دنیا،عرصــه دفاعى و مدیریت 
امنیتــى در منطقه در شــرایط اقتدار قــرار دارد و

 مى توانیم بارویکرد حفظ وحدت و ایجاد استحکام و 
قوت ملى در مسیر تحقق منافع ملى و مصلحت نظام 
و رشد و پیشرفت کشور حرکت منسجم داشته باشیم

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

تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5460مورخه 1396/5/31 آقاى اسماعیل معینى نجف آباد ى به شناسنامه شماره 1777 کدملى 
1091252701صادره نجف آباد فرزند حسن درپنج دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 158/31 
مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 443/1 به مساحت 74/63 مترمربع وقسمت واقع شده برروى 
پالك شماره 447/2به مساحت 83/68 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
2- رأى شــماره 5990مورخــه 1396/6/19 خانم خدیجــه غالمى  به شناســنامه شــماره 31864 کدملى 
1090316763صادره نجف آباد فرزند محمد دریک دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/31 
مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 443/1 به مساحت 74/63 مترمربع وقسمت واقع شده برروى 
پالك شماره 447/2به مساحت 83/68 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 6144 مورخه 1396/6/23 خانم سهیال مرتضوى به شناسنامه شماره 2628 کدملى 1090359251 
صادره نجف آباد فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221/65 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 6138 مورخه 1396/6/23 خانم بهجت موحدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 864  کدملى 
1090866712 صادره نجف آباد فرزند عباس دردو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221/65 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
5- رأى شــماره 6142 مورخه 1396/6/23 خانم نســرین مرتضوى به شناســنامه شــماره 30773 کدملى 
1090305801 صادره نجف آباد فرزند ســید محسن دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 6144 مورخه 1396/6/23 خانم زهرااســادات مرتضوى  به شناسنامه شــماره 6565 کدملى 
1092293582 صادره نجف آباد فرزند ســید محسن دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 6140 مورخه 1396/6/23 خانم ســودابه مرتضوى  به شناسنامه شماره 1130252205 کدملى 
1130252205 صادره خمینى شهر فرزند سید محســن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1004 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 5757مورخه 1396/6/12 آقاى محمد آذرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1900 کدملى 
1091254941صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 158/52 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 402 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
9- رأى شماره 5759مورخه 1396/6/12 خانم سمیه پیرمرادیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 451 کدملى 
1091619050صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/52 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 402 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
10- رأى شماره 5745 مورخه 1396/6/12 آقاى حسن انتشــارى نجف آبادى وشرکا به شناسنامه شماره 118 
کدملى 1090996063 صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
240مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 414 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 5755 مورخه 1396/6/12 خانم شهین منتظرى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 25645 کدملى 
1090254377 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 240مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 414 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 5516 مورخــه 1396/6/2 خانــم ملیحــه میرزاخانى به شناســنامه شــماره 625 کدملى 
1091218544صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ قســمتى ازیکباب خانه به مساحت 
61/60 مترمربع پالك 1382/8 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى مع الواسطه 

طى قولنامه عادى مى باشد 
13- رأى شــماره 5515 مورخــه 1396/6/2 آقاى حســین جاللى پور به شناســنامه شــماره 392 کدملى 
1091154201صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشــاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 
61/60 مترمربع پالك 1382/8 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى مع الواسطه 

طى قولنامه عادى مى باشد 
14- رأى شــماره 5761 مورخه 1396/6/12 آقاى غالمعلى طاهرى انالوجه به شناســنامه شماره 35 کدملى 
5759732064صادره چادگان فرزند رحیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/66 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
15- رأى شــماره 6065 مورخه 1396/6/21 آقاى محمد تقى شکراللهى به شناســنامه شماره 3248 کدملى 
4621231871صادره شهرکرد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/22 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
16- رأى شــماره 6280مورخه 1396/6/26 آقاى محمود معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 877 کدملى 
1091101991 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 379 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 5858 مورخه 1396/6/14 خانم فاطمه ابراهیمى به شناسنامه شماره 48 کدملى 2411339682 
صادره آباده فرزند مرتضى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى 

ومع الواسطه مى باشد 
18- رأى شماره 5614 مورخه 1396/6/7 خانم اکرم پندارى به شناسنامه شماره 7 کدملى 2143293658صادره 
آمل فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دریزدانشــهربخش 12 ثبت اصفهان انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحســین معینى بصورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
19- رأى شــماره 6212 مورخه 1396/6/23 آقاى محسن محمدى ارانى به شناســنامه شماره 3959 کدملى 
0490416063 صادره شهررى فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 164 مترمربع پالك شماره 2 

فرعى از702 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
20- رأى شــماره 6045 مورخه 1396/6/20 خانم عفت عطوفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 551 کدملى 
1091491917 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 129/35 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 774/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
21- رأى شــماره 6046 مورخه 1396/6/20 آقاى ســید محمد جعفرآیتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1080055339 کدملى 1080055339 صادره نجف آباد فرزند ســید مرتضى درســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 129/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 774/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 6078مورخــه 1396/6/21 آقــاى عبــاس ایــزدى به شناســنامه شــماره 462 کدملى 
1091467145صادره نجف آباد فرزند محمد حسن درشــانزده ویک دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
23- رأى شــماره 6000مورخه 1396/6/19 خانم عفت ابراهیم نجف آبادى  به شناسنامه شماره 233 کدملى  
1091026912صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درشانزده ویک دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
24- رأى شماره 6074مورخه 1396/6/21 خانم اسماء حبیب اللهى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 590 کدملى 
1091629447صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درسه وهشت دوازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شــماره 6019مورخه 1396/6/19 خانم سمیراشاه پورى ارانى  به شناســنامه شماره 11287 کدملى 
1092197478صادره نجف آباد فرزند احمد  درسه وهشت دوازدهم  حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شــماره 6071مورخه 1396/6/21 خانم مینامروى  به شناســنامه شــماره 1080177027 کدملى 
1080177027صادره نجف آباد فرزند سعید درسه وهشت دوازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 325 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 696/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
27- رأى شــماره 6039 مورخه 1396/6/20 آقاى احسان موســى عرب نجف آبادى به شناسنامه شماره 34 
کدملى 1091290458 صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
314/79 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
28- رأى شماره 6040 مورخه 1396/6/20 خانم الهه  موسى عرب نجف آبادى به شناسنامه شماره 1361کدملى 
1091180520 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/79 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 6041 مورخه 1396/6/20 خانم بتول والى نژاد  به شناسنامه شماره 12 کدملى 4899301138 
صادره ساوجبالغ  فرزند على اصغر  دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/79 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 670 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 5741 مورخــه 1396/6/12 خانــم زهــره محمدى به شناســنامه شــماره 616 کدملى 
1091060371صادره نجف آباد فرزند قنبردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 379 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شــماره 5736 مورخــه 1396/6/12 خانم نصرت لطفى گله دار به شناســنامه شــماره 253 کدملى 
1091107424 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 225 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شماره 5786 مورخه 1396/6/13 خانم مرضیه اکرامیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080093559 
کدملى 1080093559صادره نجف آباد فرزند منصور دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
170/2 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از 39 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شماره 5787 مورخه 1396/6/13 آقاى على باب الخانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 846 کدملى 
1091401101صادره نجف آباد فرزند عباس درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 170/2 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از 39 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شماره 6063 مورخه 1396/6/21 خانم بتول دیانتى به شناسنامه شماره 684 کدملى 1288825897 
صادره اصفهان فرزند یحیى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 304/04 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
35- رأى شــماره 6061 مورخه 1396/6/21 آقاى على  دیانتى به شناسنامه شماره 11 کدملى 1229858628 
صادره خوانسار فرزند رجبعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/04 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 5737 مورخه 1396/6/12 خانم فاطمه حجتى به شناسنامه شماره 611 کدملى 1091461473 
صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

123 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

37- رأى شماره 5814مورخه 1396/6/13 آقاى فتح اله حمیدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1511کدملى 
1090981041صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 150/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 623 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 5879 مورخه 1396/6/15 آقاى سید جمشید صالحى موگوئى به شناسنامه شماره 7126 کدملى 
1128881624 صادره فریدونشهر فرزند ســیددرویش درششدانگ یک باب خانه به مساحت 295/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
39- رأى اصالحى شماره 5701مورخه 96/6/11 پیرو راى شماره 9027 مورخه 95/7/25 آقاى حسین عظیمى 
به شناسنامه شماره 1 کدملى 4622846926 صادره شهرکرد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 192/18 مترمربع پالك شماره 144 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان که دررآى 
قبلى اشتباها قسمتى ازپالك 483 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان ذکرگردیده بود اصالح گردید 
40- رأى شــماره 5782 مورخه 1396/6/12 آقاى مهدى ربانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 584 کدملى 
1091549028 صادره نجف آباد فرزند مانده على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 749/12 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 5685 مورخه 1396/6/9 آقاى حســنعلى نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
1090846721صادره نجف آباد فرزند محمد اســمعیل درچهار ویکصد وسى ویک – یکصدوسى وسوم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 212 اصلى واقع درقطعه 3 

بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
42- رأى شــماره 5687 مورخه 1396/6/9خانم  زهرا نادرخانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 252 کدملى 
1091027102صادره نجف آباد فرزند محمود  دریک ودو– یکصدوسى وسوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 224/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 212 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شــماره 5650 مورخه 1396/6/8 خانم عزت رضائیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 760کدملى 
1090340567صادره نجف آباد  فرزند عطاءاله درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/68 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شــماره 5651 مورخه 1396/6/8 خانم نرگس سپاهى به شناسنامه شــماره 1150109092کدملى 
1150109092 صادره فریدن فرزند طاهردردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/68 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
45- رأى شماره 5880 مورخه 1396/6/15 آقاى محمد باقرخاکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 234 کدملى 
1090335301صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 715 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 5898مورخه 1396/6/16 آقاى امین نادر نجف آبادى به شناســنامه شــماره 243 کدملى 
1091317291 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/74مترمربع قســمتى ازپالك 1214/4واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 5897مورخه 1396/6/16 خانم اعظم عربها  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1921 کدملى 
1091281246 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/74مترمربع قســمتى ازپالك 1214/4واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 5774مورخه 1396/6/12 آقاى حســین رئوفى به شناسنامه شماره78 کدملى 1091509166 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت  166/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1222/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
49- رأى شــماره 5783 مورخه 1396/6/12 خانم زهرا جعفرى به شناسنامه شماره 24 کدملى 5499397597 
صادره تیران وکرون فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 90/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 

فرعى از48 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50- رأى شماره 5728 مورخه 1396/6/11 آقاى احسان یداللهى به شناسنامه شماره 1471 کدملى 1091407355 
صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130/40 مترمربع که مقدار60/66 مترمربع 
ازپالك 1059/1 ومقدار33/18 مترمربع ازپالك 1059/2ومقدار36/56 مترمربع ازپالك 1059/3 واقع درقطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 5738 مورخه 1396/6/12 آقاى امید یداللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080027671 
کدملى 1080027671 صادره نجف آباد فرزند حسین درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
131/44 مترمربع که مقدار63/54 مترمربع آن ازپالك 1059/1 ومقدار67/90 مترمربع آن از پالك شماره 1059/2 

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
52- رأى شماره 5739 مورخه 1396/6/12 خانم بهناز سلطانى   به شناســنامه شماره 1080011633 کدملى 
1080011633 صادره نجف آباد فرزندوهاب  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/44 
مترمربع که مقدار63/54 مترمربع آن ازپالك 1059/1 ومقدار67/90 مترمربع آن از پالك شماره 1059/2 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53- رأى شــماره 5877 مورخــه 1396/6/15 آقــاى احمد رســتگارى به شناســنامه شــماره 308 کدملى 
1091446504صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/29 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1243 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
54- رأى شــماره 5683 مورخه 1396/6/9 آقاى حمید نجفیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 603کدملى 
1091192626 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
130/20 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
55- رأى شــماره 5684 مورخه 1396/6/9 خانم زهره  حاج امینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 332کدملى 
1091617864 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/20 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
56- رأى شــماره 6166مورخه 1396/6/23 خانم طاهره رجائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 744کدملى 
1090854021 صادره نجف آباد فرزند مهدى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/90 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 391 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
57- رأى شــماره 6205مورخه 1396/6/23 خانم اطهر رجائى به شناسنامه شماره 376کدملى 1091521085 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/90 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
58- رأى شماره 6224 مورخه 1396/6/25 آقاى غالمعلى متین فربه شناسنامه شماره 856 کدملى 1091562091 
صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 316 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 6225 مورخه 1396/6/25 خانم مرضیه عظیمى  به شناسنامه شماره 98 کدملى 1091583099 
صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 122/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 316 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره 6226 مورخه 1396/6/25 آقاى اکبرکاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 573 کدملى 
1091461090صادره نجف آباد فرزند على محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
308/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 803 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شــماره 6227 مورخه 1396/6/25 خانم مهرى معینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 425 کدملى  
1091088098صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 308/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 803 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 6025 مورخــه 1396/6/19 آقــاى حمیــد ناصحى به شناســنامه شــماره 697 کدملى 
1091157251صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت111/70 
مترمربع قســمتى ازپالك 427 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
63- رأى شــماره 6026 مورخه 1396/6/19 خانم اکرم منصورى قراقوشــى  به شناســنامه شماره 2 کدملى 
4623132706صادره شهرکرد  فرزند ولى اله در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت111/70 
مترمربع قســمتى ازپالك 427 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
64- رأى شــماره 6023 مورخه 1396/6/19 خانم جهان اصالنى  چقیورتى به شناســنامه شماره 15 کدملى 
1129661385 صادره فریدونشهر فرزند عزیزاله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 331/14 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال  ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
65- رأى شــماره 6135 مورخه 1396/6/23 خانم عزت توکلى  حاجى آبادى  به شناسنامه شماره 613 کدملى 
1090915365 صادره نجف آباد  فرزند کریم  درششدانگ یک باب خانه به مساحت 293/38 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
66- رأى شــماره 6345 مورخه 1396/6/28 آقاى محمد حســن ایزدى به شناســنامه شــماره 229 کدملى 
1090704585صادره نجف آباد فرزند مشهدى عباس درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 97/06 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
67- رأى شماره 6347 مورخه 1396/6/28 آقاى عباس ایزدى به شناسنامه شماره 462 کدملى 1091467145 
صادره نجف اباد فرزند محمد حسن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/94 مترمربع که مقدار25/88 
مترمربع ان ازپالك 134 ومقدار122/06 مترمربع آن ازپــالك 134/2 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 5704 مورخه 1396/6/11 آقاى على عادل نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 26084 کدملى 
1090258781 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/25 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 1 فرعى از1088 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شماره 5705 مورخه 1396/6/11 خانم ناهید عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2103 کدملى 
1091207623 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1088 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شماره 5420 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم سلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 2419 کدملى 
1091210780صادره نجف آباد فرزند هادى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/63 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شماره 5419 مورخه 1396/5/29 آقاى ســید محسن هاشمیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 158 
کدملى 1091565899صادره نجف آباد فرزند سید عطاءاله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 6475 مورخه 1396/7/4 خانم بتول مطیعى به شناسنامه شماره 169 کدملى 1091445117 
صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب تعمیرگاه مکانیکى به مساحت 61/19 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

73- رأى شــماره 5878 مورخه 1396/6/15 خانم بتول ســادات حسینى به شناسنامه شــماره 1121 کدملى 
1091161496 صادره نجف آباد فرزند سید اکبر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/93 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 6028 مورخه 1396/6/20 خانم زهرا توکلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 772 کدملى 
1091100942 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 112/15 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 791 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

75- رأى شماره 6020مورخه 1396/6/19 خانم فاطمه توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22947 کدملى 
1090227396 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 264/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 419/2 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 5307 مورخه 1396/5/28خانم فروغ درســتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 222 کدملى 
1091152500 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 433/60 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 836 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد

77- رأى شماره 5309مورخه 1396/5/28 آقاى مســعود مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 894 کدملى 
1091562474صادره نجف آباد فرزند فتح اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 433/60 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 836 اصلى  واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 5369 مورخه 1396/5/29خانم طیبه غیورنجف آبادى به شناســنامه شــماره 968 کدملى 
1090878907 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 176/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 930اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
79- رأى شــماره 5914 مورخــه 1396/6/16 آقــاى عبدشــاه عزیزى به شناســنامه شــماره 446کدملى 
5759499416صادره چادگان فرزند رضاقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد
80- رأى شــماره 6058 مورخــه 1396/6/21 خانــم مرضیه فاضلیان به شناســنامه شــماره 1678 کدملى 
1091367450 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 276 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1755 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 6050 مورخه 1396/6/21 آقاى حمید عبدالغالمى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 2168 
کدملى 1091336563 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
276 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1755 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 6049 مورخه 1396/6/21 آقاى محمدرضا صداقت به شناســنامه شــماره 24641 کدملى 
1090244339 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/51 مترمربع قسمتى 

از پالك 37 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شــماره 6029 مورخــه 1396/6/20 آقــاى علیرضــا جاللى جالل ابادى به شناســنامه شــماره 
کدملى 1080274197 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت   1080274197
132/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 6279 مورخه 1396/6/26 آقاى مصطفى کرباسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 778 کدملى 
1091032361 صادره نجف آباد فرزند صادق درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 170/32 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 213 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 5785مورخه 1396/6/13 خانم محترم انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 153 کدملى 
1090883986 صادره نجف آباد فرزند کریم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 246/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 582 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شماره 5418 مورخه 1396/5/29 خانم فاطمه یزدانى چم حیدرى به شناسنامه شماره 1080208771 
کدملى 1080208771 صادره نجف آباد فرزند فرامرز درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
87- رأى شــماره 6016 مورخــه 1396/6/19 آقاى ابراهیم اشــرفى به شناســنامه شــماره 1847 کدملى 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/60 مترمربع قسمتى   1091185409
ازپالك شماره 3 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

88- رأى شــماره 5777مورخه 1396/6/12 آقاى محمدرضا حاجى على عســگرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 287 کدملى 1091036810 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 854اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 6223 مورخه 1396/6/23 آقاى مجید بهجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 357 کدملى 
1091009058 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 166/78 مترمربع 
مربوط به پالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

90- رأى شماره 5694 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 کدملى 
1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/11 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 5692 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 کدملى 
1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/06 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 5693 مورخه 1396/6/11 آقاى غالمرضا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22 کدملى 
1090803036 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/49 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 56 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 5869 مورخه 1396/6/14 خانم سعیده حاجى امینى نجف آبادى فرزند غالمرضا درششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 117/04 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 497 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شــماره 6131 مورخــه 1396/6/23 آقاى بهنام مطهرى پور به شناســنامه شــماره 4699 کدملى 
1092131574 صادره نجف آباد فرزند محمد اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
90/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شماره 6132 مورخه 1396/6/23 خانم فرشته شــریعتى  به شناسنامه شماره 1080152288 کدملى 
1080152288 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 90/73 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 6282 مورخه 1396/6/26 خانم زهرا حاصلى به شناسنامه شماره 92057 کدملى 0380837404 
صادره قم فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دریزدانشــهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
97- رأى شماره 5670 مورخه 1396/6/8 آقاى ســعید چهارده معصومى نجف آبادى به شناسنامه شماره 841 
کدملى 1091221189 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 108/14 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1771 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 5368 مورخه 1396/5/29 آقاى بشیرعرشــى قلعه شــاهى به شناسنامه شــماره 7 کدملى 
1091724601 صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 368/57 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 3202 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
99- رأى شماره 6375 مورخه 1396/6/29 خانم ســمیه فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2114 کدملى 
1092105689 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/75 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1091اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شــماره 4776 مورخــه 1396/5/11 خانــم کوکب مهدورى به شناســنامه شــماره 329 کدملى 
1129369821صادره فریدونشهر فرزند امیدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/40مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
101- رأى اصالحى شماره 5477 مورخه 96/6/1 پیرورأى شــماره 7861 مورخه 95/6/31 آقاى اکبراصالنى 
به شناسنامه شــماره 609 کدملى 1091588201 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درشششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 225/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان که دررأى 

قبلى 225/85 مترآگهى گردیده بود که صحیح آن 232/06 مترمربع مى باشد 
102- رأى اصالحى شماره 5980 مورخه 96/6/19 پیرورأى شــماره 81مورخه 96/1/8 خانم عظیمه ذکریا به 
شناسنامه شــماره 27885 کدملى 1090276869 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 149/21 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 813 واقع درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 813 واقع درقطعه 8 ذکرگردیده بود که صحیح آن قسمتى ازپالك 813 

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد 
103- رأى اصالحى شماره 6572 مورخه 96/7/10 پیرورأى شماره 4924 مورخه 96/5/17 آقاى مصطفى غالمى 
به شناسنامه شــماره 533 کدملى 1091129932 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه واقع برروى پالك 733/14 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان (که باپالك هاى733/39 و733/40 و733/41 
وقسمتى ازپالك 733/22 تشکیل یکباب خانه رامى دهد )به مساحت 10/80 مترمربع که در رأى قبلى مساحت 

اشتباها 12/60 ذکرگردیده بود که به 10/80 متراصالح گردید وتاکنون اجرانشده است
104- رأى شماره 6006 مورخه 1396/6/19 خانم فاطمه ایوبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28679 کدملى 
1090284853 صادره نجف آباد فرزند جواد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 149/1 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 111اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 6007 مورخــه 1396/6/19 آقــاى وحید ایزدى  به شناســنامه شــماره 26511 کدملى 
1090263058 صادره نجف آباد فرزند اسفندیار درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/1 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 111اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
106-  رأى شماره 5720 مورخه 1396/6/11 خانم الهام على خانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10909کدملى 
1092193677 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/38 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 871 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
107- رأى شــماره 5712 مورخه 1396/6/11 آقاى مهدى عرب نجف ابادى  به شناسنامه شماره 638کدملى 
1091296472 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 111/38 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 871 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
108- رأى شــماره 5366 مورخه 1396/5/29 خانم زهره رحمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 312 کدملى 
1091496773صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 220 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 366 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 5367 مورخه 1396/5/29 آقاى کاظم چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 635 کدملى 
1091454620صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
220 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 366 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شــماره 5901 مورخه 1396/6/16 خانم مریم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1118 
کدملى 1091161461صادره نجف آباد  فرزند عبداهللا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
211/5 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از110 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شــماره 5899 مورخه 1396/6/16 آقاى مجید فتحى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 257 کدملى 
1091510652صادره نجف آباد  فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 211/5 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از110 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 5698 مورخه 1396/6/11 خانم زیورمومنى به شناســنامه شماره 8 کدملى 1129853561 
صادره فریدونشهر فرزند فرهاد درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصل به مساحت 60/20 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
113- رأى شــماره 6263 مورخه 1396/6/26 خانم مریم فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 489 کدملى 
1091088731 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
285/37 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 276 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 6265 مورخه 1396/6/26 آقاى اسداله ایزدى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 128 کدملى 
1091045291 صادره نجف آباد فرزند حسین  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 285/37 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 276 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد

115- رأى شــماره 6311 مورخه 1396/6/27 آقاى سید رسول اســماعیلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
472کدملى 1091155003 صادره نجف آباد فرزند سید محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/14 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 688 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
116- رأى شــماره 6017 مورخه 1396/6/19 آقاى غالمحســین ابدالى به شناسنامه شــماره 1001 کدملى 
6219454138 صادره فریدن فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
117- رأى شماره 6018 مورخه 1396/6/19 خانم اکرم جهانگیرى ششجوانى به شناسنامه شماره 1208 کدملى 
6219456106 صادره فریدن فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
118- رأى شماره 5310 مورخه 1396/5/28 آقاى محمدموالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28844 کدملى 
1090286503 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/45 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1089اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شــماره 6264 مورخه 1396/6/26 خانم فاطمه میرعباســى به شناسنامه شــماره 1404 کدملى 
1091364710صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/49 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 68 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 5421 مورخه 1396/5/30 خانم عزت درســتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 629 کدملى 
1091001162 صادره نجف آباد فرزند حسن در چهارو یک –سى وپنجم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 964/5 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شــماره 5422 مورخه 1396/5/30 خانم خدیجه حاجى بابائى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 892 
کدملى 1091401561 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى دریک وسى وچهار–سى وپنجم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 964/5 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 

-- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شــماره 6702 مورخــه 1396/7/17خانــم ذلیخــا ســورانى به شناســنامه شــماره 24 کدملى 
4623057501صــادره فریــدن فرزند یداله درششــدانگ یــک باب خانه بــه مســاحت 167/50 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخــش 12 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک رســمى

 مشاعى مى باشد
123- رأى شــماره 5794 مورخه 1396/6/13 آقاى حســینعلى جوشیرى به شناسنامه شــماره 526 کدملى 
1090913990صادره نجف آباد فرزند محمد باقردرششدانگ یک واحد ســنگبرى به مساحت 4515 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 6 اصلى  واقع دربخش 12ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 22399مورخــه 94/11/27 آقاى محمدتقى حصومى  به شناســنامه شــماره 53 کدملى 
1129237461 صادره فریدونشهر فرزند نقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
125- رأى شــماره 5912 مورخــه 1396/6/16 آقــاى نادعلى بهرامى به شناســنامه شــماره 721 کدملى 
4171113611صادره الیگودرز فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 200مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
126- رأى شــماره 6027 مورخه 1396/6/20 آقاى على حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 175 کدملى 
1091007233 صادره نجف آباد فرزند اصغر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 172/74 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1000 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شماره 5896 مورخه 1396/6/16 آقاى جعفرکتانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10282 کدملى 
1092187413 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 114/82 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1023 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 2476 مورخه 1396/3/9 خانم زینب اســدى نیا به شناسنامه شماره 1120036372 کدملى 
1120036372صادره فریدونشهر فرزند اسکندر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/12 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
129- رأى شــماره 1343 مورخه 1396/2/16 خانم فاطمه توانگر ریزى به شناســنامه شــماره 413 کدملى 
1170449239 صادره لنجان فرزند محمد دردو دانگ مشاع ازششدانگ به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 213/55 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1030/5 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت  

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
130- رأى شماره 1344 مورخه 1396/2/16 آقاى یداهللا حجتى  به شناسنامه شماره 578 کدملى 1090901331 
صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درچهار دانگ مشاع ازششدانگ به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 213/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1030/5 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت  اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
131- رأى شــماره 5813 مورخه 1396/6/13 آقاى علیرضا داودى حسین پور به شناسنامه شماره 306 کدملى 
5558643961 صادره فارسان فرزند محمد تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/70مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 9 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
132- رأى شــماره 5815 مورخه 1396/6/13 آقاى علیرضا داودى حسین پور به شناسنامه شماره 306 کدملى 
5558643961 صادره فارسان فرزند محمد تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/85مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 9 فرعى از1531 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
133- رأى شــماره 6569 مورخه 1396/7/10 خانم نفیســه ضیائى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 31082 
کدملى 1090308906 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب گاراژبه مساحت 211/60 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 17 فرعى از620 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
134- رأى شــماره 6717 مورخه 1396/7/17 خانم راضیه شــریفى افجانى به شناســنامه شماره 38 کدملى 
6209967957 صادره لنجان فرزند اصغر دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 82/22 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 16 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى سلطان 

معین نجف آبادى وطیبه پاك طینت نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
135- رأى شماره 6716 مورخه 1396/7/17 آقاى سجاد شمسى  چم گاوى  به شناسنامه شماره 4269 کدملى 
6209422810 صادره لنجان فرزند خیبر  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 82/22 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 16 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان– انتقال ملک ازمالک رسمى 

سلطان معین نجف آبادى وطیبه پاك طینت نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
136- رأى شماره 6313 مورخه 1396/6/27 آقاى محمود محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1042 کدملى 
1090801841صادره نجف آباد فرزند على اکبر درششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى کارگاه موزاییک 
به مساحت 312/18 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1817 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى على اکبرمحمدى به صورت موروثى به متقاضى مى باشد 
137- رأى شماره 6700 مورخه 1396/7/16 خانم الهام کارشناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080311610 
کدملى 1080311610 صادره نجف آباد فرزند مهدى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 198 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
138- رأى شــماره 6699 مورخه 1396/7/16 خانم فهیمه  کارشــناس نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080545883 کدملى 1080545883 صادره نجف آباد فرزند مهدى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 160/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 198 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان 

-- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شماره 6545 مورخه 1396/7/5 خانم الهام منتظرى به شناسنامه شماره 657 کدملى 1091296669 
صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/41 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 1 فرعى از1136 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
140- رأى شماره 6546 مورخه 1396/7/5 آقاى حســن حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28776 کدملى 
1090285825 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/41 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1136 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
141- رأى شــماره 6586 مورخــه 1396/7/12 خانم زهره حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 439 
کدملــى 1091140146صــادره نجــف آبــاد فرزنــد حســینعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک

 باب خانه به مساحت 53/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1115اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى زهراباقرى یکى از ورثه خدیجه کاظمى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
142- رأى شماره 6585 مورخه 1396/7/12 آقاى محسن حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 183 کدملى 
1091064113صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 53/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1115اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک 

رسمى زهراباقرى یکى از ورثه خدیجه کاظمى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
143- رأى شــماره 6421 مورخه 1396/7/1 خانم زهره مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 383کدملى 
1091452105صــادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 115/56 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 8 اصلى واقع درقطعــه 10 بخــش 11ثبت اصفهــان - متقاضى مالک رســمى

 مشاعى مى باشد
144- رأى شــماره 6566 مورخه 1396/7/5 خانم نگارعیدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080328416 
کدملى 1080328416 صادره نجف اباد فرزند ســعید دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
201/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
145- رأى شماره 6565 مورخه 1396/7/5 خانم طاهره شیرزادپور به شناسنامه شماره 296 کدملى 1091008442 
صادره نجف اباد فرزند غالمعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/65 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
146- رأى شماره 6564 مورخه 1396/7/5 آقاى احمدقلى پورقاسمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1003 
کدملى 1090905580 صادره نجف اباد فرزند قنبرعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
201/65 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 86 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
147- رأى شماره 354 مورخه 1396/1/17 آقاى ابوالقاسم رحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 331 کدملى 
1091451583 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/57 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 161واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
148- رأى شماره 6563 مورخه 1396/7/5 آقاى ســجاد کافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1967 کدملى 
1091370346صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 184/22 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 174 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
149- رأى شماره 6552 مورخه 1396/7/5 خانم ناهید بدیهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1026 کدملى 
1091160546 صادره نجف آباد فرزند عبدالحســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 163/72مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 162 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

150- رأى شماره 6584 مورخه 1396/7/12 آقاى سلیمان آخوندى به شناسنامه شماره 95 کدملى 5759773070 
صادره فریدن فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 

فرعى از806 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
151- رأى شــماره 6698 مورخه 1396/7/16 خانم عفت لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 989 کدملى 
1091402531 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 185 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 785 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
152- رأى شماره 6420 مورخه 1396/7/1 آقاى محمد ادریسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 5499514224 

صادره تیران وکرون فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 144/98 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 28 فرعى از279 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

153- رأى شــماره 6701 مورخه 1396/7/16 خانم صغراعنایتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 83 کدملى 
1091094055 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب مغازه با طبقات فوقانى وتحتانى به مساحت 
48/90 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 393 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان -- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
ادامه در صفحه بعد
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هیئت 70 نفره اتحادیه اروپا 
امروز در تهران 

هیئت 70 نفره متشکل از مقامات عالیرتبه اروپا و فعاالن 
اقتصادى اروپایى، امروز در تهران حضور مى یابند.

یک هیئـت 70 نفـره از اتحادیه اروپـا که 25 نفـر از آنها 
اعضاى عالیرتبه اروپا هستند به همراه فعاالن اقتصادى، 

امروز به تهران مى آیند.
این افراد با هدف بررسى ظرفیت هاى موجود در ایران براى 
افزایش سـطح همکارى هاى تجارى به ویـژه در بخش 
محصوالت کشـاورزى حضـور مى یابند کـه در صورت 
مثبت بودن نتیجه، امکان تأسـیس دفتر اتحادیه اروپا در 
ایران وجـود دارد. هم اکنون براى صـادرات محصوالت 
کشاورزى به اروپا موانعى وجود دارد که در صورت تأسیس 
دفتر، صادرات به این قاره تسهیل یافته و سرعت مى گیرد.

ایران، قیمت نفت سبک و 
سنگین خود را افزایش داد

یک منبع آگاه گفت: ایران قیمت رسمى نفت خود در ماه 
دسامبر براى عرضه به شمال غرب اروپا، مدیترانه و سیدى 
کریر را افزایش داده است.بر اساس این گزارش، شرکت 
ملى نفت ایران قیمت نفت سـبک خود بـراى عرضه در 
شمال غرب اروپا را 90 ِسنت نسبت به ماه قبل افزایش داده 
و به یک دالر و 75 سنت پایین تر از شاخص نفتى برنت ویو 
رسانده است. بر این اساس قیمت نفت سنگین ایران با 85 
سنت افزایش نسبت به ماه قبل، در ماه دسامبر در شمال 
غرب اروپا سه دالر و 95 سـنت پایین تر از شاخص نفتى 
برنت ویو عرضه خواهد شد. همچنین قیمت نفت سبک، 
سـنگین و فروزان و سـروش ایـران براى عرضـه در ماه 
دسامبر در بازار مدیترانه به ترتیب با 55، 60، 60 و 75 سنت 

افزایش نسبت به ماه قبل مواجه خواهد بود.

افزایش قیمت برق جدى شد
معاون وزیر نیـرو در امور بـرق و انرژى گفت:بـا توجه به 
منطقى نبودن قیمت برق، وزارت نیرو به سازمان برنامه و 
بودجه پیشـنهادى براى اصالح تعرفه برق ارائه کرده که 

هم اکنون در حال بررسى است.
هوشـنگ فالحتیان با بیان اینکه بر اسـاس مفاد برنامه 
ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که 
قیمت حامل هاى انـرژى از جمله بـرق را در طول برنامه 
اصالح کند، اظهارداشـت: این مصوبه مجوزى براى این 
است که وزارت نیرو پیشـنهاد خود را به سازمان برنامه و 
بودجه ارائه کرده است. وى با بیان اینکه این پیشنهاد هم 
اکنون در دولت در حال بررسـى است و هر تصمیمى که 
دولت اتخاذ کند اجرا خواهد شد، افزود: هر کیلووات ساعت 
برق اکنون با نرخ کمتر از 70 تومان عرضه مى شـود، در 
حالى که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون 
احتساب سـوخت، صد تومان اسـت. یعنى وزارت نیرو به 
ازاى هر کیلووات ساعت برق 30 تومان متضرر مى شود 
و این مسئله، مشکالتى اقتصادى را براى صنعت برق به 

وجود آورده است.

ویترین

یک فعال صنفى بازار سیمکارت هاى تلفن همراه با بیان 
اینکه براى برخى ســیمکارت ها با شماره هاى خاص 
اصًال قیمتى نمى تــوان تعیین کــرد، از آخرین قیمت 

سیمکارت هاى معمولى در بازار خبر داد.
غالمحسین اظهرى گفت: حوزه سیمکارت هاى دائمى 
و معمولى  با پیش شماره 0912 با کد یک، از سه میلیون 
و 600 هزار تومان شروع مى شود و تا پنج میلیون و 200 
هزار تومان نیز قیمت دارند. در همین رده شــماره اى، 
کدهاى 177 با ســه میلیون و 800 هزار تومان، 130 با 
چهار میلیون و 300 هزار تومان، 114 با پنج میلیون و 600 
هزار تومان و 115، پنج میلیون و 400 هزار تومان است. 

البته اینها مربوط به شماره هاى عادى و معمولى است، اما 
براى شماره هاى استثنایى و اصطالحاً رند بعضى خطوط 
حتى با قیمت هاى 500 میلیون و یــک میلیارد تومان 
هم به فروش رفته اســت. وى افزود: سیمکارت هاى با 
پیش شماره 0912 و کد 2 نیز از یک میلیون و 700 هزار 
تومان به باال قیمت دارند؛ خط 3 نیز در حداقل قیمت یک 
میلیون و 200 هزار تومان و خط 4 هم از حداقل 800 هزار 
تومان به باال قیمت دارند. کــد 5 از 700 هزار تومان به 
باال، کدهاى 6 از 600 هزار تومان، خط کد 7 از 500 هزار 
تومان و خطوط 8 و 9 به ترتیب از 350 تا 300 هزار تومان 

به باال در بازار قیمت خورده اند. 

رئیس اتحادیــه صادرکننــدگان گیاهــان دارویى و 
فرآورده هاى غذایى گفت: با توجه به فرارســیدن فصل 
برداشــت زعفران، قیمت این محصول کاهش یافته و 
با توجه به اینکه پیش بینى مى شــود این کاهش قیمت 
استمرار داشته باشــد و قیمت زعفران پایین تر نیز بیاید، 

فعًال صادرکنندگان براى مدتى دست نگه داشته اند.
جلیل مغازه اى اظهارداشت: اکنون با توجه به فرا رسیدن 
فصل برداشت زعفران، قیمت این محصول در بازار تنزل 
کرده و حدود یک میلیــون و 500 تا یک میلیون و 600 

هزار تومان کاهش یافته است. 
وى افزود: در ســال جارى درحــدود 350 ُتن محصول 

زعفران برداشــت شــده که با توجه بــه حجم باالى 
این محصول، قیمــت آن کاهش یافته اســت و حتى 
ایــن موضــوع را در بازارهــاى داخلى نیــز مى توان

 مشاهده کرد.
رئیس اتحادیــه صادرکننــدگان گیاهــان دارویى و 
فرآورده هاى غذایى در ادامه افزود: از برداشــت ســال 
گذشــته نیز حدود 50 تن محصول باقــى مانده و 350 
تن زعفران نیز در ســال جارى برداشــت شــده است 
که از این رقــم 250 تن صرف صادرات خواهد شــد و 
150 تن آن حالت اضافه داشــته و معلوم نیست باید با 

آن، چه کرد.  

صادرات زعفران
 در کما

سیمکارت هاى یک میلیارد 
تومانى در بازار ایران

ادامه از صفحه قبل
154- رأى شــماره 6658 مورخه 1396/7/13 آقاى احمد محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2278 کدملى 
1091259216 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/71 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1897 فرعى از391اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
155- رأى شــماره 6670 مورخه 1396/7/15 خانم سکینه شهبازى کوشــکى به شناسنامه شماره 1513کدملى 
1140781871 صادره خمینى شهرفرزند غالم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 125/61 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 3 فرعى از520 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
156- رأى شــماره 6510 مورخه 1396/7/4 آقاى سعید نعمتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 2654 کدملى 
1091377219 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/25 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 4 فرعى از931 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
157- رأى شماره 6474 مورخه 1396/7/4 آقاى مجتبى صداقت زاده به شناسنامه شماره 374 کدملى 1091137498 
صادره نجف آباد فرزند رحم خدا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 36/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى 

به متقاضى مى باشد 
158- رأى شــماره 6021 مورخــه 1396/6/19 آقــاى ســجاد کاملیان به شناســنامه شــماره 3615 کدملى 
1142264300صادره خمینى شــهر فرزند غالمعلى درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/47 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 347 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان -- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
159- رأى شــماره 6022 مورخــه 1396/6/19 خانــم نجمــه غالمى  به شناســنامه شــماره 9013 کدملى 
1292983744صادره اصفهان  فرزند مهراب دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/47 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 347 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى سجاد کاملیان 

به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
160- رأى شماره 6423 مورخه 1396/7/2 خانم زهرا پورپیرعلى   به شناسنامه شماره 1 کدملى 5499532036صادره 
تیران  فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دریزدانشهر بخش12ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
161- رأى شــماره 6463 مورخه 1396/7/2 آقاى امیرحســین مجیدى نجف آبادى به شناسنامه شماره  26931 
کدملى1090267304صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/96 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 5 فرعى از16 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى به موجب سند 

انتقال اجرایى شماره 128373 مورخه 88/4/27 دفتر88 به متقاضى مى باشد
162- رأى اصالحى شماره 5900 مورخه 1396/6/16 پیرورأى شماره 2483 مورخه 95/2/27 آقاى محمد منتظرى 
به شناسنامه شماره 159 کدملى 1091456951 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
240/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/2 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشتباها قطعه 

4 ذکرشده بود که صحیح آن قطعه 3 مى باشد 
163- رأى شماره 6461 مورخه 1396/7/2 آقاى مصطفى زواران حسینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 688 کدملى 
1091111774 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/47 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1213 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شماره 6462 مورخه 1396/7/2 خانم اکرم مهدوى نیا  به شناسنامه شماره 1398 کدملى 1091200572 
صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/47 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1213 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شماره 6666 مورخه 1396/7/15 آقاى سید محسن حسنى نجف آبادى به شناسنامه شماره 356کدملى 
1091567875 صادره نجف آباد فرزند سیدجعفردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/65 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 826 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
166- آراء  اصالحى شماره هاى 7374 و7375 مورخه 96/8/9 پیرو آراء شماره 2959 و2960 مورخه 96/3/22 آقاى 
مصطفى ستارى به شناسنامه شــماره 1330 کدملى 1091605505 صادره نجف آباد فرزند محمود وخانم فاطمه 
سربازبه شناسنامه شماره 2872 کدملى 1091379394 صادره نجف آباد فرزند یداله (بالسویه ) هریک درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى ازپالك 702 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که درآراء قبلى اشتباها قطعه 2 ذکرگردیده بود که صحیح آن قطعه 4 مى باشد 
167- رأى شماره 7074 مورخه 1396/7/27 خانم قدسیه مرتضوى به شناسنامه شماره 246 کدملى 1090968396 
صادره نجف آباد فرزند مجتبى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/80 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 410/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
168- رأى شماره 7072 مورخه 1396/7/27 آقاى رضا کیهانیان  به شناسنامه شماره 602 کدملى 1090928173 
صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/80 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 410/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شــماره 7104مورخه 1396/7/29 خانم مرجان جعفرى خمیرانى به شناســنامه شــماره 158 کدملى 
1091625123 صادره نجف آباد فرزند غالم رضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 78/75 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 361/4 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 96/8/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/5 م الف: 6644 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /8/534
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/421007 چون بیگم رضوى فرزند سیدمحمود باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش دهم سهم مشاع از 2/5 سهم مشاع از 10 سهم مشاع از 254 
سهم ششدانگ پالك شماره 395/253 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 220 دفتر 177 ثبت فالورجان 
بنام حسین نکویى فرزند رضا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعدبموجب سندانتقال شماره 1371/10/07-55011 
دفترخانه 53 قهدریجان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه

 و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/08/20، 6273/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد7/677 

فقدان سند مالکیت
 شــماره: 1396/12/421007 چون بیگم رضوى فرزند سیدمحمود باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت یک و نه دهم سهم مشــاع از 10 سهم مشاع از 254 
سهم ششدانگ پالك شماره 395/253 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 568 دفتر 176 ثبت فالورجان 
بنام میرزاحسن سلطان محمدى فرزند محمدعلى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعدبموجب سندانتقال شماره 
55011-1371/10/07 دفترخانه 53 قهدریجان مع الواسطه به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/08/20، 6274/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 7/679 
فقدان سند مالکیت

نسرین موسوى فرزند سید جواد باستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
است سند مالکیت خود به شماره 725454 را که به میزان از ششدانگ به شماره پالك ثبتى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 347 دفتر 815 ذیل ثبت 184951 بنام خانم نسرین موسوى فرزند سید جواد ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند صورت جلسه هفتگى 92/7936/26 مورخ 92/7/30 دفترخانه اداره ثبت اسناد 
شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 3276 مورخ 90/11/24 
دفتر 417 در رهن بانک مسکن شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ. ق. ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر  و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 26002 صیادى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /8/527
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000894 مورخ 1396/07/29 خانم ملک آغا امامى گورتانى به شماره 
شناسنامه 1472 کدملى 1283432293 صادره از اصفهان فرزند سید اکبر بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
47/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3534 باقى  مانده- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/8/4 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24148 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/117
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000886 مورخ 1396/07/27 آقاى على روانفر به شماره شناسنامه 
579 کدملى 1287518095 صادره از اصفهان فرزند بمانعلى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 146/42 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2960- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24169 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /8/118
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139460302023001192 مورخ 1394/05/29 آقاى مرتضى زارعى شمس آبادى به 
شناسنامه شماره 60013 کدملى 1281699391 صادره از اصفهان فرزند حسینعلى بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 156/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4863 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
2-  برابــر رأى شــماره 139460302023001190 مــورخ 1394/05/29 خانــم بدرالســادات بــدرى به

 شناسنامه شــماره 2315 کدملى 1286617472 صادره از اصفهان فرزند محمد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 156/75 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4863 باقى مانده- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/8/20 م الف: 24272 صف ائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

8/212/

خودرو قیمت (تومان)
33,600,000 206 تیپ 2
38,200,000 206 تیپ 5
29,900,000 GLX 405 پژو
31,800,000 پژو GLX 405 دوگانه سوز
32,100,000 TU5 405 پژو
39,000,000 206 صندوقدار
43,400,000 207 دنده اى
52,000,000 207 اتوماتیک
37,000,000 پارس بنزینى (29 و 32)
38,800,000 پارس دوگانه سوز
41,400,000 پارس TU5 کد 13
31,500,000 LX سمند
31,800,000 سمند EF7 بنزینى
33,700,000 سمند دوگانه سوز (مخزن کوچک)

حســاب هاى دیگران را اجــاره مى کنند تا نــه مالیات 
بدهند، نه تراکنش هاى بانکى شــان رصد شود. فعاالن 
اقتصاد زیرزمینى مدتى است که کارت هاى اعتبارى و 
حساب  هاى بانکى اجاره اى به نام افراد دیگر باز مى کنند 

تا از پرداخت مالیات بگریزند. 
غالمحسین دوانى عضو انجمن حسابرسان خبره ایران 
گفت: اجاره کنندگان حســاب  فراموش نکنند که دیر یا 
زود، تراکنش هاى عجیب یا باالى بانکى کار دستشان 
مى دهد؛ چراکه وقتى اجاره دهنده توسط قانون دستگیر 
شود، هویت اجاره کننده هم به راحتى لو مى رود. وى ادامه 
داد: مالیات ها باید از افراد اصلى و سوءاستفاده کنندگان از 
این حساب ها وصول شود و اگر مودیان به هر علتى زیر 
بار پرداخت نرونــد، پرونده هاى اینچنینى به قوه قضائیه 

ارسال مى شود.
ایمان اسالمیان، تحلیلگر امور بانکى هم دراین باره گفت: 
از ماه گذشته امور مالیاتى براى نخستین بار در کشور به 
حساب هاى شخصى افراد دسترســى پیدا کرده است؛ 
همچنین در الزامات بین المللى FATF، بر شفاف سازى 
اطالعات مشتریان تأکید شــده تا از شیوع پدیده هاى 

اینچنینى جلوگیرى شود.
گفتنى است؛ با اینکه ماده 274 قانون مالیات هامى گوید: 
دارندگان اینگونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمى و 
چه از طریق واگذارى کارت هاى حساب بانکى خود به 
افراد غیر، مجرم محســوب مى شوند، این پدیده درحال 

شیوع است.

بانوان هم به اجاره کارت بانکى شان روى 
آورده اند

برخى از فعاالن اقتصاد زیرزمینى بــراى فرار از مالیات 
سعى در گشایش حساب اجاره اى مى کنند. به  این  ترتیب 
که حسابى به نام شخص دیگرى گشوده مى شود و آن 
فعال اقتصادى از آن فرد وکالت مى گیرد که هر گردش 
مالى در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براى این 
اقدام هم، هرماه به عنوان  مثال 500 تا یک میلیون تومان 

حق االجاره به صاحب حساب مى دهد. 
به  این  ترتیب بخشى از فعالیت هاى اقتصادى او امکان 

پیگیرى ندارد و مالیاتى نیز به آن تعلق نمى گیرد. 

چرا افــراد به اجاره کردن حســاب روى 
آوردند؟

اســالمیان ریشــه ایــن پدیــده را، شــروع اعمال 
ســختگیرى هاى  ســال 91 بانک مرکزى و پیوستن 
کنونى ایران به FATF مى دانــد. این تحلیلگر بانکى 
افزود: تأکیدى که بانک مرکزى در سال هاى اخیر براى 

شــفافیت و احراز هویت صاحب حســاب داشته، باعث 
شده که تا حدود زیادى امکان افتتاح حساب با نام جعلى 
غیرممکن شــود. پیش از این، افراد به راحتى با افتتاح 
چندین حساب مختلف و هویت هاى نیمه جعلى، کار خود 
را پیش مى برند و نیاز به اجاره حساب نداشتند اکنون اما 
امکان جعل هویت وجود ندارد و تنها راه باقیمانده براى 

فعاالن زیرزمینى اجاره حساب است.
اسالمیان ادامه مى دهد: از طرفى در کشور ما، بیم اینکه 

مردم پول اعتبارى خود را به پول نقــدى تبدیل کنند، 
هم مى رود. درحال حاضر 98 درصد نقدینگى کشــور به 
صورت اعتبارى و تنها 2  درصــد آن به صورت فیزیکى 

در کشور وجود دارد.

راه چاره چیست؟
اســالمیان یکى از راه هاى چاره را، راه اندازى ســامانه  
هوشمند ضدتقلب در سراسر کشور مى داند. بر این اساس، 

بانک مرکزى مى تواند در زمان بسیار کوتاه، تراکنش هاى 
مشکوك را شناسایى کرده و چرایى نوسان تراکنش ها را 
بررسى کند.یکى دیگر از راهکارهایى که شاید نه همه 
مشــکل، اما مى تواند بخشــى از آن را حل کند، ایجاد 
خودپردازهایى است که مى تواند شاخص هاى فیزیکى 

افراد را هم مورد بررسى قرار دهد.
در یکى دو ســال اخیر به ویژه بعد از صدور بخشــنامه 
تراکنش هاى مالى مشــکوك، این اعمال رایج شده اند. 
نرخ بیکارى بسیار باال و تعدد افراد نیازمند در جامعه هم 

در شیوع این پدیده بى تأثیر نبوده اند.
از طرفى، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با 
مبالغ ناچیزى به عنوان حق الوکاله کارت یا حساب بانکى، 

عملیات بانکى خود را در آن حساب ها متمرکز مى کنند.

گذرى بر عملکرد فعاالن اقتصادى که این روزها کارت هاى اعتبارى و حساب   بانکى اجاره  مى کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند

 حساب بانکى اجاره اى!

برخى از فعاالن 
اقتصاد زیرزمینى 

براى فرار از مالیات 
سعى در گشایش 
حساب اجاره اى 
مى کنند. به  این 

 ترتیب که حسابى به 
نام شخص دیگرى 

گشوده مى شود و آن 
فعال اقتصادى از آن 
فرد وکالت مى گیرد 

که هر گردش مالى در 
آن حساب رخ دهد، 
مربوط به اوست

شعب بانک ایران زمین در سه استان ایالم، کرمانشاه و خوزستان در روزهاى منتهى به 
اربعین حسینى آمادگى کامل براى خدمت رسانى به زائران داشتند. 

با توجه به خیل عظیم عاشقان حســینى که در روزهاى منتهى به اربعین از استان هاى 
هم مرز با کشور عراق به سمت شهر کربال و ســایر شهرهاى زیارتى این کشور حرکت 
مى کردند، شــعب بانک ایران زمین آمادگى کامل در ارائه خدمات بانکى در اسرع وقت 

به زائران داشتند. 
الزم به ذکر است در این روزها سقف برداشت از خودپردازهاى استان هاى نامبرده پنج 

میلیون ریال بود.
همچنین کلیه خدمات بانکى از جمله افتتاح حســاب، صدور کارت المثنى، رمز کارت، 
اینترنت بانک، همراه بانک و سایر خدمات بانکى در اسرع وقت توسط شعب و باجه هاى 

بانک ایران زمین در استان هاى فوق به زائرین ارائه شد. 

آماده باش شعب بانک ایران زمین
 در ایالم، کرمانشاه و خوزستان

قیمت خودروهاى صفر کیلومتر داخلى
 در بازار 

خودروسازان کشور در حالى به افزایش نرخ برخى تولیدات خود در سال جارى پرداختند که 
یکسرى از محصوالت به دلیل اشباع بازار، با قیمتى کمتر از نرخ نمایندگى عرضه مى شود.

آنگونه که نمایشگاه داران خودرو مى گویند این روزها همراه با افزایش قیمت برخى از خودروهاى 
کارخانه اى، بازار نه تنها واکنش منفى به این موضوع نداشته، بلکه قیمت برخى از محصوالت در 

بازار پایین تر از کارخانه عرضه مى شود. 
از جمله این خودروها مى توان به رنو کپچر، سراتو، تیبا و چانگان اشاره کرد که بین یک تا چهار 
میلیون تومان زیر قیمت نمایندگى در بازار به فروش مى رسند. شرکت هاى خودروساز، اوایل ماه 
جارى قیمت برخى این خودروها را افزایش دادند. آنگونه که به نظر مى رسد، مهمترین عامل در 
فروش خودرو زیر قیمت کارخانه به بحران تقاضا در بازار مربوط مى شود؛ از آنجا که افزایش قیمت 
در برخى خودروها متناسب با تقاضاى بازار خودروى کشور نبوده؛ بنابراین برخى از فروشندگان 
خودرو در بازار مجبور به فروش آنها زیر قیمت کارخانه شده اند. این موضوع در حالى است که به 

گفته فعاالن بازار تقاضاى اندکى براى خودروهاى داراى تسهیالت در بازار وجود دارد.

39,400,000 تندر90 ایران خودرو
48,800,000 تندر90 اتومات
49,700,000 تندر90 اتومات «پالس»
46,400,000 اچ سى کراس
21,600,000 پراید 131
23,200,000 پراید 111
26,100,000 SX تیبا
58,500,000 C3 برلیانس کراس
42,400,000 پارس تندر + مولتى
53,400,000 ساندرو اتومات
62,300,000 ساندرو استپ وى اتومات
43,100,000 دنا
52,400,000 دنا پالس

101,500,000 سراتو (آپشنال)
142,500,000 ویتارا فول
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خداوند بندگان خــود را که گناهکارند، بــا کمبود میوه ها 
و جلوگیرى از نزول برکات و بســتن در گنج هاى خیرات 
آزمایــش مى کند، بــراى آنکــه توبه کننده اى بــاز گردد و 
گناهــکار، دل از معصیــت بکنــد و پندگیرنده پنــد گیرد و 

بازدارنده، راه نافرمانى را بر بندگان خدا ببندد.
موال على (ع)

نوبت 
آگهى مزایدهآگهى مزایدهدوم

مجید صفارى  شهردار بادرودمجید صفارى  شهردار بادرود

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد ساختمان رستوران 
سنتى پارك شهر واقع در میدان امام خمینى(ره) جهت راه اندازى رستوران سنتى را 
طى تشریفات قانونى و از طریق آگهى مزایده به مدت یک سال به صورت اجاره به بخش 
خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى واجدالشرایط درخواست

 مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 
شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 
2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

نوبت 
آگهى مزایدهآگهى مزایدهدوم

پیمان شکرزاده شهردار تیرانپیمان شکرزاده شهردار تیران

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 96/100/919 
مورخ 96/7/29 شوراى اســالمى شهر نســبت به واگذارى محل 
غرفه سنگتراشــى در گلستان شــهدا تیران با شــرایط مندرج 
در آگهى مزایده اقــدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

96/8/26 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

نوبت 
آگهى مزایدهآگهى مزایدهدوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیرانپیمان شکرزاده- شهردار تیران

شــهردارى تیــران در نظــر دارد بــه اســتناد موافقتنامــه 
شماره 94/100/986 مورخ 96/09/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى (اجاره) تعدادى از غرفه هــاى تجارى ادارى مجتمع تجارى 
ادارى نگین با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریاف ت فرم شرکت در مزایده 

تا پایان وقت ادارى 96/08/26 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

نوبت 
آگهى مزایدهآگهى مزایدهاول

پیمان شکرزاده شهردار تیرانپیمان شکرزاده شهردار تیران

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 96/100/209 
مورخ 96/3/8 شوراى اسالمى شهر نس بت به واگذارى (اجاره) محل 
غرفه اغذیه فروشى جنب پارك آزادگان واقع در میدان معلم با شرایط 
مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

96/9/5 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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به اســتناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرســان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 
قانون نظام صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف چلوکبابى و رستوران شهرستان اصفهان دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب
 (دائم یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 8 الى 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به 
نشانى: خیابان مصلى (آب 250)- انتهاى خیابان نیکبخت شــرقى مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، 

اشخاص موردنظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى  هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، پنج نفر اصلى و دو نفر 

على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک 
نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى  هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) 

برگزار مى شود. (ماده 33 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین مى شود. 

(تبصره 3 ماده 22 قانون)
* براساس بند (1) ماده (19) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه روز 

کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.
* براساس ماده (17) آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مى یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم 
حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت مى یابد و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مذکور، رأى گیرى براى آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم 

تکرار مى شود. در صورت عدم دستیابى به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواســت داوطبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى 

واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد.
* با توجه به تبصره (5) ماده (12) قانون، چنانچه هر یک از اعضاى هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفى خود را حداکثر به مدت شش 
ماه تعطیل کنند، مى بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر این صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط 

خواهند شد. (تبصره بند 4 ماده 18 آئین نامه)
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره.
2- اعضاى هیأت  مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است.

آگهى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان آگهى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 
اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان (شماره: اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان (شماره: 352352//9696 تاریخ:  تاریخ: 1313//88//9696))

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت  اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهانهیأت  اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

اسامى داوطلبان هیئت مدیره

1- محمودرضا خان على
2- عباس سلطانى

3- امیرحسین عکاف زاده سوارى
4- مهران فرودستان دستجردى

5- محمدرضا فرید

6- اصغر کوکالنى
7- حسین ملت

8- تورج میرشمشیرگران
9- رسول نوروزى
10- مینو هندسى

اسامى داوطلبان بازرسان
1- عرفان سرائیان   2- مهرداد سلیمانى نیسیانى   3- محمد فتحى   4- آرمین ملت

* تعداد موردنیاز *
هیئت مدیره: پنج (5) نفر اصلى- دو (2) نفر على البدل      بازرسان یک (1) نفر اصلى- یک (1) نفر على البدل

*** اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد ***

سامان قدوس سامان قدوس بهترین مهاجمبهترین مهاجم12
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در روزهاى گذشته مدیر شبکه نسیم از پخش فصل پنجم برنامه «خندوانه» از نوروز 97 خبر داد. حاال رامبد جوان کارگردان، مجرى و تهیه کننده این برنامه پر طرفدار 
مى گوید از اسفند ماه امسال ضبط فصل پنجم برنامه «خندوانه» آغاز خواهد شد اما هنوز به طور قطعى مشخص نشده که «جناب خان» در فصل جدید برنامه «خندوانه» 

حضور خواهد داشت یا خیر.
رامبد جوان درباره روند پیش تولید برنامه «خندوانه» گفت: با توجه به اینکه «خندوانه» از عید نوروز 97 به روى آنتن مى رود، ضبط و تولید آن را از اسفند ماه آغاز مى کنیم.

او در درباره طراحى آیتم هاى جدید و سرى جدید مسابقه «خنداننده شو» بیان کرد: با تجربه موفقى که در سرى چهارم «خندوانه» پشت سر گذاشتیم، ان شاءا... در فصل 
جدید آن را تکرار خواهیم کرد ولى هم اکنون فراخوانى رسمى براى جذب شرکت کننده ها نداده ایم.

جوان درباره حضور «جناب خان» در فصل جدید «خندوانه» مى گوید: همچنان در حال مذاکره هستیم و هنوز به طور قطعى مشخص نشده است. با این نگاه که سرى 
جدید «خندوانه» نوروز 97 روى آنتن مى رود، پیش تولید آن را به طور جدى آغاز نکرده ایم و همچنان در تدارك کارهاى اولیه هستیم.

 بازیگر پیشکسوت سینما گفت: مجموعه تلویزیونى «شب عید» در نوروز 97 مهمان 
خانه مخاطبان خواهد بود.

ضور دوباره خود در تلویزیون 
، تئاتر و تلویزیون با اشاره به ح

زهره صفوى بازیگر سینما

کارگردانى سعید آقاخانى را به 
تأکید کرد: به تازگى فیلمبردارى سریالى 13 قسمتى به 

یان رسید و به امید خدا نوروز 
ى این مجموعه در مشهد به پا

پایان رسانده ام. فیلمبردار

امسال از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

ین اثر تلویزیونى اظهار داشــت: این سریال با 
وى درباره مضمون و اســم ا

همان خانه مردم خواهد بود. «شب 
نام «شــب عید» در شــب هاى عید می

عید»ســریالى کمدى و اپیزودیک اســت که در هر 13 شب نوروز پخش 

شود و من در یکى از اپیزودهایش نقش اول را ایفا مى کنم.
مى 

یلم «بى پولى» عوامل ســاخت سریال «شب عید» را حرفه اى 
بازیگر ف

یزانى همچون حمید لوالیى، 
دانست و اذعان داشت: در این سریال با عز

 هستم و مطمئنم مخاطبان، 
گلچین و پرویز کاردان همبازى

مرجانه 

را در نوروز امسال خواهند دید.
سریال بسیار خوبى 

کســوتان در عرصــه بازیگرى 
صفوى با تأکیــد بر بیکارى پیش

ن کرد: متأسفانه تمام هم دوره اى هاى من بیکار شده اند
خاطرنشا

کار نمى دهد. پول ســینما دست عده خاصى 
 و هیچکس به آنها 

کنند. مردم از من مى پرسند با 
ت و فقط برخى در ســینما فعالیت مى 

اس

ید سینمایى چرا کم کار شده اى و من در جواب آنها 
وجود این همه تول
هیچ پاسخى ندارم.

«آتقى» سریال «آینه عبرت» از روزهاى سیاه زندگى اش مى گوید

 سال 80 زندگى ام زیر و رو شد
جواد گلپایگانى، تهیه کننده و بازیگر سینما گفت: زمانى که زندان 
بودم، هیچکدام از همکاران و مســئوالن با من دیدار نکردند. همه 
یادشان رفته بود که جواد گلپایگانى وجود دارد. اما به زودى کارهاى 

جدید را در حوزه تئاتر و سینما انجام خواهم داد.
جواد گلپایگانى، هنرمند بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما که با 
نقش «آتقى» در ســریال «آینه عبرت» به شهرت رسید، مدتى به 
دلیل محکومیت و مشکالت مالى در زندان به سرمى برد، با پیگیرى 
و همکارى گروهى از نیکوکاران اکنون آزاد است و در حال ساخت 

سریال و تئاتر است.
گلپایگانــى دربــاره فعالیت هــاى ایــن روزهایش گفــت: قرار 
اســت به زودى یک نمایــش را روى صحنه ببریم که اســم آن 
«آقا تقى و قمر خانم» است. پایان ماه صفر اجرا خواهد شد. همان 
شخصیت گذشته است و تغییرى نداشته. امیدوارم بتوانم دوباره در 
سینما نیز فعالیت داشته باشــم. اکنون در حال ساخت فیلمى با نام 
«آذرخش» هســتم. کارگردان، تهیه کننده و نویســنده کار خودم 
هستم. به دنبال پروانه ساخت هســتم. 50 سال است که در سینما 
هستم. نزدیک به دو سال اســت که دوباره کارم را شروع کرده ام. 

سریال هایى پیشنهاد شده، اما معلوم نیست چه اتفاقى رخ دهد.
گلپایگانى درباره اتفاقات ســال هاى قبل که منجر به زندانى شدن 
او شد گفت: سال 80 به اســتقبال حجاج مى رفتم که فردى از یک 
مکان به پایین پرید و با ماشین من برخورد کرد و بعد هم متأسفانه 
فوت کرد و ما سال ها درگیر این موضوع شدیم. من هم مجبور شدم 
به زندان بروم. 14 ســال زندان بودم. 460 میلیــون نیز دیه دادم و

 زندگى ام  از بین رفت.
او ادامه داد: سال 74 ســریال «آینه عبرت »پخش مى شد. همین 
سال«آقاى شــانس» را ســاختم. البته در این مجموعه بازیگر و 
تهیه کننده بــودم. آقاى اکبر عبدى هم حضور داشــتند. تا ســال 
80 هیچ مشکلى نداشــتم بعد از آن اتفاق بود که همه چیز به هم 
ریخت. هیچکســى در این مدتى که زندان بودم از من ســراغى 
نگرفت. نه مســئوالن نه همکاران هیچکدام حتى سراغ من هم 

نیامدند.
گلپایگانى درباره فعالیت هاى سینمایى گفت: امیدوارم بتوانم دوباره 
فعالیت کنم. دلم مى خواهد دل مردم را شــاد کنم و آنها دوباره به 
برنامه هایى که مى سازم بخندند. من شخصیت «آتقى» را دوست 
دارم و همان را ادامــه خواهم داد. بعضى هــا مى گفتند من اعتیاد 
دارم، اما هیچ وقت به مواد مخدر نزدیک نشده ام و نمى شوم. فیلم 
«نقطه ضعف» و «شیالت» از کارهایى است که همواره در یاد من 
هستند و آنها را دوست دارم. تهیه کننده فیلم «نقطه ضعف» خودم 
بودم و حاضرم دوباره این فیلــم را نمایش دهم. «نقطه ضعف» در 

سانفرانسیسکو و سن خوزه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این تهیه کننده ســینما درباره آثارى که تا به امروز ســاخته است 
گفت: تا به امــروز فیلم هاى زیــادى را تهیه کــرده ام مى توان از 
«شیالت»، «مزدوران»، «عصیانگر» و «مردان ایستاده مى میرند»

 اکنون که آزاد هستم نزد همکاران قدیم رفتم و امیدوارم با آنها بتوانم 
همکارى کنم. اوضاع درآمدى ام مناسب نیست و امیدوارم اوضاع 

مطلوب شود.

ى 
ت مى کنند. مردم از من مى پر

ىدر ســینما فعالی ر
پرسند با 

ید سینمایى چرا کم کار شده اى و من در جواب
وجود این همه تول

ههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهانها ب آ هیچ پاسخى ندارم.

بازگشت «جناب خان» به «خندوانه» هنوز قطعى نیست

 «قاتل اهلى» 
باالخره کى اکران مى شود؟

فیلم سینمایى «قاتل اهلى» ساخته مسعود کیمیایى 
مدتى است قرارداد خود را در شوراى صنفى نمایش 
به ثبت رســانده اما همچنان در صف اکران باقى 

مانده است.
ثبت قرارداد فیلم ســینمایى «قاتل اهلى» ساخته 
مســعود کیمیایى 23 مردادماه در شــوراى صنفى 
نمایش به ثبت رسید و اعالم شــد این فیلم بعد از 
اکران «قهرمانان کوچک» اکران خواهد شــد. اما 
اکران فیلم «قهرمانان کوچــک» با توجه به اقبال 
مخاطبان ادامه یافت و توانســت نظر مخاطبان را 

جلب کند. 
منصور لشــکرى قوچانى درباره اکران فیلم «قاتل 
اهلى» گفت:هنــوز زمان دقیقى بــراى اکران به 
ما از ســوى شــوراى صنفى نمایش اعالم نشده 
اســت اما با توجه به فــروش فیلــم «قهرمانان 
کوچــک» احتمــاًال فیلــم 26 آبان مــاه اکران 

مى شود. 
فیلــم «قاتــل اهلــى» یکــى از گزینه هــاى 
نوروز 96 بود کــه امکان نمایــش در این زمان را 
نیافــت؛ فیلمى که دربــاره معضــالت اقتصادى 
اســت و بــه نوعــى دیالوگ هاى آن مانیفســت 

اقتصادى کیمیایى به شمار مى آید. 
در ایــن فیلــم بــه خیانــت مؤسســات بانکى 
بالتکلیــف همچنــان  کــه  شــده  توجــه 

 اکران است. 
اینکه فیلم کودك و نوجوان نظــر مخاطبان را به 
خود جلب کند بســیار خوب اســت و قابل اعتنا اما 
فیلمى که بعــد از «قاتل اهلى» در گــروه آزادى 
به ثبت رســیده اســت با ایــن روند کامــًال نابود 

مى شود. 
با شرایط فعلى اکران فیلم دو هفته اى «قهرمانان 
کوچک» فعًال ادامــه خواهد داشــت و نهایتًا اگر 
26 آبان ماه «قاتل اهلى» اکران شــود هفت هفته 
فیلم در اکران باقى مى ماند و در نهایت فیلم بعدى  
«کمــدى انســانى» در دى ماه اکران مى شــود. 
فصلى که همه سینما درگیر جشــنواره فیلم فجر 

مى شوند.
 بــا ایــن رونــد و سیاســت شــوراى صنفــى 
نمایــش فیلم هــاى فرهنگــى که حرفــى براى 
گفتن دارنــد نابود مى شــوند و تنهــادر اکران دو 
هفته اى فیلم  ســوزى با روند بیشترى اتفاق خواهد

 افتاد.

پیــش تولید فیلم ســینمایى 
«ســوءتفاهم» در حال انجام 
است و گفته مى شود اکبر عبدى، 
بازیگر پیشکســوت سینماى 
ایران به جمع بازیگران این 
فیلم اضافه شده است. پیش 
از این حضور لیالحاتمى و 
صابر ابــر در تازه ترین 
اثر احمدرضا معتمدى 

قطعى شده بود. 
اکبر عبدى پیش از 
این در فیلــم «قاعده 
بازى» بــا احمدرضا 
معتمــدى همکارى 
داشت و این دومین 
دو  این  همــکارى 
هنرمنــد به شــمار 

مى آید. 
تاکنــون حضور پیمان 
شادمانفر برنده سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمبردارى 
در ســى و چهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر به عنوان 
مدیر فیلمبردارى «سوءتفاهم» 
انتخاب شده اســت. همچنین 
کیوان مقدم، برنــده تندیس 
بهتریــن طراحــى صحنه از 
نوزدهمین جشــن خانه سینما 
طراح صحنه جدیدترین فیلم 

احمدرضا معتمدى است. 
احمدرضا معتمدى، کارگردانى 
در شش فیلم سینمایى بلند از 
جمله «قاعده بازى» و «آلزامیر» 
را در کارنامــه خــود به ثبت 
رسانده و  هفتمین اثر بلند خود 
را با نام «ســوءتفاهم» جلوى 
دوربین مى برد. «سوءتفاهم» 
به تهیه کنندگى جلیل شعبانى 
و محصــول ســازمان هنرى 

رسانه اى اوج است.

عبدى به بازیگران 
«سوءتفاهم» پیوست

مجموعه «شب عید» سعید آقاخانى
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علت هاى زیادى وجــود دارد که باعث ایجاد 
حالت تهوع بعد از غذا خوردن مى شود. اما علت 

حالت تهوع بعد از غذا چیست؟

حساسیت غذایى
برخى از غذاها مانند: صدف، آجیل یا تخم مرغ 
مى توانند باعث فریب سیستم ایمنى شده تا آنها 
را به عنوان مهاجم مضر خارجى شناسایى کند. 
وقتى یکى از این مواد حساسیت زا را مى خورید، 
سیستم ایمنى شما با مجموعه اى از رویدادها 
روبه رو مى شود که منجر به انتشار هیستامین و 

سایر مواد شیمیایى در بدن مى شود.

مسمومیت غذایى
غذاهایى که مدت زمــان زیادى مانده اند یا به 
اندازه کافى سرد نشده اند، باکترى ها، ویروس ها 
و انگل هایى را به خود جذب مى کنند که منجر 

به بیمارى شما مى شــود. عالیم مسمومیت 
غذایى، تهوع، استفراغ و اسهال است که معموًال 
در عرض چند ساعت پس از خوردن غذاى آلوده 

شروع مى شود.

ویروس معده
این مشکل رایج که گاهى به نام «آنفوالنزاى 
معده» شناخته مى شــود، روده را آلوده کرده و 
باعث ایجاد عالیمى در دستگاه گوارش از جمله 
تهوع، استفراغ و اسهال مى شــود. با نزدیک 
شــدن بیش از حد به افراد بیمار یا خودرن غذا 
یا نوشــیدن آبى که در تماس با آلودگى بوده، 

مى توانید به این ویروس مبتال شوید.

باردارى
یکى از اولین نشــانه هاى باردارى، ناراحتى و 
احساس تهوع است که اغلب در ماه دوم باردارى 

شروع مى شود. تغییر ســطح هورمونى عامل 
تهوع باردارى است. 

هر چند بــه طور رســمى به نــام «بیمارى 
صبحگاهى» شناخته مى شود، این حالت تهوع 
ممکن است هر زمانى ایجاد شود از جمله موقع 
غذا خوردن. گاهى اوقات بو یا مزه غذایى خاص 
کافى است تا معده شــما را به هم بپیچد. این 
احساس موقتى اســت و خطرى براى جنین 

ندارد.

رفالکس اسیدى
احساس سوزش پشت جناق سینه که با عنوان 
سوزش سر دل هم شــناخته مى شود، نشانه 
مشخصى از بیمارى دســتگاه گوارش است، 
ولى این شرایط مى تواند باعث ایجاد تهوع هم 
بشوند. بیمارى رفالکس اسید معده زمانى اتفاق 
مى افتند که دریچه عضالنى بین مرى و معده 

دچار اختالل شود و اسید معده وارد مرى شود.

 اضطراب و استرس 
استرس نه تنها باعث عوارض روى احساسات 
تان مى شود. روى سالمت جسمى شما هم 

تأثیر گذار است. 
یک طالق ســخت یا از دســت دادن کار 
مى تواند باعث شود اشــتهایتان را از دست 
بدهید یا بعد از غذا خوردن احساس ناراحتى 
کنید. این نوع حالت تهوع باید پس از اینکه 
اســترس خود را تحت کنترل قــرار دادید، 

برطرف شود.

 درمان سرطان 
بعضى داروهاى شــیمى درمانى باعث تهوع 
مى شــوند. این حالت تهوع پس از درمان به 

پایان مى رسد.

 بیمارى کیسه صفرا
کیسه صفراى شما اندامى است که در سمت 
راست باالى شکم قرار دارد. این اندام به هضم 

چربى ها در بدن کمک مى کند.
 ســنگ هاى صفراوى و دیگر بیمارى هاى 
کیســه صفرا مى توانند توانایى شــما را براى 
هضم چربى هــا تحــت تأثیر قــرار دهند. 
در نتیجه احساس ناراحتى در معده مى کنید به 
خصوص بعد از خوردن یک وعده غذاى چرب.

ســندروم روده تحریک پذیر 
(IBS)

IBS مجموعه اى از عالیــم بیمارى هاى 
دستگاه گوارش را دارد که شامل درد شکمى، 
اسهال و یبوست مى شــوند. حالت تهوع هم 
یکى از رایج ترین شــکایات افــراد مبتال به 

IBS است. 

مى دانید که درد دندان عموما در شب ها، هنگام خواب 
تشدید مى شود؟ به نظر شما چه دلیلى مى تواند براى این 

نوع درد وجود داشته باشد؟
شب ها با توجه به حالت دراز کشى که هستیم فشار کل 
ناحیه سر افزایش پیدا مى کند. به علت اثر جاذبه زمین و 
فشار خون، به طور طبیعى وقتى در حالت ایستاده هستیم 
مقدارى فشارى در عروق ناحیه سر و گردن وجود دارد و 
وقتى که دراز مى کشیم این فشار داخلى رگ ها مقدارى 
افزایش پیدا مى کند. همین امر باعث مى شود که عروقى 
هم که در ناحیه اتاق پالــپ وجود دارد (اتاق مخصوص 
عروق و اعصاب داخل دندان ها)، فشــار داخلى شــان 
افزایش پیدا کند. این اتاق پالپ، فضایى کوچک و کامًال 
محدود به بافت سخت دندان اطراف خود دارد و عالوه 
بر عروق خون رســان موجود در ایــن اتاقک کوچک، 

اعصــاب دندان هم وجــود دارند. و 
متعاقباً ابا افزایش فشار عروق، 
فشار بیشــترى روى اعصاب 

مجاور به وجود مى آید و 
در دندان در این 

حالت احساس درد به وجود مى آید.
پس بر اساس همین مکانیسم است که بیمارى که دچار 
درد شبانه دندان شده است، به جاى خواب بلند مى شود و 
قدم مى زند. چراکه چون سرپاست باعث کاهش فشار در 
عروق داخلى دندان شده و به محض خوابیدن درد تشدید 
مى شود البته باید بدانید که نهایتًا براى درمان حتمًا باید 
به دندانپزشک مراجعه و نســبت به درمان (به احتمال 

قوى درمان عصب کشى) اقدام کنید. 
بعالوه جالب است بدانید در بعضى مواقع (و نه همیشه) 
بیمارانى که با درد دندان دســت و پنجه نرم مى کنند، 
ممکن است به این نتیجه برسند که استفاده و نوشیدن 
آب خنک موجب تســکین درد دندان در آنها مى شود. 
دلیل این پدیده هم دقیقًا اثــر انقباضى «آب با حرارت 
پایین» روى عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و حذف 
فشار این عروق از روى اعصاب مجاور و اتمام تحریک 

است.

تقویت بدن در روزهاى پاییزى برخى از افــراد با کوچک ترین باد ســردى دچار 

سرماخوردگى و بیمارى هاى ویروسى مى شوند. 

در این مطلب مواد غذایى مناسبى براى افزایش 

مقاومت بدن در فصل پاییز ارائه شده است.

گردو

 را در ســاالد بریزید و یا در وعده صبحانه 
گردو

به همراه پنیر میل کنید. چــون یک ماده غذایى 

ضرورى براى فصل پاییز اســت. گردو سرشار از 

 E آنتى اکسیدان ها، امگا 3ها، پروتئین، ویتامین

و B و همچنین حاوى پتاســیم، فسفر، منیزیم، 
کلسیم و آهن است. 

تره فرنگى

تره فرنگى صرفــاً براى الغرى کاربــرد ندارد. 

این ســبزى همچنین حاوى آنتى اکسیدان ها و 

راوان بــوده و به راحتى مى توانید 
ویتامین هاى ف

از آن ســوپى خوشــمزه براى روزهاى پاییزى 
درست کنید. 

D ماهى هاى حاوى ویتامین

فصل پاییــز با وجود تمــام زیبایى هایش، باعث 

افسردگى و بى حالى در بسیارى از افراد مى شود. 

دلیل آن نیز کاهش نور خورشــید است که براى 

ى افراد ایجاد افسردگى مى کند. براى مقابله 
برخ

با کمبود ویتامین D حاصل از نبود نور کافى باید 

به فکر افزایش جذب این ویتامین از طرق دیگر 

ماهى باشــید. توصیه مى کنیم به 
مانند مصرف 

ســراغ ماهى هاى کوچک مانند ماهى ساردین و 

 مخالى بروید. چون این نوع ماهى ها 
ماهى خال

حاوى فلزات سنگین کمترى هستند.

عسل

ز سال استفاده 
ل در هر فصلى ا

ه مى توان از عس
گرچ

ت رژیم غذایى 
 غذایــى باید پاى ثاب

کرد، اما این ماده

شد. عسل با ویروس ها و باکترى ها مقابله 
فصل پاییز با

این شــما را از 
هابى دارد. بنابر

کرده و خاصیت ضدالت

صل دور مى کند.
بیمارى هاى این ف

مرکبات

عنى فروکتوز به 
 که قند میوه ها ی

فیبرها باعث مى شوند

ن شود و با مصرف آن ها احساس 
ى وارد جریان خو

آرام

ت. اگر از مشکالت 
دتى خواهید داش

سیرى طوالنى م

زانه تا سه واحد 
ید، مى توانید رو

ــى رنج نمى بر
گوارش

مرکبات میل کنید. 

کدوحلوایى

چشم نواز، منبع 
 کدوحلوایى با رنگ هاى نارنجى 

انواع

ى هستند که باعث تقویت سیستم 
تى اکسیدان های

آن

جم خارجى مى شوند. 
برابر عوامل مها

دفاعى بدن در 

حلوایى نیز منبع 
اشد که تخمه هاى داخل کدو

یادتان ب

عدنى فوق العاده اى 
امین ها و مواد م

خوب پروتئین، ویت

هن، فســفر، زینک، مس، پتاسیم و...
مانند منیزیم، آ

ین میوه با گوشت و تخمه هایش 
ــتند. در واقع ا

هس

ت سالمتى و قدرت بدنى است.
دوس

ى
زینک، مس، پتاسیم و... ر

میوه با گوشت و تخمه هایش
سیب بدنى است.

ویــد روزى یک عدد 
مثل معروف مى گ

یک ضرب ال

صل پاییز، 
ى کند. در ف

کتر دور م
ما را از مطب د

سیب ش

ازار میوه 
 تازه وارد ب

که تازه به
البى هایى 

ســیب ها و گ

و در عین 
ر هستند 

طعم و آبدا
ســیار خوش 

مى شوند ب

د. توصیه 
ى بیشــترى دارن

ا و فیبرها
ویتامین ه

حال، 

ه طور مرتب سیب و 
صل پاییز ب

شــروع ف
ى کنیم با 

م

میل کنید.
گالبى 

 انگور

سیدان ها، 
بع آنتى اک

ه جزء منا
رمز یا سیا

ر سفید، ق
انگو

 ویتامین C اســت. 
امین هــاى B6 ،B2 ،B1 و

ویت

روکتوز است و 
سرشار از ف

 که انگور 
بهترى است بدانید

ى و کسالت شما 
نگى و بى حال

حتى گرس
تواند به را

مى 

را برطرف کند.

د ىش د ا ده د اس د اش هصف ىکک ا ب

م
ت
ن
ش

روزى یک عدد  یــد

صل پاییز، 
کند. در ف

ازار میوه 
وارد ب ازه

و در عین 
ستند 

د. توصیه 
دارن

تب سیب و 

ها،
ت.

لم ها
 ک

کلم یا 
، گل 

کلم برگ
 مانند 

 باشند
گى که

ا هر رن
لم ها ب

ک

 سرما 
 فصل

د براى
ت مفی

بزیجا
 جزء س

م قرمز
ى و کل

بروکل

 دلیل 
 که به

هستند
المتى 

هاى س
نجینه 

م ها گ
تند. کل

هس

دان ها 
ى اکسی

نین آنت
و همچ

 C و B امین
الى ویت

یزان با
م

شوند. 
ن مى 

نى بد
تم ایم

سیســ
ویت 

عث تق
سیم با

و پتا

ختلف 
هاى م

 بــا رنگ 
کلم ها

 انواع 
ــم از

مى کنی
وصیه 

ت

 ویژه 
ده خواص

ن دهن
ى نشا

هر رنگ
 چون 

 کنید.
ستفاده

ا

المت 
قاى س

عث ارت
ـفید با

لم سـ
لم و ک

 گل ک
 است.

خود

وکلى 
ارد. بر

یرى د
ص ضد پ

مز خوا
کلم قر

شوند. 
ب مى 

قل

ى کنند.
یى کمک م

وه بینا
ویت ق

ز به تق
اى سب

 کلم ه
و

چرا دندان درد شب ها به سراغمان مى آید؟

بر عروق خون رســان موجود در ایــن اتاقک کوچک، 
اعصــاب دندان هم وجــود دارند. و 

متعاقباً ابا افزایش فشار عروق، 
فشار بیشــترى روى اعصاب 

مجاور به وجود مى آید و 
در دندان در این 

پایین» روى عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و حذف
فشار این عروق از روى اعصاب مجاور و اتمام تحریک

است.

به بیمارى شما مى شــود. عالعلت هاى زیادى وجــود دارد که باعث ایجاد ث ایجاد 
علت حالت تهوع بعـد از غذاعلت حالت تهوع بعـد از غذا

مهمترین
 عامل بروز چاقى

محققان باور دارند، بزرگساالنى که کمتر از  هفت ساعت 
خواب شبانگاهى دارند بیش از دیگر افراد مستعد چاقى 

و اضافه وزن هستند.
کارشناسان در تازه ترین بررسى هاى خود به این نتیجه 
رســیدند که علت اصلى چاقى عدم توازن بین مصرف 
کالرى و سوزاندن آن اســت و بر اساس شواهد موجود، 
کم خوابى و بى خوابى مى توانــد در بروز این عدم توازن 

نقش داشته باشد.
کارشناســان باور دارند، چاقِى در اثر بى خوابى بیش از 
کودکان در بزرگساالن خودنمایى مى کند و آنها با الگوى 
خواب ضعیف و نامنظم، زمینه چاقى را براى خود فراهم 

مى کنند. 
آنها همچنین تذکر مى دهند که تغییر 

در ساعت درونى بدن در طوالنى 
مدت، با اختالل در تولید 

هورمون ها، موجب 
ایجاد مشکالت 
جــدى بــراى 
سالمت از جمله 

چاقى مى شود. 

این روزها باید چه چیزهایى بخوریم؟
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تغییر که دهند م کر مى دهند که تغییر کر
 بدن در طوالنى

در تولید 
ب

زگیل هاى مســطح زائده هاى پوستى هستند که به تدریج 
رشــد کرده و بیشــتر در نواحى صورت، گردن، پاها، پشت 
دســت هاو بازوها و جاهایــى از بدن کــه مرتب اصالح 

مى شوند، به وجود مى آیند.
در ادامه یکسرى درمان هاى خانگى مطرح خواهد شد که 

براى خالص شدن از دست زگیل هاى مسطح، مؤثرند.
سرکه سیب

اسید استیک موجود در سرکه سیب با هرگونه رشد 
سلول ها و بافت هاى غیرعادى پوست مقابله 

مى کند.
در ضمن ســرکه ســیب داراى خواص ضد 
ویروســى بوده و در نتیجه، درمان زگیل ها را 

سرعت مى بخشد.

پوست موز
پوست موز داراى آنزیمى به نام پروتئولیتیک بوده و باعث از 

بین رفتن زگیل ها مى شود.
براى استفاده، شب ها قبل از خوابیدن، مقدارى از پوست موز 
را جدا کرده و آن را روى زگیل ها قرار داده و آن را شب تا صبح 

به حال خود رها سازید.
سیر

سیر داراى خواص ضد ویروسى قوى بوده و سیستم ایمنى 
بدن را نیز تقویت مى کند.
روغن کرچک

اســتفاده از روغن کرچک مى تواند جلوى رســیدن هوا و 
رطوبت به ویــروس را گرفته و به مرور زگیل هــا را از بین 

ببرد. 

درمان هاى خانگى زگیل

”آگهى دعوت سهامداران شرکت”آگهى دعوت سهامداران شرکت
 ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه  ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه 

هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهانهیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 39370 
و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که در ساعت 8 
مورخ 96/08/30 در محل اصفهان خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 
و تلفن 34472074 تشکیل مى گردد و جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 10 صبح مورخ 96/08/01 
در محل خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و تلفن 34472074 نیز 

تشکیل مى گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: 

1- انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع: 

انتخاب اعضاى هیئت مدیره
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مالک ایرانى اورتون به دنبال سیمئونه

نارنجى باوفا در گرجستان   

در حالى که تمام تمرکز و حواس فدراسیون فوتبال به فوتبال مردان است و نگرانى 
و دلمشغولى باشگاه ها و مشکالتشــان لحظه اى مردان فدراسیون نشین را رها 
نمى کند، برنامه 90 هفته گذشــته در اقدامى ارزنده که نشان دهنده مسئولیت 
اجتماعى این برنامه است، گل فاطمه پاپى را به عنوان یکى از گل هاى برتر ماه 
انتخاب کرد تا نشــان دهد که رصد کردن اخبار فوتبال زنان را نیز در برنامه هاى 

خود لحاظ مى کند.
این در حالى اســت که فدراســیون فوتبال متولى فوتبال زنان و مردان است اما 
مدتهاست که وظیفه واقعى خود را فراموش کرده و تنها دغدغه اش رسیدگى به 
نیازهاى سرمربى تیم ملى بزرگساالن، رفع و رجوع کردن مشکالت مالى تیم هاى 

پایتخت نشین، کلنجار رفتن بر سر حق پخش تلویزیونى 
و نحوه بلیت فروشى هاى پر دردسر است و هزاران مشکل 

ریز و درشت است. نگاه پدرساالرانه اى که فدراسیون فوتبال 
به این ورزش دارد، زنان را به انزوا و مهجور ماندن در عرصه داخلى 
سوق مى دهد. خبرى از تیم هاى قهرمان نیست چون مشکالت 
مالى که مانع فعالیت آنهاست امانشان را مى برد و عطاى کار را 
به لقاى آن مى بخشند. اگر فدراسیون فوتبال وظیفه اى در قبال 

تأمین هزینه هاى باشگاه ها ندارد – انتقادى که به 
باشگاه هاى زنان مى شود که چرا چشمتان به 

دست فدراسیون است – پس نباید به اســتقالل و پرسپولیس و تراکتورسازى هم 
کمک کند.

اما مشکل اینجاست که پدر این خانواده پر جمعیت و بزرگ تنها پسرانش 
را مى بیند و ترجیح مى دهد که دخترانش همچنان در اندرونى 
باقى بمانند. باز هم یک 20 دیگر در کارنامه 90 ثبت شــد و 
نشان داد که یک رســانه تا چه اندازه مى تواند تأثیرگذار 
و مثمرباشــد. فدراسیون نشین ها چشــم هایشان را 
بسته اند و سعى مى کنند که چیزى نشنوند اما فوتبال 

زنان واقعیتى است که وجود دارد. 

چند سال پیش در زمان برگزارى رقابت هاى جام جهانى در برزیل 
این رقابت ها در برخى از سینماهاى تهران به اکران در مى آمد و 
به شدت هم مورد استقبال زنان و مردان پایتخت قرار گرفت و تب 
فوتبالى جام جهانى را فراتر از بحث حضور ایران در این رقابت ها 

به تهران منتقل کرد.
شهرهایى مانند مشهد و تبریز هم نه به  گستردگى تهران ولى در 
اشلى پایین تر این طرح را پیاده کردند که در آن شهرها هم بنا بر 
گزارش هاى اعالم شده این موضوع با استقبال  خوبى رو به رو شد.

آن ایام طرحى را براى عملیاتى شدن این اقدام در اصفهان مطرح 
کردیم که البته خیلى فرصتى براى تأمل و اندیشیدن در مورد آن 
مهیا نشد. حاال با گذشت چند سال بار دیگر پیشنهاد مى دهیم که  
هیئت فوتبال شهرمان،  دو باشگاه اصفهانى و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان در این مورد همفکرى و با طرحى جامع به 
سوى تحقق این ایده بروند. اینکه شرایطى مهیا شود تا دیدارهاى 
تیم ملى فوتبال، دیدارهاى  مهم و حســاس تیم هاى سپاهان و

ذوب آهن، رقابت هاى مهم باشــگاهى در لیگ قهرمانان اروپا و 
لیگ هاى معتبر این قاره، مسابقات جام  جهانى و  جام ملت هاى 
اروپا به طور زنده در یکى از سینماهاى اصفهان پخش و در صورت 

استقبال سینماهاى دیگرى نیز در ساعات مشخص 
براى این منظور در نظر گرفته شود قطعاً تحولى 

بزرگ در عرصه ورزش و ایجاد شور  فوتبالى 
در اصفهــان خواهد بود. چقــدر جالب و 
خاطره انگیز بود که در تهــران هواداران 
فوتبال به همراه خانــواده هاى خود براى 

تماشاى مسابقات به ســینما  مى رفتند و ما 
نیز در اصفهان  تمهیداتى را مهیا کنیم تا 
خانواده ها بتواننــد دیدارهایى که به آن 

اشاره کردیم را در سینما ببینند.
  البتــه ایــن نکته را 

فراموش نکنیم که این طــرح در تهران با چالــش هایى مواجه 
شد و در مقاطعى نیز که درخواســت هایى براى تداوم آن پس از

رقابت هاى جام جهانى برزیل وجود داشت، متوقف شد که الزم 
است براى انجام این کار در اصفهان همه مخالفت هاى احتمالى 
بررسى و در نشســتى با نهادهایى که امکان دارد باانجام این کار 
موافق نباشند، تعامالت الزم صورت پذیرد. برخى اخبار آن روزها 
را که این ایده جالب در تهران را با دست اندازى هایى مواجه و در 

نهایت متوقف شد را با هم مرور مى کنیم:
تــداوم پخــش بــازى هــاى فوتبــال در ســینما پــس از

رقابت هاى جام جهانى برزیلى با حواشى مختلفى روبه رو شد، مدیر 
وقت اداره  نظارت و ارزشیابى سازمان سینمایى، رسماً مجوز پخش 
فوتبال را براى همه، در سینماها داد درحالى که اداره اماکن سینماها 
را از پخش فوتبال براى خانم ها منع کرده بود و اتفاقاً دو سینماها هم 
به دلیل اینکه به بانوان بلیت فروخته بودند، چند روزى پلمب شدند 
و برخى دیگر هم به دلیل اینکه بلیت فروشى فقط باید براى آقایان 

باشد،مسابقات را پخش نکردند. 
در آن مقطع سجادپور یکى از مدیران وقت سازمان سینمایى معتقد 
بود که «تمامى تصمیمات و اتفاقات مربوط به سالن نمایش هاى 
فیلم منحصراً به اداره کل نظارت و ارزشــیابى ســینماى کشور 
مربوط مى شود و دیگر نهادها و مراکز در این باب هیچ 
مسئولیتى ندارند و حیطه مسئولیت دیگر نهادها به 

خارج از سالن ها و سطح جامعه مربوط مى شود».
در همان مقطع یک کارشناس سینمایى اینگونه 
ابراز عقیده کرد: نمایش فوتبال در ســالن هاى 
سینما بخشى از مشکالت نیروى انتظامى را کم 
مى کند. امیرحسین علم الهدى به خبرگزارى ها 
گفته بود: پخش مسابقات فوتبال در سینماها 
را از دو منظر اقتصــادى و اجتماعى مفید 
است. وقتى با افت 50 درصدى 
مخاطب مواجه هســتیم، 
نمایش فوتبال در سینماها 
براى خانواده ها راهى براى 
امرار معاش سینماهاست. 
مدیر ســابق پردیس 
ملــت  ســینمایى 

همچنین به منظر اجتماعى این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت:  
پایین بودن ســطح تفریحات مردم در ایران یک عارضه است و 
نمایش فوتبال در ســینماها مى تواند، بخشى از مشکالت نیروى 
انتظامى را حل کند. مردم به دلیل تفریحات دسته جمعى مى توانند 
داخل سینما بیایند و بخشى از هیجانات سالم را تخلیه کنند، مانند 

تجربه موفقى که پیش از این داشته ایم. 
 همچنین در سال 93 رئیس انجمن سینماداران از مخالفت شدید 
نیروى انتظامى با این طرح خبر داد و  گفته بود: اگر واقعاً نظر نیروى 
انتظامى بر این باشد که خانواده ها نتوانند همراه یکدیگر در سینماها 
مسابقات را تماشا کنند، ما هم از پخش مسابقات فوتبال صرف نظر 
مى کنیم. محمدقاصد اشــرفى در گفتگویى در این باره بیان کرد:  
موضع رسمى خود را پس از جلسه اى که در این باره خواهیم داشت 
اعالم مى کنیم اما اگر نگرانى نیروى انتظامى بر این است که فوتبال 
فقط براى قشر خاصى پخش شود، حاضر نیستیم نگرانى آنها بیشتر 
شود.او گفت: بنابراین اگر قرار باشد خانواده ها براى تماشاى فوتبال 

به سینماها نیایند، آن را پخش نمى کنیم.
در آن ایام  ســردار احمد رضا رادان، جانشین وقت فرمانده ناجا در 
مورد پخش فوتبال جام جهانى در سینماها اعالم کرده بود: پخش 
مسابقات فوتبال جام جهانى در سینماها به صورت مختلط ممنوع 

است.
وى در این باره گفته بود: سینماها مى توانند به صورت جداگانه یک 
سالن را به زنان و دیگرى را به مردان اختصاص دهند اما پخش به 

صورت مختلط ممنوع است.
اما آخرین خبر در این باره چه بود:

شــهریور 96 این خبر بر روى خروجى برخى خبرگزارى ها قرار 
گرفت: پخش مســابقات فوتبال در ســالن هاى سینمایى فعًال 
ممنوع است. بعد از کسب مجوزهاى الزم ازسوى وزارت ارشاد 

و فدراسیون فوتبال در شورا درباره این مسئله تصمیم گیرى شود.
برخى سالن هاى سینما در هفته هاى اخیر به جاى نمایش فیلم 
اقدام به پخش مسابقات فوتبال مى کردند که این امر اعتراضاتى را 
به دنبال داشته است. غالمرضا فرجى (سخنگوى شوراى صنفى 
نمایش) در این باره گفت: پخش مسابقات فوتبال در سالن هاى 

سینمایى فعًال ممنوع است.
وى ادامه داد: البته این مســئله در جلسه شوراى صنفى نمایش 
طرح و مصوب شد بعد از کســب مجوزهاى الزم ازسوى وزارت 

ارشاد و فدراســیون فوتبال در شــورا درباره این مسئله 
تصمیم گیرى شود.

 اصفهان تشنه سینما فوتبال
 آنچه کامًال براى ما در این باره هویدا شده این است که هیچ 
قانونى مشخصى در این باره وجود ندارد. در برخى شهرهاى ایران 

این طرح هنوز به شکلى محدود اجرا  مى شود و هیچ مخالفتى 
هم با آن نشده اســت. در تهران  برخى اوقات به این طرح گیر 
داده اند. یک بار به کلیت طرح و بار دیگر هم به حضور همزمان 
آقایان و بانوان در سینما، در حالى که در برج میالد این کار تقریبًا 

بدون هیچ مشــکل خاصى  هنوز که هنوز است در حال 
اجراست.

بنابراین مى توان به انجــام آن در اصفهان امیدوار 
بود. الزمــه این کار این اســت که  نهــادى مانند 
هیئــت فوتبال اســتان در خط مقدم اجــراى این 

طرح قرار گیرد و با جلب مشــارکت شــوراى شهر، 
باشگاه هایى مانند سپاهان و ذوب آهن  و کانون هواداران 

این دو مجموعه بتواند ضمانت اجرایى آن را باال ببرد. تعامل و 
هماهنگى هاى الزم با اداره ارشــاد، نیروى انتظامى و ســایر 
نهادهایى که در این بین دیدگاه هایشان مهم و تأثیرگذار است نیز 
به ماندگارى و دوام طرح سینما فوتبال کمک بسیارى خواهد کرد. 
اگر در نهایت اجازه برپایى این طرح باشرط اینکه براى خانم ها و 
آقایان جداگانه و در دو سالن مجزا به نمایش در آید نیز صادر شود، 
خیلى نباید به آن خرده گرفت. این کار بهتر از این است که اصل 

طرح سینما فوتبال هیچگاه در شهرمان  به اجرا در نیاید.
در اصفهانى که از لحاظ تفریح و گذراندن اوقات فراغت کمبودها و 
خألهاى بسیارى وجود دارد طرح سینما فوتبال مى تواند یک رخداد 
خوب و مثبت با استقبالى چشمگیر باشد و شور و شوق زیادى را 

براى جوانان این شهر به ویژه بانوان عالقه مند به فوتبال به 
ارمغان بیاورد. دختران هوادار فوتبال که امکان رفتن به

 اســتادیوم ها را ندارند و با تماشــاى مسابقات 
مهم فوتبال بر روى پرده ســینما مى توانند 

بخشــى از لذت و هیجــان فوتبال را 
دسته جمعى و در کنار دوستان خود 

احساس کنند.

فرهاد مشیرى قصد دارد «دیگو سیمئونه»، ســرمربى اتلتیکومادرید 
را بــراى فصــل آینده بــه نیمکــت تیمــش اضافه کند. مشــیرى 
ســهامدار اصلى باشــگاه اورتون اســت و از زمان حضورش در این 
تیم، هزینه زیــادى براى باشــگاه انجــام داده و بازیکنان 
بزرگــى جذب کرده اســت. اســکاى مدعى شــد که 
هدف اصلــى او براى فصــل آینده، جــذب دیگو 
سیمئونه، ســرمربى اتلتیکو اســت که شش فصل 
فوق العاده را در مادرید ســپرى کرده است. در این 
هفته، مشیرى با اعضاى هیئت مدیره باشگاه مالقاتى 

خواهد داشت و درباره حضور یک مربى جدید از فصل 
آینده در باشگاه، بحث و تصمیم گیرى خواهد شد. این 
در حالى است که شــایعات حاکى از آن است که اورتون

 قصد دارد تا پایان فصل، «ســم آالردایــس» را به عنوان 
سرمربى خود انتخاب کند.

ســیمئونه از ســال 2011 هدایت اتلتیکــو را برعهــده گرفت و 
موفقیت هاى چشمگیرى از جمله قهرمانى اللیگا و دو حضور در فینال 
چمپیونزلیگ با این تیم به دســت آورد. با این حال تیم سیمئونه هر دو 
فینال را مقابل رئال مادرید با شکست به پایان رساند و نایب قهرمان شد.

اقدام قابل تحسین فردوسى پور

«سینما فوتبال» در اصفهان «سینما فوتبال» در اصفهان 
راه اندازى کنیدراه اندازى کنید

پیشنهاد نصف جهان به مسئوالن استان؛پیشنهاد نصف جهان به مسئوالن استان؛

سامان قدوس بهترین مهاجم 
فصل فوتبال سوئد شد 

مراسم معرفى برترین هاى فصل 2018 - 2017 لیگ برتر فوتبال سوئد 
که با پخش  زنده تلویزیونى همراه بود برگزار شد که در آن سامان قدوس، 

ملى پوش ایرانى تیم اوسترساندس به جایزه ارزشمندى دست یافت.
اتحادیه فوتبال باشگاهى سوئد سه روز قبل نامزدهاى بخش هاى مختلف 
را معرفى کرد بود که در بخش برترین مهاجمان فصل، ســامان قدوس 
(اوسترساندس)، «کال هولمبرخ» (نورکوپینگ) و «مارکوس روزنبرخ» 
(مالمو) حضور داشتند. در این میان ســامان قدوس با کسب 46 درصد 
آراء هیئت داوران، به جایزه ارزشمند بهترین مهاجم فصل فوتبال سوئد 

دست یافت.
«گراهام پوتر»، سرمربى انگلیســى تیم اوسترساندس در غیاب سامان 
قدوس که در اردوى اروپایى تیم ملى فوتبال ایران حضور یافته اســت 
جایزه اش را دریافت کرد. پوتر درباره قدوس گفت: او توانمندى 
گلزنى و ایجاد شــانس گل دارد. مهاجمى قدرتمند و 

انسان خوبى است.
سرمربى اوسترساندس در ادامه با لبخند اظهار 
داشت: ســامان قدوس، آرام است و خیلى 
مى خندد. خیلى به من گــوش نمى کند 
اما هر از گاهى این کار را مى کند. او در 

مجموع خوب است.
سپس فیلم ضبط شــده اى از سوى 
سامان قدوس به مناسب دریافت 
جایــزه بهترین مهاجم ســال در 

تلویزیون سوئد پخش شد.
قدوس در ایــن فیلم گفت: خیلى 
خوشــحالم هستم. تشــکر بسیار 
بزرگى از همه، همبازیانم و کادر فنى 
تیم اوسترساندس مى کنم. بدون آنها اتفاقى رخ 
نمى داد. بازى هاى زیادى انجام دادیم که در 
مجموع براى ما بد پیــش نرفت. من واقعًا 
خوب شروع کردم و در پایان کار نیز شروع 
دیگرى داشتم. اعتماد به نفس زیادى 
در بازى هاى لیگ اروپا وقتى همه 
چیز به خوبى پیش رفت به دست 

آوردم.
«یان پرســون»، یکى از 
متخصصــان فوتبال و 
عضــو هیئــت داورى 
انتخــاب برترین هاى 
فوتبال سوئد نیز درباره سامان 
قدوس گفت: او کمى نسبت به 
خودش انتقادپذیر است. فصل 
بهار را خوب پشت ســر گذراند 
اما اتفاقى که در فصل پاییز 
براى سامان قدوس رخ داد 
انتخابش به عنوان مهاجم 
برتر ســال را بــراى من 
همچنین در  قطعى کرد.
بخش بهتریــن مربیان 
نیز گراهام پوتر، سرمربى 
اوسترســاندس جایــگاه 
نخست را کسب کرد. پوتر 
براى دومین  سال متوالى 
به عنوان بهترین مربى 

انتخاب شد.

افتخار ارزشمند براى ملى پوش ایرانى

مرتضى رمضانى راد

ما

م ىو ه م ن ر
اروپا به طور زنده در یکى از سینماهاى اصفهان پخش و در صورت 

استقبال سینماهاىدیگرى نیز در ساعات مشخص 
براى این منظور در نظر گرفته شود قطعاً تحولى 

بزرگ در عرصه ورزش و ایجاد شور  فوتبالى 
در اصفهــان خواهد بود. چقــدر جالب و 
خاطره انگیز بود که در تهــران هواداران 
فوتبال به همراه خانــواده هاى خود براى 

تماشاى مسابقات به ســینما  مى رفتند و ما 
نیز در اصفهان  تمهیداتى را مهیا کنیم تا 
خانواده ها بتواننــد دیدارهایى که به آن 

اشاره کردیم را در سینما ببینند.
  البتــه ایــن نکته را 

ش ن و ر و ى و
فیلم منحصراً به اداره کل نظارت و ارزشــیابى ســینماى کش
این باب ه مربوط مى شود و دیگر نهادها و مراکز در
مسئولیتى ندارند و حیطه مسئولیت دیگر نهاده
خارج از سالن ها و سطح جامعه مربوط مى شود»
در همانمقطع یککارشناسسینمایىاینگ
ابراز عقیده کرد: نمایش فوتبال در ســالن ه
سینما بخشى از مشکالت نیروى انتظامى را
مى کند. امیرحسین علم الهدى به خبرگزارى
گفته بود: پخش مسابقات فوتبال در سینم
را از دو منظر اقتصــادى و اجتماعى م
0است. وقتى با افت 50 درصد
مخاطب مواجه هســت
نمایش فوتبال در سینم
براى خانواده ها راهى بر
امرار معاش سینماهاس
مدیر ســابق پردی
ملــ ســینمایى 

فرهاد مشیرىقصد دا
را بــراى فصــل آیند
ســهامدار اصلى باش
تیم، هزینه زی
بزرگــى
هدف
سیم
فوق
هفته،

نارنجى باوفا در گرج

زرگ تنها پسرانش 
مچنان در اندرونى

0مه 90 ثبت شــد و 
مى تواند تأثیرگذار 
چشــم هایشان را 
 نشنوند اما فوتبال

 

ع اشاره کرد و اظهار داشت:  
 ایران یک عارضه است و 
خشى از مشکالت نیروى 
ات دسته جمعى مى توانند 
 سالم را تخلیه کنند، مانند 

نماداران از مخالفت شدید 
ته بود: اگر واقعاً نظر نیروى 
 همراه یکدیگر در سینماها 
سابقات فوتبال صرف نظر 
گویى در این باره بیان کرد:  
 در این باره خواهیم داشت 
امى بر این است که فوتبال

ر نیستیم نگرانى آنها بیشتر 
ده ها براى تماشاى فوتبال 

شین وقت فرمانده ناجا در 
اها اعالم کرده بود: پخش 
ا به صورت مختلط ممنوع 

ارشاد و فدراســیون فوتبال در شــورا درباره این مسئله 
تصمیم گیرى شود.

 اصفهان تشنه سینما فوتبال
 آنچه کامًال براى ما در این باره هویدا شده این است که هیچ 
قانونى مشخصى در این باره وجود ندارد. در برخى شهرهاى ایران 

این طرح هنوز به شکلى محدود اجرا  مى شود و هیچ مخالفتى 
هم با آن نشده اســت. در تهران  برخى اوقات به این طرح گیر 
داده اند. یک بار به کلیت طرح و بار دیگر هم به حضور همزمان
یتقریببابًا آقایان و بانوان در سینما، در حالى که در برج میالد این کار 

لللللحال بدون هیچ مشــکل خاصى  هنوز که هنوز است در 
اجراست.

بنابراینمى توانبه انجــام آن در اصفهانامیدوار
بود. الزمــه این کار این اســت که  نهــادى مانند 
هیئــت فوتبال اســتان در خط مقدم اجــراى این 

طرح قرار گیرد و با جلب مشــارکت شــوراى شهر، 
باشگاه هایى مانند سپاهان و ذوب آهن  و کانون هواداران 

این دو مجموعه بتواند ضمانت اجرایى آن را باال ببرد. تعامل و 
هماهنگى هاى الزم با اداره ارشــاد، نیروى انتظامى و ســایر 
نهادهایىکهدراینبیندیدگاههایشانمهموتأثیرگذاراستنیز

رین وسبه ن
فصل فوتبال سوئد ش

7 -2017 لیگ برت 8مراسم معرفى برترین هاى فصل 2018
که با پخش  زنده تلویزیونى همراه بود برگزار شد که در آن

ملى پوش ایرانى تیم اوسترساندس به جایزه ارزشمندى دس
اتحادیه فوتبال باشگاهى سوئد سه روز قبل نامزدهاى بخش
را معرفى کرد بود که در بخش برترین مهاجمان فصل، س
(اوسترساندس)، «کال هولمبرخ» (نورکوپینگ) و «مارک
ک ا ق ا ا ا ا ا ( ال ک( (مالمو) حضور داشتند. در این میانســامانقدوس با

آراء هیئت داوران، به جایزه ارزشمند بهترین مهاجمفصل
دست یافت.

«گراهام پوتر»، سرمربى انگلیســى تیم اوسترساندسد
اردوى اروپایى تیم ملى فوتبال ایران حضو قدوس که در
ججایزه اش را دریافت کرد. پوتر درباره قدوس گفت
گگگگگگگگلگلگلزگلزنى و ایجاد شــانس گل دارد. مهاج

انسان خوبى است.
سرمربى اوسترساندس در ادامه
داشت: ســامان قدوس، آرا
مى خندد. خیلى به من گـ
ر اما هر از گاهى این کار

مجموعخوب است.
سپس فیلم ضبط شــ
سامان قدوس به م
جایــزه بهترین مه

تلویزیون سوئد پخش
قدوس در ایــن فی
خوشــحالم هستم.
بزرگى از همه، همبازی
بدون تیم اوسترساندسمى کنم.
نمى داد. بازى هاى زیادى انج
مجموع براى ما بد پیــشن

خوب شروع کردمو در پایان
دیگرى داشتم. اعتماد
در بازى هاى لیگ ار
چیز به خوبى پیش

آوردم.
«یان پرســ
متخصصـ
ه عضــو
انتخــاب
لفوتبال سوئد نیز
قدوس گفت: او
خودش انتقادپذ

بهار را خوب پشت
که اااما اتفاقى
ببربراى سامان
ااااننتخابش به
ببربرتر ســال
ققطعى کر
بهتر بخش
نیز گراهام
اوسترســان

نخست را کس
ببربربربربربربرابراى دومی
بببه عنوان
انتخا

ورزش

 سر حق پخش تلویزیونى 
دسر است و هزاران مشکل 

الرانه اى که فدراسیون فوتبال
وا و مهجور ماندن در عرصه داخلى 
ى قهرمان نیست چون مشکالت 
مانشان را مى برد و عطاى کار را
اسیون فوتبال وظیفه اى در قبال

–دارد – انتقادى که به 

 چرا چشمتان به

ت –دست فدراسیون است – پس نباید به اســتقالل و پرسپولیس و

ککند کمک کند.ک
اما مشکل اینجاست که پدراین خانواده پر جمعیت و بز
رررررررررررا مى بیند و ترجیح مى دهد که دخترانش هم
0بببببببباباباباقىبمانند. بازهم یک 20 دیگر در کارنام
نننننششان داد که یک رســانه تا چه اندازه م
و مثمرباشــد. فدراسیون نشین ها چ
بسته اند و سعى مى کنند که چیزى
کزنان واقعیتى است که وجود دارد.

ابراهیم صادقى که از ابتداى لیگ هفدهم به جرگه مربیان پیوست در روزهاى اخیر به 
عنوان نماینده على دایى و تیم سایپا راهى گرجستان شد.

تیم فوتبال سایپا که در این دوره از رقابت هاى لیگ برتر توانست شروعى طوفانى داشته 
باشد و نظرها را به خود جلب کند بعد از  هفته چهارم و برد در برابر استقالل عطش خود 
را فروکش شده دید. اتفاقى که یکى از دالیل آن را مى توان مصدومیت زیاد بازیکنان 
این تیم دانست. اتفاقى که باعث شــد تا دســتان على دایى در دیدار هاى پس از آن  
خالى شود. ایوب کالنترى، شهاب بائوج، حامد شــیرى، رضا علیارى، مهدى ترابى،

حسین کنعانى زادگان و دانیال ماهینى را مى توان از این جمله بازیکنان دانست.
 بعد از دعوت چند باشــگاه گرجســتانى از نمایندگان ایرانى براى بازدید از امکانات و 
شرایط فوتبال این کشور و تبادل بازیکن بین تیم هاى ایرانى و گرجى در ابتداى فصل 
باعث حضور مربیانى چون قلعه نویى و جاللى در این کشور شد. پس از مدتى و به دلیل 
اتفاقات عنوان شده نوبت به تیم سایپا رسید تا به این موضوع به شکل جدى فکر کند و 
به همین دلیل على دایى مأموریت ویژه اى به مرد مورد اعتماد خود ابراهیم صادقى داد تا 

و جذب بازیکن راهى گرجستان شود و این اتفاق سبب شد تا براى شناسایى 
نارنجى وفادار سایپا در استادیوم هاى ورزشى 
گرجستان حضور پیدا کند تا بازیکنان 
حاضر در لیگ برتر این کشــور 
اروپایى را زیر نظــر گرفته و 
گزارش کامل و جامع خود 

را به دایى بدهد. 
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دیوار کج فرو مى ریزد!

 بناى لیگ حرفه اى در ایران بد گذاشته شده است. بنایى بر پول دولتى 
کارخانه ها، پولى که باید خرج ورزش کارگرى و غیرقهرمانى شــود، 
راست و ریس کردن حســاب ها با پولى غیرفوتبالى که باشگاه هاى 
کوچک را به یک باره به تیم هایى بزرگ تبدیل کرد. پیکان و ســایپا 
بدون تماشــاگر ند اما کمتر دیده شده مشــکل مالى داشته باشند اما 
ملوان، سپیدرود، حتى استقالل و پرسپولیس که تا بن دولتى  هستند و 
پرتماشاگر هاى دیگر هم اغلب دچار مشکالت مالى بوده اند. تماشاگر 
یک اصل براى درآمدزایى در فوتبال است. هر تیمى که هوادار بیشترى 
داشته باشد پول بیشترى هم مى سازد و این یک اصل پذیرفته شده 
است. موفقیت هاى باشگاه ها پول ساز هستند اما هیچ تیمى نمى تواند 
براى تداومش، به موفقیت هاى همیشگى تکیه کند. بناى بد موجب 
شده به جاى تیم هاى پرطرفدار، تیم هاى صنعتى یا تیم هایى که دولت 

مجبور است خرجشان کند جاى تیم هاى پرهوادار را بگیرند.
این دیوار تا ثریا کج رفته اما پایه ها لرزان  شده اند. بیشتر صنایع دیگر 
نمى خواهند و نمى توانند خرج فوتبال کنند یــا حداقل قصد دارند با 
کنترل بیشترى در آن هزینه کنند. پول نمى رسد، بازیکن ها اعتصاب 
مى کنند، بدهى ها روى هم تلنبار مى شــوند و به خصوص در دو تیم 
بزرگ پایتخت سوءمدیریت همیشــگى، کار را به بحران مى رساند. 
همه اینها ناشــى از اعتیادى اســت که فوتبال ایران به پول دولتى 
داشته. هر بار هم که بحث درآمدزایى پیش آمده مسئله حق پخش را 
مطرح کرده اند و برایش جنگیده اند. چه کسى حاضر است براى دیدن 
بازى پیکان و سایپا پول خرج کند که صداوسیما بابت این بازى پولى 
پرداخت کند؟ حتى براى حق پخش تلویزیونى هم تعداد هواداران لیگ 
اهمیت اساسى دارند و دست و پا زدن تیم هایى مثل ملوان یا سال ها 
لیگ یکى ماندن تیمى مثل نساجى به لیگ حرفه اى ضربه مى زند. 
جدا از حق پخش، تا همین دو سال پیش که دولت هزینه براى دو تیم 
پایتخت را قطع کرد، هیچکس فکر پول درآوردن از انبوه طرفداران 

دو تیم را نکرد.
همین سامانه هاى هوادارى، اگرچه بدعت  هستند و پول را مستقیم 
و بدون خدمات از مردم مى گیرند و به باشــگاه مى رسانند اما به هر 
حال اســتفاده از ظرفیت هواداران سه تیم پرطرفدارند. چرا تیم هایى 
مثل استقالل خوزستان یا نفت تهران اگر طرفدارى دارند و مى توانند 
پول سازى کنند از ظرفیت هایى شبیه به این استفاده نمى کنند؟ اگر 
کسى هوادار این تیم ها نیســت، حاضر نیست براى شان به استادیوم 
بیاید، یا پولى خرج کند چرا اصًال باید به حیاتشان در لیگ برتر ادامه 
بدهند؟ باشگاه هایى شبیه این اتفاقًا نباید هم جایى در باالترین لیگ 
که هزینه ها فاصله زیادى با لیگ هاى پایین تر دارد داشته باشند. لیگ 
برتر با هزینه هایى که آنها مى توانند انجام بدهند همخوانى ندارد. اصًال 

چرا کسى باید در چنین باشگاه هایى سرمایه گذارى کند؟
شاید الزم است این دیوار ذره ذره  یا حتى یک باره خراب شود و دوباره از 
پى، همه چیز روى هم گذاشته شود. شاید حتى ایران به لیگ حرفه اى 
احتیاج ندارد و باید آماتورى اداره شود. دستکم در لیگ آماتور جز پول 
مفت، دیدن شدن از سوى هوادارها هم اهمیت پیدا مى کند و بازیکنى 
ملوان و نساجى و نفت آبادان و شاهین بوشهر و چوکا را براى پیکان و 

سایپا و ذوب آهن و استقالل خوزستان رها نمى کند.  

 «وینفرد شفر» در مدتی که وارد ایران شده و روي نیمکت 
استقالل نشسته، بر خالف سن و سالش و نیز تصویري که 
ما عموماً از آلمانی ها در ذهن داریم، آدم شــاد و خونگرمی 
نشان داده است. از نظر فنی هم که هنوز قضاوت در مورد او 
زود است، هرچند فعًال کارش را بد شروع نکرده و خیلی از 

استقاللی ها به او امیدوار شده اند.
 با وجود این، نمی توان کتمان کرد که برخی رفتارهاي شفر 
واقعاً عجیب است. مثًال هنوز به ایران نیامده از قولش نقل 
کردند خواهان بازگشت بهنام برزاي شده، اما بعداً در اولین 
نشست خبري اش پس از بازي با فوالد نشان داد حتی اسم 
بازیکنان فعلی تیمش را هم نمی داند، چه برسد به بازیکن 
فصل قبل! شفر سپس در فراز دیگري از حرف هایش مدعی 
شد فرهاد مجیدي را نمی شناســد و اصالً نمی داند او االن 
کجاست، اما بعداً در سایت رسمی استقالل از قولش نوشتند 

اشتباه شده و مگر ممکن است کسی مجیدي را نشناسد؟! 
حاال هم عین این داستان در مورد محمد تقوي تکرار شده و 
پیرمرد آلمانی بعد از تکذیب اولیه مکالمه و مذاکره با او، باز 
هم روي سایت باشگاه اعالم کرده روزهاي اول حضورش 
در اســتقالل یک تماس تلفنی با تقوي داشــته و با این 
پیشکسوت آبی ها در مورد برخی کلیات صحبت کرده است. 
حاال این وسط معلوم نیست مشکل از جناب شفر است یا 
سایت رسمی باشگاه اســتقالل؟ یعنی مربی آلمانی مدام 
حرف هایش را عوض می کند یا رسانه رسمی آبی ها ترجیح 

می دهد برخی از اظهارات و مواضع شفر را روتوش کند؟
تازه باید به اینها همه تناقض گویی ها در مورد دستیاران 
ایرانی را هم اضافه کنید. روزهاي اول حضور شــفر در 
ایران، باشگاه بیژن طاهري و ســیروس دین محمدي 
را به عنوان دســتیاران او برگزید کــه بالفاصله اعالم 

شد این موضوع مورد موافقت شفر 
قرار گرفته، اما بعــداً گفتند مربی 
آلمانی این دســتیاران را نپذیرفته 
و حضورشان در اســتقالل منتفی 
اســت. در نهایت اما یکی از این دو 
نفر یعنی طاهري به کادرفنی اضافه 
شد و ســیروس دین محمدي پشت 
خط ماند. شــاید اگر ما و شفر زبان 
هم را می فهمیدیم و او می توانســت 
بی واسطه با هواداران استقالل صحبت 
کند، خیلی از مسائل شــفاف می شد، 

اما حاال به نظر می رســد بعضی ها دارند 
حرف هاي خودشــان را توي دهان 

پیرمرد می گذارند. 

اظهاراتى که روتوش مى شود!

لیگ ستارگان قطر به زودى مجهز به تکنولوژى خط 
دروازه خواهد شد تا بدین ترتیب عالوه بر استفاده در 

رقابت هاى داخلى، تجهیزات این کشور براى 
جام جهانى 2022 نیز تکمیل شود.

طبق اعالم مسئوالن لیگ ستارگان قطر، 
قرار اســت به زودى تکنولوژى خط دروازه

 در تمام اســتادیوم هاى این کشــور نصب شود. تجهیز 
ورزشــگاه ها به این تکنولوژى براى قطــرى ها، هم 

استفاده در لیگ هاى داخلى را در پى دارد 
و هم به تکمیل امکانات این کشور براى 

برگزارى جام جهانى 2022 کمک مى کند. 
رقابت هایى که باید این کشور حاشیه خلیج 

فارس آن را برگزار کند.
این تکنولوژى براى کمک به داوران جهت تشخیص عبور 
توپ از خط دروازه ساخته شده که از سال 2012 مورد تأیید 

فیفا قرار گرفت. 

مورد موافقت شفر 
عــداً گفتند مربی 
ـتیاران را نپذیرفته 
 اســتقالل منتفی 
ت اما یکی از این دو 
 به کادرفنی اضافه 
 دین محمدي پشت 
د اگر ما و شفر زبان 
م و او می توانســت 
اران استقالل صحبت 
سائل شــفاف می شد، 

ی رســد بعضی ها دارند 
ــان را توي دهان 

د. 

ولوژى خط 
 استفاده در 
ن کشور براى

ل شود.
 ستارگان قطر، 
وژى خط دروازه

صب شود. تجهیز 
ــرى ها، هم 
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تورنمنت بین المللى اصفهان 
با حضور 3 تیم خارجى 

رئیس کمیته فنى فوتسال درباره مخالفت کاظم سلیمانى، دبیر سازمان لیگ با تغییر برنامه 
لیگ و بى اطالعى اش از تورنمنت اصفهان عنوان کرد: سلیمانى هر چه دلش مى خواهد، 
بگوید. ما کار خودمان را مى کنیم. ضمن اینکه موضوع تورنمنت اصفهان در جلسه هیئت 
رئیسه بررسى شده و دوستان در جریانش هستند. همچنین تقویم تیم ملى هیچ تناقضى 
با برنامه لیگ ندارد. البته به دلیل بازى هاى اصفهان ممکن است بازى هاى لیگ، یکى دو 
روز جابه جا شوند ولى برنامه بازى دوستانه با اسلوونى در تقویم باشگاهى دیده شده است.

عباس ترابیان با بیان اینکه حضور تیم هاى روسیه، قزاقستان و آذربایجان در تورنمنت 
چهارجانبه اصفهان قطعى است، خاطرنشان کرد: مشــکلى در ارتباط با روز برگزارى 
بازى ها وجود دارد. یکى از روزها با مسابقه فوتبال در اصفهان تداخل دارد و باید برنامه را 
جابه جا کنیم. همچنین تیم ها درخواست داشتند که یک روز استراحت بین بازى ها وجود 

داشته باشد.
رئیس کمیته فنى فوتســال درباره همگونى تیم هاى دعوت شده به تورنمنت اصفهان 
و اینکه هر سه تیم، اروپایى و فیزیکى هستند، توضیح داد: این نظریه را قبول نمى کنم. 

قهرمان جهان بود و بحثى درباره آن نیست. قزاقستان هم بازى روســیه نایب 
خاص خودش را دارد و یک برزیلى، سرمربى 
آن اســت. آذربایجان هم از بازیکنان 
برزیلى در ترکیب خود اســتفاده 

مى کند.

گزینــه   2
اصفهانــى بــراى 
مدیرعاملى پرســپولیس مطرح 
شــده اند که حضور یکــى از آنها

 مــى توانــد پیامى خــوب براى 
هواداران این باشــگاه باشــد و 
دیگرى نیز مى تواند این باشگاه را 
با چالش هاى متعددى مواجه کند!

پس از کنــاره گیرى علــى اکبر 
طاهرى از مدیرعاملى پرسپولیس 
از گزینه هاى مختلفى براى تصدى 
این عنوان نام برده مى شــود. از دادکان و منتقمى 
گرفته تا عابدینى و گرشاســبى اما پیگیرى هاى 
نصف جهان نشان مى دهد که دو مدیرعامل اسبق 

و سابق سپاهان نیز در بین کاندیداهاى این پست مى باشند.
محمدرضا ساکت،  دبیرکل فعلى فدراسیون فوتبال یکى از این گزینه 
هاست. برخى از پیشکسوتان پرسپولیس و نزدیکان وزیر ورزش به 
سلطانى فر گفته اند که ساکت در زمان حضور در سپاهان توانست این 
باشگاه را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند و حضور او در پرسپولیس 
مى تواند باعث تداوم روند رو به جلوى سرخپوشان شود. آنها اعالم 
کرده اند که تنها مشکل ساکت اصفهانى بودن او و حساسیتى است 
که از این جهت مى تواند براى هواداران تیم تهرانى ایجاد شود و گرنه 

در سایر جهات، ساکت،  عالى و گزینه اى بى رقیب است!
هنوز خبرى از نظر وزیر در برابر این پیشــنهاد مخابره نشــده اما 
تجربه نشان داده که در سال هاى اخیر که در چند مقطع ساکت با
 پیام هایى از سوى دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس مواجه شده 
به این پیشنهادات پاسخ منفى داده و احســاس مى کند با توجه به 
اینکه سرخابى ها از زیر ساخت مناسبى بهره نمى برند، حضور وى 
در یکى از این دو باشگاه مى تواند سوابق درخشان مدیریتى اش را 
خراب کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه او در  اصفهان دوستداران و 
هواداران قابل توجهى دارد، مایل نیست تا  با حضور در یکى از قطب 
هاى آبى یا قرمز پایتخت، هواداران اصفهانى که نســبت به این دو 

دارند را ناراحت کند. در سال هاى پیش که رنگ آلرژى 

بعضاً پیشنهاد مدیریت یکى از دو باشگاه تهرانى به ساکت داده
 مى شد، وى مســئولیت مهمى در فدراسیون فوتبال نداشت و 
باز هم پاســخش منفى بود، حاال که دیگر او دبیرکل و به نوعى 
تئوریسین و همه کاره فدراسیون است محال است موقعیت خوب 

فعلى را رها کند و بخواهد به پرسپولیس برود.
هرچند در صورت این اتفاق هواداران پرسپولیس مى توانستند امیدوار 
بمانند که تیمشان روند صعودى خود را حفظ کند و البته  در کنار تداوم 
قهرمانى ها با چالش ها، پرونده ها و سوتى هاى حقوقى و بین المللى 
کمتر مواجه شوند و هر از چند گاهى نیز فیفا آنها را نقره داغ نکند. به 
هر حال فعًال حضور این گزینه درجه یک اصفهانى در پرسپولیس 

منتفى است و باید در مورد سایر گزینه ها صحبت کرد.
دیگر گزینه مدیریت سرخ ها که متولد مبارکه اصفهان و البته بزرگ 
شده اهواز است نیز اصغر باقریان معروف اســت. معروف به دلیل 
خاطرات تلخ و ویرانگرانه اى که از خود در سپاهان بر جاى گذاشت و 
باعث شد تا در زمان مدیریتش در سپاهان هر روز مورد آماج حمالت 

هواداران این باشگاه قرار بگیرد.
وى که در دوران مدیریت اکبر غمخوار در پرسپولیس قائم مقام این 
باشگاه بود، پیش از اینکه به عنوان مدیرعامل سپاهان انتخاب شود به 
دلیل رفاقت زیاد با گرشاسبى یکى از گزینه هاى آن زمان قرمزها بود، 
ولى وقتى دید که با لطف حسین کفعمى شرایط مدیریت در سپاهان 
براى او مهیا شــده، زرد را به قرمز ترجیح داد و آن دوران تلخ را در 
سپاهان رقم زد. حاال در روزهایى که او بیکار و به دنبال حضور مجدد 
در فوتبال مى باشد، امیدوار است که رفاقت او  با  گرشاسبى بتواند او 
را به صندلى مدیرعاملى پرسپولیس برساند، غافل از اینکه گرشاسبى 
دیگر آن قدرت سابق را ندارد و اگر هم بخواهد کارى کند براى خود 

انجام مى دهد نه براى این مدیرعامل بى کارنامه!
تماس هفته گذشته اصغر باقریان با گرشاسبى باعث شد که او که 
خودش دوست داشت یک گزینه  براى سرخ ها باشد نا امید شود و 

بازگشتش به فوتبال به زمان دورترى موکول شود.
در مورد سایر گزینه هاى پرسپولیس هم که قطعًا خبرهاى زیادى 

خوانده و شنیده اید.   
 محمد دادکان گزینه اى است که هواداران پرسپولیس و بسیارى از 
پیشکسوتان این باشگاه خیلى او را دوست دارند. دادکان با توجه به 
سوابق و پیشینه اى که در کارنامه خود دارد از جمله گزینه هایى است 
که همواره نام او حوالى صندلى مدیریت پرسپولیس به گوش مى رسد 
اما خبر حضور او در وزارت ورزش که هفته پیش منتشر شد، صحت 
ندارد. در این باره مازیار ناظمى، مدیر مرکز اطالع رســانى وزارت 
ورزش هم رسماً خبر حضور دادکان در وزارت ورزش را تکذیب کرد. 
طبق اعالم برخى رسانه ها برخى مسئوالن در هماهنگى با سلطانى 
فر پیشنهاد مدیریت پرســپولیس را به دادکان داده و نظر او را جویا 
شده اند. دادکان هم شروطى دارد که اگر محقق شود حاضر به پذیرش 

مدیریت پرسپولیس مى شود. در این باره شجاعی برهان که در زمان 
ریاست دادکان در فدراسیون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بود و در مقطعی هم در هیئت مدیره پرسپولیس با دادکان همکاري 
داشت جلسه اي با سلطانی فر داشته و شریعتمداري وزیر صنعت و 
معدن که  از دوستان دادکان است و  رابطه بسیار نزدیکی با وى دارد 
با مدافع سابق پرسپولیس درباره مدیرعاملى پرسپولیس حرف زده 
است. دادکان هم شرط کرده تا چهار سال آینده و پایان دولت روحانی 
مدیرعامل پرسپولیس شــود و وزارت ورزش صرفاً با معرفی برخی 
نفرات به عنوان هیئت مدیره بر کار او نظارت کند. دادکان تأکید کرده 
هیئت مدیره منتخب ســلطانى فر مورد تأیید وى هم بوده و او این 
حق را داشته باشد دو سه عضو هیئت مدیره را معرفى کرده و درباره 
مابقى هم نظر موافق داشته باشد.دادکان شروط دیگري هم داشته 
و همچنین تأکید کرده نباید شرایط طوري باشد که او را رودر روي 
هواداران و رسانه ها قرار دهند.  سلطانی فر که هرگز دنبال جنجال 
و هیاهو نیست هم تمایل به قبول این مسئولیت توسط دادکان دارد 
اما هنوز با خودش تا لحظه نگارش این گــزارش در این باره حرف 

نزده است.  
 بهروز منتقمی، سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس و مدیرکل غیر 
بومى اسبق ورزش اصفهان که سه سال هم قائم مقام باشگاه بوده 
است و با توجه به سال ها فعالیت در استان هاي مختلف به عنوان 
مدیرکل تربیت بدنی از جمله مدیران با سابقه وزارتخانه محسوب 
می شود  و ارتباط بسیار خوبی با سلطانی فر دارد. منتقمی گفته با 
من صحبتی نشده اما شــنیده ایم او گزینه اصلی وزارت ورزش 
است و در نهایت از بین دادکان و منتقمی، مدیرعامل پرسپولیس 

انتخاب مى شود.
عابدینى و گرشاسبى از دیگر گزینه هایى هستند که از آنها نامبرده 
مى شود که  مدنظر سلطانى فر نیستند و بازنشسته هم محسوب 
مى شوند. گرشاشبى از مدیران نزدیک به طاهرى و گودرزى است 
و عابدینى به رغم ارتباط خوب با جهانگیرى مدنظر ســلطانى فر 
نیست و  با بازنشستگى  هم شانسى براى مدیریت نخواهد داشت. 
اما تاکنون با عابدینى و گرشاســبى هیچ صحبتى نشده است در 
مجموع منتقمى کاندیداى شماره یک این پست محسوب مى شود 
و دادکان در شرایطى شانس دارد که خواسته هایش را تعدیل کند. 
به هر حال پس از دوران کوتــاه و بحرانى حضور علیرضا رحیمى 
به عنوان یک مدیرعامل اصفهانى در باشگاه پرسپولیس، در این 
مرحله باید حضور یک اصفهانى دیگر در رأس مدیریت سرخ هاى 
تهران را منتفى دانست. حضور ساکت و باقریان در پرسپولیس این 
مقطع قطعاً منتفى خواهد بود. یکى از 
آنها خودش اشتیاقى ندارد و دیگرى 
نیز اشتیاقى براى حضورش وجود 

ندارد!

2 گزینه اصفهانى براى 
مدیرعاملى پرسپولیس

تکنولوژى خط دروازه 
در لیگ قطر 

لیگ ستارگان قطر به زودى م
دروازه خواهد شد تا بدین ترتی
ت رقابت هاى داخلى،
2جام جهانى 022
طبق اعالم مس
ز قرار اســت به
 در تمام اســتادیوم هاى این
ورزشــگاه ها به این تکنولوژ
استفاده در لیگ هاى داخلىر
و هم به تکمیل امکانات این
2برگزارى جام جهانى2022 کم
رقابت هایى که باید این کشو

فارس آن را برگزار کند.
این تکنولوژى براى کمک به
توپ از خط دروازه ساخته شده

فیفا قرار گرفت. 

تکنولوژىخ
در لیگ

دیوار کج فرو مى ریزد!

 بناى لیگ حرفه اى در ایران بد گذاشته شده است. بنایى بر پول دولتى 
کارخانه ها، پولى که باید خرج ورزش کارگرى و غیرقهرمانى شــود، 
راست و ریس کردن حســاب ها با پولى غیرفوتبالى که باشگاه هاى 
کوچک را به یک باره به تیم هایى بزرگ تبدیل کرد. پیکان و ســایپا 
بدون تماشــاگر ند اما کمتر دیده شده مشــکل مالى داشته باشند اما 
ملوان، سپیدرود، حتى استقالل و پرسپولیس که تا بن دولتى  هستند و 
پرتماشاگر هاى دیگر هم اغلب دچار مشکالت مالى بوده اند. تماشاگر

یک اصل براى درآمدزایى در فوتبال است. هر تیمى که هوادار بیشترى 
داشته باشد پول بیشترى هم مى سازد و این یک اصل پذیرفته شده 
است. موفقیت هاى باشگاه ها پول ساز هستند اما هیچ تیمى نمى تواند 
براى تداومش، به موفقیت هاى همیشگى تکیه کند. بناى بد موجب 
شده به جاى تیم هاى پرطرفدار، تیم هاى صنعتى یا تیم هایى که دولت 

مجبور است خرجشان کند جاى تیم هاى پرهوادار را بگیرند.
این دیوار تا ثریا کج رفته اما پایه ها لرزان  شده اند. بیشتر صنایع دیگر

نمى خواهند و نمى توانند خرج فوتبال کنند یــا حداقل قصد دارند با 
کنترل بیشترى در آن هزینه کنند. پول نمى رسد، بازیکن ها اعتصاب 
مى کنند، بدهى ها روى هم تلنبار مى شــوند و به خصوص در دو تیم 
بزرگ پایتخت سوءمدیریتهمیشــگى، کار را به بحران مى رساند. 
همه اینها ناشــى از اعتیادى اســت که فوتبال ایران به پول دولتى 
داشته. هر بار هم که بحث درآمدزایى پیش آمده مسئله حق پخش را 
مطرح کرده اند و برایش جنگیده اند. چه کسى حاضر است براى دیدن 
بازى پیکان و سایپا پول خرج کند که صداوسیما بابت این بازى پولى 
پرداخت کند؟ حتى براى حق پخش تلویزیونى هم تعداد هواداران لیگ 
اهمیت اساسى دارند و دست و پا زدن تیم هایى مثل ملوان یا سال ها 
مى زند.  به لیگ حرفهاى ضربه لیگ یکى ماندن تیمى مثل نساجى
جدا از حق پخش، تا همین دو سال پیش که دولت هزینه براى دو تیم 
پایتخت را قطع کرد، هیچکس فکر پول درآوردن از انبوه طرفداران 

دو تیم را نکرد.
بدعت  هستند و پول را مستقیم همین سامانه هاى هوادارى، اگرچه

و بدون خدمات از مردم مى گیرند و به باشــگاه مى رسانند اما به هر 
حال اســتفاده از ظرفیت هواداران سه تیم پرطرفدارند. چرا تیم هایى 
مثل استقالل خوزستان یا نفت تهران اگر طرفدارى دارند و مى توانند 
پول سازى کنند از ظرفیت هایى شبیه به این استفاده نمى کنند؟ اگر 
کسى هوادار این تیم ها نیســت، حاضر نیست براى شان به استادیوم 
بیاید، یا پولى خرج کند چرا اصًال باید به حیاتشان در لیگ برتر ادامه 
بدهند؟ باشگاه هایى شبیه این اتفاقًا نباید هم جایى در باالترین لیگ 
که هزینه ها فاصله زیادى با لیگ هاى پایین تر دارد داشته باشند. لیگ 
برتر با هزینه هایى که آنها مى توانند انجام بدهند همخوانى ندارد. اصًال 

چرا کسى باید در چنین باشگاه هایى سرمایه گذارى کند؟
شاید الزم است این دیوار ذره ذره  یا حتى یک باره خراب شودو دوباره از 
پى، همه چیز روى هم گذاشته شود. شاید حتى ایران به لیگ حرفه اى 
ل پ جز ات گآ ل د دستک د ش ه ىادا ات آ باید د ندا اج احت

گزینــه   2
اصفهانــى بــراى 
مدیرعاملى پرســپولیس مطرح 
شــده اند که حضور یکــى از آنها

 مــى توانــد پیامى خــوب براى 
هواداران این باشــگاه باشــد و 
دیگرى نیز مى تواند این باشگاه را 
با چالش هاى متعددى مواجه کند!

پس از کنــاره گیرى علــى اکبر 
طاهرى از مدیرعاملى پرسپولیس 
از گزینه هاى مختلفى براى تصدى 
این عنوان نام برده مى شــود. از دادکان و منتقمى 
گرفته تا عابدینى و گرشاســبى اما پیگیرى هاى 
نصف جهاننشان مىدهد که دو مدیرعامل اسبق

و سابق سپاهان نیز در بین کاندیداهاى این پست مى باشند.
محمدرضا ساکت،  دبیرکل فعلى فدراسیون فوتبال یکى از این گزینه 
هاست. برخى از پیشکسوتان پرسپولیس و نزدیکان وزیر ورزش به 
سلطانى فر گفته اند که ساکت در زمان حضور در سپاهان توانست این 
باشگاه را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند و حضور او در پرسپولیس 
اعالم به جلوىسرخپوشان شود. آنها روند رو مى تواند باعث تداوم

کرده اند که تنها مشکل ساکت اصفهانى بودن او و حساسیتى است 
که از این جهت مى تواند براى هواداران تیم تهرانى ایجاد شود و گرنه 

در سایر جهات، ساکت،  عالى و گزینه اى بى رقیب است!
هنوز خبرى از نظر وزیر در برابر این پیشــنهاد مخابره نشــده اما 
مقطع ساکت با تجربه نشان داده که در سال هاى اخیر که در چند

 پیام هایى از سوى دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس مواجه شده 
به این پیشنهادات پاسخ منفى داده و احســاس مى کند با توجه به 
اینکه سرخابى ها از زیر ساخت مناسبى بهره نمى برند، حضور وى 
در یکى از این دو باشگاه مى تواند سوابق درخشان مدیریتى اش را 
خراب کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه او در  اصفهان دوستداران و 
مایل نیست تا  با حضور در یکى ازقطب هواداران قابلتوجهى دارد،

هاى آبى یا قرمز پایتخت، هواداران اصفهانى که نســبت به این دو 
آ

بعضاً پیشنهاد مدیریت یکى از دو باشگاه تهرانى به ساکت داده
 مى شد، وى مســئولیت مهمى در فدراسیون فوتبال نداشت و 
باز هم پاســخش منفى بود، حاال که دیگر او دبیرکل و به نوعى 
تئوریسین و همه کاره فدراسیون است محال است موقعیت خوب 

فعلى را رها کند و بخواهد به پرسپولیس برود.
هرچنددر صورتایناتفاق هواداران پرسپولیسمى توانستند امیدوار

بمانند که تیمشان روند صعودى خود را حفظ کند و البته  در کنار تداوم 
قهرمانى ها با چالش ها، پرونده ها و سوتى هاى حقوقى و بین المللى 
کمتر مواجه شوند و هر از چند گاهى نیز فیفا آنها را نقره داغ نکند. به 
هر حال فعًال حضور این گزینه درجه یک اصفهانى در پرسپولیس 

منتفى است و باید در مورد سایر گزینه ها صحبت کرد.
دیگر گزینه مدیریت سرخ ها که متولد مبارکه اصفهان و البته بزرگ 
شده اهواز است نیز اصغر باقریان معروف اســت. معروف به دلیل 
خاطرات تلخ و ویرانگرانه اى که از خود در سپاهان بر جاى گذاشت و 
باعث شد تا در زمان مدیریتش در سپاهان هر روز مورد آماج حمالت 

هواداران این باشگاه قرار بگیرد.
وى که در دوران مدیریت اکبر غمخوار در پرسپولیس قائم مقام این 
باشگاه بود، پیش از اینکه به عنوان مدیرعامل سپاهان انتخاب شود به 
دلیل رفاقت زیاد با گرشاسبى یکى از گزینه هاى آن زمان قرمزها بود، 
ولى وقتى دید که با لطف حسین کفعمى شرایط مدیریت در سپاهان 
براى او مهیا شــده، زرد را به قرمز ترجیح داد و آن دوران تلخ را در 
سپاهان رقم زد. حاال در روزهایى که او بیکار و به دنبال حضور مجدد 
در فوتبال مى باشد، امیدوار است که رفاقت او  با  گرشاسبى بتواند او 
را به صندلى مدیرعاملى پرسپولیس برساند، غافل از اینکه گرشاسبى 
دیگر آن قدرت سابق را ندارد و اگر هم بخواهد کارى کند براى خود 

انجام مى دهد نه براى این مدیرعامل بى کارنامه!
تماس هفته گذشته اصغر باقریان با گرشاسبى باعث شد که او که 
خودش دوست داشت یک گزینه  براى سرخ ها باشد نا امید شود و 

بازگشتش به فوتبال به زمان دورترى موکول شود.
در مورد سایر گزینه هاى پرسپولیس هم که قطعًا خبرهاى زیادى 

خوانده و شنیده اید.   
واداران پرسپولیس و بسیارى از  محمد دادکان گزینه اى است که هو
وست دارند. دادکان با توجه به پیشکسوتان این باشگاه خیلى او را دو
د دارد از جمله گزینه هایى است سوابق و پیشینه اى که در کارنامه خود
ت پرسپولیس به گوش مى رسد که همواره نام او حوالى صندلى مدیریت
 هفته پیش منتشر شد، صحت اما خبر حضور او در وزارت ورزش که
ر مرکز اطالع رســانى وزارت ندارد. در این باره مازیار ناظمى، مدیر
ر وزارت ورزش را تکذیب کرد.ورزش هم رسماً خبر حضور دادکان د
ئوالن در هماهنگى با سلطانى طبق اعالم برخى رسانه ها برخى مسئ
را جویافر پیشنهاد مدیریت پرســپولیس را به دادکان داده و نظر او
گر محقق شود حاضر به پذیرششده اند. دادکان هم شروطى دارد که اگ

مدیریت پرسپولیس مى شود. در این باره شجاعی برهان که در زمان 
ریاست دادکان در فدراسیون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بود و در مقطعی هم در هیئت مدیره پرسپولیس با دادکان همکاري 
داشت جلسه اي با سلطانی فر داشته و شریعتمداري وزیر صنعت و 
معدن که  از دوستان دادکان است و  رابطه بسیار نزدیکی با وى دارد 
با مدافعسابق پرسپولیس درباره مدیرعاملى پرسپولیسحرف زده 
است. دادکان هم شرط کرده تا چهار سال آینده و پایان دولت روحانی 
مدیرعامل پرسپولیس شــود و وزارت ورزش صرفاً با معرفی برخی 
نفرات به عنوان هیئت مدیره بر کار او نظارت کند. دادکان تأکید کرده 
هیئت مدیره منتخب ســلطانى فر مورد تأیید وى هم بوده و او این 
حق را داشته باشد دو سه عضو هیئت مدیره را معرفى کرده و درباره 
مابقى هم نظر موافق داشته باشد.دادکان شروط دیگري هم داشته 
و همچنین تأکید کرده نباید شرایط طوري باشد که او را رودر روي 
هواداران و رسانه ها قرار دهند.  سلطانی فر که هرگز دنبال جنجال 
و هیاهو نیست هم تمایل به قبول این مسئولیت توسط دادکان دارد 
اما هنوز با خودش تا لحظه نگارش این گــزارش در این باره حرف 

نزده است.  
 بهروز منتقمی، سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس و مدیرکل غیر 
بومى اسبق ورزش اصفهان که سه سال هم قائم مقام باشگاه بوده 
است و با توجه به سال ها فعالیت در استان هاي مختلف به عنوان 
مدیرکل تربیت بدنی از جمله مدیران با سابقه وزارتخانه محسوب 
می شود  و ارتباط بسیار خوبی با سلطانی فر دارد. منتقمی گفته با 
منصحبتی نشده اما شــنیده ایم او گزینه اصلی وزارت ورزش 
است و در نهایت از بین دادکان و منتقمی، مدیرعامل پرسپولیس 

انتخاب مى شود.
عابدینى و گرشاسبى از دیگر گزینه هایى هستند که از آنها نامبرده 
مى شود که  مدنظر سلطانى فر نیستند و بازنشسته هم محسوب 
مىشوند. گرشاشبى از مدیران نزدیک به طاهرى و گودرزى است 
عابدینى به رغم ارتباط خوب با جهانگیرى مدنظر ســلطانى فر  و
نیست و  با بازنشستگى  هم شانسى براى مدیریت نخواهد داشت. 
گرشاســبى هیچ صحبتىنشده است در تاکنون با عابدینى و راما ى ب یچ بى ر ىو ی ب ونب

مجموع منتقمى کاندیداى شماره یک این پست محسوب مى شود 
دادکان در شرایطى شانس دارد که خواسته هایش را تعدیل کند.  و
به هر حال پس از دوران کوتــاه و بحرانى حضور علیرضا رحیمى 
به عنوان یک مدیرعامل اصفهانى در باشگاه پرسپولیس، در این 
مرحله باید حضور یک اصفهانى دیگر در رأس مدیریت سرخ هاى 
تهران را منتفى دانست. حضور ساکت و باقریان در پرسپولیس این 
مقطع قطعاً منتفى خواهد بود. یکى از 
آنها خودش اشتیاقى ندارد و دیگرى 
براى حضورش وجود  نیز اشتیاقى

ندارد!

ازخط

شده اند. دادکان هم شروطدارند را ناراحت کند. در سال هاى پیش که رنگ آلرژى 

خ ژ ل تکن

قرارداد پخش جهانى مستند «صفر تا سکو» امضا شد.
مؤسسه پخش بامداد فیلم براى پخش جهانى فیلم «صفر 
تا سکو»ساخته سحر مصیبى و به تهیه کنندگى مهتاب 
کرامتى و طهورا ابوالقاسمى با شرکت «بولدر کریک» 

قرارداد بست. «صفر تا سکو» که مستندى درباره زندگى 
شهربانو، الهه و سهیال منصوریان، سه خواهر ووشوکار 
ملى پوش سمیرمى است از  اول آذرماه در سینماهاى کشور 

به نمایش در مى آید.

ضاش »ا ک تا ف » ان شخشخشششششششش ا
مستند خواهران سمیرمى جهانى شد

بهاره حیاتى
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دادستان شهرستان اسدآباد از قتل دو برادر در این 
شهرستان خبرداد.

محمدجواد هاجر پور اظهار داشــت: هفته گذشته 
قتل دو برادر 30 و 33 ســاله در یک واحد گاودارى 
در روســتاى هودروج اســدآباد گزارش شــد ، که
 به محض گزارش بازپرس ویژه قتل به اتفاق اکیپ 
آگاهى اسدآباد و استان همدان وارد صحنه و محل 

جرم شدند.  
وى با اشــاره به اینکه مقتوالن بــا ضربات چاقو و 
قمه به قتل رسیده بودند، افزود: در شب وقوع قتل 
شخص ســوم به همراه دو برادر در این مکان بوده 
که این فرد ادعا بر این دارد که شــخصى به وسیله 
اسپرى او و دو برادر را بیهوش کرده و دست و پاى 
آنها را بسته است و صبح ساعت 9 به هوش آمده و با 
صحنه قتل این دو برادر مواجه شده است و عشایر به 
کمک وى آمده و قضیه را به نیروى انتظامى اطالع

 مى دهند.
هاجرپور با بیان اینکه اظهارات این شخص کامًال 
مشکوك بوده اســت، افزود: بنا بر همین اظهارات 
مشکوك و برخى شبهات، فرد مورد نظر بازداشت 
شــد،که در نهایت به قتل دو برادر با تبانى شخص 

ثالث دیگرى اقرار کرد.
 وى اظهــار داشــت: بــا پیگیرى هــاى انجــام 
شــده شــخص ثالــث بــه نــام «اصغــر» نیز 
دســتگیر شــد، که این فــرد نیــز اعتــراف به 
قتــل دو بــرادر بــا تبانى فرد بازداشــت شــده 

کرد.
هاجرپور گفت: قاتلین دو بــرادر انگیزه خود از قتل 
را سرقت یک نیســان گردو عنوان کرده اند،که به 
نظر انگیزه هاى دیگرى نیز در این امر دخیل بوده 
است. دادستان اســدآباد افزود: این دو قاتل مورد 
نظر با صدور قرار بازداشــت موقــت روانه زندان

 شدند.

رئیس پلیس راه چهارمحال وبختیارى از کشته شدن شش عضو یک خانواده در تصادف یک دستگاه کامیون 
با خودرو پژو روز سه شنبه هفته گذشته در شهرستان لردگان خبر داد.

رحمت ا... نجفى گفت: این حادثه حوالى روستاى «کهیان» از توابع شهرستان لردگان رخ داد که در این حادثه 
سه زن، دو کودك و یک مرد کشته شدند. وى سبقت غیرمجاز خودروى ســوارى پژو را عامل این تصادف 

عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى اظهار داشت: زنى 
جوان که با معرفى خود به عنوان وکیل چهار میلیارد ریال 
از حساب بانکى یک شهروند در مشهد برداشت غیرمجاز 

کرده بود توسط پلیس آگاهى دستگیر شد.
سرهنگ حمید رزمخواه گفت: با دریافت مرجوعه قضائى 
مبنى بر کالهبردارى و برداشت غیرمجاز موضوع را در 
دستور کار تیمى از پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: در 
بررسى اظهارات مالباخته مشخص شد که خانمى جوان با 
معرفى خود به عنوان وکیل پس از مدتى کار و جلب اعتماد 
و بستن قراردادهاى کارى اقدام به برداشت چهار میلیارد 

ریال از حساب بانکى کرده و متوارى شده است.

سرهنگ رزمخواه تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبردارى پس از بررسى اظهارات مالباخته و 
سرنخ هاى موجود تحقیقات گسترده اى را آغاز و سرانجام 
با استفاده از شیوه هاى نوین پلیسى محل اختفاى متهم را 

در محدوده بلوار کامیاب شناسایى کردند .
وى افزود: تیم رسیدگى کننده پرونده پس از هماهنگى 
قضائى با رعایت موازین شرعى و قانونى متهم را دستگیر 
کردند. ســرهنگ رزمخواه خاطرنشــان کرد: متهم در 
بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با مالباخته لب به 
اعتراف گشود و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل 

قانونى روانه دادسرا شد.

زن جوان دقایقى پس از مشــاجره بــا صاحبخانه اش 
در تهرانپارس با ســقوط از طبقه پنجم ساختمان جان 

خودش را از دست داد.
ساعت 22و13دقیقه شــب 16 آبان  مأموران کالنترى 
144 جوادیه تهرانپارس در تماس با بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت اعالم کردند زن جوانى در اثر ســقوط از 
طبقه پنجم ساختمانى در تهرانپارس، خیابان جشنواره 

به کام مرگ رفته است.
تحقیقات اولیه حاکــى از آن بود که متوفــى همراه با 
پسر 14 ساله و همسرش در ســاختمان ساکن بوده اند 
و متوفى لحظاتى قبل از این حادثــه با صاحبخانه اش 
مشاجره و بگو و مگو کرده است همچنین مشخص شد 
که در زمان حادثه شوهر متوفى در منزل حضور نداشته

 است.
سرانجام با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس امور جنایى 
تهران جســد متوفى براى بررسى بیشــتر به پزشکى 
قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه 

دارد.

رئیس پلیس آگاهى استان البرز از به سرانجام رسیدن 
پرونده قتل مرد جوانى پس از سه سال در کرج خبر داد.

ســرهنگ جواد صفایى با بیــان اینکه رســیدگى به 
پرونده هاى جنایى و خشن معوقه استان البرز بنا به تدبیر 
فرمانده انتظامى استان البرز در دستور کار کار آگاهان 
جنایى پلیس آگاهى این استان قرار گرفته است، افزود: 
در این راستا یک پرونده قتل پس از سه سال در کرج به 

سرانجام رسید.
وى در ادامــه از تکمیــل ایــن پرونده کــه متعلق به 
فردى 30 ســاله با هویت معلوم بود که در تیرماه سال
 93 جســد مثله شــده وى در حاشــیه شهرســتان 
کــرج کشــف شــده بــود در روز ســه شــنبه خبر 
داد و اظهــار داشــت: ایــن پرونــده بــا جدیــت در 
اولویــت کار مأمــوران پلیــس آگاهى اســتان البرز
 قرار گرفــت و در نهایت با انجام تحقیقــات میدانى و 

اقدامات پلیسى به سرانجام رسید. 
وى با بیان اینکه فردى که مدعى بود خودروى مقتول را 
چند ماه پیش از کشف جسد با ارائه اسناد دستى خریده 
اســت، مورد بازجویى قرار گرفت، عنوان کرد: متهم در 

بازجویى هاى پلیس به قتل اعتراف کرد.
ســرهنگ صفایى در خصوص اعتــراف قاتل، گفت: 
قاتل اذعان داشته که مبلغ مشخصى به مقتول بدهکار 

بودم، هــر دو به مــواد روانگردان از نوع شیشــه
 اعتیاد داشتیم، به منزلم آمده بود و شروع 

به مصرف کردیم. دوساعتى باهم 
صحبت کردیــم. هنوز موعد 

وصول وجه بدهى ام به وى 
نرســیده بود اما او اصرار 
داشــت که باید پیش از 
موعد بدهى ام را پرداخت 
کنم. پس از جر و بحث در 
منزل خودم بــا وى درگیر 

شــدم و او را مورد ضرب و 
شتم قرار دادم، در همین حین 

یکباره نفســش بند آمد و متوجه 
شدم که فوت کرده است. براى امحاى 

آثار قتل، چاقویى را از آشپزخانه برداشتم و مقدارى تینر 
تهیه کردم و جسد را مثله کردم و در نقاط مختلف شهر 

شبانه رها کردم. تکه هاى جسد را در داخل کوله پشتى 
و چمدان قرار دادم و براى اینکه اثرى از انگشــتانم بر 
روى وسایل مورد اســتفاده قرار نگیرد آنها را به همراه 
مثله شده هاى جسد به آتش کشیدم، اما هم 
اینک در مقابل دالیل پلیس 
مجبــور بــه اعتراف

 شدم.
پلیــس  رئیــس 
آگاهى اســتان البرز 
خاطرنشــان کرد: با 
دالیــل و اعترافات 
صحنــه  متهــم، 
قتــل و محــل هاى 
رهایى جســد مثله شده 
بازسازى شــد و متهم که 
فردى 34 ساله و داراى سوابق 
کیفرى اســت با قرار بازداشت موقت 
در راســتاى تکمیل تحقیقــات در اختیــار پلیس قرار 

دارد.

 قتل 2 برادر 
براى سرقت گردو

یک مرد جــوان در بزرگــراه آزادگان تهران مقابل 
چشمان فرزندش با شلیک چند گلوله به قتل رسید.

ساعت 16و20دقیقه 16 آبان  ماه سال جارى مأموران 
کالنتــرى 179 خلیج فارس در تمــاس با بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد جوانى در 
مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، خروجى اتوبان 
خلیج  فارس با شلیک گلوله دچار جراحت شدید شده 
و حین انتقال به بیمارستان فیاض بخش جان خودش 
را از دست داده است. دقایقى بعد از اعالم خبر، سجاد 
منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى 
در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره 
این پرونده شدند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود 
مقتول مرد 32 ساله اى است که بر اثر اصابت گلوله به 

پهلوى راستش به قتل رسیده است.
پسردایى مقتول که پلیس را در جریان قرار داده بود، 
در اظهاراتش به بازپرس گفت: «حدود ساعت 15 با 
پسرعمه ام تماس داشــتم و به او گفتم به قهوه خانه 

برویم، دقایقى بعد پســرعمه ام همراه با پســر سه 
ساله اش نزد من آمد و با هم به یک قهوه خانه حوالى 
اتوبان آزادگان رفتیم، چند دقیقه اى بیشتر از نشستن 
ما در قهوه خانه نگذشته بود که تلفن همراه پسرعمه ام 
زنگ خورد و گفت با یک نفر قــرار دارد و باید برود. 
لحظاتى بعد به محل حادثه رفتیم و در حالى که من 
و پسر مقتول داخل خودرو بودیم، وى از خودرو پیاده 
شد و به کنار اتوبان رفت لحظاتى بعد یک خودروى 
پژو 207 با یک سرنشین کنار پسرعمه ام توقف کرد 
و ضارب دو گلوله به سمت او شلیک کرد که در این 
حین، پسرعمه ام یک سنگ از روى زمین برداشت 
و شیشه پژو 207 را شکســت، در نهایت راننده پژو 
207 از خودرو پیاده شــد و با شلیک سه گلوله دیگر 
به سمت پسرعمه ام مجدداً ســوار بر خودرو شد و از 

محل گریخت.»
سرانجام با دســتور بازپرس منافى آذر ، جسد مقتول 
براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

تیراندازى مرگبار به پدر مقابل چشمان پسر 

دزد خالقى که با شگردى عجیب، اقدام به پرداخت 
خالفى خودروهــا با کارت بانکى بــدون موجودى 

مى کرد، دستگیر شد.
مأموران پلیس پایتخت در کالنترى شهررى موفق 
شدند سارقى که با شیوه و شــگردى خالقانه، اقدام 
به پرداخت خالفى خودروها و ترخیص خودروهاى 
توقیف شده با کارت بانکى بدون موجودى مى کرد 

را دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، سارق دستگیر شده که به گفته 
خودش براى نخستین بار گرفتار شده است، با شیوه و 
شگردى جالب و با سوءاستفاده از ضعف بانک ها، اقدام 
به صفر کردن خالفى خودرو کــرده و با این روش، 
نیمى از مبلغ خالفى خودروها را به عنوان حق الزحمه 
دریافت مى کرد.در این روش سارق با استفاده از کارت 
هدیه بدون موجودى یک بانک خصوصى (بانک پ) 

به شعبه بانک هاى ملى مراجعه کرده و با استفاده از 
دستگاه پوز داخل شعبه، فرآیند پرداخت خالفى را طى 
مى کرد و در پایان با بریدن بخشى از قبض دستگاه پوز 
که در آن ذکر شده کارت بانکى فاقد موجودى است، 
برگه خالفى را به همراه رسید بانکى به دفاتر پلیس 

+10 برده و خالفى خودرو را صفر مى کرد.
این دزد خالق مى گوید این مشکل سامانه اى در قبض 
دســتگاه پوز، تنها براى کارت هاى هدیه این بانک 
خاص صادر مى شود و او با سوءاستفاده از این حفره، 
مبادرت به پرداخت خالفى با کارت هاى هدیه بانکى 

فاقد موجودى مى کرده است.
ســارق دســتگیر شــده که 35 سال ســن دارد، 
مشترى هایش را از مقابل ستادهاى ترخیص خودرو 
انتخاب کرده و براى هر پرداخت خالفى، 50 درصد 

جریمه خودرو را دریافت مى کرده است.

کالهبردارى 400میلیونى وکیل قالبى 

مرگ 6 عضو یک خانواده در برخورد پژو با کامیون

سقوط مرگبار مستأ جر 
پس از مشاجره با 

صاحبخانه 

براثر تخریب یک ســاختمان قدیمى در بزرگراه اشرفى 
اصفهانى تهران چهار کارگر زیر آوار محبوس شدند.  

ســاعت 12و7دقیقه ظهر روز سه شنبه هفته گذشته یک 
مورد حادثه تخریب ســاختمان قدیمى در مسیر شمال به 
جنوب بزرگراه اشرفى اصفهانى، نرسیده به خیابان کمالى به 
سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه 
آتش نشانى با تجهیزات الزم به محل حادثه اعزام شدند.

محل حادثه ساختمان دو طبقه قدیمى در حال تخریب بود 
که کارگران براى ساخت یک بناى جدید در حال تخریب آن 
بودند، در طبقه دوم هفت کارگر افغانستانى مشغول کار بوده 

که به یک باره بخش زیادى از همان طبقه تخریب شده بود.
ســه نفر از این کارگران مشــکل مصدومیت نداشتند و 
خودشان خارج شده بودند اما چهار نفر دیگر که بین 30 تا 35 
سال سن داشتند از بخش هاى مختلف بدن زیر آوار گرفتار 
شده بودند که آتش نشانان به سرعت عملیات رهاسازى را 
آغاز کرده و موفق شدند هر چهار نفر را زنده از زیر آوار خارج 
کنند. این افراد از نقاط مختلف بدن دچار مصدومیت شده 
بودند و دو نفرشــان چون در ارتفاع قرار داشتند به وسیله 
نردبان هیدرولیکى به ســطح زمین منتقــل و به عوامل 

اورژانش تحویل داده شدند.

راز جسد مثله شده مرد جوان 
پس از 3 سال برمال شد

یک دانش آموز اهل شهرستان مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان هفته گذشته هنگام بازى در زمین فوتسال فوت کرد.
مدیر آموزش و پرورش مهرستان گفت: دانش آموز، «محمد دامنى»، بعد از ظهر روز سه شنبه هنگام زنگ تفریح و بازى فوتسال با 

همکالسى هایش دچار درد ناگهانى در ناحیه قفسه سینه شد.
بهرامى گفت: پس از این حادثه مسئولین مدرسه با اورژانس تماس گرفتند که آمبوالنس در محل حاضر و این دانش آموز به مرکز 
درمان بستر مهرستان اعزام شد ولى متأسفانه، فوت کرد.  وى افزود: پزشک معالج، علت مرگ ناگهانى دانش آموز را ایست قلبى 

عنوان کرده است.
محمد دامنى، ساکن روستاى عزیزآباد مهرستان و دانش آموز کالس نهم مدرسه شهید میرحسینى این روستا بود.

مرگ ناگهانى 
دانش آموز در 
زنگ تفریح

زن جوان
 در چاه افتاد  

مدیــر روابــط عمومــى مرکز 
اورژانس تهران اظهار داشــت: 
ســاعت 19و46دقیقه سه شنبه 
حادثه ســقوط یک خانم در چاه 
در مجموعه ورزشــى انقالب به 
ســامانه 115 اعالم شــد و یک 
تیم درمانى اورژانــس به همراه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام 

شدند. 
حسن عباســى اظهار داشت: با 
تالش آتش نشــانان این خانم 
27 ساله که به علت سقوط در این 
چاه مصدوم شده بود از درون چاه 

خارج شد.
به گفته مدیر روابط عمومى مرکز 
اورژانس تهران پــس از آن این 
مصدوم توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان فیروزگر منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى خراسان 
شمالى گفت: پسر 15 ساله اهل آشــخانه عصر روز سه شنبه 

هفته پیش خود را به درآویخت و درگذشت.
تقى دولت آبادى اظهار داشت: بر اســاس گزارش رسیده به 
اورژانس شهر آشــخانه، مأموران اورژانس بالفاصله در محل 
حاضر شــدند اما این نوجــوان پیش از رســیدن مأموران در 
خانه جان ســپرده بود. وى افزود: با اصرار خانواده، پیکر وى 
به بیمارستان منتقل شــد اما این نوجوان دستکم نیم ساعت 
پیش از رســیدن مأموران اورژانس جان خود را از دست داده

 بود.
فرمانده انتظامى شهرســتان مانه و ســملقان نیز در این باره 
گفت: ساعت 16 و 21 دقیقه روز سه شــنبه در تماس تلفنى 
با پلیس 110 یک مورد خودکشــى و حلق آویز شدن گزارش 
شد که مأموران انتظامى و آگاهى این شهرستان بالفاصله در 

محل حاضر شدند.

سرهنگ على حســین رختیانى اظهار داشت: مأموران پس از 
حضور در محل حادثه مشاهده کردند، پسرى 15 ساله در اتاق 

خواب، خود را حلق آویز کرده است. 
وى با بیان اینکه در زمان این حادثه پــدر و مادر این نوجوان 
در خانه حضور نداشــته اند، افزود: بر اســاس نتایج تحقیقات 
اولیه، پســر همســایه متوفى که همســن و ســال او است، 
نخستین فردى است که از حادثه مطلع شده و بالفاصله برادر
 بزرگ تر خود را در جریان قرار داده اســت و پس از آن والدین 
نیز از حادثه خبردار شده اند. سرهنگ رختیانى خاطرنشان کرد: 
بر اساس اعالم دادســتان عمومى و انقالب شهرستان مانه و 
ســملقان، خانواده این نوجوان متوفى تاکنون از کسى شاکى

 نبوده اند.
وى افزود: جسد این نوجوان با دستور قضائى به پزشکى قانونى 
و به سردخانه منتقل شد و تحقیقات درباره انگیزه خودکشى و 

جزئیات آن ادامه دارد. 

پسر 15 ساله خود را به دار آویخت

نجات 4 کارگر از زیر آوار 

 تکه هاى 
جسد را در داخل کوله 

پشتى و چمدان قرار دادم و 
براى اینکه اثرى از انگشتانم بر 
روى وسایل مورد استفاده قرار 

نگیرد آنها را به همراه مثله 
شده هاى جسد به آتش 

کشیدم
شد

ه

دزد خالق به دام افتاد 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان ایالم از 
دستگیرى جاعل و کالهبردار حرفه اى در لباس مأموران 

یگان ویژه در پایانه مرزى مهران خبر داد.
سرهنگ على مهرى گفت: مأموران پلیس آگاهى موفق 
شدند فرد جاعل و کالهبردارى را که در پوشش مأموران 
یگان ویژه از مردم اخاذى مى کرد شناسایى و دستگیر 
کنند. وى افزود: بررسى هاى اولیه پلیس مشخص کرد 
متهم داراى چند فقره سابقه کیفرى در محل سکونت 
خود در یکى از دیگر اســتان هاى کشور است.رئیس 
پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان ایالم گفت: از 

متهم تعدادى مهر و مدارك نیز کشف شد.

اخاذى در لباس مأمور  یگان ویژه اخاذى در لباس مأمور  یگان ویژه 
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رامین مشکاه
ســازمان هاى مختلف 
بین المللى درگیــر گفتگوهایى در 
مورد حفاظت آنالین از کودکان هســتند و 
پیشنهادهایى را مطرح مى کنند که مى توان از آنها 
براى حفاظت از کودکان در برابر محتواى زیان آور 

و مهارت هاى سواد رسانه اى استفاده کرد.
 بیشــتر کشــورها همکارى هــاى بین المللى را 
براى حفاظت آنالین کودکان ضرورى مى دانند. 
همکارى بین المللى در ســطح عملیاتى فراتر از 
به اشتراك گذاشــتن بهترین شیوه هاست و بین 
این کشورها پیشنهادهاى امیدوارکننده اى مطرح 
مى شود که مى تواند به عنوان مدل از آن 

استفاده کرد.
در سال 2014 در کنفرانس
WTDC  (کنفرانــس 
توســعه  جهانــى 
مخابــرات) 

مســئله ایجاد 
اعتمــاد و امنیــت در 

اســتفاده ازICT   بــا تمرکز 
خاص روى کــودکان و جوانان مطرح 

شد. گزارش «مطالعات تطبیقى در توسعه خدمات 
فضاى مجازى کــودك و نوجوان» که توســط 
پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات تهیه شده 
است در زمینه همکارى هاى بین المللى حفاظت 

آنالین کودکان توضیح مى دهد.

همکارى هاى بین المللى در سطح سیاست
سازمان هاى مختلف بین المللى متناسب با مأموریت 
آنها، عضویت و زمینه هاى تخصص، درگیر گفتگوى 
بین المللى در مورد حفاظت آنالین از کودکان هستند، 
 ITU به عنوان مثال مى توان از حفاظت آنالین کودك
COP)) و ائتالف ایمنى آنالین کودکان در چارچوب 
انجمن حاکمیــت اینترنــت (IGF) در این زمینه 
نام برد. چارچوب هاى سیاســى مانند شــوراى اروپا 
در حفاظــت از کودکان در برابر محتــواى زیان آور و 
مهارت هاى سواد رسانه اى کودکان به سطح باالیى 
از هماهنگى هاى سیاســى در ســطح منطقه دست 

یافته است.

همکارى هاى بین المللى در سطح عملیاتى
چندین طــرح موفــق همــکارى بین المللى در 
ســطح عملیاتى انجام شده اســت. از جمله آنها 

در زمینه هاى اجــراى قانون، تبادل گزارشــات 
خطوط تلفنى در مــورد مطالب آنالین غیرقانونى 
و بــه اشــتراك گــذارى بهترین شــیوه هاى 
حفاظــت از کودکان در اینترنت اســت. شــبکه 
خطــوط تلفنــى و مراکــز اطالع رســانى یک 
ابتکار موفق بــراى حفاظت آنالیــن از کودکان

 هستند.
توسعه شاخص هاى قابل مقایسه براى اندازه گیرى 
جنبه هــاى مختلف حفاظت آنالیــن از کودکان 
از جمله دسترســى و اســتفاده از اینترنت توسط 
کودکان براى غلبه بر ریســک و تأثیر سیاست ها 
مى تواند به بهبود توسعه و اجراى سیاست ها کمک 
کند. تالش هاى اتحادیه اروپا در این زمینه، براى 
درك بهتر رابطه بین استفاده از اینترنت و خطرات 
آنالین و نیز نقــش مثبت سیاســت عمومى در 
کاهش خطرات آنالین کمک شایانى کرده است.

مطابق پروژه آنالین اتحادیه کودکان و نوجوانان 
اروپا کشــورها از دسترسى به مستندات و مدارك 
بررسى سده نظرســنجى هاى به روز و داده هاى 

تطبیقى بهره مند مى شوند.

حفاظت آنالین 
از کودکان

بحثى که این روزها سازمان هاى بین المللى 
را  درگیر خود کرده است

ر ى ر و ى ر ه و
 بیشــتر کشــورها همکارى هــاى بین المللى را 
براى حفاظت آنالین کودکان ضرورى مى دانند. 
همکارى بین المللى در ســطح عملیاتى فراتر از 
به اشتراك گذاشــتن بهترین شیوه هاست و بین 
این کشورها پیشنهادهاى امیدوارکننده اى مطرح

مى شود که مى تواند به عنوان مدل از آن 
استفاده کرد.

4در سال 2014 در کنفرانس
WTDC  (کنفرانــس 
توســعه  جهانــى 
مخابــرات) 

هی ورى و ب ر پژو
است در زمینه همکارى هاى بین المللى حفاظت 

آنالین کودکان توضیح مى دهد.

همکارى هاى بین المللى در سطح سیاست
سازمان هاى مختلف بین المللى متناسب با مأموریت 
آنها، عضویت و زمینه هاى تخصص، درگیر گفتگوى 
بین المللى در مورد حفاظت آنالین از کودکان هستند، 
ITU به عنوان مثال مى توان از حفاظت آنالین کودكU

COP)) و ائتالف ایمنى آنالین کودکان در چارچوب 
انجمن حاکمیــت اینترنــت (IGF) در این زمینه 
نام برد. چارچوب هاى سیاســى مانند شــوراى اروپا 
در حفاظــت از کودکان در برابرمحتــواى زیان آور و

مهارت هاى سواد رسانه اى کودکان به سطح باالیى 
از هماهنگى هاى سیاســى در ســطح منطقه دست 

یافته است.

همکارى هاى بین المللى در سطح عملیاتى
چندین طــرح موفــق همــکارى بین المللى در 
ســطح عملیاتى انجام شده اســت. از جمله آنها 

و ن ر ه ر ر و
حفاظــت از کودکان در اینترنت اســت. شــبکه 
اطالع رســانى یک  مراکــز خطــوط تلفنــى و
ابتکار موفق بــراى حفاظت آنالیــن از کودکان

 هستند.
توسعه شاخص هاى قابل مقایسه براى اندازه گیرى 
جنبه هــاى مختلف حفاظت آنالیــن از کودکان 
از جمله دسترســى و اســتفاده از اینترنت توسط 
ریســک و تأثیر سیاست ها  کودکان براىغلبه بر
مى تواند به بهبود توسعه و اجراى سیاست ها کمک 
کند. تالش هاى اتحادیه اروپا در این زمینه، براى 
درك بهتر رابطه بین استفاده از اینترنت و خطرات 
نقــش مثبت سیاســت عمومى در نیز آنالین و
است. کاهشخطرات آنالینکمک شایانى کرده

مطابق پروژه آنالین اتحادیه کودکان و نوجوانان 
اروپا کشــورها از دسترسى به مستندات و مدارك

بررسى سده نظرســنجى هاى به روز و داده هاى 
تطبیقى بهره مند مى شوند.

سازمان هاى 
مختلف بین المللى 

متناسب با مأموریت آنها، 
عضویت و زمینه هاى تخصص، 

درگیر گفتگوى بین المللى 
در مورد حفاظت آنالین از 

کودکان هستند

به تازگــى در کنفرانس اِج 2017 آکامــاى که در الس 
وگاس برگزار شــد، آکاماى تکنالجیز از طرح خود براى 
کمک به شرکت هاى تولیدى که از دستگاه هاى اینترنت 
اشیاء در زیرساخت هاى فناورى اطالعات خود استفاده 

مى کنند، رونمایى کرد.
آکاماى، شرکت اینترنتى آمریکایى است که در زمینه ارائه 
محتوا فعالیت مى کند. این شرکت در سال 1998 میالدى 
تأسیس شده و دفتر مرکزى آن هم اکنون در ماساچوست 

آمریکا واقع شده است.
راهبرد شرکت آکاماى تکنالجیز براى رونمایى از پلتفرم 
هوشمند اینترنت اشیاء، به دنبال پشتیبانى از انتقال داده و 

دستگاه هاى متصل در سراسر جهان است.
آکاماى بــه تازگى اعالم کــرده کــه تولیدکنندگان، 
خودروسازان و سایر شرکت هاى متصل به اینترنت اشیاء 
قادر خواهند بود که به جاى ســاخت و حفظ شبکه هاى 
جهانى، با استفاده از راهکارهاى اینترنت اشیاء مبتنى بر 

فضاى ابرى از میلیون ها دستگاه کاربرى حمایت کنند.
اولین رونمایى از این ابتکار جدید اینترنت اشیاء آکاماى، 
یک راهکار اُ.تى.اِى است که به شکل تخصصى براى بازار 
خودرو طراحى شده است. این سرویس، خودروسازان و 
نمایندگى هــا  را قــادر مى ســازد که ســخت افزار و 
به روزرسانى هاى مسیریابى GPS را به طور مستقیم و از 
طریق واى فاى به وسایل نقلیه متصل کاربران ارائه دهند.

این موضوع به این معناســت که دارندگان خودرو باید 
بازدیدهاى کمترى از مراکز سرویس خودرو داشته باشند.

 این ســرویس اُ.تى.اِى خودرو در ســطح فنى شــامل 
سه مورد اســت. مورد اول، پیوند IP اســت که امکان 
به روزرسانى از یک مجموعه قابل تنظیم از آدرس هاى 
IP را براى پیروى از قوانین داده و مطابقت با قراردادهاى 
خودروســازان با شــرکاى مخابراتى مورد نظر فراهم 

مى کند.
مورد دوم ارائه امن به روزرســانى ها با اســتفاده از یک 
برنامه SSL/TLS انعطاف پذیر است که با استفاده از 
گواهینامه هاى کاربرى خود از کاربران پشتیبانى مى کند.

مورد سوم و آخر، داشــبوردهاى پیشرفته  براى پیگیرى 
به روزرسانى ها در هر وسیله نقلیه است که خودروسازان 
را قادر مى سازد که بر پیشرفت و تأیید دریافت ها نظارت 

داشته باشند.
در حال حاضر فناورى اُ.تى.اِى توسط هارمان که اکنون 

بخشى از سامسونگ است، مورد استفاده قرار مى گیرد.

آکاماى از پلتفرم هوشمند 
براى اینترنت اشیاء رونمایى مى کند

اولین رونمایى از این ابتکار جدید اینترنت اشیاء آکاماى، 
یک راهکار اُ.تى.اِى است که به شکل تخصصى براى بازار 
خودرو طراحى شده است. اینسرویس، خودروسازان و 
نمایندگى هــا  را قــادر مى ســازد که ســخت افزار و 
Sبه روزرسانى هاى مسیریابى GPS را به طور مستقیم و از 
طریق واى فاى بهوسایل نقلیه متصل کاربران ارائه دهند.

یکى از مسائلى که اینستاگرام از زمان توسعه 
پایگاه کاربرى خود با آن روبه رو 
بوده، جذب و نگهدارى آن دسته 
از کاربرانى با ارتباط اینترنتى 
ضعیف است. این کاربران در 
نقاطى از دنیا قرار دارند که در 
این نقاط، مشکل اینترنت 
وجود داشــته و بــه همین 
خاطر نمى توانند با ســرعت 
الزم به اینســتاگرام دسترسى 
داشته باشند و در نتیجه، قابلیت هاى 
فراوانى از این نرم افزار در دســترس آنها 

نخواهد بود.

 این شرکت -که یکى از زیرمجموعه هاى شرکت فیسبوك است- تیمى 
از مهندسان خود را (که در نیویورك مستقر هستند) به کار گرفته و از آنها 
خواسته تا با طراحى و اجراى برنامه هایى، به ساده سازى و بهینه سازى این 
اپلیکیشن کمک کنند تا سازگارى بهترى با محیط هایى که دسترسى به 

اینترنت با سرعت  باال ندارند، پیدا کند.
 از دید کارشناسان نرم افزار، براى طراحى و ایجاد سیستم هایى که عملکرد 
اپلیکیشن را بهبود ببخشد، مســئله کلیدى و مهم این است که مشکل 
مى توان متوجه شــد که هر کاربر، چه زمانى از اپلیکیشن موردنظر خارج 
مى شــود تا بتوان بر مبناى آن، رابطه کاربر و نرم افزار را به خوبى تحلیل 

نمود.
«لوال پریگو»، یکى از مهندسان تیم مورد بحث در نیویورك (که مسئول 
حفظ عملکرد در اپلیکیشن اینستاگرام است) در این خصوص گفت: «اگر 
اینستاگرام نتواند عملکرد خوبى از خود نشان دهد، طبیعى است که جاذبه 

خود را در میان کاربران از دســت خواهد داد و به همین دلیل مشخص 
کردن زمانى که مسائل مربوط به عملکرد بر تجربه کاربر تأثیر مى گذارد، 

مشکل است.»
هر چند باید توجه داشت، کاربرانى که در بازارهایى نظیر بازار آمریکا هستند، 
به اتصاالت شبکه قوى و گوشى هاى داراى عملکرد خوب با جدیدترین 
نسخه هاى سیستم عامل مربوطه دسترسى دارند، اما حقیقت این است که 

چنین سیستمى در سایر کشورها وجود ندارد.
انواع شیوه هایى که در یک بازار به خوبى جواب مى دهد، ممکن است در 
کشورهاى دیگر، مناسب نباشد.  اما به عنوان یک راه حل نسبتًا عمومى، 
پریگو و تیم وى، سیستمى را ایجاد کرده اند که در آن، اپلیکیشن اینستاگرام 
مجهز به قابلیت «پیش بارگیرى» مى شود و در نتیجه، وقتى افراد این برنامه 
را مى بندند تا زمانى که مجدداً مى خواهند آن را باز کنند، تصاویر دوستان 

آنها بارگیرى شده و مى توانند آنها را با سرعت بیشترى مشاهده کنند.

 Neo Angle بازى جدید، فــوق العاده زیبا، منحصر 
به فرد و اعتیادآور در سبک بازى هاى پازل از استودیوى 
بازیســازى Dropout Games براى دستگاه هاى 
اندروید است. بازگشت به دوران خوش دهه 80 میالدى 
توسط چندین عنوان فیلم و یا بازى و حتى سریال ها مورد 
اســتفاده قرار گرفته اما این به معنى فروش یا موفقیت 
خاصى براى همه این عناوین نبوده است؛ حال آنکه بازى 
هاى نوستالژیک همیشه در نزد طرفداران جایگاه خاصى 
دارند. Neo Angle نیز در این دســته از بازى ها قرار 
مى گیرد. سبک گرافیکى بازى Neo Angle به مانند 
دهه 80 میالدى طراحى شده و تماماً از المپ هاى نئون 
قابل مشاهده در آن دوره براى نمایش جنبه هاى مختلف 
بازى استفاده شده است. اما این موضوع نباید باعث فریب 
شما شــود چراکه این گرافیک به طرز خیلى چشم نواز و 
رضایت بخش در حال اجراست به گونه اى که شما همواره 
حس حضور در یک مســابقه تلوزیونى دهه 80 را دارید! 
افکت ها و اشــکال درون بازى نیز از این قاعده مستثنا 
نیستند. اگر از عالقه مندان به بازى هاى پازل هستید به 

هیچ وجه Neo Angle را از دست ندهید.

از زمــان معرفــى نســخه جدیــد سیســتم عامل 
 Android Wear اسمارت واچ هاى اندرویدى یعنى
2,0 در ماه فوریه، خیلى شــاهد معرفى اپلیکیشن ها و 
ویژگى هاى جدیدى براى این سیســتم عامل نبوده ایم 
و باید اعتراف کرد که مدتى است هیچ گجت پوشیدنى 
اندرویدى شــگفت انگیز و جذابى هم معرفى نمى شود 
و همه چیــز تقریبًا به حالت ســاکن درآمده اســت. با 
 «Krisdb» ،این حال، در این میان ســکون فراگیر
برنامه نویس معروف موفق شد اولین و تنها اپلیکیشن 
مخصوص پادکســت ها را از طریق اسمارت واچ هاى 
 Wear» اندرویدى طراحى و معرفى کند. این اپلیکیشن

Casts» نام دارد.
 Wear اگر چه تقریبــًا همه چیز ازطریق اپلیکیشــن
Casts بر روى اســمارت واچ کنترل مى شــود، اما 
ابتدا بایســتى پادکســت هاى مورد عالقه را از طریق 
اپلیکیشنى که بر روى اسمارت فون کاربر نصب مى  شود، 
با اسمارت واچ همگام سازى (Sync) کرد. پس از اینکه 
پادکست هاى مورد عالقه تان را به درون اسمارت واچ 
 Wear منتقل کردید، مى توانید از طریق اپلیکیشــن
Casts بر روى اسمارت واچ خود برنامه هاى تلویزیونى 

مورد عالقه تان را بررســى کرده و پادکســت هاى 
صوتى را هم گــوش دهید. ضمنًا امــکان خواندن 

توضیحات مرتبــط با اپیزودهاى مختلــف برنامه ها از 
طریق این اپلیکیشن نیز وجود دارد.

امکان تنظیم برنامه زمانى دلخواه براى دانلود اتوماتیک 
اپیزودهاى جدید، ساخت اتوماتیک پلى لیست  بر اساس 
پادکست هاى دانلود شده یا در حال دانلود و... از طریق 
این اپلیکیشن نیز وجود خواهد داشت. این اپلیکیشن با 
وجود اینکه بسیار ســاده است، اما در هر صورت امکان 
گوش دادن به برنامه هاى مورد عالقه کاربران از طریق 
اسمارت واچ و بدون نیاز به اسمارت فون را براى کاربران 

اندرویدى فراهم کرده است.

بازى پازل 
فوق العاده زیبا 
و نوستالژیک !

اولین اپلیکیشن 
پادکست براى 

ساعت هاى اندرویدى

پردازنده گرافیکى جدید انویدیا 
براى عاشقان گیمینگ

 GPU شــرکت انویدیا در هفته گذشــته جدیدترین
حرفه اى سرى Ti 1070 Geforce GTX را معرفى 
کرد. طى این چند روز اولین بررسى هاى صورت گرفته 
روى این کارت هاى مبتنى بر این چیپ منتشر شد و در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
 1070 Geforce GTX پردازنده گرافیکى جدیــد
Ti آخرین محصول از شرکت انویدیاست که از فناورى 
پاســکال بهره مى برد. از معرفى معمارى پاسکال براى 
پردازنده هاى گرافیکى انویدیا 18 ماه مى گذرد. نخستین 
بار در ماه مى ســال 2016 بود که این فناورى در کارت 
گرافیک Geforce GTX 1080 معرفى شد. در طى 
این مدت، این محصول در بازار کارت هاى گرافیک تقریبًا 
بى رقیب بود زیرا کارت دیگرى  با این مشخصات در بازار 

وجود نداشت.
 GTX بعد از حدود 14 ماه، شــاهد معرفى کارت هاى
 RX 64 و RX Vega 1070 بــا GTX 1080 و
Vega 56 بودیــم. کارت Ti 1080 GTX و تیتان 
Xp هم چنان بدون رقیب هســتند. 

ید  تفاوت شــا ایجاد 

بین GTX 1070 با مدل هاى باالتر این خانواده یکى از 
اشتباهات بزرگ انویدیا بوده است.

کارت گرافیــک Ti 1070 Geforce GTX براى 
از بین بردن شــکاف بین کارت هاى GTX 1070 و 
GTX 1080 عرضه شد. بیشتر مدل هاى این خانواده 
حاوى 20 عدد پردازنده پاسکال مخصوص استریمینگ 
هســتند اما این تعــداد در GTX 1070 دقیقاً به اندازه 
 Ti 1070 GTX ،یک چهارم کمتر است. در حالى که

تنها یک پردازنده کمتر دارد.
میزان حافظه این مــدل 8 گیگابایت رم GDDR5 با 
فرکانس 8 گیگاهرتز است. پهناى باند حافظه آن 256 
گیگابایت در ثانیه اســت. در حالى که فرکانس حافظه 
جدیدتــر GDDR5X در مــدل GTX 1080، ده 
گیگاهرتز و پهناى باند آن 320 گیگابایت بر ثانیه است. 
 1080 GTX مشــابه Ti 1070 GTX کالك اولیه

است. 
قیمت این کارت 650 دالر اســت و از این لحاظ از تمام 
 Ti 1070 GTX کارت هاى گرافیک مبتنــى بر چیپ

گران تر است.

آکاماى از پلتفرم هوشمند

Xp هم چنان بدون رقیب هســتند. 
ید  تفاوت شــا ایجاد 

Ti1070GTXکارت هاى گرافیک مبتنــى برچیپX
گران تر است.

RainbowKey Keyboard Ad-Free عنــوان 
یک صفحه کلید پر امکانات و رنگارنگ براى سیســتم عامل 
اندروید است که توســط Keyboard Arts توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل منتشر شده است. این کیبورد با پشتیبانى 
از قابلیت هاى خاص و بى نظیرش کاربران را قادر مى ســازد 
تا به سرعت به تایپ متن هاى مورد نظر خود پرداخته و آن را 
براى دوستانشان ارسال کنند. اولین چیزى که پس از نصب این 
کیبورد، توجه هر کســى را به خود جلب مى کند توانایى هاى 
باالى این برنامه در شخصى ســازى اش است؛ به گونه اى 
که حتى مى توانید تصویر خود را به عنوان پس زمینه کیبورد 
انتخاب کنید و فونت مورد عالقتان را به صورت کامًال دلخواه 
برگزینید. بر خــالف دیگر برنامه هاى موجــود در این زمینه 
که بیشتر آنها از سیســتم پیش بینى کلمات استفاده مى کنند 
RainbowKey عالوه بر این قابلیت از حالت پیش بینى 
شــکلک ها نیز پیروى کرده و احساسات را به گونه اى خاص 
حدس مى زند. براى افزایش ســرعت هر چه بیشتر نوشتن

 متن هاى خود نیازى به برداشــتن انگشتتان از روى صفحه 
نمایش نیست و تنها کافى است آن را بر روى صفحه نمایش 
بکشید تا حروف مورد نظرتان به صورت کامًال خودکار انتخاب 

و نوشته شوند.

اپلیکیشن کیبورد رنگارنگ و
پر امکانات اندروید!

بهینه سازى کد در اینستاگرام براى کاربران
یکى از مسائ
پا

ال
داشت
فراوانى از

نخواهد بود.

ی ر زى بهی
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منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس 

منبع: تسنیم 

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا

منبع: جام جم آنالین

منبع: تسنیم

منبع: ایرنا 

وستانشینان خراسان جنوبى
ر

راهپیمایى زائران 
اربعین در مسیر 
نجف به کربال

موکب میقات الرضا(ع) 
همه روزه 

پذیراى زائران 
حضرت اباعبدا... 

الحسین(ع) 
در راهپیمایى اربعین بود .

آلودگى هواى تهران

بیش از 98 درصد زرشک ایران با دارا بودن سطح زیر کشت 15هزار و 13هکتار 
باغ زرشک و تولید ساالنه 18هزار تُن محصول، در اختیار خراسان جنوبى است. 

برداشت این محصول از اوایل آبان ماه در نقاط مختلف این استان آغاز شده است و 
در حال حاضر محصول زرشک به 30 کشور جهان از جمله آلمان، استرالیا، اتریش، 

هلند، امارات متحده عربى و آمریکا صادر مى شود.

طرح «رعد4» در تهران برگزار شد. در این عملیات هزاران 
فقره سرقت کشف شد. همچنین 14باند مهم سارقان منزل، 
خودرو، مغازه و لوازم خودرو منهدم و حدود 200 دستگاه 
انواع خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه کشف و ضبط شد.  

تمرین تیم فوتبال 
استقالل تهران

رك غرب در تهران
شه
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خزانه شهردارى سده لنجان خالى است
2

     

تولید تولید 1010هزار  گل فصلى و شب بو در گلخانه شهردارى فالورجانهزار  گل فصلى و شب بو در گلخانه شهردارى فالورجان
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3

4

2

3

شهردارى نطنز براى 
احداث کمربندى، آماده مشارکت است

شــهردار نطنز گفت: یکى از مشکالت 
نطنز، عدم وجود کمربندى اســت که 
شهردارى آمادگى دارد با وزارت راه و 
شهرسازى در ســاخت این کمربندى 

مشارکت کند.
على پیراینده اظهار داشــت: یکى از 
مشــکالت نطنز عدم وجود کمربندى 
مناسب اســت که شــهردارى نطنز 
آمادگى دارد در احداث آن با وزارت راه 

و شهرسازى مشارکت داشته باشد.

2

طرح جامع نطنز 
نیازمند

 بازنگرى اساسى
 است

4

شهرداري  ها 
کمتر به فکر 

ایجاد درآمد 
هستند

2

درختان 
سرو و کاج هرند

 سم پاشى
مى شون د

2

1/5میلیارد 
صرف بهسازى 
بافت تاریخى 

کاشان شد

3

کدام تخلفات 
ساختمانى مشمول 
ماده 100 مى شود؟

ضرورت تشکیل«اتاق هاى اندیشه» در شاهین شهر 

بالتکلیفى شهردارى شهرضا درباره یک مصوبه

معافیت13 ساله از پرداخت عوارض و مالیات 
با دریافت زمین در شهرك صنعتى بادرود

شهردار سده لنجان:

2

نصب چراغ هاى 
جدید راهنمایى 

رانندگى در کاشان 

شــهروندان و ساکنان یک شــهر به عنوان رکن 
اصلى یک شــهر و یکــى از ســه ضلع«دولت و 
نهادهاى دولتى»،«مدیریت شهرى ( شهردارى)» 
و «مردم» از حق و حقوقى در شهر برخوردار هستند. 
شهروندان به نوعى وارثان اصلى و زیست کنندگان 
شــهر هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر 
بهره مند مى شــوند و طبیعى است که بخشى از 
هزینه هاى اداره شهر را بپردازند. اگرچه در بسیارى 
از شهرهاى بزرگ دنیا شهروندان سهم زیادى در 
چرخه اقتصادى شهرى دارند و به نوعى خود را ملزم 
به مشارکت مالى در اقتصاد شهر مى کنند، اما این 
مهم بنا به دالیل مختلف نمى تواند در کوتاه مدت 

بصورت کامل در ایران اجرایى شود. 
به عبارتى هنوز بسترها و فضاى الزم براى دریافت 
مالیات و عوارض واقعى در کالنشهرها وجود ندارد 
و مدیران شهرى با حساسیت و البته در نظر گرفتن 
مسائل مختلف، ســعى در ترغیب شهروندان در 

مشارکت در تأمین هزینه هاى شهر است.
ارائه خدمات مناســب به شهروندان در 
زمینه هاى مختلف، مانند 
تجهیز و توســعه ناوگان 
حمل و نقل عمومى، ارائه 
خدمات شهرى مانند 
جمع آورى زباله ها و 
نظافت معابر، توسعه 
فضاهاى سبز شهرى، 
رســیدگى به کیفیت 
معابر و توسعه و ایمن سازى آنها و ده ها مورد دیگر 
از جمله نیازهاى ضرورى شــهروندان براى ادامه 
زندگى در شهرهاى امروزى است که انجام آنها بار 

مالى زیادى براى شهردارى دارد.
اگر پرداخت عوارض از سوى شهروندان با مشکل 
مواجه شود، امکان خدمترسانى در شأن شهروندان 
میسر نخواهد شــد.تا زمانى که منابع مالى پایدار 
نباشد، نمى توان خدمات مورد نیاز شهروندان را به 

نحو احسن فراهم نمود. 
مدیران شهرى مى بایست یک تعادل و توازنى را 

در دخل و خرج کالنشهر ایجاد کنند. اگر مى بینیم 
بسیارى از شهرهاى دنیا در زیبایى، فضاى شهرى 
دلنشین، امکانات مناسب و خدمات شهرى مطلوب 
به عنوان الگو مطرح هستند، دلیل آن بیش از هر 
چیز مشارکت شهروندان در تأمین هزینه هاى شهر 
است. شهروندان ساکن در چنین مناطقى، شهر را 
از آن خود دانسته و براى بهبود عملکرد و نقش آن 
در نظام شهرى جهانى، همکارى الزم را دارند.به 
نظر مى رسد مهمترین کارى که مدیران شهرى 
در سال هاى اخیر انجام داده اند، همانا جلب اعتماد 
شهروندان بوده است. شهردارى با شفاف سازى امور 
و اطالع رسانى به موقع و دائم به شهروندان در مورد 
درآمدها و هزینه هاى اداره شهر، توانسته است سهم 
شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد. پرداخت 
جوایز خوش حســابى و تخفیف عوارض و دیگر 

مشوق ها نیز برخى از اقداماتى بوده که در راستاى 
تشویق و ترغیب پرداخت عوارض صورت گرفته 
است.همچنین در راســتاى رویکردهاى فرهنگ 
سازى و آموزشى، تالش شهردارى متوجه فرهنگ 
سازى و آموزش بیشتر شهروندان در ارتباط با نقش 

آن ها در توسعه و آبادانى شهر بوده است. 
شهردارى در دوران مدیریت نوین شهرى، یکى از 
اولویت هاى خود را بهبود خدمترسانى و ارائه خدمات 
با کیفیت دانسته و مطمئناً این نقش آفرینى و تحول 
خدمت رسانى از چشمان تیزبین شهروندان به دور 
نخواهد ماند و مردم با مدیریت شــهرى در جهت 
تأمین هزینه هاى شهر، همکارى بیشترى خواهند 
داشت.نکته دیگرى که مى توان بدان اشاره نمود 
این اســت که به رغم این که برخى از شهروندان، 
پرداخت عوارض شهردارى را از ضروریات زندگى 

شهرى نمى دانند و عوارض مربوطه را تا زمانى که 
مجبور نشون،د پرداخت نمى کنند و براى این کار نیز 
توجیه هاى مختلفى دارند، اما شهردارى با سعه صدر 
و البته پرهیز از برخوردهاى سلبى در مقوله دریافت 
عوارض، همراهى الزم را با شهروندان داشته است. 
مدیران شهرى معتقدند مى بایست شهروندان خود 
احساس نیاز کنند تا در اداره شهر مشارکت داشته 
باشند و شهر باید به دست گردانندگان اصلى خود 
اداره و مدیریت شود.اگر امروز مشاهده مى کنیم که 
شهروندان در برخى از شهرهاى بزرگ و کوچک 
نسبت به اداره شهر بى تفاوت هستند، بخشى از آن 
متوجه عملکرد مدیران و مجموعه سازمانى است؛ 
چرا که ما نتوانسته ایم شهروندان را مجاب و ترغیب 

به پرداخت به موقع هزینه هاى اداره شهرکنیم. 
اگر بتوانیم مکانیزم ها و راه حل هایى براى دریافت 

عوارض از شــهروندان مناطق مختلف به تناسب 
خدمات ارائه شده بیابیم و مردم را در جریان کامل 
و جزء به جــزء هزینه و درآمدهاى شــهرى بطور 
شفاف قرار دهیم، آنگاه مى توان انتظار همکارى 
و همراهى بیشتر شهروندان در اداره شهر را داشت.

***
در واقع موضوع مشارکت شهروندان در پراخت 
بخشى از هزینه هاى شهرداى، با قطع بودجه هاى 
دولتى و استقالل کامل شــهردارى ها در تأمین 
منابع مالى در دولت سازندگى، بهترین راه تأمین 
هزینه هاى شــهر، فروش تراکم به نظر رســید 
و شروع شــد و شــهردارى تهران از این طریق 
هزینه هاى خویش را در سال هاى متمادى تأمین 
کرد و از ســال 1385به بعد، این موضوع به شهر 

مشهد مقدس نیز تسرى یافت.

***
با تصویب برنامــه پنجم توســعه، قانون گذار 
ضمن توجه دقیق به موضــوع، طریق مراجعه 
شهردارى ها به درآمدهاى پایدار و دریافت هزینه 
خدمات شهروندى و عوارضى چون ارزش افزوده 

ناشى از اجراى طرح هاى 
شــهرى و... را انتخاب و 
شوراهاى اسالمى شهر و 
شهردارى را مکلف کرد تا 
از این طریق به تامین منابع 
مالــى و اداره شــهر اقدام 

کنند.
در این راستا الیحه بهاى 

خدمات شــهروندى سال گذشته 
توسط شــهردارى تهیه و ارائه شــد و پس از 

بررســى هاى فراوان، آماده تصویب در جلسات 
علنى مجلس گردید.

.رویکرد این الیحه (برخــالف آنچه مخالفان 
اظهــار کرده انــد)، دریافــت عادالنه ســهم 
هزینه هاى شــهرى از شــهروندان است که با 
بیشترین بهره مندى از 180 خدمت شهردارى، 
کمترین میزان پرداخت عوارض را برخوردارند. 
به همین ســبب در حالى که ضریب بهره مندى 
کاربرى هاى مسکونى0/5 و بانک ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى 2/8 پیش بینى شــده اســت و 
تخفیف 50درصدى عوارض مسکونى در سال 
اول و 40درصدى در سال دوم و 30درصدى در 
سال سوم در نظر گرفته شده و براى صنوف که در 
واحد هاى تجارى اشتغال به کسب دارند، عوارض 
مذکور نباید از مجموع عوارض آتش نشــانى و 

پسماند آنها بیش از 50درصد افزایش یابد.
همچنین شهروندان را به تخلف و پرداخت جریمه 
تشویق کرده و حتى در هنگام صدورپروانه نیز تا 
حدامکان، مجوز احداث طبقات مازاد بر ضوابط 
و طرح هاى تفصیلى را شهردارى ها با دریافت 
وجه صادر و هزینه هاى الزم براى اداره شــهر 

را تأمین کنند.

جایگاه و نقش شهروندان در توسعه اقتصاد شهرى
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مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
گفت: درشش ماه نخست امسال، 15 میلیارد ریال اعتبار 
صرف مرمت و بهسازى بافت تاریخى کاشان شده است.
ابوالفضل ساروقیان بیان داشت: این پروژه شامل یخچال 
طبیعى واقع در قلعه جاللى، گذر قلع گر واقع در خیابان 
فاضل نراقى و گــذر درب یالن واقــع در خیابان درب 
اصفهان بوده اســت.وى افزود: همچنین کتابخانه آیت 
ا...کاشانى واقع در خیابان درب اصفهان، محور منتهى به 
گذر آب انبار خان، گذر درب فین، خانه تاریخى آل یاسین، 
خانه تاریخى رضوى، طراحى حیاط چهارم خانه عباسیان، 
مرمت و بهسازى محور کوى امامت، بازسازى و رفع خطر 

بام خانه مزرعتى، بدنه سازى و مرمت گذر محور زیارت 
گلچقانه، مرمت و بهسازى آب انبار دارکوب درشش ماه 

نخست امسال مرمت و بهسازى شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
ادامه داد: این ســازمان در شــش ماه نخست امسال  با 
اعتبارى بالغ بر20میلیارد ریال، زیر ســازى و راهسازى 
معابرانتهاى بلوار صنعت و معابر مســکن مهررا انجام 
داده است.وى اظهارداشت: سازمان عمران و بهسازى 
شهردارى کاشان همچنین امسال مبلغ 50میلیارد ریال 
بابت احداث مجتمع تجارى و هایپر مارکت میدانگاه آقا 

هزینه کرده است.

 شهردار نطنز گفت: طرح جامع شهر نطنز داراى نواقصى 
است که نیازمند بازنگرى مى باشد.

على پیراینده اظهارداشت: طرح جامع شهر نطنزازابتدا 
تاکنون داراى نواقص بسیارى بوده است که موجب به 
وجود آمدن مشکالت براى شــهروندان و توسعه شهر 
شده است.وى تصریح کرد: طراحى نادرست شبکه هاى 
ارتباطى، اشتباهات در تخصیص کاربرى هاى موجود و 
پیشنهادى، نمونه هایى از مشکالت به وجود آمده به دلیل 
نواقص طرح جامع است. شهردار نطنز افزود: این طرح 
در مواجه با ویژگى باغشــهر بودن شهر، تنها به محدود 
کردن محدوده شهر رسیده و این به معناى عدم توجه به 

ساختار طبیعى شهر نطنز است.وى تأکید کرد: طرح جامع 
شهرى، مبنا و قوانین شکل گیرى و توسعه شهر در حوزه 
شهرسازى است و اگر مشــکالتى در این مبنا و قوانین 
وجود داشته و یا به درستى تعریف نشده باشد، مدیریت 

شهرى و شهروندان را دچار مشکالت فراوانى مى کند.
پیراینده یادآور شــد: مطالعات طرح جامع شهرى نطنز 
در ســال 1387 آغاز و در ســال 1389 تصویب و ابالغ 
شده است و همچنین با تصویب طرح تدقیق، محدوده 
قانونى شهر توســعه پیدا کرده و برخى از امالکى که در 
طرح جامع مصوب از محدوده قانونى خارج شده و داراى 

حقوق مکتسبه بودند، مجدداً به وضعیت قبل بازگشتند.

1/5میلیارد صرف بهسازى 
بافت تاریخى کاشان شد

طرح جامع نطنز نیازمند 
بازنگرى اساسى است

زیرسازى باند دوم خیابان 
والیت سین

شهردارى سین اعالم کرد درنظردارد نسبت به اجراى 
عملیات زیرسازى باند دوم خیابان والیت با اعتبارى 
بالغ بر 350میلیون ریال از محل اعتبارات شهردارى 

اقدام نماید .

برگزارى نخستین کارگروه 
اشتغال بانوان سفیدشهر 

نخستین کارگروه اشتغال بانوان سفیدشهر تشکیل 
شــد. به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر سفیدشهر، نخســتین جلسه کارگروه 
اشتغال بانوان سفیدشهر با حضور اعضاى اصلى این 
کارگروه، ریاست ادارات، فنى و حرفه اى شهرستان 
، کمیته امداد حضرت امام خمینى ( ره ) ، شــهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر سفیدشهر برگزار گردید 
و اعضا پیرامون مشکالت  حوزه اشتغال بانوان شهر  
بحث و گفتگو و تبادل نظر کرده و راهکارهایى را در 

جهت ایجاد اشتغال بانوان بیان کردند.

مشارکت شهروندان موجب شتاب 
در خدمات رسانى مى شود

همایش پیاده روى خانوادگى در محله مسکن مهر 
با حضور شهردار،اعضاى شــوراى اسالمى، برخى 
معاونان و مدیران شهردارى شاهین شهر و شهروندان 

محله مسکن مهر برگزار گردید.
عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر گفت: توجه به 
محله هاى کمتر توسعه یافته شهر، مورد توجه شوراى 
اسالمى شهر و شهردارى است ، بنابراین شناسایى و 
نیازسنجى محله ها در دســتور کار قرار گرفته است 
و امیدواریم بتوانیم نسبت به ســاماندهى و رفع این 
مشکالت کارنامه قابل قبولى از خود بر جاى بگذاریم.

وى بیان داشت : مشارکت و همکارى شهروندان به 
ویژه جوانان با استعداد شهر مى تواند موجب شتاب در 
خدمات رسانى به شهروندان گردد و در این راستا نیاز 
است تا مدیران شهرى در زمان هاى مناسب در میان 

شهروندان حاضر شوند.
بهمنى در بخشى از ســخنان خود خواستار تسریع 
در تکمیل بوستان محله مســکن مهر و تجهیز این 
بوستان به وســایل حرکتى و ورزشى و اسباب بازى 

کودکان شد.

صدور20هزارمترمربع پروانه 
ساختمانى در شهردارى کاشان

سرپرست منطقه5شهردارى کاشان گفت: در شش ماه 
نخست امسال، بیش از 20هزارمتر مربع پروانه ساختمانى 
در منطقه5 شهردارى کاشان صادرشده است.عباسعلى 
هادیان با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازى در شش ماه 
نخست امسال عنوان کرد: در این مدت افزون بر  20هزار 
مترمربع پروانه ساختمانى در منطقه 5 شهردارى کاشان 
صادر شده است.وى تصریح کرد:  عالوه بر آمار صدور 
پروانه ساختمانى، تعداد35مورد اصالح پروانه، 32مورد 
تمدید پروانه،  45مورد گواهى، 60مورد تفکیک اراضى 

و  بالغ بر600موردمفاصا حساب صادر شده است.

تحقق منابع درآمدى پایداردر 
مبارکه با کمک بخش خصوصى  

رئیس کمیسیون اقتصاد،سرمایه گذارى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: ایجاد درآمد پایدار 
در شــهر مبارکه، نیازمنــد ورود بخــش خصوصى و 

سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف زیربنایى است.
 محســن رضازاده اظهارداشــت: با توجه به شرایط 
حاکم بر شــهردارى ها و وضعیت اقتصادى دولت و 
شهروندان، توجه بیشتر به ایجاد منابع پایدار درآمدى
 و جلوگیرى از رشد شــهر فروشى و تراکم فروشى، از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است.وى با ابراز خشنودى در 
خصوص شروع به کار  کمیسیون اقتصاد،سرمایه گذارى 
و گردشگرى شوراى شهر، گفت : بیش از 32 نهاد در 
اداره شهرها نقش دارند که هم افزایى و هم پوشانى این

 نهادها، مى بایست در جهت توانمند سازى شهروندان 
و ارتقاى اقتصاد شهر باشد.

روى خط

 عضو شوراى اسالمى شهر بادرود گفت: جهت احیا و رونق شهرك صنعتى بادرود و با پیگیرى مسئوالن، قیمت 
زمین براى سرمایه گذاران از مترى 300 هزار ریال به 100 هزار ریال کاهش یافت .

حسین میرزائیان اظهارداشت: آن چه در منویات رهبر معظم انقالب بســیار مهم به نظر مى رس،د لزوم فراهم 
کردن زمینه ها براى ایجاد تولید و اشتغال است و بدون شک، هر منطقه اى در کشور ظرفیت تحقق این هدف را 

به شیوه هاى مختلف دارا است.
وى با اشاره به اتکاى بسیارى از مردم بخش بادرود به درآمد کشاورزى، افزود: خشکسالى هاى چند سال اخیر و 
بحران جدى آب، این منطقه را به مانند دیگر شهرها و حتى شدید تر تحت تاثیر قرار داده داده است و لزوم بررسى 

راهکارهاى دیگر براى ایجاد اشتغال و در آمد براى مردم منطقه، بسیار ضرورى به نظر مى رسد.
وى تصریح کرد: ایجاد یک منطقه صنعتى در بادرود براى ایجاد اشتغال و همچنین تولید، راهکارى بود که چند 
سال پیش مطرح و اجراى آن به دالیلى از جمله گرانى زمین و رکود متوقف شده بود، اما این سال ها شرایط به گونه 
اى رقم خورده است که احیاى این قطب صنعتى با رفع کردن موانع آن، یکى از اصلى ترین اهداف براى تحقق 

آرزوهاى جوانان در مسیر رفع بیکارى است.
میرزاییان گفت: با پیگیرى هاى نماینده، فرماندار، مسئول شرکت شهرك هاى صنعتى و اعضاى شوراى شهر 
بادرود، زمین هاى قطب صنعتى بادرود واقع در کیلومتر5 جاده بادرود به کاشــان، از هر مترمربع 300 هزار ریال 
به 100 هزار ریال کاهش یافت و این زمین هاى مرغوب به مســاحت 500 هکتار و با امکانات برق، آب و دیگر 

زیرساخت ها، آماده واگذارى به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.
وى از کسانى که توانایى سرمایه گذارى و احداث کارخانجات تولیدى را دارند، خواست تا با اخذ موافقتنامه اصولى 

از اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان، نسبت به دریافت زمین اقدام کنند.
سخنگوى شوراى شهر بادرود با بیان این که اقساط پرداختى براى خرید زمین هاى مذکور 36 ماهه بوده و 13 سال 
از پرداخت عوارض و مالیات تولید نیز معاف است، خاطر نشان کرد: شوراى اسالمى شهر و شهردارى بادرود آمادگى 

هر نوع همکارى کامل براى انجام امور ادارى و فنى و اخذ مجوز و موافقت اصولى را دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشــان 
از نصب چراغ جدیــد راهنمایــى رانندگى و اجراى 
سیستم هوشمند ســازى در میدان امام حسین(ع) 

این شهرخبرداد.
 محمد مسعود چایچى با بیان اینکه نصب چراغ جدید 
راهنمایى رانندگى و اجراى سیستم هوشمند سازى 
در میدان امام حسین(ع) صورت گرفته است، اظهار 
داشت: ایده و طرح اولیه این چراغ ها و پایه چراغ هاى 
جدید، توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک با مطالعه 

مدل هاى مشابه خارجى، به تیمى از جوانان خالق و 
مبتکر کاشانى در یکى از شرکت هاى دانش بنیان و 

دانشگاهى سپرده شد.
وى تصریح کرد: چراغ هاى هوشــمند میدان امام 
حسین(ع) داراى ســه  مدل چراغ هستند که شامل 
چراغ هاى اصلى، چراغ پایه کوتــاه عابر وچراغ پایه 

کوتاه داخل میدان مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشــان 
بــا بیــان اینکه اجــراى پایه چــراغ هــاى جدید 

FANTASTIC  در میدان امام حســین(ع) و 
 KAST همچنین اجراى سیستم هوشمند سازى
با اعتبارى بالغ بــر دو میلیــارد و 500 میلیون ریال 
صورت گرفته اســت، گفت: هدف از اجــراى این 
هوشمندسازى، کاهش بار ترافیکى و هماهنگى بین

 چهــارراه ها و تقاطع هاى هوشــمند اســت که در 
نتیجه موجب کاهش زمان توقف پشــت چراغ قرمز 

مى شود.
چایچى افزود: این پروژه در شــش تقاطع هســته 
مرکزى نیز نصب این چــراغ هاى جدید و همچنین 

اجراى هوشمند سازى انجام خواهد شد.
وى بااشــاره به اینکه این پایه چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگى، بسیار شــکیل و زیبا اســت و به عنوان 
یکى از المان هاى شــهرى در حوزه حمل و نقل و 
ترافیک بسیار چشم نواز است، بیان داشت: نوع پایه 
چراغ هــا، داراى رنگ الکترواســتاتیک و مقاوم در 
مقابل گرما و ســرما و نور و منطبق با سیستم کنترل
 هوشــمند و با قابلیت نصب دوربیــن هاى کنترل 

ترافیک است.
به گفتــه وى، اجراى پــروژه مذکــور همزمان با 
هوشمند ســازى تقاطع هاى هســته مرکزى شهر 
کاشان انجام مى شــود که ســامانه اى بومى با نام  
KAST بوده و داراى مزیت هاى بســیار مهمى 

نسبت به سامانه مشابه تولید خارجى است.

با اینکه یک ماه بیشــتر از سم پاشــى درختان در شهر هرند
 نمى گذرد، ولى الزم شده است تا درختان سرو و کاج این شهر 

مجددا سم پاشى شوند.
کنعانى، مسئول فضاى سبز شهردارى هرند با اعالم این خبر گفت: 
در مراقبت و معاینه هاى فضاى سبز متوجه شدیم این درختان در 

معرض آسیب از آفت ها هستند که الزم است سم پاشى شوند.
وى افزود: در این راستا درختان بلوار 14 معصوم(ع)، مسجد الرضا 
و پارك نگین مورد سم پاشى قرار مى گیرند.گفتنى است دقت نظر 
و رسیدگى شهردارى به فضاى سبز موجب شده تا بازدیدکنندگان 
و کسانى که از هرند عبور مى کنند از هرند به عنوان شهرى سر 

سبز و آراسته در دل کویر یاد کنند.

 شهردار سده لنجان گفت: در حال حاضر متاسفانه چالش 
ذهنى مدیران شــهردارى، تامین هزینه هاى اجتناب 
ناپذیر شــهرى همچون پرداخت حقوق یا تأمین مالى 
هزینه جمع آورى پسماند و نگهداشــت فضاى سبز و 
غیره است که با این نوع کســب درآمد، نیل به اهداف 
ترسیم شده براى توسعه شهر با چالش جدى روبرو است.

حسینعلى ناظم الرعایا با اشاره به مشکالت پیش روى 
شهردارى هاى شهرستان لنجان اظهار داشت: با توجه به 
اینکه طى پنج سال گذشته، وضعیت اقتصادى خوبى در 
کشور نبود، شهرستان لنجان همچون دیگر شهرستان 
هاى کشور درگیر این مســئله بوده و باید گفت در حال 
حاضر مهمترین دغدغه ما در شــهردارى سده لنجان، 

مشکل مالى شهردارى و خزانه خالى است.
وى نبود درآمد پایدار را، یکى از مشــکالت اساســى 
همه شــهردارى ها عنوان کرد و افــزود: باید گفت در 
حال حاضر متاســفانه چالش ذهنى مدیران شهردارى 
تامیــن هزینه هاى اجتنــاب ناپذیر شــهرى همچون 
پرداخت حقوق یا تأمین مالى هزینه جمع آورى پسماند 

و نگهداشت فضاى سبز است.
***

شــهردار ســده لنجان در ادامه اولویت هاى مدیریت 
شهرى سده لنجان در سال جارى را، سروسامان دادن 
به وضعیت مالى شهردارى، اتمام پروژه هاى نیمه تمام، 
بهبود مبلمان شهرى و انجام مطالعات زیرساختى براى 
اجراى پروژه هاى سال آینده دانســت و تصریح کرد: 
باید در نظر داشته باشیم که تا پایان  پروژه هاى نا تمام 
فعلى، هیچ  پروژه جدیدى در شــهردارى تعریف نشود، 
مگر پروژه هایى که بنا بر ضرورت در دســتور کار قرار 
گیرند؛ از سوى دیگر برنامه ها و پروژه هاى کلنگ زنى 
در ســال آینده باید مطابق بودجه تهیه و تدوین شود تا 

دچار چالش نشویم.

***
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به لزوم 
فعالسازى زیرساخت هاى گردشگرى شهر سده لنجان 
ادامه داد: در چند دهه اخیر، گردشگرى به عنوان گسترده 
ترین صنعــت خدماتى مورد توجه قرارگرفته اســت و 
درهمه کشورها، گردشگرى بعنوان عامل مهم اقتصادى 
و اجتماعى تبدیل شــده اســت که در همه محیط ها و 

مکان ها مى تواند جریان داشته باشد و به نوعى عدالت 
اجتماعى را براى ساکنان مناطق مختلف بوجود آورد.

ناظم الرعایا اضافه کرد:باید توجه داشــت گردشگرى 
باعث رشد مناطق کمتر توسعه یافته مى شود و در حال 
حاضر یکى از جاذبه هاى فعال دراین صنعت، شــهرها 

هستند.
وى ادامه داد: گردشگرى شهرها امروزه بصورت یکى از 

فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى درآمده که جریان کارها 
و اقدامات اجتماعى و تغییرات فضایى را شکل مى دهد، 
البته باید توجه داشت تسهیالت و تجهیزات گردشگرى، 
عامل جذب گردشگر به شهر نیست، اما بعنوان یکى از 

زیرساخت هاى مهم گردشگرى مطرح مى شود.
***

وى عنوان کرد:باید توجه داشت مهم ترین روش هاى 

کسب درآمد شهردارى ها، وابســته به «عوارض ناشى 
از ســاخت و ســاز و مواردى مانند آن» اســت و قطعا 
شهردارى ها با ادامه دادن همین راه و روش، با مشکالت 
و معضالت درآمدى مواجه خواهند شد و براى درآمدزایى 
پایدار، ســرمایه گذارى در حوزه هاى مختلف و گردش 
مالى در حوزه هاى مختلف، مناسب ترین راه حل است و 
یکى از حوزه هایى که مى تواند شهردارى بر اساس آن 
به کسب درآمد بپردازند، «حوزه توریسم و گردشگرى» 

است.
شهردار سده لنجان بیان داشــت: باید به این مهم نیز 
توجه داشت که تأمین مالى شهردارى داراى پیچیدگى 
هاى خاص خود اســت، از این رو براى رسیدن به این 
اهداف باید با برنامه ریزى دقیــق حرکت کرد و مبانى 

نظرى توسعه پایدار شهرى را طراحى و اجرایى نمود.
وى یــادآور شــد: نکتــه حائــز اهمیت، شــفافیت و 
آگاهى رســانى دربــاره گــردش مالى شــهردارى به 
مردم و ســرمایه گذاران اســت وچنانچه شهروندان و 
سرمایه گذاران خارجى درك درســتى از دخل و خرج 
شهردارى داشته باشــند و منابع مالى شهردارى کامال 
مشــخص و میزان درآمــد حاصل از ایــن منابع مالى 
معلوم باشــد، اعتماد ســرمایه گذاران داخلى و خارجى 
جلب مى شود و آنها به ســرمایه گذارى در شهر ترغیب 

مى شوند.
***

ناظم الرعایا خاطرنشــان کرد: بنابراین راستى آزمایى 
و شــفافیت در عملکرد مالى و ادارى شهردارى، عالوه 
بر کســب اعتماد مــردم در بلندمدت، زمینــه را براى 
سرمایه گذارى سرمایه گذاران و مشارکت باالتر عمومى 
مردم فراهم مى کند و این تغییر رویکرد، سبب مى شود 
شهروندان شــهر را براى خود تلقى کنند و در راستاى 

افزایش رفاه و آسایش در محیط شهر گام بردارند.

شهردار سده لنجان:

خزانه شهردارى سده لنجان خالى است
تا تکمیل پروژه هاى ناتمام فعلى، هیچ  پروژه جدیدى در شهردارى تعریف نمى شود

معافیت13 ساله از پرداخت عوارض و مالیات 
با دریافت زمین در شهرك صنعتى بادرود

نصب چراغ هاى جدید راهنمایى و رانندگى در کاشان 

درختان سرو و کاج هرند سم پاشى مى شون د
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رئیس شــوراى اسالمى شــهر کاشــان گفت: بدهى 
شهردارى کاشان تا پایان شــهریور ماه 1396 بر اساس 
آمار دقیق امور مالى آن مجموعه پنج هزار و 420 میلیارد 

ریال است.
على رسول زاده بیان داشت: از مجموع بدهى شهردارى، 
نزدیک به 200 میلیارد ریال، اجرایى و 850 میلیارد ریال آن 
نیز به علت شکایت ها و تعهدهایى است که براى شهردارى 

ایجاد کردند و در حال بازبینى مى باشد.
وى افزود: مبلغ 600 میلیارد ریال حقوق کارکنان شهردارى 
تا پایان سال جارى نیز باید به میزان بدهى افزوده شود که 
بخش زیادى از آن مربوط به پیمانکاران، مقاطع کاران و 

دارندگان توافقنامه هاست که از طریق دادگسترى شکایت 
کرده اند.

رئیس شوراى شــهر کاشــان اضافه کرد: بودجه سال 
1396 شــهردارى پنج هزار میلیارد ریال است و در واقع 
شهردارى کاشان هم اکنون بیش از یک سال بودجه خود،

 بدهى دارد.
 رســول زاده افزود: برخى عنوان مى کنند که شهردارى 
کاشان زمین هایى با ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال 
دارد اما تبدیل زمین ها به وجه نقد براى این نهاد با شش 
معاونت، پنج منطقه و 10 سازمان زیرمجموعه امرى بسیار 

زمان بر و مشکل است.

 شهردار نطنز گفت: یکى از مشــکالت نطنز، عدم وجود 
کمربندى است که شــهردارى آمادگى دارد با وزارت راه و 

شهرسازى در ساخت این کمربندى مشارکت کند.
على پیراینده اظهار داشت: یکى از مشکالت نطنز عدم وجود 
کمربندى مناسب است که شهردارى نطنز آمادگى دارد در 

احداث آن با وزارت راه و شهرسازى مشارکت داشته باشد.
وى تصریح کرد: شــهردارى نطنز آمادگى دارد کمربندى 
نطنز را احداث کند و در قبال آن از وزارت راه و شهرسازى 

زمین معوض تحویل بگیرد.
شهردار نطنز افزود: ســاخت و سازهاى پروژه مسکن مهر 
نطنز و تحویل واحد ها به صاحبان آنها انجام شــده است 

ولى تاکنون محوطه سازى و اقدامات زیباسازى آن صورت 
نگرفته است.

وى بیان داشت: تا این لحظه این مجموعه تحویل شهردارى 
نطنز نشده است و براى فضاسازى و بهسازى ورودى آن به 

80 میلیارد ریال نیاز است تا به شرایط مطلوب برسد.
پیراینده همچنین اذعان داشت: مطالعات طرح جامع شهرى 
نطنز در سال 1387 آغاز و در سال 1389 تصویب و ابالغ 
شــده و همچنین با تصویب طرح تدقیق، محدوده قانونى 
شهر توسعه پیدا کرده و برخى از امالك طرح جامع مصوب 
از محدوده قانونى خارج شده اند که در زمینه رفع مشکالت 
این طرح، نیازمند مساعدت وزارت راه و شهرسازى هستیم.

شهردارى نطنز براى احداث 
کمربندى، آماده مشارکت است

شهردارى کاشان 540 میلیارد 
بدهى دارد

آسفالت84 هزار متر مربع از 
معابر منطقه2کاشان

سرپرست منطقه 2 شهردارى کاشان گفت: در شش 
ماه نخست امسال بیش از 84 هزار متر مربع ازمعابر 

منطقه2 شهردارى کاشان آسفالت شده است.
ابوذر میرزا بیگى بیان داشت: آسفالت معابر در راستاى 
خدمت رسانى و ساماندهى معابر و تسهیل در تردد و 

عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه بوده است.
وى افزود: جهت 84هزار متر مربع آســفالت انجام 
شده، بیش از هشت هزار تن آسفالت مصرف شده که 
چهار هزار و 650ُتن آسفالت با ماشین آالت و ادوات 
مکانیزه و سه هزار و 466ُتن آسفالت به صورت دستى 

انجام شده است.
سرپرســت منطقه2 شهردارى کاشــان بلوار هاى 
گلستان، نارنجستان و الغدیر و معابر جاده گاز،میدان 
شهید زجاجى و شبنم 17 را از جمله معابرى برشمرد 

که طى شش ماه نخست امسال آسفالت شده است.

برگزارى اولین جلسه قرارگاه 
طرح کرامت شهر ابریشم

در راســتاى اقدامات و پیشــبرد اهداف طرح بزرگ 
«کرامت» در شهرســتان فالورجان، اولین جلسه 
قرارگاه طرح کرامت شهر ابریشم، با حضور مسئوالن 
کمیته ها و اعضاى کمیته فرعى طرح کرامت شهر 

ابریشم درشهردارى ابریشم برگزار شد.
در این جلســه، گزارشــى از اقدامات صورت گرفته 
شهردارى ابریشم در قالب تصاویر و مستندات تهیه 

شده، ارائه و تشریح گردید.
گفتنى است؛ طرح کرامت شامل طرح ها و برنامه هاى 
متنوع به ویژه در حوزه هاى آموزش و فرهنگ سازى 
در جهت کنترل، توزیع و سوء استعمال مواد مخدر و 
شامل کمیته هاى اصلى فرهنگ پیشگیرى، کمیته 
درمان، کمیته مقابله و کمیته صیانت و حمایت هاى 
اجتماعى است که براى به کارگیرى همه ظرفیت ها 
و امکانات شهرستان با مشارکت مردمى جهت مبارزه 

همه جانبه با پدیده شوم اعتیاد مى باشد.

اعطاى حکم انتصاب شهردار 
گلپایگان توسط رئیس شورا

طى مراســمى با حضور اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهرگلپایگان، معاونان، مدیران و کارشناسان این 
شهردارى، مراسمى جهت انتصاب«جمالى» به عنوان 

شهردار گلپایگان برگزار شد.
در این دیدار صمیمانه که در محل دفتر شهردار برپا شد، 
رئیس شوراى اسالمى شــهر گلپایگان، از شهردارى و 
شوراى شــهر به عنوان یک خانواده در حوزه مدیریت 
شهرى یاد کرد و بر لزوم همراهى و همدلى تمامى عوامل 

براى تحقق اهداف مدیریت شهرى تأکید نمود.
شــهردار گلپایگان نیز ضمن اظهار تشکر به دلیل 
برپایى این مراسم، خود را خدمتگذار مردم گلپایگان 
عنوان کرد و گفت، این توفیق مجدد خدمتگزارى، از 
الطاف پروردگار متعال است و امیدوارم در این عرصه 

در درگاه خداوند و محضر شهروندان سربلند باشم.
در پایان مراســم، حکم انتصاب«جمالى» به عنوان 
شهردار گلپایگان، توسط رئیس شوراى اسالمى شهر 

به وى اعطا شد.

کلیددار شهردارى فریدونشهر 
مشخص شد

«هاشم حســینى» به ســمت شــهردار فریدونشهر 
منصوب شد.هاشم حســینى، گزینه مورد نظر شوراى 
شهر فریدونشهر براى سمت شــهردارى، دو ماه و نیم 
بعد از تحلیف شــورا، با حکم اســتاندار اصفهان به این 
سمت منصوب شد.هاشم حسینى متولد 1354، داراى 
مدرك کارشناســى ارشد در رشــته روابط بین الملل و 
برادر شهید ســیدصدرالدین حسینى است. وى تا پیش 
از این در شــهردارى فالورجان و شهردارى نجف آباد، 
مشغول به خدمت بوده است.شهردار جدید فریدونشهر، 
صنعت گردشــگرى را یکى از مهمتریــن محورهاى 
کارى خود با هدف کسب درآمد پایدار براى شهرستان 
و شهردارى عنوان کرد و از لزوم استفاده از ظرفیت ها و 
استعدادهاى درونى فریدونشهر به ویژه بهره گیرى از 

جوانان سخن گفت.

روى خط

واحــد خدمات  شــهرى شــهردارى منظریه اقــدام بــه الیروبى از 
رودخانه هاى فصلى سطح شــهر منظریه کرد و در این عملیات، کلیه 
رودخانه هاى فصلى این شهر با بیل مکانیکى توسط نیروهاى خدمات 

شهرى شناسایى وپاکسازى شد.
امید حیدرى، سرپرست واحد خدمات شهرى شهردارى منظریه درارین 
باره گفت: پیش ببینى هاى الزم دربرابر بارش هاى فصلى وایجاد سیل 

احتمالى تمامى رودخانه هاى فصلى این شهر، الیروبى وپاکسازى شد.
وى افزود: پاکسازى، نظافت و الیروبى انهار و جوى هاى خیابان هاى 
اصلى و فرعى شهر نیز به منظور جلوگیرى از آب گرفتگى، تجمع زباله، 
ایجاد بوى نامطبوع و همچنین جلوگیرى از مشــکالت احتمالى براى 

شهروندان به صورت مستمر انجام مى گیرد
وى تاکید کرد: خدمات شهر ى شهردارى منظریه آمادگى کامل براى 
خدمات رسانى به شهروندان رادارد و قبل از بارش باران، تمامى تمهیدات 

الزم پیش بینى شده است.

 پاکسازى والیروبى 
طرح ســاماندهى ناوگان عمومى حمل و نقل شهرى و تخصیص ســوخت دیزل به همت تاکسیرانى رودخانه هاى فصلى منظریه

شهردارى در شهرضا به اجرا درآمد .
مســئول تاکســیرانى شــهردارى شــهرضا در این رابطه گفت : درایــن طرح که بــه مدیریت 
تاکســیرانى شــهردارى شــهرضا انجــام شــد، پــس از مطالعــه جزییــات ســاماندهى، 
با راهنمایى کارشناســان تاکســیرانى مالکان خودروهاى دیزل درون شــهرى ضمــن ثبت نام در 
سایت UTCMS.IR جهت تشکیل پرونده به تاکسیرانى مراجعه کردند که پس از تشکیل پرونده و 
بررسى مشخصات درج شده در سایت و تطبیق با مدارك خودرو و مالک ، ثبت نام خودرو را تائید نموده و 

پروانه فعالیت براى آنها صادر شد.
وى بیان داشت: تاکنون کار ثبت نام تعداد 718 دستگاه خودرو در این طرح در حال انجام مى باشد .

ثبت نام 718 خودرو درطرح ساماندهى ناوگان حمل و نقل شهرى شهرضا

مدیریت کمیسیون هاى ماده 100 شــهردارى، مرجع شبه 
قضائى رسمى رسیدگى به تخلفات ســاختمانى است؛ این 
مدیریت نقشى پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولى 
ساختمان ها و احداث بناهاى مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهردارى در رسیدگى به انواع 
تخلفات ساختمانى صالحیت ذاتى دارد؛ به این معنى که 
هیچ مرجعى حق رسیدگى به این تخلفات را ندارد و حتى 
دادگسترى نیز به اســتناد صالحیت عام خود از چنین 

صالحیتى بهره مند نیست.
این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلى شامل: نماینده 
دادگســترى، نماینده وزارت کشــور و نماینده شوراى 

اسالمى شهر مى باشد.
ماده 100 شــهردارى در جهت نظم بخشیدن به شهر 
سازى و ساخت و سازهاى شــهرى مى باشد و مالکان 
اراضى و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از 
هر اقدامى به تفکیک اراضى یا عملیات عمرانى و ساخت 
ساز باید از شهردارى پروانه (مجوز) اخذ کنند  و شهردارى 
مکلف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى بدون مجوز و 
خالف پروانه صادره در زمین هاى محصور و غیر محصور 

مى باشد .
اهمیت موضوع بــه جهت آگاهى بخشــى به عموم و 
پیشگیرى از تخلفات ساختمانى مردم و ارتقاى آگاهى 
شهروندان، ما را بر آن داشت تا در گفتگوى که در ادامه 
از نظرتان مى گذرد، پاسخ برخى از ســؤاالتى را که در 
بین شهروندان متداول است، از زبان «غالمعلى فیض 
اللهى»، مدیرکمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى 

اصفهان اطالع رسانى کنیم.

در بعضى از مجموعه هاى ساختمانى 
اجــاره برخــى از واحدهــا براى 
فعالیت هاى کارى انجام مى شــود 
و تردد ارباب رجوع ها، باعث ایجاد 
مشــکل و عدم آســایش ساکنان
مى شود، در این ارتباط افراد گالیه 
مند باید به کدام مرجع شکایت کنند؟

این تخلف مربوط به ماده 100 مى شــود، بند 24 ماده 
55 اشاره دارد که وکال، مهندسان و پزشکان مى توانند 
در محل ملکى که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند 
اما اگر محل اجاره اى باش،د پرونده به کمیسیون ماده 
100 ارجاع مى شود و کمیسیون رأى بر تعطیلى محل 

صادر مى کند.
البته در مجلس یک ماده اى از قانون به تصویب رسید که 
پیرو آن، فقط پزشکان مى توانند همدر محل مالکیت و 

هم اجاره اى، فعالیت کنند اما وکال و مهندسان حتماً باید 
مالک محل فعالیت خود باشند.

بعضى از پنجره هاى ســاختمان ها 
مشــرف به خانه هــاى روبه رویى 
هســتند، اگر فــردى در این رابطه 
شــکایت داشــته باشــد، باید به 
کمیسیون ماده 100 مراجعه کند یا 

به شهردارى منطقه؟
باید به شــهردارى منطقه مراجعه و طرح شکایت کنند. 
پس از اعالم شکایت، شهردارى منطقه بازدید مى کند 
و اگر خالفى انجام شده باشد، مراتب به کمیسیون ماده 

100اعالم مى شود.
چنانچه مشرفیت پنجره ساختمانى بر دیگر ساختمان ها 
محرز شود، کمیســیون ماده 100 راى بر رفع مشرفیت 

صادر مى کند.

آیا تبدیل پارکینگ منزل به تجارى 

شامل ماده 100 مى شود؟
طبق بند 24 ماده 55 شــهردارى، اگر محل غیر تجارى 
تبدیل به تجارى شــود، باید پرونده آن به کمیســیون 
ماده100 ارجاع و این کمیسیون رأى بر تعطیلى یا پلمب 
آن صادر کند؛ این موضوع براى محل هاى غیر تجارى 

که به تجارى تبدیل شده است، صدق مى کند.
اگر کمیسیونى اشتباه جریمه صادر کند و مالک مبلغ آن 
را پرداخت کند، به عنوان مثال مالک، پارکینگ خود را 
به تجارى تبدیل کرده وشهرداى پول آن را دریافت کرده 
باشد، چنانچه بعد از چند ســال قصد ایجاد تغییر داشته 
باشد، باید به حالت مسکونى برگرداند و آن مبلغى که به 
اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب 
مى شود چون کمیسیون حق تغییر کاربرى نداشته است.

چنانچــه مالک در زمان ســاخت، 
نه تنها عقب نشــینى نکرده، بلکه 
قسمتى از کوچه را هم تصرف کرده 
باشــد، اهالى کوچه بایــد به کجا 

مراجعه کنند؟
اگر عقب نشــینى انجام نشده باشــد، اهالى کوچه باید 
به شــهردارى منطقه مراجعه و اعالم شــکایت کنند تا 
شــهردارى پرونده را به کمیســیون ماده100 ارسال 

کند.
اما اگر مالک نه تنها عقب نشینى نکرده، بلکه قسمتى از 
کوچه را هم تصرف کرده باشد، این تصرف عدوانى (به 
زور یا خالف) است و هم شــهردارى و هم اهالى کوچه 
مى توانند به دادگاه شــکایت کنند؛ چرا که رسیدگى به 
اینگونه تخلفات در صالحیت دادگســترى اســت، اما 
شــهردارى مى تواند در دادگسترى طرح شکایت کند و 

رفع تصرف عدوانى را خواستار شود.

مبلغ تخلفــات ســاختمانى بر چه 
مبنایى محاســبه مى شــود، زمان 
تخلف یا زمان رسیدگى به پرونده در 

کمیسیون ماده 100؟
به فتــواى مقام معظــم رهبرى (مدظلــه العالى) مبلغ 

تخلفات ســاختمانى باید به زمان تخلف صادر شود. اگر 
ساخت خالف یک ســاختمان مربوط به 30 سال پیش
 اســت و امــروز پرونــده آن در کمیســیون مــاده 
100مطرح باشــد، باید مبلغ تخلف بر اساس 30 سال
 پیــش حســاب شــود، چــون وظیفــه شــهردارى

 بــوده کــه در آن زمــان بــه پرونــده رســیدگى 
مى کرد، حال کــه کوتاهى کرده باید ضــرر آن را خود 

شهردارى بپردازد.

منظور از سالن ُمشاعى و سالن مکمل 
که در بعضى از تخلفات ساختمانى 

اشاره مى شود، چیست؟
متأسفانه بعضى از شهردارى ها اینگونه گزارش هارا به 

اشتباه اعالم مى کنند.
مکمل به معناى تکمیل کننده ســاختمان است، گاهى 
در برخى منازل اجازه مى دهند سالن بسازند که مکمل 

ساختمان باشد.
به عنوان مثال 10 واحد در یک ســاختمان است که در 
تفکیک مشخص مى شــود، ســالن مکمل مربوط به 
ساختمان شماره 8 است، اما فقط باید سالن باشد و حق 

ساخت آشپزخانه و غیره را ندارند.
اما گاهى سالن را مشــخص نمى کنند مربوط به کدام 
ساختمان است و گفته مى شود متعلق به کل ساختمان 
است، این به معناى سالن ُمشاعى است؛ یعنى همه اجزاى 
مجموعه مى توانند از این سالن براى برگزارى جلسات با 

مراسم هاى مختلف استفاده کنند.

اگر ساختمانى بدون پروانه هم داراى 
تخلف ساختمانى مســکونى و هم 
تجارى باشد، کمیسیون ماده 100 
آیا فقط یک رأى مــاده 100صادر 

مى کند؟
خیر؛ رسیدگى به دو قسمت تقسیم مى شود.

درباره رســیدگى بــه تخلــف در بخش مســکونى، 
اگرساختمان بدون پروانه ســاخته شده باشد، بر اساس 
تبصره 4، یک دهــم ارزش معامالتــى جریمه صادر 
مى شود و اگر قســمت تجارى هم بدون پروانه باشد، 
بر ابر تبصره 4،  یک پنجم ارزش سرقفلى جریمه صادر 

مى شود.
اگر ساختمان پروانه داشته باشد و مازاد بر پروانه ساخت 
و ســاز انجام شده باشد، قسمت مســکونى را بر اساس 
تبصره 2 و قسمت تجارى را بر اساس تبصره 3 جریمه

 مى کنند.

کدام تخلفات ساختمانى مشمول ماده 100 مى شود؟

جلسه هم اندیشى و نشست صمیمى فعاالن فرهنگى شاهین شهر با اعضاى شوراى اسالمى شهر برگزار 
شد. مهرداد مختارى، رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهردر این دیدار گفت: توجه و تمرکز اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و مدیریت شهرى شاهین شهر در همه زمینه ها از جمله توسعه فرهنگى است و 
در این مسیر، فارغ از هر گونه نگاه سیاسى و جناحى، با اتکا به قدرت و توانایى جوانان شهر، شایستگى و 

توانمندى را مالك عمل قرار داده ایم.
وى افزود: براى شتاب بخشیدن به پیشرفت و تکامل همه جانبه شهر، با تحت پوشش قرار دادن اکثریت 
جامعه شهر و با توجه خاص به جوانان، از نظرات تمام صاحبان اندیشه ، فعاالن فرهنگى و اجتماعى و 

پیشکسوتان این عرصه استقبال مى کنیم.
رئیس شوراى اسالمى شــاهین شــهر در بخش دیگرى از سخنانش خواستار انســجام و همسویى

 فعالیت هاى دستگاه هاى اجرایى متولى فرهنگ در راســتاى توسعه فرهنگى شهر شد و گفت: تفکر 
مدیران فرهنگى باید کیفى و زیربنایى باشد و خوشبختانه شاهین شهر زیرساخت هاى الزم و ظرفیت 
غنى نرم افزارى و استعدادهاى درخشانى را داراست که باید با مدیریت صحیح، چهره زیباى شهر را بیش 

از پیش برهمگان نمایان نمود.
مختارى همچنین خواستار نشست هاى مستمر و تشکیل اتاق هاى اندیشه با حضور طیف هاى مختلف 

از فعاالن فرهنگى براى شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت فرهنگى این شهر شد.

ضرورت تشکیل«اتاق هاى اندیشه» 
در شاهین شهر
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 خداونــد بندگان خــود را کــه گناهکارنــد، با کمبــود میوه ها 
و جلوگیــرى از نزول بــرکات و بســتن در گنج هــاى خیرات 
آزمایش مى کند، براى آنکه توبه کننده اى باز گردد و گناهکار، 
دل از معصیت بکنــد و پندگیرنــده پند گیــرد و بازدارنده، راه 

موال على (ع)نافرمانى را بر بندگان خدا ببندد.

به گزارش روابط عمومى شـهردارى مجلسى،موسوى، شـهردار مجلسى به همراه 
احمدپور، عضو شـوراى اسالمى شهر مجلسـى با احمدى، شـهردار کرکوند دیدار و 

گفتگو کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى سـین، تورگردشـگرى بـه شهرسـتان 
برخوار(برخوارگردى) توسط شهردارى سین به اجرادرآمد، دراین تور،از کلیه مناطق 
گردشگرى شهرستان برخوار به خصوص اثارتاریخى این شهرستان بازدید به عمل 

آمد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى باغشاد، عملیات تسطیح زمین مقابل مجموعه 
فرهنگى - زیارتى شهداى گمنام باغشاد انجام شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى زاینده رود،  دفع آب هاى ســطحى درمعابر
 زاینده رود اجرا و اصالح شد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى مبارکه،هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید، عرضه 
و خدمات مصنوعات چوبى با شهردار مبارکه دیدار کرند.

شهردار دســتگرد گفت: عملیات زیرسازى ترانشــه هاى معابر و کوچه هاى سطح 
شهر دستگرد از هفته گذشته شروع شده  و در حال انجام است و عملیات لکه گیرى 
و آسفالت آغاز شده است.محسن تجویدى  با اشــاره به اینکه بهسازى، ترمیم و لکه 
گیرى آسفالت معابر از جمله مطالبات جدى شهروندان از شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر مى باشد، افزود: در این راستا شهردارى براى جلب رضایت شهروندان، تمامى 
خیابان ها و معابرى که نیاز به ترمیم و بهسازى دارند را با اولویت بندى لکه گیرى و 
آسفالت مى کند.وى با بیان اینکه رعایت استاندارد ها و کیفیت آسفالت در سطح معابر 
مى تواند تاثیر خوبى در ایجاد شهرى ایده آل داشته باشــد، تصریح کرد : با توجه به 
وضعیت نامناسب قسمت هایى از آسفالت کوچه ها و خیابان هاى شهر، اجراى عملیات 
لکه گیرى و آسفالت  خیابان هاى حافظ شمالى و جنوبى،13 آبان، شریعتى و همچنین 
محله هاى میالد و ملک الشعراى بهار و دیگر ترانشه هاى موجود در سطح شهر انجام 
مى شود.وى با بیان اینکه اعتبار این پروژه یک میلیارد و600میلیون ریال مى باشد، 
دف از این اقدامات را، بهسازى و زیباسازى محیط شهرى عنوان کرد و گفت: اجراى این 
پروژه ها براى رسیدن به استانداردهاى مطلوب شهرى، همچنین رفاه حال شهروندان 

صورت مى گیرد و امید است که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.

دیدار شهردار مجلسى 
با شهردار کرکوند

برگزارى تور برخوارگردى توسط 
شهردارى سین

تسطیح زمین مقابل مجموعه فرهنگى 
شهداى گمنام باغشاد

اجرا و اصالح دفع آبهاى سطحى درمعابر 
زاینده رود

دیدار هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات 
چوبى  با شهردار مبارکه

آغاز عملیات لکه گیرى و آسفالت معابر 
دستگرد 

نشست نمایندگان خطوط مختلف تاکسى هاى درون و برون شهرى شهر فالورجان 
در خصوص بررسى مشکالت موجود برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان و معاون 
ادارى مالى و مدیران شهردارى با رانندگان ناوگان تاکسیرانى شهر فالورجان در سالن 
اجتماعات شوراى اسالمى شهر برگزار گردید ،در مورد حمل و نقل که رکن اصلى 
رونق شهرى است و اینکه توجه به گسترش شهرها، نیاز به سامان دهى حمل و نقل 
و اتصال بهتر سیستم هاى حمل و نقل با یکدیگر دارد  و نیز نارضایتى هاى مردم از 

سرویس دهى تاکسیرانى، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس این گزارش، به منظور صرفه جویى در زمان، کاهش ترافیک، کاهش آلودگى 
از طرف شهردارى فالورجان پیشنهاد شد از رانندگان موجود در تاکسى تلفنى هاى 
سطح شهر که خط ندارند، استفاده شــود که از طرف نمایندگان خطوط تاکسیرانى 

سطح شهرمورد مخالفت  قرار گرفت.

نشست بررسى مشکالت ناوگان تاکسیرانى 
فالورجان

تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم
«پویا ایزدى» در باغبهادران 

امام جمعه ، شهردار واعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود در مراسم سالگرد شهید 
مدافع حرم «پویا ایزدى» در شهر باغبهادران حضور یافتند و به کلیه شهداى مدافع 
حرم به خصوص این شهید مدافع حرم شهرستان لنجان اداى احترام کردند. همچنین 
در این مراسم،  از خانواده شهید مدافع حرم پویا ایزدى باحضور فرمانده لشکر 8نجف 
اشرف، مدیرحراست شرکت ســهامى ذوب آهن،امام جمعه و شهردار زاینده رود و 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج باغبهادران تجلیل شد.

غالمحســین جعفرى، معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى شهرضا گفت: 4 خردادماه سال 1390 قرارداد 
طرح جامع شهرضا از سوى اداره راه و شهرسازى استان 
با شرکت مهندسان مشــاور «پارس سوماش پایدار» 

منعقد شد.
وى ادامه داد: باوجود طوالنى شــدن غیرمتعارف این 
بازنگرى، بعــد از برگزارى 20 جلســه کمیته فنى در 
اســتان و چهار کمیته فنى در وزارت راه و شهرسازى، 
این طــرح 31 اردیبهشــت ســال جارى از ســوى 
شورایعالى شهرسازى و معمارى ایران مورد تأیید قرار 

گرفت.
وى عنوان کرد: از مهمترین موارد مصوبه شوراى عالى 

شهرسازى ایران مى توان به مخالفت با الحاق 51 هکتار 
از ساخت و سازهاى انجام شده در خارج از محدوده طرح 
مصوب قبلى اشاره کرد که قبال در شوراى برنامه ریزى 
و توسعه استان به مدیریت استاندار وقت اصفهان با آن 

موافقت شده بود.
معاون شهرســازى و معمارى شهردارى شهرضا بیان 
داشت: از سوى دیگر، بر اساس آخرین مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى ادارات خدمات رسان مى توانند نسبت 
به واگذارى انشعاب موقت آب و برق و گاز به ساختمان 

هاى خارج از محدوده اقدام کنند.
جعفرى تصریح کرد: مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
از سویى به ماده 8 قانون حفظ کاربرى اراضى و باغات 

اصالحیه یکم آبانماه سال 1385 در تعارض است و از 
سوى دیگر در شهرضا نیز باعث این ایجاد این ابهام شده 
که شهردارى تکلیف خود را نمى داند؛ چون از سویى با 
الحاق 51 هکتار به محدوده شهرى مخالفت شده و از 
سوى دیگر ادارات خدمات رسان مجاز به خدمت رسانى 

به این مناطق هستند.
***

محسن گالبى، فرماندار شهرضا در این خصوص گفت: 
مشکالتى از این نوع براى شهرستان هاى مهاجرپذیر 
پیش مى آید، اما الزم اســت تدابیر جدى در این زمینه 

اتخاذ شود.
وى ادامه داد: با هماهنگى انجام شده، پلیس ساختمانى 

در شهرضا با جدیت بیشترى فعالیت مى کند  و از ساخت 
و ســازهاى غیر مجاز در مراحل اولیــه آغاز عملیات 

ساختمانى جلوگیرى مى شود.
فرماندار شــهرضا گفت: در طرحى پیشنهادى، بناها و 
کارگران ساختمانى هم آموزش مى بینند تا از فعالیت 
در اینگونه ســاختمانه ا خوددارى کنند، زیرا امکانات
 بیمه اى و معاضدت هاى قانونى درمــورد انها وجود 

ندارد.
گالبى گفت: مصوبه مجلس شوراى اسالمى هم براى 
همه شهرستانها ابالغ شــده و باید اجرا شود و در این 
خصوص هم رایزنى هــاى ادارى را انجام مى دهیم تا 

موانع اجراى آن برطرف شود.

با وجود مخالفت با الحاق 51 هکتار به محدوده شهرى شهرضا، خدمات رسانى ادارات خدمات رسان به این مناطق ادامه دارد

بالتکلیفى شهردارى شهرضـــا 
درباره یک مصوبه

فرماندار شهرضا: پلیس ساختمان با جدیت بیشترى فعالیت مى کند  و از ساخت و سازهاى غیرمجاز جلوگیرى مى کند

گلخانه شهردارى فالورجان اقدام به کاشــت انواع قلمه از جمله شمعدانى  و شب بو در رنگ هاي 
مختلف و گل هاى فصلى نموده است .

جواد نصرى، شهردار فالورجان در این باره گفت: گلخانه شهردارى نسبت به پرورش گل و گیاه، 
جهت تامین نیازهاى فضاى سبز سطح شهر از جمله بلوارهاي اصلى ومیادین، اقدام و این شهردارى 

را از خرید گل بى نیاز کرده است .
 وى افزود: واحد فضاي سبز شهردارى درراستاى رسیدن به خودکفایى در تولید و کاشت گل و گیاهان 
مورد نیاز فضاى سبز شهر و بکار گیرى امکانات موجود و همچنین تجارب چند ساله با متدهاى علمى 
روز، شروع به تکثیر و تولید انواع گل هاى فصلى و دائمى کرده و انواع گلدان ها و نشاء ها و قلمه هاي 
گل تولید شده در این گلخانه، جهت گل افشانی و زیبایى شــهر، در نقاط مختلف شهر در راستاي 

استقبال از بهار و سال نو مهیا گردیده است .
وى افزود: 10 هزارگل فصلى و شب بو در گلخانه شهردارى فالورجان تولید شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه شهرداران و اعضاي شوراها براي اداره 
مطلوب شهر و تحقق توسعه، باید به فکر ترسیم چشم انداز آینده شهر و تعریف بسته هاي سرمایه گذاري و 
شناسایی مزیت هاى منطقه براي تعریف درآمدهاي پایدار و جذب سرمایه گذار باشند، گفت: شهرداري هاي 

کشور کمتر به فکر ایجاد درآمد هستند.
محمدعلى افشــانى با اشــاره به اینکه شــهرداري ها نهاد عمومی غیر دولتی هســتند، گفت: هم اکنون 
شهرداري ها عمال خود را نهادي دولتی و کارمند دولت محسوب می کنند و با این نگاه، نمی توان جوابگوي 

انتظارات مردم بود و زیرساخت هاي شهر را توسعه داد.
وي با بیان اینکه بخش عمده درآمد فعلی شهرداري ها، صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، افزود: زمان 
اداره شهر و شهرداري با اعتبارات اندك دولتی خاتمه یافته و شــورا وشهرداري باید نگاه خود به نحوه اداره 
شهر و اجراي پروژه هاي شهري را به سمت اتکا به مشارکت شهروندان، بهره گیري از منابع مردمی و جذب 

سرمایه گذار عوض نمایند.
وي با اشاره به مشکالت شهرداري ها در پرداخت حقوق، از آنها خواست تا از بکارگیري نیروي جدید، خارج 

از مقررات خودداري نمایند.

تولید 10هزار  گل فصلى و شب بو
 در گلخانه شهردارى فالورجان

شهرداري  ها کمتر به فکر ایجاد درآمد هستند

شهردارى 
دستگرد


