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تحریم مترجم جنجالى توسط برانکو850 مدرسه اصفهان تخریبى است«همه مى دانند» در ایران هم اکـران مى شود؟ اروپا نمى تواند از تبعیت سیاسى آمریکا خارج شود الکى الکــى زنم را کشتم  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مواد غذایى مفید براى مشاغل کم تحرك

آغاز هفته پر سـاز و نواى اصفهان
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شهروندان اصفهانى
 با حقوقشان آشنا مى شوند

«پنجاه به در» قزوین، در نشد!

زندان و پرداخت دیه 
مجازات قاتل آزار دیده

4

6000  پورشه و 
مازراتى را شبانه 

وارد کردند!

2

شما مى توانید به طور منظم غذاهاى چرب و پروتئین 
حیوانى مصرف کنید که این شرایط، احتمال ابتال

 به بیمارى هایى مانند سرطان،
 بیمارى هاى قلبى- عروقى و مغزى- 

عروقى و چاقى را افزایش مى دهد و یا مى توانید یک 
رژیم غذایى متنوع با سطح چربى کم و سرشار از فیبر را دنبال 

کنید.

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس 
عنوان کرد: باید به طور شــفاف اعالم شود اینها چه 
کسانى هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات 
انجام داده و به ازاى هر یــک میلیارد دالر 20 تا 100 
هزار ایرانى را بیکار مى کنند. خجســته اظهار داشت: 
اطالع دارم 360 هــزار نفر در بحث واردات البســه 
خارجى بیکار شده اند به سبب آنکه کسانى با واردات 

لباس از ترکیه و چین و کشورهاى آسیاى شرقى...

  6
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تمجید سراسرى از مظاهرى و  انتقاد به بیرانوندتمجید سراسرى از مظاهرى و  انتقاد به بیرانوند
درخشش ستاره فوتبال اصفهان هر روز بیشتر به چشم مى آیددرخشش ستاره فوتبال اصفهان هر روز بیشتر به چشم مى آید
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چندین کنسرت موسیقى از امروز تا دوشنبه در شهر برپاست

تکلیف پخش سریال 
«شب عید» مشخص نیست

آینده خود را 
انتخاب کرد

یا حاال یا هیچ وقت امیرخان!
 هر چند سپاهانى ها توافق شــفاهى خوبى با امیر قلعه نویى داشته اند و  بسیار امیدوارند 
که پس از  دیدار برگشــت اســتقالل- ذوب آهن، ژنرال را در جمع خود ببینند اما زردها 
و هوادارانشــان از یک موضوع بیم دارند.موافقت کامل هیئت مدیره کارخانه ذوب آهن 
با بودجه پیشــنهادى قلعه نویى( که البته موافقت با همه شروط و خواسته هاى امیرخان 

توسط ذوبى ها تا حدودى بعید به نظر مى رسد)  ...
5

پیام هواداران سپاهان به  ژنرال

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و توسعه مقطعى شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسى و XDSL مراکز تلفن 
شهرستان بوئین و میاندشت با برآورد 1/457/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 

58/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید.
 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 97/02/17 لغایت 97/02/26 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس سایت

مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان 
واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانت نامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و با مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً داشتن حداقل 51٪ سهم ارزش کار براى طرف ایرانى میسر 

خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه 
قید خواهد شد.

آگهى مناقصه 97/0063

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- احداث مخزن آب
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/700/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 285/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/03/09
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/03/10

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/03/20
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول آگهى تجدید مزایده

محمدمهدى فردوسى
 مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد

نوبت دوم

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد به استناد مصوبه شماره 96/4702 مورخ 1396/11/29 شوراى 
اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:

- به پیشنهاداتى که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و بعد از وقت ادارى مقرر برسد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالى معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده تجدید مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط مى باشد.

- هزینه آگهى بر عهده برنده تجدید مزایده خواهد بود.
- تجدید مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. (سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده 

مندرج شده است.)
- نوع طراحى، ایجاد، ســاخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى تجدید مزایده بایستى با نظر و تأیید کتبى 

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد انجام پذیرد.
- لذا از متقاضیان شرکت در تجدید مزایده دعوت به عمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/03/03 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار 

بهارستان فرهنگسراى خارون مراجعه نمایند. 
شماره تلفن تماس: 42658053

مساحت مشخصاتردیف
(مترمربع)

قیمت پایه ماهیانه 
(ریال)

اجاره بهاى طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریحى باغ گل ها 1
4206/000/000 مترمربعجهت استفاده نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه و ماهیان زینتى

اجاره بهاى فضاى مجموعه پارك بادى و بازى واقع در مجموعه 2
3003/500/000 مترمربعتفریحى باغ بانوان

اجاره بهاى مجموعه شهرك ترافیک با حاشیه فضاى سبز واقع 3
در مجموعه تفریحى باغ بانوان

 2300
5/000/000مترمربع

اجاره بهاى فضاى ایستگاه دوچرخه واقع در مجموعه تفریحى4
502/500/000 مترمربع باغ بانوان

اجاره بهاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت 5
241/500/000 مترمربع(منطقه چهار)

اجاره بهاى زیرزمین میانى و انبار داخل موزه مردم شناسى (خانه 6
501/500/000 مترمربعتاریخى مهرپرور) جهت استفاده شربت خانه و فروش صنایع دستى

اظهارات تکان دهنده رئیس فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادى مجلس درباره واردات غیر قانونى

3

 دنبال 
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جانشین فرمانده کل سپاه  گفت: در هر کجا که با دشمنان 
بزرگ مواجه شده ایم آنجا پیشرفت کرده ایم، قدرت ما از 

نبردهاى سخت به دست آمده است.
سردار حسین سالمى در مراسم افتتاحیه همایش دوروزه 
دارالوالیه سیستان اظهار کرد: امروز در بطن یک جنگ 
اقتصادى داریم، از یک طرف آمریکا و اروپا و متحدانشان 
به دنبال محاصره اقتصادى هستند و از طرف دیگر فقر و 
مشکالت اقتصادى حمله کرده اســت، ما باید با الگوى 
جنگ در این میدان ایستادگى کنیم.جانشین فرمانده کل 
سپاه در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشاره به خروج 
آمریکا از برجام، گفت: خروج از برجام یک بهانه اســت، 

هدف تسلیم کردن ملت ایران اســت، برجام و مباحث 
موشــکى همه بهانه اســت، امیدى به اینکه دیپلماسى 
بتواند راهــى در برجام ایجاد کند، نداریــم، آنچه در این 
جنگ اقتصادى مهم است، دیپلماســى نیست، احیاى 
شجره مقاومت است. سردار سالمى با تأکید بر اینکه اروپا 
نمى تواند از تبعیت سیاسى آمریکا خارج شود، تأکید کرد: در 
هر کجا که با دشمنان بزرگ مواجه شده ایم آنجا پیشرفت 
کرده ایم، قدرت ما از نبردهاى سخت به دست آمده است.

وى در پایان اضافه کرد: دشــمن به هیچ عنوان گزینه 
نظامى علیه ایران انتخاب نمى کند و راهکار دشمن تحریم 

اقتصادى است.

یادگار امــام راحل با تأکید بر این که «شــوراها نماد مردم 
ساالرى نظام جمهورى اســالمى ایران هستند»،  گفت: 
تحقق عزت و توانایى جامعه اســالمى و بــرون رفت از 
بحران ها تنها با انسجام، وحدت کلمه و اتحاد مردم محقق 

خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین سیدحســن خمینى با حضور 
در پنجمین اجالس عمومى شــوراى عالى استان ها که 
در محل قدیم مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، اظهار 
کرد: قطعًا دوام نظام جمهورى اسالمى ایران به دیندارى 
و مردم ساالرى است. بر همین اساس هرچه این دو رکن 
تضعیف شود در حقیقت تضعیف پایه هاى نظام است. نباید 

شک کرد که ما هرچه بتوانیم درخصوص تقویت این دو رکن 
بکوشیم در حقیقت سرمایه هاى اجتماعى و معنوى جامعه را 
تعالى بخشیده ایم. وى تأکید کرد: شوراها نماد مردم ساالرى 
هستند اما این همه چیز نیست. شورا باید نمایندگى مردم را 
نیز به درستى انجام دهد. یکى از اتفاقات مهمى که مى تواند 
صورت گیرد این اســت که شــوراها حتى مى توانند زبان 
انتقادات مردم هم باشند. الزم نیست مردم وقتى انتقادى 
دارند در میدان شهر جمع شوند بلکه شوراها باید زبان آن ها 
باشند. هویت جمهورى اسالمى بر دو رکن دیندارى که در 
قالب والیت فقیه جلوه مى کند و مردم ساالرى است و قطعًا 

عزت اسالمى بزرگترین دستاورد ما است.

 اروپا نمى تواند از تبعیت 
سیاسى آمریکا خارج شود

شورا باید نمایندگى مردم را 
به درستى انجام دهد

نظر ترامپ درباره ظریف
  انتخاب| «دونالـد ترامـپ» رئیس جمهـور 
آمریـکا در نشسـت کابینـه آن کشـور گفـت: ایران 
باید باز هم با واشـینگتن گفتگو کند بنابراین، شاهد 
اتفاقات هیجان انگیز زیادى خواهیم بود. شـاید آنها 
هرگز ایـن را نگویند، چون آن هـا مذاکره کننده هاى 
فوق العـاده اى هسـتند. [جـان] کرى [وزیـر خارجه 
سـابق آمریکا] در برابر مردى که داشت با او مذاکره 
مى کرد – محمدجواد ظریف- هیچ شانسى نداشت. 
اولین بارى که آن مـرد را دیـدم، او را در یک برنامه 
دیدم... من او را نگاه کردم و بعد از سـه دقیقه تماشا 
گفتم امکان ندارد کرى بتواند از پـس مذاکره با این 

مرد برآید. بعداً دیدیم که همین طور هم شد.

«محمد ثالث» 
هنوز اعدام نشده 

  اعتماد آنالین | وکیل مدافـع متهـم حادثه 
خیابان پاسداران خبر اجراى حکم موکلش را تکذیب 
کرد. سعید اشرف زاده گفت: پرونده در مرحله استیذان 
(اجازه از رئیس قوه قضائیه براى اجراى حکم اعدام) 
است و با توجه به روند پرونده، امکان دارد طى یکى 
دو روز آینـده حکم اجرا شـود. همچنیـن فرزند این 
متهم نیز گفت که به مناسـبت سـالگرد تولد پدرش 
حـدود 3 دقیقه با او صحبت کـرده و پدرش گفته که 
من بى گناه هسـتم و  از عمـد ایـن کار را نکردم و در 

حال خود نبودم.

برجام، زنانه مى شود!
  عصر ایران | هفتـه نامـه «امیـد جـوان» در 
شـماره تـازه خـود دربـاره خـروج آمریـکا از توافق 
هسته اى براى تحلیل هفتگى این تیتر را برگزیده و 
در صفحه نخست، منتشر کرده است: « برجام، زنانه 
مى شود». این نشریه درباره این «زنانگى» توضیح 
داده است: در آن سو آنگال مرکل صدر اعظم آلمان، 
ترزا مى نخسـت وزیر بریتانیـا و فدریکـو موگرینى 
رئیس سیاست خارجى اتحادیه اروپا که در برجام باقى 
مانده اند هر سـه زن هسـتند و تنها رئیس جمهورى 

فرانسه از طرف اروپایى مرد است.

 بدبختى ما 
  نامه نیوز | محمدجـواد ابطحـى، عضـو 
فراکسـیون «والیـى» و نماینـده خمینى شـهر که  
دومین نفرى بود که روزچهارشـنبه هفته پیش براى 
آتش زدن پرچـم آمریکا به سـمت تریبـون مجلس 
رفت، در گفتگـو با روزنامه شـرق گفته اسـت: یکى 
از بدبختى هـاى مـا همیـن عملیـات روانـى آقـاى 
رئیس جمهورى اسـت؛ چیـزى مى گویـد و خودش 
فضا را ایجاد مى کند و فضا را مى گیرد؛ مثًال مى گوید 
مـا مى خواهیـم بـا جهـان تعامـل کنیـم، اینهایـى 
کـه نمى گذارنـد! خب بگـو چه کسـى نمى گـذارد؟ 

فضا سازى مى کند.

پرچم سوزى جهانى شد
   خبر آنالین | روزنامـه پرتیـراژ گاردیـن 
انگلیس در شماره روز پنج شنبه خود تصویر شادمانى 
نمایندگان از به آتش کشـیدن پرچـم آمریکا و متن 
برجام در مجلس را منتشـر کرده و نوشته است آتش 
خشم از خروج ترامپ از برجام به مجلس ایران رسیده 
است. آنها در این شـرح عکس البته اشاره کردند که 
دولت حسـن روحانى و اروپا تصمیم گرفته اند بدون 

آمریکایى ها این توافق را ادامه دهند.

مثل نتانیاهو 
خوشحالى نکنید

  اعتماد آنالین | آیـت ا...مرتضـى مقتدایى 
دبیر شوراى عالى حوزه هاى علمیه سراسر کشور، با 
بیان اینکه مخالفان داخلـى دولت نباید مثل نتانیاهو  
براى خروج آمریکا از برجام خوشـحالى کنند، گفت: 
در شـرایط فعلى مخالفت با دولت به این بهانه، یک 
حرکـت مخالف اسـالم، مخالف رضاى پـروردگار و 

مخالف نظر امام زمان(عج) هست.

خبرخوان
گران کردن 

با چراغ خاموش!
ایــران خودرو    خبرگزارى دانشجو |
به صورت چراغ خاموش قیمت ســه محصول 
خود را حدود پنجمیلیون تومــان افزایش داد. 
در لیســت جدید قیمت انــواع محصول این 
شــرکت براى پژو 207i دنــده اى باافزایش 
4 میلیون و 168 هزار تومان قیمت 47 میلیون و 
130 هزار تومان، پژو 207i اتوماتیک با افزایش
 4 میلیون و 792 هزارتومانى قیمت 54 میلیون 
و364 هزار تومان و تندر پــالس اتوماتیک با 
افزایش 4 میلیون و 753 هــزار تومانى قیمت 
53 میلیون و 925 هزار تومان تعیین شده است.

زود طالق مى گیرند
  ایسنا| ســید جواد رضــوى مدیرکل 
وزارت ورزش و جوانــان با بیــان اینکه حدود 
11 درصــد طالق هاى ثبت شــده در 10 ماه 
نخست سال گذشته، با طول مدت کمتر از یک 
سال از آغاز زندگى مشــترك اتفاق افتاده اند، 
گفت: حدود 11 درصــد از طالق ها نیز با طول 
مدت یک تا دو ســال از آغاز زندگى مشترك 
رخ داده اند. وى با اشــاره بــه اینکه 47 درصد 
از طالق هاى ثبت شــده نیز در پنج سال اول 
زندگى به وقوع پیوسته اند، اظهار کرد: بنابراین 
مى توان گفت نزدیک بــه نیمى از طالق هاى 
ثبت شــده مربوط به پنج سال نخست زندگى 

مشترك هستند.

صادرات پنیر به روسیه
  فارس| رئیس شــبکه دامپزشــکى 
شهرستان آستارا از صادرات 18 تن انواع پنیر 
تولید داخل به ارزش 80 هزار دالر از مرز زمینى 
این شهرستان به فدراســیون روسیه خبر داد. 
بهرام پورضرب اظهار کرد: این 18 تن انواع پنیر 
تولید شرکت کاله در استان مازندران با نظارت 
مستقیم شبکه دامپزشــکى این شهرستان و 
رعایت شــرایط قرنطینه به فدراسیون روسیه 

صادر شد. 

تهدید دریاچه اى 
  باشگاه خبرنگاران جوان | سید احمد 
شــفیعى معاون فنى اداره کل محیط زیســت 
استان قم گفت: کانون هاى گرد و غبار دریاچه 
نمک نه تنها اســتان قم، بلکه ایران مرکزى و 
5 درصــد از جمعیت کشــور را تهدید مى کند. 
وى ادامه داد: ایجاد دو ســد الغدیر و 15 خرداد 
در دشت مسیله موجب نابودى پوشش گیاهى، 
شــور شــدن خاك و به وجود آمدن وضعیت 

بحرانى در منطقه شده بود.

کمبود شدید معلم
  ایسنا| وزیر آموزش و پرورش از پیش 
بینى کمبود 80 هزار معلم در مهر 97 خبرداد و 
افزود: تا 4 سال آینده در بهترین حالت خوش 
بینانه 350 هزار معلم کمبود داریم و این چالشى 
است که اگر مواجهه منطقى با آن داشته باشیم، 
مى توانیم آن را به یــک فرصت تبدیل کنیم و 
بهترین نیروها را در آمــوزش و پرورش جذب 

کنیم.

درخواست خاص از 
دکترها

  ایلنا| ایرج فاضل، رئیس ســازمان نظام 
پزشکى  خاطرنشــان کرد: پزشــکان باید به 
بیماران احترام بگذارنــد؛ به طورى که همانند 
یک رئیس جمهور با آنها برخورد کنند. پزشکان 
نباید بیماران را مجبور به استفاده از تست هاى 
گران قیمت کنند؛ اگر پزشــکان بــه بیماران 
احترام الزم را بگذارند بیمــاران هم هر روز به 

فکر آنها هستند.

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادى مجلس 
عنوان کرد: باید به طور شــفاف اعالم شــود اینها چه 
کسانى هســتند که از گمرکات زمین و آسمان واردات 
انجام داده و به ازاى هر یک میلیارد دالر 20 تا 100 هزار 
ایرانى را بیکار مى کنند. خجســته اظهار داشت: اطالع 
دارم 360 هزار نفر در بحث واردات البسه خارجى بیکار 
شده اند به سبب آن که کسانى با واردات لباس از ترکیه 
و چین و کشورهاى آسیاى شــرقى سودهاى میلیاردى 

مى برند. 
امیر خجســته در گفت و گو با فارس متذکر شد: ما این 
مســائل را با مســتندات اثبات کردیم و مستندات را به 
مســئوالن گمرك ارائه دادیم که چگونــه نزدیک به 
شش هزار خودروى لوکس به صورت شبانه وارد کشور 
مى شــود. نماینده مردم همدان ادامه داد: ســوال ما از 
مسئوالن دولت این است آیا این پورشه و مازارتى را مردم 
عادى در کیف خود وارد کشور مى کنند یا دست مافیایى 

وابسته به برخى عناصر فاسد در کار است؟
وى گفــت: اولتیماتوم داده ام که اگر این مســائل جمع 
نشود، تمام اسناد و اسامى در اختیار را فاش خواهم کرد 
و البته تاکنــون هم حدود 50 نفــر در مباحث گمرکات 

دستگیر شده اند.
وى با بیان اینکه به ســبب اقداماتش در افشاى مافیاى 
واردات و قاچاق تهدید قرار شده است، گفت: با تهدید و 

تطمیع از این افشاگرى ها کوتاه نمى آیم.
نماینده مردم همدان ادامه داد: از ریاست مجلس تقاضاى 
وقت جلســه غیرعلنى کرده ام تا نمایندگان مردم را در 
جریان برخى موارد قرار دهم و به سران سه قوه هم نامه 

نوشــته ام که در مورد غارت منابع بانکى سکوت نکنند.
چگونه یک نفر با تشکیل 60 شرکت صورى منابع مردم 

را غارت کرده و همچنان طلبکار است؟

وى اضافه کرد: مستندات 36 پرونده که پنج هزار میلیارد 
تومان از اموال افراد ایثارگر و خانواده شهدا را غارت کرده 
بودند 18 ماه است در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و همین 

طور فساد بانک سرمایه و مسائل صندوق فرهنگیان را 
هم در فراکسیون مبارزه با مفاسد پیگیرى کرده ایم که 

امیدواریم برخورد جدى در این زمینه صورت پذیرد.

اظهارات تکان دهنده رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس درباره واردات غیر قانونى

6000 پورشه و مازراتى را شبانه وارد کردند!

محیا حمزه
مراسم سنتى «پنجاه به در» چیزى شبیه همان سیزده 
به در اســت که البته به آن اندازه شناخته شده نیست اما 
در میان مردم قزوین هنوز هم پابرجاست ولى امسال به 
دلیل بارش باران این مراسم به طور گسترده برگزار نشد 
و تعداد کمى از خانواده ها به بــاغ هاى قدیمى اطراف 

مصالى این شهر رفته و پنجاه را به در کردند.
 رسم «پنجاه به در» یکى از آیین ها و شاید مهمترین آیین 
براى حاجت خواهى از آسمان و آب است که البته تنها به 
قزوینى ها تعلق دارد. مراسم پنجاه به در پیش از اسالم در 
این شهر و در زمانى که در شهر قزوین خشکسالى اتفاق 

افتاد رایج شد و طى آن مردم براى طلب باران دعا کردند 
که پس از آن باران فراوانى بارید. 

این آیین در نوزدهم اردیبهشت ماه در بهترین روز بهار 
به لحاظ آب و هوایى که پنجاه روز از فصل نو مى  گذرد و 
مرحله کاشت محصوالت از سوى کشاورزان تقریبا رو به 
پایان است در قزوین برپا مى شود. عصر پنجاهمین روز 
سال که مى رسد و زهر آفتاب گرفته مى شود، قزوینى ها 
بویژه ســاکنان محله هاى قدیمى در مصالى قدیمى 
شــهر که در میان باغستان هاى ســنتى محصور شده 
است، گردهم جمع مى شــوند. قزوینى ها در عصرروز 
19 اردیبهشت ماه به مصال رفته و هرکدام با خواندن دو 
رکعت نماز باران به صورت جداگانــه و نیز دعاى باران 
نذورات خود را بین مردم توزیع مــى کنند و پس از آن 
و هنگام غروب خورشــید، همگى نماز مغرب و عشا را 
به صورت جماعت خوانده و سپس به خانه هاى خود باز 
مى گردند. خانواده ها هر یک به فراخور جمعیتى که با هم 
همراه شده اند، زیراندازى در گوشه اى از دل طبیعت پهن 
مى کنند تا در کنار گذران لحظه هایى خوش، آیین هاى 
مذهبــى باران خواهى و شــکرگزارى را نیــز به جاى 

آورند.

دردسر جدید دوبى با دستور ترامپ«پنجاه به در» قزوین، در نشد! 

امارات، خرید میعانات ایران را قطع مى کند؟
یکى از جنبه هاى نامشــخص تحریم هاى جدید دولت 
ترامپ علیه ایران این است که آیا آمریکا صادرات میعانات 
ایران را نیــز محدود خواهد کرد یا نه. مشــخص نبودن 
جزئیات این تحریم ها، دوبى را بر ســر دوراهى ادامه یا 
توقف خرید میعانــات از ایران، بزرگتریــن صادر کننده 

میعانات منطقه قرار داده است.
شرکت ملى نفت امارات هر ماه حدود 3 محموله میعانات 
از ایران خریدارى مى کند که معــادل بیش از 100 هزار 
بشکه در روز است. اگر آمریکا تالش کند صادرات میعانات 
ایران را نیز محدود نماید، دوبى ناگزیر خواهد شد تأمین 
کننده دیگرى براى خرید میعانات بیابد و یا اینکه ریسک 
مجازات هاى دولت آمریکا را به جان بخرد. تفاوتى که دور 
جدید تحریم ها با دور قبلــى تحریم ها (2012 تا 2015) 
دارد این است که این بار دوبى با دومین صادر کننده بزرگ 
میعانات منطقه، یعنى قطر اختالف دیپلماتیک دارد. امارات 
یکى از 4 کشور عربى است که از سال گذشته قطر را هدف 

تحریم اقتصادى و دیپلماتیک قرار داده است.
سیف على فلسى، مدیر شــرکت ملى نفت امارات هفته 
گذشته از اظهارنظر در مورد برنامه این شرکت در صورت 

تحریم صادرات میعانات ایران خوددارى کرد. وى در پاسخ 
به این سوال که آیا شرکت ملى نفت امارات برنامه اى براى 

انتخاب تامین کنندگان جایگزین دارد گفت: «امروز نه»
آخرین بارى که آمریکا صنعت نفت ایران را هدف تحریم 
قرار داد، فروش نفت ایران به تمام کشــورها به استثناى 
شش  خریدار عمده را ممنوع ســاخت. در آن زمان دوبى 
خرید میعانــات خود از ایران را کاهــش داد، اما صادرات 
میعانات ایران به دوبى قطع نشد، ضمن اینکه امارات بقیه 

نیاز خود را از قطر تامین مى کرد.

ر  د   بمهدى بذرافکن/ خبرآنالین |
حالى که این روزها بحث خارج شدن آمریکا از برجام 
و حرف هاى جنجالى ترامپ درباره ایران و همچنین 
نمایش «داعش وار» و تبلیغى عوامل فیلم سینمایى 
«به وقت شام» داغ اســت اما ظاهراً زندگى جریان 
دارد و همچنان مى شــود درباره «چیز»هاى دیگر 
هم نوشت. یکى از آن «چیز» ها عالمت «؟» و «!» 
همزمانى است که در ذهنم ایجاد شده و علت ایجاد 
این دو عالمت هم یک برنامه تلویزیونى و خصوصا 

مجرى آن است.
در این برنامه تلویزیونى تبلیغات مختلف و عجیب 
و غریبى انجام مى شود مثل تبلیغ عجیب آن کرم 
ضد چروك که ظرف چند دقیقه چین هاى صورت را 
به کل نابود مى کند و از بین مى برد. یکى از تبلیغات 
عجیب دیگر، نوشابه ضد سرطان است. البته بنده در 

این جا بحثى بر روى ضد سرطان بودن یا نبودن این 
نوشابه ندارم ،بحثم سخن مجرى محترم برنامه است 
که براى فروش آن نوشابه حرف عجیبى زد که با هیچ 

متر و معیارى جور در نمى آید.
مجرى محترم در تبلیغ این نوشــابه که آن را ضد 
سرطان مى نامید گفت:«ما بى جهت چیزى را تبلیغ 
نمى کنیم. مثال همین نوشابه ضد سرطان را تا تست 
نکردیم و از نتایجش مطمئن نشدیم اینجا تبلیغش 
نکردیم»! درمان بیمارى سرطان اگر دیر نشده باشد 
زمان بر است. مراحل سخت شیمى درمانى،پیوند مغز 
و اســتخوان و... حاال چگونه دوستان، ضد سرطان 
بودن آن نوشــابه را در زمان اندکى تست کرده و از 
نتایجش مطمئن شده اند؟!  یعنى براى جذب اسپانسر 
باید دســت به هر نوع تبلیغ و هر شیوه تبلیغى و هر 

کاالیى زد؟!

نوشابه ضد سرطان آقاى مجرى!

صبح روز پنج شنبه تصادفى در مسیر فرودگاه امام(ره) به 
سمت تهران رخ داد که موجب واژگونى خودرو پرشیا و 
مصدومیت جدى سرنشینان آن شد. از نکات قابل توجه 

این تصادف، حضور اتفاقى وزیر کار در صحنه بود.
در این حادثه یک دستگاه هیوندا با سرعت از پشت با یک 
دستگاه پرشیا برخورد کرد. پرشیا به دلیل شدت برخورد از 
مسیر خود منحرف شد و پس از تصادف با گاردریل حاشیه 
اتوبان، واژگون شد و آتش گرفت. بالفاصله پس از این 
حادثه، نیروهاى آتش نشانى در محل حادثه حاضر شدند 

و دو سرنشین میانسال پرشیا را از خودرو خارج کردند.
نکته قابل توجه در این تصادف، حاضر شدن دکتر ربیعى، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى بود که او نیز با جمعى از 

همراهان از سفر کارى بازگشته بود.
در این حادثه ربیعى از ابتداى حادثه تا رسیدن اورژانس 

و اطفاى کامل حریق خودرو در صحنه حضور داشت.

تصادف در حضور وزیر کار

اصغر فرهادى در گفتگویى با رویترز با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا براى خروج از برجام، نگرانى خود را از تحریم هاى آمریکا ابراز کرد. به گفته او تحریم هاى جدید مردم ایران 
را بیش از دولت تحت فشار قرار مى دهد.

فرهادى در این مصاحبه با اشاره به افتتاح جشنواره کن با نمایش فیلمش گفت: «روز خیلى عجیبى بود و احساسات متفاوتى داشتیم. خیلى خوشحال بودیم که دیدیم فیلم ما مسابقه جشنواره کن 
را افتتاح کرد و همزمان دیدیم توافقنامه اى که سال ها دستیابى به آن طول کشید، توسط یک نفر (ترامپ) زیر پا گذاشته شد و این اتفاقى بد براى مردم کشور من است.»او در ادامه با اشاره به تبعات 

اقتصادى احتمالى تحریم هاى آمریکا گفت: «شاید آنها فکر مى کنند که دولت ایران را تحت فشار مى گذارند، اما اولین کسانى که زیر فشار قرار مى گیرند، مردم ایران هستند. »

فرهادى: تحریم هاى آمریکا بیشتر به مردم ایران آسیب مى زند 

هزینه رد شدن از خیابان! 
 پــس از بارندگى هاى هفته پیــش در کرج که منجر بــه آبگرفتگى 
بسیارى از معابر شد، یک کاسبى جدید در این کالنشهر شکل گرفت! 
بر این اساس فیلمى در فضاى مجازى پخش شده که تعجب بسیارى 
را برانگیخته اســت. در این فیلم که به نظر مى رســد در «میانجاده» 
گرفته شده یک نفر با گارى شــهروندان را به آن سوى خیابانى که آب 
در آن جریان دارد مى برد و به ازاى آن از هــر نفر 500 تومان دریافت 

مى کند.

دست دادید، انگشت هایتان را بشمارید 
آیت ا... جوادى آملى با اشاره به عهدشکنى آمریکا و خروج این کشور از 
برجام، بیان داشت: در طلیعه دولت یازدهم به جناب ظریف و تیم ایشان 
گفته شد، شما اگر مى خواهید با اینها مذاکره داشته باشید، داشته باشید، 
اما اگر با این آمریکایى ها دســت دادید بعد انگشــتهایتان را بشمرید! 
اینطور نباشد که با این ها دست بدهید بعد انگشت هایتان را نشمرده در 

جیب خود بگذارید، اینها همین اند که دیدیم.
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ن ایرانى 
ى بازیگر ز

غذا

ن اسپانیا سوژه شد!
ر بارسلو

د

فیلم جدید اصغر فرهادى جشنواره کن را افتتاح کرد تا یک سئوال مهم مطرح شود؛ 

«همه مى دانند»
 در ایران هم اکــــــران مى شود؟

سعید آقاخانى، کارگردان مینى سریال «شب عید» 
اعالم کرد این اثر قرار بود از نیمه شــعبان از شبکه 

یک پخش شود، ولى این اتفاق نیافتاد.
مینى سریال «شب عید» به کارگردانى سعید آقاخانى 

سال 96 در سکوت خبرى ساخته و گفته شد که این 
مینى سریال قرار است، در نوروز 97 از تلویزیون پخش 

شود، که این اتفاق نیافتاد. 
ســعید آقاخانى درباره زمان دقیق پخش سریال «شب 
عید» به «صبــا» گفت: نمى دانــم به خدا؛ قــرار بود 
نیمه شعبان پخش شود که اینطور نشد. اطالع دقیقى ندارم 

و هنوز هم زمان دقیق پخشش را نمى دانم.
آقاخانى درباره اینکه سریال جدیدى براى تلویزیون دارد یا خیر، 

به پخش مینى سریال خود که بازیگران مختلفى در آن حضور 
دارند اشــاره کرد و گفت: فعــًال کارى در تلویزیون ندارم و فقط 
سریال «شب عید» را داریم که قرار است از شبکه یک پخش شود.
گفتنى است؛ «شب عید» داستان چند خانواده است که به مشهد 
ســفر مى کنند و درگیر ماجراهایى مى شــوند که در آن حمید 
لوالیى، مرجانه گلچین، حســین محب اهرى، افسانه ناصرى، 
زهره صفوى، نعیمه نظامدوســت، ســروش جمشیدى و... به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

تکلیف پخش سریال 
تکلیف پخش سریال 

«شب عید» مشخص نیست
«شب عید» مشخص نیست

محمد حسین لطیفى، کارگردان سینما و تلویزیون، در خصوص زمان پخش «شبى با عبدى» گفت: این برنامه 
همراه با اتفاقاتى کامًال ویژه و جذاب براى مخاطبان، پس از ماه مبارك رمضان پخش خواهد شد.

گفتنى است؛ برنامه تلویزیونى «شــبى با عبدى» که جنگ ترکیبى با محوریت گفتگو است، در استودیویى 
با حضور مردم به عنوان تماشــاچى ضبط شده است.اکبر عبدى که ســال  هاى زیادى در عرصه بازیگرى 

حضور درخشانى داشته است، این بار به عنوان مجرى در این برنامه حضور 
دارد.آن گونه که پیش بینى شــده اســت این برنامه که بخشى از آن را 
محمدحسین لطیفى کارگردانى مى کند، بعد از ماه مبارك رمضان در 

مدت زمان 80 دقیقه روى آنتن مى رود.

«شبى با عبدى»، بعد از ماه رمضان

رز رضوى، بازیگر سریال «مختارنامه» و «معماى شاه» 
مدتى پیش به اسپانیا سفر کرده بود و تصویرى از غذاى 
محلى شهر بارسلون را منتشر کرد که انتشار این عکس 
او را به ســوژه فضاى مجازى تبدیل کرد. رز رضوى با 
انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «غذا هاى 
دریایى، خیلى جذاب و خوشمزه و مفید هستند. خیلى 
خوبه که بتونیم در کنار وعده هاى غذاییمون از گوشت 

قرمز پرهیز کنیم.»
اما بعد از انتشار این عکس غذاى محلى شهر بارسلون 
که رز رضوى تصویرى از آن را منتشر کرده موج 
جدیدى از نظرات دربــاره این غذا و این بازیگر 
شــکل گرفت و رز رضوى را وادار به توضیح 

کرد.
رز رضوى، بازیگر جوان سینما و تلویزیون کشورمان با 
انتشار پستى دیگر در اینستاگرامش نوشت: «دوستاى 
عزیزم در باب غذاى دیروز یک توضیح کوچولو براتون 
بدم که اونایى که تو عکس دیدین صدفه نه سوسک... و 
یک غذاى کامًال سنتى و محلى اسپانیا به اسم پائیا است 
که از میگو و ماهى و صدف و برنج تهیه شده. همانطور 
که اونا به کله پاچه ما احترام میذارن ما هم به غذا هاى 
سنتى دیگر کشــور ها باید احترام بذاریم. بنده هدفم از 
گذاشتن عکس معرفى و آشنایى شما عزیزان با غذاى 
محلى شهر بارســلون بود و استفاده از غذا هاى دریایى 
که تنوع بسیار زیادى داره مثل ماهى سفید خودمون.»

شــاهد احمدلــو در واکنــش بــه 
صحبت هاى داریوش مهرجویى که 
چندى پیش گفته بود فیلم «هامون» 
خیلى روى ناصر چشم آذر تأثیر گذاشت 
و حتى باعث شد از همسرش جدا شود، 
واکنش نشان داد. این کارگردان که 
برادر همســر دوم چشم آذر است در 
یادداشتى خطاب به مهرجویى از جمله  

آورده: 
در ابتدا چه کسى خانم بیتا فرهى را به 
شما معرفى کرد تا ایفاگر «مهشید» 
باشد؟ در ابتدا چه کسى صداى خسرو 
شــکیبایى بزرگ را به طور اتفاقى در 
کاستى شنید و به شما گفت این صداى 
«حمید» هامون است؟ شما که الگویى 
چرا مطالب به ایــن مهمى را تاکنون 
جلوى روى خودش یا در گفتگو با نشریه 
اى در زمان حیاتش بیان نکردید؟ البته 
من مى دانم. همانطور که مى دانم چرا 
استادم مسعود کیمیایى، با بى عدالتى 
تمام نام پر آوازه ایشان را از تیتراژ دو 
فیلم «تیغ و ابریشم» و «سرب» حذف 
کرد و هیچکس هم به روى خود نیاورد!

ســایه و تأثیر ناصر چشم آذر بسیار 
ســنگین بود و این وزنه را شانه هاى 

هرکسى تحمل نداشت. 

تأثیر چشم آذر
 بسیار سنگین بود و 
هرکسى تحمل نداشت!

نصف جهان در حالى کــه فیلم «همه مــى دانند» بــه کارگردانى اصغر 
فرهــادى در افتتاحیــه جشــنواره کن بــه نمایــش درآمد و بیشــتر 
منتقــدان را تقریبًا راضى بــه خانه فرســتاد، ســئوال روز در ایران این 

اســت که آیــا این فیلــم در ایــران هم امــکان نمایــش خواهد
 یافت.

فیلم فرهادى درباره یک خانواده است و به نوشته سایت 
«سینماسینما»، به نظر مى رسد فیلم در شکل فعلى 

در ایران قابل نمایش نخواهد بود و تهیه کننده 
هم حساب خاصى روى بازار ایران باز نکرده و 
تعداد 370 ســالن را براى نمایش در پاریس 
درنظر گرفته که فیلم در همــان هفته اول 

فروش باالیى داشته باشد. 
خود فرهادى اما در نشست خبرى فیلمش 
عنوان کرد که همچنان اولویتش ساخت 
فیلــم در ایران اســت: «ســعى مى کنم 
فیلم هایم را نیــز تا جایى که بشــود در 
ایران نمایش دهم. دربــاره این فیلم هم 
نمى دانم چه اتفاقى مى افتاد و فیلم دوباره 
تدوین مى شــود یا خیر. من کار خودم را 
مى کنم و اگر امــکان نمایش آن فراهم 
شود بسیار خوشحال مى شوم. در یکى دو 
روز گذشته پیام هاى محبت آمیز زیادى 
از ایران دریافت کردم و مردم از نمایش 
فیلم در افتتاحیه کن خوشــحال بودند. 
میل قلبى مــن نمایش فیلــم در ایران

 است.»

احتمال ممیزى هاى فراوان
اکران یا عدم اکران فیلم «همه مى دانند»  
در ایران از روزى که اولیــن تریلر از آن در 

فضاى مجازى منتشر شد به مهمترین سئوال 

مردم و رســانه ها تبدیل شــد. ســایت «تابناك» در این باره 
نوشــت: آن گونه که تریلر این فیلم نیز نشــان مى دهد، فیلم تازه 

اصغر فرهادى، نخســتین اثر او خواهد بود که 
براى اکــران در ایران با لیســت بلندباالیى 
از ممیزى مواجه خواهد شــد. این ممیزى 
صرفًا به حذف برخــى صحنه هاى خاص 
محدود نخواهد بود، بلکه به واسطه نوع 

پوشش بازیگر زن این فیلم، لیستى از 
ممیزى براى پوشاندن برخى از این 

بازیگرها را نیز در بر مى گیرد. این 
لیست فرهادى را در شرایط 

ســختى قرار خواهد داد؛ 
او باید بیــن اکران این 

فیلــم بــا پذیرش 
ممیزى گسترده و 

یا مقاومت در مقابل 
ممیزى و زدِن قید اکران ایران، یکى 

را انتخاب کند.
واکنــش تند فرهــادى نســبت به درخواســت 
ممیــزى انــدك برخــى فیلم هــاى پیشــینش 

نظیر درخواســت حذف صداى یک خواننــده زن از 
پس زمینه یکى از ســکانس هاى فیلم «فروشــنده»،

 این احتمال را تقویت مى کنــد که فرهادى حاضر 
به ممیزى گسترده نشــود و در عین حال 

درخواســت ها براى ممیزى را رسانه اى 
کند. در صورت رقــم خوردن این وضعیت، 
فشــار بخش قدرتمندى از اهالى سینما را بر 

مدیران سینمایى براى اکران این فیلم در ایران 
با حداقل ممیزى در پى خواهد داشت و این چالش 
تازه اى براى مدیریت ســازمان ســینمایى خواهد

 بود.

ک ا ک ا اف ا ک ا ش ا ف غ ا ل فیلم جدید اصغر فرهادى جشنواره کن را افتتاح کرد تا یکف

«همه مىىىىىىىى دانند
در ایران هم اکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 در حالى کــه فیلم «همه مــى دانند» بــه کارگردانى اصغر 
در افتتاحیــه جشــنواره کن بــه نمایــش درآمد و بیشــتر 
را تقریبًا راضى بــه خانه فرســتاد، ســئوال روز در ایران این 

یــا این فیلــم در ایــران هم امــکان نمایــش خواهد

ى درباره یک خانواده است و به نوشته سایت
نظر مى رسد فیلم در شکل فعلى  ما»، به

ل نمایش نخواهد بود و تهیه کننده 
خاصى روى بازار ایران باز نکرده و 
ســالن را براى نمایش در پاریس 
ه که فیلم در همــان هفته اول 

ىداشته باشد. 
ى اما در نشست خبرى فیلمش 
 که همچنان اولویتش ساخت 
ران اســت: «ســعى مى کنم 
 نیــز تا جایى که بشــود در 
ش دهم. دربــاره این فیلم هم 
فیلم دوباره ه اتفاقى مى افتاد و

شــود یا خیر. من کار خودم را 
ر امــکان نمایش آن فراهم 
خوشحال مى شوم. در یکى دو 
 پیام هاى محبت آمیز زیادى 
و مردم از نمایش افت کردم

احیه کن خوشــحال بودند. 
ــن نمایش فیلــم در ایران

ل ممیزى هاى فراوان
دانند»   م اکران فیلم«همه مى
روزى که اولیــن تریلر از آن در 

زى منتشر شد به مهمترین سئوال 
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د؟
یت «تابناك» در این باره

 نشــان مى دهد، فیلم تازه 
د بود که 

ىالیى با
ىیزى م
صص
وعوع

یکى  ن،

ـبت به درخواســت 
لم هــاى پیشــینش 
ى یکخواننــده زن از

اى فیلم «فروشــنده»،
فرهادى حاضر   که

حال  عین
سانه اى

ضعیت، 
نما را بر 

م در ایران 
و این چالش

نمایى خواهد

ش ط ال ک سئوال مهم مطرح شود؛ ک

«
ران مى شود
مردم و رســانه ها تبدیل شــد. ســای
نوشــت: آن گونه که تریلر این فیلم نیز
اصغر فرهادى، نخســتین اثر او خواهد
با لیســت بلندب براى اکــران در ایران
از ممیزى مواجه خواهد شــد. این مم

صرفًا به حذف برخــى صحنه هاى خاص
محدود نخواهد بود، بلکه به واسطه نونو
پوشش بازیگر زن این فیلم، لیستى از از
ممیزى براى پوشاندن برخى از ایناین
ایناین بر مى گیرد. بازیگرها را نیز در
را در شرایطیط لیست فرهادى
قرار خواهد داد؛اد؛ ســختى
او باید بیــن اکران اینن
شیرش فیلــم بــا پذ
ممیزى گسترده و 

یا مقاومت در مقابل 
ممیزى و زدِن قید اکران ایران

را انتخاب کند.
واکنــش تند فرهــادى نســ
ممیــزى انــدك برخــى فیلم
نظیر درخواســت حذف صداى
پس زمینه یکى از ســکانس ها
ک احتمال را تقویت مى کنــد  این
به ممیزى گسترده نشــود و در ع
درخواســت ها براى ممیزى را رس
کند. در صورت رقــم خوردن این وض
فشــار بخش قدرتمندى از اهالى سین
مدیران سینمایى براى اکران این فیلم
با حداقل ممیزىدر پى خواهد داشت و
تازه اى براى مدیریت ســازمان ســین

 بود.

منصور لشکرى قوچانى خبر از ورود «قاتل 
اهلى» به شبکه نمایش خانگى داد.

منصور لشکرى قوچانى، تهیه کننده فیلم 
«قاتل اهلى» در صفحه اینستاگرام خود 
نوشته که آخرین فیلم بلند سینمایى مسعود 
کیمیایى با نام«قاتل اهلى» به زودى وارد 

شبکه نمایش خانگى مى شود.
در ایــن فیلــم بازیگرانى چــون پرویز 
پرســتویى، امیرجدیدى، پگاه آهنگرانى، 
پرویــز پورحســینى، حمیدرضا افشــار، 
حمیدرضا آذرنگ، پــوالد کیمیایى، لعیا 
زنگنه، رضا رشــیدپور، هستى محمایى، 
یغماگلرویــى، سعیدپیردوســت و حمید 

رحیمى نقش آفرینى مى کنند.
خالصه داســتان: «حاج آقــا دکتر جالل 
ســروش (پرویز پرســتویى)، کارآفرین 
موفق بخش خصوصى، تصمیم به افشاى 
خیانت هاى شرکت پیســارو که مافیاى 
قدرت و ثروت اســت مى گیرد. سیاوش 
مطلق (امیر جدیدى) و احمد کیا (حمیدرضا 
آذرنگ) فرزندخوانده هاى سروش  هستند 
و سیاوش نه تنها مورداعتمادترین فرد نزد 
سروش است، بلکه دلبسته مهتاب (پگاه 
آهنگرانى)، دختر او هم هست؛ اما مهتاب 
رابطه عاطفى با بهمــن (پوالد کیمیایى)، 
خواننده پاپ، دارد. تعطیلى کنسرت ها دامنه 
اختالفات اقتصادى ســروش و شــرکت 
پیسارو تاوانى دارد که نه فقط اطرافیانش 

بلکه همه مردم باید آن را بپردازند و...

«قاتل اهلى»
به شبکه نمایش 
خانگى مى آید

نعیمه نظامدوســت، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره 
وضعیت آثار طنز گفت: درباره فیلم هایى که این روزها در 
ژانر طنز تولید مى شود نمى توانم نظر دهم. برخى از این 
آثار خوب است و برخى دیگر خوب نیست. تعدادى از آثار 
طنز فضاى خوب، طنز موقعیت و فضاى رئال و دوست 
داشتنى را دارند اما برخى این گونه نیستند و ممکن است 

براى خنداندن، لودگى داشته باشند.
وى در همین راستا افزود: به شخصه دوست دارم فیلمى 
که در ژانر طنز تولید مى شود در قالب فضاى جدى و رئال 
زندگى باشد و اتفاقات جالبى با مایه هاى طنز در آن روى 

دهد.

لودگى کردن براى 
 خنداندن مردم
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باشــگاه الغرافه قطر به نظر تمایلى به 
ماندن مهــدى طارمى ندارد. مهــدى طارمى که بعد از 

محرومیت چهار ماهه اش راهى قطر شــد و به تیم الغرافه 
پیوست، به نظر قرار نیست که فصل بعد را هم در این تیم قطرى 

سپرى کند و شنیده مى شود مسئوالن الغرافه در راستاى جذب دو 
بازیکن برزیلى قصد ندارند طارمــى را در تیم خود نگه دارند. از طرفى 

زمزمه شده مهدى طارمى که هنوز هم نام پرسپولیس در بایو اینستاگرام آن 
دیده مى شود، بعید نیست دوباره به جمع قرمزها برگردد. البته که پرسپولیس 
فعالً از نقل  و انتقاالت محروم و امیدوار اســت این محرومیت بخشیده شود. 
ضمن اینکه راه دوم قرمزها در حال حاضر براى جذب بازیکن این اســت که 
بازیکن مورد نظر نیم فصل بیرون باشــد و بعد از پایــان محرومیت به تیم 

اضافه شود.

نصف جهان این بــار دیگر فقط و فقــط صحبت از 
رسانه هاى اصفهانى نیست. روزنامه هاى پایتخت  و 
حتى پرسپولیسى نویس ها هم متوجه شده اند که گلر 
شماره یک ایران در جام  جهانى باید رشید مظاهرى 
باشــد و بیرانوند مى تواند یک تنه ایــران را در این 
رقابت ها و با رقیبان سرسختى که وجود دارد به فنا 
دهد! همانطور که هفته پیش دیدید دروازه بان هاى 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا نمایش هایى 
متفاوت و معنادار بود. علیرضا بیرانوند در برابر الجزیره 
ضعیف عمل کرد و نتوانســت ناجى تیمش باشد تا 
نشان دهد که نمى شود روى او به عنوان ناجى حساب 
کرد. او که گزینه اول «کارلوس کى روش» در تیم 
ملى است، تقریباً روى تک تک ضربات در چهارچوب 
الجزیره تسلیم شد و نتوانست نمایش ویژه اى داشته 

باشد و عالقه مندان به تیم ملى را ناامید کرد.
اما  در اصفهان، دو نمایش دلپذیر و چشــم نواز را از 
سوى رشید مظاهرى و مهدى رحمتى شاهد بودیم. 
مظاهرى بیش از ســه موقعیت گل 100 درصد را از 
اســتقاللى ها گرفت و اگر واکنش هاى خوب او در 
دقایق ابتدایى بازى نبود، شــاید صعود استقالل به 
مرحله یک چهارم نهایى،   در اصفهان قطعى مى شد 
اما مظاهــرى کارى کرد که قلعه نویى در نشســت 
خبرى خود بعد از بازى حسابى از او تعریف کرد و او را 

عامل اصلى پیروزى تیمش معرفى کرد.
در سوى دیگر میدان رحمتى هم سه بار شوت هاى 
مهلک بازیکنان ذوب آهن را مهار کرد و نمایشــى 
دیدنى و مطمئن داشــت و فقط روى ضربه پنالتى 
«جورجى ولسیانى» تسلیم شد و گل خورد. این در 
حالى است که او سال هاست مورد غضب کارلوس 
کى روش قرار دارد و به تیم ملى دعوت نمى شــود 
و بعید اســت که در فرصت باقیمانده نظر کى روش 

درباره او عوض شود.
تقریبًا همه کارشناســان معتقدند که بیرانوند با این 
وضعیت و این کیفیت فنى نمى تواند در جام جهانى 
کمک خاصى به تیم ملى بکند. البته اوضاع خط دفاع 
تیم ملى ایران مثل خط دفاع پرسپولیس خوب است 
اما مسئله اینجاست که بیرانوند نشــان داده که به 
هیچ وجه نمى توان روى او بــه عنوان ناجى دروازه 
پرسپولیس و تیم ملى حساب کرد. یعنى اگر توپى از 
مدافعان پرسپولیس و تیم ملى عبور کند، به احتمال 
زیاد دروازه بیرانوند باز خواهد شد اما این گزاره درباره 
استقالل و ذوب آهن صدق نمى کند. هواداران این دو 

تیم به دروازه بان هاى خود اعتماد کامل دارند و این 
امید را دارند که حتى اگر توپى از مدافعان تیمشــان 
عبور کند، مظاهرى، رحمتى و حتى حسین حسینى 
بتوانند دروازه تیم هاى شان را نجات دهند. آنها بارها 
این کار را انجام داده اند و این چیزى است که کمتر 
از بیرانوند شــاهد بوده ایم. اما مسئله اینجاست که 
هیچکدام از این ســه نفر گزینــه اول کى روش در 
تیم ملى نیستند و بیرانوند همچنان دروازه بان مورد 

اعتماد اوست.
کم نیســتند کارشناســانى که معتقدند این ســه 
دروازه بان استحقاق بیشترى نسبت به بیرانوند براى 
بازى در تیم ملى دارند. از سوى دیگر، شاید تیم ملى 
هم حق ندارد خود را از حضــور دروازه بانانى بهتر از 
بیرانوند محروم کند اما عده اى دیگر هم معتقدند یک 
واقعیت دیگر را هم نباید نادیده بگیریم و آن فاکتور 
مهم تجربه است. آنها مى گویند مظاهرى و حسینى 

براى بازى در جام جهانــى تجربه زیادى ندارند و از 
این لحاظ بیرانوند شــرایط بهترى دارد. اما سئوال 
اینجاست که واقعًا تجربه بین المللى بیرانوند بیشتر 

از مظاهرى است؟
تیم ملى در ســال هاى اخیر کمتر با تیم هاى مطرح 
دنیا بازى کرده اســت. بیشــتر بازى هاى تیم ملى 
مقابل آســیایى ها، اروپایى ها و آفریقایى هاى درجه 
چند بوده است. به همین دلیل باید گفت بیرانوند هم 
تجربه بازى مقابل تیم هایى در سطح اسپانیا و پرتغال 
را ندارد و سخت ترین بازى هاى او مقابل کره جنوبى، 
قطر، ازبکستان، مقدونیه، پاناما و ونزوئال بوده است. 
از سوى دیگر مظاهرى در ســال هاى اخیر بارها در 
لیگ قهرمانان آسیا بازى کرده است و تجربه بازى 
مقابل نمایندگان عربستان، قطر، امارات و... را دارد. 
به همین دلیل شاید بتوان گفت که اختالف تجربه 
مظاهرى و بیرانوند آنقدر که به نظر مى رســد زیاد 

نیست. حتى مى توان این اختالف کم را با بازى دادن 
به مظاهرى در دو سه بازى دوستانه جبران کرد و او را 
به شرایط مناسبى رساند. با کیفیت فنى باالیى که از 
مظاهرى سراغ داریم، او مى تواند خودش را به سطح 
باالترى برساند و تبدیل به دروازه بان اول ایران در 
جام جهانى شــود. البته به شرطى که کى روش هم 
به او اعتماد کند . هفته گذشته رسانه هاى متعددى 
همچون سایت ورزش سه، آى اسپورت، خبر ورزشى، 
خبرگزارى مهر،ایران ورزشــى، گل و... در مطالب 
متعددى این اعتقاد و موضع مشترك را داشتند و ابراز 
امیدوارى کردند که کى روش بى خیال بیرانوند شود 

و بر روى رشید مظاهرى بیشتر فکر کند. 
 برگردیم به موضوع بیرانوند و اشتباهات او در دیدار 
با الجزیره، سنگربان ملى پوش سرخپوشان در لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیا رکورددار ثبت کلین شیت 
است تا چنین به نظر آید که نقش مهمى در استحکام 

خط دفاعى این تیم دارد. اما اشــتباهات فاحش این 
دروازه بان در برخى بازى هاى تیمش و به خصوص 
در هفته ها و ماه هاى اخیر نه تنها نگرانى هایى بابت 
چهارچوب دروازه تیم ملى ایران در جام جهانى ایجاد 
کرده است، بلکه این شــائبه را ایجاد کرده که نقش 
بیرانوند در استحکام خط دفاعى پرسپولیس کمتر از 

آن چیزى باشد که به نظر مى آید.
پرسپولیس در بازى رفت از مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره امارات با نتیجه 3 
بر 2 شکست خورد و این اتفاق در حالى افتاد که نقش 
بیرانوند روى گل هاى الجزیره اگر بیشتر از مهاجمان 

تیم اماراتى نبوده باشد، کمتر هم نبود.
دروازه پرسپولیس در حالى سه بار بر روى مهاجمان 
الجزیره باز شــد که قطعًا هر کــدام از آن گل ها با 
واکنش هاى درســت هر دروازه بانى(خصوصًا گل 
سوم) به ثمر نمى رسید و اشــتباهات بیرانوند روى 
گل هاى الجزیره کامًال مشــهود بود. به خصوص 
ســومین گل این تیم که در دقیقه 95 و با ضربه اى 
چیپ که با سر مهاجم الجزیره به دست آمد ثبت شد.

سید جالل حسینى، کاپیتان کهنه کار تیم پرسپولیس 
بازى تیمش برابر الجزیــره را به دلیل محرومیت از 
دســت و غیبت او در این بازى کامًال به چشم آمد. 
مثل همه بازى هــاى دیگرى که او بــه هر دلیلى 
براى سرخپوشان بازى نمى کرد. پرسپولیس بدون 
حسینى و با حسینى تفاوتى آشکار دارد. خط دفاعى 
سرخپوشان در غیاب این بازیکن باتجربه بى نظم و 
پر مشکل است و مکمل اشتباهات صورت گرفته در 
صف مدافعان پرسپولیس هم سنگربان ملى پوش این 
تیم است. پرسپولیس معموًال در غیاب حسینى آنقدر 
در خط دفاعى مشکل دارد که بتوان چنین تعبیر کرد 
که کلین شیت هاى پرشمار سرخپوشان را بیشتر از آن 
که باید به پاى بیرانوند نوشــت، باید به حساب سید 

جالل حسینى گذاشت.
قلیچ خانى پیشکسوت پرســپولیس چند ماه پیش و 
پس از یکى دیگر از اشــتباهات فاحش بیرانوند، با 
گذاشتن عکس یک کپسول آتش نشانى به بیرانوند 
گفت که اگر این کپسول به جاى تو در درون دروازه 
بود کارایى بیشترى داشت و از آن هنگام واژه کپسول 
براى بیرانوند زیاد به کار مى رود. حاال باید گفت که 
کپسول مى تواند خطرات بد و جبران ناپذیرى براى 
ایران در جام جهانى داشته باشد. بهتر است از کپسول 
عبور کنیم و به سایر گزینه ها به ویژه رشید مظاهرى 

بیشتر فکر کنیم.

مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان مى گوید 
که مطرح شــدن بودجه 43 میلیاردى براى بستن 

تیم سپاهان در لیگ هفدهم صحت ندارد.
هفته پیش  در برنامه «ضربه آزاد» که به مســائل 
ورزشــى اســتان اصفهان مى پردازد، محســن 
مهرعلیزاده میهمان برنامه بود و در مورد مســائل 
مختلف باشگاه ســپاهان از جمله درخواست هاى 
هواداران براى ایجاد تغییرات مدیریتى در حضور 

استاندار اصفهان بحث و گفتگو شد.
یکى از مواردى که در این برنامه مطرح شــد و در 
مورد آن گفتگو شد، بودجه 43 میلیاردى تیم فوتبال 
ســپاهان در لیگ هفدهم بود و مسعود تابش یک 
روز پس از اینکه حکم خود را به عنوان مدیرعامل 
باشگاه دریافت کرد، در این خصوص توضیحاتى 
ارائه داد: سال گذشته 21 میلیارد تومان هزینه تیم 
فوتبال بزرگساالن سپاهان شــده است که تمام 
اسناد و مدارك آن هم در باشگاه موجود است و هیچ 
باشگاهى به این شفافیت این موارد را بیان نمى کند. 
اما در برنامه زنده تلویزیونى «ضربه آزاد» گفته شد 
باشگاه سپاهان 43 میلیارد تومان براى تیم فوتبال 
بزرگســاالن هزینه کرده است در صورتى که کل 
بودجه باشگاه سپاهان فصل گذشــته در تمامى 
رشته هاى ورزشى با بیش از 60 تیم تحت پوشش 

در بخش آقایان و بانوان، 43 میلیارد تومان نبود.
وى ادامه داد: 2919 ورزشــکار، مربى، پزشــک، 
سرپرست، مدیر در باشگاه سپاهان در رشته هاى 
مختلف حضور دارند اما کل بودجه باشگاه سپاهان 
به این مبلغ نمى رسد که عنوان مى شود 43 میلیارد 
تومان خرج تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان شده 
اســت. تمام این صحبت ها باعث تخریب اذهان 
مى شود و اطالعات نادرست در اختیار مردم گذاشته 
مى شود. تمام هزینه هاى تیم فوتبال بزرگساالن 
سپاهان با اســناد و مدارك واضح و شفاف موجود 

است.

جشن رسمى باشگاه پرســپولیس با حضور بازیکنان و 
سایر اعضاى تیم برگزار شد. در جریان این مراسم اتفاق 
جالب توجه عدم ارتباط نیک ســیرت مترجم «برانکو 
ایوانکوویچ» با ســرمربى قرمزها بود. موضوعى که در 
این تصویر هم کامًال به چشــم مى خــورد و همانطور
 که مى بینید نیک سیرت یک ردیف عقب تر از برانکو 
نشســته و فرزاد حبیب اللهى آنالیزور پرســپولیس به 
عنوان مترجم در کنار ســرمربى قرمزهــا حضور دارد. 

خبرآنالین با اشاره به این موضوع نوشته: وقتى برانکو 
روى ســن رفت تا صحبت کند، از آنالیــزور خود براى

 ترجمــه اســتفاده کــرد و خبــرى از نیک ســیرت 
که اتفاقــًا در ســالن هم حضــور داشــت در کنارش 

نبود. دلیــل این اتفاق هم حواشــى به وجــود آمده در 
جریان جشــن قهرمانى و الیو محسن مســلمان بود. 
به نظر مى رســد برانکو همچنــان از آن اتفاق ناراحت

 است.

مهاجم ایرانى شــاغل در لیگ بلژیک درباره 
حضور در جام جهانى و اضافه شدن على قلى 
زاده به صحبت پرداخت. نشریه «گاتزتا بلژیک» 
نوشت: کاوه رضایى در این فصل توانسته در تیم 
شارلوا عملکرد بسیار خوبى داشته باشد. او در چند 
بازى اخیر بازگشت خوبى از نظر گلزنى داشته 
است. رضایى از تیم شارلوا شانس زیادى براى 
حضور در جام جهانى دارد. این بازیکن ایرانى 
درباره حضور در جــام جهانى گفت: هنوز هیچ 
چیز قطعى نیست و نمى توان به صورت قطعى 
صحبت کرد که در جام جهانى هستم یا خیر چون 
مهاجمان خوب زیادى در تیم ملى وجود دارند و 
رقابت زیادى براى حضور در جام جهانى وجود 
دارد. تیم ملى ایــران در جام جهانى با تیم هاى 
مراکش، اســپانیا و پرتغال همگروه شده است 
ولى با این حال رضایى نسبت به حضور ایران در 
این دوره از رقابت ها امیدوار است. او درباره جام 
جهانى گفت: اگر بتوانیم اولین دیدار خودمان را با 
برد به پایان برسانیم و مراکش را شکست دهیم، 
شانس زیادى براى صعود خواهیم داشت. هدف 
اصلى ما این است که به جهان نشان دهیم چه 
استعدادهاى خوب فوتبالى در ایران وجود دارند 

که اغلب دستکم گرفته مى شوند.  مهاجم سابق 
استقالل در نهایت درباره حضور احتمالى على 

زاده قلى زاده در جــام جهانى گفت: قلى 
االن یکــى از بهترین بازیکنان 
لیگ ایران محسوب مى شود و 
استعداد زیادى دارد. من خودم 
تمایلى به ر فتن از شــارلوا در 
تابستان ندارم و اگر قلى زاده 

بــه تیم اضافه شــود 
خیلى مى توانم به او 
کمک کنم تا بتواند 
در ترکیب تیم جا 
بیافتــد. من خودم 
وقتى به شــارلوا 
آمــدم روزهاى 
را  ســختى 
تجربه کردم. 
در ابتدا تحلیل 

مسائل براى من 
سخت بود و به همین 
دلیل نمى توانستم با 
تیم هماهنگ باشم. 

فشارهایى هم از ایران بود و همه مى گفتند که 
انتخاب درستى نکردم. االن شرایط براى من 
خیلى بهتر شده است و توانستم با فرهنگ بازى 
در اروپا آشنا شوم و فشار هم از روى من برداشته 
شده است و مى توانم بهتر از این براى تیم کار 
کنم. کاوه رضایى درباره رقابت براى آقاى گلى 
در لیگ بلژیک گفت: من خودم دوســت دارم 
به تیم کمک کنم ولى گل زدن هم براى یک 
مهاجم بسیار مهم اســت و طبیعى است 
که از زدن گل براى تیم خوشحال 
باشم. اگر بخواهم بین آقاى 
گلى و کسب سهمیه اروپایى 
انتخاب کنم، اولویت من 
این اســت که تیم بتواند 
موفق باشد و در رتبه بهترى 
در جدول رده بندى قرار بگیرد.   
همچنین «مازو» سرمربى تیم شارلوا 
نیز با تمجید از رضایى گفت: او بهترین 
گلزن تیم ما محسوب مى شود و بازیکن 
بسیار خوبى اســت. او در جام جهانى 
نه تنها بازى خواهــد کرد بلکه گلزنى 

هم مى کند.

کاوه رضایى تیم آینده خود را انتخاب کرد

توضیحات تابش
در مورد بودجه

43 میلیاردى سپاهان

تحریم 
مترجم جنجالى 
توسط برانکو

درخشش ستاره فوتبال اصفهان هر روز بیشتر به چشم مى آید

تمجید سراسرى از مظاهرى و  انتقاد به بیرانوند

اتفاقى عجیب در دو شهر اصفهان و قائمشهر، دو تیم موفق این روزهاى این دو شهر را تحت 
الشعاع قرار داده اســت. ماجرا از این قرار است که قلعه نویى در هفته هاى اخیر جدى ترین 
گزینه سپاهانى ها براى فصل بعد بوده است و حتى در این باره بحث هاى زیادى مطرح شده 
است. پورسینا، تابش و دیگر اعضاى تیم مدیریتى سپاهان خیلى صریح درباره سرمربى تیم 
همشهرى شــان حرف زدند و تقریباً همه اهالى فوتبال، این مربى را گزینه بعدى سپاهان 
مى دانند. امیر پیش تر دو قهرمانى با این تیم داشــته و بازگشتش به سپاهان اصًال عجیب 

نخواهد بود اما جالب اینجاست که او حاال به شدت دلخور است از ذوب آهنى ها.
او و دوستانش به باشگاه ذوب آهن انتقال داده اند که این تیم با جواد نکونام مذاکره کرده است. 
جواد نکونام که بعد از رساندن نساجى به لیگ برتر به شدت در این تیم به محبوبیت رسیده 
است و مردم این شهر برایش سر و دست مى شکنند و آنجا مى تواند یک تیم عالى بسازد. جواد 
البته این روزها در مشهد کالس مربیگرى A را سپرى مى کند و تمرکزش روى این دوره است 
تا بتواند یک مرحله دیگر از مربیگرى حرفه اى را در کنار دوستانش چون رضا عنایتى سپرى 

کند و با تجربه بیشترى به لیگ برتر بیاید.
او قبل از رفتن به این دوره مربیگرى به مدیران تیم قائمشهرى، خواسته هایش را اعالم کرده و 
تأکید کرده است آنها باید قبل از همه تیم هاى دیگر استارت بزنند چون با تیم هاى لیگ برترى 
تفاوت دارند. خواسته تا تسویه حساب هاى فصل قبل انجام شود و تیم در شرایط استارت براى 
حضورى موفق در لیگ برتر قرار بگیرد اما یکباره با شوکى بزرگ و شایعه اى عجیب روبه رو شده اند. چیزى که به نظر مى رسد از 

اصفهان به قائمشهر رسیده است. خبر مذاکره او و ذوب آهن!
جالب اینکه امیر قلعه نویى یکى از تصمیم سازان و مشاوران باشگاه قائمشهرى است که نظرش بسیار هم براى این تیم اثربخش 

است. این شایعه دو تیم را به کلى به هم ریخته است. 

پاى نکونام در ماجراى دلخورى قلعه نویى 
ى ى ن ىو مجه ج ر ور

زاده به صحبت پرداخت. نشریه «گاتزتا بلژیک» 
نوشت: کاوه رضایى در این فصل توانسته درتیم
شارلواعملکرد بسیار خوبى داشته باشد. او در چند

بازى اخیر بازگشت خوبى از نظر گلزنى داشته 
است. رضایى از تیم شارلوا شانس زیادى براى 
حضور در جام جهانى دارد. این بازیکن ایرانى 
درباره حضور در جــام جهانى گفت: هنوز هیچ 
چیز قطعى نیست و نمى توان به صورت قطعى 
صحبت کرد که در جام جهانى هستم یا خیر چون 
مهاجمان خوب زیادى در تیم ملى وجود دارند و 
رقابت زیادى براى حضور در جام جهانى وجود 
تیمملى ایــران در جام جهانى با تیم هاى  دارد.
مراکش، اســپانیا و پرتغال همگروه شده است 
ولى با این حال رضایى نسبت به حضور ایران در 
این دوره از رقابت ها امیدوار است. او درباره جام 
جهانى گفت: اگر بتوانیم اولین دیدار خودمان را با 
برد به پایان برسانیم و مراکش را شکست دهیم، 
شانس زیادى براى صعود خواهیم داشت. هدف 
اصلى ما این است که به جهان نشان دهیم چه
استعدادهاى خوب فوتبالى در ایران وجود دارند

ى ى ور ر رب ی ه ر ل
ىقلى ززاده قلى زاده در جــام جهانى گفت: 

االن یکــى از بهترین بازیکنان 
لیگ ایران محسوب مى شود و

استعداد زیادى دارد. من خودم 
تمایلى به ر فتن از شــارلوا در 
تابستان ندارم و اگر قلى زاده 

بــه تیم اضافه شــود
وووو او خیلى مى توانم به
کمک کنم تا بتواند 
در ترکیب تیم جا 
بیافتــد. من خودم 
ااااالوا وقتى به شــار
آمــدم روزهاى
ارا ســختى
تجربه کردم. 
ابتدا تحلیل در

مسائل براى من 
نمینن سخت بود و به ه
دلیل نمى توانستم با 
تیم هماهنگ باشم.

ن ى بر ی ر ن م ر ى ر ب
خیلى بهتر شده است و توانستم با فرهنگ بازى 
در اروپا آشنا شومو فشار هم از روى منبرداشته 
از این براىتیمکار  شده است و مى توانم بهتر
کنم. کاوه رضایى درباره رقابت براى آقاى گلى 
در لیگ بلژیک گفت: من خودم دوســت دارم 
به تیم کمک کنم ولى گل زدن هم براى یک 
بسیار مهم اســت و طبیعى است  ههمهمهمهمهمهمهمهمممهمهممهمهمهممهمهاجم
که از زدن گل براى تیم خوشحال 
باشم. اگر بخواهم بین آقاى 
گلى و کسب سهمیه اروپایى 
انتخاب کنم، اولویت من 
این اســت که تیم بتواند 
موفق باشد و در رتبه بهترى 
در جدول رده بندى قرار بگیرد.   
همچنین «مازو» سرمربى تیم شارلوا 
نیز با تمجید از رضایى گفت: او بهترین 
گلزن تیم ما محسوب مى شود و بازیکن 
بسیار خوبى اســت. او در جام جهانى 
نه تنها بازى خواهــد کرد بلکه گلزنى

هم مى کند.

باشــگاه الغرافه قطر به نظر تمایلى به
ماندن مهــدىطارمى ندارد. مهــدىطارمىک
و محرومیت چهار ماهه اش راهى قطر شــد
پیوست، به نظر قرار نیست که فصل بعد را هم
سپرى کند و شنیده مى شود مسئوالن الغراف
بازیکن برزیلى قصد ندارند طارمــى را در تیم
زمزمه شده مهدىطارمى که هنوز هم نام پرسپولی
دیده مى شود، بعید نیست دوباره به جمع قرمزها بر
فعالً از نقل  و انتقاالت محروم و امیدوار اســت این
ضمن اینکه راه دوم قرمزها در حال حاضر براى جذ
پ بازیکن مورد نظر نیم فصل بیرون باشــد و بعد از

اضافه شود.

درباره او عوض شود.
تقریبًا همه کارشناســان معتقدند که بیرانوند با این 
وضعیت و این کیفیت فنى نمى تواند در جام جهانى

کمک خاصى به تیم ملى بکند. البته اوضاع خط دفاع 
تیم ملى ایران مثل خط دفاع پرسپولیس خوب است 
اما مسئله اینجاست که بیرانوند نشــان داده که به 
هیچ وجه نمى توان روى او بــه عنوان ناجى دروازه 
پرسپولیس و تیم ملى حساب کرد. یعنى اگر توپى از 
مدافعان پرسپولیس و تیم ملى عبور کند، به احتمال 
زیاد دروازه بیرانوند باز خواهد شد اما این گزاره درباره 
استقالل و ذوب آهن صدق نمى کند. هواداران این دو 

از بیرانوند
هیچکدام
تیم ملى ن
اعتماد اوس
کم نیســ
دروازه بان
بازى در تی
هم حق ند
بیرانوند مح
واقعیت دی
مهم تجرب

اتفاقى عجیب در دو شهر
الشعاع قرار داده اســت
گزینه سپاهانى ها براى
است. پورسینا، تابش و د
همشهرى شــان حرف
مى دانند. امیر پیش تر د
نخواهد بود اما جالب اینج
او و دوستانش به باشگاه
جواد نکونام که بعد از رس
است و مردم این شهر برا
البته این روزها در مشهد
تا بتواند یک مرحله دیگر
کند و با تجربه بیشترىب
او قبل از رفتن به این دوره
تأکید کردهاست آنها باید
تفاوت دارند. خواسته تا تس
حضورى موفق در لیگ برتر قرار بگیرد اما یکباره با شوکى بزر

اصفهان به قائمشهر رسیده است. خبر مذاکره او و ذوب آهن!
جالب اینکه امیر قلعه نویى یکى از تصمیم سازان و مشاوران با

است. این شایعه دو تیم را به کلى به هم ریخته است. 

پاى نکونام

زمزمه بازگشت 

آقاى گل به پرسپولیس
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نصف جهــان هر چند سپاهانى ها توافق شفاهى خوبى با امیر 
قلعه نویى داشته اند و  بسیار امیدوارند که پس از  دیدار برگشت 
استقالل- ذوب آهن، ژنرال را در جمع خود ببینند اما زردها و 
هوادارانشــان از یک موضوع بیم دارند.موافقت کامل هیئت 
مدیره کارخانه ذوب آهن با بودجه پیشنهادى قلعه نویى (که 
البته موافقت با همه شروط و خواسته هاى امیرخان توسط ذوبى 
ها  تا حدودى بعید به نظر مى رسد) و  صعود ذوب آهن به جمع 
هشت تیم برتر آسیا یکى از دغدغه هاى بزرگ این روزهاى 

سپاهانى هاست.
امیر قلعه نویى فصل و یا بهتر است بگوییم نیم فصل دوم بسیار 
موفقى را با تیم ذوب آهن پشت سر گذاشت تا با قرار گرفتن در 
سکوى دوم، لیگ هفدهم را به اتمام برساند. او با ذوب آهن از 
گروه مقدماتى اش در آسیا به مرحله یک هشتم نهایى صعود 
کرد و حاال با برد در دیدار رفت  تا حــدودى مدعى راه یافتن 
به جمع هشت تیم برتر آسیاســت. او باز هم «وینفرد شفر» 
سرسخت را مغلوب کرد تا توانایى هاى خود را به رخ فوتبال 

ایران و آسیا بکشد.
در خصوص ســرمربى ذوب آهن مدت هاست گفته مى شود 
گزینه نخســت ســپاهان براى فصل آینده است. خبرى که 
تاکنون توسط مجارى رسمى باشگاه سپاهان نه تأیید شده نه 
تکذیب تا به نظر برسد چندان هم از واقعیت هم دور نیست. 
(در این مورد نصف جهان پیش تر گزارش مفصلى از جلسات 
و تماس هاى محرمانه سپاهانى ها در این باره را منتشر کرده 
است) در اینکه مقصد فصل آینده قلعه نویى همچنان فوتبال 
اصفهان است تردیدى نیست و تیم هایى مانند صنعت نفت 
آبادان نباید براى جذب ژنرال خود را خسته کنند. اما هنوز به 
طور قطع نمى توان گفت او روى نیمکت ســپاهان خواهد 
نشســت یا روى نیمکت ذوب آهن و اندکى تردید براى 
پیوســتن او به نیمکت سپاهان پدیدار شــده، هر چند 
خود قلعه نویى در جمع دوســتانش اعالم کرده که به 
سپاهان خیلى بیشتر از ذوب آهن عالقه و تعلق خاطر 

دارد.
احتمال اینکه در صــورت پیروزى ذوب آهن مقابل 
استقالل در مجموع دو دیدار رفت و برگشت آسیایى 
و صعود این تیم بــه مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا، امیر قلعه نویى قید جدایى از این تیم 
را بزند تا همراه با آن در مراحل بعد لیگ قهرمانان 
آسیا هم حضور داشته باشد به شکل اندکى وجود 

دارد. البته به آن شرط که هیئت مدیره باشگاه 
و کارخانه ذوب آهن با همه شروط و خواسته 
هاى ژنرال براى فصل آینده موافقت کنند 
و دیگر قلعه نویى هیچ دلیل موجهى براى 
جدایى را پیش روى خــود نبیند. آن موقع 
است که شــرمنده  موافقت تلویحى خود 
به سپاهانى ها مى شود! اما اگر ذوب آهن 

مقابل آبى پوشــان پذیراى شکست باشد و 
از گردونه لیگ قهرمانان آسیا حذف شود آنگاه  قلعه نویى بار 

دیگر روى نیمکت سپاهان در لیگ برتر مى نشیند و در 
این مورد به هیچ وجه شک نکنید.

 قطعاً سپاهانى ها براى فصل هجدهم به دنبال یک مربى 
بزرگ، باکارنامه و موفق هستند که کمترین ریسک را 
براى آنها به دنبال داشته باشــد و بتواند ناکامى هاى دو 
فصل اخیر این تیم را جبران کند. با مرور نام مربیان بزرگ 
و موفق ایرانى اما به چند نام محدود بیشتر نخواهیم رسید. 
در واقع امیر قلعه نویى تنها مربى بزرگى است که کار با او 
احتماًال کمترین ریسک را در نتیجه گیرى خواهد داشت و 
تا حدودى موفقیت با او «تضمین شده» است اما عملکرد 

دیگر مربیان بزرگ مثــل على دایى، 
حسین فرکى، یحیى گل محمدى و 

یکى دو نام دیگر، باال و پایین هاى 
زیادى داشــته  و ممکن اســت 
آنها در اصفهان جــواب ندهند 
و ســپاهان را به هدف موردنظر 

نرسانند.
آنچه مشخص است سپاهانى ها

 در بین ایرانى هــا در حال 
حاضــر براى 

تضمین موفقیــت و خداحافظى با روزهــاى تلخ فقط 
و فقط قلعه نویــى را مى خواهند و نمــى خواهند با دو 
موضوعى که ذکر کردیم شــانس تصاحــب ژنرال را از 
دســت بدهند. هواداران سپاهان هم که مدتى خیالشان 
بابت جذب ژنرال راحت بود حاال با توجه به مسائلى که 
گفتیم نگرانند و بیخود نیست که یکى از آنها خطاب به 
امیر قلعه نویى در فضاى مجازى نوشته: «بعد از جدایى 
از سپاهان با دسیسه هاى هیئت مدیره وقت باشگاهمان 
در آن سال ها، دیگر تا به امروز با وجود اینکه خود بارها 
مایل بودى فرصت بازگشــت را پیدا نکــردى و هر بار 
زمزمه بازگشــتت فراهم بود یک نفر مانع شد. اما حاال 
دیگر کسى مانع تو نیســت و همه خانواده سپاهان 
خواهان بازگشت تو هســتند. پس معطل نکن و با 
هر شرایطى که در ذوب خواهى داشت به جایى بیا 
که قلبت در آنجاست در غیر این صورت اگر در این 
شرایط سخت که به تو احتیاج داریم به سپاهان مان 
نیایى بهتر است دیگر به بازگشت به این تیم در سال 
هاى آتى فکر نکنى. در یک کالم"یا حاال یا هیچ وقت 

امیرخان"! »

ش  و ســر
رفیعى فصل بعــد مطمئنًا در تیم 

الخور نخواهد بود.
 بعد از اینکه باشــگاه الخور قطــر اعالم کرد 

سروش رفیعى فصل آینده در این تیم نخواهد 
بود و دوبــاره راهى فوتبال ایران خواهد شــد، 

زمزمه هاى حضور این هافبک خوش نقش در 
پرسپولیس وجود دارد. سروش که از پرسپولیس 

به قطر رفت، به نظر خودش هم بدش نمى آید 
تا دوباره در جمع قرمزها باشد. اما در این رابطه 

روزنامه «خبرورزشــى» نوشته که ممکن 
است بازگشت سروش با خروج مسلمان 
از باشــگاه همراه باشــد. این روزنامه 
همچنین از این نوشته که آقاى پاس 
گل این فصل لیگ برتر از باشگاه 

 فیفا در روزشــمار خود تا آغاز جام جهانى به الغرافه قطر نیز پیشنهاد دارد.
بررسى وقایع رخ داده متناظر با تعداد روزهاى 
باقیمانده تــا جام جهانى مى پــردازد که روز 
سى وپنجم به على دایى و آمار گلزنى آقاى گل 

فوتبال جهان اختصاص یافت.
على دایى در فاصله سال هاى 1994 تا 2006، 
توانست در رقابت هاى انتخابى جام جهانى 
35 گل براى تیم ملى ایران به ثمر برساند تا 
بهترین گلزن رقابت هــاى انتخابى جام هاى 

جهانى باشد.
رکورد 35 گل اســطوره فوتبال ایران البته با 
رکورد اصلى او فاصله دارد. دایى در سال 2007 
کفش هایش را آویزان کرد و به دوران پرافتخار 

بازیگرى اش پایان داد.
مهاجم ســابق بایرن مونیخ با 109 گل ملى 
در 149 بازى ملــى نه تنها بــرگ زرینى در 
کارنامه فوتبال ایران رقــم زد بلکه نامش را 
به عنوان برترین گلزن ملى در جهان به ثبت

 رساند.

در کنار همه مشکالتى که سپیدرود رشت از نظر مالى 
داشت یک خواسته عجیب سبب شد تا على کریمى از 

این تیم جدا شود.
على کریمى ناجى سپیدرودرشت بود و این تیم مردمى 
بدون پول را عالى در لیگ برتر هدایت کرد. او با همه 
اختالفاتى که با فدراسیون فوتبال داشت، یکه و تنها 
ایســتاد و تیمش را هدایت کرد تا بتواند در لیگ برتر 
بماند. على کریمى در این فصل نشان داد ، با همه پیش 
داورى ها درباره اینکه به دلیل اخالق تندش نمى تواند 
مربیگرى کند، او اقًال براى رشتى ها فراتر از حد انتظار 

ظاهر شد.
یک فرمانده لب خط بود و کار فنى را هم با دستیارانش 
خیلى خوب انجام داد و در نهایت توانست به این تیم 
پر هوادار اما بى پول کمک کند تا لیگ برترى بماند. 
او براى ماندن در تیمش خیلى زود به توافق نرسید و 
دلیل به توافق نرسیدن طرفین غیر از همه مشکالت 
مالى و چیزهایى از این دست پایبندى کریمى به اصول 
حرفه اى بود. یکى از بندهاى جنجالى که باشگاه به 
دنبالش بود، تشکیل یک کمیته فنى براى نظارت بر 
کار سرمربى و پاســخگویى از مربى بود ، درحالى که 
على کریمى تأکید داشت اعضاى معرفى شده باید در

 اندازه هاى یک تیم لیگ برترى باشند.
او حاضر به کار با افرادى که براى تیم مشــکل ایجاد

 مى کردند نشد و جالب اینکه مالک سمت این افراد بود 
و بر وجود این کمیته با ترکیبى اینچنینى تأکید داشت.

چند روز قبل بود که فرهاد مجیدى در مصاحبه اش با 
خبرگزارى «فارس» اعالم کرد استیلى مدیر تیم امید 
پیشنهاد دستیارى « زالتکو کرانچار» را به او داده و قرار 
است فرهاد نظرش درباره این پیشنهاد را بدهد. گویا 
شماره 7 محبوب آبى پوشان به این نتیجه رسیده که 
نمى تواند به تیم امید کمک کند چون یکى از تیترهاى 
جلد امروز خبر ورزشى درباره جواب منفى مجیدى به 
پیشنهاد دستیارى سرمربى تیم امید بوده است. شاید 
مشــتریان دیگر فرهاد – او اعالم کرد دو پیشنهاد از 
تیم هاى باشگاهى دارد – آفر بهترى به او داده اند که 
او تصمیم گرفته به استیلى و فدراسیون فوتبال پاسخ 

منفى بدهد.

دلیل  اصلى جدایى 
على کریمى از 
سپیدرود!

فرهاد پیشنهاد دستیارى 
کرانچار را نپذیرفت 

نصــف جهانعملکرد شــجاع خلیــل زاده در دیدار رفت 
پرســپولیس- الجزیره و در روزى که سید جالل حسینى 
نبود، به خوبى نشــان داد که به هیچ وجه نمى توان روى 
خلیل زاده حســاب ویژه اى باز کرد. نمى دانیم تیتر یکى 
از روزنامه هــا بعد از باخت قرمزها به الجزیــره را در خاطر 
دارید؟«شکست شجاعانه» این تیتر جالب یکى از روزنامه 
هاى ورزشى در واکنش به شکست قرمزها مقابل الجزیره 
بود. تیترى که کامًال مشخص مى کند مقصر یا بهتر بگوییم 
یکى از مقصران باخت تیم «برانکو ایوانکوویچ» در ابوظبى 
چه کسى بوده است. بازیکنى که یک سایت ورزشى بهمن 
ماه سال گذشــته او را در حد و اندازه هاى پوشیدن پیراهن 
تیم ملى دانست! و مدعى شد که این بازیکن با حضورش 
در پرسپولیس استحکام خوبى به خط دفاعى این تیم داده 
اما حاال کامًال مشخص است که شــجاع اگر چه بازیکن 
بدى نیست اما اگر سید جالل نباشــد، او اصًال نمى تواند 
به تنهایى کار خط دفاعى قرمزها راه بیاندازد. شــجاع 
جلوى الجزیره و روى گل اول حریف با اشتباه مرگبارش 
توپ را به بازیکنان الجزیره داد تا آنها بازى را به تساوى 
بکشانند. نکته جالب اینکه شجاع بعد از اشتباهش، خیلى 
زود خودش را به محوطه جریمه رساند تا مثًال مانع شوت 
زنى «مبخوط» شود اما مدافع مستحکم(!) قرمزها هیچ 

مزاحمتى براى بازیکن حریف ایجاد نکرد تا او با یک 
شوت دروازه بیرانوند را باز کند. روى گل دوم 

الجزیره هم شــجاع در دنبال کردن 
«رومارینیو» تا آخرین لحظه 

ناکام بود تا مهاجم برزیلى 
زهرش را بریزد.

ایــن اولین بارى 
کــه  نبــود 

ت  ها شتبا ا
ع  شــجا
بــه ضرر 

پرسپولیس 
ى تمام شده و مرورى بر  ز با

هاى این فصل قرمزها نشان مى دهد که 
خلیل زاده در بعضــى از بازى ها چقدر 

پایین تر از حد انتظار ظاهر شده و هیچ 
شباهتى به یک مدافع مستحکم 

نداشته است:

دیدار برگشت با السد: شجاع خلیل زاده باید مدیون 
تیر دروازه باشد چون او در دقیقه 86 بازى، روى نبرد هوایى 
در محوطه جریمه خودى نتوانست ضربه سر بزند و توپ زیر 
پاى بازیکن حریف افتاد تا تنها مانع همبازى «ژاوى» براى 

زدن گل تساوى به پرسپولیس، تیرك دروازه باشد.
بازى با ذوب آهن: در دیدارى که پرسپولیس یک بر2 
از حریفش در اصفهان شکست خورد، شجاع روى گل اول 
ذوب آهن، در مهار میالد فخرالدینى ناکام مى شود و خیلى 
راحت از او غفلت مى کند تا فخرالدینى در یک لحظه از پشت 
سر مدافع پرسپولیس به جلوى او بیاید و با یک ضربه از زاویه 

بسته دروازه بیرانوند را باز کند.
بازى با سایپا: شجاع روى گل اول سایپا عملکرد خوبى 
نداشت اما بیشــتر از آنکه اشتباه او به چشــم بیاید اشتباه 
کمک داور در سالم دانست گل آفساید 
شاگردان دایى ســوژه رسانه ها شد 
منتهى شجاع روى گل دوم سایپا، 
در محوطه جریمه خودى به راحتى 
هر چه تمام تر از قلــى زاده دریبل 
خورد تا ستاره ملى پوش سایپا زمینه 

ساز گل دوم تیمش شود.
دربى برگشت: ضربه «مامه تیام» 
آنقدر خطرناك بود که دروازه بیرانوند 
باز شود اما تکل شــجاع به جاى 
آنکه خطر را از روى دروازه 
تیمــش دور کند، 
یــک موقعیت 
مناسب  گل 
بــراى  وریا 
غفــورى 
آماده کرد 
تک  او  تا 
بازى  گل 
را بــه ثمر 

برساند.
دیدار رفت با السد: روى 
گل اول بازى توسط «بونجاح» 
،شجاع و سایر مهره هاى دفاعى 
پرسپولیس خیلى آماتور عمل 

کردند. یک مدافع استاندارد و مســتحکم باید دید خوبى از 
اطرافش داشته باشد اما شــجاع و بقیه پرسپولیسى اصًال 
حواسشــان به بونجاح نبود که چگونه وارد محوطه جریمه 
تیمشان شــد و به راحتى هر چه تمام تر ضربه سر زد. روى 
گل سوم حریف هم شجاع نه تنها روى حرکت اول بازیکنان 
السد جا مى ماند بلکه یکدفعه تصمیم مى گیرد سرعتش را 
کم کند و خودش را به جایى که باید حضور داشته باشد نرساند 
تا بازیکن السد بدون هیچ مزاحمتى گل سوم را به ثمر برساند.
 فراى این تحلیل ما، سایت «ورزش سه» هم در مطلبى به 
نقد کامل این بازیکن پرداخته و نوشته: در نمایش هاى خلیل 
زاده، اشتباهاتى عجیب و غیرقابل بخشش دیده مى شوند. 
اشتباهاتى که پیش تر نیز وجود داشتند و از همان بازى دوم 
سرخ ها در لیگ مقابل تراکتور نیز به معرض نمایش گذاشته 
شد. البته هر مدافعى اشتباهات بزرگ و کوچک انجام مى دهد 
اما لغزش هاى خلیل زاده، عمدتًا بر بى دقتى و بى مباالتى 
استوار هستند و نمى توان آنها را به نقص کلى در فوتبال او 
ربط داد.  او برخالف توانایى هایش، در لیگ قهرمانان 2018 
پاس هاى غلط بسیارى داشت. 76 درصد پاس صحیح، یعنى 
5 درصد کمتر از سیدجالل حسینى، آمارى بسیار ضعیف براى 
شجاع خلیل زاده است. همچنین مدافع 28 ساله سرخپوشان 
پایتخت تعداد پاس هاى کمترى نیز نسبت به کاپیتان تیم 
پرسپولیس داشت و شاید اگر در بســیارى از مواقع پاس را 
جایگزین دریبل زنى و حرکات ریسکى اش مى کرد، حاال 

خود و تیمش سرنوشت بهترى داشتند.
 مدافع شمالى قرمزها 20 خطا نیز انجام داد که در نوع خود 
بسیار عجیب به نظر مى رسد. این تعداد از خطا شاید بیش از 
هرچیز بى مالحظگى و شاید دستپاچگى یک مدافع را نشان 
مى دهد که براى رفع بار مســئولیت، همچین اشتباهى را 

مرتکب مى شود.
به گزارش نصف جهان، او بیش از زمین مســابقه تعصب و 
عشق خود را در اینستاگرام به پرسپولیس نشان مى دهد و باید 
ممنون تیم پرمهره پرسپولیس باشد که خیلى جاها باعث شده 
تا سوتى هاى او کمتر به چشم بیاید. به هر تقدیر با توجه به 
اینکه برخى ورزشى نویسان نزدیک به او و البته خود شخص 
خلیل زاده، اعتقاد دارند که این مدافع پر اشــتباه باید یکى از 
مهره هاى «کارلوس کى روش» در تیم ملى ایران باشد، باید 
به او محکم و قاطع گفت که با این نمایش هاى ناامید کننده 

منتظر پیراهن تیم ملى نباش!

 تعصب هایش فقط در اینستاگرام است

منتظر پیراهن تیم ملى نباش!

 قطعًا سپاهانى ها براى فصل
 هجدهم به دنبال یک مربى بزرگ، باکارنامه 

و موفق هستند که کمترین ریسک 
را براى آنها به دنبال داشته باشد و بتواند 
ناکامى هاى دو فصل اخیر این تیم را جبران 

کند. با مرور نام مربیان بزرگ و موفق 
ایرانى اما به چند نام محدود 

بیشتر نخواهیم رسید
ایر

ل

ش  و ســر
رفیعى فصل بعــد مطمئنًا در تیم 

الخور نخواهد بود.
د از اینکه باشــگاه الخور قطــر اعالم کرد

ش رفیعى فصل آینده در این تیم نخواهد 
ـاره راهى فوتبال ایران خواهد شــد، 

 حضور این هافبک خوش نقش در 
ود دارد. سروش که از پرسپولیس
نظرخودش هم بدش نمى آید
 قرمزها باشد. اما در این رابطه 

زشــى» نوشته که ممکن 
سروش با خروج مسلمان
همراه باشــد. این روزنامه 
ز این نوشته که آقاى پاس 
 فصل لیگ برتر از باشگاه
 فیفا در روزشــمار خود تا آغافه قطر نیز پیشنهاد دارد.

بررسى وقایع رخ داده متناظر
باقیمانده تــا جام جهانى مى
سى وپنجم به على دایى و آما
فوتبال جهان اختصاص یافت
على دایى در فاصله سال ها
توانست در رقابت هاى انت

چند روز قبل بود که فرهاد مجیدى در مصاح
خبرگزارى «فارس» اعالم کرد استیلى مدی
پیشنهاد دستیارى « زالتکو کرانچار» را بها
استفرهاد نظرش درباره این پیشنهاد را
7 محبوب آبى پوشان به این نتیج 7شماره
نمى تواند به تیم امید کمک کند چون یکى
جلد امروز خبر ورزشى درباره جواب منفى
پیشنهاد دستیارى سرمربى تیم امید بود
– او اعالم کرد –مشــتریان دیگر فرهاد

بهترى ب –تیم هاى باشگاهى دارد – آفر

او تصمیم گرفته به استیلى و فدراسیو
منفى بدهد.

چ ر

شرایط براى تیم ملى آنچنان که باید و شاید خوب پیش نمى رود. تیم تمرین مى کند اما 
بازیکن ندارد. همچنان چهار  یار اصلى در ترکیبش هستند و احتماًال به زودى بازیکنان 
شاغل در لیگ یونان، آن هم بدون مســعود که احتماًال براى کاهش حساسیت ها به 
اردوى تهران دعوت نمى شود و جهانبخش از لیگ هلند و در صورت پایان یافتن بازى 
هاى قطر و بلژیک، لژیونرهاى مان از این لیگ ها، به جمع اضافه شــوند. بازى هاى 
لیگ قهرمانان هم براى تیم هاى لیگى استقالل و پرسپولیس تازه دوشنبه و سه شنبه 

پایان مى یابد و ده دوادزه نفر از بچه ها از دو روز قبل اردو آزاد هستند.
حاال «کارلوس کى روش» که از میان همین بازیکنان، احتماًال امید ابراهیمى را هم از 
دست داده است، باید انتخاب کند به آنها استراحت بدهد و بعد چهار روز به جمع اضافه 
شوند یا استراحتشان را بیاندازد بعد از بازى با ازبک ها و بعد تیمش را با استراحت این 

بچه ها به اردوى ترکیه ببرد. جایى که تیمش تازه تکمیل مى شود.
اگر این اتفاق بیافتد، عمًال بازى تیم ملى با ازبکستان لغو مى شود و تیم ملى بدون بازى 
خداحافظى در ایران به جام جهانى مى رود و اگر هم اصرار بر برگزارى بازى باشــد، 

ممکن است تیم، آسیب دیده هاى بیشترى بدهد.

د ببینند اما زردها و 
فقت کامل هیئت 
دى قلعه نویى (که 
یرخان توسط ذوبى 
 ذوب آهن به جمع 
زرگ این روزهاى 

یم فصل دوم بسیار 
 تا با قرار گرفتن در 
د. او با ذوب آهن از 
شتم نهایى صعود 
ى مدعى راه یافتن 
هم «وینفرد شفر» 
ود را به رخ فوتبال 

ست گفته مى شود
ده است. خبرى که 
ان نه تأیید شده نه 
ت هم دور نیست. 
 مفصلى از جلسات 
باره را منتشر کرده 
ى همچنان فوتبال 
 مانند صنعت نفت 
 کنند. اما هنوز به 
ــپاهان خواهد 
ى تردید براى 
ـده، هر چند 
 کرده که به 
علق خاطر 

ن مقابل 
ت آسیایى 
یىلیگ
ین تیم 
رمانان 
 وجود 

گاه 
ه 
 

 
 و 

بار نگاه  قلعه نویى

ربى لی ب مب ج ل برى ى پ
بزرگ، باکارنامه و موفقهستند که کمترینریسک را

براى آنها به دنبال داشته باشــد و بتواند ناکامى هاى دو 
ناممربیان بزرگ فصل اخیر این تیم را جبران کند. با مرور

و موفقایرانىاما به چند نام محدودبیشتر نخواهیم رسید. 
مربى بزرگى است که کار با او در واقعامیر قلعه نویى تنها

احتماًال کمترین ریسک را در نتیجه گیرى خواهد داشت و 
تا حدودى موفقیت با او «تضمین شده» است اما عملکرد 

دیگر مربیان بزرگ مثــل على دایى، 
یحیى گل محمدى و حسین فرکى،
یکى دو نام دیگر، باال و پایین هاى 
زیادى داشــته  و ممکن اســت 
آنها در اصفهان جــواب ندهند 
و ســپاهان را به هدف موردنظر 

نرسانند.
آنچه مشخص است سپاهانى ها

 در بین ایرانى هــا در حال 
ىىراى حاضــر ب

س یم ر ر ى و و
دســت بدهند. هواداران سپاهان هم ک
بابت جذب ژنرال راحت بود حاال با تو
گفتیم نگرانند و بیخود نیست که یکى
امیر قلعه نویى در فضاى مجازى نوشت
از سپاهان با دسیسه هاى هیئت مدیره
در آن سال ها، دیگر تا به امروز با وجو
ن مایلبودى فرصت بازگشــت را پیدا
بود یک نفر زمزمه بازگشــتت فراهم
دیگر کسى مانع تو نیســت و همه
خواهان بازگشت تو هســتند. پس
هر شرایطى که در ذوب خواهىد
که قلبت در آنجاست در غیر اینص
شرایط سخت که به تو احتیاج داری
نیایى بهتر است دیگر به بازگشتب
هاى آتى فکر نکنى. در یک کالم"ی

امیرخان"! »

یا حاال یا 
هیچ وقت امیرخان!

پیام هواداران سپاهان به  ژنرال

7 بـــه 
جـــــاى 77 

ماه سال گذشــته او را در حد و اندازه هاى پوشیدن پیراهن 
تیم ملى دانست! و مدعى شد که این بازیکن با حضورش 
در پرسپولیس استحکام خوبى به خط دفاعى این تیم داده 
اما حاال کامًال مشخص است که شــجاع اگر چه بازیکن 
داند بدى نیست اما اگر سید جالل نباشــد، او اصًال نمى تو
عععجاعاع به تنهایى کار خط دفاعى قرمزها راه بیاندازد. شــ
شارششششش جلوى الجزیره و روى گل اول حریف با اشتباه مرگب
توپ را به بازیکنان الجزیره داد تا آنها بازى را به تساوىىىى
بکشانند. نکته جالب اینکه شجاع بعد از اشتباهش، خیلىى
زود خودش را به محوطه جریمه رساند تا مثًال مانع شوتت
زنى «مبخوط» شود اما مدافع مستحکم(!) قرمزها هیچ

کک یک مزاحمتى براى بازیکن حریف ایجاد نکرد تا او با
مممممومومومدومدوم ل گل شوت دروازه بیرانوند را باز کند. روى

ننننندندندندنردنردنردنردن الجزیره هم شــجاع در دنب کال ک
ههههههحظهظهظه «رومارینیو» تا آخرین ل

ىىىىیلىلى ناکام بود تا مهاجم برز
زهرش را بریزد.

ىىىارى ایــن اولین ب
هــه ک نبــود 
تت تها شتبا ا
عععع ععععجا شــ
بــه ضرررررررررر
پرسپولیس

ى تمام شده و مرورى بر  ز با
هاى این فصل قرمزها نشان مى دهد کهه
ررقدردر خلیل زاده در بعضــى از بازى ها چ
چچچچچهیچیچچ پایین تر از حد انتظار ظاهر شده و 
مممحکمکمم شباهتى به یک مدافع مست

نداشته است:

بسته دروازه بیرانوند را باز کند.
شبازى با سایپا: شجاع روى گل اول سایپا عملکرد خوبى 
نداشت اما بیشــتر از آنکه اشتباه او به چشــم بیاید اشتباه 
کککممک داور در سالم دانست گل آفساید 
ششششاگردان دایى ســوژه رسانه ها شد 
ممنتهى شجاع روى گل دوم سایپا، 
در محوطهجریمه خودى به راحتى

هر چه تمام تر از قلــى زاده دریبل 
خورد تا ستاره ملى پوش سایپا زمینه 

سازگل دوم تیمششود.
ددربى برگشت: ضربه «مامه تیام» 
آآنقدر خطرناك بود که دروازه بیرانوند 
شز شز شز شز شز شز شوز شود اما تکل شــجاع به جاى  بباباباباباباباباباباازززز
آنآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنککککککهکهکهکهکه خکه خطر را از روى دروازه 
تیتیتیتیتیمیمــش دور کند، 
یـیــک موقعیت 
مناسب  گگل 
ببــراى  وریا 
غغفــورى 
آآماده کرد 
تک  او  تتا 
بازى  گگل 
را بــه ثمر 

برساند.
ددیدار رفت با السد: روى

گگلگل اول بازى توسط «بونجاح» 
،،،ششجاع و سایر مهره هاى دفاعى 
پپررسپولیس خیلى آماتور عمل 

35 گل دایى
 زیر ذره بین فیفا

تیم ملى بدون بازى خداحافظى 
از ایران مى رود؟
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تصمیم هاى روزانه درباره خوراکــى هایى مصرفى اثر 
مستقیمى بر سالمت بدن انسان دارد. 

شــما مى توانید به طــور منظــم غذاهــاى چرب و 
پروتئیــن حیوانى مصــرف کنیــد که این شــرایط، 
احتمــال ابتال بــه بیمــارى هایــى مانند ســرطان، 
بیمــارى هاى قلبــى- عروقــى و مغــزى- عروقى 
و چاقــى را افزایش مــى دهد و یــا مــى توانید یک 
رژیم غذایى متنوع با ســطح چربى کم و سرشار از فیبر 

را دنبال کنید.
شواهد علمى نشــان داده اند که ســالمت و یک رژیم 
غذایى متعادل دست در دســت یکدیگر دارند. بر همین 
اساس، آشنایى هرچه بیشتر با مواد غذایى سالم اهمیت 

دارد.
افزون بر این، شــما باید این مسئله را در نظر بگیرید که 
یک سبک زندگى کم تحرك تا چه اندازه مى تواند براى 
سالمت شما مضر باشد. تنقالت ناسالم و نشستن هاى 
طوالنى مدت روبه روى رایانه، عواملى هستند که دیر یا 

زود سالمت شما را تحت تأثیر قرار مى دهند.
اگر مجبور هســتید روزانه ســاعات زیادى را در حالت 
نشسته سپرى کنید، مصرف این مواد غذایى را مد نظر 

قرار دهید.

مواد غذایى مفید براى بینایى
مواد غذایى حاوى اسیدهاى چرب امگا3، لوتئین، روى 

و ویتامین هاى A،C و E مى تواننــد به محافظت از 
ســالمت چشــم ها کمک کنند. در همین راستا، شما 
مى توانید مصرف سبزیجات برگدار ســبز مانند کاهو، 

اسفناج و کلم را مد نظر قرار دهید.
مــواد غذایى ماننــد تخم مــرغ، میوه هــاى خانواده 
مرکبــات، مغزها و دانــه هاى خوراکــى و ماهى هاى 
چرب مانند سالمون، تن، خالمخالى و قزل آال نیز توصیه 

مى شود. 
همچنین غالت صبحانه براى بینایى خوب هستند، زیرا 
حاوى ویتامین B بوده که به پیشــگیرى از افت بینایى 

کمک مى کند.
میوه هاى خانــواده مرکبات نیز به واســطه محتواى 
ویتامین C خود براى تقویت بینایى بسیار خوب هستند. 
ایــن ویتامین به تولیــد کالژن در عضــالت و اطراف 

چشم ها کمک مى کند.

مواد غذایى مفید براى سیستم ایمنى
محیط هاى ادارى فضاى خوبى براى رشــد و گسترش 
باکترى ها و ویروس ها محســوب مى شوند. از این رو، 
جاى شگفتى نیست که فردى مبتال به سرماخوردگى به 

راحتى افراد اطراف خود را نیز بیمار کند.
براى پیشگیرى از این شرایط، باید مصرف مواد غذایى 
که سیستم ایمنى را تقویت مى کنند، مد نظر قرار بگیرد. 
به عنوان مثال، میوه هاى خانواده مرکبات، فلفل هاى 

قرمز، بروکلى، ســیر، زنجبیــل و کیوى بــه مبارزه با 
ویروس ها کمک خواهند کرد.

همچنین، شما مى توانید ماســت را به عنوان یک میان 
وعده انتخاب کنید. پروبیوتیک هاى موجود در ماست، 
باکترى هاى ســالمى هســتند که روده ها را عارى از 
میکروب هاى بیمارى زا نگه مى دارند. افزون بر این، آنها 

به افزایش برخى سلول ها کمک مى کنند.

مواد غذایى مفید براى سوخت و ساز
نرخ سوخت و ساز شــما، اینکه با چه ســرعتى کالرى
 مى سوزانید را تعیین مى کند. ســرعت آن مى تواند به 
واسطه عوامل مختلفى از جمله سن، جنسیت، ژنتیک و 

سبک زندگى ارزیابى شود.
هرچه سوخت و ساز بدن شما بهتر باشد، کالرى بیشترى 
مى سوزانید. این مسئله به ویژه براى افرادى که بیشتر 
ساعات کارى خود را در حالت نشسته سپرى مى کنند، 

اهمیت دارد.
مصرف قهوه، چاى، حبوبات، گوشــت بــدون چربى و 
ادویه هایى مانند زنجبیل، فلفل و هل مى تواند به حفظ 

سوخت و ساز مناسب کمک کند.

مواد غذایى مفید براى مغز
مغز فرمانده بدن انسان است. یک رژیم غذایى سالم براى 

هر یک از اندام هاى بدن انسان اهمیت دارد.

مصرف ماهى هاى چــرب مانند ســالمون و قزل آال، 
بلوبرى، مغزها و دانه هاى خوراکى، براى بهبود عملکرد 
قشر خاکسترى مغز و همچنین کند کردن آهنگ پیرى 

مفید است. 
همچنین، مواد غذایى سرشار از فیبر مانند جو دوسر، نان، 
غالت کامل، برنج قهوه اى و شــکالت تلخ را به رژیم 

غذایى خود اضافه کنید.

مواد غذایى مفید براى دستگاه گوارش
یک ســبک زندگى کم تحرك و نشستن هاى طوالنى 
مدت براى ده سال یا بیشتر، خطر ابتال به سرطان روده 
بزرگ را دو برابر افزایش مى دهد. براى پیشگیرى از این 
شرایط، ورزش منظم و یک رژیم غذایى سالم و متعادل 

اهمیت دارد. 
رژیم غذایى شــما باید شــامل میوه هایى مانند سیب 
و گالبــى و ســبزیجاتى مانند پیــاز، مارچوبه و ســیر 

باشد.
همچنین حبوبات مانند نخود، ســویا، عــدس، گندم و 
محصوالت گندم و جو را در رژیم غذایى خود جاى دهید. 
مصرف میوه هاى خشک و محصوالت لبنى مانند شیر، 

پنیر و ماست را نیز فراموش نکنید. 
در نهایت، کاهش مصرف گوشت هاى فرآورى شده و 
قرمز توصیه مى شــود، زیرا آنها خطر ابتال به سرطان را 

افزایش مى دهند.

اگر مــى خواهید براى طوالنى مدت از حفظ ســالمت 
پوست تان مطمئن شوید، نیاز به تغییرات اساسى در رژیم 

غذایى تان دارید.
تقویت و شادابى پوست، نیاز به مصرف غذاهاى غنى از 
آب و مواد مغذى دارد. مصــرف چند  گزینه غذایى براى 
حفظ سالمت پوست، بسیار مؤثرتر از درمان هاى موضعى 

است که تا کنون انتخاب مى کردید.

آووکادو 
غنــى از ویتامین هــا، مواد 
معدنــى، اســیدهاى چرب 
ضــرورى، فیبــر و پروتئین 
اســت. ترکیبــات موجود در 
آووکادو باعث حفظ و افزایش 
رطوبت پوست مى شود. ویتامین C موجود در آووکادو 
در تولید کالژن نقش دارد که عامل کلیدى در استحکام 

پوست محسوب مى شود. آووکادو سرشار از ویتامین E و 
لوتئین نیز هست که باعث انعطاف پذیرى بیشتر پوست 

خواهد شد.

هندوانه
 بیــش از 90 درصد محتواى 
آن، آب اســت و بــه همین 
دلیل میــوه اى ایده آل براى 
هیدراتــه بودن محســوب 
مى شــود. هندوانه سرشار از 
ویتامین هاى A، B و C، منگنز و پتاسیم است و باعث 

افزایش سالمت ظاهرى پوست مى شود.

خیار
 این میوه ضد آکنه، ضد التهاب، بهبود دهنده زخم ها و 
از بین برنده چربى هاى بیش از حد اســت. خیار سرشار 

از سیلیس اســت که به حفظ 
سالمت پوست و ناخن کمک 

مى کند.
 با توجه به محتواى آب باال، 
خیار براى آبرسانى به پوست 

از درون بدن کارایى دارد.

سیب
 محتــواى اســید مالیــک 
موجود در سیب باعث حذف 
ســلول هاى مرده پوســت 

مى شود. 
مصرف ســیب به خصوص 
همراه با پوســت یک راه عالى براى تقویت آبرسانى به 

پوست است.

کلم
رنــگ بنفش کلــم حاکى از 
وجود آنتى اکسیدان هایى به 
نام آنتوسیانین است که براى 
حفظ قابلیت ارتجاعى پوست 
و معکوس کردن آسیب هاى ناشى از مصرف یک رژیم 

غذایى سرشار از قند پرفایده است.

روغن زیتون 
سرشار از ویتامین E و اسیدهاى 
ضــرورى بــراى جلوگیرى از 
پیرى پوست، تحریک جریان 
خون، بازسازى پوست و کاهش 
التهاب اســت. روغــن زیتون 
حاوى پلى فنول هاى آنتى اکسیدانى است که اثرات مخرب 

رادیکال هاى آزاد را کاهش مى دهد.

ساالد شهرت خوبى از جهت ســالم بودن پیدا کرده 
اســت، اما اگر در مورد چیزهایى که در آن مى ریزید، 
دقت نکنید چطور؟ سبزیجات برگ دار، پروتئین کم 
چربى و سبزیجات سرشار از فیبر همگى از ترکیبات 
اصلى یک ساالد سالم و خوشمزه هســتند. اما اگر 
مى خواهید سالمت ساالدى که مى خورید زیر سئوال 

نرود، این چیزها را در ساالدتان نریزید:
سس هاى پرچرب

هر چیزى که برچســب ُپرچرب خورده است، مقدار 
زیادى مایونز بسیار ُپرچرب در آن وجود دارد. ممکن 
است این سس حاوى خامه ترش، پنیر و سایر عناصر 
پرچرب باشد. به جاى این سس ها مى توانید از سرکه 
بالزامیــک، لیموترش، روغن زیتون و یا ماســت به 

عنوان چاشنى ساالدتان استفاده کنید.
سس هاى بدون چربى

وقتى تولیدکننده هاى مواد غذایــى چربى را حذف 
مى کنند، محصول را با نمک و قند اشــباع مى کنند 

تا جایگزین چربى شــده و طعم دار شود. 
در نتیجه، ســس هاى بدون چربى نیز 

معموًال حاوى مقدار بسیار زیادى 
نمک و قند هستند و حتى 

ممکن است مواد 

شیمیایى داشته باشند.
میوه هاى خشک شده

اگر عاشق طعم هاى شیرین هســتید، ممکن است 
بخواهید میوه هاى خشک شده را به ساالدتان اضافه 
کنید. اما باید بدانید که میوه هاى خشک شده داراى 
قند فراوانى هستند و به اندازه  میوه  تازه ارزش غذایى 
ندارند. اگر مى خواهید یک چیز شیرین در ساالدتان 

باشد، از میوه  تازه استفاده کنید.
تاپینگ هاى ُترد و شور

چیپس سیب زمینى و ... شــاید بافت ُترد و دوست 
داشتنى به ســاالدتان بدهند، اما کالرى شان صفر 

است.
به جاى این مواد غذایى بى فایده مى توانید از کاهوى 

ُترد و تازه و یا خیار استفاده کنید.
سبزیجات نشاسته دار

ذرت و سیب زمینى و حتى نخودفرنگى ممکن است 
سالم به نظر برسند، اما اگر قصد کاهش وزن دارید، 
مى توانید به جاى این نشاسته دارها از لوبیا، عدس 

و یا سایر حبوبات استفاده کنید.

افت اکســیژن خون مى توانــد در نتیجه مصرف 
داروهاى خاص و یا داشــتن حمله آسم رخ دهد. 
این عارضه زمانى اتفاق مى افتد که خون اکسیژن 
کافى براى بافت هاى بدن شما را تأمین نمى کند.

عالئم هیپوکســى از فردى به فرد دیگر متفاوت 
اســت، با این حال پنج عالمت شــایع آن از این 

قرار هستند:

ضربان قلب و تنفس سریع
 در طول فعالیت بدنى، افزایش ضربان قلب اتفاقى 
طبیعى اســت، اما در حالت اســتراحت مى تواند 
شرایطى مانند هیپوکســى را یادآور شود. زمانى 
که بدن به اندازه کافى اکسیژن دریافت نمى کند، 
قلب شروع به پمپاژ سریع براى کمک به گردش 
خون و رساندن اکسیژن به سراسر بدن مى کند. در 
این هنگام، تنفس سریع تر مى شود. تعداد تنفس 
در شرایط عادى 12 تا 16 بار در دقیقه است اما در 

حالت هیپوکسى به 24 بار یا بیشتر مى رسد.

ضعف تنفس 
یکى از واضح ترین عالئم هیپوکسى، ضعف تنس 
اســت و البته بى ارتباط با افزایــش ضربان قلب 
نیست. ضعف تنفس در حالت استراحت رخ مى دهد 
و مى تواند آنقدر شدید باشد که شما احساس خفگى 
کنید. ضعف تنفس در حین فعالیت هاى خانگى یا 
در هنگام خواب نیز ممکن است، رخ دهد و شما را از 

خواب بیدار کند. در برخى موارد، تنگى نفس همراه 
با خس خس نیز مشاهده مى شود.

تغییر رنگ پوست
 مقادیر ناکافى گلبول هاى قرمز خون که وظیفه 
حمل اکسیژن به بافت هاى بدن را بر عهده دارند، 
مى تواند منجر به تغییر رنگ پوست شود. پوست 
افرادى که دچار کمبود اکسیژن در خون شده اند، 
معموًال به کبودى گرایش دارد. در مورد افراد تیره 
رنگ، تغییر رنگ پوست در لب ها، لثه ها و اطراف 

چشم ها و ناخن ها بیشتر دیده مى شود.

سردرگمى 
سردرگمى به شرایطى اطالق مى شود که فرد توان 
تفکر روشن یا سریع را ندارد و قادر به تصمیم گیرى 
و به یادآوردن چیزها نیســت. اگر خود یا شخص 
دیگرى دچار این حالت شــدید، بدانید که ممکن 

است دچار هیپوکسى شده باشید.

سرفه 
یکى از شایع ترین علل هیپوکسى، حمالت شدید 
در مبتالیان به آسم اســت که طى آن به سختى
 مى توان هوا را در ریه ها افزایش داد. در این شرایط، 
ســرفه رخ مى دهد. ریه ها طى ســرفه اکسیژن 
بیشترى مصرف مى کنند و این شرایط مى تواند با 

بدتر شدن عالیم آسم، خطرناك باشد.

مواد غذایى مفید براى مشاغل کم تحرك

کاهش اکسیژن خون را جدى بگیرید

چیزهایى که نباید در ساالدتان بریزید

مرطوب کننده هاى طبیعى پوست را بشناسید
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استان اصفهان میباشــد و درخصوص دعوى خواهان ها به طرفیت آقاى رضا اسماعیلى با وکالت 
خانم منصورى به خواسته احراز رسم القباله بودن سند شــماره 133975 و مطالبه ثمن و خسارات 
دادرسى توجها به اینکه دعوى متوجه خوانده نمى باشد لذا مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره در این خصوص ظرف مهلت بیســت روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد. م الف: 223 
سید سیروس فتحى فرد- دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /2/468

ابالغ رأى
شــماره دادنامــه: 9709973759200017 تاریــخ تنظیــم: 1397/01/19 شــماره پرونــده: 

9609983759200856 شماره بایگانى شعبه: 960883 خواهان: آقاى بانک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم مژگان مقصودى فرزند جواد به نشانى اصفهان خ نیکبخت. ساختمان ماکان وکال ط 1 واحد 
15 خواندگان: 1. آقاى بهروز بهداروند فرزند جواد به نشانى اهواز صد دستگاه خ ایثار باالى داروخانه 
دکتر حسینى 2. آقاى ســجاد سوارى زنگنه فرزند عبدالمجید به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم مژگان مقصودى به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى به طرفیت آقایان 1- بهروز بهداروند فرزند جواد 2- سجاد 
ســوارى زنگنه فرزند عبدالمجید به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 217/163/855 ریال بابت قســمتى از وجه یک فقره چک به شماره 705128 مورخ 
95/9/25 عهده بانک ملى ایران به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیــل دادگاه با ع نایت به محتویات پرونــده نظر به اینکه وجود 
اصل چک در ید دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادرکننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى 
بانک محال علیه موید عدم چک از سوى خوانده مى باشد و خواندگان على رغم استحضار از جلسه 
رســیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 249 و 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ دویست و هفده میلیون و یکصد 
و شصت و سه هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ریال بابت اصل خواســته واز باب تسبیب به پرداخت 
شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار و هفتصدو سى ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در 
واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 247 حبیب اسالمیان- رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /2/469
حصر وراثت

آقاى مهدى صادقى به شماره شناســنامه 52347 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 97/97 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است 
که شادروان برزو صادقى سرپیرى فرزند کرمعلى به شماره شناسنامه 268 در تاریخ 1396/4/11 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهدى صادقى فرزند برزو شماره شناسنامه 
52347 نسبت با متوفى فرزند 2- اسفندیار صادقى فرزند برزو شماره شناسنامه 6 نسبت با متوفى 
فرزند 3- بهزاد صادقى فرزند برزو شــماره شناســنامه 2798 نســبت با متوفى فرزند 4- فرح ناز 

صادقى فرزند برزو شماره شناسنامه 709 نسبت با متوفى فرزند 5- مریم صادقى فرزند برزو شماره 
شناسنامه 444 نســبت با متوفى فرزند 6- منیژه سلیمانى فرزند اکبر شــماره شناسنامه 16 همسر 
7- کفایت صادقى فرزند حسنقلى شماره شناسنامه 13 همســر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 244 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/470
ابالغ راى

شماره دادنامه: 985 شــماره پرونده: 860/95 تاریخ تنظیم: 95/11/23 خواهان: اکبر حسن پورى 
فرزند عروج به نشانى شهرك سیمرغ خ فردوسى خوانده: پریسا مؤمنى شهرکى به نشانى گلدیس،  
خ قدر فرعى 3 غربى، پالك 120 خواسته: مطالبه چک گردشــکار: با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى اکبر حسن پورى فرزند 
عروج به طرفیت پریسا مؤمنى شهرکى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره 227/7064143 عهده بانک توســعه تعاون مورخ 95/6/15 به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ اخطاریه و ضمائم آن و اســتحضار از جریان دادرسى در جلسه 
مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مســتندات آن هیچگونه ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و 
دلیلى بر پرداخت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و 313 و 310 قانون تجارت ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مستندا به تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/300/000 ریال بابت  هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همان 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 253 فتحى 

فر قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر /2/471
حصر وراثت

خانم مدیا رمضانى به شــماره شناســنامه 1270265776 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 8697 تقدیم این شــورا نموده وچنین 
اشعار داشته است که شادروان ســعید رمضانى فرزند عطاءاله به شــماره شناسنامه 576 در تاریخ 
1396/1/31 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتنــد از: 1-مدیــا رمضانى فرزند 
ســعید شــماره شناســنامه 1270265776 نســبت با متوفى دختر 2- مونا رمضانى فرزند سعید 

شــماره شناســنامه 5100107006 نســبت با متوفى دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهــى مى نماید  تا هر کــس اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیــم و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 255 شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر (مجتمع شماره 

یک) /2/472
حصر وراثت

خانم پریوش برزکار به شماره شناسنامه 2382 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 96/97 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است 
که شادروان هدایت ا... مالکى فرزند محمدعلى مالکى به شماره شناسنامه 186 در تاریخ 92/1/18 
درگ ذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پریوش برزکار فرزند کرم شماره شناسنامه 
2382 نسبت با متوفى همسر 2- نیلوفر مالکى فرزند هدایت ا... شماره شناسنامه 194-0302390 
نســبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 268 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/473
ابالغ راى

شماره پرونده: 31/97 شعبه نهم حقوقى شاهین شهر تاریخ رســیدگى: 97/1/27 خواهان: سحر 
بهرامى به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 7 شرقى، پالك 55 خوانده: اختر محبى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال به استناد سه فقره سفته به شماره هاى 
408491 و 209036 و 760494 و هزینه دادرســى و تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. 69- 97/2/15 راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست سحر بهرامى به طرفیت اختر محبى به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 
ریال به استناد سه فقره سفته به شماره هاى 408491- 96/7/3 و 209036- 96/7/3 و 760494- 
96/7/3 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزیته دادرســى نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا 
حضور نیافته و نسبت به مستندات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى در خصوص برائت 
ذمه خویش اقامه ننموده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و 309 قانون تجارت و 1301 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/375/000 
ریال هزینه دادرسى و تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 272 اسالمیان 

قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/474

 چربى شــده و طعم دار شود.
ســس هاى بدون چربى نیز 

ى مقدار بسیار زیادى 
هستند و حتى 

ت مواد 

مى توانید به جاى این نشاسته دارها از لوبیا، عد
یا سایر حبوبات استفاده کنید. و
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پسرى که در نوجوانى دوستش را کشــته و با شکستن حکم اعدامش در دیوان 
عالى کشور بار دیگر محاکمه شده بود این بار به پنج سال زندان و پرداخت دیه 

محکوم شد.
دوم اردیبهشت ماه ســال1393 وقتى که «مهرداد» 17 سال داشت «سهیل»
 21 ساله را در یک پارك در خیابان پیروزى تهران خفه کرد و هنگامى که قصد 
داشت با همدستى دوستش جنازه را به بیرون از شهر منتقل کند دستگیر شد. این 
پسر در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه ایستاد و 
طبق ماده 91 قانون مجازات اسالمى جدید که امتیازى ویژه براى محکومان زیر 

18 سال قائل شده است از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
حکم صادره اما با اعتراض اولیاى دم در دیوان عالى کشــور تحت رســیدگى 
موشکافانه قرار گرفت و تأیید نشد. به این ترتیب مهرداد هفته گذشته در شعبه 

هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران بار دیگر پاى میز محاکمه ایستاد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده پدر و مادر قربانى در جایگاه ویژه ایستادند و براى 

قاتل پسرشان حکم قصاص خواستند.آنها گفتند به هیچ قیمتى حاضر به گذشت 
نیستند.سپس مهردادکه از کانون اصالح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود به 

دفاع پرداخت و گفت: «قتل را قبول دارم اما من قصد کشتن سهیل را نداشتم.»
او در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «سال 90 وقتى که 14 ساله بودم به جشن تولد 
دوستم "پوریا" دعوت شدم. در آن جشن که سهیل هم حضور داشت مشروب 
خوردم و مست شدم. از هوش رفته بودم که ســهیل مرا آزار داد. از آن روز به بعد 
روزگارم سیاه شد. سهیل به همه دوستانم گفته بود مرا آزار داده و آبرویم را برده 
بود. سهیل دست از سرم بر نمى داشت. بعد از آن ماجرا همه بچه هاى محل مرا 
تحقیر مى کردند. به افسردگى مبتال شده بودم و از خانه بیرون نمى رفتم که به 

فکر انتقام افتادم.»
وى ادامه داد: «دوم اردیبهشت ماه ســاعت حدود 12 شب بود که سهیل با من 
تماس گرفت تا به دیدن او بروم. من به پارك رفتم همان موقع شالى را که همراه 
داشتم دور گردن او پیچیدم که روى زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس اینکه سهیل 

به هوش نیاید و با من درگیر نشود، با دو تسمه گردنش را محکم بستم که جان 
سپرد.» وى ادامه داد: «از ترسم جنازه را پشت شمشادها کشاندم و به خانه رفتم و 
از پدرم کمک خواستم. اما وقتى پدرم گفت که قصد دارد با پلیس تماس بگیرد از 
خانه خارج شدم و سراغ دوستم پوریا رفتم. پوریا در جریان همه بالهایى که سهیل 
به سرم آورده بود قرار داشت به همین دلیل همراهم به پارك آمد. من جنازه را در 
یک کیسه خواب گذاشتم تا آن را با ماشین پدرم به خارج از شهر منتقل کنم، اما 
همان موقع پلیس سر رسید و من و پوریا از ترس فرار کردیم.»وى در حالى که 
بغض کرده بود گفت: «باور کنید وقتى دست به چنین کارى زدم نوجوان بودم و 
حرمت این عمل را نمى دانستم. من حتى نمى دانستم مجازات کسى که دست به 
قتل بزند اعدام است. من پشیمانم و حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم مرا ببخشند.»
 در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه به ماده 91 قانون مجازات 
اسالمى سرانجام روز سه شنبه مهرداد را به پنج سال زندان و پرداخت دیه محکوم 

کرد.

اعضاى یک باند که با خودروهاى پرشیا و پراید و در 
پوشش مسافرِکش با تهدید چاقو اقدام به زورگیرى 
و ســرقت اموال مســافران مى کردند، بازداشــت 

شدند.
28 بهمن سال گذشــته پســر جوانى با حضور در 
پلیس آگاهى پایتخت اعالم کرد توسط سرنشینان 
یک خودروى پرشیا مورد ســرقت و زورگیرى قرار 

گرفته است.
وى در اظهاراتــش بــه مأموران گفت: «ســاکن 
مازندران هستم و از آمل براى سفر به تهران سوار بر 
یک خودروى پرشیا شدم، داخل خودروى پرشیا دو مرد و یک زن جوان حضور داشتند، زن جوان جلو و من کنار 
مرد جوان عقب خودرو نشسته بودم، بعد از رسیدن به تهران از راننده خواستم مرا در خیابان پیروزى پیاده کند و 
از شرق تهران وارد پایتخت شدیم، قرار بود راننده مرا در خیابان پیروزى پیاده کند اما قبل از رسیدن به مسیر در 
مکانى خلوت توقف کرد و با همدستى سرنشینان خودرو و با قرار دادن چاقو روى گردن من ، تمامى لوازم، پول 

نقد و حتى لباس هایم را به سرقت برده و مرا رها کردند.»
پــس از ثبت ایــن شــکایت، تیمــى از مأمــوران اداره آگاهــى بــراى شناســایى و بازداشــت متهمان 
دست به کار شــده و در تحقیقات متوجه شدند یکى از متهمان پرونده به دلیل ســرقت و زورگیرى در حبس 
به ســر مى برد، به این ترتیب متهم این پرونده که «یاســر» نام داشــت به دادسرا منتقل شــد و به سرقت 
و زورگیرى از پســر جوان و هفت فقره زورگیرى دیگر در اسالمشــهر و چهاردانگه به همین شــیوه اعتراف

 کرد.
یاســر دیگر اعضاى این باند را نیز معرفى کرد که مأموران در بررسى ها متوجه شــدند دو عضو دیگر این باند

 (پریناز و شاهین) نیز در حبس به سر مى برند.
پریناز پس از حضور در دادســراى ناحیه 34 به بازپرس پرونده گفت: «22 سال سن دارم و افغانستانى هستم، 
در 14 ســالگى ازدواج کردم و دختر و پسر هشت و شــش ســاله دارم، من مدتها قبل از همسرم جدا شدم و 
حضانت فرزندانم را برعهده گرفتم و اعتیاد به شیشــه پیدا کردم تا اینکه مدتى پیش به صورت اتفاقى با یاسر 
و دوستانش آشنا شدم و سرقت و زورگیرى را شــروع کردیم، در ابتدا یک تاکسى اینترنتى در پرند درخواست
 داده و پس از ســوار شــدن به خودرو که پرشــیا بــود، راننده را بــا زور پیــاده کردیم و با همین ماشــین
 ســرقت هاى بعــدى را انجــام دادیــم البته برخى ســرقت هــا نیز بــا پراید صــورت گرفــت و من در

 ســرقت ها با آرایش کردن و بدون اینکه کسى شــک کند، در صندلى جلو نشســته و نقش مسافر را بازى 
مى کردم.»

متهمان این پرونده با دستور على وسیله ایردموسى؛ بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 34 تهران بازداشت 
شدند و براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار گرفتند.

مرد جــوان با گوشــى موبایلــش صحنه 
تیراندازى مرگبار بــرادرزاده اش به خود را 

ضبط کرد و کشته شد.
ساعت 20 شامگاه شــنبه 15 اردیبهشت 
ماه امسال صداى شــلیک گلوله در منطقه 
ذوالفقارى آبادان مأموران پلیس را به محل 

تیراندازى کشاند.
مأموران با حضــور در محل بــا دو جوان 
که غرق خون با مرگ دســت و پنجه نرم 
مى کردند روبه رو شدند که خیلى زود این دو مرد که برادر بودند به بیمارستان شهید بهشتى آبادان منتقل شدند 

اما در میان راه هر دو برادر به کام مرگ فرو رفتند.
تیم پلیسى در تحقیقات ابتدایى در صحنه جرم پى بردند که سه برادر بخاطر ملک و امالك میراثى پدرشان از قبل 
با هم اختالف داشتند و با هم درگیر بودند که در این مرحله پسر جوانى با در دست داشتن اسلحه وینچستر پاى در 

درگیرى خانوادگى شان گذاشته و دو عمویش را هدف گلوله هاى مرگبار قرار داده است.
مأموران تجسس کالنترى ذوالفقارى خیلى زود موفق به دستگیرى عامل قتل دو برادر  شدند.

یکى از مقتوالن این درگیرى خانوادگى در حالى که با گوشــى موبایلش از صحنه تیرانــدازى برادرزاده اش 
فیلمبردارى مى کرد وقتى در برابر پسر جوان قرار مى گیرد با زبان عربى به او مى گوید «شلیک کن» که پسر 
جوان ناگهان عمویش را هدف قرار مى دهد. مرد جوان باور نداشت که برادرزاده اش او را هدف قرار مى دهد و 
در حالى که دوربین گوشى موبایلش روشــن بود صحنه مرگش را ضبط مى کند و با شلیک گلوله مرگ گوشى 

موبایل به زمین مى افتد.
بنا به این گزارش، جوان 27 ساله براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار دارد.

یک پســر 13ســاله که در کما بود، پس از اینکه پدر و 
مادرش فــرم اهداى اعضــاى بدنش را امضــا کردند، 

هوشیارى خود را باز یافت.

«ترنتون مک کینلى» در ماه مارس در تصادف رانندگى 
در ایالت آالباماى آمریکا دچار ضربه مغزى شدیدى شده 

بود و هفت جاى جمجمه اش شکسته بود. 
«جنیفر رایندل»، مادر او گفته روى پسرش هفت عمل 
جراحى جمجمه برى (کرانیوتومى) انجام شده و او دچار 

نارسایى کلیه و ایست قلبى هم شده است.
مادر او گفت یک بار قلب پسرش براى 15 دقیقه از حرکت 
ایستاد که در آن زمان پزشکان گفته بودند ترنتون هرگز 
به وضعیت عادى بر نخواهد گشت. خانم رایندل به شبکه 
خبرى سى بى اس گفته است او پس از اینکه شنید اعضاى 
بدن پســرش به نجات جان پنج کــودك منجر خواهد 
شــد، موافقت خود را براى اهداى اعضاى بدن پسرش 

اعالم کرد.

روز بعد که قرار بود آخرین نوار مغزى براى تعیین زمان 
خاموش کردن دستگاه تنفس مصنوعى گرفته شود عالیم 
حیاتى این نوجوان قوت گرفتند و به همین دلیل پزشکان 

از این کار صرف نظر کردند.
اینک روند بهبودى ترنتون اگرچه به کندى، آغاز شــده 
است. او لحظه برخورد سرش با کف بتونى خیابان را به یاد 
مى آورد اما بعد از آن را به یاد نمى آورد. او هنوز از دردهاى 
عصبى و حمالت ناگهانى رنج مى برد و باید عمل جراحى 

روى جمجمه اش انجام شود تا شکاف آن را ببندند.
مادر ترنتون گفته است پسرش راه مى رود و حرف مى زند 
و حتى کتاب مى خواند و مســئله ریاضى حل مى کند. او 
مى گوید این یک «معجزه» اســت. ترنتون گفته است 

موقعى که بى هوش بود، خیال مى کرد در بهشت است.

پلیس فرودگاه سیدنى در استرالیا دختر دانشجویى را که اشتباهى به حسابش 
مبلغ 6/4 میلیون دالر پول واریز شده بود، دستگیر کرد.

متهم «کریســتین لــى» 31 ســاله پــس از واریز پــول اشــتباهى به 
حســابش، مبلغ 4/2میلیون پوند از آن را صرف خریــد کیف و کفش هاى 
گرانقیمت و اقالم لوکس و آپارتمان کرده و قصد داشته با مابقى پول سیدنى 

را ترك کند.
قاضى «لیزا استاپلتون» مى گوید: کیف هاى دستى زیادى در آپارتمان این 
دختر پیدا شــده که همه آنها گرانقیمت و مارك دار بوده اند. کریستین قصد 
داشته تا به زادگاه خود در مالزى ســفر کند. او به پلیس گفت من فکر کردم 
غول چراغ جادو آرزوى مرا برآورده کرده است. اطالعات پلیس حاکى است 
آپارتمان این دختر دانشــجوى اهل مالزى مشرف به بندرگاهى در سیدنى 
استرالیا بوده است. اطالعات پلیس حاکى اســت واریز این مبلغ به حساب 

کریستین جزو اشتباهات بانک بوده است.

مادر جوان به دلیل ضرب و شتم پسر چهار ساله خود با 
جاروبرقى به 17 سال زندان محکوم شده است.

«زارا کومبز» مادر بى رحم 28 ســاله پس از ضرب و 
شتم کودك چهار ســاله خود با جاروبرقى به 17 سال 
زندان محکوم شد. زارا اذعان کرده که وقتى «زامیر» 
پسر خود را در آشپزخانه مى بیند که تعداد زیادى تخم 
مرغ شکانده از شدت عصبانیت با جاروبرقى او را کتک 
مى زند که از شدت ضربه کودك کشته مى شود. طبق 
گفته هاى دادستان آمریکا بدن کودك از 60ناحیه دچار 
آسیب شده بود و به علت ضربه به سرش و خونریزى 

زیاد جان خود را از دست داد.

نقش بازى کردن دختر جوان در باند سرقت 

فیلمبردارى مقتول از صحنه قتل

زندان و پرداخت 
دیه، مجازات 
قاتل آزار دیده

فرزندکشى دختر دانشجو و غول چراغ جادو!نوجوان مرده قبل از اهداى عضو، زنده شد
بخاطر شکستن تخم مرغ

تنها یک پیام تلگرامى کافى بود تا مردى در اوج خشــم 
همسرش را به قتل برساند و حاال مدام فریاد بزند اشتباه 

کرده و پشیمان است و عذاب وجدان دارد.
27اسفند سال گذشته بود که پلیس در تماس پسرى جوان 
شنید که مادرش به قتل رسیده و پدرش فرارى شده است. 
هیچ ردپایى از این مرد نبود تا اینکه چند روز بعد با پاى خود 
نزد پلیس رفت و تسلیم شد. این مرد همسرکش مى گوید 
تنها بخاطر تلگرام با همسرش اختالف داشته و ناخواسته 
او را کشته است. هراسان است و مدام مى گوید همسرش 

دیگر زنده نمى شود:
اسمت چیست و اهل کجا هستى؟

سیامک و اهل کرمانشاه.
چرا همسرت را کشتى؟

به خودم مربوط مى شود نمى خواهم در مورد آن حرفى 
بزنم. زنم من را قسم داده که چیزى در موردش نگویم.

چقدر درس خوانده اى؟
تا پنجم دبستان.

سطح تحصیالت همسرت چقدر بود؟
پنجم ابتدایى.

شغلت چیست؟
کارمند وزارت بهداشت. در بخش نمونه گیرى.

همسرت هم شاغل بود؟
بله. او به خانه یــک پیرمرد و پیرزن مى رفــت تا از آنها 

نگهدارى و پرستارى کند.
متولد چه سالى هستید؟

من متولد 53 هستم و همسرم متولد 54 بود.
 با همسرت چطور آشنا شدى و در چه 

سنى ازدواج کردید؟
سنتى ازدواج کردیم. من 16 ســالم بودم و همسرم 15 

سال داشت.
چرا زود ازدواج کردید؟

چون من تک فرزند بودم زود ازدواج کردم.
چند فرزند دارید؟

یک دختر و یک پسر دارم. دخترم ازدواج کرده و پسرم هم 
دانشجوى گرافیک است.

عکس العمل آنها نسبت به این اتفاق 
چه بوده؟

خیلى ناراحت هستند. آنها رضایت داده اند اما من اگرهم 
عفو شوم نمى توانم زندگى کنم. زنم را دوست داشتم و 

دارم، خیلى زن خوبى بود.
ازچه سالى به تهران آمدید؟

از سال 80 از حدود 15 سال پیش.
آیا همیشه جروبحث داشتید؟

نه اصًال 25 سال زندگى کردیم بدون دعوا. فقط همین یک 
بار دعوا کردیم که این سرى هم اتفاقى پیش آمد با یک 
پیام تلگرام. همسرم اینقدر ساده بود که حتى اس ام اس 

هم بلد نبود پاك کند.
چند وقت بود همســرتان گوشــى 

داشت؟
قبًال گوشیش ساده بود، دو سه ماه پیش گوشى هوشمند 

خریدیم.
خودت هم گوشى اندروید داشتى؟

بله اما من تازه یک ماهه گوشــى را خریده بودم و اصًال 
استفاده از فضاى مجازى را بلد نیستم. 

چه چیزى در یک گوشى ممکن است 

شما را ناراحت کند؟
نمى دانم من یکسرى چیزها را نمى توانم قبول کنم. مغزم 
نمى کشد شاید مغز بعضى ها بکشد و قبول کنند اما مغز 

من نمى کشد.
چرا وقتى مخالف فضاى مجازى بودید 

این گوشى را خریدید؟
نمى دانستم که چه خبر است. من همسرم را چون خیلى 

َجنم داشت همیشه مثل یک مرد مى دیدم.
چطور شــد رفتید ســراغ گوشى 

همسرتان؟
خیلى شانسى، همینطورى گوشى کنارم بود برداشتم و 

الکى الکى رفتم توى تلگرام.
چرا از همسرت توضیح نخواستى؟

نمى دانــم... قاطى کرده بودم و به ســر و صورت خودم 
مى زدم.

چرا فکر نکردى که ممکن است این 
پیامک اشتباهى آمده باشد؟

نمى دانم واقعاً من آدم عصبى هستم. االن شاید فکرش را 
بکنم ممکن است اشتباهى صورت گرفته باشد اما در آن 

لحظه این را فکر نمى کردم.
خوب از وقوع قتل برایمان بگو.

ســاعت 10 یا 11 شــب بود که این پیام را دیدم و براى 
همســرم قاطى کردم و فرصت دفاع و حرف به او ندادم. 
اول با چاقو زدم به دست چپش و بعد چون خیلى دوستش 

داشتم خودم زخمش را بستم.
شما که با یک پیام اینقدر آشفته حال 
مى شــوید چگونه اجازه مى دادید 
همســرتان به منزل شخص غریبه 

برود و پرستارى کند؟
آدم هاى خوبى بودند و من خودم هم خانه شان رفته بودم 

و قابل اعتماد بودند.
کى خودت را به پلیس معرفى کردى؟

چند روز بعد از این ماجرا که فرارى بودم بعد از مراسم تشیع 
جنازه همسرم، شب سر خاکش رفتم و صبح فردا خودم را 

به پلیس تسلیم کردم.
سر خاك چیزى به همسرت گفتى؟

فاتحه خواندم و گفتم ببخش مرا، اشتباه کردم.
شب حادثه دعوا کردید؟

نه اصًال همینطورى آرام با هم حرف زدیم، بعد پیشنهاد 
دادم که بیا با هم قرص بخوریم و خودمان را بکشیم اما 
قبول نکرد. من زنم را دوست داشــتم و دارم. حتى من 
شــب حادثه از بیرون شــام خریدم که خسته نشود غذا 

درست نکند.
همسرت چى گفت؟

گفت دارى اشتباه مى کنى سیامک برو سرو صورتت را 
بشوى و بسم ا... بگو. اما من اصًال گوش نمى دادم. فکر 
مى کنم یک کارى در زندگى کردم که این گونه تقاصش 

را پس دادم.
پس چى شد که خفه اش کردى؟

باور کنید الکى شد خودش جوراب را به گردنش انداخت و 
من هم کشیدم و خفه شد اول مى خواست من را بترساند.

چرا بعد از مرگ همسرت خودت را 
نکشتى؟

نتوانستم. دروغ مى گوید هر که مى گوید پشت سر کسى 
مى میرد و خودش را مى کشــد. هیچکس نمى تواند. 
به همســرم مى گفتم بعد از تو خودم را خواهم کشت اما 

خودم را نکشتم.
شب حادثه پسرت کجا بود؟

پسرم ساعت 11 آمد خانه که همسرم به او گفت برو خانه 
خواهرت و ما با هم نشستیم صحبت کردیم. درگیرى اولیه 

ساعت 2 صورت گرفت و قتل ساعت 4 و نیم اتفاق افتاد.
ساعت چند به پسرت زنگ زدى؟

ساعت 6 و نیم صبح زنگ زدم و گفتم برو خانه ببین مادرت 
چى شده و فرار کردم یک مدت قم و قزوین بودم.

 پسرت االن کجاست؟
بیچاره تنهاست در خانه حتى خانواده مادرى بچه هایم آنها 
را نمى خواهند. زیاد با آنها خوب نیستند. البته بچه هایم هم 

آنها را نمى خواهند.
رابطه تان با بچه هایتان چگونه بود؟

خیلى خوب بود. اما دخترم مطمئنــم نمى خواهد دیگر 
مرا ببیند.

چقدر مطمئنى که مى آیى بیرون و آزاد 
مى شوى؟

100درصد مى دانم کــه رضایت مى دهنــد و من آزاد
مى شوم. چون خانواده همسرم پول ندارند که بدهند من 

اعدام شوم. دختر و پسرم هم که رضایت داده اند. 
خودت را گناهکار مى دانى؟

بله من ظلم کردم در حق همسرم اما اینقدر دوستش داشتم 
که کشتمش. من مقصرم و شیطان در جلد من رفته بود. 
مطمئنم که زنده از زندان بیرون نمى روم اما  حتى اگر هم 
زنده بمانم نمى توانم خوب زندگى کنم چون زنم  را خیلى 

دوست داشتم و دارم.
دوســت دارى بخشــیده شوى یا 

اعدامت کنند؟
دوست دارم اعدامم کنند. شاید باور نکنید و فکر کنید که 
دارم خرافات مى گویم اما سه روز قبل از اینکه این اتفاق 
بیافتد برادرش خواب دیده بود و به زنــم گفته بود مادر 
سیامک در خواب آمده بود تو را با خودش ببرد. مادر من 
فوت کرده است. اصًال احساس مى کنم قرار بود این اتفاق 

بیافتد. چون همسرم گفت با این خواب حتماً خواهد مرد.
اگر به آن شــب برگــردى اجازه

 مى دادى که زنت حرف بزند؟
بله اجازه مى دادم اما او دیگر زنده نمى شود.

اگر همســرت االن جلویت نشسته 
باشد چه چیزى به او مى گویى؟

مى گویم مرا ببخش.

الکى الکــى زنم را کشتم 
اعتراف مردى که زنش را بر سر تلگرام کشت
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 خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان مى آزماید، تا آنکس 
که از روزى خود ناخشــنود و آنکس که خرســند اســت، 
شناخته شــود، گرچه خداوند به احواالتشــان از خودشان 
آگاه تر است، تا کردارى که اســتحقاق پاداش یا کیفر دارد 

موال على (ع)آشکار کند.

«شوراها یکى از دستاوردهاى بزرگ انقالب اسالمى 
بوده که مى تواند حقانیت و مردمســاالرى دینى را 
متبلور ساخته و حکومت مردم بر سرنوشت آنان است 
که در دو دهه اخیر منشــأ خیر و برکــت براى مردم 

بوده است.»
شــهردار تیران در اولین نشســت خبــرى خود با 
خبرنگاران که در آستانه روز شــوراها، روز کارگر و 
روز معلم برگزار شده بود با بیان این مطلب و تبریک 
روز کارگر به کارگران به خصوص کارکنان صدیق و 
پرتالش شهردارى تیران و همچنین تبریک روز معلم 
گفت: نگاه شوراى اسالمى تیران، نگاه خدمت است و 
اعضاى شوراى اسالمى تیران افرادى پرتالش، فعال 
و سختکوش هستند و شــوراى دقیق و متخصصى 
داریم که براساس برنامه و با آگاهى، فعالیت ها را به 

پیش مى برند.
پیمان شکرزاده در ادامه گزارشى از فعالیت هفت ماه 
که به عنوان شهردار تیران منصوب شده ارائه کرد و 
گفت: اساسًا براى انجام کار در هر شهرى، مدیریت 
شهرى باید نسبت به آن شــهر شناخت کافى داشته 
باشد و در این راستا اعضاى شوراى اسالمى تیران، 
نسبت به مشکالت و دغدغه هاى شهر، شناخت کامل 
داشته و بر این اساس براى مطالبات مردم برنامه ریزى 
کرده اند تا بتوانیم در این چهار سال طبق برنامه پیش 
برویم که خوشبختانه در هفت ماه گذشته به همین 
طریق حرکت کرده ایم و به برنامه هاى ترسیم شده 

رسیدیم.

 پرداخت بخشى از بدهى ها
وى گفت: علیرغم بدهى ســنگین شهردارى تیران، 
در ابتداى کار با مشــکل مالى مواجــه بودیم اما با 
برنامه ریزى مناسب، توانستیم حتى بخشى از بدهى ها 

را پرداخت کنیم.
شهردار تیران اظهار کرد: با پیش بینى که براى بودجه 
شهردارى در سال گذشته شــده بود با انجام کارى 
سخت و البته همکارى شبانه روزى همه همکاران در 
بخش هاى مختلف شهردارى تیران و علیرغم همه 
مشکالت، به میزان 110 درصد بودجه سال گذشته 

وصول شد.

 تحقق یک مطالبه مهم
شــکرزاده به فعالیت هاى حوزه عمران شــهردارى 
تیران پرداخت و گفــت: یکى از مطالبات بحق مردم 
تیران که مشــکلى چندین ســاله بود اجراى پروژه 
جاده تیران به سامان محســوب مى شد که به جاده 
مرگ معروف شده بود و هرساله تلفاتى در این جاده 

داشتیم.
شــهردار تیران ادامه داد: ما براى آزادسازى اجراى 
پروژه تیران به ســامان، حدود50 جلسه با مسئوالن 
ذیربط برگزار کردیم و 34 باغ در مســیر آزادسازى 
قرار داشت و تاکنون بیش از 90 درصد آزادسازى ها 

انجام شده و در حال آغاز عملیات اجرایى است. این 
در حالى اســت که براى آزادسازى،حدود 30 میلیارد 
ریال هزینه شده است و شهردارى نیز اعالم کرده اگر 
راه و شهرســازى در اجراى پروژه دچار مشکل باشد 
شهردارى خودش مى تواند رأسًا اقدام کند تا این کار 

صورت گیرد.
وى از همه مسئوالن، امام جمعه، فرماندار، نماینده 
مردم شهرستان در مجلس شوراى اسالمى،اعضاى 
شوراى شهر، مدیران راه و شهرســازى، راهدارى، 
جهاد کشــاورزى و اعضاى شــوراى کشاورزى که 
براى به نتیجه رسیدن این آزادسازى همکارى داشتند 

قدردانى کرد.
شــهردار تیران در ادامه افزود: پیش بینى مى شــود 
اجراى پروژه  تیران به سامان حدود سه سال به طول 
بیانجامد ولى اگر شهردارى تیران ورود کند و به کارها 
سرعت داده شود، مى توان پیش بینى کرد این جاده 
تا پایان دوره پنجم شوراى تیران به اتمام برسد و به 
مردم هدیه شــود و در واقع مردم طعم این خدمت را 

بچشند.

 اصالح ورودى هاى شهر
وى ســاماندهى ورودى هــاى شــهر تیــران را 
از دیگر نیازهاى شــهرى برشــمرد و گفت: اصوًال 
ورودى هاى هر شــهر، معرف آن شــهر هســتند 
ولى ورودى هاى شــهر تیران در شأن و شخصیت 
این مردم فهیم و آگاه نیســت و براســاس برنامه، 
فــاز اول ورودى شــمالى تیران شــروع و اصالح 
هندســى شــد و در فاز بعدى قرار است پل تعریض 
شــود تا ورودى شــمالى فاخرى داشــته باشــیم. 
در ورودى شــرقى هم که ورودى اصلى شهر است 
براى حذف پل و ایمنى بیشــتر جــاده اصفهان به 
تیران، طراحى انجام شــده است و در صورت صدور 
مجــوزات الزم در کمیســیون راه و شهرســازى، 
عملیــات اجرایى آغاز خواهد شــد کــه اجراى این 
پروژه 170 میلیارد ریال هزینــه دارد که با توجه به 
جلسات برگزار شده با اداره محترم راه و شهرسازى 
جهت تأمین اعتبار الزم بــراى احداث این جاده که 
به صورت مشارکتى بین شــهردارى و اداره کل راه 
صورت خواهد گرفت و شــهردارى تیــران جهت 
تأمین اعتبار قدرالســهم خود هیچ گونه مشــکلى 
ندارد. همچنین براى ورودى هــاى غربى و جنوبى 
هم به صورت اساســى برنامه داریم و در سال آینده 

برنامه هایى اجرایى خواهیم کرد.

 بلوارها هویت مى گیرند
شهردار تیران از ســاماندهى میادین و بلوارهاى این 
شهر گفت و اینکه ساماندهى بلوار امام خمینى(ره)، 
بلوار شهدا، بلوار امام رضا(ع) و... مدنظر است و ما با 
فراخوانى که انجام مى شــود از نظرات و پیشنهادات 
صاحب نظران اســتقبال مى کنیم و حتى با برگزارى 
مسابقه و اهداى جوایز، ســعى داریم از تلفیق همه 

نظــرات و طرح ها، المان هــاى خــوب را انتخاب 
کنیم و در سطح شــهر عملیاتى ســازیم و الزم به 
ذکر است هویت بخشــیدن به بلوارها از برنامه هاى 

آتى شورا و شهردارى است.

 باغ بانوان احداث مى شود
با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه بانوان و با عنایت به 
اینکه در شهر باغ بانوانى وجود نداشت، در جهت ارائه 
خدمت به این قشر، باغ بانوان شهردارى از زمان آغاز 
شوراى دوره پنجم در دستور کار قرار گرفت، که در 
حال حاضر با توجه به نیاز شهر به باغ بانوان طراحى 
آن انجام شــده و عملیات اجرایى آن در دو فاز آغاز 
خواهد شد که اعتبارى بالغ بر یک میلیارد ریال جهت 

فاز اول پروژه در نظر گرفته شده است.
 

 ساماندهى گلزار شهدا
با توجه به آشفتگى بصرى وضع موجود گلزار شهدا، 
شهردارى در نظر دارد نسبت به ساماندهى وضعیت 
کنونى این مکان اقدام نماید کــه در فاز اول ضمن 
تدوین «طرح جامع ساماندهى گلزار شهدا» با توجه 
به درخواست خانواده معظم شــهدا طى دیدارهاى 
متعدد، نسبت به احداث ســایه بان براى قبور مطهر 

شهدا اقدام خواهد شد.

       

برنامه هاى متعدد شهردارى
شهردار تیران، ساماندهى معابر، آسفالت، زیرسازى، 
جدولگذارى، روکش معابر و... را از اقدامات عمرانى 
انجام شــده خواند و گفت: لکه گیــرى معابر نیز در 
روزهاى پایانى سال گذشته در برخى مناطق صورت 
گرفت و در سال جارى نیز ادامه مى یابد و اگر موفق به 

وصول مطالبات شهردارى شویم نهضت آسفالت در 
سال جارى در شهر را شاهد خواهیم بود.

شکرزاده اظهار کرد: اصالح جاده محوطه صنعتى یا 
تعمیرگاهى قرار است در فاز اول، نیمه اول سال 97 

به بهره بردارى برسد.
وى ادامه داد: ما براى زیباسازى رودخانه محله سرپل 
برنامه هاى زیادى داریم و رویکــرد ما در این بافت 
تاریخى، جذب گردشگر بوده و امید است سال جارى 
به نتیجه برسد. توســعه فضاى سبز شهرى نیز جزو 
اولویت هاى شهردارى مى باشد که در سال گذشته 
پارك محله صادقیه احداث شد و براى سال 97 نیز با 
توجه به سرانه فضاى سبز مورد نیاز محالت، نسبت 

به احداث پارك در محالت اقدام خواهد شد. 

 بحران آب درمنطقه
شــهردار تیران به کمبود آب هم اشاره کرد و گفت: 
یکى از دغدغه هاى اساسى استاندار اصفهان جناب 
آقاى دکتر مهرعلیزاده، آب است که مى طلبد مردم 
با صرفه جویى و اســتفاده بهینه از آب در این راستا 
مشارکت کنند و ما نیز در نظر داریم در امر پساب وارد 
شویم ولى باید مطالعاتى در این زمینه صورت گیرد تا 
استفاده از پساب به صرفه باشد و با کمترین هزینه و 

کمترین زمان همراه شود. 

 رشد 30 درصدى بودجه
شــکرزاده بودجه ســال 96 را، هفت میلیارد و 400 
میلیون تومان اعالم کــرد و گفت: پیش بینى بودجه 
شهردارى تیران براى سال 97 با 27 درصد رشد، 9 

میلیارد و 300 میلیون تومان خواهد بود.

* برنامه اى با چشم انداز 20 ساله
وى خاطرنشان کرد: برنامه پنج ساله شهردارى تیران 
با چشم انداز 20 ســاله (CDS) تدوین شده و سعى 
داریم براى سال 98 در بودجه شهردارى از آن استفاده 
کنیم که از اولین مصوبات شوراى اسالمى در دوره 
پنجم بوده است.که نشــان از اهمیت دادن اعضاى 
شهراى شهر و شهردارى به انجام دادن کلیه امور با 

برنامه و به صورت علمى مى باشد.

 فرش قرمز واقعى زیر پاى سرمایه گذار
شکرزاده تصریح کرد: تنها راه برون رفت شهردارى ها 
از مشــکالت، بهره گیرى از بخش خصوصى است 
ولى ما تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق نبودیم و 
رویکرد شهردارى تیران آن است که با توجه به اینکه 
تیران یکى از بهترین شهرها براى جذب سرمایه گذار 
است در این راستا فعالیت کنیم و ما فرش قرمز واقعى 
براى سرمایه گذاران پهن کرده ایم و از آنان استقبال 

مى کنیم.
وى تیران را شاهراه سرمایه گذارى با توجه به موقعیت 
جغرافیایى و اینکه پل ارتباطى بین سه استان است 
دانســت و گفت: از ســرمایه گذارانى که تمایل به 

سرمایه گذارى در تیران دارند در کلیه حوزه ها استقبال 
مى کنیم تا بتوانیم شهر را توسعه دهیم.

 گردشگرى در اولویت سرمایه گذارى
شــهردار تیران از انتخــاب ســرمایه گذار در بحث 
گردشــگرى براى پارك کوهستانى تیران خبر داد و 
گفت: براى پارك کوهستانى با سرمایه گذارى که قرار 
است 30 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذارى 
کند مذاکرات اولیه انجام شــده و بــا توجه به اینکه 
ســرمایه گذار بومى اســت به نظر مى رسد کلنگ 
عملیاتى این پروژه در ســال جارى بــه زمین زده 
شود البته در این راستا ما حتمًا در طراحى و... از نظر 
سرمایه گذار که بسیار مهم است استفاده خواهیم کرد.

شــکرزاده بومگردى را از دیگر اولویت ها برشمرد و 
افزود: قلعه قمیشلو اولین پارك حفاظت شده کشور 
که منطقه بکر گردشگرى است، حمام سلطان، آسیاب  
خان و ... از اماکن گردشگرى شهر تیران است. ما با 
تعریف مسیر گردشگرى طبیعى- تاریخى شهر تیران 
هم براى ســرمایه گذارانى که تمایل دارند سرمایه 
گذارى کنند برنامه مشخص و مدونى تعریف کردیم 
و هم براى گذران اوقات گردشــگرى براى چند روز 
برنامه اى مفرح تدوین شده است.الزم به ذکر است 
همچنین در تیران با رویکرد بومگردى و گردشگرى، 
30 هکتار بافت فرسوده اصالح شده در آینده نزدیک، 

مقصد گردشگران داخلى و خارجى خواهد بود.
وى مجموعه نمایشــگاهى و نمایشــگاه ســنگ، 
راه اندازى زمین پینت بــال در پارك ها براى ایجاد 
نشاط بیشتر، ایجاد مجتمع رفاهى- تفریحى و... را از 

دیگر اقدامات برشمرد.

 آغاز فعالیت کمیته فرهنگى
شهردار تیران با بیان اینکه کمیته فرهنگ شهروندى 
در شهردارى تیران کلید خورده گفت: کمیته آموزش 
فرهنگ شــهروندى با رویکرد محلــه محورى در 
ســال جارى فعالیت خود را با بهره گیرى از ظرفیت 

هنرمندان شهر، اجرایى مى کند.

 گوشه اى از مشکالت
شکرزاده به مسائل و مشکالت شهر تیران هم اشاره 
کرد و گفت: ما در شــهر پروژه هــاى زیادى را مى 
توانیم در دستور کار قرار دهیم ولى در اجراى پروژه 
محوطه کارگاهى تیران، بخاطر گذر لوله نفت و گاز 
مارون 30 درصد در هزینه پروژه و 70 درصددر زمان 
پروژه به ما زیان و عارضه وارد شد و بهاى تمام شده 
ما افزایش یافت که طبیعتًا باید شــرکت نفت حق 
ما را در این زمینه ادا کنــد و هزینه هاى تحمیلى را 
بپردازد و امیدواریم در ســال جــارى این کمک از 
سوى شرکت نفت به شهردارى تیران انجام شود و 
عوارض این تهدیدات را پرداخت کند. از سوى دیگر 
شهرك شــهید باهنر یا کوهان  با توجه به تفکیک 
و احداث این محله از شــهر توســط بنیاد مسکن، 

مشکالت زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت آن طى 
جلسه اى مشترك بین راه و شهرسازى، شهردارى 
و بنیاد مسکن، در صورت همکارى سه جانبه مرتفع 
خواهد شد و ان شــاءا... به زودى توافق هاى الزم 
انجام شده و شهردارى رأسًا نسبت به آسفالت معابر 

در صورت همکارى بنیاد مسکن اقدام خواهد کرد. 

 گالیه از نحوه توزیع ارزش افزوده
شهردار تیران از عدم توزیع مناسب ارزش افزوده و 
عوارض آالیندگى گله مند بــوده و مى گوید: درآمد 
شــهردارى ها از محل ارزش افزوده اســت که در 
استان و براساس جمعیت، تقســیم و توزیع آن بین 
شــهردارى ها را اداره کل مالیاتى اســتان عهده دار 
است. البته اداره کل مالیاتى به شهردارى ها صدقه 
نمى دهد بلکه حــق آنها را توزیــع مى کند چرا که 
شهردارى ها در گذشته هم آن را دریافت مى کردند. 
ولى ما شهرداران اســتان از اداره کل مالیاتى استان 
مى خواهیم میزان سهم خود را بدانیم و بر این اساس 
براى انجام امور در شــهردارى، برنامه ریزى کنیم. 
امروز ما از ســهم ارزش افزوده خبــر نداریم و هیچ 
راهى هم نیســت که اطالع بیابیم و حتى نمى دانیم 
مبالغى که تاکنون پرداخت شده، حق واقعى ما بوده 

است یا نه؟

 میزان عوارض آالیندگى را اعالم کنید
وى افزود: در بخش عوارض آالیندگى هم مدیرکل 
امور مالیاتى اســتان اصفهان که عوارض آالیندگى 
را وصول کرده بود قول داد تا پایان ســال 96، این 
عوارض به شهردارى ها پرداخت شود که ما در سال 
گذشته تا امروز یک ریال هم بابت عوارض آالیندگى 
دریافت نکردیم این در حالى است که شهردارى ها 
براى پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه 
هســتند. عوارض آالیندگى باید شفاف اعالم شده 
و حق شهردارى ها پرداخت شــود و تا شهردارى ها 
بتوانند نسبت به ایجاد فضاى سبز و سایر موارد مشابه 

در جهت کاهش آالیندگى ها اقدام نمایند.

  حمایت از کاالهاى ایرانى
شهردار تیران در سالى که حمایت از کاالى ایرانى 
نامگذارى شده هم حرف هاى جالبى داشت و گفت: 
امسال که شعار آن ســال حمایت از کاالى ایرانى 
است به همه همکاران در شــهردارى تیران تأکید 
کردم به هیچ عنوان در خرید، اجراى پروژه ها و... از 
کاالهاى خارجى استفاده نکنند و اولویت خرید اول 
در شهر تیران، ســپس در شهرستان تیران و کرون 
و پس از آن اســتان اصفهان، مدنظر باشــد و همه 
کارکنان شهردارى این امر را مدنظر  خواهندداشت و 
بدینسان از کاالهاى ایرانى حمایت کرده و مى کنیم.

شایان ذکر اســت پیمان شــکرزاده از 27 شهریور 
96 به ســمت شــهردار تیران منصوب و مشغول 

به کار شد.

تعریض شاهراه گردشگرى غرب استان اصفهــان
 به همت شهردارى تیران

 قلعه قمیشلو 
اولین پارك حفاظت شده 

کشور که منطقه بکر 
گردشگرى است، حمام 

سلطان، آسیاب  خان و ... 
از اماکن گردشگرى شهر 
تیران است. ما با تعریف 
مسیر گردشگرى طبیعى- 

تاریخى شهر تیران هم 
براى سرمایه گذارانى که 

تمایل دارند 
سرمایه گذارى کنند 

برنامه مشخص و مدونى 
تعریف کردیم و هم براى 
گذران اوقات گردشگرى 
براى چند روز برنامه اى 
مفرح تدوین شده است

ساسان اکبرزاده

شهردار تیران در نشست خبرى با اصحاب رسانه مطرح کرد
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گازرسانى به 
مناطق بدون گاز دهاقان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مناطق 
بدون گاز شهرستان دهاقان تا پایان امسال به شبکه 

گازرسانى متصل مى شوند.
مصطفى علوى افزود: امسـال گازرسـانى به مناطق 
بدون گاز شهرسـتان با اعتبارى افزون بر 30 میلیارد 

ریال انجام مى شود.

دستگیرى سارق حرفه اى 
منازل در نجف آباد

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از دستگیرى 
یک سارق حرفه اى منزل و کشف 120 میلیون ریال 

اموال مسروقه خبر داد.
محمدرضا خدادوست اظهار کرد: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت منزل در شهرســتان نجف آباد، بررسى 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پلیس آگاهى با انجام یکســرى 
اقدامات تخصصى و خاص موفق شدند یک سارق را 
شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر 

کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد بیان کرد: فرد 
دستگیر شده هنگامى که با مســتندات پلیس روبه 
رو شد، به ســرقت 120 میلیون ریال اموال از منازل 

شهروندان اعتراف کرد.

خبر

رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
آستانه ماه مبارك رمضان، فضاى شهر با همکارى خدمات 

شهرى مناطق 15 گانه شهردارى آماده سازى مى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارکرد: پاکســازى همه معابر شهر، 
شستشــوى المان ها و به خصوص مکان هــاى مذهبى، 
شستشوى مساجد، غبارروبى گلزار شهداى شهر اصفهان، 
جمع آورى نخاله هاى ساختمانى از سطح معابر و آذین بندى 
ویژه با نصب پالکاردها و بنرهاى ویژه ماه مبارك رمضان 
از جمله اقدامات در دست انجام خدمات شهرى شهردارى 

اصفهان است.
وى ادامه داد: در محل هاى برگزارى مراسم ویژه ماه مبارك 

رمضان، اقداماتى همچون شستشــو، پاکســازى معابر از 
نخاله ها و مواد زاید، تعمیرات و نگهدارى، لکه گیرى آسفالت 
و گلکارى توســط پیمانکاران ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز انجام مى شود. رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه براى شب هاى قدر ماه مبارك رمضان 
نیز تمهیداتى در نظر گرفته شــده و ارائــه خدمات ویژه به 
روزه داران در مکان هاى مذهبى پیش بینى شــده اســت، 
تصریح کرد: با متولیان مکان هایى که قرار است مراسم ویژه 
لیالى قدر را برگزار کنند، هماهنگى هاى الزم انجام شده و 
در اطراف این مکان ها، پسماندهاى تر و خشک به صورت 

ویژه جمع آورى مى شود.

معاون فرهنگى و هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: به مدت سه سال متوالى در 
قیمت بلیت هاى کنسرت افزایشى وجود نداشت اما امسال 

بهاى آن را باال بردیم.
پرویز طاهرى در خصــوص افزایش نــرخ بلیت هاى 
کنســرت در اصفهان اظهار کرد: وظیفــه نرخ گذارى 
بلیت هاى کنســرت هاى سراســر کشــور بــر عهده 
استان هاســت.وى با بیان اینکه نرخ بلیت کنسرت در 
سال گذشته از 45 تا 65 هزار تومان بوده است، افزود: با 
توجه به افزایش سالن هاى کنسرت طى سه سال گذشته، 
دستمزد خوانندگان و هزینه بلیت هواپیما و هتلینگ نیز 

افزایش پیدا کرده بود.
وى با بیان اینکه هزینه ها در این ســه ســال درحدود 
50درصد افزایش داشته اســت، ادامه داد: براى جبران 
هزینه بلیت هواپیما، هتلینگ خواننده ها و جلوگیرى از 
ایجاد بازار سیاه، مجبور به افزایش قیمت بلیت کنسرت ها 

شدیم.
طاهرى خاطرنشان کرد: بخاطر اینکه معموًال خواننده ها 
دو سانس اجرا مى کنند، در حدود 25 درصد قیمت بلیت ها 
را افزایش دادیم، این در حالى است که ارشاد براى هیچ 
خدماتى هزینــه  دریافت نمى کند و از ایــن مبلغ، هیچ 

درصدى در جیب ارشاد نمى رود.

افزایش قیمت
 بلیت کنـــسرت

شهر به استقبال 
ماه مبارك رمضان مى رود

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
قابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان از ساعت 15 لغایت 17 روز 
شنبه 97/03/12 در محل فلکه الله- جنب فروشگاه رفاه- تاالر هنر برگزار مى شود. بدینوسیله از جنابعالى دعوت مى گردد در ساعت 
مقرر در جلسه مجمع عمومى شرکت فرمایید. (الزم به ذکر است در صورت عدم حصول حد نصاب الزم در مجمع عمومى نوبت اول. مجمع 
عمومى نوبت دوم در روز یکشنبه مورخ 97/03/20 در محل تاالر کوثر واقع در بلوار دانشگاه- روبروى آتش نشانى- مجموعه فرهنگى 

22 بهمن از ساعت 15 لغایت 18 و صرفاً با موضوعات (1 تا 7) مندرج در ذیل برگزار مى گردد.)
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره.
2- بررسى ترازنامه ساالنه و گزارش بازرسان و تصویب آن.

3- بررسى و تصویب بودجه پیشنهادى هیئت مدیره براى سال مالى (97- 96).
4- تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت.

5- تعیین میزان حق الزحمه و حق الجلسات هیئت مدیره، شوراى انتظامى و بازرسان.
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى مجامع.

7- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومى باشد.

آگهى مجمع عمومى نوبت اول و دوم

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث سالن اسکیت 
با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان 
جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز پنجشنبه 1397/03/10 به دفتر امور سرمایه گذارى 
شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ 

سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس:  33511224

آگهى تجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

موضوع: تهیه مصالح و اجراى سوله استخر ورزشى
نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- ازان- دهیارى ازان

مدت انجام کار: سه ماه
توضیحات:

1- تهیه مصالح و اجراى فنداسیون، اسکلت، سقف و دیوار چینى سوله استخر ورزشى با برآورد 
4/350/000/000 (چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال)

2- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه است.
3- مبلغ خرید اسناد مناقصه 500/000 (پانصد هزار ریال) مى باشد.

4- زمان شروع و اخذ مدارك شنبه مورخه 97/02/22 و زمان تحویل مدارك تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخه 97/02/31 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

داود عبدلى- دهیار روستاى ازان

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 27 مورخ 1397/02/05 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
اجاره بازار روز شهر با رعایت صرفه و صالح شهردارى از طریق مزایده عمومى براساس قیمت کارشناسى اقدام نماید، 

لذا عالقه مندان شرکت در مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت اول

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 245 مورخ 1396/08/08 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش اموال ضایعاتى با رعایت صرفه  و صالح شهردارى، از طریق مزایده براساس قیمت کارشناسى اقدام نماید، لذا 

عالقه مندان شرکت در مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت اول

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد از 
آمادگى این واحد دانشــگاهى براى راه اندازى 

خط تولید دوچرخه الکتریکى خبر داد.
مهران مجلسى با اشاره به رونمایى از دوچرخه 
الکتریکى که به همت اســتادان این دانشگاه 
ساخته شده است، گفت: واحد نجف آباد با توجه 
به اهمیت مبحث هواى پــاك و جلوگیرى از 
آلودگى محیط زیســت، آمادگى خود را براى 
راه اندازى خط تولید این دوچرخه به شهردارى 

اصفهان اعالم کرده است.
وى اظهار کرد: واحد نجف آبــاد خود را ملزم 
مى داند در زمینه تحقق برنامه هاى دانشــگاه 
درباره تأمیــن منابع مالى واحدهــا از طریق 
جذب منابع درآمدى غیر شــهریه اى بســیار 
فعالیت کند و یکى از بخش هایى که مى تواند 
درآمدزایى داشته باشد، مراکز تحقیقاتى است 
و درهمین راســتا، بیش از 11 مرکز تحقیقاتى 
در ایــن واحد دانشــگاهى مشــغول فعالیت 

هستند.
وى بــا توجه بــه پیگیرى هاى انجام شــده 
براى توسعه رشــته هاى تحصیالت تکمیلى 
خاطرنشــان کرد: همه رشــته هاى دکتراى 
تخصصى این واحد در ســال 97 در دفترچه 
آزمــون به ثبــت رســیده و هیچ رشــته اى 
از آمار رشــته هاى این واحد دانشــگاهى کم 

نشده است. 

یک مدرس علوم فضایى دانشــگاه اصفهان گفــت: در روش تداخل 
سنجى، عکس هاى پى در پى هر ساله از دشت مهیار در نزدیکى شهرضا 
نشان داده که به دلیل برداشــت، ذخایر آب هرساله حدود 86 میلیمتر 
کاهش داشته است و در چند سال اخیر، سطح آب چاه ها در حدود 12 

سانتیمتر پایین رفته است.
ســیاوش ایرانپور تصریــح کــرد: پارامترهاى محیطى کــره زمین 
شــامل بارش، تبخیــر و تعــرق، ذخایــر آب زیر زمینــى، آب هاى 
سطحى، رطوبت خاك، رطوبت هوا، پوشش گیاهى، نوع خاك و جریان 
هوا و دماست و چرخه هیدرولوژى را مى توان براى هر حوزه اى بیان 

کرد.
وى ادامه داد: تغییرات ذخایر کل آب، برابر با تغییرات آب هاى زیرزمین، 
آب هاى سطحى، معدل آب برف، رطوبت خاك و رطوبت هواست و بر 
اســاس تصاویر ماهواره اى که از بخار آب، دما، برف، رطوبت، هوا و... 
مى توان نقشه هایى از اتفاقات خشکسالى به دست آورد تا در پى آن بتوان 

میزان آب موجود را کنترل کرد.
این مدرس علوم فضایى دانشــگاه اصفهان افزود: فرونشست زمین 
پدیده اى است که در شمال شهر اصفهان و غرب استان در حال رخ دادن 

است و احتمال دارد این مکان ها را غیر قابل سکونت کند. 
وى ادامه داد: بر اساس همبســتگى هاى مکانى و زمانى، کاهش آب 
مى تواند باعث فرونشســت زمین و شــکلگیرى ریزگردها شود که 
ریزگردها، آسیب رســان به پوشــش گیاهى و اختالل در چرخه آب 
مى شوند. ایرانپور اظهارکرد: کاهش یکباره منابع آبى حوضه زاینده رود 
در سال 2008 بدتر از کارون بوده است که عالوه بر رودخانه، آب هاى 

زیر زمین را نیز شامل مى شود.
وى افزود: خشکسالى هیدرولوژى، کشاورزى، هواشناسى، اجتماعى 
و اقتصادى، از انواع خشکسالى هستند که هرکدام مى توانند تأثیراتى 

را داشته باشند.

امکان خالى از سکنه شدن شمال و غرب اصفهان آمادگى دانشگاه آزاد  
نجف آباد براى راه اندازى

 خط تولید دوچرخه الکتریکى
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کارشناس مسئول بهداشت محیط شماره یک اصفهان 
گفت: با توجه به شــایعه آلوده بودن آب شرب، مردم به 
مصرف آب معدنى تمایل پیدا کرده اند، اما آب شــرب و 

لوله کشى هیچ مشکل بهداشتى ندارد.
شهرام احتشامى اظهار کرد: این روزها به دالیل مختلف 
از جمله کم آبى و بارش کم در ســطح استان اصفهان، 
شــایعاتى در مورد آلودگى هاى آب لوله کشــى منتشر 
مى شود و از طرفى وجود امالح و رسوبات موجود در آب 
که الیه اى از رسوب در کترى و سماورها به جا گذاشته 
است، باعث شده تمایل مردم به ســمت مصرف انواع 

آب هاى بسته بندى زیادتر شود.

وى بیان کرد: بطرى هاى آب موجود در بازار، حاوى دو 
نوع آب آشامیدنى یا معدنى است که آب آشامیدنى طبق 
تعریف مؤسسه اســتاندارد آب گوارایى است که عوامل 
فیزیکى، شــیمیایى و بیولوژیک آن در حدى است که 
مصرف آن عارضه سوئى در کوتاه مدت یا بلندمدت در 

انسان ایجاد نکند.
کارشناس مسئول بهداشت محیط شماره یک اصفهان 
گفت: همچنین آب معدنى محتوى امالح معدنى خاص 
و کمیاب اســت که از منابع طبیعى مانند چشــمه ها به 
دست مى آید و باید عارى از هرگونه آلودگى میکروبى و 
شیمیایى باشد و در شرایط بهداشتى نیز بسته بندى شود.

حضور آمریکا در برجام نتیجه اى نداشت و تولیدکنندگان 
تصمیم خود را براى مقابله با جنگ اقتصادى گرفته اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایــران با بیان این 
مطلب و در واکنش به خارج شدن دولت آمریکا از برجام 
گفت: حضور آمریکایى ها در برجام نتیجه مثبتى نداشت 
و حاال هم که از این توافق بین المللى خارج شده اند، وضع  

تغییرى نکرده است.
عبدالوهاب ســهل آبادى افزود: اگر اختالف سلیقه ها 
کنار گذاشته شود و با وحدت عمل کنیم، به طرف مقابل 
پاسخ الزم داده مى شود. وى تأکید کرد: باید کاالهایى 
در کشور تولید شــود که مردم بتوانند مصرف کنند و در 

مقابل، حمایت ملت از جامعه تولیدکنندگان، مسئله اى  
بسیار مهم است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به اینکه رشد فعلى 
صنعت، نتیجه مقاومت در جنگ تحمیلى است، افزود: در 
جنگ به طور کامل در محاصره اقتصادى بودیم و هیچ 
راهى براى ارتباط با دنیاى خارج وجود نداشت، اما وقتى 
به ظرفیت هاى موجود داخلى تکیه کردیم، همه نیازها 
تأمین شد.سهل آبادى با توضیح اینکه جنگ اقتصادى 
از جنگ نظامى ســخت تر اســت، گفت: باید در جنگ 
اقتصادى با برنامه عمل کــرد و انضباط مالى در تمامى 

بخش ها رعایت شود.

تمایل مردم اصفهان به 
استفاده از آب  معدنى

بخش خصوصى براى جنگ 
اقتصادى با آمریکا وارد میدان شود

 یادواره 38 شهید
 جاویداالثر مدافع حرم

یــادواره 38 شــهید جاویداالثر مدافــع حرم تیپ 
فاطمیون در گلستان شهدا برگزار شد.

یادواره 38 شــهید جاویــد االثر مدافــع حرم تیپ 
فاطمیون پنج شنبه گذشته در خیمه حسینى گلستان 
شهدا با تشییع پیکر یک شــهید مدافع حرم از تیپ 
فاطمیون برگزار شــد. همچنین اقدامات الزم براى 
جانمایى و آماده سازى قبر براى 11شهید از این تعداد 
در گلستان شــهداى اصفهان، 15 شهید در کاشان،  
چهار شهید در امامزاده سید محمد(ع) خمینى شهر،  
دو  شهید در مبارکه، دو شهید در فالورجان، یک شهید 
در نجف آباد، یک شهید در دولت آباد، یک شهید در 
نایین و یک شهید در شهر رى تهران انجام شده است 
و در صورت یافتن اجساد این شهدا در این محل ها 

دفن خواهند شد.

اعطاى 10میلیارد تسهیالت 
اقتصاد مقاومتى در مبارکه

مسئول بسـیج سـازندگى سـپاه مبارکه گفت: بسیج 
سازندگى شهرستان مبارکه از سال 91 تا 96 در حدود 
ده میلیارد تومان تسـهیالت اقتصـاد مقاومتى براى 
ایجاد اشتغال اعطا کرد. سرگرد مهرداد عقیلى افزود: 
بسـیج سـازندگى با اعطاى تسـهیالت خوداشتغالى 
و اقتصـاد مقاومتـى بـه جوانـان و کارآفرینـان براى 
ایجاد اشـتغال خرد و خانگى وارد مباحث کارآفرینى 

شده است.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100354701067 شــماره پرونده: 9609980363201526 شماره بایگانى 
شعبه: 970182  شاکى مهوش سلطانى فرزند بردى شکایتى به طرفیت آقاى غالمرضا طاغونى به اتهام 
ترك انفاق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 121 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان، اصفهان، خیابان جى چهارراه مسجدعلى 
خیابان شهداى ستار مجتمع شهید بهشتى واحد 109 ارجاع و به کالسه 970182 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1397/04/10 و ساعت 9/30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى چهارراه مسجدعلى 
خیابان شهداى ستار مجتمع شهید بهشتى واحد 109. م الف: 3814 شعبه 121 دادگاه  کیفرى دو شهر 

اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/475
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460354700005 شــماره پرونده: 9609980358300215 شماره بایگانى 
شعبه: 970151  شاکى سعید باطنى فرزند حسن شکایتى به طرفیت آقاى کبیر کشاورز به  اتهام معاونت 
در فروش مال غیر تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان، اصفهان، خیابان جى 
چهارراه مسجدعلى خیابان شه داى ستار مجتمع شهید بهشتى واحد 109 ارجاع و به کالسه 970151 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/04/03 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3813 

شعبه 121 دادگاه  کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/476
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460354700004 شــماره پرونده: 9509980358101154 شماره بایگانى 
شعبه: 961729  شاکات امیرحسن پور فرزند یدا... و محمد مزروعى فرزند شکرا...  شکایتى به طرفیت 
آقاى مجید نورزهى بیرجندى به اتهام قدرت نمایى با ســالح گرم و حمل اســلحه تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان، اصفهان، خیابان جى چهارراه مسجدعلى خیابان شه داى 
ستار مجتمع شهید بهشتى واحد 109 ارجاع و به کالســه 961729 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1397/04/03 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3812 شعبه 121 دادگاه  کیفرى دو شهر 

اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/477
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460354500009 شــماره پرونده: 9709980358400115 شماره بایگانى 
شعبه: 970244  شاکى زهرا عنایتى و حمید حسین برهانى شکایتى علیه فرهاد آژ دائر بر جعل و فروش 
مال غیر تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 970244 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1397/05/17 و ساعت 11:00 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تل قى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

3811 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /2/478
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460354500010 شــماره پرونده: 9609980359700815 شماره بایگانى 
شعبه: 961585  شاکى محمدرضا اکبرپور شــکایتى علیه رضا محمدى دائر بر جعل و فروش مال غیر 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه 
کیفرى دو شــهر اصفهان (119 جزایى ســابق) واقع در اصفهان، خ چهارب اغ باال، خ شــهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 961585 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1397/05/20 و ساعت 8:30 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

3810 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /2/479
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700016 شــماره پرونده: 9609980350701055 شماره بایگانى 
شعبه: 961265  خواهان صندوق کارآفرینى امید به نمایندگى عبدالصمد شهبازى به وکالت خانم دهقانى 
دادخواستى به طرفیت خواندگان اصغر حاجى زاده و امیر لط فى و احمد لطفى و زهرا میرزائیان به خواسته 
مطالبه وجه چک و خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، 
خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
961265 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 97/5/9 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3809 

شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /2/480
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100353100808 شــماره پرونده: 9609980362500888 شماره بایگانى 
شــعبه: 960855 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد احمــدى فرزند یداله 

شاکى اداره جهاد کشاورزى شهرســتان اصفهان شــکوائیه اى به طرفیت متهم آقاى محمد احمدى 
به اتهام تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى زراعى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980362500888 شــعبه 105 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/05/27 ساعت 08:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگ ى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجدعلى، خ شهداى 
ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 105. م الف: 3807 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /2/481
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793500520 شماره پرونده: 9609986793501232 شماره بایگانى شعبه: 
961239 در خصوص پرونده کالسه 961239 شعبه 5 خواهان حسن مظفرى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
چک به انضمام مطلق خسارات قانونى به طرفیت مجتبى اکبرى راد تقدیم نموده است که وقت رسیدگى 
براى روز یکشنبه مورخ 1397/4/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید م نتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى مى گردد و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3803 شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/482
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796900242 شماره پرونده: 9709986796900003 شماره بایگانى شعبه: 
970003 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى ایمان غضنفرى خواهان آقاى ابراهیم 
دادخواه با وکالت آقاى دادخواه دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى ایمان غضنفرى به خواسته مطالبه 
سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796900003 شعبه 39 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/30 
ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 

م الف: 3801 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/483
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795400248 شماره پرونده: 9709986795400080 شماره بایگانى شعبه: 
970080 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن معینى کیا فرزند محمدعلى خواهان 
آقاى على زارع چاوشى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محسن معینى کیا به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795400080 شعبه 24 حقوقى  شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/04 ساعت 16:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، 
کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل 

اختالف. م الف: 3790 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /2/484
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100353601345 شــماره پرونده: 9609980363300962 شماره بایگانى 
شعبه: 970210 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: امید خسروى چاله ســیاهى فرزند امراله کدپستى: 
8335134719 کدملى: 1280403349 به نشــانى فعالً  مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/28 
دوشنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان خیابان جى، چهارراه مسجد على خ شهداى ستار مجتمع 
قضایى شهید بهشتى واحد 101 در خصوص شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 3788 شعبه 110 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/485
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106805200456 شــماره پرونده: 9709986805200128 شماره بایگانى 
شعبه: 970128 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حمید موالئى فرزند سردار خواهان 
خانم مرجان على زاده لمجیرى دادخواســتى به طرفیت خوانده 1- حمید موالئى 2- مجید موالئ ى به 
خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805200128 
شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/20 
ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شــهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر، 
مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 3786 شــعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /2/486
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106797100298 شــماره پرونده: 9709986797100039 شماره بایگانى 
شعبه: 970039 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اصغر معظم پور خواهان آقاى منصور 
استادى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اصغر معظم پور به خواسته الزام به تحویل وانت نیسان مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986797100039 شعبه 41 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/29 ساعت 15:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 

ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، 
خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرســه نیلى پور، ج نب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 

3820 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/487
مزایده

شــماره مزایده: 139704302129000003 تاریخ ثبت: 1397/02/16 آگهى مزایده پرونده به شماره 
بایگانى 9600179- به موجب پرونده اجرائى کالسه 139604002129000146/1 شش دانگ یک 
باب خانه مســکونى پالك 682 فرعى از 107 – اصلى زرین شــهر واقع در بخش نه ثبت اصفهان به 
مساحت 248/4 مترمربع به نشانى زرین شهر خیابان امام شمالى کوچه استادیوم هفده شهریور کوچه 
شهید رمضانى پالك 49 که بنام آقاى مصطفى عباس زاده فرزند شکرا... ذیل شماره 1663 در صفحه 
43 دفتر امالم جلد 11 ثبت و سند مالکیت صادر شده اســت، محدود به حدود: شماًال در دو قسمت اول 
دیواریست بطول 12/90 متر به خانه محمد قربى پالك 107- اصلى باقیمانده دوم دیواریست به طول 
0/30 متر به کوچه شرقًا: درب و دیوار بطول 19/15 متر به کوچه جنوبًا در سه قسمت که قسمت دوم آن 
غربى است اول دیوار به دیوار بطول 5/10 متر به پالك 107- اصلى باقیمانده دوم به دیوار بطول 0/70 
متر به شماره 3439 فرعى سوم به دیوار بطول 7/90 متر به شماره 3439 فرعى غربًا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن جنوبى است اول دیوار بدیوار بطول 11/50 متر به خانه ابراهیم طغیانى پالك 107- اصلى 
باقیمانده دوم دیوار بدیوار بطول 0/25 متر به خانه ابراهیم طغیانى پالك 107- اصلى باقیمانده سوم دیوار 
بدیوار بطول 7/50 متر به خانه ابراهیم طغیانى پالك 107- اصلى باقیمانده. طبق ســند رهنى شماره 
166805- 94/08/21 دفترخانه اسناد رسمى شماره 43 زرین شهر در قبال مبلغ 5/0000/010/000 
ریال در رهن بانک سینا قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 5/500/000/000 ریال ارزیابى 
شده و پالك فوق در سه طبقه و داراى حدود 482 مترمربع اعیانى که طبقه زیرزمین به صورت پارکینگ 
و انبارى و طبقه همکف با کاربرى مسکونى داراى سالن پذیرائى و دو اطاق خواب، سرویس بهداشتى و 
حمام و آشپزخانه و طبقه اول با کاربرى مسکونى داراى سالن پذیرائى، دو اطاق خواب، حمام و سرویس 
بهداشتى و آشپزخانه مى باشد. ساختمان مذکور به صورت دیوار باربر و اسکلت فلزى و سقف تیرچه بلوك 
و دیوارهاى داخلى آجرى، کف موزائیک، نماى داخلى گچ و رنگ و دربهاى داخلى چوبى، درب و پنجره 
نیرون آلومینیمى، گرمایش به صورت بخارى و سرمایش کولر و داراى انشــعابات آب و برق و گاز که 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن مى باشــد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز یک شنبه مورخ 
97/03/13 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ 5/500/000/000 (پنج ملیارد و پانصد ملیون) ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
م ازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان ســپرده نماید. با توضیح به اینکه مورد مزایده تا تاریخ 99/08/26 بیمه مى 
باشد. تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 97/02/22 م الف: 248 محمدرضا ابراهیمى- مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى شهرستان لنجان /2/488
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970045  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائى 970045 موضوع 
علیه آقاى حسین فانى قهدریجانى و له بهرام جهانگیرى کارویه  در تاریخ 97/03/10 به منظور فروش 
ملکى 4/61 حبه از 72 یک باب منزل مســکونى داراى 250 مترمربع عرصه در ســاختمانى 3 طبقه با 
اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك با 144 متر مربع اعیان داراى امتیازات آب و برق و گاز  آقاى حسین 
فانى واقع در قهدریجان – خیابان کاشانى – کوچه سید رسول هاشمى که داراى سابقه ثبتى به شماره 
---- مى باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز مى باشــد و متعلق حق غیر مى باشد/نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 253/565/232 ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  2171290288005  واریز و فیش 
آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 0112 مدیر 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/2/489 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 13976030207000436 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاسم سرتیپى فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 164 در یکدرب باغ به 
مســاحت 5446 مترمربع پالك 122 فرعى از 515 اصلى واقع در سیاه افشار خریدارى از مالک رسمى 
آقاى امیبر شیرانى فرزند ابراهیم محرز گردیده اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/03/06  م الف 0113 

اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/2/490 
حصروراثت 

داود شکراللهى داراى شناسنامه شــماره 1080176152 به شرح دادخواست به کالسه 225/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى شکرالهى 
بشناســنامه 32 در تاریخ 97/2/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 1. زهرا شکراللهى ش ش 25967 ، 2. على شکراللهى ش ش 78 ، 3. صفورا شکراللهى 
ش ش 2173 ، 4. اعظم شکراللهى ش ش 1343 ، 5. اکرم شکراللهى ش ش 2347 ، 6. داود شکراللهى 
ش ش 1080176152 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

628/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/491
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1144/96 شماره دادنامه: 93-97/2/15 تاریخ 
رسیدگى: 97/1/29 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
اسداله مددى نجف آبادى به نشــانى نجف آباد بلوار آیت اهللا ایزدى- ك غنچه- فرعى دیانت- منزل 
اول، خوانده همایون حسامى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه 158/440/000ریال به موجب 
فاکتور فروش شماره 07953 بابت مصالح، گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان اسداله مددى نجف آبادى 
بطرفیت خوانده همایون حســامى مبنى بر تقاضاى مطالبه مبلغ 158/440/000ریال به موجب فاکتور 
فروش شماره 07953 بابت فروش مصالح (بلوك) و به انضمام هزینه دادرسى و کلیه خسارات تاخیرتادیه 
لغایت زمان اجراى حکم و بدوا تامین خواســته با توجه به محتویات پرونده و کپى فاکتور را ارائه شده از 
طرف خواهان که جمع کل بدهى خوانده در آن مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و چهل 
هزار ریال مى باشد و از توجه به مستندات ضمیمه شده که عبارتند از کپى فاکتور و قرارداد ارائه شده که 
موئد طلبکار بودن خواهان است و به عالوه اینکه خوانده على رغم نشرآگهى در جلسه حضور نداشته و 
الیحه اى ارسال ننموده و دلیلى موید برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا مستنداً به مواد 198و 515 و 519 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص و حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/100/500 ریال هزینه هاى دادرســى و پرداخت خسارت. 625/م الف-قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى حوزه قضایى نجف آباد/2/492
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1397/12/488363 آقاى مهدى فتاح الجنان فرزند محمدعلى به موجب درخواست وارده به 
شماره 961218641625035 مورخ 1396/12/13 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب ثبتى 192/21 مجزى 
شده از شماره 192/2 که با پالك192/22 توام شده واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 119 دفتر 385 امالك ذیل ثبت 93905 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره سریال 551078 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابه 
جائى 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 به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1397/02/22، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 620/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/493
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به احسان سایقان- خواهان مســعود عرب صالحى دادخواستى به 
خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شــهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 789/96 
ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ســاعت 3/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به 
ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 237 

شعبه دفتر  شوراى حل اختالف شهر گز (مجتمع شماره یک) /2/453
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759300900 شماره پرونده: 9709983759300102 شماره بایگانى شعبه: 
970105 تاریخ تنظیم: 1397/02/03 خواهان خانم پونه کرمى فرزند مجتبى دادخواســتى به طرفیت 
خوانده آقاى غضنفر امیرى فرزند رضا به خواســته تنفیذ طالق به درخواســت زوج تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین 
شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9709983759300102 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى به تاریخ 1397/3/2 و ساعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواس ت 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 219 شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /2/458
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759500757 شماره پرونده: 9609983759500706 شماره بایگانى شعبه: 
960726 تاریخ تنظیم: 1397/02/10 ابالغ دادخواست و ضمائم به پرى جان امینى جونقانى فرزند حمزه 
على- خواهان شکوفه کاویانى سامانى دادخواستى به طرفیت خوانده پرى جان امینى جونقانى به خواسته 
اعسار از هزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759500706 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/23 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 233 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر /2/459

این هفتــه اصفهان، کنســرت هاى زیادى 
به خود خواهد دید و از گروه هاى موســیقى 
سنتى گرفته تا پاپ و تلفیقى و از گروه هاى 
اصفهانى تا تهرانى در آن کنســرت خواهند 

داشت.
به گــزارش ایمنــا، آییــن دیدار بــا گروه 
«بمرانى» و جشــن امضاى آلبوم «گذشتن 
و رفتن پیوســته» این گروه، بــا همکارى 
مؤسســه نــواى مهر، پنــج شــنبه هفته

 گذشــته در خانه صفوى اصفهــان برگزار 
شد.

کنســرت گــروه «بمرانــى» بــا حمایت 
خانه صفــوى اصفهان، بــراى اولین بار در 
اصفهان برپا خواهد شــد و گروه «بمرانى» 
دیروز اجرا داشــت و امروز نیز در مجموعه 
فرشــچیان در دو ســانس فرهنگــى 

20و30دقیقــه و 23 اجرا خواهد داشــت و 
عالقه مندان براى خرید بلیت این کنســرت 
مى تواننــد به ســایت نواى مهــر مراجعه 

کنند.
***

همچنین شــرکت تهیه و تولید آثار صوتى 
«ترنم»، کنســرت علیرضا طلیســچى را 
فردا در تاالر شــیخ بهایى شاهین شهر و 24 
اردیبهشت ماه در تاالر رودکى اصفهان برگزار 
خواهد کرد و عالقه مندان براى خرید بلیت 
این کنسرت مى توانند به سایت ایران کنسرت 

مراجعه کنند.

***
کنســرت بهنــام بانــى هــم فــردا و 24 
اردیبهشت ماه در سانس هاى 18، 20 و 22 و 
30 دقیقه  در سالن سیتى سنتر اصفهان برگزار 
مى  شود و عالقه مندان براى خرید بلیت آن

مى توانند به ســایت ایران کنسرت مراجعه 
کنند.

***
همچنین کنسرت گروه «هوروش بند» امروز 
و 25 اردیبهشــت ماه در دو سانس 17و30 
دقیقه و 20 و30 دقیقه در سالن همایش هاى
 ســیتى ســنتر اصفهان برگزار مى شــود 
و عالقه منــدان بــراى خریــد بلیــت آن 
مى توانند به ســایت ایران کنسرت مراجعه 

کنند.
مهدى دارابــى، خواننده این گــروه، در این 
کنســرت، قطعات محبوبى چون «آخر منو 
به باد داد»، «به کى پز مى دى»، «ماه دلم»، 
«خنک شــد دلت» و «فاصله نــه» را اجرا 

خواهد کرد.
***

اجراى موســیقى «پرواز همــاى» هم فردا 
ســاعت 17و30 دقیقه و 20 و 30 دقیقه در 

سالن کوثر اصفهان برگزار مى شود.
***

کنســرت «امیــد حاجیلــى» هــم 24 
اردیبهشــت ماه در تاالر رودکــى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

چهاردهمین نمایشــگاه قطعات خودرو، مجموعه ها 
و صنایع وابســته در محل برگزارى نمایشگاه هاى

بین المللى استان اصفهان برپاست.
این نمایشــگاه با حضــور 84 مشــارکت کننده از 
اســتان هاى اصفهان، تهران، گیــالن، آذربایجان 
شرقى، اردبیل، خراســان رضوى، مرکزى و همدان 
و شرکت هایى از کشورهاى ترکیه و چین در 8500 

مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا شده است.
در ایــن نمایشــگاه، ماشــین آالت و تجهیــزات 
قطعه ســازى، فعالیت هاى تحقیقاتــى و طراحى، 
تجهیزات جانبى، تزیینات و محصوالت وابســته به 

خودرو به نمایش گذاشته شده است.
ایــن نمایشــگاه باهــدف ارائــه قابلیت هــا و 
توانمندى  هاى شرکت  ها وهدایت آنها به بازارهاى 

گسترده  تر برگزار مى شود.
رئیس اتحادیه خدمات فنى خودروهاى سبک اصفهان 
در نشستى گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادى، 
تولیدکنندگان باید تولیدات خود را با کیفیت و قیمت 

مناسب ارائه کنند.
روح ا... چلونگر افزود: دولت شــرایط خوبى از جمله 
وضع تعرفه هاى باالى گمرکى و پایین بودن قیمت 
انرژى براى تولیدکنندگان قطعات خودرو فراهم کرده 
است و انتظار مى رود با این شرایط، کیفیت تولیدات 

افزایش یابد. 
وى اضافه کرد: سال هاست که در صنعت خودرو، بازار 
به صورت انحصارى است اما این موضوع، کمکى به 

پیشرفت این صنعت نکرده است.
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات خودرو، 
مجموعه ها و صنایع وابسته تا امروز از  ساعت 16 تا 22 

پذیراى بازدیدکنندگان است.

تا امروز؛ برپایى نمایشگاه آغاز هفته پر ساز و نواى  اصفهــان
قطعات خودرو 
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تظاهرات ضدآمریکایى 
مردم اصفهان 

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
گفت: تظاهرات ضدآمریکایى مــردم اصفهان دیروز  
پس از نمــاز عبادىـ  سیاســى جمعه برگزار شــد.

جعفر عســگرى اظهار داشت: شــوراى هماهنگى 
تبلیغات اســالمى اصفهان، تجمعى در محکومیت 
نقض عهدهاى گسترده سردمدار نظام سلطه جهانى 
علیه توافق هسته اى و هم چنین لفاظى هاى سراسر 
دروغ ترامپ علیــه ایران و توهین هاى بى شــرمانه 
وى علیه نظــام و ملت ایران برگزار کــرد.وى افزود: 
این تجمع، دیروز با حضور گســترده مردم از مصلى 
نمازجمعه به سمت چهارراه فرایبورگ با حضور مردم 

شهر اصفهان شد.

برپایى نمایشگاه مهارت هاى 
فناورى 

نمایشگاه مهارت هاى فن آورى در مرکز سما اصفهان 
برپا اســت.در این نمایشــگاه، 30غرفه با مشارکت 
دانشجویان در چهار رشــته کامپیوتر، برق، معمارى 
و تربیت بدنــى دایر شــده اســت.ارائه راهکارهاى 
فن آورى هاى نوین براى مشــاغل در آینده، حمایت 
از دست ساخته هاى دانشــجویان و تبادالت علمى،  
از مهمترین اهداف برگزارى این نمایشــگاه اســت.

طرح هاى دانشجویى، مصالح ساختمانى، فیبرهاى 
نورى، دوچرخه برقى، اســکیت و سرعت نمایشى، از 
دستاوردهاى فن آورانه ارائه شده در این نمایشگاه بود.

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان، راهبرد اصلى 
مجموعه دانشگاه آزاد اســتان را، هم افزایى واحدهاى 

دانشگاهى عنوان کرد.
 احمد آذین گفت: با تکیه بر خــرد جمعى و هم افزایى و 
مشــورت معتقدیم واحدها دیگر نمى توانند به صورت 
جزیره اى فکر کنند، بلکه این خانواده بزرگ دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اســت که اهمیت دارد و اینکه هر واحد 
دانشگاهى، به فکر خود و رشته هاى خود باشد، نمى توان 

ظرفیت هاى مشترك را در استان فعال کرد.
دبیر هیئت امناى اســتان اصفهان دربــاره حمایت از 
طرح هاى دانش بنیان خاطرنشان کرد: دوره دانشگاه هاى 

آموزش محور و تکیه بر درآمدهاى ناشــى از شــهریه 
دانشــجویى به ســر آمده و تأمین درآمدهاى جدید از 
راه پژوهــش و فنــاورى، راهبــرد امروز دانشــگاه ها

 است.
وى اظهار داشت: خوشــبختانه استادان ما ظرفیت هاى 
علمى و فنى الزم را براى تجارى ســازى و کارآفرینى 
و ارتباط فعاالنه با صنعــت و جامعه دارنــد و ما از آنها 
مى خواهیم براى حل مشــکالت جامعــه، در منظومه 
جهــاد علمــى و نهضــت نرم افــزارى رهبــر فرزانه
 انقالب حرکت کنند و به این نکته باور داشته باشند که 

ما مى توانیم.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان به دلیل ظرفیت 
باالى خود، مى تواند بــه عنوان یک پایلوت، خصوصى 
سازى مدارس را بر اساس سیاســت هاى کلى وزارت 
آموزش و پرورش اجرا کند.محســن مهرعلیزاده گفت: 
دولت باید راه را براى تعلیم و تربیت هموار کند و معلمان 
باید ببینند به چه میزان مى توانند از این امکانات استفاده 
کرده و خود را به این مسائل محدود نکنند. وى ادامه داد:  
مسئوالن میانى در سطح اســتان نیز از مشارکت مردم 
براى تعلیم و تربیت استفاده کنند.وى افزود: دولت مکلف 
به ایجاد تسهیالت رایگان براى آموزش همگانى است 
و بر همین اساس، در اســتان اصفهان نیز درصد باالى 

هزینه هاى جارى به امر آموزش و پرورش اختصاص پیدا 
مى کند و مى توان گفت: در تخصیص بودجه، دولت به 
وظیفه خود عمل کرده است، اما به دلیل وجود تعداد باالى 

معلمان، همچنان با محدودیت هایى روبرو هستیم.
مهرعلیزاده تصریح کرد: عــده اى مى گویند به صنعت 
و بخش هاى دیگر نســبت به آموزش و پرورش توجه 
بیشترى شده است، البته در یک نگاه کلى باید گفت تا 15 
درصد براى تأمین نیاز معلمان با کاهش روبرو بوده ایم و 
در ماه هاى اخیر به دنبال راهکارى براى حل این چالش 
بوده و به دنبال این موضوع هستیم که فراتر از حل این 

مسئله حرکت کنیم.

مردم براى تأمین درآمدهاى 
پایدار مدارس به میدان بیایند

هم افزایى واحدهاى دانشگاهى 
راهبرد اصلى دانشگاه آزاد 

مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده 960387ح 2 اجرا از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر محکوم علیه ناصر 
عبدالوند بــه پرداخت مبلــغ 231/010/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکــوم له و مبلغ 
6/252/450 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 11/550/000 ریال بابت هزینه اجــرا محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- نام کاال: بلوتوس 
جبرا Jabra t840 وضعیت دســتگاه/ نو/ کارکرده: نوپکدار تعداد: 7 قیمت کارشناســى به ریال: 
382/500، جمع: 2/677/500، 2- بلوتوس htc نوپکدار، 2 عدد، 247/500 ریال جمع: 495/000، 
3- بلوتوس m712  نوپکدار، 1 عدد، 607/500 ریال جمع: 607/500 ، 3- بلوتوس m715 نوپکدار 
یک عدد، 607/500 ریال جمع: 607/500، 4- بلوتوس جبرا Jabra نوپکدار یک عدد، 810/000  
ریال، جمع: 810/000، 5- بلوتوس xjwd نوپکــدار، 4 عدد، 720/000 ریال جمع: 2/880/000، 
 mx100 نوپکدار یک عدد، 720/000 ریال جمع: 720/000، 7- بلوتوس grand 6- بلوتوس
نوپکدار یک عــدد 337/500 ریال جمــع: 337/500، 8- جبــرا free way نوپکدار یک عدد 
810/000 ریال جمع: 810/000، 9- بلوتوس Samsung نوپکدار دو عدد 607/500 ریال جمع: 
1/215/000، 10- شــارژ گرند نوپکدار 15 عدد، 247/500 ریال جمع: 3/712/500، 11- شارژر 
 Allin نوپکدار یــک عدد 135/000 ریال جمــع: 135/000، 12- کابل آالین vidvie ویدوى
high speed نوپکدار 1 عدد 135/000 ریال جمع: 135/000، 13- کابل آالین نوپکدار 8 عدد 
135/000 ریال جمع: 1/080/000، 14- کابل عروســکى میکرو نوپکــدار 8 عدد 135/000 ریال 
جمع: 1/080/000، 15- کابل فنرى نوپکدار 15 عدد 112/500 ریال جمع: 1/687/500، 16- کله 
شــارژ اپل بدون پک نو 11 عدد 202/500 ریال جمع: 2/227/500، 17- شارژر هواوى نوپکدار 2 
عدد 216/000 ریال جمع: 432/000، 18- کله شارژ سه شاخه Samsung بدون پک نو 9 عدد 
225/000 ریال جمع: 2/025/000، 20- کله شارژ فســت Samsung بدون پک نو 10 عدد 
270/000 ریال جمع: 2/700/000، 21- کله شارژ نوت not بدون پک نو 8 عدد 225/000 ریال 
جمع: 1/800/000، 22- کابل اپل نوپکدار 4 عدد 157/500 ریال جمع: 630/000، شارژر فندکى 
 Grifin نوپکدار دو عــدد 90/000 ریال جمــع: 180/000، 24- کابل 2 مترى Samsung
نوپکدار 2 عدد 112/500 ریال جمع: 225/000، 25- شارژر هواوى mall نوپکدار 1 عدد 112/500 
ریال جمع: 112/500، 26- کابل اپل نوپکدار 4 عدد 157/500 ریال جمع: 630/000، 27- کله شارژ 
اپل نوپکدار 14 عدد 157/500 ریال جمع: 2/205/000، 28- کله شارژ و کابل اپل نوپکدار 16 عدد 
405/000 ریال جمع: 6/480/000، 29- شــارژر فندکى اپل نوپکدار 4 عدد 202/500 ریال جمع: 
810/000، 30- شارژر تک آمپر سامسونگ نوپکدار 4 عدد 135/000 ریال جمع: 540/000، 31- 
شارژر فندکى رنگى نوپکدار 2عدد 135/000 ریال جمع: 270/000، 32- هندزفرى اسپرت نوپکدار 
1 عدد 67/500 ریال جمع: 67/500، 33- کله شارژ سامســونگ بدون پک نو 30 عدد 112/500 
ریال جمع: 3/375/000، 34- هندزفرى اپل s4 نوپکدار 3 عــدد 67/500 ریال جمع: 202/500، 
35- پاور بانک biliong 2600 mA نوپکدار یک عدد 157/500 ریال جمع: 157/500، 36- پاور 
بانک 25000 سامسونگ نوپکدار 1 عدد 585/000 ریال جمع: 585/000، 37- پاور بانک 10000 
 musun 2600 سامســونگ نوپکدار 1 عدد 405/000 ریال جمع: 405/000، 38- پــاور بانک
نوپکدار 1 عدد 157/500 ریال جمع: 157/500، 39- پاور بانــک jane 10000 نوپکدار 1 عدد 
405/000 ریال جمع: 405/000، 40- اســپیکر ریمکس rimax نوپکدار 2 عدد 292/500 ریال 
جمع: 585/000، 41- کابــل 5 مترى اپل نوپکدار 1 عدد 202/500 ریــال جمع: 202/500، 42- 
شــارژر فانتوم وایرکس نوپکدار 1 عدد 1/327/500 ریال جمع: 1/327/500، 43- شارژر وایرلس 
سامسونگ نوپکدار 1 عدد 292/500 ریال جمع: 292/500، 44- هندزفرى سونى sony نوپکدار 
1 عدد 90/000 ریال جمع: 90/000، 45- اسپیکر بیتس beats نوپکدار 1 عدد، 292/500 ریال 
جمع: 292/500، 46- کابل شارژ نوت not نوپکدار 11 عدد 157/500 ریال جمع: 1/732/500، 
 ۷۰B+ 47- کابل شــارژ بدون پک نو 15 عدد 67/500 ریال جمع: 1/012/500، 48- کابل شارژ
سامسونگ نوپکدار 45 عدد 112/500 ریال جمع: 5/062/500، 49- کابل شارژ اندروید بدون پک نو 
111 عدد 67/500 ریال جمع: 7/492/500، 50- شارژر اچ تى سى htc نوپکدار 13 عدد 202/500 
ریال جمع: 2/632/500، 51- خشاب ســیم نوپکدار 8 عدد 22/500 ریال جمع: 180/000، 52- 
هندزفرى ام آى mi نوپکدار 5 عدد 135/000 جمع: 675/000، 53- اسپیکرs Box نوپکدار یک 
عدد 247/500 ریال جمع: OTG -54 ،247/500 نوپکدار 11 عدد 13/500 ریال جمع: 148/500، 
55- شــارژر گرند اوریجینال نوپکدار 14 عدد 202/500 ریال جمع: 2/835/000، 56- سیم شارژ 
فست شارژ نوپکدار 13 عدد 67/500 ریال جمع: 877/500، 57- کابل 2 مترى اپل نوپکدار 2 عدد 
157/500 ریال جمع: 315/000، 58- شارژر سونى (قدیمى) نوپکدار 15 عدد 67/500 ریال جمع: 
1/012/500، 59- شارژر تبلت بدون پک نو 1 عدد 112/500 ریال جمع: 112/500، 60- هندزفرى 
ساده نوپکدار 31 عدد 67/500 ریال جمع، 2/092/500، 61- هندزفرى اس 6 سام نوپکدار 5 عدد 
270/000 ریال جمع: 1/350/000، 62- گارد ژله اى گوشــى بدون پک نــو 535 عدد 45/000 
ریال جمع: 24/075/000، 63- آیفیس انواع گوشــى بدون پک نو 163 عدد 81/000 ریال جمع: 
13/203/000، 64- هدســت بزرگ sms نوپکدار 4 عدد 202/500 جمع: 810/000، 65- گارد 
بامپر فلزى اپل بدون پک نو 109 عدد 112/500 ریال جمع: 12/262/500، 66- کیف انواع گوشى 
نوپکدار 39 عدد 112/500 ریال جمع: 4/387/500، 67- گارد بامپر پالستیکى اپل بدون پک نو 16 
عدد 90/000 ریال جمع: 1/440/000، 68- باطرى انواع گوشــى بدون پک نو 38 112/500 ریال 
جمع: 4/275/000، 69- رم کارت 32 گیگ sd نوپکدار 5 عدد 247/500 ریال جمع: 1/237/500، 
70- فلش ممورى 4 گیت pq۱ نوپکدار 1 عدد 90/000 ریال جمــع: 90/000، 71- رم کارت 4 
گیگ Axpro نوپکدار 2 عدد 90/000 ریال جمــع: 180/000، 72- گارد انواع گوش بلک برى 
نوپکدار 38 عدد 112/500 ریال جمع: 4/275/500، 73- انواع گلسى گوشى بلک برى بدون پک نو 
35 عدد 67/500 ریال جمع: 2/362/500، 74- اسپیکر رادیوئى (desktp speaker) بدون 
پک نو 1 عدد 180/000 ریال جمع: 180/000، 75- کابل اپل بدون پک بدون پک 8 عدد 67/500 
ریال جمع: 540/000، 76- کابل اپل پکــدار، safe charge نوپکدار 4 عدد 112/500 ریال 
جمع: 450/000، 77- هندزفرى sms نوپکدار 2 عدد 67/500 ریال جمع: 135/000، تعداد 1/514 
جمع کل به ریال: 147/838/500 با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 97/3/6 از ساعت 9 الى 9:30 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه دوم 
دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با این اجرا هماهنگى شود. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى 

بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 

275 اجراى احکام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر /2/454
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 125/96 (اجراى شــورا. نیابت) و به موجب اجراییــه 747/95 ش22 مورخه 95/11/16 
صادره از شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان محکوم علیه شــرکت گیتى پسند به 
پرداخت 189/777/285 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها بتول هاشم زاده دستجردى 
و 9/488/864 ریال هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. 
PEX- شرح نظریه کارشناســى: 1- مقدار 12000 متر لوله نیوپایپ قطرنامى 16 میلیمتر از نوع
AL-PEX قیمت پایه یک ردیف لوله توقیف شده برابر هر متر 17000 (هفده هزار) ریال و جمعا 
به  ارزش 204/000/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مص ون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 97/3/8-  سه شنبه ســاعت 9 لغایت 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شــهر محل نگهدارى مال توقیفى: مورچه خورت، شرکت گیتى پسند مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده در خواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 257 اجراى احکام شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/455
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

در پرونده 960044 و به موجب اجراییه ارسالى از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم 
علیه سید رسول طاهریان قهفرخى به پرداخت مبلغ 525/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له و مبلغ 7/875/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 35/628/750 ریال بابت هزینه اجرا در 
حق صندوق دولت و  حق الوکاله وکیل به مبلغ 13/800/000 ریال محکوم گردیده است که محکوم 
له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: نشــانى ملک: شاهین شهر، هشت 
بهشت، خیابان جنت، بلوك A6، طبقه اول سمت غرب، واحد شماره 2 ملک مورد ارزیابى به شماره 
پالك ثبتى 66847 فرعى از 301 اصلى قطعه دو تفکیکى، عبارت اســت از یک دســتگاه اپارتمان 
مســکونى واقع در طبقه اول از یک مجتمع ساختمان ســه طبقه (7 واحدى) با سازه از نوع اسکلت 
بتونى، سقف تیرچه بلوك و نماى بیرونى آجرى و با قدمت حدود 5 سال که داراى مساحت 104/42 
مترمربع است. این آپارتمان داراى 2 اتاق خواب، آشــپزخانه اوپن، سالن پذیرایى، حمام و سرویس 
بهداشــتى، یک قطعه انبار و یک قطعه پارکینگ مســقف واقع در طبقه همکف مى باشد. پوشش 
دیوارهاى سالن هاى پذیرایى و نیز پوشش دیوارهاى اتاق خواب از نوع گچ و رنگ بوده، پوش کف 
سالن از نوع سرامیکى و پوشــش کف اتاق خواب نیز از نوع موزاییک است. آشپزخانه داراى پوشش 
بدنه و پوشــش کف ســرامیک بوده و کابینت هاى آن نیز از نوع mdf مى باشد. حمام و سرویس 
بهداشتى نیز داراى پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک است. درب هاى داخلى این ساختمان چوبى 
و پنجره ها دوجداره مى باشد. این ملک داراى انشعاب آب مشترك و گاز و برق مستقل بوده، سیستم 
گارمایش آن از نوع پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش آن کولر آبى است. لذا با توجه به موارد پیش 
گفته، تحقیق و بررسى انجام شده، موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در 
قضیه، ارزش ششدانگ ملک مورد نظر با احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات، 
در زمان مباشرت به کارشناســى مبلغ 1/357/500/000 ریال (معادل یکصد و سى و پنج میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/3/3 ســاعت 9 الى 9:30 صبح محل برگــزارى مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى مورچه خورت 
با هماهنگى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به 
حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک داده شــود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 251 اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /2/456
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759211181 شماره پرونده: 9509983759200651 شماره بایگانى 
شعبه: 950666 تاریخ تنظیم: 1396/12/13 ابالغ دادخواست و ضمائم به (عباس- قمر- فاطمه- 
پروین- پروانه- بتول- همگى خســروى که مجهول المکان مى باشند) خواهان رمضان- عباس- 
حبیب اله- علیرضا- محمد- مصطفى- (همگى بهره مند) و (خدیجه زحمتکش) به وکالت حیدرعلى 
عارفیان خوانده (عبــاس- قمر- پروین- پروانه- بتول- همگى خســروى که مجهول المکان مى 
باشند و (حسین- الهام- سارا- سیما- اعظم- سودابه- اســداله همگى خسروى) و (ایران- اختر- 
طاهره- فاطمه- مهرى همگى نیرومند مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9509983759200651 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/03/23 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 

جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرســتان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شــهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 217 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /2/457
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759500792 شماره پرونده: 9709983759500075 شماره بایگانى 
شعبه: 970080 تاریخ تنظیم: 1397/02/13 ابالغ دادخواست و ضمائم به عبدالجلیل خ نجى و محمد 
خنجى فرزند عبدالجلیل- خواهان فرزاد امینى جزى دادخواستى به طرفیت خوانده عبدالجلیل خنجى 
و محمد خنجى فرزند عبدالجلیل به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983759500075 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/23 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شــهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 249 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/2/460
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم- آقــاى مهرعلى مهرپور آقــاى عبداله زمانى و مــروت مجتهدى 
دادخواستى به خواســته: الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت شــما در شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم که به کالسه 39/97 ش2ح ثبت و براى روز یک شنبه مورخ 97/4/3 ساعت 5/30 عصر 
تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به  درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسمه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شــاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 225 شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/2/461
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم- منصور غالمى نوغانى محسن پرنیان دادخواستى به خواسته: مطالبه 
به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 1031/96 ش4ح ثبت 
و براى روز چهارشــنبه مورخ 97/3/30 ســاعت 18:30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ 
میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 265 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف  شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /2/462
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9709973759500098 تاریــخ تنظیــم: 1397/02/01 شــماره پرونــده: 
9609983759500500 شماره بایگانى شعبه: 960514 خواهان: آقاى آرمان طاهرى فرزند محمد 
به نشانى استان خوزستان- شهرســتان امیدیه- شهر امیدیه- پشت بیمارســتان نفت خ 2 شرقى 
خواندگان: 1- خانم شیوا عزیزى حموله فرزند شکرخدا به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر- خ دهخدا- انتهاى فرعى 6 شرقى- پ 10، 2- خانم صغرى قاسمى فرزند على ضامن 
به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ شــیخ بهایى کوچه 5 غربى- پ 1 
(مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه بابت... گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق و انجام 
تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى آرمان طاهرى فرزند محمد به طرفیت 
خواندگان: 1- خانم شیوا عزیزى حموله فرزند شــکراله با وکالت خانم فریبا توانا (با این توضیح که 
وکیل موصوف پس از جلسه رسیدگى مورخ 97/2/1 این دادگاه و به موجب الیحه شماره 133 مورخ 
97/2/1 تقدیمى از وکالت خوانده موصوف اعالم استعفا نموده است) 2- خانم صغرى قاسمى فرزند 
على ضامن به خواسته مطالبه مبلغ 253/600/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل خوانده ردیف اول خسارات دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل خوانده ردیف اول 
در جلسات رســیدگى مورخ 96/11/24 و 97/2/1 این دادگاه و تصویر پرینت حساب هاى اعالمى 
خواهان و پرینت پیام هاى ارسالى فیمابین طرفین در فضاى مجازى، ماحصل مابه النزاع از این قرار 
است که خواهان اظهار داشته حدودا در تیرماه سال 1395 با خوانده ردیف اول از طریق اینستاگرام 
آشنا شده و سپس از طریق پیام رسان تلگرام با یکدیگر در ارتباط بوده و به درخواست خوانده ردیف 
اول طى چند مرحله از اوایل مردادماه سال 1395لغایت اردیبهشــت ماه سال 1396 مجموعا مبلغ 
مورد خواسته را به عنوان قرض جهت خرید دستگاه لیزر آرایشــى به حساب هاى بانک ملت و رفاه 
خوانده ردیف اول به ترتیب با شماره کارتهاى 6104337797429113 و 5894631513555315 
و به حساب هاى بانک پاسارگاد و صادرات مادر وى (خوانده ردیف دوم) به ترتیب به شماره کارتهاى 
5022291049738014 و 603791658826445 واریز نموده ولیکن در حال حاضر شخص خوانده 
ردیف اول از استرداد وجوه دریافتى خوددارى مى نماید. وکیل خوانده ردیف اول با حضور در جلسات 
رســیدگى فوق الذکر و تقدیم الیحه شــماره 748 مورخ 96/11/25 واریز وجوه توسط خواهان به 
حســاب هاى بانکى موکل خود و مادر وى را تائید و از میزان وجوه واریزى اظهار بى اطالعى نموده 
و مدعى هبه وجوه واریزى توســط خواهان به موکل خود گردیده ولیکن هیچ گونه دلیل و مدرکى 
جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده و صرفا اظهار داشته طرفین از طریق فضاى مجازى با یکدیگر آشنا 
شده و خواهان به موکل وى عالقه مند شده و درخواســت ازدواج داشته و وجوه ادعایى را نیز از باب 
کمک به وى هبه نموده است. النهایه دادگاه نظر به اینکه اصل واریز وجه به حساب هاى بانکى دو 
خوانده موصوف محرز و مســلم بوده و وکیل خوانده ردیف اول و موکل وى و شخص خوانده ردیف 
دوم هیچ گونه ایرادى نسبت به میزان وجوه ادعایى خواهان ارایه ننموده و وکیل موصوف از میزان 
وجوه واریزى اظهار بى اطالعى نموده (حسب االظهار وى در جلسه رسیدى مورخ 97/2/1) و على 

رغم ابالغ واقعى به وى جهت حاضر نمودن موکل خود در جلســه رسیدگى اخیرالذکر موکل خود را 
در جلسه رسیدگى مزبور حاضر ننموده و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکى جهت اثبات هبه 
وجوه ارایه نشــده و به تصریح ماده 265 قانون مدنى هرکس مالى بــه دیگرى بدهد، ظاهر در عدم 
تبرع است، لذا دعوى مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
198 و 515 و و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 253/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/526/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و تمبر اوراق پیوست دادخواست از باب تسبیب به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان تاریخ مطالبه دین (96/9/7) لغایت زمان اجراى حکم که براساس 
شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران هنگام اجراى حکم محاسبه 
و اخذ مى  گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و واحد اجراى احکام موظف به محاســبه و 
اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه از خواهان به نفع صندوق دولت و سپس از خوانده 
موصوف در حق خواهان خواهد بود. ضمنا نسبت به خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه حسب االظهار 
خواهان و وکیل خوانده ردیف اول، طرف اصلى خواهان شــخص خوانــده ردیف اول بوده و وجوه 
واریزى به حساب هاى بانکى خوانده ردیف دوم نیز به درخواست خوانده ردیف اول و جهت دریافت 
توسط وى (خوانده ردیف اول) صورت گرفته، لذا به لحاظ عدم توجه دعوى مطروحه به خوانده ردیف 
دوم و مستندا به ماده 89 قانون آئین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مزبور، قرار رد دعوى 
خواهان در این قســمت صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى است و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود. م الف: 221 سعید 

مهدى پور- رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /2/463
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/393/26- 97/2/10 خانم طیبه حسن زاده موسوى فرزند سید حسین باستناد یک 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود 
به شماره 353334 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/31472 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص دفتر ذیل ثبت بنام طیبه حسن زاده موسوى فرزند 
سید حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 26582 مورخ 96/9/7 دفترخانه 226 
شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره در 
رهن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحــى ماده 120 آ. ق. ث مراتــب آگهى مى گردد که هر کــس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 شــد. م الف: 229 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /2/464 
حصر وراثت

طیبه اله وکیل جزى بشناسنامه شماره 418 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 9197 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته که شادروان صدیقه اله 
وکیل فرزند محمد بشناسنامه شماره 36 در تاریخ 96/5/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- حســن اله وکیل جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 8975 نســبت با متوفى فرزند 
2- احمد اله وکیل جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 169 نسبت با متوفى فرزند 3- على اله وکیل 
جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 177 نسبت با متوفى فرزند 4- محمود اله وکیل جزى فرزند کریم 
شماره شناسنامه 32 نســبت با متوفى فرزند 5- طاهره اله وکیل جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 
239 نســبت با متوفى فرزند 6- مرضیه اله وکیل جزى فرزند کریم شماره شناسنامه 510000588 
نسبت با متوفى فرزند 7- طیبه اله وکیل جزى فرزند کریم شــماره شناسنامه 418 نسبت با متوفى 
فرزند 8- کریم اله وکیل جزى فرزند حسین شماره شناسنامه 1586 نسبت با متوفى همسر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 235 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (م جتمع شماره یک) /2/465
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/403/26- 97/2/11 خانم خاتون قاسمى ازناوله فرزند ناصرقلى باستناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
630706 را که به میزان از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/10456 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى 16 اصفهان (شــاهین شــهر) که در ص 391 دفتر 107 ذیل ثبت 13534 بنام خاتون قاسمى 
ازناوله فرزند ناصرقلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 142913 مورخ 86/3/29 
دفترخانه 26 شــاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب 
سند شماره قرار داشــته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده، 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 انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 شــد. م الف: 240 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /2/466
حصر وراثت

آقاى غالم عباس على پور خیرآباد بشناســنامه شماره 1792 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 82/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته که 
شادروان اشرف قربانى عیسى آباد بشناسنامه شماره 2043 در تاریخ 96/9/14 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از 1- غالم عباس على پور خیر آبادى فرزند خدارحم شماره شناسنامه: 
1792 نسبت با متوفى: همســر 2- فریبا على پور فرزند غالم عباس شماره شناسنامه: 2813 نسبت 
با متوفى: فرزند 3- فرنوش على پور خ یرآبادى فرزند غالم عباس شماره شناسنامه: 5443 نسبت با 
متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 227 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/467

فرماندار تیران و کرون گفت: بى توجهى مسئوالن 
براى جذب دانشجو در دانشــگاه فرهنگیان در 
سال هاى گذشته، منجر به کمبود نیروى انسانى 

در آموزش و پرورش شده است.
وى با بیان اینکه این شهرستان در سال تحصیلى 
آینده به 200 معلــم جدید نیــاز دارد، ادامه داد: 
بازنشسته شدن شمار زیادى از معلمان و تقاضاى 
برخى از آنها براى انتقال به شهرستان هاى دیگر، 
تیران و کرون را با مشــکل جــدى کمبود معلم 

مواجه کرده و نیاز است.
وى یادآورشد: فرسودگى و تخریبى بودن مدارس، 
نبود مدرسه نیز در برخى مناطق شهرستان از جمله 
طرح هاى مســکن مهر بر معضل کمبود فضاى 

آموزشى تیران و کرون افزوده است.

مدیر اداره عمــران و بهســازى اصفهان گفت: 
محله هاى «بازار»، «حسین آباد» و «دروازه شهر» 
به عنوان محالت هدف شهرستان گلپایگان براى 
اجراى طرح بازآفرینى در سال 97 انتخاب شده اند.

منصور فخاران اظهارداشت: هدف ستاد بازآفرینى 
شهرى، احیاى بافت هاى فرسوده محالت است.

وى افزود: اعتباراتى که براى این محالت در نظر 
گرفته شده، درصدى از جمعیت و مساحت شهر را 
در برمى گیرد و همین درصد، اگر از محل اعتبارات 
دستگاه ها تخصیص داده شود، براى محل اجراى 

طرح کفایت مى کند.

رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیمــارى هاى طیور 
اصفهان اعالم کــرد: با توجــه به اینکــه بوقلمون از 
حساس ترین گونه پرندگان به آنفلوآنزاى فوق حاد است، 
بنابراین نظارت بهداشتى و قرنطینه اى جدى باید روى

 بوقلمون ها صورت مى گیرد.
مصطفى کردآبادى اظهارداشت:  نظارت هاى بهداشتى 
گله هاى مادر بوقلمون در تمامى مراحل، از ورود جوجه 
یک روزه مادر تا زمان تولید تخم نطفه دار و جوجه یک 
روزه، بر اساس دســتورالعمل هاى سازمان دامپزشکى 
کشور، در بازه هاى زمانى 45 و 90 روزه با آزمایش هاى 

دوره اى انجام مى شود.
وى  با اشاره به اینکه اصفهان به دلیل ظرفیت هاى باال 
در تولید بوقلمون توانســته به قطب پرورش این پرنده 
گوشتى در کشــور تبدیل شــود و در هر دوره، ظرفیت 
جوجه ریزى 650 هزار قطعه را دارد ، اظهار داشت: با این 
حال، عمده جوجه هاى یک روزه بوقلمون از خارج کشور 

وارد مى شود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى طیور استان 
اصفهان با بیان اینکه پرورش بوقلمون به شیوه صنعتى 
و امروزى به چند دهه اخیر بر مى گردد، تصریح کرد: این 
صنعت از سال 82  با نگاهى فراگیر و با حمایت دولت و 
اقدامات برنامه ریزى شده وارد مرحله جدیدى شد و  به 
رغم عمر کوتاه خود، از رشــد کمى مطلوب و پرشتابى 

برخوردار بوده است.

نظارت بهداشتى و قرنطینــه اى روى
 بوقلمون هاى استان

 اجراى طرح بازآفرینى
 در 3 محله گلپایگان

تیران و کرون با کمبود معلم و 
فضاى آموزشى مواجه است
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دبیر اجرایى مسابقه دور ریختنى هاى پوشیدنى گفت: 
مسابقه دور ریختنى هاى پوشــیدنى، به دستاوردهاى 
جامعه با محوریت صرفه جویى، اقتصاد و اشــتغال و به 
عنوان پرکارترین راه حل براى هر جامعه اى محسوب 

مى شود.
ســودابه حســن نژاد با اشــاره بــه اینکه منظــور از 
دور ریختنى هاى پوشیدنى، اشــیایى هستند که  بدون 
اســتفاده هســتند و به عنوان مواد دور ریختنى در نظر 
گرفته مى شوند، اظهار کرد: همین اشیا مى توانند در قالب 
مجموعه اى از لباس، پوشش داده شوند که حاوى انتقال 
برخى مفاهیم اجتماعى، فرهنگى، انتقادى و حتى اندیشه 

و فکر طراح به مخاطب هستند.
وى افزود: مد جامعه برگرفته از گروه هاى اجتماعى است 
که در آن زندگى مى کنند و لباس، هویت ملى هر قوم و 
کشور است و با لباســى که هر فرد مى پوشد، مى تواند 

حرفى براى گفتن داشته باشد. 
دبیر اجرایى مسابقه دور ریختنى هاى پوشیدنى با اشاره 
به اینکه تصمیم گرفتیــم خالقیت به خرج بدهیم و این 
مســابقه را به دور ریختنى هاى پوشیدنى تبدیل کنیم، 
ادامه داد: در واقع، تالش شــد تا موادى که اصًال کاربرد 
خاصى ندارند، از طریق یک هنرمند شناسایى شود و او 

از طریق لباس، انتقادى را که به جامعه دارد، نشان دهد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشاره به برنامه هاى اشتغال پیش بینى شده گفت: در سال 
گذشته، طرح هاى اشتغال در قالب هاى اشتغال فراگیر، 
مشاغل خانگى، اجراى طرح کارورزى و اشتغال روستایى 
به منظور توانمندسازى نیروى انسانى و سرمایه گذارى 

براى ایجاد اشتغال ارائه و در حال اجرایى شدن است. 
محســن نیرومند، در خصــوص وضعیت اســتان در 
اجرایى شــدن طرح هاى مذکور بر اساس سامانه هاى 
اشتغال توضیح داد: کلیه رؤساى ادارى باید مغایرت بین 
ســامانه هاى آمارى ســتاد و کمیته هاى شهرستانى را 
استخراج کنند و نسبت به رفع آن اقدام الزم را انجام دهند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مرحله دوم تسهیالت اشــتغال روستایى به 
زودى ابالغ خواهد شــد، اظهار کرد: نسبت به معرفى و 
اطالع رسانى کامل تسهیالت اشتغال روستایى به عموم 
مردم اقدامات الزم را انجام دهیــد تا افرادى که امکان 

دریافت این تسهیالت را دارند، بهره مند شوند.
وى تصریح کــرد: در صورتى که شهرســتانى امکان 
جذب اعتبارات ابالغى در طرح هاى اشــتغال را ندارد، 
با هماهنگى فرماندار، این موضوع را به کمیته اســتانى 
اعالم کرده تا از تسهیالت در مناطقى که ظرفیت الزم را 

دارند، استفاده شود.

برگزارى مسابقه 
دورریختنى هاى پوشیدنى 

به زودى؛ ابالغ مرحله دوم 
تسهیالت اشتغال روستایى 

تخریب 113 حلقه چاه 
جذب آب  در کاشان

معاون خدمات شهرى شهردارى کاشان گفت: بیش 
از 113 حلقه چاه جذب آب بر اثر آب گرفتگى و سیالب 

در کاشان تخریب شدند.
محمدرضا عبدلــى خالدى افزود: هــزار مترمربع از 
جداول و چهار هزار و 500 مترمربع از آسفالت معابر 
و خیابان هاى شهر کاشان پس از بارندگى هاى شدید 
آسیب دیده است. وى با اشاره به تخریب فضاى سبز و 
انجام عملیات الیروبى توسط شهردارى کاشان گفت: 
تخلیه آبگرفتگى توسط پمپ هاى لجن کش صورت 
گرفته و حرکت آب به خارج از محدوده شهرى، براى 
تغذیه ســفره هاى آب زیرزمینى در مسیل ها براى 

ذخیره آب انجام شده است.

انتصاب مدیر خزانه دارى 
متمرکز شهردارى اصفهان 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان از انتصاب مدیر 
خزانــه دارى متمرکز شــهردارى مرکزى اصفهان 
خبر داد. فتح ا... معین پیرامون اجــراى خزانه دارى 
متمرکز در شهردارى اصفهان اظهار کرد: شهردارى 
براى اجراى این طرح، تا پایان اردیبهشت ماه مهلت 
داشت که در حال حاضر اقدامات خوبى در این زمینه 
انجام شــده اســت.وى با بیان اینکه آسیب شناسى 
راه اندازى خزانــه دارى متمرکز با مصوبه شــوراى 
شــهر در شــهردارى اصفهان در حال انجام است، 
تصریح کرد: براى این امر باید توجه داشت که در حال 
حاضر مدیر خزانه دارى متمرکز شهردارى اصفهان 
نیز معرفى شده اســت. رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان افزود: «علیرضا بوژمهرانى»،مدیرســابق 

امور مالى شهردارى به عنوان خزانه دار منصوب شد.

ساخت 
در هاى حرم حضرت مسلم(ع)

هنرمندان اصفهانى باز هم عشق و ارادت خود را به 
خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

مجرى طرح ساخت در هاى حرم حضرت مسلم(ع)
گفت: این بار درهاى حرم حضرت مسلم(ع)، مزین 
به آیه «انا فتحنا لک فتحًا مبینًا» به دست 40هنرمند 
اصفهانى و با کمک مالى خیران یزد در مدت یکسال 
در ابعاد 3در4 با وزن یک تن و 400کیلوگرم ساخته 
شد.مهدى عســگرى افزود: براى ساخت این درها، 
250کیلوگرم مس به کار رفته و هنر قلمزنى ، برش 
کارى، خم کارى و میناکارى در این درها به چشــم
 مى خــورد.وى با بیان اینکه در ایــن درها 110گل 
عباســى مزین شــده به نام امام على(ع) و 14گل 
محمدى به نام 14معصوم(ع) نقش بسته است، گفت: 
این درها روز شهادت امام على(ع) در ورودى مسجد 
کوفه به سمت حرم حضرت مسلم(ع) نصب مى شود.

 
برخورد با واحدهاى تولیدى 

متخلف
6 واحد تولید مصالح ســاختمانى و شیشه دوجداره 
در اصفهان مهروموم شد.مدیر کل استاندارد استان 
اصفهان گفت: در بازرسى کارشناســان این اداره از 
واحدهاى تولیدى، ســه واحد تولید شــن و ماسه و 
یک واحد تولید بتن، به دلیل نداشتن کیفیت در تولید 
محصول مهرو موم شــدند. غالمحسین شفیعى با 
بیان اینکه در این بازدیدها، دو واحد شیشه دوجداره 
نیز پلمب شد، افزود: بى توجهى به اخطارهاى قبلى 
کارشناسان و رعایت نکردن مصرف بهینه در فرآیند 

تولید، از علت هاى پلمب این واحد هاست.

آبرسانى از  دز به خوانسار 
نیازمند42 میلیارد تومان اعتبار

فرماندار خوانســار گفت: براى تأمین آب 22 روستاى 
خوانسار و سه روســتا در گلپایگان، طرح آبرسانى از 
طریق سرشاخه هاى دز به سمت خوانسار تدوین شده و 
اکنون در حال اجراست. حسن شفعتى با اشاره به اینکه 
این خط آبرسانى به تصفیه خانه آب خوانسار منتقل شده 
است، افزود: این پروژه 42میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که تاکنون 30 میلیارد تومان براى آن هزینه شده است. 

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
با افزایــش دوربین هاى ثبت تخلفات شــهر اصفهان، 
تخلفات سرعت در بزرگراه ها به 30 درصد گذشته کاهش 
پیدا کرده و تنها یک سوم رانندگان، باالتر از سرعت مجاز 

حرکت مى کنند که اعمال قانون مى شوند.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: تاکنون بیش از 70 دوربین 
نظارت تصویرى در سطح شهر اصفهان نصب شده و تا 
پایان بهار امســال نیز آیین افتتاح بیش از 400 دوربین 

نظارتى و ثبت تخلف را در شهر خواهیم داشت.
وى تصریح کرد: بــا راه اندازى این دوربیــن ها، تعداد 
دوربین هاى نظارتى و ثبت تخلف شهر به بیش از 800 
دوربین افزایش مى یابد و تا پایان سال جارى، این عدد به 

هزار دوربین مى رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه مدیریت شهرى در صدد تکمیل پوشش نظارتى 
شــهر اســت، گفت: اعتبار و بودجه دوربین هاى سال 
گذشته به صورت کامل جذب شده و دوربین هاى نظارت 

تصویرى ارتقاى کیفیت پیدا کرده است.
***

وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادى از سامانه ها 
نصب، برخى  در حال انجــام مباحث اتصال برق و براى 
تعدادى دیگر پلیس در حال انجام مباحث کالیبراسیون 

است تا کد اعمال قانون آنها دریافت شود.
***

صلواتى با بیان اینکه امسال تعداد پنج «خودروى ثبت 

تخلف ســیار» در پنج منطقه مهم شهر به اعمال قانون 
مى پردازد، افزود: در حال حاضر یکى از این خودروها در 
محدوده خیابان هاى توحید، حکیم نظامى، نظر و شریعتى 

تردد و پارك هاى دوبله را اعمال قانون مى کند.
وى ادامه داد: بــه زودى تعداد پنج خــودروى دیگر به 
خیابان هاى اصفهان مى آیند تا اعمــال قانون، تنها با 

دوربین هاى ثابت صورت نگیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه این دوربین ها به شــبکه هوشمند ترافیکى اضافه 
خواهد شد، گفت: در حال حاضر، اسناد فنى مناقصه آنها 
در دست بررسى اســت و  امیدواریم در نیمه اول امسال 

بتوانیم پنج سامانه را به شهر اضافه کنیم.
وى تأکیــد کــرد: افزایــش دوربیــن هــاى ثابت و 
متحرك، شــهر اصفهان را به سمت شــهرى قانونمند 

خواهد برد.
صلواتى اظهار کرد: با افزایش نصب دوربین هاى ثبت 
تخلفات شهر اصفهان، تخلفات سرعت در بزرگراه ها 30 
درصد کاهش پیدا کرده و تنها یک سوم رانندگان باالتر از 
سرعت مجاز حرکت مى کنند که اعمال قانون مى شوند، 
همچنین تخلف عبور از چراغ قرمز با نصب دوربین هاى 

ثبت تخلف به حداقل رسیده است.
وى با بیان اینکــه هدف اعمال قانــون، جریمه کردن 
نیست؛ بلکه داشتن شهرى آرام و قانونمند است، گفت: 
شهروندان باید به قوانین احترام بگذارند تا از جریمه این 

دوربین ها مصون باشند.

رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
با توجه به بحران آب در اصفهان، لزوم اســتفاده 
از چاه هاى موجود در سطح شــهر زیاد شده و از 
این رو، بازرسى  بهداشتى از چاه هاى آب موجود در 

اصفهان آغاز شده است.
حمید ترکزاده اظهار کرد: کمبود آب در سد زاینده 
رود و رســیدن آن به کمترین میزان در سنوات 
گذشــته و از ســویى توزیع عادالنه آب در تمام 
مناطق اصفهان، لزوم استفاده از چاه هاى موجود 

در سطح شهر را باال برده است.
وى بیان کرد: به همین دلیل، چاه هاى تحت نظر 
ســازمان آب و فاضالب با رعایت کامل شرایط 
گندزدایى و حصول اطمینان از سالمت آب، وارد 

شبکه لوله کشى شهرى شده است.
رئیس مرکز بهداشــت شــماره یــک اصفهان 
ادامه داد: با وجود این، واحد مهندســى بهداشت 
محیط که یکى از مهمترین و اصلى ترین اهداف 
آشــامیدنى  آب  ســالمت  را  خــود  کارى 
مى دانــد، بــا ورود جدى ترى به ایــن موضوع،
 اقدام بــه بازدیــد از چاه هــاى موجــود کرده

 است.
 وى ادامــه داد: همچنیــن مخزن بــزرگ آب 
آشــامیدنى شــرق اصفهــان واقــع در منطقه 
گورت، مورد بازرســى بهداشــتى قــرار گرفته 
و نقاط مورد تهدید و خطر ســاز ایــن مخازن و 
چاه ها بررسى شده و به منظور حصول اطمینان از 
ســالمت آب، بــه میــزان الزم کلرســنجى و 
نمونه بردارى هاى میکروبیولوژى و شــیمیایى 

انجام شده است.

تعداد دوربین هاى نظارتى و ثبت تخلف شهر به 1000 دوربین مى رسد

اصفهان، شهرى قانونمند مى شود

در صبحى بهارى و بارانى در اردیبهشت ماه، خبرنگاران 
اصفهانى در آستانه برگزارى بیستمین جشنواره تجلیل 
از خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، به همراه مدیرکل 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ســاز 
از مدارس خّیرســاز دخترانه فنــى و حرفه اى فضیلى، 
دبیرستان دخترانه فرهنگ زنده یاد سید عباس مفضلى 
و مدرسه دخترانه تیزهوشان نژاد ستارى بازدید کردند 
و از روند فعالیت هاى این مدارس و نحوه ســاخت آن، 
که همه مالحظات در آنها مدنظر بــوده با توضیحات 
مسئوالن آگاه شدند و در پایان سئواالت خود را با این 

مسئوالن در میان گذاشتند.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان در پایــان این بازدید، در نشســتى خبرى که 
در خانه معلم شــماره 3 اصفهان برگزار شــد، گفت: 
جشــنواره هاى تجلیل از خیرین که امسال در ایستگاه 
بیستم قرار دارد با هدف ترغیب خیرین و تبیین فضاى 
آموزش و پرورش انجام شــده، که این مهم با همدلى 

موفقیت به ارمغان داشته است.
محمدحســین ســجاد گفــت: انگیــزه خیریــن در 
مدرسه سازى، شــرایط اقتصادى نیســت بلکه انگیزه 
انسانى اســت که در هر مقطعى خود را نشان مى دهد 
و اصوًال سمت و سوى کمک خیرین مدرسه ساز رو به 

افزایش است.
وى افزود: در ســال 92، خیرین 30 درصد پروژه ها را 
ســاخته و تحویل آموزش و پرورش دادند در حالى که 
این میزان در سال گذشته، 75 درصد بود. این در حالى 
است که ما در جشــنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز 
در ســال گذشــته 47 میلیارد تومان کمــک مردمى 
داشــتیم که این میزان تعهدات در جشــنواره بیستم
در ســال جــارى تاکنــون بــه 64 میلیــارد تومان

 رسیده است. 
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان یکى از مشکالت در استان را مدارس تخریبى 
که آن هم به عمر ســاختمان مربوط مى شود دانست و 
گفت: ما توانستیم طى شش سال با کمک خیرین 58 
درصد مدارس تخریبى استان را بازسازى کنیم که البته 
میانگین کشورى آن 49 درصد بوده و استان اصفهان 
در بین استان هاى کشور از نظر وجود مدارس تخریبى 

در جایگاه چهاردهم قرار دارد.
ســجاد با بیــان اینکــه ســرانه فضاى آموزشــى از 
شاخص هاست، گفت: میانگین سرانه فضاى آموزشى 
براى هر دانش آموز در کشــور 5/17 مترمربع بوده که 
در اســتان اصفهان این ســرانه 6/46 مترمربع است 
که وضعیت خوبى اســت و از این نظر ما در کشور دهم 

هستیم. 

وى اســتاندارد ســرانه فضاى آموزشــى در جهان را 
هم 8/39 مترمربــع بیان کرد و گفت: تا دســتیابى به 
استانداردهاى جهانى در سرانه فضاى آموزشى باید راه 

طوالنى طى شود.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان سیاســت دولت را تحصیل ســاکنین حاشیه 
شهرها و اتباع در یک مدرســه اعالم کرد و گفت: ما از 
محل اعتبارات کمیســاریاى عالى پناهندگان، تاکنون 
دو مدرســه از جمله در زینبیه ســاخته ایم و به زودى 
سومین مدرسه در خیابان شــانزده مترى نزدیک پل 
عاشق اصفهانى افتتاح خواهد شــد و اتباع بیگانه هیچ 

محدودیتى براى تحصیل در مدارس ما ندارند. 
سجاد مى گوید: سال گذشته به دلیل فرونشست زمین 
که یک پدیده قهرى است 60 مدرسه را تخلیه کردیم. 
این در حالى اســت که از 5300 مدرســه استان، 850 

مدرسه تخریبى است.
وى کمبود زمین را از مشکالت جدى و اساسى برشمرد 
و گفت: یکى از مشکالت دیگر آن است که با توجه به 
قرارداد مشارکتى با خیرین که 60 درصد هزینه ساخت 
مدرسه را خیرین پرداخت مى کنند و 40 درصد بقیه را 
باید دولت بدهد، تعدادى از این پروژه با پرداخت سهم 
خّیر به انجام رسیده، ولى سهم دولت تأمین نشده، که در 
نتیجه پروژه بالتکلیف بوده و حتى براى مردم مزاحمت 
ایجاد مى کند که امید است سهم دولت پرداخت شود، تا 

پروژه به اتمام برسد.
ســجاد توضیح داد: در مجموع 430 پروژه با 515 هزار 
مترمربع زیربنا در اســتان اصفهان در حال انجام است 
که 65 درصد این پروژه ها مردمى و مشارکتى است و از 
430 پروژه، 130 پروژه متعلق به خیرین است که منتظر 

اعتبارات دولتى براى اتمام آنها هستیم.
وى با بیان اینکه ما در استان اصفهان به هیچ وجه کپر 
نداریم، گفت: در اســتان اصفهان 30 کانکس به طور 
مستقل، مدرسه است که از این میزان 15 کانکس زیر 
چهار نفر و بقیه تا 19 دانش آموز دارند، 50 کانکس هم 
در مدارس استان وجود دارد که از آنها به عنوان کمکى 
مدارس شــامل انبار، بوفه و... استفاده مى شود که قرار 

است همه این کانکس ها هم جمع آورى شود.
سجاد مى گوید: در سال جارى مدارس سبز در اولویت 
قرار دارد، مدارســى که روى صرفه جویى آب، فضاى 
سبز، زیباسازى، اســتفاده بهینه از امکانات مدرسه و... 

تمرکز کند.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: 65 درصد مدارس استان اصفهان امروز 
از سیستم شــوفاژ براى گرمایش اســتفاده مى کنند و 
استانداردسازى شده اند و امسال امیدواریم با تخصیص 
اعتبارات الزم در این زمینه، بتوانیم 35 درصد بقیه را به 

سیستم شوفاژ مجهز کنیم.

سجاد افزود: در سال هفتادوهشــت، 36 پروژه با 204 
کالس و زیربناى 24850 مترمربع پروژه هاى مردمى و 
مشارکتى تحویل آموزش و پرورش استان اصفهان شد 
که این میزان در سال 96 به 93 پروژه با 490 کالس و 

زیربناى 73826 مترمربع رسید.
***

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز استان 
اصفهان هم با بیان اینکه در بیستمین جشنواره از خیرین 
مدرسه ساز تجلیل مى شود با اشاره به تاریخچه تشکیل 
مجمع خیرین مدرسه ســاز در کشور و استان گفت: 20 
سال پیش، پس از تدوین اساسنامه با همکارى سازمان 
نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس کشور، در راستاى 
جذب خیرین اقدام کرد و اســتان اصفهان از اولین ها 

در این زمینه بود.
زهره میردامادیان افزود: ما در استان اصفهان بیش از 
هزار خّیر مدرسه ساز داریم که 25 درصد آنان را بانوان 

تشکیل مى دهند.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز استان 
اصفهان اظهار کــرد: ما در کنار خیرین مدرسه ســاز، 
خیرین مدرســه یار هم داریم که نســبت بــه تأمین 
تجهیزات، نمازخانه، ســالن چند منظــوره و... فعالیت 

مى کنند.
میردامادیان مى گوید: از ابتداى تشکیل مجمع خیرین 
مدرسه ساز اســتان اصفهان، با کمک هاى مالى اندك 
و پول خــرد خیرین، تاکنــون 26 پروژه زیباســازى، 

ایمن سازى و... مدارس به انجام رسیده است. 
***

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان نیز 
با قدردانى از تالش خبرنگاران در انعکاس فعالیت هاى 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: برگزارى 
جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در 
سال هاى مختلف، نشان از اســتحکام تشکل مجمع 
خیرین مدرسه ساز داشــته و این همه مدیون همدلى 
مجموعه نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و 

پرورش و مجمع خیرین استان است.
فریدالدین عبدیزدان گفت: اگر کمک خیرین نبود امروز 

آموزش و پرورش، مدارس چندنوبته داشت.
***

معاون مشــارکت هاى مردمى اداره کل نوســازى و 
توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان هم شعار رویش 
نیک اندیشان جوان در بیستمین جشــنواره تجلیل از 

خیرین مدرسه ساز را جذب جوانان خّیر دانست.
محسن جعفرپور گفت: در بیستمین جشنواره تج لیل از 
خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان، 64 میلیارد تومان 
تعهد از سوى خیرین داده شــده و پیش بینى مى شود 
پس از برگزارى این جشنواره، این میزان به 70 میلیارد 

تومان افزایش یابد.

نصف جهــان  هشتمین دوره آموزشى ویژه مدیران با 
عنوان حقوق شهروندى و شفافیت با حضور مسئوالن 
و مدیران شهرى در سالن همایش کتابخانه مرکزى 

شهردارى اصفهان برگزار شد.
شهردار اصفهان در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشى 
دو روزه گفت: اصفهان شهر خالق شناخته شده و در 
یونسکو به ثبت رسیده است و در حقیقت شهر خالق، 
شهرى است که در آن خالقیت در عرصه هاى مختلف 

هنرى، فرهنگى، علمى، فناورى و... مشهود باشد.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه شــهر خالق باید به 
سوى شهر هوشمند حرکت کند و بتواند انسان را محور 
حرکت هاى خود قرار دهد، گفت: اگرچه اساس شهر 
هوشمند فنى است ولى در این شهر انسان مدنظر است 
و ما در شهر هوشمند به دنبال ارائه خدمات با کمترین 
قیمت، کیفیت برتر و البته سرعت بیشتر به شهروندان 
خواهیم بود. وى افزود: ما با بهره گیرى از علوم مختلف، 
سعى خواهیم کرد شــهر را ارزان با درآمدى خوب و 
محیط زیســت پاك اداره کرده و در حقیقت سرمایه 

اصلى شهر، ذهن انسان باشد.
شهردار اصفهان گفت: بنابراین شهر خالق باید شهر 
هوشمند هم باشد تا شهروند ساخته شده و با این نگاه، 
شهر را بســازد. نوروزى مى گوید: ما به دنبال راهى 
هســتیم تا اصفهان بتواند در جایــگاه اصلى خود با 
تمدن کهن، سرمایه هاى انسانى و اجتماعى، طبیعت 
زیبا و شهروندان هنرمند باشد و در حقوق شهروندى، 
اصفهان سرآمد باشد و این دوره سعى در مسیر حرکت 

در این راستا دارد.
وى محور اصلى انتخاب مشــاورین و کارهاى انجام 
شده در شهردارى اصفهان را توجه به انسان دانست 
و گفت: هیچ خدمتى نمى تواند بدون انســان صحیح 
به انجام برســد و اگر در شــهردارى اصفهان مشاور 

شفاف سازى داریم الزمه شهر است.
شهردار اصفهان گفت: ما ســعى در آشنایى با حقوق 
شهروندى و شفاف سازى داریم تا هیچکس به دلیل 
دورى از اطالعات ضرر نکند و کسانى هم با داشتن 

اطالعات، یک شبه ره صد ساله را نروند.
وى ادامه داد: ما بودجه، امــوال منقول و غیرمنقول 
را با بهره گیــرى از علوم روز ثبــت کرده ایم تا همه 
آگاه باشند و این حق مردم اســت که بدانند چرا که 
پنهان کارى و جلوگیرى از دسترســى به اطالعات، 
فرصت ســرمایه گذارى را مى گیرد و شهر نمى تواند 
مسیر صحیح را طى کند و بیمار مى شود و در نتیجه 

نارضایتى ایجاد خواهد شد.
نوروزى از مقدمــات امضاى تفاهمنامــه با وزارت 
دادگســترى براى آموزش هاى شهروندى خبر داد و 
گفت: از این طریق شهروندان مى توانند با حقوق خود 
بیشتر آشنا شوند در نتیجه مطالبه گر باشند و ما مدیران 

باید پاسخگو باشیم و شفاف سازى صورت گیرد.
شهردار اصفهان اظهار کرد: ما براى اولین بار مشاور 
شفاف سازى و مبارزه با فساد را در کشور انتخاب کردیم 
و امید است این دوره هاى آموزشــى به بخش هاى 

مختلف تسرى یابد. 
***

در ادامه معاون حقوق بشــر و امور بین الملل وزارت 
دادگســترى درخصوص حقوق شهروندى در فرآیند 
اعمال ادارى گفت: بشــر در نیمه هاى قرن بیستم از 
مرارت ها عبور کرد تا خویشتن را به دستیابى حقوقى 
برســاند که از آن به عنوان حقوق بنیادین بشــر یاد 

مى کنیم.
محمود عباسى با بیان اینکه بشر براى امنیت و صلح، 
باید به حقوق پاى بند باشد، گفت: یکى از محورهاى 
اساسى حقوق بشر در سخنان اندیشمندانه است که 
نمونه هاى عینــى و اصلى آن را در شــهر اصفهان، 

مى توان دید.
عباسى ادامه داد: در اصفهان همه زمینه هاى تحقق 
شــهر شــهروندمدار و مبتنى بر حقوق شهروندى 
آماده اســت  و باید به احیــاى تمدن پیشــین خود
 مبتنــى بــر اخــالق شــهروندى پرداختــه

 و اصفهان اســتعداد پایلوت بودن حقوق شهروندى 
را داراست.

وى با بیــان اینکه در عرصه حقــوق کودك تاکنون 
گام هاى خوبى برداشته شــد هم گفت: باید زمینه اى 
فراهم شــود تا دیگر کودك کار نداشــته باشیم و در 
این راستا اجالس بین المللى حقوق کودك را برگزار 

خواهیم کرد.
عباســى گفت: اگر شــوراها مى خواهند شــوراى 
شهردارى نباشند باید مســائل حقوق شهروندى را 
مدنظر قرار داده و طرحى نو ارائه دهند و پاسخگوى 

مطالبات مردم باشند.

شهروندان اصفهانى با حقوقشان آشنا مى شوند 850 مدرسه اصفهان تخریبى است
ساسان اکبرزاده

آغاز بازرسى بهداشتى
 از چاه هاى آب سطح شهر 
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 خدمات شهردارى را سیاه نمایى نکنید
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امکانات مدیریت بحران سمیرم 
کافى نیست

شهردار سمیرم:

2

شهردار ســمیرم، امکانات و توان 
شهردارى این شهر را کافى ندانست 
و گفــت: امکانــات موجــود، تنها 
جوابگوى نیاز و مدیریت بحران براى 
سه هزار نفر از جمعیت 27 هزار نفرى 

این شهر است.
حســینعلى صادقى خواستار فراهم 
کــردن زمینــه افزایــش امکانات 
مدیریــت بحران این شهرســتان 

شد. 

3

اجراى 
طرح آزادسازى

 در خیابان 
«تاالر» نیاسر

3

در اولویت بودن 
آبادانى

 محله هاى
 کمتر توسعه یافته

 شاهین شهر

2

40 میلیارد ریال 
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اوراق مشارکت براي 
شهرداري ها 

آغاز ساماندهى پارك هاى محلى دولت آباد

پرنده هاى میدان کمال الملک کاشان خانه دار شدند

اجراى عملیات خط کشى معابر
اصلى و فرعى نوش آباد

شهردار شهرضا خواستار شد:

2

اهم اقدامات 
شهردارى گلپایگان 

در سال جارى

امروزه رشد روزافزون شــهرها و توسعه شهري با توسعه 
صنعتى همراه شــده و در برخى شهرها این ارتباط چنان 
عمیق است که در صورت عدم وجود یک نظام کالبدي 

مؤثر، باعث نابه سامانى شهر در حال توسعه مى شود.
رشد شهرهاي صنعتى در کشور ما چنان حیرت آور بوده 
که همه ابعاد زندگى شهروندان را دچار تغییرات دامنه دار 
و عمیقى کرده است. بنابر این، جبران برخى پدیده هاي 
ناخوشایند نظیر مشاغل مزاحم از طریق همگامى با آخرین 
روش ها و ساز و کارهاي نوین توسعه شهري، از ملزومات 

اجتناب ناپذیر مدیریت شهري خواهد بود.

مشاغل مزاحم از دیدگاه قانون
بند 20 ماده 55 قانون شــهرداري : جلوگیري از ایجاد و 
تأسیس کلیه اماکن که موجب بروز مزاحمت براي ساکنین 
یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مکلف 
است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها ، گاراژهاي عمومى 
و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنیــن مراکزي که مواد 
محترقه مى سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداري و 
بطور کلى تمام مشاغل و کسب هایى که ایجاد مزاحمت 
و سر وصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات 
و جانوران نماید، جلوگیــري کند و در تخریب کوره هاي 
آجر و گچ و آهک پزي و خزینه گرمابه هاي عمومى که 
مخالف بهداشت است، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت 
در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه 
که کارکردن آنها دود ایجاد مى کند، از آلوده شدن هواي 
شهر جلوگیري نماید.شهرداري در مورد تعطیل و تخریب 
و انتقال به خارج از شهر، مکلف است مراتب را ضمن دادن 
مهلت مناسبى به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب 
ملک به نظر شهرداري معترض باشد،  باید ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به کمیسیونى مرکب از سه نفر که از طرف 

انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند.
گفتنى است؛ رأي کمیسیون قطعى و الزم االجرا است و 
هرگاه راي کمیسیون مبنى بر تأیید نظر شهرداري باشد و 
یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر 
شخصا اقدام نکند، شهرداري به وسیله مأمورین خود راسا 

اقدام خواهد نمود.
***

داراي  هــا  شــهرداري  قانــون   55 مــاده 
28 بنــد اســت کــه بــه بیــان وظایــف قانونــى 
شــهرداري ها اختصاص دارد، اما به موجب بند 20 ماده 
یاد شده که در 27 بهمن سال 1345 خورشیدي اصالح 
شــد، جلوگیري از ایجاد و تأســیس تمامى اماکنى که 
به گونه اى موجب بروز مزاحمت براي ســاکنان شــهر 
مى شــوند، در وظایف شــهرداري ها گنجانده شــده و 

شــهرداري ها را مکلف کرده تا از تأســیس کارگاه ها، 
گاراژهاي عمومــى، تعمیرگاه ها، مراکــز دامداري و به 
طورکلى تمامى مشاغلى که به گونه اى براي ساکنان شهر 

ایجاد مزاحمت مى کنند، جلوگیري کند.
***

از آنچه در متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداري آمده است، 
عناوین ذیل را مى توان به عنوان تکالیف قانونى شهرداري 

استخراج کرد:
*جلوگیري از ایجاد و تأســیس اماکنى که به گونه اي 

موجب بروز مزاحمت براي ساکنان شهرهاست.
*جلوگیري از ایجاد و تاســیس اماکنى که به گونه اى 

فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهري است.
*جلوگیري از تأسیس تمامى مشاغل و کسب هایى که 
مزاحمت، ســر وصدا، دود و عفونت ایجاد نمایند یا باعث 

تجمع حشرات و جانوران شوند.
*اقدام در خصوص تخریب کوره هاي آجر، گچ و آهک 
پزي و خزینه گرمابه هاي عمومى که در تعارض با بهداشت 

شهري هستند.
*تعطیلى و انتقال تأسیسات یاد شده.این در حالى است 
که با شــکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فرعیات 
مربوط به موضوع مى توان حدود اختیــارات یا تکالیف 
قانونى شهرداري را مشــخص کرد. ممکن است تصور 
شود شهرداري تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد 
از ادامه فعالیت جلوگیري نماید، در حالى که به نظر میرسد 
این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکى اینکه قانونگذار 
در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلى است که ایجاد 
مزاحمت مى نمایند یا مغایر اصول بهداشــتى در شهرها 

هستند و زمانى که قانون اجازه داده است شهرداري در این 
مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیري کند، به طریق اولى و 
به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این 

خصوص نیز عمل کند.
 دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است، 
جنبه حصري نــدارد و به عبارتى محصــور به عناوین و 
مواردي که آمده ، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلى دارد و به همین 
دلیل شهرداري مى تواند با رعایت تشریفات و مراحلى که 
در این بند قید شده با مشــاغل مزاحم و مخالف با اصول 

بهداشتى برخورد کند.
***

عده اي از حقوقدانان بر این عقیده هستند که بند 20 ماده 
55 قانون شهرداري ها، به دلیل تصویب قانون حفاظت و 
بهسازي محیط زیست  مصوب 1353 و اصالحى 1371 
و بر اساس مستفاد از مواد 9 و 10 و 11 نسخ شده است و 
اعتبار قانونى ندارد. این عــده معتقدند که به موجب ماده 
9 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، همچنین به 
اســتناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف، 
تکالیف قانونى در خصوص برخورد با واحدهاي آالینده به 
سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، بنابراین 
حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخــر در تصویب و اجراي 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353 و 
1371 ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها منسوخ است 
و جایگاهى براي شهرداري براي برخورد با مشاغل مزاحم 
شــهري ندارد.عمده دالیلى که مى توان در خصوص رد 
استدالل و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است: قانون 
شــهرداري به ویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 1345 

اصالح شده است، به مشــاغل و فعالیت هایى اشاره دارد 
که در داخل محدوده قانونى و حریم مصوب شهر فعالیت 
مى نمایند، در حالى که قانون حفاظت و بهسازي محیط 
زیست صرفا به این محدوده اختصاص ندارد و از این نظر، 
قانون شهرداري خاص تلقى شده و قانون عام موخر نمى 
تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.تأکید اصلى بند 20 ماده 
55 بر عنوان«مزاحمت براي سکنه شهر و عنوان مغایرت 
با اصول بهداشت در شهر»است، در حالى که تاکید ماده 9 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست بر عنوان «آلودگى 
محیط زیســت و عنوان زیان آور به حال انسان یا سایر 
موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به 
دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونى یاد شده متعارض 

نیستند و قابل جمع مى باشند.

برخورد شهردارى با مشاغل مزاحم چگونه 
است؟

بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها، وظیفه اى دشوار و البته 
مشخص را بر عهده شهردارى ها گذاشته است. هدف این 
ماده، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانى است که 
به نحوى که موجب بروز مزاحمت براى ساکنان یا مخالف 

اصول بهداشت در شهرها باشد...
 بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها، وظیفه اى دشوار و البته 
مشخص را بر عهده شهردارى ها گذاشته است. هدف این 
ماده، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانى است که 
به نحوى که موجب بروز مزاحمت براى ساکنان یا مخالف 
اصول بهداشت در شهرها باشد. بند 20 ماده 55 همچنین 
منجر به تولد کمیسیونى هم شد. مهمترین وظایف این 

کمیسیون، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس اماکنى است که به 
نحوى موجب بروز مزاحمت براى ساکنان شهرها مى شود.

 البته اهداف دیگرى نیز در تأسیس این کمیسیون نقش 
داشته اند، مانند جلوگیرى از ایجاد و تأسیس اماکنى که به 
گونه اى فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهرى است یا 
جلوگیرى از تأسیس و فعالیت تمامى مشاغلى که مزاحمت 

و سروصدا ایجاد مى کنند.

نقش کمیسیون در دعاوى موضوع بند 20
در صورتى که شخصى بعد از مشاهده مشاغل زیان آور و 
آلوده کننده بخواهد موضوع را در کمیسیون بند 20 ماده 
55 قانون شهردارى ها پیگیرى کند، باید به کجا مراجعه و 

شکایت خود را چگونه مطرح کند؟
پاسخ این اســت که در صورت مشاهده چنین مشاغلى، 
شهروندان مى توانند شکایت خود را به حوزه هاى معاونت 
امور شهرى و فضاى سبز مناطق شهردارى ها یا ادارات 
ساماندهى مســتقر در مناطق یا به شرکت ساماندهى و 

مشاغل و صنایع مزاحم اعالم کنند. 
پس از اعالم شکایت، کارشناسان ادارات ساماندهى که 
به حوزه معاونت امور شهرى و فضاى سبز وابسته  هستند، 
به بررسى و بازدید از محل و تهیه گزارش اقدام مى کنند 
و در صورت وارد دانستن شکایت، در اجراى بند 20 ماده 

55 قانون شهردارى ها، نظریه خود را صادر خواهند کرد.
با توجه به نوع فعالیت صنایع و مشاغل، این نظریه ها در 
اشکال مختلف صادر مى شــود. براى مثال، در خصوص 
مشاغل مزاحم و پرسروصدا در صورتى که موجب تولید 
دود یا پخش ذرات شیمیایى نشوند، مهلت مناسب براى 

رفع مزاحمت صادر مى شود. 
همچنین در خصوص مشاغلى که به گونه اى مزاحمت آنها 
موجب سلب آسایش سایر ساکنان مى شود یا در صورتى که 
وجود فعالیت هاى مذکور با شرایط محل مناسب نباشد، رأى 

به تعطیل و پلمپ محل داده مى شود.

تصمیم گیرى در مورد مشاغل آالینده
کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها یک مرجع 
رسیدگى کننده ادارى است و زیرمجموعه قوه قضائیه نیست. 
بنابراین، آیین دادرسى حاکم بر آن با دادگاه هاى عمومى 
متفاوت است.  نحوه تصمیم گیرى کمیسیون در خصوص 
صنایع و مشاغل آالینده و آنهایى که در تعارض بهداشت 
شهرى هستند، به این ترتیب است که بر اساس تصویب نامه 
هیئت وزیران، «انجام عملى که موجبــات آلودگى هوا را 
فراهم کند، ممنوع است و شهردارى اقدام به صدور نظریه در 

خصوص انتقال آنها به خارج از شهر مى کند.»

نتیجه اجرا نکردن احکام کمیسیون
احکام مراجع قضائى و شــبه قضائى الزم االجرا هستند و 
دولت اجراى آنها را تضمین مى کند. بنابراین به آســانى 
نمى توان از زیر بــار اجراى هیچ رأیى شــانه خالى کرد. 
شهردارى در نظریه هاى خود، با توجه به موارد ذکرشده، 
مهلت الزم را براى اجراى نظریه به مالکان مى دهد. چنانچه 
ظرف مهلت تعیین شده، براى رفع مزاحمت یا انتقال شغل 
به خارج از شهر اقدام نشود، شــهردارى ها رأسا به وسیله 

مأموران خویش براى اجراى نظریه اقدام مى کنند. 

امکان اعتراض به آراى کمیسیون
ممکن است این سوال پیش آید که آیا نظریه صادرشده 
در مناطق قطعى است و باید بى درنگ اجرا شود یا خیر؟ 
در پاســخ باید گفت که نظریه شهردارى ظرف مدت 10 
روز قابل اعتراض در کمیســیون بند 20 ماده 55 قانون 
شهردارى ها است. این کمیسیون داراى 3 عضو است و در 

شوراى اسالمى شهر تشکیل مى شود.
در صورتى که صاحبــان صنایع به نظریه شــهردارى 
اعتراضى داشــته باشــند، مى توانند اعتراض خود را در 
دبیرخانه کمیسیون ثبت کنند. کمیسیون پس از بررسى 
و در صورت وارد دانســتن اعتراض، آن را نقض و اقدام 
به صدور رأى مى کند و در غیر این صورت، با ابرام نظریه 
شهردارى براى اجرا، رأى را به شهردارى مى فرستد تا پس 

از ابالغ، براى اجراى آن اقدام کند.
رأى کمیســیون بند 20 ماده 55 قطعى است و بر اساس 
قانون جدید دیــوان عدالت ادارى، ظرف ســه ماه قابل 

شکایت در دیوان عدالت ادارى است. 

شهرها چگونه از مشاغل مزاحم پاك مى شوند؟

کاشان،کاشان، عدالت در اختصاص بودجه عدالت در اختصاص بودجه
 به محالت را تجربه مى  به محالت را تجربه مى کندکند
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مدیر نظارت بر اجــراى ضوابط شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: صدور پروانه ساختمانى نقش 
بسزایى در رونق ساخت و ساز دارد، اما این روش، یک راه 
حل موقت بوده و باید در پى درآمد پایدار براى شهردارى 

گام برداشت.
مهرداد محلوجى اظهار داشــت: صدور پروانه ساختمانى 
نقش بسزایى در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته 
به امور ساختمانى دارد.وى با اشاره به مراحل صدور پایان 
کار ساختمان ها، افزود: متقاضیان باید به شهردارى منطقه 
محل سکونت خود مراجعه، نقشــه هاى به روز و مطابق 
اجرا به شــهردارى ارایه و پس از تأیید مهندســان ناظر، 

اقدام به اخذ نوبت بازدید کنند تا کارشناســان شهردارى 
از محل بازدید و گزارش مربوطه تهیه و اعالم شود.مدیر 
نظارت بر اجراى ضوابط شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در ایــن فرایند چنانچه تخلفى انجام و 
ســاختى مازاد بر پروانه صورت گرفته باشد، این تخلفات 
به کمیسیون ماده 100 ارسال، تا پس از تعیین تکلیف در 

کمیسیون به شهردارى عودت داده شود.
وى گفت: اگر تخلفى در ساخت و ســاز توسط مالک یا 
پیمانکار انجام نشده باشد و ســاخت با نقشه ها و پروانه 
ساختمان مطابقت کند، پس از اخذ استعالم هاى مورد نیاز 

پایان کار ظرف 15 روز صادر مى شود.

محمود اشــرفى، شــهردار نوش آباد از اجراى عملیات 
خط کشى معابر اصلى و فرعى این شهر خبر داد و گفت: 
خط کشــى راه ها، از عالئم ترافیکى مهم محســوب 
مــى شــود کــه نقــش موثــرى در کاهــش

 ســوانح  رانندگــى و ایمنــى شــهروندان داشــته 
و تأثیــر بــه ســزایى در روان ســازى ترافیــک 

دارد.
وى ادامــه داد: کنتــرل ترافیــک، فراهــم آوردن

 محــورى قابــل رویــت در طــول شــبانه روز، 
تســهیل در امــر عبــور و مــرور راننــدگان و 
زیبا ســازى معابر شــهر، از اهداف اجــراى این پروژه

 مى باشد. 
اشــرفى با بیــان این کــه خط کشــى ها بــه طول 
بیــش از 20 کیلومتــر در اکثــر خیابان هاى ســطح
 شهر انجام شده اســت، افزود: براى اجراى این پروژه، 
اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال تامین و هزینه شــده 

است.
 وى  همچنیــن بــه عملیــات رنگ آمیزى ســنگ 
جــداول ســطح شــهر اشــاره کــرد و گفــت: این 
طرح بــه منظــور زیبا ســازى معابــر، بــا هزینه اى
 بالــغ بــر  300 میلیــون ریــال در حــال انجــام

 مى باشد.

درآمدهاى پایدار
 نیاز امروز شهردارى ها

اجراى عملیات خط کشى معابر 
اصلى و فرعى نوش آباد

انتصابات جدید در شهردارى 
گز برخوار

محمود بخشى، شـهردار گز برخوار به منظور پویایى 
سـازمانى و اسـتفاده بهینه از نیروى انسانى در جهت 
خدمت رسانى بهتر به شهروندان ، انتصاباتى جدید  در 

شهردارى گز انجام داد..
وى«امیرعباس گرامى» را به سـمت سرپرست اداره 
خدمـات و ایمنـى شـهرى، «حسـین ایـزدى» را به 
سـمت مسـئول امور فنى، عمرانى و ترافیک، «على 
محمد شـیرانى» را به سـمت مدیر دفتر امور سرمایه 
گذارى و طرح هاى راهبردى و نیز مسئول رسیدگى 
به تقاضاهـاى تفکیک یا افـراز اراضـى، «حجت ا... 
قادرپناه» را به سمت مسئول امور درآمد و نوسازى و « 
غالمعباس محمدى» را به عنوان مسئول امور نقلیه 

شهردارى گز برخوار منصوب کرد.

نخبگان در مبارکه به همکارى 
دعوت شدند

شهردار مبارکه گفت: از نخبگان و فرهیختگان شهر 
مبارکه دعوت مى کنیـم تا با رویکـردى داوطلبانه و 
خیرخواهانه، هرگونه پیشنهادى را جهت رفاه، توسعه 

و پیشرفت شهر ارایه کنند.
سـجاد خالـوزاده بـا تاکیـد بـر حمایـت از طرح هاى 
پژوهشـى و تحقیقاتـى دانشـجویان اظهارداشـت: 
حمایت از این طرح ها، عالوه بر ایجاد انگیزه در آنها، 
گره گشاى بسیارى از مشـکالت و باعث تسهیل در 

ارایه خدمات است.
وى بـا بیـان اینکـه شـهردارى و شـوراى شـهر بـا 
بهره گیـرى از طرح ها و تحقیقات نخبـگان، خدمات 
بهترى به مردم ارایه مى دهند، افزود: یکى از اولویت 
هاى شوراى اسالمى شهر مبارکه، حمایت از ایده ها 

و طرح هاى نخبگان شهر است.
وى تصریـح کـرد: از نخبـگان و فرهیختگان شـهر 
مبارکه دعـوت مى کنیـم تـا هرگونه پیشـنهادى را 
جهت رفاه، توسعه و پیشرفت شهر ارایه کنند و در امور 

شهرى مدیریت شهرى را یارى کنند. 
وى افـزود: نخبـگان، مشـاوران داوطلـب مدیریت 
شـهرى هسـتند کـه امیدواریـم بتوانیـم بیشـتر از 

حضورشان بهره ببریم.

توزیع 5000 کیسه پارچه اى 
در گلپایگان

شهردار گلپایگان گفت: تولید و توزیع پنج هزار کیسه 
پارچه اى در راستاى فرهنگ سازى در عدم استفاده از 
کیسه هاى پالستیکى در سطح شهر گلپایگان انجام 
شد.محمدامین جمالى با اشاره به اینکه در سال جارى 
سرانه فضاى سـبز نسـبت به سال گذشـته یک متر 
افزایش داده مى شـود، خاطرنشـان کرد: نقاشى هاى 
دیوارى و زیباسازى سطح شهر نیز به متراژ هزار متر 

مربع در گلپایگان انجام شده است.
وى همچنیـن با اشـاره به این کـه عملیـات احداث 
کارخانـه بازیافت زبالـه تاکنون 80 درصد پیشـرفت 
داشته اسـت، یادآور شـد: روزانه 30 تن زباله از سطح 
شهر گلپایگان جمع آورى مى شود که هر کیلو زباله از 

مبدأ تا مقصد 100 تومان هزینه در بردارد.

تدارك گسترده«خالقیت» در 
شهردارى نجف آباد

فردوسـى، مدیـر عامـل سـازمان رفاهـى تفریحى 
شهردارى نجف آباد با تشـریح ویژه برنامه هاى این 
سـازمان در نیمه اول امسـال گفت: با توجـه به قرار 
گرفتـن موضوع علـم و خالقیت بـه عنـوان یکى از 
محورهاى فعالیت سـازمان، رسـتوران بازى و کتاب 
کندو و خانه شکوفه به عنوان پایگاه هاى اصلى حوزه 

خالقیت در سازمان انتخاب شده اند.
وى با اشـاره به تدارك ویژه برنامه هـاى خالقانه در 
زیرمجموعه هاى مختلف این سازمان طى روزهاى 
پنج شنبه هر هفته، خاطر نشان کرد: در این برنامه ها 
که از ساعت 9 تا 11 صبح برگزار خواهند شد، برنامه 
هایى با عناوین «1.2.3 بازى»، «دنگ، دنگ، بازى، 
شـادى»، «یادگیرى با طعم لذت» و «مـن، مامان و 
بازى» تدارك دیده شده اند که زمان دقیق برگزارى 

هر کدام به تدریج اطالع رسانى خواهد شد.

روى خط

شهردار سمیرم، امکانات و توان شهردارى این شهر را 
کافى ندانست و گفت: امکانات موجود، تنها جوابگوى 
نیاز و مدیریت بحران براى سه هزار نفر از جمعیت 27 

هزار نفرى این شهر است.
حســینعلى صادقى خواســتار فراهم کردن زمینه 
افزایــش امکانات مدیریت بحران این شهرســتان 

شد. 
وى با اشــاره بــه اینکه بافــت هاى فرســوده در 
بخش هایى از شهر سمیرم به ویژه دو محله کوشک و 
زیربند قلعه نیاز به بازسازى دارد، گفت: در این زمینه، 
ستاد بازآفرینى بافت هاى فرســوده در این مناطق 

تشکیل شده است.
* **

شــهردار ســمیرم در بخش دیگرى از سخنانش 
جلوگیرى از بحــران آب و مدیریــت مصرف آب 
را مهمتریــن موضوع فرا روى مدیریت این شــهر 
عنوان کرد و افزود: براى جلوگیرى از بحران آب در 
فصل گرم سال، باید اصالح الگوى مصرف را دنبال 

کنیم.
وى با اشاره به افت و کاهش شدید ذخیره آب هاى 
زیر زمینى منطقه سمیرم اظهار کرد: میزان دبى آب 
چاه هاى قدیمى هم از 10 لیتر در ثانیه به چهار لیتر در 

ثانیه کاهش یافته است.

شــهردار شــهرضا گفت: اگر درباره خدمات شهردارى 
قضاوت مى شود، باید به منابع درآمدى و امکانات آن هم 
توجه شود، ســیاه نمایى درخصوص خدمات شهردارى 

صحیح نیست.
رحیم جافرى با بیان اینکه در شــهرضا پنج نقطه کمتر 
توســعه یافته وجود دارد، اظهار داشت: طرح بازآفرینى 
این مناطق، به عنوان یکى از 12 شــهر کشور، تصویب 

و ابالغ شد.
وى ادامه داد: ساخت سالن ورزشى در محله «ترك  آباد» 

و اختصاص سهمیه قیر به مناطق حاشیه اى، با حمایت 
و پیگیرى نماینده مردم در مجلس، از خدماتى بوده که 
براى ارایه خدمات بهتر به این بخش ها انجام شده است.

شــهردار شــهرضا با بیان اینکه 20 هزار و 654 نفر از 
جمعیــت شــهرضا در مناطق حاشــیه اى ســکونت 
دارند، تصریح کرد: این مناطق شــامل «اســالم آباد»، 
«خمینى آباد»، «ترك آباد»، «جرم افشار»، «منوچهرآباد» 
و «طالقانى» هستند که یک پنجم مساحت شهر را شامل 

مى شوند.
جافرى با بیــان اینکه از اعتبارات تملــک دارایى براى 
خدمات رســانى به این مناطق بودجه اى به شهردارى 
تعلق پیدا نکرده است، گفت: اگر درباره خدمات شهردارى 
قضاوت مى شود، باید به منابع درآمدى و امکانات آن هم 
توجه شود، ســیاه نمایى در خصوص خدمات شهردارى 

صحیح نیست.
وى با بیان اینکه توزیع نامتوازن امکانات در شهر و حاشیه 
همیشه وجود داشته است، تأکید کرد: این وضعیت همیشه 
از سوى شهردارى محکوم شده و براى اصالح آن از همه 

توان شهردارى استفاده شده است.

شهردار باغبادران گفت: گاهى اوقات شاهد آن هستیم که بعضى از افراد فرصت طلب درصدد هستند تا 
محصوالت دیگر مناطق را به نام باغبادران به فروش برسانند.

اردشیر محمدى با بیان اینکه ظرفیت خوبى در محصوالت باغى داریم، اظهارداشت: محصوالت منحصر 
به فردى در منطقه باغبادران وجود دارد که اگر بر نحوه تولید و توزیع آن ها درست مدیریت نکنیم، از بین 
خواهند رفت.وى از برگزارى جشنواره«به» و «گردو» در باغبادران خبر داد و تصریح کرد: حفظ این دو 
محصول ارزشمند غذایى، در منطقه براى ما بسیار ضرورى است و ما اجازه نخواهیم داد این محصوالت 
دستخوش تغییرات شود.شــهردار باغبادران معرفى اصالت گردوى باغ بهادران را یکى دیگر از اهداف 
برگزارى جشنواره در این منطقه دانست و متذکر شد: گاهى اوقات شاهد آن هستیم که بعضى از افراد 
فرصت طلب درصدد هستند تا محصوالت دیگر مناطق را به نام باغبادران به فروش برسانند که این کار 
آسیب جبران ناپذیرى به محصوالت این منطقه خواهد رساند.وى حمایت از محصوالت بومى و باغداران 
منطقه را، یک اصل اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: برخى از محصوالت موجود در باغبادران قابلیت 

عرصه جهانى دارند و به جرات مى گوییم که این شهر مهد تولید پولکى و نبات در کشور است.
***

محمدى با تأکید براینکه موانع پیش روى ورود ســرمایه گذاران بخش خصوصــى به باغ بهادران باید 
برداشته شود، یادآور شد: تشریفات ادارى طوالنى مدت در نهادها، ســرمایه گذاران را دلسرد مى کند و 
امیدواریم مسئوالن به  ویژه سازمان گردشگرى،  با نگاه ویژه اى به این موضوعات توجه کنند تا شاهد 

رونق اقتصادى در منطقه باشیم.

امکانات مدیریت بحران سمیرم کافى نیست
شهردار سمیرم: 

شهردار کاشان از اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال اعتبار جهت بهسازى و ساماندهى 
تردد در جاده فین در سال جارى خبر داد.

سعید ابریشمى راد گفت: با توجه به استقبال زیاد گردشگران از مجموعه تاریخى باغ 
فین در فصل گالبگیرى، دو طرح آزادسازى براى بهبود وضعیت ترافیکى در مسیر آن 

منطقه پیش بینى شده که جز با مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست.

وى افــزود: نخســتین محــور بــراى آزادســازى چهار بــاغ تا انتهــاى محله 
حیدرى است و دومین محور نیز ادامه جاده حســن آباد مى باشد که به نام شهیدان 

کشمشى مزین شد.
شهردار کاشان بیان داشت: این مسیر هزار و 170 متر طول دارد و در طراحى هاى 
گذشته به آن توجهى نشده بود که با توجه به نظر معتمدان محلى، نقشه بردارى و 

طراحى صورت گرفت.
وى اضافه کرد: این مسیرها براى تکمیل به 50 هزار مترمربع آزادسازى نیاز دارند 
که با توجه به درخواست معتمدان، گرچه هزینه بسیارى براى شهردارى دربر خواهد 

داشت، اما در اولویت قرار دارد.
***

ابریشمى راد در ادامه ساخت فرهنگســرا، زمین چمن مصنوعى و آزادسازى محور 
مصلى به مســکن مهر را از دیگر فعالیت هاى مهم در منطقه فین کاشان در سال 

جارى عنوان کرد.
وى با تاکید بر توسعه تعامالت اجتماعى شــهردارى با مردم براى انجام طرح هاى 
عمرانى گفت: براى نخستین بار در دوره جدید مدیریت شهرى در پنج منطقه و 16 
ناحیه، یک بودجه مشخص مبتنى بر نظر مردم و نیازهاى ناحیه ها تدوین و ارائه شد، 

چرا که رسیدگى به تعامالت اجتماعى مهمتر از ساخت کالبد شهر است. 

40 میلیارد ریال براى بهسازى جاده فین اختصاص یافت

روابط عمومى شهردارى گلپایگان به تشریح اهم اقدامات شــهردارى گلپایگان در فروردین ماه 
سال جارى پرداخت.

بر اســاس این گزارش، این شــهردارى در حوزه عمران و شهرســازى اقدام به اصالح هندسى 
نصب عالیــم ترافیکى و اجــراى چراغ  بلــوار «شــهید عابدى» و بلــوار «مادر» بر اســاس 
مصوبه شــوراى ترافیک، پیاده رو ســازى تقاطع خیابان آبشــار و بلوار شــهید بهشتى، اصالح 
جوى هاى بلوار ولیعصر(عج)، لوله گذارى جوى هاى ســطح شــهر و تعمیر جداول سطح شهر

 پرداخته است.
همچنین اصالح آبخورى پارك فاطمیه، تهیه نقشه ســه بعدى محله هاى شهر گلپایگان و بازار 
سنتى، برگزارى کارگاه هاى تخصصى ویژه تســهیلگران در حوزه بازآفرینى شهرى و   نظارت بر 
تخلفات شهرى و صدور اخطاریه در حوزه هاى ساختمانى، رفع سد معبر و مشاغل مزاحم از دیگر 

اقدامات این شهردارى بوده است.
این روابط عمومى اعالم کرد: جمع آورى، حمل و انتقال بیش از هزار تن زباله،  تخصیص کد پستى 
به برخى از منازل شهرك الوند و تسطیح معابر شهرك الوند و مسکن مهر و  انجام 37 مورد عملیات 
ایمنى و آتش نشانى و 45 ساعت آموزش کارکنان واحد آتش نشانى بویژه در صعود و فرود از ارتفاع 

از دیگر اقدامات این شهردارى بوده است.
همچنین در زمینه حقوقى و امالك نیز شهردارى گلپایگان اقدام به تملک و تخریب امالك در مسیر 

بلوار امام رضا (ع) کرده است.

اولین جلسه کمیته کاهش هزینه ها، با هدف 
نظارت حداکثرى بر هزینه ها، ضمن رعایت 
صرفه و صــالح شــهردارى و در چارچوب 
بودجه مصوب در شهردارى دولت آباد برگزار 

شد.
حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد گفت: در 
راستاى کاهش و مدیریت هزینه ها، کمیته 
کاهش هزینه ها با رویکــرد انجام امورات 

شهردارى با کمترین بار مالى تشکیل شد.
وى اضافه کرد: مدیریت شهرى در نظر دارد 
در شــرایط کنونى با مدیریت منابع مالى و 
حداکثر بهره بردارى از امکانات و ظرفیت ها 
و ایجاد ساختار مناسب براى کاهش مصرف 
نهاده هاى مختلف به ویژه مصرف انرژى، 
کاهش قابل توجهى در هزینه هاى مربوطه 

داده شود.
فدایى با بیــان اینکه تشــکیل این کمیته

 مى تواند راهکار بسیار خوبى براى مدیریت 
هزینه ها باشد، خاطرنشان کرد: استفاده بهینه 
از منابع انسانى، اصالح فرایند هاى ادارى، 
حذف یا کاهش ضایعــات و دوباره کارى ها 
و صرفه جویى در زمان و انــرژى ، با اتخاذ 
تمهیداتى موثر و کارآمد، از وظایف مهم این 
کمیته در راســتاى منافع مدیریت شهرى و 

شهروندان است.

تشکیل کمیته 
کاهش هزینه ها 

در شهردارى دولت آباد  

 خدمات شهردارى را سیاه نمایى نکنید

اهم اقدامات شهردارى گلپایگان در سال جارىبرگزارى جشنواره «به» و «گردو» در باغبادران

شــهردار کاشــان گفت:کاشــان معنــاى عدالــت در اختصــاص بودجه بــه محالت 
را بــراى نخســتین بــار تجربه مــى کند. ســعید ابریشــمى راد بــا بیان اینکــه براى

 توســعه، نیازمنــد حمایت مــردم هســتیم، اظهار داشــت: ایــن موضــوع در همه ما 
دلگرمى ایجاد مى کند و وحدت و مشارکت، زمینه ساز اعتماد بوده و اصل اساسى پیشرفت 

است.
شهردار کاشان بیان داشت: در این دوره، تمامى نواحى شهرى از بودجه مشخص برخوردار 

شده اند.
وى با اشاره به اینکه شهردارى به دنبال این موضوع است تا در مدیریت مشارکتى، مساجد را 
به عنوان یک پایگاه اجتماعى ارزشمند معرفى کند، نقش این اماکن را به عنوان  کانون وحدت 

محالت انکار ناپذیر مى دانیم.
به گفته وى، توسعه بدون فرهنگ امکان پذیر نیســت و وظیفه شهردارى، ارتقاى فرهنگ 

عمومى بوسیله مشارکت اجتماعى است.
شــهردار کاشــان، طرح معتمدین محله را، اولین برنامه ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى 
عنوان کــرد و گفت: جامعــه نیازمند مثبت اندیشــى اســت و توســعه، با اعتمــاد رقم 

خواهد خورد. 

کاشان، عدالت در اختصاص بودجه به محالت را 
تجربه مى کند
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مفیدى، رئیس شــوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل 
گفت: بــا آبادانى منطقه مخالف نیســتیم، ولى ذره اى از 
منافع شهرستان آران و بیدگل در طرح کمربندى کاشان 

نمى گذریم. 
عبدالرحیم مفیدى با اشاره به موضوع کمربندى کاشان و 
بحث هاى صورت گرفته در این باره اظهار داشت: ذره اى از 

منافع شهرستان آران و بیدگل نمى گذریم.
وى در مــورد زمزمه هاى مطرح شــده در رابطه  مذاکره 
با مســئوالن کاشــان بــراى واگذارى منطقــه یحیى 
آباد به این شهرســتان، در برابر امتیــاز عبور کمربندى 
کاشــان تأکید کرد: به هیچ عنوان، یحیــى آباد معامله

 نخواهد شد.
وى نخستین شرط براى مذاکره در خصوص کمربندى 
کاشــان را، ایجاد راه هاى ارتباطى مناســب و در شــأن 
مردم آران و بیدگل عنوان کرد و افــزود: در تالش براى 
راه اندازى جاده گرمســار در ســریع ترین زمان ممکن

 هستیم.
مفیدى در پاسخ به گمانه زنى ها در مورد تأثیر و نقش نماینده 
مردم کاشان و آران و بیدگل بر تصمیم گیرى هاى شوراى 
شهر تصریح کرد: نماینده شهرستان، نماینده تمام منطقه 
است و تعامل خوبى نیز صورت گرفته است، اما دیدگاه هاى 

دکتر ساداتى نژاد به ما دیکته نمى شود.

شهردار گلپایگان گفت: بهســازى و مرمت حمام تاریخى 
بهشت گلپایگان آغاز شد.

محمدامین جمالى با بیان اینکه شهردارى گلپایگان به عنوان 
دبیر ستاد بازآفرینى شهرستان، اقداماتى را در راستاى این 
امر برنامه ریزى کرده است، اظهار داشت: ستاد بازآفرینى 
شهرستان گلپایگان از اواسط سال 96 به منظور مشارکت در 
طرح بازآفرینى شهرى در سه شهر گلپایگان، گوگد و گلشهر، 
با مشارکت سایر دستگاه هاى ذیربط به ویژه خدماتى، یک 
برنامه اقدام مشترك را شــروع و آیین نامه هاى آن را به 

دستگاه هاى مختلف ارسال و ابالغ کرده است.
شــهردار گلپایگان با تشــریح پروژه هاى در دست اقدام 

بازآفرینى در سه شــهر گلپایگان، گوگد و گلشهر و تعیین 
میزان نوع مشــارکت دســتگاه هاى ذیربط با همراهى 
شــهردارى ها، تصریح کرد: با همکارى عوامل اجرایى و 
مجموعه هــاى ذیربط، اســتارت کار بازآفرینى از ابتداى 
سال جارى شروع خواهد شــد.وى با اشاره به کلنگ زنى 
پروژه حمام تاریخى بهشــت گلپایگان که قرار اســت در 
مجموعــه اى بــه مســاحت 360 مترمربع بــا عنوان 
«بازارچه هنر و صنایع دستى» احداث شــود، افزود: طى 
این پروژه، در کنار حمام ســنتى و قدیمى محله در باغشاه 
گلپایگان، احداث و بهره بردارى رستوران سنتى، بهسازى و 

مرمت حمام تاریخى بهشت انجام خواهد شد.

آغاز بهسازى و مرمت حمام 
تاریخى بهشت گلپایگان 

ذره اى از حق آران در ماجراى 
کمربندى کاشان نمى گذریم

آسفالت شدن مرکز جامع 
سالمت خالدآباد 

با همکاري شــهرداري خالدآباد و شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان نطنز، عملیات آسفالت محوطه 
داخلــی و خیابــان ورودي مرکز جامع ســالمت 
جواداالئمه(ع) شــهر خالدآباد به مســاحت تقریبی 
سه هزار و 500 مترمربع، با صرف هزینه بالغ بر 750 

میلیون ریال اجرا شد.

جدولگذارى اطراف رودخانه 
سودآباد شهرضا

مهدى طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى 
شــهرضا گفت: در حدود چهار هزار مترمربع  طول  

طرفین رودخانه سود آباد جدول گذارى شد .
وى ســاماندهى  اطراف رودخانه سود آباد  در جهت 
حفظ ایمنى،  تثبیت گذرهاى اطراف رودخانه و بهبود 
عبور و مرور و زیبا ســازى شهرى را، از جمله اهداف  

این طرح عنوان کرد. 
وى با اشــاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به 
عنوان طرح هایى براى توســعه و آبادانى شهر بسیار 
حائز اهمیت است، اظهار داشت: پروژه  ایمن سازى، 
بهسازى و جدولگذارى حاشیه رودخانه سود آباد  به 
طول چهار هزار متر مربع ،  بــا اعتبارى بالغ بر یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال انجام شده است.

تجهیز «پارك شهروند» هرند
با نصب وســایل ورزشــى و حرکــت درمانى، میز 
شــطرنج و نصب کفپوش ایمنــى در محوطه بازى 
کودکان«پارك شــهروند» شــهر هرند، این پارك 

مجهزتر و کامل نر شد.

معارفه سرپرست اداره 
معمارى و شهرسازى درچه

واعظ مقدم، شــهردار درچه طى حکمى«ســجاد 
قنبرى» را به عنــوان سرپرســت اداره معمارى و 
شهرســازى و «علیرضا ابوالحســنى» را به عنوان 
مسئول امور شهرسازى، معمارى و باز آفرینى پایدار 

شهرى شهردارى درچه منصوب کرد.

اختصاص نیمى از بودجه شهردارى 
کوشک به طرح هاى عمرانى 

بودجه امسال شهردارى کوشــک 59 میلیارد ریال 
تعیین شد.

شهردار کوشک گفت:58 درصد از این بودجه براى 
اجراى طرح هاى عمرانى اختصاص یافته است.

على قربانــى افزود:اجراى طرح جــاده مواصالتى 
کوشک و کهریزسنگ به شــهرهاى زازران ، درچه 
و تیرانچى ، طرح دفع آبهاى ســطحى و همچنین 
ســاخت میدان اصلــى از ورودى ســمت غرب، از 

طرح هاى اولویت دار این شهرد ارى است.
وى با اشاره به اقامتگاه باغ شهر کوشک گفت: بیش 
از 95درصــد از بودجه شــهردارى، از محل  اقامت 

گردشگران در این باغ تامین مى شود.

پاکسازى بستر خشک 
رودخانه زاینده رود

 شهردار زاینده رود گفت: دستیابى به محیط زیستى 
ســالم تنها با آموزش و فرهنگ سازى میسر خواهد 
شد، بر همین اساس، شــهردارى و شوراى اسالمى 
شهر زاینده رود برآن شــد با برنامه ریزى، اقدام به 
پاکسازى بستر خشــک رودخانه زاینده رود با کمک 

شهروندان کند.
ابوالفضل توکلى ادامه داد: امــروزه به دلیل افزایش 
جمعیت و فعالیت انسان ها، شاهد افزایش تولید زباله 
هســتیم که این خود به یکى از مشکالت کره زمین 
تبدیل شده است، چراکه افزایش حجم زباله ها، عالوه 
بر آلودگى زمین با هزینــه هاى باال براى دفع همراه 
است و از سوى دیگر، دفن زباله بصورت غیراصولى 
و بهداشتى مشکالت جبران ناپذیر زیست محیطى 

به دنبال دارد.

روى خط

مهــرداد مختارى، رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
شاهین شــهر گفت: باتوجه به اینکه برخى از محله ها 
و حاشیه هاى شاهین شهر از توســعه یافتگى کمترى 
برخوردار است، شوراى اسالمى شهر اولویت هاى کارى 

خود را بر توسعه و پیشرفت آن مناطق قرار داده است.
وى در ادامه با اشاره به پروژه بزرگ زیرگذر میدان امام 
حسین(ع) گفت: این پروژه از بلوار شهید محمد منتظرى 
به بلوار آیت ا... طالقانى و بالعکس اجرا مى شــود که با 

احداث آن، یکى از نقاط حادثه خیز شهر مرتفع مى شود.
مختارى اظهار داشــت: از دیگر پروژه هاى شــاخص، 
اصالح ورودى شهر از ضلع شرق (پل شهداى گرگاب) 
مى باشد که با اجراى این طرح، عالوه برافزودن به زیبایى 

شهر، مشکل حادثه خیز بودن آن نیز اصالح خواهد شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شــاهین شهر خاطر نشان 
کرد: احداث فضاى سبز، ورزشــگاه، واحدهاى تجارى 
در محله مسکن مهر و همچنین ارائه خدمات عمرانى در 
محله گلدیس را در برنامه هاى کارى داریم که امیدواریم 
با همکارى ارگان هاى مربوطه، بتوانیم در اولین فرصت 

پروژه ها را عملیاتى نماییم.
مختارى با اشــاره به موقعیت جغرافیایى شاهین شهر 
گفت: این شهر پتانسیل ها و ظرفیت هاى باالیى براى 
سرمایه گذارى دارد که شهردارى و شوراى اسالمى شهر، 
حضور سرمایه گذاران را در این شهر هموار نموده و در این 
راستا ، بسیارى از پروژه هاى تجارى و تفریحى در سطح 

شهر تعریف شده است.

در اولویت بودن آبادانى
 محله هاى کمتر توسعه یافته شاهین شهر

در ادامه طرح آزادسازى خیابان ها و معابر اصلى شهر نیاسر،100متر مربع ملکـ« اصغرسیدى» به صورت عرصه 
واعیان در خیابان تاالر،  با توافق و کسب رضایت مالک، 

آزادسازى و تعریض شد.
سبحان نظرى، شهردار نیاســر در رابطه با این اقدام 
گفت: عملیات آزاد سازى این ملک، در روزهاى شروع 
فصل گالبگیرى در رینگ اصلى شهر ، تاثیر به سزایى 

در باز کردن گره ترافیکى در فصل گردشگرى دارد .
وى شریان هاى اصلى عبور و مرور شهرى را، نیازمند 
توجه جدى دانســت و اظهار داشت: بازگشایى معابر، 
آزادسازى در کوچه ها و خیابان هاى متعدد، هدفى بوده که از ابتدا در راستاى تحقق آن اقدام کرده ایم و شهروندان 

در این خصوص همکارى و مشارکت  داشته اند.

سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان از نصب النه هاى مخصوص پرندگان در میدان کمال الملک خبر داد.
محمدحسین واحدیان از رونمایى النه هاى زیبا براى 
نصب در میدان کمال الملک کاشان خبر داد و گفت: 
هم اکنون ســبک زندگى، معمارى و شهرسازى به 
سمتى سوق یافته است که این کار مى تواند عالوه بر 
زیباسازى چهره شهر، حس نشاط و سرزندگى را نیز به 

همراه داشته باشد.
وى گفت: ایــن طرح، عالوه بر زیبایى بخشــیدن به 
شهر، مامنى اســت براى پرندگانى که امروز کمتر در 

سطح شهر وجود دارند.
وى اضافه کرد :  50 النه رنگى از جنس چوب و عایق ضد آب توسط شهردارى منطقه یک کاشان  در میدان کمال 

الملک نصب شد.

مهدى طبیبیان، معاون عمران شهرى شهردارى شهرضا   از آغاز طرح بازسازى و نکوسازى  پیاده رو هاى خیابان 
مرکزى این شهر خبر داد .

وى با اشــاره به برنامه ریزى انجام شده در جهت زیبا 
سازى فضاهاى شــهرى و بهبود عبور و مرور عابرین 
در پیاده روهاى سطح شهر  گفت: در حال حاضر این 
طرح با زیرسازى و اصالح پیاده روهاى خیابان شهید 
بهشــتى، حدفاصل میدان حر تا چهارراه شهردارى و 
میدان تاسوعا آغاز شده است و در صورت تأمین اعتبار 

الزم ، این طرح در سایر معابر نیز اجرا خواهد شد.

مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان گفت: 
اگر براى پرونده اى در کمیسیون ماده 100 رأى مبنى بر 
جریمه صادر شده باشــد و مالک توان پرداخت آن را به 
صورت یک جا نداشته باشد، مى تواند به شهردارى منطقه 
مراجعه و طى یک توافق، جریمه را به صورت اقساطى 

پرداخت کند.
غالمعلى فیض اللهى اظهارداشت: بخشنامه اى هم در 
این راستا از سوى وزیر کشور صادر شده که شهردارى ها 
مى توانند جرایم ماده 100 را تقسیط کنند، اما نمى توانند 

به دلیل تقسیط، مبلغ جرایم را کم یا زیاد کنند.
وى در پاســخ به این ســئوال کــه اگر جریمــه ماده 
100پرداخت نشــود، آیا حکم تخریب صادر مى شود؟، 
تصریح کرد: اگر مالک ساختمان از پرداخت جریمه امتناع 
کند، شــهردارى منطقه مى تواند پرونده را به کمیسیون 
ماده 100 ارجاع داده تا به دلیل عــدم پرداخت جریمه، 

حکم تخریب صادر شود.
وى با بیــان اینکه ماده 100 شــهردارى در جهت نظم 
بخشــیدن به شهرسازى و ساخت و ســازهاى شهرى 
فعالیت مى کند، ادامــه داد: مالــکان 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 
شــهردارى پروانه (مجوز) دریافت کنند و شهردارى نیز 
مکلف به جلوگیرى از انجام عملیات ســاختمانى بدون 
مجوز و خالف پروانه صــادره در زمین هاى محصور و 

غیر محصور است.

مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شــهردارى اصفهان در 
خصوص مبناى محاســبه جرایم تخلفات ساختمانى، 
اظهارداشــت: مبلغ تخلفات ســاختمانى باید به زمان 
تخلــف صادر شــود، یعنــى اگر ســاخت خالف یک 
ساختمان مربوط به 30 سال پیش است و امروز پرونده آن 
در کمیسیون ماده 100مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر 
اساس 30 سال پیش حساب شود، چون وظیفه شهردارى 
بوده کــه در آن زمان بــه پرونده رســیدگى مى کرد، 
حال که کوتاهى کرده، باید ضرر آن را خود شــهردارى 

بپردازد.

فیض اللهى گفت: رأى عمومى دیوان عدالت ادارى نیز 
به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رأى صادر 
کرده که تخلفات ساختمانى باید به زمان تخلف بررسى 

و محاسبه شود.
مدیرکمیسیون هاى ماده 100شهردارى اصفهان گفت: 
کمیســیون ماده 100 شهردارى در رســیدگى به انواع 
تخلفات ســاختمانى صالحیت ذاتى دارد، بدان معنا 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.

عضو شوراى اســالمى شــهر بادرود گفت: 
اصالح تعرفه برق منطقه گرمســیرى بادرود، 

مطالبه مردم این دیار کویرى است.
محســن نوین بخت اظهار داشت: با توجه به 
فرارســیدن فصل گرما، هزینه هــاى برق در 
شهرستان نطنز سرسام آور مى شود که در این 
راستا، مى طلبد تا مسئوالن توجه ویژه اى داشته 
باشند تا تعرفه برق مناطق گرمسیرى به ویژه 

منطقه کویرى بادرود اصالح شود.
***

حسین میرزاییان، عضو دیگر شوراى اسالمى 
شــهر بادرود نیز  با بیان اینکــه روزانه چهار 
میلیون لیتر مصرف آب کولرهاى آبى در بادرود 
است، گفت: براى صرفه جویى در مصرف آب 
شــهرى، دولت باید تعرفه برق منطقه بادرود 
را نیم بها محســوب کند تا زمینه اســتفاده از 

کولرهاى گازى به جاى آبى فراهم شود.
این عضو شــوراى عالى اســتان هــا افزود: 
ســال ها اســت که مردم این منطقه کویرى 
خواهان  محاسبه تعرفه برق مصرفى خانگى 
براساس تعرفه هاى مناطق گرمسیرى هستند، 
اما تاکنون هیچ اقــدام عملى در این خصوص 

اتخاذ نشده است. 

تعرفه برق مناطق 
گرمسیرى اصالح شود

عضو شوراى شهر بادرود:

امکان پرداخت قسطى جرایم ماده 100 وجود دارد اجراى طرح آزادسازى در خیابان «تاالر» نیاسر

پرنده هاى میدان کمال الملک کاشان خانه دار شدند

آغاز نکوسازى پیاده روهاى«خیابان مرکزى» شهرضا

با همراهى و همدلى شهروندان، زنگار فرســودگى از چهره شهر دولت آباد 
پاك مى شود.

با توجه به بارندگى هاى اخیر و ریزش قســمت هاى عمده اى از دیوارهاى 
اغلب منازل قدیمى خالى از سکنه و جهت جلوگیرى از بروز خطرات احتمالى 
براى شــهروندان، با هماهنگى مالکین ابنیه هاى مذکور و به استناد بند 14 
ماده 55 قانون شهردارى، پس از کسب رضایت از مالکین، نسبت به رفع خطر

 اقدام شد.
گفتنى است؛ شــهردارى براى مالکان بافت هاى فرســوده تسهیالتى از 
جمله تخریب و حمل رایگان نخاله و ضایعات ساختمانى توسط شهردارى، 
دیوارکشى باقیمانده امالکى که قسمتى از آن در مسیر واقع گردیده و مالک 
حاضر به آزادسازى مسیر اســت را پس از تصویب در شوراى اسالمى شهر،
 به عنوان بســته هاى تشــویقى در راســتاى ســاماندهى بافت فرسوده

 پیش بینى کرده است.

شهردار نجف آباد گفت: طى سال گذشته بیش 372 هزار متر مربع آسفالت 
در سطح مناطق پنج گانه انجام شده که بیشترین سهم آن، مربوط به آسفالت 
معابر خاکى و جدید االحداث با 46 درصد، به میزان 171هزار متر مربع بوده 

است.
مســعود منتظرى، مناطق یک و 5 بــا 88 و 33هزار متر مربــع به عنوان 
جایگاه هاى اول و دوم مناطق از نظر میزان آســفالت معابر خاکى و جدید 
االحداث یاد کرد و اظهار داشت: از کل آسفالت صورت گرفته در این مدت، 
30 درصد معادل 111هــزار متر مربع به صورت ترمیــم و لکه گیرى بوده 
که بیشترین ســهم آن به مناطق یک و 3با 62 و 15هزار متر مربع مربوط 

بوده است.
منتظرى اجراى روکش را، دیگر بخش پروژه هاى آسفالت شهردارى نجف 
آباد عنوان کرد و اضافه کرد: در این بخش نیز 89هــزار متر مربع عملیات 

آسفالت صورت گرفته است.

وزش باد شدید، موجب شکستن و از ریشه درآمدن بیش 
از 60 اصله درخت در سطح شهر خوانسار و باغ هاى این 
شهرستان شد. شهردارى خوانساراز شهروندان خواست 
از پارك خودرو و عبور از زیر درختــان، به ویژه درختان 

فرسوده و کهنسال خوددارى کنند. 

شکستن
 و از ریشه درآمدن 
60 اصله درخت
 در خوانسار

زنگار فرسودگى از چهره دولت آباد
 پاك مى شو د

اجراى 372هزار متر مربع آسفالت
 در نجف آباد 
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آگاه باشــید! آنچه از دنیا روى آورده بود پشــت کرد و آنچه 
پشــت کرده بود روى آورد و بندگان نیکوکار خدا آماده کوچ 
کردن شدند و دنیاى فانى را با آخرت جاویدان تعویض کردند. 
برابر دنیا خویشتندار و برابر آخرت دلباخته باشید. آنکس را 
که تقوا بلند مرتبه کرد خوار نشمارید و آن را که دنیا عزیزش 

موال على (ع)کرد گرامى ندارید. 

شهردار و پرسنل شهردارى دولت آباد در روز زمین پاك، در حرکتى نمادین پارك معلم 
را از زباله هاى موجود پاکسازى کردند.

شهردارى درچه اعالم کرد: خیابان 16 مترى البرز به خیابان حضرت امام سجاد(ع) 
این شهر آزادسازى شد.

شهردار آران وبیدگل طى حکمى«امیر حسین بهروان» را به عنوان سرپرست سازمان 
آتش نشانى و خدمات شهردارى آران وبیدگل منصوب کرد.

روابط عمومى شــهردارى کرکوند اعالم کرد: به منظور کاهش تصادفات در بلوار
 امــام خمینى(ره) کرکوند، شــهردارى این شــهر اقــدام به نصب ســرعت گیر 

کرد.

روابط عمومى هرند اعالم کرد: مشکل اســناد مالکیت 86 هکتار از اراضى شهرك 
عالمه امینى هرند حل شد.

شهردار طرق رود گفت: سه طرح عمرانى شامل ساختمان شوراى حل اختالف، پست 
بانک و ساختمان شوراى شهر طرق رود افتتاح و به بهره بردارى رسید.

جمشید اسماعیلى تصریح کرد: این سه طرح به مساحت 183 متر مربع از سال پیش 
آغاز و با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال تکمیل شده است.

وى بیان داشت: محوطه سازى این طرح ها با هزینه اى بالغ بر 250 میلیون ریال آغاز 
شده و تجهیزات داخلى آن نیز در آینده تامین خواهد شد.

وى با تاکید بر این که هزینه ســاخت این طرح ها طبق توافقنامه شهردارى با اداره 
پست، بر عهده شهردارى طرق رود بوده اســت، گفت: ساختمان هاى پست بانک، 
شوراى حل اختالف و شوراى شهر طرق رود که در بلوار اصلى این شهر، جنب اداره 

مخابرات واقع شده است، با حضور مسئوالن شهر طرق رود افتتاح شد.

پاکسازى پارك معلم دولت آباد 
توسط خانواده شهردارى

آزاد سازى خیابان 16 مترى البرز
 در درچه

انتصاب سرپرست آتش نشانى
 آران و بیدگل

نصب سرعت گیر در
 بلوار امام خمینى(ره) کرکوند

حل شدن مشکل اسناد مالکیت 
اراضى«شهرك عالمه امینى» هرند 

افتتاح3 طرح عمرانى با اعتبارى بالغ بر 
یک میلیارد ریال در طرق رود  

فونداســیون ســاختمان آتش نشانى  روابط عمومى شهردارى وزوان اعالم کرد: 
شهردارى وزوان اجرایى شد.

روابط عمومى شهردارى سین از اجراى پروژه الیروبى و رفع آبگرفتگى معابر سطح 
این شهر خبر داد.

اجراى فونداسیون ساختمان آتش نشانى 
شهردارى وزوان

اجراى پروژه الیروبى و رفع آبگرفتگى 
معابر سین 

جلب رضایت مردم باید دراولویت 
قرار گیرد 

آغاز آیین گالبگیرى در نیاسر 

على مرتضوى، شهردارمنظریه گفت: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم باید 
دراولویت قرار گیرد تا مردم هرچه راحت تر بتوانند مشکالت خود را مطرح کنند و ما 

ملزم به رسیدگى به کارهاى مردم هستیم.

آیین گالبگیرى در نیاسر برگزار شد.  سبحان نظرى، شهردار نیاسر با اشاره به اینکه 
این آئین سنتى 200ساله برگرفته از اعتقادات مردم این شهر است، گفت:کشاورزان 
نیاسرى براى شکرگزارى از نعمت گل و فراوانى این محصول، بخشى از گل هاى 
محمدى خود را به این مراسم مى آورند و پس از گرفتن گالب ناب، براى غبارروبى و 

عطر افشانى عتبات عالیات، امامزادگان و بقاع متبرکه کشور ارسال مى کنند.

شهردار دولت آباد گفت: با توجه به اینکه مکانى خاص 
که بتواند پاســخگوى نیازهاى فرهنگى، ورزشــى و 
تفریحى بانوان در دولت آباد باشد وجود ندارد، تکمیل 
پروژه باغ بانوان بــا اعتبارى بالغ یــک میلیارد و 150 
میلیون تومان در اولویت کارى مدیریت شــهرى قرار 

گرفته است.
حمیدرضا فدایى افــزود: با توجه بــه اهمیت مبحث 
ســرمایه گذارى در فرایند کارى شهردارى، مجموعه 
مدیریت شهرى آمادگى کامل براى حمایت از سرمایه 

گذار را دارد.
وى اظهارداشت: از انجایى که هدف ما خدمت به مردم 

است، با تمام توان در کنار سرمایه گذار خواهیم بود.
وى با اشاره به مشکل نقدینگى در شهردارى ها از جمله 
شهردارى دولت آباد ، گفت: با وجود مشکل نقدینگى در 
شهردارى، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام با سرعت باال 

در اولویت کارى ما است.
***

وى با اشــاره به کمبود آب و نزدیک شــدن به فصل 
تابستان، پروژه پساب فاضالب را از دیگر اولویت هاى 
مدیریت شهرى این شهر عنوان کرد و گفت: جلسات 
متعددى با کارشناسان مرتبط با این موضوع برگزار شد 

و پروژه هم اکنون در فاز مطالعاتى است.
***

شــهردار دولت آباد در بخش دیگرى از ســخنانش با 
تاکید بر ساماندهى پارك هاى محلى، خاطرنشان کرد: 
پارك هاى ســطح شــهر دولت آبــاد جذابیت هاى 
الزم براى پــارك در حد و اندازه پارك شــهرى براى 
شــهروندان را ندارد و ســاماندهى آنها از اولویت هاى 

مجموعــه مدیریت شــهردارى اســت که ســاماندهى 
پارك «معلــم» و پارك «ســید محمد» با اعتبــارى بالغ 
بر 400 میلیون تومان در حال بررســى اســت. وى ادامه 

داد: تکمیل کتابخانه کربکند، آزادســازى و زیرســازى و 
آسفالت مسلم ابن عقیل، آزادســازى 25 مترى کربکند و 
25 مترى فاز گل ها، جمع آورى آب هاى سطحى، تکمیل

سرویس هاى بهداشتى در پارك هاى سطح شهر و همچنین 
تابلوهاى ورودى و راهنمایى سطح شهر از دیگر پروژه هاى 

شهردارى است که در دستور کار قرار گرفته است.

 محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور گفت:  
واقعیت امر این است که در حوزه قطار شــهري اقدامات خوبی انجام شده است، ولی می توانستیم در 

سال گذشته بسیار بهتر کار کنیم.
وي ضمن تشــریح فرایند و چگونگی اخذ مجوز انتشــار اوراق مشارکت توسط شــهرداري ها براي

پروژه هاي قطار شهري در آخرین روزهاي سال 96 اظهار داشت: متاسفانه در سال هاي گذشته به دالیل 
گوناگون از این ظرفیت بزرگ شهرداري ها نتوانستند استفاده کنند و عمال  این ظرفیت مغفول ماند.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور افزود: با تالش ها و 
ارتباطاتی که صورت گرفت براي سال جارى پنج هزار و 500 میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت  
براي شهرداري ها  در خصوص اجراي پروژه هاي قطار شهري ها در نظر گرفته شده است که بر اساس 

شاخص ها، تخصیص پیدا خواهد کرد.
افشانی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه هاي قطار شهري، جمعیت شهري، تعداد قطارهاي موجود و میزان 
کیلومترخطوط آماده بهره برداري، از جمله شاخص هاي مورد نظر براي تخصیص واگن هاي خریداري 

شده و همچنین ابالغ مجوز انتشار اوراق مشارکت خواهد بود.

رئیس شوراى اسالمى شــهر بهارســتان با اشاره به 
پیگیرى ها براى استقرار بخشدارى در شهر بهارستان، 
گفت: نیاز است یک نهاد باالدستى در شهر حضور داشته 

باشد و سایر نهاد ها، زیر سایه آن در شهر فعالیت کنند.
مجتبى محبى افزود: شهر بهارستان شهر جدیدى است 
که شرکت عمران وظیفه احداث، آماده سازى و تکمیل 
پروژه هاى عمرانى بزرگ شهر را بر عهده دارد و پس از 
آن، فاز مورد نظر را به منظور تکمیل امکانات و خدمات 

رسانى شهرى تحویل شهردارى مى دهد.
 وى تصریــح کــرد: هم اکنــون فقط فاز یک شــهر 
بهارستان تحویل شــهردارى شــهر بهارستان شده 
است و بقیه فاز ها، به زودى از سوى شرکت عمران به 

شهردارى واگذار مى شود.
محبى ادامه داد: پیگیر اســتقرار بخشــدارى در شهر 
بهارســتان بوده ایم، زیرا نیاز است که نهادى باالتر در 

شهر حضور داشته باشد و سایر نهاد ها زیر سایه آن در 
شهر فعالیت کنند.

رئیس شوراى شــهر همچنین خاطر نشان کرد: پیگیر 
استقرار آرامستان در شهر بوده ایم که مسئوالن بهانه 
آوردند که در طرح جامع شهرى، باید در نظر گرفته شود 

و کار پیگیرى این امر به عهده شرکت عمران است .
***

وى در خصوص اســتقرار بیمارســتان دولتى در شهر 
بهارستان گفت: در این زمینه بسیار پیگیر بوده ایم، اما 
مسائلى در این میان اســت از جمله استاندارد هایى که 
براى ساخت بیمارستان الزم است ، از جمله فاصله دو 
بیمارستان دولتى با یکدیگر و زمینى با مساحت مورد نظر 
براى ساخت، که تاکنون برخى از مسائل حل شده است 

و برخى در حال پیگیرى است.

 شهردار دولت آباد خبر داد؛

آغاز ساماندهى پارك هاى محلى دولت آباد

امکان انتشار5500میلیارد تومان اوراق مشارکت  ضرورت استقرار بخشدارى در شهر بهارستان
براي شهرداري ها 

به منظور پیگیرى مسائل و مشکالت پیش روى شهر باغبادران، نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى 
اسالمى و شهردار باغبادران در نشســتى با اعضاى شوراى اسالمى شهر،  مشکالت و موانع پیش روى 

شهر باغبادران را مورد بررسى قراردادند.
فاضالب و آب آشامیدنى بخش باغبهادران، طرح جامع شــهرى، احداث ساختمان بهداشت و درمان از 
طرف سازمان علوم پزشکى، واگذارى زمین جهت بخش گردشگرى و کارگاه هاى مزاحم شهرى، آتش 
نشانى و خدمات ایمنى بخش باغبهادران، احداث ساختمان دادگاه عمومى بخش باغبهادران، ساختمان 
هالل احمرو اعتبارات آن، ساخت و تخریب ساختمان هاى واقع در باغات، بافت فرسوده، احداث پل سوم 
شهر (دورباط- ملک اباد)، شــروع احداث کمربندى باغبادران به چمها، دوبانده شدن جاده باغبادران به 
کرچگان، تکمیل ورودى شهر از سمت ملک آباد، اجراى شــبکه روشنایى جاده اصفهان- شهرکرد در 
ورودى باغبادران و ... ، از مشکالت و خواسته هایى بود که اردشیر محمدى، شهردار باغبادران به عنوان 

بخشى از مطالبات شهروندان باغبادرانى ، در این نشست مطرح کرد.
نماینده مردم   لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: مطالبات شهروندان باغبادران به حق و با پیگیرى 

و همراهى مسئوالن  قابل حل است.
گفتنى است؛ دراین خصوص، تأمین  57 میلیارد ریال اعتبار به صورت اوراق خزانه ازطرف کوهکن ،قول 

مساعدت و تأمین اعتبار داده شد.

شــهردار تیــران گفــت: بــاغ بانــوان تیــران در ســال جــارى راه انــدازى
 مى شود.

پیمان شــکر زاده اظهارداشــت: باغ بانــوان، یکى از خواســته هاى مهــم و به جاى 
بانــوان تیران اســت که پیــش بینــى مى شــود در اواخر ســال جــارى راه اندازى 

شود.
وى افزود: طراحى باغ بانوان شهر تیران توسط متخصصین انجام شده است و این مجموعه 

فرهنگى تفریحى، ویژه بانوان در دو فاز اجرا مى شود.
شــهردار تیــران تصریح کــرد: بــاغ بانــوان شــهر تیــران در بهترین نقطه شــهر 
ســاخته مى شــود و امنیــت و ایمنى ایــن باغ بســیار بــاال خواهــد بود تــا بانوان 

شهر تیران، با آرامش خاطر به تفریح و ورزش بپردازند.
شکرزاده اضافه کرد: مجموعه فرهنگى تفریحى باغ بانوان شهر تیران در زمینى به مساحت 
چهار هزار متر مربع در شمال شهر تیران ساخته مى شود و براى فاز اول، اعتبارى بالغ بر 

یک میلیارد ریال الزم است.

بررسى مشکالت شهر باغبادران 
راه اندازى باغ بانوان تیران با حضور نماینده مجلس

در سال جارى  


