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شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش دو قطعه زمین به شــماره 11 و 12 از کروکى تفکیکى واقع در 
دهکده ساحلى قلعه سرشــیر به ترتیب حدود مساحت 1900/98 و 1728/41 
مترمربع با کاربرى ویالیى، از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه 

ش هردارى مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

چاپ اول

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و توسعه مقطعى شــبکه کابل، شبکه فیبر دسترسى و XDSL مراکز تلفن شهرستان 
خمینى شهر با برآورد 10/213/000/000 ریال (ده میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 386/000/000 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 از تاریخ 97/01/26 لغایت 97/02/04 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت 

TADAROKAT.TCE.IR 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 ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارز ش 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 97/0053

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت دوم

بزرگى غم درگذشت پدر را تنها کسانى که این پشتوانه بى جایگزین را از دست داده اند 
به درستى درك مى کنند. عروج پدر، از دست دادن تکیه گاه و گوهر بى نظیر و تابنده اى 
است که جـــاى خـالـــى اش را جز انـــدوه چیزى پر نخواهد کرد. اطمینان داریم 
فقط استعانت از درگاه الهى مى تواند این ضایعه را تحمل پذیر نماید. این ماتم جانگداز را 
به جنابعالى و خانواده محترم   صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 

مرحوم، مغفرت و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نماییم. 

ون ه را هللا و ا ا ا

اتحادیه صنف تولیدکنندگان سنگ اصفهان

جناب آقاى مهندس رسول جهانگیرى
ریاست محترم اتاق اصناف اصفهان

امروز، طوفان در شهرطال سازان، خواهان محاسبه مالیات از اجرت ساخت هستندسریال «سلمان فارسى» 5 سال دیگر پخش مى شودحمله مشاور سابق به رئیس جمهور سابق  دستگاه ضبط صدا، دست قاتل را رو کرد استاناستانفرهنگ حوادث جهان نما

قم نباید کشـور شود
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قصه پر غصه     
 برخورد دوگانه

آنا نعمتى، بازیگر «بى وزنى» شد

50 درصد باغات استان در 
معرض خشکسالى شدید است
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حـاال 
بـراى بقـا
 دعا کنید!
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موضوع اشباع شــدن و قدرنشناسى موضوعى است 
که  به کّرات در فوتبال ما دیده شــده است. ایامى که 
سپاهان به طور مرتب قهرمان مى شد با یک شکست از 
سوى هوادارانش مورد انتقاد قرار مى گرفت و حامیانى 
که اشباع شــده بودند دیگر قهرمانى لیگ برایشان 
ارزشى نداشــت، ما آن زمان فکر مى کردیم که این 
فرهنگ ناسپاسى مختص ســپاهانى هاست که از
 قهرمانى هــاى متعدد خــود مغرور و سرمســت

شده اند، ولى حاال...
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امکان خرید و ساکن شدن در خانه هاى تاریخى اصفهانامکان خرید و ساکن شدن در خانه هاى تاریخى اصفهان
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مخالفت  با ایده  جنجالى روحانى اصفهانى

به بهانه ازدواج احمد مهرانفر

لیست شفر، لو رفت

 با رشید خیالمان راحت تر است
 هر چند علیرضا بیرانوند در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا پنج کلین شیت را به نام خود به ثبت رساند، 
اما همچنان در مورد اینکه وى ســنگربان مطمئنى براى تیم ملى در رقابت هاى جام جهانى خواهد بود 

تردیدهاى جدى وجود دارد. 
پنج کلین شیت در شش دیدار آسیایى، این آمار درخشان علیرضا بیرانوند در پرسپولیس است. آمارى که 

شاید هر کسى نتواند آن را کسب کند.
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بازیگران 
«پایتخت» و 
همسرانشان

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قیمت گوشت قرمز از کیلویى 43 هزار 
تومان بیشتر یا کمتر نمى شود.

رسول آقاجانى در خصوص نرخ گوشــت قرمز در بازار اصفهان، اظهار کرد: قیمت 
گوشت گوسفند  از کیلویى 43 هزار تومان است. وى بیان کرد: هر کیلو گوشت درجه 

2 بین 38 تا 40 هزار تومان و بدون استخوان است.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعالم کرد: افزایش قیمتى در 

گوشت قرمز نداشته ایم و اینکه گوشت به کیلویى 50 هزار تومان رسیده، مربوط 
به بازار تهران است.

دوباره سورپرایزمان کن آقاى کى روش
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فرا رسیدن سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) را تبریک مى گوییم 

ب
 هر چند علیرضاا
م اما همچنان در
دیدهاىدهدهاى جدىى دت دتتردیت
پنج کلین شیتت
ن ن شاید هر کسى

ببابا
تخ«پایتخ پ«پایتخا
همسهمس

ت 
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ر 

نرخ گوشت از کیلویى 43هزار تومان کمتر نمى شود
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ابوالفضل ابوترابى، نماینده اصولگراى مردم نجف آباد 
درباره ســعید مرتضوى به «خبرآنالین» گفت: درحال 
حاضر مرتضوى ظاهراً در ایران و تهران است اما هنوز 
به اجراى حکم تمکین نکرده و درخواست اعمال ماده 
477 کرده است، که در جلســه ما با رئیس قوه قضائیه 
ایشان صراحتًا گفته اعمال این ماده را به مدیرکل هاى 

استان ها تفویض کرده است. 
او گفت: بر اســاس این مــاده پرونده بــه دیوان عالى 
کشــور ارجاع مى شــود لــذا مرتضوى درخواســت 
داشــت که این پرونده بــه دیوان عالى بــرود که قرار 
بود ایــن پرونــده بررســى شــود منتها بایــد آقاى 

مرتضوى به اجراى حکــم تن بدهد و بعــد پرونده به 
دیوان برود چون اصل بر درســت بــودن رأى صادره 

است.
ابوترابى با بیــان اینکه بــه آقاى مرتضــوى توصیه 
مى کنم خودش را براى اعمال قانون معرفى کند گفت: 
متأسفانه ایشان آنقدر از نظام هزینه کرده است و باعث 
خسران به نظام شده دیگر آبروى نظام را تحت الشعاع 
قرار داده است. بهتر است ایشان خود را معرفى و دو سال 
حبسش را تحمل کند؛ یک معذرت خواهى هم از مردم 
ایران و خانواده مقتولین بکنــد که اینگونه برایش بهتر

 است.

ســیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد به آخرین آمار زکات 
اخذ شده در کل کشور پرداخت و گفت: طبق آخرین آمار 
به دست آمده در سال گذشته، 370 میلیارد تومان در حوزه 
زکات جمع آورى شــد که 217 میلیارد آن نقد و مابقى به 
صورت کاال بود و از این عدد 68 درصد آن مشمول زکات 
واجب بوده و 32 درصد زکات مستحبى را شامل مى شود. 

رئیس کمیتــه امداد با اشــاره به نحــوه هزینه کرد ارقام 
جمع آورى شده افزود: طبق مصوبه شوراى زکات باید60 
درصد زکات جمع آورى شده براى محرومان و نیازمندان و 
40 درصد براى فعالیت هاى عمرانى و سایر جهات هزینه 
مى شد  ولى امسال خوشبختانه 72 درصد زکات جمع آورى 

شده صرف امور معیشتى، تهیه مسکن، جهیزیه و... براى 
نیازمندان شد که گزارش کامل آن موجود است. 

وى با اشاره به ســهم زکات در هزینه هاى حمایتى امداد 
در سال گذشــته اظهار کرد: در ســال 96، کمیته امداد 
دوهزار و صد میلیــارد تومان درآمد مردمى داشــت که 
370 میلیارد تومان آن ســهم زکات بود که نسبت زکات 
به کل کمک هاى مردمى کمیتــه امداد چیزى معادل 18 
درصد است ولى با  توجه به تالش هاى انجام شده در این 
بخش باید بپذیریم که سهم زکات به نسبت سایر صدقات، 
خیرات و کمک هــاى مردمى به محرومان ســهم کمى

 است.

مرتضوى
 آبروى نظام را برد

سال گذشته370 میلیارد تومان 
زکات جمع شد

متشکریم اما...!
 انتخاب | حسـینعلى حاجى دلیگانـى، نماینده 
مـردم شاهین شـهر بـا اشـاره بـه نامه نـگارى مجمع 
نمایندگان اصفهان با رئیس جمهور درباره مشـکالت 
آبى این استان گفت: طبق پیگیرى هاى معاونت پارلمانى 
رئیس جمهـور بالفاصله نامـه نماینـدگان اصفهان در 
جلسـه هیئت دولت روز چهارشـنبه مورد مذاکـره قرار 
گرفت منتهـا آقاى رئیـس جمهور در آن جلسـه اذعان 
کردند که وزیر نیرو و جهاد کشـاورزى بـه این موضوع 
رسیدگى کنند. وى افزود: ما تشـکر مى کنیم که دولت 
این موضوع را در جلسـه هیئت دولت مورد بررسى قرار 
داده است، اما اینکه این نامه به وزرا ارجاع داده مى شود 
فایده اى ندارد چرا که ما پیش تر این موضـوع را به وزرا 
گفته بودیم و هیچ نتیجه اى نگرفتیم.این نماینده مجلس 
گفت: معتقدم از مرداد ماه آب شرب براى پنج میلیون نفر 

دراصفهان وجود ندارد.

نامه نگارى براى عزل «سیف»
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس    تسنیم|
از ارسـال نامه بیـش از 160 نفر از نماینـدگان مجلس 
به روحانى خبـر داد و گفـت: نمایندگان در ایـن نامه از 
رئیس جمهور خواستار تغییر ولى ا... سیف، رئیس بانک 
مرکزى از این سمت شـدند. سـید جواد ابطحى افزود: 
طى این مدت 23 مؤسسه مالى و اعتبارى دچار بحران 
شـده اند اگرچه رئیس بانک مرکزى عنوان مى کند که 
این مؤسسات مجوز فعالیت نداشتند، ولى باید گفت که 

مؤسسات مجوزدار نیز دچار بحران شدند.

سقوط اخالقى؟
بـه دنبـال انتشـار تصاویـر کاوه    عصر ایران|
مدنى، معاون سابق محیط زیست کشور که او را در حال 
پایکوبى نشـان مى داد و منجر به ترك ایران از سـوى 
مدنى شد، روزنامه «اطالعات» نوشت: چگونه کسانى به 
خود اجازه مى دهند اسباب و تصاویر و اسرار زندگى مردم 
را به اسم امنیت و مسئولیت در این حیطه بکاوند و سپس 
گزیده اى از این اسـناد و برخـى از این اسـرار یا تصاویر 
شـخصى را در شـبکه هاى عمومى در معرض عموم و 
مرأى همگان قرار دهند؟ انتشارتصویرهاى خصوصى از 
معاون سازمان محیط زیست کشور چه داللتى دارد جز 
انحطاط و سقوط اخالقى در برخى از حساس ترین مدارج 
و دستگاه هایى که باید حرمت نگهدار و پاسدار حیثیت و 

حریم و آبروى تک تک مردمان این وطن باشد؟!

بى اعتمادى بزرگ
غالمرضا مصباحـى مقدم،     دیده بان ایران |
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مى گوید: در حال 
حاضر بیش از 20 میلیارد دالر از سهم بازار ارز در دست 
مردم اسـت که مردم هم به دلیل بى اعتمـادى آن را به 
بانک ها نمى سپارند. این سرمایه ملى کشور است که از 

چرخه اقتصاد خارج شده است. 

سئوال کیهان
«کیهان» نوشت: جعفر پناهى با     خبر آنالین |
فیلمى به نام «سه رخ» در هفتاد و یکمین جشنواره فیلم 
«کن» پذیرفته شده اسـت. این در حالى است که او در 
سال 1389 به جرم شرکت در فتنه پس از انتخابات دوره 
دهم ریاست جمهورى... به شش سال حبس و 20سال 
محرومیت از فیلمسازى و فیلمنامه نویسى محکوم شد... 
سـئوال اساسـى این اسـت که چگونه فردى که حکم 
قطعى قضائى دارد، به این سهولت مى تواند آن را نادیده 
گرفته و با سرى افراشـته و طلبکارانه در جامعه بچرخد 

و جوالن بدهد... ؟ 

نجفى مقصر است
  ایلنا| محسن علیجانى، دبیر مجمع نمایندگان 
تهران با بیان اینکه انتقادها نسبت به انفعال این مجمع و 
شوراى 51 نفره امید در جریان استعفاى شهردار پایتخت 
را قبول ندارد، مقصر اصلى در این ماجرا را شخص نجفى 
دانسـت که پیش از استعفا با هیچکس مشـورت نکرد 
و با تأکید بـر اینکه شـهردارى نباید تبدیل به سـکوى 
ریاسـت جمهورى شـود، گفت: مخالف خروج عارف از 

مجلس و رفتن به شهردارى هستم.

خبرخوان
دولت آبادى هم در 
نمایشگاه هست

محمود دولت آبــادى از مجوز    ایسنا|
گرفتن رمانش درباره جنگ با نام «طریق بسمل 
شــدن» و عرضه آن به همراه دیگر آثارش در 
نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد. این نویسنده 
پیشکسوت گفت: رمان «طریق بسمل شدن» 
که روایتگر محدوده اى از جنگ اســت از سال 
1383 تا 1385 نوشته شــد و از یکسال بعد از 
آن در انتظار دریافت مجوز نشــر بود که حاال 
بعد از حدود ده سال انتظار مجوز گرفته است. 
دولت آبادى همچنین گفت به جز رمان «زوال 
کلنل» و کتاب «عبور از خود» که هنوز مجوز 
نشر نگرفته اند، بقیه آثارش در نمایشگاه کتاب 

حضور دارند.

جوجه کباب هاى بیمارى زا
رئیس انجمن علــوم وصنایع    میزان |
غذایى ایران گفت: جوجه هاى آماده کیلویى، 
فاقد تاریخ انقضا و تولید بوده و ســالمت این 
محصوالت تأیید نمى شــود. محمد حســین 
عزیزى افزود: مصرف جوجه هاى کیلویى آماده 
طبخ در مغازه ها قابل اعتماد نیست و مى تواند 
عاملى بــراى انتقال بیمارى از دام به انســان 

محسوب شود.

ایران، آنطور که ندیده اید
دکتر پرویز کردوانى، پدر علم    تابناك |
کویرشناســى ایران به روزنامه «آفتاب یزد» 
گفته است: ما کشورى اســتثنایى هستیم که 
انواع هــوا را داریم. هــم آب و هواى مرطوب 
گیالن و مازندران و هم آب  و هواى نیمه خشک 
داریم. همچنیــن آب  و هواى خشــک مثل 
کاشــان، اصفهــان و مناطق کویــرى چون 
گرمسار، سمنان، شــاهرود و بیابان لوت را که 
گرم ترین نقطه  دنیاست، در ایران داریم. فقط 
یک نوع آب و هوا را خوشبختانه نداریم، آن هم 
آب و هواى استوایى اســت. وگرنه وضعیتمان 
مانند برزیل مى شد؛ مردم آنجا از شدت بارش و 
جنگل ها خسته شده اند. ما همه محصوالت دنیا 

را در ایران مى توانیم پرورش دهیم. 

آمار فاجعه بار
معاون امور آسیب ها      دیده بان ایران |
و مسائل اجتماعى سازمان امور اجتماعى کشور 
گفت: در منطقه شــمیرانات تهران به ازاى هر 
صد ازدواج، 67 طالق بــه وقوع مى پیوندد که 
نشان مى دهد بیکارى و فقر تنها عامل جدایى 

نیست بلکه سبک زندگى ها فرق کرده است.

همسریاب بى سواد!
یــک  مســئول     دیده بان ایران | 
کانال همســریابى با بیش از 50 هزار عضو و 
سایت و پیج اینســتاگرامى و بیش از یکسال 
فعالیت در این حوزه به روزنامه «خراســان» 
گفته اســت: تحصیالتم ابتدایى است. معتقدم 
تحصیالت هیچ وقت در کار من مالك نیست. 
تا جایى که من اطــالع دارم در اروپا 80 درصد

 ازدواج ها از طریــق اینترنت و فضاى مجازى 
صورت مى گیرد.

این تلگراِم غیرقابل فیلتر
  ایسنا| جعفر محمــدى، عضو کمیته 
راهبرى مرکز نوآورى ICT دانشــگاه صنعتى 
شریف با اشاره به ویژگى هاى منحصر به فرد 
فناورى بالکچین گفت که غیرقابل فیلتر شدن 
تلگرام به لحاظ عملى ممکن اســت اما براى 
اینکه بتواند به حداکثر کارآیى خود برســد نیاز 
به صرف مدت زمانى مشــخص است. ضمن 
اینکه براى اینکه تلگرام از بستر فعلى به بستر 
بالکچین منتقل شــود هم مدت زمانى طول 

مى کشد.

محمد على رامین، معاون مطبوعاتى وزارت ارشــاد در 
دولت دهم و مشاور ســابق محمود احمدى نژاد گفته: 
برخالف تصــور موجود که احمدى نژاد را آلت دســت 
مشایى و بقایى مى داند، من معتقدم هر دوى اینها از اول 

آلت دست احمدى نژاد بودند. 
به گزارش «تابناك»، رامین در عین حال با اشــاره به 
اینکه تا زمانى که داود احمدى نــژاد در کنار برادرش 
بود، جایى براى مشایى باز نشد، مدعى شد عوامل آقاى 

هاشمى توانستند بین این دو برادر جدایى بیاندازند. رامین 
با یادآورى بیدارى اســالمى که توسط احمدى نژاد به 
بیدارى انسانى تعبیر مى شد، گفت: از اینجا احمدى نژاد 
در لفافه اظهار مى کرد که دوران اسالم گرایى گذشته 
است. البته این عبارت را مشایى بر زبان هم آورد. او مى 
گفت «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه، آدمى است که 
طبق احادیث باید از بین بــرود تا امام عصر(عج) ظهور

 کند.

معاون دادستان مشهد گفت: معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد مشهد به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومى، 
عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت براى کاسبان برج سلمان بازداشت شدند. 

روز چهارشنبه هفته پیش قاضى حسین حیدرى در گفتگو با «تسنیم» با اشاره به اتفاقات رخ داده در برج سلمان 
مشهد اظهار کرد:  مؤسســه و پیمانکار برگزار کننده این برنامه دیگر اجازه برگزارى  برنامه در مشهد مقدس را 

نخواهند داشت.
همچنیــن حجت االســالم والمســلمین 
نصرا...پژمانفــر، نایب رئیس کمیســیون 
فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى اظهار 
کرد: جریاناتى تالش دارند معنویت و هویت 
معنوى کشور را که پایتختش مشهد است، 
از مشــهد بگیرند و تالش دارند مشــهد را 
اســتحاله کنند. وى تصریح کرد: به بهانه 
افتتاح یک مغازه، اتفاقى در برج سلمان رخ 
مى دهد که تعداد زیادى در آن حضور پیدا 
مى کنند و  دستگاه هاى امنیتى باید به این 

مسئله ورود کنند.
اما دبیــر هیئت مدیره برج ســلمان گفت: 
مراسم قرعه کشى  که سه شنبه شب برگزار 
کرده ایم قانونى بوده و مجوز داشته است. محسن افشار در گفتگو با «ایسنا»، اظهار کرد: مراسمى که سه شنبه 
شب در برج سلمان برگزار شد مراسم قرعه کشى بوده است. اینکه گفته مى شود مراسم مربوط به افتتاح فروشگاه 

لباس زیر بوده، صحت ندارد. 
دبیر هیئت مدیره برج سلمان گفت: در مراسمى که حدوداً ده الى 12 هزارنفر آمده اند ممکن است یکى دو نفر 

هم کارى خالف موازین جمهورى اسالمى انجام دهند اما ما مشکل خاصى را مشاهده نکردیم. 

ماجراى سعید مرتضوى هیچگاه     خبر آنالین |
تنها در مقام یــک پرونده معمولى نمــى تواند در افکار 
عمومى جلوه گر شــود. به هر حال او زمانى دادســتان 
تهران بوده و زمانى هم معاون دادستان کل؛ براى همین 
است که همه چشم ها خیره به حکم برخورد دستگاه قضا 
مى شود. درشرایطى که اخبار مربوط به خودکشى کاوس 
سید امامى از فعاالن محیط زیست و استعفاى کاوه مدنى 
موجى از انتقــادات را در فضاى مجــازى رقم مى زند، 
طبیعى است مقابل گم شدن سعید مرتضوى واکنش ها 
متفاوت خواهد بود و نمى توان مانع ذهن مقایسه گر شد. 
در این زمان عبدالکریم حســین زاده، رئیس فراکسیون 
حقوق شهروندى در مجلس  لب به اعتراض باز مى کند و 
مى گوید: محل تأسف است که همزمان با فشار به کاوه 

مدنى، مرتضوى به راحتى از قانون فرار مى کند.

نصــف جهــان  پیشــنهاد روز چهارشــنبه هفتــه پیش 
حجت االسالم و المسلمین احمد زادهوش درباره تبدیل 
قم به کشورى مستقل با واکنش گسترده مواجه شده است. 
حجت االسالم و المسلمین احمد زادهوش روحانى 50 ساله 
اصفهانى که سال ها رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
بود حاال مدیر یک مرکز تبلیغى به نام «جامعه المرتضى» 
است. یکى از اهداف مجموعه جامعه المرتضى تربیت مبلغان 
شیعه براى جذب پیروان سایر ادیان به اسالم و ارسال مبلغان 
به کشورهاى دیگر است. این مرکز  در کشورهاى دیگر از 
جمله در شهرهاى منچستر بریتانیا، ویرجینیاى آمریکا (در 
دست ساخت) ، تورنتوى کانادا، واشنگتن آمریکا، کپنهاگ 
دانمارك و مرکز اسالمى آل یاسین در هلند هم شعبه دارد . 
دولت در الیحه بودجه سال 97 حدود 303 میلیارد و 500 

میلیون تومان بودجه براى این مرکز پیشنهاد کرده بود.

زادهوش چه گفته بود؟
حجت االسالم و المسلمین احمد زادهوش روز چهارشنبه 
پیش در کانال تلگرامى اش نوشته بود: «زمان آن فرا رسیده 
اســت که حوزه علمیه قم به کشورى مستقل تبدیل شود. 
کشورى با مرزهاى جغرافیایى مشخص، پرچمى مخصوص، 
قانون اساسى ، پذیرفته شده در مجامع بین المللى و پذیرنده 
ســفیران کشــورهاى مختلف. منظور از حوزه علمیه قم 
مجموعه اى از تشــکیالت و نظام مدیریت حوزه، شوراى 
عالى، شوراى گســترش ، نهاد مرجعیت، جامعه مدرسین، 
نهادهاى اقمــارى حوزه مثل جامعــه المصطفى (ص) و 
مدیریت حوزه هاى خواهران است. استقالل حوزه علمیه در 
قالب یک کشور مستقل ( مانند واتیکان) این امکان را فراهم 
مى ســازد تا حوزه علمیه قم به نظام رهبرى دینى شیعیان 
جهان تبدیل شود و ارتقا یابد. در هنگام استقالل کشور قم 
که طبعاً باید در مجلس شوراى اسالمى به تصویب برسد یا 
حتى به رأى مردم مستند شود، اختصاص یک یا چند واحد 
اقتصادى مانند پاالیشگاه یا پتروشیمى به این کشور بخشى 

از نیازهاى مالى آن را تأمین مى کند.»
واکنش ها به این اظهارات کــه همگى در مخالفت با ایده 
کشور شدن قم است و از روحانیون باسابقه تا فعاالن جوان تر 
رسانه اى را هم در بر مى گیرد، روز پنج شنبه در مطبوعات، 
خبرگزارى ها و پایگاه هــاى خبرى و همچنین در فضاى 

مجازى منعکس شد. بخشى از این نظرات را بخوانید:

سیدرضا اکرمی،  عضو جامعه روحانیت مبارز 
در گفتگو با روزنامه «اعتماد»:  آنچه به عنوان تشکیل 
کشور مستقل قم مطرح شده، سخنی فاقد مشورت و بررسی 
جامع است. عده اي می گویند دیانت و سیاست از حکومت 
جداست و به همین دلیل حوزه، روحانیت و علما به کار خود 
پرداخته و دولت استقالل خود را داشته باشد. صحبت هایی 
به این شکل درست نیست. نباید میان شهرهاي مذهبی و 
اسالمی تفکیک قایل شد و قوانین متفاوتی در این شهرها 

اجرا شود. 

محمدتقی فاضل میبدي،  مدرس حوزه در 
گفتگو با روزنامه «اعتماد»:   این طرحی مسخره است 
که نه تنها قابلیت اجرایی شدن ندارد بلکه نباید به آن پرداخته 

شود.

یادداشت ســیدعلى پورطباطبایى مدیر 
خبرگزارى «تسنیم» در پایگاه اطالع رسانى 
«قم نیوز»:  دشمنان جمهورى اسالمى از قبل از انقالب 
و هنگام باال گرفتن اعتراضات مردم به رهبرى روحانیت تا 
امروز، همواره پیشنهاد جدایى روحانیت در شهرى محصور 
را داده اند تا جوهره اسالمیت نظام را محدود و سپس حذف 
کنند. اگر قم به مرکز تشیع تبدیل شده و کشورى مستقل 
شود چه تضمینى وجود دارد که شهرى دیگر نیز درخواست 
تبدیل شده به مرکز اهل سنت و جدا شدن را ارائه ندهد؟ 
دالیل متعدد دیگرى براى اشتباه بودن این ایده وجود دارد 
که از جمله آن، مخالفت مردم قم (قم یک میلیون و 200 
هزار نفر جمعیت دارد که حداکثر 400 هزار نفر آن روحانى 

هستند!)، مخالفت باقى مردم ایران و ... است. 

صالح نیکبخت، حقوقــدان در گفتگو با 
پایگاه اطالع رســانى «دیده بــان ایران»: 
حرف هاى ایشان بیشتر به شوخى و مزاح شباهت دارد تا 
اینکه بخواهند درباره مسئله اى جدى و یا حرف عادى 

صحبت کنند چرا که اولین مسئله حفظ تمامیت ارضى 
کشور است. اگر این ادعا تنها در قالب یک حرف و یا ایده 
باشد، ایرادى ندارد اما اگر در جهت تحقق آن اقدام و یا 
عملى صورت گیرد، مجازات آن اعدام هم مى تواند باشد.

روزنامه «ایران»:  حســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهــور در واکنش به این اظهــار نظر در کانال 
تلگرامى خود نوشت: «متأسفانه تا کنون افتخار آشنایى 
با ایشان(حجت االســالم زادهوش) را نداشته ام اما به 
ایشان توصیه مى کنم کمى مطالعه بفرمایند تا دریابند 40 
سال پیش چه کسى و چرا این پیشنهاد را مطرح کرد.» 
اشاره آشنا به پیشنهاد شاپور بختیار براى راه اندازى دولت 
شهر مســتقل مانند واتیکان در قم به امام خمینى(ره) 

است.

 روزنامه «ســازندگى»: این سخن اگرچه در 
موضع خود باید از موضعى سیاسى و حتى فکرى پاسخ 
داده شود، نشان دهنده فکرى است که مى توان از آن به 
عنوان کاتولیسیســم نام برد. همواره یکى از امتیازات 
اسالم نســبت به مســیحیت کاتولیک همان عدم نیاز 
دیانت اســالمى به پروتستانیسم است. اکثریت علماى 
حوزه و دانشگاه معتقدند براى حفظ حرمت شهر مقدس 
قم و دین اســالم نیازى بــه تکرار تجربــه واتیکان و 

کاتولیسم وجود ندارد.

روزنامه «قانــون»:  به نظر این نــوع اظهار 
نظرهاى نســنجیده در روزگارى که کشور با مشکالت 
فراوانى روبه رو است نه تنها گرهى باز نمى کند بلکه سبب 
ایجاد آشفتگى  در کشور مى شود که بى شک آسیب هایى 
نیز در پى دارد. افرادى که تریبونى به دست مى آورند باید 
بدانند که دوران بزن در رو تمام شــده است و بیان هر 

ادعایى از این جایگاه ها هزینه هایى به همراه دارد.

روزنامه «آرمان امروز»:  استقالل قم از ایران 
طرحى اســت که پشــتوانه قوى علمى ندارد و به نظر 
مى رســد هدفى در بیان آن بوده که به مرور زمان عیان 
خواهد شد. جداســازى قم از سایر اســتان هاى کشور 
موضوعى نیست که به یکباره به ذهن خطور کرده باشد 
بلکه مشــخص اســت اهدافى فراتر از آنچه است که 

زاهدهوش بیان کرد.

کانال تلگرامى نامه هاى حوزوى:  باطن این 
حرف این است: «قم را چه به تهران» و «تهران را چه به 
قم». زادهوش ناخواسته از جدایى حوزه علمیه و حکومت 
ســخن مى گوید. مثــل این کلمــات که باطنشــان 

سکوالریسم و جدایى نهاد مذهبى از حکومت است. 

مخالفت با ایده  جنجالى روحانى اصفهانى 

قم نباید کشـور شود

قصه پر غصه برخورد دوگانه

حمله مشاور سابق به رئیس جمهور سابق  جنجال بر سر برگزارى یک جشن در برج سلمان مشهد 
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جواد افشار، کارگردان سریال «آنام» درباره این سریال گفت: «آنام» هم مثل همه کارهاى من تکه و بخشى 
از عمر من است. یکسال و نیم درگیر این پروژه بودیم و باالخره تصویربردارى آن به پایان رسید.

وى در همین راستا افزود: یکسال و یک روز فیلمبردارى این کار به طول انجامید و این زمان تنها مختص 
ضبط آن بود و حدود شش ماه هم مشغول پیش تولید آن بودیم.

کارگردان «کیمیا» درباره قصه و موضوع «آنام» اظهار کرد: «آنام» قصه اى داشت که دوستش داشتم، 
برایم جذاب بود و مخاطب هم آن را دوست دارد. چون قصه را دوست داشتم در اجرا به ذوق آمدم و سعى 
کردم با عشــق کار کنم. همه آثارى که ســاخته ام اینگونه بوده اما «آنام» را یک جور دیگرى دوست 

داشتم.
افشار به جزئیات تولید و مسائلى که وجود داشت اشاره و بیان کرد: «آنام» سختى هاى زیادى در تولید 
داشت با توجه به محدودیت ها و مشکالت مالى که پیش رو داشتیم ســعى کردیم این مشکالت را 
تحمل کنیم تا خروجى بهترى داشته باشیم به همین دلیل به آذربایجان رفته و در روستاهاى محروم و 
دورافتاده با سختى هاى بسیار زیاد، محدودیت ها و محرومیت ها توانستیم تصاویر زیبا و خروجى خوب 
و قصه هاى ناب روایت کنیم که براى مخاطب تازگى داشته باشد و دوستش داشته باشد که خوشبختانه 

این اتفاق روى داد.
وى درباره اینکه فیلمبردارى در آذربایجان دلیل خاصى دارد یا خود او آذرى است افزود: همه آذرى ها را 
دوست دارم و دوستان زیادى در آذربایجان، تبریز، ارومیه و اردبیل دارم اما آذرى نیستم بلکه اهل قم

 هستم.
این کارگردان به بیان خاطره اى از ســریال «آنام» پرداخت و توضیح داد: وقتى ســکانس مرگ 
«خان» با بازى سیروس گرجستانى را ضبط مى کردیم این هنرمند باید روى درخت مى نشست و 
ساز مى نواخت و به آرامى در همان حال با تکیه بر درخت چشمانش بسته مى شد و فوت مى کرد. 
ضبط این صحنه را کلید زدیم و وقتى گرجستانى بر درخت تکیه زد و چشمانش را بست ناگهان 
شاخه درخت شکسته و او افتاد اما خدا رحم کرد و پایش در شاخه اى گیر کرده و در هوا و زمین 
آویزان شد همه شتابان به دنبال او رفته و او را نجات دادیم و خوشحال بودیم از اینکه خدا او 

را براى ما حفظ کرده است.

به بهانه ازدواج احمد مهرانفر

بازیگران «پایتخت» و همسرانشان
چند روز پیش بود که خبرى به ســرعت در فضاى 
مجازى منتشر شد و حکایت از ازدواج احمد مهرانفر 
«ارســطو»ى ســریال «پایتخت» داشت. احمد 
مهرانفر با انتشار عکســى خبر از ازدواجش داد و 
باالخره ارســطوى ازدواجى ســریال «پایتخت» 
داماد شد. این خبر به ســرعت در فضاى مجازى 
انتشار یافت و عکس مونا فائض پور، همسر احمد 
مهرانفر در فضاى مجازى بسیار مورد بازدید قرار 
گرفت. انتشار این خبر بهانه اى شد تا در قالب یک 

گزارش بازیگران «پایتخت» را در کنار همسرانشان 
بنشانیم. 

علیرضا خمسه 
علیرضا خمسه از پیشکسوتان سریال «پایتخت» 
است که از اولین فصل این ســریال در نقش «بابا 
پنجعلى» تیــم «پایتخــت» را همراهى مى کند. 
علیرضا خمســه یکبار در ســال 62 ازدواج کرد و 
حاصل این ازدواج پســرى به نــام احمدرضا بود 
که این ازدواج به جدایى انجامیــد. این بازیگر 
پیشکسوت یکبار دیگر در سال 72 ازدواج کرد 
و حاصل این ازدواج موفق دو دختر به نام 

درسا و گلساست.

محسن تنابنده 
محســن تنابنده، بازیگــر نقش «نقى 
معمولى» در ســریال «پایتخت» یکى 
از ارکان اصلى «پایتخت» اســت و در 
واقع «پایتخت» بدون او معنایى 
ندارد. روشنک گلپا، همسر 

محسن تنابنده است که این هنرمند در بهمن ماه 
سال 94 با انتشار تصاویرى از مراسم عقدش خبر 
ازدواجش را به صورت رســمى اعالم کرد و اولین 
عکس از محسن تنابنده و همسرش روشنک گلپا 
توسط محسن تنابنده در تاریخ 23 بهمن ماه سال 
94 در صفحه شخصى اش منتشــر شد. محسن 
تنابنده بهمن ماه ســال 96 صاحب پسرى به نام 

«نامى» شد.

احمد مهرانفر 
احمــد مهرانفــر، «ارســوط ازدواجى» ســریال 
«پایتخت» باالخــره در دنیاى واقعــى و خارج از 
ســریال «پایتخت» داماد شد. 25فروردین 1397 
بود که صفحه اینســتاگرام احمد مهرانفر با انتشار 
خبر ازدواجش به روز شد و مونا فائض پور هنرجوى 
بازیگرى به عنوان همسر احمد مهرانفر معرفى شد.

هومن حاجى عبداللهى   
هومن حاجى عبداللهى بازیگر نقش «رحمت» در 
سریال «پایتخت» بعد از ســابقه خوبى که در اجرا 
داشت به سمت بازیگرى سوق پیدا کرد و با بازى در 

سریال «پایتخت» بیشتر به محبوبیت رسید. سلیمه 
قطبى، بازیگر و گوینده رادیو، همسر هومن حاجى 
عبداللهى اســت و این زوج هنرمند سال 81 با هم 
عقد کردند و سال 82 با یک مراسم چند نفره زندگى 
مشترکشان را آغاز کردند و حاصل این ازدواج یک 

پسر به نام «جانان» است.

ریما رامین فر 
ریما رامین فر، «هماى سعادت» سریال «پایتخت»، 
سرشناس ترین همسر بازیگر را دارد. امیر جعفرى، 
همسر ریما رامین فر بازیگر ســریال «پایتخت» 
است. زندگى عاشقانه ریما رامین فر و امیر جعفرى 
بیش از یک دهه است که ادامه دارد و حاصل این 

عشق پسرى به نام «آیین» است.

نسرین نصرتى 
نسرین نصرتى، بازیگر نقش «فهیمه» در سریال 
«پایتخت» با فردى خارج از دنیاى بازیگرى ازدواج 
کرده است و آبان ماه سال 95 بود که هومن حاجى 
عبداللهى خبر تولد «سوفى» دختر نسرین نصرتى 

را منتشر کرد.

آنا نعمتى به فیلم سینمایى «بى وزنى» به کارگردانى 
مهدى فردقادرى پیوســت. پیش تولید دومین فیلم 
سینمایى مهدى فردقادرى با عنوان «بى وزنى» به 
تهیه کنندگى مرتضى شایسته ادامه دارد و اوایل خرداد 

ماه جلوى دوربین مى رود.
تاکنون حضور آنا نعمتى در این فیلم قطعى شده است 
و این دومین همکارى مهدى فردقادرى با این بازیگر 

بعد از «جاودانگى» اســت. همچنین رایزنى با دیگر 
بازیگران و عوامل این فیلم ادامه دارد.

«بى وزنى» قصه اى زنانه دارد کــه از نظر فرمى در 
فضایى متفاوت از «جاودانگى» ساخته مى شود.

«بى وزنى» دومین فیلم بلند مهدى فردقادرى بعد از 
«جاودانگى» است که پیش از این در جشنواره هاى 

مختلف خارجى شرکت کرده و جایزه برده است.

رضا بنفشه خواه، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره 
نگاه جامعه هنرى به پیشکســوتان گفت: قدردانى از 
بزرگان در برخى مواقع وجود دارد امــا برخى مواقع از 
سوى جامعه و نســل جوان کم لطفى نسبت به بزرگان 

عرصه هنر اتفاق مى افتد.
بازیگر «معماى شاه» درباره چگونگى پاسداشت بزرگان 
عرصه هنر اظهار کرد: بزرگداشت ها و تولدها پیش از 
اینکه بزرگان و پیشکســوتان از دنیا بروند قوت قلبى 
براى آنان به شمار مى رود و بسیار ارزشمند است که در 
زمان حیاتشــان از آنان قدردانى شود و ارزشى گذاشته 

شود براى هنرى که به این مملکت 
تعلق دارد. 

بنفشــه خواه به راهکارهایــى براى اســتفاده از هنر 
پیشکســوتان براى اعتالى آثار نمایشى پیشنهاد کرد 
و افزود: بایــد کارى کنیم که هنرمندان پیشکســوت 
فراموش نشــوند و فکر نکنند که فراموش شــده اند 
چــون ایــن عزیزان اســطوره هــاى هنــر مملکت 
هســتند بنابراین کارى کنیم کــه کارگردانان جوان 
و بــا تجربــه حتى بــراى یک ســکانس هم شــده 
ســراغ ایــن هنرمنــدان روند تــا بداننــد فراموش

 نشده اند.
وى خاطرنشان کرد: فعًال در کارى حضور ندارم و باید 
از بین کارهایى که پیشنهاد مى شود اثرى را براى بازى 

انتخاب کنم.

آنا نعمتى، بازیگر «بى وزنى» شد

حتى براى یک سکانس هم 
از پیشکسوتان استفاده نمى شود
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نویسنده و کارگردان نامى ســینما و تلویزیون 
ایران از پیش تولید سریال «سلمان فارسى» در 
اواخر امسال خبر داد. داود میرباقرى گفت: پروژه 
سریال «سلمان فارســى» یکى از بزرگ ترین 
تولیدات تلویزیونى خواهد بود. حجم و گستردگى 
کار باعث شده تا ساخت سریال را به سه بخش 

تقسیم کنیم. 
وى افزود: بخش اول مربوط به زادگاه سلمان در 
ایران و دوران پیش از اسالم است، براى ضبط 
این بخش باید شهرك سازى کنیم. به عبارتى 
شهرهاى جى و تیسفون که پایتخت هاى ایران 

دوره ساسانى بودند را خواهیم ساخت. میرباقرى ادامه داد: بخش دوم مربوط به منطقه روم و امپراتورى 
بیزانس مى شود که «سلمان فارسى» مدتى را به آنجا مهاجرت کرد و داستان ها و اتفاقات بسیارى را در 
آنجا شاهد بود. بخش سوم به دوره ظهور اسالم و حضور سلمان در شهرهاى مکه و مدینه و همراهى او با 

پیامبر اسالم(ص) برمى گردد.
کارگردان سریال «مختارنامه»، بخش سوم سریال «سلمان فارسى» را بسیار سنگین تر از تمام سریال 
«مختارنامه» توصیف کرد و گفت: آغاز به کار سه بخش یادشده، امسال و به طور همزمان کلید خواهد خورد. 
شهرك سازى خواهیم داشت. کلنگ ساخت شهرك ایرانى جى و تیسفون امسال به زمین زده خواهد شد و 

اصالحات و اضافاتى در شهرك سینمایى نور تابان واقع در جاده قم اعمال خواهد شد.
این فیلمساز با بیان اینکه در مرحله انتخاب بازیگر است، تصریح کرد: آغاز پیش تولید سریال «سلمان 
فارسى» با ضبط بخش میانى یعنى مهاجرت سلمان به امپراتورى بیزانس خواهد بود. براى این بخش سه 
کشور ارمنستان، ترکیه و مراکش براى ضبط انتخاب شده اند که اکثر بازیگران این بخش خارجى و بومى 

همان کشور خواهند بود. پیش بینى مى شود ساخت بخش میانى یکسال و نیم به طول انجامد.
میرباقرى گفت: اگر تمام مراحل ساخت سریال به ترتیب و طبق برنامه جلو برود پیش بینى مى کنیم که پنج 

سال آینده سریال «سلمان فارسى» آماده پخش از سیماى جمهورى اسالمى ایران باشد.

سریال «سلمان فارسى» 5 سال دیگر پخش مى شود
 من تکه و بخشى 
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زمان حیاتشــان از آنان قدردانى شود و ارزشى گذاشته 
شود براى هنرى که به این مملکت

تعلق دارد. 

وى خاطرنشان کرد: فعال در کا
از بین کارهایى که پیشنهاد مى

انتخاب کنم.
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نصف جهان موضوع اشــباع شــدن و قدرنشناسى 
موضوعى که  به کــّرات در فوتبال ما دیده شــده 
است. ایامى که سپاهان به طور مرتب قهرمان مى 
شد با یک شکست از سوى هوادارانش مورد انتقاد 
قرار مى گرفت و حامیانى که اشــباع شــده بودند 
دیگر قهرمانى لیگ برایشــان ارزشى نداشت، ما 
در ایامى فکر مى کردیم که این فرهنگ ناسپاسى 
مختص ســپاهانى هاســت که از قهرمانى هاى 
متعدد خود مغرور و سرمست شــده اند، ولى حاال 
این ناسپاســى به ســراغ پرسپولیســى ها آمده

 است.
یکى از همکاران ورزشى نویســمان که در رسانه 
هاى نزدیک به باشــگاه پرســپولیس هم قلم مى 
زند شــرایط این روزهاى تیمش را اینطور برایمان 
توصیف مى کنــد: بعد از قهرمانی پرســپولیس با 
افشین قطبی بود که همه چیز تیره و تار شد. در همه 
آن سال ها روزهاي خوب داشــتیم، اما نه آنقدري 
که سرمان را به سقف برســانیم و حظش را ببریم. 
تا همین دوســال پیش، به جایی رسیده بودیم که 
قهرمانی در لیگ برایمان شــده بود یک کیمیایی 
نایاب، دلخوش بودیم به بردهایمان برابر استقالل 
و دو جام حذفی که علی دایــی برایمان آورده بود. 

همه افتخارات ما در آن پروســه ده ســاله، دو جام 
حذفی بود، دو صعود به مرحله یک هشــتم نهایی 
و یک نایب قهرمانی در لیــگ چهاردهم. دورانی 
سیاه که  اتفاقًا همراه شــد با بردهاي متوالی رقیب

 دیرینه.
 دیگر جانی برایمان بــراي کري خوانی هم نمانده 
بود. حاال اما داستان فرق کرده، طی سه سال اخیر 
یک نایب قهرمانی داشــتیم _ آنهم شما قهرمانی 
حساب کنید چون فقط و فقط به دلیل دوگل خورده 
بیشتر قهرمانی را از دســت دادیم _ و بعد از آن دو 
قهرمانی با اقتدار . اما انگار خیلی زود اشباع شدیم 
و فراموش کردیم که تا همین ســه سال پیش چه 
وضعیتی داشــتیم. ما مردمی فراموشکار هستیم و 
نمک نشناس، که بلد نیستیم از داشته هایمان لذت 
ببریم. طرفدارهاي پرسپولیس االن طوري با دبل 
قهرمانی و صعود به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آنهم به عنوان سرگروه برخورد می کنند که انگار در 
همه سال هاي پیش پرسپولیس قهرمان بالمنازع 
لیگ برتر بود و هرســال جزو چهارتاي آسیا و حاال 
طی یکی دوسال اخیر این ماجرا فقط تکرار شده و 
این قهرمانی و صعود یک امر طبیعی است. ما ملت 

فراموشکار و طلبکاري هستیم.

 زود همه چیز یادمان مــی رود، یادمان می رود که 
سال قبل وقتی قهرمان شــدیم در اردوگاه رقیب 
برایمان اینطور کــري می خوانند کــه قهرمانی 
سرخ ها رفت براي ده ســال بعد، اما این اتفاق که 
نیافتاد هیچ، سرخ ها قهرمانی شــان را با کیفیتی 
باالتر تجدید کردند. اما خیلی ها نخواســتند ببینند 
چون مرغ همسایه برایشــان غاز است. چون زیاده 
خواه و فراموشکار هستند. چون بازي کردن محسن 
مسلمان برایشان بیشــتر اهمیت دارد. چون وهم 
برشان داشته که تیمشان قدرت مطلق آسیا بوده و 
این افتخارات کنونی برایشان امري است عادي. اي 
کاش کمی قدرشناس بودیم، کمی یاد می گرفتیم از 

داشته هایمان لذت ببریم.
 درکمان می رســید که از کجا به کجا رسیدیم. اي 
کاش کمی قدرت تحلیل داشــتیم و می دیدیم که 
امسال تیممان چه بحران هاي بزرگی را پشت سر 
گذاشت اما قامتش خم نشد. همین محرومیت نقل 
و انتقاالتی کمر هر تیمی را می توانســت از وسط 
دو نیم کند، کما اینکه ســال گذشته همین کار را با 

تیمی که داعیه تراکتورســازي کرد و 
نــی  ما قهر

شت  ا د

آخر فصل نایب قهرمانی را هم از دست داد.
 ما در همه ادوار تاریخ نشــان دادیــم که آدم هاي 
قدرناشناســی هســتیم و اتفاقًا همیشــه دود این 
قدرناشناسی هم به چشممان رفته است. بیاید قدر 
این روزها و داشته  هایمان را بدانیم، افسوس فردا 

هیچ سودي ندارد.
به گزارش نصف جهان، بهتر است هواداران سپاهان 
هم از این موضوع درس بگیرند. قرار نبود و نیست 
که یک تیم هر سال قهرمان شود، ولى آنقدر همه از 
قهرمانى هاى متعدد این تیم اصفهانى و رکوردهایى 
مانند هت تریک قهرمانى اشباع شــدند که با هر 

رخداد و ناکامى کوچکى تیمشــان را به باد ناســزا 
گرفتند و نتیجه اش این شده که سپاهان سه سال 
دور از حال و هواى همیشگى است و امسال هنوز 
جزو کاندیداهاى سقوط محســوب مى شود. این 
درســى بزرگ براى هواداران ســپاهان است که 
در رفتارهایشــان تجدید نظر کنند. اشــباع شدن 
از قهرمانــى و کمرنگ شــدن ارزش موفقیت ها 
و قهرمانى هــا نتیجه اش این مى شــود که حاال 
ســپاهانى ها براى بقا دعا کنند و بــه غیر از نتایج 
تیم خود، پیگیر نتایج ســایر کاندیداهاى ســقوط 

هم باشند!

یادتان رفته از قهرمانى ها اشباع شده بودید؟

حاال براى بقا دعا کنید!

درخشش بى نظیر علیرضا 
جهانبخش در رقابت هاى 
این فصل لیگ هلند سوژه 
مطلب جالــب خبرگزارى 
«ایلنا» شــده اســت. این 
خبرگزارى با اشاره به اینکه 
ســردار آزمون تا قبل از دو 
هفته اخیر لیگ برتر روسیه 
عملکرد قابل قبولى در تیم 
باشگاهى اش نداشته نوشته 
است: «آزمون مدتى پیش با 
پیامــى از جهانبخش دعوت 
کرده بود براى پیشــرفت به 
لیگ روسیه بود. سردار شاید 
حاال به دعــوت جهانبخش 
نیاز داشته باشــد تا براى فرار 
از روزهاى سخت و انتقادهاى 
فراوان به لیگ هلنــد برود چون 
بازیکن فعلى آلکمار با تالش و کوشش دور از هیاهو 
به روزهاى اوج رســیده و بیشــتر از همه چیز روى 
فوتبالش متمرکز است. بررسى شرایط دو بازیکن جوان 
ایرانى در لیگ هاى اروپایى نشان مى دهد الزمه  موفقیت 

فعالیت مستمر در فضاى مجازى نیست.»

مربى سابق استقالل مى گوید این تیم در بازى با ذوب آهن 
در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى شرایط بهترى براى 

پیروزى از حریفش دارد.
 بازى تیم هاى استقالل برابر ذوب آهن یکى از حساس ترین 
بازى هاى مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیاست 
که سبک بازى متفاوت دو تیم باعث شده نتیجه کامًال غیر 
قابل پیش بینى باشد. از یک طرف سبک بازى امیرقلعه نویى 
است که بیشتر روى توپ هاى بلند تمرکز دارد و طرف دیگر 
سیستم «وینفرد شفر» اســت که تمرکز آن بر فوتبال روى 
زمینى و البته فوتبال مالکانه اســت. صالــح مصطفوى در 
مورد بازى دو تیم در مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى 
گفتگوى جذابى با خبرنگار سایت «ورزش سه» انجام داد که

 بخش هایى از آن را در ادامه مى خوانید:

نقطه ضعف ذوب آهن کجاست؟
اســتقالل باید از نقطه ضعف ذوب آهن که عمق دفاع تیم، 
فضاى بین دفاع وسط و دفاع راست یا جلوى دفاعش است 
را مورد هدف قراردهد. هدف باید حمله به این فضا باشــد تا 
بازیکنانى مثل «مامه تیام»، اسماعیلى و «سرور جپاروف» 

بتوانند از آن استفاده کنند.

نقطه ضعف استقالل؟
استقالل تیم خوبى است و ســخت مى شود براى آن نقطه 
ضعف پیدا کرد. بســته به اینکه کــدام بازیکن در خط دفاع 
استقالل بازى مى کند مى توان در مورد نقطه ضعف این تیم 
صحبت کرد.  چون هر بازیکن در کنار نقاط قوت نقاط ضعفى 
دارد. با این حال واقعًا پیدا کردن نقاط ضعف براى استقالل 

سخت است.

کدام تیم شانس بیشترى براى صعود دارند؟
استقالل شــانس بیشــترى دارد و علت این است که بازى 
برگشت در آزادى اســت،  اگر بازیکنان این تیم کامل باشند 
آبى ها سبک مالکانه دارند و مى توانند ابتکار عمل را روبه روى 

هواداران خود در دست بگیرند و به مرحله بعد صعود کنند.

بازى پرگل مى شود؟  
نه. بازى شطرنجى  و کم گل مى شــود و اختالف گل کم، 
برنده بازى را تعیین مى کند،به شــرط آنکــه در بازى رفت 
نتیجه عجیبى رخ ندهد که مثًال یک تیم در بازى برگشــت 
چیزى براى از دســت دادن نداشته باشــد و دست به بازى 

انتحارى بزند.

استقالل در حد قهرمانى آسیاست؟ 
امیدواریــم این اتفــاق بیافتد.آماده ترین تیــم هاى غرب 
آسیا اســتقالل و العین هســتند بعد از این دو تیم الدحیل و 

پرسپولیس هستند.

استقالل- ذوب آهن، شطرنجى خواهد بود

  سومین موقعیت ساز برتر آسیا
ستاره خط میانى تیم فوتبال ذوب آهن در جمع برترین موقعیت ساز هاى آسیا قرار دارد.

پس از اتمام دور گروهى لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب، تیم هاى ایرانى ذوب آهن، 
استقالل و پرســپولیس راهى دور حذفى شدند و 

حریفان خود در یک هشتم نهایى را شناختند.
در بین تیم هــاى ایرانى اگرچه اســتقالل و 
پرسپولیس با اقتدار بیشــترى صعود کردند و 
در گروه هاى خود صدرنشین شدند، ستاره تیم 
ذوب آهن در خلق موقعیت هاى گلزنى آمارى 
بهتر از تمام ایرانى هاى لیگ قهرمانان داشته است. 
سید محمدرضا حسینى، ستاره شماره 7 ذوب 
آهن که بسیارى از بار تیم امیر قلعه نویى را 
در ماه هاى اخیر بر دوش کشیده، در شش 
بازى کــه در دور گروهى لیگ 
قهرمانان انجام داده 
است، 

16 موقعیــت گل ســاخته و بــه همراه 
«هالک»، ستاره برزیلى تیم شانگهاى SIPG، در رده سوم 

موقعیت ساز ترین بازیکنان آسیا قرار دارد. «اسکار»، دیگر 
سوپراستار برزیلى شانگهاى با 20 و «آدرین میرزجوسکى» از 
اف سى سیدنى با 17 خلق موقعیت گل، رده هاى اول و دوم این 

فهرست را در اختیار دارند.

 سایت «نامه نیوز» در مطلبى نوشت: «روى برخى از سکوهاى 
ورزشگاه ها صداى تشویق بازیکنى نیمکت نشین شنیده مى 
شود که این سکوها در اختیار لیدرهایى است که به یک هوادار 
متمول مرتبط هستند. مسئوالن باشــگاه پرسپولیس که در 
جریان این مســئله قرار گرفته اند، پیگیر هستند تا سر منشأ 

این موضوع مشخص شود.شنیده مى شود این فرد با برخى 
تحرکات روى ســکوها قصد حمایت از بازیکــن یاغى تیم 
پرسپولیس را دارد و البته مشخص نیست هدفش حمایت از 
بازیکن مذکور است یا به هم ریختن جو تیمى که مدیرانش 

زیاد به او میدان نمى دهند!» 

کدهایى که سایت نامه نیوز داده کامًال هویت بازیکن و هوادار 
مربوطه را مشــخص مى کند. دو چهره اى کــه در کنار هم 
عکس هاى زیادى با هم دارند و در صفحات اینستاگرامشان 
قربان صدقه همدیگر مى روند! حســین هدایتى و محسن 

مسلمان!

تداوم ماجراهاى مسلمان و هدایتى

سرمربى سابق تیم ملى فوتسال گفت: فوتسال در کشورمان یک 
رشته و ورزش ورشکسته و رو به نابودى است.

حسین شمس در گفتگویى در مورد وضعیت حال حاضر فوتسال 
و انصراف و انحالل باشگاه هاى لیگ برترى گفت: واقعیت این 
است که فوتسال یک رشته ورشکســته و رو به نابودى است. 
هیچکس عالقه مند و حاضر نیست در فوتسال سرمایه گذارى 
کند.  به این دلیل که نه پخش تلویزیونى  و نه اسپانسر و انگیزه 
اى براى حمایت اسپانســرها وجود دارد. متأســفانه بچه هاى 
فوتسالى هم کم کم نابود مى شــوند. همه فوتسالى ها به دلیل 
شرایط بد فوتسال یکى یکى  یا از فوتسال خداحافظى مى کنند و 
یا در حال تغییر رشته ورزشى خود هستند و هیچکس هم حمایت 

و کمکى نمى کند.
وى افزود: شــما ببینید در لیگ فوتبال یک سهمیه (اسپانسر، 
پخش تلویزیونى)  براى تیم ها در نظر مى گیرند که تیم ها راضى 
باشند و در کل فکر مى کنم ســالى یکى دو ملیارد تومان به هر 
باشگاه مى رسد اما متأسفانه در فوتســال هیئت رئیسه کمیته 
فوتسال  هیچ کارى انجام نمى دهند و فقط دست روى دست هم 

گذاشتند و  به فکر درآمدزایى براى فوتسال نیستند.
سرمربى سابق تیم ملى فوتســال گفت:  سازمان لیگ و کمیته 
فوتســال در اول هر فصل مبلغ 35 میلیــون از تیم ها دریافت 
مى کنند و مبلغى هم بر نمى گردانند و آنها شاید سالى حدود چهار 

الى پنج میلیارد تومان درآمد دارند.

سرمربى گیتى پسند اصفهان گفت: در حال حاضر همه از فوتسال 
فرارى هستند و کسى هم حاضر نیســت با آنها صحبتى داشته 
باشد و یا به آنها امیدى براى آینده بهترى دهد. فوتسال مریض 
است و در حال مرگ تدریجى است و همه به جاى اینکه به کمک 
آن بشــتابند دارند مرگ تدریجى آن را نگاه مى کنند که اگر به 

فریاد آن نرسیم به طور کل زوال و مرگ آن فرا مى رسد.

شمس گفت:  شــما ببینید براى تیم هایى که قهرمان مى شوند 
چه پاداشى در نظر گرفته اند. نزدیک به دو سال است گیتى پسند 
قهرمان شده و طبق قول فدراســیون فوتبال و کمیته فوتسال 
قرار بوده 50 میلیون تومان به این تیم پــاداش بدهند. یا مس 
سون گون که سال قبل قهرمان شــد چه پاداشى دریافت کرده 
است. قضاوت و کار فدراســیون فوتبال و کمیته فوتسال یک 

طرفه است و فقط به فکر منافع خودشان هستند شما ببینید آنها 
از فوتسال سالى چهار الى پنج میلیارد تومان بابت حق ثبت نام 
جریمه هاى انضباطى و...درآمد دارنــد. اگر براى هر تیمى صد 
میلیون تومــان در نظر بگیرند قطعًا مى توانــد انگیزه خوبى در

 تیم ها ایجاد کننــد. من اعتقاد دارم فردى که براى فوتســال 
انتخاب مى شود باید عاشق فوتسال باشد.

شمس در مورد جوانگرایى در تیم ملى گفت:  قرار بود در 
تیم ملى جوانگرایى شــود اما متأسفانه ببینید فقط دو 
جوان محمد طاهرى و توحید لطفى بازیکنان جوان 
هســتند و بقیه بازیکنان باالى 25 ســال سن دارند 

این چه جوانگرایى اســت که انجام دادیم. من معتقدم 
این کار خوبى نیســت که  فقط  به یک مربى اتکا کنیم و 

تمام تیم هاى ملى در رده هاى مختلف را به وى بسپاریم. مگر 
در ایران، ما قحطى رجل مربى داریم.  پس ســایر پیشکسوتان 
و مربیان باید چکار کنند. وى افزود: مثًال شــخصى مثل وحید 
شمسایى که در حال حاضر بازنشسته شده داراى تجربیات مفید 
و ارزنده اى در فوتسال است چرا نباید از وى استفاده کنیم. در 
دنیا همیشه بازیکنان بزرگى همچون وحید را به عنوان مربیان 
تیم هاى پایه ملى کشور خود انتخاب مى کنند اما در مملکت 

ما آنها را رها کرده و توجهى نمى کنیم. شــما ببینید محمدرضا 
حیدریان اسطوره شماره 10 فوتســال آسیا بوده در حال حاضر 

کجاست؟ چرا نامى از این اسطوره فوتسال برده نمى شود. 

انتقادات سرمربى گیتى پسند از آنچه در فوتبال سالنى مى گذرد

شمس: فوتسال در حال مرگ تدریجى است
جهانبخش پا پیش بگذارد
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استقالل و پرســپولیس راهى دور حذفى شدند و 
حریفانخوددر یک هشتم نهایى را شناختند.

در بین تیم هــاى ایرانى اگرچه اســتقالل و 
پرسپولیس با اقتدار بیشــترى صعود کردند و 
در گروه هاى خود صدرنشین شدند، ستاره تیم 
ذوب آهن در خلق موقعیت هاى گلزنى آمارى 
بهتر از تمام ایرانى هاى لیگ قهرمانان داشته است. 
7سید محمدرضا حسینى، ستاره شماره 7 ذوب 
آهن که بسیارى از بار تیم امیر قلعه نویى را 
در ماه هاى اخیر بر دوش کشیده، در شش 
زبازى کــه در دور گروهى لیگ  زب بب
قهرمانان انجام داده 
است،

16 موقعیــت گل ســاخته و بــه همراه
G«هالک»، ستاره برزیلى تیم شانگهاى SIPG، در رده سوم 

موقعیت ساز ترین بازیکنان آسیا قرار دارد. «اسکار»، دیگر 
0سوپراستار برزیلى شانگهاى با 20 و «آدرین میرزجوسکى» از 
7اف سى سیدنى با 17 خلق موقعیت گل، رده هاى اول ودوماین

فهرست را در اختیار دارند.

ى تیمشــان را به باد ناســزا 
ین شده که سپاهان سه سال 
میشگى است و امسال هنوز 
این  وط محســوبمى شود.
 هواداران ســپاهان است که 
دید نظر کنند. اشــباع شدن 
گ شــدن ارزش موفقیت ها 
ه اش این مى شــود که حاال 
از نتایج ا دعا کنند و بــه غیر

ســایر کاندیداهاى ســقوط 

ت ا



ورزشورزش 053201 سال پانزدهمشنبه  1 اردیبهشت ماه   1397

ست شفر، لو رفتلیست شفر، لو رفت

 هفته پیش بود که یکى از کانال هاى تلگرامى که اخبارى جنجالى منتشر مى کند مدعى شد مهدى تاج حکم پنج سال محرومیت 
افشین پیروانى را به باشگاه پرسپولیس ابالغ کرده و بعد از درخواست گرشاسبى، قرار بر این شده است که محرومیت پیروانى بعد 
از پایان دو بازى پرسپولیس در لیگ برتر اعمال شود. این خبر در شرایطى منتشر شد که سخنگوى فدراسیون فوتبال آن را تأیید 
نکرده است. على جوادى به سایت باشگاه خبرنگاران گفته:«رئیس فدراسیون فوتبال اکنون در سفر حضور دارد اما بعید مى دانم 
این موضوع از سوى تاج به باشگاه پرسپولیس ابالغ شده باشد و محمدرضا ساکت هم زیر چنین نامه اى امضا زده باشد چراکه 
درصورت انجام شدن این اقدام ها وظیفه داشتیم از طریق سایت فدراسیون فوتبال، حکم مدیر تیم پرسپولیس را اطالع رسانى 

کنیم. در کل تاکنون چنین دستورى به ما ابالغ نشده است.»

هافبک ایرانى A.E.K آتن در شب پیروزى تیمش مقابل 
الریسا از دقیقه 64 وارد زمین شد.

 A.E.K آتن که در دیدار رفت مرحلــه نیمه نهایى جام 
حذفى یونان با نتیجه 2 بر یک مقابل الریســا شکست 
خورده بود، در حالى که مسعود شجاعى را روى نیمکت 

داشــت، در استادیوم اســپیروس لوئیس میزبان 
الریسا بود.

یاران شجاعى که تنها یک امتیاز براى کسب 
عنوان قهرمانى ســوپر لیگ یونان طى ســه 
هفته پایانى نیاز دارند، در حــال کنار رفتن از 
جام حذفى بودند و تا دقایــق پایانى بازى برابر 

الریسا بدون گل به کارشان ادامه مى دادند 
که در پنجمین دقیقه وقت هاى 

تلــف شــده «الزاروس 
کریستودولوپولوس» 
براى A.E.K گلزنى 
کرد تا بــازى یک بر 
صفر به سود این تیم 

تمام شود.
نتیجه دیدار نیمه نهایى 

جــام حذفى یونــان بین 
A.E.K و الریسا در مجموع 

2 بر 2 شد ولى یاران شجاعى 
به دلیل گل زده در خانه حریف 
راهى فینال این رقابت ها شدند 

تا حریف پائوك در دیدار پایانى شوند.
 A.E.K آتن یک ماه قبل در بازى سوپر لیگ یونان دیدار 

جنجالى اى مقابل پائوك که نیمه تمام ماند، داشت و حاال 
باید منتظر یک بازى ُپرحاشیه دیگر بین یاران شجاعى با 
تیم دوم جدول سوپر لیگ یونان در فینال جام حذفى بود.

مسعود شجاعى در مسابقه A.E.K مقابل الریسا 
از دقیقه 64 به عنوان دومین تعویضى تیمش 

جانشین «پاناجیوتیس کانه» شد.

در حالى که دو هفته به پایان رقابت هــاى لیگ برتر باقى مانده 
است ظاهراًَ لیســت «وینفرد شــفر» براى فصل آینده لو رفته 
است. این در حالى اســت که هنوز مشخص نیست که خود شفر 
در اســتقالل مى ماند یا نه؟ با این حال مسئوالن تیم آبى پوش 
پایتخت بــراى اینکه از همیــن حاال خیــال او را راحت کنند با 
بازیکنانى که شــفر درباره شــان حرف زده اســت وارد مذاکره

شده اند.
شــفر که در نیم فصل با مشــکل در خط حمله روبه رو شده بود 
«مامه تیام» را استقاللى کرد و باعث شد تا رقابت بین مهاجمان 

بیشتر شود. با این حال سرمربى مو طالیى استقالل به شدت 
خواهان جذب چند بازیکن لیگ برترى است و از مسئوالن 
خواسته است تا قبل از مذاکره براى تمدید قرارداد خودش، با 
این بازیکنان وارد مذاکره شوند. على قلى زاده، مهدى ترابى، 
مرتضى تبریزى، امید سینک و على دشتى بازیکنانى هستند 
که آبى ها با آنها وارد مذاکره شده اند و اصًال بعید نیست که 
این چند بازیکن براى فصل آینده پیراهن استقالل را بر تن 

کنند.
البته و طبق شــنیده ها ترابى سرباز اســت و احتماًال راهى 
تراکتورســازى تبریز خواهد شــد. در این بین آنچه محتمل 
اســت حضور قلى زاده و مرتضى تبریزى است. خود قلى زاده 
تلویحًا از استقاللى شدنش حرف زده است و مرتضى تبریزى 
هم با مصاحبه هایى که قلعه نویى علیه این بازیکن انجام داده 
بعید است که دیگر در ذوب آهن بماند. استقاللى ها با توجه به 
محرومیت پرســپولیس، یکى از جدى ترین رقیب هایشان در 
فصل نقل و انتقاالت مى توانند گزینه هایى که مد نظر دارند را 

راحت تر جذب کنند.

   نصف جهان- در حالــى در لیگ قهرمانان 
امســال ذوب آهن با 7 امتیاز از گروه خود صعود 
کرد که در سال 2014 ســپاهان با همین امتیاز در 

گروه خود آخر شد.
 ذوب آهن اصفهان با تســاوى یک بر یک مقابل 
میزبانش لوکوموتیو ازبکســتان به عنوان تیم دوم 
گروه B به مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کرد. نکته جالب درباره صعود شاگردان 
امیر قلعه نویى امتیاز پایین این تیم است. آنها فقط 
با کســب 7 امتیاز از شــش بازى و کسب تفاضل 
گل 2- موفق به صعود از گروه خود شــده اند! در 
تاریخ لیگ قهرمانان آســیا قبــل از ذوب آهن دو 

تیم دیگر با همین تعداد امتیــاز موفق به صعود از 
گروه خود شده اند. در ســال 2013 بوریرام تایلند 
با 7 امتیــاز و تفاضل گل صفر در گــروه خود دوم 
شد و به مرحله بعد صعود کرد. در همین سال تیم 
سنترال کوئســت مارینرز اســترالیا هم با 7 امتیاز 
و تفاضل گل 4- با قرار گرفتــن در رده دوم گروه 
خود به مرحله یک هشتم نهایى رسید. براى اینکه 
متوجه میزان خوش شانسى ذوب آهن در صعود از 
گروه خود شوید باید به یاد بیاورید که در سال 2014 
سپاهان با همین 7 امتیاز در گروه خود آخر شد! این 
یعنى  آخر بد شانسى براى ســپاهان و اقبال بلند

 ذوب آهن!

ماجراى 7 امتیاز آسیایى

تلخ و شیرین براى سپاهان و ذوب آهن

 بازى هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا هفته پیش به پایان رسید و با نتایجى که به دست آمد، الدحیل قطر تنها تیمى شد که هر شش بازى خود را در مرحله گروهى با پیروزى 
پشت سر گذاشته است. این تیم قدرتمند قطرى با ذوب آهن، الوحده و لوکوموتیو همگروه بود و این تیم ها را حتى در خانه خودشان مغلوب کرد و با 18 امتیاز صدرنشین گروه B شد.

اگر استقالل در روز آخر مرحله گروهى در کویت مغلوب الهالل مى شد، در مرحله یک هشتم نهایى باید به مصاف الدحیل مى رفت اما آبى ها با هدایت «وینفرد شفر» صدرنشین گروه 
خود شدند و العین را با «عمر عبدالرحمان» و «مارکوس برگ» به مصاف تیم قدرتمند قطرى فرستادند.

  تنها تیم 18امتیازى 

حکم محرومیت، هنوز ابالغ نشدهیاران شجاعى در فینال

رشید مظاهرى با 
عملکرد خوب خود 
در مرحله گروهى 
رقابت هاى لیگ 
قهرمانان در نهایت 
توانست نام خود را به 
عنوان یکى از بهترین 
گلرهاى این دوره از 
بازى ها به ثبت برساند

رشید مظاهرى با
عملکرد خوب خود 
در مرحله گروهى
رقابت هاى لیگ 
قهرمانان در نهایت

توانست نام خود را به 
عنوان یکى از بهترین 
گلرهاى این دوره از 
بازى ها به ثبت برساند

نصف جهان- هر چند علیرضا بیرانوند در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا پنج کلین شــیت را به نام خود به ثبت رساند، اما 
همچنان در مورد اینکه وى سنگربان مطمئنى براى تیم ملى در 

رقابت هاى جام جهانى خواهد بود تردیدهاى جدى وجود دارد. 
پنج کلین شیت در شش دیدار آسیایى، این آمار درخشان علیرضا 
بیرانوند در پرســپولیس است. آمارى که شــاید هر کسى نتواند 
آن را کسب کند. اما آنچه مشخص اســت بیرانوند در چند وقت 
اخیر افت شدیدى کرده اســت. خروج هاى ناموفق و عدم تمرکز 
کافى،پرخاشــگرى و از همــه مهمتر آنچه توى چشــم مى زند 
نشستن هاى او درون دروازه به ســبک دروازه بان هاى فوتسال 
اســت! یک عیب دیگر هم که بیرانوند دارد این است که در دفع 
توپ هایى که مهاجمان به چهارچوب مى زنند چندان خوب عمل 
نمى کند.گاهى هم مثل مانکن ها فقط توپ را مشایعت مى کند و 

اگر خوش شانس باشد آنها توپ را به بیرون بزنند!
 در بازى با السد بیرانوند خیلى خوش شانس بود که گلى را دریافت 
نکرد.حتى یک بار هم تیر دروازه به کمکش آمد تا بتواند پنجمین 
کلین شیت خودش در آسیا را ثبت کند.اما او در این بازى به تعداد 
توپ هایى که گرفت، گل نخورد. بیرانوند چند خروج ناموفق داشت 
و در یک صحنه هم توپ را گم کرد و نزدیک بود با بى دقتى بازى 
را به تساوى بکشــاند! جالب اینجاست که خیلى از رسانه ها روى 
بسته نگه داشته شدن دروازه این دروازه بان مانور مى دهند و از این 
مى گویند که خیــال «کارلوس کى روش» بــراى جام جهانى 
مى تواند راحت باشــد. اما آیا واقعًا همینطور است؟صرف اینکه 
بیرانوند کلین شــیت مى کند، توپ به تیر دروازه اش مى خورد یا 
مدافعان عملکرد فوق العاده اى دارند مى تواند خیال کى روش را 
راحت کند؟آیا دربازى با اسپانیا،پرتغال و حتى مراکش، مهاجمان 
آنها هم مثل خیلى از مهاجمان لیگ برترى بى دقت هستند و آیا 
تیرهاى دروازه در آن جام هم به کمک علیرضا خواهند آمد؟به نظر 
مى رسد که بیرانوند از جایگاه خودش در تیم ملى مطمئن است و 
احساس اینکه رقیب ندارد او را بى انگیزه کرده است! در این میان 
رشــید مظاهرى گلر ذوب آهن زنگ خطر بزرگــى را بارها براى 
بیرانوند به صدا در آورده است و در انتظار اعتماد بیشتر کى روش 
است. دروازه بان ملى پوش ذوبى ها پس از پایان بازى هاى مرحله 
گروهى توانست بیشترین سیو را بین گلرهاى ایرانى به نام خود بزند 

و در رده دوم جدول کل گلرهاى رقابت ها قرار گرفت.
رشــید مظاهرى با عملکــرد خوب خــود در مرحلــه گروهى 
رقابت هاى لیگ قهرمانان در نهایت توانست نام خود را به عنوان 
یکى از بهترین گلرهاى این دوره از بازى ها به ثبت برساند. او در 
جدول مربوط به سیوهاى دروازه بان هاى حاضر در این رقابت ها 

توانست در رده دوم قرار بگیرد.
گلر ملى پوش ذوبى ها در شش دیدار مرحله گروهى توانست 25 
سیو از خود به جا بگذارد و بارها مانع فروپاشى دروازه ذوبى ها شود 
تا یکى از عوامل موفقیت این تیم لقب بگیرد. مظاهرى در جدول 
گلرهایى که بیشترین سیو را به نام خود زده اند با یک سیو اختالف 
تنها «لى شواى» گلر تیم شانگهاى چین را باالى سر خود مى بیند.

رشــید مظاهرى که این روزها در کوران رقابت با گلرهاى دیگر 
براى رســیدن به جام جهانى قرار دارد، در سه ســال اخیر یکى 
از دروازه بان هــاى مورد نظــر کارلوس کى روش محســوب

مى شــد که در اردوهاى تیم ملى حضور داشــت. با وجود اینکه 

دفــاع ذوب آهن به اســتحکام و اقتدار دفاع پرســپولیس نبوده 
مظاهرى برخالف بیرانوند بسیارى از اوقات 

جور ناکامى مدافعان تیمش را کشــیده 
اســت و یکى از عوامل بزرگ موفقیت 
هاى ذوب آهن در لیگ و آسیاســت. او 

مى تواند در جام جهانى با عبور از بیرانوند 
در نقش یک ناجى بزرگ ظاهر شود. به شرط 

آنکه کى روش به او بیشتر اعتماد کند. شاید 
مى کردند هم کى روش مانند جام جهانى برزیل که همه تصور 

رحمان احمدى، گلر شماره یک تیم ملى در آن رقابت هاست همه 
را سورپرایز کرد و حقیقى را به درون دروازه فرستاد، این بار هم این 

کار را با بیرانوند و مظاهرى انجام دهد.

ى که مسعود شجاعى را روى نیمکت 
وم اســپیروس لوئیس میزبان 

تنها یک امتیاز براى کسب 
ــوپر لیگ یونان طى ســه 
رند، در حــال کنار رفتن از 
 تا دقایــق پایانى بازى برابر 

ه کارشان ادامه مى دادند 
قه وقت هاى 

زاروس 
س»
نى 
 بر
یم

هایى 
ان بین 

ر مجموع 
ن شجاعى 
 خانه حریف
بت ها شدند 

تیم دوم جدول سوپر لیگ یونان در فینال جام حذفى بود.
Kمسعود شجاعى در مسابقه A.E.Kمقابل الریسا 

4از دقیقه 64 به عنوان دومین تعویضى تیمش 
جانشین «پاناجیوتیس کانه» شد.

در حالــى در د   نصف جهان-
7امســال ذوب آهن با 7 امتیاز از گ
سال 2014 ســپاهان با 4کرد که در

گروه خود آخر شد.
 ذوب آهن اصفهان با تســاوى یک
میزبانش لوکوموتیو ازبکســتان به
Bبه مرحله یک هشتم نهایى گروه

ص آسیا صعود کرد. نکته جالب درباره
پایین این تیم امیر قلعه نویى امتیاز
7با کســب 7 امتیاز از شــش بازىو
2گل 2- موفق به صعود از گروه خو
تاریخ لیگ قهرمانان آســیا قبــل

دوباره سورپرایزمان کن آقاى کى روش

 با رشید خیالمان راحت تر است
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رئیس گروه بررسى محتواى آموزشــى و پرورشى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان از اجراى طرح 
اعتبارسنجى کتاب هاى درسى تازه تألیف پایه دوازدهم 

در این استان خبر داد.
معصومه خلیلى بیان کرد: اعتبار سنجى کتاب هاى درسى، 
به معنى یافتن و تصحیح اشتباهات احتمالى در کتاب هاى 
درسى تازه تألیف است. وى افزود: براساس ابالغ سازمان 
پژوهش و برنامه ریزى آموزشى، اعتبارسنجى کتاب هاى 
جدید التألیف در 33 عنوان کتاب درسى رشته نظرى پایه 
دوازدهم در استان اصفهان انجام مى شود. خلیلى اظهار 
کرد: باتوجه به اهمیت اعتبارســنجى و جایگاه ویژه این 

استان در کشور، 66 نفر از دبیران مجرب استان اصفهان با 
مؤلفان دفتر تألیف همکارى مى کنند. 

رئیس گروه بررسى محتواى آموزشــى و پرورشى اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در این راستا، 
گروه اعتبار سنجى در این اســتان تشکیل و هماهنگى 
ها و پشــتیبانى هاى ادارى براى انجام اعتبارسنجى در 
سطح استان انجام شده اســت. خلیلى همچنین از آغاز 
کار اعتبارسنجى کتاب هاى فنى و حرفه اى و کاردانش 
در روزهاى آینده خبر داد و گفت: این پروژه نیز از ســوى 
ســازمان پژوهش وزارت آموزش و پژوهش به اســتان 

اصفهان واگذار شده است.

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بر اساس 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، مرکز کاهش آســیب 
هاى اجتماعى شهر اصفهان تا پایان خرداد امسال بهره 

بردارى مى شود. 
کورش محمــدى با بیان اینکه در بودجه ســال جارى 
شــهردارى اصفهان بــه منظــور راه انــدازى مرکز 
توانمندســازى و آموزش افراد آســیب دیده اجتماعى 
اصفهان، پنج میلیارد تومان تصویب شــد، اظهار کرد: 
راه انــدازى این مرکز مى تواند نواقص دســتگاه هاى 
اجرایى در حوزه آســیب هاى اجتماعى همچون اعتیاد 
و معتــادان متجاهر را پوشــش دهــد و در آینده اى 

نزدك، شــاهد این دست آسیب ها در شــهر اصفهان 
نباشیم. 

وى  با بیان اینکه درحال حاضر زمیــن مورد نیاز براى 
مرکز کاهش آســیب هاى اجتماعى موجود در شــهر 
اصفهان تأمین شــده و فعالیت هــاى زیربنایى براى 
آن نیز انجام شــده اســت، تصریح کرد:  طراحى هاى 
خاص این مرکز با هماهنگى هاى الزم از سوى شوراى 
مبارزه با مــواد مخدر، اداره کل بهزیســتى و اداره کل 
فنى و حرفــه اى اســتان اصفهان و دیگــر نهادهاى 
اجراى مرتبط بــا این موضوع به ســرانجام رســیده 

است.

انجام اعتبارسنجى کتاب هاى 
پایه دوازدهم در اصفهان 

بهره بردارى از مرکز کاهش 
آسیب اصفهان تا پایان خرداد

پرداخت8 میلیارد وام به 
روستاییان تیران 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان تیران و 
کرون گفت: 80 میلیارد ریال وام مقاوم سازى منازل 
روسـتایى در یکسال گذشـته در این منطقه پرداخت 

شده است.
مسـعود مرادیـان افـزود: تسـهیالت مقاوم سـازى
خانه هاى روسـتایى بـه صورت قرض الحسـنه و در 
قالب 430 فقره وام، به متقاضیان در شهرستان تیران 

و کرون پرداخته شده  است.

تکثیر 30 گونه پرنده کمیاب 
در ناژوان

مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفـت: در باغ پرندگان 
نـاژوان بیش از 300 گونـه پرنده نـادر و خاص وجود 
دارد کـه تاکنون بیـش از 30 گونـه آنها تکثیر شـده  

است.
حسـن شـفیعى اظهـار کـرد: نـوروز 97 بیـش از 
700 پرنـده کمیـاب تکثیـر شـده و در بـاغ پرندگان 
آزادسازى و مورد بازدید گردشـگران و مسافران قرار

 گرفتند.

کشف سکه هاى تقلبى 
در خمینى شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ده 
سکه بهار آزادى تقلبی و دستگیري یک نفر خبر داد.

سـرهنگ علی جعفري نژادگفت:در پی تماس یکی 
از متصدیـان طالفروشـی بـازار طالي شهرسـتان 
خمینى شـهر مبنی بر اینکه فردي با مراجعه به مغازه 
طالفروشـی وي، قصـد فـروش سـکه بهـار آزادي 
تقلبـی دارد، مأمـوران فـرد متقلـب را دسـتگیر و در 
بازرسـى از او، ده عدد سـکه بهار آزادي تقلبی کشف 

کردند.
وى افـزود: در ایـن زمینـه پرونـده تشـکیل و متهم 
بـراى اقدامـات قانونـى تحویـل مراجـع قضائـى 

شد.

هفته فرهنگى اصفهان 
برگزار مى شود

هفته فرهنگى اصفهان از 3 تا 9 اردیبهشت ماه برگزار 
مى شود.

معاون شهردار و رئیس سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهان گفت: هفته فرهنگى 
اصفهـان از 3 تا 9 اردیبهشـت با اجـراى برنامه هاى 
مختلف هنـرى، ادبـى، فرهنگـى و ورزشـى برگزار 

خواهد شد.
محمد عیدى با اشاره به برگزارى این رویداد فرهنگى، 
افـزود: رویکرد ایـن هفته، افزایش شـادى و نشـاط 
اجتماعى، معرفى هر چه بیشتر و بهتر شهر اصفهان و 

توسعه گردشگرى است.
وى تأکیـد کـرد: تالش شـده برنامـه ها بـه صورت 
همه جانبه و متنوع در تمام مناطق اجرا شـود تا تمام 
شـهروندان به نحو مطلوب از این برنامه ها اسـتفاده 

کنند.
رئیـس سـازمان فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى 
شـهردارى اصفهـان تصریح کـرد: هفتـه فرهنگى 
اصفهان در اردیبهشـت ماه و روز نکوداشت اصفهان 

در آذرماه برگزار مى شود.

برپایى نمایشگاه «آواز 
شمس» در فرهنگسراى کوثر

نمایشگاه کوفى نگاره هاى «آواز شمس»، در نگارخانه 
فرهنگسراى کوثر اصفهان دایر است.

این نمایشـگاه، شـامل آثار زهرا تقى زاده است و تا 5 
اردیبهشت ماه برپاست.

حمیدرضا مکارمى، مدیر فرهنگسراى کوثر دراین باره 
گفت: در این نگارخانه، 30 تابلو به خط کوفى از اشعار 

موالنا، بسیار هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.
این نمایشگاه صبح و عصر در نگارخانه فرهنگسراى 
کوثر به آدرس خیابان جى، خیابان مسـجد على(ع)، 

برپاست.

خبر

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: 
قیمت گوشت قرمز از کیلویى 43 هزار تومان بیشتر یا 

کمتر نمى شود.
رســول آقاجانى در خصوص نرخ گوشت قرمز در بازار 
اصفهان، اظهار کرد: قیمت گوشت گوسفندى کیلویى 
43 هزار تومان اســت. وى بیان کرد: هر کیلو گوشت 
درجه 2 بین 38 تا 40 هزار تومان و بدون استخوان است.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان 
اعالم کرد: افزایش قیمتى در گوشت قرمز نداشته ایم و 
اینکه گوشت به کیلویى 50 هزار تومان رسیده، مربوط 

به بازار تهران است.
■■■

آقاجانى اعالم کرد: از 15 اسفندماه سال گذشته، قیمت 
گوشت قرمز ثابت مانده است.

وى گفت: قیمت گوشت گوسفندى کاهش پیدا نخواهد 
کرد، چون با توجه به وضعیت خشکسالى در اصفهان، 
با کمبود گوسفند و گوشت گوســفندى مواجهیم و در 
صورتى هم که گوســفند از عشــایر به دست ما برسد، 
نهایتًا بین هزار تومان این نرخ کم یا زیاد مى شــود که 
این تغییر نرخ، دلیل بر نبود گوشت یا تأمین گوشت به 

شمار نمى رود.
آقاجانــى بیان کرد: قیمت گوشــت قرمــز معموًال در 
ماه هاى تیر و مرداد که زمان بازگشــت حجاج و عید 

قربان است، افزایش مى یابد.

واردات گوشت قرمز با افزایش نرخ دالر 
کاهش یافت

این عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان، با 
اشاره به اینکه واردات گوشت به دلیل افزایش نرخ دالر، 
کمتر شده است، گفت: با این حال، واردات گوشت دام 

سنگین از برزیل و قرقیزستان داریم.
وى با بیان اینکه گوشت برزیل وارداتى، بیشترین کاربرد 
را در رستوران ها دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر 
مردم اصفهان مصرف کننده گوشت گوسفندى هستند 
غالب گوشت هاى گوســاله و گاو را براى استان تهران 

ارسال مى کنیم.

تمایل مردم اصفهان براى مصرف گوشت 
گوسفندى

آقاجانى گفت: با توجــه به افزایش قیمت گوســفند، 
پشتیبانى امور دام گوشــت را با نرخ کیلویى 33 هزار و 

500 تومان به دست مصرف کننده مى رساند.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان 
بیان کرد: اصفهان بــه علت اینکه مــردم بومى دارد، 
هنوز بر اســاس گذشــته گوشت گوســفند مصرف 

مى کنند.

نرخ گوشت از کیلویى 43هزار تومان کمتر نمى شود
عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

قیمت گوشت در تیر و مرداد افزایش مى یابد

ساسان اکبرزاده
جمعى از مسئوالن وزارت و سازمان جهاد کشاورزى، با 
چیدن روبان شانزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت 
دام، طیور، دامپزشکى و آبزیان، اولین نمایشگاه شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در سال جدید 
را رقم زدند و این نمایشگاه تا امروز اول اردیبهشت ماه 

از ساعت 16 تا 22 برپاست.
مســئوالن وزارت جهاد کشاورزى و ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان قبل از افتتاح این نمایشگاه، 
در نشستى با خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده 
و نقش برپایى نمایشگاه بین المللى صنعت دام و طیور 

و آبزیان اشاره کردند.
ابتدا مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از برگزارى 46 رویداد و نمایشگاه اختصاصى 
در حوزه هاى مختلف در ســال جارى خبر داد و گفت: 
شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان در 
سال گذشــته به خصوص در نیمه دوم، همواره سعى 
در برگزارى نمایشگاه هاى باکیفیت و کّمیت مطلوب 
و افزایش بازدیدکنندگان داشت و ما در بخش داخلى 
سعى کردیم عالوه بر حفظ بهبود عملکرد، هزینه هاى 
شرکت را کاهش دهیم که این امر به خوبى میسر شد 
و امید اســت در ســال جارى نیز عملکردى بهتر در 
بهبود برگزارى نمایشگاه هاى داخلى و خارجى داشته

 باشیم.
على یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه ها در راستاى 
رونق تولید و ایجاد اشتغال نقش دارند، افزود: اقتصاد 
پویا، نیازمند نمایشــگاه مطلوب اســت و امیدواریم 
بتوانیم در سال جارى نقش خود را در اقتصاد، فرهنگ 
و مسائل زیســت محیطى به خوبى ایفا کنیم. وى از 
برگزارى نمایشگاه پاکروها براى اولین سال در کشور 
و اصفهان خبر داد و گفت: در راستاى کاهش آلودگى 
در شــهر اصفهان، ما نمایشــگاه پاکروها که شامل 
خودروهاى هیبریــدى، دوچرخه و.. اســت را برگزار 
خواهیم کرد و به ترویــج آن در حمــل و نقل تأکید 

داریم.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اظهار کرد: رویدادهاى نمایشــگاهى استان 
اصفهان در سال 97 با برگزارى شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت دام، طیور، دامپزشکى و آبزیان آغاز 

شده است.
یارمحمدیــان ادامه داد: این نمایشــگاه مجموعه اى 
از توانمندى هــاى فعــاالن عرصــه صنعــت دام، 
طیور، دامپزشــکى و آبزیــان را در معــرض نمایش 

متخصصان، کارشناســان و عموم مردم قــرار داده 
اســت. این در حالى اســت که نمایشــگاه امسال در 
9200 مترمربع شــامل 4500 مترمربع فضاى مفید 
نمایشــگاهى و 150 متر فضاى باز برگزار شده است 
و مشارکت کنندگانى از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
قم، البرز، مازندران، خراسان رضوى، خراسان جنوبى، 
چهارمحــال و بختیــارى و گلســتان در آن حضور 

دارند.
وى گفــت: شــرکت هاى مطرحــى از کشــورهاى 
آلمان، ایتالیا و ترکیــه نیز در این نمایشــگاه حضور 
دارند. حضور شــرکت هایى از کشــور آلمان در این 
نمایشــگاه از آنجا حائز اهمیت اســت که این کشور 
پیشرفت هاى تکنولوژیک بســیارى در حوزه صنعت 
دام و طیور و مدیریت و خدمات در این بخش داشــته 

است.
■■■

رئیس ســازمان نظام دامپزشکى کشــور نیز با اظهار 
تأسف از خشــکى زاینده رود گفت: چند سال پیش در 
سفر به اصفهان، پیشــنهاد کردم همه نمایشگاه هایى 
که در اســتان اصفهان برگزار مى شود با نگاه مدیریت 
منابع آب باشد ولى متأســفانه امروز هم زاینده رود آب 
ندارد و با توجه به اینکه خشکســالى با کشور عجین 
شــده اســت باید مدیریت منابع آب صورت گیرد که 
متأسفانه امروز سوء مدیریت در منابع آب داریم و تکلیف 
همه مسئوالن و مردم آن اســت که در همه حوزه ها، 
قطره قطــره آب را مدیریت کنند تــا این تمدن حفظ 

شود.

محمدرضا صفرى اظهار کرد: نمایشــگاه ها بهترین 
مکان براى نمایش کاالى باکیفیت ایرانى هســتند و 
اصفهان مى تواند پرچمدار این امر باشد. وى اضافه کرد: 
در حال حاضر بیش از هزار و 700 کارخانه تولید دارو، 
واکسن و نهاده هاى دامپزشکى در کشور فعالند و 95 
درصد این تولیدات در داخل صورت مى گیرد. همچنین 
در حوزه آبزیان نیز 80 درصــد داروها و... تولید داخلى 

است که بسیار مهم است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکى کشور گفت: طى چند 
دهه گذشــته ما از یک واردکننده 100 درصد به یک 
خودکفایى در زمینه تولیدات واکســن و... رســیدیم. 
البته حمایت از کاالهاى ایرانى نیازمند برخوردارى از 

تسهیالت است.
■■■

مدیرکل دفتــر بهبود تغذیــه و جایــگاه دام وزارت 
کشــاورزى هــم از دســت انــدرکاران برگــزارى 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت دام، طیور، 
دامپزشــکى و آبزیان قدردانى کرد و گفت: در ســند 
برنامه ششــم، ظرفیت هاى تولید طیور و... در کشور 
برنامه ریزى شده اســت تا امنیت غذایى کشور تأمین 

شود.
تورج صارمى افزود: در چند سال اخیر، برنامه ریزى به 
منظور اختصاص تسهیالت براى بهسازى و نوسازى، 
ظرفیت هاى دامى انجام شــده و در سال جارى نیز با 
همکارى بنیاد مســکن انقالب اســالمى، قرار است 
نسبت به بازسازى و نوســازى دامدارى هاى فرسوده 

اقدام شود.

وى ادامــه داد: یکــى از سیاســت هاى وزارت جهاد 
کشاورزى، در اقدامى مشترك با معاونت امور زراعت 
و مؤسسه تحقیقاتى، جایگزینى علوفه هایى است که 

کمتر آب مى خواهند.
■■■

رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان هم 
همه بخش ها را به اســتفاده بهینه از آب دعوت کرد 
و گفت: اســتان اصفهان در بخش دام و طیور و تولید 
شیر در کشور از برترین هاست و این وظیفه ما را بسیار 

سنگین تر مى کند.
محســن کریمیان به گفته وزیر کشــاورزى اشــاره 
کرد و گفت: براى تأمین نهاده هــا هیچ نگرانى وجود 
ندارد و دولت تصمیــم دارد تفاوت نــرخ ارز را تأمین 
و پرداخــت کند و ما نیــز آمادگى داریم تا مســائل و 
مشکالت تعاونى ها را بشــنویم و براى رفع آن تالش

 کنیم.
وى ادامه داد: علیرغم اینکه 40 درصد سطح اراضى ما 
در استان بر اثر بى آبى از دســت رفته، اما تولید بخش 

کشاورزى بیش از برنامه بوده است. 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان، 
حفظ باغات اســتان را اولین اولویت دانست و افزود: 
بیش از 50 درصد باغات استان در معرض خشکسالى 
شــدید قرار دارد، که برنامه ریــزى الزم در این باره 
صورت گرفته و براى آبرســانى به ایــن باغات، 150 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا آبرسانى سیار صورت 

گیرد.
■■■

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان هم به اجراى 
طرح تحول سالمت در کشور اشاره کرد و گفت: طرح 
تحول سالمت که طرح بسیار خوبى هم است باید به 
طرح درمان تغییر نام یابد چون اعتبارات طرح تحول 
سالمت، بیشتر متوجه درمان است. این در حالى است 
که سالمت معناى وســیعى دارد  و شامل پیشگیرى، 
کنترل و... است و باید از اعتبارات طرح تحول سالمت، 
رقمى هم به دامپزشــکى اختصاص یابد که تاکنون 

اینگونه نبوده است.
شهرام موحدى نمایشــگاه را محل توانمندى تولید و 
ایجاد بنیان قوى در اقتصاد مقاومتى دانســت و گفت: 
امروز نمایشگاه در جهان یک صنعت بسیار مهم بوده و 
برگزارى نمایشگاه هاى مختلف در سال، 300 میلیارد 

تومان عواید جهانى دارد. 

در افتتاحیه نمایشگاه صنعت دام اعالم شد:

50 درصد باغات استان در معرض خشکسالى شدید است

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: مجرمان انتقال غیرقانونى 
آب، از هر دولتى که باشند باید مجازات شوند.
محمدجواد ابطحى با اشاره به وضعیت کم آبى 
و مشکالت کشاورزان اظهار کرد: کشاورزان 
استان اصفهان مى دانند که اقدامات متعددى 
براى رفع مشکالت آنان در حال انجام است.

وى گفت: طى سال هاى گذشته دستگاه هایى 
خطا کرده اند و منابع آبى را خارج از حقابه به 
کسانى که حقابه اى نداشــته اند، اختصاص 
داده اند کــه این موضوع نیــز قابل پیگیرى 

است.
وى با بیان اینکه طرح بن-بروجن تا اطالع 
ثانوى متوقف شده اســت و اجرایى نیست، 
خاطرنشــان کرد: ادامه تجمعات کشاورزان 
نتیجه اى جز اضافه شــدن مشکالت براى 
کشاورزان نخواهد داشت، بنابراین موضوع 
حقابه کشــاورزان از طریق دیگرى باید حل 

شود و نه از راه تجمع.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى 
اسالمى یادآور شــد: اگر قرار است در توزیع 
آب محدودیتى باشد، باید توزیع آب در همه 
حوضه هاى آبى استان هاى اطراف نیز محدود 
شــود، تا از بحران آبى امسال به خوبى عبور 

کنیم.
وى با بیــان اینکه تأمین آب شــرب مردم 
استان اصفهان اولویت ماست، عنوان کرد: 
اخیــراً از دریچه هاى پایین ســد زاینده رود 
بهره بردارى هــاى غیرمجــاز صــورت 
گرفتــه و امــکان آلودگــى در آب وجــود 

دارد.

بهره بردارى غیرمجاز 
از دریچه هاى پایین 

سد زاینده رود
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سرکالنتر دهم پایتخت از دستگیرى دو سارق که پس 
از دوستى با کاربران فضاى مجازى اقدام به سرقت به 

عنف از آنان کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ دوست على جلیلیان دراین 
باره گفت: چندى پیش مردى بــه کالنترى 161 ابوذر 
مراجعه و اعالم کرد که توســط دو مرد و یک زن مورد 

زورگیرى قــرار گرفته و تعــدادى از طالها و وجوه نقد 
داخل منزلش به سرقت رفته اســت. وى با بیان اینکه 
تیمى از مأموران کالنترى پیگیرى پرونده و رسیدگى به 
موضوع را بر عهده گرفتند، گفت: شاکى در اظهاراتش 
به مأمــوران گفت کــه از طریق یکى از ســایت هاى 
همسریابى، با زنى آشنا شــده و پس از طرح دوستى با 
وى، او را به منزلــش دعوت کرده اســت. اما در زمان 
مراجعه این زن،  دو مرد وارد منزل مسکونى اش شده و با 
تهدید سالح سرد تعدادى از اموال از قبیل طال و مدارك 

هویتى اش را به سرقت برده اند.
ســرکالنتر دهم پلیس پایتخت با بیان اینکه سارقان، 
براى جلوگیرى از مراجعــه مالباخته به کالنترى از وى 
عکس هاى خصوصى تهیه کــرده اند، گفت: این افراد 
تهدید کرده بودند که در صورت مراجعه شاکى به پلیس 

اقدام به انتشار این تصاویر خواهند کرد. سرهنگ جلیلیان 
با بیان اینکه تحقیقات پلیسى براى شناسایى مخفیگاه 
متهمان انجام شد، گفت: سرانجام پس از اخذ مجوزهاى 
قضائى، تیمى از مأموران کالنترى 161 براى دستگیرى 
ســارقان به مخفیگاه آنان اعزام و موفق شدند در یک 
عملیات ضربتى زن و مرد سارق را که در مخفیگاهشان 
حضور داشتند دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند. وى 
با اشاره به بازرسى از مخفیگاه متهمان گفت: مأموران در 
بازرسى از مخفیگاه متهمان مدارك و طالجات مالباخته 
را نیز  کشف و ضبط کردند. ســرهنگ جلیلیان با اشاره 
به اینکه دستگیرى سارق ســوم در دستور کار مأموران 
کالنترى 161 قرار دارد، اظهــار کرد: با اقرار متهمان و 
تشکیل پرونده، متهمان براى ســیر مراحل قانونى در 

اختیار مرجع قضائى قرار گرفتند.

پسر جوان که در یک سناریوى مرموز مردى را در قهوه 
خانه اى با ضربــات چاقو به قتل رســاند و فرار کرد در 

اتاقک نگهبانى یک کارخانه متروکه دستگیر شد.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، از دســتگیرى عامل 

جنایت قهوه خانه اى در منطقه لواسان خبر داد.
ســاعت 5 عصر 24 فروردین ماه امســال کشف جسد 
جوانى 21 ســاله به نــام «مهــرداد» در داخل اتاقک 
اســتراحت یک قهوه خانه به کالنترى 166 لواســان 

اعالم شد.
با حضور مأموران در محل کشف جسد و تأیید خبر اولیه، 
بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى و 
قاضى کشیک دادگاه عمومى و انقالب لواسان اعالم شد. 
با حضور کارآگاهان تیم بررسى صحنه جنایت اداره دهم 
و همچنین رئیس شــعبه 101 دادگاه عمومى و انقالب 
لواسان در محل و تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل 
عمد، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسى صحنه جنایت نشان داد که مقتول بر اثر ضربات 
متعدد جسم تیز به ناحیه ســینه و شکم به قتل رسیده و 
قاتل پس از ارتکاب جنایت اقدام به سرقت دستگاه ضبط 

تصویر (Recorder) از محل جنایت کرده است.
با توجه به تحقیقات انجام شده و اطالعات به دست آمده 
مبنى بر وجود ســابقه اختالف و درگیرى مابین مقتول 
و خانواده همســر ســابقش، در مراحل اولیه رسیدگى 
به پرونده تحقیقــات بر روى اعضاى خانواده همســر 
سابق مقتول متمرکز شد اما در ادامه و با کشف دستگاه 
Recorder در بیابان هاى محــدوده ارتکاب جنایت و 

بررسى تصاویر به دســت آمده از زمان جنایت، قاتل به 
نام «عبدا...- م»  20 ساله مورد شناسایى قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
در خصوص نحوه شناسایى مخفیگاه و دستگیرى متهم 
عنوان کرد:«با شناســایى عامل جنایت، کارآگاهان با 

مراجعه به محل سکونت وى در منطقه لواسان اطالع پیدا 
کردند که او همزمان با وقوع جنایت ناپدید شده است و 
اعضاى خانواده اش نیز مدعى هستند که از وى اطالعى 
در اختیار ندارند اما در ادامه اقدامات پلیسى، کارآگاهان 
اداره دهم اطالع پیدا کردند که عبدا... در حال حاضر در 
کارخانه اى متروکه در منطقه کیانشــهر که دامادشان 
(همسر خواهر متهم) در آنجا به عنوان نگهبان مشغول 
به کار است مخفى شده و قصد دارد تا در فرصتى مناسب 

و به صورت غیرقانونى از طریق مرزهاى شــرق کشور 
متوارى شود.»

سرهنگ حمید مکرم افزود: «بالفاصله مخفیگاه متهم 
به صورت دقیق شناسایى شد و در روز سه شنبه مورخه 
28فروردین سال جارى، متهم در مخفیگاهش دستگیر 
و به اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهــى تهران بزرگ 

منتقل شد.»
وى گفت: «با توجه به شــواهد و دالیل به دست آمده 

از محل جنایت، متهم به ناچار لب به اعتراف گشــود و 
صراحتًا به ارتکاب جنایــت اعتراف کرد اما در خصوص 
انگیزه اصلى جنایت تاکنون اظهارات متفاوت و متناقضى 
را عنوان کرده است که با صدور قرار بازداشت موقت از 
سوى رئیس شعبه 101 دادگاه عمومى و انقالب لواسان، 
متهم به منظور مشخص شدن انگیزه واقعى جنایت در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است.»

دستگاه ضبط صدا، دست قاتل را رو کرد

2 پسرخاله در پوشش کابینت ساز اقدام به سرقت خانه مى کردند. این دو نفر با انتشار آگهى در 
روزنامه هاى کثیراالنتشار و فضاى مجازى، تحت عنوان «ویترین و کابینت سازى در منازل 
و شرکت ها» به منازل وارد مى شدند و اقدام به ســرقت وجوهات، طالجات و دیگر اموال 

باارزش مى کردند. 
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ در توضیح این خبــر گفت: در مورخه 17 
فروردین 1397 پرونده اى با موضوع سرقت منزل به پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
ارجاع شد که طى آن سارق یا سارقین اقدام به ســرقت 80 میلیون تومان پول و طالجات 

کرده بودند.
سرهنگ فخرالدین افراسیابى افزود: کارآگاهان در بررسى صحنه سرقت اطمینان پیدا کردند 
که سارق یا سارقین بدون ایجاد هرگونه تخریب درب ورودى ساختمان و یا به هم ریختگى در 
وسایل منزل اقدام به سرقت کردند؛ در حالى که شواهد تماماً حکایت از انجام سرقت توسط فرد 
یا افراد آشنا داشت صاحبخانه بر این نکته تأکید مى کرد که طى چند روز گذشته، به هیچ عنوان 
از خانه خارج نشده است. وى گفت: همزمان با وقوع این سرقت، کارآگاهان به شباهت سرقت 
اخیر با سرقت منزل دیگرى مظنون شدند؛ هر دو مالباخته در اظهاراتى مشابه عنوان کردند که 
از طریق آگهى درج شده در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نسبت به تعویض کابینت منزل 
خود اقدام کردند و دقیقاً سرقت ها نیز در فاصله زمانى حضور کابینت ساز در منازل آنها صورت 
گرفته است. در ادامه و با انجام چهره نگارى، تصاویر مشابه از سارقین این دو سرقت در اختیار 
کارآگاهان قرار گرفت. سرهنگ افراسیابى گفت: کارآگاهان اطالع پیدا کردند که سارقین از 
طریق سایت دیوار قصد فروش عتیقه جات متعلق به یکى از شکات (مالباختگان) را دارند لذا 
در ادامه، محل تردد سارقین شناسایى شد و آنها دستگیر شدند و در بازرسى اولیه مقادیرى از 

اموال مسروقه متعلق به یکى از مالباختگان از آنها کشف شد. وى عنوان کرد: در بازرسى به 
عمل آمده از مخفیگاه متهمین، مقادیر دیگرى از اموال مسروقه کشف شد که با انجام تحقیقات 
پلیسى، یکى دیگر از مالباختگان، شناسایى و پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهى موفق 
به شناسایى کامل متهمین شد. سرهنگ افراسیابى گفت: متهمین پرونده به نام هاى «سعید» 
30 ساله  و «بهزاد»  24 ساله داراى نسبت فامیلى با یکدیگر هستند که در همان تحقیقات اولیه 
به سرقت در پوشش انتشار آگهى به بهانه نصب ویترین و کابینت در منازل و شرکت ها اعتراف 
کردند و قرار قانونى صادر شد و متهمین براى انجام تحقیقات تکمیلى و شناسایى دیگر جرائم 

ارتکابى در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دارند.

 2پسرخاله کابینت ساز، سارق منازل بودند 

دستبرد پسر به گوسفندان پدر

 عاقبت دوستى در سایت همسریابى

در پى درگیرى میان چند نفر از اتباع کشور افغانستان با 
جوانى ایرانى، این فرد جان خود را از دست داد.

حوالى ســاعت 15و30دقیقه روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته مأموران کالنترى 175 باقرشهر تهران از 
مرگ جوانى حدوداً 18 ساله در بیمارستان هفتم تیر 
باخبر شدند و رســیدگى به موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
همزمان با رســیدگى به این پرونــده، عوامل پلیس 
آگهى و بازپرس ویژه قتل نیز در محل حاضر شده و در 
تحقیقات اولیه مأموران کالنترى مشخص شد مقتول 
بر اثر جراحات ناشى از برخورد قمه با سرش جان خود 
را از دست داده اســت. در تحقیقات تکمیلى مأموران 
پلیس مشخص شد که تعدادى از اتباع کشور افغانستان 
در یکى از کارگاه هاى ضایعات پالستیک در باقرشهر بر 
سر این ضایعات با این جوان ایرانى درگیر شده و یکى 
از آنان با وارد کردن ضربات قمه به سر او سبب مرگش 
شده اســت. در ادامه ده نفر از افراد حاضر در این نزاع 
شناسایى و با هماهنگى مقام قضائى دستگیر شدند که 

قاتل از میان آنها شناسایى شد.
مرکز اطالع رســانى پلیس پایتخت به تأیید این خبر 
اعالم کرد: در حال حاضر پرونده این افراد براى بررسى 
بیشتر به اداره دهم پلیس آگاهى تهران تحویل داده 

شده است.

  دامــاد عصبانــى که چهــار عضو یــک خانواده 
دیواندره اى در استان کردستان را با شلیک گلوله به 
قتل رسانده و متوارى شــده بود، در تعقیب و گریز و 
درگیرى با مأموران انتظامى شهرســتان شاهیندژ 

کشته شد.
به دنبال وقوع یک فقره قتل خانوادگى توسط داماد 
خانواده در شهرســتان دیواندره و متوارى شــدن 
قاتل از صحنه جــرم، بالفاصله با انجــام اقدامات 
اطالعاتى و فنى پلیسى توســط مأموران انتظامى،

 وى روز پنج شنبه در ســطح شهرستان شاهیندژ در 
استان آذربایجان غربى شناسایى شد ولى با مأموران 
به صورت مسلحانه درگیر شــد که در این درگیرى 
قاتل فرارى کشته شد ضمن اینکه یکى از افسران 
پلیس نیــز در این درگیرى به درجه رفیع شــهادت 

نایل آمد. 
ساعت 7 صبح چهارشــنبه هفته گذشــته بود که 
دامــاد عصبانى با در دســت داشــتن ســالحى 
به خانــه پدر همســرش در دیوانــدره حمله کرد و 
همســر 33 ســاله، پدرزن 75 ســاله و مــادرزن
 75 ساله اش را به قتل رساند. وى دو دختر 15 و هفت 
ساله خانواده را نیز مجروح کرد که دختر 15 ساله پس 
از انتقال به بیمارســتان جان باخت و کودك هفت 
ساله با جراحات شدید تحت درمان قرار دارد. آنطور 
که همسایگان مدعى بودند عامل این جنایت که در 
شهرستان دیگرى زندگى مى کرد به  دلیل اختالف 
با همسرش و خانواده او دست به این جنایت زده و در 
برابر دیدگان ســاکنان محل با یک دستگاه سوارى 

پژو 405  متوارى شده بود. 

کشــف یک حلقه مار ســمى در محمولــه تره بار 
شهرستان رشــت، غرفه داران و مردم را به وحشت 

انداخت.
 یک حلقه مار سمى از نوع «جعفرى» که غرفه داران 
و مردم میدان بار رشت را به وحشت انداخته بود، به 
وسیله مأموران یگان حفاظت محیط زیست رشت 
زنده گیرى شــد. این مار ســمى به طور اتفاقى و به 
وسیله کامیون حامل بار سبزى از مناطق گرمسیرى 

جنوب به میدان بار رشت آمده بود و راننده از وجود 
این حیوان کامًال بى اطالع بود.

مار جعفــرى از گونه هاى ســمى مناطــق جنوب 
کشور است، این مار در پاکســتان، هند، سریالنکا، 
قســمت هایى از خاورمیانه و در شــمال خط استوا 
در آفریقــا یافت مى شــود. جریمه صید و شــکار 
مار جعفــرى در ایــران مبلغ ســه میلیــون ریال

 است.

یک گــور خر در تصــادف با 
پراید جانش را از دســت داد. 
بامداد پنج شــنبه هفته پیش 
یک گورخر ماده که آبســتن  
بود بر اثر برخورد با خودروى 
پراید در نى ریز استان فارس  

ازبین رفت.
آخرین بازمانده هاى گورخر با 
جمعیتى اندك تنها در دو نقطه 

کشور زندگى مى کنند.

درگیرى بر سر ضایعات،  رنگ خون گرفت

قاتل فرارى در درگیرى با پلیس کشته شد 

مسافرت مار «جعفرى»؛  از جنوب به شمال! 

مرگ گورخر آبستن در تصادف

فرمانده انتظامى خراسان شمالى از کشف 
یک عدد جمجمه و پرده گشــایى از راز 
قتل مرتبط در شهرســتان اسفراین خبر

 داد.
سردار علیرضا مظاهرى اظهار کرد: در پى 
اعالم یک مورد شکایت مبنى بر فقدانى 
یک زن در شهرســتان اسفراین موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران 

قرار گرفت. 
وى با اشــاره به اینکه مأموران بالفاصله 
براى بررســى موضوع و انجام تحقیقات، 
شــاکیان پرونــده را به پلیــس آگاهى 
احضار کردنــد، افــزود: در تحقیقات به 
عمل آمده مشــخص شــد که فرد مورد 
نظر قبــل از فقدانى با فــردى با هویت 
معلوم تمــاس گرفته که بــا هماهنگى 
مقام قضائــى وى نیــز بــراى تکمیل 
تحقیقات بــه پلیــس آگاهــى دعوت

 شد. 
ســردار مظاهرى با بیان اینکه مأموران با 
تالش هاى شبانه روزى و پیگیرى پرونده 
به محل هاى تردد فرد فقدانى اعزام شدند، 
تصریح کــرد: در بازرســى از یک باغ در 
حوالى شهر اسفراین یک عدد جمجمه به 
همراه مقدارى موى سر و لباس کشف که 
براى انجام آزمایشات به پزشکى قانونى 

تحویل داده شد.
 فرمانده انتظامى خراســان شــمالى با 
اشــاره به اینکه انتظار مى رفت جمجمه 
کشف شده مربوط به فرد مورد نظر باشد، 
گفت: در بازرسى هاى انجام شده و رصد 
دوربیــن هــاى مداربســته مســتقر در 
محل مشــخص شــد این فــرد بعد از 
انجام امورات ادارى بــه مکانى نامعلوم 
عزیمت داشــته که در نهایت با پیگیرى 
و تالش مأموران پلیــس آگاهى و انجام 
یکســرى اقدامات فنى و پلیســى، قاتل 
شناســایى و در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر و به مقر انتظامــى انتقال داده 
شــد. این مقام ارشــد انتظامى در استان 
خراسان شمالى با اشــاره به اینکه متهم 
بعد از مواجهه با ادله و مســتندات موجود 
به بزه انتســابى اعتراف کرد یادآور شد: 
متهم بعد از تشــکیل پرونده براى انجام 
مراحل قانونى تحویــل مقامات قضائى 

شد.

افشاى راز قتل
 با کشف جمجمه 

در باغ  

مردى جوان که 12 رأس از گوسفندان گله پدرش را سرقت 
کرده بود، دستگیر شد. 

فرمانده انتظامى شهرستان جوین گفت: در پى شکایت یکى 
از دامداران حاشیه شهرستان  جوین (یکى از شهرستان هاى 
استان خراسان رضوى)  مبنى بر سرقت 12 رأس گوسفند به 
ارزش 90 میلیون ریال، شناسایى و دستگیرى سارقان در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت. سرهنگ مهدى غالم 
زاده اظهار کرد: کارآگاهان زبده پلیس آگاهى پس از بررسى 

دقیق محل سرقت و اظهارات مالباخته به پسر مالباخته مظنون 
شدند و با جمع آورى ادله و مستندات کافى او را دستگیر کردند. 
وى افزود: متهم 25 ساله که در ابتدا منکر هرگونه جرمى بود  در 
بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با ادله پلیسى و مستندات 
کشف شده به سرقت گوسفند ها و فروش آنان به فردى مالخر 
اعتراف کرد. فرمانده انتظامى شهرستان جوین خاطر نشان 
کرد: متهم پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به 

مرجع قضائى معرفى شد.
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گاهــى ناامیــدى، خــود رســیدن به هــدف اســت، آنجا 
کــه طمــع ورزى هالکــت باشــد. چنــان نیســت کــه 
هــر عیبى آشــکار و هــر فرصتى دســت یافتنى باشــد، 
چه بســا کــه بینــا به خطــا مــى رود و کــور بــه مقصد 

موال على (ع)رسد.

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 575 مورخ 1396/12/08 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در نظر 
دارد نسبت به اجاره مجموعه فرهنگى تفریحى شهردارى باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1397/02/08 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1397/02/20 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده 

اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5 ٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 02/22 /1397 به 

دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

آگهى مزایده نوبت 2

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ اول

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

@nesfejahannewspaper

معاون منابع انســانى و بهبود مدیریت شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: در حــال حاضر 175 
میلیون مترمکعب پساب در تصفیه خانه هاى فاضالب 
اصفهان تولید مى شود که 14 درصد پساب تولیدشده در 

کشور را شامل مى شود.
گفتنى اســت تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان به 
عنوان بزرگترین تصفیه خانه فاضالب کشور به روش 
لجن فعال متعارف و دومرحله اي A-B و با دبی ورودي 
پایان طرح 250/000 مترمکعــب در روز ، تصفیه خانه 
فاضالب سپاهان شــهر به ظرفیت 60/000 نفر و دبی 
ورودي پایان طرح 12/000 مترمکعب در شــبانه روز ، 
فاز اول تصفیه خانه شرق اصفهان به ظرفیت 250/000 
نفر و دبی ورودي پایان طــرح 100/000 مترمکعب در 
شبانه روز با ظرفیت 500/000 نفر پس از اجراي فاز دوم ، 
طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان با دبی 

ورودي پایان طرح 130/000 مترمکعب در شبانه روز با 
جمعیت پایان طرح 800/000 نفر ، تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شــهر با ظرفیت 360/000 نفر و دبی ورودي 
پایان طرح 60/000 مترمکعب در شــبانه روز ، تصفیه 
خانه فاضالب مبارکه با ظرفیت 78هزار نفر تصفیه خانه 
فاضالب نجف آباد به ظرفیت 100 هزارنفر  و همچنین 
تصفیه خانه فاضالب باغبهادران  شرکت آبفاي استان 
اصفهان به عنوان سرآمد شــرکت هاي آب و فاضالب 

کشور محسوب می شود .
به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، مجتبى قبادیان اظهار داشــت: بــا توجه به 
محدودیت شدید منابع آب در اصفهان باید از منابع آبى 
که حاصل بازچرخانى آب هست نهایت بهره را برد، این 
در حالى است که به دلیل تنش کم آبى در استان، استفاده 
از پساب براى وابستگى کمتر به آب ذخیره سد زاینده رود 

در بخش صنعت و کشاورزى غیر مثمر بسیار حائز اهمیت
 است.

وى افــزود: در حال حاضر کمتــر از 70 درصد جمعیت 
استان تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارند که از 
این حیث آبفا اصفهان رتبه نخســت را در کشور به خود 
اختصاص داده اســت، همچنین اصفهان با داشتن 24 
فقره تصفیه خانه فاضالب در اســتان، 13 درصد تعداد 

تصفیه خانه هاى فاضالب در کشور را دارا است.
معاون منابع انســانى و بهبود مدیریت شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: در سال هاى اخیر 
شرکت آبفا استان با همکارى و تعامل با بخش خصوصى 
توانست اجراى شــبکه فاضالب را در استان اصفهان 
توسعه دهد که مى توان در این راستا به سرمایه گذارى 
شــرکت فوالد مبارکه در اجراى شــبکه فاضالب در 

شهرستان هاى لنجان و مبارکه اشاره کرد.

قــرارداد بیــع متقابل ســاخت تاسیســات فاضالب 
شهرســتان هاى مبارکه و لنجان میان شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با سرمایه گذارى 1200 میلیارد ریال منعقد شده است که 
به موجب آن مقرر شــده بود قریب 500 کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهرستان هاى مبارکه و لنجان اجرا شود. 
این پروژه به لحاظ حجمــى و ریالى یکى از پروژه هاى 

بسیار مهم در سطح استان است.
معاون منابع انســانى و بهبود مدیریت شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در ادامه به فرسودگى شبکه 
فاضالب در اصفهان پرداخت و گفت: شرکت آبفا استان 
اصفهان با بیش از 50 سال قدمت، باسابقه ترین شرکت 
در صنعت آبفا در کشور محســوب مى شود و نخستین 
استانى بود که شبکه فاضالب در آن اجرایى شد و گذشت 
چندین دهه از اجراى شبکه فاضالب در اصفهان منجر 

شد که در برخى نقاط از شــهر اصفهان شبکه فاضالب 
فرسوده شود.

قبادیان افزود: از آنجایى که در کشــور دانش بازسازى 
شــبکه فاضالب با آخرین تکنولوژى روز را نداشتیم از 
طریق فاینانس خارجى بازسازى شبکه فاضالب با کمک 
کارشناسان آلمانى و چینى در دستور کار قرار گرفت اما در 
این هم نت از دانشجویان و نخبگان مى خواهیم با توان 
علمى و دانش روز دنیا صنعت آبفا را در غلبه بر مشکالت 
همیارى کنند تا با برخوردارى از دانــش بومى بتوانیم 
بستر رشد و بالندگى صنعت آبفا را بیش از پیش در استان 

اصفهان شاهد باشیم.
پیش از این معاون بهره بردارى شــرکت آبفا اســتان 
اصفهان با اشــاره به اهمیت بازسازى و نوسازى شبکه 
فاضالب استان اصفهان اظهار کرده بود که : طول شبکه 
فاضالب شهر اصفهان حدود ســه هزار و 700 کیلومتر 

اســت که قدمت آن منجر به آن شده که در حال حاضر 
حدود 1500 کیلومتر از طول این شبکه نیاز به بازسازى 
و نوسازى داشته باشد، این درحالیست که بخش هایى از 
شبکه فرسوده فاضالب شــهر اصفهان باید حتمًا مورد 
بازسازى قرار گیرد، چرا که فرسودگى در بخشى از شبکه 
فاضالب اصفهان به حدى زیاد اســت که تنها از طریق 
نوسازى مى توان آن قســمت از شبکه را وارد مدار بهره 

بردارى قرار داد.
وى به روش هاى بازســازى شــبکه فاضالب اشاره و 
تصریح کرد: هم اکنــون روش هاى متنوعــى در دنیا 
پیرامون نوســازى شــبکه فاضالب در دنیا وجود دارد. 
این درحالیست که شرکت آبفا استان اصفهان به منظور 
نوسازى شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان درنظر 
دارد از روش CIPP استفاده کند که یکى از روش هاى 

نوین بازسازى شبکه فاضالب در دنیا است.

معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

175 میلیون مترمکعب پساب در اصفهان تولید مى شود
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98درصد کاشانى ها پرونده 
الکترونیکى سالمت دارند

ابراهـم کوچکـى، رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى و 
خدمات بهداشتى درمانى کاشـان از تشکیل پرونده 
الکترونیکى سـالمت براى 98 درصد از جمعیت زیر 
پوشش این دانشـگاه، در شهرسـتان هاى کاشان و 

آران و بیدگل خبر داد.

تولید 30 هزار ُتن مرغ
 در نطنز

احمد مظلومى،  مسئول امور دام اداره جهاد کشاورزى 
شهرستان نطنز گفت: سال گذشـته میزان 30 هزار 
ُتن مـرغ در واحدهـاى تخمگـذار شهرسـتان نطنز 

تولید شد.

تولید پودرهاى صحنه جرم 
در پلیس آگاهى 

کارشناسـان و متخصصان پلیس اگاهـى اصفهان، 
نخسـتین بـار در کشـور پودرهـاى صحنه جـرم را 

بومى سازى کردند.
فرمانده انتظامى اسـتان اصفهان گفت: کارشناسان 
و متخصصـان پلیس آگاهى اسـتان اصفهان، نمونه 
داخلـى پودرهـاى صحنه جرم مـورد اسـتفاده براى 
تشخیص اثر انگشت مجرمان را، براى نخستین بار 

در کشور تولید کردند.
سـردار مهدى معصوم بیگى با بیان اینکه تولید این 
پودرها، عالوه بر صرفه جویى اقتصادى، نیاز کشـور 
به واردات این پودرها را برطرف مـى کند، افزود: در 
آزمایش هاى به عمل آمده، کیفیت پودرهاى بومى 

تولید شده خیلى بهتر از نمونه خارجى آن است.
وى با اشـاره به رتبه برتر پلیس آگاهـى اصفهان در 
کشـف جرائم، گفت: توسـعه علمـى، بـا راه اندازى 
آزمایشگاه هاى جدید کشـف علمى جرائم در پلیس 
آگاهى و اشـراف اطالعاتى بـراى کشـف جرائم،  از 

اولویت هاى استان در سال 97 است.

جابه جایى تأسیسات شهرى 
در مسیر خط 2 مترو

معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: بـراى اجراى خـط دوم مترو که ممکن اسـت 
در حین اجرا با تأسیسات شـهرى برخورد کند، الزم 
است براى جابه جایى تأسیسـات، میان دستگاه هاى 

مربوطه هماهنگى ایجاد شود.
على مقـدس زاده با بیـان اینکـه اکنون بسـتر براى 
انجام فعالیت خط دوم مترو فراهم شده است، اظهار 
امیدوارى کرد: با تخصیص بودجـه و تأمین مالى به 

موقع، طرح طبق برنامه زمانبندى پیشرفت کند.
وى اظهارکرد: همه مشکالت بر سـر راه،  به مسائل 
مالى برنمى گردد و الزم است طرح در مسیر تعیین و 
طراحى شده خود اجرا شود، اما ممکن است طرح در 
حین اجرا با تأسیسات شهرى همچون برق، فاضالب 
و آب برخـورد کند، بنابراین الزم اسـت با هماهنگى 
میان دسـتگاه ها، ایـن تأسیسـات جابه جا شـود که 
ایـن موضـوع غیرمتعـارف و غیـر قابـل پیش بینى

 نیست.

23 درصد درآمد مالیاتى 
اصفهان تحقق پیدا نکرد

مراد امیـرى، مدیر کل امور مالیاتى اسـتان اصفهان 
گفت: در سـال 96 بیش از 23 درصـد درآمد مالیاتى 

استان به دلیل افزایش صادرات تحقق پیدا نکرد.
وى تصریـح کرد: اسـتان اصفهـان پـس از تهران، 
با 200 میلیـارد تومان اسـترداد مالیاتى بـه مؤدیان، 
رتبـه دوم کشـور را بـه خـود اختصـاص داده

 است.
مدیـر کل امـور مالیاتى اسـتان اصفهان  بـا تأکید بر 
اینکه فرار مالیاتى در اسـتان اصفهـان به نقطه صفر 
نزدیک مى شود، افزود: با بررسـى 95 واحد تولیدى 
بزرگ استان، فروش واحدهاى تولیدى استان نسبت 

به سال هاى گذشته کاهش یافته است.

خبر

3407 دانشجوى نیازمند، از کمک هزینه تحصیلى کمیته 
امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: پارســال، کمیته امداد این استان، براى حمایت از 
دانشجویان نیازمند زیرپوشش این نهاد دولتى، 26میلیارد 
و 820 میلیــون ریال کمک هزینــه تحصیلى پرداخت 

کرده است.
حمیدرضا شــیران افزود: این کمــک هزینه تحصیلى 
براى دوهزار و 556 دانشــجوى مشغول به تحصیل در 
دانشــگاه هــاى آزاد، علمــى و کاربردى، پیــام نور و 
غیرانتفاعى و همچنین 851مددجوى شاغل به تحصیل 

در دانشگاه هاى دولتى وطالب علوم دینى پرداخت شد.
وى توانمندســازى و خوداتکایــى جامعــه حمایــت 
شــده و متوقف کــردن چرخه بین نســلى فقــر را، از

 اولویت هاى اصلى کمیتــه امداد دانســت و افزود: با 
آموزش مناسب و کســب تخصص دانشگاهى، فرصت 
هاى شغلى مناسب در بازار کار براى مددجویان فراهم
 مى شــود، به طورى که از چرخه حمایتى کمیته امداد 

خارج  مى شوند.
وى ادامه داد: اکنون بیش از 13هزار دانش آموز و ســه 
هزار و 58 دانشــجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد 

امام (ره) استان اصفهان هستند.

در طول تعطیالت نوروزى بــه 35 هزار و 439 بیمار، به 
صورت سرپایى خدمات درمانى مورد نیاز ارائه شده است.
مدیر درمان استان اصفهان گفت: مراکز درمانى تأمین 
اجتماعى استان اصفهان همسو با مراکز درمانى دانشگاه 
علوم پزشکى، به بیش از 35 هزار بیمار به صورت سرپایى 

خدمات درمانى مورد نیاز ارائه کرده اند.
على اعتصام پور  با اشاره به بســترى شدگان در مراکز 
درمانى افزود:هزار و 697 بیمــار هم در در همین مدت 
در سه  بیمارستان  تأمین اجتماعى استان بسترى شده و 

تحت معالجه و درمان قرار گرفته اند .
وى با اشاره به تعداد بیماران جراحى اورژانسى و الکتیو 

اظهار داشت: امســال 219 بیمار از 29 اسفند 96 تا 13 
فروردین 97 دربیمارســتان هاى دکتر شریعتى ، دکتر 
غرضى و حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد  به صورت 

اورژانسى مورد عمل جراحى و الکتیو قرار گرفته اند.
مدیر درمان استان اصفهان  با اشاره به همکارى سازمان 
تأمین اجتماعى با حوزه هاى سالمت استان، تصریح کرد: 
با تعامل با دانشگاه علوم پزشکى استان و سایر حوزه هاى 
بخش ســالمت، خدمات درمانى به مراجعین و بیماران 
در اســتان به نحو مطلوب ارائه شده است و خوشبختانه 
برنامــه ریزى ارائه خدمــات درمانى اســتان، رضایت 

مراجعین را به  دنبال داشته است.

درمان سرپایى 35هزار بیمار 
در مراکز تأمین اجتماعى

بهره مندى 3400دانشجو 
از کمک هزینه تحصیلى

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: مراکز مشاوره 
به منظور اجراى آیین نامه اجرایى قانون حمایت خانواده، 

در کنار محاکم قضائى تشکیل و راه اندازى مى شود.
احمد خســروى وفا افزود: در هر واحد مشاوره، شوراى 
مشورتى به منظور سیاســتگذارى و اجراى دستورالعمل 
نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشــاوره خانواده با حکم 
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 

استان تشکیل مى شود.
وى افزود: ترکیب این شورا شامل یک نفر قاضى دادگاه 
خانواده، مســئول حفاظت اطالعات دادگسترى استان، 
معاون مرتبط مدیرکل بهزیســتى، معاون سازمان نظام 
روانشناسى و مشاوران اســتان، مشاور خانواده و مددکار 

اجتماعى است.
وى خاطرنشــان کرد: با راه اندازى ایــن مراکز، تمامى 

پرونده هاى مشــاوره اى محاکم خانواده که پیش از این 
به بهزیستى ارجاع مى شد، بر اساس این دستورالعمل به 

مراکز مشاوره خانواده ارجاع خواهد شد.
خسروى وفا یادآورى کرد: شــرایط داوطلبان براى اخذ 
مجوز تأسیس و عضویت در مراکز مشــاوره و نیز زمان 
برگزارى آزمون مربوطه، در آینده نزدیک اعالم خواهد 

شد.

تشکیل مراکز مشاوره خانواده 
در کنار محاکم قضائى

نقاشى پیکره هاى شاهزادگان قاجار در باغ فین کاشان مرمت شدند.
مدیر اداره میراث فرهنگى،  صنایع دستى و گردشگرى شهرستان کاشان 
گفت: این مرمت شامل پاکســازى، تثبیت، استحکام بخشى و موزون 
سازى رنگى چهار پیکره شاهزادگان قاجار است که با 400 میلیون ریال 

هزینه در مدت دو ماه انجام شده است.
محسن جاورى گفت: این نقاشى ها نوعى پیکره نگارى زیبا و نفیس از 

مکتب زند و قاجار هستند که تاکنون سالم مانده اند.
وى افزود: نقاشى هاى کوشــک قاجار باغ فین مجموعه اى از تزیینات 
دیوارنگارى منحصر به فرد و شــامل نقوش تزیینى و تصویرى هستند 
که تصاویر آنها الهام گرفته از داستان هاى خمسه نظامى، داستان هاى 
عامیانه ، نخجیرگاه شاهزادگان قاجار و پیکره فتحعلى شاه در حال شکار 
است و براى تصویرگرى آنها از سه شــیوه آبرنگ، تمیرا و طالچسبانى 

استفاده شده است. 

مرمت نقاشى هاى شاهزادگان قاجار در کاشان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت اول

ف
مبلغ سپرده شرکتمدتمحل اجراءموضوع مزایدهشماره مزایدهردی

 در مزایده

واگذارى محل جهت اجاره یک باب تجدید 43/96/2/م1
مغازه نانوایى

منازل سازمانى ایستگاه
1/422/000 ریالیکسالراه آهن اصفهان

واگذارى محل جهت اجاره رستوران 43/97/1/م2
و آشپزخانه و پارکینگ

سالن مسافرى و ایستگاه
5 ٪ مبلغ کل پیشنهادى یکسال راه آهن اصفهان

یکساله
تذکر 1: کلیه مستأجران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.

تذکر 2: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.
1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- جاده 

شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 97/02/18 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى

3- زمان بازدید: از تاریخ 97/02/01 تا تاریخ 97/02/03 از ساعت 9 الى 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 به نشانى: دفتر مدیریت

5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریا ل
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

م الف: 7163750- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

«اســتان اصفهان با دارا بودن بیش از 800 مجموعه 
خیرین، در کشور مى تواند الگو باشد.»

استاندار اصفهان در هشتمین نشست سالیانه مجمع 
و انجمن خیرین بهداشت و سالمت شهرستان هاى 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب گفت: براســاس 
گزارش هاى ارائه شــده، انجمن خیرین بهداشت و 
سالمت شهرستان هاى استان اصفهان در هشت سال 
گذشته 170 میلیارد تومان به امر بهداشت و سالمت 
کمک و در این راستا سرمایه گذارى کردند که طبیعتًا 
میزان سرمایه گذارى در سال هاى انتهایى بیشتر بوده 
و در آینده نیز افزایش قابل توجه ترى خواهد داشت. 

محسن مهرعلیزاده گفت: در استان اصفهان 450 هزار 
نفر سفیر ســالمت معادل 10 درصد جمعیت استان 
هستند که این بسیار ارزشمند است و کافى است که 
هر سفیر سالمت، ده نفر دیگر را جذب کند و این روند 

گسترش یابد. 
وى با اشــاره به اینکه باید فرصت انجــام کار خیر را 
غنیمت دانست و از آن اســتفاده کرد گفت: خیرین 
سالمت فعالیت هاى بسیار ارزشــمندى انجام داده 
اند که جاى تشکر دارد. استاندار اصفهان مى گوید: به 
لحاظ عدم برنامه ریزى اصولى در دهه هاى گذشته 
ما دچار خشکسالى و روند کم آبى شده ایم که وجود 
داشته و خواهد داشت و وضعیت معیشت کشاورزان با 
مشکل مواجه شد و ما اقداماتى هم براى رفع مشکل 
کشاورزان انجام داده ایم ولى باید خیرین هم همراه 
باشند تا بتوانیم معیشت خوب را براى کشاورزان استان 
فراهم کنیم، در عین حال بهداشت، تعلیمات سالمت 
و... در جنبه هاى مختلف باید در مناطق بیشتر آسیب 

پذیر مدنظر باشد. 
مهرعلیزاده افزود: قطعاً یکى از محورهاى کار خیرین، 
فعالیت در زمینه سبک زندگى است که مى تواند به کار 

خیرین محتواى بیشترى ببخشد. 
وى بار  دیگر بر اســتفاده بهینــه و صرفه جویى در 
مصرف آب تأکید کرد و گفت: وظیفه همه و به ویژه 
تشکل هایى همچون خیرین است تا در فرهنگسازى 

مصرف بهینه آب نقش داشته باشند. 
اســتاندار اصفهان گفت: ما نگران تأمین آب شرب 
استان اصفهان در تابستان سال جارى هستیم، ولى 
مردم نباید تشویش داشــته باشند و با عمل به صرفه 
جویى در مصرف آب و استفاده بهینه و با بهره گیرى از 
تجهیزات کاهنده آب که شرکت آب و فاضالب مکلف 
به توزیع آن ب راى منازل شده و جایگزینى کولرهاى 
گازى و اســپیلت به جاى کولرهاى آبى، امید است 

بتوانیم تابستان را به خوبى سپرى کنیم. 
■■■

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز با قدردانى 
از تالش خیرین بهداشت و سالمت شهرستان هاى 
استان اصفهان گفت: ورود خیرین به عرصه سالمت 
براى تحقق سالمت و کمک به مردم صورت گرفته 
و نیمى از راه تاکنون طى شده است و نیمى دیگر نیز 

باید به انجام برسد. 
فاطمه چنگیز افزود: واقعیت آن است که امروز ما بیش 
از نیاز به تجهیزات و دستگاه هاى مختلف، به همزبانى 
و همدلى مردم نیازمندیم و یکى از رسالت هاى انجمن 
خیرین امام هادى(ع)، انجام نیازهاى اولویت دار مردم 
است و تشخیص این اولویت ها در بهداشت و سالمت، 

باید مدنظر باشد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
ما ســربازان عدالت براى سالمت هســتیم گفت: 
باید اولویت ها شناســایى شــود و حرکت به سوى 
تأمین خدمات به موازات تجهیــزات صورت بگیرد، 
مردم آموزش ببینند، انجــام تحقیقات براى راه حل

بیمارى ها داشته باشند و پوشــش خیرین براساس 
اولویت ها صورت پذیرد. 

چنگیز از خیرین بخش بهداشت و سالمت در استان 
خواست در محالتى که افراد متمکن کم دارند فعالیت 
بیشترى کنند و دید استانى داشــته باشند و به انجام 

فعالیت در محدوده و محله خود بسنده نکنند. 
وى ادامه داد: عزم جدى براى ارائه دامنه کمک خیرین 
براساس تقسیم کار در مناطق مختلف صورت گیرد. 

■■■
رئیس مرکز بهداشت اســتان و هیئت مدیره مجمع 
خیرین بهداشت و سالمت استان اصفهان هم گفت: 
بــه زودى از 1500 نفر از خیرین که بــا این انجمن 
همکارى دارند در شهرســتان ها تقدیــر و تجلیل 

خواهد شد. 
کمال حیدرى افزود: این انجمــن، در دهه پیش رو، 
دامنه فعالیت هاى خود را عالوه بر بالندگى خدمت، 
گسترش این خدمات در مناطق محروم تر را خواهد 

داشت. 
وى ادامه داد: امروز متأســفانه حدود 90 درصد مردم 
جامعه تحرك ندارند و این نشان مى دهد در خصوص 
شــیوه زندگى و نرم افزار بیش از گذشــته باید کار 
شــود و هدف ما در آینده در شهرستان هاى استان، 
نرم افزارى و شــیوه زندگى و ســبک زندگى خواهد

 بود. 
در پایان این نشســت از دســت اندرکاران انجمن 
خیرین با اهــداى لوح بــا حضور اســتاندار تجلیل 
و از ســایت و اپلیکیشــن انجمن خیرین بهداشت و 
سالمت شهرستان هاى اســتان اصفهان رونمایى 

شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر، نقره و ســنگ هاى قیمتى استان اصفهان 
گفت: فعاالن این بخش، خواهان محاســبه مالیات 
از اجرت ساخت، به جاى دریافت عوارض مالیات بر 

ارزش افزوده شمش طال هستند.
محســن طالیى مینایى افزود: مهمترین مســئله 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، محاسبه مالیات 

بر ارزش افزوده بر اصل طالست.
به گفته وى، درحال حاضــر مالیات بر ارزش افزوده 

در زمان ورود طال به کشور و همچنین در زمان تولید 
طال و عرضه آن به بازار، به میزان 9 درصد دریافت 

مى شود.
وى افزود: ورود شــمش بدون حقــوق و عوارض 
گمرکــى، اعطــاى تســهیالت ارزان قیمت براى 
تولیدکنندگان، ورود مصنوعــات خارجى با کنترل 
مراجع قانونى و کمک در جهت کاهش هزینه هاى 
تولید ، از دیگر خواســته هاى فعــاالن این بخش

 است.

 رئیس انجمن طال و جواهر اصفهان:

استاندار اصفهان در نشست مجمع و انجمن خیرین بهداشت: 

طال سازان، خواهان محاسبه مالیات از 
اجرت ساخت هستند

خیرین هم براى معیشت کشاورزان کمک کنند 

ساسان اکبرزاده
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آگهی نوبتی ســه ماهه چهارم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب مــاده 11 قانون ثبت و ماده 59 
اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه چهارم امسال 
تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت 
نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و 

ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 4 نجف آباد
پالك 1030-  سید کمال آیتى نجف آبادى فرزند سیثد جعفر ششدانگ 

یکدرب باغ محصور به مساحت 1355/90 متر مربع .  
پالك 1031 – على ایزدى  فرزند عباس   ششدانگ یک درب باغ مشجر 

و  محصور  بمساحت 948/50متر مربع . 

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 1043/1– محمود حجازى فرزند غالمرضا ششدانگ  یکدرب باغ 

بمساحت 1043/50 متر مربع .
پالك 1043/2– محمود حجازى فرزند غالمرضا ششــدانگ  یکدرب 

باغ بمساحت 465متر مربع .
پالك 1043/3– محمد حجازى فرزند محمود ششــدانگ  یکدرب باغ 

بمساحت 431/30 متر مربع .
پالك 1127/5– محمود زمانى فرزند مصطفى به نســبت ســه دانگ 
مشاع  و محمد على ابراهیم زاده فرزند صفرعلى و محترم عرفانى فرزند 
ابراهیم هرکدام یکدانگ و نیم مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 

211/50 متر مربع .
پالك 1127/6– محمود زمانى فرزند مصطفــى  و مریم ابراهیم زاده 
فرزند محمد على بالسویه  ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 259/20 متر 

مربع .

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 1014/778- محمد على جونبخش  نجف آبادى فرزند حســن 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 748/10 متر مربع.
پالك 1014/841- قربانعلى نعمتى فرزند غالمعلى ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 4035/57 متر مربع.
پالك 1014/846- محمدعلى یوســفى فرزند نصراله ششدانگ یک 

گاودارى  بمساحت 1197 متر مربع.
پــالك 1014/852- صدیقه ابراهیــم نجف ابادى فرزنــد غالمرضا 
ششدانگ یک قطعه زمین مشــجر و محصور  بمساحت 3668/84 متر 

مربع.
پالك 1014/854- على قورئیان نجف آبادى فرزند حسین  ششدانگ 

یک باب دامدارى  بمساحت 627/85 متر مربع.
پالك 1014/855- ناهید قورئیان نجف آبادى  فرزند على  ششــدانگ 

یک باب خانه  بمساحت 246/45 متر مربع.
پالك 1014/856- حسنعلى قورئیان نجف آبادى  فرزند على  ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 277/20 متر مربع.
پالك 1014/857- ســعید قورئیان نجف آبادى فرزند على ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 281/40 متر مربع.
پالك 1014/858- حمید قورئیان نجف آبادى فرزند على ششــدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 285/65 متر مربع.
پــالك 1014/859- مهدى ســلیمانى  نجف آبــادى فرزند مصطفى 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور    بمساحت 1500 متر مربع.
پالك 1014/863- حمید چراغى عادگانى فرزند بهرام ششدانگ قطعه 

زمین محصور    بمساحت 2002/53 متر مربع.
پالك 1014/868- مجید همتیان فرزند حســن ششدانگ قطعه زمین 

محصور   بمساحت 2899/73 متر مربع.
پالك 1299- غالمرضا دهقانى نجف آبادى فرزند رجبعلى  ششدانگ 

یکدرب باغ مشجر محصور   بمساحت 958/90 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 2253/1- الهام قاسمیان فرزند اسداله ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور    بمساحت 275/95 متر مربع .
پالك 2642- اردشــیر شیاسى فرزند اکبر ششــدانگ یک باب کارگاه 

بمساحت 3855/95 متر مربع.
پالك 2648- اکبر ســلیمى فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه 

بمساحت 187/40 متر مربع.
پالك 2658- غالمحســین خوشــاوى نجف آبادى  فرزند حسین  و 
طیبه نعمتى نجف آبادى فرزند عبداله بالســویه ششدانگ یک درب باغ  

بمساحت 1134/50 متر مربع.
پالك 2661- عزت سلیمانژاد نجف آبادى فرزند هاجى محمد ششدانگ 

یکدرب باغ مشجر محصور  بمساحت 2476/40 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 632/12- طاهره خادمى  نجف آبادى فرزند محمدرضا ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور بمساحت 588/11 متر مربع.

پــالك 632/13- محمدعلى حبیب الهــى فرزند محمود به نســبت 
چهاردانگ مشــاع و معصومه حبیب الهى نجف آبادى فرزند محمودبه 
نسبت دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 

586/04 متر مربع.
پالك 853/12- رســول ابراهیمــى فرزند محمد صادق ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 145/80 متر مربع.
پالك 1333/1- مریم پور علــى فرزند عبداله ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 150/50 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 591/4 – حســینعلى بابلخانى فرزند على  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 203/2 متر مربع .
پالك 591/5 – معصومه بابلخانى فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 202/15 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پــالك 1482/1 – فرهاد صابــرى جمالویى فرزند رجب ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 206 متر مربع .
پالك 1482/2 – بهرام صابرى فرزند هدایت اله ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 209/8 متر مربع .
پالك 1482/3 – محمد طاهر والیتى  فرزند مرحوم هاجى ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 275/80 متر مربع .
پالك 1482/4 – نظرعلى سوارى  فرزند هدایت اله ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 282/6 متر مربع .
پالك 1482/5 – احمد جمالیان فرزند اســماعیل ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 197/5 متر مربع .
پالك 1589 – محمد منوچهرى فرزند عباسعلى ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 6842 متر مربع .
پالك 1993 – ســعید کاظمى نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ 
قسمتى از کوچه متروکه  بمساحت 13/68 متر مربع که با پالك 472/2 

توام گردیده و بصورت یکبابخانه در آمده اند .
پالك 1995 – بتول رجایى  نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصور  بمساحت 990/11 متر مربع.
پالك 1998 – فرامرز کریم خانى فرزند نصراله ششدانگ یکقطعه زمین 

نیمه محصور بمساحت 985/50 متر مربع.

قطعه 11 نجف آباد
پالك 457 – جعفر منتظرى نجف آبادى  فرزند مانده على به نســبت 
دو دانگ و نیم مشاع و بیگم عامل نجف آبادى فرزند تقى به نسبت سه 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قسمتى از یک بابخانه  بمساحت 15/03 
متر مربع که با ششدانگ پالك 285/9 توام و تشکیل یکبابخانه را داده 

است .

آگهی ردیف ب
قطعه 2 نجف آباد

پالك 1585/23–  محبوبه ملک زاده  فرزند حسین و محمد موسى عرب 
نجف آبادى فرزند علیرضا بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک 
غیر محصور مشجر انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که آگهى نوبتى 
سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده و نام خانوادگى و نام پدر 

مستدعیان ثبت از قلم افتاده است  که بایستى تجدید گردد .  

قطعه 3 نجف آباد
پالك 104/1- محمد صالحى فرزند فضل اله مالک ششدانگ یکدرب 
باغ مشجر محصور انتقالى مع الواسطه از ســوى مستدعیان ثبت اولیه 
طبق سند 4846-96/7/6 دفترخانه 343 که در آگهى هاى نوبتى سابق 
نام احدى از مســتدعیان از قلم افتاده و نوع ملک بجــاى یکدرب باغ 
مشجر محصور اشتباها یکدرب باغ منتشر شده و نام پدر و نام خانوادگى 
مستدعى ثبت از قلم افتاده است طبق راى 2822-53/8/3 هیات نظارت 

باید تجدید آگهى شود . 
پــالك 129/22 – ششــدانگ قطعه زمیــن پــالك 129/22 واقع 
در قطعه 3 نجــف آباد بخش یــازده ثبت اصفهان کــه در آگهى هاى 
نوبتى قبلى نام خانوادگى از قلــم افتاده و اکنون بموجب ســند انتقال 
8012-96/4/1دفترخانه 343 به خانم سهیال آذرى نجف آبادى و لیال 
آذرى نجف آبادى فرزندان محمد حسن بالسویه انتقال شده و آگهى مى 

بایست تجدید گردد . 
پالك 876/5- زینب ثنائى فرزنــد عبدالکریم ششــدانگ یکبابخانه 
بروى قســمتى از پــالك 876 کــه طبــق راى 5857-96/6/14 و 
اصالحى7007-96/7/25 قانون تعیین تکلیف مالک شــناخته شــده 
انتقالى مع الواسطه از مســتدعیان اولیه ثبت که در آگهى هاى نوبتى و 
تحدیدى سابق بجاى یک قطعه ملک ســاده و مشجر سهواً یک قطعه 

زمین آگهى شده و باید آگهى هاى نوبتى و تحدیدى آن تجدید گردد .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 316/18 مجزى شــده از 316 اصلى - آقاى غالمعلى متین فر 

و خانم مرضیه عظیمى نســبت به شــش دانگ یک بــاب خانه که در 
اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى راى شماره 
139660302030006224 و 139660302030006225  مــورخ 
1396/06/25 صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى 
نوبتى ســابق نوع ملک به جاى ملک مشــجر غیر محصور سهوا قطعه 
زمین آگهى شده و نام خانوادگى مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد.
پالك 326- آقــاى باقر حقیقى  نجف آبادى  فرزنــد محمد رضا مالک 
دو حبه و دو – ســى و پنجم حبه  مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکدرب 
باغ مشــجرمحصور که در آگهى هاى نوبتى ســابق نوع ملک اشتباهًا 
یکدرب باغ منتشر شــده ونام پدر ازقلم افتاده اســت که تجدید آگهى 

میگردد.
پالك 333/1  مجزى شــده از پــالك 333- آقــاى مرتضى احمدى 
فرزنــد ابراهیم و خانم شــهیده حبیب الهى نجف آبــادى فرزند محمد 
على بالســویه هر نفر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه که 
طبــق آراء 4152و 4148-96/4/25 قانــون تعییــن تکلیــف مالک 
شناخته شــده اند انتقالى بموجب ســند 60871-96/4/20 دفترخانه 
42 مع الواســطه از مالکین اولیه که در آگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى 
احدى از مالکین و نام پدر مستدعیان   ثبت از قلم افتاده و بجاى یکدرب 
باغ مشجر و محصور سهواً یکدرب باغ آگهى شده و باید آگهى هاى نوبتى 

و تحدیدى آن تجدید گردند.
پالك 683/13 فرعى از 683 اصلى -  خانم اشرف کرداریان نجف آبادى 
فرزندغالمعلى  ششــدانگ یکباب مغازه که طبق راى 96/8/6-7302 
مالک شناخته شده اند انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین منتشر شده و نام 

پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده که باید آگهى هاى آن تجدید گردند.

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 57/2 مجزى شــده از 57 اصلى- آقاى حامد عبدالعظیمى نجف 
آبادى فرزند مجتبى و خانم مینــا رحیم زاده فرزند مصطفى بالســویه 
مالکین شــش دانگ یک قطعه باغ انارى مشــجر غیر محصور تحت 
پالك 57/2 مجزى شــده از 57 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان انتقالى مع الواسطه از سوى مستدعى ثبت اولیه که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشــتباها یک قطعه زمین و همچنین 
نام خانوادگى مستدعى اشــتباها کرباس شناس نجف آبادى آگهى شده 

که تجدید آگهى مى گردد.

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 109/23 فرعى از 109- آقاى احمد احمدى شــیخ شبانى  فرزند 
سید عیدى محمد  مالک ششــدانگ یکبابخانه که بموجب راى شماره 
8129-96/9/7 مالک شناخته شــده اند انتقالى مع الواسطه از مالکین 
اولیه 109که در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى ســابق نوع ملک اشتباه 
و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده اســت و باید آگهى هاى نوبتى و 

تحدیدى آن تجدید گردند . 
پالك 500- آقاى جعفر ابراهیمى  نجف آبادى  فرزند اســماعیل مالک 
6 حبه و پنجاه و هفت - هفتادم حبه  مشــاع از 72 حبه به اســتثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى آن ششــدانگ قطعه ملــک  مشــجرغیرمحصور که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشــتباهًا قطعه زمین منتشر شده ونام 
پدرونام خانوادگى مســتدعى ثبت ازقلم افتاده اســت که تجدید آگهى 

میگردد.
پالك 620/6 مجزى شده از 620/1- زهره عطایى نجف آبادى فرزند 
یداله مالک ششــدانگ یکبابخانه که در اجراى راى 96/5/10-9143 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مالک 
مفروزى شناخته شــده اســت که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک 
بجاى قطعــه ملک غیر محصور اشــتباهًا قطعه زمین منتشــر شــده 
است و نام پدر مســتدعى ثبت نیز از قلم افتاده اســت که تجدید آگهى 

مى گردد . 
پالك 874/14  مجزى شده از 874/6 اصلى - آقاى رضا نادرخانى نجف 
آبادى فرزند احمد و حســین نادرخانى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به 
شش دانگ قطعه ملک انتقالى مع الواســطه از مستدعیان اولیه ثبت که 
در آگهى هاى نوبتى و تحدیدى سابق نام خانوادگى آنان بجاى مومنى 

اشتباها نعلبندى منتشر شده که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك 874/15  مجزى شده از 874/5 -آقاى رضا نادرخانى نجف آبادى 
فرزند احمد و حســین نادرخانى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به شش 
دانگ قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى 
هاى نوبتى و تحدیدى ســابق نام خانوادگى آنان بجاى مومنى اشتباها 

نعلبندى منتشر شده که بایستى تجدید آگهى گردد.

 قطعه 7 نجف آباد 
پالك 547-بهنام مطهرى پور فرزند محمداسماعیل و فرشته شریعتى 
فرزند محمدرضا ششــدانگ یکبابخانه که طبق آراء  6131 و 6132-
96/6/23 هیات قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده اند که در آگهى 
هاى سابق نام مستدعى ثبت بجاى محمدرضا کاظمى اشتباهًا حاج رضا 

کاظمى آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .

پالك 931/21- عاطفه مهدوى فرزندبهرام ششــدانگ یکبابخانه که 
بموجب راى 3412-93/4/15 مالک شناخته شــده که در آگهى هاى 
اولیه نوع ملک بجاى یک قطعه ملک مشــجر غیر محصور قطعه زمین 

آگهى شده که بایستى تجدید گردد.  
پالك1115/2 - آقاى محسن حجتى  نجف آبادى  فرزند حسین و زهره 
حجتى نجف آبادى فرزند حسینعلى بالســویه   مالک ششدانگ یکباب 
خانه  که در اجراى آراء 6586-6585 -96/7/12  قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى  مالک مفروزى شناخته شده است 
.که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک ساده ومشجر 
اشتباهًا قطعه زمین  منتشر شده  اســت ونام پدر مستدى ثبت نیز از قلم 

افتاده است که تجدید آگهى میگردد.
پالك1115/3 - آقاى محمد رضا باقرى  نجف آبادى  فرزند حســین  
مالک ششدانگ یکباب خانه  که در اجراى راى 5793 -96/6/13  قانون 
تعیین تکلیف اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رســمى  مالک مفروزى 
شناخته شده است .که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه 
ملک ساده ومشجر اشــتباهًا قطعه زمین   منتشر شــده  است ونام پدر 

مستدى ثبت نیز از قلم افتاده است  که تجدید آگهى میگردد.
پالك 1159/2- راهیل اخضرى نجف آبادى فرزند محمدعلى ششدانگ 
یکباخانه که بموجب راى 7810-95/6/30 قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شــده و در آگهى هاى اولیه نوع ملک بجاى یک قطعه 
ملک انارى آباد و محصور قطعه زمین آگهى شــده که بایســتى تجدید 

گردد .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 314/1- آقایان حســن و کرمعلى منتظرى نجف آبادى هر کدام 
مالک هشت حبه و دو – ســى و پنجم حبه مشــاع و خانم ها صدیقه و 
طیبه منتظرى نجف آبادى و طاهره منتظرى همگى فرزندان غالمعلى 
هر کدام مالک چهار حبه و یک – ســى و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه 
ششــدانگ یک قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از سوى مستدعیان ثبت 
اولیه قهرى موروثى که در آگهى هاى نوبتى سابق نام خانوادگى احدى 
از مستدعیان از قلم افتاده و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده است که 

بدین وسیله تجدید آگهى شود.
پالك 367/10 مجزى شــده از 367 اصلى - خانــم معصومه میرزائى 
فرزند محمد ابراهیم نســبت به شــش دانــگ یک باب خانــه که در 
اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى راى شماره 
139660302030007021 مورخ 1396/07/25 صادر شــده و مالک 
مفروزى شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک به جاى ملک 
محصور و مشجر سهوا قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى 

گردد.
پالك 367/11 مجزى شده از 367 اصلى - خانمها شیما عظمتى فرزند 
داود و بهاره عظمتى فرزند داود نســبت به شــش دانگ یک باب خانه 
که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند رسمى آراى 
شماره 139660302030006995 و 139660302030006997 مورخ 
1396/07/25 صادر شده و مالک مفروزى شــناخته شده که در آگهى 
نوبتى سابق نوع ملک به جاى ملک محصور و مشجر سهوا قطعه زمین 

آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد.
پالك399/9- حســین صابریان نجف آبادى فرزند محمود نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیان قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد 

سند رسمى راى 

قطعه 11 نجف آباد
پالك 30باقیمانده کــه پالکهاى فرعى از آن مجزى شــده   –  آقاى 
سعادت محمودى فرزند محمدرضا نســبت به دو دانگ مشاع و خانمها 
طیبه و زهرا و آقایان محمد ابراهیم و محمد حســین و محمد حســن 
و محمد رضا همگى محمــودى نجف آبادى فرزنــدان محمدعلى به 
قانون ارث نسبت چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباخانه که در آگهى 
هاى نوبتى و تحدید ى ســابق نــام خانوادگى بعضى از مســتدعیان 
اولیه ثبت از قلم افتاده و نام پدر آنان منتشــر نشــده و همچنین بجاى 
قطعه 11 ســهواً قطعه 10 آگهى تحدید منتشــر شــده و طبق دستور 
971218641644425-97/1/16 باید آگهــى هاى نوبتى و تحدیدى 

آن تجدید گردند .
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم 
نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و 
تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شــد این اگهی نسبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله ســی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک 

نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31
شماره  م  الف: 169 مورخه 97/1/19

             حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد 
1/513/

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان



آگهىآگهى 11113209 سال پانزدهمشنبه  1 اردیبهشت  ماه   1397

آگهى تحدید عمومى سال 1396
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه ســوم سال 1396 مربوط به قســمتی از امالك  نجف آباد بخش 11 ثبت 

اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح ذیل آگهى مى شود:
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1532/1- محمدرحیم– محمدکریم– عبدالرحمن– عبدالحمیدو نسرین همگى امیرکاوئى و فاطمه 
بیگم و على امیرکاوه همگى فرزندان اسداله و غالمرضا رجائى فرزند محمد على (به قانون ارث)سى و سه 
حبه و هشتصدو دوازده – دوهزارو دویست و پانزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه مخروبه پالك 

1532/1 مجزى شده از پالك 1532 بمساحت 221/5  متر مربع . 
قطعه 3 نجف آباد 

پالك 1187– غالمرضا امیر یوســفى فرزند خلیل  ششدانگ قســمتى از یکباب مغازه با ششدانگ پالك 
808 که باهم تشکیل یک باب مغازه را داده است و ســابقًا بصورت یک راهرو قدیمى بوده است  بمساحت 

15/64 متر مربع  .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/864 – سعید شکرالهى یانچشمه فرزند خلیل اله ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 137/20متر مربع . 
پالك 20/7– مریم کریمى پور جونقانى فرزند على جمعه  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 109 متر مربع  .
پالك 539/22 – رضا موسوى  نجف آبادى فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 67/85 متر مربع  .
پالك 680/4 – مهدى اکرامیان فرزند محمد کریم ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 133/65 متر مربع.

پالك 915/360– فریدون بهارلویى فرزند مهدى ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 239/29 متر مربع
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 789- محسن صفر نوراله نجف آبادى فرزند صفرعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 49/20 متر مربع.
پالك 1014/853- مهدى دهقانى فرزند حسین ششدانگ یکدرب  باغ محصور  بمساحت 2225/35 متر 

مربع.
پالك 1302- محسن مارى پورنجف آبادى فرزند قربانعلى ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 21/28 متر 

مربع که باششدانگ پالك 466/2 توام و تشکیل یکبابخانه را داده اند .
دوشنبه :1397/2/24

قطعه 7 نجف آباد
پالك 422- محسن ســلیمانژاد نجف آبادى  فرزند رمضانعلى ششــدانگ  یکبابخانه   بمساحت 144/05 

متر مربع .
پالك 2277- حســین کرمى نجف آبادى فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  بمســاحت 

183/15 متر مربع.
پالك 2509- مریم غیور نجف آبادى  فرزند حسینعلى ششدانگ یک درب باغ مشجر و محصور  بمساحت 

331/50 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 337/5- محمد اســماعیل مطهرى پور فرزند غالمعلى ششــدانگ یکباب کارگاه و محوطه متصله  
بمساحت 2011/15 متر مربع.

قطعه 10 نجف آباد
پالك 854/26 – حمید ســلیمیان نجف آبادى فرزند جعفرقلى  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 181/96 

متر مربع .
پالك 889/3-زهره سیروس نجف آبادى فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه انتقالى مع الواسطه بمساحت 

160متر مربع .
1323/24- سعادت توکلى حاجى آبادى فرزند عزیزاله ششدانگ یکبابخانه مساحت 101/20 متر مربع .

پالك1484/34- غالمرضا رضائیان نجف آبادى  فرزند رجبعلى  ششــدانگ یک درب باغ بمساحت 513 
متر مربع .

پالك 1967- حمیدرضا فاضل نجف آبادى فرزند مهدى ششــدانگ یک قطعه ملک مشجر غیر محصور 
بمساحت 1147/33 متر مربع .

پالك 1992- محمود نوریان نجف آبادى فرزند عبداله و طاهره پوالدچنگ نجف آبادى فرزند محمد بالسویه 
ششدانگ یکدرب باغ  مشجر و محصور بمساحت 3754/50 متر مربع .

سه شنبه :1397/2/25
تحدید حدود پالکهاى مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام خواهد 
شد.لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور به هم رسانند.چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها  در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شــد.اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابــق ماده 20 ثبت از تاریخ 
ننظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 باید در مرجع ذى صالح 
قضایى اقامه دعوى و گواهى آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار : 1397/2/1 شماره  : م/الف   

168 - 1397/1/19 حسین زمانى - رئیس   اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 1/512
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001508 مورخ 1396/12/27 خانم پریوش ســرائیان به 
شــماره شناســنامه 933 کدملى 1287646980 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 27/93 مترمربع مفروزى از پالك شماره 983- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از خانم فاطمه سادات میره شاه جعفرى خریدارى گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/02/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/16  م الف: 1409 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /1/444
تحدید حدود عمومى

شــماره: 103/97/59/26- 97/1/16 آگهى تحدید حدود عمومى سال 1397 مربوط به قسمتى از امالك 
بخش 11 و 16 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر

519 اصلى- آقاى بابک وصال ها به ش ش 6477 صادره از اصفهان نســبت به دو هفتم و محمد کامران 
وصال ها فرزند یوسف به ش ش 9616 صادره از اصفهان نسبت به دو هفتم و نازنین وصال ها فرزند یوسف به 
ش ش 6931 صادره از اصفهان نسبت به یک هفتم و نازیتا وصال ها فرزند یوسف به ش ش 20480 صادره 
از اصفهان نسبت به یک هفتم و بیتا وصال ها فرزند یوســف به ش ش 1272389995 صادره از اصفهان 
نســبت به یک هفتم همگى وراث مرحوم یوسف وصال ها نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ و آقاى 
جعفر امید رحمت فرزند ابراهیم به ش ش 267 صادره از اصفهان نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین محصور از مســتثنیات پالك 516/26 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان تحت پالك 519 اصلى 

مورخ 1397/02/29
240 اصلى- ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى سه

729- آقاى فرید جاللى فرزند فرامرز به شــماره شناســنامه 1816 صادره از تهران نسبت به دو دانگ به 
وکالت از فرامرز جاللى ششدانگ یکدرب باغ واقع در روستاى سه بخش 11 حوزه ثبتى شاهین شهر مورخ 

1397/02/31
2773- آقاى محمد جعفرى سهى فرزند على به شناسنامه 2 صادره از نطنز و آقاى مصطفى جعفرى سهى 
فرزند على به شناسنامه 30 صادره از نطنز بالســویه ششدانگ یک باب خانه واقع در روستاى سه بخش 11 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/02/31
4770- آقاى بیت اله باستانى فرزند قدرت به شناسنامه 147 صادره از کلیبر و آقاى بشیراله باستانى فرزند 
قدرت به شناسنامه 426 صادره از کلیبر ششدانگ قســمتى از یک درب باغ واقع در روستاى سه بخش 11 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/02
4775- اقاى بیت اله باستانى فرزند قدرت به شناســنامه 147 صادره از کلیبر و آقاى بشیراله باستانى فرزند 
قدرت به شناسنامه 426 صادره از کلیبر ششدانگ قســمتى از یک درب باغ واقع در روستاى سه بخش 11 

حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/02
284 اصلى- ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى کلهرود

121- آقاى غالمرضا هاشــم زاده کلهرودى فرزند حسن به شناســنامه 44 صادره از حوزه مرکزى نطنز 
ششدانگ یک باب باغ مشجر واقع در روستاى کلهرود بخش 11 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 

1397/03/05
2275- آقاى حســینعلى محمودیان کلهرودى فرزند عباس به شناسنامه 22 صادره از نطنز ششدانگ یک 
باب خانه نیمه ساز واقع در روستاى کلهرود بخش 11 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/05

321 اصلى- ابنیه قریه جز
843- اقاى فضل اله عارف فرزند کاظم به شناسنامه 235 صادره از گز برخوار ششدانگ اطاق و صندوقخانه 

و ایوان جلو اطاق واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/07
437 اصلى- اراضى مزرعه جز

1264- اقاى عبدالرسول جعفریان جزى فرزند حیدرعلى به شناسنامه 127 صادره از حوزه 9 اصفهان و غیره 

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/07
2090- خانم خدیجه عباسیان فرزند عباس به شناسنامه 7813 صادره از حوزه 18 اصفهان ششدانگ یک 

قطعه زمین واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/09
2090/1- خانم خدیجه عباسیان فرزند عباس به شناسنامه 7813 صادره از حوزه 18 اصفهان ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر که در راستاى استاندارد سازى 

پالك ها به پالك 13880 فرعى از 437 اصلى تبدیل شده است مورخ 1397/03/09
2171- خانم لیال محمدى جزى فرزند امراله به شناسنامه 303 صادره از شاهین شهر و غیره ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى گز بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/09

2264- اقاى عباس ضیائى جزى فرزند محمدرضا به شناسنامه 376 صادره از شاهین شهر ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/12

2797- آقاى فضل اله نجاریان فرزند کریم به شناسنامه 148 صادره از برخوار ششدانگ قطعه زمین مزروعى 
واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/12

3311- وراث مرحوم فاطمه ضیائى جزى فرزند مهدى به شناسنامه 5353 ششدانگ یک قطعه ملک واقع 
در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/20

3323- وراث مرحوم ماه سلطان على عباســى جزى فرزند حاجى یوسف به شناسنامه 128 ششدانگ یک 
قطعه ملک واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/20

3333- وراث مرحوم ماه سلطان على عباســى جزى فرزند حاجى یوسف به شناسنامه 128 ششدانگ یک 
قطعه ملک واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/20

439 اصلى- اراضى صحراى جالش آباد
551- آقاى امراله فرامرزیان جزى فرزند نصراله به شناسنامه 75 صادره از شاهین شهر ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى واقع در اراضى مزروعى جالش آباد گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 

مورخ 1397/03/22 
443 اصلى- اراضى مزرعه رحمت آباد

173- آقاى عبدالحمید رسولى جزى فرزند رضا به شناســنامه 7027 صادره از برخوار ششدانگ یک قطعه 
ملک واقع در گز برخوار بخش 16 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر مورخ 1397/03/22

در روزهاى مقرر فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 9 صبح شــروع و بعمل خواهد آمد لذا طبق قانون ثبت به 
صاحبان امالك و مجاورین پالکهاى فوق الذکر آگهى مى شود که در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه هریک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها هنگام تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك که در موقع تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه اصالحى 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز معترضین باید اعتراض خود را کتبى و مستقیمًا 
به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائى تقدیم نمایند در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه مراجعه و گواهى 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماین د اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى 
را با رعایت مقررات ادامه مى دهد. تاریخ انتشــار: 1397/02/01 م الف: 56 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /1/480

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوطه 
امالکى که در ســه ماهه چهارم ســال 1396  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت آگهى 

آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :

2680 فرعى : آقاى محمدرضا کیانى اشــترجانى  فرزند محمود ششدانگ  یک 
بابخانه  منتزع شده از پالك 256 فرعى بمساحت 91/70 متر مربع 

2683 فرعى : آقاى براتعلى احمدى فالورجانى  فرزند محمد ششدانگ قسمتى 
از یک بابخانه  (که قبًال کوچه بن بست بوده و با پالك 15/956 توأماً تشکیل یک 

بابخانه را میدهد) بمساحت 33/72 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالك واقع در سودرجان 22 اصلى و فرعى زیر : 

554 فرعى : آقاى ابوالفضل زمانى سودرجانى  فرزند محمد نسبت به سه دانگ و 
نیم مشاع و خانم اشرف زمانى سودرجانى فرزند امیرقلى نسبت به دو دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك 115 فرعى بمساحت 203/42 

متر مربع 
سوم : ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32  اصلى و فرعى زیر :

474 فرعى : آقــاى بهرام محمدى آغچه بدى فرزند یداله ششــدانگ یک باب 
ساختمان تجارى مســکونى نیمه تمام منتزع شده از پالك 53 فرعى  بمساحت 

103/69 متر مربع 
چهارم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430  اصلى و فرعى زیر :

1636 فرعى : آقاى عباس جمشیدى فرزند اسداله ششدانگ  یک بابخانه منتزع 

شده از پالك 148 فرعى بمساحت 223/73 متر مربع 
پنجم : ابنیه و امالك واقع در پیربکران 526  اصلى و فرعى زیر :

247 فرعى : خانم فرنگ توکلى  فرزند حســن ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 
268/40 متر مربع  

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این 
آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  نسبت به آنهائى که 
تقاضاى ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره 
تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف 
دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 

. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1397/2/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1397/2/31                      
م الف:0007 

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت فالورجان /1/515

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال 1396 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان

آگهى نوبت سه ماهه چهارم ســال 1396 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 
1396 مربوط به قسمتى از امالك مهردشت بخش 15ثبت اصفهان، علویجه 
1 اصلى که به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط 
به امالکى است که در سه ماهه چهارم سال 96 تقاضاى ثبت آن پذیرفته شده 
و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهى آن 

تجدید شود و در دریف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد. 

آگهى نوبتى ردیف الف: 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى
پالك 4934 فرعى-آقاى داود ســلیمانى علویجه فرزند ابوالقاسم ششدانگ 

یک باب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 74/32 مترمربع. 
بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد و امالك و ماده 

واحد مصوب 1373 چنانچه کســى نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90روز و همچنین نســبت به امالك ثبت 
شــده ردیف ب 30 روز گواهى اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 
اعتراضات و یا گواهى طرح دعوى مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل
 ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد این آگهى نســبت به ردیف الف در دو 
نوبت به فاصله سى روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/02/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/02/31 
م الف: 263

ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1/516/

شــماره: 103/97/59/26- 97/1/16  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که در سه ماهه چهارم 
سال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده اســت و مدت اعتراض نسبت به 
آنها از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 90 روز مى باشد به شرح ذیل آگهى 

مى نماید:
284 اصلى- ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى کلهرود

2237- آقاى محمدرضا اشرفى فرزند على به شماره شناسنامه 563 صادره از 
اصفهان ششدانگ یک باب خانه واقع در کلهرود بخش 11 ثبت اصفهان به 

مساحت 486 مترمربع
2310- آقاى سید عباس حسینى کلهرودى فرزند سید باقر شماره شناسنامه 
17 صادره از نطنز سه دانگ مشاع از ششــدانگ باغ مشجر محصور واقع در 

کلهرود بخش 11 ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 762/75 مترمربع 

نوبت اول تاریخ انتشار: 1397/02/01
نوبت دوم تاریخ انتشار: 1397/02/31

م الف: 57 
ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/479

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1396 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 9  و 10 

ثبت اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف منظور گردیده اند .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شــماره 73 - اصلی و فرعی 
هاى ذیل :

1684 فرعى – اعظم سیاه پوش فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 61,41 مترمربع .

2176 فرعــى – حیدر قلــى خواجــوى زاده فرزند امامقلى نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 222,70 مترمربع .

2177 فرعــى - حیدر قلــى خواجــوى زاده فرزند امامقلى نســبت به 
ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 257,37 مترمربع .

2182 فرعــى – ویســمراد طهماســبى زاده فرزند اله کرم نســبت به 
ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 212,08 مترمربع .

2183 فرعى – فاطمه جمالى گله فرزند صحرائى نســبت به ششدانگ 
یک بابخانه  به مساحت 150,84 مترمربع .

2184 فرعى – حســن زمانى بختیاروند فرزند خانى نسبت به ششدانگ 

یک بابخانه  به مساحت 249,08 مترمربع .
2185 فرعى – محمدرضا شریفى سده فرزند عباس نسبت به ششدانگ 

یک بابخانه  به مساحت 259,31 مترمربع.
2186 فرعى – صدیقــه رضاییان چمگردانى فرزند رجبعلى نســبت به 
ششــدانگ یک بابخانه  به مســاحت 313,57 مترمربع مجزى شده از 

321 فرعى .
2 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلی و فرعی 

هاى ذیل :
1406 فرعى – ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 

قسمتى از یکدرب باغ به مساحت 133,43 مترمربع .
2532 فرعى – خانم فیروزه جهاندار ملک آبادى فرزند غالمرضا نسبت 

به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 168,62 مترمربع .
2533 فرعى – محمدرضا امیرى باغبادرانى فرزند ابوالقاسم نسبت به 4 
دانگ مشاع و سیما طاهرى باغبادرانى فرزند عبدالغفار نسبت به 2 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت253,40 مترمربع .
2534 فرعى – مهتاب اشک شرى تشــنیزى فرزند حجت اله نسبت به 

ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 226 مترمربع .
3- ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد لنجان به شماره 143- اصلی و فرعى 

هاى ذیل :
37 فرعى – مسلم اکبرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یک بابخانه به 

مساحت 273,69 مترمربع .
38 فرعى – کورش شــیخ ســامانى فرزند احمد نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مســاحت 273,08 مترمربع باقید بــه اینکه مادر متقاضى 
خانم صغرى بخشى چرمهینى مادام الحیات حق سکونت در خانه مورد 

تقاضا دارد .
4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى 

ذیل :
396 فرعى – احمدرضا لباف فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک درب باغ 

به مساحت 8611,75 مترمربع .
5- امالك واقع در حسن آباد باغبادران به شماره 184- اصلی و فرعى 

ذیل :
94 فرعى – فرحناز موســوى مورکانى فرزند اکبر نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 72,89 مترمربع .
6- امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :

11 فرعى – آیت اله قاســمى کله مســیحى فرزند رمضانعلى نسبت به 
ششدانگ یک بابخانه به مساحت 436,29 مترمربع .

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در خشــک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی 

و فرعی ذیل :
143 فرعى – عبداله امیرى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 354,40 مترمربع مجزى شده از 42 فرعى .
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
نسبت به آنهایی که تقاضاي ثبت شــده به شرح ردیف الف ظرف مدت 

90 روز و نسبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي 
باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید . اعتراضات یا گواهی طــرح دعوي که بعد از انقضاي مدت مرقوم 
واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صــورت مجلس قید و اعتراض 
صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف( الف 
)در دو نوبت به فاصله 30 روز و نســبت به ردیف ( ب ) فقط یک نوبت 
از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه  مورخ 1397/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ1397/02/31   
م الف: 119

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 
1/514

آگهى نوبت سه ماهه چهارم سال 1396 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به قسمتى از امالك مهردشت بخش 15ثبت اصفهان

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به قسمتى از امالك بخش 11 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان
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معاون صندوق اعتبارى هنر گفت: وام قرض الحســنه تا 
ســقف هفت میلیون تومان به اعضا پرداخت مى شود که 
این میزان در اســتان اصفهان تا ده میلیون تومان، قابل 

افزایش است. 
منصور وحیدى فر برخــوردارى از خدمــات بیمه تأمین 
اجتماعى را نخستین و مهمترین هدف از تشکیل صندوق 
اعتبارى هنر دانست و افزود: در این زمینه، تفاهمنامه اى با 
سازمان تأمین اجتماعى منعقد شده است که به موجب آن، 
همه هنرمندان واجد شرایط، مى توانند از مزایاى آن استفاده 
کنند. وى، ارائه خدمات بیمه تکمیلــى درمان را از دیگر 
مزایاى عضویت در این صندوق برشمرد و گفت: براساس 

قرارداد بیمه تکمیلى، 70 تا 75 درصد هزینه درمان اعضا از 
سوى این صندوق پرداخت مى شود. 

وحیدى فر از واگذارى تسهیالت ریالى به اعضاى صندوق 
اعتبارى هنر خبر داد و تصریح کرد: وام قرض الحسنه تا 
سقف هفت میلیون تومان به اعضا پرداخت مى شود که این 
میزان در استان اصفهان تا ده میلیون تومان، قابل افزایش 
اســت. وى اضافه کرد: متقاضیان دریافت این تسهیالت 
مى توانند، پــس از ثبت نام در صنــدوق اعتبارى هنر، به 
نزدیک ترین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه 
و با ارائه کارت ملى، وام خود را دریافت کنند، البته تأمین 

وثایق وام طبق مقررات بانک عامل است.

مدیر اداره پیگیرى و وصول درآمدهاى عمومى شهردارى 
اصفهان گفت: عوارض کســب و پیشه، بخشى از درآمد 
پایدار شهردارى است و مبالغ آن صرف هزینه هاى پایدار 

شهرى مى شود.
مصطفى نجارى اظهار کرد: عوارض فعاالن اقتصادى و 
مشاغل، جزو عوارض محلى است که طبق مصوبه شوراى 
اسالمى شهر و تأیید استاندارى اخذ مى شود. وى با اشاره به 
نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه، تصریح کرد: در سال 
92 و در راستاى وصول عوارض عادالنه، محاسبه عوارض 
کسب و پیشه بر اساس فرمول تعرفه ثابت شغلى و ضریب 

متغیر انجام شده است.

مدیر اداره پیگیرى و وصول درآمدهاى عمومى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: کف ضریب متغیر عوارض کســب و 
پیشه، بر اساس دستور شوراى شهر در دامنه یک و 1/5 
تغییر مى کند. نجارى تصریح کرد: سقف عوارض براى 
سال 93 عدد 1/5، براى سال 94 عدد 1/7، براى سال 95 
عدد 1/9 و در سال 96 سقف ضریب 2/5بود که براى سال 
97 این ضریب بدون تغییر باقى مانده است و همان عدد 

2/5محاسبه مى شود.
وى گفت: با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر و تأیید 
استاندارى در صورت عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه، 

از سال 95 به بعد مبالغ به روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

افزایش سقف وام صندوق 
اعتبارى هنر در استان

عوارض کسب و پیشه، صرف 
هزینه هاى پایدار شهرى مى شود

امروز، طوفان در شهر
مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: هواى اصفهان رو به گرمى مى رود و دماى هوا 

بین 2 تا 4 درجه افزایش خواهد داشت.
حسـن خدابخش اظهار کرد: براى روز شـنبه(امروز)

احتمال طوفان لحظه اى دور از انتظار نیست.
وى با اشـاره به اینکه براى امروز هواى صاف، گاهى 
افزایش ابـر و وزش باد به نسـبت شـدید پیش بینى 
مى شـود، گفت: دماى هـواى اصفهـان در اوایل این 

هفته کاهش خواهد یافت.

افتتاح 4 سالن سینما در 
فروردین ماه امسال

مدیر امور سـینمایى حوزه هنرى اصفهـان گفت: در 
فروردین امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 

دو برابرى مخاطبان سینما بوده ایم.
مصطفى حسینى در خصوص اقدامات براى افزایش 
سـالن هاى سـینما در ابتداى سـال 97 گفت: در این 
یک ماه نخست سال 1397، تعداد چهار سالن سینما 
نیز بازگشایى یا به نوعى افتتاح شـدند. وى ادامه داد: 
یکى از این سالن ها، سـینما میمه با 110 نفر ظرفیت 
از روز 27 فروردیـن آغاز به کار کرده اسـت، دیگرى 
پنجمین سـالن پردیس سـینمایى چهارباغ بود که از 
روز 7 فروردین افتتاح شـده اسـت و سـالن شماره 2 
سینما یاسمن شاهین شهر بود که 25 فروردین افتتاح 
شـد و روز 26 فروردین شـاهد افتتاح سـالن 3 سینما 

فوالدشهر بودیم.

خبر

آگهى تحدید حدود عمومى سال1397
پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قســمتى از  امالك شهرهاى علویجه 1 
اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت به شــرح زیر آگهى 

مى شود. 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى 
پالك 3658 فرعى – صغرى شــفیعى علویجه فرزند عبداهللا ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 342/12 مترمربع . 
پالك 4954 فرعى مجزى شــده از پالك 999 فرعى- معصومه شفیعى علویجه فرزند 
حســین و صغرى علیرضائى علویجه فرزند قاسم بالسویه ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 329/64 مترمربع. 
تاریخ بازدید: چهارشنبه 1397/03/02

تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب ازســاعت 8 صبح به بعد در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هریک 
از صاحبان امالك و یــا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقــرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به مرجع ذى صالح قضایى گواهى 
تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: شنبه 1397/02/01- 262/م الف 

ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/1/517
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001496 مــورخ 1396/12/27 آقاى 
سیدمحمد میرصفائى ریزى به شماره شناســنامه 434 کدملى 1170444946 صادره از 
لنجان فرزند سیداسداله بر ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 101/83 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4563- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان موروثى و خریدارى 
عادى مع الواسطه اسداله میرصفائى از بانو بیگم آرامى پارچه باف و خانم زهرا شاهین فرزند 
و بانو محترم ابوطالبى. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/01 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/02/16 م الف: 1437 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /1/383
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/484199  خانم اقدس کیوانى شکوه نجف آبادى فرزند على به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 583/1 واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 177 دفتر 381 امالك نجف آباد بنام نامبرده ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند انتقال شماره 36197-1336/12/14 به او 
انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: 
به علت جابه جایى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر 
کس مدعى انجام معامله (غیر از انچه در این اگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهى تا ده (10) روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به این اداره اعالم نماید تا مراتب صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرراعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1397/2/1، 314/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/518
حصر وراثت

آقاى سیدنصراله حجازى دهاقانى با وکالت فرزانه طباطبایى فخار داراى شناسنامه شماره 
206 به شرح دادخواست به کالسه 84/97ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف السادات مرعشى پور به شناسنامه 19398 
در تاریخ 96/12/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- ســید حمیدرضا حجازى دهاقانى به 
ش.ش 2249 نسبت با متوفى فرزند 2- ســیدمحمدرضا حجازى به ش.ش 387 نسبت 
با متوفى فرزند 3- ســیدنصراله حجازى دهاقانى به ش.ش 206 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 899 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/486
حصر وراثت

آقاى محمد حسن وحدت داراى شناسنامه شــماره 4150 به شرح دادخواست به کالسه 
80/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوالفضل وحــدت به شناســنامه 130 در تاریخ 96/12/11 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک همسر به اسامى: 
1- محمدحسن وحدت به ش.ش 4150 نسبت با متوفى فرزند 2- آرش وحدت به ش.ش 
2062 نسبت با متوفى فرزند 3- علیرضا وحدت به ش.ش 10566 نسبت با متوفى فرزند 
4- فرزانه (رفعت) زنجانى به ش.ش 317 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 900 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/487
حصر وراثت

خانم نازیال هادیان جزى داراى شناســنامه شماره 924 به شــرح دادخواست به کالسه 
77/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کامران هادیان جزى به شناســنامه 1232 در تاریخ 96/8/27 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو خواهر به اسامى: 
1- نازیال هادیان جزى به ش.ش 924 نسبت با متوفى خواهر 2- فلورا هادیان جزى به 
ش.ش 144 نسبت با متوفى خواهر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 901 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/488

حصر وراثت
خانم صغرى قاسمى داراى شناسنامه شماره 2056 به شرح دادخواست به کالسه 52/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور 
شریعتى ارانى به شناسنامه 4291 در تاریخ 97/1/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 
1- پرویز شریعتى ارانى به ش.ش 10486 نسبت با متوفى فرزند 2- پرستو شریعتى ارانى 
به ش.ش 2050 نسبت با متوفى فرزند 3- پریسا شریعتى ارانى به ش.ش 1181 نسبت 
با متوفى فرزند 4- صغرى قاسمى به ش.ش 2056 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 917 شــعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/489
حصر وراثت

آقاى حسن نادرى عوج بغزى داراى شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست به کالسه 
50/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرى سلیمى بنى به شناســنامه 1407 در تاریخ 95/12/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و پنج دختر به اسامى: 
1- حسن نادرى عوج بغزى به ش.ش 114 نسبت با متوفى فرزند 2- عبدالحسین نادرى 
به ش.ش 158 نسبت با متوفى فرزند 3- سکینه نادرى عوج بقزى به ش.ش 76 نسبت 
با متوفى فرزند 4- زیبا نادرى عوج بغزى به ش.ش 210 نسبت با متوفى فرزند 5- زینب 
نادرى عوج بغزى به ش.ش 12 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم نادرى به ش.ش 7 نسبت 
با متوفى فرزند 7- فاطمه نادرى عوج بغزى به ش.ش 209 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 920 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/490
حصر وراثت

خانم زهره سیرانى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 48/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمهدى 
عقیلى خوزانى به شناســنامه 23 در تاریخ 96/12/8 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و دو دختر و یک همسر و پدر 
به اسامى: 1- ســید محمدهادى عقیلى خوزانى به ش.ش 3261 نسبت با متوفى فرزند 
2- سیدحامد عقیلى به ش.ش 1270911775 نســبت با متوفى فرزند 3- فخرالسادات 
عقیلى خوزانى به ش.ش 581 نسبت با متوفى فرزند 4- منیره السادات عقیلى خوزانى به 

ش.ش 2173 نسبت با متوفى فرزند 5- زهره سیرانى به ش.ش 1 نسبت با متوفى همسر 
6- سیدمصطفى عقیلى به ش.ش 404 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 921 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /1/491
حصر وراثت

خانم اعظم فروتن داراى شناسنامه شــماره 2141 به شرح دادخواست به کالسه 45/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
هادیان جزى به شناسنامه 77 در تاریخ 96/2/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 
1- جواد هادیان جزى به ش.ش 31 نسبت با متوفى فرزند 2- الهه هادیان جزى به ش.ش 
3094 نسبت با متوفى فرزند 3- الهام هادیان جزى به ش.ش 2174 نسبت با متوفى فرزند 
4- اعظم فروتن ش.ش 2141 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 927 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /1/492
حصر وراثت

آقاى فرهاد طالبى جونقانى داراى شناسنامه شماره 2120 به شرح دادخواست به کالسه 
42/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زینت رمضانى پیانى به شناســنامه 1487 در تاریخ 73/9/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و دو دختر و یک 
همسر و پدر و مادر به اسامى: 1- فرهاد طالبى جونقانى به ش.ش 2120 نسبت با متوفى 
فرزند 2- سحر طالبى جونقانى به ش.ش 7264 نســبت با متوفى فرزند 3- سیما طالبى 
جونقانى به ش.ش 211 نسبت با متوفى فرزند 4- نادر طالبى جونقانى به ش.ش 5113 
نسبت با متوفى همسر 5- عصمت طهماسبى نژاد به ش.ش 1073 نسبت با متوفى مادر 
6- سیدعلیمراد رمضانى پیانى به ش.ش 215 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 929 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /1/493
حصر وراثت

محمد پروانیان داراى شناسنامه شماره 21487 به شرح دادخواست به کالسه 40/97  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى 
پروانیان به شناسنامه 733 در تاریخ 96/12/23  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 
1- محمد پروانیان به ش.ش 21487 نسبت با متوفى فرزند 2- محسن پروانیان به ش.ش 
1270920057 نسبت با متوفى فرزند 3- مریم پروانیان به ش.ش 64232 نسبت با متوفى 
فرزند 4- زهره محنت اصفهانى به ش.ش 830 نسبت با متوفى همسر 5- عصمت بزرگزاد 
به ش.ش 983 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 932 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/495

ابالغ وقت دادرسى
خواهان محمدرضا رحیمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند خودرو 
پراید به طرفیت خوانده منیر اعظم میخوش قورتولمش فرزند حکمعلى به شــوراى حل 
اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 32/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/2 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 308/ م الف شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/1/519
حصر وراثت

آقاى حمید میرسیدحســینى رنانى داراى شناسنامه شــماره 516 به شرح دادخواست به 
کالسه 47/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نرگس خاتون عسگرى رنانى به شناســنامه 358 در تاریخ 96/10/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه پسر و یک 
دختر به اسامى: 1- سید اسداله میرسیدحسینى رنانى به ش.ش 237 نسبت با متوفى فرزند 

2- سیدمهدى میرسیدحسینى رنانى به ش.ش 11115 نسبت با متوفى فرزند 3- حمید 
میرسیدحسینى رنانى به ش.ش 516 نســبت با متوفى فرزند 4- طاهره میرسیدحسینى 
رنانى به ش.ش 9217 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 925 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /1/482
حصر وراثت

آقاى اصغر قزوینى زاده داراى شناسنامه شماره 520 به شرح دادخواست به کالسه 85/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
قزوینى زاده به شناسنامه 19523 در تاریخ 97/1/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر به اسامى: 1- اصغر قزوینى زاده 
به ش.ش 520 نسبت با متوفى پدر 2- عفت هاشمى دهیجى به ش.ش 1271124696 
نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 896 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/483
حصر وراثت

آقاى حسین محیط رابرى داراى شناسنامه شماره 291 به شــرح دادخواست به کالسه 
75/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا محیط رابرى به شناسنامه 3640 در تاریخ 96/12/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و همسر و پدر و مادر به اسامى: 
1- آرنیکا زاهدى گندمانى به ش.ش 1278282432 نســبت با متوفى فرزند 2- محمد 
زاهدى گندمانى به ش.ش 16083 نسبت با متوفى همسر 3- عفت امیرى به ش.ش 384 
نسبت با متوفى مادر 4- حسین محیط رابرى به ش.ش 291 نسبت با متوفى پدر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 897 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/484
حصر وراثت

خانم اشرف الهى داراى شناسنامه شماره 365 به شرح دادخواست به کالسه 53/97ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى 
وحدت به شناسنامه 593 در تاریخ 96/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مازیار 
وحدت به ش.ش 1- نســبت با متوفى فرزند 2- رامیار وحدت به ش.ش 504 نسبت با 
متوفى فرزند 3- میترا وحدت به ش.ش 6- نســبت با متوفى فرزند 4- آزاده وحدت به 
ش.ش 120 نسبت با متوفى فرزند 5- اشرف الهى به ش.ش 365 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 933 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/481
حصر وراثت

آقاى عباس قیومى داراى شناســنامه شــماره 3259 به شــرح دادخواســت به کالسه 
39/97ح54  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صفاخانوم نوظهورى یزدى به شناسنامه 86 در تاریخ 96/11/16 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر به اسامى: 
1- عباس قیومى به ش.ش 3259 نسبت با متوفى فرزند 2- على اکبر قیومى به ش.ش 
161 نســبت با متوفى فرزند 3- ابراهیم قیومى به ش.ش 3372 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 931 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/494
حصر وراثت

آقاى محمد زاهدى گندمانى داراى شناســنامه شماره 16083 به شــرح دادخواست به 
کالسه 76/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آرنیکا زاهدى گندمانى به شناسنامه 1278282432 در تاریخ 96/12/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به 
اسامى: 1- زهرا محیط رابرى به ش.ش 3640 نســبت با متوفى مادر 2- محمد زاهدى 
گندمانى به ش.ش 16083 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 898 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /1/485

معاون میــراث فرهنگى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: استان اصفهان ساالنه 300 خانه تاریخى 
را به کشــور معرفى مى کند و این تنها بخشى از ظرفیت استان اصفهان 

در این زمینه است.
ناصرطاهرى اظهار کرد: خوشــبختانه با وجود اینکــه اصفهان عرصه 
تاخت وتاز مشکالت براى بافت تاریخى بوده است، اما هنوز جاى کار و 
حرف هاى زیادى براى گفتن جــود دارد. وى افزود: بحث مرمت، بحثى 
پیچیده است و به  اندازه آثار تاریخى، شیوه هاى مختلفى براى مرمت آثار 

تاریخى وجود دارد.
طاهرى با بیان اینکه فرصت براى خرید، مرمت و ساکن شدن در خانه هاى 
تاریخى اصفهان وجود دارد و اداره کل میراث فرهنگى استان از این اقدام 
حمایت مى کند،  ادامه داد: براى مالکین خانه هاى تاریخى، بســته هاى 
حمایتى مختلفى از جمله معافیــت از هزینه هاى آب و برق وتعرفه هاى 
خدمات، معافیت از عــوارض نقل و انتقال و  معافیــت از عوارض تغییر 
کاربرى، از کاربرى مسکونى به درآمدزا وجود دارد. وى افزود: در دوران 
مختلف برخورد سازمان میراث فرهنگى با آثار متفاوت است و ما گاهى 
براى حفظ بناى تاریخى امکان دخالت هایى مانند ساختن خانه در حیاط 
خانه هاى تاریخى و استفاده از بعضى قسمت هاى خانه ها را فراهم کرده 

ایم.
معاون میراث فرهنگى اصفهان با بیان اینکه حمایت از مرمت و حفاظت از 
آثار ملى وظایف ذاتى سازمان میراث فرهنگى است، گفت: استان اصفهان 
ساالنه 300 خانه تاریخى را به کشور معرفى کرده و آنها را به ثبت مى رساند 
و در این مورد رتبه اول را در کشور داراست، این در حالى است که برخى از 

شهرهاى کشور حتى یک خانه تاریخى ندارند.

امکان خرید و ساکن شدن 
در خانه هاى تاریخى اصفهان 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با اشــاره به تالش هاى دولت در ســال 
گذشــته، از ایجاد فرصت هاى شــغلى جدید براى 
9000 نفر در بخش تولید و صنعت این اســتان خبر 

داد.
اســرافیل احمدیه گفت: پروانه هاى بهره بردارى و 
سرمایه گذارى، سال گذشــته رشد مناسبى داشت 
که در کنار سایر اقدام هاى دولت، منجر به ایجاد این 
تعداد فرصت شــغلى و رتبه نخست استان اصفهان 
در کشور شــد. وى افزود: ســال گذشته همچنین 
2900واحد تولیدى داراى مشــکل به ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید این اســتان مراجعه داشــتند که 
در نهایــت، پرداخت افزون بــر4200 میلیارد ریال 
تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط صورت گرفت.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان بیان کرد: 13 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
نیز به طور مســتقیم از ســوى بانک ها در اختیار 
واحدهاى تولیدى، صنعتى، خدماتى و کشاورزى این 
استان قرار گرفت که با مجموع این اقدام ها، 25 هزار 

فرصت شغلى در بخش صنعت تثبیت شد.

ایجاد9000 فرصت 
شغلى در صنایع استان 
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آمادگى شهردارى آران آمادگى شهردارى آران 
براى ایجاد زیرساخت هاى گردشگرى در مرنجاببراى ایجاد زیرساخت هاى گردشگرى در مرنجاب
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 راه اندازى مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سبک در میمه

تا پایان خرداد ماه؛

ککببببسسسسس سس سىىىىىىىاىىىاىهاااهاههههووهوهووخودرو2 ى سبىو بکوه سا ىه رر رخودرودخ رخودخودرخودخودخ خودخو
تا پایــان خرداد مــاه، مرکــز معاینه فنى 
خودروهاى ســبک در میمه به بهره بردارى 

مى رسد. 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک در میمه تا 
پایان خردادماه با اعتبارى بالغ بر 300 میلیون 

تومان بهره بردارى مى شود.
شــهردار میمه گفت: این 
مرکز که جنــب پارکینگ 
کمربندى، این روزها مراحل 
پایانى احداث را پشت سر 

مى گذارد...

2

تصویب بودجه 
101 میلیارد ریالى 

شهردارى نطنز

3

اتمام عملیات 
 چند منظوره 

مدیریت بحران 
شهرضا

4

«ترمینال 
فوالدشهر» یک 

پارك سوار است

2

افزایش 3 برابرى 
بودجه«خیابان 
کارگر» کاشان

4

کلنگ زنى
«باغ پردیسان 

فدك» 
در  اردستان

 تبدیل خمینى شهر از مسیر گردشگرى به مقصد گردشگرى

فعالیت چاه هاى ذغالى در کوشک ممنوع است

شهردارى، امالك فرسوده و مخروبه 
سده لنجان را تخریب مى کند

شهردار شهر دُرچه خبر داد؛ 

3

ماهیت فعالیت 
شهردارى ها 
مردمى است

پیامدهاى توسعه شــهرى و پیچیدگى هاى معضالت زیست 
محیطى امروز، که بســیارى از جوامع شهرى را درگیر نموده، 
وجود فضاى ســبز و گســترش آن را بیش از هر زمان دیگر 
ضرورى ســاخته اســت. امروزه محیط زندگى ما جایى است 
که فضاى سبز، جزء الینفک پیکره شــهرى محسوب شده 
است و باید نقش اساسى خود را در متابولیسم شهر بازى کند 
و چهارچوبى براى ارتقاى فرهنگ ، جامعه شــهرى و هویت 

افراد باشد.
 از سوى دیگر در دنیاى کنونى ما به ویژه در کالنشهرها، انباشت 
بیش از پیــش جمعیت، به ویــژه ابر شــهرگرایى، محدودیت 
امکانات تفریحى، فشــارهاى حاصل از کار روزانه و مشکالت 
تأمین هزینه هــاى زندگى، آثــار نامطلوبى در حیات ســالم ، 
فعالیت هاى اجتماعى _ فرهنگى و رفاهى شهرنشینان برجاى 
مى گذارد که با توســعه فضاهاى ســبز، دگرگونــى هاى این 
عوامل نامطلوب، انکارناپذیر مى شــود و احتیاجات مردم را در
 بهره بردارى از امتیازات مفید اینگونه مکان ها روزافزون مى کند.

■■■

«فضاى سبز» بخشــى از فضاى باز است که در عرصه هاى 
طبیعى یا مصنوعى آن، تحت اســتقرار درختان ، درختچه ها، 
گل ها و چمن ها و سایر گیاهانى است که بر اساس نظارت و 
مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص هاى 
مرتبط با آن براى بهبود شرایط زیستى، زیستگاهى و رفاهى 

شهروندان حفظ و نگهدارى مى شوند.

 عملکردهاى فضاى سبز شهرى :
آثار زیست محیطى فضاى سبز

آلودگى هوا : فضاى سبز به ویژه در شکل گونه هاى درختى، در 
کاهش آلودگى هاى شیمیایى هوا بسیار موثر مى باشند. درختان 
در کاهش میزان ســرب، به ویژه در حاشیه جاده ها و شاهراه ها 
نقش مؤثرى دارند. مقایســه تطبیقى درختان با ســایر اشکال 
گیاهى علفى و گیاهان زراعى نشان مى دهد که درختان 10 تا 
20 برابر گیاهان علفى و دو برابر گیاهان زراعى مى توانند توان 
رسوب گیرى داشته باشند. در مناطق پرترافیک ، شهرهاى انبوه 
و شاهراه ها، اهمیت درختان (شاخ و برگ ها و حتى تنه درختان) 
در جذب میزان سرب هوا که از اگزوز ماشین ها پراکنده مى شود،  

بسیار داراى اهمیت است.
آلودگى صدا : فضاى سبز مناســب، به ویژه درختان در صورت 
برخوردارى از گونه هاى مناسب و کاشت اصولى، تا 4 دسى بل 

صدا را کاهش مى دهند.

تولید اکســیژن و جذب دى اکســید کربن : اگر چه در مقیاس 
کالنشهرى از نظر ایجاد توازن اکسیژنى، نقش درختان نمى تواند 
قابل مالحظه باشد، ولى در مقیاس خرد شهرى قابل چشم پوشى 
نیست. هر درخت راش با دیرزیستى متوسط، به اندازه سه برابر 
حجم دو اتاق یک نفره مى تواند دى اکسید کربن از هوا پاکسازى 
کند، در حالى که 30 تا 40 متر مربع از درختان مى توانند اکسیژن 

مورد نیاز یک نفر را تأمین کنند.
کنترل تشعشــعات و بازتاب نور : فضاى سبز در شهرها، ضمن 
کنترل تشعشعات خورشید، از بازتاب نورهاى مزاحم و خیره کننده 

مى توانند جلوگیرى کنند.
کنترل باد : فضاى سبز و به ویژه کاشــت درختان – درصورت 
کاشت مناسب و هدفمند – مى توانند در هدایت باد و تغییر جهت 

آن موثر باشند.
جریان باد، تأثیر مستقیمى بر میزان تحمل درجه حرارت و رطوبت 
محیط زیست دارد. از این رو، بر روند آرامش انسانى نیز اثر گذار 
است. به این ترتیب که بادهاى مالیم، احساس آرامش و بادهاى 

شدید، احساس عدم آسایش را به انسان القا مى کنند. عالوه بر 
تأثیرات سرمایى و گرمایى ، بادها مى توانند حامل برف، شن هاى 
روان و یا برخى آلودگى ها باشند و  فضاى سبز به ویژه درختان، 
در صورت کاشت مناسب و هدفمند مى توانند در هدایت باد در 
بخش هاى مورد نظر و تغییر جهت آن به ســمت دلخواه بسیار 

موثر باشند.

کنترل فرسایش خاك
در بحث فضاى ســبز و مدیریت آن، کنترل فرســایش خاك 
یکى دیگر از عملکردهــاى مطرح و حائز اهمیت مى باشــد، 
چراکه تغییرات شــکل زمین و کاربرى هاى اراضى، مى تواند 
اثرات مشــخصى را براى اراضــى همجوار یــا اراضى پایین 
دست داشته باشــد. بنابراین گیاهان به همراه کاشت هدفمند و 
اصولى مى توانند از طریق برگ هــا (در ممانعت از وزش باد)، 
شاخه هاى متراکم (کاهش شــدت باد و کنترل آن)، تنه هاى 
چندتایى درختچه ها (تغییر مســیر باد) و ریشه هاى افشان (در 

چسبندگى خاك) مى توانند میزان فرســایش خاك را کاهش 
دهند. 

بهترین گیاهان براى جلوگیرى از فرســایش خاك توسط باد، 
پوشــش هاى گیاهى کوتاه و پر شاخه و ریشــه هاى افشان با 

ارتفاع کم است.

ذخیره انرژى 
 کاشــت صحیح درختان مى تواند بر روى مصــرف انرژى در 
ساختمان ها تاثیر قابل مالحظه اى داشته باشد. هزینه گرم کردن 
یا خنک کردن ســاختمان ها درصورت کاربرد درست درختان 
کاهش مى یابد. درختان باعث جذب 9 درصد انرژى خورشیدى 
در تابستان شــده و گرماى داخلى ســاختمان ها را مى توانند 
کاهش دهند. در اماکن مسکونى که در مناطق بادگیر قرار دارند، 
کاشت درختان به صورت بادشــکن مى تواند هزینه گرم کردن 
ساختمان ها را برحسب درجه بادگیرى و تراکم بادشکن 4 تا 22 

درصد کاهش دهد.

تاج برى یا برگاب : درختان با جذب بــرگاب مى توانند 
حرکــت و جریان آب را در ســطح غیرقابل نفوذ شــهر کند 
کرده و راه افتادن آب در ســطح شــهر را به تاخیر بیندازند. 
سوزنى برگان تا 40 درصد و پهن برگان تا 20 درصد توانایى 
دارند که آب باران را گرفته و دوبــاره از طریق تبخیر به فضا 

برگردانند.
درختان و ســیالب : درختــان با جذب برگاب از یک ســو و 
هدایت آن به اندام هاى خود، سبب کندى جریان هاى تند و 
ســیالبى مى شــوند. ســطح اندام هاى درختان از یک سو، 
ســرعت ســیالب ها را ســه برابر کاهش مى دهنــد و از 
هزینه هاى ساخت سیستم هاى هدایت جریان هاى سیالبى 

مى کاهند.
کاهش دما و افزایش رطوبت نســبى : فضاى سبز در شکل 
چیره درختى به علت گسترش ســطح برگى قابل توجه خود 
نسبت به سایر اشکال گیاهى مى تواند از طریق تعریق سبب 
افزایش رطوبت نســبى ، کاهش دما و تلطیف هوا شود. یک 
درخت به تنهایــى به اندازه 10 کولر، هــوا را مطبوع و خنک
 مى کند. درختان دما را کاهش داده، هوا را به حرکت و جریان وا

 مى دارند و از خشکى هوا جلوگیرى مى کنند.
■■■

امروزه اثرات روانى – اجتماعى فضاى سبز در شهرهایى که 
زندگى ماشــینى در تمام اجزاى زندگى انســان شهرى نفوذ 
و تســلط پیدا کرده، اهمیت ویژه اى یافته است. در محیطى 
که ابعاد مختلف اجتماعى و فردى انســان ها در خطر بوده و 
قلمروهاى فردى و اجتماعى قابل شناسایى نمى باشد، فضاى 
ســبز مى تواند در ارتقاى کیفیت محیطى، از هر دو بُعد مناسب 

باشد.
■■■

هدف اصلــى در طراحى فضاى ســبز (پارك هاى شــهرى ، 
جزیره هاى سبز محلى و مانند آنها) دستیابى به آثار اجتماعى و 
روانى آن در هرچه نزدیک تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر 
است. از تمام کارکردهاى فضاى سبز در ساخت کالبدى شهر و 
حتى کارکردهاى زیست محیطى آن نیز مى توان انتظار بازدهى 
اجتماعى و روانى داشت. انســان در هر شرایطى روزانه به چند 
ساعت ســکوت و آرامش نیاز دارد. این نیاز با فشردگى جمعیت 
در محل مسکونى زندگى آپارتمان نشــینى در آینده بیشتر هم 
خواهد شــد، بنابراین از این دیدگاه نیز ایجاد و توسعه فضاهاى 
سبز شهرى که انسان بتواند دست کم روزانه ساعتى را در آرامش 
و دور از هیاهو بگذراند، به صورت ضــرورت واقعى خودنمایى

 مى کند.

فضاى سبز و تأثیر آن بر کیفیت زندگى شهرى
بهناز السادات واعظ مدنى 
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شهردار نطنز گفت: بودجه سال 1397 شهردارى نطنز 
با 48 درصد افزایش نســبت به ســال 1396، به مبلغ 
101 میلیارد ریال به تصویب شــوراى اســالمى شهر 

رسید.
على پیراینده تصریح کرد: 63 درصد از این مبلغ مربوط 
به هزینه هاى عمرانى و 37 درصد مربوط به هزینه هاى 

جارى است.
وى گفت: توجه ویژه به نیازهاى ضرورى شــهروندان، 
زیباسازى ورودى هاى شــهر و احیاى بافت فرسوده، از 
اهداف اصلى بودجه ســال 1397 شهردارى نطنز است 
و تمام تالش خــود را به کار مى گیریم تــا این اهداف 

محقق شود.
وى همچنین دفــن غیراصولى زباله ها در شــهر را از 
مهمترین چالش هاى شــهر نطنز عنوان و اضافه کرد: 
شهردارى نطنز جلسه هاى مختلفى را با شهردارى هاى 
شهرستان، دهیارى ها و مسئوالن براى حل این مشکل 

برگزار کرد.
شــهردار نطنز بیان داشــت: مکان احــداث کارخانه، 
ســهام هر شــهردارى و دهیــارى از ایــن کارخانه، 
نحوه تفکیــک زباله هــا و چگونگى انتقــال زباله ها
 به کارخانــه در این جلســه ها مــورد بررســى قرار 

گرفت.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر مبارکه گفت: الیحه 
ساماندهى بهاى خدمات قابل عرضه در آرامستان این 

شهر به تصویب رسید.
ســجاد خالوزاده اظهارداشت: در جلسه شوراى اسالمى 
شهر مبارکه، اعضا به الیحه اى رأى موافق دادند که بر 
اساس آن، بهاى خدمات در آرامستان ساماندهى مى شود.

ویدر تشــریح این الیحــه گفت: این الیحه از ســوى 
شهردارى مبارکه و در سال 96 تقدیم شورا شد.

وى گفت: در این الیحه آمده، به منظور تحقق استقالل 
سازمان و پایدارى، نظم پذیرى، انظباط مالى و درآمدى، 
بهاى خدمات قابل عرضه در این آرامستان ساماندهى 

شود.
خالوزاده با بیان اینکه کمبودهایى در حوزه آرامســتان 
مبارکه وجود دارد که باید هرچه ســریع تــر براى رفع 
این کمبودها اقدام کرد، افزود: شــوراى شــهر همیشه 
دغدغه نظم پذیرى و ساماندهى ارایه خدمات آرامستان 

شهرستان را داشته است.
وى با اشــاره به هزینه هاى دریافتى براى امور متوفیان 
گفت: تمامى ایــن هزینه هاى دریافتى شــامل هزینه 
تغسیل، تکفین، تدفین و برگزارى مراسم، برابر تعرفه هاى 
پیشنهادى و در نهایت مصوب شــوراى اسالمى شهر 

است.

تصویب بودجه 101 میلیارد 
ریالى شهردارى نطنز

ساماندهى بهاى خدمات 
آرامستان مبارکه 

درآمد 9 میلیاردى 
شهردارى هاى آران و بیدگل

 ابوالفضـل معینـى نـژاد، فرمانـدار آران و بیـدگل 
درآمدهاى حاصل از ارزش افزوده شهردارى هاى این 

شهرستان در سال 96 را 9 میلیارد تومان اعالم کرد.

افزایش30درصدى ورود 
گردشگران به سفیدشهر 

شهردار سفیدشهر گفت: در ایام نوروز امسال، میزان 
ورود گردشگران و مسافران نوروزى به سفیدشهر در 

مقایسه با سال گذشته 30 درصد افزایش یافت.
محمد قنایـى اظهار داشـت: در ایـام نوروز امسـال، 
اقداماتى از قبیل نصب دو چادر راهنماى گردشگرى 
توسط شهردارى سفیدشهر در مسجد الحسین (ع) و 
ورودى سفیدشهر، تهیه بروشـور گردشگرى از ابنیه 
هـا و اماکن تاریخى سفیدشـهر، ارائـه کتابچه تاریخ 
سفیدشـهر در مراکز راهنماى گردشـگرى و اهداى 
گل و بسـته هاى فرهنگى به مسـافران نـوروزى در 
ورودى به سفیدشهر، از جمله فعالیت هاى شهردارى 
سفیدشهر براى خدمات رسـانى بهتر به گردشگران 

در این شهر بود.
وى اظهـار داشـت: همچنیـن بـراى رفـاه بیشـتر 
گردشـگران نـوروزى جهت اقامـت در سفیدشـهر، 
بوستان هاى این شهر ساماندهى شد و نیز شهربازى 
در پـارك زنده یـاد باقـرى در راسـتاى بهـره مندى 
گردشگران از فضاى شاد و نشاط آور به بهره بردارى 

رسید.

اجراى عملیات خط کشى معابر 
اصلى و فرعى شهر نوش آباد

محمود اشرفى، شـهردار نوش آباد از اجراى عملیات 
خط کشـى معابر اصلى و فرعى شهر خبر داد و گفت: 
خط کشـى راه هـا از عالئم ترافیکى مهم محسـوب 
مى شـود که نقش موثرى در کاهش سوانح رانندگى 
و ایمنى شـهروندان داشته و تاثیر به سـزایى در روان 

سازى ترافیک دارد.
وى ادامـه داد: کنتـرل ترافیک در ایام نـوروز، فراهم 
آوردن محورى قابل رویت در طول شبانه روز، تسهیل 
در امر عبور و مرور رانندگان و زیبا سازى معابر شهر، از 

اهداف اجراى این پروژه مى باشد. 
اشـرفى با بیان این که خط کشـى ها بـه طول بیش 
از 20 کیلومتـر در اکثـر خیابـان هـاى سـطح شـهر 
انجام شـده اسـت، افـزود: براى اجـراى ایـن پروژه، 
اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال تامین و هزینه شده

 است.

انتخاب حسابرسان 
شوراى شهر یکپارچه مى شود

سخنگوى شورایعالى استان ها گفت: در راستاى شفاف 
 سازى و مبارزه با فسـاد در مجموعه شهردارى ها، به 
اسـتناد بند30 ماده 71 قانون شورا که از وظایف مهم 
شوراهاى اسـالمى اسـت، طرح شـیوه نامه اجرایى 
انتخاب حسابرسان منتخب شورا براى حسابرسى از 
شهردارى ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته 
و تابعه در شهرهاى باالى 100 هزار نفر مورد بررسى 

قرار خواهد گرفت.
وى افزود:  البته دربعضى از شهرها این طرح در حال 
اجرا است، ولى با اجرایى کردن این طرح، یک وحدت 
رویه و یکسـان سـازى مدیریـت انتخاب شـورا بین 

شوراهاى اسالمى ایجاد خواهد شد.

ممنوعیت پارك وسائط نقلیه 
سنگین در خیابان«اشراقى»گز

 روابط عمومى شـهردارى گـز برخوار اعـالم کرد: با 
توجه به گالیه منـدى اهالى محدوده خیابان شـهید 
اشـراقى از پـارك وسـائط نقلیه سـنگین در حاشـیه 
ایـن خیابان و مشـکالت بـه وجـود آمده، به اسـتناد 
مصوبه شوراى ترافیک شهرستان، از این پس پارك 
هر گونـه خـودروى سـنگین در محدوده مـورد نظر 
ممنوع اسـت و با خاطیان برابر مقـررات رفتار خواهد 

شد.

روى خط

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفت: به دنبال اختصاص 
120لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب شهرى که 
با پیگیرى مسئوالن شهرستان محقق شد، شهردارى نیز 
با اختصاص اعتبار نزدیک به سه میلیارد و 800 میلیون 
تومان، بســتر الزم براى تزریق پساب به شبکه آبیارى 

فضاى سبز شهرى را فراهم کرد.
محمد مغزى با اشاره به اجراى 32کیلومتر لوله گذارى 
جهت انتقال و توزیع پســاب گفت: بــا توجه به تکمیل 
تدریجى شبکه فاضالب شهرى، در حال حاضر نزدیک 
به 30 لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه تحویل شهردارى 
شده که پس از اختالط با حجم مشــخصى از آب چاه، 
وارد رینگ آبیارى طراحى شــده براى مناطق پنج گانه 

مى شود.
وى استفاده از پســاب را عاملى براى نجات فضاى سبز 
شهرى نجف آباد در شــرایط خشکسالى کنونى دانست 
و ادامه داد: بدون این کار، امکان بحرانى شدن وضعیت 
آبیارى فضاى سبز شهرى حتى از سال گذشته نیز وجود 

داشت.
وى افزود: در کاشت درختان نیز تالش شده با استفاده از 
درختان مثمر و غیر مثمر ســازگار با شرایط آب و هوایى 
منطقه و خشکسالى، بهترین استفاده از منابع محدود آب 

صورت گیرد.
وى افزود: شــهردارى براى اجراى خط انتقال پساب، 
ضمن خریدارى دو دســتگاه ویژه جوش لوله هاى پلى 
اتیلن، تعــدادى از نیروهاى واحد امانــى معاونت فنى 
و عمرانى و خدمات شــهرى و اجرایى خــود را به دوره 
آموزشى ویژه این کار اعزام کرد تا این پروژه با کمترین 

هزینه ممکن عملیاتى شود.
■■■

معاون مالى و ادارى شــهردارى در بخــش دیگرى از 
سخنان خود با اشــاره به پرداخت بخشــى از عوارض 
خودرویى نجف آباد در شهرهاى دیگر گفت: طبق قانون، 
شهردارى ها اجازه بخشــش جریمه دیرکرد یا ارائه هر 

گونه تخفیفى در مبلغ عوارض خودرویى را ندارند، ولى 
متاسفانه برخى شهرهاى اطراف با انجام چنین کارى، 
شهروندان را به پرداخت عوارض در آن شهرها تشویق 
مى کنند که این موضوع، تخلفى آشکار از سوى مدیران 

مربوطه محسوب مى شود.
مغزى با اشاره به وجود چنین پدیده اى در بسیارى دیگر 
از شهرهاى کشور و پیگیرى هاى صورت گرفته توسط 
شهردارى نجف آباد از طریق استاندارى به منظور برخورد 

با چنین تخلفى اظهار داشت: قانون به صراحت مشخص 
کرده که عوارض خودرویى هر شــهرى مى بایست در 
همان نقطه پرداخت گردد و شهردارى نیز موظف است 

تمامى این مبالغ را در همان شهر هزینه کند.
مغزى اضافه کرد: پرداخت عــوارض خودرویى خارج از 
نجف آباد، عالوه بر مشکالتى که در آینده براى مالکان 
خودروها به وجود خواهد آورد، مجموعه شــهر را نیز از 
صرف اعتبار مشــخصى در تامین زیرساخت هاى مورد 

نیاز محروم خواهد کرد.

ســاخت اولین مجموعه اقامتى سنتى در 
شهر

قائم مقام شهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنانش 
بیان داشت: با سرمایه گذارى چهار میلیارد تومانى بخش 
خصوصى و مشارکت شــهردارى در قالب تامین زمین 
و صدور مجوزهاى مورد نیاز، ســاخت اولین شهربازى 
سرپوشیده نجف آباد در کنار پارك کوهستان با دو هزار 
و 500 متر مربع زیربنا و بیش از سه هزار و 800 متر مربع 
پارکینگ ادامه دارد و پیش بینى مى شود در سال جارى 

شاهد افتتاح آن باشیم.
■■■

وى همچنین با اشــاره به ادامه پیگیرى ها براى جذب 
اعتبارات مورد نیــاز اجراى پروژه هاى عمرانى شــهر 
گفت: در همین راســتا و پس از بهره بــردارى از تقاطع 
غیرهمســطح شــهیدان حجتى که با صرف اعتبار 24 
میلیارد تومانى همراه بود، اخیرا نیز دستورات الزم براى 
تخصیص بودجه پنج میلیارد تومانى براى احداث تقاطعى 
مشــابه در محل میدان شــهداى دانشــجو صادرشده 

است.

شــهردار آران و بیدگل گفت: کســر بودجه شهردارى، 
بخشى از معضل امروز شــهردارى هاست و ما با کمبود 
شدید درآمد مواجه هســتیم که توان ما را براى توسعه 
پایدار شهر به شــدت کاهش داده است. رمضانى افزود: 
نیمى از درآمد شهردارى آران از فروش و واگذارى زمین 

به دست مى آید.
وى ادامه داد: درآمدهاى واقعى شــهردارى و عوارض 
دریافتى از مردم مانند درآمد نوسازى و عوارض اصناف 
بسیار پایین است و کمبود این درآمدها را با فروش زمین 

جبران کرده ایم. 
■■■

رمضانى اظهارداشت:  شــهردارى بخشى از زمین هاى 

کشــاورزى اطراف شــهر را واگذار کرده است تا بتواند 
هزینه هاى جارى خود و هزینه هاى اداره شهر را بپردازد.
وى ادامه داد: براى واگذارى زمین، شهر را از همه جهات 
توســعه داده ایم که در حال حاضر باید به بخش هاى 

جدید، خدمات ارایه کنیم. 
شهردار آران و بیدگل بیان داشت:از سویى بافت فرسوده 
شهر را رها کرده ایم که خود به یک مسئله تبدیل شده 

است. 
■■■

وى در بخش دیگــرى از ســخنانش افزود:نظام مالى 
شهردارى داراى ضعف هاى جدى است که قادر به ارایه 
گزارش هاى شفاف و دقیق مالى نیست وما مبالغ زیادى 

را براى برنامه هایى خرج کرده ایم که به هیچ وجه الزم 
نبوده است.

وى اظهارداشت: با این وصف، به جرأت مى توان گفت 
که ما عالوه بر کمبود شدید بودجه، با فقدان روش هاى 

صحیح انجام کارها مواجه هستیم.
رمضانى گفت: شهردارى در شیوه هاى کسب درآمد خود 
باید تغییرات جدى ایجاد کنــد و با هزینه هاى کمترى، 

کارایى بیشترى داشته باشد. 
وى ادامه داد: تشکیل کمیته بازبینى و تحول درآمد، گام 
اول براى اصالح نظام درآمدى و مالى شــهردارى آران 
وبیدگل است تا شهردارى  براى پرداخت حقوق کارکنان 

خود مجبور به فروش اراضى سطح شهر نباشد.

تا پایان خــرداد مــاه، مرکز معاینــه فنى خودروهــاى ســبک در میمه به
 بهره بردارى مى رسد.

مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک در میمه تا پایان خردادماه با اعتبارى بالغ بر 
300 میلیون تومان بهره بردارى مى شود.

شهردار میمه گفت: این مرکز که جنب پارکینگ کمربندى، این روزها مراحل 
پایانى احداث را پشت سر مى گذارد، داراى دو سالن 200 و 75 مترمربعى براى 

انجام آزمایشات معاینه فنى خودروهاى «تک سوز» و «دوگانه سوز» است.
وى افزود: اتاق هاى ادارى، انتظار و استراحت پرسنل، از دیگر قسمت هاى این 

ساختمان است.
شهردار میمه با اشــاره به هزینه 100 میلیون تومانى جهت احداث ساختمان 
این مرکز گفت : باتوجه به شرایط بد مالى شهردارى، لوازم فنى مورد نیاز این 
مرکز، در بهمن ماه سال گذشته به ارزش 180د میلیون تومان خریدارى و آماده  

نصب مى باشد.
محسن صدرالدین کرمى گفت: با افتتاح این مرکز، دو نفر نیروى بومى مشغول 

به کار خواهند شد.

قائم مقام شهردار نجف آباد خبر داد؛

تزریق پساب به شبکه آبیارى فضاى سبز نجف آباد

مدیرعامل ســازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى 
شــهردارى خمینى شــهر گفت: نوروز امســال 
بیــش از 280هزار نفــر از جاذبه هــاى تاریخى، 
مذهبى و طبیعى این شــهر بازدید داشــتند و به 
طور ویژه بــر توســعه توریســت فعالیت هایى 

داشتیم.
محمدهادى موســوى به ارائه گزارشى از فعالیت 
انجام شــده در نوروز 97 براى جذب گردشــگر و 
همچنین نشاط اجتماعى همشــهریان پرداخت 
و اظهارداشــت: خمینى شــهر شهرســتانى بــا 
پتانسیل هاى بسیار باال در زمینه هاى مختلف است 
که در اجراى برنامه هاى امســال، از ظرفیت هاى 
بومى بیشترین استفاده شــد و سازمان اجتماعى، 
فرهنگى، ورزشــى، آماده شــنیدن پیشنهادات و 

انتقادات همه همشهریان است.

وى بــا تأکید بــر این کــه بایــد در اهدافى که 
پیش بینى شده، خمینى شهر از مسیر گردشگرى به 
مقصد گردشگرى تبدیل شود، افزود: نوروز امسال 
بیش از 280 هزار نفر از جاذبه هاى تاریخى، مذهبى 

و طبیعى بازدید داشتند.
مدیرعامل ســازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى 
شهردارى خمینى شهر گفت: برنامه هاى فرهنگى 
- ورزشى مختلفى در ایام نوروز در تمام مراکز مورد 
بازدید گردشگران اجرا مى شــد که از جمله آن ها 
بیش از 70 نمایش خیابانى با استفاده از هنرمندان 
بومى، 70 برنامه اجراى موســیقى زنده، مسابقات 
ورزشــى دارت، طناب کشــى و...، جشنواره هاى 
سبزه برتر، کودك و روز پدر و مسابقه بزرگ رالى 
خانوادگى بود که مورد اســتقبال همشهریان قرار 

گرفت.

 تبدیل خمینى شهر از مسیر گردشگرى 
به مقصد گردشگرى

شهردار کاشان از افزایش سه برابرى بودجه خیابان کارگر 
شهر کاشان خبر داد.

سعید ابریشمى راد، برآورد سقف هزینه هاى اختصاص 
یافته براى محدوده خیابان کارگر در بودجه سال 97 را 
18 میلیارد و 500 میلیون ریال ذکر کرد که نشان دهنده 

رشد حدود سه برابرى نسبت به سال هاى گذشته است.
وى خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار با حدود سه برابر 
افزایش در سال جارى تا مبلغ 18 میلیارد و 500 میلیون 

ریال برآورد شده است.

■■■
وى با تأکید بر لزوم هزینه درســت منابع مردم در انجام 
امور شهرى، هزینه 220 میلیارد ریالى براى رفت و روب 
و جمع آورى تصریح کرد: شــهردارى هر شب در شهر 
اقدام به جمع آورى زباله مى کند، این در حالى است که 
با یک تعامل صحیح از سوى شهروندان مى توان با کم 
کردن نوبت هاى زمانى این فرآیند، هزینه جمع آورى را 

تا نصف کاهش داد.
ابریشــمى راد به جمعیت 14 هزار نفرى اهالى خیابان 

کارگر اشاره کرد و بیان داشت: میزان عوارض نوسازى 
سالیانه شهروندان این منطقه به بیش از 15 میلیارد ریال 

مى رسد.
■■■

وى همچنین با اشــاره به فراهم شدن شرایط پرداخت 
اقساطى عوارض خاطرنشان کرد: شهروندان مى توانند 
با استفاده از این امکان، عالوه بر پرداخت عوارض خود به 
صورت اقساطى و ماهیانه، شهردارى را در ارائه خدمات 

شایسته تر یارى کنند. 

افزایش 3 برابرى 
بودجه«خیابان کارگر» 
کاشان

نیمى از درآمد شهردارى آران، فروش و واگذارى زمین است

 راه اندازى مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک در میمه
تا پایان خرداد ماه؛
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شهردار مبارکه گفت: ساماندهى مشاغل، عالوه بر کاهش 
هزینه هاى مدیریت شهرى و ارتقاء امنیت اجتماعى، تأثیر 

زیادى برافزایش رضایتمندى شهروندان خواهد داشت.
سید محسن هاشــمى  در بازدید از روند پیشرفت شهرك 
کارگاهى خیام اظهار کرد: ســاماندهى مشاغل شهرى، 
صیانت از حقوق شهروندان است که موجب زیبایى بصرى و 
ایجاد آرامش بیشتر در شهر مى شود. وى افزود: تالش براى 
رفع این مشکالت از یک سو و نیاز شهرى به این مشاغل از 
طرفى دیگر، متولیان شهرى مبارکه را بر آن داشت تا تدبیر 

الزم را براى ساماندهى مشاغل شهرى اتخاذ کنند.
وى گفت: بسیارى از شــهروندان از سروصدا و آالیندگى 

برخى از واحدهــاى صنفى، گالیه دارند و شــکایت هاى 
متعددى را در شهردارى مطرح مى کنند.

شهردار مبارکه بابیان اینکه با ایجاد فضاى مناسب سعى 
در جابه جایى برخى از مشاغل شهرى داریم، تصریح کرد: 
مساحت این مجتمع 200 هکتار اســت که 45 هکتار آن 

طراحى شده و در اختیار صنوف مختلف قرار مى گیرد.
وى بابیان اینکه شهردارى به صورت مشارکتى با صاحبان 
مشــاغل، برنامه  ســاماندهى را انجام مى دهد، گفت: با 
راه اندازى مجتمع صنایع کارگاهى خیام، مشاغل شهرى در 
این محل متمرکز مى شوند که این موضوع امتیازها زیادى 

براى کسبه  و مردم مبارکه به همراه خواهد داشت.

شهردار زرین شهر با بیان اینکه ماهیت فعالیت شهردارى 
ها مردمى اســت، گفت: رویکــرد اصلــى برنامه هاى 
شهردارى زرین شهر ماهیت مردمى، فرهنگى و اجتماعى

 دارد.
میثم محمدى در نشست شوراى فرهنگ عمومى شهرستان 
لنجان با اشاره به نقش موثر شهردارى ها در فرهنگ سازى 
در بین شهروندان اظهار کرد: یکى از ساز و کارهاى کارآمد 
مدیریت شهرى براى کاهش هزینه هایى که به شهر وارد 
مى شود، توجه و برنامه ریزى براى ارتقاء فرهنگ و اخالق 

شهرنشینى در بین شهروندان است.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: شهردارى و شوراى اسالمى 

زرین شهر در دوره پنجم ایجاد نشاط و سرزندگى در میان 
ساکنان این شهر یکى از محورهاى راهبردى خود قرار داده 
و بر همین اساس در برنامه توســعه فرهنگى زرین شهر، 
برنامه هاى راهبردى و عملیاتى را مــاه هاى مختلف به 
خصوص در اعیاد مختلف در سطح شهر برنامه ریزى کرده 

است.
وى افزود: هدف شهردارى زرین شهر از انجام فعالیت هاى 
فرهنگى در شهر ایجاد پویایى و نشاط اجتماعى بوده و در 
بررسى هاى میدانى نیز براى اثر بخشى به اقدامات فرهنگى 
سعى شده از هنرمندان ساکن در این شهر و مشارکت هاى 

مردمى در بازنمایى فعالیت ها استفاده بهینه شود.

ماهیت فعالیت شهردارى ها 
مردمى است

 صیانت از حقوق شهروندى
 با ساماندهى مشاغل

زیبا سازى بلوار«شهید 
صفار»هرند با کاشت نهال

شهردارى هرند با کاشت نهال درخت در حاشیه بلور 
شــهید صفار، حدفاصل میدان کارگر تا میدان خلیج 

فارس این شهر، نسبت به زیبا سازى آن اقدام کرد.
واحد فضاى سبز شهردارى هرند در این مسیر بیش 
از هزار اصله نهال سرو شیراز و سرو خمره اى کاشت.

گفتنى است این سروها عالوه بر زینتى و چهار فصل 
سبز بودن، نســبت به کم آبى مقاوم بوده و گیاهان 

بومى ایران مى باشند.

 18 هزار مترمربع آزادسازى 
در منطقه2 کاشان

سرپرست منطقه2 شــهردارى کاشان گفت: در یک 
سال گذشته بیش از 18هزار مترمربع، آزاد سازى در 

منطقه 2 شهردارى کاشان انجام شده است. 
احمد شــاه باالیى اظهارداشت: دریک سال گذشته، 
18هزارو 94 مترمربع آزاد سازى در مکان هاى مهم 

منطقه2 صورت گرفته است.
وى خاطرنشــان کرد: آزادســازى هــا در معابرى 
مانند بلوارهاى دانــش، نوش آبــاد، خلیج فارس، 
کشــاورز حدفاصل میدان امام حســن(ع) تا میدان 
امام رضا(ع)، خیابان هاى ســهیل، 22 بهمن جنب 
کارخانه ریسندگى و بافندگى، باند کندرو، میدان 12 
فروردین، زیدى 12 مترى عموحسنى و...انجام شده

 است.  
سرپرست منطقه 2 شــهردارى کاشان تصریح کرد: 
150 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهردارى منطقه2 

براى فرآیند آزاد سازى هزینه شده است.
شــاه باالیى، هدف از آزاد سازى هاى صورت گرفته 
را بازگشایى معابر عنوان و تأکید کرد: حل گره هاى 
ترافیکى و رفع مشکالت عبور و مروربا هدف خدمت 
رسانى بهینه به شــهروندان، از اهداف این میزان از 

آزادسازى بوده است.

تایید بازنگرى طرح جامع نطنز 
در شورایعالى شهرسازى

شهردار نطنز گفت: بازنگرى طرح جامع باغ شهر نطنز 
در شوراى عالى شهرسازى تایید شد.

على پیراینده اظهارداشــت: در نخســتین جلســه 
شورایعالى شهرسازى و معمارى ایران در سال جارى، 
ضرورت تهیه طرح شــهر نطنز با حضور مسئوالن 
ملى و استانى مورد بررســى قرار گرفت و بر اساس 
نظر اکثریت اعضــا، بازنگرى طــرح جامع نطنز به 
صورت فوریتى در ســه ماه آینده مــورد اجماع قرار 

گرفت.

نیاسر با لبخند آالله هاى 
سرخ و سفید به ُگل نشست

دشت ها و کوهستان هاى شهر نیاسر هر سال از اواخر 
فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه پرنیانى از الله هاى 
ســرخ را در اســتقبال از رویش گل هاى محمدى 
برتن مى کند که در نــگاه هر بیننــده اى، تابلویى 
جادویى از قدرت و زیبایى بى مثال خدادادى را قاب 

مى کند.
سبحان نظرى، شهردار نیاسر دشت گل هاى آالله 
را یکى از جاذبه هاى طبیعى نیاســر دانست و گفت: 
رویش گل هاى آالله، چهــره اى رویایى به منطقه 

نیاسر و دشت هاى اطراف آن مى دهد.
به گفته  وى، گل هاى ســفید و صورتى که با طلوع 
آفتاب باز شده و با غروب آن بســته مى شوند، عمر 
زیادى ندارند، اما در این مدت کوتاه، پدید آورنده مناظر 

بسیار زیبایى مى شوند.
وى با تقدیر از همت بخــش خصوصى و همراهى 
مســئوالن دولتى در ایجاد زیرساخت هاى مناسب 
پذیرایى و اسکان گردشــگران گفت:معرفى و تبلیغ 
جاذبه هاى طبیعى نیاســر، همت بیشترى را براى 
افزایــش حضور بیشــتر عالقه مندان بــه طبیعت 

مى طلبد.
نظرى گفت:اســتفاده از تجربیات موفق در تبلیغ و 
برگزارى جشــنواره هاي گل و گالب، نقش موثرى 
در شناســایى جاذبه رویش گل هاى آالله مى تواند 

داشته باشد.

روى خط

شهردار سده لنجان گفت: طبق قانون، منازل فرسوده و 
مخروبه اى که تبدیل به مکانى براى تجمع معتادان شده 

است، حصارکشى و یا تخریب مى شوند.
ناظم الرعایا با بیان اینکه این تخریب به استناد تبصره 14 
ماده 55 شهردارى صورت مى گیرد، گفت: امسال بیش 
از 84 مورد تخریب منازل را در دســت اقدام داریم که از 
این تعداد، 49 مورد آماده تخریب و سه مورد تخریب شد .

وى افزود: براى تخریب این منازل، ابتدا به مالکان اخطار 
داده شده و پس از بى توجهى مالکان به اخطار شهردارى، 
با کســب مجوز از دادگســترى، تخریب منازل صورت 

مى گیرد.
وى با بیان اینکه تخریب این منازل به عهده مالکان است، 
گفت: مالکانى که نسبت به این امر بى تفاوت باشند، زمانى 
که براى نوسازى اقدام کنند، باید 15 درصد از هزینه هاى 

تخریب را که توسط شهردارى انجام شده، بپردازند.
شهردار سده لنجان اظهار داشت: اگر زمینى بدون توجه 
مالک به حال خود رها و به محل تجمع معتادان یا زباله ها 
تبدیل شده باشــد، در قانون به صورت شفاف آمده است 
که شهردارى موظف است مقابل آنها بدون اجازه مالک 
دیوار ایجاد کرده و بعد از اعالم فراخــوان براى مالک، 
هزینه  صورت گرفته را عالوه بر 15 درصد دیگر از مالک 

دریافت کند.
وى ادامه داد: خانه  هاى متروکه در زمره ساختمان هاى 
حادثه خیز به شمار مى آیند، چراکه ممکن است هر نوع 
حادثه اى به دلیل فرســوده و قدیمى بــودن رخ دهد، بر 
اســاس بند 14 ماده 55 قانون شــهردارى  ها، مى توان 
خانه هایى از این دســت را به دادگاه معرفــى کرد تا به 

شهردارى حکم تخریب داده شود.

شهردار سده لنجان تصریح کرد: شهردارى ها مى توانند با 
استناد به این بخش از قانون، بعد از انجام تخریب، هزینه 

آن را از مالک اخذ کند. 

وى افزود: اگر فــردى که خانه خود را رهــا کرده، بداند 
شهردارى  مى تواند ملک متروکه را طبق قانون تخریب 
کند یا اگر فردى بداند شهردارى براى زمینى که رها شده، 

چه اختیاراتى دارد و هزینه  بسیارى از او اخذ خواهد کرد،  
بدون شک نسبت به تعیین تکلیف زمین یا خانه متروکه 

خود اقدام مى کند.

شهردارى، امالك فرسوده و مخروبه 
سده لنجان را تخریب مى کند

شهردار شاهین شهر از عملیاتى شدن پروژه بزرگ میدان 
امام حسین(ع) در سال جارى خبر داد و گفت: شهردارى 
شاهین شهر با وجود شرایط نامناســب مالى، با مدیریت 
منابع، اجراى پروژه هاى عمرانى شــهر از جمله زیر گذر 

میدان امام حسین(ع) را بدون تاخیر عملیاتى مى کند.
عیسى بهمنى گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شاهین 
شهر با وجود شــرایط نامناســب مالى در تالش است با 
مدیریت منابع موجود، اجراى پروژه هاى عمرانى شهر را 
بدون تاخیر ادامه داده و به بهره بردارى برســاند که پروژه 
احداث زیرگذر میدان امام حسین(ع) با اعتبارى بالغ بر 110 
میلیارد ریال از جمله پروژه هایى است که عملیات اجرایى 

آن در سال جارى آن آغاز خواهد شد.
شهردار شاهین شــهر اضافه کرد: احداث زیرگذر شاهین 
شــهر -گرگاب و تعریض پل هســا، از دیگر پروژه هاى 
عمرانى شهردارى شاهین شهر است که در صورت بهبود 

شرایط مالى، عملیات احداث آنها شروع خواهد شد.
■■■  

وى با بیان اینکه محرومیت زدایى از حاشیه شهر در دستور 
کار مدیریت شهرى شاهین شهر قرار دارد، تصریح کرد: 
شوراى دوره پنجم و مدیریت شهرى شاهین شهر همواره با 
اجراى پروژه هاى عمرانى و فرهنگى در محله هاى حاشیه 

شهر، در تالش براى محرومیت زدایى آن محله ها است.
■■■  

شهردار شاهین شهر، میزان اعتبار آسفالت معابر شهرى در 
سال گذشته را بالغ بر 70 میلیارد ریال اعالم کرد و با اشاره به 
مشکالت محله مسکن مهر شاهین شهر، خاطرنشان کرد: 
شهردارى ضمن اجراى فعالیت هاى عمرانى و زیربنایى در 
آن محله، اعتبارات توسعه فضاى سبز و احداث مجموعه 
ورزشى محله مســکن مهر را در بودجه سال جارى لحاظ 

کرده است. 

شهردار شاهین شهر خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایى زیرگذر میدان امام حسین(ع) 
شاهین شهر 

عملیات نصب کفپوش ســالن چند منظــوره مدیریت 
بحران شهردارى شهرضا در سروستان به مساحت هزار 
و 100 متر مربع به منظور ورزش هاى فوتسال، بسکتبال 

و والیبال به اتمام رسید.
ساخت ســالن چندمنظوره مدیریت بحران شهردارى 
شهرضا از ســال 89 در فضایى به مساحت دوهزار متر 

مربع آغاز شده است.
این مجموعــه براى حــوادث غیر مترقبــه همچون 

ســیل و زلزلــه و در دو طبقــه در نظر گرفته شــده
 است.

قسمتى از ســالن مرکزى براى ورزش و قسمتى براى 
مقابله با بحران ساخته شده است.

پس از زلزله بم، براى آماده سازى لوازم مناسب هنگام 
حوادث طبیعى، ساخت سالنى براى امدادرسانى سریع 
در دستور کار تمامى شهرستان هاى کشور قرار گرفت 
که شهردارى شهرضا نیز از جمله این شهردارى ها بود 

که درحدود 30 درصد اعتبــار مورد نیاز این مجموعه از 
محل اعتبارات استاندارى و 60 درصد بقیه از شهردارى 

تأمین شده است.
این سالن در منطقه سروستان شهرضا قرار گرته است 
که با وجود باالى حجم باالى جمعیــت، از امکانات و 
زیرساخت هاى کمترى نسبت به سایر مناطق شهرضا 
برخوردار است و بهره بردارى از این سالن،  سرانه ورزشى 

این شهرستان را افزایش مى دهد.

اتمام عملیات 
 چند منظوره 
مدیریت بحران شهرضا

    نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اردستان از فعالیت پنج 
کارگروه در شهردارى براى بررسى و شناساندن سنت ها، 
آئین ها و ظرفیت هاى فراموش شده این منطقه خبر داد.

نادر یزدان بخش گفت: این خطه به واقع از اســاطیرى 
ترین شهرهاى ایران مى باشد که با توجه به این ظرفیت، 
تاکنون کارگروه هاى زبان شناسى، تمثیل هاى محلى 
و بومى، داستان نویسى بومى و محلى، شعر و موسیقى 

سنتى در شهردارى تشکیل شده اند.

وى هدف از تشکیل این کارگروه ها را، برنامه ریزى جهت 
احیا و توسعه سنت ها و ظرفیت هاى کهن و فراموش شده 
اردستان به کشور و جهان عنوان کرد و افزود: جلسه هاى 
این کارگروه ها، به صورت ماهیانه برگزار مى شــود و 

نتیجه آن به اطالع مردم خواهد رسید.
نایب رئیس شوراى شهر اردستان بیان داشت: کارگروه 
زبان شناسى و تمثیل، تاکنون با همکارى اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمى 9 جلســه برگزار کرده و با استفاده از 

کارشناسان، تحقیقات موثرى انجام داده است.
وى اضافه کرد: فعالیت کارگروه داستان نویسى بومى و 
محلى نیز در دستور کار قرار گرفته و آموزش و پرورش در 

این زمینه فعال بوده است.
یزدان بخش گفت: پرداختن به شــعر و موسیقى سنتى 
و محلى هم در کارگروهى ویژه در دســت اقدام بوده و 
فعالیت هاى مناســبى در این زمینه ها نیز انجام شــده

 است.

شــهردار درچه از تکمیل پروژ هاى ســال گذشــته و 
اجراى سه پروژه سرمایه گذارى جدید در این شهر خبر

 داد.
رضا واعظ مقدم گفت: در سال جارى، شهردارى درچه 
در اصالح معابر و اسفالت به صورت جدى تر وارد خواهد 
شــد و از متخصصان و کارشناســان  طراحى نمادها، 
جهت ایجاد طرح هاى خاص در میادین شــهر دعوت 

 کند.
وى تکمیل ســاختمان جدید شــهردارى را، از دیگر 
پروژه هاى سال 97 خواند و افزود: چندین سال است که 
شهردارى درگیر این پروژه بوده است و با تکمیل بودجه 

در سال 97، این طرح به بهره بردارى مى رسد.
شهردار درچه از اجراى سه پروژه سرمایه گذارى در شهر 
درچه خبر داد و گفت: در اوایل امسال کلنگ اولین پروژه 
به زمین زده خواهد شد و عملیات ان اجرایى خواهد شد 
و با آگهى دو پروژه و مشخص شدن سرمایه گذار، این 

طرح ها هم اجرایى خواهد شد.
■■■

وى در مورد ساخت ساختمان تجارى در فلکه مرکزى 

گفت: کاربرى این ساختمان در طرح جامع شهرسازى، 
تجارى ذکر شــده است و با دو یا ســه طبقه پارکینگ 
طراحى شده و پارکینگ ساختمان را تامین مى کند و با 
ساخت پارکینک مکانیزه اول خیابان شریعتى، مشکل 

پارکینگ حل خواهد شد.
■■■

واعظ مقدم به بهبــود عبور و مرور شــهرى، اصالح 
هندسى چهارراه هاى شهر و خیابان شریعتى اشاره کرد 
و گفت: در این خصوص، چند طرح به کمیته ترافیکى 
اعالم شده اســت و در حال بررسى اســت و با احداث 
جداول جدا کننده در وســط این خیابان و جلوگیرى از 
پارك دوبل اتومبیل ها، مى توان این مشکل را حل کرد.

تشکیل5 کارگروه براى بازیابى سنت ها در شهردارى اردستان  

اصالح هندسى چهارراه هاى شهر درچه
شهردار شهر دُرچه خبر داد؛ 

شــهردار نجف آباد گفت: عملیــات اجرایى 
نخستین فاز کشتارگاه صنعتى این شهرستان 
با صرف اعتبارى بالغ بر هشــت میلیارد تومان 
به پایان رســیده و در حال حاضر وارد مرحله 
برگزارى مناقصه دومین فــاز آن به ارزش 12 
میلیارد تومان شــده ایم و پیش بینى مى شود 
نخستین فاز این پروژه، در اوایل سال آینده به 

بهره بردارى برسد.
مسعود منتظرى اظهارداشت: بخش زیادى از 
بودجه صرف شــده در نخستین فاز کشتارگاه، 
طى پیگیرى هاى صــورت گرفته از دفتر مقام 
معظم رهبرى تامین شــده و در دومین فاز نیز 
مقرر شــده اســت با صرف بودجه 12 میلیارد 
تومانى، عالوه بر ساخت تصفیه خانه و بخش 
هاى دیگرى از این مجموعه، تجهیزات مورد 

نیاز آن هم خریدارى و نصب شود.
وى ادامه داد: سالن اصلى کشتارگاه با مساحتى 
بیش از دو هزار و 650 متــر مربع در دو طبقه، 
آغل با مجموع زیربناى سه هزار و 50 متر مربع، 
سالن پیش سرد با مساحت تقریبى دو هزار متر 
مربع، بخش فرآورى ضایعات در 760 متر مربع 
و قسمت ادارى با مســاحت 530 متر مربع، از 
جمله بخش هــاى در نظر گرفته شــده براى 
کشتارگاه صنعتى نجف آباد محسوب مى شود.

افتتاح کشتارگاه
 20 میلیاردى نجف آباد
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشــان مى لرزید، و فرار 

مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

به گزارش روابط عمومى شهردارى قهجاورستان، صادقین شهردار قهجاورستان از 
محل «پارك کوهستانى گلستان» قهجاورستان دیدن کرد.

اله یارى، شـهردار ایمانشـهر با حضور در دفتر کرکه آبادى، مدیر کل تحول ادارى و 
استخدامى سازمان شهردارى ها ودهیارى هاى کشور با وى پیرامون وضعیت ادارى 
این شهردارى و تکلیف تبدیل وضعیت نیروهاى شهردارى ایمانشهر بحث و تبادل 

نظر کرد.

روابط عمومى شهردارى خوانســار اعالم کرد: مسجد ولیعصر(عج) پارك عسل در 
مراحل پایانى قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تکمیل روشنایى و نصب لوستر در داخل مسجد، محوطه سازى 
و ایجاد فضاى سبز در محوطه بیرونى مسجد و اجراى راه پله هاى ورودى مسجد، 
اقدامات پایانى این پروژه است که واحدهاى مختلف شــهردارى در حال پیگیرى 

واجراى آن مى باشند.

روابط عمومى شهردارى ســین اعالم کرد: جلسه هم اندیشى پیرامون رسیدگى به 
مسائل آب و ارائه راهکار درخصوص صرفه جویى مصرف آب با حضور شهردار سین، 

اعضاى شوراى شهر و مدیران مدارس برگزار شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان از شروع به کار دومین مرکز معاینه 
فنى خودرو در بلوار قطب راوندى خبر داد.

 حمیدرضا بخشــنده فر با اشــاره به اینکه یک مرکز معاینه فنى، پاسخگوى تعداد 
خودروهاى کاشان نیست، بیان داشــت: مقدمات بهره بردارى از مرکز معاینه فنى 
جدید در سال گذشته صورت گرفت و در حال حاضر، شهروندان براى دریافت معاینه 
فنى مى توانند عالوه بر مرکز واقع در میدان امام على(ع)، به مرکز جدید در بلوار قطب 

راوندى نیز مراجعه کنند.

بازدید شهردار قهجاورستان از مراحل 
ساخت«پارك کوهستانى گلستان» 

دیدار شهردارایمانشهر با  مدیر کل 
تحول ادارى و استخدامى سازمان شهردارى ها

مسجد ولیعصر(عج) خوانسار به مراحل 
تکمیلى نزدیک شد

برگزارى جلسه هم اندیشى مشکالت آب 
شهر سین

بهره بردارى از دومین مرکز معاینه فنى 
خودرو در کاشان

شهردار آران و بیدگل گفت: سهم خدمات در ساختار آینده اقتصاد شهر آران وبیدگل 
باید اصالح و افزایش یابد که مهم ترین حوره خدمات، بخش گردشگرى است.

رضا رمضانى با بیان این که در صورت ایجاد زیرساخت ها و جاذبه هاى گردشگرى در 
قالب مدیریت و ساختار جدید اشتغال، بخشى از درآمد شهر تامین خواهد شد، عنوان 
کرد: روند فعلى ایجاد زیرســاخت ها و جاذبه هاى گردشــگرى باید اصالح شود تا 

گردشگرى به عنوان بخش جدید اقتصادى شهر نقش جدى ایفا کند.
وى افزود: شــهردارى آران وبیدگل که در آغاز دهه 70گام اساسى و جدى در ایجاد 
زیرساخت هاى بخش صنعت برداشت، در شرایط کنونى هم آمادگى کامل براى ایجاد 

جاذبه هاى گردشگرى شهر را دارد.
شهردار آران و بیدگل اعالم کرد: به شــرط مدیریت هماهنگ و همسو و استفاده از 
شیوه هاى نوین گردشگرى، مرنجاب به قطب گردشگرى کویر ایران تبدیل خواهد 

شد.

آمادگى شهردارى آران براى ایجاد 
زیرساخت هاى گردشگرى در مرنجاب

پرونده شهردارى شاهین شهر و پاالیشگاه 
اصفهان در دیوان عدالت ادارى

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: پرونده اختالف شهردارى شاهین شهر و پاالیشگاه 
اصفهان در خصوص پرداخت مطالبات احتمالى پاالیشگاه به شهردارى، در دیوان 

عدالت ادارى در دست پیگیرى است.
علیرضا بصیرى افزود: دیوان عدالت ادارى هنوز در زمینه مطالبات احتمالى پاالیشگاه 

اصفهان به شهردارى شاهین شهر و اختالفات دیگر تصمیمى نگرفته است.
وى گفت: شهردارى شاهین شهر در خصوص تمدید مجوز اختصاص زمین توسعه 
پاالیشگاه درخواست دریافت رقم ریالى کرده است که مدیران پاالیشگاه مى گویند 

این مبلغ را درگذشته پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى منظریه، شهردار و شوراى اسالمى شهرمنظریه 
با رفیعى نژاد، فرماندار شهرضا دیدار کردند.

دیدار شهردار و شوراى شهر منظریه با 
فرماندار شهرضا

شهردار کوشــک گفت: با هماهنگى هاى انجام شده با 
نیروى انتظامى شهرستان کوشک، هشت حلقه از چاه 
هاى ذغالــى غیرمجاز تخریب شــده و در حال حاضر 
مشــکلى از نظر بو و دود ناشــى از ذغال در سطح این 

شهرستان نداریم.
مجید قربانى رنانى اظهار کــرد: چاه هاى ذغالى که در 
شهر کوشک فعالیت داشــتند از لحاظ زیست محیطى 
مشکل آفرین بوده و تأثیرات منفى بر هواى این منطقه 
مى گذاشته است از طرفى خواسته اکثر مردم کوشک نیز 

مبنى بر جلوگیرى از فعالیت این چاه ها بود.
وى ادامه داد: از آنجایى که شــهر کوشــک در مسیر 
اصفهان به نجف آباد قرار داشته و به عنوان ریه تنفسى 
شــهر اصفهان هم محسوب مى شــود، بنابراین مانع 

تغییرات کاربرى غیرمجاز در این منطقه  مى شویم.
شــهردار کوشــک عنوان کرد: چاه هاى ذغالى منبع 

درآمد غیرمجاز براى عده اى خاص شــده بود در حالى 
که گازهاى تولید شــده از ذغال، هالــه اى از دود را در 
هواى شهر ایجاد کرده و هرکس حتى براى مدت اندك 
در کوشــک رفت و آمد مى کرد، لباس آن بوى ذغال 
مى گرفت، بنابراین تمامى صاحبان این چاه هاى ذغالى 
به کمک مردم و نیروهاى خدمات شــهرى شهردارى 

شناسایى شده و به مراجع قضایى معرفى شدند.
وى با بیان اینکــه بیش از این چندین هــزار حلقه چاه 
ذغالى در کوشک وجود داشتند که فعالیت آنها متوقف 
شده بود، افزود: بر این اســاس با هماهنگى هاى انجام 
شده با نیروى انتظامى شهرستان کوشک، هشت حلقه 
از چاه هاى ذغالى غیرمجاز تخریب شده و در حال حاضر 
مشــکلى از نظر بو و دود ناشــى از ذغال در سطح این 

شهرستان نداریم.
قربانى رنانى با اعالم اینکه چاه هاى ذغالى در شهرهاى 

اطراف نیز فعالیت دارند، گفــت: با توجه به این موضوع 
مى طلبد که مسئوالن این شهرها نیز از فعالیت این چاه 

ها جلوگیرى کنند.
وى اضافه کرد: کوشک یکى از شهرهاى گردشگرپذیر 
است و شهردارى این شهر نیز سرمایه گذارى هاى زیادى 
را با توجه به وجود باغات متعدد در آن درنظر گرفته است 
که فعالیت چاه هاى ذغالى به این مســأله ضربه زیادى 

وارد مى کرد. 
شــهردار کوشــک با تاکید بر اینکه از هرگونه فعالیت 
چاه هــاى ذغالى در این شــهر جلوگیرى مى شــود، 
خاطرنشــان کرد: در گذشــته در هر باغ شهر کوشک 
بین سه تا چهار چاه ذغالى وجود داشــت و هر کدام از 
این چاه ها چندین تن ذغال تولید مى کردند، اما امروزه 
براساس بند 20 قانون شهردارى ها تولید ذغال ممنوع

 است.

فعالیت چاه هاى ذغالى 
در کوشک ممنوع است روابط عمومى شهردارى مبارکه  از بازدید 

اعضاى ستاد بازآفرینى شهرستان مبارکه 
از پروژه هاى بازآفرینى شهرســتان نایین 

خبر داد.

شهردارى هرند در جهت توسعه امکانات 
رفاهى و خدمات رســانى به شــهروندان 
در پارك نگین 10 نیمکــت جدید نصب 

کرد.

شــهردار شــهرضا بــه عنــوان یکى از 
ســه نماینده اســتان اصفهان در سازمان 

شهردارى هاى کشور انتخاب شد.

ساعت جمع آورى زباله در علویجه  از امروز 
بنا بر اعالم شهردارى علویجه تغییر یافت.

بنا بر اطالعیه شهردارى علویجه،از امروز 
اول اردیبهشــت ماه ســاعت جمع آورى 
زباله هاى سطح این شــهر تغییر مى کند 
و شــروع به کار جمع آورى زباله از ساعت 

17 مى باشد.

کلنگ زنى طرح باغ پردیسان فدك جنب 
ورودى جنوبى شهر اردستان زده شده است.
محسن حیدرى شهردار اردستان گفت: باغ 
خانوادگى پردیسان فدك اردستان، در ضلع 
جنوبى مجموعه تفریحــى فرهنگى جام 
دیجیتال به مساحت 70 هزار متر مربع واقع 
شــده و براى اولین بار در اردستان احداث 

مى شود.
در  فــدك  مجموعــه  افــزود:  وى 
مجموعه اى کــه از قبل به صــورت باغ 
طراحى شــده، با قابلیت پذیرایى از صدها 
نفر از عالقه مندان و گردشگران در فصول 

مختلف سال احداث مى شود.
حیدرى با بیان اینکــه در طراحى این باغ، 
تالش شده از آســفالت براى معابر کمتر 
استفاده شود تا فضاى طبیعى در دسترس 
عموم قرار داده شــود، تصریح کرد: تالش 
خواهد شــد تا از کاشــت درختان همیشه 
سبز و مثمر همچون کاج، انجیر، انار و توت 

استفاده شود.
وى تاکید کرد: کاربرى هاى قابل اجرا در 
باغ خانوادگى همچون آبشــار مصنوعى، 
رواق آجرى، ســکوى نشــیمن، آالچیق، 
آبنماى خشــک، فضاى بــازى کودکان، 
سالن اجتماعات، آمفى تئاتر روباز، رستوران 
و کافه تریا، باغ وحش، پیســت دوچرخه 
سوارى، زمین هاى ورزشى، وسایل پارکى 

برقى و  پینت بال اجرا مى شود.
شهردار اردســتان خاطرنشان کرد: برآورد 
اولیه احداث طــرح باغ پردیســان فدك 

اردستان30 میلیارد ریال خواهد بود.

بازدید ستاد بازآفرینى 
مبارکه از نایین

نصب نیمکت هاى جدید 
در«پارك نگین» هرند

«شهردار شهرضا» نماینده 
استان در سازمان 
شهردارى هاى  کشور

تغییر ساعت 
جمع آورى زباله در 
علویجه از امروز

کلنگ زنى
«باغ پردیسان فدك» 

در  اردستان

شهردار زرین شــهر گفت: الیحه شهرك حمل ونقل 
کاالى زرین شهر به شــوراى اسالمى شهر تقدیم شد 
و امیدواریم با تصمیمات کارشناسى شده، چالش هاى 

موجود مرتفع شود.
میثم محمدى اظهارداشت: پروژه شهرك حمل و نقل 
کاالى زرین شهر، از جمله پروژه هاى مهم و تاثیرگذار در 
شهرستان لنجان به شمار مى آید که با مشارکت بخش 
خصوصى کلید خورده، اما چند سالى است به دلیل برخى 

مسایل، با چالش هایى مواجه شده است.
وى افزود: باید به ســمت و ســویى حرکــت کرد که 
پروژه هاى نیمه تمام تاثیرگذار را با حرکت هاى جهادى 
و تعامل، مجددا آغاز کرد تا در حوزه اشــتغال، شــاهد 

توفیقاتى باشیم.
محمدى با بیــان اینکه قرارداد شــهرك حمل و نقل 
در ســال 1388 منعقد و به مرحله اجرا رســید، اضافه 
کرد: با توجه به مشــارکتى بودن پروژه شهرك حمل 
و نقل کاالى زرین شــهر، ما در مرحله نخست باید با 
سرمایه گذاران بخش خصوص وارد مذاکره مى شدیم و 
خوشبختانه سرمایه گذار بخش خصوصى تمایل داشت با 
حفظ منافع طرفین، به صورت کدخدا منشانه موضوعات 

اختالفى را حل و فصل کنیم.
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: متاسفانه در حدود 

پنج سال گذشــته پروژه تعطیل شده بود که توقف این 
پروژه، آثار بسیار ســوء از نظر اقتصادى و اجتماعى به 
همراه داشته، از این رو عزم شــهردارى، اتمام پروژه با 

تعامل با سرمایه گذار است.
وى افزود: باید توجه داشت طوالنى شدن روند تکمیل 
این پروژه، به هیچ وجه به نفع طرفین نبوده، چراکه با گذر 
زمان، این پروژه دیگر هیچ توجیــه اقتصادى نخواهد 

داشت.
محمدى عنوان کرد: باید توجه داشت تعامالت الزم با 
بخش خصوصى انجام گرفته و توافقاتى انجام شــده و 
موفق شده ایم امتیازهایى از قبیل افزایش 10 هزار متر 
مربع کاربرى جدید تجارى، 10 غرفه باربرى پنج هزار 
متــرى در کاربرى هاى عمومى، قابلیت تغییر نقشــه 
شهرك، اخذ امتیاز دریافت تعرفه ورودى، حذف تعهد 
شهردارى در خصوص احداث تقاطع همسطح ورودى 

و... را براى شهر وشهردارى به دست آوریم.
وى افزود: با توجه به شرایط موجود اولویت شهردارى 
زرین شهر، راه اندازى شهرك حمل و نقل است و  قطعا 
با تحقق این مهم، در آینده اى نه  چندان دور به  واسطه 
غرفه هاى موجود و کاربرى هاى جانبى این شــهرك، 
ارزش  افزوده خوبى براى شــهردارى به ارمغان خواهد 

آمد.

جلسه ســاماندهى ترمینال مســافربرى و حمل و 
نقل درون شــهرى در ســالن اجتماعات شهردارى 

فوالدشهر برگزار شد.
فرهاد ســلیمى، شهردار فوالدشــهر گفت: یکى از 
سیاست هاى این شهردارى با توجه به افق جمعیت 
350 هزار نفرى در 15 ســال آینده، احداث ترمینال 

مسافربرى براى فوالدشهراست.
وى با اشــاره به وضعیت  ترمینال موجود افزود: این 
ترمینال پاسخگوى نیازهاى مردم نیست و مى توان 
آن را به عنوان یک پارك سوار قلمداد کرد نه ترمینال 
، چرا که این مجموعه در شــأن بخش فوالدشــهر 
و مردم نمى باشــد و باید در اســرع وقت، تا ساخت 

ترمینال جدید وضعیت آن تغییر پیدا کند .
وى ادامه داد: شهردارى با همکارى شرکت عمران، 
در حال انجام مطالعات و طراحى و جانمایى هاى الزم 
جهت احداث ترمینال شهر مى باشد که امیدواریم در 

پرسه سه ماهه به انجام برسد.
ســلیمى عنوان کرد: متولى حمل و نقل بر اســاس 
قانون، شهردارى مى باشــد و فوالدشهر با توجه به 
اینکه به بخش تبدیل شده، نیاز مبرم به سازمان حمل 

و نقل مستقل دارد که امیدواریم به سرانجام برسد.
وى خواســتار رســیدگى فورى به وضعیت موجود 

ترمینال شد.

سوت راه اندازى شهرك حمل و نقل 
کاالى زرین شهر به صدا درآمد 

«ترمینال فوالدشهر» 
یک پارك سوار است


