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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر و میمه

پویش همدلی از شاهین شهر تا هرمزگان
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یادداشت مدیر مسئول 

یکــم: قیمت ملک چه در بخش فــروش و چه در بخش 
اجــاره طی ماه هــای اخیر بــه نحو نگــران کننده ای 
با افزایش مواجه بوده و شــاهین شــهر نیز از این قاعده 
مســتثنی نبوده و پا به پای کالنشــهر اصفهان در مسیر 
افزایش قیمت ها حرکت کرده اســت. پرواضح است که 
بهای مسکن براساس ۳ پارامتر اصلی قیمت زمین، قیمت 
مصالح و سود سرمایه گذاری تعیین می شود که در این بین 
مهم ترین عامل، قیمت زمین است. در این میان به جهت 
محدودیت هایی که در بحث زمین وجود دارد باید مدیریت 
زمین ساماندهی شود و اگر قیمت ها مهار نشود کنترل بازار 
مسکن غیرممکن خواهد بود. با یک بررسی میدانی ساده 
در بازار امالک متوجه می شویم که متاسفانه درحال حاضر 
هیچ نظارتی بر قیمت زمین وجــود ندارد و برای نظارت 
هیچ ابزاری تعیین نشده پس الزم است سامانه ای فراگیر 
راه اندازی شــود که اطالعات امالک مورد نظر در اختیار 

سیاست گذار قرار داده شود.  
دوم: با عنایت به این مســئله که ســرعت رشد شاخص 
میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ 
برابر رشــد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت 
تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن در طول 
۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش 
از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. اینها 
همه در حالی اســت که نرخ مالکیت در کشور با کاهش 
مداوم بــه زودی به ۵۰ درصد خواهد رســید، طول دوره 
انتظار برای صاحبخانه شــدن در کشور مطابق داده های 
بانک جهانی به نزدیک ۶۰ ســال رســیده است و از نظر 

شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم 
قرار نداریم و این یعنی به یک برنامه ریزی منسجم برای 

حل مسئله مسکن نیاز فوری داریم. 
ســوم: در یک سیستم اقتصادی، قیمت را عرضه و تقاضا 
تعیین می کند پس با وجود تقاضای بســیار باال و سیری 
ناپذیر در جامعه، ناشــی از تبدیل مســکن از یک کاالی 
مصرفی به کاالی سرمایه ای، با افزایش عرضه مسکن های 
نوســاز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. زیرا از یک 
طرف مدت دوره ساخت طوالنی است و با احتمال زیادی 
قلــه بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ســاخت به وقوع 
خواهد پیوســت و ثانیًا هرچقدر هم مسکن جدید عرضه 
شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی 
خریداری خواهد شــد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت 

نظارت دولت نیز گاهًا نتوانست از آن مصون بماند. 
چهــارم: به طور و قطــع و یقین باید بگویم تنها شــیوه 
تاثیرگــذاری در دوره زمانی فعلــی، محدود کردن جدی 
تقاضــای غیرمصرفی در بــازار و تالش بــرای عرضه 
واحدهای مســکونی موجود اســت که بــرای تقاضای 
غیرمصرفی تملک گردیده اند. راهکار مناسبی که می تواند 
در این میان به کار برده شود تصویب و به کار بردن نسخه 
به روز شــده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش امالک 
است. مالیات بر عایدی ســرمایه با نرخ بازدارنده بر سود 
حاصل از خرید و فروش امالک وضع می شود و سابقه ای 

حدود ۱۵۰ ســاله در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت 
زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از 
۱۷۰ کشــور دنیا از مزایای آن بهره می برند. پایه گذاری 
این مالیات باید همراه قدرت انتخاب زیادی به خریداران 
برای خرید از بین امالک معاف بدهد که امکان تحمیل بار 

مالیاتی توسط سوداگران از بین برود. 
پنجم: بخش مســکن در کشور ما  با توجه به مشکالتی 
که در چند دهه گذشــته وجود داشته دستخوش تغییرات 
منفی شده اســت. مشکالتی که باعث زود فرسوده شدن 
ساختمان ها شــده، و یا در هر دهه بازار مسکن با شدت 
و ضعــف های متفاوتی در رکــود و وضعیتی حبابی قرار 
گرفته است. کارهایی برای ایجاد ساختار پایدار در بخش 
مسکن آغاز شــده، اما این فعالیت ها هنوز هم در زمینه 
های نوسازی بافت های فرسوده، اصالحات در قانون پیش 
فروش، ایجاد شفافیت در بازار معامالت، اصالح برخی از 
مقررات ملی ساختمان و ایجاد نهاد توسعه ای مسکن ادامه 
دارد. برای رهایی از مشــکالت بوجود آمده الزمه کار این 
اســت که در چند بخش تغییراتی اساسی انجام شود تا در 
پی آن شاهد تغییراتی مثبت در بازار مسکن باشیم. یکی از 
راههای کاستن از قیمت مسکن مدیریت قیمت زمین های 
موجود است. بر اساس آمار بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از قیمت 
مســکن را زمین آن مشخص می کند، و مابقی این مبلغ  
را قیمت ساخت و ساز تشکیل می دهد. به همین دلیل با 

مدیریت قیمت زمین می توان قیمت مسکن را در کشور 
تا حد بسیار باالیی و تقریبا حدود بر ۵۰ درصد کاهش داد. 
ششم: کم توجهی به ساخت و ساز درست و اصولی باعث 
شــده در چند دهه اخیر شــاهد بافتی فرسوده در مناطق 
مختلف باشــیم، با وجودی که دولت تالش خود را برای 
بازســازی این بافت های فرســوده انجام داد، اما به دلیل 
مشــکالت مالی هنوز این قسمت از کار با موفقیت رو به 
رو نبوده اســت. به همین منظور دولت مدلی جدید برای 
ورود انبوه ســازان در مشارکت با خود را معرفی کرده، که 
به مدل زمین صفر شناخته می شود. به این صورت دولت 
اراضی را که مورد هدف قرار داده با قیمت صفر در اختیار 
انبوه سازان قرار می دهد، پس از ساخت با یک رقم ثابت 
توافقی از سود، انبوه سازان سهم خود را برداشته و مابقی 
به دولت برای انجام پروژه هایی جدید خواهد رسید. عالوه 
بــر راهکار مدل زمین صفر و مدیریت قیمت زمین، برای 
خروج بازار مســکن از رکود راههای متفاوت دیگری نیز 
وجود دارد، راههایی همچــون تغییر قوانین پیش فروش 
به منظور جلوگیری از ســوء اســتفاده های مالی، ایجاد 
فضایی روشن در بازار معامالت همچون راه اندازی سامانه 
بازار امالک، ســخت گیری های شــهرداری برای دادن 
مجوزهای مختلف ساخت به منظور جلوگیری از ساخت و 
ساز های غیر اصولی به منظور توانمند سازی بازار مسکن 

را می توان مد نظر قرار داد.

مقابله ساختاری با افزایش قیمت مسکن 

️ داوود فروزنده
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کرونا ؛ این همسایه دیوار به دیوار ما 
احتمال افزایش مبتالیان به کرونا در پاییز
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جلسه رسمی شورای اسالمی شهر شاهین شهر با حضور حجت االسالم والمسلمین هاشمی امام 
جمعه  شاهین شهر بمه ناسبت روز نماز جمعه و پیرامون رصد آخرین وضعیت فرهنگی مذهبی شهر 
برگزار و در پایان نشست اعضای شورا بر حمایت مدیریت شهری در راستای طرح و ایده هایی که 

منجر به اعتالی حوزه فرهنگی مذهبی شوند تاکید کردند
هماهنگی و همدلی نیاِز امروز جامعه شاهین شهر 

جهانگیری رییس شــورای اسالمی شهر ضمن تسلیت شهادت امام جواد )ع( و تبریک روز ازدواج 
حضرت علی )ع( و فاطمه )س( و همچنین گرامیداشت ۵مردادماه روز نماز جمعه مصادف با اقامه 
اولین نماز جمعه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی در جلسه رسمی شورای اسالمی شهر با حضور 

حجت االسالم والمسلمین هاشمی امام جمعه شاهین شهر اظهار کرد : 
 معتقدیم در فعالیت های فرهنگی بایســتی از موازی کاری پرهیز نموده و بصورت واحد و یکصدا 
تحت لوای یک فرماندهی و هماهنگ پیش رویم که قطعا بازخورد و نتیجه مفیدی حاصل خواهد 

داشت. 
وی با مهم دانستن نقش امام جمعه تاکید کرد: جایگاه امام جمعه به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی 

شهر محسوب می شود. 
به اعتقاد رییس شورای شهر هزینه کرد برای اقدامات فرهنگی خود نوعی سرمایه گذاری تلقی می 

شود و سرمایه گذاری فرهنگی تا سال های سال در شهر  تاللو دارد. 
جهانگیری تصریح کرد : در شورای اسالمی شهر برای اولین بار اقدام به واگذاری مراکز فرهنگی با 
نظارت و هماهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری به بخش خصوصی نمودیم که نتایج خوبی 

نیز تاکنون در برداشته است. 
وی خاطر نشــان کرد: امروز ما در شــهر و جامعه نیاز به هماهنگی، همدلی، راهنمایی، حمایت و 
گفتگو در یک فضای سالم و همراه داریم و البته در خیلی از مسائل نیازمند کمک و همراهی مردم 
هستیم که امام جمعه شهر به عنوان پدر معنوی شهر بهترین فرد برای فرماندهی و هماهنگی در 

این زمینه ها است. 
رییس پارلمان شهری در پایان گفت: قطعا با حسن تدبیر و سابقه ی امام جمعه و با تدابیر و رهنمود 
هایشــان در پیگیری مطالبات شورای شــهر به عنوان نهاد نمایندگِی مردم از مسووالن استانی و 

کشوری، حامی و پشتیبان بوده تا با همدلی و هم افزایی خدمات بهتری را برای مردم رقم بزنیم.

 در جلسه مشترک شورای اسالمی شهر
 و امام جمعه شاهین شهر مطرح شد 

  شورا و شهرداری
 حامِی اعتالی فرهنگ شهر 

سرپرست شهردار شاهین شهر خبر داد:

همدلی و وفاق شهرداری و شورای اسالمی 
شاهین شهر برای خدمت به شهروندان
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گواهی حصروراثت
خواهان خانم سمیه امیری به شماره شناسنامه ۹ با استناد به شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره پرونده ۴۱۱/۹۹ 
تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که متوفی اقای :محمدامیری 
فرزند :محمد به شــماره شناســنامه :۶ در تاریخ ۹8/۰۷/۱۱ فوت نموده و 
ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشــان عبارت اند از:۱-عباس امیری  
فرزند:محمد به ش ش:۶۲۲۹۹۹۳۳۹۲  نسبت با متوفی:فرزند ۲-خدیجه 
امیری فرزند:محمــد به ش ش:۶۲۲۹۷۵۱۷۲۰  نســبت با متوفی:فرزند 
۳-فاطمــه امیــری فرزند:محمد بــه ش ش:۶۲۲۹۷۵۲۹۹۹  نســبت با 
متوفی:فرزند ۴-بتول امیری فرزند:محمد به ش ش:۶۲۲۹۷۵۳۰۹۱  نسبت 
با متوفی:فرزند ۵-لیال امیری فرزند:محمد به ش ش:۶۲۲۹۷۵۴۱۲۶  نسبت 
با متوفی:فرزند  ۶-زهرا امیــری  فرزند:محمد به ش ش:۶۲۲۹۹۶۹۶۰۲  
نســبت بــا متوفی:فرزند ۷-ســمیه امیــری فرزند:محمد بــه ش ش: 
۶۲۲۹۹۷۱۱۹۴  نســبت با متوفی:فرزند  8-افســانه امیری فرزند:محمد 
به ش ش:۶۲۲۹۹۷۲۰۲۶  نســبت با متوفی فرزند ۹-مریم امیری فرزند: 
محمد به ش ش:۶۲۲۰۰۰۹۳۹8  نسبت با متوفی:فرزند ۱۰-جمیله امیری 
فرزند:محمد به ش ش:۶۲۲۹۹۴۱۰۵8  نســبت بــا متوفی:فرزند اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی 
طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول 

دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای ارســالن ضرغامی به شــماره شناســنامه ۷ با اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
پرونده ۳8۵/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشــعار داشته که متوفی 
اقای :امیر حســین ضرغامی   فرزند :جعفرقلی به شــماره شناسنامه :۳۳  
در تاریخ ۹8/۹/۷ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشان 
عبارت اند از:۱-نصرت کیان ارثی فرزند:غالمحسن به ش ش:۱۰  نسبت 
با متوفی:همســر ۲-زردشت ضرغامی فرزند:حسین به ش ش:۱۱  نسبت 
با متوفی:فرزند ۳-ارســالن ضرغامی فرزند:حسین به ش ش:۷  نسبت با 
متوفی:فرزند ۴-فریدون ضرغامی فرزند:حسین به ش ش:۲۶۴۲۲  نسبت 
با متوفی:فرزند ۵-قاســم ضرغامی فرزند:حسین به ش ش:۷۹  نسبت با 
متوفی:فرزند  ۶-مرضیه ضرغامی فرزند:حســین به ش ش:۱۳۱۱  نسبت 
با متوفی:فرزند ۷-بابک ضرغامی فرزند:حســین به ش ش: ۲۱  نسبت با 
متوفی:فرزند  8-ملیحه ضرغامی فرزند:حســین به ش ش:۵۴۴  نسبت با 
متوفی فرزند ۹-آذر ضرغامی فرزند: حســین به ش ش:۱۷۶8  نســبت با 
متوفی:فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای ایرج قربانی به شماره شناسنامه ۱۹۷۱8۲8۹۷۱ با استناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
پرونده ۴۲۵/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشــعار داشته که متوفی 
:نصرت ســامانیان فرزند :ابراهیم به شماره شناسنامه :۴۶۲۱8۵8۱۱۴  در 
تاریخ ۹۹/۳/۱۵ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشــان 
عبارت اند از:۱-ایرج قربانی فرزند:اسحق به ش ش:۱۹۷۱8۲8۹۷۱ نسبت 
با متوفی:فرزند ۲-حســین قربانی فرزند:اسحق به ش ش:۱8۴۱۷۲۱۷۹۴ 
نســبت بــا متوفی:فرزنــد ۳-لهراســب قربانــی فرزند:اســحق به ش 
ش:۱۹۷۱۷۹۴۹۴۵ نســبت با متوفی:فرزند ۴-شهنازقربانی فرزند:اسحق 
بــه ش ش:۱۹۷۱8۰۹۷۷۲  نســبت با متوفی:فرزنــد ۵-داریوش قربانی 
فرزند:اســحق به ش ش:۴۲۶۹۴۳۴۶۶۱  نسبت با متوفی:فرزند ۶-محمد 
قربانی فرزند:اســحق به ش ش:۴۲۶۹۴۶۹۹۱۹  نســبت با متوفی:فرزند 
۷-نســرین قربانی فرزند:اســحق به ش ش: ۴۲۶۹۴۴۶۲۴۲  نســبت با 
متوفی:فرزند  8-فرزانه قربانی فرزند:اســحق بــه ش ش:۴۲۶۹۴۵۵۵۴۳  
نســبت با متوفــی :فرزنــد ۹-ســعیدقربانی فرزنــد: اســحق  به ش 
ش:۱۷۵۴۹8۰۴۵۷  نسبت با متوفی:فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر 

وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای اکبر اشــرفیان به شماره شناسنامه ۵۱۱۰۷۱۱۵۵۰ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۱۵/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:محمدعلی  فرزند :علی اصغر به شــماره شناسنامه :۵۱۱۰۳۲۰۵۱۹  
در تاریــخ ۹۹/۳/۱8 فــوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت 
ایشــان عبارت اند از:۱-فرخ ســلطان حاتم پورجزی فرزند:حســین  به 
ش ش:۵۱۱۰۳۹۱۳۹۷ نســبت با متوفی:همســر ۲-فضل اله اشــرفیان 
فرزند:محمدعلی به ش ش:۵۱۱۰۴۵۱۶۰۵ نسبت با متوفی:فرزند ۳-رضا 
اشرفیان فرزند:محمدعلی به ش ش:۵۱۱۰۴8۷۴۶۴ نسبت با متوفی:فرزند 
۴-اصغراشــرفیان فرزند:محمدعلی به ش ش:۵۷۰۶۳۷۲۶۲  نســبت با 
متوفی:فرزند ۵-اکبراشــرفیان فرزند:محمدعلی به ش ش:۵۱۱۰۷۱۱۵۵۰  
نســبت بــا متوفی:فرزنــد ۶-ســلطنت اشــرفیان فرزند:محمدعلی به 
ش ش:۶۶۰۹۵۴۴8۳۲  نســبت بــا متوفی:فرزنــد ۷-میمنت اشــرفیان 
فرزند:محمدعلی به ش ش: ۵۱۱۰۵۱۲۱۵۹  نسبت با متوفی:فرزند  8-زهرا 
اشرفیان فرزند:محمدعلی به ش ش:۵۱۱۰۵۳۱۹۶۱  نسبت با متوفی :فرزند 
۹-پروین اشرفیان فرزند: محمدعلی به ش ش :۵۱۱۰۵۹۴۱8۱  نسبت با 
متوفی:فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای محمدرضا صفری به شــماره شناســنامه ۱۲8۹۵۵۴۱۲۹ با 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۱8/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
کــه متوفی:نعمــت اهلل صفــری  فرزند :آقاجان به شــماره شناســنامه 
:۶۲۹۹۷۴۹۶۵۲  در تاریــخ ۹۹/۱/۷ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشان عبارت اند از:۱-غالمرضا صفری فرزند:نعمت اهلل  به ش 
ش:۱۳8۹۴۱۰۴۰۲ نسبت با متوفی:فرزند ۲-محمدرضاصفری فرزند:نعمت 
اهلل به ش ش:۱۲8۹۵۵۴۱۲۹ نســبت با متوفی:فرزند ۳-شــهال صفری 
فرزند:نعمت اهلل به ش ش:۱۲8۹۳۱۹۱۳8 نسبت با متوفی:فرزند ۴-شهین 
صفری فرزند:نعمت اهلل به ش ش:۱۲8۹۳۷۴۶۰۰  نسبت با متوفی:فرزند 
۵-زهــرا صفری فرزند:نعمــت اهلل به ش ش:۱۲8۹۴۴۵88۵  نســبت با 
متوفی:فرزند ۶-زهره صفــری فرزند:نعمت اهلل به ش ش:۱۲8۹۵8۳۳۰۷  
نســبت با متوفی:فرزند ۷-نصرت حالجی فرزند:محمدحسین به ش ش: 
۱8۱۶۶۷۳۲۲۶  نســبت با متوفی:همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر 

وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای مســلم عظیمی به شــماره شناســنامه ۴۱۷۱۷8۹۴۳۰ با 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۳۳/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
کــه متوفی:امامقلی عظیمــی  فرزند :مهدیقلی به شــماره شناســنامه 
:۴۱۷۱۷۷۹8۲۰  در تاریــخ ۹8/۷/۲۹ فــوت نمــوده و ورثه ایشــان در 
هنگام درگذشت ایشــان عبارت اند از:۱-مسلم عظیمی فرزند:امامقلی به 
ش ش:۴۱۷۱۷8۲۴۳۰ نســبت با متوفی:فرزنــد ۲-کبری عظیمی فرزند: 
امامقلــی به ش ش:۴۱۷۱۷8۱۰۷8 نســبت بــا متوفی:فرزند ۳-منصور 
عظیمی فرزند:امامقلی به ش ش:۴۱۷۱۷8۱۴۵۰ نســبت با متوفی:فرزند 
۴-ناصرعظیمــی فرزند:امامقلی بــه ش ش:۴۱۷۱۷8۱۹8۱  نســبت با 
متوفی:فرزند ۵-ســکینه عظیمی فرزند:امامقلی به ش ش:۴۱۷۱۷8۳۴۵۳  
نســبت با متوفی:فرزنــد ۶-معصومــه عظیمــی فرزند:امامقلی به ش 
ش:۱۲8۵۹۵۱۵۲۲  نسبت با متوفی:فرزند ۷-رعنا عظیمی فرزند:امامقلی 
به ش ش: ۴۱۷۱۷8۳۹8۲  نسبت با متوفی:فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای فتح اله صادقی اسکندری به شماره شناسنامه ۱۱۵۹۷8۶۶۴۱ 
با استناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۳۲/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
که متوفی:سلطنت صادقی اســکندری فرزند :اصالن به شماره شناسنامه 
:۱۱۵۹۳۲8۷۹۴  در تاریخ ۹۹/۴/۱۱ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشــان عبارت اند از:۱-فتح اله صادقی اسکندری فرزند:حسن 
به ش ش:۱۱۵۹۷8۶۶۴۱ نســبت با متوفی:همســر ۲-نســرین صادقی 
اسکندری فرزند: فتح اله به ش ش:۱۱۵۹8۳۹۷۲۷ نسبت با متوفی:فرزند 
۳-رضا صادقی اسکندری فرزند:فتح اله به ش ش:۱۱۵۹۳۲۹۶۹۹ نسبت 
بــا متوفی:فرزند ۴-محمدرضــا صادقی اســکندری فرزند:فتح اله به ش 
ش:۱۱۵۹۳۰۲۹۲8  نســبت با متوفی:فرزند ۵-افشین صادقی اسکندری 
فرزند:فتح اله به ش ش:۱۱۵۹8۶۴۳۷۳  نسبت با متوفی:فرزند ۶-مهران 
صادقی اســکندری فرزند:فتــح اله به ش ش:۱۱۵۹۹۴8۴۲۹  نســبت با 
متوفی:فرزند  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای علی رحیم پور به شــماره شناسنامه ۱۷۵۴۲8۱۵۳۲ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۱۷/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:ناصرخان رحیم پورفرزند :نوروز به شماره شناسنامه :۱۲88۴۹۲۱۴۶  
در تاریخ ۹۹/۳/۱۷ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشت ایشان 
عبارت اند از:۱-منظره ساســان فرزند:حســین به ش ش:۱۷۵۶۲۱۲۹۰۲ 
نســبت بــا متوفی:همســر ۲-ویــدا رحیــم پــور فرزند:ناصــر به ش 
ش:۱8۱۵۳۱۱۶۶۵ نسبت با متوفی:فرزند ۳-لیدا رحیم پور فرزند:ناصر  به 
ش ش:۱8۱۶۹۹۴۰۱۴ نسبت با متوفی:فرزند ۴-هلن رحیم پور فرزند:ناصر 
بــه ش ش:۵۲۷۹۳۳۹۹۶۲  نســبت با متوفی:فرزند ۵-علــی رحیم پور 
فرزند:ناصر به ش ش:۱۷۵۴۲8۱۵۳۲  نسبت با متوفی:فرزند ۶-لیال رحیم 
پور فرزند:ناصر به ش ش :۱۷۵۵۶۱۰۶88  نسبت با متوفی:فرزند  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی 
طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول 

دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای عباســعلی امینیان جزی به شماره شناسنامه ۲۴۷ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۰۹/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 

متوفی:صغری ابوطالبی فرزند :قنبر  به شــماره شناسنامه :۵۱۱۰۶۰۳۷۵8  
در تاریــخ ۹۹/۲/۱۶ فــوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت 
ایشــان عبارت اند از:۱-عباســعلی امینیان جــزی فرزند:ابراهیم به ش 
ش:۲۴۷ نسبت با متوفی:همســر ۲-افشین امینیان جزی فرزند:عباسعلی 
به ش ش:۵۱۰۰۲۱۳۶8۱ نســبت با متوفی:فرزند ۳-آرش امینیان جزی 
فرزند:عباســعلی  به ش ش:۵۱۱۰۰۳8۱۱۳ نسبت با متوفی:فرزند ۴-قنبر 
ابوطالبی فرزند:علی به ش ش:۱۱۴  نســبت با متوفی:پدر ۵-اشرف نبی 
زاده جزی فرزند:حسن  به ش ش:۴۶  نسبت با متوفی:مادر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد تاریخ نشر اگهی طرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر 

شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم مریم نادری به شــماره شناســنامه ۱8۱۷۳۲8۷۴۳ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۲۷/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:عوضعلی نادری نبی فرزند :   به شماره شناسنامه :  در تاریخ  فوت 
نموده و ورثه ایشان در هنگام درگذشت ایشان عبارت اند از:۱-مریم نادری 
نبی فرزند:عوضعلی به ش ش:۱8۱۷۳۲8۷۴۳ نســبت بــا متوفی:فرزند 
۲-مهــدی نادری نبی فرزند:عوضعلی به ش ش:۱۰۹۱۴۱۲۵۰۲ نســبت 
با متوفی:فرزنــد ۳-رضا نادری فرزند:عوضعلی  به ش ش:۳۴۹۰۱۷۳۲۳۶ 
نســبت بــا متوفی:فرزنــد ۴-زهــرا نــادری فرزند:عوضعلــی بــه ش 
ش:۳۵۰۱۱۵۹8۰۳  نسبت با متوفی:فرزند ۵-مرضیه نادری فرزند:عوضعلی  
به ش ش:۳۵۰۱۵۶8۴۳۶  نسبت با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان اقای محمدپرند به شماره شناســنامه ۱۹۷۱۶۳۲۷۷۵ با استناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
پرونده ۴۱۴/۹۹ تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که متوفی:ایرج 
پرند فرزند :ســلیمان به شماره شناسنامه : ۱۹۷۱۰8۶۳۶۳ در تاریخ۹۹/۳/8  
فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشــان عبارت اند از:۱-

محمدپرنــد فرزند:ایرج  به ش ش:۱۹۷۱۶۳۲۷۷۵ نســبت با متوفی:فرزند 
۲-روح انگیز حسن زاده فرزند:رحمت اهلل به ش ش:۱۹۷۰۴۶۰۲۶۱ نسبت 
با متوفی:همسر ۳-تورج پرند فرزند:ایرج  به ش ش:۱۹۷۱۳۹۷۴8۲ نسبت 
با متوفی:فرزند ۴-رویا پرند فرزند:ایرج به ش ش:۱۹۷۱۴۱۴۶۹۷  نسبت با 
متوفی:فرزند ۵-روزیتا پرند فرزند:ایرج  به ش ش:۱۹۷۱۹۵۶۴۴۹  نســبت 
با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مســئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم ناهید به بخت به شــماره شناســنامه ۲8۵۷ با اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواســتی به 
شــماره پرونده ۴۰۶/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی: فاطمه شمس دســتجردی فرزند :جعفر به شماره شناسنامه : ۱۹ 
در تاریخ۹۲/8/۹  فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشان 
عبارت اند از:۱-رحمت اله به بخت فرزند:عزیزاله  به ش ش:۷۳۰ نســبت 
با متوفی:همسر ۲-مســعود به بخت فرزند:رحمت اهلل به ش ش:۶۷۷۱۷ 
نســبت با متوفی:فرزنــد ۳-مجید به بخــت فرزند:رحمــت اهلل  به ش 
ش:۶۷۷۱8 نســبت با متوفی:فرزند ۴-ناهید به بخت فرزند:رحمت اهلل به 
ش ش:۲8۵۷  نسبت با متوفی:فرزند ۵-مرضیه به بخت فرزند:رحمت اهلل  
به ش ش:۷۶8۵۱  نسبت با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر 

وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهــان خانم نغمه تقی پور به شــماره شناســنامه ۴۵8۴ با اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
پرونده ۴۰8/۹۹ تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که متوفی: علی 
اصغرتقی پور فرزند :اکبر به شــماره شناسنامه : ۲۳۹۶ در تاریخ۹۹/۳/۱۷  
فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشت ایشان عبارت اند از:۱-روح 
انگیز مراتی فرزند:علی  به ش ش:۱8۱88۵۷۰۹۱ نسبت با متوفی:همسر 
۲-نغمه تقی پــور فرزند:علی اصغر به ش ش:۱۲۹۱۹۷۶۹۹۱ نســبت با 
متوفی:فرزنــد ۳-محمدتقی پور فرزند:علی اصغر به ش ش:۱۲۹۰88۰۰۵ 
نســبت بــا متوفی:فرزنــد ۴-نیلوفر تقی پــور فرزند:علــی اصغر به ش 
ش:۱8۱۹۵۵۶۹۶۴  نسبت با متوفی:فرزند ۵-نداتقی پور فرزند:علی اصغر 
به ش ش:۱8۱۷۳۴۴۶۰۹  نسبت با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم محبوبه حســینی به شماره شناسنامه ۵۲۶۳8۵۷۵۹ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۱۳/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی: ثابته موســوی خولنجانی فرزند :ســید مهدی به شماره شناسنامه 

: ۵۴۱۹۳۱۴8۴۳ در تاریخ۷/۱۹ /۹8 فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشان عبارت اند از:۱-محبوبه حسینی فرزند:حشمت اله به ش 
ش:۵۲۶۹۳8۵۷۵۹ نسبت با متوفی:فرزند ۲-منیژه حسینی فرزند:حشمت 
اله به ش ش:۱۲88۷۶۵۳۰۴ نســبت با متوفی:فرزند ۳-منوچهرحســینی 
فرزند:حشــمت الــه به ش ش:۲۰۰۲۰۷۷۱۷۷ نســبت بــا متوفی:فرزند 
۴-مســعود حسینی فرزند:حشمت اهلل به ش ش:۵۲۶۹۴۱۷8۵۵  نسبت با 
متوفی:فرزند   اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای بهزاد بصیری به شــماره شناسنامه ۱۲8۵۹۳۳۷۵۳ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۱۶/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی: رضا بصیری فرزند :حســین به شماره شناسنامه : ۱۲۴۹۵8۷۹۵۶ 
در تاریخ۴/۱۰ /۹۹ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشت ایشان 
عبارت اند از:۱-بهزادبصیری فرزند:رضا به ش ش:۱۲8۵۹۳۳۷۵۳ نسبت 
بــا متوفی:فرزند ۲-صدیقــه دهقانی نصیری فرزند:میرزاحســین به ش 
ش:۰۰۴۷۴۹۰۴۳8 نسبت با متوفی:همسر ۳-بهنام بصیری فرزند:رضا به 
ش ش:۱۲۹۰۴8۲۹۵۰ نسبت با متوفی:فرزند ۴-بهناز بصیری فرزند:رضا 
به ش ش:۱۲8۵۱۴۵۰8۹  نسبت با متوفی:فرزند   اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای عبداله حق شــناس به شــماره شناسنامه ۵۱۱۰۴۷۷۰۴۳ با 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۲8/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
کــه متوفی:فاطمــه حق شــناس فرزند :رجب به شــماره شناســنامه : 
۵۱۱۰۲۲۹۴۳۰ در تاریــخ۱/۳۰ /۶۳ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشــان عبارت اند از:۱-عبداله حق شناس فرزند:عباس به ش 
ش:۵۱۱۰۴۷۷۰۴۳ نسبت با متوفی:فرزند ۲-خضر حق شناس فرزند:عباس  
به ش ش:۵۱۱۰۴۳۲۴۳۰ نســبت با متوفی:فرزند ۳-خاتون حق شــناس 
فرزند:عباس به ش ش:  نســبت با متوفی:فرزند ۴-عباس حق شــناس 
فرزند:قنبر به ش ش:۵۱۱۰۲۳۳۳۴۹  نسبت با متوفی:همسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد تاریخ نشر اگهی طرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر 

شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم کبری باقری کاهکش به شماره شناسنامه ۱۹۷۰۲۲۲۰۹۳ با 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۲۰/۹۹ تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:خارگلی خانم باقری کاهکش فرزند :چراغعلی به شــماره شناسنامه 
:   در تاریــخ۹/۶ /۹۴ فــوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت 
ایشــان عبارت اند از:۱-منوچهرباقری کاهکش فرزند:علی ضامن به ش 
ش:۱۹۷۱۱۳۵۶۵8 نســبت با متوفی:فرزند ۲-جمشــیدباقری کاهکش 
فرزند:علــی ضامن  به ش ش:۱۹۷۱۱8۹۲۷8 نســبت بــا متوفی:فرزند 
۳-قدرت اهلل باقری کاهکش فرزند:علی ضامن به ش ش: ۱۹۷۱۲۱۱۴۷8 
نســبت با متوفی:فرزند ۴-کبری باقری کاهکش فرزند:علی ضامن به ش 
ش:۱۹۷۰۲۲۲۰۹۳  نسبت با متوفی:فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر 

وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم مریم مینائی بوشــهرنژاد به شماره شناسنامه ۱8۱۵۶۴۵۰۱۶ 
با استناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۲۶/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
که متوفی:قدمعلی مینائی بوشــهرنژاد فرزند :علی به شــماره شناســنامه 
:۱8۱۶۵8۷۹۰۷ در تاریخ۱8 /۱۲ /۹8 فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشــت ایشان عبارت اند از:۱-علی مینائی بوشهرنژاد فرزند:قدمعلی به 
ش ش:۱8۱8۴۳۵۶۱۶ نســبت با متوفی:فرزند ۲-رویا مینائی بوشهرنژاد 
فرزند:قدمعلــی بــه ش ش:۱8۱۹۷۵۴۴۵۶  نســبت بــا متوفی:فرزنــد 
۳-مریم مینائی بوشــهر نژاد فرزند:قدمعلی بــه ش ش: ۱8۱۵۶۴۵۰۱۶ 
نسبت با متوفی:فرزند ۴-ســودابه مینائی بوشهرنژاد فرزند:قدمعلی به ش 
ش:۱۱۷۱۲۶۹۷۱۴  نسبت با متوفی:فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر 

وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم جمیله ضیایی جزی به شــماره شناسنامه ۵۱۱۰۶۰۲۷۰۰ با 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۱۹/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
کــه متوفی:معصومه ضیایی جزی فرزند :محمد به شــماره شناســنامه 
:۵۱۱۰۴۴۰۳۷۹ در تاریــخ۴ /۴ /۹۹ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشــت ایشــان عبارت اند از:۱-مریم ضیایی جزی فرزند:محمدحسن 
به ش ش:۵۱۱۰۰۹۱8۲۱ نســبت با متوفی:فرزنــد ۲-زهرا ضیایی جزی 

فرزند:محمدحســن به ش ش:۵۱۱۰۵۷۷۴۹8  نســبت بــا متوفی:فرزند 
۳-جمیله ضیایی جزی فرزند:محمدحسن به ش ش: ۵۱۱۰۶۰۲۷۰۰ نسبت 
با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد تاریخ نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی 
صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه 

نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم فرینا قادری به شــماره شناســنامه ۵۱۰۰۱۳۱۶۹۱ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۳۱/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:فرشادقادری  فرزند :علی اکبر به شماره شناسنامه :۱۹۷۰۱۳۱۶۳۰۱ 
در تاریــخ۲۶ /۱ /۹۹ فــوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت 
ایشــان عبارت اند از:۱-شیوا درویشی هفشــه جانی فرزند:باباخان به ش 
ش:۱8۱۹۴۴8۶۵۷ نسبت با متوفی:همسر ۲-فریناقادری فرزند:فرشاد به 
ش ش:۵۱۰۰۱۳۱۶۹۱  نسبت با متوفی:فرزند ۳-منظر امجدی فرزند:خلیل 
به ش ش: ۰۵۵8888۲۷۵ نســبت با متوفی:مادر  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان آقای مهدی سرابندی کچیانی به شماره شناسنامه ۴۰۶۰8۶۹۲۵۲ 
با استناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۴۲۹/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
که متوفی:حسین سرابندی کچیانی فرزند :محمدتقی به شماره شناسنامه 
:۳۶۷۰۱۳۲۴۹ در تاریخ۱۴/۱۳ /۹۹ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشان عبارت اند از:۱-نجمه سرابندی کچیانی فرزند:حسین به 
ش ش:۴۰۶۰۴۷۷۹8۲ نسبت با متوفی:فرزند ۲-فاطمه منادی فرزند:اکبر 
به ش ش:۱8۱8۰۹۹۶۴  نســبت با متوفی:همســر ۳-مهدی سرابندی 
کچیانی فرزند:حســین به ش ش: ۴۰۶۰8۶۹۲۵۲ نسبت با متوفی:فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می 
نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد تاریخ 
نشــر اگهی طرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد 
گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/

گواهی حصروراثت
خواهان خانم زینت عابدی به شــماره شناسنامه ۱۲8۷۶۷۲۷۵۲ با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۱۰/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:خدیجه بیگم مفتاق فرزند :ســیدمصطفی به شــماره شناســنامه 
:۱۲8۲۱۰۵۰۲۷ در تاریخ8/۱۰ /۹۵ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام 
درگذشت ایشــان عبارت اند از:۱-زهرابیگم عابدی فرزند:سیدرضا به ش 
ش:۱۲8۱۶۵۴8۵۱ نسبت با متوفی:فرزند ۲-زینت عابدی فرزند:سیدرضا 
به ش ش:۱۲8۷۶۷۷۵۲  نســبت با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را در یا نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد گردید.مسئول دفتر شعبه ویزه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصروراثت

خواهان خانم مینا خراســانی به شماره شناسنامه ۲۴۹۱۶۵۲۳۵8 با استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواستی به 
شــماره پرونده ۴۲۳/۹۹ تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی:علی موالیی زاده فرزند :اکبر به شــماره شناسنامه :۲۲۹8۰۱۰۳۴۱ 
در تاریخ۴/۳ /۹۹ فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت ایشان 
عبارت اند از:۱-مینا خراسانی فرزند:اصغر به ش ش:۲۴۹۱۶۵۲۳۵8 نسبت 
با متوفی:همسر ۲-هلیا موالیی زاده فرزند:علی به ش ش:۲۲8۷۴۴۴۶۵۳  
نسبت با متوفی:فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور 
را در یــا نوبت اگهی می نماید تا هرکــس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد تاریخ نشر اگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم واال 
گواهی صادر خواهد گردید.مســئول دفتر شعبه ویزه حصر وراثت شاهین 

شهر شاه نظری.م الف/
گواهی حصر وراثت 

خواهان خانم هاجر  غبیشــاوی نژاد بشماره شناسنامه  ۱۹۵۰۵۵۹۰۷۶ به 
اســتناد به شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
به شــماره پرونده ۹۹/۳۶۴ تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که 
متوفی آقای عبدالجلیل فرزند  عبداهلل به شماره شناسنامه ۱8۲۷۵۴۱8۰۳ 
در تاریــخ ۲۷/ ۷/ ۷8  فوت نموده و ورثه ایشــان در هنگام درگذشــت 
عبارتند از ۱- منصور غبیشاوی نژاد فرزند عبدالجلیل به شماره شناسنامه 
۱8۱۹۱۴۵۱۱۵ نســبت با متوفی فرزند۲- ناصر غبیشــاوی نژاد نام پدر 
عبدالجلیل به شــماره شناسنامه ۱8۱۹۱۴۲۶۰۴ نسبت با متوفی فرزند ۳- 
شهال غبیشاوی نژاد نام پدر عبدالجلیل به شماره شناسنامه ۱8۱۹۰۲8۴۳۷ 
نســبت با متوفی فرزند ۴- مصریه غبیشــاوی نژاد نام پدر عبدالجلیل به 
شماره شناسنامه ۱8۱8۹۷۷۰۳۶ نسبت با متوفی فرزند ۵- آمنه غبیشاوی 
نژاد فرزند عبدالجلیل به شماره شناسنامه ۱8۱8۹۷۷۰۳۶ نسبت با متوفی 
فرزند ۶- ســعید غبیشاوی نژاد فرزند عبدالجلیل ۱8۱۹۱۶۲۱۱۷ نسبت با 
متوفی فرزند ۷- هاجر غبیشاوی نژاد فرزند عبدالجلیل به شماره شناسنامه 
۱۹۵۰۵۵۹۰۷۶ نســبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی به مدت یکماه به 
شــورا تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد .مسئول دفتر شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر شاه نظری شناسه ۹۰۹۶۹۵

سرپرســت شهرداری شاهین شهر گفت: با توجه به انتخاب شاهین شهر به عنوان پایلوت 
خدمات هوشمند در استان و لزوم ایجاد بانک اطالعات با محوریت بانک اطالعات کدپستی 
و پالک های شــهرداری،پس از کارشناســی های الزم اجرای این بســتر در محله های 
میالد،کوی کارمندان و گلدیس فراهم گردیده و هم اکنون در محله میالد طرح مورد نظر 

آغاز شده است.
 QR احمــد رضا پری تباردر ادامه افزود: این طرح با نصب پالک های شــهرداری دارای

code در محل درب منازل آغاز و در گام های بعدی مشخصات پالک مورد نظر به نقشه 

های GIS شهرداری متصل می گردد.
وی  خاطر نشــان نمود: با اجرا شدن طرح پالک هوشمند در شاهین شهر، گامی دیگر در 

راستای شهر هوشمند برداشته شد.
سرپرست شهرداری شاهین شــهر ضمن تشکر از دست اندرکاران و طراحان پروژه پالک 
هوشمند  ، از شهروندان عزیز خواست با مأموران طرح همکاری های الزم را داشته باشند.

سرپرست شهرداری شاهین شهر :

نصب پالکهای هوشمند گامی دیگر در راستای ارائه 
خدمات الکترونیک در شاهین شهر

سرپرســت شهردار شاهین شــهر ضمن اعالم آمادگی بیش از پیش شهرداری در احداث و اجرای پروژه ها 
و برنامه ها، همدلی و وفاق شــهرداری و شورای اســالمی شاهین شهر را مهم و ضروری دانست و گفت: 

خوشبختانه این مهم در راستای خدمت به شهروندان فهیم شهر اتفاق افتاده است.
احمدرضا پری تبار در ادامه تصریح نمود: به لطف خداوند متعال شــاهین شــهر در استان اصفهان از لحاظ 
ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف موقعیت بسیار خوبی دارد و ان شاء اهلل شهرداری و شورای اسالمی شاهین 
شهر بیش از گذشته با وحدت و همدلی گام های استوارتری برای شهر و شهروندان ارجمند برخواهند داشت.

سرپرست شــهرداری شاهین شهر در بخشی از ســخنان خود بابیان اینکه شاهین شهر به عنوان پایلوت 
شهرهوشمند انتخاب گردیده گفت: در این شهر معیارها و زیرساختهای یک شهر هوشمند از قبیل دانش و 

خالقیت ، ســطح سواد باال، فرهنگ شهرنشینی و... وجود دارد و خوشبختانه تاکنون در این زمینه اقدامات 
مطلوبی در راستای رفاه حال شهروندان در شهرداری صورت گرفته است.

پری تبار با بیان اینکه ایجاد یک شهر هوشمند می تواند تأثیر بسزایی در فرهنگ شهرنشینی، عملکرد مدیریت 
شهری و از طرف دیگر بازتاب مثبتی در استان و کشور داشته باشد گفت: امیدواریم با ایجاد یک شهر هوشمند 

سطح کیفیت زندگی شهروندان بیش از پیش بهتر و شاهد توسعه همه جانبه شهر باشیم.
وی در پایان به پروژه های عمرانی در سطح شهر اشاره نمود و افزود: با تالش و کوشش همکاران خدوممان 
پروژه های بسیار خوبی در دست اقدام می باشد که ان شاء اهلل با تالش شبانه روزی در آینده نزدیک بهره 

برداری و تقدیم شهروندان گرانقدر خواهد شد.

این شــهید بزرگوار ســازنده اولین بنای مســجد شاهین 
شهر)مسجدالمهدی خیابان فردوسی(، بانی برگزاری جلسات 
دعای ندبه، روضه و جلســات خانگی در شاهین شهر، مداح 
مهدیه تهران، بانی تشکیل دهنده اولین هیأت در شاهین شهر، 
پاسدار امام و جماران، لیدر و سرتیم برگزاری راهپیمایی های 
قبل انقالب بر ضد رژیم، معماری متخصص و معتقدر در کار 
خود، پدر شهید ابوالفضل کریمی اینها همه بخشی از سوابق 
شهید جاویداالثر و مداح اهل البیت حاج نقی کریمی معروف 
به معمار کریمی است که بیشتر مردم شاهین شهر حتی با نام 
وی غریب هستند. او از سال ۵۱ به شاهین شهر عزیمت کرد 
و خدمات فراوانی را ارائه داد. از همان ابتدا فعالیت های مذهبی 
خود را انجام داد و در زمینه ســاخت و ســاز و معماری سهم 
بســزایی در شهر داشت. با توجه به شرایط آن دوران شاهین 
شــهر و حضور آمریکایی ها در شهر و عدم وجود مسجد به 
همت و یاری مردم مذهبی مسجد المهدی را ساخت. از جمله 
دیگر فعالیت های عمرانی ایشان، خانه های چوبی، دانشگاه 
مالک اشــتر، گز قدس، مجتمع تجاری معینی و بی نظیر به 
شمار می آید. در اوایل انقالب با توجه به دستور حضر امام )ره( 
جهت تشکیل سپاه پاسداران در کشور به کمک چند تن دیگر 
از متدینین شهر سپاه شاهین شهر را تشکیل دادند و در اولین 
تجربه و فعالیت در ســال ۵8 به کمک تعدادی از بچه های 
مومن و انقالبی شهر به یاری مردم طبس)داستان صحرای 
طبس( شتافتند. او در سال ۶۱ به اسارت دشمن در می آید و 
در محرم یکی از سال های اسارت او را به محلی دیگر منتقل 
کردند و پس از شکنجه های بسیار دیگر خبری از او بدست 

نیامد و جز شهیدان مفقوداالثر ثبت شد.

 معرفی شهدای
 شهرستان شاهین شهر و میمه

     شهید حاج نقی
 معمار کریمی

سرپرست شهردار شاهین شهر خبر داد:

همدلی و وفاق شهرداری و شورای اسالمی 
شاهین شهر برای خدمت به شهروندان
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کرونا همســایه دیوار به دیوار ماست البته نه از آن همسایه 
هایی که اهل رفت و آمد نیستند و کاری به کارمان ندارند؛ 
بلکه برعکس! از آن همسایه هایی است که دوست دارد در 
زندگی ما سرک بکشــد و اگر قدری وا بدهیم حتی دست 
های نامرئــی اش را با پررویی روی گلویمان بگذارد و آن 

قدر فشار دهد که... بگذریم! 
کرونا همســایه دیوار به دیوار ما شاهین شهری ها است. 
برایش هم فرق نمی کند که هستیم و چه کاره ایم. بزرگ 
و کوچــک و پیر و جوان و خرد و کالن را به یک چشــم 
می بیند. کرونا از همســایه دیوار به دیوار هم به ما نزدیک 
تر اســت. آن قدر نزدیک که همین چند وقت پیش سراغ 
نماینده ما در مجلس هم آمد که البته قضیه به خیر گذشت! 
کرونا همسایه خوبی نیســت. همسایه ای نیست که بشود 
بدون ماســک با او احوالپرسی کرد. مسئوالن بهداشتی هم 
برای مواجهه با این همسایه خشن، استفاده از ماسک را مدام 
توصیه می کنند اما چند روزی است شاهین شهر هم مثل 
خیلی از شهرها دوباره با کمبود ماسک رو به رو شده است. 
این روزها شهروندان شاهین شهری به برخی داروخانه ها که 
مراجعه می کنند عبارت »ماســک نداریم« را کم و بیش در 
ورودی داروخانه می بینند و همین موضوع باعث شده است تا 
شاهین شهری  ها برای تهیه ماسک به زحمت بیفتند و برای 
تهیه آن به چندین داروخانه مراجعه کنند تا بتوانند چند عدد 

ماســک تهیه کنند. مریم یکی از شهروندان شاهین شهری 
در گفت وگو با خبررسان با ادعای این که برای تهیه ماسک، 
چهــار پنج تا  داروخانه را رفته مــی گوید: اغلب داروخانه ها 
ماسک ندارند و یا اگر هم داشته باشند یک یا دو ماسک به هر 
نفر می دهند و این موضوع باعث شده است تا هر روز بخشی 

از وقت خود را برای تهیه ماسک اختصاص بدهم. 
این شهروند شاهین شهری با بیان اینکه قیمت ماسک های 
فیلتردار هم بسیار باال بوده و برای استفاده روزمره به صرفه 

نیست، افزود: ماسک های فیلتردار و یا سوپاپدار را به قیمت 
گــزاف به فروش می رســانند در حالی کــه برای مصرف 
روزانه خرید این نوع ماســک ها به ویژه برای خانواده های 

پرجمعیت اصال به صرفه نیست. 
علیرضا محمودی دیگر شهروند شاهین شهری در گفت وگو 
با خبررســان با بیان اینکه تامین ماســک برای من بسیار 
سخت است، اظهار داشت: هر روز به داروخانه های مختلفی 
در سطح شهر مراجعه می کنم تا بتوانم ماسک بخرم چراکه 

من شــاغل هســتم و مجبورم برای حفظ سالمتی خود از 
ماسک استفاده کنم. 

این شهروند شاهین شهری با بیان اینکه در خبرها کمبود 
ماسک را تکذیب کردند، گفت: تولید میلیون ها ماسک در 
کشور از ســویی به مردم امید می دهد اما در حقیقت برای 
خرید ماســک با مشکل مواجه هســتیم و این موضوع با 
اظهارات مسئوالن در تناقض است و بر همین اساس الزم 

است در این زمینه چاره ای ا ندیشیده شود. 

زهرا حســینی نیز در گفت وگو با خبررســان با بیان اینکه 
قیمت ماســک در داروخانه های سطح شهرستان شاهین 
شــهر متفاوت است، گفت: برخی داروخانه ها سه ماسک را 
دو هزار تومان و برخی دیگر دو ماســک را دو هزار تومان 
عرضــه می کنند و این موضوع اهمیــت نظارت را بیش از 

پیش آشکار می سازد. 
برای تهیه گزارش به یکی از مراکز درمانی می روم. مردی 
جوان، زن نســبتا مسنی را که بی حال روی ویلچر نشسته، 
با چشــم های بی حال و لب های کبود جلوی میز پزشک 
می آورنــد. دقیق تر که به صــورت زن نگاه می کنم طرح 
کمرنگی از یک لبخند ساده می بینم؛ شاید برای اینکه پسر 
جوانش این همــه دارد تقال می کند یا اینکه حاال خیالش 
راحت است که توی مرکز درمانی است و هر اتفاقی هم که 

بیفتد، به داد آدم می رسند. 
دکتر می پرسد: چی شده؟ 

- آقای دکتر  مادرم حالش خوب نیســت. می ترسیم کرونا 
گرفته باشد. 

- پس چرا ماسک نزده؟ 
 - آخه نمی تونه خوب نفس بکشه. 

- وزنش چقدره؟ 
حتما دکتر هم به همان چیــزی فکر می کند که من فکر 
می کنم؛ ضعف شدید بدنی، کمبود ویتامین و سوءتغذیه که 
بدون تخصص و معاینه هم قابل تشخیص است. چه کسی 
می داند؛ شــاید اگر مبتال هم شده، خیریتی در این بیماری 
برایش باشــد؛ باالخره اینجا چند تا سرم و آمپول ویتامین 

تزریق می کنند! 
داخل کریدور مرکز درمانــی آدم های زیادی وجود دارند. 
یک لحظه برای خودم نگران می شــوم و ماسکم را لمس 
می کنم تا مطمئن شوم شل نشده. فالگوش می ایستم و به 

صدای بیماران و همراهانشان گوش می دهم.  
- عمــه خیلی درد داری؟ الهی بمیرم، آخه این چه درد بی 
درمونیه! چند دقیقه دیگه بســتری میشی نگران نباش، تو 

دختر شجاعی هستی! 
بــا خودم فکر می کنم یعنی ایــن دختر کرونا دارد؟ ظاهرا 
قضیه که این را نشــان می دهد. یکی از پرستارها با چند 
برگ کاغذ، سمت شــان می رود و می گوید؛ بفرمایید از این 

طرف! 
داخل یکــی از بخش ها  زن و مردی با مســئول بخش 
درحال بگو مگو هســتند؛ آنها اصــرار دارند که بیمار قبلی 

کرونا داشته و ملحفه تخت عوض نشده. 
- آقای محترم خیال تون راحت، بنده خدا مشکل دیگه ای 

داشت. 
- پسرم تصادف کرده، خدای نکرده اینجا کرونا هم بگیره؟ 

خب یک مالفه چیه که تعویض نمی کنید؟ 
در محو

طه مرکز، یکی از مسئوالن درمانگاه به جوانی که با عصای 
زیر بغل راه می رود، تذکر می دهد که ماســک بزند وگرنه 

بیرونش می کند. جوان می گوید: 
 - ول کن عمــو! کرونا برای من نعمته، بذار بگیرم راحت 

بشم! 
- آقا  اگه با خودت درگیری  داری اینجا جاش نیســت؛ یا 
ماسک بزن یا برو بیرون، به خودت رحم نمی کنی به بقیه 

رحم کن! 
این جــوان هم مثل خیلی های دیگر که می شناســم به 
خاطر انبوه مشکالت اقتصادی یک جورهایی دوست دارند 
با خودشان و دیگران لجبازی کرده و کرونا را نادیده بگیرند. 
انگار فراموش کرده اند که کرونا همسایه بدطینتی است که 
دیوار به دیوار خانه ما مترصد لحظه ای اســت که هست و 
نیســتمان را برباد دهد. کرونا یک نام کلیشه ای نیست که 
در گذر زمان فراموش شود. کرونا در کوچه پس کوچه ها، 
در فروشگاه ها، در پارک ها و بوستان ها در کمین نشسته 
و می خواهد حق همســایگی را به سبک خودش ادا کند. 
پس کمی جدی تر به این قضیه نگاه کنیم و کام خودمان 

و خانواده هایمان را با یک بی احتیاطی ساده تلخ نکنیم.

کرونا ؛ این همسایه دیوار به دیوار ما 

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: برخی رسانه های معاند با هدف کاستن 
از اهمیت سفر مصطفی الکاظمی به ایران به حواشی می پردازند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس ، درباره حاشیه سازی 
برخی رســانه ها در مورد دیدار مقام معظم رهبری و مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق اظهار داشــت: اگر کسی توجه کند خواهد دید که 
اتاق محل دیدار همان اتاق دیدارهای رهبر معظم انقالب است و فقط 

صندلی ها جابجا شده بودند.
وی افــزود: دیدار مقام معظم رهبری با الکاظمی در شــرایطی برگزار 

می شــود که شیوع کرونا در تمام دنیا وجود دارد بنابراین در دیدارهای 
قبلی مقام معظم رهبری صندلی ها به گونه ای دیگر چیده شــده بود و 
اکنون به درســتی با فاصله بیشتری تنظیم شده است واین کار درستی 

است و باید از مسئوالن دفتر تشکر کرد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: برخی رسانه ها به جای پرداختن 
به متن به دنبال حواشــی هستند و به نظر می رسد این فضاسازی ها در 
راســتای کاهش اهمیت این گونه ســفرها و محتوایی که مقام معظم 
رهبری به صراحت در خصوص دشــمنی آمریکا با ملت عراق و ایران 

بیان فرمودند صورت می گیرد که آمریکایی ها، رســانه های خارجی و 
ایادی آن در داخل کشور کلید زدند.

نماینده شاهین شــهر در مجلس گفت: بعید نیســت کســانی که این 
حواشــی را ایجــاد کردند چک هــای دالری گرفته باشــند که البته 
در بســیاری مسائل دیگر ما شــاهد این بودیم که برخی ها که چنین 
دریافت هایی داشــتندو در موضوع کرســنت ما دیدیم که بیش از ۵۰ 
رســانه در آن زمان چک هایی گرفته بودند و حتی علیه منافع کشــور 

قلم فرسایی کرده بودند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عنوان کرد:

رسانه های معاند با حاشیه سازی در پی کم اهمیت 
کردن سفر نخست وزیر عراق به ایران هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر و میمه گفت: 
پویش مردمی همدلی و اتحاد فرا منطقه ای شاهین شــهر در راســتای 
کاهش اثرات اجتماعی، روانی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا، تشکیل 
شده است. ناصر حسینی منجزی با اشاره به شیوع ویروس کووید ۱۹ از 
اسفند ۹8 و تأثیرات مخرب همه جانبه آن در جامعه، اظهار کرد: شیوع 
و گسترش ویروس کرونا تأثیرات منفِی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
بسیاری بر جامعه گذاشت به طوری که نیاز به تزریق امید، ایجاد نشاط 
اجتماعی و بازگشــت به شرایط عادی در وجوه مختلف زندگی بیش از 

گذشته احساس می شود.
وی، با بیان اینکه در شاهین شــهر و میمه پویش های مردمی همگام و 
همراه با نهادهای مختلف به کارزار مبارزه با کرونا وارد شــده اند، افزود: 
از ۱۴ اسفند سال گذشته پویش مردمی همدلی و اتحاد در شاهین شهر 
با رویکرد تولید و توزیع اقالم بهداشتی نظیِر ماسک، گان، لباِس ایزوله، 
لباس جراحی به بیمارســتان گلدیس شاهین شــهر، شبکه بهداشت و 

درمان، درمانگاه ها و هالل احمر تشکیل شد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شــهر و میمه، 
حیطه فعالیت پویش مردمی همدلی و اتحاد را فرا منطقه ای دانســت و 
خاطرنشان کرد: خدمات این پویش پس از تأمین نیازهای کادر بهداشت 
و درمان شهرستان به چادگان در استان اصفهان، استان لرستان، استان 

هرمزگان و بخش هایی از عسلویه نیز ارسال شد.
وی، نیروهای جهادی و داوطلب این پویش را ۱۳۰ نفر دانست و ادامه 
داد: تعدادی از بانوان سرپرست خانوار عضو این پویش، همگام با مدافعان 
ســالمت و نهادهای اجرایی به مقابله با کرونا پرداختند، همچنین این 
پویش با تولید ۹8 هزار ماســک و ۱۵ هزار گان تاکنون، یاری رســان 

مدافعان سالمت بوده  است.
حسینی منجزی، از پیوســتن تولیدی های پوشاک شهرستان، به این 
پویش خبر داد و افزود: تولیدی پوشــاکی که در شهرســتان با ۱۵ زن 
سرپرست خانوار تشکیل شده است، تا کنون ۹۰ هزار ماسک، ۱۰ هزار 
گان و ۴ هــزار لباس ایزوله تولید کرده، همچنین تا کنون بیش از هزار 

پک اقالم بهداشــتی و سبد کاالی معیشــتی در راستای طرح اکرام و 
مواسات در شهرستان به خانوارهای آسیب دیده از کرونا اهدا شده  است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر و میمه، با تأکید 
بر لزوم برنامه های جایگزین در راستای دستورات سلبی، گفت: پیشگیری 
از شــیوع کرونا و مقابله با اثرات مخــرب این ویروس نیازمند پرهیز از 
برخی فعالیت های روزانه پر خطر است که در راستای اجرایی شدن آن ها 
باید تدابیر و راهکارهای جایگزین عملی و علمی مطابق با پروتکل های 

بهداشتی اندیشیده شود.
وی، تصریح کرد: ســتاد مقابله با کرونا در شهرستان در راستای تزریق 
امید، تقویت روحیه، ایجاد نشــاط اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی 
از شــیوِع ویروس کرونا عالوه  بر آموزش های درون و برون سازمانی، 
برگــزاری دوره هــای مجازی مدیریــت بحران، مقابله با اســترس و 
برطرف کردن اضطراب برای عموم جامعه، اقدام به برگزاری کتابخانه 

الکترونیک، مســابقات مختلف فرهنگی مذهبــی در فضای مجازی، 
مالقات بــا خانواده های مدافعان ســالمت و راه انــدازی کمپین های 
خودباوری و توانمنــدی برای مبتالیان و خانواده های آنان برای مقابله 

با کرونا کرده است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر، خبرنگاران 
حرفه ای را هنرمندانی خالق دانســت و خاطرنشان کرد: یک خبرنگار 
حرفه ای بایــد در انعکاس خبر صداقت و امانت داری را پیشــه کند و 
واقعیت ها و خطرات احتمالی را به دور از تحریف و ایجاد رعب و وحشت 

در جامعه منعکس کند.
حسینی منجزی، با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اطالع رسانی مقابله با 
کووید ۱۹ در شهرســتان، گفت: با خاطیان در شبکه های مجازی که با 
انتشار اخبار کذب باعث ایجاد رعب و تشویش اذهان عمومی در جامعه 

شوند، پس از اخطار اولیه در صورت تکرار، قاطعانه برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین شهر و میمه

پویش همدلی از شاهین شهر تا هرمزگان

️ زینب زمانی ناغانی

 رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی با یادآوری نطق 
خود با عنوان »گرانی افســار گسیخته قیمت مسکن و نرخ اجاره 

بهاء« در پاییز سال ۹8 و قرائت آن در صحن شورا تصریح کرد: 
الزم اســت از فرمانداری و دادســتان محترم جهت پیگیری و 
تشکیل چنین جلسه ای و تاکید بر نظارت بیشتر و کنترل قیمت 

ها قدردانی نمایم.
علی فتحی گفت؛ اعضای شــورای شــهر به عنوان نمایندگان 
مردم همواره با مشــکالت مــردم از نزدیک در ارتباطند و یکی 
از دغدغه های اعضاء شــورا موضوعاتیست که با معیشت مردم 

ارتباط مستقیم دارند. 
وی افزود؛یکی از دالیل افزایش قیمت مسکن همانطور که دیگر 

همکاران محترم به آن اذعان داشتند، می توان عدم هماهنگی 
طرح تفصیلی و جامع شــهر با وضع موجود شاهین شهر را بیان 
کرد. در دو سه ساله اخیر با مطالعه بر این طرح ایرادات کارشناسِی 
فراوانی گردآوری و به مسووالن در وزارت راه و شهرسازی ارائه 
دادیم. در همین راســتا این مهم یکی از مواردیست که مدیریت 

جدید شهرداری باید پیگیری الزم را انجام دهد. 
فتحی در ادامه گفت؛یکی از علل افزایش قیمت مسکن در سطح 
کالن کشــوری را می توان به عدم نظارت بر مشاورین امالک 
اشاره کرد؛ حقیقتا شاهد رقابت های کاذبی بین مشاورین امالک 
درســایه ی عدم نظارت دستگاه ها و نهاد های مربوطه هستیم 
تا حدی که شــفاف عرض کنم موضوع مسکن و اجاره بهاء از 

دستمان)مسووالن( در رفته است 
از یک طرف کارشناســی برای تعیین نرخ مسکن و اجاره بهاء 
منطقی و واقعی نیست و همین امر سبب شده وقتی فروشنده به 
واحد مشاور امالک مراجعه می کند قیمت سلیقه اِی مدنظرش 
را به مشــاور امالک تحمیل نموده و حتی بعضا اینگونه عنوان 
نماید که اگر بیش از قیمت تعیین شده ملک مورد نظر  فروش 
رفت سهم واحد امالکی شود!! که این عامِل شکل گیری رقابت 
کاذبی میان متصدیان امالک شده به عنوان نمونه طبق بررسی 
و گزارشات واصله شاهد افزایش قیمت ملک ۲۰۰ میلیون تومانی 

به ۵۰۰میلیون تومان هستیم. 
رئیس کمســیون خدمات شهری شــورای اسالمی شهر افزود؛ 
ضروریســت اتحادیه امالک، اتاق اصناف و تعزیرات به این بی 
قانونــی ورود جدی نموده که چرا نحوه قیمــت گذاری در بازار 

مسکن و اجاره بهاء اینگونه است.

رئیس کمسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر عنوان کرد:

موضوع گرانی مسکن و نرخ اجاره بهاء 
از دستمان در رفته است

رقابت کاذبی میان مشاورین امالک شکل گرفته !
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هفته نامه خبري، ورزشي، فرهنگي و اجتماعي شهرستان شاهین شهر و میمه

مطالب و نوشته هاي خبررسان لزوما دیدگاه گردانندگان آن نمي باشد.

برای ارتباط با دادستان  محترم و همچنین ریاست محترم 
دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه با سامانه های 

پیامکی روبرو در ارتباط باشید.

قابل توجه شهروندان محترم شهرستان شاهین شهر و میمه
سامانه پیامکی ارتباط با ریاست دادگستری 

100031445222066
سامانه پیامکی ارتباط با دادستان

100031445222038

 رئیس شورای اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه در جلسه رسمی شورا  گفت: 
باتوجه به تشدید اوضاع کرونا در کشور و وضع نگران کننده ای که بوجود آمده و همچنین استان اصفهان نیز در وضعیت 
هشــدار قرار گرفته؛ از شهروندان فهیم و فرهیخته در شهرها و روستاهای شهرستان تقاضامندم رعایت پروتکل های 

بهداشتی )استفاده از ماسک و شست و شوی مکرر دست ها( را جدی بگیرند. 
اسماعیل فرهادی گفت؛ در همین راستا به واسطه وضع موجود شاهد افزایش مصرف آب هستیم و وضعیت در این زمینه 
با نابسمانی هایی مواجه شده تا جایی که در برخی محالت شهری و روستایی مشکل آب داریم. مردم همانند موارد دیگر 
که همیشه پایبند به رعایت الگوی مصرف هستند در مصرف آب نیز صرفه جویی نمایند تا توزیع آب به نحو مناسب تری 

به محالت دچار افت فشار آب انجام گیرد. 

فرهادی در ادامه گفت:  از عوامل آبفا که در این برهه به صورت ۲۴ســاعته مشــغول به خدمت اند تا شبکه توزیع آب 
دچار اختالل نشود ضمن قدردانی از زحماتشان خواستار اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی جهت رفع معضل افت فشار در نقاط 

مختلف شهرستان هستیم. 
  وی در بخش دیگری از جلســه که به موضوع مســکن و اجاره بهاء اختصاص داشــت به طرح تفصیلی اشاره کرد و 
گفت: تاکنون طی دو نشست در خصوص ایراداِت طرح تفصیلی با مسووالن کشوری صحبت کرده ایم در خواستمان از 
مسووالن استانی بویژه معاونت عمرانی استانداری برگزاری جلسه کمیسیون ماده۵ است. واهلل شورای شهر بدنبال بهبود 

وضعیت مسکن شهر هست اما مسووالن استانی هیچ همراهی در این زمینه نکرده و نمی کنند!

رئیس شورای شهرستان عنوان کرد؛

شورای اسالمی شهر همواره در بهبود وضعیت مسکن پیش قدم بوده است

ادامه از شماره قبل
شهرمطلوب:

   شــهرمطلوب شهری است که با تکیه بر مدل توسعه ی پایدار محلی 
و با تأکید بر حکمرانی شهری دارای سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و 

محیطی قوی به دنبال توسعه ی درون زا است.
جان کاساردا )۲۰۱۱( بر نقش رشد شبکه های حمل و نقل تمرکز یافته 
در این شــهرها و نقش آفرینی طبقه ی خالق اشاره کرده است. وی از 
شهر مطلوب به عنوان شهر جذب کننده یاد می کند. میچل پورتر نیز بر 
ویژگی محلی گرایی شهر مطلوب تأکید می کند، عده ای از نویسندگان 
هم بر نقش قوانین مطلوب و کارایی اقتصادی این شهرها تأکید دارند. 
مدل های جدید شهر مطلوب نیز با شهروندان جذاب و کارآفرین مسلط 
شده است، این شــهرها به این دلیل مطلوب هستند که ظرفیت جذب 

مهاجران بالقوه را دارند.
   کارشناسان زبده معماری جهان معتقدند که اگر شهری بر اساس اصول 
صحیح معماری و شهرسازی ساخته شود، نیازی به عناصر اضافه برای 
زیباتر شدن ندارد؛ چرا که اگر بر اساس این اصول همه چیز سر جای خود 
باشد، شهروندان از حضور در شهر احساس رضایت می کنند. اما موضوع 
این اســت که شهرهای امروز کشــور ما به دلیل رعایت نشدن اصول 
شهرسازی در آنها، تالش می کنند تا با ارائه عناصر اضافی تحت عنوان 

نمادها و آرایه  های هنری شهر را زیبا کنند.
   موضوع آرایه ها و نمادها در منظر شــهری تجلی بدیهی ســاختار و 
زیربناهایی اســت که شــهر از طریق آن ایجاد شده است. شهرسازی از 
طریق برنامه های شهرسازی مثل طرح جامع و تفصیلی به وجود می آید. 
تقریبا می توان گفت اکثر تخصص های علوم انسانی و حوزوی در ایجاد 
یک شهر به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند.شهر فقط ساختمان 

ســازی و جاده سازی نیست. شهر فضای انسانی است که روابط فردی، 
خانوادگی و اجتماعی در آن شکل می گیرد. بنابراین باید بگویم که مساله 
آرایه ها و نمادها در مقابل ســاختار اصلی شهر جنبه فرعی دارد. شهری 
مطلوب است که بر اساس طرح های باالدستی شهرسازی ساخته شود به 
ویژه آن که مســائل خدمات و سرانه های شهری باید به صورت مطلوب 
درآن فراهم باشد. در این صورت دیگر نیازی به عناصر اضافه نیست.در 
عصر حاضر با جهانی شدن و تغییرات شتابان در اقتصاد شهرهایی چون 
شــانگهای، هنگ کنگ، توکیو و ... شاهد مفهوم نوظهوری چون شهر 
مطلوب در مطالعات شــهری هســتیم. به طوری که مفهوم یاد شده در 
رقابت مستقیم با شهرهای جهانی قدیمی )چون نیویورک، لندن و پاریس( 
بیشتر از گذشته توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است.     در یک 
شهر مطلوب شاخصه های فرهنگی، از قبیل ساختار تطبیق فضای شهری 
با فرهنگ شهروندان آن شهر و احساس نشاط و شادابی در شهر و ایجاد 
فضای سالم و امن برای زندگی از جمله موارد ضروری و عینی است که 
وجود آنها موجب آرامش و بالندگی شهروندان می شود و همه این موارد 
در کنار پرورش خالقیت و توسعه شرایط فکری و علمی شهروندان، تنها از 
طریق مدیریت فرهنگی سازنده و توانمند در حیطه شهری امکانپذیر است.
   در موازد عدیده ای شــاهد توسعه شهرهای زیبایی هستیم که دارای 
امکانات متعدد برای زندگی هستند و عموم نیازهای مادی شهروندان را 
به خوبی مرتفع می ســازد، با این حال مشکل عمده ای که در برخی از 
این شهرها شاهدیم عدم توجه به معیارهای فرهنگی در جهت دهی به 
ساختار شهری می باشد که این موضوع طی زمان های مختلف موجب 
ایجاد مشکالت مختلفی گردیده که منجر به نارضایتی شهروندان گشته.

    احساس تعلق شهری در ساختار شهری عمده ترین عامل در پاسداشت 
هر شهری می باشد که اگر در توسعه مناسب و مطلوب یک شهر مورد 

اغماض قرار گیرد، و یا ساختارهای آن مورد بی توجهی قرار گیرد، منجر 
به کوتاهی عمر شــهر و کم رنگ سازی برندهای ساخته شده در شهر 
خواهد شد و قاعدتا هر شــهری را که مبتال به این فقدان شود از گروه 
شهرهای مطلوب خارج می سازد.    بنابراین در بین کلیه شهرهای خوب 
موجود در دنیا، اولین عامل موثر در شــکل دهی به آن، عامل فرهنگی 
است و سایر فاکتورها بر اساس این عامل شکل یافته و رشد نموده اند و 
این امر مستلزم مدیریت قوی و توانمند در حوزه مدیریت فرهنگی است 

که در دل مدیریت شهری سازنده جای گرفته باشد. 
نتیجه گیری:

   در شهرها توسعه فرهنگی مبنای توسعه مطلوب شهری است و از این 
رو با ایجاد بستر مناسب فرهنگی می توان تحقق توسعه در ابعاد مختلف 
شهری را به نظاره نشست. مدیریت فرهنگی صحیح فرآیندی است که 
یک شهر را از وضعیت نامطلوب به سمت شرایط مطلوب سوق می دهد 
و در این بین توســعه شهری فرآیند کمی و کیفی است که بر تمام ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شــهر تاثیر می گذارد. و اگر به خوبی بر 
پایه فرهنگ و توسعه شکل گیرد همچون سازه ای مستحکم خواهد بود 
که به ثبات رسیده و پایدار است. با اینکه قریب به اتفاق صاحب نظران 
در سال های گذشته معتقد بودند توسعه فقط دارای مفهومی اقتصادی 
است ولی اکنون این موضوع به کل تغییر کرده و مشخص شده است که 

مبنای هرنوع توسعه شهری، توسعه فرهنگی است.
   از آنجا که دغدغه اصلی رســیدن به توســعه شهرهای مطلوب همه 
جانبه بوده و مبنای این توسعه فرهنگ شهروندان است، پس الزم است 
در ارتقای فرهنگی جامعه تالش و برنامه ریزی های الزم صورت گیرد. 
داشــتن صرف نگاه سخت افزاری و عمرانی مسیر توسعه پایدار شهری 
را ناهموار می کند و در این بین باید به موضوع توســعه فرهنگی توجه 

کرد. همچنین ایجاد امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به 
منظور شناخت جایگاه خویش و افزایش علم و دانش و افزایش توانایی ها 

از ضرورت های توسعه شهری به حساب می آید.
باید برای توسعه شهرهای مطلوب مردم فکر کنند و برنامه ریزی کنند 
و ابتکار عمل داشــته باشند و مسائل شــهری را اداره کنند و در مسائل 
مختلف مشارکت عمومی داشته باشند چرا که مشارکت شهروندی باعث 
به نتیجه رسیدن و باال رفتن بازدهی خدمات و طرح های مختلف اجرا 

شده در شهر می شود.
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بررسی تاثیر بهینه مدیریت فرهنگی بر توسعه شهرهای مطلوب

مدیر شــبکه بهداشت و درمان شاهین شــهر و میمه از فوت ۴۰ 
شــهروند شاهین شــهر بر اثر ابتال به کرونا، موج شــدید کرونا و 
تداخل بیماری های تنفسی در پاییز با ادامه روند انتقال و گسترش 

ویروس کرونا و پلمب 8۵ واحد متخلف، خبرداد.
 علی پارسا در نشست خبری که در سالن اجتماعات شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان برگزار شد، با اشاره به پیک دوم کرونا و همه 
گیری مجدد این بیماری، اظهار کرد: از آغاز شیوع ویروس کووید 
۱۹ در شهرســتان، تست کرونا بیش از هزار نفر مثبت شد، که از 

این تعداد حال ۲۶۵ نفر بهبود یافته، ۳۳ نفر در بیمارستان بستری 
شــده، ۷۲۰ نفر در قرنطینه خانگی دوران نقاهت و درمان را طی 
کردند و متاسفانه ۴۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند.

وی بــا بیان اینکه در پیک اول، بیشــترین موارد ابتال و مرگ به 
بیماران زمینه ای متعلق بود افزود: در پیک دوم شیوع کرونا، عالیم 
و ســاختار بیماری، شــاخص ها و پروتکل ها همه گیری بیماری 
دستخوش تغییرات شــده، به نحوی که جامعه آماری بیانگر 8۵ 
درصد از مبتالیان در رنج ســنی ۳۰ تا ۶۰ سال، ۲۶درصد باالی 
۶۰ ســال، ۱۰ درصد زیر ۳۰ سال، ۴درصد بین ۵تا ۱8 سال و ۲ 

درصد زیر ۵ سال است.

پارسا، بیشــترین آمار فوت را متعلق به شــهروندان شاهین شهر 
دانســت و ادامه داد: برطبق آمار و شواهد ۶۵ درصد جامعه آماری 
متوفیان را اقایان و ۳۵ درصد را بانوان تشکیل داده اند، همچنین در 
پیک دوم شیوع کرونا شاهد فوت بیماران بدون بیماری پیش زمینه 

ای نیز بوده ایم.
به گزارش ایسنا، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین 
شهر و میمه با اشاره به اینکه شهروندان عناصر اصلی در ابتال به 
بیماری یا کنترل و مهار چرخه انتقال ویروس کرونا هستند، افزود: 
در پیک اول شــیوع کرونا فقدان یا حضور کمرنگ شهروندان در 
اماکن و معابر عمومی منجر به کاهش موارد ابتال به بیماری شد. 
ایــن روند با رفع محدودیت ها و حضور گروه های آســیب پذیر در 

ترددها و تجمعات مجددا سیر صعودی گرفت.
وی ادامــه داد: همچنین ناشــناخته بودن چرخــه انتقال و ترس 
عمومــی از ابتال به بیماری در پیک اول، رعایت ســختگیرانه تر 
عموم شــهروندان را در بر داشت، در حالی که در پیک دوم شاهد 

سهل انگاری و ساده انگاری بیماری و عواقب ابتال با آن هستیم.
وی، با تاکید بر ضرورت کنتــرل و مهار همه گیری کووید ۱۹ تا 
پایان مردادماه، افزود: نگرانی وزارت بهداشــت و درمان از تداخل 
همه گیری کرونا و تداوم روند ایجاد شــده تا نیمه شــهریورماه با 
شروع فصل پاییز و آغاز شیوع آنفلوآنزا و بیماری های تنفسی است 

که می تواند شرایط حاد و بحرانی ایجاد کند.
پارســا، نقش رســانه در اطالع رســانی، آموزش و کنترل شیوع 
همه گیری کرونا و نهادینه کردن همزیســتی بــا این ویروس را 

موثر دانست و افزود: اصحاب رسانه می توانند با استفاده از اعتبار، 
جایگاه و توانمندی رسانه خود، اطالعات و آموزش های مستند و 
مورد تایید وزارت بهداشت و درمان را در راستای آگاهی بخشی و 
آموزش شهروندان منتشر کرده و بر کنترل و کاهش چرخه انتقال 

بیماری تاثیر مثبت داشته باشند.
وی، با تاکید بر پرهیز از ایجاد رعب و وحشــت در راستای آگاهی 
بخشی، تصریح کرد: اصحاب رســانه و خبرنگاران باید با تزریق 
امیــد در میان آحاد جامعــه واقعیت ها را منعکس و در راســتای 
فرهنگسازِی زندگی مسالمت آمیز با کرونا و رعایت پروتکل های 

بهداشتی بدون ایجاد رعب و وحشت عمومی گام بردارند.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه، با 
تاکید بر زدن ماسک هنگام خروج از خانه، خاطرنشان کرد: در برهه 
ای از زمان قرار داریم که ســه نوع رفتار اجتماعی در همزیستی 
با کرونا باید اجرا شــود، مهمترین آنها استفاده صحیح از ماسک 
)پوشاندن کامل تیغه بینی تا زیر چانه( هنگام خروج از منزل است، 
دومین رفتار حائز اهیمت عــدم تجمع و حضور در اماکن و معابر 
شلوغ و پرتردد، مراسم های شادی و غم، رعایت فاصله اجتماعی 
۱.۵ متر است و آخرین راهکار مقابله رفتاری شست وشوی مداوم 
دســت ها با آب و صابون و ضدعفونی سطوح و دستها در راستای 

پیشگیری از بیماری است.
وی با اشــاره به چهارهزارو ۲۰۲ بازدید شبکه بهداشت و درمان 
از اماکــن عمومی بانک ها و ادارات از آغاز شــیوع کرونا، افزود: 
در بازدیدهایی که از مراکز و اماکن عمومی شهرســتان 8۵ واحد 

متخلف شناســایی و پلمب شد، در این راستا شهروندان می توانند 
با خودارزیابی و بررســی دقیق رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اماکن، فروشگاه ها، بانک ها، ادارات، نهادها و انعکاس آن از طریق 
ســامانه ۴۵۲۳۲۵۴۹ واحد مبارزه با بیماری های واگیر شــبکه 
بهداشت و درمان شاهین شهر از ۷ صبح تا ۱8 بعد ازظهر و سامانه 
۴۵۲۳۲۵۹۱ گروه مهندســی بهداشــت محیط شبکه بهداشت و 
درمان از ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر در راســتای پیشگیری و قطع 

زنجیره انتقال کرونا موثر باشند.
معاون شبکه بهداشــت و درمان شاهین شهر و میمه نیز، با بیان 
اینکه بر اساس گزارش سیب سالمت )پرونده الکترونیک سالمت( 
تعداد خدمات ارائه شــده در ســه ماهه اول امسال به شهروندان 
بیش از کل خدمات در ســال ۹8 بوده اســت، اظهارکرد: با توجه 
به محدودیت نیروی انســانی در شبکه از ســایر ادارات، اصناف، 
سپاه بســیج و گروه های مردم نهاد در راستای نظارت بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی دعوت به همکاری شده است.
ملیحه زیبنده پور، تصریح کرد: افــراد و نیروهای داوطلب پس از 
آموزش و دریافت کارت سالمت به ارزیابی اماکن عمومی پرداخته 
در مرحله اول به واحد متخلف تذکر و اخطار می دهند و در صورت 
تکرار با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان از طریق مراجع قضایی 

با واحد متخلف قاطعانه برخورد خواهد شد.
در شهرستان شاهین شهرومیمه یک مرکز ۱۶ساعته نمونه گیری 
ســرپایی، دو مرکز 8 ســاعته در گز برخــوار و محله خانه کارگر 

مختص غربالگری و پاسخگویی به بیماران مشکوک است.

مدیر شبکه بهداشت شاهین شهر خبرداد:

کرونا جان 4۰ شهروند شاهین شهر را گرفت

️ عادله سادات هاشمی

 ماموران گشــت انتظامی یگان امداد با هوشمندی و اشرافیت باالی خود حین 
کنتــرل ورود و خروج خودروهای عبوری در محــور صفهان - تهران به یک 
دســتگاه خودرو وانت_مزدا که از جنوب کشور، به سمت تهران در حرکت بود 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
ماموران طی بازرسی از خودرو، تعداد ۴۰ گونی ۲۵ کیلویی، حاوی گردوی خارجی 

قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی بود را کشف کردند.
 ارزش این محموله مکشوفه برابر اعالم کارشناسان مربوطه یک_میلیارد_ریال 
اعالم شده اســت، پرونده مقدماتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

کمال حیدری، رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
پیش بینی می شود پاییز امسال شمار مبتالیان به  کرونا بین سه تا چهار برابر افزایش یابد.

هر هفته بیش از پنج میلیارد تومان برای تهیه لباس، ماسک و دستکش پرسنل بیمارستان های این استان هزینه 
می شود.

استفاده از ماسک تا ۹۰ درصد احتمال انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد و در صورتیکه هر ۲ نفر ماسک داشته 
باشند تا ۹8 درصد امکان انتقال ویروس کاهش پیدا می کند.

امکان انتقال ویروس کرونا در مکان های مسقف ۲۰ برابر بیشتر می شود بنابراین تا جایی که امکان دارد باید مراسم  
و جلسه ها در فضاهای باز برگزار شود.

ماسک های یکبار مصرف تنها تا سه یا چهار ساعت امکان استفاده دارند و ماسک های معمولی پارچه ای ۲ الیه 
برای مردم عادی جامعه مناسب و کافی است.

سرهنگ حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه:

گردو های قاچاق به مقصد نرسید
احتمال افزایش مبتالیان به کرونا در پاییز


