
آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شــماره 94/375/ش مورخ 94/11/13 شورای اسالمی شهر 

در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز را جهت واگذاری به بخش خصوصی از طریق 

مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداریها به فروش برساند، لذا کلیه متقاضیان 

شرکت در این مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حد اکثر تا تاریخ 95/2/1 به واحد امور 

مالی شهرداری مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 95/2/4 به واحد دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند. 

محمد حسن یاری- شهردار کوشک
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رییس جمهور:

 سال 95 ، سال کار و مدیریت
 برای اقدام و عمل در 
اقتصاد مقاومتی است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کلید حل مشکالت 
جاری عرصه   اقتصادی در داخل کشــور است و نباید به 
کلید زنگ زده و شــکننده ای که خارجی ها به ما نشــان 
می دهند، امید بست. سردار سید مسعود جزایری معاون 
امور بسیج و فرهنگ دفاعی ســتاد کل نیروهای مسلح با 
مضحک خواندن تالش اوباما در گره زدن تسهیل فرآیند 
لغو تحریم ها به توقف برنامه موشــکی کشــورمان اظهار 
کرد: پیمان شکنی و بدعهدی ذات منطق امریکایی است 
و معاهدات با دولت ها تــا هنگامی مقبول و مورد پذیرش 
و تمکین کاخ سفید است که کشــورها به گونه ای عمل 
کنند که خود را نیازمند سلطه امریکایی بدانند و بگویند 
ما تحت این ســلطه می توانیم منافع مورد نظر را تامین و 
امریکایی ها هم منافع خودشان را به دست آورند. وی افزود: 
البته محاسبات امریکایی در قبال جمهوری اسالمی و ملت 
ایران کامال غلط و اشتباه است و تجربه نشان داده است که 

هوشمندی نظام و بصیرت، آگاهی، غیرت مندی و...

نمایندگان مجلس شورای اســالمی با تصویب ماده ای از 
الیحه دایمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، جرایم 
سنگینی را برای اخالل در نظام بانکی تعیین و دست بانک 

مرکزی...

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:
به کلیدزنگ زده خارجی ها 

امیدی نیست

با تصویب نمایندگان؛
منصور حافظ خبر داد:بانک ها ۳ قفله می شوند

» رکود « در بازار  صنایع دستی اصفهـان
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نورهای رنگی جذابیت اصفهان 
را چند برابر می کند

کارت سوخت بنزین 
حذف و گازوئیل ماندنی شد

رشد ٧ برابری فروش نوروزی 
سینماهای استان اصفهان

شرایط حساس تیم ملی فوتبال 
و معمای کی روش

ورودی شهرکرد 
در کشورنمونه است
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حجت االس��ام حس��ن روحانی در دیدار با وزی��ر، مدیران و 
کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با تبریک س��ال 
جدید به همه کسانی که برای پیشرفت و آبادانی ایران اسامی 
تاش می کنند، گفت: سال ۹۵،  س��ال کار، تاش و مدیریت 

برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه حرکت هوشمندانه و شتابان 
به سمت توسعه و پیشرفت، نیاز کشور است و امروز تسهیات و 
فضای بهتری برای حرکت در این مسیر فراهم شده است، گفت: 
برجام ایجاد تسهیات الزم و برداشتن موانع است و فضایی را 
ایجاد می کند تا بتوانیم از همه امکانات به نفع مردم و توسعه و 

پیشرفت کشور استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه در س��ال های گذشته دشمنان ملت 
 ایران به دنبال این بودند ت��ا توانمندی و تاثیرگ��ذاری ایران 
در بازار جهانی انرژی را ح��ذف کنند در حالی که ایران قدرت 
بزرگ منطقه ای و یک کش��ور تاثیرگذار در انرژی به ش��مار 
می  رود، گف��ت: اگر ای��ن دولت می خواس��ت راه گذش��ته را 
 ادامه دهد، ام��روز صادرات نفت کش��ور به صفر می رس��ید. 
در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت 
را هم نمی توانس��تیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند  
وتاش های دولت، به نقطه ای خواهیم رس��ید که حق و سهم 

حضور ما در بازار بوده است.

رییس جمهور به اقدام��ات دولت برای ارتقا نق��ش ایران در 
 بازار ان��رژی و تاثیرات آن بر زندگی مردم اش��اره کرد و افزود: 
 دولت در عین ح��ال تاش کرده تا گام ب��ه گام، اتکا بودجه را 
 به درآمده��ای نفتی کاه��ش داده اس��ت و ب��رای اولین بار 
در تاری��خ بع��د از انق��اب، س��ال ۹۴ اولین س��الی ب��ود که 
 صادرات غیرنفتی بیش��تر از واردات غیرنفتی در کش��ور شد. 
روحانی اظهار داش��ت: امروز در تولید برخ��ی از مواد غذایی 
در حال رسیدن به خودکفایی هس��تیم به طوری که در سال 
۹۴، هش��ت میلیون تن گندم از کش��اورزان خریداری شد و 
امسال بودجه الزم برای خرید۱۰ میلیون تن گندم در دولت 

برنامه ریزی شده است.
رییس جمهور با اشاره به پیش��رفت های انجام شده در وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطاعات، افزود: براس��اس گزارش وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات در ابتدای دولت نسبت به برنامه 
پنجم پروژه های این وزارتخانه حدود ۱۴/۵ درصد پیش��رفت 

داشته که امروز این میزان از صد در صد هم عبور کرده است.
روحانی با تاکی��د بر اینکه نبای��د اجازه دهیم فض��ای امید و 
تاش��ی که پس از برجام ش��کل گرفته، از بین ب��رود، گفت: 
باید قدردان زحمات کس��انی باش��یم که برای باز کردن این 
گره کور تاش کردند و موفقیت های دولت در س��ایه لطف و 
 عنایت خداوند و حضور، تاش و پش��تیبانی مردم بوده است. 

رییس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مردم در انتخابات حضور 
پرشور نداشته و با آرا خود نظرات ش��ان را اعام نمی کردند، 
مطمئنا نمی توانستیم به این سطح از پیشرفت و اقتدار دست 

پیدا کنیم.
روحانی با تاکید بر ضرورت، وحدت و یکپارچگی در کش��ور، 
 اظهارداش��ت: در کش��وری که همه ارکان آن در سایه قرآن، 
احکام الهی، قانون اساسی و هدایت ولی فقیه هستند، نباید، 

ذهن و فکرمان به حاشیه سازی ها مشغول و درگیر شود.
رییس جمهور ادامه داد: مباحث مربوط به رقابت های انتخاباتی 
باید پس از پایان انتخابات به پایان برسد و همه به دنبال تاش 
برای توسعه و پیشرفت کشور باش��یم و نباید اجازه دهیم آثار 

یک انتخابات تا انتخابات بعدی ادامه داشته باشد.
 وی با بی��ان اینکه بای��د از فضای ب��ه وجود آم��ده در برجام 
در راستای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و بهره گیری از 
فناوری های مهم دنیا استفاده کنیم، گفت: باید با کار، تاش، 
ذوق و فن��اوری، از توانمندی های داخل��ی و نیروهای جوان 
کشورمان به بهترین شکل استفاده کنیم و در این فضا یکی از 
بخش هایی که می تواند به حرکت پرشتاب جامعه کمک کند، 
آی تی و آی  سی تی است که می تواند در توسعه علم و دانش و 

فناوری های ما پیشران باشد.
روحانی با اش��اره به اینکه اگر دانش��ی در انحصار قرار گیرد، 

نمی توان بهره های الزم را از آن برد، خاطر نشان کرد: پیشرفت 
اقتصادی و علمی در سایه رقابت سالم ایجاد می شود و هر چه 
این رقابت بیش��تر باش��د، به نفع مردم بوده و کیفیت را ارتقا 

خواهد داد.
ریی��س  جمهور با اش��اره ب��ه تصویب چارچوب های ش��بکه 
مل��ی اطاع��ات در ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی و فراهم 
 ش��دن زمینه های اس��تفاده از این ش��بکه در کش��ور، گفت: 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات باید در بخش های مختلف 
 ارایه خدمات، امین مردم باش��د و اگر کس��ی امکانات الزم را 
در اختی��ار دارد، نبای��د در امانت مردم خیان��ت کند، چرا که 
 مهم ترین اصل م��ا در امنیت ارتباطات اس��ت و م��ردم باید 
به ما اعتماد کنند و این حق را نداریم که بخواهیم در زندگی 

خصوصی مردم دخالت کنیم.
روحانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنیم تا مردم 
استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی را مطلوب تر و مطمئن تر 

از شبکه های اجتماعی بیگانه بدانند.
رییس  جمهور همچنین با اشاره به ضرورت تاش برای اجرای 
 کامل دولت الکترونیک در کش��ور گفت: دول��ت الکترونیک 

یکی از راه های مبارزه با فساد در کشور است.
روحانی، شفاف  شدن امور در فضای مجازی را از دیگر راه های 
مبارزه با فساد برشمرد و افزود: هر چه ارتباط مردم با کارگزاران 
و ادارات کمتر ش��ود، به نفع ما خواهد بود و استفاده از دولت 
الکترونیک یک��ی از راه های تس��هیل امور م��ردم، تجارت و 

سرمایه گذاری آسان و حذف مقررات زائد است.
رییس  جمهور با اشاره به لزوم حفظ شئونات دینی، اخاقی و 
صیانت از فرهنگ ملی و اسامی در استفاده از فضای مجازی 
گفت: باید از هوش��مندانه ترین و کم هزینه تری��ن راه ها برای 
پاالیش ها اس��تفاده کنیم و با تعامل سازنده با کشورهایی که 
این امکانات را در اختیار دارند در جهت س��هولت کار مردم و 
صیانت از فرهنگ مردم با رعایت حفظ اسرار کشور در این راستا 
برنامه ریزی کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: باید فضای امنی را 
که نتوان از آن سو استفاده کرد، ایجاد کنیم تا بتوانیم از آن در 
جهت صیانت از فرهنگ کشور و پایه ای برای رشد و حرکت به 

سوی اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
 روحانی، این تفک��ر را که اگر یک امکان��ی موجب ایجاد ضرر 
در قسمتی شده، باید به طور کامل آن را کنار زد و نادیده گرفت، 
موجب اختال در زندگی بشر دانست و  گفت: ما باید به دنبال 
همه ابزارها و امکانات مفید برای انسان ها باشیم و در عین حال 
باید برای استفاده مفید از این ابزارها، برنامه ریزی داشته باشیم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ تحولی در جهان همانند 
تحول در عرصه فناوری ارتباطات و اطاعات یعنی دوران انفجار 
اطاعات نبود، خاطرنشان کرد: از زمانی که ماشین بخار، فصل 
نوینی را در زندگی بشر به وجود آورد و دوران صنعتی در جهان 
آغاز شد، تحوالت بسیاری یکی پس از دیگری در حوزه صنعت 
روی داد. ش��روع تحوالت نیز از این نقطه  ب��ود که علم، فکر و 
ذهن در مقام اجرا، عملیاتی و محسوس شد و در همان دوران 
 برخی از کشورها پیشتاز مرحله صنعتی و برخی نیز متاسفانه 

در ذهنیات باقی ماندند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کلید حل مشکات جاری عرصه   
اقتصادی در داخل کشور اس��ت و نباید به کلید زنگ زده و شکننده ای که 

خارجی ها به ما نشان می دهند، امید بست.
سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح با مضحک خواندن تاش اوباما در گره زدن تسهیل فرآیند 
لغو تحریم ها به توقف برنامه موشکی کشورمان اظهار کرد: پیمان شکنی 
و بدعهدی ذات منطق امریکایی اس��ت و معاهدات با دولت ها تا هنگامی 
مقبول و مورد پذیرش و تمکین کاخ سفید اس��ت که کشورها به گونه ای 
عمل کنند که خود را نیازمند سلطه امریکایی بدانند و بگویند ما تحت این 
سلطه می توانیم منافع مورد نظر را تامین و امریکایی ها هم منافع خودشان 

را به دست آورند.
وی افزود: البته محاسبات امریکایی در قبال جمهوری اسامی و ملت ایران 
کاما غلط و اشتباه است و تجربه نش��ان داده است که هوشمندی نظام و 
بصیرت، آگاهی، غیرت مندی و اس��تقال طلبی و خ��ود اتکایی ایرانی ها 

همواره آرزوی آنها در این زمینه را بر باد داده است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با وقیحانه خواندن اظهارات رییس هیات 
حاکمه امری��کا تصریح کرد: کاخ س��فید بداند ک��ه ظرفیت های دفاعی و 
قدرت موش��کی به ویژه در دوره پرفتنه و پر تهدید کنونی از خطوط قرمز 
 ملت ایران و پشتوانه امنیت ملی کشور بوده و به احدی اجازه دست اندازی 

به آن داده نخواهد شد.
 سخنگوی ارش��د نیروهای مس��لح با بیان اینکه بدعهدی امریکا واقعیت 

درس آم��وز و انکار ناپذی��ر امروز به ش��مار می رود و دول��ت و ملت ایران 
بایستی خود را مهیای مواجهه هوشمندانه و موفق با آثار و پیامدهای آن 
کنند، گفت: نس��خه نجات بخش و تضمین کنن��ده موفقیت های بزرگ و 
پیشرفت های آینده کشور راهبرد باور و اتکا به توان داخلی است بنابراین 

ضروری است همه دستگاه ها و فعاالن اقتصادی و مراکز ملی و آموزشی 
مربوطه با لبیک به رهبر معظم انقاب در راس��تای شعار سال ۹۵ اقدام و 
عمل نس��بت به تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی را در دستور 

کار قرار دهند.
 وی تاکید کرد: مطالبه رهبری معظم و ملت عزیز ایران سرعت بخشیدن 
به کلید زدن اقدامات معطوف به اقتصاد مقاومتی است و نیروهای مسلح 
نیز آماده هرگونه کمک به دولت و نقش آفرینی در عرصه این فریضه بزرگ 
ملی هستند.معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح هرگونه غفلت و کوتاهی 
در اهتمام و اقدام نس��بت به این راهبرد بزرگ را نابخشودنی و مستوجب 
قضاوت های سخت نسل های آینده دانست و خاطر نشان کرد: دوره شعار و 
رویکردها و رفتارهای تشریفاتی در موضوع اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده 
است اکنون زمان اقدام و عمل اس��ت و از همه دستگاه ها انتظار می رود با 
 عبور از وعده ها و وعیدهای بی پش��توانه و فریبنده جبهه دش��من با تکیه 
بر توانمندی ه��ای بومی و ظرفیت ه��ای ملی اقتصاد مقاومتی را مس��یر 
موفقیت در عرصه حل مش��کات اقتصادی کش��ور و مردم ق��رار داده و 
بدخواهان نظام و ملت ایران را ناامید و رس��وا س��ازند. س��خنگوی ارشد 
نیروهای مسلح در پایان گفت: کلید حل مشکات جاری عرصه اقتصادی 
 در داخل کشور است و نباید به کلید زنگ زده و شکننده ای که خارجی ها 
به ما نشان می دهند امید بست. خوشبختانه تجربه موفق نیروهای مسلح 
در این زمینه پشتوانه بسیار مناسبی است که می توان با درس آموزی از آن 

از مشکات پیش روی با سرعت عبور کرد.

  وزیر دف��اع گف��ت: اقتص��اد مقاومتی ب��ه عن��وان محور و 
جهت گی��ری اصلی فعالی��ت ه��ا و اقدام��ات وزارت دفاع 
وصنایع دفاعی وابس��ته است. سردار حس��ین دهقان وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در اولین همایش مدیران 
ارشد وزارت دفاع در سال جدید طی س��خنان مبسوطی با 
تش��ریح سیاس��ت ها، اهداف و اولویت های این وزارتخانه، 
از اقتص��اد مقاومتی به عن��وان محور و جه��ت گیری اصلی 
فعالیت ها و اقدام��ات وزارت دفاع وصنایع دفاعی وابس��ته 
 یاد کرد و گفت: در این زمینه سیاست های۱۰ گانه اعامی 
مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی مبنای حرکت 

ما در این مسیر است.
وی انعطاف پذیری راهب��ردی را از روش های موفق تحقق 
اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد: وزارت دفاع با اتخاذ 
 این راهبرد قادر است در محیط بس��یار پیچیده و به سرعت 

در حال تغییر کنونی نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وزیر دف��اع، مدیریت پیچیدگی را که از مولف��ه ها، انعطاف، 
قاطعیت و س��رعت در تصمی��م گیری برخوردار اس��ت رمز 
پابرجایی در این شرایط ذکر کرد و افزود: در این نوع مدیریت 
 با حفظ ق��درت، انتخاب زمان و مکان ضم��ن اینکه همواره 
می توانیم دش��من را در چالش نگه داری��م، ظرفیت پویایی 

درون س��ازمانی را ارتقا بخش��یده، نوآوری را در آن شکوفا 
کنیم. سردار دهقان با بیان اینکه وظیفه یک مدیر در سطح 
راهبردی ت��اب آوری، ایجاد تع��ادل میان ثب��ات و انعطاف 
پذیری اس��ت، تصریح کرد: با اجرای درست این وظیفه می 
توانیم ضمن پاسخگویی مناس��ب به تهدیدات از فرصت ها 
حداکثر بهره برداری را به عمل آوریم. وی اشراف اطاعاتی، 
سرعت در ادراک و تجزیه و تحلیل محیط، نگاه واقع بینانه به 
نقاط ضعف و وقوت و قراردان دایمی خود در مسیر یادگیری 
را در این روند بس��یار با اهمیت توصیف ک��رد و افزود: باید 
وضعیت به شدت مستحکمی برای خود ایجاد کنیم که مارا 
قادر سازد تا در برابر دشمنان مانع شکست شویم و یا پیروزی 
به دس��ت آوریم و با اقتصاد مقاومتی می توانیم به این نقطه 
برسیم. وزیر دفاع از اقدام و عمل به عنوان مهم ترین موضوع 
در زمینه تحقق اهداف سازمانی یاد کرد و تصریح کرد: باید به 
صورت واقع گرایانه، هوشمندانه و عملگرایانه پایبند به اجرا 
باشیم و اینجاست که تعاونوا علي البرو تقوا شکل می گیرد. 
سردار دهقان در بخش دیگری از سخنان خود، نیروی انسانی 
را مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه ملی دانست که باید مورد 
بیشترین توجهات و حمایت ها قرارگیرد و مهم ترین توجه 

جانمایی و به کارگیری صحیح آنان می باشد.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، 
 گفت: قطعا حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی در 
 آب های امریکای التین بس��یار مثبت ب��وده و این موضوع 

به تقویت توانمندی ناوگان نداجا کمک می کند.
 مهدی دواتگری، با اش��اره به برنامه ریزی ن��اوگان دریایی 
نیروی دریایی ارتش برای حضور در آب های امریکای التین، 
گفت: خوشبختانه ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسامی 
 در چند س��ال اخیر به پیش��رفت و جایگاه مناس��بی دست 
پیدا کرده و حضور ناوگان دریایی ارتش در دور دست ترین 

نقاط نشان از آمادگی و عملکرد مثبت این نیروها است.
 نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای اس��امی، ادام��ه داد: 
در گذشته منافع ملی کشورها در قلمرو جغرافیایی خودشان 
بود، اما در شرایط کنونی، منافع ملی کشورها ضمن مناطق 
نزدیک و همجوار، درعرصه بین الملل و دوردست نیز است، 
به طوری که شاهد هستیم که کشوری مانند آمریکا در تمام 
مناطق از جمله اقیانوسیه، شرق آسیا و در خاورمیانه حضور 
دارد. وی تصریح کرد: جمهوری اسامی به عنوان یک قدرت 
منطقه ای قطعا منافع��ی در اقصی نقاط جهان دارد که یکی 
از این منافع حفظ امنیت جهانی اس��ت و حضور آتی ناوگان 
دریایی ایران در آب ه��ای امریکای التین هم در راس��تای 

 تامی��ن منافع کش��ورمان و تامی��ن امنی��ت جهانی صورت 
می گیرد.

 دواتگ��ری ادام��ه داد: قطعا حض��ور نی��روی دریایی ارتش 
در آب های امریکای التین حاکی از توانمندی نظامی کشور 
است که توانسته در این سطح، حضور بین المللی در آب های 
امریکای التین داش��ته باشد. عضو کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس، افزایش تعامات نظامی میان 
ایران و کش��ورهای حوزه آمریکای التی��ن را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: قطعا در سفر آتی ناوگان دریایی ارتش، افزایش 

تعامات و روابط نظامی مورد بررسی قرار می گیرد.

سردار دهقان:

اقتصاد مقاومتی محور و جهت گیری اصلی
فعالیت های وزارت دفاع است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبرداد:

اقیانوس آرام و اطلس در تسخیر دالوران نداجا

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

به کلیدزنگ زده خارجی ها امیدی نیست

مقام معظم رهبری با صدور پیامی درگذش��ت والده سردار سامی را تسلیت 
گفتند. در پی درگذشت بانو » آقا اطیابی « والده گرانقدر سردار سرتیپ پاسدار 
حسین سامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر معظم انقاب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار حسین سامی )دام توفیقه(

درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و س��ایر بازماندگان محترم تسلیت 
می گویم و برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه الهی را مسألت می نمایم.

» سیدعلی خامنه ای «

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کش��ور در مجلس شورای اسامی 
تاکید کرد: در صورتی که نظر شورای نگهبان در خصوص انتخابات الکترونیکی 
 تامین ش��ود، دومین دور از انتخابات مجلس که در اردیبهشت برگزار می شود، 

به صورت الکترونیکی خواهد بود.
 محمدجواد کولیوند  با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات دهمین دور مجلس 
شورای اسامی اظهار داشت: برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شرایط خود را 
 دارد که باید به اطاع رای دهندگان و کاندیداها رس��انده شود. بر اساس قانون، 
در دور دوم افرادی می توانند رای دهند که در دور اول نیز در همان حوزه انتخابیه 

پای صندوق رای رفته اند.
 نماینده م��ردم در مجلس نهم ش��ورای اس��امی ادامه داد: همچنی��ن دو برابر 
کرسی های مانده در حوزه انتخابیه، کاندیدا وجود خواهد داشت. به این معنا که 
اگر از حوزه انتخابیه ای وضعیت یک کرسی در قوه مقننه مشخص نشده است، 
باید دو کاندیدا که باالترین رای را در انتخابات دور اول کسب کرده اند به رقابت 

بپردازند.
 وی با بیان اینکه نظارت بر دور دوم انتخابات نیز بر عهده ش��ورای نگهبان است، 
به ترکیب هیئت اجرایی اشاره کرد و گفت: هیئت اجرایی که مسئولیت برگزاری 
دور اول انتخابات را بر عهده داشت، دومین دور از انتخابات مجلس را  همان افراد 
دنبال می کنند. کولیوند با بیان اینکه تعرفه های جدیدی برای برگزاری دومین 
دور از انتخابات به چاپ می رس��د، گفت: از بین کاندیداها هر کس رای باالتری 
بیاورد به انتخابات راه پیدا می کند، به عبارتی این مرحله نسبی است. نایب رییس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کش��ور در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
مجلس ایراد ش��ورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک رفع کرده است، گفت: 
اگر با رفع این ایرادات نظر شورای نگهبان تامین شود، دور دوم انتخابات دهمین 

دور مجلس شورای اسامی الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وزیر دفاع عربس��تان تصریح کرد: جنگ در یمن به پایان خود نزدیک ش��ده و 
بحران در این کشور در حال حل شدن است.

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور در گفت و 
گو با خبرگزاری » بلومبرگ « درباره اوضاع یمن گفت: جنگ در یمن به پایان 
خود نزدیک شده است و عربستان به دنبال ایجاد فرصتی برای برقراری »صلح« 

در یمن است، اما همچنان آماده تمامی احتماالت است.
وزیر دفاع عربستان با اشاره به » قدرت « و » آمادگی « این کشور گفت: اگر همه 

چیز شکست بخورد باز هم ما آماده هستیم.
وی در این مصاحبه طوالنی که بخش اول آن درباره مسائل اقتصادی بود و روز 
جمعه منتشر شد، گفت: مذاکرات گس��ترده ای درباره یمن درحال اجراست و 

هیئتی از انصارا... یمن درحال مذاکره در ریاض هستند.
اخیرا آتش بس مرزی میان عربستان و انصارا... برقرار شد.

خبرگزاری بلومبرگ جنگ در یمن را نماد سیاس��ت خارجه جدید عربس��تان 
دانس��ت و اعام کرد که جنگ کنونی در یمن تح��ول ژئوپولتیک و دینامیکی 

در خاورمیانه است.
 این خبرگ��زاری با تمجید از عربس��تان مدعی ش��د: عربس��تان در دوره ملک 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اهمیت زیادی در منطقه پیدا کرده است.

بلومبرگ اش��اره کرد که مصاحبه طوالنی محمد بن س��لمان چشم اندازهای 
سیاست عربستان در منطقه را روشن کرد.

محمد بن س��لمان در این مصاحبه روابط عربس��تان و آمریکا را » گس��ترده « 
دانس��ت و گفت: نفت تنه��ا بخش کوچک��ی از روابط میان ری��اض و آمریکا را 

تشکیل می دهد.
 وی از ایراد اظهارات درباره ریاس��ت جمهوری آمریکا خ��ودداری کرد و گفت: 

ما در انتخابات کشورها چه آمریکا و چه هر کشور دیگری مداخله نمی کنیم.
به گزارش بلومبرگ، روابط میان عربستان و آمریکا از زمان عبدالعزیز آل سعود، 
موسس پادشاهی عربس��تان آغاز ش��د، اما این روابط به دلیل تحوالت منطقه 
خاورمیانه که محمد بن سلمان آن را » بسیار پیچیده « دانست، در بوته آزمون 

سختی قرار گرفت.
محمدبن س��لمان گفت: آمریکا نه تنها از خاورمیانه بلکه از تمامی کشورهای 
جهان » محافظت « می کند و پلیس همه جهان است! آمریکا کشور شماره یک 
در جهان اس��ت! ما خود را هم پیمان آمریکا در خاورمیانه می دانیم و به آمریکا 

نیز به عنوان هم پیمان خود نگاه می کنیم.

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقالب درگذشت والده سردار 
سالمی را تسلیت گفتند

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:

 احتمال برگزاری انتخابات اردیبهشت 
به صورت الکترونیکی

وزیر دفاع عربستان؛

جنگ در یمن رو به پایان است

رییس جمهور:اخبار
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در اقتصاد مقاومتی است

بین الملل



خبر

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری 
طرح های ویژه نورپردازی در سطح شهر اجرایی می شود.

 مهدی بقایی اظهار کــرد: نمادهای حجمــی و آبنمادها به صورت 
متحرک و یا نمادی از تحرک در گرافیک طراحی شده اند و به همراه 

خود پیام ها و مفاهیم اجتماعی را به مخاطبان ارایه می دهند.
وی با اشــاره به اینکه آب نمادها و نمادهای حجمی در ســطح شهر 
با موضوعات مختلف اجتماعی نصب شده اســت، افزود: المان های 
حجمی مطالعه، نذری و ساعت در منطقه 3 شهرداری اصفهان نصب 

شده است.
مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان بیان کرد: المان 
بادنماد و المان های حجمی خودســازی، زندگی، پدر و پسر، آرزوها 
در منطقه 4 شــهرداری اصفهان اجرا شده اســت که زیبایی شهر را 

دوچندان کرده است.
 بقایی با اشــاره به اینکه المان ســفالگر در منطقه 5 شهرداری نصب 
شده است، خاطرنشان کرد: المان های حجمی بدرقه و حقیقت جویی 

در منطقه 6 شهرداری اصفهان نصب شده است.
 وی با بیان اینکه المان وضو در منطقه10 نصب شــده اســت، گفت:

المان های حجمی خودخواهی در منطقه 12، آتش نشان در منطقه 
14 و گذر عمر در منطقه 13 نصب شده است.

مدیر عامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
بیش از30 دیوارنگاره درسطح شهر اجرا شده است، خاطرنشان کرد: 
دیوارهای بتنی با دوره های معماری اصفهان در منطقه 6 شهرداری 
اصفهان، نقش بر جسته و دیوارنگاره نگارگری و تذهیب در منطقه 7 و 
نقش برجسته و دیوارنگاره قلمکاری در منطقه10 شهرداری اصفهان 

اجرا شده است. 
بقایی از اجرای پروژه های المان های نوری در 25 نقطه شهر خبر داد و 
عنوان کرد: پروژه نورنگاره در50 نقطه سطح شهر عملیاتی شده است.

وی با اشاره به اینکه زیبایی شهر محیط بانشاطی را برای شهروندان 
 به وجود می آورد، تصریح کرد: شــهروندان در ســال جاری شــاهد 

اتفاق های خوبی در بحث نورپردازی فضای شهر هستند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

 نورهای رنگی جذابیت اصفهان را 
چند برابر می کند

معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفــت: از جایگاه های کوچک ســوخت رســانی 
درون شهری در ابتدای هفته آینده به طور رسمی 

بهره برداری خواهد شد.
علیرضا صلواتی در اصفهان با اشــاره به روند رو به 
رشد تسهیل در وضعیت ترافیکی تعطیالت نوروزی 
امسال اظهار کرد: خوشــبختانه امسال نسبت به 
سال گذشته شــاهد ترافیک روان تری در سطح 
شهر اصفهان بودیم و دیگر با ترافیک های طوالنی 

روبه رو نبودیم.
مدیریت به موقع پلیــس راهور در کنترل 

ترافیک ایام نوروز
وی در ادامه افزود: در سال جدید هدایت مسافران 
 نوروزی بــه نحوی بود که قبل از ورود مســافران 
به مرکز شهر، مسیرها برای آن ها مشخص می شد 
و این اقــدام باعث جلوگیــری از ترافیک و تراکم 
خودروها در مرکز شهر شد؛ همچنین مسافرانی که 
فقط قصد عبور از شهر اصفهان و سفر به شهرهای 
 دیگر را داشــتند با هدایت ســتادهای اســکان 
از مســیرهای برون شــهری گذر کردند بنابراین 

ترافیک شهری بسیار کاهش پیدا کرد.
معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: پلیــس راهور در هدایت مســافران حضور 
 خوب و بسیار موثری داشت به طوری که با اعزام 

به موقع نیرو بــه نقاط مختلف شــهر، ترافیک را 
مدیریت می کرد، البته نواحــی منتهی به میدان 
 امام)ره( و مرکز شهر به جهت وجود آثار تاریخی 
به صورت طبیعی دارای بار ترافیکی سنگین تری 

بود، اما در هر صورت غیرقابل تحمل نبود.
 ســاماندهی پارکینگ های ســطح شهر 

برای رفاه بیشتر مسافران
 وی با اشــاره به افزایش ســاماندهی پارکینگ ها 
در سطح شــهر اذعان داشت: امســال از ظرفیت 
برخی مدارس برای پارکینگ خودروهای مسافران 
و گردشگران نوروزی استفاده شد که به جلوگیری 
از سرگردانی مسافران و رفاه آن ها کمک کرد که 
نتیجتا وضعیت ترافیکی قابل قبول تری نسبت به 

سال گذشته را شاهد بودیم.
کاهش 35 درصدی آمــار جرایم رانندگی 

توسط دوربین ها
صلواتی با بیان اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی 
در تعطیالت نوروز از آمار رو به کاهشی برخوردار 
بود، متذکر شــد: آمار جرایم ثبت شــده توسط 
دوربین ها در سه ماهه منتهی به سال 94 نسبت 
به مورد مشابه سال قبل از آن، 35 درصد کاهش 
پیدا کرد و این نشان دهنده توجه بهتر شهروندان 
به قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت ســرعت 

مطمئنه است.

وی ادامــه داد: ســرعت های غیرمجاز در شــهر 
به شــدت کم شــد و 77 درصد از تلفات ناشی از 
تصادفات در ایام نوروز تا 15 فروردین کاهش پیدا 
کرد، امیدوارم سرعت خودروهایی که در شهر تردد 
می کنند باز هم رو به کاهش باشد چراکه این امر 
باعث افزایش سطح ایمنی شهروندان خواهد شد.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
بیان داشت: اگر بتوانیم خســارات وارده ناشی از 
سوانح و تصادفات رانندگی به شهروندان را کاهش 
دهیم به نوعی در راســتای اقتصاد مقاومتی گام 
برداشــته ایم چراکه کاهش چنیــن هزینه هایی 
مبانی اقتصاد مقاومتی را محقق می کند؛ همچنین 
کاهش سرعت در بزرگراه ها، کاهش شدت حادثه 

را به دنبال خواهد داشت.
بهره برداری رســمی از جایگاه های کوچک 

سوخت در ابتدای هفته آینده
وی با اشاره به بهره برداری آزمایشی از جایگاه های 
کوچک پمپ  بنزین در سطح شهر خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه احداث این جایگاه ها با استقبال خوب 
 مردم همراه بود که از آنهــا در ابتدای هفته آینده 
به طور رسمی بهره برداری خواهد شد؛ نقاط ضعف 
و قوت این جایگاه ها در مرحله آزمایشی مشخص 
شد تا به تدریج وارد مدار و چرخه سوخت رسانی 
شــود که پس از بهره بــرداری کامل با اســتفاده 
 از تمامــی ظرفیت ها در اختیار شــهروندان قرار 
خواهــد گرفــت. صلواتــی تاکید کــرد: اجرای 
جایگاه های کوچک سوخت تجربه بسیار موفقی 
بود، هم به لحــاظ اینکه بتوانیم از بــار ترافیکی 
جایگاه های سوخت سطح شهر کم کنیم و هم به 
لحاظ اینکه بتوانیم ســفرهای درون شهری سایر 
شهروندان را کاهش دهیم، چراکه حداقل مسافتی 
که شهروند باید طی می کرد تا به نخستین جایگاه 
سوخت برسد به طور متوسط 8 تا10 کیلومتر بود 
که این باعث افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت 

می شد و با این کار بسیاری از این موارد حل شد.
وی با اشــاره به آمار احداث پل های عابر مکانیزه 
 سطح شهر یادآور شــد: این پل های عابر مکانیزه 
در نقاط مختلف سطح شهر در حال افزایش است 
که امیدواریم تا پایان سال 95 تعداد آنها به میزان 
10 پل عابر مکانیزه در سطح شهر افزایش پیدا کند 

و در مدار بهره برداری رسمی قرار گیرد.
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خبر

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
 از رشد 7 برابری فروش سینماهای اســتان اصفهان در نوروز 95 نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 اکران آثار سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر در اصفهان موجب شد 
تا استقبال ویژه ای برای تماشــای این آثار از سوی شهروندان اصفهانی 
صورت گیرد که با اکران برخی از آثار برجسته این جشنواره در ایام نوروز 
 امســال، مردم اصفهان با حضور در ســینماها به تماشای آنها نشستند. 
 اکران آثار قابل توجه جشــنواره ســی و چهارم فجر همچون بادیگارد و 
ابد و یک روز، فیلم برگزیده جشنواره موجب شد تا رفت و آمد شهروندان 
 اصفهان و میهمانان نوروزی به ســینماها جان تــازه ای بگیرد و حتی 
در جلوی برخی از سینماها شاهد شکل گیری صف های طوالنی مردم 
برای خرید بلیت و تماشای فیلم باشیم. در همین راستا به نقل از روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، معاون هنری 
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان با اشاره به فروش 
فیلم های اکران نوروز سال 95 گفت: سینماهای استان اصفهان با اکران 
مناسب فیلم ها و اقبال خوب مردم ســالی پررونق را در نوروز 95 تجربه 

کردند.
حســینعلی آقاییان زاده بیان کرد: فیلم های » من ســالوادور نیستم«، 
 »بادیــگارد« و »ابد و یــک روز« توانســتند رتبه های اول تا ســوم را 

در اکران های نوروزی استان اصفهان به خود اختصاص دهند.
وی در خصوص میزان فروش سینماهای اســتان اصفهان در ایام نوروز 
اظهار کرد: میزان فروش سینماهای استان اصفهان در ایام نوروز بالغ بر 
500 میلیون تومان شد که این رقم نســبت به مدت مشابه در سال 94 
رشد 7 برابری را نشان می دهد. آقاییان زاده یکی از دالیل استقبال خوب 
مردم از اکران های نوروزی را بهینه ســازی سالن های سینما و جذابیت 
فیلم های نوروزی امسال برشــمرد. معاون هنری ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به اقدامات این معاونت 
در سال 94 برای ارتقای هنر سینما در اســتان اصفهان افزود: برگزاری 
نخستین جشن ســینمای اســتان اصفهان و تجلیل از پیشکسوتان و 
هنرمندان این عرصه، برگزاری جشنواره فیلم فجر استان، تشکیل شورای 
صدور پروانه ساخت فیلم90 دقیقه ای، راه اندازی 8 سالن سینما در استان 
اصفهان از جملــه اقدامات معاونت هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در ســال 94 برای ارتقای هنر سینما 
در استان اصفهان است. وی خاطرنشان کرد: از برنامه های سال 95 این 
معاونت راه اندازی سالن ســینما در شهرستان های فاقد سینما از جمله 
 گلپایــگان و دهاقان و همچنیــن حمایت از تولید آثار بلند ســینمایی 
در استان است. در حال حاضر استان اصفهان با دارا بودن20 سالن سینما 

رتبه دوم کشور را در این حوزه در اختیار دارد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داد:

رشد ٧ برابری فروش نوروزی سینماهای 
استان اصفهان

معاون حمل  و نقل شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری رسمی از جایگاه های کوچک سوخت 
در ابتدای هفته آینده

دبیر انجمن موزه داران اصفهان خبر داد:

افزایش 3۰ درصدی بازدیدکنندگان موزه های اصفهان
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان خبر داد:

نقشه هاي دیجیتالي پایه شهرداري 
اصفهان به روز مي شود

منصور حافظ خبر داد:

» رکود « در بازار صنایع دستی اصفهان

 دبیــر انجمــن مــوزه داران اســتان اصفهــان گفت: 
آمار بازدیدکنندگان موزه های استان اصفهان در طول 
ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته30 درصد 

افزایش داشته است.
عباس نکویی در اصفهان پیرامون آمار بازدیدکنندگان 
از موزه های اســتان اصفهان در طول ایام نوروز اظهار 
داشت: در طول نوروز امسال بیش از 2 میلیون نفر مسافر 
در استان اصفهان سفر کردند که آمار بازدیدکنندگان 
موزه های اســتان اصفهان در طول ایام نوروز نســبت 
 به مدت مشــابه ســال گذشــته30 درصــد افزایش 
داشته اســت. وی با بیان اینکه نزدیک به یک میلیون 
نفر در طول ایام نوروز از موزه های استان بازدید کردند، 
افزود: موزه چهل ستون، موزه هنرهای تزیینی، مجموعه 
میدان امام، عالی قاپو، منارجنبان و موزه کلیسای وانک 

بیشترین بازدیدکننده را در طول این ایام داشتند.
 دبیــر انجمن مــوزه داران اســتان اصفهان با اشــاره 
به برگزاری همایش مــوزه داران در اصفهان بیان کرد: 
همایش موزه داران 26 اردیبهشت ماه امسال با مشارکت 
مــوزه آموزش وپــرورش برگزار می شــود،  همچنین 

 نمایشــگاهی از عملکرد انجمن مــوزه داران اصفهان 
 با مشــارکت میراث فرهنگــی از 26 اردیبهشــت تا 

یک خرداد در اصفهان برگزار می شود.
وی ادامه داد: این همایش همزمان با روز جهانی موزه و 
در هفته میراث فرهنگی و با حضور مدیران، موزه داران 

و هنرمندان برگزار می شود.
نکویی با اشاره به برنامه های امسال انجمن موزه داران 
استان گفت: در سال جاری برنامه های زیادی در راستای 
ساماندهی و برنامه ریزی مدون برای موزه های اصفهان 

در دستور کار قرار دارد.

 مهندس وحید حیدریان در آســتانه ســال جدیــد گفت: با توجه بــه  اینکه 
شهر اصفهان،  مجموعه اي پویا و در حال تغییر است، اعمال دوره اي تغییرات 
عوارض شهري بر روي نقشه هاي دیجیتال تهیه شده ضروري بوده و از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است که این مهم در قالب یک پروژه اجرا مي شود.
وي ضمن عرض تبریک فرا رســیدن نوروز باســتاني و بهار طبیعت به تمامي 
 همشــهریان عزیز ادامه داد: در این رابطه  نقشــه هــاي دیجیتالي1/2000 
) یک دوهزارم ( پایه شهرداري اصفهان در سال 1392 و از طریق عکسبرداري 
هوایي و عملیات فتوگرامتري تهیه شــده اســت که در این پروژه با اســتفاده 
 از اطالعات جدید، نقشــه ها به روز مي شــود. مهندس حیدریان اضافه کرد: 
 در این پروژه  نقشــه هاي دیجیتالي بر اســاس درخواســت هاي شــهرداري

) مناطق شــهرداري، مدیریت طرح تفصیلي معاونت شهرســازي و معماري و 
مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات ( به روز رســاني خواهد شد، ضمن آنکه 
نظارت و کنترل کیفیت این نقشه ها توسط کارشناسان سازمان فاوا در مدیریت 
اطالعات مکاني و گروه GIS مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات و کارشناسان 
 آمار و تحلیل اطالعات مناطق شــهرداري صورت مي پذیرد. شایان ذکر است 
نقشه هاي دیجیتالي از مهم ترین زیرساخت هاي کلیه شهرداري هاي مناطق، 
معاونت ها، ســازمان ها و مدیریت هاي وابسته به شــهرداري و سایر دستگاه 
 هاي اجرایي شهر اصفهان اســت و  به عنوان زیربناي نقشه هاي وضع موجود و 

پروژه هاي جاري طرح هاي تفصیلي کاربردهاي بسیاري دارد.

 نایب رییــس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان 
 گفت: طی 13 روز عید، صنایع دستی اصفهان 

به فروش20 میلیارد تومانی رسید.
منصور حافظ پرست با اشاره به وضعیت فروش 
 انواع مختلــف صنایع دســتی در ایــام نوروز 
در اصفهــان، اظهار داشــت: صنایع دســتی، 
 مس، مینا و خاتم به ترتیب بیشــترین فروش 

صنایع دستی را در ایام نوروز داشته است.
وی بیان داشــت: اتحادیه مس جدا از اتحادیه 
 صنایع دســتی بود که قبل از عید این اتحادیه 

با صنایع دستی ادغام شد.
نایــب رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی 
اصفهــان تاکید کــرد: در ایام عیــد هیچ گونه 
 شــکایتی از گــران فروشــی صنایع دســتی

 نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه میزان فروش صنایع دستی 
در 13 روز عیــد برابر20 میلیارد تومان اســت 
که با توجه به رکود تورمی که امسال شاهد آن 
بودیم، ســود چندانی از فروش صنایع دســتی 

 عاید فروشــندگان صنایع دســتی نشد، افزود: 
میزان فروش صنایع دستی امسال در مقایسه با 

سال گذشته تفاوت چندانی نداشت.
حافظ پرســت با بیان اینکه بــه منظور برپایی 
کارگاه هــای صنایــع دســتی یــا خیمه های 
فروش صنایــع دســتی در میادیــن اصلی یا 
حاشــیه زاینده رود نیاز به همکاری و همیاری 
 شهرداری بود که هنور در این حوزه در ایام نوروز 
 با شــهرداری به تفاهم نرســیده بودیم، گفت: 
این در حالی اســت که ســعی کردیم در محل 
حمام علی قلــی آقــا و بازارچه علــی قلی آقا 
کارگاه های قلمزنی، پارچه های قلمکار و کارگاه 
گوهر تراشــی راه اندازی کنیم که این تصمیم 

اجرایی شد.
وی اعالم کــرد: به منظور آشــنایی مــردم  یا 
مســافران با صنایع هر ســال نیاز به همکاری 
نزدیک شــهرداری و میراث فرهنگی است که 
به دنبال برقــراری تعامالت نزدیــک با این دو 

نهاد هستیم.

همایش » اصفهان، ریزگردهــا و آالینده ها « با 11 محور پژوهشــی پنجم 
اردیبهشت در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان برگزار می شود.

دبیر علمی این همایش هدف از برپایی این رویداد علمی را تالش برای داشتن 
شــهری پاک و بدون آلودگی، حمایت از زندگی و سالمت انسان ها به همت 
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک با همکاری بنیاد فرهنگی امام صادق)ع(، 
خانه سالمت فرهنگسرای موعود، کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی برگزارمی شود. مرجان عینی محورهای این همایش را شامل 
 آالینده های زیســت محیطی، خشکســالی، آب، فرســایش، بررسی انواع 
آالینده های آب و ارائه راهکارهای مناســب برای کنترل آلودگی ها، بررسی 
انواع آالینده های هوا و ارائه راهکارهای مناســب جهت کنترل آلودگی ها، 
بررســی انواع آالینده های صنایع غذایی و ارایه راهکارهای مناســب جهت 
کنترل آلودگی ها و بهینه ســازی مصرف انرژی با هدف کاهش آلودگی هوا 
برشمرد. وی همچنین تحقیق و بررسی پیرامون ریزگردهای داخلی و خارجی 
در اصفهان، بررسی تاثیر آالینده ها و ریزگردها بر آثار تاریخی اصفهان، رابطه 
آالینده های هوا و ریزگردهــا در ایجاد تغییرات خلقی افراد، بررســی تاثیر 
آالینده ها و ریزگردها بر ساعات تربیت بدنی مدارس و ارایه راهکارهای مناسب 
و فرهنگ سازی و ترویج مسائل مختلف زیست محیطی مرتبط با پسماند های 
جامد با رعایت الگوی توســعه پایدار را از دیگر محورهای این همایش عنوان 

کرد. ســخنران همایش اصفهان ریزگردها و آالینده ها پروفســور کردوانی 
)پدرکویرشناسی ایران( است.

دبیر علمی همایش با توجه به اتمام زمان ارسال مقاالت به دبیرخانه همایش تا 
10 فرورین گفت: نتایج داوری مقاالت 25 فروردین امسال اعالم خواهد شد.

عینی افزود: در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از200 اثر نقاشی با محوریت 
اصفهان ریزگردها وآالینده ها زاینده رود از گذشــته، حال و آینده در مرکز 

تحقیقات معلمان اصفهان برپا می شود.
در اصفهان 16 کانون تولید ریزگرد وجود دارد که دشــت ســگزی در شرق 
اصفهان، رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی از همــه مهم تر و بحرانی تر 
است. یک صد هزار مترمربع از استان اصفهان دشت های خشکی هستند که 

بالقوه بحران ریزگرد ایجاد می کند.
 به طور کلی کاهــش بارندگــی و میزان رطوبــت هوا، خشکســالی، نبود 
پوشش گیاهی مناسب، تغییرات فشار هوا و وزش باد شدید از دالیل انتشار 

گرد و غبار در هوای اصفهان است.
 از تاثیرات مهم آلودگی هوا در اثر انتشــار گرد و غبــار و ریز گردها می توان 
به آسیب های قلبی و تنفسی، تاثیر بر مکانیسم های دفاعی بدن، بروز و تشدید 
آسم و ایجاد سرطان اشاره کرد.  این نوع آالینده ها باعث التهاب در نسوج بدن 
به ویژه شش ها شده و زخم بافت ها و یا حتی بروز سرطان در افراد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف مقدار 2 تن انواع مواد مخدر و انهدام 
یک باند قاچاق با تالش ماموران این فرماندهی در نوروز امســال و افزایش 

7  درصدی کشفیات مواد افیونی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی درباره عملکرد نوروزی نیروی انتظامی اصفهان 
اظهار داشت: سال 95 با یک تعامل ویژه بین دستگاه های مختلف در جهت 
انجام خدمت مضاعف به مردم آغاز شد که در این زمینه الزم می دانم از تمامی 
اعضای ستاد ســفرهای نوروزی اســتان به ویژه اداره حمل ونقل و پایانه ها، 
راهداری هــا، اورژانس، هالل احمــر، مجموعه اســتانداری، فرمانداری ها، 
شهرداری ها و همه کســانی که با پلیس همکاری داشــتند، تقدیر و تشکر 

داشته باشم.
 وی با بیــان اینکه مردم نقش بســزایی در اجــرای بهتــر ماموریت های 
نیروی انتظامی داشتند، افزود: با تعامل و همکاری خوب مردم شهیدپرور و 
والیتمدار استان در بیشتر جرایم با کاهش های بسیار خوبی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل روبه رو بودیم که از آن جمله می توان به کاهش 2 درصدی 

سرقت و کاهش 34 درصدی درمجموع جرایم مهم اشاره کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از افزایش 15 درصدی ارایه خدمات قضایی 
به مردم در کالنتری های استان خبر داد و گفت: یکی از کارهای بسیار موفق 
پلیس در این ایام ارایه مشاوره رایگان واحد مشاوره کالنتری ها به مردم بود 

 که در این زمینه با مصالحه 78درصــدی پرونده ها و عدم ارجاع این درصد 
از پرونده تشکیل شده به محاکم قضایی مواجه بودیم.

ســردار آقاخانی درباره وضعیت تصادفات در راه های شهری و برون شهری 
اســتان در ایام نوروز نیز گفت: امسال وضعیت بســیار مطلوبی نسبت به 
 سال قبل را در این رابطه شــاهد بودیم به طوری که میزان تصادفات فوتی 
در راه های شهری 77 درصد و راه های برون شهری 34 درصد کاهش داشت و 
در مجموع راه های شهری و برون شهری نیز با کاهش 34 درصدی تصادفات 

فوتی مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه پلیس استان مبارزه با شبکه های مافیایی و باندهای قاچاق 
مواد مخدر را در سال جدید به صورت طوفانی آغاز کرده است، اظهار داشت: 
از 27 اسفندماه ســال گذشته تا 14 فروردین ماه امســال مقدار 2 تن انواع 
مواد مخدر در ورودی های استان کشــف و یک باند قاچاق مواد مخدر نیز 

منهدم شد.
این مقام مســئول از افزایش 7درصدی کشــف مواد مخدر نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: همچنین در این ایام طرح ویژه »شهر پاک« 
باهدف جمع آوری معتــادان ولگرد و کارتن خواب و بی خانمان در ســطح 
 استان به اجرا گذاشته شــد که در این زمینه ده ها تن از این افراد دستگیر و 

در هماهنگی های به عمل آمده به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

3

دبیر علمی؛

برگزاری همایش اصفهان، ریزگردها و آالینده ها 
فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

کشف ۲ تن انواع مواد مخدر در اصفهان



خبر خبر
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 مع��اون س��ازمان توس��عه تج��ارت با بی��ان اینک��ه هیئ��ت دولت 
بنا بر اس��تدالل وزارت جهاد، با واردات مشروط گندم موافقت کرد، 
گفت: واردات این محصول، با مجوز وزارت جهاد و تعرفه۱۰ درصدی 

امکان پذیر است.
محمدرضا مودودی با بیان اینکه بنا به تصمیم هیئت دولت، واردات 
گندم در س��ال ۹۵ مش��روط خواهد بود، گفت: براساس استدالالت 
وزارت جهادکشاورزی و تصمیم هیئت دولت در روزهای پایانی سال 
۹۴، واردات گندم در سال ۹۵ مشروط است و اگر قرار باشد وارداتی 
صورت گیرد، منوط به کسب مجوزهای الزم از وزارت جهادکشاورزی 
اس��ت. معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران افزود: اگر وزارت 
جهادکشاورزی با واردات گندم موافقت کند، ورود این کاال با تعرفه 
۱۰ درصدی مجاز است، این درحالی است که وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت موافق ب��ا ایجاد هر گون��ه ممنوعیت ب��رای ورود کاالها و 

از جمله گندم نبود.
 وی تصری��ح کرد: براس��اس توضیحاتی که وزارت جهادکش��اورزی 
در جلس��ه هیئت دولت ارای��ه داد، وزرا تصمیم گرفتن��د تا واردات 
گندم در س��ال ۹۵ به صورت مش��روط صورت گیرد، به این معنا که 
 اگر وزارت جهادکشاورزی مجوزهای الزم را در این رابطه ارایه دهد، 
در این صورت واردات با تعرف��ه۱۰ درصدی صورت خواهد پذیرفت، 
اما به هرحال میزان ورود گندم بستگی به نیاز کشور و صالحدید این 
وزارتخانه است. در همین حال، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
در روزهای اخیر گفته اس��ت: با توجه به پیش بین��ی تولید و ذخایر 

مناسب در سال ۹۵ نیازی به واردات گندم نداریم.
 زمس��تان س��ال گذش��ته محمود حجتی وزیر جهادکش��اورزی در 
نامه ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار 
ممنوعیت واردات گندم به کشور در سال ۹۵ شد، این در حالی است 
 که وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت مخالف ای��ن ممنوعیت بود و 
بر تداوم واردات با تعرفه ۱۵ تا۴۰ درصدی تاکید داش��ت. سرانجام 
 در واپس��ین روزهای س��ال ۹۴، دولت با ممنوعی��ت واردات گندم 
در سال ۹۵ مخالفت و مجوز واردات مش��روط با تعرفه۱۰ درصدی 

را صادر کرد.

 سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: وزیر نفت 
در جلسه این کمیسیون اظهار داشت که کارت های سوخت بنزین حذف 

می شود، اما استفاده از کارت های سوخت گازوئیل ادامه دارد.
 حس��ین امیری خامکان��ی گف��ت: بی��ژن زنگنه وزی��ر نف��ت و معاونان 
شرکت های تابعه این وزارتخانه همانند شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی 
در این کمیس��یون حضور پیدا کردند. نماینده م��ردم زرند و کوهبنان در 
مجلس با بیان اینکه زنگنه در این جلسه اولویت های وزارت نفت در سال 
۹۵ را تشریح کرد، افزود: مهم ترین اولویت این وزارتخانه بحث قراردادهای 
نفتی است که با همکاری مجلس باید نهایی شود و س��ریع تر باید نیاز به 

سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت نفت رفع شود.
بهره برداری از میادین مشترک هرچه سریعتر باید آغاز شود

امیری خامکانی با بیان اینکه عملکرد قرارداده��ای نفتی در دو بعد قابل 
تعریف است، ادامه داد: نخس��تین بعد عملکردی بحث میادین مشترک 
است که باید هرچه س��ریع تر بهره برداری از این میادین به منظور حفظ 
 منافع ملی آغاز ش��ود که در سیاس��ت های ابالغی اقتص��اد مقاومتی نیز 
بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید در میادین مشترک تاکید شده است.

وی اظهار داش��ت: عملکرد دیگ��ر قراردادهای نفت��ی در افزایش ضریب 
بازیافت در چاه های نفتی اس��ت که اگر از 2۵ درصد کنونی به 3۵ درصد 

برسد، ارزش افزوده کالنی در صنعت نفت ایجاد می شود.
کارت سوخت گازوئیل حفظ می شود

 امی��ری خامکانی ب��ا بیان اینک��ه گزارش زنگن��ه در بخش پتروش��یمی 
نوید بخش اتفاقات خوب در س��ال ۹۵ اس��ت، افزود: بی��ش از ۱۱ پروژه 
 پتروش��یمی ب��ا ارزش اف��زوده زیاد در س��ال ج��اری به ثمر می رس��د. 
وی اف��زود: از جمله خبره��ای مهم در هفت��ه اخیر بحث ح��ذف کارت 
سوخت بود که زنگنه در این مورد توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت 
بنزین داخل با کشورهای همس��ایه، قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد؛ 
 بنابراین نگه داش��تن این کارت ها ج��ز زحمت برای م��ردم اثری در پی 
نخواهد داشت. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: زنگنه در 
این جلسه اظهار داشت که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختالف قیمت 
داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت 
سوخت بنزین حذف آن است که منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.

دولت با ممنوعیت واردات گندم مخالفت کرد؛

 واردات مشروط گندم با تعرفه 
۱۰ درصدی در سال ۹۵

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

کارت سوخت بنزین حذف و 
گازوئیل ماندنی شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده ای از الیحه 
دایمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، جرایم سنگینی 
 را برای اخالل در نظام بانکی تعیین و دس��ت بانک مرکزی را 

در این خصوص باز کردند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بررسی جزییات الیحه 
دایمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه کشور در دستور 

کار صحن علنی قرار داشت.
 در ادامه بررسی این الیحه، نوبت به بررسی ماده ای رسید که 
در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اس��اس قانون پولی و 
بانکی بود. در ابتدای بررس��ی این ماده احمد توکلی نماینده 

تهران خواستار اصالح و الحاق موادی به این ماده شد.
 وی معتقد ب��ود ج��رم یقه س��فید ها ک��ه س��ال ها قبل در 
نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات های سخت 
برای آن در نظر گرفته شده اس��ت، باید در این قانون تعریف 

شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک های ورشکسته، 
گفت: پیش��نهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و 

تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک ها 
در یک س��ال در حالی که س��رمایه اش۵۵۰ میلیارد تومان 
 بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته 
شده است، داش��ت. وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ 
میلیارد تومان حساب قرض الحس��نه باز کرده بودند که تنها 
2۶ میلیارد توم��ان آن به صورت وام به افراد پرداخت ش��د و 
بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مص��رف کرد. توکلی اظهار 
داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، 

باید سال ها در زندان باش��د، اما مدیرعاملی که 3۰۵ میلیارد 
 تومان پول سپرده گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی 

بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک های خصوصی 
این کارها را می کنند و پدر کش��ور را درمی آورند. وی افزود: 
 پیش��نهاد من این اس��ت که بانک ها زمانی که از دستورات 
بانک مرکزی تخلف می کنند، اقدام ش��ان جرم تلقی شده و 
مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده 2۸۶ قانون مجازات 
اسالمی با آنها برخورد شود. نماینده مردم تهران در مجلس 
 تصریح کرد: جرم یقه س��فیدها و یقه آبی ها، خیانت و فس��اد 

در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند.
 در ادامه نمایندگان با پیش��نهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی 

به این ماده موافقت کردند و ماده 23 به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای 
پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، 
تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحس��نه، صرافی ها و 
شرکت های واسپاری ) لیزینگ ها ( و همچنین ثبت تغییرات 
نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب 

مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
طبق تبصره یک این ماده، کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک، 
 نیروی انتظامی و وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف 

به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی هستند.
 طب��ق تبص��ره دو ای��ن م��اده، بان��ک مرک��زی بر اس��اس 
مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفه ای و لغو مجوز و 
محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را 

دارد. در صورت سلب صالحیت حرفه ای، اعضای هیئت مدیره 
و مدیران عامل بانک ها و موسس��ات اعتباری توس��ط بانک 
مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی 
مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی 
محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند 2 ماده ۴۴ قانون پولی 
 و بانکی کش��ور به۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا می کند و 
هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص  بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی به صورت رس��می به پیشنهاد بانک مرکزی 

توسط هیئت وزیران تعدیل می شود.
تبصره س��ه: انتخاب مدیرعام��ل و هیئت مدی��ره بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتب��اری پس از صدور مج��وز صالحیت 
حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد 
باید حداقل دارای۱۰ سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی 
و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه 
اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و 

وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی 
بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پس��ت های 
مدیریتی آنها در حکم تص��رف غیرقانونی در اموال عمومی 
تلقی می شود. همچنین بر اس��اس بند » ب « این ماده اگر 
نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع س��هامداران یا 
مدیران بنگاه باش��د، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی 
و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو براب��ر زیان وارده و حبس 
 درجه پنج یا ش��ش برای آمران، مباش��ران و معاونان جرم 
می شود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخالل 
در نظام اقتصادی کشور شود. در این صورت مشمول حکم 
ماده 2۸۶ قانون مجازات اس��المی خواهد بود. در این مورد 
 در صورتی که ) با تقصیر اع��م از بی احتیاطی یا بی مباالتی 
در نظارت در زیرمجموعه ( رییس شعبه یا مدیرعامل بانک، 
جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای 
نقدی به می��زان خس��ارت وارده، انفصال اع��م از خدمات 
 دولتی و بانک��ی محروم می ش��ود. طبق م��اده 2۸۶ قانون 
مجازات اسالمی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت 
صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی 
یا خارجی کشور، نش��ر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی، 
احراق و تخریب، پخش مواد س��می و میکروبی و خطرناک 
 یا دایر کردن مراکز فس��اد و فحش��ا یا معاونت در آنها شود، 
به گونه ای که موجب اخالل ش��دید در نظم عمومی کشور، 
ناامن یا ورود خس��ارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال 
عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع 

شود، مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می شود.
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موفقیت های فوالدمبارکه در سال۹4 حاصل به کارگیری راهبردهای اقتصاد مقاومتی است

دکتر سبحاني مدیر عامل فوالد مبارکه به همراه جمعي از معاونین 
 و مدیران ارشد ش��رکت روز هفتم فروردین سال جاري با حضور 
در نواحي آهن سازي، فوالدسازي، نوردگرم و نورد سرد فرارسیدن 
 س��ال نو را به کارکن��ان تبریک گفت و ب��راي هم��ه کارکنان و 
خانواده هاي ش��ان آرزوي س��المتي و تندرس��تي کرد.  وي که 
 برنامه بازدید خود را از ناحیه آهن سازي برنامه ریزي کرده بود در

گفت و گو با خبرنگار ف��والد پس از قدردان��ي از تالش کارکنان 
گندله سازي کسب رکورد بي سابقه تولید ۷ میلیون و۴۶۹ هزار 
و۵۷۴ تن گندله در س��ال ۹۴ را غرور آفرین خواند و گفت: تولید 
این میزان گندله در کارخانه ها ک��ه ابتدا براي تولید ۴/۵ میلیون 
 تن گندله طراحي ش��ده اس��ت، کار بس��یار برجس��ته اي است. 
مدیر عامل فوالد مبارکه درخصوص اهمی��ت این افزایش تولید 
گفت: ما به ه��ر میزان که ب��راي خطوط تولید ب��ا کمبود گندله 
مواجه ش��ویم باید براي جبران این کمبود به واردات روي آوریم 
که این افزایش ظرفی��ت تولید به هر اندازه که ب��ه رکورد تازه اي 
دس��ت پیدا کنیم به همان اندازه به کاهش وابس��تگي به واردات 
کم��ک قابل توجه��ي مي کن��د. وي درخصوص سیاس��ت هاي 
 راهبردي فوالدمبارکه در س��ال۹۵ افزود: در پ��ي اجراي فرمان 

 مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اقتصادمقاومتي در این مسیر 
در فوالدمبارکه اقدامات بس��یارخوبي انجام ش��ده که توفیقات 
ش��رکت در س��ال ۹۴ حاصل به کارگیري راهبرد ه��اي اقتصاد 
مقاومتي در همه نواحي است. دکتر س��بحاني در ادامه سخنان 
خود خاطر نش��ان ک��رد. بنا ب��ه فرم��وده مقام معظ��م رهبري 
 اجراي سیاس��ت اقتصاد مقاومتي از مرحله برگ��زاري همایش و 
نامه نگاري گذشته اس��ت. بنابراین فوالدمبارکه در سال ۹۵ نیز 

 درعمل مس��ئولیت س��نگین تري را به دوش خواهد کش��ید و 
با افزایش تنوع و کیفیت تولید و کاهش هزینه ها نسبت به اجراي 
این رهنمود بیش از پیش همت خواهد گمارد. وي با اشاره به این 
که به لحاظ اقتصادي سال ۹۴ براي صنعت فوالد سال سختي بود، 
گفت: در س��ال ۹۴ با کاهش تقاضا در بخش فوالد و رکود مواجه 
 بودیم،  این در حالي بود که کشور چین با قیمت هاي بسیار پایین

به صورت دامپینگ ) ارزان فروش��ي ( در بازارهاي جهاني حضور 

داش��ت و عرصه رقابت براي سایر فوالدس��ازان را تنگ کرده بود 
و در بحث واردات با حجم عظیمي از واردات مواجه ش��ده بودیم 
که فروش داخل را براي ما با مشکل مواجه کرده بود. مدیر عامل 
فوالد مبارکه از بهبود قیمت هاي جهاني فوالد و اعمال تعرفه هاي 
جدید روي واردات این محصوالت به عن��وان فرصت براي بهبود 
وضعیت فوالد کش��ور یاد و ابراز امیدواري ک��رد: با مدیریت بهتر 
واردات شرایطي فراهم شود تا فوالدسازان کشور بتوانند جایگاه 
خود را حفظ کنند و دربخش صادرات هم بتوانند با ارزش افزوده 
باالتري درکنار رقباي قدرتمند خارجي در بازارهاي جهاني حضور 
داشته باشند و به رقابت بپردازند. دکتر سبحاني با حضور در ناحیه 
فوالدسازي، در گفت و گو با مدیر ناحیه فوالدسازي و کارشناسان 
آخرین وضعیت آم��اده به کاري قس��مت ها و تجهی��زات اصلي 
ناحیه فوالدسازي را جویا شد و ضمن آرزوي سالمتي، موفقیت و 
 ش��ادکامي براي تمامي کارکنان اذعان داشت: امید است با توجه 
 به توانای��ي، تعهد و تعلق س��ازماني که در بی��ن تمامي کارکنان 
در فضاي صمیمي و با نش��اط ش��رکت وجود دارد طبق سنوات 
گذشته همه عزیزان با تمامي ظرفیت دستیابي به اهداف مدنظر 
سازمان را با رعایت مسایل ایمني و زیست محیطي سرلوحه کار 

خود قرار دهند تا همچنان فوالد مبارکه به عنوان سازماني پاسخگو 
 به تعهدات خود در قبال س��هامداران و ذي نفعان عمل کند. وي 
در ادامه این بازدیدها ضمن دیدار با کارکنان نورد گرم ونورد سرد 
از تالش کارکن��ان این نواحي نیز قدرداني کرد. ایش��ان در جمع 
کارکنان نورد سرد با اش��اره به نقش فوالد مبارکه در تحقق شعار 
سال ۹۵ تمامي همکاران را به پیاده س��ازي و همراهي با اهداف 
تدوین ش��ده دعوت کرد. در این قسمت از بازدید دکتر سبحاني، 
ارایه گزارش از تمرکز همکاران بر موضوعات سازماني و ایده هایي 
براي بهبود ش��رایط کس��ب وکار و همچنین در خ��ط گالوانیزه، 
استفاده از پوشش بدون کروم به جاي پوشش کروم3 و صادرات 
 این نوع محصول ب��ه اروپا از مباحث مهم مطرح ش��ده دیگر بود. 
 ایشان همچنین با حضور در ساختمان خدمات فني و پشتیباني 
با مدیران و کارکنان واحدهاي مختلف ب��ه گفت و گو پرداخته و 
از تالش هاي آنها در راس��تاي تحقق اهداف سال ۹۴ تقدیر کرد. 
همچنین کارکنان واحدهاي س��تادي در نمازخانه س��اختمان 
مرکزي در بین نماز ظهر و عصر پذیراي سخنان کوتاه مدیرعامل 
 ش��رکت بودند. ضمنا مدیرعامل و معاونین ش��رکت با حضور بر 
مرقد مطهر شهداي گمنام به مقام شامخ شهدا اداي احترام کردند.

با تصویب نمایندگان؛

بانکها۳قفلهمیشوند
متخلف بانکی » مفسد فی االرض « است

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش خبر داد:

اجاره کشتی  به خارجی ها در پسا تحریم

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نفتک��ش از اجاره 
کشتی  به شرکت های خارجی خبر داد و گفت: 
دس��تاوردهای دوران تحریم کش��ور باید حفظ 

شود.
علی اکب��ر صفایی با اش��اره ب��ه این ک��ه برنامه 

استراتژیک ش��رکت ملی نفتکش مسیر ۵ ساله 
ما را در همه بخش ها مش��خص می کند، اظهار 
کرد: در این برنامه جامع تمام موضوعات مربوط 
به ن��اوگان، آم��وزش و تربیت نیروی انس��انی 
متخصص، مباحث مال��ی  و ... تعریف و تدوین 

ش��ده اس��ت. وی با یادآوری برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری 2/۵  میلیارد دالری در بخش های 
مختلف اس��ت از اس��تقبال بانک ها و موسسات 
 مال��ی خارج��ی ب��رای از س��رگیری همکاری 
با ش��رکت ملی نفتکش ایران خبر داد و افزود: 
ما اولین شرکت در کش��ور بودیم که توانستیم 
در روز اول برج��ام موفق به ح��ل و فصل کردن 
مشکالت مربوط به دریافت فایناس از بانک های 

خارجی شویم.
 وی ب��ا اع��الم اج��اره کش��تی های نفکت��ش 
ب��ه ش��رکت های خارج��ی ب��ر ل��زوم حف��ظ 
 دس��تاوردهای تحری��م تاکی��د ک��رد و گفت: 
باید از فرصت اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها 
اس��تفاده ک��رد و در ادام��ه اقدامات گذش��ته، 
هم��ه تالش های خ��ود را برای به بار نشس��تن 
 دس��تاوردهای دولت و رش��د و توس��عه کشور 
به کار گیریم. صفایی با اشاره به نامگذاری سال 
۹۵ ابراز امیدواری کرد با اج��رای رهنمودهای 
رهب��ر معظ��م انق��الب، سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی و با تدابیر دولت، سال جاری سال رونق 

اقتصاد و بخش دریایی کشور باشد.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     م -الف : 367۹۱

مدیریتامورعشایراستاناصفهان

چاپ دوم
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اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

 RD اینجانب سید حسن اعتصامی رنانی مالک خودرو پژو
مدل 1383 به رنگ یشمی به شماره شاسی 83139229 و 
ش��ماره موتور 11783038871 و ش��ماره پالک 13-992 ب 
84 به علت فقدان اس��ناد فروش )س��ند کمپانی( تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم. 

اینجانب رحمت اله وکیلی س��هرو فیروزانی مالک خودرو 
پژو RD مدل 1384 به شماره شاسی 13438479 و شماره 
موتور 11784014035 و ش��ماره پ��الک 23-519 ه� 87 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم. 

مفاد آرا
12/394 آگه�ی موضوع م�اده 3 آئی�ن نامه قان�ون هیات تعیی�ن تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رس��می مس��تقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور س��ند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-رای شماره 1394603020200001074 خانم کبری حیدری فرزند حیدر 
شناسنامه شماره 2 میمه و کد ملی 6229865483 در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 21.70 متر مربع قسمتی از پالک 7936 فرعی  از یک اصلی واقع 

در میمه به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 
2-رای ش��ماره 1394603020200001075 خان��م مل��وک مش��رفي به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 6229957302 صادره میمه فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 679.63 مترمربع پالک شماره 1162 فرعي 
از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی از مالک رسمی  

آقای حسن مهدوی فرزند رضا 
3- رای ش��ماره 139460302020001076 آق��اي داود ابراهیم��ي راد به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 6229846594 صادره میمه  فرزند علي در سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابا خانه  به مس��احت 167.30  مترمربع پالک 
ش��ماره 112 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی 

مشاعی خریداری شده
 4- رای ش��ماره 139460302020001077 آقاي حی��در ابراهیمي راد به 
شناسنامه شماره 6 کدملي 6229873990 صادره فرزند علي در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 167.30  مترمربع پالک شماره 
112 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
5- رای شماره 139460302020001078 خانم رویا رمدان به شناسنامه 
ش��ماره 11 کدملي 6229975361 صادره میمه فرزند حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 265.30  مترمربع پالک شماره 
3960 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
6-- رای ش��ماره 139460302020001079 آق��اي داود جعفري ازان به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 6229907811 صادره میمه فرزند نصرت اله 
در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 265.30 مترمربع 
پالک ش��ماره 3960 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت 

رسمی مشاعی خریداری شده
7- - رای شماره 139460302020001080 مالکیت آقاي مهران ابراهیمي به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 6229975866 صادره میمه فرزند محمدرضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58.10  مترمربع پالک شماره 479 فرعي 
از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

محمد رضا ابراهیمی 
8- رای ش��ماره 139460302020001081  آق��اي مه��ران ابراهیم��ي به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 6229975866 صادره میمه فرزند محمدرضا 
درششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 125.50  مترمربع پالک شماره 478 
فرعي از 35 اصلي واقع د در قریه ازان به اس��تناد خریداری عادی از مالک 

رسمی آقای محمد رضا ابراهیمی 
9-رای ش��ماره 139460302020001082 آقای صادق آهي به شناسنامه 
شماره 38 کدملي 6229970155 صادره میمه فرزند فتحعلي در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 309.84 متر مربع   پالک شماره 1 فرعي از 60 اصلي 
واقع در روستای سعید آباد به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 
10-  رای 139460302020001083 آق��اي مرتضي زارع به شناس��نامه 
شماره 60 کدملي 6229812061 صادره میمه فرزند نوروز علي درششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 26.60 مترمربع پالک شماره 8030 
فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی  

آقای حسینعلی هاشمی فرزند محمد 
11-رای شماره 139460302020001084 آقاي مهدي نادیان به شناسنامه 
شماره 154 کدملي 6229906317 صادره میمه فرزند مصطفي درششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت461.14  مترمربع پالک شماره 3763 فرعي 
از 1 اصلي واقع در میمه  میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی  آقای 

غالمعلی مومنی فرزند اکبر 
12 – رای ش��ماره 139460302020001085  آق��ای مه��دي نادی��ان به 
شناسنامه شماره 154 کدملي 6229906317 صادره میمه فرزند مصطفي 
در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 391.87  مترمربع پالک شماره 
875 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه  به استناد خریداری عادی از مالک رسمی  

آقای غالمحسین صانعیان فرزند محمد علی 
13 – رای ش��ماره 139460302020001086 آق��اي  حس��ین غ��ازان به 
شناسنامه شماره 6220038517 کدملي 6220038517 صادره میمه فرزند 
اکبر در شش��دانگ یکباب انباری و زمین متصل به آن به مساحت 208.70  
مترمربع پالک ش��ماره 537 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد 
مالکیت رسمی مش��اعی خریداری ش��ده با والیت پدرش آقای اکبر غازان 

فرزند محمدعلی
14 – رای ش��ماره 139460302020001087  آق��اي حس��ین غ��ازان به 
شناسنامه شماره 6220038517 کدملي 6220038517 صادره میمه فرزند 
اکبر درششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 219.30  مترمربع 
پالک ش��ماره 537 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت 
رس��می مش��اعی خریداری ش��ده با والیت پدرش آقای اکبر غازان فرزند 

محمدعلی
15 – رای شماره 139460302020001088  آقاي اکبر غازان به شناسنامه 
ش��ماره 73 کدملي 6229901951 صادره میمه فرزند محمدعلي ششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 209.47 مترمربع پالک شماره 537 
فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رس��می مش��اعی 

خریداری شده 
16 – رای شماره 139460302020001089 آقاي اکبر غازان به شناسنامه 
شماره 73 کدملي 6229901951 صادره میمه فرزند محمدعلي در ششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت221.15  مترمربع پالک شماره 537 
فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رس��می مش��اعی 

خریداری شده 
17 – رای ش��ماره 139460302020000885 خان��م جمیل��ه اقدام��ي به 
شناسنامه شماره 646 کدملي 6229701588 صادره وزوان فرزند عباسعلي 
در ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 159.70 مترمربع پالک شماره 221 
فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی خانم گلشاد اقدامی
18 – رای ش��ماره 139460302020000826 خان��م بهج��ت صمدیان به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 6229869012 صادره وزوان فرزند فرج اله در 
ششدانگ  به مساحت 390 مترمربع پالک شماره 8392 فرعي از 11 اصلي 

واقع در وزوان به استناد مالکیت رسمش مشاعی خود
19 – رای ش��ماره 139460302020000822 آق��اي حس��ین صادقین به 
شناسنامه ش��ماره 12 کدملي 6229966141 صادره میمه فرزند احمد در 
شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 134.62 مترمربع پالک شماره 2431 
فرعي از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود

20 – رای ش��ماره 139460302020000821 آق��اي حس��ین صادقین به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 6229966141 صادره فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب خانه  به مس��احت 303.06 مترمربع پالک شماره 2430 فرعي از 26 
اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی از مالکین  رسمی آقای 

حسینعلی تقوی فرزند محمد تقی و خانم فاطمه تقوی فرزند حسن
21  - رای شماره 139460302020000814 آقای محمد غازان به شناسنامه 
ش��ماره 40 کدملي 6229844095 صادره میمه فرزند حسین درسه دانگ 
مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به مس��احت 1832.70 مترمربع 
پالک شماره 741 فرعي از 19 اصلي واقع در مزرعه زیر آسیاب قریه ازان 
به استناد  خریداری عادی از مالک رسمی آقای محمد ارشادی فرزند عباس

22 – رای ش��ماره 139460302020000805 آق��اي حس��ین هادیزاده به 
شناسنامه شماره 45 کدملي 6229798549 صادره وزوان فرزند مرتضي 
در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 366.30 مترمربع پالک شماره 
6514 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان  به استناد  خریداری عادی از مالک 

رسمی خانم صاحب جان هادی زاده فرزند رمضانعلی
23 – رای ش��ماره 139460302020000800 آقاي س��عید س��لطوني به 
شناسنامه شماره 504 کدملي 6229709783 صادره میمه فرزند صفدر در 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه  به مساحت 30.75 مترمربع پالک شماره 75 
فرعي از 30 اصلي واقع دربه اس��تناد  خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

حیدر بیک سلطونی فرزند عباس
24 – رای ش��ماره 139460302020000819 آق��اي اس��داله س��المي به 
شناسنامه ش��ماره 16 کدملي 6229834499 صادره میمه فرزند عظیم در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 341.02  مترمربع پالک 
ش��ماره 245 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری 

عادی از مالکیت رسمی خانم کوکب غازان فرزند حبیب
25 – رای شماره 139460302020000834 آقای امیر واحد به شناسنامه 
شماره 0012694381 کدملي 0012694381 صادره میمه فرزند رمضانعلي 
در ششدانگ دو باب اطاق و طویله و فضاي جاوي آن  به مساحت 226.57 
مترمربع پالک ش��ماره 2377 فرع��ي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد 

خریداری عادی
26 – رای ش��ماره 139460302020000992 آق��اي عباس��علي اب��ذل به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 6229830663 صادره میمه فرزند علي آقا در 
ششدانگ یکدرب باغ مزروعی و مشجر به مساحت 910.80  مترمربع پالک 
شماره 336 فرعي از 30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی گل بانو بخشنده فرزند استاد علی
27 – رای ش��ماره 139460302020000994 آق��اي حس��ین خ��داداد به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 6229904470 صادره میمه فرزند اسمعیل در/

ششدانگ زمین با بنای احداثی به مس��احت 101.92 مترمربع پالک شماره 
1010 فرعي از 30 اصلي واقع در روس��تای زیاد آباد به اس��تناد خریداری 

عادی از مالک رسمی خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
28 – رای ش��ماره 139460302020000993 آق��اي احس��ان جعفری به 
شناس��نامه ش��ماره 1270004867 کدملي 1270004867 ص��ادره میمه 
فرزند موسي در ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 176.65 
مترمربع پالک ش��ماره 937 فرعي از 35 اصلي واقع در روس��تای ازان به 
استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای علیرضا ابراهیمی فرزند غضنفر

29 – رای شماره 139460302020000995 آقاي احمد خداداد به شناسنامه 
شماره 5100068612 کدملي 5100068612 صادره میمه فرزند اسمعیل در 
ششدانگیکبابا خانه به مساحت 143.80 مترمربع پالک شماره 1009 فرعي 
از 30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی خانم خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
30- رای ش��ماره 139460302020000996 آق��اي احم��د خ��داداد ب��ه 
شناس��نامه ش��ماره 5100068612 کدملي 5100068612 ص��ادره میمه 
فرزند اس��معیل در شش��دانگ یکباب خانه ب��ه مس��احت 87.65 مترمربع 
 پالک ش��ماره 1009 فرع��ي از 30 اصل��ي واقع در روس��تای زی��اد آباد 
 به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای محمد جواد نوروزی فرزند 

محمد علی
31 – رای ش��ماره 139460302020000997 آق��اي حس��ین خ��داداد به 
شناسنامه ش��ماره 12 کدملي 6229904470 صادره میمه فرزند اسمعیل 
در ششدانگ قطعه زمین با بانای احداثی به مساحت 92.50 مترمربع پالک 
ش��ماره 1009 فرعي از 30 اصلي واقع در روس��تای زیاد آباد  به اس��تناد 
خریداری عادی از مالک رسمی آقای محمد جواد نوروزی فرزند محمد علی

32 – رای ش��ماره 139460302020000990 آقاي عباس��علي قنبریان به 
شناسنامه ش��ماره 12 کدملي 6229804840 صادره میمه فرزند حسن در 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 803.30 مترمربع پالک شماره 
721 فرعي از 30 اصلي واقع در در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای میرزا احمد گرامی فرزند یحی خان
33 – رای شماره 139460302020000991 آقاي احمدرضا ایران دوست 
به شناسنامه شماره 91 کدملي 6229802244 صادره میمه فرزند مشهدي 
عباسعلي درششدانگ یکباب خانه  به مساحت543.50  مترمربع پالک شماره 
1855 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به اس��تناد خری��داری عادی از مالک 

رسمی آقای عباسعلی ایران دوست
34 – رای شماره 139460302020000988 آقاي محمد جواد نوروزي به 
شناسنامه شماره 521 کدملي 6229709988 صادره میمه فرزند محمد علي 
در ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 208.95 مترمربع پالک شماره 1010 
فرعي از 30 اصلي واقع اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی خانم خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
35 – رای ش��ماره 139460302020000985 آق��اي فره��اد امینی��ان به 
شناسنامه شماره 17 کدملي 6229859939 صادره فرزند میرزا علي اکبر 
در ششدانگ یکباب انباری مخروبه و زمین محصور متصله  به مساحت 273 
مترمربع پالک ش��ماره 4628 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان به استناد 

خریداری عادی از مالک رسمی آقای یداله نقیان فرزند امام بخش
36 – رای ش��ماره 139460302020000987 آق��اي موس��ي جعفري به 
شناسنامه ش��ماره 59 کدملي 6229868334 صادره میمه فرزند غالمعلي 
در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 239.80 مترمربع 
پالک شماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت 

رسمش مشاعی خود
37 – رای ش��ماره 139460302020000986 خانم معصومه خدادوست 
به شناسنامه ش��ماره 12 کدملي 6229887053 صادره میمه فرزند حسن 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 239.80 مترمربع 
پالک شماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت 

رسمش مشاعی خود
38 – رای شماره 139460302020000984 آقاي حسن باتقوا به شناسنامه 
شماره 386 کدملي 0055695787 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
اطاق و فضای متصله  به مساحت 68.82 مترمربع پالک شماره 2278 فرعي 
از 11 اصلي واقع در وزوان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

محمد با تقوا
39 – رای ش��ماره 139460302020000989 خان��م فاطم��ه ش��هیدي به 
شناس��نامه ش��ماره 36 کدملي 6229822873 صادره میمه فرزند سهام 
الدین در هشت سهم مشاع از هجده سهم شش��دانگ یک درب باغ مزروعی 
به مساحت 1027.50  مترمربع پالک ش��ماره 7810 فرعي از 1 اصلي واقع 
در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه بیگم شهیدی 

فرزند حاجی حیدر
بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  دو شنبه 1394/12/24

تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1395/01/17       
  رئیس ثبت میمه – حسین نوروز

مفاد آرا
1/9 آگهی اب�اغ  مفادآراء صادره از س�وی هی�ات قان�ون تعیین تکلیف 
وضعیت و اراضی س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در اداره  ثبت 

اسناد و اماک شهرستان  نطنز
 به استناد ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور  مفاد آراء صادره  هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان نطنز داللت بر تایید  تصرفات مالکانه عادی و رسمی و بالمعارض 
متقاضیان و یا مفروز شده آنان دارد  بش��رح ذیل جهت اطالع عموم در دو 
نوبت و به فاصله پانزده روز  در روزنامه ه��ای زاینده رود و نصف جهان 
چاپ اصفهان آگهی و منتشر میگردد تا چانچه  شخصی یااشخاصی که به 
آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتش��ار آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارندتا نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه اقدام  و 
گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به این اداره ارائه  نمایندکه در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورت انقضا 
مهلت مقرر وعدم وصول اعتراض طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 
اقدام  خواهد شد  و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1-رای ش��ماره 139360302033000062- 1393/01/30 خان��م مری��م 
جاللیان فریزهن��دی فرزند علی اصغر شش��دانگ یکبابخان��ه و باغچه  به 
مس��احت 124/50 متر مربع پالک 939 فرعی از 1- اصلی واقع در فریزهند 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه از محمد جاللیان 

فریزهندی  . 
2-رای ش��ماره 139360302033001238-1393/8/26-آقای مراد علی 
حبیبی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه بمس��احت 304 متر مربع  پالک  
مفروز و مجزی 23فرعی از 277- اصلی واقع در نسران جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواسطه  از مریم لطفی نسرانی و مالک رسمی 

رمضان زارع اسفیدانی.
3-رای ش��ماره 139360302033001611-1393/12/09 – آقای محمود 
عمادی نطن��زی  فرزند مصطفی  شش��دانگ یک قطعه باغچه  به مس��احت 
477/30 متر مربع مفروز و مجزی  ش��ده از  پالک 646  فرعی از 9- اصلی 

واقع در کوی علیاء  جزء بخش 9 حزه ثبتی. 
4- رای ش��ماره 139360302033001668-1393/12/16-آق��ای محمد 
رضا صفاری نطنزی فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مخروبه به مساحت 47/37متر مربع  پالک 692 فرعی از 9- اصلی واقع در 
کوی علیاء  جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی ازمالک رسمی  خانم 

خدیجه خانم جاللی چی نی نی.
5- رای شماره 139460302033000462-1394/7/25 آقای حسین فیض 
فرزند مهدی شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 111متر مربع 
پالک 221 فرعی از 41- اصلی واقع در مزرعه بیشه ولوجرد جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رس��می سکینه خانی 

هنجنی  فرزند عباس خان. 
6- رای شماره 139460302033000464-1394/7/26- خانم زهرا باقری 
ولوجردی فرزند علی شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 191/05متر مربع 
پالک 98فرعی از شماره 38- اصلی واقع در ولوجرد جزء بخش 10 حوزه 

ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی  علی حسن زاده ولوجردی .
7- رای شماره 139460302033000468-1394/07/26- خانم رضوان 
اعتباری  قصبه فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 55متر مربع و 
بشماره پالک مفروز و مجزی شده از پالک 246 فرعی از 1- اصلی واقع در 

اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز. 
8- رای شماره 139460302033000469-1394/07/26-آقای سید عباس 
احترامی  فرزند سید علی اکبر یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ 
مشجر  بمس��احت 1280 متر مربع پالک 1403 فرعی از 33- اصلی واقع در 
نطنز جزء بخش9  حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی خانم سکینه 

مرتضویان .
9- رای ش��ماره 139460302033000483-1394/07/27 –آقای س��عید 
حسن بیگی فرزند حس��ین ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 218/76متر 
مربع پالک 824 فرعی از 5- اصلی واق��ع در تکیه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
نطنز انتقال عادی از مالکین رسمی  بانو نبات بیگم نوری تکیه و سید محمد 

موسوی نی نی. 
10-  رای ش��ماره 139460302033000485-1394/07/27-خانم فاطمه 
ش��یر خدائی طاری  فرزند یعقوب شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی  و به 
مس��احت 193/55متر مربع پالک 117 فرعی از 3- اصل��ی واقع در مزرعه 
آب شرشر طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی 

رضا شیر خدائی .
11- رای ش��ماره 139460302033000486-1394/07/27 خان��م منیژه 
امیر مظاهری فرزند مهدی یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 409 متر مربع پالک 213 فرعی از 71- اصلی واقع در سرشک جزء 

بخش 9 انتقالی عادی و مع الواسطه از مالک رسمی خانم ملیحه مظاهری .
12-  رای ش��ماره 139460302033000489-1394/07/28خانم طاهره 
فقیهی  فرزند مصطفی  سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت 1505/07متر مربع پالک 6فرعی از 140 اصلی واقع در کش��ه 
جزء بخش 11 انتقال عادی و مع الواسطه از حسین مجلسی کوپائی و مالک 

رسمی حبیب اله عقیلی. 
13- رای شماره139460302033000491-1394/07/28آقای محمد کمیلی 
فرزند مهدی سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1505/07متر مربع پالک 6فرعی از 140- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواسطه ازحسین مجلسی کوپائی و مالک 

رسمی حبیب اله عقیلی. 
14- رای شماره 139460302033000554-1394/08/25آقای اسماعیل 
س��لمان پور فرزند مهدی یک دانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 1212/70متر مربع پالک 1816 فرعی از 33- اصلی 
واقع در شهر نطنز جزء بخش 9 انتقالی عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی 

ربابه و حاجیه سلمانی قصبه .
15-رای ش��ماره 139460302033000560-1394/08/26آقای حس��ین 
صانعی  یارند فرزند رضا ششدانگ  یکباب خانه در حال تخریب به مساحت 
112/12 متر مربع پالک 764 فرعی از 134- اصلی واقع در یارند جزء  بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از مالک  رسمی سیف اله صدوقی ورقیه 

صالح بیگی. 
16-رای ش��ماره 139460302033000563-1394/08/26اقای حس��ین 
صانعی یارن��د فرزند رضا شش��دانگ یک قطعه باغ محصوربه مس��احت 
115/70متر مربع پالک 761 فرعی از 134- اصلی  واقع در یارند جزء بخش  

10 انتقالی عادی از مالک رسمی  رقیه صالحی  بیگی .
17- رای ش��ماره 139460302033000566-1394/08/26آقای  حسین 
صانعی یارند فرزند رضا ششدانگ یک قطعه باغ  محصور به مساحت 159/6 
متر مربع پالک 777 فرعی از 134- اصلی  واقع در یارند جزء بخش 10 حوزه 

ثبتی نطنزانتقال عادی از مالک رسمی   سیف اله صدوقی .
18-رای  شماره 139460302033000567-1394/8/26اقای علی کاشی 
یارندی  فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 82/75متر مربع پالک 
1035 فرعی از 134- اصلی واقع در یارند ج��زء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز 

انتقال عادی  و مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم رقیه نعیم پور.
19-رای ش��ماره 139460302033000581-1394/08/30هدای��ت ال��ه 
جعفری بیدهندی  فرزند غالمحس��ین  ششدانگ دو باب بوم کند به مساحت 
297/70متر مربع پالک 1697 فرعی از 15- اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رس��می  ابراهیم 

مرادی بیدهندی. 
20- رای شماره 139460302033000582-1394/08/30عباس جاللیان  
فرزند محمود  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/01 متر مربع پالک 55 
فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش11انتقال عادی و مع الواسطه 

از مالک رسمی حسین جاللیان. 
21- رای شماره 139460302033000583-1394/08/30فاطمه میرزاده 
واقفی  فرزند سید محمد ششدانگ یکباب خانه  و به مساحت 266متر مربع  

مفروز و مجزی  از پالک4 فرع��ی از 100-اصلی واقعدر طامه جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز انتقالی رسمی از مالک رسمی غالمرضا  مدیحی  طامه .

22-رای شماره 139460302033000584-1394/08/30بابک ابراهیمی 
فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 213/50 متر مربع  پالک 933 
فرعی  از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخ��ش 10 حوزه ثبتی نطنز  انتقال 

عادی   و مع الواسطه از مالک رسمی خانم شهربانو ابراهیمی بیدهندی.
23-رای ش��ماره 139460302033000664-1394/09/30 آقای رحمت 
اله امیری چیمه فرزند رضا شش��دانگ یک قطعه باغ محصور و مش��جر به 
مساحت 177 متر مربع پالک 1101 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه جزء 

بخش 10 انتقال عادی و مع الواسطه از مالک رسمی  رقیه سرپرنده. 
24- رای  شماره 139460302033000665-1394/09/30 اقای رحمت اله 
امیری چیمه فرزند رضا ششدانگ  یکدرب باغ  به مساحت 986/70 متر مربع 
پالک 1103 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 انتقالی عادی و 

مع الواسطه از مالک رسمی  خانم رقیه سرپرنده .
25- رای شماره 139460302033000668 -1394/09/30رضا حجازی 
موغاری فرزند حسن شش��دانگ یکباب خانه و حیاط مش��جر به مساحت 
237متر مربع  مفروز و مجزی پالک 73 فرعی از 277- اصلی واقع در نسران 

جزء بخش11 انتقال رسمی از مالک رسمی سید موسی واقفی .
26-رای شماره 139460302033000669- 1394/09/30 آقای سید مهدی 
میری چیمه فرزند س��ید فرج اهلل شش��دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
25/51 متر مربع پالک 1407فرعی از 25 اصلی واقع در چیمه جز بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالکین رسمی س��ید محمود و خانم فاطمه 

میری.
1394 عل��ی  /09 27-رای ش��ماره 30-139460302033000670/
 غفوری  طرقی فرزند عباس س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به

 مساحت 321/25متر مربع  پالک 620 فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان 
پایین طرق جزء بخش 11 انتقال عادی و مع الواسطه از مالک رسمی عباس 

غفوری. 
28-رای ش��ماره 139460302033000671-1394/09/30محم��د مهدی  
احمدی کیا فرزند حسن دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه باغ معروف 
باغ طالب به مساحت 476/5متر مربع پالک 1172 فرعی از 1- اصلی واقع در 
اوره  بخش 9  انتقال عادی و مع الواس��طه از مالک رسمی سلما بیگم عبداله 

زاده  حسینی. 
29-رای ش��ماره 139460302033000672-1394/09/30 محمد مهدی 
احمدی کیا فرزند حسن ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 177/30 متر مربع 
پالک 1258/1 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 انتقالی عادی  و 

مع الواسطه از مالک رسمی  سید حسین عبداله زاده حسینی. 
30- رای شماره 139460302033000674-1394/09/30 علیرضا  رشیدی 
جزنی فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 662/5 متر 
مربع پالک 215 فرع��ی از 128- اصلی واقع در جزن ج��زء بخش 9 انتقالی 

عادی  و مع الواسطه از مالک رسمی  محمود  رشیدی جزنی. 
31- رای شماره 139460302033000678- 1394/09/30 آقای رمضان 
کندزی فرزند ماشااهلل ششدانگ یک قطعه باغچه و طویله و حصار و انباری 
به مساحت 142 متر مربع پالک مفروز و مجزی 562 فرعی از 77  اصلی واقع 

در کندز جز بخش 9حوزه ثبتی نطنز.
32-رای ش��ماره 139460302033000695-1394/10/10عبدال��ه علی 
رحیمی  فرزند رضا  دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ سه باب مغازه و 
زمین محصور به مساحت 261/25 متر مربع پالک 174 فرعی از 51- اصلی 
واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنزانتقال عادی و مع الواسطه از مالک 

رسمی  رضا علی رحیمی .
33- رای ش��ماره 139460302033000711- 1394/10/10 آقای حسن 
باقری فرزند محمود یکدانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 166/20متر مربع پالک 4041 فرعی از 33 اصلی واقع در 
نطنز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی خانم سکینه 

مرتضویان. 
34- رای ش��ماره 139460302033000728-1394/10/15 آق��ای اصغر 
ابوالحسنی  فرزند حیات قلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 423/90 متر 
مربع   مفروز و مجزی  از پالک 587 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء 

بخش 11 .
35- رای ش��ماره 139460302033000783-1394/10/30 آق��ای مهدی 
نظرعلی فرزند علیمحمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 
2981 متر مربع پالک 651 فرعی از 51 اصلی واقع در رهن جز بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی صنمبر وس��لطنت وعلیمحمد و تقی 

شهرت همگی نظرعلی و زهرا گیتی. 
36- رای ش��ماره 139460302033000873-1394/11/18 آق��ای قدرت 
اله ضیائی فرزند تقی سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
203/45 مت��ر مربع  و به ش��ماره پ��الک 1888 فرع��ی از 15- اصلی واقع 
 در بیدهن��د جزء بخ��ش 10خریداری عادی از مالکین رس��می ابوالقاس��م

 و منور بهرامی  که دررای  صادره قبلی مساحت ملک 132/88صادر شده 
است. 

37-رای ش��ماره 139460302033000884-1394/11/26آق��ای پرویز 
روحی ریسه فرزند غالمرضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/50 متر 
مربع  مفروز و مجزی پالک 173 فرعی از 76- اصلی واقع در ریس��ه جزء 

بخش 9 حوزه ثبتی نطنز .
38-رای ش��ماره 139460302033000945-1394/12/13 خانم صدیقه 
طباطبائی فرزند احمد شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 324/96 متر مربع 
و بشماره پالک 213 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9که دررای 

صادره  قبلی مساحت ملک 316/90صادر گردیده است. 
39-رای ش��ماره 139460302033000948-1394/12/13 آقای حس��ن 
مسلمی طرقی  فرزند علی  سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
926 متر مربع و به ش��ماره پالک 1984 فرعی از 193- اصلی واقع در طرق 
جزء بخش 11 انتقالی عادی و مع الواسطه از میرزا مسلمی طرقی  که دررای 

صادره  قبلی مساحت ملک 892صادر گردیده  است. 
تاریخ انتشارنوبت اول :1395/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/02/1

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز 
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 مصاف ذوب آهــن ایران و بنیــادکار ازبکســتان درحالی برگزار می شــود که 
نماینــده ایران در صورت پیروزی در این دیدار تا حد زیادی صعودش به مرحله 
بعدی قطعی می شــود. در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و از دور برگشت 

این رقابت ها تیم ذوب آهن ایران به مصاف تیم بنیادکار ازبکستان می رود.
تیــم ذوب آهن که عملکرد نســبتا خوبی در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
داشــته، به دنبال پیروزی خانگی برابر این تیم است تا صعودش را تا حد زیادی 
قطعی کند. شــاگردان یحیی گل محمدی در حــال حاضر به لحاظ تاکتیکی از 
 بهترین تیم های ایران هســتند هرچند که شکســت چهار بر سه آنها در مقابل 
گســترش فوالد آســیب پذیــری آنها را در فــاز دفاعی نشــان داد، اما یحیی 
گل محمــدی مطمئنا با برنامه ریزی و کار با بازیکنانش تالش می کند تا از تکرار 
 آن اشــتباهات در مقابل تیم بنیادکار جلوگیری کند. امید اصلی ذوب آهنی ها 
در این دیدار به توانایی های مهدی رجب زاده و کاوه رضایی برمی گردد و از طرفی 
حضور هواداران اصفهانی در ورزشــگاه می تواند به این تیم کمک کند تا به روند 
ناکامی های اخیرش پایان دهد. تیم ذوب آهن در هشــت دیدار اخیرش در لیگ 
ایران تنها یک پیروزی به دست آورده و موفقیت در رقابت های آسیایی می تواند 
 بــه این تیم انگیزه بیشــتری برای ادامه رقابت های لیگ دهد. در ســوی دیگر 
 این میــدان تیم بنیادکار که روند خوبی را در لیگ قهرمانان آســیا نداشــته، 
قرار دارد. بنیادکار در لیگ ازبکستان که به تازگی فصل جدیدش آغاز شده با 7 
امتیاز از سه بازی در رده ششم قرار دارد و برای امیدوار ماندن به ادامه رقابت های 

لیگ قهرمانان محکوم به پیروزی برابر ذوب آهن است.

ملی پوش المپیکی دوومیدانی ایران درباره رقابت های قهرمانی آســیا و کســب 
 ســهمیه المپیک در ماده20 کیلومتر پیاده روی گفت: مســابقه قهرمانی آسیا 
با حضور دوومیدانی کاران مطرح آســیایی در » کوماتســو « ژاپن برگزار شد. 
تمام ورزشــکاران با آمادگی کامل برای کسب سهمیه المپیک به این رقابت ها 
آمده بودند. حمیدرضا زورآوند ادامه داد: تیم ملی ایران هم با دو نماینده در این 
رقابت ها حاضر شد. متاسفانه ابراهیم رحیمیان موفق به کسب سهمیه نشد، اما 
من موفق شــدم با زمان یک ســاعت و 22 دقیقه و 52 ثانیه ورودی المپیک را 

کسب کنم. 
ملی پوش20 کیلومتر پیاده روی ایران درباره شانس المپیکی شدنش قبل از اعزام 
به ژاپن گفت: نمی توان گفت که فدراسیون از کسب سهمیه المپیک من نا امید 
بود که اگر این موضوع حقیقت داشت اصال من را به این رقابت ها اعزام نمی کرد. 
او دربــاره برنامه های خود تا المپیک 2016 ریو گفت: مربی من برنامه تمرینی 
الزم را تنظیم کرده  و در اســرع وقت به فدراسیون ارسال می شود. کسب مدال 
در المپیک ســخت است، اما من تالشــم را می کنم تا با تمرین های مناسب باز 
هم رکورد ایران را در ریو ارتقا بدهم. زورآوند در پایان گفت: هیچ گاه برای پول 
ورزش نکرده ام، اما برخی پاداش ها نیاز اولیه اســت. خواسته هایم از مسئوالن را 
خصوصی و در جلسه به آنها می گویم. کسی که در راس کار است باید بر اساس 
قانون حمایت الزم را انجام بدهد و شغل خوب برای ما در نظر بگیرند تا انگیزه 
افزایش پیدا کند. من االن 26 ســال دارم و در شرکتی کار می کردم که تعطیل 

شده است و در حال حاضر مسافرکشی می کنم.

ذوب آهن - بنیادکار؛ 

مسافرکشی دونده المپیکی ایرانتالش شاگردان گل محمدی برای صعود
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واکنش خلعتبری به اختالفش با استیماچ

پرداخت ۱۰۰ میلیون پاداش، بابت پنج سهمیه 
اخیر المپیک به سه فدراسیون

سیری در دنیای ورزش

امیر قلعه نویی درباره شــرایط تیم تراکتورســازی در لیگ 
قهرمانان آســیا و شکســت مقابل پاختاکور بــا وجود ارائه 
بازی خوب، گفت: به هر حال این مسائل در فوتبال طبیعی 
 است. اگر شما نگاه کنید می بیند تیمی مثل بارسلونا هم در

ال کالسیکو دچار سکته تاکتیکی می شود.
وی با اشــاره بــه توانایی تیــم تراکتورســازی در جبران 
 نتایــج از دســت رفته، گفت: بــه عنوان مثــال در بازی با 
استقالل خوزستان و پرسپولیس از این تیم ها عقب افتادیم 
ولی توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم و حتی می شد که 

به پیروزی هم برسیم.
سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه تیمش نیاز به تمرکز و 
نظم تاکتیکی بیشــتری دارد، گفت: خدا را شکر همین که 

مردم از نتایج تیم ما راضی هستند، خوب است.
قلعــه نویی همچنیــن با بیان اینکه تیمــش در بازی های 
آسیایی در گروه مرگ قرار دارد، تصریح کرد: یک کارشناس 
صحبت کرد و گفــت الجزیره ) یکــی از تیم های همگروه 
تراکتورســازی در لیگ قهرمانان ( خیلی ضعیف است. حاال 
شــما همین الجزیره را در سه بازی آینده در لیگ قهرمانان 

ببینید که چه کار می کند. 
یک ســری مســائل در فوتبال ایران وجــود دارد. به نظرم 
 بخل و حســادت پــدر ایــن فوتبــال را درآورده اســت!

 قلعه نویی افزود: خــدا را گواه می گیرم همین تیم الجزیره 
از خیلی از تیم های ملی در حاشیه خلیج قوی تر است.

 ســرمربی تراکتورســازی خاطرنشــان کرد: ما داریم بازی 
به بازی بهتر می شویم. در نیم فصل دوم اکثر مسابقات مان 
در خــارج از خانه بــوده و باید چند مســابقه دیگر هم در 
 خانه حریفان بازی کنیم. یک بازی خانگی هم داشــتیم که 
از حضور تماشاگران محروم بودیم. البته بعضی ها انتقادهایی 
می کنند که ان شــاا... هدف شــان قلعه نویی باشد. همین 

ماجرا را سال گذشته در استقالل داشتم.
 سرمربی تراکتورسازی درباره برگزاری بازی تیم های ایرانی 
با تیم های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در کشور عمان، 

گفت: اول باید بپرسیم چرا کار به اینجا رسید؟
 اگــر آن موقع کــه کار پیــش آمد، وکالی بیــن المللی 
می گرفتیم و کار را پیگیری می کردیم، شاید ماجرا به اینجا 

نمی کشید.
قلعه نویی یادآور شــد: در فدراســیون فوتبال همه دنبال 
انتخابات هستند و مســئله تیم های عربستانی را سر سری 
گرفتند. ما آدم های حقوقی قــوی داریم تا بروند از حق ما 

دفاع کنند. وی در پاســخ به این سوال که آیا منظورش 
این اســت که فدراسیون فوتبال در این امر کوتاهی 

کرده اســت، گفت: کوتاهی نه، مسئوالن برای این 
موضوع وقت نگذاشــتند. البته مــا حرف حق را 
می زنیم. همین چند روز پیش حرف حق زدیم که 

کمیته اخالق ما را خواســته است. من از این چیزها 
ترس و واهمه ندارم.

ســرمربی تراکتورســازی گفت: ما کارشناســان حقوقی 
 قوی داریم. در ســوئیس هم یک نفر را داریم که اطالعات 

بین المللی خوبی راجع به فوتبال دارد.
 اگــر در بحث میزبانی عربســتانی ها، انرژی می گذاشــتیم 
این طور نمی شــد. البتــه AFC هم تحــت تاثیر قدرت 
کشورهای عربی قرار گرفت ولی اگر فدراسیون وقت و انرژی 

بیشتری می گذاشت، تاثیرگذار بود.
قلعه نویی درباره اینکه آیا تراکتورســازی از انتخاب کشور 

عمان راضی هســت یا خیر، تاکید کرد: کشورهای 
عربی از لحاظ مالی از ما خیلی باالتر هســتند 

و ما بر اساس بودجه، عمان را انتخاب کردیم. 
طبیعی اســت در اردیبهشت هوای عمان 
گرم و شرجی بوده و این به نفع کشورهای 
عربی است، اما ما بودجه خودمان را نگاه 

 کردیم وگرنه دوســت داشــتیم 
به استرالیا برویم. 

وی تصریــح 

کرد: البته این را باید بگویم که اگر هرجای دنـیا را انتخاب 
می کردیم، به نفع عربســتانی ها بود. در این ماجرا ما دو بار 
ضرر کردیم. یکی اینکه بازی ها در ایران برگزار نمی شــود. 

دوم اینکه حق انتخاب هم با ما نبود.
قلعه نویی یادآور شــد: کشــور عمان به ما 
محبت کــرده و حتــی از خیلی ها پول 

نگرفته است!
 برای همین ســه تیــم ایرانی عمان را 
انتخــاب کردند. وی  در پاســخ به این 
سوال که اولویت فوتبال در سال ۹5 باید 
چه چیزی باشد؟ گفت: اولویت باید برنامه 
محور باشــد ولی ما این برنامه را در فوتبال 
نداشتیم. مثال آن هم به وقتی بر می گردد که 
آقای هاشــمی طبا را از عرصه اقتصادی به ورزش 
آوردند و اگر می ماند ما االن جزو20 کشــور اول دنیا 

می شدیم. 
فوتبــال هــم مثــل همین اســت. ســرمربی 
تراکتورســازی در ادامــه با تغییــر موضع خود 
نســبت به علــی کفاشــیان، افزود: مــا گفتیم 
 لیاقــت کفاشــیان آن موقــع ) قبــل از حضور 
در فدراسیون فوتبال ( شاید برای وزارت ورزش 
بهتر از فدراسیون بود چون آن موقع وی سابقه 
مدیریت در بانک مرکزی و کمیته المپیک را 
داشت. خب حاال وقتی کفاشیان را به فوتبال 
 آوردیم، مدیرســوزی کردیم. حــاال بعد از 
 هشـــت ســـال بـــا کفاشـــیان حتـی 
در کنفدراسیون فوتبال آسیا صاحب جایگاه 
 شدیم و اگر او را برداریم، این مرگ فوتبال

 است!

 مهاجم تیم ســپاهان تاکید کرد هیچ مشــکلی با ایگور اســتیماچ و ســایر 
سپاهانی ها ندارد.

محمدرضا خلعتبری که گفته می شــد از لیســت 18 نفره ســپاهان برای 
 دیدار بــا پاختاکور ازبکســتان خط خورده، این مســاله را رد مــی کند. او 
 می گوید: مصدومیت کمرم کمی اذیتم می کند، اما از لیســت 18 نفره خط

  نخورده ام. در بیــن نفرات اصلی نیســتم ولــی همراه تیم به ازبکســتان 
می روم و اگر کمرم اجازه دهد، بازی می کنــم. او صحبت هایش را این گونه 
ادامه می دهد: متاســفانه ظرف روزهای گذشته شــایعات زیادی پیرامون 
من به وجود آمده اســت. نمی دانم چــرا این اتفاقات رخ می دهــد، اما باید 
 بگویم هیچ مشــکلی میان من و ســرمربی تیم وجود دارد. من و اســتیماچ 
رابطه خوبی داریم و دلیل غیبتم در بازی با ملوان و احتماال بازی با پاختاکور 
فقط مصدومیت است. امیدوارم بتوانم هرچه زودتر بهبود پیدا کنم و به ترکیب 

تیم برگردم.
گفته می شــود اســتیماچ با بازیکنان قدیمی ســپاهان از جمله خلعتبری 
مشــکل دارد. خلعتبری در این باره توضیح می دهد: چرا باید مشکلی میان 
ما وجود داشته باشــد؟  شــما به این توجه کنید که در برخی بازی ها مثل 
 دیدار با تراکتورسازی در حالی که مصدوم هم نبودم، به میدان نرفتم. آن روز 
 نیمکت نشــین بودم و اعتراضی نکــردم. االن که مصدوم هســتم، چرا این 
 حاشیه ها ایجاد شده است. شما در طول دوران فوتبال من یک بار پیدا کنید 
 با سرمربی تیمم دچار مشکل شده باشــم. من همیشه به نظر مربیان احترام 
می گذارم و االن نیز هر تصمیمی اســتیماچ بگیرد، می پذیرم. البته شــاید 

اختالف نظر وجود داشته باشد، اما هرگز اختالفی نیست.
در بازی با ملــوان خلعتبری و گردان که رفاقت دیرینه ای دارند، در لیســت 
18 نفره قرار نداشــتند. همین مســاله هم حاشیه هایی ســاخت. مهاجم 
طالیی پوشــان در این باره عنوان می کند: من با شــهاب رفیق هســتم، اما 
مگر ما چه کرده ایم که این حاشــیه ها ســاخته شــود؟ من مصدوم بودم و 
 شــهاب هم با نظر ســرمربی خط خورد. این صحبت ها جز برای ضربه زدن 
 به سپاهان نیست. قطعا ما اسیر حواشی نمی شویم و با قدرت کارمان را دنبال 
می کنیم. وی درباره شرایط بحرانی تیمش می گوید: متاسفانه اتفاقاتی که رخ 
داده، در شان باشگاه سپاهان نیست. ما می دانیم باید جبران کنیم و برای این 
منظور هم قسم شده ایم، اما واقعا از روزگاری که برخی افراد برای مان ایجاد 
 کردند، ناراحتیم. متاســفانه برخوردهایی که با ما می شود، درست نیست و 
 نمی دانــم برخی افراد هدف شــان از این کارها چیســت. انشــا ا... از بازی 
با لوکوموتیو با دست پر خارج می شویم و تا حدی شرایط مان بهتر می شود. 
ما از این پس دیگر جایی برای اشتباه نداریم و باید همه امتیازها را جمع کنیم.

کمیته ملی المپیک تا دو روز آینده مبلغ100 میلیون تومان در قالب چک 
و به عنوان پاداش سهمیه های المپیکی کسب شده در ایام نوروز، در اختیار 

سه فدراسیون کشتی، دوومیدانی و شمشیربازی قرار می دهد.
نوروز امسال با کســب پنج ســهمیه المپیک برای ورزش ایران همراه 
 بود. بر این اساس در رشــته دو و میدانی حمیدرضا زورآوند در مسابقه

20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی آســیا که در نومی ژاپن جریان داشت، 
موفق شد با ثبت حدنصاب تعیین شده، ســهمیه حضور در رقابت های 
المپیک 2016 ریو را کســب کند. همچنین در جریان مسابقات کشتی 
 گزینشــی المپیک در قزاقســتان، امید نــوروزی در وزن 66 کیلوگرم 
رقابت های کشتی فرنگی و کمیل قاسمی در وزن 125کیلوگرم مسابقات 

کشتی آزاد موفق به کسب سهمیه بازی های المپیک ریو شدند. 
 به فاصله چند روز بعد نیــز مجتبی عابدینی و علــی پاکدامن از حضور 
در مسابقات شمشــیربازی جایزه بزرگ جهانی کره جنوبی که آخرین 
 مرحله از رقابت های کســب امتیاز المپیک در ســطح جهان به حساب 
می آمد موفق به کســب ســهمیه المپیک از رنکینگ جهانی اســلحه 
سابرشدند. این ورزشکاران بابت سهمیه هایی که برای کاروان ورزش ایران 
و جهت اعزام به سی و یکمین دوره بازی های المپیک به دست آورده اند، 
به زودی پاداش خود را از کمیته ملی المپیک دریافت خواهند کرد. این 
 کمیته خیلی وقت پیش از این مصوب کرد که به هر ورزشکاری که موفق 
به کسب سهمیه المپیک ریو شود مبلغ10 میلیون تومان پاداش پرداخت 
خواهد شد ضمن اینکه به ازای هر سهمیه المپیکی کسب شده در هر تیم 

نیز، مبلغ10 میلیون تومان به کادر فنی اختصاص پیدا می کند. 
بر همین اساس شمشیربازی و کشتی به خاطر کسب دو سهمیه المپیک 
۴0 میلیون و دوومیدانی به خاطر کسب یک سهمیه20 میلیون پاداش 
دریافت خواهند کرد. این پاداش در قالب چک در اختیار فدراسیون های 
 مربوطه قرار می گیرد.  این چک ها آماده و توســط کیومرث هاشــمی، 
رییس کمیته ملی المپیک نیز امضا شده اســت و پس از امضای نهایی 
چک ها توسط محمدعلی شجاعی آنها در اختیار فدراسیون های کشتی، 
شمشیربازی و دوومیدانی قرار می گیرد. گفته می شود این کار حداکثر 

تا دو روز آینده انجام خواهد شد.

 درحالی که تیم ملی فوتبال ایران باید کمتر از 
پنج ماه دیگر مســابقاتش را برای 

حضــور در جام جهانی آغاز 
کند، هنوز مشخص نیست 
کارلوس کی روش در این 
 تیم خواهد مانــد یا باید 
به فکر مربی جدیدی بود.
اینکه کی روش در ایران 
بماند یا به هــر دلیلی 
اعــم از عــدم حمایت 
رییس جدید یــا عدم 
 وجــود امکانــات کافی 

از ایــران بــرود یک 
بحث اســت، 

ایــــنکه مسابقات مرحله نهایی مقدماتی جام 
 جهانی 2018 از تاریخ دهم شهریورماه شروع 

خواهد شد بحثی دیگر.
در واقع  از همین امــروز تا روز دهم 
شهریور که اولین بازی در دو گروه 
شش تیمی به همراه رقبایی بسیار 
سرسخت انجام خواهد شد کمتر 
از پنج ماه فرصــت داریم تا تیم 
را از هر نظر آمــاده کنیم و البته 
در این مسیر لیگ و جام حذفی 
و لیگ قهرمانان آســیا را هم در 
 پیش داریم کــه اگر زمان این 
شــش هفته باقــی مانده 
 لیــگ و جــام حذفی 

و بازی های باشگاه ها را کسر کنیم کمتر از دو ماه 
باقی می ماند. ساده اش می شود این: دوماه مفید 
و شاید کمتر از دو ماه مفید برای شروع مسابقات 
نهایی مقدماتی جــام جهانی باقــی مانده و ما 
 همچنان درگیر این هستیم که سرمربی تیم ملی 

کیست؟
این اشکال البته در ابتدا به کی روش بازمی گردد 
که بی دلیل مشخصی اســتعفا داده، اما در ادامه 
به آنها که ســرمربی تیم ملی ایــران را حمایت 

نمی کنند هم می رسد. 
به هر حال این واقعیت اســت که زمین مناسبی 
برای تمرین تیم ملی نداریم و برای  ساخت آن 

مدت های زیادی را از دست دادیم.
در آن سو نمی توان الپوشــانی کرد که از وزارت 
 تا فدراســیون فوتبــال هســتند مخالفانی که

 هر از گاهی حرف هایی علیــه کی روش بر زبان 
می آورند. این وسط شــاید کمترین اهمیت این 
 باشــد که نام چه کســی به عنــوان مربی برای 
تیم ملی نوشته می شود بلکه مهم این است که  
این تیم باید از همین امروز با چشمانی کامال باز 

و برنامه ای مدون حرکت کند.
 امروز که تیم های باشــگاهی در لیگ به میدان 
می روند آماده ترین های شــان باید به تیم ملی 

برسند و این مرحله از انتخاب ها مهم ترین مرحله 
انتخاب ها هم هست.

هر چه هســت حاال اصال فرصت داســتان های 
قهــر و نــاز و حرف هــای غیرمرتبــط و بدون 
 حمایت نیست. امروز تیم ملی بیشتر از همیشه 
در شــرایط حســاس تری قرار دارد و فرصتی 
برای این حرف ها ندارد، از سوی دیگر کی روش 
هم تا پایان جام جهانــی 2018 با ایران قرارداد 
دارد و به این ترتیــب او هم نمی توانــد و نباید 
در این مقطع زمانی تیم ملی ایــران را رها کند 
و برود هرچند برخــی می گوینــد دو ماه قبل 
که کی روش در تاریــخ 23 بهمن ماه اعالم کرد 
اســتعفا خواهد داد شــاید به این دلیل بوده که 
خودش متهم به زمان سوزی نشــود، اما به هر 
حال کســی آن حرف را جدی نگرفته که البته 
دلیلش هم شــاید درگیر انتخابــات بودن برای 
 رییس فدراســیون و مشــکالت مربوط به آن 

باشد.
هر چه هست کسی تاکنون به استعفای کی روش 
اهمیتی نــداده و کمیته ای هم برای جانشــین 
 احتمالی وجــود نــدارد و این بیــش از پیش 
نشان دهنده آن است که طی ماه های اخیرعنان 

فوتبال از دست همه در رفته است.

امیر قلعه نویی:

حسادت پدر فوتبال را درآورده است

هفته بیســت و چهارم لیگ برتر یک شــنبه شب با 
برگزاری ۴ دیدار و تداوم صدرنشــینی اســتقالل و 

 البته نزدیک شدن بیشتر پرسپولیس به صدرنشینان 
به پایان رسید.

در زیر نگاهــی می اندازیم به نتایــج و ترین های این 
رقابت ها در هفته بیست و چهارم:

بهترین تیم  هفته: گسترش فوالد
در هفته بیســت و چهارم لیــگ برتر تیــم فوتبال 
گســترش فوالد موفق شد دســت به کار بزرگی زده 
و ذوب آهن را در حالی شکســت دهد که با 2 گل از 
این تیم در این دیدار عقب بود. گسترش در این دیدار 
حدود70 دقیقه بدون ســرمربی به بازی خود مقابل 
یکی از مدعیان قهرمانی ادامه داده و حریف اصفهانی 
 را شکســت داد تا تیم فراز کمالوند به عنوان بهترین 

تیم هفته انتخاب شود.
بهترین بازیکن هفته: سیدجالل حسینی

در هفته ای که سپری شد نفت با گلزنی مدافع مجرب و 
مستحکم خود موفق شد مقابل راه آهن به برتری برسد 

تا تیم علی منصوریان به لطف این گل و البته نمایش 
خوب حسینی در فاز دفاعی به روزهای آینده همچنان 
 امیدوار باقــی بمانــد. در این هفته مهــدی طارمی 
در دیــدار مقابــل ســیاه جامگان نیــز دو گل برای 
پرســپولیس به ثمر رســاند تا نقش موثری را در این 
پیروزی حیاتی برای سرخ پوشــان ایفا کند تا وی نیز 

یکی از بازیکنان خوب هفته باشد.
بهترین سرمربی هفته: امیر قلعه نویی

 یکی از تیم های آســیایی ایران در نخســتین بازی 
 سال ۹5 در حالی به پیروزی رســید که در این دیدار 

از چند مهره ارزشمند خود بهره نمی برد.
 تراکتورســازی در هفته بیســت و چهارم لیگ برتر 
موفق شد در تهران مقابل سایپا یکی از تیم های مدعی 
 لیگ برتر به برتری برسد تا ســرمربی این تیم یعنی

 امیر قلعه  نویی به عنــوان بهترین مربی هفته انتخاب 
شود.

مسابقه هفته: گسترش فوالد - ذوب آهن
در هفته ای که سپری شد دیدار استقالل مقابل همنام 
خوزستانی به واقع فینال لیگ بود و از سوی دیگر دیدار 
پرسپولیس و ســیاه جامگان نیز از هیجان و جذابیت 
باالیی برخوردار بــود، اما به واقع یکــی از زیباترین 
دیدارهای فصل پانزدهــم لیگ برتــر در تبریز بین 
 تیم های گسترش و ذوب آهن رقم خورد تا این دیدار 

به عنوان بهترین بازی هفته انتخاب شود.
بهترین گلزنان در پایان هفته بیست و چهارم:

 1۴ گـــــــل: مهدی طـــــارمی )پرســپولیس(
 8 گل: حسن بیت ســعید )اســتقالل خوزستان( - 

محمد ابراهیمی)گسترش فوالد(.
6 گل: امید ابراهیمی و سجاد شهباززاده )استقالل(- 
مرتضی تبریزی )ذوب آهن( - مســعود حســن زاده 
)ذوب آهن( - مهرداد محمدی )راه آهن( - جالل الدین 

علی محمدی )صبای قم(.

ترین های هفته بیست و چهارم
 لیگ برتر  

 پیشکســوت کشتی با اشــاره به نامه رییس این فدراسیون به رییس جمهور 
گفت: از رییس جمهور به دلیل توجه به امر ورزش تشــکر می کنم و امیدوارم 

مشی اعتدالی وی توسط مسئوالن وزارت ورزش نیز دنبال شود.
منصور برزگر با بیان اینکه رســول خادم از ســر دلسوزی و با توجه به شرایط 
 ویــژه ای کــه ورزش در فاصله کوتاه تــا المپیک دارد، اقدام به نوشــتن نامه 
به رییس جمهور کرد گفت: همه دیدند حســن روحانی نیز در واکنش به این 
نامه با مشی اعتدالی خود، دستور رسیدگی داد و حاال این نکته مهم است که 

دست اندرکاران، این موضوع را با جدیت دنبال کنند. 
وی ادامه داد: برخی ادعا می کنند باید با دوری از حاشیه کمک کرد تا ورزش 
در آستانه المپیک با آرامش پیش برود، اما در عمل این مورد دیده نمی شود.

برزگر تصریح کرد: قطعا خادم یک فرد ســرد و گرم چشــیده است و با سابقه 
10 ساله مدیریت در شــورای شهر مسائل را به خوبی می سنجد و بعد اقدام 
می کند، اینکه این نامه در میان مردم عادی نیز بازتاب داشــته نشان می دهد 

که اقدام وی درست بوده است. 
 وی خاطر نشــان کرد: برخی که باید نقش آرامش دهنده را داشته باشند ولی 
 بــا هدف مــی خواهند آتش اختالفات را بیشــتر کنند، نمــی دانند المپیک 
به زودی فرا می رسد و بهتر است در این شرایط پیگیر دستور شخص اول اجرایی 
 دولت باشــیم. منصور برزگر در پایان گفت: از وزیر ورزش و جوانان به عنوان

 یک عضــو از خانواده کشــتی می خواهم برای ســربلندی ورزش در المپیک 
با مشی اعتدال دولت تدبیر و امید جهت رسیدن به این هدف مهم قدم بردارد.

کنایه پیشکسوت کشتی به وزارت ورزش

چزاره مالدینی، اسطوره فوتبال ایتالیا و میالن امروز در سن 8۴ سالگی درگذشت. 
باشگاه میالن به همین خاطر در صفحه توییتر خود نوشت: چزاره عزیز خداحافظ. 
 امروز جهان یک مرد بزرگ را از دســت داد و ما یک صفحــه از تاریخ خودمان را 

از دست دادیم.

لنز دوربین
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خبر

شهردار شهرکرد گفت: طی بررســی های انجام شده ورودی شهرکرد 
یکی از زیباترین ورودی مراکز استان ها در کشــور به شمار می رود و 

نمونه است.
 نور ا... غالمیان ضمن اشــاره به اینکه توســعه فضای سبز شهرکرد از 
مهم ترین اولویت های شهرداری شهرکرد در سال جاری است، عنوان 
کرد: تکمیل پروژه های عمرانی، توسعه پارک ها و فضای سبز، توسعه 
ناوگان حمل و نقل شــهری و ... از مهم ترین اولویت های شــهرداری 

شهرکرد در سال جاری است.
 وی ادامه داد: بهســازی پیــاده روها و خیابــان ها و آســفالت معابر 

در سال جاری مورد توجه بیشتر قرار می گیرد.
شهردار شــهرکرد با اشاره به اینکه شــهرکرد مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه بســیاری از مسافران و 
گردشــگران چهارمحال و بختیاری ابتدا به شــهرکرد سفر می کنند 

ضرورت دارد که این شهر از زیبایی و جذابیت باالیی برخوردار باشد.
غالمیان با اشاره به اینکه طی سال های گذشته ورودی شهرکرد توسعه 
پیدا کرده و در حوزه زیباســازی اعتبارات قابل توجهی برای آن هزینه 
شده است، ادامه داد: طی بررسی های انجام شده ورودی شهر شهرکرد 
یکی از زیباترین ورودی مراکز استان ها در سطح کشور به شمار می رود.

 وی ادامه داد: هم اکنون ورودی شــهرکرد در حــال تبدیل به یکی از 
مهم ترین مراکزگرشگری استان اســت که در ایام تعطیل بسیاری از 
اهالی شهر های استان و مسافران این منطقه را برای استراحت و تفریح 

انتخاب می کنند.
شهردار شهرکرد ادامه داد: جاده فرخ شهر - شهرکرد که حدود هشت 
 کیلومتر طول دارد پر ترددترین جاده اســتان چهارمحال و بختیاری 

به شمار می رود که زیبا سازی این جاده ضروری است.
غالمیان ادامه داد: هم اکنون بخش هایی از این جاده در محل ورودی 
شهرکرد زیبا سازی شده است و ضرورت دارد توسعه فضای سبز در این 
محل مورد توجه بیشتر قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه یکی از اقدمات 
قابل توجه شهرداری شهرکرد توسعه فضاهای تجاری در منطقه چهار 
راه بازار شهرکرد است، ادامه داد: توسعه فضای تجاری این منطقه جدا 

از ایجاد اشتغال موجب زیبا سازی منطقه شده است.

شهردار شهرکرد:

ورودی شهرکرد در کشور
نمونه است

اخبار

 مشــاور اســتاندار چهارمحال و بختیاري
در امــــور اجرایــــي، برنامه ریــــزي 
 و ســرمایه گذاري گفــت: بــا توجــه 
بــه جمعیــت جــوان و تحصیــل کرده 
اســتان، ظرفیت حرکت در مسیر اقتصاد 
 دانــش بنیــان و مردمي کــردن اقتصاد 

در استان وجود دارد.
 ملك محمــد قربان پــور اظهــار کــرد: 
رونــق اقتصادي کشــور و رفــع بیکاري 
 جوانـــان پاشـــنه آشـــیل دولـــت و 
 نظـــام جمهـــوري اســالمي اســـت. 
 وي با بیان اینکــه امنیت و رونق کشــور 
 به رونق اقتصادي وابســته اســت، افزود: 
اگر بحران اقتصادي کشــور مرتفع شود، 
نظام جمهــوري اســالمي ارجحیت خود 
 را در منطقــه به اثبــات خواهد رســاند. 
قربانپور به مرسوم شدن جنگ اقتصادي در 
میان کشورهاي جهان اشاره کرد و گفت: 
انتخاب این شــعار در راستاي رشد کشور 
متناسب با نیازهاي روز دنیا و عملیاتي شدن 

اقتصاد مقاومتي بسیار کارگشا خواهد بود.
مشاور اســتاندار در ارتباط با ظرفیت هاي 
اســتان در راســتاي تحقــق اقتصــاد 
 مقاومتــي، خاطرنشــان کرد: بــا توجه 
بــه جمعیــت جــوان و تحصیــل کرده 
 اســتان، ظرفیت حرکت در مسیر اقتصاد 
 دانــش بنیــان و مردمي کــردن اقتصاد 

در اســتان وجود دارد. وي بــا بیان اینکه 
یکي از معضالت استان در زمینه بهره وري 
است و نگاه به صنایع تعطیل و نیمه تعطیل 
اســتان مي تواند زمینه اشــتغال و درآمد 
زایي را براي استان ایجاد کند، تصریح کرد: 
خوشبختانه استان چهارمحال و بختیاري 
پتانسیل خوبي در زمینه گردشگري دارد و 
در این زمینه مي تواند رقابت خوبي را با سایر 
استان ها و در سطح منطقه اي داشته باشد.

 قربانپــور بــا اشــاره بــه کمبود ســطح 
 زیــر کشــت اســتان، گفــت: بــا وجود 
این معضــل، این اســتان توانایــي تولید 
محصوالت کشــاورزي با کیفیت جهاني را 
 دارا است. وي بـــا اشـــــاره به اینکـــه 

چهارمحال و بختیاری ظرفیت مطلوبی در 
زمینه صنایع و معادن غیر فلزي را دارا است، 
تصریح کــرد: با توجه به باال بودن ســرانه 
پرورش نیروي انســاني کارآمد نسبت به 
سرانه کشور، ظرفیت ارایه و استفاده از این 

پتانسیل براي استان وجود دارد.
قربانپور خاطرنشان کرد: وجود تحریم ها در 
تقویت و بیمه اقتصادي کشور بسیار موثر 
است و نکته قابل توجه در اقتصاد مقاومتي 
این است که با وجود تحریم ها بتوانیم روي 
پاي خودمان بایســتیم و نیازهاي خود و 

دیگران را برطرف کنیم.
وي وجود همدلي میان مردم و مســئوالن 
را الزمه تحقق شعار امسال دانست و تاکید 

کرد: دولت باید در مشخص کردن ماموریت 
استان ها در پهنه اقتصادي کشور در راستاي 
ایجاد برآیند مثبت و توسعه پایدار کشور، 

بکوشد.
 مشاور اســتاندار مردمي کردن اقتصاد را 
از ملزومــات تحقــق اقتصــاد مقاومتي 
 عنــوان کــرد و افــزود: اگــر مــردم 
 به جاي فعالیت جــدا از هــم، هم افزایي 
داشته باشــند، هم توســعه کشور محقق 
مي شود و هم رشــد اقتصادي میان مردم 
مشــاهده خواهد شــد. قربانپــور تاکید 
کرد: الزم است مســئوالن بستر مناسبی 
 بــه منظــور حرکــت مــردم را فراهم و 
از تولیدکننــدگان داخلــي حمایت کرده 
 و نــگاه مدبرانــه و مســتمر و بلندمدت 
 داشــته باشــند تــا اهــداف مــورد نظر 

نظام جمهوري اسالمي محقق شود.
وي در پایــان کمــك به حل مشــکالت 
طرح هاي نیمــه تمام و تامیــن مالي این 
طرح هــا، حمایت وی ژه از ســرمایه گذاران 
و حل مشــکالت غیــر اقتصــادي آن ها 
 و امضــاي ســند اقتصــاد مقاومتــي را 
از اقدامات شــکل گرفته براي تحقق شعار 
امســال عنوان کــرد و گفت: نظــارت بر 
راهبردهاي تنظیم شده در سند مذکور از 
سوي کارگروه اقتصادي مي تواند در توسعه 

اقتصادي استان موثر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اقامت مسافران 
نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بهمن عسگری اظهار داشت: از 27 اسفندماه تا ۱3 فروردین ماه 72 هزار و 904 
مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان مستقر شده اند که با توجه به شرایط 
جوی و بارش باران میزان اقامت در این مراکز ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده 
است. وی افزود: بیشترین اقامت در شهرستان سامان با 27 هزار و 287 مسافر 
ثبت و میزان اقامت در شهرستان شهرکرد ۱9 هزار و 8۵8 مسافر ثبت شده 
است. مدیرکل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از 27 
اسفندماه تا ۱3 فروردین ماه بیش از800 هزار مسافر نوروزی از جاذبه های 
تاریخی، گردشگری و فرهنگی استان بازدید کرده اند. عسگری خاطرنشان 
کرد: از 27 اســفندماه تا ۱3 فروردین ماه 7۱2 مورد بازدید نظارتی از مراکز 
اقامتی، رستوران ها، مراکز پذیرایی، مراکز بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی 

و مراکز اقامتی موقت انجام شده است.

 سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاي پزشــکي 
چهارمحال و بختیاري گفت: طرح سالمت نوروزي سال 9۵ در 42 پایگاه 
اورژانس شهري و جاده اي استان با انجام بیش از یك هزار و ۱96 ماموریت 

به اتمام رسید.
 فرامرز شاهین اظهارکرد: 42 پایگاه اورژانس شهري و جاده اي و دو پایگاه 
سالمت نوروزي در ایام نوروز 9۵ در ســطح این استان استقرار و فعالیت 

شبانه روزي داشتند.
وی با اشــاره به فعالیت ۱۵پایگاه اورژانس شــهري، 27 پایگاه اورژانس 
جاده اي و دو پایگاه ســالمت نوروزي در ایام نوروز 9۵ در ســطح استان، 
 افزود: در این طرح  ۵۵ دستگاه آمبوالنس و یك دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

در پایگاه هاي اورژانس سطح استان به  مسافران خدمات ارایه کردند.
شاهین از خدمت رسانی به 403 بیمار در ایستگاه های سالمت نوروزی خبر 
داد و گفت: از این تعداد بیمار،۱0 نفر به بیمارستان های سطح استان منتقل 
شــدند. به گفته وی، در طول اجراي طرح امداد نوروزي ۱7 مورد حادثه 
 ویژه رخ داده است که از این تعداد ۱۵ مورد تصادفی و دو مورد غیر تصادفی 

بوده است که به بیمارستان انتقال پیدا کرده  اند.
شــاهین خاطر نشــان کــرد: تعداد20هــزار و 44۵ نفر بــه اورژانس 
بیمارستان های سطح اســتان مراجعه کردند. سرپرست مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت هاي پزشکي استان  با اشاره به ضرورت نظارت بر اقدامات و 
عملکرد یك مجموعه خدمت رسان، تصریح کرد: در همین راستا ۵2 بازدید 
 از پایگاه هاي اورژانس ۱۱۵، بیمارستان ها و مراکز خصوصي سطح استان 

در طول مدت یاد شده در ساعات مختلف شبانه روز انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی مطرح کرد:

افزایش ۱۵ درصدی اقامت مسافران 
نوروزی در چهارمحال و بختیاری

انجام بیش از هزار ماموریت اورژانس 
در طرح سالمت نوروزي استان
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مشاور استاندار چهارمحال و بختیاري؛

ظرفيت حركت در مسير
اقتصاد دانش بنيان در استان وجود دارد 

ابالغ وقت رسيدگی
1/6 در خصوص پرونده کالســه11/95 ش 1 خواهــان فرزانه فرهادیان 
اردستانی فرزند عباس به نشانی اردستان شهرک مدرس مدرس 1 طبقه 
زیرین درخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت مهرداد چراغ بیگی فرزند 
علی محمد به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
چهارشنبه 95/3/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به شعبه واقع در جنب دادگســتری اردستان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف966 شعبه 

اول شورای حل اختالف اردستان 
حصروراثت

1/7 آقای عباس دشتبانی دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست 
به کالسه 95/ 7 ش4 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده شادروان علی دشــتبانی بشناسنامه 808 در تاریخ 
1386/6/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- تاجی احمدی به ش.ش 1041 همسر متوفی 
2- کبرا دشــتبانی به ش.ش 21 فرزند متوفی 3- زهرا دشتبانی به ش.ش 
38 فرزند متوفی 4- فاطمه دشتبانی به ش.ش 1238 فرزند متوفی 5- مریم 
دشــتبانی به ش.ش 35 فرزند متوفــی 6- عباس دشــتبانی به ش.ش 21 
فرزند متوفی 7- حسین دشــتبانی به ش.ش 1208 فرزند متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل اختالف اردستان تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 965 شعبه چهارم شورای حل 

اختالف اردستان
حصروراثت

آقای علی باقری دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 
95/ 20 ش2 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان محمد باقری بشناســنامه 1 در تاریخ 1395/1/4 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پســر به نامهای 1- علی باقری به شماره شناسنامه 
6 و 2- حسین باقری به شماره شناسنامه 7 و 3- حسن باقری به شماره 
شناسنامه 7 و دو دختر به نامهای 1- تهمینه باقری به شماره شناسنامه 2 
و 2- محبوبه باقری به شماره شناسنامه 4 و یک همسر دائمی به نام اشرف 
رمضانی به شماره شناسنامه 3 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به شورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 968 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان
مزایده

1/10 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
اجرایی کالســه 940471 در خصوص درخواســت آقای نبی اله لطفی به 
وکالت از آقای بهرام رحیمی حقیقی فرزند داراب به طرفیت خانم عاقریان 
فرزند مصطفی دایر بر فروش شش دانگ پالک ثبتی شماره 2822-6340-

15177 به شماره ثبت 52463 )یک دستگاه آپارتمان( واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان جلسه مزایده ای در روز پنج شنبه مورخ 95/2/9 ساعت 9 صبح 
در محل این اجرا واقع در خیابان شــهید نیکبخت غربی 200 متر پایین تر 
ســاختمان مرکزی دادگســتری مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده 
طبقه سوم واحد 5 برگزار نماید. مشخصات مورد مزایده: بر اساس نظریه 

کارشناس رسمی دادگستری عبارتست از: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
پالک ثبتی )ملک( شــماره 6340 فرعی از شــماره 15177 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس: اصفهان، خ آل محمد، خ نبوت، کوی 
یاس 6، ساختمان نرگس با کدپســتی 8193736653 به مساحت یکصد و 
سی و شــش متر و نود صدم متر مربع که به نام اصحاب دعوی به نسبت 
4 و 2 دانگ مشاع مسبوق به ثبت رســیده است. با مشخصات ساختمانی: 
اسکلت بتونی، پوشش ســقف تیرچه و بلوک، مصالح رویه: کف سرامیک 
فرش، دیوارها اندود گچ و نقاشــی، دارای 3 اتاق خــواب، دربهای داخلی 
چوبی، آشپزخانه کاشی و سرامیک در کف و بدنه، کابینت MDF، سیستم 
گرمایش بخاری گازی و شــومینه، ســرمایش کولر آبی، نمای آجری و 
انشعابات آب و فاضالب، برق، گاز، مجتمع جمعا 3 واحد می باشد. ارزش 
نرخ پایه کل ملک با مشخصات ثبتی و ساختمانی مذکور در زمان مباشرت 
جمعا به مبلغ 2/532/650/000 ریال معادل دویست و پنجاه و سه میلیون 
و دویست و شصت و پنج هزار تومان که به نســبت دو دانگ مشاع مورد 
نظر مبلغ 844/216/660 ریال تعیین و اعالم نظر گردیده اســت )توســط 
کارشناس رســمی دادگســتری( مزایده از قیمت کارشناسی شروع می 
شود و پیشنهاد دهنده باالترین قیمتب رنده مزایده خواهد بود. کسانی حق 
شرکت در جلسه مزایده را خواهند داشت که ده درصد کل مبلغ کارشناسی 
را به حساب ســپرده دادگستری به شــماره 217129021008 بانک ملی 
دادگستری اصفهان واریز و فیش واریزی را به این اجرا فی المجلس تحویل 
نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایند 
و در غیر این صورت 10 درصد اولیه پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. نظریه کارشناسی به طرفین دعوی ابالغ و مصون از اعتراض باقیمانده 

است. م الف36151 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده

1/11 اجرای احکام شــعبه ششــم دادگاه حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 940104 ج ح/6 له 
پیمان سادات الحسینی و علیه رضا احمدی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، 
خ 22 بهمن، شــمال باغ غدیر، بوســتان 7، پ 296. مورد مزایده طبق نظر 
کارشناســی: 4/357 حبه از 24 حبه از 72 حبه از پــالک ثبتی 2848/456 
بخش پنج ثبت اصفهان که از پالک مذکور 2 دانــگ آن به نام محکوم علیه 
می باشد و طبق اعمال ماده 111 و گزارش کالنتری آقای داوود عسگری 
فرزند محمدباقر ملک را از رضا احمدی اجاره نموده اســت. مشخصات 
ملک طبق نظر کارشناسی: محل مورد نظر یک باب مغازه به شماره پالک 
ثبتی 2848/456 بخش پنج ثبت اصفهان به مســاحت 41/62 متر مربع به 
شماره ثبت 252253 صفحه 60 دفتر 1352 به شماره چاپی 75919 0سری 
/پ/90 به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ، ســند اصلی رویت نگردید و 
از نامــه 139405802024003312 مورخــه 94/10/26 ثبت ملک جنوب 
اصفهان اســتفاده گردید، انشــعاب موجود برق مجزا، با قدمت حدود 27 
سال ساخت، در حال حاضر آقای عسگری به عنوان مستاجر به شغل نقره 
فروشی مشغول به کار می باشد که از پرداخت سرقفلی بی اطالع هستم. لذا 
با توجه به موقعیت، قدمت، عوامل موثر در قضیه، کاربری تجاری، شرایط 
فوق و غیره، ارزش ششــدانگ این ملک با کلیه حقــوق متصوره به مبلغ 
حدود 13/500/000/000 ریال معادل مبلغ یک میلیارد و ســیصد و پنجاه 
میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد که ارزش دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ  سهم خوانده برابر مبلغ 4/500/000/000 ریال می باشد. زمان 
95/2/7 ســاعت 10 صبح مکان: اصفهان، خ نیکبخــت، 200 متر جلوتر از 
دادگستری کل اصفهان، ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری، طبقه 
چهارم، اجرای احکام شعبه 6 طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
طبق هماهنگی با این اجرا از ملک در آدرس اصفهان، خ چهارباغ باال، فاز دو 

زیرزمین، مجتمع تجاری اداری کوثر، به شماره پالک 161 دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شــود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف36152 مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ اجرائيه قرارداد بانکی

1/8 شماره پرونده: 139404002003000986/1 شماره بایگانی پرونده: 
9402060/1 شماره آگهی ابالغیه: 139403802003000134 بدین وسیله 
به خانم آمنه مصلحی جوشــقان فرزند بمانعلی به شناسنامه شماره 2 و 
کدملی 1262691044 ســاکن خورزوق خیابان باهنر کوچه مولوی ابالغ 
می شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران به استناد قرارداد بانکی شماره 
2402/101/40687/1 مورخ 1392/11/24 جهت وصول مبلغ 19/791/905 
ریال بابت اصــل و مبلغ 1/958/907 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1394/10/14 و از آن به بعد روزانه مبلغ 4800 ریال خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9402060/1 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1394/11/07 مامور دادگستری محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. م الف 11 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده

12/274 اجرای احکام مدنی شــعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده اجرائی کالسه 940180 ج /2 له خانم مریم حسن 
زاده اردکانی و علیه فاطمه، زهرا، مسعود، سعید و زرین تاج همگی شریفی 
ورثه مرحوم فضل اله شریفی مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 250 مثقال 
طالی ساخته شده 18 عیار و پرداخت مبلغ 987/144/585 ریال به نسبت 
ســهم االرث هر یک از ترکه و مبلغ 29/59/26/000 ریال نیم عشر دولتی 
جلسه مزایده ای روز چهارشنبه مورخ 95/2/8 از ساعت 9 تا 9/30 صبح 
در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت 200 متر پایین تر از ســاختمان 
مرکزی دادگستری، جنب بیمه پارسیان، طبقه 4، واحد اجرای احکام شعبه 
2 به منظور فروش 15 درصد سهم مشاع از 75 درصد سهم مشاع از 2/5 
سهم ششــدانگ باقیمانده از پالک ثبتی 452/838 )گاراژ پارس بنز( سهم 
االرث محکوم علیهم از ســهم االرث مرحوم فضل اله شــریفی از مرحوم 
سلیمان شریفی )پانزدهم صدم 15 درصد( برگزار نماید. ارزش کل ملک 
)به متراژ 2375 متر مربع( مبلغ 5/985/000/000 ریال ارزیابی گردیده که 
سهم االرث محکوم علیهم )15 درصد پانزدهم صدم( برابر با )142/5 متر 
مربع( به مبلغ 359/100/000 ریال معادل ســیصد و پنجاه و نه میلیون و 
یکصد هزار ریال می باشد که بابت بخشی از طلب محکوم لها به فروش می 
رسد. در راستای ماده 111 و حسب گزارش واصله از کالنتری، ملک مورد 
نظر خالی و بسته می باشــد. اوصاف ملک: گاراژ مذکور دارای دیوار 35 
سانتی در جنوب و شمال )قسمتی از شمال خراب شده( اتاق نگهبانی داخل 
گاراژ محوطه خاکی، پنج مغازه به خیابان اصلی و شــش مغازه در داخل 
گاراژ قسمت انتها با مشخصات ذیل می باشد. مغازه های داخل شش عدد و 
به مساحت مفید هر کدام حدود 30 متر مربع با اسکلت دیوار باربر و سقف 
و تیرچه و بلوک، نمای داخلی اندود گچ فرسوده و کف بتن فرسوده، دربها 
کرکره پلیتی، )مغازه مکانیکی درب پروفیل آهنی( و هر کدام حدود هشت 
متر مربع بالکن در انتها دارند که غالبا با سازه طاق ضربی و تیرآهن اجرا 

شده است، و دارای انشعاب برق )یکی از مغازه ها با مغازه مجاور در برق 
مشترک و دیگری با گاراژ دارای برق مشــترک می باشد( پنج مغازه واقع 
در خیابان که همگی با سیستم سازه ای دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک 
با مشخصات ذکر شده در نظریه هیات کارشناسی مضبوط در پرونده می 
باشد. خواهان هیچ گونه ادعایی نسبت به حقوق تجاری شامل حق کسب و 
پیشه و تجاری یا سرقفلی ملک موصوف ندارد که این موضوع مورد تایید 
متصرفین است. نظریه کارشناســی: با عنایت به موارد باال و عدم مالکیت 
حقوق تجاری برای خواهان و کلیه جهات، ارزش هر متر مربع ملک بدون 
ارزش حقوق تجاری مبلغ 2/520/000 ریال و در مجموع برای مســاحت 
اعالم شده )2375 متر مربع( مبلغ 5/985/000/000 ریال برآورد می گردد 
که از کل مساحت ذکر شده سهم مرحوم ســلیمان سه ربع این سهم یعنی 
مساحت 712/5 متر مربع می باشــد که با توجه به صورت مجلس گواهی 
حصر وراثت به شماره 1323 مورخ 59/9/22 مرحوم سلیمان شریفی فوت 
نموده و وراث حین فوت ایشان عبارتند از یک همسر به نام زبیده غالمعلیان 
و پنج پسر )حمید، فضل اله، محمد، رسول و عزیزاله همگی شریفی( که بر 
اساس اظهارات طرفین، ارث قبال بین ورثه مرحوم سلیمان تقسیم گردیده 
و بدون در نظر گرفتن سهمی جهت مرحومه زبیده غالمعلیان، سهم فضل 
اله به مساحت 142/5 متر مربع مورد محاسبه قرار می گیرد که با توجه به 
ارزش اعالم گردیده برای هر متر مربع 2/520/000 ریال، ارزش سهم حق 
فضل اله مبلغ 359/100/000 ریال )ســیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد 
هزار ریال( برآورد می گردد. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی ملک )واقع در اصفهان، خ امام خمینی، خ شیرالدوله، گاراژ پارس بنز( 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناســی 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگســتری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف 35059 مدیر اجرای احکام شــعبه 2 

دادگاه خانواده اصفهان 
فقدان سند مالکيت

شــماره صادره: 1395/04/203834 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین معروف باغ کتاب پالک ثبتی شماره 
1115 فرعــی از یک اصلی واقــع دراوره جزء بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 938 در صفحــه 361 دفتر امالک جلد 8 به نــام محمد علی بخش 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، سپس به موجب ســند ثبت صداق 
شماره 3379-1356/04/08 دفترخانه شماره 25 نطنز به خانم معصومه 
فردوسی مقدم فرزند آقا رضا به شناسنامه 6 نطنز به شماره ملی شماره 
1239744447 انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به 
شــماره وارده: 95040952823271-1395/01/09 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 1395/01/09-6161 
به گواهی دفترخانه 13 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذات مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 15 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 مدیرعامــــل شــــرکت شــــهرک های صنعتــی 
چهارمحــال و بختیــاری از آغاز طرح پایــش اراضی 
 شــهرک های صنعتــی در ایــن اســتان خبــر داد. 
علیرضا شــفیع زاده اظهار کرد: بــه زودی طرح پایش 
اراضی شــهرک های صنعتی در چهارمحال و بختیاری 

اجرا می شود. مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحــال و بختیاری ادامه داد: اجــرای طرح پایش 
اراضی شــهرک های صنعتی در این استان نقش مهمی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه دارد. وی با اشاره به 
اهمیت عملیاتی شدن طرح پایش اراضی شهرک های 
صنعتی عنوان کرد: اجرای این طرح از اهمیت ویژه ای 
 برخوردار اســت و بــه زودی در این اســتان عملیاتی 
خواهد شد. شفیع زاده با اشاره به شعار سال 9۵ تصریح 
کرد: توســعه بخش اقتصادی نقش مهمــی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی دارد و در تالش هستیم با برنامه ریزی 
الزم و درســت اقتصاد مقاومتی در جامعه تحقق پیدا 
 کند. وی فســخ قراردادهای راکد مربوط به این اراضی 

در صورت عدم فعالیت مستمر را از اهداف برگزاری طرح 
پایش اراضی شهرک های صنعتی برشمرد و ادامه داد: 
 ســاماندهی و واگذاری این اراضی به متقاضیان جدید 
از دیگر اهداف اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری 
است. علیرضا شفیع زاده خاطرنشــان کرد: در سال 
جاری چندین واحد صنعتی در شهرســتان بروجن 
احیا خواهد شــد. وی از رفع مشــکالت واحدهای 
صنعتی در ســال جاری خبر داد و گفت: مشکالت 
واحدهای صنعتی در چهارمحال و بختیاری بررسی و 
رفع خواهند شد. شفیع زاده با اشاره به اهمیت افزایش 
تولید با رویکرد صادرات افزود: افزایش تولید با رویکرد 
صادرات نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

به زودی صورت می گیرد؛

آغاز طرح پایش اراضی 
 شهرک های صنعتی 

در چهارمحال و بختیاری



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام علی علیه السالم:
از به زبان آوردن ســخنان زشــت بر حذر باش. 
زیــرا فرومایــگان را گــرد تــو جمع مــی کند و 

گرانمایگان را از تو فراری می دهد.

22
7

18
1

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1831 . April  5 . 2016
 8 Pages

صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول :

 بهمن زین الدین 

سه  شنبه | 17 فروردین    1395 
 26جمادی الثانی 1437 | شماره 1831 | 8 صفحه  

قیمت:1000  تومان

 روزنامــه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسـی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 خبر کپی بودن برنامه »دورهمی« در شــبکه نسیم دوباره 
 بحث کپی کاری در رســانه ملی را ســر زبان ها انداخت. 
کپی کاری هایی که در کنداکتور نوروزی رسانه ملی به اوج 

خود رسیده است.
کپی کاری های ســریال ها و برنامه های تلویزیونی از روی 
دســت برنامه و جنگ های خارجی در نوروز امسال به اوج 
خود رسید. مشخص شدن تقلیدی بودن برنامه »دورهمی« 
از روی دست یک شوی هندی واکنش بسیاری از مخاطبان 
 را در شــبکه هــای اجتماعــی برانگیخت تــا عکس ها و 
شــباهت های تصویری این دو برنامه بارها در شبکه های 
اجتماعی دســت به دســت بچرخد. این موضوع واکنش 
عوامل ایــن برنامه را و حتی برخی از چهــره ها را به انتقاد 
و یا حمایت از این برنامه در پی داشــت. اما » محراب قاسم 
خانی « نویسنده این برنامه در اینستاگرام خود در این باره، 
 متن تند و تیزی نوشت. در قسمتی از این متن آمده است: 
» اگه برنامه دورهمی از فرم نمایشی یه برنامه دیگه استفاده 
کرده و دکورش رو بومی سازی کرده و البته محتوای کامال 
متفاوتی داره هم بــاز تقلبی صورت نگرفتــه... در نهایت 
دوستانی که احساس پوارو بودن بهشون دست داده کامال 
معلومه که هیچ آگاهی از تولیدات تلویزیونی جهان ندارن 

 و در جریان روند جهانی برنامه سازی نیستن وگرنه متوجه 
میشــدن که فقط دارن میزان معلومات خودشــون رو زیر 

سوال میبرن چون هیچ مچی رو نگرفتن «
اما » دورهمی « اولین برنامه تقلیدی قاسم خانی ها نیست. 
پیمان و محراب قاســم خانی، بــرادران فیلمنامه نویس، 
بســیاری از کارهای خود را به تقلید سریال ها و فیلم های 

سینمایی پرطرفدار خارجی نوشته اند.
ساختمان پزشکان

طنز ساختمان پزشکان به کارگردانی » سروش صحت « که 
در سال۹۰ روی آنتن شــبکه ۳ قرار گرفت. در زمان پخش 
ساختمان پزشکان، شباهت های زیاد آن با سریال آمریکایی 
» everybody loves Raymond « مــورد بحث قرار 
 گرفت ســریالی که کاراکترها و گریم های شــان بســیار 

به ساختمان پزشکان نزدیک بود.
سریال مسافران

این ســریال که به کارگردانی رامبد جوان در ســال ۸۸ از 
تلویزیون پخش شد همان طور که در صفحه ویکی پدیای آن 
نوشته شده برگرفته از یک سیتکام معروف آمریکایی به نام 
» دو مرد و نصفی « است که خالق آن » چاک لور « نام دارد. 
این مجموعه از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ از شبکه سی بی اس 

پخش شد. در این سریال چارلی هاربر یک ترانه سراست که 
همراه برادرش الن در یک ویال زندگی می کند. برادر چارلی 
در حال جدا شدن از همسرش است و تا عادی شدن اوضاع 

برای زندگی به خانه او آمده است.
شرف خانواده فاضل

 پژمان جمشــیدی بعد از بازی در ســریال » پژمان « در 
 تلــه فیلم » شــرف خانواده فاضــل « به نوشــته محراب 

قاسم خانی نیز بازی کرد.
 این تله فیلم که تیم بازیگری مشــابهی با پژمان داشــت 
کپی نعل به نعل از فیلم کمدی » مرگ در مراسم ترحیم « 
به کارگردانی  » فرانک اوز « در سال ۲۰۰۷ است. داستان 
 این دو فیلم درباره مرگ پدر یک خانواده مرفه اســت که 
با درگذشت او اعضای خانواده گرفتار دردسرهای عجیب و 

غریب و ماجراهایی پیش بینی نشده می شوند.
سن پطرزبورگ

سن پطرزبورگ ساخته بهروز افخمی در سال ۱۳۸۸ است 
که با اســتقبال زیادی نیز در زمان اکران خود مواجه شد. 
در آن زمان بســیاری از مخاطبان این فیلم به خوبی شاهد 
 تقلیدی بودن این فیلم از فیلم سینمایی » راز داوینچی « 

به کارگردانی » ران هاوارد « در سال ۲۰۰۶ بودند.

مارمولک
شــاید باور کردنش ســخت باشــد. اما فیلم ســینمایی 
»مارمولک« ساخته کمال تبریزی در سال ۱۳۸۲ یک کپی 

از یک فیلم سینمایی با بازی » رابرت دنیرو « است.
  این فیلم که » ما فرشــته نیســتیم « نام دارد، داســتان 

دو زندانی فراری است که مجبور می شــوند برای عبور از 
 مرز، برای مدتی در لباسی مبدل در نقش کشیش ها ظاهر 

شوند.
  این وانمود کردن آنها را دچــار تحوالتی می کند که دقیقا 

در فیلم مارمولک مشابه آن اتفاق می افتد.

معرفی کتاب

سوگ سیاوش کتابی اثر» شاهرخ مسکوب « است که اطالعات اساطیری آن 
عالقه مندان به اسطوره را شگفت زده می کند.

کتاب فاخراستاد مسکوب، انباشته ای است ازاطالعات وسیع علمی دررابطه 
 با اســاطیر وافســانه های کهن ایرانیـ  به ویژه داســتان ســیاوشـ  که در 
هاله ای ازوجاهت ادبی ودراماتیک، تبدیل به تحلیل و تاویلی عمیق و فلسفی 
 ازاساطیروشخصیت های حماســی ایران شده اســت. مطالبی را که وی در

این اثر به نقل ازدومزیل، دوشــن گیمن، الیاده و ویدن گرن، درباره اساطیر و 
اساطیر ایرانی آورده  است، دریچه تازه ای را به روی خواننده ایرانی می گشاید 
تا او با دیدی دیگر، با دیــدی جز نقالی و برانگیختن احساســات ملی به این 

افسانه ها بنگرد.
 کتاب شامل سه قســمت، به ترتیب باعناوین» غروب «،» شب « و» طلوع «

است. عالوه برپیش درآمدی درآغاز کتاب، که مختصری از داستان سیاوش 
را بازگو می کند، در قسمت نخســت کتاب ) غروب ( نگارنده، پس از آوردن 
اطالعاتی کوتاه دررابطه با اســاطیر کهن ایرانی ) با نگاهی براوســتا وبرخی 
 دیگرازمنابع پهلوی ( و شــرح چگونگی آغازآفرینش جهان، گیتی و انسان و
نبرد کیهانی نیک و بدـ  اهورامزدا واهریمنـ  داستان سیاوش را آغاز می کند.

 مردی کامل، که مرگ را انتخاب نکرده، اما برای رهایی راستی، مرگ بر او نازل 
می شود و وقتی مرگ بر او نازل شد، در مقابل آن جا نمی زند؛ رفتاری دارد که 
باید داشته باشد وبا پذیرش مرگ تلخ خود، شهید راه رهایی راستی می شود.

 اما در قسمت دوم کتاب ) شب (، صحبت از شخصیت ها و آدم هایی است که 
در مقابل هیچ نوع مرگی نمی توانند تصمیم بگیرند. یکی افراسیاب است، یکی 

کاوس، یکی سودابه است و یکی گرســیوز. مراد از مرگ در قبال وی ناظر به 
امری کلی است. مثال سودابه مرگ عشق خود را نمی تواند بپذیرد یا گرسیوز 
مرگ بزرگی و مقام و منزلت خود را نزد شاه توران برنمی تابد ... و سرانجام در 
قسمت سوم ) طلوع ( آدمی هست که اراده اش در مقابل مرگ روشی فاعلی 
دارد و مرگ را به اراده انتخاب می کنــد. در نتیجه این مرد، مرگ ندارد، بلکه 

رفتن دارد؛ واو کیخسروست.

سوگ سیاوش 

گوناگون 

انســان با تمــام پیشــرف های علمــی و دانســتن خود بــه عنوان 
 باهوش ترین مخلوقات، به مســائلی اعتقاد دارد که اصال منطقی به نظر 

نمی رسد.
این خرافات ها گاها آنقــدر با فرهنگ ما عجین شــده اند که دیگر فکر 

نمی کنیم آن مسائل دروغین هستند.
 برای مثال وقتی کســی دروغ می گوید انگشتان دســتش را  روی هم 

می گذارد و یا برای اینکه پس از اینکه از او تعریف شد برایش اتفاق بدی 
نیافتد به تخته چوبی ضربه می زند. در حالی که برای رفع بال ها کاربردی 

نیستند. 
در اینجا بعضی از خرافاتی را می خوانیم که بسیار عجیب هستند:

1. ثروتمند شدن: 
به عقیده روس ها اگر پرنده ای روی ماشین یا منزل شما خراب کاری کند 

شما آدم پولداری خواهید شد.
2. مرگ با پنکه: 

کره جنوبی ها معتقدند اگر کسی در اتاقی بخوابد که در آن پنکه روشن 
باشد، آن فرد جانش را از دســت می دهد. به همین دلیل پنکه های کره 
طوری طراحی شدند که بعد از چند دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش 

می شوند.
 3. زامبی فوری: 

ما در مورد قهوه فوری شنیده ایم، اما زامبی فوری نه! مردم ترکیه بر این 
باورند که اگر بعد از تاریکی در شب آدامس بجوید، آن آدامس به گوشت 

تبدیل می شود و فرد زامبی می شود.
 4.  احترام به پرندگان:

در بریتانیا افراد معتقدند اگر کسی کالغ زاغی ) کالغ سفید و مشکی ( 
ببیند در صورتی که ۲ یا چند تا باشد هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، اما اگر 
یک کالغ زاغی تنها ببیند بدشانسی بزرگی در انتظار فرد است مگر اینکه 

آن فرد به کالغ سالم کند.

عجیب ترین خرافات مردم جهان 

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: در نوروز ۹۵ میدان 
 امام اصفهان پر بیننده ترین بنای تاریخی استان و کشور بوده است. 
فریدون اله یــاری با اعالم ایــن مطلب افزود: تا روز ســوم فروردین 
 بر اســاس بررســی های به عمل آمده بیش از۳۰۰ هزار گردشــگر 
از مجموعه جهانی میدان امام )ره( اصفهان بازدید کردند. وی تصریح 
کرد: با عنایت به این که بازدید از این مجموعه عظیم تاریخی رایگان 
بوده و هیچ گونه ورودی از آن اخذ نمی شده، گروه هایی از دانشجویان 
رشته های گردشگری، در مبادی ورودی و خروجی میدان استقرار پیدا 
کرده و بر اساس بررســی های این گروه از روز سوم فروردین تا پایان 
نوروز ۱۳۹۵ روزانه۲۵۰ هزار گردشگر وارد این میدان عظیم تاریخی 
شده اند. گفتنی است، میدان تاریخی امام )ره( ) نقش جهان ( در سال 
۱۰۰۶ هجری قمری همزمان با انتخاب اصفهان به پایتختی شهریاران 

صفوی در باغ بزرگ نقش جهان همراه با بناهای پیرامون آن بنا شد.

اخترشناسان ستاره » کوتوله سفید « نادری را شناسایی کرده اند که 
دارای جوی از اکسیژن خالص است. پیش از این وجود این نوع ستاره 

نظریه پردازی شده بود، اما تا به امروز شناسایی نشده بود.
 به گــزارش مجله علمــی » ســاینس «، ایــن یافته هــا می تواند

دانش تئوریک تکامل ستارگان را به چالش بکشد.
با نزدیک تر شدن ستارگان کوچک با پایان عمرشان، آن ها الیه های 
بیرونی خود را به فضا پرتاب کرده و به ستارگان کوتوله سفیدی تبدیل 
می شوند که بسیار متراکم هستند. طبق این گزارش گرانش باالیی 
 که در جریان چنین تراکمی رخ می دهد، باعث می شــود که عناصر 
سبک تر مانند هیدروژن یا هلیوم به سطح ستاره جریان پیدا کرده و 

عناصر سنگین تر را در زیر پنهان کنند.
محققان با بررسی داده های تلسکوپ اسلوان یک ستاره کوتوله سفید 
را شناسایی کردند که عناصر ســبک تر الیه های بیرونی آن به فضا 
پرتاب شده بود و یک الیه نسبتا خالص از اکسیژن را نمایش می داد.

 ناهید برخورداری، کارشــناس تغذیه با اشاره به این که لیمو شیرین 
حاوی اسید سیتریک و ویتامین ث زیادی است، اظهار کرد: چنانچه 
فردی دو عدد لیمو شیرین متوسط در طول روز بخورد عمال ویتامین 

ث مورد نیاز روزانه بدنش تامین شده است.
این کارشناس تغذیه، اضافه کرد: مصرف لیمو شیرین تازه که حاوی 

ویتامین ث فراوان است در کاهش بروز حساسیت موثر است.
وی با بیان این که لیموشــیرین حاوی مقدار زیادی فسفر، منیزیم، 
پتاسیم، سدیم و کلسیم است، متذکر شد: پتاسیم آن ناراحتی معده، 

اسهال خونی و اسهال و حالت تهوع و استفراغ را برطرف می کند.
 برخــورداری با اشــاره بــه این کــه لیموشــیرین دارای خاصیت 
ضدعفونی کننده بدن است، گفت: خنثی کردن مقداری از اسید معده، 
جلوگیری از تخمیــر غذا در معده و پیشــگیری از نفخ معده از دیگر 

خواص لیموشیرین است.

 گروهــی از محققان در دانشــگاه تونته هلند فرمول تــازه ای برای 
 ســرامیک ارایه کرده انــد، در واقع آنها توانســته انــد فرمول تهیه 
مواد سرامیکی را از نو نوشته و نسلی حیرت انگیز از آنها را ارایه کنند 
که نه تنها همچنان مقاومت خیره کننده ای در برابر گرمای قابل توجه 
داشته باشد بلکه به طرز چشــمگیری انعطاف پذیر بوده و همچون 

کاغذ خم شود.
 این ماده ســرامیکی جدید همچنین وزن بســیار اندکی داشــته و 
از این حیث می توان آن را با پلیمرها مقایسه کرد. دانشمندان عنوان 

flexiramics را برای این سرامیک جدید انتخاب کرده اند.
اهمیت این دســتاورد از آن حیث مهم است که از سرامیک به عنوان 
یکی از مواد اصلی و تاثیرگــذار در طیف گســترده ای از فناوری ها 
استفاده می شــود که بدنه محافظ فضاپیماها تنها یکی از این موارد 

به شمار می آید.

میدان امام اصفهان پر بیننده ترین بنای تاریخی 
کشور لقب گرفت شناسایی اکسیژن خالص در » کوتوله سفید « میوه ای برای ضدعفونی بدن سرامیکی مانند کاغذ

از مارمولک و ساختمان پزشکان تا دورهمی؛

نگاهی به فهرست بلند کپی کاری » قاسم خانی ها «
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