
رشد 100درصدی صادرات ذوب آهن اصفهان در سال 95

پاک سازی دیوارنوشته های پل های تاریخی اصفهان

باز باران!
سامانه بارشی جدید وارد استان می شود؛
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فرماندار اصفهان گفت: طرفداران نامزدها نباید درصدد تخریب و تحقیر 
دیگر نامزدها باشــند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری اصفهان، احمد رضوانی در جلسه هم اندیشی و تبیین بایدها و نبایدهای 
تبلیغاتی انتخابات با مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در 
اصفهان که با حضور معاونین دادگستری و دادستان، مسئولین انتظامی و امنیتی 

و هیئت نظارت استان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت امانتداری...
ادامه در صفحه  8

ورود گردشگران خارجی به 
اصفهان از مرز 900 هزار نفر گذشت
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توقیف 2محموله کاالی قاچاق 
در سمیرم 
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 تولید 2/3درصد از لبنیات کشور 
در چهارمحال وبختیاری
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سارقان حرفه ای خودرو  
دستگیر شدند
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فرماندار اصفهان: 

طرفداران نامزدها نباید درصدد 
تخریب و تحقیر دیگر نامزدها باشند
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رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی استان اصفهان اظهار کرد: سامانه بارشــی که چند روزی بر آسمان اصفهان سایه  
انداخته بود از استان خارج شد.حســن خدابخش بابیان اینکه در روزهای آینده به تدریج شاهد افزایش ابر خواهیم بود، گفت: 
براساس بررسی نقشه های هواشناسی از روز پنجشنبه سامانه بارشی جدیدی مناطق غرب و جنوب استان را فراگرفته و تا روز جمعه به 

سایر مناطق استان گسترش پیدا می کند.وی با بیان اینکه از روز گذشته، دمای هوا چهاردرجه افزایش پیدا کرد...

مدیرعامل فوالد مبارکه، از تامین حداکثری بازار داخل 
و حضور این شرکت در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: 
فوالد مبارکه اکنون یک برند جهانی اســت و باید این 
آمادگی را داشته باشــد که در شرایط دشوار، مشکالت 

خود را مدیریت کند.
بهرام ســبحانی با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی تنها با 
توجه به نیروی  انسانی داخلی و حمایت از کار، کارگر، 
رونق تولید و سرمایه ایرانی محقق می شود، اظهار داشت: 
در فوالدمبارکه بی تردید به بار نشســتن توســعه های 
هدفمند شرکت و پیشرفت روزافزون در تولید، مرهون 
همت واالی سرمایه انسانی شــرکت است.مدیرعامل 
فوالد مبارکه با تاکید بر لزوم بهره برداری هرچه سریع تر

 از طرح های توسعه شرکت...
صفحه 3

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

تامین حداکثری نیاز بازار 
داخل؛سیاست مهم فوالد مبارکه

بازار میوه اصفهان؛ در انتظار
آرامش پس از طوفان

11

شهرداری و سپاه پاسداران 
همپای هم فعالیت می کنند

به منظور بهره گیری بیشتر از فرصت های مجازی به ویژه ایجاد شور انتخاباتی، 
افزایش مشــارکت مردمی و مقابله با تخریب و شــائبه افکنی علیه کاندیداها، 
ضابطه مند نمودن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی 
به فضای مجازی در انتخابات و به اســتناد قانون مجازات اسالمی، قانون جرایم 
رایانه ای و همچنین در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورایعالی فضای 
مجازی که طی شــماره 27/2161/م مورخ 1394/11/24 ابالغ گردیده است، 
»دستورالعمل فعالیت های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی« مشتمل بر 16 
ماده و 5 تبصره مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات، اعالم و جهت اجرا ابالغ شــد که در ادامه، متن این 

دستورالعمل را می خوانید.
ماده 1- تعاریف:

1-1 تارنمای اینترنتی: وبسایت و وبالگ های اشــخاص حقیقی و حقوقی در 
فضای مجازی.

1-2 محتوای تبلیغاتی: هرگونه محتوای استفاده شــده برای تبلیغات )اعم از 
تبلیغات له و یا علیه کاندیداها، نظرسنجی و افکارسنجی( در فضای مجازی در هر 

یک از قالب های متن، عکس، صوت، ویدئو و نظایر آن. 
1-3 رسانه های ارائه تبلیغات: انواع رسانه های ارتباطی در فضای مجازی که از 
طریق آن تبلیغات منتشر می شوند؛ نظیر وبسایت و وبالگ، کانال های شبکه های 

پیام رسان )صوتی، متنی، تصویری و ویدئویی( و نظایر آن.
1-4 انتشــار دهنده محتوا: مجموعه ای اســت که به جامعه ای از مخاطبین 
تبلیغاتی دسترسی دارد و از طریق رسانه های مختلف می تواند تبلیغات را در 
اختیار مخاطبین قرار دهد. سرویس دهندگان اشتراک گذاری ویدئو، دارندگان 
پانل پیام کوتاه، صاحبان کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی، تارنماهای 

اینترنتی پرمخاطب و نظایر آن، نمونه هایی از منتشرکنندگان محتوا هستند. 
1-5 محصول تبلیغاتی: عبارت اســت از خدمتی که انتشــاردهنده محتوا به 
نامزدها ارائه می کند؛ نظیر ارسال تعداد خاصی پیامک، انتشار محتوا در وبسایت 

پربیننده و...
1-6 بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشــور )بیتاک(: بستری است ارتباطی 
میان مردم، حاکمیت، نامزدهای انتخاباتی و انتشاردهندگان محتوای تبلیغاتی، 
به منظور ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و آگاهی از فعالیت های تبلیغاتی 

در این فضا.
ماده 2- تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، محدود به مواعد مقرر در قوانین و 
مقررات مربوطه است و هرگونه فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی خارج از زمان مجاز و 

قانونی در این فضا ممنوع است. 
ماده 3- نامزدها و طرفــداران آنها به هیچ وجه مجاز بــه تبلیغ علیه نامزدهای 
دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب 

موردنظرشان را مطرح نمایند.
ماده 4- نشر محتوای مجرمانه نظیر هرگونه توهین، تهمت، افترا، انتشار اسرار 
)ازجمله از سوی نامزدها و طرفداران آنها( مطابق قانون مجازات اسالمی و قانون 
جرایم رایانه ای، در فضــای مجازی ممنوع بوده و بــا متخلفین طبق قوانین و 

مقررات برخورد خواهد شد.
ماده 5- »رســانه های ارائه تبلیغات« و »انتشــاردهندگان محتوا« به منظور 
فعالیت های تبلیغــی انتخاباتی باید در ســاماندهی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به نشانی www.sameneh.ir ثبت شده و نسبت به دریافت نشان 
یا شناســنامه مربوطه اقدام گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است 
در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشــور، حداکثر ظرف دوساعت نسبت به 
پاسخگویی به درخواست نشان یا شناسنامه ذکرشــده اقدام نماید. در غیر این 

صورت ثبت نام در سامانه مذکور مالک خواهد بود. همچنین وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی موظف است فهرست انتشاردهندگان و رسانه های ارائه تبلیغات 

ثبت شده را به صورت بر خط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
ماده 6- نامزدهای انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی آنان بایستی کلیه فعالیت های 
تبلیغاتی خود را در فضای مجازی در بســتر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور 
)بیتاک( ثبت نمایند. در غیر این صورت تخلف انتخاباتی شناخته شده و مطابق 

قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 7- نامزدهای انتخاباتی و ستادهای آنان صرفا از رسانه های ارائه تبلیغات 
ثبت شده در سامانه ساماندهی، برای تبلیغ انتخاباتی استفاده نموده و بایستی 
نســبت به ثبت چارچوب تبلیغی مورد توافق )در توافقنامه یا قرارداد( خود با 
ارائه دهنده محتوا، در بســتر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور )بیتاک( اقدام 
نمایند. هرگونه فعالیت تبلیغی خارج از چارچوب تبلیغی ثبت شده در سامانه 
بیتاک، تخلف تبلیغاتی تلقی شده و مطابق قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد 

خواهد شد.
ماده 8- بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشــور باید زمینه ای فراهم کند تا 
مجری و ناظر انتخابــات بتوانند نظارت الزم را بر تبلیغــات در فضای مجازی 
صورت دهند و نسبت به بررسی محتواهای تبلیغاتی مربوطه اقدام نمایند. طبعا 
باید تمهیدات الزم جهت استنادپذیری مستندات در این بستر فراهم گردد. این 
بستر همچنین باید شرایطی را فراهم نماید تا مردم با مراجعه به آن رسانه های 
ارائه تبلیغات، نامزدها را به آسانی شناسایی نمایند. این بستر باید ارتباط تعاملی 
بین مردم و مجری انتخابات را نیز برقرار کند. ستاد انتخابات کشور موظف است 
نسبت به معرفی این بســتر و امکانات آن به مردم اطالع رسانی الزم را به عمل 

آورد.
تبصره – کلیه اطالع رسانی های رسمی ســتاد انتخابات کشور به کاندیداها و 
انتشاردهندگان محتوای تبلیغاتی، ازطریق سامانه بیتاک نیز انجام خواهد شد.

ماده 9- انتشاردهندگان محتوا موظفند محتوای تبلیغاتی منتشرشده را مطابق 
دستورالعمل مربوطه در اختیار ستاد انتخابات کشور قرار دهند. ستاد انتخابات 
کشور و ستادهای انتخاباتی استان ها موظفند وفق قوانین و مقررات اقدام نموده 
و در مواردی که جرمی صورت گرفته باشــد، مراتب را به مقامات قضائی اعالم 

نمایند.
تبصره 1- موارد ذکر شده صرفا شامل فعالیت های مربوط به تبلیغات انتخاباتی 

فضای مجازی انتشاردهندگان بوده و سایر فعالیت های آنان را در بر نخواهد 
گرفت.

تبصره 2- کلیه مســئولیت های حقوقی مترتب بر محتوای ارائه شده 
توسط نامزدهای انتخاباتی و انتشار آن توسط انتشاردهندگان، مطابق 
قوانین جاری کشــور و چارچوب تبلیغی ثبت شده در سامانه بیتاک، 

برعهده خود آنان می باشد.
ماده 10- تولید محتوا توســط نامزدها و طرفداران آنها و هر شخص 
حقیقی و حقوقی در رســانه های معاند، ضد انقالب و فیلتر شــده و 
همچنین بازنشر مواردی که منشأ آن رسانه های مذکور است، توسط 
نامزدهای انتخابات و هواداران آنها در تارنمای رســمی نامزد و یا هر 
یک از رسانه های ارائه تبلیغات وی ممنوع است. نامزدها برای انتشار 
مطالب خود مجازند در چارچوب قوانین و مقررات، در رسانه های ارائه 
تبلیغات ثبت شده در بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور )بیتاک( 

اقدام نمایند.
ماده 11- در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد در تبلیغات رسمی نامزد 
دیگر یا هر یک از رسانه های الکترونیک و شبکه های مجازی انتشار یابد، 

شاکی مراتب را به صورت مستند ظرف 18 ســاعت پس از انتشار به ستادهای 
انتخابات اســتانداری ها یا فرمانداری ها و نیز هیئت هــای نظارت اعالم نماید. 
ستادهای انتخابات مکلفند وفق قوانین و مقررات، مراتب را به رسانه مزبور اعالم 
نموده و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. مفاد این 

ماده، نافی حق طرح شکایت در مراجع قضائی نمی باشد.
ماده 12- طبق قانون جرایم رایانه ای هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختالل 
و تغییر غیرمجاز محتوای رسانه های ارائه تبلیغات متعلق به نامزدهای انتخاباتی، 
جرم محســوب شــده و در صورت تغییر غیرمجاز در محتوای رسانه های ارائه 
تبلیغات یک نامزد، وی مکلف است بالفاصله موضوع را به هیئت اجرایی و هیئت 
نظارت شهرســتان مربوطه به صورت مکتوب اطالع رسانی نموده و در صورت 
امکان، رفع مشــکل نماید و مراتب را از طریق رسانه های ارائه تبلیغات خود به 

عموم اطالع رسانی نماید.
ماده 13- تبلیغ له یا علیــه نامزدهای انتخاباتی با اســتفاده از امکانات فضای 
مجازی متعلق به وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به 
دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نیروهای مسلح 
و کلیه نهادها، پایگاه ها و موسساتی که از بودجه عمومی )به هر مقدار( استفاده 
می کنند یا دارایی یا بخشی از دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در 

اختیار گذاشتن این فضاها، ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب می شود.
تبصره 1- ممنوعیت فوق، شــامل برخورداری یکســان نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری از امکانات مزبور در چهارچوب دستورالعمل کمیسیون بررسی 

تبلیغات انتخابات نمی باشد.
تبصره 2- دستگاه های یادشــده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای 
انتخاباتی در فضاهای مجازی متعلق به خود را حتی به صورت درج آگهی ندارند.
ماده 14- احزاب و گروه های رسمی، رسانه های رسمی دارای مجوز، تشکل های 
سیاسی و ائتالف ها، در صورت انجام فعالیت تبلیغی انتخاباتی در فضای مجازی، 
مکلف به رعایت مقررات مربوط به نامزدها )که در این دستورالعمل تصریح شده 

است(، می باشند.
ماده 15- مسئولیت حسن اجرای 

این دستورالعمل برعهده 
ستاد انتخابات 

کشور اســت که تخلفات و جرایم انتخابات در فضای مجازی )برطبق مواد 2 تا 
14 این دستورالعمل( را جهت رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت، طبق قانون 
انتخابات، حسب مورد به هیئت های اجرایی، نظارت و مراجع قضائی ذی صالح 
اعالم می نماید. بدین منظور کمیته ای متشــکل از نماینــدگان تام االختیار 
وزارتخانه های کشــور، اطالعات، فرهنگ و ارشاد اســالمی، نیروی انتظامی و 
نمایندگان هیئت های مرکزی نظارت بر انتخابات، مطابق این دستورالعمل بر 
تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی نظارت نموده و پس از رسیدگی 
به گزارشات رسمی و مردمی از وقوع تخلف انتخاباتی، مراتب را به ستاد انتخابات 
کشور، اعالم و ســتاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود. در استان ها نیز 
کمیته های اســتانی با اعضای متناظر کمیته فوق تشکیل می شود که پس از 
رسیدگی به گزارشات تخلفات انتخاباتی در آن استان، نتیجه را به کمیته فوق در 
ستاد ارسال می نمایند. بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور می بایست برای 
ثبت بازخوردهای مردمی درخصوص تخلفات تبلیغاتی مصرح در مواد اشــاره 
شده، زمینه های الزم را پیش بینی نموده و ضمن فراهم نمودن امکان دسترسی 
به سامانه بیتاک برای هیئت های مرکزی نظارت، بستر دریافت گزارشات الزم 
و مورد نیاز از این بازخوردها را جهت تصمیم گیری برای مراجع ذی ربط پدید 
آورد. کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور مکلف است تمهیدات الزم جهت 

اطالع رسانی به دست اندرکاران و مردم را فراهم نماید.
ماده 16 – کلیه دســت اندرکاران برگــزاری انتخابات، نامزدهــا و طرفداران 
آنها، احزاب و گروه های رســمی، رسانه های رســمی دارای مجوز و همچنین 

کلیه دســتگاه ها، نهادها و موسســاتی که به هــر مقدار از 
بودجه عمومی اســتفاده نموده یا دارایی آنان 

از اموال  اســت، مکلف به رعایت 
ایــن دســتورالعمل 

می باشند.

تدوین و ابالغ دستورالعمل فعالیت های تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی 

جمالی نژاد:

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
چهارشنبه 20 اردیبهشت  1396 | 13 شعبان 1438

شماره 2133 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2133.May 10. 2017
12 Pages



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2133 | چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 13 شعبان 1438

احداث دیوارمرزی ایران- ترکیه باید با اطالع تهران باشد
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به بحث احداث دیوار در مرز ترکیه و ایران 
از سوی یکی از روزنامه های ترکیه اظهار داشت: چنین موضوعی به ما هم گفته شده و 
ما هم مخالفتی با آن نداریم منتهی اگر بنا باشد کاری انجام دهند به ما اطالع می دهند.

سیاست خارجه

تسنیم: رییس پارلمان پاکســتان مدعی شد که ایران 
پیشنهاد هند مبنی بر قطع رابطه با پاکستان را رد کرده 

که این نشانه توجه ویژه تهران به همسایگانش است.
»ایاز صادق« در بازگشت از سفر ایران اعالم کرد که نتایج 
دیدارها بسیار خوب بود و ما پاسخ شفاف ایران به هند 

درباره عدم قطع ارتباط با پاکستان را می ستاییم.
وی افزود: امیدواریم با تقویت روابط بیشتر با ایران، حسن 
همجواری نیز رعایت شــود.ایاز صادق درباره سفرش 
به افغانستان نیز اظهار داشــت: آنهایی که برای ایجاد 
درگیری بین پاکستان و افغانســتان تالش می کنند، 
دوستدار این کشورها نیستند. وی افزود: درحال حاضر 
تنها هدف ما این است که مسیرهای مواصالتی بین دو 
کشور را برای تروریســت ها ببندیم.هفته های گذشته 
حمالت تروریســتی از داخل مرز پاکستان به مرزبانان 
ایرانی شهادت 10 نفر را رقم زد که در این خصوص ایران 
خواستار برخورد قاطع دولت پاکستان با اشرار مرزی شد.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین از نقشه 
شوم و جدید اســتکبار جهانی برای کشورهای منطقه 
خبر داد و گفت: متاسفانه در روزهای اخیر، اخبار خوبی از 
منطقه به گوش نمی رسد و این اخبار موجب نگرانی هایی 
برای مسلمانان شده است.امیر خجسته ایجاد یک موج 
جهانی و بین المللی برای جلب نظر مردم جهان به سمت 
اقدام احتمالی رژیم بحرین علیه شــیخ عیسی قاسم را 
ضروری برشمرد و گفت: رژیم ال خلیفه هیچگاه تحمل 
صدای آزادی بخش شیخ عیســی قاسم را نداشته است 
و البته ما معتقدیم کلیه اختیــارات رژیم ال خلیفه در 
ید اختیار آل سعود اســت؛ بنابراین تالش برای حذف 
آیت ا... عیسی قاســم حاصل اراده دولت سعودی است 
و این مســئله با ورود مزدوران ال سعود به بحرین برای 
جهانیان نمایان شــود؛ البته هر گونه اقــدام علیه رهبر 
 شیعیان بحرین تبعات سنگینی برای هر دو رژیم در پی 

خواهد داشت.

رییس پارلمان پاکستان مدعی شد:

 پیشنهاد هند به ایران 
برای قطع ارتباط با پاکستان

خجسته خطاب به عربستان :

اقدام علیه رهبر شیعیان بحرین 
دارای تبعات سنگینی است

ظریف: 

عزت مردم را 
زیر سوال نبریم

مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان خبر داد:

 تشکیل کمیسیون ویژه 
 برای حل مشکالت مرزی

ایرنا:  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
همایش جامعه جراحان ایران اظهارکرد: زمانی که دنیا در 
برابر بزرگی مردم سرتعظیم فرود آورده و با عزت، مردم 
ایران را خطاب قرار داده و رییس جمهوری جدید آمریکا 
اعالم می کند که ما در توافق هسته ای با ایران نتوانستیم 
به هیچ یک از خواسته های خودمان برسیم و کشورهای 
منطقه اعالم می کنند که به خاطر برجام نمی توانیم با 
ایران رقابت کنیم، نیاییم در تبلیغات کوته نظرانه سیاسی 
خود برای برخــی منافعی که چند روزی بیشــتر دوام 

نخواهد داشت، عزت مردم را زیر سوال ببریم.
ظریف گفت: امروز به رغم همه بدعهــدی ها، ایرادها و 
فشارها، ایران و ایرانی سربلند است و هم در حوزه دانش 
پیشرفت ادامه دارد و هم معیشت مردم به سمت بهبودی 
است. وی ادامه داد: حتما فشارهایی که طی هشت سال 
بر معیشت مردم وارد شد در مدت یک سال و چهار ماه که 

از پایان تحریم ها می گذرد، قابل جبران نیست.

»ســرتاج  عزیز«، مشــاور امــور خارجی نخســت وزیر 
پاکستان گفت: برای حل مشکالت مرزی بین اسالم آباد 
و تهران کمیسیون ویژه تشکیل شــده است. مشاور امور 
خارجی نخســت وزیر پاکســتان افزود: ایران تقاضا کرد 
پاکســتان عامالن جنایت علیه مرزبانان این کشــور را 
تعقیب کند. اطمینان می دهم که با تشــکیل کمیسیون 
 ویژه و تبادل اطالعــات محرمانه بین پاکســتان و ایران
 به زودی عامالن جنایت علیه مرزبانان ایرانی به سزای عمل 
خود می رسند.به گزارش روزنامه جنگ،سرتاج عزیز گفت: 
پاکستان و ایران با هماهنگی یکدیگر علیه تروریست های 
مرزی، وارد عمل می شوند و امنیت کامل در مرز مشترک 
برقرار خواهد شــد. این خبر در حالی منتشر می شود که 
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح ایران روز دوشنبه به 
اسالم آباد هشدار داد در صورتی که دولت پاکستان با شبه 
نظامیانی که حمالتی را به مرزهای ایران صورت می دهند، 
مقابله نکند، تهران پایگاه های آنان را هدف خواهد گرفت.

بین الملل

دادستان ترکیه درخواست ۳۶۲۳ سال حبس ابد با شرایط 
سخت برای فتح ا... گولن،  مبلغ در تبعید و مخالف دولت 

آنکارا را به اتهام ارتکاب جرائم مختلف مطرح کرد.
مقامات آنکارا بر این باورند که فتــح ا... گولن، روحانی در 
تبعید و مخالف دولت ترکیه، طراح اصلی کودتای نافرجام 
1۵ ژوئیه است و بر همین اساس خواستار استرداد این مبلغ 
از آمریکاست. درخواستی که تاکنون مقامات آمریکایی از 
آن سر باز زده اند.پلیس معتقد است که اعضای سازمان فتو 
وابسته به گولن در خانه های امن پنهان شده اند.در همین 
راستا پلیس عملیاتی را برای پیدا کردن آنها آغاز کرده است.

ابوظبی که با ریاض بر سر قدرت در یمن به اختالف شدید 
برخورده است، با تســلیح گروه های سلفی در حال آماده 
شدن برای خروج از ائتالف با عربستان است.  گردان های 
»ابوالعباس« گروه ســلفی تحت حمایت امارات در یمن، 
جبهه »الکدحه« را در اســتان تعز از شبه نظامیان تحت 
فرمان رییس جمهور مســتعفی یمن تحویل گرفته اند. 
»عباس الزین« نویســنده عرب در گزارشی که در پایگاه 
خبری یمنی »نبأ«، منتشر شد، نوشت: در سایه منازعه 
ریاض و ابوظبی بر سر ســیطره بر یمن، امارات به ویژه در 
جبهه جنوبی تالش می کند تا با حمایت از گروه های مسلح 
سلفی هم پیمانش، حضور نظامی اش را به طور غیرمستقیم 
افزایش دهد تا در صورت خروج از ائتالف به دلیل اختالفاتی 

که با عربستان دارد، حضورش در یمن، تاثیرگذارتر باشد.

تسنیم: دولت آلمان برای اولین بار و با وجود مخالفت های 
ترکیه با درخواست پناهندگی تعدادی نظامیان ترک همراه 
خانواده های آنها موافقت کرد. به گزارش روزنامه زوددویچه 
سایتونگ، وزارت کشور آلمان نیز این مسئله را تایید کرده 
که اولین درخواست ها برای پناهندگی سیاسی شهروندان 
ترک با گذرنامه های دیپلماتیک پاسخ مثبت دریافت کرده 
است. وزارت کشور آلمان اعالم کرده که از زمان کودتای 
نظامی نافرجام در ترکیه تا اوایل ماه می حدود 414 نظامی 
ترک، دیپلمات، قاضی و کارکنان بلند پایه دولتی در آلمان 
درخواست پناهندگی کرده اند. این آمار شامل خانواده های 

آنها هم می شود.

علی الریجانی در نطق پیش از دســتور خود اعیاد شعبانیه را 
تبریک گفت و اظهــار کرد: انتظار در مکتــب اهل بیت، جزو 
بهترین عبادات محسوب می شود. انتظار جهت دار و به سوی 
پیشرفت بودن، تفکر مسلمانان را تامین می کند. به طوری که 
هیچ مسلمانی به ناامیدی دچار نشود. همه فرقه های اسالمی در 
موضوع ظهور امام زمان)عج( متفق القول هستند و اختصاص به 

مسلمانان ندارد.
رییس مجلس تاکید کرد : امیدواریم خداوند مسلمانان و ملت 
عزیز ما را موفق به ادراک حقیقت ظهور کند و از شر دشمنان 
اسالم حفظ کند که این روزها شاهد هستید که از درون و بیرون 
به حیثیت و آبرو و ســتون های عالم اســالم هجوم آورده اند. 
تروریست ها زمینه ساز شــده اند و فضا و مجال برای استکبار 

و صهیونیست فراهم کرده اند تا علیه مسلمانان توطئه کنند.
وی ادامه داد: برخی کشورهای منطقه متاسفانه در این دام قرار 
گرفته و عامل تفرقه و ماجراجویی های منطقه شده اند. سخنان 
اخیر مسئوالن سعودی گرچه آنقدر سخیف و بی مقدار است که 
نیاز به پاسخ ندارد، اما حکایت از تالش های استکبار به منظور 
مسئله سازی برای منطقه دارد که این کشورهای کژاندیش را 

مفتخر به تفرقه افکنی بیشتر کنند و همینطور برخی اظهارات 
بی پایه مسئوالن آمریکایی در موضوع هسته ای همه و همه مؤید 
نگاه رهبری معظم است که بارها تاکید فرمودند با انتخابات و 

حضور موثر و جدی مردم این توطئه ها از بین می رود.
الریجانی گفت: این یک واقعیت روشن است که ایران در پناه 
رهبری هوشــمند و ملتی متحد و در صحنه از انواع توطئه ها 
رسته و در آینده نیز چنین است. امیدواریم در انتخابات پیش رو 
نیز ملت ایران با حضور یکپارچه خود در برابر این توطئه ها عزت و 
سربلندی ملی را تامین کنند. از همه همکاران که در هیئت های 
نظارت تالش کردند انتخابات شوراها به قاعده و در مسیر خود 

قرار گیرد تشکر می کنم.
رییس مجلس سپس موضوع سخن را عوض کرد و گفت: حادثه 
دردآور معدن در استان گلستان همه ملت را عزادار کرد و الزم 
است کمیسیون صنایع، بررســی همه جانبه  در این موضوع و 
تخلفات صورت گرفته انجام دهد و روشن کند چرا ایمنی الزم در 
معدن وجود نداشته و کارگران عزیز اینگونه در معرض خطر قرار 
گرفته اند. نظارت دستگاه های ملی و محلی چرا به موقع عمل 
نکرده اند؟ این گزارش هم برای روشن شدن ابعاد حادثه و سهم 

متخلفین مهم است و هم برای آینده کارگران معادن و رعایت 
ضوابط ایمنی آنها بسیار اهمیت دارد.وی ادامه داد: از کمیسیون 
صنایع مجددا می خواهم با دقت الزم در اســرع وقت گزارش 
خود را به مجلس ارائه کند و از خداوند متعال برای درگذشتگان 
این حادثه علو درجات را آرزومندیم و به خانواده آنها تســلیت 
می گوییم. الریجانی در ادامه از سند ۲0۳0 گفت که  الزم است 
کمیسیون آموزش رسیدگی و بررسی جدی کند که اوال نظرات 
رهبر معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیا مشخص شود چرا این 
مسیر طی شد و نظرات کمیسیون اخذ نشد و نتیجه را به مجلس 
گزارش کنند. مخصوصا با توجه به برنامه ششم که وزارت آموزش 
و پرورش صرفا موظف به اجرای سند تحول است به دقت به این 

موضوع رسیدگی جدی شود.
رییس مجلس در پایان درباره برخی موضوعات مطرح شــده 
درباره دانش آشــتیانی ســخن گفت و ادامه داد: درباره وزیر 
آموزش و پرورش و مطالب معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه 
که از شرکتی سخن گفتند که ایشان در هیئت مدیره آن است. 
با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساســی که کارمندان 
دولت را از حضور در هیئت مدیره و مدیرعاملی شــرکت های 
خصوصی منع می کند الزم است کمیسیون اصل نود در اسرع 
وقت رسیدگی کند، وزیر محترم و مسئوالن قوه قضائیه دعوت 
شوند و مطلب روشن شود که چناچه تخلفی از این اصل قانون 
اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته نسبت به وزیر آموزش و 

پرورش تصمیم گیری شود.
درپایان جلسه علنی دیروز مجلس نمایندگان تذکراتی کتبی را 

قرائت کردند که بخشی از این تذکرات به شرح زیر است: 
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز به همراه هشت نماینده 
دیگر در تذکر کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار اقدام فوری 
برای تجدید نظر در محل برگزاری مسابقات فینال جام حذفی 
فوتبال شدند. سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی 
شــهر به همراه 4۵ نماینده دیگر در تذکر مشترک به رییس 
جمهور و وزیر کشور بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از 
اقدامات گسترده خالف قانون در انتخابات ریاست جمهوری 
و دخالت سازمان ها و دستگاه های دولتی علیه نامزدها تاکید 
کردند. در ادامه شهرام کوسه غراوی، نماینده مردم مینودشت در 
تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح درباره علت 
عدم پرداخت هشت ماهه حق التدریس ها در وزارت آموزش و 
پرورش شد؛ همچنین علی ابراهیمی، نماینده مردم رامیان و آزاد 
شهر به همراه جمعی دیگر از نمایندگان در تذکر کتبی خواستار 
رسیدگی به معدن زمستان یورت در گلستان و برخورد با عامالن 

حادثه شدند.

در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی علی الریجانی، رییس مجلس و تعدادی از نمایندگان تذکراتی داشتند 
که مخاطبان آنها هم داخلی بودند و هم خارجی؛ در ادامه بخشی از این تذکرات و اظهار نظرها را می خوانید:

این یک واقعیت 
روشن است که 

ایران در پناه رهبری 
هوشمند و ملتی 

متحد و در صحنه از 
انواع توطئه ها رسته 
و در آینده نیز چنین 

است

درخواست 3 هزار سال حبس 
برای گولن!

امارات به دنبال خروج از ائتالف 
با سعودی ها

آلمان به تعدادی از نظامیان 
ترک پناهندگی داد

الریجانی: 

سخنان مقامات سعودی علیه ایران  سخیف وبی مقدار است

یادداشت

انتخابات

اخبار

مهر: وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه با پرداخت یارانه نمی توان تولید 
اشتغال و کشور را اداره کرد، گفت: باید به دنبال برنامه ریزی گسترده 

در امور زیربنایی مانند سرمایه گذاری و توسعه بود.
علی طیب نیا در نشست ســتاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان به 
میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان شــاهرود، ضمن دفاع از کارنامه 
اقتصادی دولت و با بیان اینکه امروز توســعه، محور سیاســت های 
اقتصادی اســت، تاکید کرد: راهبرد اصلی ما این است که از طریق 
اشتغال بیشتر بتوانیم زندگی شرافتمندانه را برای مردم مهیا سازیم.

ایسنا: رییس ستاد انتخاباتی قالیباف، کناره گیری وی از دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری را دروغ شاخدار خواند. محمد دهقان در 
نشست خبری ظهر دیروز  خود اظهار کرد:  اینکه شایعه می کنند قالیباف 
آمده که کنار برود بداخالقی سیاسی است که در برخی رسانه ها به ویژه 

رسانه های نزدیک به یک نامزد انتخاباتی گسترش می یابد.

مشرق: امیر »احمد رضا پوردستان«، جانشین فرمانده کل ارتش اظهار 
داشت: اقدام گروهک تروریستی در مرز میرجاوه و حمله غافلگیرانه به 
مرزبانانی که بر اساس پروتکل های مرزی از کنترل مرز مقابل توسط 
کشور همسایه مطمئن بودند، به هیچ عنوان ارزش عملیاتی نداشته 

و موفقیتی به حساب نمی آید؛ بلکه بیانگر ضعف کشور پاکستان است.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم کردن 
اینگونه حرکت ها، در صورت عدم اقدام جدی دولت پاکستان، مقابله 
قاطع و انهدام النه های اشرار و تروریست ها را در هر عمقی که در خاک 
کشور همسایه باشند حق مسلم و قانونی خود دانسته و در خصوص 

امنیت کشور ایران با هیچ احدی تعارف ندارد.

شــبکه »ان بی ســی نیوز« به نقل از مقام های پنتاگون )وزارت دفاع 
آمریکا( گزارش داده که  ایران یک اژدر سرعت باال  در روز یکشنبه و در 
نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده است. ان بی سی نیوز مدعی شده که 
این شلیک در نزدیکی تنگه هرمز صورت گرفته است. مقام های پنتاگون 
نوع این اژدر را »حوت« اعالم کرده اند.حوت، اژدری اســت که در دریا 
از روی ناوچه، ناو و یا زیردریایی شلیک می شود و معادل ۳70 کیلومتر 
در ساعت سرعت دارد و یکی از سریع ترین اژدرهای رادار گریز جهان 
محسوب می شود. وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز نیز در این رابطه نوشت: 
این آزمایش در حالی در قلمروی آبی ایران صورت گرفت که ناقض هیچ 
توافق نامه بین المللی نبود. مقام های پنتاگون از ساخت چنین موشک 

قدرتمند و سرعت باال از سوی ایران ابراز نگرانی کرده اند.

عکس روز

خبرنگاران در حال عکس گرفتن 
از رژه تمرینی ارتش روسیه

وزیر اقتصاد:

  پرداخت یارانه 
نمی تواند موجب اشتغال شود

رییس ستاد انتخاباتی قالیباف: 

 کناره گیری قالیباف 
دروغ شاخدار است

امیر پوردستان: 

 النه اشرار را در پاکستان
نابود  می کنیم

رسانه های آمریکایی مدعی شدند:

ایران، اژدر جدیدی را نزدیک 
تنگه هرمز آزمایش کرده است

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در چهارچوب وظایف محوله در نظر دارد 
امور حمل و نقل اتباع خارجی از اردوگاه مراقبتی استان به سمت نقاط مرزی و سایر امور جانبی آن را 
به شرکت های توانمند واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های متقاضی دعوت به عمل 
می آید از تاریخ 1396/2/21 تا 1396/2/28 در ساعات اداری با ارائه سوابق کار جهت اخذ اسناد مربوطه 

به این اداره کل به آدرس اصفهان- خیابان طیب- جنب تصویربرداری »جم« اتاق 21 مراجعه نمایند.

اطالعیه

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت اول(

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 9۵/994/ش مورخ 1۳9۵/1۲/14 
شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ترامبولین واقع 
در شهر درچه پارک ساحلی بصورت اجاره بهاء به مدت یک سال اقدام نماید؛ لذا از متقاضیان 
درخواست می گردد جهت دریافت اســناد مزایده تا شنبه مورخ 96/3/6 به امور مالی 

شهرداری درچه مراجعه نمایند.
قیمت پایه شرکت در مزایده ماهانه مبلغ 4/800/000 ریال می باشد.

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست پایان ساعت اداری دوشنبه مورخ 96/3/8
زمان برگزاری کمیسیون ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 می باشد.

م الف: 40630
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ارائه۸۰میلیاردریالتسهیالتاقتصادمقاومتیدرمبارکه
فرمانده ســپاه شهرســتان مبارکه  گفت: ۸۰میلیارد ریال اعتبار بین بسیجیان 
درقالب تســهیالت اقتصاد مقاومتی، با اولویت ایجاد کارگاه های اقتصاد مقاومتی 

جزئیات تعرفه گازبها در شهرهای ارائه شده است.
مختلف اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان، نحوه محاسبه گاز بهای 
مشترکین خانگی در سال ۹۶ را اعالم کرد و گفت: قیمت متوسط 
هر متر مکعب گاز مصرفی در ســال جاری، ۱۰۸۱ریال در فصل 

گرم است.
ســیدمصطفی علوی با اشــاره به اینکه مبلغ گازبها در فصل سرد 
به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن سطوح اقلیم بندی مربوطه از 
نظر آب و هوا محاسبه می شــود، اظهار داشت: باتوجه به اینکه در 
فصل سرد مصرف گاز بیشتر می شــود، برای رفاه حال مشترکین 
نرخ پایــه گازحداقل ۴۱۴ ریــال به ازای هر متــر مکعب مصرف 
 آن محاسبه می شــود که متناســب با نوع اقلیم و میزان مصرف

افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به دسته بندی 
پنجگانه اقلیم در کشور، افزود: استان اصفهان به لحاظ اقلیم بندی 
به چهار اقلیم تقسیم می شود که این اقلیم بندی توسط پژوهشکده 
 هواشناسی کشــور تنظیم شــده و در اختیار شــرکت های گاز

استانی نیستند.
گفتنی اســت عالوه بر گازبهــا، طبق مصوبات مجلس شــورای 
اســالمی و مجموعه مقررات و شــرایط اســتفاده از گاز طبیعی، 
شــرکت موظف به دریافت عوارض گازبهای مصرفــی مالیات بر 
 ارزش افزوده، آبونمان و همچنین حق بیمه حوادث از مشترکین

 است.

در شهر

کافه اقتصاد

 آنفلوآنزای پرندگان 
باعث توقف صادرات شد

دبیــرکل کانون سراســری مــرغ تخم گــذار ایران، 
درخصوص پرداخت خســارت مرغداری های متاثر از 
آنفلوآنزا عنوان کرد: تا 5۰ درصد خسارت ها پرداخت 
شده است. فرزاد طالکش در رابطه با رفع موانع صادرات 
تخم مرغ گفت: سازمان دام پزشکی به سازمان جهانی 
بیماری های واگیر دام اعالم کرده که ایران از بیماری 
آنفلوآنزا پاک شده اســت؛ یعنی دوباره می توان روی 
صادرات برنامه ریزی کرد. البته این مسئله مشروط به 
این است که وضعیت قیمت برای صادرات مناسب باشد. 
وی در رابطه با اینکه آیا کاهش صادرات، تولید کنندگان 
را متضرر کرده است، گفت: کســی جلوی صادرات را 
نگرفته اســت؛ به خاطر آنفلوآنزا نتوانستیم صادرات 
داشــته باشــیم و در این موضوع دولت مقصر نیست. 
توقف صادرات ســبب کاهش بیش از حد قیمت تخم  
مرغ شده اســت؛ با این حال اگر راه صادرات باز شود، 
قیمت پایه ما باالســت و دولت بایــد کمک کند ضرر 
های گذشــته جبران شــود. همچنین باید در سطح 
سازمان های دام پزشــکی و گمرکات دو کشور عراق و 
افغانستان جلساتی برگزار شود تا موانع احتمالی برای 

صادرات این محصوالت برطرف شود.

 صنعت پوشاک، ظرفیت
ایجاد 1/4میلیون شغل دارد

عضو ســتاداقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امکان ایجاد 
۱/۴میلیون شــغل فقط در صنعت پوشــاک کشــور 
وجود دارد گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 
ساالنه بین ۹55تا ۹7۰هزار شغل باید ایجاد شود که 
برای تحقق این میزان اشــتغال زایی باید به نرخ رشد 

۸درصد برسیم.
علی آقامحمدی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی یکی از 
موضوعات اساسی برای جوانان به منظور ورود به بازار 
کار است، گفت: در حال حاضر در بخش پوشاک حدود 
2۸۰ هزار نفر اشــتغال دارند که یکی از ظرفیت های 
دارای اشتغال باال در کشور محسوب می شود؛ به طوری 
که امکان اشــتغال زایی برای یک میلیون و ۴۰۰هزار 
نفر در این بخش فراهم اســت. وی ادامه داد: بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته تا سال ۱۴۰۰ ساالنه حدود 
۸هزار نفر وارد بازار کار می شوند که 7۰ درصد این افراد، 
فارغ التحصیالن هستند که حدود 5۶۰ هزار نفر را در 

هر سال شامل می شوند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درباره برنامه های صادراتی این 
شرکت در سال جاری گفت: امسال برنامه صادرات این واحد صنعتی، 
دستیابی به صدور یک میلیون تن محصول است که نسبت به عملکرد 
پارسال که 7۰۰ هزار تن بود، رشد بیش از ۴۰ درصدی خواهد داشت. 
احمد صادقی افزایش صــادرات و تالش برای دســتیابی به بازارهای 
جدید صادراتی را از جمله سیاست های این واحد صنعتی عنوان کرد 
که دستاورد آن در سال ۱3۹5 رشــد ۱۰۰ درصدی میزان صادرات 
محصوالت نسبت به ســال قبل از آن بود که به رقم حدود 7۰۰هزار 
تن رسید و پس از ســال ها، صادرات تیرآهن به کشــورهای اروپایی 
از ســرگرفته شــد. وی در ادامه افزود: امروز با توجه به شرایط بازار، 
 امکان صادرات 5۰۰ هزار تن چدن نیز به کشــورهای اروپایی فراهم

شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد: تمام خانوارهایی که درآمدشان 
کمتر از میزان تعیین شده در برنامه ششم است، می توانند برای دریافت 
مســتمری مددجویی در ســامانه خدمات حمایتی ثبت نام کنند. به 
گزارش تابناک، انوشــیروان بندپی با اعالم این مطلب گفت: مستمری 
تعیین شــده برای خانواده های پنج نفره و بیشــتر، ۴۶5 هزار تومان، 
خانوارهای چهار نفره، ۴۱۸ هزار تومان، ســه نفــره 32۰ هزار تومان، 
دونفره25۰ هزار تومان و یک نفره ۱۴۸هزار تومان است. بندپی تصریح 
کرد: خانواده هایی که درآمد آنها بدون یارانه نقدی که می گیرند کمتر از 
 میزان فوق است، ابتدا باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 www.samanehrefah.ir ثبت نام کنند تا پس از بازرسی میدانی 
از محل زندگی، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند. با اجرای این 
سیاست هیچ خانواده ای در ایران درآمدی کمتر از میزان فوق نخواهد شد.

رشد 100درصدی صادرات 
ذوب آهن اصفهان در سال 95

کم درآمد ها برای دریافت 
مستمری ثبت نام کنند

مدیرعامل فوالد مبارکه، از تامین حداکثری بازار داخل و حضور 
این شرکت در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: فوالد مبارکه 
اکنون یک برند جهانی است و باید این آمادگی را داشته باشد که 

در شرایط دشوار، مشکالت خود را مدیریت کند.
بهرام سبحانی با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی تنها با توجه به 
نیروی  انســانی داخلی و حمایت از کار، کارگر، رونق تولید و 
سرمایه ایرانی محقق می شود، اظهار داشت: در فوالدمبارکه 
بی تردید به بار نشستن توسعه های هدفمند شرکت و پیشرفت 
روزافزون در تولید، مرهون همت واالی سرمایه انسانی شرکت 

است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر لــزوم بهره برداری هرچه 
ســریع تر از طرح های توسعه شــرکت، بیان داشت: تامین 
حداکثری بازار داخل و حضــور در بازارهای جهانی، با تولید 

محصوالت کیفی و قیمت تمام شده رقابتی میسر شده است.
وی افزود: مجریان امور در همه بخش های تولید، تعمیرات و 
خرید، توجه داشته باشند که »زمان« در اجرای امور از اهمیت 
خاصی برخوردار است؛ بنابراین با توجه به دستورالعمل ها باید 
کارها را با سرعت، کیفیت و با قیمت تمام شده رقابتی انجام 
دهیم؛ چرا که فوالد مبارکه اکنون یک برند جهانی است و باید 
این آمادگی را داشته باشد که در شرایط دشوار مشکالت خود 

را مدیریت کند.
سبحانی با اشاره به افزایش میزان تولید در گروه فوالد مبارکه 

و ادامه این روند در آینده، تاکید کرد: زمانی که تولید یک واحد 
افزایش می یابد، باید مراقب باشیم ضایعات نیز به همان نسبت 
کاهش یابد،. به خاطر داشته باشــیم که حضور در بازارهای 
جهانی، تنها با تولید محصول کیفی و قیمت تمام شده رقابتی 

میسر خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات بسیار خوبی که در کوره های بازپخت 
نورد سرد شرکت انجام شده است، خاطرنشان کرد: به یقین 
این تغییرات و اصالحات سبب کاهش مصرف انرژی و قیمت 
تمام شده محصوالت و در نتیجه تولیدات با کیفیت تری روانه 

بازار می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع خودروسازی 
و هوایی و دریایی باید در سطح بین المللی فعالیت کنند.

محمدرضا نعمت زاده افزود: صنعــت خودرو باید کالس 
جهانی داشــته باشــد و این همکاری ها می تواند ما را به 
جایگاه مورد نظرمان برســاند. امیدواریــم با حرکتی که 
در چند سال اخیر آغاز شده اســت، بتوانیم با اتکا به توان 
داخلی و استفاده از تجارب و علوم شرکت های جهانی، وارد 
بازار جهانی هم بشویم. وی گفت: برای رسیدن به سطح 
جهانی باید به فناوری، طراحی، تولید و توسعه توجه ویژه 
شود، هر روز باید بهتر از قبل باشد و اگر امروز 5۰۰ نفر در 
مرکز طراحی و توسعه کار کنند، باز هم کم است؛ این مرکز 

اکنون از رکود خارج شده است.
نعمت زاده گفت: شرکت سایپا نیز شرایط مطلوبی دارد و 
با مشارکت دانشگاه ها در فعالیت های صنعتی، باید از این 
فرصت برای بهبود شــرایط و طراحی و تولید محصوالت 

جدید استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو، صنعتی 
جهانی است و نمی تواند در مرزهای کشور محصور بماند؛ 
بســیاری از محدودیت ها برداشته شــده و فضای خوبی 
برای کار فراهم شده اســت، ولی این کافی نیست و باید 
خودمان تالش کنیم. نعمت زاده افزود: حتما باید با دنیا 
تعامل داشته باشیم، به ویژه در حوزه های صنعتی و علمی؛ 

چون می خواهیم صادرات داشته باشیم و الزمه آن تعامل 
با دنیاست. وی گفت: ما انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی 
کارآمد داریم و می توانیم رقابت سالم و سازنده ای داشته 
باشیم و ارتقای توان طراحی، تولید و توسعه قطعه سازان 
موضوعی است که باید با قدرت وارد شویم تا در بازارهای 

بین المللی حضور پیدا کنیم. 
وی در پایــان تاکید کــرد: ما باید صنعت قطعه ســازان 
و خودروســازی خود را در زنجیره جهانی قــرار دهیم، 
مشارکت صنعت و دانشگاه، منافع بیشتری برای صنعت 

دارد و ما باید به یاری دانشگاه برویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

صنایع کشور باید در جهان رقابت پذیر باشند

صنعتفوالد
مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

تامین حداکثری نیاز بازار داخل؛سیاست مهم فوالد مبارکه

سکه تمام بهار آزادی
11،660،000 ریال)طرح جدید(

6،640،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،610،000 ریالسکه یک گرمی

1،140،170 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس سازمان ملی اســتاندارد، به مصوبه ۱2 اردیبهشــت ۹۶ دولت در بحث 
بنزین و رفع آلودگی هوا اشــاره کرد و گفت: طی برنامه ریزی انجام شده برای 
همه شهرهای کشور، بنزین مصرفی تا اول فروردین سال ۱۴۰۰، باید مطابق با 

استانداردهای تعریف شده باشد.
نیره پیروزبخت افزود: براساس این مصوبه مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه 

بنزین، با وزارت نفت است و سازمان ملی اســتاندارد به عنوان دستگاه ناظر، بر 
حسن اجرای این مصوبه نظارت عالیه دارد. 

وی با بیان اینکه وزارت نفت باید کنترل های الزم را انجام دهد و ســازمان ملی 
استاندارد، مسئول نظارت بر واردات و تولید داخلی بنزین است، گفت: با توجه 
به حساسیت موضوع در مصوبه آمده است که از ۱3۹۶/۴/۱ کنترل ها در پانزده 

شهر کشور انجام خواهد شد.
پیروزبخت افزود: سال گذشته و پیش از ابالغ این مصوبه، از ۱۰ شهر شامل کرج، 
اصفهان، تهران، تبریز، کرمان، مشهد، اهواز، قم، اراک و یزد نمونه برداری کردیم 

که نتایج به دست آمده از بهبود کیفیت سوخت حکایت داشت.

وی گفت: باتوجه به نگرانی که سال ۹۴ از بنزین تولید شده در اصفهان داشتیم و 
از نظر کیفیت کمی بدتر از دیگر شهرها بود، امسال از یک پاالیشگاه و 7 جایگاه 
در این شهر نمونه برداری کردیم که مشاهده شــد بنزین تولید شده و مصرفی 

در اصفهان بهبود یافته و کمترین مشکل را نسبت به سایر شهرها داشته است.
پیروزبخت از تدوین استانداردها و تجدیدنظر اســتانداردهای موجود به عنوان 
موضوعات دستور کار سازمان ملی استاندارد یاد کرد و افزود: سال گذشته ۱۱ 
مورد استاندارد بین المللی با واژگان فارسی داشــتیم که برای نخستین بار در 
ایران اتفاق افتاده است؛ ضمن اینکه سال گذشته حدود 22۰۰ مورد استاندارد 

را تدوین یا تجدید نظر کردیم.

بنزین مصرفی همه شهرهای کشور، تا سال 
1400 استاندارد می شود

بهار و میوه های نوبرانه اش اوج فراز و فــرود قیمت را به رخ 
می کشــد؛ میوه هایی که در کمتر از دو هفته بعد با کاهش 
5۰درصدی یا بیشتر قیمت مواجه خواهد شد. در این میان 
اگر سری به میوه فروشی های سطح شهر زده باشید در آشفته 
بازار قیمت ها خواهیم دید که هر واحد صنفی قیمتی متفاوت 

با واحد دیگر ارائه کرده است. 
هر ساله توسط واحدهای نظارتی وعده هایی برای رسیدگی 
به این موضوع و نظارت بر بازار داده می شود اما کمتر شاهد 

تغییر و تحولی در این زمینه بوده ایم.
نوسان قیمت ها اگرچه تا حد زیادی به عملکرد اصناف، ناظران 
و بازرسان مربوط می شود اما از دید اقتصادی، ریشه ای کامال 
علمی داشته و دلیل آن، بی ثباتی قیمت ها و وجود تورم مورد 

انتظار در اذهان مردم است. 
در وضعیت کنترل دســتوری تورم، قیمت ها رو به بی ثباتی 
گذاشته و در گوشه و کنار خیابان ها و به  صورت غیررسمی خود 
را نشان می دهند؛ این بی ثباتی به  تدریج خود را به  عنوان یک 
حقیقت در بازار تثبیت می کند و پس  از آن شوک های قیمتی 

یکباره نمایان  می شوند.
رییس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار، مشکل عمده ای که 

میوه فروش های سطح شهر با آن دست  و پنجه نرم می کنند 
را بسته بندی محصوالت دانست و گفت: هزینه حمل میوه و 
تره بار نیز معضل دیگر خرده فروشــان میوه و تره بار است که 

فعالیت این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
نوروزعلی اســماعیلی با اشــاره به قدرت خرید پایین مردم 
خاطرنشــان کرد: باوجود اینکه هزینه های جانبی پیرامون 
شغل میوه و تره بار فروشی زیاد است، اما به دلیل قدرت خرید 
پایین مردم، امکان افزایش قیمت بیشــتر از مصوب اتحادیه 

برای خرده فروشان وجود ندارد.
وی در رابطه با تفاوت قیمت میوه و تره بار در میوه فروشی های 
سطح شهر با میدان میوه و تره بار گفت: طبق مصوبه اتحادیه 
میوه و تره بار، خرده فروشــان اجازه دارند به میزان ۱5درصد 
به قیمت های عمده میــوه و تره بار اضافه کرده و در ســطح 
خرده فروشــی عرضه کنند و ادامه داد: در صورت مشــاهده 
تخلفات احتمالی و گران فروشــی واحدهــای عرضه میوه و 
تره بار، هر یک از شهروندان می تواند با اتحادیه میوه و تره بار 

تماس گرفته و این موضوع را گزارش دهد.
رییس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار، در ادامه به قیمت 
برخی اقالم میوه و تره بار که در ســطح خرده فروشی عرضه 

می شود اشاره کرد و بیان داشت: سیب  درختی از 3 تا 5 هزار 
و 5۰۰ تومان، پرتقال تامسون شــمال از 3 تا ۴ هزار و 5۰۰ 
تومان، پرتقال والنســیا از 3 تا 7 هزار تومان، موز از 3 هزار و 
5۰۰ تا 5 هزار تومان و توت  فرنگی اصفهان ۱7هزار تومان در 

میوه فروشی های سطح شهر عرضه می شود.
وی قیمت برخی از اقالم ســبزی و صیفی را که در ســطح 
خرده فروشی عرضه می شود، بدین گونه اعالم کرد: گرمک از 
یکهزار و 5۰۰ تا 2 هزار و 2۰۰ تومان، سیب زمینی از یکهزار 
و 2۰۰ تا 2 هزار و 5۰۰ تومان، پیاز از یکهزار و 2۰۰ تا 2هزار 
تومان، خیار اصالحی از یکهــزار و 5۰۰ تا 2 هزار تومان، کلم 
بروکلی از 2 تا 3 هزار تومان، بامیــه ریز ۸ هزار تومان، گوجه  

درختی از 2 تا ۴ هزار تومان.
اسماعیلی در ادامه، قیمت خرده فروشی نوبرانه های بازار میوه 
و تره بار را اعالم کرد و افزود: هر کیلوگرم گوجه  ســبز از 5 تا 
۱5هزار تومان، زردآلوی ســرخس 2۰ هزار تومان و باقاال از 

یکهزار تا یکهزار و 5۰۰ تومان به فروش می رود.
رییــس اتحادیه خرده فروشــان میــوه و تره بــار، در پایان 
درخصوص دلیل متغیر بودن قیمت میوه و تره بار اعالم  شده 

در سطح خرده فروشان گفت: 
تفــاوت در نــوع محصوالت، 
کیفیت محصــوالت، محیط 
کشت و بســته بندی آنها، از 
مهم ترین عوامل متغیر بودن 

قیمت محصوالت است.
اینکه چه کسی و چگونه باید 
به عرضه میوه در بازار نظارت 
داشــته باشــد، در واقع یک 
موضوع مهم است؛ زیرا میوه 
یکی از اقالم بســیار ضروری 
در ســبد غذایی خانوار است 
که نباید به هیچ عنوان از سبد 
مصرف مردم حذف شود و لذا 
نظارت بر بازار آنها بسیار مهم و 

اثرگذار است.
همچنین سوءاستفاده از برخی 
کاستی ها نباید تبدیل به یک 
رویه ثابت شود و این موضوع 
باید با تدابیر قانونی و کنترلی 
تحت نظارت قرار گیرد. در بیان 

آخر، این موضوع که چرا در یک بازار یا مغازه میوه ارزان و در 
بازار یا مغازه دیگر گران است، باید مورد بررسی و واکاوی دقیق 
قرار گرفته و برای آن چاره اندیشی مفصلی توسط مسئوالن 
صورت گیرد.باتوجه به این موضوع کــه ضایعات میوه های 
نوبرانه بسیار باالست، عاقالنه تر به نظر می رسد که فروشنده با 
کمتر کردن سود، میزان فروش را افزایش دهد و شاهد اتالف 
کمتری در این حوزه باشد؛ در شرایطی که وضعیت کشاورزی 

در استان با وجود کم آبی حال و روز مناسبی ندارد.

بازارمیوهاصفهان؛درانتظار
آرامشپسازطوفان

قیمت انواع
تلویزیون ال ای دی

بازار

48K5850 48inch - سامسونگ

 1,970,000
تومان

 2,100,000
تومان

55k6960 55inch - سامسونگ

 3,110,000
تومان

 3,120,000
تومان

70KU7970 70inch - سامسونگ

 9,920,000
تومان

 9,930,000
تومان

در برخی از فصول شاهد نوسان قیمت در بازار میوه و تره بار به صورت پررنگ تری هستیم؛  زاینده رود 
قیمت هایی که گاهی سر به فلک کشیده و حتی کاهش تقاضا برای این میوه ها باعث کاهش 

قیمت آنها نخواهد شد.

نوسان قیمت ها 
اگرچه تا حد زیادی 
به عملکرد اصناف، 
ناظران و بازرسان 
مربوط می شود اما 

از دید اقتصادی، 
ریشه ای کامال 
علمی داشته و 

دلیل آن، بی ثباتی 
قیمت ها و وجود 

تورم مورد انتظار 
در اذهان مردم 

است
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يادداشت
ورود گردشگران خارجی به اصفهان از مرز 900 هزار نفر گذشت

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: ورود گردشگران خارجی از بین 
یکصد کشور جهان به استان اصفهان طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم از مرز 

900 هزار نفر گذشت.

در شهر

اخبار فرهنگی

معــاون میــراث فرهنگی اصفهــان از پاک ســازی 
دیوارنوشــته های پل های تاریخی اصفهــان در پایان 
اردیبهشــت ماه خبر داد. ناصر طاهری در گفت وگو با 
تسنیم درباره دیوارنوشته های سی وسه پل و ابنیه های 
تاریخی اصفهان اظهار داشت: ما در ســال دو بار این 
دیوارنوشته ها و شعارهای اسپری شده روی دیوار ه های 
پل های تاریخی و بناها را پاک ســازی می کنیم.معاون 
میراث فرهنگی اصفهان پیرامون فرهنگ سازی برای 
پیشــگیری از این دیوارنوشــته ها در پل های تاریخی 
تصریح کرد: میراث فرهنگی در حال برنامه ریزی برای 
نصب تابلوهای هشدار و اطالع رسانی برای پیشگیری 
از این رویداد غیرفرهنگی اســت. وی ادامه داد: ایجاد 
کنده کاری و دیوار نوشــته روی ابنیه تاریخی نیازمند 
فرهنگ سازی است که باید این فرهنگ در بطن جامعه 
ایجاد شــود وگرنه ممکن اســت حتی با نصب تابلوی 
هشدار باز هم شاهد این رویداد باشیم.متاسفانه بسیاری 
از ابنیه های تاریخــی که در معــرض بازدید عمومی 
شــهر اصفهان قرار دارند، مورد یادگاری نویسی های 
غیرفرهنگی از سوی شهروندان و گردشگران می شود 

که چهره فرهنگی شهر را مدخوش کرده است.

آغاز به کار پنجمین دوره تربیت 
مربی نوجوان »رهیار« در اصفهان

پنجمین دوره تربیت مربی نوجوان، بــا هدف انتخاب مربیان آگاه 
و توانمند به همــت دفتر تخصصی نوجوان 
ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان آغاز به کار کرد.دوره تربیت 
مربــی نوجوان رهیــار در نیمه دوم 
اردیبهشت ماه در مجتمع آموزشی 
معراج اندیشــه برگزار می شود.ارائه 
مسائل مربوط به نوجوان شامل  نوجوان 
و هیجانات، نوجــوان در دنیای جدید 
و نوجوان، آســیب ها و توانمنــدی ها از جمله 
سرفصل های این دوره است. این دوره به مدت 6 روز در تاریخ های 
16، 21، 23، 28، 30 و 31 اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 20 ویژه 

مربیان شرکت کننده در این دوره در حال برگزاری است.

کنسرت ســاالر عقیلی، فردا در تاالر رودکی برگزار می شود. برای 
اولین بار در اصفهان، گروه »راز و نیاز«، ســاالر 
عقیلــی را در اجرای کنســرت همراهی 
می کند و عقیلی در این اجرا ترانه هایی 
مثل: کاروان، از تنهایی گریه مکن، مرا 
رها کن، حاشیه، تبریز درمه،  ایران 
جوان، خاک مهرآیین، خوشه چین، 
رفتم در میخانه، نغمــه نوروزی را به 
همراه آهنگ های خاطره انگیز دیگر اجرا 
خواهد کرد.  عالقه مندان برای شــرکت 
در کنسرت این خواننده که به همت شرکت نغمه سرای پارسیان 
برگزار می شود، می توانند با تهیه بلیت از سایت پارسی کنسرت، 
21 اردیبهشــت ماه)فردا( رأس ســاعت 20:30 به تاالر رودکی 

مراجعه کنند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

پاک سازی دیوارنوشته های 
پل های تاریخی اصفهان

بهمن ماه ســال گذشــته ، ســی و 
پنجمین جشنواره فیلم فجر با وجود 
همه اتفاقات و حواشــی که در اعالم 
اسامی کاندیداها و نهایتا برندگان آن در بخش های مختلف 
به وجود آمد به کار خود پایان داد و ســال ســینمایی جدید 
کار خود را شــروع کرد. در این میان نادیده گرفتن یکسری 
از فیلم ها و عدم کاندیدا شدن آنها در هیچ یک از بخش های 
جشنواره، سوال های بی جوابی بود که هیچگاه پاسخ روشنی 
به آن داده نشد و موجی از انتقادات را نسبت به هیئت داوران 
و دیگر مســئوالن برگزاری جشــنواره به راه انداخت. فیلم 
رهایی از بهشــت به تهیه کنندگــی و کارگردانی علی نوری 
اسکویی و نویسندگی مجید آسودگان به عنوان تنها انیمیشن 
بلند سینمایی در بخش سودای ســیمرغ ، برخالف تحسین 
منتقدان و اهالی ســینما و انیمیشــن ، بدون نامزد شدن در 
هیچ یک از بخش ها با دســت خالی با جشنواره سی و پنجم 
خداحافظی کرد. فیلمی که زحمات 4 ســاله سازندگان آن 
اینگونه مورد توجه قرار نگرفته و به عنــوان آخرین فیلم در 
آخرین روز در کاخ جشــنواره نمایش داده شد. داستان این 
فیلم در مورد زندگی یکی از فرماندهان برجسته دوران دفاع 

مقدس شهید مصطفی چمران است که در 
سه مقطع مختلف، روایت می شود و با استفاده از 

تکنیک های دو بعدی و سه بعدی ساخته شده است. 
این برای اولین بار در ســی و پنج دوره گذشته 

جشنواره فیلم فجر بود که یک فیلم سینمایی 
انیمیشن در بخش اصلی در کنار سی و دو 

فیلم دیگری که در فضای رئال ساخته 
شــده بودند به رقابت مــی پرداخت. 
اگر بــه نمونه های مشــابه جهانی آن 

در ســال های اخیر هم نگاهی بیندازیم 
می توان به انیمیشن بلند انومولیسا ساخته چارلی 

کافمن، فیلمنامه نویس و کارگردان برنده جایزه 
اسکار در جشنواره ونیز 2015 اشاره کرد که 

در میان سایر فیلم های بخش اصلی به 
عنوان تنها انیمیشــن، عالوه بر اینکه 
مورد ســتایش منتقدان قرار گرفت 

در نهایت هم توانســت جایزه ویژه 
هیئــت داوران هفتاد و دومین 

دوره این جشنواره را از آن 

خود کند. پس از اتفاقاتی 
که در جشــنواره فیم فجر 
برای رهایی از بهشــت رخ 
داد به فاصلــه یک ماه بعد 
در اسفندماه سال گذشته 
تندیس طالیــی بهترین 
اثــر بلنــد را در دهمین 
جشــنواره بیــن المللی 
پویانمایی تهــران به خود 
اختصاص داد و برای اولین 
بار قرار اســت ماه آینده به 
عنوان افتتاحیه بخش روز 
انیمیشن جشــنواره فیلم 
کن در روز ســه شنبه دوم 
خرداد ) بیست و سوم ماه 

می ( به نمایش در بیاید، روز انیمیشــن رویدادی است که 
به معرفی فیلم های انیمیشــن برتر دنیا در جشــنواره کن 
می پــردازد و همزمان این فیلــم عالوه بر حضــور در بازار 
جشنواره در بخش رقابتی با آثاری از سینمای ژاپن و فرانسه 
نیز به رقابت می پردازد. امیدواریم اتفاقات خوبی از موفقیت 
این فیلم در این رویداد معتبر جهانی و دیگر فســتیوال ها 

شاهد باشیم. 
امسال هفتادمین جشنواره فیلم کن به ریاست پدرو 
آلمادوارنویســنده ، تهیه کننده و کارگردان 
برجسته اسپانیایی 28 تا 7 خردادماه )17 
تا 28 می ( ســال جاری در شهر کن 
فرانسه برگزار می شود. جدای از این 
اتفاقات خوشایند، اکران عمومی 
فیلم چــه در داخل و چه 
خارج از کشور از اهمیت 
بسزایی برای دیده شدن 
آن برخوردار است، اکرانی 
که با نمایش در زمان مناسب 
و در یکــی از ســرگروه هــای 
سینمایی همراه با تبلیغات گسترده در 
سراسر کشور بهتر از قبل دیده می شود 
و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته 
همچون انیمیشن های اکران شده در سال های اخیر مثل 
تهران 1500 و شاهزاده روم با جذب باالی 
مخاطب و فروش خوب در این مسیر به 

موفقیت های بیشتری نائل شود.

ساالر عقیلی میهمان اصفهانی ها می شود

به بهانه موفقیت جهانی انیمیشن »رهايی از بهشت«؛

داستان یک قهرمان

ابالغ رای
2/280 کالسه پرونده: 951146 ش 9 شماره دادنامه: 950-2224 - 1395/11/30 
مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایمان صراف بانک 
به نشانی: اصفهان خ رباط ســوم خ بنت الهدی صدر خیابان معرفت کوچه سپهر 
پالک 432. خوانده: هوشنگ حیدریان قلعه به نشــانی مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای ایمان صراف بانک به طرفیت هوشنگ حیدریان قلعه به خواسته مطالبه مبلغ 
61/500/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره ی 553887 – 908404- 908405 
به عهده بانــک صادرات- تجارت به انضمام مطلق خســارت قانونــی با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونــه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515، 519، 522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
61/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/577/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصــوف )553887- 94/8/23 و 908404- 94/10/30 و 908405- 94/11/25( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظــرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م 
 الف: 3189 شــعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/282 کالسه پرونده: 1256/94 شــماره دادنامه: 9609976794800109 تاریخ 
رسیدگی: 96/1/30 مرجع رسیدگی شــعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان ها: 1- خانم محبوبه انصاری 2- منصور انصاری هر دو به نشانی خ آب 
250 سوپر گوشــت انصاری خواندگان: 1- محمدعلی گلی 2- علی اکبریان هر دو 
به نشانی مجهول المکان خواسته گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان ها خانم محبوبه انصاری و آقای منصور 
انصاری بطرفیت اقای محمدعلی گلی و آقای علی اکبریان به خواسته مطالبه مبلغ 
56/000/000  ریال به انضمام مطلق خســارات وارده، برابر محتویات پرونده و 
صورتجلسه راهور و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نیز اظهارات خواهان 
و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و دفاع موجه و موثری ارائه 
نداده  اند لذا من حیث المجموع دعوی خواهان ها را ثابت و وارد تشخیص و مستندا 
به مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 39/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/760/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/25 لغایت اجرای حکم در 
حق خواهانها صادر و اعالم می گردد در خصوص مابقی مبلغ خواسته خواهان ها 
با توجه به اینکه بیمه نسبت به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به خواهان ها اقدام 
نموده لذا به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی بی حقی خواهان ها صادر و 

اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد در خصوص خوانده ردیف دوم، با 
توجه به اینکه نامبرده سمتی در دعوی مطروحه ندارد قرار معلوم استماع دعوی 
مستند به ماده 84 و 2 قانون آئین دادرســی مدنی صادر و اعالم می گردد. م الف: 

3178 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)345 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

2/285 کالسه پرونده: 951449 شماره دادنامه: 9609976796200444- 96/1/24 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر اسرافیلیان 
نجف آبادی به نشانی نجف آباد خ 22 بهمن مرکزی مغازه پرده سرای اکبر وکیل: 
مهدی منتظری به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی روبه روی دبیرستان سمیه 
طبقه فوقانی دفتر هواپیمایی شفق دفتر وکالت آقای خاکی خوانده: محمدرضا داد 
رودبرده  به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای اکبر اسرافیلیان 
نجف آبادی با وکالت مهدی منتظری به طرفیت خوانده محمدرضا داد رود برده به 
خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 361275- 
94/12/15 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشــر آگهی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)361275- 94/12/15( 100/000/000 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 3167 شــعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک()332 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/350 شــماره: 96/25003951- 96/2/14 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ســاختمان پالک شــماره 3416 فرعی از 25/543 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محمدرضا شــاه ســنایی فرزند مســیب نسبت به دو 
دانگ و یکصد و بیست و هفت- دویســت و پنجاه و سوم دانگ مشاع و سعید شاه 
سنایی فرزند مســیب نسبت به ســه دانگ و یکصد و بیست و شــش- دویست و 
پنجاه و ســوم دانگ مشاع از ششدانگ در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز مــاده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضــای نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز پنجشــنبه 
مورخ 96/03/11 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضــات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20  
قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 

معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
 اداره تســلیم نماید.م الف: 4447 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/374 کالســه پرونــده: 951107شــماره دادنامــه: 9600240- 96/2/7 مرجع 
رسیدگی شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی گرامی به نشانی 
اصفهان بزرگمهر انتهای عالمه امینی فلکه پردیس ج بانک سپه کوچه بنفشه پالک 
53. خوانده: سید مجید میر رمضانی به نشــانی مجهول المکان شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم وبه 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای علی گرامــی به طرفیت آقای ســید مجید میر رمضانی به خواســته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریــال وجه چک به شــماره 741354/33 – 95/9/5 به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/475/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/9/5( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلــت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف: 4335 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)296 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

96 بــه موجــب رای شــماره  /2 /9  - 7 951095/ ش  2 شــماره:  /391
9509976793702097 تاریخ 95/11/11 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: علیرضا حکمت پژوه به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ پنج میلیون و هشتصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/31 تا تاریخ وصول در حق خواهان ســعید شهابی به 
نشانی اصفهان خ فروغی بعد از چهارراه پنج رمضان نبش کوچه محبی پالک 450. 
و پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4337 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()185 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/376 شــماره صــادره: 1396/43/362151 – 1396/2/13 نظر بــه اینکه آقای 
عزیزاله اسدالهی فرزند عباس بشناســنامه 740 با ارائه درخواست کتبی بشماره 

25032178 مورخــه 95/12/24 بانضمام دو برگ استشــهاد شــهود شــماره 
6994 مورخــه 95/12/23 دفتر 297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت 
شــش دانگ پالک شــماره: 4/649 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 
27798 صفحه 135 دفتــر جلد 256 امالک تحت شــماره چاپی 170506 ســری 
الف/91 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 99192 مورخه 
58/5/1 دفترخانــه 58 اصفهان بــه نامبرده انتقال یافته که ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ آن را به خانم عذرا نوداری زادگان فرزند حســین بموجب سند صلح 
132602 مورخه 79/3/19 دفتــر 103 اصفهان با قید اینکه اختیار فســخ و منافع 
 آن مادام الحیوت با فروشنده می باشــد و پس از فوت تابع عین و راجع به خریدار 
خواهد بود انتقال داده که به موجب اسناد رهنی شماره 1856 مورخه 91/10/13 
دفتر 206 بانــک مســکن و 2211 و 2212 و 2213 مورخــه 92/10/20 دفتر 256 
بانک مسکن در رهن بانک می باشد و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثــر جابجائی مفقــود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیــت المثنی نموده 
 اســت. لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
 ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 4583 حیدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غرب 

استان اصفهان )291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/387 کالسه پرونده: 1133/95 شــماره دادنامه: 112- 96/2/2 مرجع رسیدگی 
شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهــان خواهــان: مرتضی ریاحــی جزی به 
 نشــانی اص خ امام خمینی کیلومتر 3 قدیر ســی ام. خوانده: فریدون پاکروان به

 نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
 رای شــورای حل اختالف در خصوص دعــوی آقای مرتضــی ریاحی جزی به 
طرفیت آقای فریدون پاکروان به خواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال )دوازده 
میلیون و پانصد هزار ریال( وجه چک به شــماره 704874 بــه عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
 استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در
  جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات مســتند و

 محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهــان از خود ابــراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی 
مدنی حکم بــر محکومیت خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 12/500/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 1/162/500 ریــال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی 
و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونــی و خســارت تاخیر در تادیــه از تاریخ 
سررســید چک موصــوف )93/6/28( تا تاریخ اجــرای احکام در حــق خواهان 
صــادر و اعالم مــی نماید رای صــادره غیابی و ظــرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابــل واخواهــی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلــت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدیدنظــر در محاکــم عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد. 
 م الف: 4412 شعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)300 کلمه، 3 کادر(

اولین نشست از سلســله نشســت های انتقال تجربه با موضوع 
»اقتصاد ســینما« ، امروز با حضور مرتضی 
شایســته، در دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان برگزار می شــود.به گزارش 
ایمنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی 
فرهنگ و هنــر اصفهان در نظر دارد 
سلســله نشســت هایی را به منظور 
انتقال تجربه برگزار کند. اولین نشست 
از این سلســله نشســت ها به موضوع 
»اقتصاد سینما« می پردازد و مرتضی شایسته، 
تهیه کننده بنام موسســه هدایت فیلم، به عنــوان میهمان ویژه 
در این مراســم حضــور دارد.عالقه مندان برای شــرکت در این 
نشست می توانند ، رأس ساعت 15 تا 19 به آمفی تئاتر دانشگاه 
 فرهنگ و هنر اصفهان واقع در خیابان رباط ســوم، خیابان دانش 

مراجعه کنند. 

مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهان از کسب 
25 عنوان ملی و جهانی توســط کاریکاتوریست های 

اصفهان خبر داد.
پیام پور فالح در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان 
با اشــاره به فعالیت های کاریکاتوریست های اصفهانی 
اظهار داشت: سال گذشته باالی 15 عنوان، اصفهانی ها 
در جشنواره های خارجی رتبه آوردند که برخی از افراد 
در جشنواره های ملی نیز حضور داشــتند که با جمع 
جشنواره های جهانی بین 20 تا 25  عنوان را اصفهانی ها 
در جشنواره های خارجی و ملی کسب کردند.وی افزود: 
حوزه هنری اصفهان برای حمایت از کاریکاتوریست های 
اصفهان بسته های حمایتی عرضه می کند به اینگونه که 
هزینه های پستی را به دلیل گران بودن خودش پرداخت 
می کند. مدیرخانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهان 
بیان کرد:  سال گذشته 3 کارگاه موضوعی برگزار شد، اما 
امسال در 6 عنوان با موضوعات و مناسبت های مختلف 

برگزار می کند.

کسب عناوین ملی و جهانی توسط 
کاریکاتوریست های اصفهان میثم

 هاديان

 اکران عمومی فیلم 
چه در داخل و چه 
خارج از کشور از 
اهمیت بسزايی 

برای ديده شدن آن 
برخوردار است

 مرتضی شایسته
»اقتصاد سینما« را بررسی می کند
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دروغ سامسونگ برمال شد
سامسونگ گفته بود که حافظه داخلی گلکسی S8  سریع ترین حافظه  سامسونگ است. اما 
یک وب سایت متوجه شده که توضیحات مربوط به این حافظه در سایت سامسونگ حذف 

شده و سامسونگ حافظه ضعیف تری را در پرچمدار خود به کار برده است.
تهدید جدی برای اپل؛

احتمال ممنوع شدن ورود 
آیفون به خاک آمریکا

گلکسی S7 سامسونگ، محبوب ترین 
موبایل دنیا لقب گرفت

گوشی هوشمند سرفیس 
از راه می رسد

ساخت جاده ای زیر 
آب در کشور نروژ 

شکایت شرکت سخت افزاری کوالکوم از اپل، چالشی جدی برای این 
تولید کننده گوشی های آیفون به وجود آورده و حتی ممکن است 

ورود این گوشی را به خاک آمریکا ناممکن کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تــک تایمز، درگیری بین این 
دو شرکت، اولین بار در ماه ژانویه آغاز شد و اپل کوالکوم را به علت 
دریافت هزینه های سرسام آور برای صدور مجوز استفاده از فناوری 

خاص ارتباطات همراه، تحت پیگرد قضائی قرار داد.
اما شــرکت کوالکوم نیز در ماه آوریل دســت به انتقام گیری زد و 
شکایت متقابلی بر علیه اپل تقدیم دادگاه کرد. بر این اساس شکایت 
اپل بهانه ای برای کاهش مبلغ پرداختی بابت دریافت مجوز، دانسته 
و تصریح شده بود که اپل، نقش کوالکوم را در مسلط شدن بر بازار 

فناوری های همراه، کم ارزش جلوه داده است.
حاال کوالکوم قصــد دارد به همیــن علت از کمیســیون تجارت 
بین المللی آمریکا بخواهد تا از وارد کردن گوشــی آیفون به خاک 
آمریکا جلوگیری کند. کارشناســان حقوقی می گویند خطر این 
ممنوعیت جدی است و می تواند آینده و موفقیت مدل بعدی گوشی 
آیفون را به طور اساســی تهدید کند. از سوی دیگر فروش گوشی 
آیفون در ماه های اخیر رو به کاهش بوده و انتشــار چنین خبری 

می تواند باز هم بر سهم گوشی مذکور از بازار تاثیر منفی بگذارد.
تولید گوشی آیفون به منظور کاهش هزینه ها در کشورهای آسیایی 
صورت می گیرد و عدم فروش آن در خاک آمریکاا، با از دست رفتن 
۴۰درصد از بازار این تلفن همراه است. این احتمال وجود دارد که 
اپل برای جلوگیری از وقوع هرگونه مشکلی در پشت پرده با کوالکوم 

به توافق برسد.

اگر بگوییم این موبایل فوق العاده بوده است، قطعا حق مطلب را در 
رابطه با آن ادا نکرده ایم چراکه کهکشان مورد بحث در سال گذشته 
به تنهایی توانست جایگاه سامســونگ را در بازار پرچمداران دنیا 
حفظ کند. طبق برخی آمارها، غول فناوری کره ای توانسته بالغ بر 
55 میلیون دستگاه از این اسمارت فون را به فروش برساند و حاال 
اطالعات جدیدی منتشر شده که نشان می دهد اس 7 پرکاربردترین 
تلفن هوشمند دنیاست. همان طور که در گوشه و کنار خوانده اید تا 
مدت های طوالنی گلکسی اس 5 بیشترین تعداد کاربر را در سطح 
دنیا داشت و حتی گلکسی اس 6 هم نتوانست رکورد آن را بشکند. 
حاال ظاهرا گلکسی اس 7 توانسته به این موفقیت دست پیدا کند؛ 
البته گفته می شود که دارندگان گلکســی اس 5 در این موفقیت 
دخیل بوده اند و بسیاری از آنها بعد از اتمام قراردادهای دو ساله با 

اپراتورها، موبایل های خود را به این نسخه ارتقا داده اند.
به همین خاطر تحلیل گران مدعی شــده اند که گلکســی اس 8 
 حتی موفق تر از نســخه قبلی اش ظاهر می شود چراکه دارندگان 
نسخه 6 این موبایل به زودی قراردادهایشان تمام می شود و باید آن 

را به روز رسانی کنند.

مایکروسافت تایید کرده است که در حال آزمایش سخت افزار مورد 
استفاده در گوشی سرفیس است و قصد دارد بعد از لپ تاپ سرفیس، 
گوشی هوشمند سرفیس را نیز عرضه کند. ساتیا نادال مدیرعامل 
مایکروســافت قبال اعالم کرده بود که این شرکت در سال ۲۰۱7 
گوشی هوشمند عرضه می کند و حاال وعده مذکور عملی می شود.

وی در این مورد گفته است: ما در بازار تلفن همراه حضور خواهیم 
یافت، اما نه به شیوه ای که توسط رهبران فعلی این بازار تعریف شده 

است. ما کار خود را به شیوه ای خاص و بی نقص انجام می دهیم.
همین اظهارنظرها باعث شــده تا کارشناســان، در مورد امکانات 
و ویژگی های گوشی ســرفیس تازه مایکروســافت، گمانه زنی را 
آغاز کنند. البته مایکروســافت هنوز اطالعات خاصی در این مورد 
منتشر نکرده است. لپ تاپ های ســرفیس مایکروسافت پیش از 
این با استقبال نسبی مواجه شــده بودند و اگر چه از نظر طراحی 
و سخت افزار برتری خاصی نداشــتند، اما قیمت مناسب و برخی 

امکانات جذاب، آنها را به گزینه ای مناسب برای خرید مبدل کرد.
هولولنز یا هدست، واقعیت افزوده مایکروسافت که به طور مستقل و 
بدون اتصال به رایانه عمل می کند، دیگر محصول موفق این شرکت 
است که برای برقراری تماس ویدئویی، دسترسی به اینترنت و اجرای 
برنامه های ثالث قابل استفاده است و گفته می شود گوشی سرفیس 

نیز دارای قابلیت های یاد شده بوده و با هولولنز نیز سازگاری دارد.
برخی منابع خبری نیز می گویند مایکروســافت احتماال گوشی 
سرفیس را با نمایشــگری منعطف و قابلیت های لمسی پیشرفته 

عرضه می کند.

اکثر کشــورهای جهان برای کاهش مســیرها و دسترسی راحت 
شــهروندان خود، مســیرهای جاده ای جدیدی را طراحی کرده و 
می سازند، اما در این بین گاهی شاهد خالقیت های شگفت انگیزی 
نیز هستیم.کشــور نروژ به منظور کم کردن زمان ســفر، در حال 
طراحی و ساخت جاده ای در زیر آب است. این جاده به عنوان اولین 

جاده  شناور زیر آب، قرار است تا سال ۲۰۳5 به بهره برداری برسد.
این جاده زیر آبی، تونلی به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر در زیر آب بوده 
که توانسته است طول مسیر را به نصف کاهش دهد. این تونل که در 
ساخت آن بتن به کار رفته، در عمق ۳۰ متری ساخته خواهد شد. در 

ادامه، تصاویر این جاده زیر آب را مشاهده می کنید.

یکی از مشکالتی که جامعه بشری در سده اخیر با آن رو به رو 
بوده، رشد سریع جمعیت و افزایش تراکم انسانی است. از یکسو 
این موضوع سبب شده تا انسان در تامین نیازهای اولیه دچار 
مشکل شود و از سوی دیگر روند مهاجرت و رشد شهرنشینی 
سبب شده است روستاها و مراکز تولید محصوالت کشاورزی 
کمتر مورد اقبال قرار گیرند. عالوه بر تمامی این موارد، مشکالت 
دیگری مانند محدود بودن منابع آب و زمین های کشاورزی نیز 

سبب شده است تا پژوهشگران در پی کشف راهکارهای جدید 
برای تولید مواد غذایی باشند. تاکنون در این رابطه تالش ها و 
تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که یکی از آنها در کشور 
چین و در یک مرکز علمی به نام کارخانه علمی گیاهان سانان 
سینو )Sanan Sino-Science plant factory( قرار دارد.

در کارخانه علمی گیاهان سانان ســینو به جای خاک، ریشه 
گیاهان در مایع ویژه ای قرار می گیرد کــه دارای تمامی مواد 

مغذی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده و از سوی دیگر با قرار دادن 
آنها در طبقات متعدد، حداکثر بهره وری از فضا انجام شده و روند 

رشد گیاهان به طور دائم مورد بررسی قرار می گیرد.
این مرکز پژوهش های کشاورزی و کارخانه تولید محصوالت 
کشاورزی، در حومه شهر هوتو در اســتان فوجیان قرار دارد. 
موضوع بسیار مهم در این کارخانه، ابداع و استفاده از روش های 
نوین و جدیدی است که بر اســاس آن محصوالت گیاهی، با 
کیفیت بســیار باال و بدون نیاز به نور خورشید و خاک تولید 
می شــوند. این کارخانه و مرکز علمی پژوهشــی، موسســه 
گیاه شناسی چین اســت که زیر نظر آکادمی علوم این کشور 
تاسیس شده است و با همکاری گروه سانان اداره می شود. در 
این مرکز، سیستم کنترل هوشمند و پیشرفته ای بر روند رشد 
گیاهان نظارت داشته و تقریبا بسیاری از بخش های آن دارای 

تجهیزات اتوماتیک است.
در ایــن کارخانه و بــا اســتفاده از فناوری های فــوق الذکر، 
پژوهشــگران موفق به تولید بیش از یــک و نیم تن محصول 
کشاورزی در روز شده اند که در فضایی محدود و با استفاده از 
فناوری های مدرن امکان پذیر شده است. این محصوالت دارای 
تمامی استانداردهای بهداشتی و سالمت بوده و از سوی مراکز 
ذی صالح اجازه فروش آن در بازارهای مصرفی صادر شده است 
و هم اکنون در بیش از ۱۳۰ فروشــگاه ویژه، امکان خریداری 
و تهیه این محصوالت وجــود دارد. در کارخانه علمی گیاهان 
سانان سینو، به جای خاک، ریشه گیاهان در مایع ویژه ای قرار 
می گیرد که دارای تمامی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاه 
بوده و از سوی دیگر با قرار دادن آنها در طبقات متعدد، حداکثر 
بهره وری از فضا انجام شده و روند رشد گیاهان به طور دائم مورد 
بررسی قرار می گیرد. چراغ های ال ای دی ویژه ای نیز به صورت 
شبانه روزی وظیفه تامین نور مورد نیاز این گیاهان برای رشد را بر 
عهده داشته و به این ترتیب سرعت رشد گیاهان این مرکز، بسیار 
بیشتر از موارد مشابه طبیعی اســت. در این گزارش تصویری، 
شاهد گوشه هایی از فعالیت این مرکز مدرن تولید محصوالت 

کشاورزی هستید.

آکادمی علوم چین با همکاری موسسه گیاه شناسی این کشور، یک مرکز تولید انبوه محصوالت گیاهی ایجاد کرده 
است که در آن نیازی به وجود خاک و نور خورشید نبوده و روزانه یک و نیم تن محصول کشاورزی در این مرکز تهیه 

شده و به فروش می رسد.

علم پژوهی

بســیاری از بیماری های چشــمی که به شبکیه چشم 
آسیب می زنند، منجر به نابینایی برای همیشه خواهند 
شــد؛ علت این موضوع این اســت که هنوز هیچ  روش 
تکنولوژیکی برای ترمیم یا جایگزینی شبکیه چشم به بازار 
معرفی نشده است. شبکیه یک پرده سلولی بسیار نازک 
در انتهای چشم اســت که نور جمع شده توسط عدسی 
و مردمک و دیگر بخش های جلویــی را دریافت کرده و 
تصویری که به دست می آید را به یک پالس الکتریکی، 
ترجمه و به مغز ارسال می کند. در صورتی که این بخش 
آسیبی ببیند، فرد عمال بینایی خود را از دست می دهد. 
ونسا شیلد، دانشجوی ۲۴ساله دانشگاه آکسفورد، موفق 
شد در یک آزمایش، بافتی کامال طبیعی و شبیه به شبکیه 
انسان بسازد که می تواند تصاویر دریافتی را به یک تصویر 
سیاه و ســفید، تبدیل و به صورت پالس های الکتریکی 
ارسال کند. این بافت متشکل از هیدروژل )نوعی آب( و 
پروتئین های موجود در سلول های طبیعی انسان است و 
هیچ تفاوت ساختاری خاصی با سلول های طبیعی ندارد. 
مقاله مرتبط با این پژوهش در مجله نیچر به چاپ رسیده 
و اعالم کرده است که آزمون های آزمایشگاهی این بافت 
جدید، کامال موفق بوده اند. اگرچه هنــوز این بافت در 
چشم انسان مورد آزمایش قرار نگرفته است اما این امید 
وجود دارد که در صورت موفقیت بافت، پیوندهای آینده با 
استفاده از سلول های خود فرد انجام می شود و این مسئله 
موجب خواهد شد که خطر پس زده شدن بافت به صفر 
کاهش یابد. یکی از راه های احتمالی استفاده از این روش 
این است که سلول های بافت مصنوعی را به داخل چشم 
بیمار و شبکیه او تزریق کنند تا خود بدن آنها را در محل 
درست قرار دهد. تمامی روش های درمانی فعلی شامل 
دستگاه های مکانیکی و بیرونی می شود که دوربین هایی 
را به صورت عینک از طریق الکترودهای کاشته شده در 
بخش بینایی مغز، به فرد نابینا متصل می کند که البته 

درمان خوشایندی محسوب نمی شود.

فناورانه

 چین بزرگ ترین شــبکه ریلی قطارهای ســریع الســیر را در اختیار دارد؛ 
بنابراین تعجبی ندارد اگر این کشور تا سال ۲۰۲۰ میالدی سریع ترین قطار 
دنیا را راه اندازی کند.  مراحل توسعه و ساخت قطارهای داخلی و بین المللی 
سریع السیر از هم اکنون مشخص شده است. سرعت قطارهای سریع السیر 
داخلی به ۲5۰ مایل و قطارهای بین المللی ۳7۳ مایل در ساعت اعالم شده 
است. شرکت CRRC در چین این قطارها را با توجه به نوین ترین فناوری ها 
خواهد ساخت. به هرحال در صورت ساخت قطارهایی با چنین سرعت، فاصله 
بین پکن و شانگهای)دو شــهر بزرگ چین( دو ساعت خواهد بود. همچنین 

شبکه ریل بین المللی حدود 6۰ کشور را به یکدیگر متصل می کند.
طبق گزارش این رسانه، قطار سریع السیر چینی نسبت به نمونه های کنونی 
۱۰ درصد انرژی کمتری مصرف می کند. در این قطــار از مواد نوین مانند 
فیبرکربنی و آلیاژ آلومینیوم استفاده می شــود تا عالوه بر کاهش وزن، به 
صرفه جویی در مصرف انرژی نیز کمک کند. بخش هایی از این ریل به طور 

آزمایشی در پکن در حال ساخت است که تا سال ۲۰۱۹ تکمیل می شود.

فاصله ۲ ساعته پکن و شانگهای؛

چین تا ۲۰۲۰، سریع ترین 
قطار جهان را می سازد

دستبندی برای تشخیص بیماری از طریق 
تعریق بدن

محققان حسگری به شکل دستبند ساخته اند که می تواند از طریق عرق بدن به 
تشخیص برخی بیماری ها  کمک کند.این سنسور ابتدا عرق بدن را جمع آوری 
می کند و بعد از اندازه گیری ترکیبات مولکولی آن، نتایج را برای آنالیز و تشخیص 
از طریق گوشی هوشمند به شکل الکتریکی انتقال می دهد.برخالف دستگاه های 
قبلی جمع کننده عرق بدن، با این دستگاه جدید نیازی نیست بیمار برای مدت 
طوالنی بنشیند تا عرق بدنش جمع آوری شود.این دستگاه، شامل یک سیستم 
دو قسمتی متشکل از سنسورهای انعطاف پذیر و ریزپردازنده هاست که به پوست 
می چســبد، غده های عرق بدن را تحریک و سپس وجود مولکول ها و یون های 
مختلف را براساس سیگنال های الکتریکی  آنها شناسایی می کند. به عنوان مثال، 
میزان باالی یون کلرید، نشانه وجود فیبروز کیستیک است؛ درحالی که میزان 
باالی گلوکز خون، دیابت را نشان می دهد.به گفته دکتر کارلوس میال، عضو تیم 
تحقیق از دانشگاه استانفورد کالیفرنیا، در دستگاه فعلی، سنسور با تحریک پوست 
موجب تولید عرق در مدت چند دقیقه می شود و بالفاصله ترکیبات آن را ارزیابی 
می کند و داده ها را از طریق تلفن همراه به سرور آنالیزکننده نتایج انتقال می دهد و 

تمامی این آزمایش ها در یک مرحله و زمان کوتاه اتفاق می افتد.

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کیسه و نایلون هایی با فناوری 
نانو شدند که می توان در بیمارستان ها اســتفاده کرد. این کیسه ها جایگزین 
مناسبی برای کیسه های کنونی هستند.  کیسه های پالستیکی کاربرد فراوانی در 
زندگی بشر دارند. یکی از مشکالتی که کارکنان بیمارستانی در مورد کیسه های 
زباله و فروشندگان میوه و تره بار در مورد کیسه های میوه عنوان می کنند، مقاومت 
کششی بسیار کم کیسه های مصرفی است.  این کیسه هایی که با فناوری نانو در 
یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده اند در مقابل کوچک ترین فشاری پاره 
نمی شوند و وزن زیادی را تحمل می کنند. به طور کلی، دوام و استحکام کیسه های 
پالستیکی از مهم ترین عوامل در ساخت آنهاست. اغلب کیسه های پالستیکی از 
پلی اتیلن ساخته شده اند. این کیسه ها در برخی موارد به دلیل استحکام کششی 
پایین دچار پارگی می شوند. از این رو استفاده از نانوذرات جهت بهبود خواص 

استحکام کششی کیسه ها مورد توجه محققان و صنعت گران قرار گرفته است.
این کیسه ها و نایلون های پالستیکی توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مورد 

تایید قرار گرفته و اکنون در بازار موجود است.

در یک شرکت دانش بنیان؛

کیسه های نانویی با استحکام 
باال ساخته شد

هوش سنج

روزی یک فــرد که اهل منطق بود به شــهری رفت و 
قصد داشت به ســلمانی برود. در آن شهر بیش از دو 
سلمانی وجود نداشت. به سراغ سلمانی اول که رفت 
او را بســیار ژولیده و نامرتب دید و پس از آن به سراغ 
سلمانی دوم رفت و او را با ظاهری بسیار آراسته یافت. 
سپس تصمیم گرفت به سلمانی اول برود. به نظر شما 

چه دلیلی داشت؟

او ســود کرده اســت؛ زیرا اگر فرض کنیم این جعبه 
۲۰کیلوگرمی بــوده و آن را کیلویی ۴۰ تومان خریده 
است، حاصل ضرب ۲۰ در ۴۰ برابر 8۰۰ تومان)قیمت 
خرید( می شــود. نصف آن، یعنــی ۱۰ کیلوگرم را به 
کیلویی8۰ تومان فروخت و 8۰۰ تومان )قیمت خرید( 
را به دست آورد. بقیه را به هر قیمتی بفروشد، نفع کرده 

است. با اعداد دیگر هم به همین نتیجه می رسیم.
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اگر قصد دارید در آشپزی حرفه ای شوید، تا پایان مطلب با 
ما همراه باشید. سانازسانیا صدها دستور پخت حرفه ای را در 
اختیار شما می گذارد و در کنار آن به آموزش تکنیک های 
ریز و درشت آشپزی می پردازد. صفحه اصلی این اپلیکیشن 
عمدتا بــه جدیدترین و پربازدیدترین دســتورهای پخت 
اختصاص یافته است تا بدین وسیله کاربران به آموزش های 
برجسته دسترسی سریع تری داشته باشند. اما شاید بتوان 
مهم ترین بخش اپلیکیشن سانازسانیا را صفحات آموزشی آن 
دانست. با ورود به صفحه آموزش هر غذا، پیش از هر چیزی 
چند آیکن می بینید که هر کدام بیانگر نمادی خاص هستند.
به کمک این آیکن ها قادرید مدت زمان پخت و پز غذا، زمان 
مورد نیاز برای اســتراحت، زمان آماده سازی و همچنین 
درجه سختی طبخ را متوجه شوید. این در حالی است که 
عوامل سانازسانیا سعی کرده اند با تهیه و تولید اختصاصی 
آموزش های ویدئویی، گامی مهم در آموزش مرحله به مرحله 

پخت غذاها بردارند.یکی از قابلیت های جالب سانازسانیا این 
است که با ورود به صفحه آموزش هر غذا قادرید مواد الزم و 
میزان مصرف آن را مشــاهده کنید. پس از آن می توانید با 
کلیک روی آیکن فهرست، لیست خرید خود را شکل داده 
و حتی آن را از طریق شبکه های اجتماعی با دیگر دوستان 
و اعضای خانواده به اشتراک بگذارید. ویژگی های کاربردی 
این اپلیکیشن آشپزی به همین جا ختم نمی شود؛ از طریق 
بخش دســته بندی می توانید به آشپزخانه سراسر ایران و 
حتی ملل مختلف سفر کنید و طعم ها و مزه های گوناگون 
را بچشید.بخشی چون »سبک زندگی« نیز قصد دارد صدها 
نکته کاربردی درباره آداب پذیرایی، چیدمان میز و رازهای 
زندگی بهتر را به کاربران گوشزد نماید. اپلیکیشن سانازسانیا 
انواع دســتورات غذایی، از صبحانه و پیش غــذا گرفته تا 
خوراک های پیچیده و شیرینی های متنوع را به شکلی حرفه 
ای در اختیارتان می گذارد و مورد مناسبی برای یادگیری 
حرفه ای آشپزی به شمار می رود. شما می توانید با وارد کردن 
آدرس  goo.gl/PnQhgr   در مرورگر خود، این اپلیکیشن 

کاربردی را دانلود کنید.

معرفی اپلیکیشن سانازسانیا؛ 

آشپزی حرفه ای را یاد بگیرید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

کشاورزی، بدون نیاز به خاک و خورشید

براساس آخرین گزارشات منتشــر شده، روزانه حدود 
8۴۰۰ بدافزار جدید از سیســتم عامل اندروید کشف 
می شــود. این میزان کشــف بدافزار در روز، به معنای 
کشــف هر بدافزار در هر ۱۰ثانیه است. سیستم عامل 
اندروید به دلیل ماهیت آزادتر نسبت به iOS همیشه 
موردتهاجم بدافزارها قرار می گیرد و تعداد بدافزارهای 
کشف شده از این سیستم عامل در طول سالیان گذشته 
 G سیر صعودی داشته است؛ اما به تازگی کمپانی امنیتی
Data گزارش جدیدی از میزان بدافزارهای کشف شده 
از سیستم عامل اندروید را منتشر کرده است. بر اساس 
گزارش G Data، روزانه حــدود 8۴۰۰ بدافزار جدید 
از سیســتم عامل اندروید کشف می شود. میزان کشف 

بدافزار در روز، به معنای کشف یک فایل مخرب در هر 
۱۰ثانیه است. این کمپانی پیش بینی کرده است که در 
ســال ۲۰۱7 با ۳,5۰۰,۰۰۰ بدافزار اندرویدی مواجه 
باشیم. این میزان در ســال ۲۰۱6 حدود ۳,۲۴6,۲8۴ 

بوده است.
 اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که کمپانی

G Data در زمینه فــروش نرم افزارهای ضدویروس 
و امنیتی نیز فعالیت دارد و هرچــه نگرانی ها در مورد 
فایل های مخرب بیشتر باشد، طبعا فروش محصوالت و 
سود این کمپانی نیز باالتر خواهد رفت؛ همچنین رقم 
اعالم شده از سوی این کمپانی به تعداد بدافزارها مرتبط 

می شود و نه اپلیکیشن های مختلف.

همچنین باید در نظر داشته باشید که 
با دانلود اپلیکیشن های موردنیاز از 
پلی استور، خطرات امنیتی کمتری 

متوجه شــما خواهد بــود؛ اما 
دراین بین نکته  قابل 

توجه این است که 
تعداد فایل های 
مخرب اندرویدی 
سال به ســال در 
حــال افزایــش 

اســت و کاربران باید 
در مورد امنیت نرم افزارهای 
مورداستفاده، با حساسیت 

بیشتری عمل کنند.

کشف روزانه 84۰۰ بدافزار جدید در سیستم عامل اندروید

امیدی برای درمان نابینایی؛

ساخت بافت مصنوعی مشابه 
شبکیه چشم
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يادداشت
خسارت ۳۲ میلیارد ریالی تگرگ به مزارع آران و بیدگل

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از خســارت بیش از ۳۲ میلیارد ریالی طوفان، 
تگرگ و باران شدید در ابتدای نیمه دوم اردیبشهت ماه سال جاری به مزارع و باغ های 

آران و بیدگل خبر داد.

عکس نوشت

با مسئوالن

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی در جمع مردم روستای کهرت خوانسار 
با اشاره به مسئله اشتغال آفرینی در کشور گفت: کسانی که برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در 
زمینه بسته بندی و نگهداری محصوالت کشاورزی و ایجاد صنایع دامداری و کشاورزی آمادگی داشته باشند، با توجه 

به پروسه مناسبی که در فرمانداری ایجاد شده، پس از اعالم همکاری در کمیسیون اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
علی بختیار افزود: منابع مالی خوبی در مجلس برای ایجاد اشتغال فراهم شده است، با تدبیر در مجلس ۱۲۰ هزار میلیارد 

تومان منابع بانکی را آزاد کردیم، تا متناسب با اشتغال زایی تسهیالت در اختیار کارآفرین قرار گیرد.
بختیار افزود: چنانچه مردم دچار بروکراســی اداری شوند در جهت رفع 
مشکل اقدام و پیگیری الزم انجام خواهیم داد تا سال اقتصاد مقاومتی و 

تولید و اشتغال تحقق یابد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: 
توسعه و پیشرفت روستاها و موضوعاتی که مطرح شده و نحوه پیشرفت 
 در توســعه و آبادانی  روستاها  از ســوی بخشــداری مورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
وی تاکید کرد: برای اشتغال پایدار روستایی، بنگاه های پراکنده و کوچک  

باید به بنگاه های اقتصادی بزرگ تبدیل شود.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس خبر داد:

اختصاص 120 میلیارد تومان منابع بانکی برای ایجاد اشتغال زایی 

در آســتانه اعیــاد شــعبانیه، آییــن رونمایــی، افتتاح 
و بهره برداری از ۹ پــروژه عمرانی، خدماتــی و فرهنگی 
شهرداری مبارکه با حضور دکتر زرگرپور اســتاندار اصفهان، شهردار مبارکه، 

رییس و اعضای شورای شهر، مدیران شهری، استانی برگزار می شود.
در این آیین، مجتمع فرهنگی، تفریحی باغ بانوان و جاده دسترســی، احیا و 
مرمت فاز اول ارگ تاریخی نهچیر، بلوار ســردار شهید حمزه بابایی، مجموعه 
تجاری فتح المبین، ایستگاه پلیس شــهدای راهور، سیستم پایش تصویری 
شهر مبارکه، زیباســازی و احداث آب نماهای سطح شــهر، پارک محله ای 
اباذر و رونمایی از طرح ساماندهی گلزار شــهدای مبارکه، رونمایی، افتتاح و 

بهره برداری می شود. 
این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال امروز  و در آستانه شب میالد 
حضرت ولیعصر)عج( از ســاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در مجتمع فرهنگی تفریحی 

بانوان شهر مبارکه برگزار می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف دو محموله  
کاالی قاچاق به ارزش ۱۲۲ میلیون ریال و دستگیری دو 
قاچاقچی خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ غالمرضا 
براتی گفت : ماموران انتظامی شهرســتان سمیرم حین گشت زنی به دو 

دستگاه سواری پژو و سمند مشکوک و آنها را متوقف کردند.
این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از ســواری پژو 7۲ تخته پتو به ارزش 
7۲ میلیون ریال و سواری سمند تعداد 78 عدد روغن زیتون ،۴۰8 عدد 
آبمیوه،7۲ عدد کمپوت آناناس و 7۲ عدد آبمیــوه خارجی به ارزش 5۰ 

میلیون ریال فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان سمیرم در پایان با اشــاره به دستگیری دو 
قاچاقچی در این زمینه و تحویل آنها به مراجع قضائی افزود: نیروی انتظامی 
با قاچاقچیان کاال برخورد قانونی می کند و از شهروندان خواست تا هر گونه 

مورد مشکوک را با تماس ۱۱۰ اعالم کنند.

بهره برداری از ۹ پروژه 
 عمرانی، خدماتی 

در شهرستان مبارکه

توقیف 2محموله 
کاالی قاچاق 

در سمیرم 

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز کشور به مدیریتی نیازمند است که   
روحیه انقالبی و جهادی و توان ایجاد اشتغال داشته باشد.

حجت االسالم والمسلمین ســید صادق طباطبایی نژاد، افرود: اکنون با جنگ اقتصادی و فرهنگی دست و پنجه نرم 
می کنیم و نیاز به مدیریت انقالبی و جهادی داریم.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: دشمن از حضور 8۰ میلیونی مردم در صحنه می ترسد که با 
پیروی از رهبر فرزانه انقالب اسالمی در صحنه های مختلف حضور دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: دولت فعلی زمانی کشور 
را تحویل گرفت که در تالطم اقتصادی بود و رهبر معظم انقالب تصمیم 

گرفتند در مذاکرات نرمش قهرمانانه داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: ما به همه تعهدات خود در برجام عمل کردیم، اما 
طرف آمریکایی بــه هیچ یک از تعهداتش عمل نکــرد که این یک اقدام 

زشت است.
طباطبایی نژاد گفت: باید جلوی قاچاق را گرفت و موانع ایجاد کارگاه ها و 
کارخانه های تولیدی را برداشت و در واگذاری زمین و تسهیالت به سرمایه 

گذاران با سرعت و جدیت عمل کرد.

نماينده مردم اردستان در مجلس:

کشور به مدیریتی با روحیه انقالبی و جهادی نیاز دارد

عکس خبر

همزمان بــا هفته عقیدتی سیاســی، مراســم 
بزرگداشــت شــهید مرتضی مطهری با حضور 
بسیجیان شهرستان سمیرم، شامگاه یکشنبه در 
نمازخانه سپاه، برگزار شد. مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه سمیرم در 
این مراسم الزمه بسیجی بودن را دارا بودن خصیصه های برتر نسبت 
به دیگران دانست و اظهار کرد: بسیجیان همانگونه که در فرمایشات 
بنیان گذار انقالب و مقام معظم رهبری عنوان شده از سرزنش سرزنش 
کنندگان نخواهند هراسید.حجت االسالم علی صالح غفاری زاده با 
اشاره به وجود ساده زیســتی در بین بزرگان دین اسالم گفت: برای 
جامعه اسالمی اختالفات طبقاتی امروز زیبنده نبوده و نباید در انقالبی 
که با خون شهدا معطر است این صحنه ها مشاهده شود.قربانی، مسئول 
بسیج سازندگی سمیرم در بین بسیجیان شهرستان سمیرم از واگذاری 
یک میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان اعتبار برای طرح های اقتصاد مقاومتی 
خبر داد و گفت: امروز تسهیالت سپاه برای ایجاد کار بسیجیان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرضا در ادامه، با اشاره به 
شخصیت شهید مطهری گفت: مطالعه زندگی ایشان انگیزه ساز بوده 
و باید بدانیم که تمام اهداف زندگی این شــهید بزرگوار برای دفاع از 

اسالم بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد با حضور در 
جمع اعضای شورا، ستاد و فرماندهان پایگاه های 
حوزه های حضرت زهرا )س( و حضرت زینب )س( ناحیه نجف آباد، در 
ابتدا با اشاره به 5 مقطع تاریخی حساس »بعثت، غدیر، عاشورا، انقالب 

اسالمی و در نهایت ظهور« گفت: ما باید زمینه ساز ظهور باشیم.
 مهدی ساعی در ادامه تصریح کرد: زمینه سازی ظهور 5 نوع آمادگی 
شامل فردی، فردی تاثیرگذار، سیستمی، منطقه ای و بین المللی است 
و هدف کلی شجره طیبه صالحین هم همین بوده است؛ چرا که دشمن 
نیز در جبهه مقابل سعی در تغییر افکار و اندیشــه ها دارد و انقالب 
اسالمی ما که الگوی انقالب های منطقه و جهان نیز بوده و هست خود 
زمینه ساز ظهور است. ساعی در ادامه افزود: دو جبهه در مقابل انقالب 
اسالمی وجود دارد یکی استکبار جهانی و دیگری جبهه داخلی لیبرال و 
سکوالر که هدف اصلی آن کسب قدرت و ارتباط با آمریکاست و چندین 
شاخصه را دنبال می کنند. وی خاطرنشان کرد: طبق بیانات رهبری 
به جهت حفظ نظام اسالمی نیاز به نیروهای انقالبی متعهد است و این 
وظیفه شماست که با افزایش بصیرت و دشمن شناسی به توجیه افکار 
عمومی حتی چهره به چهره باشید؛ چرا که مردم عادی تحت هجمه 

ماهواره و شبکه های مجازی دشمن با اطالعات غلط هستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد در پایان بیان داشت: امروز جنگ 
جنگ زبان است و بهترین الگوی شما حضرت زینب )س( به عنوان 
راوی عاشورا بودند و شما نیز باید در راه ایشان و شهدا گام بردارید تا به 

حفظ انقالب کمک کنید.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نایین از تعلیق 
پروانه بهداشتی و پیگیری قانونی مرغداران متخلفی 
که بهداشت عمومی جامعه را به خطر می اندازند  بدون هیچ گونه اغماض 
و گذشــت، خبر داد. متولی زاده افزود: یکی از عوامل شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد طیور، مرغداری های غیر مجازی است که دارای 
نواقص ساختاری یا بدون توجه به دستورالعمل های بهداشتی سازمان 
دامپزشکی کشور اقدام به جوجه ریزی می کنند؛ بنابراین این شبکه 
جهت جلوگیری از بروز و شیوع این بیماری به شدت با موارد تخلف 
مشاهده یا گزارش شــده برخورد می کند. وی اظهار کرد: در همین 
راستا یک واحد مرغداری تخم گذار که بدون مجوزهای قرنطینه ای- 
بهداشتی اقدام به حمل ۱7 هزار پولت کرده بود، با پیگیری های صورت 
داده شده پولت های حمل شده به کشتارگاه انتقال پبدا کرده و نسبت 

به کشتار آن اقدامات الزم صورت گرفت. 

مسئول نمايندگی ولی فقیه در سپاه سمیرم:

 اختالفات طبقاتی
 زیبنده انقالب اسالمی نیست

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد:

امروز جنگ، جنگ زبان است

تعلیق پروانه بهداشتی مرغداران 
متخلف در شهرستان نایین

جشن میالد حضرت علی اکبر)ع(  در خوروبیابانک مبارزه با سن مادر در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی زراعی شهرضا

 تجلیل از فرهنگیان بازنشسته در  اردستاناحداث آبشخور در پناهگاه حیات وحش يخاب

ديدگاه

نماینده ولی فقیه در کاشان در جمع   
اســاتید و طالب مدرسه علمیه امام 
موسی کاظم)ع( شهر برزک کاشــان با تبریک سالروز 
میالد حضرت علی اکبر)ع(، به جایگاه طالب به عنوان 
سربازان امام عصر)عج( در جامعه اشاره کرد و گفت: با 
توجه به اینکه دنیا در وضعیت آشفته فکری، فرهنگی، 
معنوی، تاریکی و ظلمــت قرارگرفته، فراگیری دروس 
الهی، اســالمی و ســربازی امام زمان)ع( توفیق بسیار 

بزرگی است.
 آیــت ا... عبدالنبی نمــازی با بیان اینکــه هیچ راهی 
 از راه هــای دنیــوی از راه تحصیل علــم معرفت ا... 
و علوم آل محمد )ص( باالتر نیســت، افزود: تحصیل 
علوم الهی و اسالمی واجب عینی است و تحصیل علوم 
دیگر واجب کفایی؛ بنابراین طالب باید قدر این فرصت 

را بدانند.
عضو خبرگان رهبری با تاکید بر اینکــه باید با وجود 
مقدس حضرت ولی عصر)عج( انس داشــته باشــند، 
گفت: همان طور که هر گروه، فرقه و ســازمانی برای 
خود سلسله مراتبی دارد، طالب حوزه های علمیه نیز 
سلســله مراتب آنها از طریق والیت فقیه تحت فرمان 

امام زمان)عج( می باشد.
 عضو جامعه مدرســین حوزه با بیان اینکه دشــمنان 
چه بخواهند و چه نخواهنــد، حرکت جوانان دنیا آرام 
آرام به سمت اسالم گرایی و توحید است، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه دنیا نیاز به معارف اهل بیت)ع( دارد، 
طالب باید دقیق درس بخوانند، کامال مراقب نفس خود 
 باشند، پاکی خود را حفظ کنند و مجهز به سالح علم 

شوند.
آیت ا... نمازی، عصبانیت دشمنان را ناشی از گسترش 
اســالم ناب محمدی در تمــام دنیا دانســت و گفت: 
دشــمنان به دلیل ترس از فراگیری اسالم ناب، اسالم 

آمریکایی و تشیع انگلیسی را گسترش می دهند.
نماینده ولی فقیه در کاشان در ادامه، حضور حداکثری 
مردم در انتخابات را عامل بقای حاکمیت و اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی دانست و گفت: شرکت در انتخابات 

یک واجب دینی و سیاسی است.
وی، به وظیفه بسیار مهم روحانیون و طالب در تبیین 
ضرورت حضور حداکثــری و معیارهای  انتخاب اصلح 
اشاره کرد و افزود: تمام کســانی که واجد شرایط  رای 
دادن هستند، باید با آمدن به پای صند وق های رای  و 

انتخاب اصلح، آینده نظام و انقالب را بیمه کنند.

حجت االسالم حمیداکبری افزود: اگر فرهنگ پرداخت زکات 
به خوبی در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکالت فرهنگی 
و مالی جامعه حل خواهد شد از این جهت در دبیرخانه ستاد 
ساماندهی زکات شهرستان لنجان همواره تالش شده است با 
تشویق مردم به انجام این فریضه الهی و تبیین کردن فرهنگ 

زکات به سمت انجام صحیح این فریضه الهی گام برداریم.
دبیر ستاد زکات شهرستان لنجان با اشاره به اینکه پرداخت 
زکات از مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی اســت، تصریح 
کرد: دبیرخانه ســتاد احیای زکات شهرســتان لنجان در 
ســال های ۹۱ تاکنون حرکت های جهادی متعددی را در 
راستای جذب زکات در شهرستان لنجان به سرانجام رسانده 
که البته این مهم با  اســتقبال خوب مردم این شهرســتان 

روبه رو شد.
پرداخت زکات، از مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی 

است
وی ادامه داد:  جمــع آوری 7۰۰ میلیــون زکات واجب و 
مســتحبی درســطح شهرســتان لنجان،  پرداخت زکات 
مســتحبی از جانب مرغداران و همچنیــن تعیین ۳۰ عدد 
جوجه در هر نوبت جوجه ریزی برای زکات، پرداخت زکات 

مستحبی برنج توســط مردم شهرســتان لنجان از جمله 
اقدامات انجام گرفته در این سال ها بوده است.

اکبری اضافه کرد: باید به این نکته نیز توجه داشــت که با 
تالش های صورت گرفته در ســتاد زکات شهرستان لنجان 
روستای اشــیان به عنوان اولین روستای نمونه در پرداخت 
زکات مســتحبی طال، تاکنون یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال زکات مستحبی طال و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان 
زکات واجب جهت هزینه های درمانی و  تحصیلی محرومین 
پرداخت کرده اند؛ همچنین شــهر در سده لنجان به عنوان 
اولین شهر نمونه پرداخت زکات مستحبی برنج تا کنون ۶۰ 
میلیون ریال برنج به عنوان زکات مستحبی جمع آوری شده 
است. وی ادامه داد: با اجرای طرح شجره طیبه در روستاهای 
برنجگان، هاردنگ، الی بید، کلیشاد رخ، ا... آباد، جعفر آباد 
پالک کوبی ۳۰۰ اصل درخت گردو، بادام و انگور انجام شده 
است که مردمان روستای چم حیدر به عنوان اولین روستای 
استقبال کننده از طرح شجره طیبه با پالک کوبی ۱۰۰ اصل 
درخت بادام به عنوان زکات مستحبی در این امر مهم خود را 
سهیم کردند. دبیر ستاد زکات شهرستان لنجان عنوان کرد: 
پرداخت ۱۰ تن پیاز در سال ۹۳ توسط کشاورزان روستای 

اشیان به عنوان زکات مستحبی و همچنین پرداخت مبلغ 
۱5۰ میلیون ریال به عنوان زکات، توسط کشاورزان اراضی 
 صنایع دفــاع از دیگر اقدامات این ســتاد در این ســال ها

 به شمار می آید. وی بیان کرد: باید توجه داشت که مکتب 
اقتصادی اسالم، در صدد تامین اهداف فراوانی است که از آن 
جمله می توان به تحکیم ارزش های معنوی و اخالقی، برپایی 
عدالت اجتماعی، عدم وابســتگی اقتصــادی، خودکفایی و 
اقتدار اقتصادی، توسعه و رشد و رفاه عمومی مسلمانان اشاره 

کرد که بسیار حائز اهمیت است.
اکبری خاطرنشــان کرد: از این جهت بایــد گفت پرداخت 
زکات می تواند کمک بزرگی به اجرایی شــدن شعار جاری 
باشد و آن اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است؛ چراکه اگر 
زکات در شهرستان لنجان با کمک مسئوالن مدیریت شود 
می توان در ســال ۱۰ میلیارد ریال به عنوان زکات واجب و 
مستحب جمع آوری کرد و از توان داخلی، پتانسیل موجود 
و ظرفیت های عظیم این شهرستان بهره مند شد و به اقتصاد 

مقاومتی جامه عمل پوشاند.
جمع آوری ۳ میلیارد ريال زکات واجب و مستحب 

در سال 95 
وی اذعان کرد: با کوشــش همه مســئوالن وهمراهی همه 
کشاورزان، دامداران، باغداران عزیز و سخت کوش شهرستان 
لنجان تنها در ســال ۹5 توانســتیم مبلغ ۳ میلیارد ریال 
زکات واجب و مستحب جمع آوری کنیم و برای محرومان 
ونیازمندان تحت پوشــش کمیته امداد شهرستان لنجان 

هزینه شود.
دبیر ســتاد زکات شهرســتان لنجان یادآور شد: فرستادن 
۶۰ نوعروس به خانــه بخت از محل اعتبــارات زکات های 
مستحبی و همچنین  احداث ۳ خانه بهداشت در روستاهای 
کلیشــاد رخ، ا... آباد و مورکان با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 
5۴۰ میلیون ریال از محل اعتبارات زکات با ایجاد تفاهم نامه 
بین دبیرخانه شورای زکات شهرســتان لنجان و مدیریت 
شبکه بهداشت این شهرســتان از جمله اقداماتی است که 
در این حوزه انجام گرفته تا گامی کوچک در راســتای رفع 
نیازمندان جامعه برداشته باشیم. وی تاکید کرد: باید به این 
مهم توجهی جدی داشت که میزان پرداخت زکات در کشور 
هر سال رو به افزایش است و مردم بر اساس تقوا و دیانت خود 
از انجام این فریضه الهی استقبال می کنند، اما نهادینه کردن 
و فرهنگ ســازی این مهم در صورتی محقق خواهد شد که 
پرداخت زکات نیز در برنامه ریزی های اقتصادی کشــور به 

درستی جایگاه خود را پیدا کند.

  لنجان دبیر ستاد زکات شهرستان لنجان اظهار کرد: پرداخت زکات، راهکاری اساسی برای ريشه کن کردن 
فقر و فساد در جامعه است و با رعايت پرداخت زکات که همان حقوق الهی است می توان شاهد آثار و 

فايده های مفید در زندگی روزمره بوده و هم در قیامت مشمول رحمت الهی قرار گیريم.

 با کوشش همه 
مسئوالن وهمراهی همه 

کشاورزان، دامداران، 
باغداران عزيز و 

سخت کوش شهرستان 
لنجان تنها در سال 95 

 توانستیم مبلغ
 ۳ میلیارد ريال زکات 

 واجب و مستحب
 جمع آوری کنیم

آيت ا... نمازی در جمع اساتید و طالب: 

 شرکت در انتخابات 
واجب دینی و سیاسی است 

 سمیرم

نجف آباد

نايین

خوانساراردستان

دبیر ستاد زکات شهرستان لنجان:

پرداخت زکات، راه اقتصاد مقاومتی را هموارتر می کند
کاشان 

سمیرم مبارکه

 مردم بادرود به پویش مردمی 
دفاع از »اقتدار ملی« پیوستند

پویش مردمی دفاع از عزت و اقتدار ملی  در شهر 
بادرود نطنز راه اندازی شد. بادرود
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106 میلیون دالر؛ صادرات کاالهای تولیدی چهارمحال و بختیاری
حسن شمسی پور معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن  استان گفت: سال گذشته 
106 میلیون دالر کاالهای تولیدی استان به 20 کشور خارجی اعم از عراق، برزیل، 

آمریکا و ... صادر شدکه این آمار  در مقایسه با سال 94، 25 درصد رشد داشت.

اخبار کوتاه

خسارت هشت میلیاردی لوله انتقال 
نفت به سرخون

 تولید 2/3درصد از لبنیات کشور 
در چهارمحال وبختیاری

اختصاص 100 نقطه از معابر شهرکرد 
جهت تبلیغات انتخاباتی

شکســتگی لوله انتقال نفت در منطقه ســرخون، ســه میلیارد و 
200میلیون تومان، به خاک و پنج میلیارد تومــان، به آبزیان این 
منطقه خســارت وارد کرد. مدیر کل محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری گفت: خط لوله مارون، روزانه به عنوان خســارت هشت 
میلیارد لوله انتقال نفت به ســرخون،550 هزار بشکه نفت را از این 
استان به پاالیشــگاه های  تهران، تبریز و اصفهان منتقل می کند. 
شهرام احمدی افزود: این خط لوله پارســال به دلیل بارش باران و 
رانش زمین در منطقه ســرخون از توابع شهرستان اردل شکست 
و آب رودخانه ســرخون، مزارع پرورش ماهــی و خاک منطقه، به 
نفت خام آلوده شد. به گفته وی 950 کامیون خاک آلوده از منطقه 
حفاظت شده هلن جا به جا شده و یک میلیون و 563هزار لیتر نفت 
در منطقه تخلیه شد. مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
افزود:  تاکنون این خط لوله چهاربار ســبب آلودگــی منابع آب و 
خاک استان شده اســت.خط لوله مارون- اصفهان به دلیل عبور از 
ناهمواری های رشته  کوه زاگرس، رودخانه  ها و دریاچه سد کارون 
سه و چهار، از مسیرهای سخت  گذر برای انتقال نفت خام کشور است.

 مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 2/3درصداز 
تولیدات لبنیاتی کشور در چهارمحال وبختیاری تولیدمی شود.

ذبیح ا... غریب با اشــاره به این موضوع اظهار داشت: چهارمحال و 
بختیاری یکی از تولیدکنندگان برتر شــیرخام و مواد لبنی کشور 

است. 
وی عنوان کرد: میزان تولیدات محصوالت دامی استان چهارمحال 
و بختیاری نسبت به کل کشور، برابر دو درصد است و استان رتبه 20 

کشور را در این بخش دارد.
 مدیــرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری عنوان کرد: 
هم اکنون شــهرک های دامپروری در نقاط مختلف اســتان فعال 

هستند و زمینه افزایش تولید شیر خام در این استان فراهم است.

شــهردار شــهرکرد، از اختصاص 100 نقطه در سطح شهر جهت 
تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
خبر داد. نورا... غالمیان اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بی نظمی 
و برهم خوردن سیمای بصری شهر، شــهرداری شهرکرد اقدام به 
جانمایی 100 محل با متراژ بیش از دو هــزار متر مربع برای نصب 
پوسترهای تبلیغاتی در سطح شهر کرده است. وی افزود: بر اساس 
ماده 92 قانون شهرداری ها، هر گونه تبلیغ روی معابر شهر بجز در 
اماکنی که شــهرداری آنها را مجاز اعالم کرده است، ممنوع بوده و 
متخلفان، تعدی کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می شوند. 
شهردار شــهرکرد تاکید کرد: اکیپ های تبلیغات نامزدها فقط از 
فضاهای در نظر گرفته شده برای الصاق پوسترهای تبلیغاتی استفاده 

کنند و از نصب پوستر در غیر از این مکان ها جدا خودداری شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در همایش گرامیداشــت 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در شــهرکرد گفت: در طول 
فعالیت دولت یازدهم، 102 دستگاه انواع ماشین آالت و 2 هزار 
و ۷10 میلیارد ریال اعتبار به 40 شهرداری استان واگذار شد. 
قاســم ســلیمانی افزود: در این مدت همچنین 10 هزار تن 
قیر رایگان، احداث 29 ســاختمان آتش نشــانی و واگذاری 
10درصدی از محل فروش زمین های دولتی، به شهرداری ها 
کمک شد. سلیمانی اضافه کرد: در 4 سال گذشته، شاخص 
گازرسانی استان از ۸3 و نیم، به 94 و نیم درصد افزایش پیدا 
کرد. وی ادامه داد: در این مدت برای اصالح شبکه و آبرسانی 
به 230 شهر، روستا و ناحیه صنعتی چهارمحال و بختیاری هم 

یکهزار و 600 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: احــداث 90 خانه 
بهداشــت، افتتاح جاده جایگزین کارون 4، بهــره برداری از 
پســت 400 کیلو ولت برق لردگان، تکمیل بیمارستان های 
مالخلیفه، کوهرنگ و بروجن، ســاخت 220 کیلومتر جاده 
4خطه، راه اندازی واحدهای تولیدی فوالد، چادر مشکی، آب 
معدنی، توســعه باغات دیم، رونق گردشگری، آغاز عملیات 
اجرایی فناوران 2 شهرکرد و طرح آهک هیدراته دزک، اجرای 
شــبکه های آبیاری نوین در زمین های کشــاورزی، ارتقای 
شاخص های توسعه ای و رشد اقتصادی، از دیگر فعالیت های 

دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری است.

سلیمانی افزود: همچنین در این مدت یکهزار و ۷00میلیارد 
ریال اعتبار برای ارتقای جاده شــهرکرد به بروجن و لردگان 
هزینه شد. وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاســت جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در 29 اردیبهشــت ماه جاری اضافه کرد: مردم 
ایران و استان چهارمحال و بختیاری با حضور گسترده در پای 
صندوق های رای و انتخاب فرد اصلح، مشت محکمی بر دهان 

استکبار جهانی خواهند زد.
گفتنی است همایش گرامیداشت شوراهای اسالمی با حضور 
اعضای شوراهای اســالمی شهر و روســتای سراسر استان 

چهارمحال و بختیاری، در سالن غدیر شهرکرد برگزار شد.
۶ میلیارد ریال توسط شــهرداری ها به کتابخانه های 

عمومی پرداخت شد
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: شــش میلیارد و 
500میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه های عمومی 
این استان پرداخت شد. قاسم ســلیمانی دشتکی استاندار 
چهارمحال و بختیاری، همچنین شامگاه دوشنبه در نشست 
کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به اینکه  شش میلیارد و 500 میلیون ریال توسط شهرداری ها 
به کتابخانه های عمومی این استان پرداخت شد، اظهار داشت: 
شــهرداری باید بدهی کامل خود را به کتابخانه های عمومی 
پرداخت کند. وی عنوان کرد: نیم درصد سهم کتابخانه های 
عمومی استان چهارمحال و بختیاری از درآمد شهرداری های 

استان، 11میلیارد و ۷40 میلیون ریال است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 40 شهرداری در 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند که باید بدهی های 
خود را در این زمینه به کتابخانه های عمومی استان پرداخت 
کنند. وی تاکید کرد: شهرداری ها با پرداخت بدهی های خود 
نقش مهمی در توسعه کتابخانه های عمومی و ترویج فرهنگ 

کتابخوانی در این استان دارند.

مدیــرکل کتابخانه های عمومی چهارمحــال و بختیاری، از 
برگزاری هفتمین جشــنواره کتابخوانی رضوی با 6 عنوان 
کتاب در قالب های فردی و خانوادگی در اســتان خبر داد.

فرهاد خلیل مقدم  گفت:  کتاب هایی با موضوع شــخصیت 
معنوی حضرت امام رضا)ع(، حضرت فاطمه معصومه)س( و 
حضرت احمد بن موسی)ع(، از 19فروردین امسال و به صورت 

فایل فشرده و کتاب مکتوب در کتابخانه های عمومی استان 
در دسترس عالقه مندان شرکت در جشنواره قرار گرفته است. 
خلیل مقدم با بیان اینکه شرکت در این جشنواره برای عموم 
آزاد است افزود: زمان جمع آوری و ارسال پاسخ نامه ها، اول 
تا دهم تیرماه سال جاری تعیین شده است. وی اضافه کرد: 
این جشنواره در راستای توسعه سرانه مطالعه کتاب، ترویج 

فرهنگ رضــوی، فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشناســازی 
اقشــار مختلف جامعه با زندگی ائمه اطهار)ع( برای دومین 
ســال پیاپی و همزمان با دهه کرامت برگزار می شود. خلیل 
مقدم با بیان اینکه سال گذشــته بیش از 5 هزار نفر در این 
جشنواره شرکت کردند، پیش بینی کرد امسال تعداد شرکت 
کنندگان نسبت به سال قبل 2 برابر افزایش یابد.گفتنی است 
سال گذشته در جشنواره کتابخوانی رضوی از 313 منتخب 
فردی و هشت خانواده در اســتان چهارمحال و بختیاری، با 

اهدای جایزه تجلیل شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

واگذاری 10۲ دستگاه ماشین آالت به شهرداری ها

۴۰ شهرداری 
در چهارمحال و 

بختیاری فعالیت 
می کنند که باید 
بدهی های خود 
را در این زمینه 
به کتابخانه های 
عمومی استان 
پرداخت کنند

با مسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

 مالکان تپه های تاریخی 
در استان  شناسایی می شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و 
بختیاری مطرح کرد:

جریمه بیش از270میلیون 
ریالی واحدهای متخلف  استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری گفــت: مالکان تپه های 
تاریخی در چهارمحال وبختیاری شناســایی می شوند.

بهمن عسگری سوادجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: معاونت میراث فرهنگی با همکاری ادارات 
شهرستان ها، شناسایی مالکان تپه های تاریخی و اراضی 
مجاور آنها را در دستور کار خود قرار داده است.وی بیان 
داشت: یگان حفاظت با حضور کارشناسان باستان شناسی، 
ضمن حضور در کالنتری های ســطح استان، به تشریح 
آثار تاریخی و موضوع حفاظت از آنها مــی پردازند. وی 
عنوان کرد: قراردادهایی تحت عنــوان تکمیل و تجهیز 
سیستم های نظارت تصویری، کاوش باستان شناسی تپه 
تاریخی بردنکان و قراردادی برای پر کردن حفاری های 
غیرمجاز و رفع مخاطرات، از طریق دفتر فنی و امور مالی 
انجام می شود. عسگری سوادجانی افزود: به منظور تسریع 
روند پیگیری حقوقی موضــوع حفاری ها و تخریب آثار 
تاریخی و با درخواست یگان حفاظت، در کلیه گشت های 
مربوط به گزارشــات حفاری از نیروهای باستان شناس 

استفاده می شود.

محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اینکه از ابتدای فروردین ماه امسال 
تاکنون، 6 گشت مشترک با  ســایر دستگاه های نظارتی از 
واحدهای تولیدی و صنفی در سطح استان داشته ایم اظهار 
کرد: در این مدت، از یکهزار و 215 واحد تولیدی و صنفی 
بازرسی شده اســت. وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 
براساس گزارش های مردمی و بازرسی های صورت گرفته،  
2۸9 واحد صنفی و تولیدی متخلف و 499 واحد نیز بدون 
تخلف شناسایی شده اســت.  مدیرکل تعزیرات حکومتی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تشکیل 312 پرونده در 
تعزیرات حکومتی از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: از این 
تعداد، به 231 پرونده رسیدگی و مختومه اعالم شده است.
عمرون با اشاره به اینکه بیشترین تخلف در زمینه عدم درج 
قیمت، گران فروشــی و عدم رعایت بهداشت بوده،تصریح 
کرد: از ابتدای فروردین  امسال تاکنون واحدهای متخلف در 
مجموع 2۷9میلیون و ۸۸6هزار و 11۸ریال جریمه شده اند.

طی چهار سال گذشته، ۱۰۲ دستگاه انواع ماشین آالت به شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری 
واگذار شد. 

فقدان سند مالکیت
2/375 شــماره صادره: 1396/43/362172 – 1396/2/13 نظر به اینکه عذرا 
نوداری زادگان فرزند حسین بشناسنامه 976 اصفهان با ارائه دو برگ استشهاد 
شهود شماره 6999 مورخه 95/12/24 دفتر 297 اصفهان، مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک شماره: 4/649 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 130952 صفحه 315 دفتر جلد 662 امالک تحت 
شماره چاپی 170505 سری الف/91 صادر و تسلیم گردیده که به موجب سند 
صلح 132602 مورخه 79/3/19 دفتر 103 اصفهان با قید اینکه اختیار فســخ و 
منافع آن مادام الحیوت با فروشنده می باشد و پس از فوت تابع عین و راجع به 
خریدار خواهد بود که به موجب اسناد رهنی شماره 1856 مورخه 91/10/13 
دفتر 206 بانک مســکن و 2211 و 2212 و 2213 مورخه 92/10/20 دفتر 256 
بانک مســکن در رهن بانک می باشد و نامبرده اظهار داشــته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجائی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا 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 یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس واصل و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4165 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )258 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/380 در خصــوص پرونــده کالســه 95-1010 خواهــان قاســم بهرامی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اله ویردی علیپور تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/3/30 ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 4399 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره 2()108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/381 شــماره ابالغنامــه: 9610106837400654 شــماره پرونــده: 
9609986837400066 شــماره بایگانی شــعبه: 960066 نظر به اینکه پیمان 
شــکوهی پور فرزند محمد دادخواستی به طرفیت محمد شــکوهی پور فرزند 
حســین مبنی بر حکم رشــد به این دادگاه تقدیم نموده که به شــماره پرونده 
9609986837400066 ثبت و مقید به وقت رسیدگی مورخ 96/3/30 ساعت 8 
گردیده است لذا وفق مقررات به محمد شکوهی پور فرزند حسین ابالغ می گردد 
تا در مهلت مقرر در این دادگاه حاضر شــود واال وفق مقررات اقدام می شود 
ضمنا دادخواست و نسخه ثانی ضمائم در دفتر دادگاه می باشد که در صورت 
تمایل به دفتر مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 4423 شعبه 13 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)111 کلمه، 1 کادر(
مزایده

2 شــماره آگهــی: 139603902004000004 شــماره پرونــده:  /382
139304002004000136 آگهــی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 

9300558 تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره یکهزار و هشتاد فرعی 
مجزی شده از چهارده فرعی به مساحت دویســت و بیست مترمربع و چهل و 
پنج صدم مترمربع  واقع در دارک چهل و سه اصلی بخش هجده ثبت اصفهان به 
آدرس : زینبیه بلوار ورودی شهرک امام حسین ضلع شرقی کوچه شهید محمد 
منتظری پالک 186 کدپستی 8197148515 که سند مالکیت آن در صفحه 338 
دفتر 24 امالک با شــماره چاپی 382381 ذیل شماره 8409 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شمااًل بطول دوازده متر درب و دیواریست بکوچه شرقًا بطول 
هجده متر و چهل صدم متر دیوار بدیوار خانه از باقیمانده جنوبًا بطول دوازده 
متر و سه دهم متر درب و دیواریست بکوچه غربًا بطول هجده متر و سی صدم 
متر دیوار بدیوار خانه از باقیمانده که طبق نظر کارشــناس رسمی پالک فوق 
یکباب منزل مسکونی در دو طبقه با دسترسی شمال و جنوب دارای 220/45 متر 
مربع عرصه و حدود 253 متر مربع اعیانی در طبقات همکف و اول و زیرزمین، 
دارای اسکلت دیوار آجری و ستون فلزی و سقف آهن و آجر و نمای آجری و 
سیمانی به جز طبقه دوم ضلع شمالی که فاقد نما سازی است نمای دیوار حیاط 
سیمانی، می باشد سطوح داخلی گچ و رنگ، پنجره آلومینیوم، درب های حیاط 
فلزی، کف حیاط موزائیک، دارای سرویس بهداشــتی و حمام و آشپزخانه با 
کابینت فلزی، کف واحدها پالستر سیمان و موکت و مشترکات 2 کنتور برق و 
آب و گاز با قدمت باالی 20 سال می باشد. ملکی آقای محمد محمدی دهنوی که 
طبق سند رهنی شماره 4096 مورخ 90/6/31 تنظیمی دفترخانه 246 اصفهان 
در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 96/3/9 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقی چهارراه اول خیابان الهور به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/150/000/000 ریال )دو میلیارد 
و یکصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1396/2/20 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک 
ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلــغ خرید را تا پایان وقت اداری همــان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 4533 اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )535 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

2/383 کالسه پرونده: 95-1135 شماره دادنامه: 111- 96/2/2 مرجع رسیدگی 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی ریاحی جزی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی کیلومتر 3 قدیر سرام خوانده: سید میثم موسوی زاهد به 
نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص دعوی مرتضی ریاحی جزی به 
طرفیت سید میثم موسوی زاهد به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 )نوزده 

میلیون ریال ( وجه چک به شــماره 700138 به عهده بانک تجارت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/8/25( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 4378 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره دو()298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

384 شــماره دادنامــه: 9609976825300114 شــماره پرونــده:  /2
9509986825300778 شماره بایگانی شــعبه: 950973 خواهان:آقای کاظم 
آقانوری کوپائی فرزند نصراله به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان 
شــهر اصفهان– خ جی – کوچه شــهید کوهی – پالک 12 خواندگان : 1. آقای 
محمد رضا پاک نژاد به نشانی اصفهان – مدرس – مقابل بیمارستان فیض بن 
بست لیال کوچه شهید مهدی فرهنگ پ 92 ،2. آقای حسن شیخ فرشی به نشانی 
اصفهان – میدان امام – بازار زرگرها ســرای سنگتراشیها مغازه شیخ فرشی 
ک پ 8147785818 خواسته :اعتراض به عملیات اجرایی) موضوع مواد 146 
و 147 قانون اجرای احکام مدنــی(.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای کاظم 
آقانوری کوپائی فرزند نصراله به طرفیت آقایان محمد رضا پاک نژاد و حسن 
شیخ فرشــی مبنی بر اعتراض به عملیات اجرایی در مورد توقیف یک دستگاه 
آپارتمان در پرونــده اجرایی کالســه 950843 با توجه به مفاد دادخواســت 
معترض و مبایعه نامه اســتنادی که داللت بر فروش آپارتمان به  معترض می 
نماید و با توجه به نامه شماره 194672 مورخ 96/1/26 بانک مسکن که حسب 
مفاد آن معترض ثالث و تعدادی افراد دیگر 12 واحد آپارتمان از خوانده ردیف 
اول خریداری نموده اند و در حال پرداخت اقساط آن می باشند و نظر به اینکه 
خواندگان دلیلی بر بطالن یا بی اعتباری مســتند خواهان ارائــه ننموده اند لذا 
دعوی خواهان ثابت اســت و دادگاه به اســتناد ماده 147 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن 
پذیرش اعتراض ثالث حکم به رفع توقیف از آپارتمان موضوع دعوی صادر و 
اعالم می نماید. این رای در مورد خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان و در مورد خوانده 
ردیف دوم حضــوری و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل تجدید 
نظر خواهی اســت. م الف: 4365 شــعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

385 شــماره دادنامــه: 9509970354302230 شــماره پرونــده:  /2
9509980363000527 شــماره بایگانی شعبه: 951143 شــاکی خانم زینب 

مرادپوریان فرزند یارمراد به نشــانی اصفهان خوراسگان خ مسجد علی کوی 
امام زاده اســحاق منزل قضاوی پ 4 متهم: آقای داریوش مرادی به نشــانی 
خوراسگان خ کنگاز ک شمشاد پ 3. اتهام ترک انفاق زوجه گردشکار: دادگاه 
با عنایت به مندرجات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نمایــد. رای دادگاه در خصوص اتهام آقــای داریوش مرادی 
دائر بر ترک انفاق همســرش خانم زینب مرادپوریان فرزند یارمحمد به شرح 
کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان، بــا عنایت به 
مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، تحقیقات محلی 
انجام یافته توسط مامورین انتظامی، مؤدای شهادت شهود عدم حضور متهم 
با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً 
به ماده 53 قانون حمایت از خانواده حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. م الف: 
شعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )117 جزایی ســابق()216 کلمه،  

2 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9509970351001264 شــماره پرونــده:  /386
9509980351000196 شماره بایگانی شــعبه: 950271 خواهان: آقای سید 
مسعود البهشتی فرزند سید ابوالفضل با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند 
هادی به نشــانی اصفهان فلکه فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع 
نگین طبقه ســوم واحد 11. خوانده: آقای جهانگیر حجتــی نجف آبادی فرزند 
محمدرضا به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین 
خواسته رای دادگاه در خصوص دادخواســت خانم زهرا نایب صادقی فرزند 
هادی به وکالت از آقای سید مسعود البهشتی فرزند سید ابوالفضل به طرفیت 
آقای جهانگیر حجتــی نجف آبادی فرزند محمدرضا به خواســته مطالبه مبلغ 
345000000 ریال بابت وجه 1 فقره چک به شماره 846681 مورخ 95/3/14 به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته دادگاه 
اواًل با توجه تصویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از بانک 
محال علیه مســتنداً به بند ج به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین 
خواســته خواهان از اموال خوانده را صادر و اعالم می نمایــد. ثانیًا با عنایت 
به تصویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شــده از بانک محال 
علیه، عدم حضور خوانده در جلسه دادرســی علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از 
طریق انتشــار آگهی و بنا بر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 
قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شــود دعوی خواهان را وارد می 
داند و مستندا به مواد 198، 502، 515، 519، 520 قانون آئین دادرسی مدنی و 
ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صــدور چک حکم به الزام خوانده 
به پرداخت مبلــغ 345000000 ریــال بابت اصل خواســته، مبلغ 11405000 
ریال بابت هزینه دادرســی، مبلغ 9480000 ریال بابت حــق الوکاله وکیل در 
مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت 
اجرای حکم بر اساس شــاخص تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شــده غیابی ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 4414 شعبه 

10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)345 کلمه، 4 کادر(

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری:

هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود
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يادداشت
واژگونی خودرو در خمینی شهر 

مدیر حوادث و فوریت های اورژانس پزشکی اصفهان گفت: بر اثر واژگونی یک 
دستگاه خودروی سواری تندر در خمینی شهر، ۵ نفر مصدوم و راهی بیمارستان 

شدند.

حوادث

با مسئوالن

اهدای هدیه به زوج های 
جوان زیرپوشش بهزیستی

جشن ازدواج زوج های جوان در اصفهان، با اهدای چهار 
میلیارد ریال هدیه به زوج های زیرپوشــش بهزیستی 

استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در این مراســم که شــامگاه دوشنبه 
همزمان با روز جوان و با حضور استاندار اصفهان برگزار 
شد، 400 زوج جوان زیرپوشش بهزیستی اصفهان هدیه 

ازدواج دریافت کردند.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در این مراسم گفت: 
ازدواج موفق یکی از مؤلفه های توانمندســازی جامعه 

هدف زیرپوشش بهزیستی استان است.
سعید صادقی افزود: با مساعدت اســتاندار، 400 زوج 
جوان زیر پوشش بهزیستی، چهار میلیارد ریال هدیه 

ازدواج دریافت کردند.
مراسم جشن ازدواج زوج های معلول، فرزندان خانه های 
کودک و نوجوان و فرزندان سرپرســت خانوار خانواده 
بزرگ بهزیستی استان اصفهان، با حضور استاندار، برخی 
از مدیران ارشد اســتان، مدیر کل و معاونان اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان و مدیریت بهزیستی شهرستان 

اصفهان برگزار شد.

سخنگوی ناجا، به فیلمی که در شبکه های اجتماعی تحت عنوان 
»زیرگرفتن یک دختر توسط ون گشت ارشاد« منتشر شده است، 
واکنش نشان داد. به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، سخنگوی 
ناجا در واکنش به انتشار فیلمی از برخورد نامناسب ماموران گشت 
ارشاد با یک دختر جوان در شبکه های اجتماعی اظهار داشت: این 
فیلم در دست بررسی است ولی هنوز مشخص نشده که مربوط به 
چه زمانی است. گرچه این فیلم بریده شده، ولی قطعا برخوردهای 

اینچنینی مورد تایید ما نیست.

بازیگوشی برادر در روســتای دیوا، بخش بندپی شرقی بابل، مرگ 
خواهر هشت ماهه را رقم زد.

رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس11۵ بابل گفت: به دنبال 
تماس خانواده ای با این مرکز، مبنی بر عدم هوشیاری دختر بچه 
۸ماهه در دیواملکشاه بندپی شرقی بابل، ماموران پایگاه خشرودپی 
به محل حادثه اعزام شــدند. احمد محمدپور با بیــان اینکه برادر 
حدودا  3ساله این دختر، در حال بازی کردن با خواهر خود، او را به 
درون تشت پراز آب انداخت، افزود: در این حادثه دختر ۸ ماهه دچار 
خفگی شده و تالش ماموران اورژانس 11۵ برای احیای وی ثمری 
نداشت. روستای دیوا در 30 کیلومتری جنوب شهرستان بابل و در 

بخش بندپی شرقی واقع است.

 واکنش ناجا 
به فیلم زیرگرفتن یک دختر

پایان تلخ آب بازی دختر 8 ماهه

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
اصفهان جزو سه استان برتر در حوزه آموزش فنی و حرفه ای است.

رحیم محمدی  با اشاره به اهمیت موضوع هدایت تحصیلی اظهار کرد: باید 
هدایت تحصیلی در سال جاری با رویکرد آگاهی بخشی به دانش آموزان و 
اولیا باشد تا استعدادها و عالیق دانش آموزان با امکانات آموزش و پرورش 
محقق شــود. رویکرد اصلی وزارت آموزش و پرورش، آگاهی بخشی به 
خانواده ها و دانش آموزان و همچنین توانمندســازی مشاوران و دبیران 
کار و فناوری دوره اول متوسطه بوده و تنها در این صورت است که مسیر 
صحیح دانش آموز برای انتخاب رشته فراهم می  شود. وی  تصریح کرد: 
ما در هدایت تحصیلی نباید به رغبت های اظهار شده دانش آموزان توجه 
کنیم؛ زیرا براساس پایش صورت گرفته بیش از ۵۸ درصد دانش آموزان 

در هدایت تحصیلی تحت تاثیر خانواده هستند.

انجام بیش از 50 هزار 
زایمان طبیعی در 

بیمارستان های اصفهان

58درصد دانش آموزان 
در انتخاب رشته تحت 

تاثیر خانواده هستند

فرماندار اصفهان گفــت: طرفداران نامزدهــا نباید درصدد 
تخریب و تحقیر دیگر نامزدها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
اصفهان، احمد رضوانی در جلسه هم اندیشی و تبیین بایدها و 
نبایدهای تبلیغاتی انتخابات با مسئولین ستادهای تبلیغاتی 
نامزدهای ریاست جمهوری در اصفهان که با حضور معاونین 
دادگستری و دادستان، مسئولین انتظامی و امنیتی و هیئت 
نظارت استان برگزار شــد، با تاکید بر اهمیت امانتداری در 
انتخابات اظهار داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه »رای مردم، حق الناس است«، حرکت بر محور قانون 
و رعایت اصل امانتداری و بی طرفی، نقش بسزایی در برگزاری 

انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم دارد.
وی به نکاتی پیرامون معرفی نمایندگان نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، اشاره و تاکید کرد: نمایندگان نامزدها پای 
صندوق های اخذ رای انتخابات ریاســت جمهوری باید پنج 
روز مانده به انتخابات )۲۹ اردیبهشــت( جهت انجام فرآیند 

انتخاباتی معرفی شوند.
فرماندار اصفهان، بر اهمیت ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی 
در جامعه تاکید کرد و گفت: باتوجه بــه تقارن ایام تبلیغات 
نامزدهای انتخاباتی با اعیاد خجســته شــعبانیه و تجمعات 
مردمی، ستادها و طرفداران نامزدها باید تمام خطوط قرمز و 

ارزش های اسالم، نظام و انقالب را رعایت کنند.

وی با اشاره به توطئه و برنامه های تخریبی دشمنان نظام و 
انقالب اضافه کرد: دشمنان کشــور ما قصد دارند با برجسته 
کردن نواقص و کمبودهای احتمالی موجود، روحیه ناامیدی 
و یأس را در جامعه ترویج داده و مردم را بی انگیزه و نسبت به 

نظام و مسئوالن، بدبین و بی اعتماد کنند.
رضوانی افزود: همه دولت ها بــه نوعی خدماتی را انجام داده 
و نواقصی نیز داشــته اند و طرفداران نامزدها نباید درصدد 

تخریب و تحقیر دیگر نامزدها باشند.
الزم به ذکر است هریک از مسئولین ســتادهای نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، در این جلسه به بیان نقطه نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

فرماندار اصفهان:

طرفداران نامزدها نباید درصدد تخریب و تحقیر دیگر نامزدها باشند

به  گزارش  ایســنا  و  به نقــل از ایندیپندنت، چند 
روزی است که شــباهت ظاهری فردی در ایران 
به لیونل مسی، بازتاب گسترده ای در رسانه های 
جهان داشته است. ایندیپندنت طی خبری درباره 
ماجرای جالبی که در تهران اتفاق افتاده اســت، 
نوشت: بعد از ایجاد هیجان زیاد از بابت دیدن بدل 
لیونل مسی در خیابان های تهران و شلوغی و برهم 

خوردن نظم عمومی خیابان ، این فرد به کالنتری 
 برده شــد تا جو ایجاد شــده تا حد زیــادی آرام
 شــود. خیلــی از افــراد در ایــران با دیــدن او 
درخواســت عکس و امضا دارنــد و همین باعث 
می شــود مکان هایی که بدل مسی به آن می رود، 
به یکباره شــلوغ شــود. با این حال رضا پرستش 
بدل لیونل مســی از این شــرایط راضی است. او 
می گوید: در حــال  حاضر مردم مــن را به عنوان 
مســی ایرانی مــی شناســند و می خواهند هر 

 کاری که او انجــام می دهد را انجام
 دهم. وقتی جایی می روم مردم واقعا 

شوکه می شــوند. خیلی خوشحالم که 
دیدن من باعث خوشحالی مردم می شود و 

انرژی زیادی به آنها می دهد.
بدل لیونل مســی در ایران به دلیل ایجاد 

شلوغی در خیابان و برهم خوردن نظم 
عمومــی و ایجاد ترافیــک، پایش به 

کالنتری باز شد.

مسی ایران در »کالنتری«!

امدادرسانی هالل احمر 
اصفهان  به 5۱۱ حادثه دیده

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
نجاتگران و امدادگــران این جمعیت بــه ۵11 تن از 
حادثه دیدگان امدادرســانی کردند. به گزارش ایمنا، 
محسن مومنی با اشاره به اعالم وضعیت زرد به تمامی 
شــعب و تیم های عملیاتی و نیز آماده باش تیم های 
امداد و نجات در سیالب اظهار داشت: تیم های عملیاتی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در روزهای گذشته 
به ۵11 نفر از حادثه دیدگان ناشی از بارش های اخیر 

امدادرسانی کردند.
وی با بیان اینکه ۲۵ حادثه در این بازه زمانی در سطح 
استان رخ داده است، تصریح کرد: به ۶ مورد حادثه سیل 
و آبگرفتگی در منطقه شرق شهرستان اصفهان از جمله 
بخش های نیک آباد، پیکان و قارنه، شهرســتان های 
کاشان، دهاقان، ســمیرم و خوروبیابانک امدادرسانی 
شد و ۲0۵ نفر از آســیب دیدگان ناشی از این حوادث، 
در پایگاه های امداد و نجات بین شــهری اسکان موقت 

یافتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بیش از ۵0 هزار 
زایمان طی سه سال گذشته در بیمارستان های دانشگاهی انجام شده 
است. شــتابی در مراســم تجلیل از ماماهای منتخب استان اصفهان 
اظهار کرد: ۵۹ بلوک زایمانی در 17 بیمارســتان دانشــگاهی با هفت 
هزار مترمربع زیربنا و هفت میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است. وی 
بااشاره به بحث سالمت در دولت یازدهم، اظهار کرد: در دولت روحانی 
کار بسیار بزرگی انجام شد که محور اصلی آن حفاظت از بیماران است 
و در خصوص مادران باردار تالش هایی در ترویج زایمان طبیعی صورت 
گرفته و در سراسر کشور آموزش هایی برای توانمندسازی مادران باردار 
ارائه شده است.  وی گفت: بیش از ۵0 هزار زایمان در سه سال گذشته 
در بیمارستان های دانشگاهی انجام شــده و زایمان طبیعی، اولویتی 

برای ماماهاست.

نوعروس اصفهانی ۲ روز بیشتر داماد را تحمل نکرد و طالق گرفت. 
شیما که پس از رد کردن خواســتگاران متعدد، به اصرار خانواده 
و بدون هیچ شناختی به پســر جوانی بله گفته بود، دو روز پس از 
ازدواج با خواسته های عجیب همسرش روبه رو شد و طی کمتر از 
یک هفته تصمیم به طالق گرفت. این دختر که به دلیل افسردگی 
تحت مشــاوره پلیس اصفهان قرار داشــت، گفت: »من شاهین را 
نمی شناختم اما وقتی ۲۵ سالم شد اصرارهای خانواده ام به ازدواج 
زیاد شد و به همین دلیل برای خالصی از حرف هایشان به شاهین 
جواب مثبت دادم. او پسر معقولی به نظر می رسید و مرا با پوشش 
کامل پذیرفته بود؛ اما دو روز پس از عقدمان نگاهش تغییر کرد و از 

من خواسته های غیرممکن داشت.
مدام از پوششــم ایراد می گرفت و می گفت مثــل امل ها لباس 
می پوشم. می خواست در جمع دوستانش اعتقاداتم را زیر پا بگذارم 
تا او به قول خودش عقب مانده خطاب نشود و... اما انجام این کارها از 
عهده من خارج بود. بارها سعی کردم با حرف مجابش کنم اما کوتاه 
نمی آمد؛ به همین دلیل تصمیم به طالق گرفتم. راستش طالق در 
خانه ما تعبیر وحشتناکی داشت؛ به همین خاطر خانواده ام به شدت 
مخالفت کردند. آنها حتی به تهدید خودکشی من توجه نکردند و 
چون دیدم هیچ راهی ندارم، قرص خریدم و با حل کردن آنها در آب 
اقدام خودکشی کردم؛ اما مادرم فهمید و زود به دادم رسید. بعد از 
این اتفاق مجوز طالقم از سوی پدرم صادر شد. اما از وقتی جدا شدم 
بیشتر از اینکه شاد باشم، غمگینم و روزی صد بار از اینکه خودکشی 
کردم به خودم لعنت می فرستم. زندگی ام مختل شده و به شدت 

افسرده ام و نگرانم تصمیم احمقانه دیگری بگیرم.«

خودکشی نوعروس اصفهانی

عامل جنایت هولناک ترین قتل شــرق تهران که شوهرش را پس 
از بیهوش کردن تکه تکــه کرده بود، با نظریه پزشــکی قانونی به 

بیمارستان روانی منتقل شد.
ساعت 1۲:4۵ روز پنجشنبه 7  اردیبهشت ماه امسال بود که قاضی 
ایلخانی، بازپرس ویژه قتل  دادسرای امور جنایی تهران، طی تماس 
تلفنی ماموران کالنتری 1۲۸ تهران نو، از قتل مرد میانسالی با خبر 
شده و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل 
شــد. تیم جنایی در محل حادثه  در خیابان ششم نیرو هوایی در 
حوالی پیروزی تهران با جســد مرد ۵0 ساله ای به نام پرویز روبه رو 
شدند که پس از قتل، مثله شده بود. نخستین بررسی ها نشان داد 
لحظاتی قبل همسر مقتول که چند سالی است از مقتول جدا زندگی 
می کند، در حال حمل جسد خونین شوهرش به درون تاکسی بوده 
که از سوی همســایه ها و رهگذران دستگیر می شود. متهم پس از 
دستگیری به قتل شوهر ســابقش اعتراف کرد. وی گفت: 17سال 
قبل ازپرویز طالق گرفتم و حاصل زندگی ما یک دختر ۲0 ســاله 
است. ابتدا زندگی خوبی داشتیم، اما چند سال قبل با هم به خاطر 
موضوعی اختالف پیدا کردیم تا اینکه محــل زندگی مان را از هم 

جدا کردیم.
ســاعتی قبل او را به خانه ام دعوت کرده و با شربت مسمومی او را 
بیهوش کردم. وقتی از هوش رفت با قندشکن چند ضربه به سرش 
زدم تا اینکه فوت کرد. در حال حمل جسد به داخل تاکسی بودم که 

همسایه ها به من مشکوک شدند و گرفتار شدم.
بنا به این گزارش، بازپرس ایلخانی از شــعبه هشتم دادسرای امور 
جنایی  تهران، متهم را برای مشخص شدن سالمت روحی و روانی 
در اختیار پزشکی  قانونی قرار داد تا اینکه صبح دیروز پزشکی قانونی 
اعالم کرد متهم افسردگی شدید دارد. بدین ترتیب متهم به دستور 

قاضی ایلخانی، در بیمارستان روانی بستری شد.

 زن شوهرکش
 افسردگی شدید دارد

آخرین وضعیت دریافت 
»گواهینامه بدون تعیین 

تکلیف سربازی«

»دریافت گواهینامه رانندگی بدون تعیین تکلیف سربازی«، مصوبه مجلس شورای اسالمی در اواخر سال ۹4 است، اما تا کنون در کش وقوس های میان مجلس و نیروهای 
مسلح اجرایی نشده است؛ موضوعی که ایسنا سرانجامش را از رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح پیگیری کرده است.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا قانون دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی اجرایی می شود یا خیر، اظهارکرد: این قانون دارای ابهام 
است و با مواد 10 و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶11 آیین  دادرسی کیفری در تعارض است.

وی با بیان اینکه ستادکل نیروهای مسلح به دنبال تعیین تکلیف موضوع است، اضافه کرد: ان شاءا... طی تعامل با مجلس وپس از رفع این تناقضات، این قانون اجرایی شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح، درباره اینکه این قانون چه زمانی اجرایی خواهد شد، به ایسنا گفت: تاکنون یکی از ابهامات برطرف شده است و 

با رفع دو مورد باقی مانده که در دست بررسی است، موضوع تعیین تکلیف می شود.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان گفت: اینکه هنوز از 
برجام برداشت های مختلف می شود به دلیل عدم ورود جامعه 
حقوقی کشور به این موضوع است؛ برای مثال می شد بررسی 
کرد که با وجود بدعهدی هــای طرف مقابل چه ضمانت های 

اجرایی می توان گرفت.
سید رشید صالح الدین حســینی دوشنبه شب در آیین سی 
و ششمین دوره تحلیف کارآموزان کانون وکالی دادگستری 
استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس شورای 
اسالمی جزو پر قانون ترین مجالس دنیاست، یک وکیل متعهد 

باید به روز باشد و از آخرین تغییرات قوانین اطالع پیدا کند.
وی با اشاره به حساسیت های حرفه وکالت افزود: شغل وکالت 
به شدت انســان را درمعرض لغزش قرار می دهد و اگر کنترل 
درونی نباشد، هم خود و هم جامعه وکال را دچار مشکل می کند.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان در ادامه عنوان کرد: 
رابطه وکیل و دادگاه در نظام قضائی ما نیازمند یک بازتعریف 
کلی اســت. همه مردم نگاه مشترکی به جامعه قضائی کشور 
دارند؛ نگاه همراه با اعتماد به وکیل با نگاهی که به یک قاضی 

است مشترک است.
وی با تاکید بر اســتقالل وکال تصریح کرد: استقالل وکیل با 
هر معنایی که بپذیریم، به معنی مقابله و موضع گیری درقبال 
دادگاه نیســت؛ نباید در جایگاه وکالت )که خود در مقابله با 
خودکامگی شکل گرفته(، با رهاشدگی به ورطه خودکامگی 

وارد شود.
حسینی با انتقاد از عدم حضور بزرگان حوزه قضائی در مسائل 
کالن کشور اذعان کرد: برجام از مسائل اصلی کشور در سال های 
اخیر اســت، تا زمانی که مذاکرات جریان داشت و هنوز امضا 
نشده بود، موضوعی دیپلماتیک بود؛ اما زمانی که نهایی شد از 

اینجا به بعد بحث حقوقی می شود.
وی اضافه کرد: اینکه هنوز از برجام برداشــت های مختلفی 
می شود به دلیل عدم ورود جامعه حقوقی کشور به این موضوع 
است؛ برای مثال می شد بررسی کرد که با وجود بدعهدی های 

طرف مقابل چه ضمانت های اجرایی می توان گرفت.
معاون قضائی دادگستری استان اصفهان، در پایان خاطرنشان 
کرد: جامعه حقوقی باید در این زمینــه ورود کند تا از ایجاد 

پیامدهای بعدی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، هفتمین مراســم 
ازدواج 137 طلبه خواهر حوزه علمیه اصفهان در کتابخانه 

مرکزی برگزار شد.
حجت االسالم حســین دهنوی در این مراســم، با اشاره 
به نقش آرامــش در زندگی اظهار کرد: آســایش و تامین 
نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک در زندگی زناشویی، الزمه 

خوشبختی هست ولی کافی نیست.
وی افزود: با وجود اینکه هدف خداونــد از برقراری ازدواج 
آرامش بوده اســت، اکثر زنان و مردان ایران نیز به آسایش 
همسرشان توجه دارند ولی نســبت به آرامش او بی تفاوت 
هستند. استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حدیثی از پیامبر 
اکرم)ص( تصریح کرد: مردی که برای معیشت همسرش 

تالش کند، همچون مجاهد فی سبیل  ا... است.
دهنوی در مقابل، از حدیثی پیرامون وظایف زنان هم یاد کرد 
و گفت: پیامبر فرمودند که جهاد زن، خوب شوهرداری کردن 
است و هر زنی که لیوان آبی به دست همسرش بدهد، مانند 
کسی است که یک سال را به عبادت پرداخته است. وی یکی 
از راه های رسیدن به آرامش را عشق و محبت بین زوجین 
دانست و تاکید کرد: فروع دین توسط اولیای خدا تبیین شده 
است و با وجود آنکه روایات اهل بیت 14 قرن پیش در دوران 
جاهلیت و عقب ماندگی نقل شده، اما اکنون با کتاب های 
روان شناسان غربی در معرفی مهارت های زندگی مطابقت 

می کند. استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مهارت ارتباطی بین 
زوجین یادآور شد: به توصیه روان شناسان، زن و شوهر باید در 
روز حداقل نیم ساعت در کنار یکدیگر بنشینند تا با نزدیکی 
جسم هایشــان، قلب های آنها نیز به یکدیگر نزدیک شود. 
دهنوی این کار را موجب تثبیت عشق در خانواده دانست و 
افزود: متاسفانه زنان و مردان ایرانی در مهارت ارتباطی ضعیف 
هستند؛ در حالی که طبق احادیث، نگاه محبت آمیز زن و مرد 
به یکدیگر موجب می شود خدا به آنها با دیده رحمت نظاره 
کند. وی با انتقاد از مســلمانانی که برای دین و دنیای خود 
برنامه ریزی نمی کنند، خاطرنشان کرد: ساکنان کشورهای 
غربی همه چیز دارند ولی در واقع هیچ چیز ندارند؛ به این معنا 
که آسایش دارند و دنیایشان آباد است؛ اما آرامش ندارند و 

تکیه گاهی معنوی برای خود تعریف نکرده اند.

حجت االسالم دهنوی در مراسم جشن ازدواج طالب خواهرحوزه علمیه اصفهان:

محبت، تنها راه اصالح طرف مقابل است

حوزهدادگستری

معاون دادگستری استان اصفهان:

ابهام در برجام، به دلیل عدم ورود جامعه حقوقی است

سخنگوی سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان گفت: حریق 
کارگاه تولیدی کفش در خیابان شیخ طوســی، با حضور به موقع 

آتش نشانان اطفا شد.
محمد شــریعتی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حریق در 
کارگاه تولیدی در اصفهان اظهار داشت: این حریق در ساعت 1۲ و 
۵4 دقیقه روز دوشنبه با ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعالم 
شده است. وی با بیان اینکه این حریق در کارگاه تولیدی کفش در 
خیابان شیخ طوسی اتفاق افتاده است، افزود: این حریق در مکانی 
به وسعت 1۵0متر مربع اتفاق افتاد که امدادرسانان از ایستگاه های 

7، 1۹ و ۲4 به این محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، با 
بیان اینکه عالوه بر امدادرسانان، از ایستگاه های مذکور پنج دستگاه 
اطفائیه حریق سنگین نیز به محل اعزام شــده است، ابراز داشت: 
خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی، حریق در زمان 

کمی اطفا شد و به کارگاه های اطراف گسترش نیافت.

 حریق کارگاه تولیدی کفش 
در خیابان شیخ طوسی اطفا شد

دو سارق حرفه ای که اقدام به سرقت از داخل 
خودروی شــهروندان می کردند در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر شده 
و به ســرقت 400 میلیون ریال از اموال مردم 

اقرار کردند.
به گزارش ایمنا،  سرهنگ ستار خسروی با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: به دنبال شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر سرقت از داخل خودرو، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات و استفاده 

از اقدامات علمی و تخصصی، موفق شــدند دو 
نفر از سارقان با سابقه که در این سرقت دست 
داشتند را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 
دستگیر کنند. این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: 
سارقان دستگیر شده در تحقیقات به عمل آمده 
به چندین فقره سرقت داخل خودرو به ارزش 
400 میلیون ریال اقرار کردند که در این زمینه 
پرونده تشکیل شد و متهمان جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
رییس پلیس آگاهی اســتان با بیــان اینکه 
سهل انگاری مالباختگان در قرار دادن اشیای 

با ارزش خود داخل خــودرو، هنگام ترک آن 
باعث تحریک ســارقان می شوند، تاکید کرد: 
شهروندان برای پیشــگیری از بروز این گونه 
سرقت ها باید وسایل شخصی )کیف، اسناد و 
مدارک( و اموال با ارزش خود را داخل خودرو، 
به ویژه روی صندلی و در معرض دید نگذارند و 
تا حد امکان خودروی خود را در پارکینگ های 

دارای نگهبان پارک کنند.
وی گفت: در صورت وقوع چنین سرقت هایی 
نیز از شهروندان می خواهیم هر چه سریع تر با 
شماره تلفن 110 تماس گرفته و پلیس را در 
جریان سرقت قرار داده و محل و زمان آن را به 
ماموران پلیس اطالع دهند؛ همچنین فهرست 
کامل اموال به سرقت رفته و در صورت وجود، 
کپی اسناد سرقت شده را به ماموران ارائه کنند.

ريیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

سارقان حرفه ای خودرو دستگیر شدند
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درمان ام اس با داروی کاهنده کلسترول
مطالعات نشان می دهد که داروی استاتین که برای کاهش کسترول به کار می رود، 
قادر به افزایش توانایی حرکتی در بیماران مبتال به ام اس است و نرخ کاهش حجم 

مصرف کدام آنتی بیوتیک ها در مغز در این بیماران را کاهش می دهد.
دوران بارداری ممنوع است؟

مصرف برخی از آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری منجر به افزایش 
خطر ســقط جنین می شــود.زنانی که در اوایــل دوران بارداری 
هســتند باید از مصرف بعضی از آنتی بیوتیک هــا اجتناب کنند، 
زیرا منجر به افزایش سقط جنین می شــود، اما گاهی این زنان به 
دالیلی همچون عفونت نیاز به مصرف آنتی بیوتیک دارند که  باید 
از آنتی بیوتیک هایی استفاده کنند که خطری برای جنین نداشته 
باشد.برارد آنیک، داروساز در دانشــگاه مونترال کانادا اظهار کرد: 
مصرف برخی آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری مانند پنی سیلین، 
سفالوســپورین و اریترومایسین مشــکلی ایجاد نمی کند.نتایج 
این مطالعه نشــان داد برخی از آنتی بیوتیک هــا مانند ماکرولید، 
کینولون ، تتراسایکلین ، سولفونامید و مترونیدازول  با افزایش خطر 
ســقط جنین در اوایل بارداری مرتبط هستند،اما مصرف نوعی از 
خانواده ماکرولیدها که اریترومایسین است با افزایش خطر سقط 
همراه نیست؛ همچنین مصرف بعضی از داروهای غیر استروئیدی 

ضدالتهابی و ضدافســردگی هم با 
خطــر ســقط همراه اســت.

محققــان توصیه می کنند 
زنان باید در دوران بارداری 
از مصرف دارو بدون تجویز 

پزشک دوری کنند.

خاراندن گوش ممنوع!
مشــکالت پوســتی نظیر اگزما 
و عفونت های قارچــی، از جمله 
عواملی هســتند کــه می توانند 
هریک از ما را به مشکل عذاب آوری 
به نام خارش گوش دچار کنند.اما 
گاهی برخی هــم از روی عادت و 

بی هیچ دلیلی گوش خود را می خارانند، در حالی که خاراندن مستمر 
گوش به خصوص با اشیای خارجی می تواند عواقب ناخوشایندی 
داشته باشد.دکتر حمید جلیلوند با تاکید بر اعتیادآور بودن خارش 
گوش می گوید: مجرای گوش از استخوان و یک الیه پوست تشکیل 
شده؛ هنگامی که فرد به طور مداوم گوشش را می خاراند، استخوان 
مجرای گوش تحریک شده و خون رســانی به آن افزایش می یابد. 
افزایش جریان خون به افزایش استخوان سازی و رشد این استخوان 
و در نهایت تنگ شــدن مجرای گوش منجر می شود.دبیر علمی 
شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی می افزاید: رشد استخوان مجرای 
گوش در میزان شنوایی اختالل ایجاد می کند و تنها راه درمان آن 

عمل جراحی است.

مواد خوراکی که از ترش کردن معده جلوگیری می کنند
اخبار

مطالعات نشان می دهد؛

مغز انسان به تولید فروکتوز 
کمک می کند

مطالعه جدید نشان می دهد که فروکتوز، قند ساده یافت 
شده در میوه، سبزیجات، شکر و بسیاری از مواد خوراکی 
فرآوری شده، در مغز انســان از گلوکز ایجاد می شود.

مطالعات قبلی اثبات کرده اند مصرف بیش از اندازه زیاد 
فروکتوز در بروز قندخون باال و بیماری های مزمن نظیر 
چاقی نقش دارند، اما هیچ وقت مشخص نشده بود که 
آیا فروکتوز در مغز تولید می شود یا از جریان خون عبور 
می کند.جانیس هوانگ، پژوهشگر ارشد این مطالعه از 
دانشگاه ییل آمریکا، می گوید: »در این مطالعه ما برای 
اولین بار نشــان دادیم که فروکتوز در مغز انسان قابل 
تولید است.« طبق این مطالعه، غلظت باالی فروکتوز 
 در مغز ناشی از یک شــیوه متابولیک موسوم به مسیر 
»پلی ال«  است که گلوکز را تبدیل به فروکتوز می کند.

هوانگ در ادامه می افزاید:» فروکتوز در مغز تنها ناشی 
از مصرف فروکتوز در رژیم غذایی نیست بلکه فروکتوز 
می تواند از هر نوع قندی که خورده می شود ایجاد شود. 
این موضوع، بعد دیگری را به فهم ما از تاثیرات فروکتوز 

بر مغز می افزاید.«
گلوکز در مغز، پیام سیری را ارسال می کند، اما در مورد 
فروکتوز این اتفاق نمی افتد. تبدیل گلوکز به فروکتوز در 
سایر نقاط بدن نیز اتفاق می افتد. این مسیر »پلی ال«، 
ممکن است مکانیسم دیگری باشــد که قندخون باال 

عوارض جانبی آن است.

محققان توصیه می کنند؛

مصرف »دارچین« از مضرات 
رژیم غذایی پرچرب کم می کند

 محققان در مطالعه اخیر خــود دریافتند که دارچین 
موجب کاهش ریسک مشــکالت قلبی-عروقی ناشی 
از رژیم غذایی پرچرب با فعال ســازی آنتی اکسیدان 
بدن و سیستم های ضدالتهابی شــده و فرآیند ذخیره 
چربــی را کند می کنــد.در این مطالعــه، محققان به 
موش ها به مدت ۱۲ هفته مکمل دارچین در کنار رژیم 
غذایی پرچرب دادند؛ در پایان، یافته های زیر به دست 
آمد:موش های تغذیه شده با دارچین در مقایسه با سایر 
موش های کــه مکمل دارچین همراه بــا رژیم غذایی 
پرچربشان دریافت نکرده بودند، وزن کمتر و چربی دور 
شکمی کمتری داشتند و میزان سالم تر قند، انسولین و 

چربی در خونشان وجود داشت.

سوال روز

توصیه روز

همه ما ممکن اســت گاهی اوقات دچار حالت ترش  
کردن شــویم که در این وضعیت میزان اسید معده 
افزایش می یابد و به اصطالح معده اســیدی می شود.ترش 

کردن معده زمانی بروز می کند که غدد گوارشــی در معده 
اسید زیادی ترشح می کنند و وقتی مقدار آنها از حد معمول 
بیشتر شود، احســاس سوزش ســردل ایجاد شــده که با 

مصرف غذاهای ادویه دار تشدید می شود. کارشناسان برای 
 پیشگیری از این حالت مصرف چند مواد خوراکی را توصیه 

می کنند.

موز یک پادزهر طبیعی و موثر در مقابله با ترش کردن 

معده اســت. این میوه به دلیل میزان باالی پتاسیم به 

تسکین عالئم اسیدی شــدن معده کمک می کند. 

پتاسیم موجود در موز پوشــش معده را به تولید 

ش میزان 
مخاطی تحریک کرده که موجب کاه

PH در بدن می شوند؛ همچنین میزان باالی 

وه از عود مجدد ترش کردگی 
فیبر این می

معده پیشگیری می کند.

در حالی که بسیاری از ما از خواص متعدد آب نارگیل 

آگاهیم، اما نمی دانیم که این نوشیدنی به عنوان درمان 

طبیعی مقابله با اسیدی شدن معده عمل می کند. 

آب نارگیل به حفظ میــزان عادی PH بدن کمک 

کرده و در نتیجه مانع از اســیدی شدن معده 

می شود؛ همچنین این نوشیدنی طبیعی به 

دفع سموم بدن کمک کرده و در نتیجه 

عامل تسکین دهنده سریع اسیدی 
شدن معده است.

شیر سرد، مایع طبیعی موثری در پیشگیری از ترشح 

ت. شیر سرد با جذب اسید اضافی 
اسید در معده اس

ش معده به 
ب تسکین سوز

موجود در معده، موج

دلیل اسیدی شدن می شود. برای مقابله با اسیدی 

ت شیر سرد بدون هیچ 
شدن معده، بهتر اس

افزودنی نظیر شکر مصرف شود.

عالوه بر شــیر، محصوالت لبنی دیگر نظیر دوغ و 

ک هم برای تسکین این مشکل مفید هستند.  
کش

ش 
ش سوز

ک کردن معده و کاه
این محصوالت با خن

ش ناشی از اسیدی 
س ســوز

و ناراحتی با احسا
شدن مقابله می کنند.
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پرونــده:  شــماره   9509970351001896 دادنامــه:  شــماره   2 /388
9509980351000577 شــماره بایگانــی شــعبه: 950714 خواهان:شــهرداری 
اصفهان با نمایندگی آقای مسعود حیدری فرزند علی به نشانی اصفهان میدان امام 
حســین خ باب الرحمه ک جهان نما ساختمان شماره 2 شــهرداری حوزه مدیریت 
امور حقوقی شهرداری اصفهان خواندگان: 1- آقای مهدی رحیم لباف زاده فرزند 
محمدعلی 2- آقای عزت رحیم لباف زاده فرزند محمدعلی 3- آقای محمدجواد رحیم 
لباف زاده فرزند محمدعلی 4- زهره رحیم لباف زاده فرزند محمدعلی 5- آقای رضا 
رحیم لباف زاده فرزند محمدعلی 6- مهین رحیم لباف زاده فرزند محمدعلی به نشانی 
مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دادخواســت شهرداری اصفهان به 
طرفیت آقایان و خانم ها مهین، عزت،محمدجواد، رضا، زهره و مهدی همگی رحیم 
لباف زاده فرزندان محمدعلی به خواســته مطالبه مبلــغ 5125464612 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت شده در مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده کالسه 921633 
مطرح شده در شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به گواهی صادر شده از سوی دفتر شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و تصویر دادنامه صادر شده از شعبه 11 دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان که داللت بر نقض دادنامه بدوی می نماید و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و هیچگونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده اند مستنداً به مواد 502، 
515، 519، 520 و 522 قانــون آیین دادرســی مدنی و بنا بر قاعده تســبیب دعوی 
خواهان را وارد می داند و حکم به الزام خوانــدگان به پرداخت مبلغ 5125464612 
ریال بابت اصل خواســته، مبلغ 179108260 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/8/15 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. در 
مورد خواسته حق الوکاله نماینده قضایی از آنجایی که مبنای قانونی برای تعیین حق 
الوکاله نماینده قضایی شهرداری وجود ندارد و قانون خاص صرفًا مشمول ادارات 
دولتی می شود؛ بنابراین مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی 
حقی خواهان نسبت به این قسمت از خواســته صادر و اعالم می گردد. رای صادر 
شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 4413 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)393 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/389 شماره: 951089- 96/2/6 به موجب رای شــماره 9509976796302600 
تاریخ 95/12/11 حوزه شــعبه 33 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه: علی موگویی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 3/490/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 95/4/22 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له مهدی عباسی با 
وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان بانک تجارت )ارغوان ( ط 3 واحد 18 . و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:4407 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()194 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/390 شماره: 779/95 - 96/2/11 به موجب رای شــماره 950997679620732 
تاریخ 95/11/30 حوزه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: مجید معیری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 81/102/400 ریال بابت اصل خواســته )به خواســته دو فقره چک به شماره 
هــای 886225/48 - 95/2/28 ، 538896- 94/12/15 و پرداخت مبلغ 2/997/560 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له منوچهر نصر اصفهانی به نشانی 
اصفهان شهرک صنعتی مبارکه فاز سوم خ دهم پ 6. با احتساب پرداخت نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:4315 شــعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/392 شــماره: 660/95 ش 6- 95/12/22 بــه موجب رای شــماره 1381 تاریخ 
95/8/19 حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- حمیدرضا خشابی کمارج فرزند حسین 2- احمدرضا نقش فرزند 
جواد  هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 60/148/618 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/716/850 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 240/000 ریال 
بابت هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )95/1/22( 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی به صورت تضامنی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس 
صادقی فرزند قهساره به نشانی چهارباغ باال مجتمع باران ط پنجم واحد 35. و نیم 
عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:4331 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()213 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/393 شــماره: 870/95 ش 6- 95/12/22 بــه موجب رای شــماره 1423 تاریخ 
95/8/19 حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- میثم خضری 2- مراد خضری هردو فرزند احمد هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 136/931/233 ریال بابت اصل خواسته 
و 4/488/280 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه در تاریخ سررسید چک )95/4/27( لغایت زمان اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی و مبلغ 240/000 ریال بابت نشر آگهی بصورت تضامنی 
در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقی فرزند قهساره به 
نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع باران ط 5 واحد 35 بانضمام نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف:4330 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )مجتمع شماره یک()211 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/394 شــماره: 96/25003250 – 96/2/14 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 3400 فرعــی از 25/466 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نــام فاطمه جوانی جونی فرزند حیدر در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز 
ماده 15 قانون ثبت و برطبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز 
سه شــنبه مورخ 96/3/16 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضــور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 
20  قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
 اداره تســلیم نماید.م الف: 4309 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

)176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/397 خانم عصمت فودازی به شناســنامه شــماره 3455 به شرح دادخواست به 
کالسه 43/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس فودازی به شناسنامه شماره 339 در تاریخ 1396/1/23 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- متقاضی: عصمت فودازی )دختر( 2- کبری فودازی )دختر( 3- لیال فودازی 
) دختر( 4- رضا فودازی ) پسر( 5- فاطمه فودازی ) همسر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 74 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نایین )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/274 کالسه پرونده: 951413 شماره دادنامه: 9609976794300140- 96/2/2 
مرجع رسیدگی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای احمد مجلسی 
به نشانی خ حکیم کوچه باغ قلندرها روبروی تیمچه فیل خوانده آقای کمال حیدری 
به نشانی مجهول المکان خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 76/000/000 ریال سه فقره 
چک با احتساب خســارات تاخیر تادیه از سررســید در چک لغایت اجرای حکم و 
هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
در خصوص دعوی آقای احمد مجلسی به طرفیت کمال حیدری به خواسته مطالبه 
مبلغ 76/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های 16305649- 93/7/10 و 

16305647- 93/8/30 و 16305648- 93/7/30  
به عهده بانک پســت بانک به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونــده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و صدور گواهی عــدم پرداخت  
توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکــه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور پیدا 
نکرده و هیچگونه الیحــه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننمــوده لذا دعــوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مــواد 310 و 313 قانــون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانــون آ.د.م حکــم بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت 
مبلــغ 76/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و 2/055/000 ریــال بابت هزینه 

دادرســی و هزینه نشــر آگهی با احتســاب اجرای احــکام و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چــک هــای موصــوف 16305649- 93/7/10 ) به مبلغ 
20/000/000 ریــال( و 16305647- 93/8/30 )بــه مبلــغ 30/000/000ریــال( و 
16305648- 93/7/30 )بــه مبلــغ 000/000/ 26 ریــال( تــا تاریخ اجــرای حکم 
 در حــق خواهان صادر و اعــالم می نمایــد.  رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز
 پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع و ظــرف 20 روز پــس از آن 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 3187 شعبه 13 
حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()338 کلمه، 4 کادر()341 

کلمه، 4 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139603902004000004 آگهــی:  شــماره   2 /336
139304002004000136 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی به شــماره بایگانی 
9300558 تمامت ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره یکهزار و هشتاد فرعی مجزی 
شده از چهارده فرعی به مساحت دویست و بیست مترمربع و چهل و پنج صدم متر 
مربع واقع در دارک چهل و ســه اصلی بخش هجده ثبت اصفهان به آدرس: زینبیه 
بلوار ورودی شهرک امام حسین ضلع شرقی کوچه شهید محمد منتظری پالک 186 
کدپستی 8197148515 که سند مالکیت آن در صفحه 338 دفتر 24 امالک با شماره 
چاپی 382381 ذیل شــماره 8409 ثبت و صادر شده اســت: با حدود شمااًل بطول 
دوازده متر و سه دهم درب و دیواریست بکوچه شرقًا بطول هجده متر و چهل صدم 
متر دیوار به دیوار خانه از باقیمانده جنوبًا بطول دوازده متر و ســه دهم متر درب 
و دیواریســت بکوچه غربا بطول هجده متر و ســی صدم متر دیوار بدیوار خانه از 
باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یکباب منزل مسکونی در دو طبقه 
با دسترسی شمال و جنوب دارای 220/45 متر مربع عرصه و حدود 253 متر مربع 
اعیانی در طبقات همکف و اول و زیرزمین، دارای اسکلت دیوار آجری و ستون فلزی 
و سقف آهن و آجر و نمای آجری وســیمانی به جز طبقه دوم ضلع شمالی که فاقد 
نماسازی است نمای دیوار حیاط سیمانی، می باشد سطوح داخلی گچ و رنگ، پنجره 
آلومینیوم، درب های حیاط فلزی، کف حیاط موزائیک، دارای سرویس بهداشتی و 
حمام و آشپزخانه با کابینت فلزی، کف واحدها پالستر سیمان و موکت و مشترکات 
2 کنتور برق و آب و گاز با قدمت باالی 20 سال می باشد. ملکی آقای محمد محمدی 
دهنوی که طبق ســند رهنی شــماره 4096 مورخ 90/6/31 تنظیمی دفترخانه 246 
اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار  فاقد بیمه می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/3/9 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/150/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصد و 
پنجاه میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این آگهــی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1396/2/20 درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 4268 اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)528 کلمه، 6 کادر(
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تغییر در زمان بازی فینال جام حذفی
ســازمان لیگ فوتبال ایران، از تغییر ســاعت دیدار بین تیم های تراکتورســازی 
 و نفت تهران در فینال جام حذفــی خبر داد. طبق برنامه جدیــد این دیدار رأس

 ساعت 20:30 فردا در خرمشهر برگزار می شود.

درحاشیه

مسئوالن باشگاه فوالد خوزستان تمایلی برای ادامه همکاری با نعیم 
سعداوی ندارند و به گزینه های دیگر فکر می کنند. آخرین اخبار اهواز 
حاکی از آن است که هیئت مدیره باشــگاه فوالد خوزستان، از نعیم 
سعداوی عبور کرده و قرار است کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه تغییر 
کند. گزینه جدی فوالد خوزستان جهت جانشینی سعداوی برای فصل 
بعد عبدا... ویسی است. فوالدی ها در تماس با ویسی، خواهان مذاکرات 
جدی تر با این مربی هستند و احتمال حضور وی در این تیم زیاد است. 
از طرفی ویسی یکی از گزینه های گسترش فوالد هم محسوب می شود؛ 
اما برخی واسطه ها که با مالک این باشگاه ارتباط دارند، در صدد آوردن 
بوناچیچ به این تیم هستند تا او هدایت آبی پوشان تبریزی را برعهده 

بگیرد.

سرمربی تیم ملی کمتر از 20ســال ایران، در پاســخ به این سوال که 
از عملکرد بازیکنانش راضی اســت یا نه، گفت: همه چیز خوب اســت. 
دیگر زمان پرداختن به مسائل و مشکالت نیســت؛ به همین بازیکنان 
توجه می کنیم. ما آماده ایم که از تمام پتانســیل تیم اســتفاده کنیم. 
امیر حسین پیروانی درباره اینکه آیا تغییری در وضعیت امید نورافکن، 
بازیکن استقالل و کاپیتان تیم ملی به وجود آمده و اینکه آیا او به این تیم 
اضافه می شود یا نه، افزود: درباره نورافکن هیچ اتفاقی نیفتاده است. او 
می توانست به تیم ما کمک کند. وی  ادامه داد: نورافکن بازیکنی است که 
در تیم جوانان رشد کرد؛ موقعی که در تیم ما بود سابقه ای در لیگ نداشت 
و در تیم ملی جوانان مطرح شد. توقع من این بود که به عنوان یک ایرانی 

نورافکن برای ما بازی کند. مسابقات جهانی است و تبعات جهانی دارد.

بی اطالعی خانواده وزنه بردار اصفهانی
از پناهنده شدن وی؛

 احسان بیاتی در دسترس نیست
 در مسابقات المپیک پیش کسوتان جهان که در نیوزیلند 
برگزار شد، احسان بیاتی در دسته 69 کیلوگرم بر سکوی 

نخست ایستاد.
این وزنه بردار اصفهانی که سابقه چندین دوره قهرمانی 
در رده پیشکســوتان جهان را دارد، بــه همراه کاروان 
وزنه برداری ایــران به کشــور بازنگشــت و خبرها از 

باقی ماندن وی در نیوزیلند حکایت دارد.
در پی عدم بازگشت وی به کشور، شــایعاتی پیرامون 
پناهنده شدن این ورزشــکار به نیوزیلند وجود دارد و 
وی در این مدت پاســخگوی تماس های فدراسیون و 
اطرافیانش نبوده است. بیاتی کارمند شرکت ذوب آهن 
است که در لیگ برتر وزنه برداری نیز مربی گری این تیم 
را بر عهده داشت؛ اما مشخص نیست که وی قصد جدی 
برای سکونت در خارج از کشور دارد یا اینکه با تاخیر به 
کشور بازخواهد گشت. در پی شایعات مطرح شده علیرضا 
شیخ االسالمی، رییس کمیته پیشکسوتان فدراسیون 
وزنه برداری، درخصوص بازنگشــتن احسان بیاتی به 
کشور تاکید کرد: احسان بیاتی یکی از خوش سابقه ترین 
وزنه برداران تیم ملی پیشکسوتان کشورمان در سفرهای 
برون مرزی بود، وی در 7 سفر مسابقات جهانی و المپیک 
در رده سنی پیشکســوتان همراه تیم به خارج از کشور 
اعزام شــده بود. وی بیان کرد: به هیچ وجه باور کردنی 
نیست اگر بخواهد در کشور دیگر پناهنده شود، همچنین 
چند روز از مهلت ویزای بیاتــی در نیوزیلند باقی مانده 
اســت؛ بنابراین به طور قطعی نمی شــود نظر نهایی را 
صادر کرد و در حال  بررسی های بیشتر از سوی مراجع 
ذی صالح هستیم، هر چند بیاتی راه های تماس خود را 

قطع کرده است و پاسخگوی تلفنش نیست.
این مقام مسئول، از خانواده بیاتی درخواست کرده اگر 
از وی اطالعی دارند، به فدراسیون خبر بدهند؛ 
اما بررسی ها نشــان می دهد که همسر وی در 
اصفهان بوده و از وضعیت همسرش بی اطالع 
اســت و بر اســاس پیگیری های صورت گرفته، 

خانواده بیاتی نیز نگران وضعیت وی هستند.
پس از قهرمانی بیاتی در مسابقات المپیک پیشکسوتان 
جهان، این وزنه بــردار طی گفت وگویی بــا فارس، از 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن تشکر کرد؛ اما گفته می شود 
به  دالیلی از جمله پرداخت نشدن کامل هزینه اعزام به 
این رقابت ها، از مسئوالن این کشور گالیه هایی داشته 
اســت، با این حال تا زمانی که اطالع موثقــی از وی به 
 دســت نیاید، نمی توان اظهارنظر درستی در این رابطه 

داشت.

عبور هیئت مدیره 
باشگاه فوالد از سعداوی

نورافکن از تیم ملی
جا می ماند؟

چهارمیــن دوره بازی هــای همبســتگی 
کشورهای اســالمی از 22 اردیبهشت 
تا 1 خردادماه به میزبانی جمهوری 
آذربایجان و در شــهر باکو برگزار 
خواهد شــد. مســابقات کاراته در 
بخش مردان و بانوان در حالی طی 
روزهای 22 و 23 اردیبشهت ماه برگزار 
خواهد شد که کاراته کارهای ایرانی دیروز 
راهی محل برگزاری مســابقات شدند. حسین 
روحانی، قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی که طی چند سال اخیر 
به عنوان مربی تیم  ملی در کنار ملی پوشان حضور داشته، همچنان به 
دلیل مشکالت شخصی ممنوع الخروج است و به همین دلیل نمی تواند 
تیم ملی را در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی همراهی کند.این 
در حالی است که مشکل روحانی از سال گذشته مطرح شده و حتی زمانی 
که سیدحسن طباطبایی سرپرست فدراسیون کاراته بود، به این قهرمان 
وعده داد که مشکالت شخصی او را از طریق فدراسیون کاراته حل کند؛ 
اما این اتفاق در آن مقطع رنگ حقیقت به خود نگرفت. تیم ملی کاراته در 
حالی سال گذشته راهی مسابقات قهرمانی جهان شد که روحانی به دلیل 
ممنوع الخروج بودن از پای پرواز به خانه بازگشت؛ اما طبق گفته  های وی، 
سرپرست وقت فدراسیون قول رفع مشکل او را داده بود، اما حاال پس از 
گذشت ماه ها شاهدیم که قهرمان کاراته ایران )که سال های سال برای 
کاراته کشورمان در رویدادهای مختلف مدال آوری کرده بود(، همچنان 
با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند و عالوه بر حل نشدن، مشکل 
او گویا به فراموشی نیز سپرده شده است. به هر حال این روزها شاهدیم 
که حسین روحانی با پیشنهاد خوبی از سوی یکی از کشورهای آسیایی 
روبه رو شده و در صورتی که هر دو طرفین به توافق نهایی برسند روحانی 
باید راهی مقصد شود، اما با توجه به مشکالت مالی که این قهرمان دارد 
و باعث ممنوع الخروج شدن او شده، آیا او می تواند به هدف خود برسد یا 
اینکه این فرصت بزرگ از کاراته ایران و روحانی گرفته خواهد شد؟به هر 
حال امیدواریم که محمدصادق فرجی رییس فدراسیون کاراته که سال 
گذشته با کسب رای اعتماد از سوی اعضای مجمع به عنوان رییس چهار 

سال آینده این فدراسیون انتخاب شده، برای رفع مشکل مربی تیم 
ملی قدم بردارد. به هر حال روحانــی در حال حاضر مربی تیم ملی 

ایران است.

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا که به تماشای 
دیدار تنیس اوپن مادرید نشسته بود، 
با واکنش منفی هــواداران حاضر 
در اســتادیوم روبه رو شد. پیکه 
به خاطر موضــع گیری های ضد 
رئالی که داشــته، همــواره مورد 
انتقاد هواداران رئــال بوده و حتی 
در ســفرهایی که به همراه تیم ملی 
اسپانیا به سرتاسر این کشــور داشته، مورد 
انتقاد هواداران نقاط مختلف اســپانیا نیز قرار گرفته اســت. او که 
برای دیدار دوستش دیوید فرر، مقابل میخائیل کوکوشکین رقیب 
قزاقستانی، به مادرید رفته بود، با واکنش های متعددی روبه رو شد. 
وقتی تصویر او روی اســکوربورد به نمایش درآمد، حاضرین با هو 
کردن و ســردادن شــعارهای رئال مادرید، اعتراض خود به مدافع 
30ساله را نشان دادند. او که در کنار 4 نفر دیگر از دوستانش در حال 
تماشای بازی بود، تا پایان بازی هیچ واکنشی نشان نداد و سعی کرد 

حساسیتی ایجاد نکند.

منابع خبــری در آلمان بر ایــن باورند که 
شــایعه مذاکره باشــگاه آرسنال با 
ســرمربی موفق دورتموند جدی 
شــده و به مرز یک خبر رســمی 
رسیده است. ســان لندن در یک 
گزارش خبری، از مذاکره پنهان 
مقامات باشگاه آرسنال با سرمربی 
تیم فوتبال باشگاه بروسیا دورتموند 
خبر داد. در پی انتشــار این خبر باشــگاه 
آرسنال بالفاصله دســت به تکذیب زد؛ اما برای تکذیب این اتفاق 
رسمی دیگر دیر شده بود. مشخص شــده که آرسنال دیگر آرسن 
ونگر را نمی خواهد و به دنبال مربی بزرگی در حد و اندازه های توخل 
است. در آن سوی میدان، دورتموند نیز واکنش مبهمی نشان داده 
و از عالقه شدید خود به حفظ این مربی ســخن نمی گوید. به نظر 
می رســد طرف آلمانی نیز چندان برای حفظ سرمربی خود تالش 

نمی کند.

در هفته های اخیر و پــس از مصدومیت 
روبــرت لواندوفســکی مقابل رئال 
مادرید، بســیاری از رسانه های 
آلمان از جذب مهاجمی جدید 
لواندوفسکی  برای پشــتیبانی 
صحبت کردنــد. ماریو گومز که 
ســابقه حضور در بایــرن مونیخ 
را در کارنامــه دارد بــه عنوان یکی 
از گزینه های احتمالی مطرح شــده بود؛ 
اما این مهاجم 31 ســاله می گوید با حضور لواندوفســکی ترجیح 
می دهد به بایرن مونیخ برنگــردد. گومز در مصاحبه با ZDF گفت: 
بازگشت به بایرن مونیخ؟ من شرایط خودم را خوب درک می کنم. 
لواندوفسکی یک مهاجم ایده آل اســت و من در بایرن مونیخ فقط 
نقش کوچکی خواهم داشت. من از دوران حضورم در بایرن مونیخ 
لذت بردم. من مردم و شایعاتی که پخش می شود را درک می کنم 
اما پاســخ من روشن اســت. من مطمئنم بایرن مونیخ فصل آینده 
دوباره به کسب عناوین حمله خواهد کرد. شما هر فصل نمی توانید 
2 یا 3 عنوان قهرمانی کسب کنید. من معتقدم که بوندس لیگا در 

سالیان آتی سورپرایزهایی خواهد داشت.

حسین روحانی ممنوع الخروج شد

پاتک مادریدی ها به حمالت مدافع بارسا؛

هو شدن ستاره فوتبال!

انتقال توخل به آرسنال جدی تر شد

گومز: 
 قصد بازگشت

به بایرن مونیخ را ندارم

خبر روز

اتفاق روز

فوتبال جهان

نوسان ذوب آهن با یحیی و مجتبی
سبزپوشان اصفهانی این فصل لیگ برتر را در حالی با یحیی 
گل محمدی روی نیمکت شروع کرد که موفق شده بودند دو 
سال متوالی قهرمان جام حذفی شوند و در لیگ برتر هم در 
جمع مدعیان حضور داشته باشند؛ اما شاگردان گل محمدی 
فصل را بسیار بد شــروع کرده و  در هفت هفته ابتدایی لیگ 
تنها به یک پیروزی دســت یافتند. این امر موجب شــد تا 
مدیران باشگاه دست به برکناری گل محمدی بزنند و مجتبی 
حسینی، مربی و دســتیار گل محمدی را به عنوان سرمربی 

انتخاب کنند.
مجتبی حسینی تا پایان نیم فصل نخست، عالی کار کرد و در 
8 بازی موفق به کسب 6 پیروزی و 1 تساوی و تنها 1 شکست 
شد و این نتایج خوب، باعث شــد تا سبز پوشان با 25 امتیاز 
در رده ســوم قرار گیرند و به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی 

مطرح شوند.
اما ذوب آهن در نیم فصل دوم عملکرد متفاوتی داشــت و از 

هفته 19 تا 24 نتوانســت به پیروزی برسد و 4 
شکست متحمل شــد و 2 تساوی به دست آورد؛ 

همین کافی بود تا سبز ها از قهرمانی و حتی کسب سهمیه دور 
شوند و در پایان لیگ برتر با 12 برد، 10 تساوی و 8 شکست و 

کسب 46 امتیاز، در جایگاه چهارم قرار گیرند.
حسین چرخابی، کارشناس فوتبال اصفهان، در گفت وگو با 
زاینده رود درباره عملکرد ذوب آهن  در این فصل از رقابت های 
لیگ برتر، اظهار داشت: هرچند تیم ذوب آهن  در این فصل 
لیگ برتر با تغییراتی روی نیمکت روبه رو شــد، ولی شرایط 
نســبتا متعادلی را تجربه کرد و قرار گیــری در رتبه چهارم 
با توجه به امکانات و نقل و انتقاالتــی که در این تیم صورت 
گرفت، عملکرد مطلوبی برای سبزپوشان اصفهانی محسوب 
می شود. وی در ادامه با اشاره به دیدار نهایی جام حذفی گفت: 
تیم ذوب آهن باوجود کســب دو مقــام قهرمانی متوالی در 
رقابت های جام حذفی، در این فصل نتوانست به فینال راه یابد 
و باید چشم انتظار پیروزی تیم تراکتورسازی تبریز در برابر 
نفت تهران باشد تا بتواند ســهمیه حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا را به دست آورد.
چرخابی افزود: ذوب آهن اگر بخواهد در فصل آینده لیگ برتر 
و احتماال لیگ قهرمانان آسیا حضور مقتدرانه ای داشته باشد، 
باید به فکر تقویت نیمکت خود بوده و با  بازیکنان بهتری در 

لیگ هفدهم حضور یابد.
سپاهان برای مدعی شدن، نیاز به بازیکنان بزرگ 

دارد
ســپاهان فصل شــانزدهم را با عبد ا... ویسی به عنوان 
سرمربی و بازیکنان جوان آغاز کرد؛ به گونه ای که چندین 
بازیکن باتجربه و خوب با عنوان جوان گرایی، از این تیم خارج 
شدند و میانگین سنی تیم چند سالی کاهش یافت. سپاهان 
در طول فصل افت و خیز های زیادی داشت و در نتیجه گیری 
ثبات نداشت؛ به طوری که این تیم در نیم فصل اول فقط 22 
امتیاز کسب کرد. 6 پیروزی، 5 شکست و 4 تساوی حاصل کار 
طالیی پوشان در نیم فصل نخست بود. در نیم فصل دوم البته 
اوضاع کمی بهتر شد؛ اما سه شکست متوالی در هفته های 20 
تا 22 لیگ، شرایط را برای سپاهان سخت کرد. در ادامه نیز 
عبدا... ویسی از سمت خود برکنار شد و زالتکو کرانچار هدایت 

تیم را برای 6 هفته پایانی بر عهــده گرفت. با وجود عملکرد 
نسبتا خوب کرانچار با سپاهان و کسب 4 پیروزی، 1 تساوی 
و 1 شکست، سپاهان نتوانست به جایگاهی بهتر از پنجمی 
برسد و در پایان 30 هفته تالش و به دست آوردن 12 پیروزی 
و 9 تساوی و متحمل شدن 9 شکست، سپاهان، پرافتخار ترین 
تیم لیگ برتر با 45 امتیاز و فاصله ای 21 امتیازی با قهرمان 

لیگ، پنجم شد.
چرخابی  درباره عملکرد سپاهان در این فصل از رقابت های 
لیگ برتر نیز اظهار داشــت: تیم فوتبال سپاهان با توجه به 
ناکامی در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر، جوان گرایی 
با کاهش هزینه ها را در تیم خود اعمال کرد و عبدا... ویسی 
را برای دستیابی به این هدف به عنوان سرمربی خود انتخاب 
کرد. وی تصریح کرد: پس از حضور ویسی در سپاهان، صحبت 
از حضور چند بازیکن مطرح اســتقالل خوزستان شد که از 
میان آنها فقط موسی کولیبالی به سپاهان پیوست و از همان 

ابتدای کار، سپاهان به عنوان یک تیم مدعی ظاهر نشد.
کارشــناس فوتبال اصفهان بــا بیان اینکه با ورود ویســی 
به ســپاهان، دگرگونی عظیمی در ســپاهان به وجود آمد، 
خاطرنشان کرد: متاســفانه نتیجه گیری تیم ویسی در حد 
انتظار نبود و به همین دلیل مدیران سپاهان، زالتکو کرانچار 
را جانشین ویسی کرده و پس از ورود این مربی کروات، سبک 
بازی ســپاهان دچار تغییر و تحوالت اساسی شد. وی ادامه 
داد: دگرگونی به وجود آمده در ســپاهان مثبت بود و نهایتا 
به مقام پنجمی لیگ برتر ختم شد؛ اما متاسفانه در فوتبال ما 
مقام پنجمی با چهاردهمی تفاوت خاصی ندارد؛ به این دلیل 
که میزان پاداش تیم ها در رده بندی آنها تاثیر خاصی ندارد. 
چرخابی بیان کرد: سپاهان تیم بسیار بزرگی است و عوامل 
باشگاه سپاهان بایستی به این نکته توجه کنند که تیم بزرگ 
نیاز به بازیکنان بزرگ دارد و اگر کرانچار قصد ادامه دادن با 

همین بازیکنان را داشته باشد موفق به 
کسب عنوان قهرمانی و حتی سهمیه 

نخواهد  آسیایی 
بــود و این 
ن  ها ســپا
منــد  ز نیا
ت  ا تغییــر
اساسی است.

بررسی عملکرد دو تیم اصفهانی در لیگ شانزدهم؛

مدعیانی که چهارم و پنجم شدند
پرونده شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر، جام خلیج فارس، در حالی برای فوتبال اصفهان 
با قرار گیری ذوب آهن در رتبه چهارم و سپاهان در جایگاه پنجمی بسته شد که هر دو تیم در مقطعی 

از فصل ادعای قهرمانی داشتند.

سمیه
مصور

قاب روز

تعدادی از بازیکنان پرســپولیس از جمله سید جالل حســینی، وحید امیری، علیرضا 
بیرانوند و علی علیپور به همراه کریم باقری و اصغر نیک ســیرت )مترجم برانکو( صبح 

دیروز  در یکی از مراکز سازمان انتقال خون حضور پیدا کرده و خون خود را اهدا کردند.

مزایده پرسپولیسی ها در سازمان انتقال خون

دانشگاه هنر اصفهان 
م الف: 40631

دانشگاه هنر اصفهان در نظــر دارد تعدادی از خودروهای 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد از تاریخ 96/2/24 

لغایت 96/2/25 از ســاعت 8 لغایت 15 به امور حقوقی و قراردادهای 

دانشگاه به نشــانی خیابان حکیم نظامی- چهارراه خاقانی مراجعه 

نمایند )هزینه آگهی از برنده دریافت می شود(.
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شهرداری و سپاه پاسداران، همپای هم فعالیت می کنند

شهردار اصفهان در مراســم تکریم و معارفه فرمانده بسیج شهرداری اصفهان از همکاری بسیار 
 خوب و سرشــار از صفا، صمیمیت و با صداقت  بسیجیان شــهرداری اصفهان با مجموعه سپاه

 طی سال های اخیر خبر داد.

اخبار

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، تقیه را یکی از مسائل مهم 
موجود در وحدت دانســت و خاطرنشان کرد: برخالف تصور 
برخی که تقیه را ترس معنا می کنند، معنای واقعی تقیه وقایه 

و حفظ وحدت است.
وی با اشاره به تالش علمای اهل ســنت برای حفظ وحدت، 

گفت: در روایات شیعه ذکر شــده است که اگر کسی در صف 
نماز جماعت اهل تسنن حضور پیدا کند خداوند به او ثواب نماز 
در صف نماز جماعت پیامبر اکرم)صلی ا... علیه و آله( را عطا 
می کند، این به معنای عدول ائمه ما از حقانیت شیعه نیست، 
بلکه به این معناســت که ائمه معصومین)علیهم السالم( بر 

موضوع وحدت تاکید داشــته و نگاه ویژه ای به حفظ وحدت 
میان شیعه و سنی دارند.

امام جمعه اصفهان بیان کرد: قرآن اهــل کتاب را به وحدت 
براساس مشــترکات دعوت می کند، بین اهل سنت و تشیع 
که 90 درصد موارد مشترک اســت، مسلما می توان وحدت 

برقرارکرد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکــه وجود وحدت تقابلی با 
بررسی مسائل دینی ندارد، تصریح کرد:  در قرون گذشته کسی 
کمر همت را برای تفرقه بین مسلمانان نبسته بود، اما امروزه 

دشمنان تمام تالش خود را به کار گرفته  تا ایجاد تفرقه کنند.
وی وجود وحدت را خنثی کننده نقشه های دشمن دانست 
و عنوان کرد: دشمن در تالش است تا از روش های مختلف از 
مذهب، زبان، جغرافیا تا منش و رفتار مسلمانان را از یکدیگر 

جدا کرده و بین آنها تفرقه بیندازد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه تالش دشمن 
در ایجاد تفرقه بین مســلمانان پس از پیروزی انقالب شدت 
گرفته است، عنوان کرد: وهابیت ســاخته انگلیس در میان 
اهل سنت و آلت دســتی برای اجرای اوامر آنهاست که همه 
باید با آنها به شدت برخورد کنیم.آیت ا... طباطبایی نژاد افزود: 
جمعی شیعه نما نیز در انگلیس و با هزیه آنها شبکه تلویزیونی 
در اختیار دارند و برای هتاکی به مقدسات و بزرگان اهل سنت 
فعالیت می کنند  که بارها رهبر معظم انقالب آنها را به عنوان 
شیعه انگلیسی معرفی کرده  و در کنار وهابیت قرار داده اند. وی 
با اشاره به حرام بودن توهین به مقدسات اهل سنت بنابر فتوای 
مقام معظم رهبری، خاطرنشــان کرد: بنابر آیات قرآن کریم 
یهود و نصارا هرگز از مسلمانان دست برنمی دارند تا زمانی که 

از آنها تبعیت کنند.

امام جمعه اصفهان :

دشمن از هر ابزاری برای تفرقه استفاده می کند

در شهر

 روحانی یکشنبه
 به اصفهان سفر می کند

حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی در ادامه 
ســفرهای انتخاباتی خود، برای دیدار با مردم شریف 

اصفهان به این  استان سفر می کند.
سید علی نکویی، رییس ســتاد انتخاباتی دکتر حسن 
روحانی در اســتان اصفهان با اعالم ایــن خبر اظهار 
کرد: دکتر روحانی، روز یکشــنبه 24 اردیبهشت ماه 
 برای دیدار با مردم شــریف اســتان به اصفهان سفر 

خواهد کرد.
وی در خصوص برنامه های این سفر گفت: برنامه ریزی 
این سفر در شورای سیاست گذاری ستاد در حال انجام 
اســت و جزییات مربوطه متعاقبا خدمت مردم شریف 

اصفهان اعالم خواهد شد.
نکویی در پایان از همه، گروه ها، اقوام، اقشــار و دیگر 
 آحاد مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم، حضوری 

پر شکوه برای ایران را به نمایش بگذارند.

سامانه بارشی جدید وارد استان می شود؛

باز باران!
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: سامانه بارشــی که چند روزی بر 
 آســمان اصفهان ســایه  انداخته بود از استان خارج 

شد.
حسن خدابخش بابیان اینکه در روزهای آینده به تدریج 
شاهد افزایش ابر خواهیم بود، گفت: بر اساس بررسی 
نقشه های هواشناســی از روز پنجشنبه سامانه بارشی 
جدیدی مناطق غرب و جنوب اســتان را فراگرفته و تا 
روز جمعه به سایر مناطق استان گسترش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه از روز گذشته، دمای هوا چهاردرجه 
افزایش پیدا کرد، گفت: خــور و بیابانک با 24 درجه 
گرم ترین نقطه استان و میمه با پنج درجه سانتی گراد 

خنک ترین نقطه استان است.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان در پاسخ به این ســوال که آیا شدت بارش ها 
در آخر هفته به شــدت بارش  روز های گذشــته است 
یا خیر، گفت: ســامانه جدیــد قوت ســامانه قبلی را 
نخواهد داشــت و احتمال صدور اخطــار کم خواهد 
 بــود ولــی در صــورت لــزوم اطالعیه هایــی صادر 

خواهد شد.
خدابخش خاطرنشان کرد: اواخر هفته باید انتظار بارش 

نزوالت آسمانی را داشته باشیم.

اســتاندار اصفهان در همایش دختران رای اولی اظهار کرد: 
این انقالب و نظــام الهی با فداکاری و از جان گذشــتگی و 
خون هزاران شهید بنیان نهاده شــده و در جهان بی بدیل 

و بی نظیر است.
وی افزود: دختــران رای اولی، جوانه هــای درخت انقالب 
هستند که شکفته  شــده اند تا عدالت را در جامعه گسترش 
دهند.رســول زرگر پور تصریح کرد: انقالب اسالمی همواره 
متکی به رای مردم بوده و برای رسیدن به شایسته ساالری 
به نظر مردم مراجعه کرده تا افراد اصلــح برای اداره جامعه 

برگزیده شوند.

زرگر پور با اشاره به بیش از 76 هزار رای اولی در استان که 
امســال پای صندوق های رای می روند، یادآور شــد: آنها با 
شرکت در انتخابات، اولین تجربه رسمی خود را در مشارکت 
اجتماعی و سیاسی به  ثمر می نشانند و بلوغ خود را به جامعه 
نشان می دهند. وی خاطر نشــان کرد: وظیفه اصلی همه ما 
شرکت در انتخابات است که باید پرشور و باانگیزه و بصیرت 
در آن حضور یافت و برای یک انتخــاب آگاهانه معیارهای 
درســتی تعریف کرد. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه آثار 
انتخابات مربوط به همه مردم است، یادآور شد: یکی از دالیل 
اهمیت انتخابات این اســت که تاثیر آن تا سال ها در کشور 

باقی خواهد ماند. وی اضافه کرد: شــرکت در انتخابات مهم 
است، اما مهم تر از آن این اســت که آگاهانه در آن شرکت 
کنیم. زرگر پور تصریح کرد: 29 اردیبهشت روز سرنوشت ساز 
و مهمی است؛ چرا که از یک طرف رییس جمهور و مسئول 
اداره کشــور را انتخاب می کنیم که کلیه وزرا و مدیران کل 
کشور هم در این فرآیند انتخاب می شــوند و از طرف دیگر 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روســتا برای اداره شهر در 
نظر گرفته می شوند. استاندار اصفهان یادآور شد: اصفهان در 
روز انتخابات، صاحب پنجمین کرسی نمایندگی مجلس را 

نیز انتخاب می کند.
وی در پایــان تاکیــد کرد: برگــزاری انتخابــات همچون 
ســال های قبل باید با در نظر گرفتن مشخصه های امنیت 
و آرامش، سالمت، ابهت و شــکوه چشمگیر و همراه با نتایج 

وحدت بخش برگزار شود.

استاندار اصفهان خبر داد:

حضور بیش از 76 هزار رأی اولی در استان اصفهان

نماینده ولی فقیه و امام جمعه  اصفهان در دیدار با علمای اهل سنت و شیعه مهاجر افغان با اشاره به لزوم 
حفظ وحدت در بین مسلمانان، گفت: وحدت یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که در اسالم به آن 

پرداخته شده و احادیث متعددی از پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( در این مورد موجود است.

شهرداری

تدوین شناسنامه محالت؛ 

 برنامه ریزی موثر 
برای تعالی فرهنگ شهر

مدیر اجرایی رصد خانه فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان اظهارکرد: 
گوشه گوشه بافت تاریخی شهر اصفهان از محله هایی تشکیل شده 
که برخی از آنها قدمتی چند صد ســاله دارند و با قدم زدن در چنین 
مکان هایی تاریخ و فرهنگ شهر اصفهان را می توان به خوبی احساس 
کرد.مصطفی نباتی نژاد ادامه داد: یکی از برنامه هایی که سال گذشته 
در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت، تاسیس دفترخانه فرهنگی 
اجتماعی بود تا مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در این مکان 

مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
مدیر اجرایی رصد خانه فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان درباره نحوه 
تدوین شناســنامه فرهنگی اجتماعی محــالت اصفهان گفت: یک 
مجموعه مجلد ۱6 جلدی در ۵ هزار صفحه تهیه و همزمان با هفته 
نکوداشت اصفهان رونمایی شــد. وی ادامه داد: شناسنامه فرهنگی 
اجتماعی محالت اصفهان یک نمای هویت نشان است که به منظور 
بررسی ارائه نظام مند مؤلفه های فرهنگی اجتماعی اعم از کالبدی و 

اجتماعی ناظر به بافت محله، منطقه و شهر مهیا شده است.
نباتی نژاد از جمله اهداف این شناسنامه را برنامه ریزی موثرتر برای 
توســعه و تعالی فرهنگی اجتماعی محالت شــهر اصفهان خواند و 
 تاکید کرد: شناســنامه فرهنگی اجتماعی محالت اصفهان به نوعی 
دایره المعارفی از اطالعات فرهنگی اجتماعی هر محله و مناطق شهری 

اصفهان است که شاخص های آن به روز رسانی خواهد شد.

مدیرمنطقه ۶ شهرداری اصفهان:

خیابان سجاد برای تردد آسان 
معلوالن، مناسب سازی می شود

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان اظهار کرد: معابر شهر باید برای حضور 
بیشتر جانبازان و معلوالن در جامعه مناسب سازی شود.منصور نجفی 
افزود: در همین راستا مناسب سازی خیابان سجاد آغاز و تا ۳ ماه آینده 
نیز تکمیل می شود. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان ادامه داد: مناسب 
سازی و جدول گذاری پیاده روهای کوی استادان نیز برای تردد روان 
معلوالن، جانبازان و سالمندان در دست اجراست. نجفی با اشاره به دیگر 
پروژه های منطقه عنوان کرد: در سال جاری نیز  فرهنگسرای حضرت 
قائم )عج( در خیابان شهید نیکبخت با مساحت 600 مترمربع و با اعتبار 

2 میلیارد تومان احداث می شود.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 آسفالت معابر منطقه 3 
با هدف بهبود سیما و منظر شهری

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: آسفالت معابر در راستای 
بهبود سیما و منظر شهری و تردد آســان شهروندان انجام می شود.

حسین کارگر افزود: در همین راستا امسال برای آسفالت معابرفرعی 
واصلی منطقه، 2 میلیارد و۵00 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته 
شده است. مدیرمنطقه ۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: در سال گذشته 
روکش آسفالت خیابان کمرزرین با استفاده از تکنیک ژئوکامپوزیت 
برای جلوگیری از تخریب آسفالت در فصل های مختلف سال انجام 

شده است.

     تحدید حدود عمومی )مرحله  اول(سال 
1396 مربوط به منطقه ثبت اسناد وامالک 

غرب اصفهان
2/344 پیرو آگهی نوبتی وابــاغ مفاد آراء وبه 
موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد واماک تحدید 
حدود رقبات زیر واقع دربخش 14 ثبت اصفهان 

بشرح زیر آگهی می شود 
1-ابنیه و اماک واقع در کوهانستان شماره14 

اصلی و فرعی زیر:
32- آقای محمد عزیزی فرزند رحیم به شماره 
شناسنامه1616 نسبت به 19)نوزده( حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه واقع در بخش 14 

ثبت اصفهان16/3/96
2-ابنیه و اماک واقع در جاوان به شــماره25 

اصلی و فرعی زیر:
3285- خانم مریم قلع ریز فرزند محمد حسن به 
ش.ش37259 و کد ملی1280798203-اصفهان 
ششــدانگ محل جوی متروکه پاک25/3285 
بخش14-ثبت اصفهان به مســاحت9/25 متر 
مربع)که در حال حاضر قسمتی از یکباب خانه 
می باشد و بایستی با آن تجمیع گرددکه بایستی 
با پاک3318 فرعی که به صورت  یکباب خانه  
 می باشــد تجمیع و کا"به صورت یکبا ب خانه

 می باشد.16/3/96
3-ابنیه وامــاک واقع در دســتجرد مورچا به 

شماره26 اصلی و فرعی زیر:
8302-خانم فاطمه صغری شیرانی بید آبادی 
بــه ش.ش38124 کــد ملــی1280806850 
اصفهان فرزند حســن ششــدانگ ســاختمان 
شماره26/8302 مجزی شده از26/914 بخش 
14 ثبت اصفهان به مساحت25/11 متر مربع که 
بموجب رای شماره139560302025010231 
مــورخ1395/5/10 در ســهم فاطمــه صغری 
شیرانی بید آبادی مستقر گردیده است.17/3/96

4-ابنیه و اماک واقع در فرطمان به شــماره27 

اصلی وفرعی زیر:
2145-آقــای اکبر ترکان رنانی فرزند حســین 
ش.ش285 –اصفهان نســبت به 18 حبه مشاع 
و آقایان حسن و محمد علی و مرتضی و محمد 
صــادق و رضا فرزندان حســین همگــی باقر 
صــاد ش.ش6563و6564و29و215و308-
اصفهان هر یک نســبت به 6 حبه مشاع و محمد 
و بهمــن فرزنــدان مصطفی هــردو باقرصاد 
رنانــی ش.ش1246و618-اصفهــان هــر یک 
نسبت به 2 حبه مشاع و خانم ها کبری و نسرین 
فرزنــدان مصطفــی هــر دو باقرصــاد رنانی 
ش.ش1104و1716 اصفهان هریک نسبت به یک 
حبه مشاع می باشدو اکرم ترکان رنانی فرزند 
ناصر ش.ش2482-اصفهان نســبت به 6 حبه 
مشــاع و احمد رضا ترکان رنانی فرزند ناصر 
ش.ش1354 نســبت به12 حبه مشاع می باشد 
ششــدانگ یک قطع زمین ساده به مساحت622 
متر مربع پاک27/2145 بخش14 ثبت اصفهان 
که با پاک27/309 تواما" تشکیل یک قطعه ملک 

را می دهد.18/3/96
5-ابنیه و اماک واقع د ر ولدان به شــماره 36 

اصلی و فرعی های زیر:
1856-حسین و اکبر واصغر و سکینه و خدیجه 
همگی خشایاری و زهرا خشایاری ولدانی همگی 
فرزندان علی به ترتیب به شــماره شناســنامه 
هــای877-38-22-1-9-20 صــادرات از 
اصفهان و عــزت ،عفت،رســول ،عباس همگی 
خشایاری و فاطمه وحســین خشایاری ولدانی 
همگی فرزنــدان رجبعلی به ترتیب به شــماره 
شناسنامه های1419-12711782222-1155-

2-38-1792 همگی صــادرات از اصفهان کما 
فرض اله طبق قانون ارث ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت503 متر مربع پــاک36/1856 که 
مقدار25/37 متر مربع آن در حد شرق و79/97 
متــر مربع آن در حــد جنوب و غــرب در طرح 

آتی تعریض گــذر قرار دار واقــع در بخش 14 
ثبت اصفهان مجزی شــده از پاک36/1334- 

96/3/20
2075-آقــای شــعبانعلی عباســی ولدانــی 
ش.ش1307 فرزند محمد کد ملی1283510189 
مــی باشــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
مســکونی تجاری شــماره2075 مجزی شده 
از پــاک36/1332 بخش 14 ثبــت اصفهان به 

مساحت117/59 متر مربع می باشد.96/3/20
2091- خانــم زینــب عباســی فرزنــد علــی 
شــماره  اصفهــان  شناســنامه699  بــه 
ملی1293131407 ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مساحت341/52  متر مربع پاک ثبتی 36/2091 
مجزی شــده از پاک 36/1045 بخش 14 ثبت 

اصفهان.96/3/20
6- ابنیه و اماک واقع در لیمجیر به شــماره 40 

اصلی و فرعی زیر:
459-آقایــان مرتضــی و رحیــم و رضــا  
همگــی محمد حســینی فرزنــدان مرحوم علی 
ش.ش432و6و336 اصفهان هر یک نســبت به 
چهارده حبه ود و پنجم حبه مشاع و بانو نصرت 
محمد حسینی لمجیری فرزند عباس ش.ش393-
اصفهان نســبت به چهارده حبه و دو پنجم حبه  
مشــاع و بانو ســکینه محمدی فرزنــد محمود 
ش.ش16 اصفهان نســبت به دو حبه و چهارده 
شانزدهم حبه مشــاع و آقایان تقی و حسین و 
علی همگی محمد حسینی فرزندان مرحوم کریم 
ش.ش9و582و2210 صــادره اصفهان هر یک 
نســبت به دو حبه و چهاره شصت  و پنجم حبه 
مشاع و آقای احمد محمد حسینی فرزند مرحوم 
کریم ش.ش8 خمینی شــهر نسبت به به دو حبه 
وچهرده شصت و پنجم حبه مشاع و خانم زهزا 
محمد حســینی فرزند مرحوم کریم ش.ش55-
اصفهان نســبت به یک حبه و هفت شــصت و 
پنجم حبه مشاع و خانم ها فاطمه و زهرا هر دو 

محمد حســینی فرزندان مرحوم اکبر به شماره 
ملی1273289129 و 1274249430 –اصفهان 
به قیمومیت مادرشان مهری صفری فرزند اکبر 
بالسویه به نســبت دو حبه و  چهارده شصت و 
پنجم حبه مشاع از 72 ششدانگ قطعه زمین پی 
کنی شده به شماره459 فرعی از 40 اصلی بخش 
14 ثبت اصفهان به مساحت 1393/27متر مربع 

می باشد.96/3/21
لذا در روزهای ذکر شــده به ترتیب از ســاعت 
8/30 صبح به بعد درمحل شروع وبعمل خواهد 
آمد وبه موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
اماک ومجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت 
میشــود که درســاعت مقرر درمحــل حضور 
بهم رســانند .چنانچه هریک از صاحبان اماک 
و نماینده قانونــی آنها درموقــع تحدید حدود 
حاضرنباشــند متعا قب ماده 15 قانون مزبور 
ملک آنها با حدود اظهار شده ازطریق مجاورین 
تحدید حدود خواهدشــد واعتراض مجاورین 
وصاحبان اماک که درموقع مقرر حاضرنباشند 
مطابق مــاده 20 قانــون ثبت ازتاریــخ تنظیم 
صورت مجلس فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد ومطابق ماده86 آییــن نامه قانــون ثبت 
معترض باید اعتراض کتبی خود را مســتقیما" 
به اداره ثبت تسلیم  وظرف مهلت یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتی دادخواست رابه 
مراجع ذیصاح قضایی تقدیم ورسید عرضحال 
اخذو به اداره ثبت ارایه نمایددر غیر اینصورت 
متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت وبــه اداره ثبت تســلیم واداره ثبت  
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد
 تاریخ انتشار:96/2/20

م الــف: 4446 حیــدری رئیــس  اداره ثبــت 
اسنادواماک منطقه غرب اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2133 | May 10, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



30
13

27
8

پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
کسی که سه خصلت در او باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فراهم 

می کند: خشنودى به مقدرات، صبر در بال و دعا در سختی و راحتی.

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396|13 شعبان 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2133| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2133,  May 10 
 2017 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

لبخندک

فیات 
بین آنهایی که فیات داشتند یک مثل دهان 
به دهان می گشت: اگر داری چند تا حیاط، 
بفروش بکن خرج فیات! یعنی اینکه فیات از بس خرج و مخارجش 
باال بود و زود به زود خراب می شــد، یک ثروت قارونی و حشمت 
سلیمانی برای نگهداریش الزم بود و انقدر چغر و بد بدن بود که کفر 
دارنده و تعمیرکار را همزمان درمی آورد. فیات131 )مثل افالطونی 
فیات( قیافه نداشــت، اما خوش تعمیر بود و هنرپیشگی هم کرد. 
ماشین حسن جوهرچی در سریال درپناه تو که رامین و مریم با آن 
به مسافرت ماه عسل نکبتی شان رفتند یا ماشین سروان محمدی 
در »مزد ترس« که با آن هم بچه اش را به مدرســه می رساند، هم 
دنبال خالفکارها می رفت و هم بــا علی عکاس و مهران قاچاقچی 
دور دور می کرد، همین 131 بود. اســم فیات را از حروف ابتدایی 
یک عبارت ایتالیایی گرفتــه بودند: کارخانــه ایتالیایی اتومبیل 
سازی تورین، اما به جز این اسم انصافا هیچ ربطی به ایتالیا، فراری، 
المبورگینی، دی توماســو و مازراتی یا حتــی آلفارومئو و النچیا، 
نداشت و بیشتر به نظر می رســید عموزاده الداست که بعد از علم 
کردن دیوار برلین به ایتالیا پناهنده شده و حاال افسرده و سیگاری 
در یک پیتزا فروشی، خمیر ورز می دهد.» سِینا« پسر فیات 131 
بود که چنگی به دل نمی زد و مثل یوردی کرایف هیچ وقت به پای 

پدرش نرسید.

3- قبل از مصاحبه، تحقیق کنید
بدون اطالعات و آمادگی قبلی در جلســه  مصاحبه 
شــرکت نکنید. وقتی برای مصاحبه کاری به جایی 
می روید، قبل از جلسه سعی کنید اطالعات مربوط 
به آن شرکت را پیدا کنید. درباره فعالیت ها، بیانیه 
ماموریت، چشــم انداز و... اطالعاتی کسب کنید و با 
دست پر در مصاحبه حاضر شوید. مثال از موقعیتی 
که قرار است در آن استخدام شوید، افرادی که در آن 
شرکت مشغول به کار هستند و مدیری که قرار است 

با او کار کنید، اطالعات به دست آورید. 
4-هوشمندانه سوال کنید

معموال در پایان مصاحبه کاری، از شما می خواهند 
که سواالت خود را از شرکت بپرسید. این موقعیت، 
زمان فوق العاده ای برای نشــان دادن هوشــمندی 
شماســت. به هیچ وجه نگویید: »ممنون، ســوالی 
ندارم« یا ســواالت کلی و بی ربط نپرسید. با علم به 
اینکه چنین سوالی از شما پرسیده می شود، قبل از 
اینکه وارد مصاحبه کاری شوید، خود را آماده کنید. 
مثال بگویید در ۶ ماه آینده جایگاه شغلی مورد نظر 

چه چشم اندازی خواهد داشت؟ 
5- ایده و نظر بدهید

اگر می خواهید مصاحبه کاری موفق و تاثیرگذاری 
داشته باشید، باید خود را پویا، خالق و توانا در حل 
مسئله نشــان دهید. مثال با آگاهی از زمینه  کاری، 
فعالیت و جایگاه شــرکت، ایده و نظراتی را که برای 
بهبود وضعیت به ذهنتان می رســد، مطرح کنید. 
حواستان باشد عالوه بر اینکه انتقاد شما باید سازنده 
باشد باید راه حلی هم برای رفع آن ارائه دهید؛ وگرنه 
قطعا نقد بدون ایده  برای بهبــود، فایده ای نخواهد 
داشت. چون با این کار عالوه بر اینکه نیرویی مفید و 
ایده پرداز به نظر می رسید، حسن نیت خود برای رفع 

مشکالت را هم ثابت کرده اید. 
۶- منفعل نباشید

واقعیت این اســت که کار کردن بخــش بزرگی از 
زندگی افراد را در برمی گیرد؛ بنابراین انفعال و منتظر 
ماندن برای پاســخ از طرف کارفرمــا، تا حد زیادی 
می تواند زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد و انگیزه 
رشد و پیشرفت را از شما بگیرد. وقتی وارد مصاحبه 
کاری می شوید، منفعل نباشید. این جلسات مانند 
جاده ای دوطرفه هستند. همان قدر که شرکت حق 
دارد از شما سوال کند، شــما هم حق دارید درباره 
آنها بدانید. سعی کنید ســواالت منطقی و درستی 
درباره چشم انداز، همکاران و محیط کار بپرسید. این 
اطالعات، دیدگاه مناسبی در مورد شغل به شما ارائه 
می دهند. مصاحبه کاری موفق یعنی مصاحبه ای که 
شما قادر خواهید بود آینده شغلی خود را تصور کنید 

و به شما اجازه  تصمیم گیری درست می دهد.

مهارت زندگی

در این مطلب می خواهیم کشــورهایی را به شما معرفی 
کنیم که زندگی در آنها به نسبت دیگر مناطق دنیا ارزان تر 
است و می توانید با سرمایه معمولی خود در این کشورها 

زندگی ارزان تری را تجربه کنید.
با ما همراه باشید تا با هم با کشورهایی که زندگی درآنها 

ارزان است آشنا شویم.
نپال

نپال، کشوری کوهستانی است که 
بلندترین قله دنیا یعنی اورســت 
در آن قرار دارد بــه همین دلیل 
بســیاری از مناطق این سرزمین 
آب و هوای سرد و یخ زده دارند، اما 
با این حال باز هم دیدنی و جالب 
است زیرا معابد کهن و روستاهای کوهستانی زیادی دارد 

که می تواند برای بازدید، اماکنی بکر باشند.
شاید اگر به طور کلی به نپال نگاه کنید اینطور به نظر آید که 
هزینه زندگی در آن از مکزیک گران تر است، اما به این دلیل 
نپال در رتبه هفتم قرار گرفته که برخی از شهرستان های 

آن از همه شهرهای مکزیک ارزان تر هستند. حتی کاتماندو 
که بزرگ ترین شهر و پایتخت این سرزمین بوده از بسیاری 

از شهرهای مکزیک ارزان تر است.
سوریه

شاید این روزها سوریه را تنها به 
دلیل جنگ هــا و درگیری هایی 
که در آن وجود دارد بشناسید، اما 
این موضوع چیزی از ارزان بودن 
سوریه برای زندگی کم نمی کند. 
ســوریه در گذشــته از زیباترین 
مناطق دنیا بود که امروزه با خاک و خون در آمیخته است. 
زندگی در سوریه حدود ۶3 درصد از ایاالت متحده آمریکا 
ارزان تر می باشد. مطمئنا ارزانی در سوریه به دلیل جنگ 
و ناامنی و عدم رفاه اســت زیرا همانطور که می دانید این 
سرزمین از سال 2011 میالدی درگیر جنگ داخلی شده 
و برای زندگی جای مناسبی نیست. در سال 2011 حدود 
250000 نفر در سوریه کشته شدند و بیش از ۴ میلیون 

بی خانمان گشتند.

ارزان ترین کشورهای دنیا برای زندگی)3(
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2133
افقی

1- بنیان گذار تخت جمشید و نخستین پادشاه 
هخامنشي

2-  پاندول - چین و چروک - کمک کننده
3- حشــره مزاحم - از ترکیب آن بــا آب گل 

ساخته مي شود - خرگوش -  از برونته ها
۴- زائو ترسان قدیم - شــکاف کوه - شایسته - 

هم به معني نیکي و هم نام یکي از جهت ها
5- از حروف الفبا - خرس دورنگه چیني - گروه 

ورزشي
۶- خمیده - جاده هواپیمــا - خویش پدري- 

رایحه
7-  غاري در مکه - نبرد - کاال

8-  رنگ مو - پارچه نخي ســاده - دشــمني - 
برهنه

9- بي مانند - حمام بخار - پیام رسان
10- اندوه - چمن آرا - بلند جاه - همسر زن

11- از رنگ هاست - کیمیا - عقاب سیاه
12- آرزوها - کوچک - خوردني چرب صبحانه- 

چاشني غذا
13- از طایفه هاي غیور کشور - خداحافظي - از 

بروج فلکي - آسمان جل
1۴- پیروي - خانه - تکیه کالم درویش

15- اثر یا اتوبیوگرافي کانت
عمودی

1- خالق تهافت الفالسفه
2- بنیان گذار  فرانسه نوین - کمانگیر باستاني- 

بهترین نوع سنگ
3-  الفت و دوستي - پدر بزرگ - بیماري - درون

۴-  شــریان حیــات - موجودي وحشــتناک 

افسانه اي - ظرف بزرگ مسي پلو - نان کاغذي
5- بزرگ خانــدان - دچار شــدن - از اعضاي 

دوگانه بدن
۶-  هوس خانم باردار - خوشبو - اجاره

7-  کفر - از اقوام ایران باستان - گسترده
8- عالمت جمع - واحد بوکس - اندازه لباس - 

پسوند همانندي
9-  لوله شیر گیاه - خنک کننده آبي و گازي - 

زبان ایران کنوني
10- بهانه - آبگینه - گلوله کاموا

11- نویسنده آلماني - رویکرد و توجه - برداشت 
محصول

12-  میوه نخســتین - دور زمین مي چرخد - 
سلطان - بله انگلیسي

13- بدي - عالمت جمع - وسیله داد و ستد - 
گزافه گویي

1۴- گزند - عضو تنفسي - فراموشکار
15- اثر دوما نویسنده فرانسوي
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کتاب» فقیرها و چند داستان دیگر«  اثر ژیگموند موریتس با ترجمه 
محمود تفضلی، مشتمل بر 116 صفحه برای چهارمین بار از سوی 

موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه بازار کتاب شد.
فقیرها، مجموعه ای است شامل 6 داستان اثر ژیگموند موریتس 
نویسنده مجاری االصل. محور اصلی این داستان ها فقراست که به 
شکل هنرمندانه بیان شده است. آثار ژیگموند موریتس در زمان خود 
محرک بزرگ و نیرومندی برای انقالب بود و نیش قلمش به طور 
مستقیم طبقات جبار و ظالم و حاکمان متجاوز را مورد حمله قرار 
داد. داستان فقیرها در این مجموعه بیانگر این شعار نویسنده است 

که نبرد اصلی در جامعه نبرد میان دو طبقه ثروتمندو فقیر است که 
در واقع از هم جدا بوده و در برابر یکدیگر قرار دارند.

کتاب» فقیرها و چند داســتان« دیگر شامل 6 داستان با عناوین 
هفت شاهی، فاجعه، آخور چوبی، یک بار سیر شدن، تحصیل مجانی 
در دبیرستان و فقیرهاست. در قسمتی از داستان» آخور چوبی« 
می خوانیم: در این وقت دو پسر جوان فکر می کردند که با بازگشت 
از گورستان و از برکت مرگ پدر بیچاره شان می توانند الاقل برای 
یک بار شکمی از عزا درآورند، اما دوباره صاحبخانه که برایشان دلمه 
کلم فرستاده بود با خودشان می گفتند که آدم بسیار نازنینی است. 

آیا تو آن گمشده ام هستی؟
وقتی که احســاس تنهایی مــی کنید و به 
تنگ آمده اید احتمال آنکــه انتخاب های 
ضعیف تری بکنید، باال می رود. اســتیصال 
برای دوســت داشــتن آدم را بــه کجا که 
نمی کشاند. با شکم خالی به خرید نروید چون 

هر غذای ناسالمی را انتخاب خواهید کرد!

»آیا تو آن گمشده ام هستی؟« 
باربارا دي آنجلیس

 

فقیرها 

در نــگاه اول، بــه نظــر 
می رســد طبیعــت یــک 
دایــره کامل ایجــاد کرده 
 کــه منظره باشــکوه پارک
 Kromlauer آلمان را قاب 
می کند، اما اگر کمی بیشتر 
نگاه کنید متوجه می شوید 
که این چشــم انــداز خیره 
کننــده نتیجه یــک توهم 
بصری هوشمندانه است. این 
پل قوسی که پل شیطان نام دارد، چشمان شما را فریب می دهد.

در سال 18۶0 ساخته شده و ظاهر دایره ای روستایی و طبیعی آن 
بااستفاده از انواع سنگ و مارپیچ های سنگی، درانتهای پل ایجاد 
شده اســت. این پل به طور خاصی طراحی شده که توهم بصری 
در ذهن ایجاد کند، اما چرا نام این پل شیطان است؟ هیچ چیزی 
درمورد شر بودن آن وجود ندارد، اما این نام به فریب دهندگی فرم 
آن اشــاره دارد. این پل با نمای فوق العاده ای که دارد یک مکان 
محبوب برای عکاسی پل اســت ولی راه رفتن روی این پل برای 

حفاظت از آن برای نسل های آینده ممنوع است.

 پلی که با انعکاسش
 شما را فریب می دهد

لوکس ترین 
جت خصوصی جهان

شــاید در ابتدا به نظر برسد که  
این یک هواپیمــای تبلیغاتی 
اســت، اما وقتی آن را از نزدیک 
ببینیــد متوجه خواهید شــد 
  B787   هواپیمای  دریــم الینر
دریم جت، اصال یک هواپیمای 
معمولــی نیســت ، بلکه یک 
هواپیمای لوکس است که شاید 
فقط افراد درجــه یک  دولتی یا 
سلبریتی های ثروتمند بتوانند آن را امتحان کنند.  این هواپیما که آن 
را به خاطر خاص بودنش  VVIP  می خوانند در حال حاضر بزرگ ترین 
جت خصوصی جهان اســت. این جت   230 میلیون پوندی در فرودگاه 
استانستد لندن به نمایش گذاشته شــد.  افرادی که بخواهند این جت 
رویایی را امتحان کنند  باید کل هواپیما را اجاره کنند که قیمت آن برای 
هر ساعت 20000 پوند خواهد بود. این بدین معناست که یک پرواز از 
لندن به  نیویورک حداقل 1۶0000 پوند هزینه خواهد داشت.   در حالی که 
بویینگ 787 استاندارد حداکثر ظرفیت 335 مسافر را دارد ، این هواپیما 
به مسافرانش فضای بیشتری می دهد و فقط   30 مسافر خوش شانس 

می توانند در این هواپیمای رویایی سوار شوند. 

این کامیون نه تنها یکی از بزرگ ترین کامیون های جهان محســوب 
 می شود، بلکه به شدت عجیب اســت. این کمپانی پس از تولید مدل

 T 282 C تصمیم گرفت تا بزرگ ترین کامیون در جهان را تولید کند. 
این عنوان برای شــرکت آلمانی با پرداخت هزینه های مازاد و صرف 
ساعت ها کار به دست آمد. این سازه که بیشتر شبیه ساختمان بلند است، 
بیشترین ظرفیت حمل را دارد. عالوه بر این ساختار به سامانه حرکتی 
ac+ لیترونیک مجهز است که با یک گزینه اختیاری به استخراج قدرت 
از یک موتور دیزلی کمک می کند. این سامانه به کاهش مصرف سوخت 
و افزایش قدرت عملکردی در این غول عظیم کمک می کند. وزن این 
سازه خودرویی به 203 تن می رسد و می تواند 3۶5 تن بار را با خود حمل 
کند. موتورهای پشتیبانی این هیوال نیز به شدت شگفت انگیزند.  قدرت 
تولیدی این موتورها حدود ۴023 اسب بخار است. این خودرو همچنین 

به فناوری تزریق سوخت پاک مجهز است.

بزرگ ترین  کامیون جهان
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تصاویر روز

نمایی از کلیسایی به ارتفاع 16 متر در ایسلندنمایی خیره کننده از طلوع خورشید در ونیز

چگونه در مصاحبه کاری 
موفق باشیم)2(
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