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سراشیبی رکود صنایع دستی

11

  نوسانات ارزی، صنایع دستی را با چالش مواجه کرده و باعث
 رکود در این حوزه شده است؛  

4

ثبت ملی 91 میراث ناملموس در استان اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
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محدودیت برداشت »آب« در باال دست زاینده رود اعمال می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
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9 سرابی به نام گرجستان

۱۸۰۰ هکتار اراضی باغی 
استان در حال نابودی

11

8

 سجاد شهباززاده 
در راه»سپاهان«

10
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راهکارهای ورود سرمایه های خانگی به اقتصاد توسط مجلس ارائه شد؛

خداحافظی با »ارز بالشتی«
بحران ارزی و سرگردانی ســرمایه ها از جمله اصلی ترین مسائل 
پیش روی فضای اقتصادی کشور است در حالی که مردم از فضای 
تولید و سپرده گذاری در بانک ها سرخورده هســتند انباشت ارز در خانه ها به 
مسئله ای بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اواخر سال گذشته رییس اتاق 

بازرگانی ایران اعالم کرد که...

 ادامه روند افزایشی دما 
در اصفهان تا آخر هفته

توسعه به چه قیمتی؟!

   اعضای کمیسیون اصل 90 برای بررسی شکایت از مدیریت شهرداری سابق
 در رابطه با کوه خواری به اصفهان سفر می کنند

 استاندار اصفهان مطرح کرد:

کاهش بودجه طرح های عمرانی در سال 97

آگهی مزایده)نوبت دوم(
شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به اســتناد مصوبات شورای اسالمی شهر شهرضا ،  از طریق مزایده عمومی 

وبصورت استیجاری برای مدت یکسال واگذار نماید.

                                       رحیم جافری -  شهردار شهرضا 

مشخصات و کاربریردیف

مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو1

فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری باغ ملی2

اجاره محل کیوسک اغذیه فروشی واقع در پارک خانه شهر3

مزایده اجاره مغازه واقع در پارک معلم4 

مزایده اجاره محل واقع در شهرداری مرکزی5

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول 
امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

بهای فروش اسناد : 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/03/24

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روزیکشنبه مورخ 97/03/27 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارک ، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا  تحویل و رسید دریافت نمایند .

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .
شماره تماس :53241010 -031 داخلی 116 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا  

عضو شورای شهر اصفهان: در رابطه با ساخت و سازها در کوه صفه اصفهان، عمال از دست مدیریت جدید کاری ساخته نیست
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پیشرفت و توسعه پرشــتاب هند، این کشور را به 
عنوان یکی از اصلــی ترین بازیگــران منطقه ای 
آسیا تبدیل کرده است. ابرقدرت نوظهوری که در 
آینده جزو قدرت های برتــر اقتصادی دنیا خواهد 
شد؛ اگر چه همواره سیاســت های ضعیف و غیر 
فعالی را در آســیا دنبال کرده اســت؛ اما در چند 
سال گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان 
استراتژیک آمریکا و خریداران اصلی نفت ایران، به 
نقطه تقابل آمریکا و ایران به خصوص در زمان وضع 
تحریم ها تبدیل شده اســت. این مسئله به دلیل 
جاه طلبی های هند در زمینه قدرت گیری سیاسی 
در منطقه موجب شده تا این کشور با وجود روابط 
مســتحکم با آمریکا همواره ایــران را نیز در مدار 
توسعه روابط سیاســی خود نگه دارد. ایران نیز به 
دلیل اتخاذ مواضع نرم در مورد برنامه هســته ای 
توسط افکار عمومی و سیاستمداران هندی تالش 

کرده تا به نزدیکی این رابطه کمک کند.
روابط ایران و هند، آرام و دوستانه

رابطه ایــران و هنــد در طول تاریــخ دارای خط 
سیری نسبتا کم نوسان بوده است. ایران طی سی 
سال اخیر ســعی کرده تا با تدوین و اجرای برخی 
سیاســت ها، رابطه خود با هند را به اوج رسانده و 
فارغ از برخی تنش ها، با هند به عنوان یک قدرت 
منطقه ای و نوظهور جهانی، رابطه دوستانه ای داشته 
باشد. اقتصاد مهم ترین حوزه ای است که ایران را به 
هند پیوند می دهد. رشد اقتصادی 8 درصدي باعث 
شده هندوستان، جزو مصرف کننده بزرگ انرژي در 
دنیا باشد و در آینده به سومین مصرف کننده بزرگ 
انرژي پس از آمریکا و چین تبدیل شــود. در این 
راستا هندوستان همچنان به ایران به عنوان منبعی 
جهت تامین انرژی خود می نگرد و به همین دلیل 
اقتصاد دو کشور ایران و هند به عنوان یک مکمل 
مطرح می شود. هند یکی از بزرگ ترین خریداران 
نفت و محصوالت پتروشیمی ایران بوده و  ایران هم 
در خرید برخی محصوالت هندی به خصوص برنج، 
گندم و... از مشتریان اصلی هند است. این وابستگی 
موجب شده تا جایگاه دو کشور در عرصه سیاست 

خارجی مهم و استراتژیک باشد.
»ظریف« در هند به دنبال چیست؟

انــرژی، مهم ترین نقطه پیوند ایران و هند اســت. 
پس از خروج آمریکا از برجــام نگرانی ها از کاهش 
خریداران نفت ایران موجب شده تا ظریف عالوه بر 
سفر به کشورهای اروپایی برای یافتن چاره ای برای 
ادامه برجام نیم نگاهی نیز به مشتریان بزرگ نفتی 
ایران داشته باشد تا خطر  ســقوط خریداران نفت 

ایران را تا حدودی مرتفع سازد.
 روزنامه هندی اکونومیک تایمز اعالم کرده است که 
بین ظریف و »سواراج« گفت وگو های گسترده ای 
درباره برجام انجام خواهد شــد. عالوه بر مســائل 
مرتبط با برجام، مسائل اقتصادی نیز مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. توســعه بندر چابهــار یکی از 
محور های گفت وگوی مقامــات ایرانی با همتایان 
هندی خواهد بود. ایران سومین صادرکننده نفت 
به هند اســت و نگرانی هایی درباره تاثیر احتمالی 
تحریم های آمریکا بر صادرات نفــت ایران به هند 

وجود دارد. 
با این حــال، مقامات هندی گفته انــد تا وقتی که 
اروپایی ها از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی 

نکنند، بازگشــت تحریم های آمریــکا، تاثیری بر 
واردات هند از نفت ایران نخواهد گذاشــت. ایران 
همچنین باید هندی ها را مجاب کند تا همچنان به 

سرمایه گذاری ها در چابهار و نیز حضور در بازارهای 
ایران ادامه دهند .

هند، یکی به نعل یکی به میخ
به دلیل اهمیت اقتصادی و سیاســی هر دو کشور 
درگیر بر سر برجام، هند همواره تالش کرده است 
تا موضع یک جانبه گرایانــه ای علیه هیچ کدام از 
طرفین نگیرد. این مســئله در حالی است که هند 
در واکنش به خروج دونالد ترامپ، رییس جمهور 

آمریکا، از برجام گفته بــود که همه طرف های این 
توافق باید به طور سازنده باهم تعامل و مسئله را به 
صورت مسالمت آمیز حل  کنند  و حق ایران برای 
داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای باید تامین شود. 
این موضع گیری در حالی است که از سال 2001 
هند به عنوان  شریک اســتراتژیک، ایاالت متحده 
از سوی این کشــور و آمریکا به عنوان بزرگ ترین 
سرمایه گذار مســتقیم در هند شناخته شده است. 
هند از جمله مشــتریان عمده شــرکت های مهم 
صنعتی آمریکا مانند بویینگ و جنرال موتورز است 
و ســاالنه میلیون ها دالر از طریق انعقاد قرارداد با 
هند، نصیب شــرکت های آمریکایی می شود. این 
پیچیدگی و وابستگی روابط هند با ایران و آمریکا 
موضع گیری های صریح را برای این کشور دشوار 
کرده است. عالوه بر این روسیه نیز به عنوان بازیگر 
جدیدی که در عرصــه نظامــی و امنیتی در هند 
نفوذ زیادی به دست آورده اســت نیز مانع جدی 
در برابر قرار گیری هند در اردوگاه سیاسی آمریکا 

خواهد بود.

اعتراض به ورود کشتی های 
آمریکا به دریای چین

وزارت امور خارجه چین با انتشــار بیانیه ای به 
حضور کشتی های جنگی آمریکا در دریای جنوبی 
چین اعتراض و نارضایتی عمیق خود را از عملیات 

ناوهای جنگی آمریکا اعالم کرد.
بعد از آنکه یک ناوشــکن به جزایر مورد مناقشه 
در دریــای چین جنوبــی نزدیک شــد، وزارت 
امور خارجه چین با صــدور بیانیه ای »مخالفت 
جدی«خود را با این تحرکات آمریکا اعالم کرد.در 
هفته گذشته ناوشکن آمریکایی و چینی تا آستانه 

درگیری پیش رفتند.

بن بست سیاسی در ایتالیا؛ 
نخست وزیر، نیامده رفت!

فرد معرفی شده برای سمت نخست وزیری ایتالیا 
از ماموریت خود برای تشکیل دولت کناره گیری 
کرد.»جوزپه کونته« که برای نخست وزیری ایتالیا 
انتخاب شــده بود به دلیل اختالف نظر با رییس 
جمهور این کشور بر ســر ترکیب دولت از سمت 

خود کناره گیری کرد. 
دو حزب جنبش پنج ستاره و لیگ شمال که برای 
تشکیل دولت ائتالف کرده بودند، جوزپه کونته را 
به عنوان نخست وزیر معرفی کردند. این احزاب 
هم اکنون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی 

جدید هستند. 

 در آستانه سفر رییس جمهور آمریکا
 به انگلیس؛

ترس از اعتراضات، مکان دیدار 
ترزا می و ترامپ را تغییر داد

»ترزا می«، نخســت وزیر انگلیس در آســتانه 
نخستین ســفر »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا به این کشور در ژوئیه سال جاری میالدی 
پیشــنهاد داد به منظور جلوگیــری از مواجهه 
رییس جمهور آمریکا با معترضان لندنی، مالقات 

آنها در حومه لندن برگزار شود.
روزنامه سان گزارش داد: ترزا می از ترس واکنش 
مردم لندن به ســفر ترامپ بــه انگلیس چنین 
پیشنهادی را مطرح کرده اســت.او همچنین از 
ترامپ خواسته است از دیدار با ملکه الیزابت در 

اقامتگاه اصلی او خودداری کند.
رییس جمهــور آمریــکا در ژوئیه بــرای دیدار 
کاری با ترزا می، برای نخســتین بار به انگلیس 
ســفر می کند. این در حالی است که بسیاری از 
مردم انگلیس ضمن اعتراض به ســفر ترامپ به 
کشورشــان، از برگزاری تظاهرات خبر داده اند.
 صادق خان، شــهردار لنــدن، پیش تــر اعالم
  کــرد ترامــپ بــه واســطه سیاســت هایش
  مورد پذیرش نیســت و کســی از او اســتقبال 

نمی کند.

به گزارش بغداد الیوم:
 فراکسیون پارلمان عراق

 تا عید فطر تشکیل می شود
پایگاه خبری عراقی از تشکیل فراکسیون اکثریت 
پارلمانی تا پیش از عید فطر خبر داد و اعالم کرد 
که در این فراکســیون ائتالف های الفتح، دوله 

القانون و دو حزب کردی حضور دارند. 
ایــن منبــع اعالم کــرد کــه ائتــالف »نوری 
المالکی« »هادی العامری« تا پیش از عید فطر، 
 تشــکیل فراکســیون اکثریت پارلمان را اعالم 

خواهند کرد. 
این پایگاه خبری ادامه داد: به طور رســمی این 
فراکســیون اکثریت، پیش از عید فطر تشکیل 
خواهد شد و نامزدهای نخســت وزیری از سوی 
ائتالف هــای دوله القانــون و الفتــح عبارتند از: 
نوری المالکی، محمد شــیاع الســودانی، قصی 
 ســهیل، قاســم االعرجــی، محمــد الغبان و 

هادی العامری.

نیم نگاه ایرانی ها  به همراهی هند

با تایید فرمانده معظم کل قوا؛
نحوه ساماندهی یگان های 

مسلح ادارات دولتی ابالغ شد
دســتورالعمل »تشــکیل یگان های حفاظت 
در دســتگاه های اجرایــی« که بــه تصویب 
فرمانده معظم کل قوا رسیده بود، برای اجرا به 
دستگاه های مربوطه ابالغ و در آن، نحوه تشکیل 
و اداره یگان حفاظتی هر دستگاه، تامین نیرو و 
تجهیرات، نحوه به کارگیری سالح و تجهیزات، 
تشــخیص وضعیت های انتظامی و امنیتی و 
دیگر موضوعات به صراحت بیان شده است.بر 
این اســاس، یگان حفاظت با موافقت و مجوز 
ستادکل نیروهای مســلح در تابعیت دستگاه 
اجرایی تشکیل و جزئی از ســاختار و سازمان 
آن محسوب می شود و مانند سایر بخش های 
مستقل و زیر مجموعه دستگاه متبوع- با رعایت 
ضوابط ناجا- تحت نظر باالترین مقام دستگاه 

اداره خواهد شد.

روحانی به چین سفر می کند
سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد »حسن 
روحانی« رییس جمهوری اسالمی ایران برای 
شــرکت در اجالس سران ســازمان همکاری 
شــانگهای به چین ســفر می کند.»لوکانگ« 
خاطر نشــان کــرد والدیمیر پوتیــن، رییس 
جمهور روســیه و همچنین رییسان جمهوری 
قرقیزســتان و قزاقســتان نیز در این اجالس 
شرکت خواهند کرد. اجالس ســران سازمان 
همکاری شانگهای روزهای 9 و 10 ژوئن برگزار 

خواهد شد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:
 تغییر ساعت کاری ادارات 
به مصوبه مجلس نیاز ندارد

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: دولت با 
توجه به اختیاراتش می تواند ساعت کاری ادارات 
دولتی را در ماه مبارک رمضان تغییر دهد.بهروز 
نعمتی با اشاره به اظهارات نوبخت، سخنگوی 
دولت مبنی بر اینکه دولت اختیار کاهش ساعات 
اداری را ندارد و مجلس می تواند طبق قانون، ۴۴ 
ساعت کاری اداره ها را کاهش دهد، اظهار کرد: 
تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان جزو 
اختیارات دولت است و می تواند در این زمینه به 

صورت مستقیم اقدام کند.

بررسی موضوع لو رفتن 
سواالت امتحانی در مجلس

سخنگوی کمیســیون آموزش از ارائه گزارش 
وزارت آموزش و پرورش درباره لو رفتن سواالت 
امتحان نهایی به کمیسیون متبوع خود خبر داد.
میرحمایت میرزاده با اشــاره به شائبه لو رفتن 
سواالت امتحان نهایی ســال 97، اظهار کرد: 
این موضوع را بنده از طریق رسانه ها شنیدم و 
هنوز صحت و سقم آن به صورت رسمی تایید 

نشده است.

ذوالنوری به وزیر کشور 
اعتراض کرد

مجتبی ذوالنوری،نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی درباره فشــار استانداری ها به 
نمایندگان بــرای پس گرفتن امضای ســوال 
از رییس جمهور به وزیر کشــور اعتراض کرد. 
این نماینــده مجلس طی پیامکــی خطاب به 
عبدالرضا رحمانی فضلی نوشــت:»نمایندگان 
محترم مجلس که سوال از آقای رییس جمهور 
را درخصوص موسسات مالی امضا کرده اند، کرارا 
با بنده تماس می گیرند که از طرف وزارت کشور، 
استانداری ها، شبانه و با اصرار برای پس گرفتن 
امضاهای خود تحت فشار هستند و حتی به آنها 
فشــار می آورند که بروند در منزل آنها و برگه 
انصراف از سوال را بدهند امضا کنند.لطفا دستور 
دهید این کار ناپسند را که نه در شأن نمایندگان 
ملت آزاده و نــه دولت و نه با شــعارهای آقای 

رییس جمهور سازگار است، متوقف کنند«.

 سید عباس عراقچی 
معاون وزیرامور خارجه:

فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه توانمندی های 
ما در بحث رزمی بسیار باالست، گفت: بالگردهای 
هوانیــروز را بــه جدیدتریــن تجهیــزات مجهز 
کرده ایم.امیر سرتیپ یوسف قربانی اظهار داشت: 
توانمندی های ما در بحث رزمی بسیار باالست و به 
اهداف و راهبردهایی که داشته ایم، دست یافته ایم؛ 
بالگردهایمــان را به تجهیــزات روز مجهز کرده و 
به نیازمندی های روز دســت یافته ایم.امیر قربانی 
تاکید کرد: نیروهای مسلح به دنبال جنگ نیستند، 
اما آمادگی و توان رزمی الزم بــرای دفاع از میهن 
اسالمی را به خوبی دارند و جدای از بحث نظامی، 
نیروهای مســلح از جمله هوانیــروز در طرح های 
مردم یاری و بالیای طبیعی مانند زلزله کرمانشاه، 
آمادگی خود را برای امدادرســانی به خوبی نشان 
دادند؛ به گونه ای که رییس جمهور و وزیر بهداشت 
اعالم کردند »هوانیروز در امدادرسانی رکورد زده 

است«.

 به نیازمندی های روز
 دست یافته ایم

فرمانده هوانیروز ارتش:

کافه سیاست

عکس  روز 

آخرین جلسه ستاد 
بزرگداشت امام خمینی)ره(

روحانی به چین سفر می کند

پیشنهاد سردبیر:

معاون وزیرامور خارجه با بیان اینکه برجام 
تنها یک چهارم مشــکالت بانکی ما را حل 
کرد، گفت: عهدشــکنی توتــال و ایرباس 
مشکل اروپاســت و باید راه حل پیدا کند. 
وی گفت: با این احوال اروپاییان از ما فرصت 
خواســتند تا خواســته های ایران را تامین 
کنند. رییس جمهور هم به اروپاییان فرصتی 
چند هفته ای داده و هنــوز در حال مذاکره 
هســتیم.عراقچی ادامه داد: بعــد از خروج 
آمریکا از برجام شــاهد آشفتگی در مواضع 
اروپاییان هســتیم، زیرا آنها  فکر می کردند 
آمریکا در برجــام می ماند و تــا لحظه آخر 
همگی جا خوردند؛ اما حاال مشخص است که 
اروپاییان باید نحوه تامین خواسته ایرانیان را 
معلوم کنند. آنها قرار اســت برای ایران یک 
بسته اقتصادی متشکل از راه حل های عملی 

برای خواسته های ما در برجام فراهم کنند.

»برجام« تنها یک چهارم 
مشکالت بانکی ما را حل کرد

بهرام سرمست 
دبیرکل سیاسی وزارت کشور:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه نشست 
کمیســیون های امنیت ملی، اقتصادی، صنایع و 
معادن مجلس اظهار داشت: امروز در حوزه امنیت 
سایبری با مخاطرات جدی مواجه هستیم. استفاده 
زیاد از فیلترشکن ها، فضای اجتماعی جامعه را با 
مشــکل مواجه می کند؛ چرا که با این گستردگی 
موارد غیر مجاز هم در دسترس گروه های مختلف 

قرار گرفته است.
آذری جهرمی افزود: راهکارهای این مسئله بررسی 
شــد و تدابیری که برای حل مســئله وجود دارد، 
 مورد بحث و بررســی قرار گرفت تــا کار به خوبی

 پیش برود.
وزیر ارتباطات و فناوری گفت: بخشــی از دغدغه 
نماینــدگان در این حوزه این بود کــه اگر انحصار 
خارجی خوب نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد 
و باید یک فضای رقابتی مناسب میان پیام رسان ها 

وجود داشته باشد.

 استفاده از فیلترشکن جامعه را
 با مشکل مواجه می کند

آذری جهرمی:

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه 
تعییــن مکان های خــاص بــرای برگزاری 
تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان ها و 
شهرهای کشور به تصویب هیئت دولت رسیده 
است.بهرام سرمست اظهار کرد: در تهیه این 
مصوبه تالش شد که مکان هایی برای اعتراض 
مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات به گوش 
مسئوالن برسد و هم امنیت آنها تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان ها، 
اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع 
در نظر گرفته شده اســت، تصریح کرد: این 
مصوبه به تصویب هیئت دولت رســیده ولی 
هنوز ابالغ آن نهایی نشــده است.مدیر کل 
سیاسی وزارت کشــور همچنین بیان کرد:  
اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب 
نیز توسط هیئت دولت تصویب و برای اجرا به 

تمام استان های کشور ابالغ شده است.

مصوبه تعیین مکان های خاص 
برای تجمعات تصویب شد

پیشخوان

بین الملل

در حاشیه سفر ظریف به هندوستان؛
بدهکار بــزرگ بانکی از 

کشور گریخت

آخرین وضعیت مرزبان ربوده شده از زبان فرمانده ناجا
 6 اردیبهشت ماه سال 96 ماموران انتظامی هنگ مرزی میرجاوه با اشرار درگیر شدند و متاسفانه در این 
درگیری، شماری از ماموران نیروی انتظامی مجروح و تعدادی نیز به شهادت رسیدند. در این درگیری یکی 
از سربازان وظیفه مرزبانی توسط اشرار ربوده شد که بنا بر گزارشات مطرح شده، وی را به خاک پاکستان 
منتقل کردند. سردار حســین اشتری، فرمانده ناجا  با اشــاره به اقدامات انجام شده برای آزادی مرزبان 
ربوده شده اظهار داشت:» اقدامات الزم برای آزادی سعید براتی، مرزبان ربوده شده ایرانی از طریق وزارت 
امورخارجه و کشور پاکستان انجام شده است«.وی افزود: مجموعه نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی 
و نظامی پیگیر این موضوع هســتند و امیدواریم به زودی بتوانیم خبرهای خوبی به خانواده این مرزبان 
بدهیم. سردار اشتری ادامه داد: بخشی از نیازمندی مرزبانان سیستان و بلوچستان تجهیزات است که در 

برنامه های سال جاری تا چند ماه آینده این تجهیزات در اختیار مرزبانان قرار می گیرد. 

آبستراکسیون جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی از آبستراکسیون جلسه این کمیسیون به دلیل تالش 
جریانی برای تعجیل در تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد.یک عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی که خواست نامش فاش نشود در خصوص جلسه بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی گفت: در این جلسه، جریانی در کمیسیون قصد تصویب 
این الیحه را داشتند؛ اما  تعداد زیادی از اعضای کمیســیون معتقد بودند این الیحه نیاز به بررسی بیشتری در 
کمیسیون دارد؛ لذا آبستراکسیون کردند و جلسه کمیسیون را ترک کردند.عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: 
به دلیل اینکه حدنصاب الزم برای رای گیری در کمیسیون وجود نداشت رای گیری برای این الیحه به تاخیر 
افتاد. ابوالفضل حسن بیگی پیش از این اعالم کرده بود که الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 

تروریسم،  تعیین تکلیف و رای گیری نشده است.

چهره ها

غلبه بر تحریم  با پیشتازی 
بخش خصوصی

وارد  روحانیــت  کاش 
جناح بندی نشده بود

نگاهی به کارنامه سیاه قاره 
سبز

نوید پخش مسابقات زنان 
از تلویزیون

علیرضا کریمیان

ایران سومین صادرکننده نفت به 
هند است و نگرانی هایی درباره 

تاثیر احتمالی تحریم های آمریکا بر 
صادرات نفت ایران به هند وجود دارد
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خداحافظی با »ارز بالشتی«
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 بر اساس گزارش انجمن جهانی
 آهن و فوالد؛

 تولید فوالد ایران از 
۸ میلیون تن گذشت

انجمــن جهانی آهــن و فــوالد در جدیدترین 
گزارش خود از رشــد 127.6 درصــدی تولید 
فوالد ایران در چهار ماه نخســت ســال جاری 
میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در چهار 
ماه نخست ســال 2017 بالغ بر 6.369 میلیون 
تن گزارش شــده بود، در چهار ماه نخست سال 
جاری میالدی به 8.127 میلیــون تن افزایش 
یافته است. بر اســاس این گزارش، ایران پس از 
مولداوی و صربستان بیشترین رشد تولید فوالد 
در میان کشورهای جهان طی چهار ماهه نخست 
2018 را داشته است. تولید فوالد عربستان در 
چهار ماهه نخســت 2018 با افت 8.6 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 

1.639 میلیون تن رسیده است.

 عزم ونزوئال
برای افزایش تولید نفت

نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال وعده 
داد تحریم های آمریکا را شکســت دهد، مسیر 
اقتصادی این کشــور را اصالح کنــد و با کمک 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
برای دو برابر کردن تولید نفت این کشور بکوشد.

با وجود برخورداری ونزوئال از بزرگ ترین ذخایر 
نفت جهان، کمبود سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
سبب شده تولید نفت این کشور به یک میلیون و 
۵00 هزار بشکه در روز برسد که پایین ترین میزان 
در 30 سال اخیر اســت.مادورو در آیین سوگند 
ریاســت جمهوری، اعالم کرد این کشور در سال 
جاری میالدی باید تولید نفت خود را یک میلیون 
بشــکه در روز افزایش دهد.وی خطاب به کودو  
)وزیر نفت ونزوئال( گفت: اگر باید از اوپک، روسیه، 
چین و کشورهای عربی کمک بخواهیم، این کار 

را انجام دهید.

بازار

دوربین نیکون

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد:

ایران چهارمین کشور درگیر 
تنش آبی جهان

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: طبق مطالعات ســازمان ناســا در 30 سال 
آینده ٤۵ کشور وارد تنش آبی شدید خواهند شد 
 و ایران چهارمین کشــور در این فهرســت است.

»حمیدرضا قلمکاری« تصریح کرد: ســه مســئله 
آب، محیط زیســت و تولید محصــوالت صادرات 
محور متناســب با اقلیــم در حوزه کشــاورزی، از 
اولویت های این کمیسیون است. خروج از وضعیت 
کنونی، نخست نیازمند این است که انکار واقعیت ها 
درخصوص مسائل زیست محیطی و آب کنار گذاشته 
شود. قلمکاری  اظهار کرد: آب مهم ترین موضوع بین 
بخشی میان صنایع مختلف است، باید همه بخش ها 
در این زمینــه وظایف خود را بداننــد و طرح های 

ریاضتی آب را انجام دهند.

 سرپیچی بانک ها از یک 
تکلیف قانونی 

براساس مصوبه مجلس، بانک ها و موسسات اعتباری 
مکلف شدند برای آگاهی کامل مشتری، ضامن و 
وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات 
الزم را اتخاذ کرده و بعد از انعقاد و امضای قرارداد، 
نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان 
با نمونه های قراردادی در اختیار بانک است، به 
مشتری بدهند. با این حال طی مدت گذشته 
از ابالغ این بخشنامه که حداقل سه سال از آن 
می گذرد، هم چنان این مشکل پابرجاست و در 
برخی بانک ها مشاهده می شود، مشتریان فرم های 
مشخصی از قرارداد را که باید حداقل ارزش قانونی 
یکسانی با آنچه در اختیار بانک است داشته باشد، 
تحویل نمی گیرند. بر این اساس مشتریان بانکی 
به ویژه تسهیالت گیرندگان باید توجه کنند، در 
زمان بستن قرارداد با بانک، عالوه براینکه باید 
نسخه ای از آن را تحویل بگیرند، الزم است بانک 
پیوستی را به آنها تحویل دهد که در آن چگونگی 
انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل 
و سود تسهیالت به تفکیک در هر یک از اقساط، 
چگونگی تسویه تسهیالت و... ذکر شده باشد.

 رییس صنف کامیون داران 
شهرستان مبارکه:

 مشکل کرایه کامیون داران
در مبارکه حل شد

رییس انجمــن صنفی کامیون داران شهرســتان 
مبارکه گفت: طبق توافقی که با مدیرکل ســازمان 
حمل و نقل داشتیم، مشکل کرایه رانندگان کامیون 

حل شد. 
»حبیب ا... حقانی« گفت: مبارکه یک شهرســتان 
درجه یک در حوزه حمل و نقل است که بیش از 80 
شرکت حمل و نقل و پنج هزار دستگاه کامیون که 
بعضا خود مالک، راننده است را در خود جای داده و 
یک پایانه خصوصی و ســالن اعالم بار نیز دارد. وی 
افزود: رانندگان ما اعتصاب نکرده اند بلکه نسبت به 
شرایط کاری خود اعتراض دارند؛ این دو مقوله باید 
از هم تفکیک شود. وی ادامه داد: طبق توافقی که با 
مدیر کل سازمان حمل و نقل داشتیم مشکل کرایه 
رانندگان کامیون حل شد و در جلسه ای که با رییس 
شرکت ها داشتیم تعرفه اصالح شد و بر روی اعالم 

بار باربری ها گذاشتیم. 

کشف بیش از 6۸ میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در اصفهان

فرمانــده انتظامی اســتان گفت: مامــوران این 
فرماندهی طی عملیاتی 2٤ ساعته موفق شدند، 
60 محموله کاالی قاچاق را که براســاس اعالم 
کارشناســان بیش از 68 میلیارد ریال ارزش دارد 

کشف کنند. 
ســردار »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشــت: 
در این عملیــات انواع کاالهــای خارجی قاچاق 
شــامل لوازم آرایشی و بهداشــتی، مواد غذایی، 
لوازم یدکــی، لوازم خانگی، دخانــی، دارو، برنج، 
اســباب بازی، تجهیزات رایانه ای، لوازم صوتی و 
 تصویری، لوازم الکتریکی، کفش، لباس و پتو کشف 

شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،048،000
تومان

1،016،000 نیم سکه
تومان

591،000ربع سکه
تومان

358،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

190،680
تومان

      قیمت سکه و طال

دوربين ديجيتال نيکون 
مدل D850 بدون لنز

 21,400,000
تومان

دوربين ديجيتال نيکون 
مدل D5300 به همراه لنز 

VR 140-18 ميلي متر

 4,443,400
تومان

دوربين دیجيتال نيکون مدل 
D5300 به همراه لنز -18
55 و 300-70 ميلی متر

 215,000
تومان

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به ارائه 
طرح ایجادکننده تحــول بنیادین نظام اداری بــا عنوان مدیریت 
جامع شــهری و روســتایی گفت: این طرح با هــدف ایجاد نظام 
اداری چابک در مجلس بررسی می شــود. »ابوالفضل ابوترابی« در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: واقعیت این است که نظام اداری 
مملکت ما بسیار خســته کننده، طوالنی و پرهزینه است. نماینده 

مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: باید امور محلــی را از ملی تفکیک کنیم و امــور محلی را به 
مسئوالن محلی از جمله شوراها و دهیارها بســپاریم.وی با اشاره 
به ســخت گیری ها در ارائه وام بیان کرد: در قانون دیده شــده که 
کل طرح، قسمتی از وثیقه باشــد؛ همچنین در پروژه هایی مانند 
گلخانه های نوین با توجه به اینکه زمین آنها ســند ندارد به صورت 

قولنامه ای 30 درصد پروژه را بانک به صورت وثیقه قبول کند. وی  
با بیان اینکه اشتغال زایی ُخرد به خصوص در حوزه دامپروری باید 
توجیه اقتصادی داشــته باشــد، افزود: با درآمد حاصل از اشتغال 
باید اقساط بانکی پرداخت شــود، در صورتی که توجیه اقتصادی 
 برای اشــتغال زایی نباشــد نمی توان اقســاط بانکی را پرداخت

 کرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی:
 طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در مجلس بررسی می شود

مرضیه محب رسول

بحران ارزی و سرگردانی ســرمایه ها از جمله 
اصلی ترین مسایل پیش روی فضای اقتصادی 
کشور اســت؛ درحالی که مردم از فضای تولید 
و سپرده گذاری در بانک ها سرخورده هستند 
انباشــت ارز در خانه ها به مسئله ای بغرنج در 

اقتصاد ایران تبدیل شده است. 
اواخر سال گذشــته، رییس اتاق بازرگانی ایران اعالم 
کرد: 20 تا 2۵ میلیارد دالر ارز خانگی وجود دارد که اگر 
بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، 
این ذخایر ارزی می تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور 
بازگردد. اگر چه اقدامات و برنامه های جسته و گریخته 
ای برای ورود این سرمایه خاموش به چرخه اقتصادی 
مانند افزایش سود سپرده بانک یا سپرده ارزی و فروش 
اوراق مشارکت پیاده شد اما هیچ کدام از این طرح ها 
نتوانسته است بخش بزرگی از این سرمایه ها را از خانه 
ها خارج سازد. همین طرح های ناموفق همواره موجب 
شده تا کنترل بر بازار ارز و طال در ایران از حیطه مراجع 
رسمی و قانونی خارج باشــد. خرید ارز توسط مردم 
همواره گزینه ای مطمئن برای نگه داشــتن سرمایه 
بوده اســت چراکه مردم اطمینان چندانی نسبت به 
بانک ها و مراجع پولی و مالی کشور ندارند. در آخرین 
طرح فروش گواهی سپرده ارزی که توسط دولت اجرا 
شد، سپرده گذاران در زمان تسویه، سپرده خود را نه 
به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک ها گرفتند و 
 متضرر شدند؛ بنابراین پایه های  اعتماد میان مردم و 

در  امــروز  هــا  بانــک  
ضعیف ترین حالت ممکن 
قــرار دارد. بــا توجــه به 
اهمیت ایجاد چرخه پولی 
گســترده در داخل کشور 
»قســیم عثمانــی« عضو 
کمیسیون شــوراها و امور 
داخلی کشــور درمجلس 

از ارائه راهکارهایــی برای خروج ارزهای بالشــتی از 
خانه ها و ورود آن به اقتصاد و نظام پولی کشــور خبر 
داده اســت. به گفته این نماینده مجلس؛ برگشــت 
ارزها به سیستم مالی، مســلتزم تضمین هایی است 

که مردم بتوانند نســبت 
به بازدهی و بازگشــت آن 
اطمینان حاصل کنند. عضو 
کمیسیون شــوراها و امور 
داخلی کشــور در مجلس، 
با تاکید بر اینکه باید مردم 
از برگشــت و در دسترس 
بودن ارزهای شان اطمینان 
داشته باشــند، ادامه داد: اینکه چه میزان منابع ارزی 
موجود در منازل و بالشت ها به عرصه اقتصادی بیاید 
به کار فرهنگی، ارائه مشوق های مالی و اعتمادسازی 
قانون بر می گردد. وی بیان داشــت: دولت و مجلس 

با ارائه طــرح و لوایح مرتبط می تواننــد اعتماد مردم 
 را بــه بانک هــا بازگرداننــد. مجلــس تــالش دارد  
مشوق های مالی را برای سپرده های ارزی در بانک ها 
وضع کند و بر این اســاس مردم به همان راحتی که 
می توانند به حساب ریالی شان دسترسی داشته باشند،  
بتوانند از حساب ارزی شان برداشت کنند. پیش از این 
نیز طرح جایگزینی یورو به جــای دالر در بازار ارزی 
کشــور به منظور خارج کردن دالرهای انباشته شده 
در خانه ها مطرح شده بود. هر چند در حال حاضر و در 
اوضاع آشفته بانکی و پولی کشور اجرای موفقیت آمیز 
این طرح ها چندان موفقیت آمیز به نظر نمی رســد؛ 
چراکه عدم اطمینان نسبت به امنیت سرمایه مردم در 
نظام رسمی بانکی دشوار است. تاثیرگذاری این ارزها 
در سرنوشت اقتصادی کشورها تا آنجا اهمیت دارد که 
حتی رییس جمهور ترکیه »رجــب طیب اردوغان« 
نیز از مردم کشورش خواسته است برای نجات ارزش 
پول این کشور و جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی از 
ارزهایی که در خانه ها و زیر بالشت ها دارند، استفاده 
و آن را وارد اقتصاد ترکیه کنند. ورود شفاف سرمایه به 
بازارهای اقتصادهای نوبنیان یا در حال پیشــرفت که 
دارای میزان سرمایه ذخیره ارزی محدودی هستند، 
مــی تواند منجی اقتصــاد و موجب ثبات باشــد؛ هر 
چند دولت برای رســیدن به این هدف باید راه دشوار 
جلب اعتمــاد افکار عمومی را طــی نماید؛ موضوعی 
که در سال های اخیر زیر ســایه بخشنامه های فوری 
و ورشکستگی موسســات مالی و... در کمترین میزان 

خود قرار دارد.

خداحافظی با »ارز بالشتی«
راهکارهای ورود سرمایه های خانگی به اقتصاد توسط مجلس ارائه شد؛

  عکس روز

رونق بازار نصف جهان در روزهای گرم رمضان
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت برون سپاری برخی وظایف دستگاه ها، گفت: دستگاه های اجرایی 
استان باید از فرصت ها، تسهیالت و امتیازات قانونی بودجه ســال 97 برای ترغیب بخش خصوصی 

استفاده کنند.
»محسن مهرعلیزاده« در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با اشاره به تفاوت بودجه امسال 
با سال های گذشته، اظهار کرد: در بودجه سال 97 بودجه پروژه های عمرانی به نصف کاهش یافته و 

تبصره هایی جایگزین آن شده است. 
مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: 
در سال های گذشته بودجه های عمرانی کفاف پروژه های عمرانی را نمی داد و به همین دلیل بسیاری 
از پروژه ها نیمه تمام می ماند و در آخر به بخش خصوصی واگذار می شد، اما در بودجه امسال از همان 

ابتدا بخش خصوصی وارد اجرای پروژه های عمرانی خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در تبصره های ۵، 9، 18 و 19دســتگاه ها می توانند به شکل های مختلف در قالب 
تسهیالت و مشارکت بخش خصوصی از بودجه بهره مند شــوند، افزود: دولت رویکرد خوبی در این 
خصوص در نظر گرفته و باعث تقویت و توســعه اجرای پروژه های عمرانی در کشــور خواهد شــد. 
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: با این رویکرد، استانی که ظرفیت و قابلیت بیشتری داشته باشد، می تواند 
بودجه بیشتری را جذب کند و با توجه به ظرفیت های اســتان اصفهان در زمینه های مختلف برای 

حضور بخش خصوصی، این استان باید بتواند در این رقابت عملکرد مطلوبی داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید در خصوص مســائل حقوقی دقت بیشتری مبذول دارند، یادآور 
شد: باید نگاه اقتصادی بر اداره سازمان ها حاکم شود و دســتگاه ها وظایفی که شرایط الزم را دارد، 

برون سپاری کنند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کاهش بودجه طرح های عمرانی در سال 97

طرح های ناموفق همواره موجب 
شده است، کنترل بر بازار ارز 
و طال در ایران از حیطه مراجع 

رسمی و قانونی خارج باشد

 رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی، با بیان اینکه در روزهای آینده قیمت ســبزی کاهش می یابد، گفت: 
سبزی های بسته بندی و پاک کرده از لحاظ قیمتی مورد تایید اتحادیه نیست. »اسدا... کارگر« اظهار کرد: در شرایط 
فعلی بازار میوه و سبزیجات با هیچ گونه کمبودی مواجه نیست؛ این در حالی است که در روزهای ابتدایی ماه مبارک 
رمضان میزان تقاضا تا حدودی از میزان عرضه پیشی گرفت و پیش بینی می شود میزان عرضه و تقاضا در روزهای 
آینده یکسان خواهد شد. وی در مورد ســبزی خوردن بســته بندی و پاک کرده، گفت: عرضه این محصوالت در 

فروشگاه های بزرگ صورت می گیرد که از لحاظ قیمت گذاری مورد تایید اتحادیه نیست می شود.

سبزی ارزان می شود

 رییس اتحادیه 
فروشندگان میوه: خبر

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب اصفهان:
آبفا به پیمانکاران حفر چاه اولتیماتوم داد

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: حفر 80 حلقه چاه آب حداکثر باید تا 
مردادماه نهایی شود تا از این چاه ها 10 درصد از آب شرب مردم تامین شود. »حمید حکمتیان« در نشستی 
که با پیمانکاران با هدف هماهنگی بیشتر در تسریع روند اجرای پروژه های حفر و تجهیز چاه ها برگزار شد، 
اعالم کرد: بحران کم آبی در استان اصفهان جدی است به گونه ای که تامین آب در فصل تابستان با چالش های 
زیادی مواجه است. وی افزود: برای اینکه بتوانیم در فصل تابستان آب شرب مردم را تامین کنیم، حتما باید 
80 حلقه چاه در مدار بهره برداری قرارگیرد، در غیر این صورت احتمال اینکه تامین آب شرب مردم با سختی 
روبه رو شود وجود دارد. وی گفت: درست است که برای اجرای این پروژه با مشکالتی از جمله صدور مجوز 
حفاری از سوی دستگاه های مربوطه، معارضان محلی و عدم وجود برخی از تجهیزات ضروری مواجه هستید، 

اما  با این وجود می توان با ارائه راهکارهای مطلوب بر مشکالت غلبه کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
محدودیت برداشت »آب« در باال دست زاینده رود اعمال می شود

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: به منظور تامین مطمئن آب شرب ساکنان شهرها و 
روستاهای استان اصفهان در فصول گرم امسال محدودیت برداشت بین سد زاینده رود و سد چم آسمان که 
محل برداشت آب شرب اصفهان است ، اجرا می شود. »مسعود میرمحمد صادقی«  گفت: آب بخش کشاورزی 
صفر است و آب مورد نیاز باغ ها باید از منابع زیرزمینی تامین شود. وی افزود: در این راستا جهادکشاورزی، 
شرکت توزیع برق و آب منطقه ای استان برنامه منظمی را تدوین کرده و اجرایی می کنند. وی تصریح کرد: 
این برنامه برای کشاورزان منطقه باالدست اصفهان و استان همجوار تدوین شده است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان افزود: بر این اساس مقرر شده است، حداقل آب مورد نیاز باغ ها در یک برنامه زمان بندی 
شده با باز و بسته کردن انهار سنتی، همچنین قطع و وصل پمپاژهایی که از رودخانه برداشت می کنند ، تامین 
شود. عنوان منبع اصلی تامین آب شرب اصفهان و شهرهای همجوار آن،  به یک سوم سال های قبل تقلیل یابد.
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 رتبه برتر کانون عکس اصفهان
 در جشنواره تاجیک فوتو آرت

رییس هیئت مدیره کانون عکس انجمن سینمای 
جوانان اصفهان از کسب رتبه های برتر اعضای این 
کانون در جشنواره بین المللی تاجیک فوتو آرت 

۲۰۱۸ خبر داد.
 وحید مومــن زاده اظهار کرد: با توجــه به اعالم 
نتایج جشــنواره بین المللی تاجیــک فوتو آرت 
۲۰۱۸ کانــون عکــس انجمــن ســینمای 
 جوانــان اصفهــان توانســت نشــان طــالی
 اف پی سی )FPC( به عنوان بهترین کلوپ شرکت 

کننده را کسب کند.
وی افزود: این جشنواره در بخش های  سفر ، چشم 
انداز، پرتره، آزاد رنگی و مردمی برگزار شــد که 
در همه این بخش هــا هنرمندان اصفهانی افتخار 

آفرینی کردند.
این جشنواره زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر 
عکاســی )فیاپ ( برگزار می شــود و عکس های 
راه یافته به این جشــنواره ضمن ثبت در آرشیو 
فیاپ به نام عــکاس برای دریافــت القاب فیاپ 
نیــز محاســبه خواهد شــد؛ این جشــنواره در 
ســال ۲۰۱۸ در موضوعــات آزاد تک رنگ، آزاد 
 رنگی، مردم، پرتره، چشــم انداز و گردشــگری 

برگزار شد.

برگزاری شب خیام و فیتز 
جرالد در سیتی سنتر اصفهان

از ســوی مجله فرهنگی هنری بخــارا و در ادامه 
سلسله برنامه های شــب های بخارا، »شب خیام 
و فیتز جرالد« در مرکــز علمی کاربردی اصفهان 
سیتی برگزار می شود. شــب های بخارا مجالسی 
در گرامیداشت بزرگان فرهنگ و هنر ایران و خارج 
از ایران است که از ســوی مجله فرهنگی هنری 
بخارا برگزار می کند. »شب خیام و فیتزجرالد« با 
سخنرانی »مسعود الگونه« و »علی دهباشی«  در 
مرکز علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان برگزار 
می شود.  شــب خیام و فیتز جرالد، امروز ساعت 
۱۷ در مرکز علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان 

برگزار می شود.

اخبار

برگزاری شب خیام و فیتز جرالد در سیتی سنتر اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
ثبت ملی 91 میراث ناملموس 

در استان اصفهان
مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
گفت: تا ابتدای ســال ۱39۷ بــا تهیه پرونده 
آثار ناملموس، تعداد 9۱ اثر ارزشمند ناملموس 
استان در فهرســت میراث فرهنگی ناملموس 
کشــور به ثبــت رســیده و اســتان اصفهان 
 از استان های پیشــتاز کشــور در این زمینه 

است. 
فریدون الهیاری با اشــاره به برخی بی توجهی 
ها به خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم ها و حتی 
زبان ها و گویش های محلی در پهنه اســتان 
گفت: تالش می کنیم تا پا بــه پای ثبت ملی 
آثار تاریخی ملموس، شناسایی، مستندسازی و 
ثبت ملی میراث ناملموس استان نیز در راستای 
حفاظت از فرهنگ های بومی مناطق مختلف 
بپردازیم. وی افزود: توسعه گردشگری موجب 
ادامه حیات خرده فرهنگ های بومی می شود و 
با توسعه محصوالت گردشگری درآمد بیشتری 
در این حوزه به ویژه در جوامع محلی به دست 

می آید.

پرفروش ترین کتاب سال 
۲۰1۷ ترکیه به ایران رسید

رمان »بی قراری« که با ۱۶۶ بار تجدید چاپ، 
عنوان پرفروش ترین کتاب سال ۲۰۱۷ ترکیه را 
از آن خود کرد، به فارسی ترجمه و منتشر شد. 
»عمر زولفو لیوانلی« نویسنده ترک، به واسطه 
رمان ها و آثار موســیقی صلح جویانه اش موفق 
به کســب بیش از 3۰ جایزه جهانی و ملی در 
حوزه های ادبیات، موســیقی و ســینما شده 
اســت. رمان های وی در کشــورهایی مانند 
چین، اســپانیا، کره و آلمان نیز در فهرســت 
پرفروش ترین ها قرار گرفته است. وی تاکنون 
موفق به کســب جایزه ادبی بالــکان، جایزه 
بارنس آمریکا، کتاب ســال ایتالیا و فرانســه، 
 جایزه یونس نادی ترکیه و جایزه اورهان کمال

 شده است.
رمان ۱۸9 صفحه ای »بی قراری« نوشته »زولفو 
لیوانلی« با ترجمه »پری اشتری« با محوریت 
جنایات داعش در ترکیه و سوریه منتشر شده 
است و در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۱۷ 
هزار تومان از ســوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

پارسه، روانه بازار کتاب شده است.

صنایع دستی اصفهان از دیر باز نشان دهنده 
هنر اصیل و تاریخچه کهن ایرانی اســامی 
است که در طول قرن های متمادی به عنوان 
نماینده هنر اصیل قوم ایرانی در جهان معرفی 

شده است. 
اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز تولید انواع مختلف 
صنایع دستی ایران محســوب می شود.شهری که 
مهد هنرهای زیبا و صنایع ظریف بوده است. تزئینات 
آجری، کاشــی کاری، گچ بری و انــواع خط در آثار 
تاریخی اصفهان، ازقرن ها پیش، به مرکزیت هنری 
این خطه گواهی می دهند. در ایامی که ماشــین به 
وجود نیامده بــود و حتي در دورانــي که حضور آن 
به گســتردگی امروز نبود، این صنعت بود که حامي 
تمامي استعدادها و آفرینش های سازندگی بشر به 
شمار می رفت.به همین دلیل است که امروز با نگاه به 
صنایع دستی هر قوم و قبیله اي مي توان دریافت آن 
قوم در چه مرحله اي از صنعتگري قرار داشته است. 
حاال به بهانه های مختلف، اجناس ماشینی و خارجی 
در بازار صنایع دستی جوالن می دهند و خریدارانش، 
چه بی محابا کاالی خارجی را بــه فرهنگ اصیل و 
بومی مان ترجیح می دهند. عجب خصومتی اســت 
بین فروشندگان و این »ایرانی« بودن کاالها!شاید اما 
و اگرهایی هم در این میان هست که باعث شده بازار 
هنرمندان این صنایع دستی در رکود به سر ببرد.اینکه 
اگر مواد اولیه ارزان تر در اختیارشان قرار گیرد، بازار 

صنایع هم از این وضعیت خارج  می شود؛ دغدغه ای 
که فعاالن حوزه صنایع دستی را به دردسر انداخته و از 

نوسانات ارز در امان نبوده اند.
رییس اتحادیه صنف صنایع دســتی استان اصفهان 
می گوید: دولت، نباید شعار حمایت از کاالی داخلی 
را به مخالفت با تولید کاالی ایرانی تبدیل کند؛ چراکه 
مواد اولیه ای مانند مس که در داخل کشور به دست 
می آیند نیز دستخوش نوسانات ارزی شده  و قیمت 
آنها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.عباس شیردل 
معتقد است که مالیات های زیادی از برخی هنرمندان 
صنایع دستی گرفته می شود در صورتی که بر اساس 

اصل ۱۴3 قانون، هنرمندان صنایع دستی از پرداخت 
مالیات معاف هستند؛ اما بعضا از برخی صنایع، مالیات 
ارزش افزوده نیز گرفته می شود در صورتی که مجلس 
شورای اسالمی چنین طرحی را تصویب نکرده است.

رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان با 
بیان اینکه امروز متاسفانه برخی از اداره های استان 
اصفهان به هنرمندان صنایع دستی کم لطفی می کنند، 
ادامه می دهد: در واقع هم اکنــون نهادهایی، چون 
وزارت صنایع با تبدیل سال حمایت از تولید داخلی به 
فرصتی برای فروش کاالی وارداتی، قدرت رقابت را از 
تولیدکننده ایرانی می گیرند و تنها به شعاری بسنده 

می کنند که عملی نمی شود. وی با بیان اینکه در ۴ 
سال اخیر هیچ کدام از هنرمندان صنایع دستی بیمه 
نشــده اند، ادامه داد:»هم اکنون قانونی مطرح شده و 
اجرایی می شود  که براساس آن اگر قرار شد هنرمندی 
به تامین اجتماعی معرفی شود افرادی معرفی خواهند 
شد که پیش از این بیمه نشده باشند و به نظر می رسد 
این امر صرفا با هدف باال بردن آمار کارآفرینی در کشور 
انجام می شود و مشخص نیست هنرمندی که بیمه 
او به هر دلیلی قطع شــده باشد بر چه اساسی تعیین 

تکلیف می شود«.
با این وجود به موجب مواد اولیه و کار دست متفاوت 
بر هر هنر دســتی مشــابه، هیچ گاه نمی توان برای 
صنایع دستی نرخی مشخص اعالم کرد که البته فروش 
مواد اولیه ای همچون برنج و مس به چین و ترکیه در 
تناژهای باال به قیمتی چند برابر ارزان تر باعث شده تا 
این کشورها صنایع دستی ایران را به صورت ماشینی 
تولید و با قیمت ارزان تر به کشــور ما وارد کنند که 
متاســفانه همین علت موجب شده تا صنایع دستی 
داخلی گران تر  و مردم هم در مقابله با این شرایط، به 

سمت مشابه های چینی و ترکیه ای آن روی آورند.
 اســتان اصفهان با تولید ۷۰ درصد از صنایع دستی 
کشور، در صدر تولید کنندگان صنایع دستی جهان 
است که با ادامه این روند از رتبه خود نزول خواهد کرد. 
به منظور جلوگیری از این مهم، مسئولین  باید هرچه 
سریع تر اقدام کنند  تا شــیب سقوط صنایع دستی ، 
آه و حسرت  را بر دل ها نگذارد و این ته مانده امید از 

صادرات غیر نفتی  از بین نرود. 

سراشیبی رکود صنایع دستی 

مدیر مــوزه عصارخانه شــاهی اصفهان گفت: مــوزه عصارخانه 
شــاهی اصفهان در ســال 9۶ در بخش معرفی و در سال 95 در 
بخش موزه های کوچک دولتی و بر اســاس شــاخص پژوهش به 
عنوان موزه برتر کشور انتخاب شد. مریم قانونی افزود: کمیته ملی 
موزه های ایران، موزه های دولتی و خصوصی برتر کشور را بر اساس 
شاخص هایی مانند معرفی، پژوهش، آموزش، تعمیر و نگهداری، 

حفظ و بقا، کودک و نوجوان و همچنین طبق شعار سال سازمان 
بین المللی  موزه ها انتخاب می کند. موزه عصارخانه شاهی در سال 
۲۰۱۷، به عنوان برترین موزه کوچک کشور، نشان جهانی ایکوم 
)کمیته ملی موزه های ایــران( را دریافت کرد.در یازدهمین آیین 
انتخاب موزه های برتر کشور هفت موزه خصوصی و دولتی استان 
اصفهان در ۱۲ شاخص از مجموع ۱۲ شاخص دارای رتبه برتر شدند 

که یکی از آنها، موزه عصارخانه شاهی وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بود. عصارخانه شاهی در سال 
۱۰۲۱ هجری قمری، همزمان با احداث بازار بزرگ قیصریه و مدرسه 
مال عبدا... به دستور شاه عباس اول در اصفهان ساخته شد و از سال 
۱39۲، به عنوان نخستین و تنها پایگاه تخصصی مطالعات فرهنگ 

عامه در کشور، به فعالیت می پردازد.

مدیر موزه عصارخانه شاهی اصفهان مطرح کرد:
انتخاب کوچک ترین موزه ایران به عنوان موزه برتر

  نوسانات ارزی ، صنایع دستی را با چالش مواجه کرده و باعث رکود در این حوزه شده است؛    

ابالغ وقت رسیدگی
3/228 شماره ابالغنامه: 9710106794100843 شماره پرونده: 9609986794101684 
شماره بایگانی شعبه: 961687  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمدرضا نور صبحی، خواهان شرکت سهامی بیمه آسیا با وکالت مرضیه نجف پور سیبکی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد رضا نور صبحی به خواسته مطالبه  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794101684 شعبه 11 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/04/23 ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 5201 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )176 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/229 شماره ابالغنامه: 9710106795400397 شماره پرونده: 9609986795400894 
شماره بایگانی شعبه: 960895  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مصطفی ابراهیم پور بروجنی، خواهان آقای مصطفی خراســانی دادخواستی به طرفیت 
 خوانده آقای مصطفی ابراهیم پور بروجنی به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795400894 
شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/04/23 ساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 5206 شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/230 در خصوص پرونده کالسه 970234 خواهان حامد مراوندی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت پرند پریسا راد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/4/24 
ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 5225 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/231 شماره ابالغنامه: 9710106794100856 شماره پرونده: 9609986794101695 
شماره بایگانی شعبه: 961698  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
حمیدرضا علی آقائی، خواهان آقای عباس پوده  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید 
رضا علی آقائی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794101695 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/24 ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 5194 شــعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/232 شماره ابالغنامه: 9710106793800714 شماره پرونده: 9709986793800149 

شماره بایگانی شعبه: 970149  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
بهرامعلی صفری قلعه اخالصی فرزند امیدعلی، خواهان آقای حمید رنگرز خوراســگانی 
با وکالت محمدرضا رنگرز دادخواســتی به طرفیت خوانده آقــای بهرامعلی صفری قلعه 
اخالصی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986793800149 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/04/24 ســاعت 9/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده و  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 5197 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )177 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/233 شماره ابالغنامه: 9710106794700447 شماره پرونده: 9609986794700591 
شماره بایگانی شعبه: 960591  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
ســعید نبی زاده، خواهان آقای کامران ذوالفقاری  دادخواســتی به طرفیت خوانده اختر 
امیریان به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794700591 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/04/24 ساعت 17/30  تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 5288 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/261 شماره ابالغنامه: 9710100353300737 شماره پرونده: 9509980366101110 
شماره بایگانی شعبه: 960271  شاکی آقای محمد دادور شکایتی علیه متهم آقای ملک 
محمد موسوی فرزند ســید محمد با موضوع توهین و تهدید و اخالل در نظم و آسایش 
عمومی مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 
جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان خیابان جی خیابان شهدای ستار ارجاع 
و به کالسه 960271 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/4/24 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   م الف:3216 شعبه 107دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/234 شماره ابالغنامه:9710106794500462 شماره پرونده:9609986794500734 
شماره بایگانی شعبه:960734 ابالغ شونده حقیقی: عباس کالنی فرزند اصغر  به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/04/26 سه شنبه ســاعت: 16/30 ،محل حضور: 
اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله اربــاب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی رضا شجاعی منش به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:5200 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

) 156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460353800003 درخواســت:  شــماره   3 /235
9409980358001325 شماره بایگانی شعبه: 962010  مربوط به دادگاه با فرض وجود 

کیفرخواست. محاکم کیفری د دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره در پرونده کالســه 962010 ک 112 برای آقایان کاوه رحیم زاده و هژیر سلیمی 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3(  ارجاع و  وقت رســیدگی  برای مورخه   1397/04/26 و ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:5267 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 112 جزایی 

سابق( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/236 کالسه پرونده 960084 شــماره دادنامه: 96/12/27-9609976795001752 
تاریخ رســیدگی: 96/11/28 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: مسعود بخش طغرلی دهقانی به نشانی اصفهان پل بزرگمهر پل شهرستان  جی 
شیر کوچه شهید هاشم زارعین پ 25 با وکالت احسان کاظمی اسفه  به نشانی اصفهان 
ابتدای خ میر مجتمع تجاری گلســتان ط اول، خوانــدگان: 1- حمیدرضا حاجی محمد 
اصفهانی به نشانی تهران نازی آباد خ مدائن مجتمع تجاری مدائن واحد 84 و 2- محمد 
لطفی نقش به نشانی ساری میدان امام ترک محله کوچه شهید مردانی پ 58، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مسعود بخش طغرلی  با وکالت احسان کاظمی اسفه به طرفیت 1- حمیدرضا حاجی محمد 
اصفهانی 2- محمد لطفی نقش به خواســته مطالبه مبلغ 185/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 1003/940491عهده بانک آینده شعبه رامسر بلوار شهید رزاقی به 
انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجــه به اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/28 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/11/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 11 
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجتمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 
و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول  به پرداخت 
مبلغ 185/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت 5/320/000 ریال حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از مهلت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه در صدور چک 
سمتی نداشته و ظهرنویس هم نمی باشد به اســتناد ماده 197 ق.آ.د.م حکم به بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در این قســمت حضوری اســت و ظرف 20 
 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:4255 شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )476 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

3/237 کالسه پرونده 960767 شماره دادنامه: 9609976796900026-97/1/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس اسماعیلی به نشانی 
اصفهان کوی آهنگران محله جروکان بن بست 19،   خوانده: حسام مرتضوی  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 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 دادخواست عباس اسماعیلی به طرفیت حسام مرتضوی به خواسته مطالبه مبلغ 
81/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 267657-92/8/30 و 267660-

82/7/20 عهده بانک صادرات اســپادانا شعبه شــیخ صدوق جنوبی به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 

چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 
96/12/26 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/12/26 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 81/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/202/500 ریال در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و مدت 20 روز پس از ابالغ واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:4309 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)349 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/238 کالســه پرونده: 960787 شــماره دادنامه:97/2/3-9709976794600069 
مرجع رسیدگی: شــعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس اسمعیلی به 
نشانی اصفهان خ آتشگاه بوستان مهر محله جروکان بن بســت 19 پالک 91، خوانده: 
مائده عبادی به نشــانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: دعوی عباس اســمعیلی به طرفیت مائده عبادی  به خواسته مطالبه مبلغ 
هفتاد و پنج میلیون ریــال )75/000/000 ریال( بابت وجه چک  شــماره 29/853399 
عهده بانک سینا به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و این که خوانده با توجه به 
ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال  بابت اصل خواســته و 1/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
 شعبه می باشد و ســپس بعد از 20 روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان یمباشد. 
م الف:4310 شعبه 16 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )271 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

3/205 کالسه پرونده: 960306 مرجع رسیدگي: شعبه 35 شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: امید مهردوست به نشــاني اصفهان خ کهندژ جنب کوچه 23 ابزار قایم، خوانده: 
حسن حاجیان حسین آبادي به نشــاني مجهول المکان،  با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي امید مهردوست به طرفیت آقاي حسن 
حاجیان حسین آبادي  به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک  به شماره 
464261 به عهده بانک سینا به انضمام مطلق خســارات قانوني- با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقاي اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهي عدم پرداخت  توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علي رغم  ابالغ قانوني )نشر آگهي( در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموه لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که مستنداً به مواد  310 
و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/540/000 ریال  بابت هزینه 
دادرســي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانوني و خسارت تاخیر در تادیه با احتساب سه 
مرحله نشر  آگهي که هزینه آن با اجراي احکام مي باشد از تاریخ سررسید چک موصوف 
96/6/29 تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید.  راي صادره غیابي 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:4305 شعبه 35 

شوراي حل اختالف اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(
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ربات ها حس المسه پیدا کردند

تازه ها پیشنهاد سردبیر:

مایکروسافت ،گوشی با 
نمایشگر تاشو می سازد

مایکروسافت در حال طراحی نسخه ای خاص از 
ویندوز ۱۰ به نام Andromeda OS است که 
به طور ویژه برای استفاده همراه با گوشی تاشدنی 
این شــرکت به کار گرفته می شود. این گوشی 
خاص از سری سرفیس دارای نمایشگر بزرگی 
است که در حالت عادی در قالب یک تبلت قابل 
استفاده اســت، اما با تا زده شدن به شکل یک 

گوشی هوشمند به کار گرفته می شود. سیستم 
عامل یادشده از هر دو معماری سخت افزاری و 
پردازنده های ARM  و  X۸۶ پشتیبانی می کند؛ 
هرچند گفته می شود گوشی تاشوی سرفیس 
مجهز به تراشــه های ARM خواهد بود. کاربر 
می تواند مطالبی را روی این نمایشــگر لمسی 
دوتکه بنویســد و از امکانات لمسی آن به طور 

کامل استفاده کند.

 رونمایی موبایل جدید 
بلک بری با یک دکمه مرموز

شرکت »بلک بری« قصد دارد ماه آتی از موبایلی 
رونمایی کند که مانند »آیفون ایکس« دو دوربین 
پشتی دارد. عالوه بر آن دستگاه دارای کیبورد 
فیزیکی و دکمه ای عجیب است که کاربرد آن 
 KEY۲ هنوز مشخص نشده است. موبایل مذکور
نام گرفته و دارای دو دوربین پشــتی، فلش ال 
ای دی و کیبورد فیزیکی اســت.این موبایل در 

حقیقت نســخه دوم KEYone اســت که در 
کنگره جهانی موبایل در فوریه ۲۰۱۷ رونمایی 
شد. نسخه جدید هم مانند KEYone با سیستم 
عامل اندروید فعال می شــود. البته بلک بری به 
طور معمول آپدیت هــای مخصوص خود را به 
اندروید اضافه می کند تا امنیت دستگاه را بهبود 
بخشــد. این دکمه که دارای ۹ نقطه است  در 

نسخه قبلی وجود نداشت. 

با کابل های فوق سبک؛
ربات ها حس المسه پیدا کردند

مهندسان موسســه EPFL در لوزان سوئیس، 
کابل های فوق سبک و منعطفی را طراحی کرده اند 
که با نصب آنها در درون بــدن ربات ها می توان 
حس المسه را در این ربات ها ایجاد کرد. کابل های 
یادشده مجهز به الکترودهایی هستند که ارسال 
سیگنال های الکترونیکی را در واکنش به لمس 
بدن ربات ممکن می کننــد. در واقع کابل های 

یادشــده مانند شــبکه عصبی بدن انسان عمل 
می کنند و می توانند کارکردهای مشابهی را برای 
ربات ها به ارمغان بیاورند.کابل های پالستیکی 
باریک و منعطف یادشــده در آزمایش هایی که 
تاکنون به عمل آمده، عملکرد خوبی داشته اند و 
حتی گذراندن آنها از مفاصل متحرک ربات ها به 

راحتی ممکن است.

لونا؛ کوچک ترین دوربین ۳۶۰ 
درجه دنیا

طراحی دوربین »لونا« به گونه ای است که همه 
افراد بتوانند از آن استفاده کنند، زیرا این دوربین 
تنها با یــک دکمه کار می کنــد. کوچک ترین 
 ۱۹۰ fish eye دوربین ۳۶۰ درجه با دو لنــز
درجه کار می کند که می تواند تصویر تمام محیط 

اطراف را پوشش دهد. 
این دوربین دارای حافظه ۳۲ گیگا بایت و دارای 
گواهینامه IP68 ضد آب بودن است. با اتصال 
این دوربین به گوشی هوشمند خود می توانید 
قبــل از تصویربرداری، پیش نمایــش آن را در 
صفحه گوشی ببینید و قاب ها را تنظیم کنید، 
عکس بگیرید و آن را با دوستان خود به اشتراک 

بگذارید.

خبر

کارشناس فضای مجازی:
استفاده از فیلترشکن ها دوبرابر 

اینترنت  مصرف می کند
»محمدجواد مطهری شریف« کارشناس فضای 
مجــازی در رابطه با فیلترشــکن ها کــه امروز 
فیلترینگ تلگرام را تا حد زیــادی دچار چالش 
کرده اند، اظهار داشت: وقتی مردم فیلترشکن ها 
را به کار می گیرند، از پهنای باند خارجی استفاده 
می کنند؛ در نتیجه هزینــه  اینترنت آنها دو برابر 
می شود. مورد بعدی در اســتفاده فیلترشکن ها 
این است که وقتی شــما از این طریق به تلگرام 
متصل می شوید، در حقیقت اطالعات شما ابتدا 
به یک ســروری غیر از تلگرام منتقل و بعد به آن 
متصل می شــود؛ این به آن معناســت که همه  
اطالعات مردم قابل کپی برداری و سوءاســتفاده 
اســت. در حال حاضر موارد متعددی در پلیس 
فتا و قوه قضائیه وجود دارد که از اطالعات مردم 
سوءاســتفاده و حریم خصوصی آنها نقض شده، 
همچنین از این طریق از آنان باج خواهی  صورت 

گرفته است.

آمار میلیونی کاربران »اینستاگرام« در جهان

آمازون اقامتگاه دائمی در ماه می سازد
موسس »آمازون« قصد دارد در میانه دهه آتی میالدی، فضانوردان را به ماه بفرستد و در آنجا یک اقامتگاه دائمی 
بسازد. به اعتقاد او، ماه یک مکان مناسب برای شهرک سازی است. مدت هاست که »جف بزوس« قصد دارد 
فضانوردان را به ماه بفرستد. درهمین راستا او در مصاحبه ای با مجله GeekWire اعالم کرد شرکت بلواوریجین 
قصد دارد با ناسا و ســازمان فضایی اروپا همکاری کند تا یک اقامتگاه دائمی در ماه بسازد. این درحالی است 
که شرکت بلواوریجین قصد دارد لندر Blue Moon را در میانه دهه ۲۰۲۰ میالدی پرتاب کند. البته این امر 
مشروط به دستیابی به پشتیبانی های کافی است. بزوس، در این باره می گوید: ماه، مکانی مناسب برای شهرک 
 سازی اســت. او به فاصله کم آن تا زمین و وجود آب در ماه اشــاره می کند که می توان آن را به هوا و پیشرانه

 موشک ها تبدیل کرد.

الزم نیست نگران از دست دادن شغل خود توسط ربات ها باشیم
»ســاتیا نادال « )Satya Nadella( مدیرعامل فعلی »مایکروسافت« اعالم کرد: الزم نیست نگران این ادعا 
باشیم که در آینده ربات ها جای انسان را در مشاغل گوناگون خواهند گرفت زیرا وجود انسان در بسیاری از مشاغل 
الزم و ضروری است. وی ادامه داد: با وجود اینکه هوش مصنوعی )AI( به سرعت در حال توسعه است، ولی بسیاری 
از مشاغل نیازمند وجود انسان ها هستند و کار انسانی امری اجتناب ناپذیر است. »نادال« افزود: باید روی استفاده 
اخالقی از فناوری »هوش مصنوعی« تمرکز کرد؛ من فکر می کنم در ســال ۲۰۱8 باید روی اخالق استفاده از 
هوش مصنوعیبحث شود؛ زیرا این بحث ها، اصولی است که باید برای مهندسان و شرکت های توسعه دهنده هوش 
مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه باید به جای نگرانی درباره جایگزینی ربات ها به جای انسان در محیط 

کار، بر روی طریقه استفاده از هوش مصنوعی تمرکز کنیم.

استارت اپ 

عکس  روز

چتر نامرئی که شما را از باران 
حفظ می کند

دو طراح چینی چتر جدیدی را طراحی کرده اند که 
 Air Umbrella باران را از شما دور می کند. چتر
بدون سایبان بوده و با الیه ای از هوای ثابت که از لوله 

چتر به بیرون می وزد، قطرات باران را دور می کند.

 شبکه اجتماعی »اینستاگرام« 
در حال رشــدترین رســانه اجتماعی در 
دنیاست و هر روزه برمحبوبیت آن افزوده 
می شود. این شبکه اجتماعی اکنون بیش از 
400 میلیون کاربر روزانه در ســطح جهان 

دارد.

 این روزها کمتر کســی اســت که در گوشــی 
 هوشمند خود برنامه »اینستاگرام« را نصب نکرده

 و فعالیتی در این شبکه نداشته باشد.
اینســتاگرام خیلی زود جای خــود را بین مردم 
جهان باز کرد و با فراگیر شــدنش می توان گفت، 
شــبکه اجتماعــی »فیس بــوک« را از تب وتاب 
انداخت؛ حاال کودکان ۱۰ ســاله هم درگیر این 
شبکه شــده اند و اگر خود، گوشی موبایل نداشته  
باشــند از اســمارت فون والدین برای ورود به آن 

استفاده می کنند.
استفاده کودکان و نوجوانان کم سن و سال از این 
شبکه در حالی جهانی شده است که فیلتر نبودن 
آن راه را برای استفاده و گشــت و گذار در شبکه 
جهانی فراهم کرده اســت؛ می توان این موضوع 
را ایراد بزرگ اینســتاگرام دانست که عدم نیاز به 
فیلترشکن آسیب ها را چندین برابر افزایش داده و 

موجب اشاعه فحشا شده است.
دانش   آمــوزان و نوجوانــان نیــز پــا بــه پای 
بزرگ ترها، ساعت ها در اینســتاگرام برای دیدن 
پســت های جدیــد بازیگــران، فوتبالیســت ها 
و هنرمنــدان بــه جســت وجو می پردازنــد 
و از ســاعت مطالعــه، اســتراحت و حتــی 
 خواب خــود می زننــد تا بــه کنجکاوی شــان 

ادامه دهند.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد، از هر 
۱۰ نوجوان آمریکایی، ۹ نفر آنها از اینســتاگرام 
استفاده می کنند و این شــبکه، به محبوب ترین 
شــبکه اجتماعی بین نوجوانان این کشور تبدیل 

شده است.

 یک ســایت آمریکایی در بررســی تــازه خود 
در ســال ۲۰۱۷ از جدیدتریــن آمــار کاربران 
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اطالعاتــی 
 منتشــر کــرده اســت کــه نشــان می دهــد

 

با گذشــت زمان، مردم کشــورهای مختلف به 
جــای دوری از این شــبکه و آســیب های آن، 
 بیشــتر بــه داشــتن آن عالقه منــد شــده اند.
 آخرین آمار ازاین شــبکه اجتماعــی پرطرفدار

 به شرح زیر است: 
700 میلیون کاربر ماهانه 

بر اســاس آمار منتشــر شده، شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام حداقــل ۷۰۰ میلیون نفــر ماهانه 
کاربــر دارد کــه با گذاشــتن پســت یــا الیک 
 کــردن پســت های دیگــران، از ایــن شــبکه

 استفاده می کنند.
400 میلیون نفر کاربر روزانه

روزانــه 4۰۰ میلیــون نفــر در سراســر جهان 
 از اینســتاگرام بــرای اشــتراک گذاری تصاویر

 استفاده می کنند.
اشتراک 250 میلیون استوری در روز

تحقیقات نشان داده است که روزانه ۲5۰ میلیون 
نفر از مردم کشــورهای مختلف، از قابلیت جدید 
اینستاگرام اســتفاده می کنند و »استوری« به 

اشتراک می گذارند.
اســتفاده 78 میلیــون آمریکایی از 

اینستاگرام
آماری که در سال ۲۰۱۷ به دســت آمده است، 
نشــان می دهد بیش از ۷8 میلیــون نفر از مردم 
آمریکا از شــبکه اجتماعی اینســتاگرام استفاده 

می کنند.
178 میلیون عکس غذا در اینستاگرام

هشــتگ غذا در اینســتاگرام نیز بیــش از ۱۷8 
میلیون تصویر دارد.

تقریبا هر کسی که در اینستاگرام صاحب اکانت 
باشد هر زمان که ســفره خوش آب و رنگی ببیند 
بالفاصلــه عکســی از آن را 
روی اینســتاگرام منتشــر 
می کند و ایــن موضوع نیز 
یکــی از دغدغه هــای مهم 
مــردم در فضــای مجازی 
اســت؛ قبــل از آنکــه غذا 
خورده شــود ابتــدا تصویر 
 آن در این شــبکه منتشــر

 می شود.

یکی از استارت آپ ها، موفق به طراحی و راه اندازی سایتی شده است که در آن می توان 
محصوالت ارزان را خریداری کرد. اختراعات روزمره جوانان نخبه در شرکت های دانش بنیان 

و  طرح های مبتنی بر دانش است که رشد و پیشرفت کشور را  رقم می زند.
همه ما به دنبال پیدا کردن راهی هستیم تا به کمک آن بتوانیم محصوالت ارزان قیمت را با 
کمترین زمان ممکن  خریداری  کنیم. این استارت آپ ، برای افراد مسن، همچنین اشخاصی 

که دارای معلولیت هستند کاربرد زیادی دارد و کمک شایانی به این قشر  از جامعه می کند.
کمبود وقت و دسترسی نداشتن به انواع مراکز خرید، از جمله مشکالتی است که برای خرید 
کردن داریم اما به تازگی یکی از استارت آپ ها سایتی را طراحی کرده است که در آن می توانید 
محصوالت ارزان قیمت را  خریداری کنید. محصوالت این سایت همگی با قیمتی بسیار کم و 

با تخفیف 40 تا 90 درصد به فروش می رسند. 
 طراحی سایت های دانش بنیان با هدف کمک به اقتصاد

این سایت با هدف اقتصادی و کمک به کسب و کارهای ایرانی آغاز به کار کرده است.
کاربران برای خرید انواع لوازم    خانه، گل و پوشاک می توانند وارد این سایت شوند و محصوالت 
مورد   نیاز خود را با قیمتی بسیار ارزان و فوری بدون اتالف شدتن  وقت، همچنین با تنوع باالیی 

که این سایت دارد خریداری  کنند.

محصوالت مورد نیازتان را فوری و ارزان از استارت 
آپ ها بخرید

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت اول

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شــرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1397/03/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه 97/03/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه 97/04/06 

زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: از ساعت 11 لغایت 12/30 روز شنبه 97/04/09
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( به  آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ 

امیرکبیر) با شماره تماس ۳۶8۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲۳۲ ( مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام 

مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4-۰۲۱ دفتر ثبت نــام: 88۹۶۹۷۳۷ و 

 85۱۹۳۷۶8

م الف: 180535

ف
موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

مدت 
پیمان

1200971352000001
عملیات خاکبرداری و تسطیح 
محور میانی شهر بهارستان حد 
فاصل خ آزادی تا ایثار )پردیس(

حداقل رتبه 5 
رشته راه و ترابری

4 ماه 7/843/127/625392/200/000

2200971352000002
عملیات آسفالت معابر 
سطح شهر بهارستان 
)به صورت پراکنده(

حداقل رتبه 5 
رشته راه و ترابری

20 ماه61/208/363/7842/724/200/000

3200971352000003
عملیات تکمیل و بازسازی 
ساختمان مرکزی شرکت 

عمران بهارستان

حداقل رتبه 4 در 
رشته های ابنیه 
و تاسیسات و 

تجهیزات

12 ماه 25/273/456/8051/264/000/000
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سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه 
اردستان خبر داد:

ثبت دومین وقف جدید 
اردستان در ماه مبارک رمضان

دومین وقف جدید اردستان در  اردستان

ماه مبارک رمضان ثبت شد.
سرپرســت اداره اوقاف و امور خیریه اردســتان 
گفت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در ماه 
رحمت الهی، واقف نیک اندیش سیدعماد هاشمی 
طباطبایی، قطعه زمینی به مساحت 120مترمربع 
را با ارزش یک میلیارد ریال وقف امور خیریه کرد.
محمدرضــا ترحمــی افــزود: این واقــف نیک 
اندیش این موقوفه را با نیت توســعه تکیه خانه 
 حضرت ابوالفضل)ع( در شــهر زواره وقف کرده 

است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری کاشان:

کودکان کاشانی با اخالق و 
آداب رمضان آشنا می شوند

مدیر عامل ســازمان فرهنگی  کاشان
ورزشی شــهرداری کاشان با اشــاره به انتخاب 
کاشــان به عنوان پایتخت کتاب ایــران گفت: 
همزمان با ماه مبارک رمضان و برنامه جشنواره 
»ضیافت خوبان« به منظور شــناخت بیشــتر 
نونهاالن طرح »ضیافت کتاب« در تعدادی از خانه 
های بازی کاشان این طرح اجرا می شود.مرتضی 
والی زاده افزود: با توجه به آغاز یادگیری از سنین 
کودکی و اهمیت سن رشــد در ترغیب کودکان 
برای مطالعه، طرح»ضیافــت کتاب« همزمان با 
جشــنواره»ضیافت خوبان« در خانه های بازی 
قصر کودک، ســرزمین کوچولوها، آل یاســین، 
کودک نابغه، کاله قرمزی و خانه بازی شــاپرک 
ویژه کودکان مقطع سنی سه تا شش سال برگزار 

می شود.
مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
کاشان یادآور شد: در این برنامه کودکان از طریق 
معرفی کتاب با اخالق و آداب میهمانی و ضیافت 

رمضان آشنا می شوند.

اخبار

برداشت سالیانه ۵۰۰ تن گل محمدی از گلستان میمه

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

طی دو ماه ابتدایی سال جاری؛
 رکورد ورود گردشگران

 به نیاسر شکسته شد
شــهردار نیاســر، از بازدید  کاشان
بی سابقه بیش از دو میلیون گردشگر خارجی و 
داخلی از آثار تاریخی و طبیعی شــهر نیاسر از 

فرودین تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
سبحان نظری اظهار کرد: همزمان با شکفتن 
گل های محمدی و در راستای  برگزاری مراسم 
افتتاحیه هفدهمین آیین گالب گیری منطقه 
کاشان، کهن باغشــهر ایران، شــهر سرسبز 
نیاسر به عنوان یکی از مراکز گردشگری ایران، 
شاهد حضور بی سابقه گردشــگران داخلی و 

خارجی بود
وی افزود: بیش از دو میلیون نفر گردشــگر از 
آثار شاخص تاریخی شهر نیاسر از جمله آبشار، 
باغ تاریخی تاالر، غــار رییس، چارتاقی و آیین 
گالب گیری و گلچینی نیاسر از اول فرودین تا 

پایان اردیبهشت بازدید کردند.

برگزاری نخستین جشنواره 
ملی کباب گلپایگان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد   گلپایگان
اسالمی گلپایگان در نشست خبری جشنواره 
ملی کباب گلپایگان، اظهار کــرد: در چهل و 
دومیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومی 
شهرســتان برگــزاری جشــنواره ملی کباب 

گلپایگان مصوب شد.
ســعید ضابطی افزود: در راستای برگزاری هر 
چه بهتر جشنواره کباب گلپایگان 8 کمیته از 
جمله کمیته برنامه ریزی، پشتیبانی و تدارکات، 
روابط عمومی و تبلیغــات، علمی و محتوایی، 
تشریفات، اســکان و امنیت و حراست تشکیل 

شده است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
گلپایگان با اشاره به اینکه نخستین جشنواره 
ملی کباب در روز 31 خرداد ماه برگزار می شود، 
گفت: معرفی پتانسیل ، قابلیت  و ظرفیت های 
گلپایگان در ســطح ملی از اهــداف برگزاری 

جشنواره ملی کباب است.
وی با اشاره به اینکه به زودی کباب گلپایگان 
در فهرســت میراث ناملموس کشــور به ثبت 
می رســد، گفت: لوگوی این جشــنواره ملی 
 از بیــن 200 لوگــوی طراحی شــده انتخاب 

شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی  میمه
استان اصفهان در حاشیه بازدید از طرح ۱۰۰ 
هکتاری کاشــت گل محمدی شرکت تعاونی 
تولید روستایی قنوات سه گانه میمه اظهار کرد: 
شــرکت های تعاونی تولید روستایی با هدف 
اصالح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، 
ارتقای   بهره برداری بهینه از منابع به ویژه آب و 
خاک، افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت 
کشــاورزی )زراعی، باغی، دامی و...(، تحقق 
کشاورزی پایدار و ارتقای توان اقتصادی اعضا 
تشــکیل و فعالیت می کند. در شرکت های 
تعاونی تولید کشــاورزی با یکپارچه سازی، 
تجهیز و نوسازی اراضی، بهره برداری مشترک 
از منابع آبی و اجرای سیستم های نوین، سعی 
بر آن شده تا گامی در راستای کاهش هزینه ها 
و افزایــش بهــره وری، حفظ اســتقالل و 

انگیزه های فردی برداشته شود.
سلیمان میرزایی تصریح کرد: شرکت تعاونی تولید 
روستایی قنوات سه گانه میمه،  یکی از ۵۵ شرکت 
تعاونی تولید روستایی استان است که فعالیت خود 
را در سال 13۹2 با تعداد 1۴00 نفر عضو آغاز کرده 
و در زمانی کوتاه به بهره گیــری از تجربیات ارزنده 
علمی اســاتید دانشــگاه و بهره برداری از آب مازاد 
سه رشــته قنات در 133 هکتار از اراضی واگذاری 
به آنها، اقدام به اجرای طرح »کاشت گل محمدی« 
در سطح 100 هکتار مجهز به سیستم آبیاری تحت 

فشار )قطره ای( کرده است.

مدیــر ســازمان تعاون 
روستایی استان در ادامه 
افزود: در فصل برداشــت، 
روزانــه به طور متوســط 
2۵0 نفــر در مــدت 2۵ 
روز مشغول چیدن گل ها 
بوده اند که این امر موجبات 
اشــتغال و افزایش درآمد 

خانوار روستایی، در نتیجه توسعه جامعه روستایی در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه 
دارد؛همچنین پیش بینی می شــود سالیانه حدود 

۵00 تــن گل محمــدی 
از این گلســتان برداشت 
شود که این حجم از تولید، 
گردانندگان شــرکت را 
ترغیب کرده است تا برای 
تکمیل زنجیره تولید اقدام 
به اخذ مجوزهــای الزم 
جهت تاســیس کارخانه 
گالب گیری و عرقیات گیاهــان دارویی کنند که با 
راه اندازی این کارخانــه، گام مهمی در جهت کوتاه 

کردن دست دالالن برداشته خواهد شد.

حرکت به سمت کاشت گیاهان با نیاز آبی کم
 معاون نظام های بهره برداری ســازمان استان نیز 
تاکید کرد: بحران کم آبی و خشکســالی های اخیر، 
شرایطی را ایجاد کرده که تولید کنندگان در عرصه 
کشاورزی به ســمت تولید گیاهانی با نیاز آبی کم و 
راندمان باالی تولید روی آوردند. گیاهان دارویی از 
جمله گیاهانی هستند که توان باالیی در سازگاری 
با محیط های خشــک و کم آب در این گونه مناطق 

دارند.
جعفری افزود: در این راســتا اعضای شــرکت های 
تعاونی تولید روستایی تحت پوشش سازمان تعاون 
روستایی به عنوان پیشگامان عرصه تولید محصوالت 
کشــاورزی با همکاری و هماهنگی سازمان جهاد 
کشاورزی استان، توسعه کشــت گیاهان دارویی و 
گل محمــدی را در رأس برنامه های خود قرار داده، 
به طوری که از دو هــزار و ۶00 هکتار گل محمدی 
کاشته شده در استان هزار و ۹00 هکتار آن در حوزه 
عمل تعاونی های تولید قرار دارد و این میزان به طور 

چشمگیری در حال افزایش است.
جعفری نکته قابل توجه در این گونه شــرکت ها را 
افزایش عملکرد در واحد سطح به دلیل یکپارچگی 
اراضی، مدیریت واحد، اجــرای آبیاری های نوین و 
همچنین به کارگیــری روش های علمی بیان کرد و 
گفت: امیدواریم با حمایت بیشتر مسئوالن و استقبال 
کشاورزان بتوانیم در مناطقی که تعاونی های تولید 
در آنجا تشکیل نشده اســت، این الگوهای موفق را 

توسعه دهیم.

برداشت سالیانه ۵۰۰ تن گل محمدی از گلستان میمه

فرماندار شهرستان لنجان در نشست بررسی طرح  لنجان
تفصیلی شهرهای شهرستان لنجان با اشــاره به لزوم بازنگری در 
طرح های تفصیلی شهرهای شهرستان لنجان، اظهار کرد: شهر، یک 
موجود زنده است و باید هر روز به آن رسیدگی شود و در این میان 
طرح تفصیلی نقش مهم و موثری را در راســتای سالمت و توسعه 
منطقی، معقول و برنامه ریزی شــده شــهر ایفا مــی کند. مهدی 

صفرخانلو افزود: امروزه اگر مسائل و مشکالت شهرها به درستی مورد 
بررسی قرار نگیرد، شاهد رشــد غیر متناسب شهرها خواهیم بود.

فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: طرح های تفصیلی از جمله 
طرح های مهم و تاثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت شهری هستند 
که می توانند در برطرف کردن مشکالتی همچون معضل ترافیک 
شهر، فضای سبز و... ایفای نقش کنند. وی طرح تفصیلی را حلقه 

مفقوده مدیریت شهرهای شهرستان لنجان دانست و ادامه داد: امروز 
شهرداران شهرستان لنجان، نگرانی هایی در خصوص طرح تفصیلی 
شهرهای خود دارند و قطعا با اجرای طرح بازنگری طرح  تفصیلی 
شهرهای استان اصفهان می توان اطمینان پیدا کرد که حداقل در 
سال های آینده توسعه و عمران شهرهای شهرستان لنجان در قالب 

طرح های مصوب کارشناسی شده، اجرایی خواهد شد.

فرماندار لنجان مطرح کرد:
طرح جامع و تفصیلی؛ حلقه مفقوده مدیریت شهرهای لنجان

  مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان خبر داد:  

گیاهان دارویی از جمله گیاهانی 
هستند که توان باالیی در 

سازگاری با محیط های خشک و 
کم آب در این گونه مناطق دارند

تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
3/222 شماره: 97006581645004-97/3/6 آقای جعفر مهدور موگوئی اعالم نموده که 
سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 2972 فرعی از 158 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 507 دفتر 547 متعلق بــه میرزا قلی مهدور موگوئی 
فرزند بخشعلی که نزد عبد محمد مهدور موگوئی می باشد و چون اخطار به نامبرده شده 
و تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز سند مذکور 
را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم 
نماید در صورت انقضا مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و 
مقررات صادر خواهد شد. م الف: 843 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر)140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/223 کالسه پرونده 3141/96 شماره دادنامه: 176-97/2/15  مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار 
شهید بهشــتی کوچه دانش 3 پالک 108 با وکالت محمد علی آلویی به نشانی خمینی 
شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی، خواندگان: 
1- ابوالقاسم ربیعی فرادنبه به نشانی بروجن فرادنبه خ شــهدا 2- سیف اله براهیمی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه درب یخچال کوچه شهید پنبه ای پ 13، 
3- اصغر طرفه نژاد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست خواهان محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی 
به طرفیت خواندگان ابوالقاسم ربیعی فرادنبه و ســیف اله براهیمی و اصغر طرفه نژاد به  
خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 820625 مورخ 
96/3/20 برعهده بانک صادرات شــعبه فرادنبه چهارمحال و بختیاری به شماره جاری 
01092750140 بانضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در 
ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصــره آن خوانده را به پرداخت به نحو تضامنی مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/775/000 ریــال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:845 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )359 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/224 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 331/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
97/6/7، مشخصات خواهان : محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار 
ش بهشتی خ عمران ک دانش پ 3، مشــخصات خوانده: عبداله جوانمردی،  خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، وکالتنامه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 846 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/225 شماره: 1574/96 حل 4 به موجب رای شماره 2222 تاریخ 96/11/7 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود 
پاکپور فرزند داود به نشانی مجهول المکان  محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشتاد و دو 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/135/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم 
له : مرتضی اعتمادی فرزند محمود با وکالت محمد علی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار 
راه شریعتی ابتدای شریعتی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی. 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 پرداخــت 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 قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:847 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )203 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/247 خانم سمانه عرب زاده فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 1130452832  به 
شرح دادخواست به کالسه  178/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا عرب زاده فروشانی به شناسنامه 9982 در 
تاریخ 1397/2/7 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر است به 1- کبریا آقا محمدی ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 4792 )همسر( 
2- علیرضا عرب زاده فروشــانی فرزنــد محمدرضــا، ش.ش 1130139360 )فرزند( 
3- سمانه عرب زاده فروشانی فرزند محمدرضا، ش.ش 1130452832 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد 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: 859 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/248 آقای غالمعلی حاج حیدری ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 213  به شرح 
دادخواست به کالسه  171/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل حاج حیدری ورنوسفادرانی به شناسنامه 1130168794 
در تاریخ 1396/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- غالمعلی حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند رضا، ش.ش 213 )پدر( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد 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: 852 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )125 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

3/249 شماره اجراییه:9710423633200061  شماره پرونده:9509983633200400 
شــماره بایگانــی شــعبه:950407 بموجــب درخواســت اجــراي شــماره دادنامه 
9509973633201303 محکوم علیه کامران آرمند فرزند ابراهیم به نشانی آذربایجان 
غربی شهرستان مهاباد فلکه هژار به سمت بازارچه اصغری سنگ فروشی آرمند محکوم 
است به پرداخت مبلغ 292/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 8/385/000 ریال هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها )95/4-79/000/000 ریال، 95/5-
213/000/000 ریال در حق محکوم له علیرضا نوری خوزانی فرزند ابوالقاسم به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد. محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت نیم عشــر دولتی به مبلغ 14/600/000 ریال. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 864 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )404 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/250 شماره: 970720671652368 - 97/3/6  اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
جهت موقوفه قدمعلی شفیعی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 724 فرعی از 106 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 561 دفتر 202 امالک 
اصفهان ذیل ثبت 21690 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند 
رسمی شماره 17128- 41/9/29دفترخانه اسناد رسمی شماره 38 اصفهان به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند در رهن است  نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 866 نبی اله یزدانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )240 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/251 شماره: 970720671679628 - 97/3/6  اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت بیست حبه مشاع از 72 حبه  شش دانگ پالک شماره 208 فرعی 
از 102 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 93 دفتر 547 
امالک ذیل ثبت 117587 به نام مجتبی زمانی بروجنی فرزند عباســعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 110796- 1/20/ 89  دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 4 اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 
در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 867 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )247 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/252 شماره: 970720671679628 - 97/3/6  اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت بیست حبه مشاع از 72 حبه  شش دانگ پالک شماره 208 فرعی 
از 102 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 90 دفتر 547 
امالک ذیل ثبت 117585 به نام مرتضی زمانی بروجنی فرزند عباســعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 110844- 1/20/ 89  دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 4 اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 
در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 868 نبــی اله یزدانی رئیس ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر )247 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/253 شماره: 970720671679628 - 97/3/6  اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت بیست حبه مشاع از 72 حبه  شش دانگ پالک شماره 208 فرعی 
از 102 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 87 دفتر 547 
امالک ذیل ثبت 117583 به نام حســین زمانی بروجنی فرزند عباسعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 110796- 1/20/ 89  دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 4 اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 
در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 869 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )247 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/226 شماره ابالغنامه: 9710100354701506 شماره پرونده: 9509980359300877 
شماره بایگانی شــعبه: 970235  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای محمد محمدی،   خواهان  آقای حیدر رئیســی و یاسر یوسفی و حمیدرضا قربانیان 
و محسن اباذری دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای محمد محمدی  و مسعود تیموری  
به خواسته سرقت مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 109(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980359300877 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)مجتمع شهید 
بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/23 و ساعت 11  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5205 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) مجتمع شهید بهشتی( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

3/243 شماره دادنامه:  9509970352400039 شماره پرونده: 9409980352400333 
شماره بایگاني شعبه: 940369 خواهان: آقاي مسلم جهانبازي فرزند حسنعلي با وکالت 
خانم مهتاب بهرامي فرزند محسن به نشــاني اصفهان خیابان وحید چهار راه وحید نبش 
محتشم کاشاني ساختمان عزیزخاني ط 4 واحد 43 کدپستي 09132150135، خوانده: 
آقاي اصغر جمشیدي فارساني به نشاني مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسي، راي دادگاه: درخصوص 
دادخواست خانم مهتاب بهرامي به وکالت از  آقاي مســلم جهانبازي فرزند حسنعلي به 
طرفیت اصغر جمشیدي فارساني به خواسته مطالبه یکصد و بیست و شش میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسي و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر چک 
به شماره و سررسید 348721-92/9/11 و گواهي عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر 
به اینکه خوانده علیرغم انتشار آگهي در جلسه رسیدگي حضور نیافته و الیحه اي ارسال 
نکرده لذا مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقي ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده 519 قانون آئین دادرســي مدني خوانده را به پرداخت یکصد و بیست و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/294/000 ریال بابت خسارات دادرسي در حق 
خواهان محکوم مي نماید. ضمنا واحد اجراي احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبناي 
شاخص اعالمي بانک مرکزي از سررســید لغایت وصول محکوم به احتساب واز خوانده 
وصول و به خواهان ایصال نماید. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 
تجدیدنظر استان مي باشد. م الف:4277 شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )269 کلمه، 3 کادر(  
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آغاز هفته ملی بدون دخانیات با محوریت 
آسیب رسانی قلیان کشیدن

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان: 

50 طرح صنعتی در چهارمحال 
به بهره برداری می رسد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: امســال تاکنون ۳۸ جواز 
تاسیس واحدهای صنعتی در استان صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد 
افزایش یافته است. »سیدنعیم امامی« ادامه داد: 
میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای ۳۸ جواز 
صادر شده ۹۵۶ میلیارد ریال بوده که این میزان 
سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۱ درصد افزایش داشته است. وی گفت: در سال 
گذشته ۵۰ واحد راکد و تعطیل با سرمایه گذاری 
۷۴.۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۵۷ نفر، مجددا 
احیا و به بهره برداری رسیدند. وی با اشاره به اینکه 
۹۱۷ طرح صنعتی با ســرمایه گذاری حدودا ۱۳ 
هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۰ هزار و ۷۳۲ 
نفر در استان در دست اجراست، خاطرنشان کرد: 
برای امسال ۵۰ طرح هدف گذاری شده که افتتاح 

می شود. 

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی 
چهارمحال وبختیاری:

۲۱0 زندانی جرائم غیرعمد در 
چهارمحال آزاد شدند

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی چهارمحال 
وبختیاری، شامگاه یکشنبه در همایش نسیم مهر 
اظهار داشت: در اســتان چهارمحال و بختیاری 
سه زندان در شهرســتان های شهرکرد، بروجن 
و لردگان فعال است.»حمیدرضاحیدری« بیان 
کرد: ۲۰۰ زندانی جرائــم غیرعمد در زندان های 
چهارمحال و بختیاری تحمل حبس می کنند. وی 
گفت: در سال گذشته ۲۱۰ زندانی جرائم غیرعمد 
در زندان هــای چهارمحال و بختیــاری با کمک 

خیران و ستاد دیه آزاد شدند.
 مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی چهارمحال 
وبختیاری با اشــاره به اینکه خانــواده زندانیان 
نیازمند کمک هستند، بیان کرد: حدود ۶۰ درصد 
خانواده هــای زندانیان چهارمحــال و بختیاری 
نیازمند کمک هســتند که باید از ظر فیت های 
مختلف برای کمک به آنها بهره گیری شود. وی 
بیان کرد: انجمن حمایت از خانواده زندانیان نقش 
مهمی در کمــک به خانواده زندانیان در ســطح 

استان دارد.

کاهش ۳۷ درصدی مصرف آب 
در کارخانه فوالد سفیددشت

مدیرعملیات کارخانه فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری گفت: در فروردین ســال جاری به ازای 
تولید هر تن محصــول در واحد آهن ســازی این 
کارخانه، مصرف آب از یک و ۶ دهم به یک مترمکعب 
کاهش یافت که با صرفه جویی ۳۷ درصدی همراه 

بود. 
»جمشــید علی بابایی« افزود: کاهش آبگیری برج 
خنک کن با تغییر مکان خروج آب دور ریز، اصالح 
سیستم پاشش آب برج های خنک کن، انتقال کامل 
دور ریز آب مدار تمیز به فرآیند تولید، اســتفاده از 
چاهک های بتنی و طوالنی کردن مســیر عبور آب 
به منظور کمک به خنک کاری، رقیق ســازی گاز 
خنک کننده با استفاده از گاز نیتروژن به جای آب به 
منظور خنک کاری و تنظیم دمای محصول، استفاده 
از ســر ریز مدار آب خنک کننده ماشــین آالت به 
جای آب خوراک مدار آب تمیز، بهســازی سیستم 
تصفیه فیزیکی آب ورودی به کارخانه و همچنین 
بهسازی شــیمیایی آب های گردشی برای افزایش 
 ســیکل تغلیظ، از مهم ترین اقدامات در راســتای
 کاهش مصرف آب به شکل پایدار در این کارخانه 

است.

 اجرای طرح بررسی علت شیوع 
آفات بلوط جنگل های زاگرس 

مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشــت: با توجه به اهمیت جنگل های بلوط 
زاگرس در راســتای بررســی علت شــیوع آفت 
جوانه خوار بلوط طرح تحقیقاتی با مشارکت مرکز 

تحقیقات و مراکز دانشگاهی انجام می شود.
»علــی محمدی مقــدم« افــزود: آفــت جزئی از 
اکوسیستم است و همواره وجود دارد؛ اما این آفت 
دشــمن اصلی دارد که به علت هــای مختلف این 
دشمن از بین رفته است که برخی احتمال می دهند 
نوعی زنبور باشد. وی بیان کرد: در اثر گرم شدن هوا 
طول دوره یخبندان در فصل زمستان کاهش یافته 
به همین علت تمام تخم این آفت تبدیل به حشره 

شده است.

امروزه قلیان به عنوان یکی از مهم ترین 
عوامل آسیب رسان به ســامتی افراد 
مصرف کننده و مهم ترین عامل مرگ های قابل پیشگیری 

مطرح است.
از سوی دیگر وجود بیش از چهارهزار ماده شیمیایی که بیش 
از ۴۰ نوع از آنها مواد محرک یا ســمی و ســرطان زا هستند 
در تنباکو و توتون از جمله عواملی اســت که موجب می شود 
مصرف کنندگان ســیگار به طور متوســط بیش از ۱۳ سال از 
زندگی خود را از دست  بدهند و سیگاری های بزرگسال و تقریبا 

۵۰ درصد سیگاری ها از بیماری های مرتبط با تنباکو بمیرند.
در این میان کاهش میانگین ســن شروع ســیگار در کشور و 
میانگین تعداد ســیگار مصرفی در کل کشــور در روز نگران 
کننده بوده و به دنبال افزایش مصرف دخانیات، شاهد افزایش 
بســیاری از بیماری هــا نظیــر بیماری های قلبــی- عروقی، 
سکته مغزی، پوکی اســتخوان، دیابت، ناراحتی و عفونت های 
 تنفســی، اختالالت عروقــی و زخم هــای معده در کشــور

 هستیم.
مسئله نگران کننده دیگر جایگزین شدن قلیان به جای سیگار 
است، با تصویر اینکه قلیان زیان کمتری نسبت به سیگار دارد 
حال آنکه خطرات قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است. قلیان 
۴۰۰ ماده سمی و سرطان زا دارد که تنباکوهای میوه ای عالوه 
بر این ۴۰۰ نوع سم ، با توجه به تخمیر شدن پوست میوه و تهیه 
با مواد افزودنی مواد مضرتری دارنــد و می توانند باعث آلرژی، 

آسم و حساسیت شوند.

مصرف هر وعده قلیان عالوه بر اینکه معادل ۱۰۰-۵۰ نخ 
ســیگار اســت می تواند موجب انتقال عفونت هایی از قبیل 

ســل، ویروس تبخال، میکرب هلیکوباکترپیلوزی) عامل زخم 
معده( هپاتیت و ویروس هــای عامل عفونت های تنفســی و 
ســرماخوردگی و بیماری های روده ای از طریق مصرف قلیان 

مشترک شود.
بر اســاس این گزارش، با توجه به اینکه بیمــاری های قلبی و 
عروقی از جمله سکته های قلبی، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر 
در جهان امروز اســت، موضوع روز جهانی بدون دخانیات سال 
 TOBACCO ۲۰۱۸ با عنوان دخانیات و بیماری قلبی با شعار
BREAKS HEARTS از ســوی ســازمان جهانی بهداشت 

انتخاب شده است. 
بر همین اساس، ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ به عنوان هفته ملی بدون 
دخانیات با شعار ملی » قلیان؛ سمی برای سالمت خانواده« و 

عناوین مرتبط با آن در نظر گرفته شده است.
عناوین مطرح شده عبارت است از:

۱- شنبه ۵ خرداد »جوانان علیه قلیان«
۲- یکشنبه ۶ خرداد »خانواده سالم با دوری از قلیان«

۳- دوشنبه ۷ خرداد »قهوه خانه سالم عاری از دخانیات«
۴- سه شنبه ۸ خرداد » دوری از دخانیات، حق شهروندی«

۵- چهارشــنبه ۹ خرداد »تعهــد و مســئولیت اجتماعی در 
پیشگیری از دخانیات«

۶- پنجشنبه ۱۰ خرداد »دوری از قلیان برای سالمت قلب«
۷- جمعه ۱۱ خرداد »آموزه های دینی علیه قلیان«.

آغاز هفته ملی بدون دخانیات با محوریت آسیب رسانی قلیان کشیدن

مدیرصنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری بابیان اینکه در طول پنج ســال گذشــته، این استان با 
حضور بخش خصوصی جهش خوبی داشته اســت، تصریح کرد: از 
یک میلیون ۴۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در استان حدود ۸۰۰ 
هزار تن فرآوری می شود. »طهمورث فتاحی« افزود: از سال ۹۲ این 
استان در بحث صنایع تبدیلی رشد دو برابری را تجربه کرده به طوری 

که توانســته ۵۲۰ تن شیر خشــک نوزادان را به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، آسیای میانه، چین، آلمان و...صادر کند. وی با اشاره به 
راه اندازی نخستین کارخانه پرتودهی گاما در چهارمحال و بختیاری، 
افزود: با راه اندازی این کارخانه ضایعات محصوالت کشاورزی بسیار 
کاهش پیدا می کند. فتاحی اضافه کرد: در حال حاضر این استان به 
یکی از قطب های تولید خوراک آبزیان کشور تبدیل شده و ۴۰ درصد 

از تولیدات کشور در این استان تولید می شود. وی افزود: چهارمحال 
و بختیاری توانسته است در سال ۹۶ میزان ۶ هزار و ۵۰۰ تن خوراک 
آبزیان به کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان ،ترکیه و... صادر 
کند. وی با اشــاره به اینکه ضایعات بخش کشــاورزی در کشور ۳۰ 
درصد است، گفت: این آمار در استان چهارمحال و بختیاری حدود 

۲۰ درصد است. 

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
توزیع ناعادالنه آب برای صنایع تکمیلی

مفاد آراء
2/636 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008005577 -  13 / 10 / 96 - بیژن ســبزواري فرزند 
محمد 30 حبه وشش - سیزدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي 
 ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 53 / 248 

مترمربع.
2. رای شــماره 139660302008005579 -  13 / 10 / 96 - زهرااســالمي فرزنــد 
ناصر 41 حبه وهفت - ســیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه مفروزي 
 ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 53 / 248 

مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008005835 -  30 / 10 / 96 - محمد ســبزواري فرزند 
ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي 

از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 85 / 1088 مترمربع.
 4. رای شماره 139660302008005836 -  30 / 10 / 96 - زهره فردوسیان فرزند حسن 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 85 / 1088 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008005841 -  30 / 10 / 96 - مریم احمدیان فرزند منصور 
26 حبه ودویست وهفتادوهشت -پانصدونودوسه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1167 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

08 / 271 مترمربع.
 6. رای شــماره 139660302008005845 -  30 / 10 / 96 - مجتبي احمدیان فرزند 
غالمرضا 45 حبه وسیصدوپانزده - پانصدونودوسه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1167 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

08 / 271 مترمربع.
 7. رای شماره 139660302008006149 -  21 / 11 / 96 - مصطفي کاظمیني فرزند 
حیدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 810 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 

74 / 216 مترمربع.
 8. رای شــماره 139660302008006281 -  28 / 11 / 96 - محســن نصیري فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3004 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت  40 / 193 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008006283 -  28 / 11 / 96 - محســن نصیري فرزند 
عبدالرسول ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3004 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 50 / 161 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008006432 -  30 / 11 / 96 - پرنیابرهاني به والیت 
پدرش محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1590 و 1588 و 127 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت 30 / 178 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008007027 -  27 / 12 / 96 - عبدالرسول باغستاني 
فرزند محمود 16 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 
 5517 ) که قباًل 1366 بوده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششدانگ 26 / 142

 مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008007028 -  27 / 12 / 96 - رقیه باغســتاني فرزند 
 محمود 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 5517 
 ) که قبــاًل 1366 بوده ( فرعــي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششــدانگ 26 / 142 

مترمربع.

13. رای شــماره 139660302008007029 -  27 / 12 / 96 - شهین برزوکي فرزند 
 عبدالرسول 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 5517 
 ) که قبــاًل 1366 بوده ( فرعــي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششــدانگ 26 / 142 

مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008007057 - 28 / 12 / 96 - محمدرضاشباني فرزند 
 نعمت اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 39 و 43 
 ) که بشــماره 16366 تبدیل شــده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ

 76 / 262 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008007058 - 28 / 12 / 96 - فتانه ســبزواري فرزند 
 شکراله سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 39 و 43 
 ) که بشــماره 16366 تبدیل شــده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ

 76 / 262 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008000903 - 17 / 02 / 97 - سعیدآملي فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 631 فرعي از 21 اصلي رشکنه 

به مساحت ششدانگ 11 / 413 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/08

 م الــف:  116 ســید اســداله موســوی رئیــس ادره ثبــت اســناد و امــالک
 شهرضا  

مزایده اموال غیرمنقول
3/216 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 962082 ج/ 4 له آقای عبدالرسول خوروش علیه آقای 
پویان رئیســی مبنی بر مطالبه 1- مبلغ پنج میلیارد ریال وثیقه شعبه هفتم اجرای احکام 
کیفری معادل 23/606 حبه مشاع 2- مبلغ 588/665/438 ریال محکوم به حق اجرای 
دولتی این اجرا معادل 2/779 حبه مشاع که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی خانم فاطمه هرسن پی ملک خود را معرفی نموده است در تاریخ 1397/4/6 ساعت 
11/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شــهید 
نیکبخت جهت فروش 26/385 حبه مشــاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی پالک ثبتی 
2852/315 بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج 
 شده اســت ملکی خانم فاطمه هرســن پی و اکنون در تصرف مالکانه نامبرده و خانواده
 می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خریــد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد  بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ 
 باال کوی باغ ارم مجتمع مسکونی ســبز واحد شماره 7 طبقه ســوم غربی می باشد که 
پس از معاینه و بررسی و اندازه گیری های الزم مشخصات ثبتی به شرح ذیل می باشد: 
ملک شماره 2582/315 به مساحت بندی 172 متر مربع که 2/31 متر مربع پیش رفتگی 
در کوچه است با قدرالسهم از عرصه شامل راه پله، نگهبانی و حیاط و انباری بلوک 307 
فرعی به متراژ 4/85 متر مربع دارای دو ســند به شرح ذیل: 1- شــماره ثبت 219427 
دفتر 1183 صفحه 352 سه دانگ مشــاع از ششــدانگ به نام خانم فاطمه هرسن  پی 
2- شــماره ثبت 219429 دفتر 1183 صفحه 355 سه دانگ مشــاع از ششدانگ به نام 
خانم هرسن پی، مشــخصات ملک: واحد غربی طبقه ســوم از مجموعه 10 واحدی با 
اسکلت بتن و نمای ســنگی دارای آسانســور و پارکینگ در زیرزمین شامل سه خواب 
سالن با کف ســرامیک و بدنه گچ و رنگ راهروی چوب کاری شــده پنجره آلومینیومی 
دربهای چوبی دو اتاق خواب مســتردار شامل ســرویس و یک حمام و سرویس کامل 
سرامیک دارای تراس سیســتم گرمایش پکیج و سرمایش کولرآبی، آشــپزخانه اپن با 
کابینت ام دی اف و آشپزخانه دوم شامل دو گاز و ظرفشــویی، انشعاب گاز آب مشترک 
و برق مجزا اســت با توجه به جمیع جهات و دسترســی، قدمت با نوع بنا و سایر عوامل 
موثر در ارزیابی، ارزش ششــدانگ ملک فــوق مبلــغ 15/250/000/000 ریال معادل 
یک میلیارد و پانصد و بیســت و پنج میلیــون تومان برآورد اعالم می گــردد. در نتیجه 
ارزش مقدار 26/385 حبه مشــاع آن به مبلغ 5/588/665/438 ریال ارزیابی می گردد.  
 م الف: 3253 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم دادگســتری اصفهان )505 کلمه، 

5 کادر(

مزایده اموال منقول
3/217 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962156 ج/6 له خانم الهام هارونی و علیه آقای کیخسرو هارونی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50 عدد سکه بهار آزادی و 50 مثقال طال 113316000 تومان وجه 
نقد و 29063587 ریال هزینه دادرســی و 4/400/000 تومان بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/4/5 ساعت 12 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دستگاه موتور سیکلت 
دلتا 125 به شماره 619/95445 که توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل 
 ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی اصفهان پارکینگ شاهد مراجعه و 
از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- موتور سیکلت دلتا 125 به شماره 95447-619 مدل 1389 رنگ قرمز- موتور خاموش 
بود- قاب دور چراغ شکسته و فاقد آینه بود، قیمت کارشناسی حدود مبلغ 18/000/000 
ریال ارزیابی می گردد.   م الف: 5247 اجرای احکام  حقوقی شــعبه ششم دادگستری 

اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/218 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســیزدهم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای 
درخصوص پرونده اجرایی کالســه 962269 ج/13 له خانم عاطفه علیزاده و علیه آقای 
احسان کریمی مبنی بر مطالبه مبلغ 114 عدد سکه بهار آزادی و 50 مثقال طالی 18 عیار و 
1375 شاخه گل رز نقره و 62/787/000 ریال بابت هزینه دادرسی بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/4/3 ساعت 12 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک واحد امتیاز واگذاری 
از طرف بنیاد مسکن انقالب اســالمی که آن بنیاد اعالم نموده پالک ثبتی 276/3099 
فرعی از 46 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
 ذیال درج شده است ملکی آقای احسان کریمی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
می باشد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مــی توانند ظرف 5 
روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجــه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه 
های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مــورد مزایده: ملک واقع در 
قهجاورستان فاز 1 شهرک بهار کوچه گلســتان پامچال 3 دو پالک مانده به انتهای بن 
بست جنب کدپســتی 8379134196 قطعه شــماره 279 بازدید و معاینه به عمل آورده 
که نتیجه معاینات و بررســیها به شــرح ذیل اعالم می گردد. ملک مورد نظر بر اساس 
قرارداد واگذاری شــماره 80510 مورخ 94/7/18 از طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با مساحت 250 متر مربع و با کاربری مسکونی به آقای احســان کریمی واگذار گردیده 
است و فاقد سند رسمی مالکیت می باشــد نامبرده بر اســاس پروانه ساختمانی شماره 
3527 مورخ 95/6/17 بــرروی ملک مذکور اقدام به خاکبرداری و احداث فونداســیون 
بتنی نموده است و تا مرحله میلگردهای انتظار ستونها اجرا گردیده است و در این مرحله 
متوقف شده است.نظریه کارشناسی: با توجه به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت 
و وضعیت ملک مذکور در شرایط فعلی ارزش عرصه این ملک با مساحت 250 متر مربع 
به مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال( و هزینه های خدمات نظام مهندسی 
و خاکبرداری و قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی فونداســیون بر اساس نقشه های 
 مربوطه برابر مبلغ 250/000/000 ریال)دویســت و پنجاه میلیون ریال( تعیین و اعالم 
می گردد. بدیهی اســت که کل ارزش ملک مذکور و خدمات انجام شــده روی آن جمع 
دو مبلغ مذکور یعنــی 1/250/000/000 ریال )یک میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون 
ریال( می باشــد. که مطابق نامه بنیاد مسکن انقالب اســالمی تاکنون پالک موصوف 
طبق قــرارداد واگذاری به نــام محکوم علیه بــوده و هیچ گونه نقــل و انتقالی صورت 
نپذیرفته و هرگونه نقــل و انتقال و فروش از طریق مزایده در صورتی بالمانع اســت که 
برنده مزایده نسبت به هزینه های خدمات و صدور ســند با آن نهاد تسویه حساب نماید.  
 م الف: 5209  اجرای احکام حقوقی شــعبه سیزدهم دادگستری اصفهان )515 کلمه، 

5 کادر(

احضار متهم
3/219  شــماره نامه: 1397009000300464 شماره پرونده: 9609983735100530 
شــماره بایگانی پرونده: 960576  نظر به اینکه در پرونده کالســه 960576 این شعبه 
آقای نصرا... عزیزی فرزند محمد حســین به اتهام ســرقت حسب شــکایت آقای تقی 
حدادپور نطنزی فرزند ماشــاا... و تحقیقات دادســرا تحت تعقیب قرار گرفته اســت و با 
عنایت به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترسی به وی در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
 حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف: 112 شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز)122 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/220 کالسه پرونده: 332/96 شــماره دادنامه: 990-96/7/5  مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: صندوق قرض الحسنه حجت با مدیریت 
نعمت اله طاهری بــا وکالت فاطمه بهمن زیاری به نشــانی اصفهان خ شــمس آبادی 
مقابل بانک ســینا ســاختمان آالء طبقه 2 واحد 205، خوانده: توران قناعت به نشــانی 
مجهول المکان، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی صندوق قرض 
الحسنه حضرت حجت با مدیریت نعمت اله طاهری و با وکالت خانم فاطمه بهمن زیاری 
به طرفیت خوانده خانم توران قناعت به خواســته مطالبه وجه دو فقره ســفته به شماره 
های 315597 و 668339 بــه مبلغ پانزده میلیون ریال بانضمام هزینه دادرســی و حق 
 الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
ســفته  ها در ید خواهان و اینکه خوانده به رغم ابالغ قانونی در شــورا حاضر نگردیده و 
دفاعی بعمل نیاورده وارد است شــورا مســتندا به مواد 197 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده را غیابا به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال وجه سفته ها به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 187/500 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/2/7 لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت بیست روز از 
 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  
م الف: 854 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر)295 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/221 کالســه پرونده: 453/96 شــماره دادنامه: 863-96/6/26 مرجع رســیدگی: 
شــورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاســداران مجتمع شورای 
حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: قرض الحســنه حضرت حجت با مدیریت نعمت 
اله طاهری با وکالت فاطمه بهمن زیاری به نشــانی اصفهان خ شمس آبادی ساختمان 
آالء طبقه 2 واحد 205، خوانده: مجید جعفرپور فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان، 
موضوع : مطالبه، شورا با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست صندوق قرض الحسنه حجت 
با مدیریت نعمت اله طاهری و با وکالت فاطمه بهمن زیــاری  علیه آقای مجید جعفرپور 
فرزند احمد به خواســته مطالبه بملغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره حواله به شماره 
175659 قرض الحســنه حضرت حجت)ع(  و خسارت دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
تاخیر تادیه شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمی و مســتندات ارائه شده و وجود اصل 
مستندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به مستندات او 
نیز اظهار انکار یا جعل نکرده اســت دعوی خواهان را وارد ثابت دانســته مستندا به مواد 
198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال به عنوان اصل خواســته و 125/000  ریال  حق الوکاله  وکیل و هزینه دادرســی و 
از باب تسبیب به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/2/7  تا زمان پرداخت 
اصل دین محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب اســت و پس از ابالغ به مدت 20 
روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضا مهلت واخواهی بــه مدت 20 روز دیگر 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شــهر می باشد.
م الف: 855 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر)297 

کلمه، 3 کادر(
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از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
منتشر شد؛

 فراخوان پذیرش
 دانشجوی غیرایرانی 

فراخوان پذیرش داوطلبان دانشجوی غیر ایرانی 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد.این 
دانشگاه برای سال تحصیلی 2019 -2018 از بین 
متقاضیان غیر ایرانی، برای ادامه تحصیل ثبت نام 
به عمل می آورد. داوطلبان برای کسب اطالعات 
 بیشتر می توانند به پایگاه انگلیسی دانشگاه به 
english مراجعه کنند. .mui .ac .ir نشانی

دانشجویان غیر ایرانی متقاضی تحصیل در 
نند در  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توا
تاریخ های 21 می تا 21 ژوئن مدارک خود را 
ارسال و  مدارک متقاضیان از 10 تا 22  ژوئن 
2018 بررسی می شود.  مصاحبه داوطلبان 
18 تا 28 ژوئیه و اعالم  نتیجه آن هم 31 ژوئیه 
اعالم شده است و متقاضیان پذیرش شده 
نند  اول اوت تا 10 سپتامبر برای  هم می توا
 دریافت روادید  تحصیلی اقدام کنند و 10 تا 16 
سپتامبر در دانشگاه علوم پزشکی نام نویسی 

کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:
خشونت خانگی بیشترین علت 
مراجعه به اورژانس اجتماعی

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
مهم ترین دلیل کمک گرفتن مردم از سیستم های 
حمایتی، موضوع ســوءرفتار یا خشونت خانگی 
است. مجتبی ناجی گفت: ســال گذشته هفت 
هــزار و 300 نفر با اورژانــس اجتماعی اصفهان 
تماس گرفتند که بیشترین علت مراجعه خشونت 
خانگی و سوءرفتار بود و از این تعداد چهار هزار 

و ۵00 نفر زن و دو هزار و 800 نفر مرد بودند.
وی با تاکید بر اینکه بیشــتر بــودن آمار تماس 
زنان صرفا به معنای مشــکل بیشــتر این قشر 
نیست، افزود: این بدین معناست که زنان بیشتر 
پیگیر تعارضــات خانوادگــی و زندگی فردی و 
گروهی هستند و برای مداخالت روان شناختی 

و مددکاری پیش قدم می شوند.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان در خصوص مراجعان اورژانس اجتماعی 
ســیار گفت: دو هــزار و ۵00 نفر بــه اورژانس 
اجتماعی سیار که در ســطح شهر حضور دارند، 
مراجعه کرده  که یــک هزار و ۵00 نفــر از این 
مراجعه کنندگان نیز خانم و مابقی مرد بودند. وی 
گفت: این مرکز با عنــوان مداخله در بحران های 
فردی و اجتماعــی فعالیت دارد کــه بالغ بر دو 
هزار و 200 نفر مراجعه کننده داشــته که از این 
 تعداد یک هــزار و 600 نفــر زن و 360 نفر مرد 

بودند.
 معاون اجتماعی بهزیستی استان تعداد خانه های 
کودک و نوجوان استان را 39 خانه اعالم و تصریح 
کرد: در حال حاضر حدود ۴20 کودک و نوجوان 
در این خانه ها اقامت دارند که 11 خانه کودک و 
نوجوان در شهر اصفهان و مابقی در شهرستان ها 
دایر بوده و ظرفیت هرکدام آنها 10 تا 1۵ نفر است 
که بر اساس جنسیت و مقطع سنی تقسیم بندی 

شده اند.

 با میانجی گری شوراهای حل اختالف صورت 
گرفت؛

آزادی یک هزار و 598 زندانی 
در سال گذشته

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان 
گفت: یک هزار و ۵98 زندانی با همت کارکنان 
شوراهای حل اختالف استان اصفهان در سال 
96 از زندان آزاد شدند. سید مهدی رستگاری 
اظهار کرد: با همت اعضا وکارکنان شوراهای 
حل اختالف حوزه های قضائی استان اصفهان 
در سال گذشته یک هزار و ۵98 نفر آزاد و به 
جامعه و آغوش گرم خانواده خود بازگشتند. 
وی تصریح کرد: امیدواریم در سال جدید و با 
همت و تالش مجدانه کارکنان شوراهای حل 
اختالف در استان اصفهان، شاهد آزادی بیشتر 
زندانیان باشیم تا ضمن برگرداندن آنها به جامعه 
 خانواده های آنها نیز از مشکالت و عواقب آن رها 

شوند.

عکس خبر

 فراخوان پذیرش
 دانشجوی غیرایرانی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

اشتباهی که مانع از اجرای گروه 
سرود ناشنوایان در مصالی تهران شد

رییس انجمن ندای معلوالن ایران از توقف 
اجرای گروه سرود ناشــنوایان در مصالی 
تهران به دلیــل برابر دانســتن با حرکات 

موزون خبر داد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست  
شهرستان سمیرم  خبرداد:

جمع آوری بیش از ۲۰متر دام 
ماهیگیری در سمیرم

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ســمیرم گفت: محیط بانان هنگام گشــت و 
کنترل شبانه مناطق و زیستگاه ها در دریاچه 
شکارممنوع حنا، یک رشــته دام ماهي گیري 
به طول بیش از 20متر همراه با دو قطعه ماهي 
زرده پر، کشــف و به محیط بانی انتقال دادند. 
پژمان خاکسار افزود: صید ماهیان زرد پر ممنوع 
و صید این نوع ماهی فقط با قالب در زمان  های 
مشخص آزاد است.دریاچه منطقه شکارممنوع 
حنا دارای گونه هایــی از ماهیان بوده و یکی از 
کانون های تجمع و مهاجرت پرندگان آبزی و 

کنار آبزی از جمله قو، درنا و غاز است. 

 جمع آوری دام های 
غیر مجاز از  سد زاینده رود

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
چادگان گفــت: محیط بانان این شهرســتان، 
چهارهزار متر دام صیادی را کشف و جمع آوری 
کردنــد. مجتبی حاجتی با اشــاره بــه اینکه 
متخلفان قبــل از ورود محیط بانــان متواری 
شدند، افزود: تعدادی از ادوات صید به جا مانده 
از این متخلفان همــراه با دام های غیر مجاز،به 
پاسگاه محیط بانی چادگان منتقل شد.دریاچه 
سد زاینده  رود زیستگاه آبزیان مختلفی از جمله 
ماهی  های کپور، دنــدان  دار، قزل  آالی رنگین  
کمان و آمور اســت که صید غیرقانونی موجب  

کاهش این نوع ماهیان می شود.

 کشف 5۰۰ میلیون ریال 
اموال مسروقه در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
دستگیري یک ســارق حرفه ای منزل و کشف 
۵00 میلیون ریــال اموال مســروقه خبر داد.

ســرهنگ علي جعفري نژاد گفت: در پي وقوع 
چند مورد سرقت منزل در ســطح شهرستان 
خمینی شهر ، تالش در جهت شناسایي عامل یا 
عامالن این گونه سرقت ها در دستور کار ماموران 
قرار گرفــت. وي اضافه کرد: مامــوران پلیس 
آگاهي، تحقیقات خود را در ایــن زمینه آغاز و 
سارق حرفه ای را در این زمینه شناسایي و پس 
از هماهنگــي با مقام قضائي دســتگیر کردند.

ســرهنگ علي جعفري نژاد تصریــح کرد: در 
بازرسي از مخفیگاه متهم، اموال سرقتي منازل 
شهروندان شامل تلویزیون ال اي دي،پتو،چادر 
مسافرتي، اســکوتر ، طال و پول به ارزش ۵00 
میلیــون ریال کشــف شــد.فرمانده انتظامي 
شهرستان خمینی شهر در ادامه افزود: محل هاي 
سرقت که بیش از 10 منزل است توسط متهم 
بازسازي ، مالباختگان شناسایي و مقدار زیادي 

اموال و وسایل بازگردانده شد.

دستگیری سارق میلیاردی 
منازل غرب اصفهان

سارق حرفه ای منازل منطقه غرب شهر اصفهان 
شناسایی و دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی 
وقوع چند مورد سرقت از منازل در منطقه غرب 
شــهر اصفهان ، ماموران اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی پایگاه غرب موفق شــدند سارق 
را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی 
دستگیر کنند. سرهنگ سعید سلیمیان با اشاره 
به اینکه این سارق طال ، نقره و اموال ارزشمند 
را سرقت می کرد، افزود: متهم در بازجویی های 
تخصصی پلیس به ســرقت 2 میلیــارد ریال 
 امــوال از 1۵ منــزل در غرب شــهر اصفهان 

اعتراف کرد.

محیط زیست

اخبار

مدیرکل دفتــر اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
اصفهــان گفت: با توجــه به اینکه مســئوالن در 
ســال های اخیر به وظایف خود برای ساماندهی 
متکدیان عمل نکردند؛ بنابراین شاهد رشد تکدی 
گری در اصفهان بودیــم.  محمود ابراهیمی اظهار 
داشــت: مدیریت جمع آوری متکدیــان در یک 
دوره ای با بهزیستی بود که شاهد بودیم متکدیان را 
از سطح خیابان جمع می کردند، تعهدی می گرفتند 
و دوباره آزاد می کردند و پس از آزاد شــدن باز هم 

شاهد تکدی گری این افراد بودیم.
وی با اعالم اینکه از مســئوالن شــهری خواستار 
رسیدگی به ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی 
هســتیم، اعالم کرد: در صورتی شاهد هیچ گونه 
تکدی گری و متکدیان در ســطح شهر نخواهیم 
بود که یک هماهنگ بین ســازمانی صورت گیرد.

مدیرکل دفتــر اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
اصفهان تصریح کرد: مرکز ســاماندهی متکدیان 
و کودکان خیابانی که امروز شــکل گرفته است با 
مشــکالت متعددی از جمله تفکیــک نبودن زن 

و مرد، مشــکالت فراهم آوردن تغذیه و ... روبه رو 
است که امیدواریم با همکاری بین دستگاهی این 

مشکالت رفع شود. 
وی خواستار همکاری بین دستگاهی علوم پزشکی، 
شهرداری و بهزیســتی در راســتای ساماندهی 
متکدیان و کودکان خیابانی شد و گفت: نگهداری 
200 نفر بدون کالس آموزشــی و تربیت تبعات 

زیادی در این مرکز کار سختی است.

مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

پایان تکدی گری نیازمند همکاری همه نهادهاست
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی استان 
گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان و با همت خیران 
اســتان اصفهان  بیش از  چهار هزارســبد غذایی 
شامل برنج،حبوبات و موادپروتئینی بین نیازمندان 

بهزیستی توزیع شد.
علی اصغر شاهزیدی ارزش هریک از این سبدهای 
کاال را 700 تــا یک میلیون ریال دانســت و افزود: 
با مشــارکت نیک اندیشــان اســتان اصفهان ،به 
منظور اطعام نیازمندان در شــب هــای پرفضیلت 
ماه مبارک رمضان ، بیــش از هزار پرس غذای گرم 
 نیز بیــن خانوارهای تحت پوشــش این ســازمان 

توزیع شد.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان گفت: 
پیش بینی می شود، تا پایان ماه مبارک رمضان بیش 
از 13هزار ســبد غذایی بین خانوارهای مدد جوی 

سازمان بهزیستی توزیع شود . 
شــاهزیدی با بیان اینکه برخی از مردم کمک های 
خود را به صــورت حضوری به بهزیســتی تحویل 
می دهند،گفت:خیران اســتان می توانند به منظور 

تامین حداقل امکانات رفاهی و معیشتی نیازمندان 
تحت پوشــش بهزیســتی و اطعام این خانوارها در 
ماه مبارک رمضــان کمک های نقــدی خودرا به 
شماره حساب 2173۴۵02۴1001و شماره کارت 
 مجازی 6037991899616۵22 بانک ملی ارسال 

کنند .
گفتنی اســت؛ بیش از 9۵هزار و 862 خانوار تحت 

پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان خبر داد:

اهدای  بیش از چهار هزار سبد کاال بین مددجویان بهزیستی

کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان از ادامه روند افزایشی دما تا سه درجه سانتی گراد در 
اصفهان تا آخر هفته خبر داد. حجت ا... علی عسگریان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان 
طی روزهای آینده اظهار کرد: در این بازه زمانی گرد و غبار بر مناطق مرکزی حاکم خواهد شد؛ همچنین گاهی 

وزش باد نسبتا شدید و رگبارهای پراکنده به ویژه در مناطق غربی استان پیش بینی می شود.
به گفته کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان؛ طی چند روز آینده بارش های 

رگباری پراکنده را به ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان خواهیم داشت.

ادامه روند افزایشی دما 
در اصفهان تا آخر هفته

کارشناس اداره پیش بینی 
هواشناسی استان اعالم کرد:

هوا
 و 

آب

 بهزیستیدیدگاه

»فراغت« شامل فعالیت هایی جدا از اجبارهای 
شغلی، خانوادگی و اجتماعی است که در آن 
فرد فقط به میل خود عمل می کند و به عبارتی 
یک پدیده ذهنی و روانی است؛حالتی برای روح 

که الزاما به وقت اضافی ارتباط ندارد.
یک جامعه و به تبع یک خانــواده ، تنها زمانی قادر 
خواهد بود کــه راه ترقی و تکامــل را طی کند که 
متشکل از افرادی سالم ، با ارزش و پاک باشد. با توجه 
به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از 
نیاز ساختاری انسان بایستی مورد توجه همه افراد 
جامعه اعم از زن و مرد ، کوچک و بزرگ باشد. تربیت 
بدنی یک پدیده انسانی و یک ابزار موثر برای پرورش 
جسم و روح و ارتقای بسیاري از دانش آموزان است. 
بسیاری از محصلین اوقات فراغت به ویژه تعطیالت 
تابســتان را دوره اســتراحت مطلق مي دانند. آنها 
این دوران را زمانی برای فرار از فشــار مدرسه تلقی 
می کنند و معتقدند کــه باید صرفا به اســتراحت 
بپردازند. این در حالي است که به تجربه ثابت شده 
در صورتي که آموزش هایي به شکل سرگرم کننده 
براي دانش آموزان تدارک دیده شود، اوقات فراغت 
مي تواند نقطه عطفي در زندگي دانش آموزان باشد 
و حتي آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد. فرهنگ و 
تربیت می تواند زمینه ساز هویت ملی باشد که اوقات 

فراغت افراد در این مهم نقش بسزایی ایفا می کند.
به همین منظور آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
طی اقدامی،طرح اوقات فراغت تابستان 97 با شعار 
»حمایت از کاالی ایرانی و مهارت آموزی و با هدف 
زمینه ســازی برای کار آفرینی و اشتغال« را برگزار 
می کند. رییــس اداره فرهنگی و هنــری آموزش و 
پرورش استان اصفهان غنی ســازی اوقات فراغت 
دانش آموزان، اســتمرار فعالیت های پرورشی سال 
تحصیلی در ایام تابســتان، ارتقای سطح اعتقادی، 
علمــی، اجتماعــی و مهارت های فنــی، حرفه ای، 
فرهنگی و هنــری دانش آمــوزان، تقویت و تامین 
ســالمت جســمانی و روانی و تقویت روحیه خود 
باوری و مسئولیت پذیری را  از جمله اهداف برگزاری 

طرح اوقات فراغت در تابســتان برشــمرد. به گفته 
مرتضی شکری؛ همه ساله در فصل تابستان، آموزش 
و پرورش با رویکرد کشف و هدایت استعدادهای دانش 
آموزان و در راستای استمرار فرآیندهای تربیتی به 
برگــزاری پایگاه های فعالیت های تابســتانی اقدام 
می کند و امسال نیز فعالیت پایگاه های اوقات فراغت 
دانش آموزان از ابتدای تیر آغاز می شود و به مدت 7 
هفته به طول می انجامد.وی توجه به عدالت آموزشی 
و پرورشی، اهتمام به تربیت اقتصادی با رویکرد هر 
دانش آموز یــک مهارت، جذابیت، تنوع و نشــاط و 
مشارکت داوطلبانه دانش آموزان در اوقات فراغت و 
همچنین تعامل با دستگاه ها ونهادهای متولی اوقات 
فراغت از سیاست ها و رویکردهای امسال ستاد برنامه 
ریزی اوقات فراغت دانش آموزان اســتان اصفهان 
است.رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در تابســتان سال 96بیش از 
226هزار دانش آموز در ســطح 1633 پایگاه اوقات 
فراغت در۴1 منطقه آموزش و پرورش استان جذب 
فعالیت های تابســتانی شدند.شــکری خاطرنشان 
کرد:» با برگزاری ســتاد اســتانی اوقات فراغت در 
فروردین ماه و آسیب شناسی موارد مطرح شده و با هم 
افزایی بخش های داخلی و بیرونی آموزش و پرورش 

شــیوه نامه اوقات فراغت آماده و در آستانه ارسال به 
مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان است«.

به تازگی دیده شده که والدین براي ثبت نام بچه ها 
در کالس هاي مختلف با هم مســابقه مي گذراند و 
اتفاقا شرکت بچه ها در کالس هاي هنري و ورزشي 
و ... براي آنهــا هزینه زیادي هم به همــراه دارد؛ اما 
این آموزش ها غالبا تداوم نمي یابد و در نتیجه بچه 
ها از آنها چندان ســودي نمي برند. ضمن اینکه در 
بسیاري از مواقع چنان که گفته شد به حالت تکلیف 
در آنها شرکت مي کنند. در این میان خانواده هایی 
نیز هستند که به دلیل ســطح اقتصادی و درآمدی 
پایین خانواده، از ثبت نام فرزند خود در کالس های 
خصوصی ناتوان هستند ودر چنین شرایطی عمده 
زمان یــک کودک یا نوجــوان در فضــای مجازی، 
پارک ها یا خیابان ها ســپری می شود. از سوی دیگر 
به دلیل تمرکز امکانات در شــهرهای بزرگ کشور، 
دانش آموزان در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق 
محروم سهمی در گذران بهینه اوقات فراغت ندارند.

سمیه برخوردار، جامعه شناس در این باره می گوید: 
امروزه با توجه به رشــد و شکوفایی دانش آموزان در 
 ورزش های پایه بنا را بر تحول در مدارس گذاشته اند و
 فعال سازی کانون های ورزشــی درون مدرسه ای 

مکمل درس تربیت بدنی هستند و کانون های ورزشی 
درون مدرسه ای یکی از طرح های آموزش و پرورش 
بر اساس سند تحول در مســیر ترقی دانش آموزان 
است.اســتاد دانشــگاه اصفهان، بیان کرد: آموزش 
و پرورش در همــه ابعاد، برنامه هــای ویژه ای برای 
ایام تابســتان دانش آموزان پیش بینی کرده است.

وی یاد آور شد: چشــم و هم چشمی هم در تابستان 
و کالس های تابســتانی راه یافته به نحوی که هنوز 
مدرسه تمام نشده کالس های تقویتی و کمک درسی 
دانش آموزانی که با نمرات باال هم قبول شــده اند، 
آغاز می شــود به امید اینکه ســا ل تحصیلی آینده 
سالی عاری از مشکالت درســی باشد؛ اما این سوال 
مطرح می شــود که معنای اوقات فراغت چیست؟ 
و آیا ثبت نام در کالس هایی که در راســتای دروس 
مدرسه است در تابســتان ضرورتی دارد؟ بی تردید 
مدارس و مراکز آموزشــی به اضطراب والدین برای 
ثبت نام و عدم فراموشی محفوظات و اندوخته های 
علمی دانش آموزان دامن می زنند. برخوردارافزود: 
متاسفانه برخی خانواده ها قبل از اینکه به تابستان 
به معنای اوقات فراغت دانش آمــوزان توجه کنند، 
اضطراب  سال تحصیلی آینده و موفقیت تحصیلی 
فرزندشان را تجربه می کنند و حاضرند با خرج مبالغ 
قابل توجه و کالس های حضوری، فرزندشــان را از 
تابستان برای ســال آیندده تحصیلی آماده کنند در 
حالی که چنین مسئله ای نه تنها برای خود دانش آموز 
کسالت بار است و طی ســال تحصیلی جدید ذوقی 
برای فراگیری مطالب جدید ندارد بلکه ممکن است 
برای دانش آموزانی که آماده فراگیری دروس جدید 
هســتند، ایجاد مزاحمت کند. از این رو این دسته از 
دانش آموزان در ایام سال تحصیلی کاری جز اتالف 
وقت خود و سایر دانش آموزان ندارند . بدیهی است 
تابستان یعنی استفاده بهینه از اوقات فراغت؛ البته  
نه اینکه در تابســتان دانش آموزان تمام وقت خود 
را در بازی بگذارنند و از زمان خود استفاده بهینه ای 
نکنند و یا  اینکه سرتاسرتابستان را صرف حضور در 
کالس های مختلف  کننــد و متوجه اوقات فراغت و 
 تابستان که شیرین ترین ایام برای دانش آموزان است 

نشوند .

مهارت آموزی در اوقات  فراغت

مدیرکل زندان های استان مطرح کرد:
آزادی سه زندانی با کمک خیران از زندان مرکزی اصفهان

در یازدهمین شب ماه مبارک رمضان ســه زندانی دیگر با کمک خیران اصفهانی از زندان مرکزی اصفهان 
آزاد شدند. مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت:در برنامه زنده تلویزیونی »یک شهر ضیافت« از شبکه 
استانی اصفهان، با کمک خداپسندانه خیران این تعداد زندانی جرایم غیرعمد با یک میلیارد و ۴20میلیون 
ریال بدهی از بند رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند. اسدا... گرجی زاده افزود:اکنون برای بیش از 
نیمی از زندانیان در مجموعه زندان های این استان اشتغال زایی شده است. وی گفت: اکنون بیش از هزار و 
۴00زندانی در رشته های مختلف تحصیلی و آموزشی در مدارس زندان ها مشغول به فراگیری علم و دانش 
هستند و با تفاهم نا مه های منعقده با دستگاه های آموزشی این روند رو به توسعه است.در ماه رمضان امسال 

تا کنون حدود 20زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیران در استان اصفهان از بند آزاد شده اند.

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد:

تصویب کمک ۳۰۰ میلیون تومانی به زندانیان جرایم غیرعمد
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح کمک 300 میلیون تومانی مدیریت شهری به زندانیان جرایم 
غیر عمد به تصویب شورای اسالمی شــهر اصفهان رســید.علیرضا نصراصفهانی اظهار داشت: سال گذشته 
شهرداری اصفهان 300 میلیون تومان به زندانیان جرایم غیرعمد کمک می کرد که امسال باید این رقم افزایش 
پیدا می کرد؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی امکان افزایش آن وجود نداشت. وی ادامه داد: از همین رو در جلسه 
شورای شهر مصوب شد تا 300 میلیون تومان از سوی مدیریت شهری برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در 
اصفهان پرداخت شود.وی بیان داشت: دولت به شهرداری اصفهان اجازه داد اوراق مشارکت در بازار به فروش 
برساند یا با ساز و کاری دیگر، این اوراق را به صورت یکجا با ضوابط خاص خود واگذار کند.در همین راستا بانک 

شهر پذیرفت که اوراق مشارکت را یکجا در بورس از شهرداری خریداری کند.

تکتم کمالی
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بین الملل ۵ واقعیت جالب درباره کره شمالی
پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

فستیوال گل الله در سن پترز بورگ

بازگشت خنجر؛ 

شگفتی دیگر از انتخابات 
اخیر عراق

مردی که از طریق داعش نتوانست بغداد را فتح کند، 
اینک از طریق سیاست می خواهد به بغداد برگردد. 
برخی رسانه های قطر از »خمیس خنجر« به عنوان 
سرمایه داری یاد می کنند که اندیشه رهبری عرب 
های سنی عراق را در سر می پروراند.این شخصیت 
سیاسی عراق، اخیرا در صفحه شخصی اش در توییتر 
اعالم کرد که »به بغداد آمده اســت تا شروع مرحله 
جدیدی را سازندگی و توسعه در عراق اعالم کند.« 
او تا همین چندی قبل به اتهام حمایت از تروریسم، 
تحت پیگرد دســتگاه قضائی عراق بود. براســاس 
گزارش هایی، اتهامــات مربوطه به دالیل نامعلومی 
از وی ساقط شد و به موجب آن توانست خود را برای 
چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق ، نامزد کند.

خمیس خنجر در کوران جنگ با گروه تروریستی و 
در ایامی که داعش در پشت درهای بغداد بود، آشکارا 
و به کرات از این گروه تروریستی حمایت کرد و بعدها 
در شــبکه های خبری بین المللی و عربی منطقه به 
صراحت اعتراف کرد که از داعش حمایت کرده است.

خنجر همچنین فاش کرد که داعش یک طرح بین 
المللی-  منطقه ای برای براندازی دولت شــیعی در 
عراق بوده و او با حمایت برخی از کشــورهای عربی 
و آمریکا از گروه تروریســتی داعش حمایت کرده و 
همه مایحتاج عناصر جنگجوی داعش را برای آنها 
فراهم کرده است.این درحالی است که پاره ای دیگر 
از کارشناسان معتقدند که عراق برای خروج از بحران 
عمیق سیاسی و مشکالت امنیتی، چاره ای جز تن 
دادن به یک آشتی ملی واقعی ندارد که بر مبنای آن 
تمامی نیروهای اپوزیسیون، در عراق اجازه فعالیت 
سیاسی درچارچوب قانون داشته باشند و به باور آنها، 
خمیس خنجر هم به عنوان یک شهروند عراقی از این 

قاعده مستثنا نیست.

موج فرار سرمایه از ایران و میل وافر ایرانی ها برای 
گرفتن اقامت بــه خصوص در میان کشــورهای 
همسایه این بار به گرجستان رسیده است. سرازیر 
شــدن خیل ایرانی هایی که این کشــور را برای 
ســرمایه گذاری و گرفتن اقامت انتخاب کرده اند 
موجب شده تا در یک ســال اخیر دولت این کشور 
درآمدی در حدود3 میلیارد دالر از صنعت توریسم 
داشته باشد.بر اساس آمارها در ژانویه ۲۰۱۸ تعداد 
ورودی های بین المللی به کشــور گرجســتان به 
تعداد 444/۲4۱ رسیده که نشان دهنده افزایش 
آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به گفته 
رییس اداره ملی گردشگری گرجستان؛ درآمد این 
کشور از توریسم در سال گذشــته 3میلیارد دالر 
بوده این در حالی است که این کشور باوجود داشتن 
طبیعیتی زیبا و آب و هوایی معتدل، مراکز تفریحی 

یا تاریخی چندانی ندارد. 
ســراب ســرمایه گذاری ایرانیان در 

کشورهای همسایه
پیش از گرجســتان؛ دوبی ، ترکیه و حتی قبرس 
از جمله کشــورهای مــورد عالقــه ایرانیان برای 
سرمایه گذاری بودند. یک دهه پیش از این ایرانیان 
بخش بزرگی از سرمایه ها در بازار مسکن دوبی را 
در اختیار داشــتند. این مسئله پس از بحران مالی 
شــرکت »دوبی ورد« و رکود شــدید بازار مسکن 

در این کشور موجب متضرر شدن بخش بزرگی از 
این خریداران شد. وفور خریدارانایرانی  امالک در 
دوبی به اندازه ای بود که پس از اعمال تحریم های 
گسترده علیه ایران، ســایت اماراتی »نشنال« در 
گزارشــی اعالم کرد که این تحریم ها بازار مسکن 
دوبی را دچار رکود کرده و سرمایه گذاری ایرانی ها 
در این بخش، یک چهارم کاهش یافته است.اما در 
نهایت ایران ســتیزی و ایجاد قوانین سخت گیرانه 
اقامتی موجب کوچ ایرانیان از شــیخ نشین امارات 
شد. ترکیه و شهرهای ســاحلی آن مانند »آالنیا« 
مقصد بعدی گرفتن اقامت و سرمایه گذاری برای 
ایرانیان بود. ترک ها با زیرکی توانستند سرمایه های 
ســرگردان ایرانی ها جذب کنند و امتیازاتی مانند  
امکان سرمایه گذاری ، اقامت راحت ، مقدور بودن  
سفر هوایی و زمینی به ترکیه و خرید خانه در این 
کشور در نهایت موجب شــد تا بازار ترکیه مقصد 
دیگر  بریا گرفتن اقامت  باشــد. ورود ایرانی ها به 
ترکیه آنقدر ســودآور بود که پــای برخی از چهره 
های ورزشــی و اجتماعی را نیز بــه تبلیغات برای 
سرمایه گذاریدر این کشور باز کرد. پس از این موج 
مهاجرت، مقامات ترکیه اعــالم کردند که 335۰ 
شرکت با ۱۰۱ میلیون دالر سرمایه ایرانی در ترکیه 
در حال فعالیت هستند؛ اما این اقبال برای ترک ها 
هم چندان ادامه نیافت و با تیره شدن نسبی روابط 
ایران و ترکیه و ناامنی ها ی چند سال اخیر ایرانیان 
حاال گرجســتان را به عنوان مقصــد بعدی خود 

انتخاب کرده اند.
ایرانی ها در گرجســتان بــه دنبال چه 

هستند
انتظارات و امید به پیوستن گرجستان به اتحادیه 
اروپا یکی از اصلی ترین دالیل روی آوری ایرانیان 
به گرفتن اقامت این کشور است. توجه ویژه اتحادیه 
اروپا به این کشور به خصوص پس از بحران اوکراین 
و سردی روابط با روســیه افزایش یافت؛ در نتیجه 
قرارداد  همگرایی بین گرجســتان و اتحادیه اروپا 
امضا و طرح  پیوستن این کشــور به اتحادیه اروپا 
و ناتو مطرح شــد؛ اما گرجســتان در یک برآورد 
کلی کشوری کوچک اســت تنها با 7 میلیون نفر 
جمعیت؛اگر چه هزینه های زندگی تقریبا با ایران 
برابری می کند؛ اما آنچه زندگی در این کشــور را 
به خصوص برای خارجی ها دشــوار می سازد بازار 
کار محدود آن است. در کشــور گرجستان کار به 
وفور یافت نمی شود و یا اگر هم یافت شود شرایط 
به خصوص خود را دارد و مهم ترین آن نیز تســلط 
به زبان گرجی و یا روسی اســت. عموما مردم این 
کشور در موضوع کار رغبت چندانی به نیروی کار 
خارجی ندارند و حتی میزان حقوق و دستمزد نیز 
در گرجستان بسیار کمتر میزان آن در ایران است.

آرامش گمشده ایرانیان مهاجر
در یک برآورد تاســف برانگیز تعــدادی از ایرانیان 
معتقدنــد که در همه جــای دنیا بیشــتر از ایران 
پیشرفت می کنند و امکانات بهتری در انتظارشان 

است. بسیاری از افرادی که گرجستان را به عنوان 
محل اقامت انتخاب کرده اند، آرامش و نبود استرس 
های اجتماعی و اقتصادی را یکــی از اصلی ترین 
دالیل خود بیان  می کنند. این مســئله در حالی 
اســت که زیر ســاخت های اقتصادی و اجتماعی 
گرجستان با ایران قابل مقایسه نیست. کارشناسان 
اقتصادی برآورد کرده اند که بــه دلیل حجم زیاد 
ایرانی ها، گرجســتان در آینده نزدیــک به یکی از 
قطب های مهم بیزینس تبدیل می شــود؛ چرا که 
سرمایه های کالنی وارد این کشور می شود و افراد 
کار و کاسبی بهتری راه اندازی می کنند. شدت ورود 
سرمایه ایرانیان به بانک های گرجستان به خصوص 
در چند ماه گذشــته حتی موجب شد تا این کشور 
برخی از حساب های ایرانیان را مسدودنماید؛ اگر 
چه شائبه هایی در مورد ارتباط مسدود شدن این 
حساب ها با تحریم های تازه آمریکا مطرح شد؛ اما 
بانک مرکزی این کشور اعالم کرد به دلیل افزایش 
ورود ارز به برخی از حساب ها و مطرح شدن برخی 
از شائبه ها در مورد پولشویی و بررسی این حساب ها 

آنها را مسدود کرده است.
به نظر می رسد سونامی مهاجرت ایرانیان  این بار 
به گرجســتان رسیده اســت و مقامات این کشور 
نیز بــا زیرکی راه را بــرای جذب ســرمایه و توان 
 فنی این افراد باز کرده اند این در حالی اســت که 
سرمایه گذاری ها در این کشور بدون تضمین برای 

بازآوری سود همراه نخواهد بود.

سرابی به نام گرجستان

الهه زین الدین

بحران کودکان تاجیک در عراق و سوریه
وزارت امور خارجه تاجیکســتان خبری مبنی بر بازگشــت 4 کودک تاجیک از ســوریه به این 
کشــور منتشــر کرد. ماه گذشــته میالدی نیز 4 کودک دیگر از عراق به این کشــور برگردانده 
شــده بودند. در بین این کودکان، مشــهورترین آنها مریم شــایوا، دختری ۱۰ ســاله از ناحیه 
حصار بود. نام این دختر خردســال تاجیک در ماه آگوســت ســال ۲۰۱7، هنگامی رســانه ای 
شــد که پیامی ویدئویی از کمپ های نگهداری کودکان بی سرپرســت در بغداد منتشــر شد و 
مریم از خویشــاوندانش خواســت تا او را به تاجیکســتان باز گردانند.مریم دختر فردی به نام 
»جمال الدین شــایف« بود که به همراه همســرش »صدبرگ شــاه میرزایف« و چهار فرزندش 
در ســال ۲۰۱6 به عراق رفته بود. در جریــان عملیات ضد گــروه داعش در عــراق ابتدا خود 
جمال الدین و ســپس همســر و فرزندانش، از جمله نوزادی که صدبرگ شــاه میرزایف در عراق 
به دنیا آورده بود همه کشته شــده و مریم تنها بازمانده این خانواده بوده است. به گفته مقامات 
تاجیک در ســال های اخیر بیش از ۱۱۰۰ نفر از شهروندان این کشــور به عراق و سوریه رفته  و 
به گروه های تروریستی همچون داعش پیوســته اند. داعش در همین راستا تبلیغات زیادی می 
کرد تا جنگجویان آینده اش همراه همســر و فرزندان شان به قلمرو خالفت خودخوانده این گروه 
تروریستی بیایند. در ســرزمین های تحت نظارت این گروه تروریســتی به فرزندان جنگجویان 
 از کشــورهای مختلف عقاید جهــادی را تعلیم داده و آنها را از کودکی شســت وشــوی مغزی 

می دادند.

۵ واقعیت جالب درباره کره شمالی
بیزنس اینسایدر در مطلبی به پنج واقعیت جالب درباره کره شمالی پرداخت که از وجود آرامش، آسودگی و امنیت در این کشور 
باوجود تبلیغات منفی علیه آن حکایت دارد.این تبلیغات منفی از دهه 1990 علیه کره شمالی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این در 
حالی است که کره شمالی پیشرفت های قابل مالحظه ای  در بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و حتی ورزشی داشته 
است. این کشور توانست با دستیابی به فناوری هسته ای، خود را به عنوان یکی از قدرت های شرق آسیا معرفی کند.از سوی دیگر، 
رهبران این کشور خصوصیات ویژه ای داشته اند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، کیم جونگ ایل، پدر کیم جونگ اون و پسر کیم 
ایل سونگ، بنیان گذار سلسله کیم، یکی از چهره های مطرح در ورزش گلف بوده است؛ همچنین نشریه تلگراف گزارش داد کیم جونگ 

ایل، در طول سال های تحصیل خود نزدیک به 1500 کتاب نوشت.

داشتن منطقه زمانی مخصوص 
در تاریخ ۱5 اوت ۲۰۱5، کره شمالی منطقه زمانی مخصوص به خود را اعالم 
کرد. پس از دیدار سران دو کره در ماه آوریل سال جاری میالدی، این کشور 

منطقه زمانی خود را با کره جنوبی هماهنگ کرد.

در اختیار داشتن یکی از بزرگ ترین نیروهای عملیاتی 
کره شمالی در جایگاه پنجاه و یکم فهرست پرجمعیت ترین کشورهای 
جهان است؛ اما یکی از بزرگ ترین نیروهای عملیاتی )آماده خدمت( 
جهان را به خود اختصاص داده است.بر اساس آمارهای سازمان سیا، از جمعیت 
۲5 میلیون نفری کره شمالی یک میلیون و ۱9۰ هزار نفر جزو نیروهای نظامی 
عملیاتی و آماده به خدمت هستند و همین امر کره شمالی را به یکی از قدرت های 
نظامی جهان تبدیل کرده است.کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 
نفری، دو میلیون و3۰۰ هزار نیروی نظامی عملیاتی و آماده به خدمت دارد. به 
عبارت دیگر، چین فقط ۰/۱۸درصد از جمعیت خود را در ارتش استخدام کرده 
است. این در حالی است که 4/7درصد از جمعیت کره شمالی در استخدام ارتش 

این کشور هستند.

اسکیت سواری، ورزشی محبوب 
در کره شمالی

به گفته »دیوید گاتن فلدر«، عکاس 
نشریه نشنال جئوگرافیک، اسکیت سواری 
در کره شمالی بســیار محبوب است. او در 
گزارش خود از ســفر به این کشور نوشت: 
شهروندان کره ای عالقه زیادی به اسکیت 
سواری دارند و جایگاه های زیادی در پیونگ 
یانگ وجود دارد تا مردم از این ورزش لذت 

ببرند.

برگزاری انتخابات هر 5 سال یک بار
شهروندان کره شمالی هر 5 سال یک بار در 
یک انتخابات شــرکت می کنند که مربوط به مجلس 

عالی عوام است.

داشتن بزرگ ترین ورزشگاه جهان
ورزشگاه »رانگرادو«، بزرگ ترین ورزشگاه جهان، در کره شمالی واقع 
شده است. ظرفیت صندلی های این ورزشــگاه که به »اول مه« نیز 
معروف است، بالغ بر ۱5۰ هزار نفر است. ورزشگاه »آن آربر« با ظرفیت  ۱۰7 هزار 

و 6۰۰ در میشیگان، آمریکا، در جایگاه دوم جهان قرار دارد.

 لیگ ملی فوتبال آمریکا، اعتراض بازیکنان 
هنگام پخش سرود ملی را ممنوع کرد

مسئوالن لیگ ملی فوتبال آمریکایی ایاالت متحده موسوم به »NFL« اعالم کردند که از این پس 
اعتراضات نمادین بازیکنان این ورزش هنگام پخش ســرود ملی در میدان مسابقه، ممنوع خواهد 
بود.بر اســاس مصوبه جدید، بازیکنان معترض این اجــازه را دارند که یا در جریان پخش ســرود 
ملی در رختکن بمانند و یا اگر وارد میدان شــدند، از اعتراض )عمدتا به شــکل زانو زدن، دست به 
سینه ماندن، مشت های گره شــده( خودداری کنند.اعتراضات نمادین بازیکنان فوتبال آمریکایی 
از ســپتامبر ۲۰۱6 میالدی به ابتکار کالین کپرنیک، بازیکن سیاه پوســت تیم سانفرانسیســکو 
 آغازشد که واکنشــی بود در اعتراض به خشونت پلیس و رفتارهای نژادپرســتانه دستگاه قضائی

 آمریکا. 

هلند و استرالیا از روسیه خواســته اند تا برای یافتن راه حلی که منجر به 
برقراری عدالت برای خسارات گسترده ناشی از سقوط هواپیمای خطوط 
هوایی مالزی شده است، وارد مذاکره شــود. کابینه هلند رسما اعالم کرد 
که روسیه مسئول ساقط شــدن هواپیمای مســافربری مالزی در ژوئیه 
۲۰۱4 است. این دو کشــور  همچنین اعالم کردند براساس یافته های به 

دست آمده تنها نتیجه ای که می توان گرفت این است که روسیه مستقیما 
در سقوط این هواپیمای مســافربری نقش داشته است. وزیر امور خارجه 
اســترالیا همچنین اعالم کرد که کانبرا در کنار دولت های هلند،  مالزی و 
اوکراین در حال بررسی یکسری اقدامات حقوقی و سیاسی است که باید 

علیه مسکو اجرایی شود.

هلند و استرالیا، روسیه را مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی اعالم کردند

 ده ها شخصیت غربی
 برای شهادت به نفع ایران اعالم آمادگی کردند

ده ها نفر از فعاالن سیاســی، وکال و اساتید دانشگاه در 
آمریکا برای شــهادت به نفع ایران در دادگاه نیویورک 
که با ادعــای دخالت ایران در حادثه یازده ســپتامبر، 
تهران را به پرداخت غرامت بــه خانواده های قربانیان 
این حادثه محکوم کرده، اعــالم آمادگی کرده اند. این 
مسئله پس از آن مطرح شد که اردیبهشت ماه امسال 
دادگاهــی در آمریکا طی حکمی غیابــی و بدون ارائه 
مســتندات، ایران را بــه پرداخت بیــش از 6 میلیارد 
دالر به خانواده های قربانیان کشــته شــده در حادثه 

حمله به برج های تجارت جهانی نیویورک محکوم کرد. این فعاالن سیاسی و دانشگاهی با تاکید بر 
اینکه »ما آماده و حاضر به شــهادت دادن در حمایت از بی گناهی ایران هستیم«، این پرونده علیه 
ایران را پرونده ای »به شــدت ضعیف« خواندند.این افراد که عمدتا ســال ها در زمینه حادثه یازده 
سپتامبر تحقیق کرده اند یا از مقام های سیاسی، اطالعاتی و رسانه ای سابق آمریکا و دیگر کشورهای 
 غربی هســتند، می گویند هیچ ســندی در رابطه با ارتباط ایــران با حادثه یازده ســپتامبر وجود

 ندارد.

ثروتمندان دنیا در کدام کشورها زندگی می کنند؟
آمارهای جدید نشــان می دهد ســرانه درآمد مردم 
جهان ارتباطی به اندازه کشــورها و اقتصاد آنها ندارد. 
صندوق بین المللی، پول هر سال دو بار آمارهای قدرت 
اقتصادی کشــورهای عضو این نهاد را منتشر می کند. 
در این گزارش کشورها بر اســاس سرانه برابری قدرت 
خرید رده بندی می شوند که معرف هزینه زندگی، نرخ 
تورم و اســتانداردهای زندگی آنها در مقایسه با دیگر 

کشورهاست. 
مردم بسیاری از کشورهای کوچک که اقتصاد آنها بسیار 
کوچک تر از اقتصاد کشورهایی چون آمریکا، آلمان و چین است، به لطف جمعیت کم این کشورها 
برابری قدرت خرید باالتری دارند. بســیاری از این کشورها شدیدا وابســته به نیروی کار خارجی 
هستند. در این رده بندی ۲9 کشور که ســرانه درآمد مردم آنها باالی 45 هزار دالر در سال است 
 شامل کشورهایی مانند قطر، ماکائو، لوکزامبورگ، ســنگاپور، ایرلند، برونئی، نروژ، امارات و کویت 

قرار دارند.
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محمد صالح: 
 می خواهم در جام جهانی 

مایه افتخار مصر شوم
به نقل از نشریه سان انگلیس »محمد صالح« 
که در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
از ناحیه کتف آســیب 
دیــد و مجبــور به 
ترک میدان شد، 
می گویــد بــرای 
رســیدن به جام 
جهانی خوشــبین 
نی هایی  نگرا اســت.
درخصوص شکســتگی اســتخوان شــانه یا 
ترقوه صالح وجود داشــت، اما این نگرانی ها با 
عکس برداری هایی که از کتف او صورت گرفته 
برطرف شده اســت.  صالح، برای نخستین بار 
از زمان بــازی فینال صحبت کــرده و درباره 
وضعیتش توضیح داده اســت. او گفت: شــب 
سختی بود، اما من یک جنگجو هستم. با وجود 
اینکه ممکن اســت شــانس چندانی نداشته 
باشیم، اما مطمئنم که به روسیه می روم تا مایه 
افتخار همه شما شوم. محبت و حمایت شما به 

من قدرتی را که نیاز دارم، می رساند.

پیشنهاد ویژه چینی برای 
کاپیتان ناپولی

نخســتین چالش »کارلو آنجلوتی« درناپولی، 
حفظ کاپیتان اهل اســلواکی این تیم خواهد 
بود. به نظر می رسد اقامت 
11 ســاله »مــارک 
ر  د » همشــیک
ناپولی بــه پایان 
برســد چــون او 
یک پیشنهاد ویژه 
از لیگ چین دریافت 
کرده است. گزارش شده که 
تیم چینی »شــاندونگ لوئنــگ« خواهان به 
خدمت گرفتن همشیک اســت و این بازیکن 
پیشــنهاد را تایید می کند. خــروج هافبک و 
کاپیتان تاثیرگذار ناپولی در تابستان به عنوان 
اولین ســردرد »کارلو آنجلوتــی« در این تیم 
ایتالیایی خواهد بود بــا توجه به اینکه او هفته 
گذشــته هدایت ناپولی را برعهــده گرفته و 
جانشــین »مائوریزیو ساری« شــد. اگرچه او 
تاکید کرد هیچ تصمیمی گرفته نشــده است، 
هامشــیک این فرصت را با سرمربی جدیدش 

مورد بحث قرار داده است.

پیام جالب ریبری برای بنزما
هافبک فرانســوی بایرن مونیخ، پست جالبی 
را برای »کریم بنزما« منتشر کرد و به نوعی به 
»دیدیه دشان« طعنه 
زد.کریــم بنزما با 
وجــود اینکــه با 
انتقادهای زیادی 
در رئــال مادرید 
مواجــه می شــود،  
اما در دو دیدار اخیر 
ناجی رئالی ها شده است. بنزما سه سال است 
به خاطر یک اتهام بزرگ که از او رفع شــد به 
تیم   ملی فوتبال فرانسه دعوت نمی شود و جام 

جهانی 2018 روسیه را هم از  دست داد.
بعد از  قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان 
اروپا »فرانک ریبری« هافبک فرانسوی بایرن 
مونیخ پست جالبی را برای بنزما منتشر کرد و 
نوشت: در این سه سالی که به تیم   ملی فوتبال 
فرانسه دعوت نمی شوی، سه قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا به دست آورده ای؛ تبریک ویژه  

به تو کریم بنزما.

نیمار شایعه مذاکراتش را با 
رئال تکذیب کرد

شایعات بســیاری درمورد پیوستن نیمار 26 
ساله به رئال مادرید در هفته های اخیر منتشر 
شــده اســت. ســتاره 
برزیلی که به تازگی 
تحت عمل جراحی 
قرار گرفته و سعی 
می کند بــه جام 
جهانی برســد، از 
حضور در پاری ســن 
ژرمن خیلی راضی نیست و به نظر می رسد به 
دنبال حضور در تیمی باشد که شانس بیشتری 
برای کسب جام داشته باشــد.  با این حال، او 
موضوع پیوستن به رئال را تکذیب کرد و گفت: 
تمرکز، روی تیم ملی برزیل اســت. هر حرفی 
که می شنوید  بی معنی اســت و ارزش اینکه 

پاسخی بدهم را ندارد. 
نیمار 28 گل در نخستین فصلش در پاری سن 
ژرمن به ثمر رساند و قهرمان لیگ فرانسه و دو 

جام حذفی آن شد.

به مدال آوری در بازی های آسیایی جاکارتا 
امیدوارشدیم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»خالد شفیعی« مدافع فصل گذشــته ذوب آهن در حال حاضر 
قراردادش با این باشگاه تمام شــده و پیشنهادات زیادی دارد که 
مشغول بررسی آنهاست. شفیعی عالوه بر تراکتورسازی، سپاهان 
و ذوب آهن، چند پیشــنهاد هم از کشورهای آسیای شرق دارد و 
ممکن است دوباره تصمیم بگیرد لژیونر شود. اولویت شفیعی بازی 
کردن اســت و قصد دارد به تیمی برود که در ترکیب اصلی قرار 

بگیرد و برای همین دچار تردید شده است.

مدافع »ذوب آهن« لژیونر می  شود؟

06
   سایت هوادار خبر داده که سرمربی جدید سپاهان به دنبال جذب 
»سجاد شهباززاده« است. مهاجمی که فصل کابوس واری را پشت 
سر گذاشت و نه در استقالل موفق بود، نه در القطر. اما امیر که سال 
قبل تالش کرد این بازیکن را بــه ذوب آهن ببرد به خاطر اعتقاد 
ویژه ای که به او دارد می خواهد از سجاد در سپاهان استفاده کند 
و به همین دلیل شــهباززاده یکی از بازیکنانی خواهد بود که به 

احتمال زیاد فصل آینده در سپاهان توپ خواهد زد.

سجاد شهباززاده در راه»سپاهان«

10

 »صدا و سیما«
 یار دوازدهِم تیِم پنج نفره!

بانـوان فوتسالیسـت ایـران بعـد از قهرمانـی در 
جام ملت هـای آسـیا، روز یکشـنبه بـه همـراه 
»مهدی تاج« رییس فدراسـیون فوتبـال به دیدار 
»علـی عسـگری« رییـس سـازمان صدا و سـیما 
رفتنـد و در پایـان جلسـه پیراهن شـماره دوازده 

تیـم ملـی را بـه او اهـدا کردند.
ایـن درحالـی اسـت کـه پیراهـن شـماره 12 بـا 
عنوان یـار دوازدهم بـه حامیان تیم ملـی فوتبال 
اهـدا می شـود و در فوتسـال معنایـی نـدارد؛ زیرا 
هـر تیـم فوتسـال شـامل پنـج بازیکـن بـوده و 
حامـی ایـن تیـم می توانـد یـار ششـم باشـد، 
همچنین با توجه به چهـارده نفره بـودن کل تیم 
 فوتسـال، یار چهاردهم می تواند دومیـن انتخاب 

باشد.
فدراسـیون فوتبـال در روزهـای اخیـر باتوجه به 
برگزاری مراسـم  مختلف بـرای تیم ملـی فوتبال 
که عـازم جام جهانی  اسـت، پیراهن یـار دوازدهم 
را طراحی کـرده و آن  را به افراد و شـخصیت های 
مختلف اهـدا می کنـد. به نظـر می رسـد پیراهن 
شـماره 12 اهدایی بـه »علی عسـگری« نیز یکی 
از پیراهن هایـی باشـد کـه در انبـار فدراسـیون 
فوتبـال خـاک می خـورده و بـا توجـه بـه نبـود 
پیراهـن طراحی شـده فوتسـال برای یار ششـم، 

ناچار بـه اهـدای آن شـده اند.

عضو هیئت مدیره استقالل خبر داد:
 بررسی ادعای تیام

صفحـه  در  تیـام  یکشـنبه  روز  پسـت 
اینسـتاگرامش بـرای اسـتقاللی هـا حاشـیه  
 سـاز  شد.حاشـیه سـاز از آن لحـاظ کـه آبی هـا 
نمـی داننـد حـرف مهاجـم سـنگالی تیم شـان 
 را بـاور کننـد یـا ادعـای افتخـاری و توفیقـی را!
 »حسـن زمانـی« عضـو هیئـت مدیره اسـتقالل 
دربـاره ایـن موضـوع بـه مهـر گفـت: »تیـام« 
خـودش بازیکـن حرفـه ای و اخالقـی اسـت و 
کوچک ترین مشـکلی با این بازیکن نداشـته ایم. 
قطعا اگر کسـی سـر راه تیـام مانعـی بگـذارد، به 

شـدت با او برخـورد مـی کنیم.
بـه طـور حتـم ادعـای تیـام را بررسـی مـی 
 کنیـم تـا ببینیـم ماجـرا چـه بـوده و از کجـا آب

 می خورد.

در حاشیه

پیشخوان

کی روش : بــازی با ترکیه 
یک هدیه است و دیدار با یونان 

یک سردرد!

غفور امتیازآورترین بازیکن دیدار 
والیبال ایران با ژاپن

پس از پایان دیدار والیبال تیم های ژاپن و ایران در روز ســوم از 
هفته اول لیگ ملت های والیبال 2018 کــه با برتری ۳ بر یک 
چشم بادامی ها به پایان رســید »امیر غفور« با کسب 22 امتیاز 

عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.
همچنین در سوی دیگر میدان »نیشــیدا« توانست 20 امتیاز 
برای ژاپن کسب کند و در کنار »یاناگیدا« که 1۷ امتیاز کسب 
کرد، ســهم عمده ای در پیروزی ژاپن ایفا کردند. برای تیم ملی 
ایران نیز »محمد موسوی« 12 امتیاز کسب کرد و از بازیکنان 

امتیازآور بازی بود.

 قهرمانی تفتیان 
در دوی ۱۰۰ متر فرانسه

»حسن تفتیان« در مسابقات بین المللی فرانسه در ماده 100 
متر با رکورد 10.1۹ ثانیه به مقام قهرمانی رسید. این مسابقات 
در شهر فوربک فرانسه انجام شد. »آرتور سیسه« از ساحل عاج با 
رکورد 10.2۳ و »میکائیل ِززِمبا« نیز با رکورد 10.2۵ به ترتیب 
در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.»حسن تفتیان« در مرحله 
مقدماتی در گروه یک با رکورد 10.1۷ در میان چهار دونده دیگر 
به عنوان نفر اول به فینال رســیده بود. تفتیان پیش از این هم 
در نخستین مســابقه بین المللی فصل خود در فرانسه با رکورد 

10.22 در رده نخست قرار گرفته بود.

رقابت قاره ای
شرط حضور در مسابقات جهانی کشتی

با قانون جدید UWW تعداد کشــتی گیران شــرکت کننده 
یک کشــور در رقابت های قهرمانی جهان از ایــن پس نباید از 
تعداد کشتی گیران شــرکت کننده آنها در مســابقات قاره ای 
بیشتر باشد. با اینکه به نظر می رســد ایران از این نظر مشکلی 
نداشــته باشــد، چون با تمام نفرات در رقابت هــای قهرمانی 
آســیا در قرقیزســتان در هــر دو رشــته آزاد و فرنگی حاضر 
شــده بود، اما برخی از کشورهای مدعی شــاید با همین قانون 
 جدید از داشــتن چند کشــتی گیر در برخی از اوزان محروم

 شوند.

روز یک شنبه »آریا جعفری« ملی پوش تیم رفتینگ و اساللوم ایران 
با انتشار متنی در صفحه شــخصی خود، از حذف نامش در مسابقات 
انتخابی تیم ملی به دلیل انتشار ویدئوی رژه مسابقات ترکیه خبر داد. 
جعفری در این باره به یکی از رســانه ها  گفت: هفته گذشته مسابقات 
رفتینگ قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بود و من بعد از مسابقات از 
این موضوع خبردار شدم، زمانی که پیگیر ماجرا شدم گفته شد به دلیل 
انتشار این ویدئو از سوی مسئول کمیته رفتینگ اصفهان و کشور از این 
مسابقات حذف شــدم . برای پیگیری این موضوع با سید ایمان شفیع 
اف، رییس کمیته رفتینگ فدراســیون قایق رانی تماس گرفتیم. وی 

پس از طرح موضوع به ایمنا گفت: من چند سوال دارم، لطفا از ایشان 
بپرسید  آیا متن کتبی یا شفاهی مبنی بر اینکه از تیم ملی حذف شده 
دریافت کرده است؟ آیا در جلسه ای شرکت کرده که از ایشان سوالی 
در خصوص انتشار فیلم روز رژه ترکیه پرسیده شده باشد؟ آیا به کمیته 
انضباطی دعوت شده که بخواهد حذف شود؟ آریا جعفری مستندات 
خود را در این زمینه ارائه کند. وی افزود: در روزهای 2۵ و 26 اردیبهشت 
در مازندران مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار کردیم. اما آیا  ایشان 
 در مســابقات انتخابی تیم ملی شرکت کرده اســت که ما  وی را برای 
تیم ملی انتخاب کنیم؟ آیا ما می توانیم شــخصی که در مســابقات 

 انتخابی شرکت نکرده را بر طبق هیاهوی رسانه ای به اردو دعوت کنیم؟
شفیع اف خاطر نشان کرد: به تمام استان ها اعالم کردیم که مسابقات 
انتخابی تیم ملی، اعزامی به مسابقات صربستان در چه تاریخی و در چه 
زمانی برگزار می شود. اصفهان تیم خود را معرفی کرد و قهرمان شد اما 
ایشان حاال که دیده تیم قهرمان شــده  انتظار دارد به اردوی تیم ملی 
بیاید؛ در صورتی که نامش در لیست ارسالی به ما نبوه است اما حاال که 
تیم اصفهان قهرمان شده و به مسابقات اعزام خواهد شد این حرف ها را 
بیان می کند. ضمن اینکه جعفری در طول برگزاری مسابقات حضور 

نداشته که بخواهم وی را انتخاب کنم.

رییس کمیته رفتینگ فدراسیون قایقرانی :
در معرفی نامه هیئت اصفهان، نام جعفری نبود

سمیه مصور  
در رقابــت های تکواندو قهرمانی آســیا که 
در شــهر هوشــیمنیه ویتنام برگزار شد 
تکواندوکاران اصفهانی موفق شدند با کسب 
دو مدال طالی انفرادی، یک مدال طالی تیمی، 
یک مدال نقره انفرادی ، یک مدال برنز تیمی 

کارنامه درخشانی را از خود برجای بگذارند.
 رییــس هیئــت تکوانــدو اســتان اصفهــان در 
گفت وگو با »زاینده رود« با اشــاره به افتخارآفرینی 
 تکواندو کاران اصفهانی در رقابت های قهرمانی آسیا 
می گوید: این یکی از دوره های اعزامی بود که تقریبا 
تمام بازیکنان اعزامی توانســتند مقام کسب کنند. 
»فرهاد رستم شیرازی« می افزاید: در پایان پنجمین 
دوره مســابقات قهرمانی پومسه آســیا که از سوم 
خردادماه در شــهر هوشــیمینه ویتنام آغاز شد در 
بخش مردان »علی سلمانی« توانست در  هردو بخش 
انفرادی و تیمی این مسابقات به مدال طال دست یابد 
و در بخش زنان »مرجان سلحشــوری« توانست به 
یک مدال نقره انفرادی و در بخش تیمی به یک مدال 

برنز دست یابد. 
همچنیــن »مرجــان تاجی رســتم آبادی« دیگر 
پومســه روی اصفهانی به مدال برنز تیمی رســید. 
رییس هیئت تکواندو اســتان اصفهان با اشــاره به 

 مــدال آوری »حامدحق شــناس« در رقابت هــای 
پــارا تکوانــدو قهرمانی آســیا ادامه مــی دهد: در 
 پایان چهارمیــن دوره  این مســابقات که با حضور
  120 هوگوپــوش از 28 کشــور  برگــزار شــد، 
تکواندو کار اصفهانی توانست به مدال طالی انفرادی 

دست یابد.
 رســتم شــیرازی با توجــه بــه در پیــش بودن

  بازی های  آسیایی می گوید: با توجه به نتایجی که
 تکواندو کاران اصفهانی در این مســابقات گرفتند 
انتظار داریم در بازی های آســیایی جاکارتا نیز آنها 

درخشش داشته باشند و بتوانند مدال آوری کنند.
رییس هیئت تکواندو اســتان اصفهان در ادامه این 
گفت وگو اشــاره ای به برنامه های ایــن هیئت در 
 سال  جاری می کند و می گوید:  از آنجایی که محور

 فعالیت های هیئت تکواندو، قهرمان پروری است  در 
تمام بخش های سنی از نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن، شرکت در مسابقات کشوری و آسیایی را 
در نظر گرفته ایم و برنامه های اعزامی متعددی امسال 
داریم به گونه ای که می توان گفت سال شلوغی در 

انتظار تکواندو اصفهان است.
 رستم شیرازی می افزاید: ما سال گذشته نتوانستیم 
مسابقات لیگ را به دلیل مشکالت مالی داشته باشیم 
و تنها توانستیم مسابقات قهرمانی استان را به صورت 
متمرکز برگزار کنیم؛ ولی امسال می خواهیم دوباره 

مسابقات لیگ را داشته باشیم.
رییس هیئت تکواندو استان اصفهان با اشاره به پایان 
یافتن مسابقات »جام موالی عرشیان« ادامه می دهد: 
با کمک شهرداری اصفهان این مسابقات  را  امسال  
برگزار کردیم که در این رقابت ها که از 2۷ اردیبهشت 
تا یکم خرداد ماه برگزار شد 220 ورزشکار پسر رده 
سنی خردسال از ۵0 باشگاه در 10 وزن با یکدیگر به 

رقابت پرداختند .
رستم شیرازی با بیان اینکه از این رقابت ها استقبال 
خوبی به عمل آمد می گوید: این مسابقات که حالت 
انتخابی داشت از سطح کیفی خوبی برخورداربود و 
در پایان آن  برترین تکواندو کاران خردسال اصفهان 

شناسایی شدند. 

به مدال آوری در بازی های آسیایی جاکارتا امیدوارشدیم
  رییس هیئت تکواندو استان اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود«: 

شرط عجیب لژیونر ایرانی برای تیم چینی!
»احمد اسماعیل پور« ملی پوش فصل قبل تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان که برای حضور در 10 بازی 
آخر لیگ برتر چین به تیم »چین دائو« پیوسته و در چهار بازی که همراه این تیم بوده، موفق به زدن 10 
گل شده است برای ماندن در این تیم چند شرط گذاشته است. سومین بازیکن برتر جام جهانی 2016 در 
پاسخ به این پرسش که چه شروطی را برای ماندن در تیم چین دائو تعیین کرده است، افزود: درخواست 
افزایش رقم قرارداد را داده ام و اینکه یکــی دو بازیکن خوب نیز بگیرند چون بازیکنان تیم مان بســیار 
ضعیف اند و بازی کردن در کنارشان سخت است؛ به همین خاطر باید ۴0 دقیقه بازی کنم و واقعا اذیت 
می شوم. فکر می کنم باشگاه به دنبال چند بازیکن ایرانی است.او در ادامه در مورد وضعیت لیگ چین به 
لحاظ فنی و امکاناتی گفت: سطح لیگ چین از لیگ ایران بسیار پایین تر است و اصال قابل مقایسه نیست 

اما به لحاظ امکانات سخت افزاری وضعیت خوبی دارد.

بازگشت »خطیبی« به نیمکت تراکتورسازی
کاپیتان و سرمربی پیشین تراکتورسازی دوباره به نیمکت این تیم برمی گردد. طبق ادعای »محمدرضا زنوزی« 
مالک جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز، هدایت این تیم در فصل آینده به یک مربی خارجی سپرده خواهد شد. 
زنوزی تاکید دارد که سرمربی فصل آینده تراکتورسازی، یک مربی اروپایی یا از کشورهای آمریکای جنوبی 
خواهد بود اما مالک جدید، وعده جالبی هــم داد و عنوان کرد با چند گزینه داخلــی صحبت کرده ایم تا به 
عنوان دستیار درکنار سرمربی بعدی قرار بگیرند. نخستین فردی که این روزها نامش به وفور شنیده می شود 
»رسول خطیبی« است؛ کسی که کاپیتان و سرمربی تراکتورسازی بوده و به احتمال بسیار زیاد در فصل آینده 
دستیار سرمربی بعدی این تیم خواهد بود. رسول رابطه بسیار خوبی با زنوزی دارد؛ همچنین »عباس آقایی« 
سرمربی ماشین سازی نیز دیگر گزینه احتمالی برای نشســتن روی نیمکت تراکتوری ها به عنوان دستیار 

سرمربی بعدی است.

شماره یک را چه کسی از 
کی روش هدیه می گیرد؟

علی پروین: پنج شش گل 
از اسپانیا و پرتغال بخوریم؟ از 

این خبرها نیست!

 دایی: آرزوی قلبی ام تمدید 
کی روش است.

»احمد موسی« مهاجم مسلمان نیجریه ای، 
قبل از شــروع جام جهانی تصمیم گرفت ۴0 
زندانی را در کشور خودش آزاد کند تا با روحیه 
خوبی تیم   ملی کشــورش را در جام جهانی 

روسیه همراهی کند.
احمــد موســی که بــه واســطه بــازی در 
لسترســیتی و زسکا مسکو از شــرایط مالی 
خوبی برخوردار است، در مراسم قبل از جام 
جهانی 2018 روســیه اقدام به توزیع پول و 
غذا میــان زندانیان کــرد و ۴0 زندانی را که 
به جرایــم غیرعمد و مالی در زنــدان بودند، 
آزاد کرد تا با روحیه خوبــی تیم   ملی فوتبال 
 کشــورش را در جام جهانی روسیه همراهی

 کند.
نیجریه در جــام جهانی روســیه با تیم های 
آرژانتین، ایسلند و کرواسی هم گروه است و 
کار دشــواری برای تکرار موفقیت چهار سال 
قبل یعنی صعــود به دور دوم ایــن رقابت ها 

را دارد.

جام جهانی

اقدام انسان دوستانه مهاجم 
نیجریه قبل از جام جهانی 
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بساط گستری های میدان نقش جهان نظم گرفت
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 بساط گستری های 
میدان نقش جهان نظم گرفت

برای نخســتین بار اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان، با همکاری 
اتحادیه ها و اصنــاف، عوامل انتظامی و پلیس 
راهور در اقدامی مشــترک، پیاده روها و محل 
تردد شــهروندان را از عوامل ســد معبر پاک 

می کنند.
اجرای این طــرح به بازار اصفهــان در میدان 
نقش جهان رسید تا سهولت تردد شهروندان و 

گردشگران را در این محور فراهم کند.
در این راستا مسئوالن کمیته کنترل و نظارت 
شهرداری اصفهان به همراه نمایندگان اتحادیه 
صنایع دستی و عوامل انتظامی و راهور از بازار 
میدان نقش جهان بازدیــد کردند و به صورت 
چهره به چهره به کســبه واحدهــای صنفی 
و کســانی که در بازار بساط گســترده بودند، 

تذکر دادند. 
به گفته بازرس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، 
طرح رفع تخلفات شــهری و سد معبر در بازار 
میدان نقش جهان به صورت مشــترک برای 
نخستین بار در حال اجراســت و خوشبختانه 
کسبه همکاری خوبی داشته اند که قابل تقدیر 

است.

  پیاده روهای شهری 
توسعه می یابد

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: در نظر داریم به نوعی ســفرهای شهری 
را به حداقل رســانده و پیاده روهای محدوده 

مرکزی شهر را توسعه دهیم.
»علیرضا صلواتی« با بیان اینکه شــهروندان 
باید به کاهش استفاده از خودروهای شخصی 
و استفاده هر چه بیشتر از حمل و نقل عمومی 
توجه کنند، ادامه داد: برای آرام سازی ترافیک، 
اولویت با حمل و نقل عمومی و پاک، پیاده روی، 
دوچرخه ســواری و ایجــاد محدودیت هــای 

ترافیکی است.
وی گفــت: معاونــت حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان درصدد است تا سال ۱۴۰۰ 
با راه اندازی ســه خط مترو بتواند ۱۰ درصد 
سفرها را با قطار شهری، ۴۵ درصد را با شبکه 
اتوبوس به ویژه اتوبوس های تندرو، ۱۰ درصد 
را با تاکسی و ۱۵ درصد را با حمل و نقل پاک و 

دوچرخه پوشش دهد.

دو هزار و ۸۰۰ خودروی دودزا 
در اصفهان جریمه شد

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان از 
اعزام ۸۶۵ دســتگاه خودروی دارای نقص فنی 

به تعمیرگاه در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
سرهنگ رضا رضایی اظهار کرد: مأموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان ، طرح ممانعت 
از تردد خودروهای دارای نقص فنی و حادثه ساز 
را در ماه گذشــته اجرا کردند. وی افزود: در این 
مدت تعداد ۸۶۵ دستگاه خودروی دارای نقص 
فنی شناســایی و برای رفع عیب بــه تعمیرگاه 

اعزام شدند.
سرهنگ رضایی خاطرنشــان کرد: همچنین در 
همین راســتا تعداد ۲ هزار ۸۶۷ دستگاه وسیله 
نقلیه به علت دودزا بودن و ایجاد آلودگی هوا مورد 

اعمال قانون پلیس واقع شده اند.

۱۸۰۰ هکتار اراضی باغی استان 
در حال نابودی

اصغر محسن  زاده کرمانی معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه  
کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: تالش های این کمیســیون ســبب شد تا 
طرح »توســعه باغات دیم، در اراضی شیب دار«  
در استان اصفهان متوقف شود و امیدواریم که با 
پیگیری های آتی این طرح در استان های مجاور 
نیز اجرا نشود. محسن زاده با بیان اینکه آب شرب 
اصفهان، کاشان و یزد و همچنین آب صنایع در 
ســال جاری قدری کاهش داشــته است افزود: 
این درحالی اســت که کشــاورزی شرق و غرب 
استان اصفهان صفر شده و ۱۸۰۰ هکتار از باغات 
اصفهان )پایین دست سد چم آسمان( در ُشرف 
نابودی است همچنین برای باغات باال دست سد 
چم آســمان و حجت آباد نیــز ۱۷ میلیون متر 
مکعب آب در نظر گرفته شده که این میزان نیز 

برای این منطقه کافی نخواد بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی 
استان ســطح باغات اصفهان که در تنش شدید  

آبی قرار گرفته اند را ۷۸ هزار هکتار اعالم کرد.

مجتمع هاي تفريحي، رستوران، تله كابين 
و... اين طوری پيش برود تا چندوقت ديگر 
خوِد كــوه را نمی بينيــم! از زمين خواری، 
درياخواری و جنگل خواری به كوه رسيده ايم.

 آه و ناله های اهالی و کسبه »سبزمیدان« یا همان 
»میدان عتیق« یــا ماجراهای »ارگ جهان نما« و 
اینکه هنوز که هنوز است می گویند کار و کاسبی 
در ارگ نگرفت و آن طور که فکر می کردند، نشد را 
هم کنار بگذاریم، نمی توانیم از خبر ممنوع بودن 
ساخت و ســاز در دامنه های کوه بگذریم. کوهی 
که برای اصفهانی ها نماد خیلی چیزها و بخشی از 
هویت و خاطره جمعی آنان است؛ اما برای مدیرانی 
که دستور و مجوز ســاخت و ســاز در کوه صفه 
اصفهان را دادند، انگار خیلی هم اهمیتی نداشت. 
ســال گذشــته بود که روزنامه »قانون« گزارشی 
مفصل از کوه خــواری در اصفهان منتشــر کرد. 
براســاس گزارش این روزنامه، تخریب بخشي از 
قلعه شــاه دژ، نتیجه دو دهه اقدامات خودسرانه 
مدیریت سابق شهري اصفهان است. مدیریت سابق 
شهري اصفهان، پروژه هایی چون مترو، جهان نما، 
زیرگذر میدان باستانی عتیق و... را در کارنامه خود 
دارد که فصل مشترک تمام این پرونده ها، تخریب 
و آسیب به میراث تاریخي و فرهنگي شهر اصفهان 

محسوب مي شود.
آن زمان بیــش از هزار و ۲۰۰ نفر از شــهروندان 
اصفهاني در نامه اي اعتــراض خود را درخصوص 
تخریب و تصرف کوه صفه و بخشي از قلعه شاه دژ 
به رییس پیشین ســازمان میراث فرهنگي کشور 
اعالم کردند اما گویا وی به هیچ کــدام از نامه ها 
و اعتراضــات در این بــاره وقعی ننهــاد و موضع 

مشخصی هم نگرفت.
یکی از فعاالن میــراث فرهنگی اســتان در این 
باره گفته بود: »قلعه شــاه دژ در قله کوه صفه قرار 
دارد و تله کابین نیــز تا قله کوه پیشــروي کرده 

ز دژ را  و بخش هایــي ا
تحت تاثیــر قــرار داده 
است. طبق قانون میراث 
فرهنگــي، هنگامي کــه 
قلعــه اي تاریخــي در 
کوهستان قرار دارد، تمام 
کوه باید به عنوان عرصه و 
حریم اثر مــورد صیانت 

قرار بگیرد«.
مدیریت قبلی شــهرداری عوض شــد و مدیریت 
جدید بر سر کار آمده است؛ اما موضوع کوه خواری 
همچنان موردتوجه دغدغه مندان محیط زیست، 
میــراث فرهنگی، اهالی شــهر اصفهــان و البته 
نمایندگان مجلس اســت. روز گذشته در خبرها 
آمده بود، ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
از ورود این کمیســیون به موضوع کوه خواری در 
کوه صفه اصفهان خبر داده است. »ولی داداشی« 
نماینده مردم آســتارا در مجلس و رییس کمیته 
سیاسی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: به دنبال 
شکایات واصله، کمیته سیاســی کمیسیون اصل 

۹۰ موضوع کوه خواری در 
اصفهان را در دستورکار و 
مورد پیگیــری قرار داده 
است. داداشی گفته: این 
کوه خــواری مربــوط به 
منطقه کوه صفه اصفهان 
اســت و اعضــای کمیته 
سیاسی بعد از ماه مبارک 
رمضان به منظور جمــع آوری اطالعات دقیق تر و 
بازدید از این منطقه به اصفهان سفر خواهند کرد. 
این نماینده مجلس می گوید، شکایتی از شهرداری 
اصفهان در زمینه کوه خواری در کوه صفه این شهر 
به کمیســیون ارجاع شده شــده که برای بررسی 
همین موضوع قرار است به اصفهان سفری داشته 
باشند و از منطقه ای که گفته می شود کوه خواری 
در آن  انجام شده، گزارشــی تهیه و به کمیسیون 

ارجاع دهند.
در همین رابطه با »کــوروش محمدی« از اعضای 
شورای شهر اصفهان تماس گرفتیم. محمدی که از 
طرح دعوی جدید در زمینه کوه خواری در دوران 

مدیریت ســابق شــهرداری اصفهان بی خبر بود، 
گفت: مدیریت جدید کارس از دستش برنمی آید  
و تنها می تواند تالش کند که کوه خواری گسترش 

پیدا نکند.
محمدی می گوید: » همان زمان که کلنگ احداث 
و ســاخت و ســازها در حریم کوه صفه به زمین 
زده شــد، اعتراضات زیادی صورت گرفت. مردم 
و دوســتداران میــراث و محیط زیســت اعتقاد 
داشــتند ایجاد جاده و دسترســی هــای محلی، 
صفه را از حالت طبیعی خــودش خارج می کند و 
ظاهرا مدیریت شــهری به این اعتراضات اهمیتی 
نــداده و کار خودش را انجام داده اســت. در کنار 
آن، دکل های ارتباطی هم نصب شــده که تجاوز 
به حریم قلعه شاه دژ محسوب می شده است. فاز 
دو تله کابین هم همین شــرایط را داشته است«.

محمدی ادامه می دهد: مدیریت جدید شهرداری 
اگر هم بخواهد نمی توانــد کار زیادی انجام دهد 
چون ایــن کارها از قبل صورت گرفتــه و هزینه و 
ســرمایه گذاری زیادی هم روی آن انجام شــده 
اما حداقــل کاری که شــهرداری در حال حاضر 
توانسته انجام دهد این اســت که از توسعه بیشتر 

جلوگیری کند. 
عضو شورای شهر اصفهان می افزاید، با این وجود 
فعاالن میــراث فرهنگــی می گویند: ســاخت و 
سازهای قبلی هم باید برچیده شود و این موضوع 
باعث بروز اختالفاتی شــده است؛ چون به هرحال 
تاسیساتی ده سال پیش ساخته شده و در این سال 
ها خدمات به مردم ارائه داده و کلی سرمایه گذاری 
شده و برچیدن یا جابه جایی آن کار ساده و درستی 
نیست اما فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیست 
از نمایندگان مجلس کمک گرفتــه اند تا  به طور 

کلی برچیده شود.
محمدی می گویــد: اینکه کمیســیون اصل ۹۰ 
بتواند یا نتوانــد در این بــاره کاری از پیش ببرد، 
 مشــخص نیســت چون کار بســیار پیچیده ای 

است .

توسعه به چه قیمتی؟!
  اعضای كميسيون اصل 90 برای بررسی شکايت از مديريت شهرداری سابق در رابطه با كوه خواری به اصفهان سفر می كنند ؛ 

ابالغ رای
3/239 شــماره دادنامه:  9709976796200092 شماره پرونده: 9609986796201479 
شــماره بایگانی شــعبه: 961490 خواهان: آقای حسن دانشــور فرزند علی اکبر با وکالت 
آقای محمد دانشــور فرزند علی اکبر به نشــانی دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری 
بن بســت سروســتان دفتر وکالت  آقای ســید حســین تقوی، خواندگان: 1- آقای علی 
مالوانی فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان 2- بهداشت فرابین ســیکا به نشانی 
خیابان فلســطین ســاختمان ســپید طبقه اول واحد یک، خواســته: مطالبه وجه چک، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی آقای 
حسن دانشــور با وکالت آقای محمد دانشــور به طرفیت1- آقای علی مالوانی 2- شرکت 
بهداشت فرابین ســیکا به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 
1423/861364/57 مورخ 94/11/12 بــه عهده بانک ملت به انضمام مطالبه خســارات 
قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
 مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارند و

 هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان ازخود ابــراز و ارائه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که مســتندا به مواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم بر محکومیــت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلــغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/420/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ سررســید چک موصوف 1423/861364/57 مورخ 94/11/12 تــا تاریخ اجرای 
 حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانــده ردیف دوم با توجه به

 استرداد وکیل خواهان مســتندا به بند ب ماده 107 قرار رد دعوی را در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکــم عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد. م الــف:4295 شــعبه 32 حقوقی

 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )374 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/240 شــماره دادنامه:  9709976796200091 شماره پرونده: 9609986796201477 
شماره بایگانی شعبه: 961488 خواهان: آقای حسن دانشور فرزند علی اکبر با وکالت آقای 
محمد دانشور فرزند علی اکبر به نشــانی دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری بن بست 
سروســتان دفتر وکالت  آقای سید حســین تقوی، خواندگان: 1- آقای علی مالوانی فرزند 
حسین به نشــانی مجهول المکان 2- بهداشــت فرابین سیکا به نشــانی خیابان فلسطین 
ســاختمان ســپید طبقه اول واحد یک، خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حســن دانشور با وکالت 
آقای محمد دانشــور به طرفیت1- آقای علی مالوانی 2- شــرکت بهداشت فرابین سیکا 
به خواســته مطالبه مبلــغ 80/000/000 ریال وجه بخشــی از یک فقره چک به شــماره 
1423/861364/57 مــورخ 94/11/12 بــه عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت 
 به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارائــه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 
موصوف 1423/861364/57 مورخ 94/11/12 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:4294 شــعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )348 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای اصالحی

3/241 کالسه پرونده 95154 شــماره دادنامه: 9609976793601048-96/6/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید رحمان تیموری با وکالت حسین 
شکل آبادی به نشانی اصفهان حصه شرقی خ شریعتی کوچه مسجد منزل غالم، خواندگان: 
1- بهروز محمدی 2- عباسعلی فاتحی 3- مهدی صدری 4- بهنام محمدی همگی به نشانی 

مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: 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 سید رحمان تیموری به طرفیت 1- بهروز محمدی 2- عباسعلی فاتحی 3- مهدی 
صدری 4- بهنام محمدی به خواســته مطالبه مبلغ 83/980/000 ریال وجه کارکرد طبق 
قراردادبه انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ضمن بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و استماع اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 96/3/31شعبه 6 شورای حل 
اختالف و رویت قرارداد مورخه 95/6/2 فی مابین طرفین دعوی و همچنین رسیدهای ارائه 
شده از طرف خواهان که نشانگر وزن مواد بازیافتی تفکیک شده و خرد شده توسط خواهان 
می باشد و با عنایت به اظهارات شــهود خواهان طی جلسه مورخ 95/6/2 و الیحه تقدیمی 
وکیل خواهان که به شــماره 961096793600690-96/5/16 ثبت گردیده و با توجه به 
عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونی درجلســه رسیدگی شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و به استناد ماده 10 ق.م و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م )با احتساب 
وزن مواد بازیافتی و هزینه خرد کردن آنها( خواندگان را به تساوی محکوم به پرداخت مبلغ 
8/021/535 ریال بابت اصل خواســته و 293/950 تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/10/20 تاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
گردد. شماره دادنامه: 9709976793600141-97/2/5 رای قاضی شورا)رای اصالحی(: پیرو 
دادنامه 9609976793601048 مورخه 96/6/19 نظر به اینکه بعلت سهو قلم مبلغ محکوم 
به اشتباه 8021535 ریال قید گردیده لذا مستندا به ماده 309 ق.آ.د.م مبلغ محکوم به را بدین 
صورت اصالح و خواندگان را به نحو تساوی محکوم به پرداخت 80/215/350 ریال در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع می باشد. م الف:4290 شعبه 6 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )444 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/242 شــماره دادنامه:  9509970351201369 شماره پرونده: 9209980351200616 
شماره بایگانی شعبه: 920623 خواهان: شرکت آذر پویا زاینده رود با مدیریت آذین احسانی 
با وکالت آقای محمدرضا عالی فرزند مهدیقلی به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی نبش 
چهار راه نیکبخت ساختمان وکالی دادمهر، خوانده: آقای امین اله  قاضی عسگر به نشانی بعد 
از زندان مرکزی اصفهان سمت چپ شهر ابریشم کارخانه سیمان اصفهان دبیرخانه،خواسته: 
مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست شرکت آذرپویا زاینده 
رود با وکالت آ قای محمدرضا عالی به طرفیت آقای امین اله قاضی عســگر مبنی بر مطالبه 
قیمت 217 تن آهک درشت دانه ) شامل 12 سرویس( و 240/120 تن آهک ریزدانه ) شامل 
17 سرویس( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به رونوشت مصدق توافق 
نامه 91/7/10 و نظریه کارشــناس رسمی دادگســتری و عدم حضور و دفاع خوانده دادگاه 
خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مســتندا به ماده 317 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 326/965/260 ریال با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه از 91/7/10 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 11/378/305 خسارت دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید خواهان مکلف است قبل از صدور اجرائیه مبلغ 5/438/305 
ریال ما به التفاوت هزینه دادرســی را در حق صندوق دولت واریز نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:4285 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )263 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالكيت

3/254 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت یکهزاروچهارصدوهفتادویک وپنج – دهم سهم 
مشاع از 88 / 5747 سهم ششدانگ پالك شماره 10000 فرعي از 2 - اصلي که درصفحه 
307 دفتر 325 امالك به نام عبدالرســول اطرشــي ثبت وسندصادروتسلیم گردیده است 
سپس بموجب اسنادمتعددي مقدار 8 / 893 سهم مشــاع ازمالکیت خودرابغیرانتقال نموده 
که ته سنددرســهمش واقع گردیده که اینک مرضیه عبدالهي وکالتــًا ازطرف ورثه نامبرده 
باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 9709030661675863 - 1 / 3 / 97  به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شــماره 17863 - 1 / 3 / 97 به گواهي 
دفترخانه 247 - شهرضارسیده اســت مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي 
مفقودگردیده اســت ودرخواست صدورســندمالکیت المثني نســبت به باقیمانده مالکیت 
خودازپالك فوق رانمــوده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیــل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 

ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد.  

م الف: 146موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا )201 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالكيت

3/272 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت یکهزاروچهارصدوهفتادویک وپنج - دهم سهم 
مشــاع از 88 / 5747 سهم ششــدانگ پالك شــماره 968 فرعي از 2 - اصلي که بشماره 
14607 تبدیل گردیده ودرصفحه 418 دفتر 166 امالك به نام عبدالرســول اطرشي ثبت 
وسندصادروتسلیم گردیده است سپس بموجب اســنادمتعددي مقدار 8 / 893 سهم مشاع 
ازمالکیت خودرابغیرانتقال نموده که ته سنددرسهمش واقع گردیده که اینک مرضیه عبدالهي 
 وکالتًا ازطرف ورثه نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 9709030661675863 -
  1 / 3 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 17863 -
 1 / 3 / 97 به گواهي دفترخانه 247 - شــهرضا رسیده اســت مدعي است که سندمالکیت 
آن به علت جابجائي مفقودگردیده اســت ودرخواست صدورســندمالکیت المثني نسبت به 
باقیمانده مالکیــت خودازپالك فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد. 

م الف: 147 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا )202 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالكيت

3/255 چون عباسعلی حسینی پزوه فرزند سید مرتضی  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 21 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 15192/1812 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
موجب سند انتقال سند شماره 136598 مورخ 1394/7/30 دفترخانه 21 اصفهان و در صفحه 
83 و دفتر 617 امالك به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صدور سند تکبرگی شماره 487007    
93/د   به شماره ثبت 123022 داشته و طبق  گواهی دفتر امالك در رهن و بازداشت نبوده و  
به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5812 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  )226 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

3/256  شــماره صادره: 1397/31/494980-1397/3/5 نظر به اینکه آقای رضا بهرامی 
مالک پالك ثبتی 1273 فرعی از 127- اصلی بوده است که ملک ذمکور را طی سند انتقال 
مع الواسطه شماره 193754 مورخ 1393/09/04 تنظیمی دفترخانه 71 شهر اصفهان به خانم 
مهری اسمعیلی عطاآبادی انتقال قطعی گردیده است و حسب درخواست نامبرده جهت اصالح 
سند و اضافه نموده متراژ اضافه شــده به پالك مذکور را نموده است که در راستای اجرای 
ماده 149- الحاقی قانون ثبت و بند 391 مجموعه بخشنامه های ثبتی، و طبق برگ ارزیابی، 
ارزش بهاء اضافه مساحت برابر 459406 ریال)چهارصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و شش 
ریال( می باشد که به حساب ســپرده این اداره واریز گردیده است و سند مالکیت در مورخه 
1397/2/31 لذا مراتب آگهی و با توجه به نامه شــماره 13/117/173 مورخ 1397/02/31 
اداره ثبت احوال آقای رضا بهرامی فوت نموده است لذا به ورثه نامبرده اخطار می گردد تا از 
تاریخ انتشار در ساعت اداری با در دست داشتن مدارك مثبته وراثت به این واحد ثبتی مراجعه 
و نسبت به دریافت آن اقدام در غیر این صورت پس از 10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض 
محسوب و وجه مذکور به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود. م الف: 97/67 زهرا 

یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان  )210 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/257 آقای ماشاءاله غالمی دارای شناسنامه شــماره 246 به شرح دادخواست به کالسه 
196/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سلیمان غالمی سوســارتی به شناســنامه 12 در تاریخ 1357/1/10  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ربابه اســماعیلیان دهاقانی فرزند 

حسن، ش.ش 4233 متولد 1308 صادره از شهرضا )همســر متوفی( 2- ماشاءاله غالمی 
فرزند ســلیمان، ش.ش 246 متولد 1334 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- اســماعیل 
غالمی سوسارتی فرزند ســلیمان، ش.ش 104 متولد 1339 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
4- محمد علی غالمی فرزند سلیمان، ش.ش 37 متولد 1329 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
5- حسینعلی احمدی تبار فرزند ســلیمان ، ش.ش 62 متولد 1331 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 6- زهرا غالمی سوسارتی فرزند سلیمان، ش.ش 97 متولد 1352 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 7- پروین غالمی سوسارتی فرزند سلیمان، ش.ش 225 متولد 1345 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 97/69 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )211 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

3/258 شماره ابالغنامه: 9710103749102159 شماره پرونده: 9509983749201065 
شماره بایگانی شــعبه: 970282 در خصوص پرونده کالســه 970282 ج حسب شکایت 
علیرضا صفری علیه حامد عبداللهی فرزند نجاتعلی به اتهام صدور چک پرداخت نشدنی به 
شــماره برعهده بانک 1100602450 بانک ملت به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال که برای 
روز 1397/05/03 ســاعت 11 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده و متهم فوق مجهول 
المکان می باشــد لذا دادگاه به تجویزماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب را برای 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می نماید تا متهم در جلســه دادگاه حاضر 
 گردند ضمنا در صورت عدم حضــور دادگاه وفق مقررات قانونی اتخــاذ تصمیم می نماید. 

م الف: 97/68 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان )115 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

3/259  آقای داود محمد شــریفی دارای شناســنامه شماره 352  به شــرح دادخواست به 
کالسه 141/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمحسین محمد شــریفی به شناســنامه 1451 در تاریخ 1397/2/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- داود 
محمد شریفی به شــماره شناســنامه 352 متولد 1357/7/1 فرزند پســر 2- مریم محمد 
شریفی به شــماره شناســنامه 17 متولد 1341/8/5 فرزند دختر 3- فرخنده محمد شریفی 
به شــماره شناســنامه 22 متولد 1343/2/5 فرزند دختر 4- زهرا محمد شریفی به شماره 
شناســنامه 20 متولد 48/4/23 فرزند دختر 5- زهره محمد شــریفی به شماره شناسنامه 
9 متولد 1362/3/18 فرزند دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ســه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 107 کاظمی رئیس شــعبه اول شــورای حل اختالف بخش کرون )168 کلمه، 

2کادر(  
حصر وراثت

3/260  آقای قربانعلی جعفری دارای شناسنامه شــماره 40  به شرح دادخواست به کالسه 
143/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی جعفری به شناسنامه 59 در تاریخ 1397/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قربانعلی جعفری، ش.ش 40، ت.ت 
44/8/15 نســبت فرزند 2- صغری جعفری، ش.ش 5472 ،ت.ت 1355/3/1 نسبت فرزند 
3- نظر جعفری، ش.ش 113، ت.ت 1356/3/3 نســبت فرزنــد 4- لیال جعفری، ش.ش 
24، ت.ت 1359/4/10 نســبت فرزند 5- ایران جعفــری، ش.ش 24، ت.ت 1347/2/20 
نسبت فرزند 6- قاسم جعفری، ش.ش 13 ،ت.ت 1354/1/20 نسبت فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 109 کاظمی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش 

کرون )161 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

3/227 در خصوص پرونده کالســه 970239 خواهان حمید جمشــیدیان قلعه ســفیدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حمزه عطایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 97/5/6 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 5285 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 

کلمه، 1 کادر(

عضو شورای شهر اصفهان: در رابطه با ساخت و سازها در كوه صفه اصفهان، عمال از دست مديريت جديد كاری ساخته نيست

زينب ذاكر 

 اینکه کمیسیون اصل 90 بتواند یا 
نتواند کاری از پیش ببرد، مشخص 
 نیست چون کار بسیار پیچیده ای 

است 
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حضرتعلی)علیهالسالم(:
هر كه از بسيارى امور تغافل و چشم پوشى 

نكند، زندگى اش تيره مىشود.
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جدول شماره  2429

افقى
1- تسليم- كاتب 
2- جانشين- يكان

3- از شهرهاي كرمان- بازار بي رونق- جاي 
ترسناك- پسوند شباهت

4- لباس- علم تشريح- پست و فرومايه
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از خدا همنشين نيكو بخواهيم 
 ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و خودســازى است و خواندن 
دعاهايى كه در اين ماه وارد شده ثواب و اجر ويژه اى دارد. خوب 
اســت در اين ماه از همه فرصت هاى آن براى عبادت و بندگى 
خدا بهره ببريم. در دعاى امروز هم به مســــئله دورى از گناه 
و همنشينى با نيكان اشاره شده كه موضوع مهمى است. شايد 
اين پرسش پيش بيايد كه چگونه مىتوانيم همنشين خوب را 
از بد تشــخيص دهيم؟ پاسخ به اين پرسش روشن است زيرا 
همنشين خوب، انســان را به راه درســت رهنمون مىسازد و 
همنشين بد، انسان را به ورطه گمراهى سوق مىدهد. همنشين 
خوب، كسى است كه در تمام طول زندگى ما را به خواندن قرآن و 
دعا توصيه مىكند؛ آنكه خودش با خدا و اهل بيت)عليهم السالم( 
انس دارد. در اين روزها از خدا بخواهيم براى ما همنشين امين 
و مؤمن قرار دهد تا به واســطه حركت هــاى خيرخواهانه او ما 
نيز در مســير خير و نيكى قرار بگيريم.  بررســى زندگى همه 
انســــان هايى كه به ورطه خطا افتاده اند نشان مىدهد، آنان 
رفقاى سالم و صالحى نداشته اند، به همين جهت از مسير حق 
منحرف شده اند. عكس اين قضيه نيز مصداق دارد، چه بســيار 
افرادى كه زمينه هاى انحــراف در آنان قوى بــوده، اما در اثر 
همنشينى با انسان هاى نيكو در مسير حق قرار گرفته اند و عاقبت 
بخير شده اند. اگر همنشــين و مأنوس با خداوند، قرآن و ائمه 
هدى)عليهم السالم( باشيم، هرگز سياهِى گناه، قلب هاي مان 

را آلوده نمىكند.
 در دعاى امروز از خدا بخواهيم، بــه بركت روزه دارى و محبت 
اهل بيت )عليهم الســالم(، ما را از گزند گناه و تيرگى هاى آن 
مصون بدارد؛ چنانكه در روايات هم به ما تاكيد شده است كه هر 
گناه زنگارى به قلب انسان وارد مىكند و هر چه شمار گناهان 
بيشتر شــود، زنگار هم به زنگ ســخت ترى تبديل مىشود. 
از فرصت هاى عبــادى اين ماه و قرائت قــرآن مدد بجوييم و 
دل هايمان را بــه بركت نور قرآن جال دهيم تــا زنگار گناهان 

گذشته اى كه خداى ناكرده بر قلب ما نشسته از بين برود.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعى

شرح دعاى سيزدهمين  روز ماه مبارك رمضان

97/03/08 تاریخ   
اذان صبح       04:20:57  
طلوع آفتاب   05:57:31
13:00:43 اذان ظهر    
20:04:10 غروب آفتاب  

20:23:54 اذان مغرب    
نيمه شب شرعى   00:12:34

معرفی کتاب

كتاب »عرفان ماه رمضان« نوشته »محمدحسن احمدى« فقيه يزدى است 
كه انتشارات آيات بينات آن را منتشر كرده است. موضوع كتاب، بررسى ابعاد 
معنوى و عرفانى ماه مبارك رمضان و فضيلت اين ماه و اعمال مربوط به آن 
است. در اين كتاب از منظرى قرآنى و روايى به بيان آثار انسان ساز ماه مبارك 
رمضان پرداخته شده و آثار معنوى روزه، عبادت، انفاق، اعمال سحر و دعا 
در اين ماه بيان شده است. نويسنده به فضيلت سحر و شب هاى قدر و اعمال 
مخصوص آنها اشاره كرده و سيره معصومين)ع( را در دعا و نيايش با خداوند 
متعال در ماه مبارك رمضان، تشريح نموده است. نويسنده، تجلى عرفان در 
اين ماه مبارك را در نوافل و اعمال مخصوص اين ماه دانسته و چگونگى به 
جاى آوردن نوافل، ادعيه و اعمال دهه آخر ماه رمضان را بيان كرده است. وى 
با توجه به ثواب عظيم عبادات، افزايش رحمت و مغفرت پروردگار و تقرب به 
درگاه او در ماه مبارك رمضان، اين ماه را فرصتى مناسب براى كسب كمال 
و پر كردن خألهاى معنوى عنوان كرده و از مخاطبان خواسته است فضيلت 

اين ماه و ثواب عظيم اعمال آن را قدر بدانند.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

درس اخالق آیت ا... ناصریعرفان ماه رمضان
در ماه مبارك رمضان درس اخالق آيت ا... ناصرى، بعد از نماز ظهر در مسجد »كمر زرين« با حضور پرشور مردم برگزار مى شود.

خنک شدن با »نی« رویيده در آب
در دوران دفاع مقدس، رزمندگان سعى مى كردند از فيوضات 
ماه رمضان بيشترين بهره را ببرند. در جبهه  به داليل مختلف، 
گاهى نيروها تــا ده روز در جايى مســتقر نبودنــد و بنا به 
اســتراتژى جنگ و دســتور فرماندهان، امكان روزه گرفتن 
براى رزمندگان فراهم نمى شد؛ براى همين آنها حسرت اين 
موضوع را مى خوردند، اما چون وظيفه حفظ اسالم بود تابع 

شرايط بودند. 
بعد از عمليات »كربالى 5« و »والفجر 8« از منطقه شلمچه 
تا خط كوشك، خط پدافندى بود. در سال 1366 و مصادف 
با 25 شعبان در آن منطقه مستقر بوديم؛ منطقه اى با دماى 
باالى 50 درجه و رطوبت بسيار باال، اما در اين گرماى سخت 
اكثر رزمندگان روزه بودند. روزه گرفتن در دوران دفاع مقدس 
با روزه گرفتن امروزى با وجود تجهيزات سرمايشــى، خيلى 
تفاوت داشت. بچه ها براى خنك شدن در سنگر نگهبانى كه 
درون زمين حفر شده بود، »نى« روييده در آب را مى بريدند 
و به دريچه هاى ديده بانى روى ديواره سنگر نصب مى كردند 
و براى خنك شدن بادى كه داخل سنگر مى وزيد، كمى آب 

روى نى ها مى پاشيدند. 

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ اما 
شاید گرمى هوا و روزهاى طوالنى آن، این ماه را سخت  
كرده باشد. ســال ها پيش در این سرزمين جوانانى 
بودند كه بسيار سخت تر از ما براى اجراى امر خداوند 
قيام كردند و نه تنها بى هيچ شــكایتى بلكه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشيدند. مردانى 
كه گرمى هوا، آتش گلوله دشمن، كمى غذا، روزهاى 
سخت اســارت و... آنان را از اجراى فرمان الهى باز 
نمى داشت. با خاطرات شان همراه مى شویم بدان اميد 

كه در لذت خلوص شان شریک مان كنند.

وقتى برايش توضيح دادم كه اختالف بين  شــيعه 
و ســنى آن طوركه در رســانه ها مطرح مى شود 
نيست، از من پرسيد: اختالف اصلى بين شيعيان 
و ســنى ها در چيســت؟ در جواب گفتم: اختالف 
اصلي به خاطر مســئله خالفت و جانشيني است. 
به نظر اهل  تشــيع حضرت رســول)ص( قبل از 
وفات شان جانشين بعدي را مشــخص كرده اند و 
نام او را به كرات برده اند، ولي به نظر اهل تســنن 
حضرت او را فقط تاييد كردند ولي نگفتند خليفه 
و جانشين ايشــان باشــد. طبق نظر آنها بعضي از 

اصحاب يكــي را از بين خود به عنــوان خليفه 
انتخاب كردند كه شــيعيان اين نــوع انتخاب را 
 انتخاب الهي نمي دانند و به همان بيان پيامبر اكتفا 
كرده اند. وقتى تا حدودى توانســتم باجواب هايم 
اورا قانع كنم، مسيرگفت وگو را به سمت ديگرى 
برد و پرسيد: چرا جوانان در ايران مذهبى نيستند 
و از ايــران و زندگى در آن رضايــت ندارند؟ من با 
جوانان بسيارى صحبت كرده ام و بيشتر آنها اين 

گونه بوده اند. 
درجوابــش گفتم: اينكــه مي گوييد بســياري از 
جوانان ايراني مذهبي نيستند، فقط مشكل ايران 
نيســت؛ اين يك مشكل جهاني اســت؛ در جهان 
امروزي مردم از سبك زندگي ديني دور شده اند، 
ما هــم جزئي از اين جهان هســتيم؛ ولــي با اين 
 وجود اوضاع ايران از بسياري كشورها بهتر است.

 بــه طوركلــي بايــد بگويــم زماني كــه والدين 
به كليســا و مســجد نرونــد، چگونــه مي توان 
 انتظار داشــت كه فرزندان به مســجد و كليســا 

بروند.

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت كه 
طلبه ها براى زكات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم كالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى كند كه 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى از 
اسالم را به آنها ارائه كند؛ مانند كارى 
كه حجت االسالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واكنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارك رمضان و 
پرســش هايى كه درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سميه مصور 
تصویری که از ایران نشان داده می شود با واقعيت تطابق ندارد)3(

آيت ا... »محمدعلى ناصرى« در ادامه مباحث مطرح شده روزهاى قبل در ماه رمضان، اظهار 
كرد:  از رسول اكرم )ص( روايت است: » َمن عمل حسنه َفلَُه َعشر اَمثالها «.

هر انسانى كار نيكى را پايه گذارى كند، مادامى كه اين عمل انجام گيرد براى او پاداش وجود 
دارد؛ بنابراين طبق اين روايت كسى كه مسجدى را بنا مى كند و ديگران  در آن مسجد نماز 
 مى خوانند، ثوابى از نماز آنان براى شخص سازنده نيز ثبت مى شود. وى با اشاره به روايتى از 
امام محمدباقر)ع( كه مى فرمايند: »هر كسى كار نيكى در جامعه بنا گذارد يا بناى عمل بدى 
را بگذارد، در پيشگاه خدا مورد اجر و عقوبت است«، گفت: براى آنكه كتابى در جهت رشد 
و تعالى مردم بنويسد و فردى ديگر كتاب را بخواند و هدايت  شود، ثواب آن براى نويسنده 
نيز وجود دارد. استاد اخالق حوزه با بيان اينكه صدقه در راه خدا فقط جنبه مالى ندارد و 
مى تواند انواع مختلفى داشته باشد، تصريح كرد: نگارش كتاب هايى براى هدايت انسان ها، از 
موارد »صدقات فرهنگى« است كه مى توان به آن اهتمام ورزيد. وى متذكر شد: گناه نكنيم 
و مراقب فرزندان كوچك پنج و شش ساله باشيم و آنان را با نماز آشنا كنيم، چراكه مى توان 

با تربيت دينى و صحيح فرزندان،  پس از مرگ خود از آن به عنوان توشه استفاده كرد.

نگارش کتاب از موارد صدقات فرهنگی استدر محضر بزرگان
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