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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری )ع( تسلیت باد

وقتی مدیرکل میراث سرگرم زعفران است؛

خانه تاریخی در اصفهان با خاک یکسان شد
11

سـفر به انتـهای تاریکی
بررسی پدیده همسفریابی در فضای مجازی؛

8 فروش صنایع دستی چینی به نام صنایع اصفهان صحت ندارد
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

3

پول نقد؛ بهترین راه برای کمک به زلزله زدگان
معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

8

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان:

روزانه ۲۰ هزار نفر از قطار شهری 
استفاده می کنند

مدیر عامل شرکت متروی منطقه اصفهان اظهارکرد: با توجه به 
قولی که شهردار اصفهان برای سرویس دهی بهتر به شهروندان 
و کاهش سر فاصله زمان حرکت رام های قطار شهری داده بودند، 

از اول آذرماه این مهم عملی شد و...

11

شهردار اصفهان:

10
اصفهان آمادگی میزبانی از 

مسابقات ورزشی جهانی را دارد

آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کمین اصفهان

3

توزیع 380میلیارد  ریال دارو 
بین بیماران اصفهانی

8

فعاالن اقتصادی اصفهان در مناطق 
زلزله زده غرب مدرسه می سازند

3

طرح های اجرایی پیشگیری 
ازدیابــت دراصفهان می تواند 
برای کشــور الگــوی اجرایی 

باشد.
به گزارش اداره روابط عمومی 
مدیریت درمان، اولین نشست 
سیاســتگذاری  تخصصــی 
مدیریت دیابت استان اصفهان 
به میزبانی مدیریــت درمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان 
و با حضور مسئوالن کشوری و 
متخصصین مرتبط در زمینه پیشگیری از دیابت به مدت یک روز در مرکز آموزش 

و پژوهش فردوسی اصفهان برگزار شد.
در این نشســت تخصصی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان،به عنوان 
میزبان اصلی این همایش، با اشــاره به اینکه افزایش آمار دیابت مسئله ای  است 
که باید مورد توجه همه دســتگاه های مســئول قرار گیرد و تنها یک سازمان، 
مسئول افزایش این آمار نیست گفت: چرا باید تیر اتهام در همه زمینه ها به سمت 
سازمان های بیمه گر پرتاپ شــود و در این میان دیگر سازمان ها مبرا از هرگونه 

خطا شناخته شوند؟
دکترعلی اعتصام پور، با اشاره به اینکه خوشبختانه در زمینه برنامه های پیشگیری 
از دیابت در معاونت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان اقدامات خوبی صورت 
گرفته است که می تواند برای کشور الگوی اجرایی باشد افزود: در یک طرح ۴ساله 

که درمدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان به اجرا درآمد، قریب به 
۵۳هزار پرونده دیابتی گردآوری شد. وی بااشاره به اینکه تشکیل این 
تعداد پرونده با ٢٠٠ ســاعت آموزش مدون برای پزشکان رابط دیابت 
همراه بود افزود: همچنین از این تعداد پرونده ٢٠ هزار پرونده به صورت 
الکترونیکی ثبت شد ه است. اعتصام پور ادامه داد: در اصفهان کارهای 
بزرگی برای پیشگیری از دیابت انجام شــده که حائز اهمیت است. در 
کل استان نیز تیم های دیابتی تشکیل شــده و بیماران دارای پرونده 
هستند.  مدیردرمان تامین اجتماعی اصفهان با اعالم اینکه در بخش 
هزینه های درمانی غیر مستقیم در سال 9٢ ،۳٠٠ میلیارد تومان هزینه 
شد که این مقدار در ســال 9۴ به 6٠٠ میلیارد تومان رسید و در سال 
9۵ به هزار میلیارد تومان افزایش یافت، افزود: در سال 96 پیش بینی 
می شود که هزینه های تامین اجتماعی در بخش درمان غیر مستقیم 
به هزار و ۳٠٠ میلیارد تومان برسد، این مسئله در حالی است که تمامی 
این هزینه ها ازجیب کارگران بسیاری از کارخانجات که تعطیل شده اند 
پرداخت می شود و دراین زمینه ما نیازمند کمک خیریه های درمانی 
هستیم.  اعتصام پور تاکید کرد:در سال 9۵ به نسبت سال 96 هزینه های 

زیادی در درمان مستقیم و غیر مستقیم صرف شده است؛ پس در این رابطه الزم 
است بیماران دیابتی به سیستم نظام ارجاعات معنادار هدایت شوند. وی با اشاره 
به اینکه ویزیت انفرادی بیماران دیابتی منطقی نیست گفت: ما نیازمند مدیریت 
دیابت هستیم و باید نظام ارجاعات و پایش بیماران با برنامه ریزی درست انجام 
شود. اعتصام پور همچنین گفت:در سال 9۵ ، 8۴ هزارنفر درمطب پزشکان تحت 

غربالگری دیابت قرار گرفتند.

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان درهمایش تخصصی سیاستگذاری مدیریت دیابت عنوان کرد :

اقدامات موثرمدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان در زمینه پیشگیری ازدیابت 

به ازای هر فرد دیابتی 2/5 میلیون تومان هزینه می شود
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان نیزکه خود را به این همایش تخصصی رسانده بود با اعالم اینکه در استان اصفهان داروهای دیابت جزو سه داروی اول و 

پرهزینه است افزود: هزینه دارویی کشور دو هزار میلیارد تومان است که 1٠ درصد آن به هزینه های دیابت اختصاص دارد.
حسین بانک ادامه داد: اکنون در استان، ۳1 هزار و ۴79 نفر از انسولین قلمی استفاده می کنند و اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان جهت رفاه حال بیماران 
دیابتی مدت زمان تجویز نسخ توسط پزشک عمومی را از 6 ماه به یکسال افزایش داده است؛ این در حالی است که به ازای هر فرد دیابتی ٢/۵ میلیون تومان 

هزینه می شود و 8 درصد هزینه دارویی سازمان بیمه سالمت مربوط به انسولین pen است.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در بحث انسولین و بیماران دیابتی آموزش و مصرف بجاست بیان داشت: اســتفاده بهینه از منابع می تواند ما را در ارائه 
راهکارهای مناسب کمک کند. مدیر کل بیمه نیروهای مسلح نیز در این نشست با اعالم اینکه ۵٠ درصد بیماران صعب العالج که در سیستم نیروهای مسلح 

ثبت شده اند دیابت دارند گفت: چهار هزار و ۵1۴ نفر از بیماران ما دیابتی هستند که سنینی بین۵٠ تا 6٠ سال دارند.
اجل لوییان ادامه داد: می توان گفت که ٢ درصد از نیروهای مسلح اصفهان نیز به دیابت مبتال هستند و ۵ درصد کل نسخ، مربوط به بیماران دیابتی است.

برای پیشگیری از دیابت، نیازمند یک طرح جامع هستیم
در ادامه این نشست، معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر و مدیر برنامه کشوری دیابت وزارت بهداشت گفت: اصالح شیوه زندگی مهم ترین گامی است که می توان در جهت  

پیشگیری از دیابت برداشت و  درخصوص آن برنامه ریزی کابردی انجام داد؛ بخصوص دیابت نوع ٢ که شیوع بیشتری در جامعه دارد.
علیرضا مهدوی، پیشگیری و مهار دیابت را مستلزم همکاری تمام سازمان ها و ارگان ها عنوان کرد و افزود:  الگوی اجرایی طرح پزشک خانواده می تواند برای پیشگیری ازبیماری دیابت 

نیز مورد استفاده قرار گیرد. برای مهار بیماری دیابت، به یک برنامه خوب نیاز است تا سایر بیماری ها هم کنترل شود.
مدیر برنامه کشوری دیابت وزارت بهداشت، در ادامه در خصوص تعهدات بین المللی جمهوری اسالمی ایران در قالب سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، اهمیت 

بیماری های غیرواگیر، اهداف ملی و چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری دیابت، توضیحاتی ارائه داد.
وی با اعالم اینکه دانشمندان و کارشناسان که وظیفه کنترل و پیشگیری این بیماری را برعهده دارند پیش بینی می کنند که تا سال ٢٠۵٠ بیش از ۴8 میلیون نفر تنها در ایاالت متحده 

به این بیماری دچار خواهند شد گفت: یکی از راه های موثر جهت پیشگیری از دیابت،  تغییر در رفتارهای  روزمره است.
مهاربیماری دیابت نیازمند همکاری همه بخش هاست. معاون دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر و مدیر برنامه کشوری دیابت وزارت بهداشت، اساس پیشگیری از دیابت را کاهش 
وزن  و خوراک سالم و صحت بخش دانســت و ادامه داد: دیابت به عنوان یکی از مهم ترین 
بیماری های غیر واگیر، مسئله ای عمده در سالمتی مردم به شمار می رود که بار سنگینی به 

نظام سالمت تحمیل می کند.
وی  بااشــاره به فراهم کردن یک مراقبت ادغام یافته و فردی برای بیمــاران دیابتی، مهار 
این بیماری را نیازمند همکاری های درون بخشــی و بین بخشی دانست و اضافه کرد: برای 
پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از بیماری دیابت، همکاری تخصص های مختلف پزشکی 
و تیم بهداشتی درمانی مانند پزشک خانواده، پرستار، مراقبان سالمت، کارشناسان تغذیه و 

روانشناسی و آموزش به بیماران، بسیار موثر است.

تشکیل ستاد بحران دیابت در اصفهان 
ضروری است 

در ادامه این نشســت، عضو موسســه خیریه دیابت اصفهان 
نیزدرمان این بیمــاری را منوط به کار تیمی دانســت و آمار 
مبتالیان به دیابت در ایــران را به صــورت تخمینی حدود 
7 تا 8 درصد افراد بالــغ عنوان کرد و ادامــه داد: در اصفهان 
نیز در جمعیت باالی ۳٠ ســال حــدود 1٢ درصد دیابتی و 
حدود 1٢درصد نیز افراد در معــرض خطر دیابت وجود دارد 
که بایســتی با آموزش های صحیح، به کنترل و پیشــگیری 
از بیماری بپردازیم. وی در ادامه ســخنان خود از مسئولین 
مربوطه درخواســت کرد تا درخصوص تشکیل ستاد بحران 
دیابت در اصفهان، مسئولین دانشگاه بخصوص معاونین درمان، 
بهداشتی، آموزشی و پژوهشــی در ارتباط با موضوع دیابت، 
پیگیری هماهنگ خیریه های مرتبط، نظارت بر فســت فود 
فروشی ها، بوفه های مدارس و اغذیه فروشی ها، ساخت پایگاه 
های دیابت در مناطق 1۵گانه شهرداری ها، آموزش دیابت در 
مدارس و غیره همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوان از سیر 

پیش رونده بیماری در کشور جلوگیری کرد.

گران ترین ملزومات پزشکی درخدمت درمان بیماران دیابتی است
  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز که دیگر سخنران این همایش بود، زندگی شهرنشینی، مصرف بی رویه فست فودها، چاقی و بی تحرکی را ازجمله عوامل 
موثر درشیوع دیابت عنوان کرد و افزود: امروز آمار دیابت کشوردر زمینه بهداشتی بررسی شده و با کامل شدن طرح تحول بهداشت در مراکز بهداشتی، هزینه هایی که 
دولت در طرح تحول بهداشت باید انجام می داد به سرانجام رسیده است تا در سال های آینده سرمایه گذاری های قابل توجهی داشته باشیم. حیدری، اقدامات پیشگیرانه را عامل موفقیت کشورهای مهار کننده دیابت دانست و گفت: ترمیم مسائل عروقی 
و چشمی و زخم های دیابت مشکل را حل نمی کند، ما باید به شدت در زمینه پیشگیری و اصالح روش های زندگی اقدام کنیم و در این نشست جای معاونت آموزشی دانشگاه خالی است؛ چرا که اگر تمهیداتی برای آموزش همه رده های دیابت و اصالح 
شیوه های زندگی انجام شود می توانیم بسیاری از هزینه ها را کاهش دهیم. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر برنامه پیشگیری وکنترل بیماری دیابت در کلیه روستاها و شهرهاي زیر٢٠ هزار نفرجمعیت درحال اجراست ادامه داد:اجراي فاز دوم برنامه 
ابتدا درشهرهاي باجمعیت بیش ازیک میلیون نفر، شروع و درسال های  بعد از آن درشهرهاي با جمعیت بین٢٠هزار نفرتا یک میلیون نفر اجرا شد. این مقام مسئول افزود: بدیهی است که بعدازگسترش برنامه پزشک خانواده به شهرهاي با جمعیت بیش 
از٢٠هزار نفر،این برنامه با استفاده از پزشک خانواده درشهرها ادامه خواهد یافت.  ما گران ترین و بهترین جنس و ملزومات پزشکی را در طرح تحول سالمت خریداری می کنیم و در فاز درمان به بیماران دیابتی  خدمات می دهیم؛ لذا این خدمات در سال 

میلیاردها تومان هزینه برای سیستم سالمت کشور در بردارد. وی افزود: استان اصفهان یکی از اولین استان هایی است که طرح مراقبت و پیشگیری از دیابت در آن  به مورد اجرا گذاشته شد.
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ویژه )ادبیات(

اندیشه  سیاسی سعدی

یادی از شاعر تهران
داستان واره ها و اساطیر ادبیات 

فارسی؛آذر 
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رعب و وحشــت پوچ و تو خالی 6 ساله ای که گروهک تروریستی داعش 
در جهان برپا کرده بود، در نهایت با وعده صادق شیرمردی از دیار ایران 
زمین درهم شکست؛ حاج قاسم سلیمانی، سردار کهنه کار جبهه های نبرد 
که قول مردانه اش در گرفتن انتقــام خون فرزندان این مرز و بوم، خواب 
 داعشیان را در عرض کمتر از سه ماه بر هم زد و این گروه تروریستی از هم 

پاشیده شد.

حضور بدون توجیه آمریکا در سوریه
در حالی که پیش از این، مقامات واشنگتن اعزام نیروهای نظامی خود به 
سوریه را به بهانه لزوم مبارزه با گروه تروریستی داعش توجیه می کردند 
اکنون با شکست و عقب نشینی اجباری تروریست های داعش، مقامات 
آمریکا در حال تغییر دالیل توجیهی خود برای حضور در کشوری مستقل 

آن هم بدون دعوت دولت قانونی آن هستند.

همچنان که »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته 
اســت: نیت واشــنگتن به عدم خارج کردن نیروهایش از سوریه پس از 
ســرکوب داعش، ســوال هایی را درباره اهداف واقعی حضور نیروهای 

آمریکایی در این کشور مطرح می سازد.
اما به گزارش اسپوتنیک، برخی از مقام های آمریکایی در گفت وگو با یک 
روزنامه محلی در این کشور، از تصمیم دولت آمریکا برای ماندن در خاک 

سوریه حتی پس از شکست داعش در این کشور خبر دادند.
آمریکا به دنبال مهار نفوذ ایران در سوریه است

در حالی که »جیمــز ماتیس«، وزیر دفاع آمریکا هفته گذشــته از عدم 
عقب نشینی نیروهای نظامی این کشــور از خاک سوریه تا زمان دست 
یافتن به یک راه حل سیاســی از طریق مجاری دیپلماتیک تاکید کرد، 
اکنون مقام های این کشور می گویند ادامه حضور آمریکا در خاک سوریه 
 برای حفظ ثبات در این کشور تحت فرماندهی دولت های محلی مفید

 است.
 این در حالی اســت که یک روزنامه آمریکایی گــزارش کرد که آمریکا 
درصدد است تا حضور نظامی خود را در شمال ســوریه با هدف اعمال 
فشار به دولت دمشــق حفظ کند و به نوعی به دنبال مهار نفوذ ایران در 

این کشور است.
برنامه صهیونیست ها برای ترور سردار سلیمانی

همه این موارد در حالی عنوان می شــوند که پس از شکســت داعش و 
خشمگین شدن همه دشــمنان ایران، مقامات غربی از جمله اسرائیل 
تصمیم به انتقام گرفتن از ایران به خاطر تاثیــرش برای نابودی داعش 

دارند.
به تازگی یکی از ژنرال های سابق ارتش رژیم صهیونیستی در گفت و گو 
با یک شبکه رژیم صهیونیستی، در سخنانی تند و تهدیدآمیز علیه ایران، 

ترور سردار سلیمانی را هدف اسرائیل عنوان می کند!
گرشون هکوکین، افسر نظامی رژیم اسرائیل رو به مجری برنامه می گوید: 
»قاسم سلیمانی ممکن است هدف ترور اسرائیل و بازوهای امنیتی آن 
باشــد. وقتی رأس هرم را جدا کنیم همه آرام و خوشحال می شوند! بله، 
سلیمانی هدف اسرائیل است. اسرائیل پیش از این نیز عملیات هایی از این 
دست را اجرا کرده است. ما می دانیم چگونه اجرا کنیم اما سوال این است 
که آیا این اقدام برای اسرائیل خوب است؟ منطق ایران اکنون پایان یافته 
و ایران در آستانه مرحله جدیدی قرار گرفته است. آنها باید درباره شیوه 

کارهای خود بازنگری کنند و از نو بیندیشند«.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی از مفقود شدن ۳ 
میلیون و ۷۰۰ هزار یورو و ۵۳۰ هزار دالر کنفرانس 

جنبش عدم تعهد خبر داد.
پورمختار درباره تخلفات »حمید بقایی« اظهار 

کرد: جریان انحرافی حامی محمود احمدی نژاد همچنان به رفتارهای خود ادامه می دهد اما با 
وجود مصاحبه ها و شعارهایی که سر می دهند، تخلفات بقایی کامال محرز است.

پورمختار در ادامه تخلفاتی دیگری از »حمید بقایی« را یادآور و بر ارائه پاسخ از سوی وی تاکید 
کرد و گفت:همچنین تعداد بسیاری کارت هدیه از صندوق خودروی شخصی وی پیدا شد که 
منشأ آنها باید مشخص شود. ۳ میلیون و حدود ۷۰۰ هزار یورو از کنفرانس جنبش عدم تعهدها 
به اضافه حدود ۵۳۰ هزار دالر مفقود شده که آخرین بار حسب اظهار یکی از عوامل در اختیار 

»حمید بقایی« بوده است؛ لذا نحوه هزینه کرد این منابع باید مشخص شود.

 حکایت بازگشت اسد 
از سفر به روسیه

رســانه های ترکیه با اعالم اینکه آنــکارا، هفته 
گذشته برای نخســتین بار طی چهار سال اخیر 
بــه هواپیماهای نظامی روســیه اجــازه عبور از 
آسمان ترکیه به سمت ســوریه را داده، نوشتند 
که هواپیمــای حامل رییس جمهوری ســوریه 
هنگام بازگشت وی از »سوچی« از آسمان ترکیه 

عبور کرد.
به گزارش »رای الیوم«؛ رسانه های خبری ترکیه 
می گویند که »بشار اسد« رییس جمهوری ترکیه 
بعد از سفر غیرمنتظره اش به روســیه و دیدار با 
رییس جمهوری این کشور »والدیمیر پوتین« در 
سوچی در روز سه شنبه، با یک هواپیمای باربری 
روســیه و از طریق آســمان ترکیه به کشورش 

بازگشت.
روزنامه »آیدینلیک« ترکیه وابسته به اپوزیسیون 
نوشت، آنکارا هواپیماهای متعلق به وزارت دفاع 
روسیه را از استفاده از آسمان ترکیه برای ورود به 
سوریه را منع کرده اســت ولی برای نخستین بار 
بعد از چهار ســال، یک هواپیمای باربری نظامی 
روسیه، از آســمان ترکیه به مقصد سوریه عبور 
کرد.آیدینلیک افزود: رییس جمهوری سوریه در 
آن هواپیما بود، به ویژه اینکه خبر دیدار اســد با 
پوتین مستقیما بعد از خبر عبور اولین هواپیمای 
باربری نظامی روسیه از آسمان ترکیه اعالم شد. 
در حالی که پیش از این، ترکیه این امر را ممنوع 

کرده بود.

مرگبارترین مرز دنیا را بشناسید
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( اعالم کرد 
که از سال 2000 میالدی تاکنون بیش از 33 هزار 
نفر به هنگام تالش برای رسیدن به اروپا از طریق 
مدیترانه، جان خود را از دســت داده اند که این 
دریا را بــه »مرگبارترین مرز دنیــا« مبدل کرده 
است. خورخه گالیندو گفت: گزارش این سازمان 
نشان می دهد که از سال 2000 تا 2017 میالدی 
دستکم 33 هزار و 761 در مدیترانه جان خود را از 

دست داده یا مفقود شده اند.
وی افزود: این گــزارش نتیجه گیری می کند که 

مرز اروپایی مدیترانه مرگبارترین مرز دنیاست.

گله مندی الوروف از آمریکا
وزیر خارجه روسیه گفت: واشنگتن در واکنشی 
نامناسب به تهدیدهای کره شمالی در حال نظامی 
کردن منطقه آسیا-پاسیفیک با تزریق سالح به 
ژاپن و کره جنوبی اســت.الوورف با متهم کردن 
آمریکا به تحریک کره شمالی گفت: جای تاسف 
اســت که طی چند ماه اخیر به رغــم عدم انجام 
آزمایشات موشکی از سوی پیونگ یانگ، آمریکا 
راضی نشده و باز هم دست به اقدامات تحریک آمیز 
می زند. گویا آمریکایی ها منتظرند صبر کره شمالی 
به پایان برسد تا بتوانند بار دیگر گزینه نظامی را 
مطرح کنند. همان طور که مقامات آمریکا بارها 
گفته اند که همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی 

درباره کره شمالی روی میز است.

انصارا... یمن و حزب ا... حمله 
تروریستی مصر را محکوم کردند

جنبش انصارا... یمن و حزب ا... لبنان حمله عناصر 
تروریستی به نمازگزاران در شمال شرق مصر که 
منجر به کشته و زخمی شدن 235 نفر شد، را به 

شدت محکوم کردند. 
محمد عبدالسالم، سخنگوی رسمی این جنبش 
در واکنش به حمله تروریستی به این مسجد اعالم 
کرد: »ما به شدت اقدام جنایتکارانه و زشتی که 
مسجد الروضه در سیناء را هدف قرار داد، محکوم 

می کنیم«.

به دنبال پیروزی جبهه مقاومت در سوریه مطرح می شود؛

چالش های نظامی پسا داعش برای ایران

بعد از نابودی داعش پس از 6 سال که با همکاری مردانی از ایران زمین همچون سردار سلیمانی رقم خورد، خشم دشمنان ایران 
فوران کرده است؛ آمریکایی ها پس از سرکوب داعش قصد خارج کردن نیروهایشــان از سوریه را ندارند و همچنین رژیم 

صهیونیستی ترور سردار سلیمانی را هدف خود عنوان می کنند.

نامه نیوز: پس از وقوع زلزله در کرمانشاه در فضای مجازی 
شایعه شد که همسر شاه معدوم 10 میلیارد به زلزله زدگان 

کمک کرده است.
پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه؛ پرویز فتاح، رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( از کمک 10 میلیارد تومانی 
یک خیر به زلزله زدگان خبــر داد. وی در این باره گفت: 

خوشــبختانه هموطنان عزیز همواره کمک حال یکدیگر بودند؛ به طوری که یکی از خیرین چکی به  مبلغ 10 
میلیارد تومان در اختیار ما قرار داد.

اما عده ای معلوم الحال با استفاده از فضای نامطلوب دروغ پراکنی ایجاد شده به واسطه شبکه های پیام رسان، 
شایعه ای مضحک را مطرح کردند.

عده ای پوچ اندیش با مقاصدی مشخص شــایعه  کمک 10 میلیارد تومانی همسر شاه معدوم  به زلزله زدگان 
کرمانشاه را مطرح کردند ، شایعه ای که حتی نیازی به تکذیب ندارد و هر شخص با اندک تعقلی متوجه می شود 

این خبر صحت ندارد و در هیچ منبع معتبری ذکر نشده است!

 اتهام مالی جدید
 نماینده اصولگرا
 به بقایی

ماجرای کمک ۱۰ 
میلیاردی همسر شاه 
معدوم به زلزله زدگان 

عبدا... ناصری 
فعال سیاسی اصالح طلب

دیدگاه

رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق 
ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه تخلف احراز شــده 
1۴ هزارمیلیارد تومان است، گفت: از وزرای سابق 

آموزش و پرورش، فقط یک نفر برای توضیح آمد.
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با مهر، درباره زمان 
جمع بندی و ارائه گــزارش تحقیــق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس، اظهار 
داشت: آخرین گزارش را سه روز پیش همراه با تمام 
مستندات به صحن کمیسیون آموزش و تحقیقات 
ارائه کردیم؛ کمیسیون نیز آخرین دفاعیات مدیران 
صندوق را دریافت کرده و در حال جمع بندی است 

تا گزارش را به زودی، به صحن مجلس ارائه دهد.
رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق 
ذخیره فرهنگیان تصریح کــرد: علت عدم حضور 
وزرا را باید از خودشــان پرســید، اما وقتی که در 
کمیسیون حاضر نمی شــوند، طبیعتا یعنی جرم 
 را می پذیرند و ما هم همین مســئله را در گزارش

 می آوریم.

فقط یک وزیر آمد

 رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس
 از صندوق ذخیره فرهنگیان:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

 درگیری خونین پلیس
 با معترضان به حذف قانون سوگند 

به ختم نبوت در پاکستان

چالش های نظامی پسا داعش برای ایران

پیشنهاد سردبیر:

دو راهی ائتالف و اســتقالل بر سر راه اصالح 
طلبان برای انتخابات 98 قرار دارد؛ از یک سو 
نگران رد صالحیت ها هستند و از سوی دیگر 
اگر بخواهند با اصولگرایان متحد شوند شاید 
همان اتفاقات و عهدشکنی برخی اعضای راه 
یافته با اسم لیست امید به مجلس را باز هم 

تجربه کنند.
عبدا... ناصری، از فعاالن سیاسی اصالح طلب 
نیز هرچند باب مذاکره با شورای نگهبان را 
ایده خوبی می داند و معتقد است حتی اگر 
اصالح طلبان مستقیما با شــورای نگهبان 
وارد گفت و گو نشدند باید این امر را از طریق 
اصولگرایان عقالنی پیش ببرنــد، اما نهایتا 
می گوید به تغییر رویکرد شــورای نگهبان 
خوش بین نیستم. ناصری گفت: فراکسیون 

امید در قالب تشکیالت عمل نمی کند.

شورای نگهبان وارد مذاکره 
با اصالح طلبان نمی شود

سردار علی عبداللهی
معاون هماهنگ کننده ستاد کل 

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح

ســید رضا اکرمی، عضو جامعــه روحانیت مبارز 
 اظهار کرد: شــما خانم ها و آقایان تا آخوند نشوید
 نمی دانید که آخوند یعنی چی! آخوند یک موجود 

خاص است.
 آخوند یک روحیه و حالت خاصی دارد و به هر حال 
به این شکل اســت؛ من به درست و غلط آن کاری 
ندارم. بهشتی هم آخوند بود و به تشکل واقعا متعهد 
و معتقد بود، شــما نفر دیگری را پیدا کن که این 

روحیه را داشته باشد.
سید رضا اکرمی در پاسخ به این سوال که آیا جامعه 
 روحانیت مبارز خــود را زیرمجموعــه حزب قرار 
می دهد یا فراتــر از آن می داند؟جواب داد:از زمان 
مرحوم آیت ا... مهدوی کنی کــه می گفت حزب 
نیســتیم بلکه آخوند هســتیم و می خواهیم کار 
راهنمایی و دعوت و ... مردم را داشــته باشیم، این 
مسیر همین طور ادامه دارد.ایشان می گفتند که ما 
اصال حزب نیستیم که شما انتظار دارید که حالت 

تشکل داشته باشد.

آخوند، یک موجود خاص 
است

عضو جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای 
مسلح اظهارداشت: جمعیتی که از جوانان کشور 
به دوره سربازی اعزام می شوند، قابل توجه است 
و خدمت مقدس سربازی را برای حفظ امنیت 
و تمامیت ارضی کشور انجام می دهند.سردار 
عبداللهی با بیان اینکه بنابر آیات نورانی قرآن، 
امنیت یکی از بزرگ ترین نعمت های خداوند 
اســت، افزود: امنیت قیمت ندارد و از نان شب 
هم واجب تر است. در مقاطعی در کشور عراق، 
آرزوی مردم این بود که زنده بمانند. این امنیت 
پایدار جمهوری اسالمی با همت شما سربازان و 
سایر نیروهای مسلح به دست آمده است. ساالنه 
حدود 500 هزار نفر برای سربازی می آیند و ما 
در نیروهای مسلح تمام حرفه های موجود در 
جامعه را داریم که بخش زیادی از آن را سربازان 

انجام می دهند.

امنیت قیمت ندارد و از نان 
شب واجب تر است

پیشخوان

بین الملل

ســخنگوی وزارت خارجه ایران به ولیعهد ماجراجوی ســعودی 
توصیــه کرد اینــک که به فکــر الگوبــرداری از مشــی و رفتار 
دیکتاتورهای معروف منطقه افتــاده، اندکی تامل و تفکر کرده و 

قدری هم به سرنوشت محتوم آنها در سالیان اخیر بیندیشد.
به گزارش فارس؛ بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان در پاسخ به ســخنان اخیر ولیعهد عربستان سعودی 

درباره مقامات کشورمان اظهار داشت: رفتارها و اظهارات ناپخته، 
نسنجیده و سخیف ولیعهد ســعودی باعث شده است که کسی 
 در جهان و عرصــه بین الملل اعتبــاری برای اینگونه ســخنان

 قائل نشود. 
قاسمی افزود: اشتباهات ولیعهد ماجراجوی سعودی که تازه ترین 
مورد آن رســوایی مداخله در امور داخلی لبنان بود، هم پیمانان 

سنتی عربستان را نیز به زحمت و تکاپو انداخته است. 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در پایان تصریح کــرد: به آنها 
اکیدا توصیه می کنیم اینــک که به فکر الگوبرداری از مشــی و 
رفتار دیکتاتور هــای معروف منطقه افتاده اســت، اندکی تامل و 
 تفکر کرده و قدری هم به سرنوشــت محتوم آنها در سالیان اخیر

 بیندیشد.

پاسخ ایران به سخنان بن سلمان
شکســت عربستان    

در دیپلماسی فوتبال
 داعش، ورژن شــرقی 

شده کمپانی بلک واتر بود

 آمریــکا بــه دنبال 
ماجراجویــی جدیــد در 

منطقه است
ادامــه کمــک های 

مستشاری به یمن

جبهه عظیم مقاومت   
شکل گرفت

  فلسطین کلید پیروزی 
بر دشمنان اسالم است

  وحدت حول منافع ملی 
قدرت بازدارنده است

   عارف: نهضت مطالبه گری 
باید در دانشگاه ها به راه بیفتد

درخواست تصویب جریمه 
نقدی رسانه ها

با توجه به تاکید قانونی مصرح در ماده 1۴ قانون 
برنامه پنج ســاله ششم توســعه مبنی بر لزوم 
سامان دهی انجام هرگونه تبلیغ در ارائه خدمات 
پولی و بانکی، یک مقام مســئول اقتصادی در 
کابینه با ارســال درخواســتی به مدیران ارشد 
اجرایی، از آنها خواسته اســت مصوبه ای را به 

تصویب برسانند که بر اساس آن، در صورتی که 
رسانه ها تخلفی در حوزه تبلیغ برای موسسات 
غیرمجاز انجام دهند، تا 10 برابر هزینه دریافتی 
را به عنوان جریمه نقدی، به حساب خزانه داری 

کل کشور واریز کنند.

خبر خوش برای عالقه مندان 
به دستیاری مدیران دولتی

در حالی که بر اساس بخشنامه اسفندماه سال 
139۴ دولت، شــرایط مربوط به تصدی شغل 
دســتیار ســتادی مدیران مهم اجرایی کشور 
مشخص و تاکید شده بود، تصدی پست دستیار 
معاون وزیر و همتــراز آن نیازمند حداقل هفت 
سال تجربه مرتبط خواهد بود. بر اساس ابالغیه 
روزهای اخیر یک مقام مسئول، به همه اعضای 
کابینه، اعالم شــده اســت که با بررسی مجدد 
شرایط تصدی مسئولیت دستیار معاون وزیر، به 
چهار سال تجربه مرتبط کاهش یافته، اما تصدی 

دستیار وزیران به هفت سال تجربه نیاز دارد.

 بیانیه مشترک »سوچی«
 سند شورای امنیت می شود

العالم:  نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه با ارسال 
نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس 
شورای امنیت خواســتار ثبت بیانیه مشترک 
رؤســای جمهوری این سه کشــور در سوچی 

درباره سوریه شدند.

این نامه به صورت مشترک به امضای غالمعلی 
خوشرو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران،» واسیلی نبنزیا« ســفیر و نماینده دائم 
فدراسیون روسیه و فریدون سینیرلیگلو، سفیر 
و نماینــده دائم ترکیه در ســازمان ملل متحد 

رسیده است.
در بیانیه روز 22 نوامبر و در جریان دیدار ســه 
جانبه رؤسای جمهوری کشورهای فوق، بر عزم 
سه کشــور برای ادامه همکاری های سه جانبه 
با هدف اســتقرار صلح و ثبات در سوریه تاکید 

شده است.

معاون رییس جمهور:
 بودجه ۹۷،  در دستور کار 

دولت قرار می گیرد
محمدباقر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه اســتان که صبح روز گذشته در سالن 
شــهدای دولت اســتانداری برگزار شد، اظهار 
کرد: بودجه ســال 97 در حال حاضر در دولت 
مطرح اســت.  معاون رییس جمهور با اشاره به 
اینکه از امروز الیحه بودجه در دستور کار دولت 
قرار می گیرد، گفت: باید مصوبات هیئت دولت 
در خصوص پیش نویس الیحه بودجه سال 97 
نهایی و در وقت مقرر که 15 آذر است به مجلس 

ارائه شود.
وی با بیان اینکه این الیحه بنا به ضرورت های 
بودجه ای متفاوت از سنوات گذشته است، افزود: 
11 موضوع متفاوت در الیحه بودجه ســال 97 

لحاظ کرده ایم.
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معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
 استان اصفهان در نشســت بررسی مسائل و مشــکالت مکتشفین و

 بهره برداران معدنی اســتان گفت: شــورای معادن اســتان با هدف 
پیگیری مســائل و مشــکالت معدن کاران تشــکیل شــده است و با 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی به دنبال حل مســائل فعاالن عرصه 
معدن است. شهریار شــعبانی اظهار داشت: تشــکیل شورای معادن 
اســتان اصفهان گامی ارزشــمند در توســعه این بخش در اســتان 
 اســت و امیدواریم که فعاالن عرصــه معدن با حق رای در این شــورا

 حاضر شوند.
دبیر کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در این 

نشســت از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای برگزاری کارگاه های 
آموزشــی قوانین و مقررات معدنی برای معدن کاران اســتان خبر داد 
و اظهار داشت: کارگاه آشــنایی با قوانین منابع طبیعی، محیط زیست 
و گمرک در رابطه با معدن از سوی کمیســیون تا پایان امسال برگزار 

می شود.
مسعود صالحی تاکید کرد: شفافیت در حقوق دولتی معادن و استفاده 
از ظرفیت های قانونی برای حل مسائل معدن کاران از جمله محورهای 

فعالیت شورای معادن استان است.
داریوش سعیدی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان در ادامه، گفت: آشنا نبودن معدن کاران 

با قوانین و مقررات بزرگ ترین چالش پیش روی بخش معدن اســتان 
است و برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین بخش معدن می تواند این 

چالش را برطرف کند.
 بهروز ستایش،  کارشــناس اداره کل حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان نیز گفت: این اداره وظیفه دارد آالینده بودن یا نبودن یک واحد 
صنعتی یا معدنی را اعالم کند و رفع آالیندگی باید از طریق شرکت های 

مشاوره انجام گیرد.
علی اکبر افخمی، معدن کار نیز در ادامه این نشســت خواستار تسریع 
در صدور گواهی کشــف معادن از سوی ســازمان های مسئول شد و 
گفت: صدور گواهی کشف در حریم شــهرها برای معدن کاران معضل 
 ایجاد کرده و الزم اســت پاســخ روشــن به تقاضای مکتشفین معدن

 داده شود.
مردی هــا، بهره بردار معدنــی در این 
نشســت  مطرح کــرد: کارشناســان 
سازمان های محیط زیســت و منابع 
طبیعی به معــدن کاران مشــاوره و 

راهنمایی  دقیقی نمی کنند.
وی افــزود: ســهمیه گازوئیل معادن 
به ســختی تامین می شــود و بازدید 
از سوی بازرســین فرآیندی طوالنی 
 و دشــواری برای معــادن ایجاد کرده

 است.
در ادامــه کامــران ســیامکی، دبیر 
تولیدکنندگان آجرنما استان اصفهان 
خواستار تســریع در پاســخگویی به 
تقاضای معــدن کاران شــد و گفت: 
صدور مجوز بهره بــرداری از معادن از 

سوی سازمان های دولتی مسئول  فرآیندی طوالنی مدت است که باید 
به آن رسیدگی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان اصفهان مطرح کرد:

پیگیری مشکالت معدن داران اصفهان در شورای معادن

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: گاز ایران قرار 
است کمتر از هزینه تولید فروخته شود.

نماینده مجلــس و عضو کمیســیون برنامــه و بودجه و 
محاســبات مجلس شورای اســالمی در جمع بسیجیان 
شهرســتان چــادگان گفت:هم اکنــون قرار اســت گاز 
 ایران بــا قیمتی کمتــر از هزینه تولید به نــروژ فروخته 

شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: قرار است گاز را  نصف قیمتی که به ترکیه می فروشند یعنی پنج سنت کمتر 

از 15سنتی که به ازای تولید هر مترمکعب گاز هزینه می شود، به فروش برسانند.
وی همچنین از اعتماد دوباره به شرکت توتال انتقاد کرد و گفت: شرکت فرانسوی توتال تا کنون 90میلیارد دالر 

به کشور بابت اخذ خسارت ضربه زده است.
وی قاچاق ساالنه 25میلیارد دالر به کشور را به خاطر نبود روحیه بسیجی و انقالبی دانست و گفت: مشکل امروزه 

فساد در جامعه را فقط تفکر بسیجی حل می کند.

 فروش گاز ایران
  با قیمتی کمتر از
 هزینه تولید

اصفهان، رتبه نخست در فناوری نانو را کسب کرد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

در شهر

 تخریب ساخت غیرمجاز 
در حریم بستر زاینده رود

ساخت و ســاز های غیرمجاز در حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود شهر باغ بهادران شهرستان 
لنجان تخریــب شــد.مدیرگروه ســواحل و 
رودخانه شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
به همت یــگان حفاظت رودخانــه زاینده رود، 
دو فقره تصرف و ســاخت و ساز غیرمجاز حریم 
و بســتر زاینــده رود در محله وشــمندجان و 
 روستای صادق آباد واقع در شــهر باغ بهادران 

تخریب شد.
مسعود میرمحمدصادقی افزود: متصرفان اقدام 
به ســاخت آالچیق با پایه های بتنی در بستر 
فعال، حصارکشی، ساخت دیوار بلوکی و غرس 

درختان کرده بودند.

برای پنجمین دوره؛
 اصفهان، رتبه نخست 

در فناوری نانو را کسب کرد
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در پنج سال 
متوالی رتبه نخســت مراکز رشد نانویی کشور 
را به دســت آورد. مرکز رشد واحدهای فناوری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای پنجمین 
دوره، موفق به کســب رتبه اول مراکز رشــد 
برگزیده دردوازدهمین جشــنواره برترین های 
شرکت های فناوری نانو و مراکز رشد کشورشد.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان گفت: هشتاد شــرکت در دوازدهمین 
جشنواره برترین های شرکت های فناوری نانو 
و مراکز رشد کشــور مورد ارزیابی قرارگرفتند 
که از پانزده شــرکت در پنج بخش شرکت های 
فناور، شــرکت های صنعتی،شرکت های صادر 
کننده، مراکز رشد برتر و مراکز رشد جوان برتر 
تقدیر شد.محمد امیدی گفت: مدیریت مراکز 
رشــد واحدهای فناور، زیرمجموعــه معاونت 
توسعه فناوری شهرک است و وظیفه نظارت و 
هدایت واحدهای فناور مســتقر در مراکز رشد 
را جهت بهره مندی از بستر حمایتی ایجاد شده 

برعهده دارد. 

بازار

بازی آموزشی

پاالیشگاه اصفهان میزبان 
کارشناسان کمیته انرژي اتریش 
کارشناسان کمیته انرژی کشور اتریش از پاالیشگاه 
اصفهان بازدید کردند.به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان؛  کارشناســان  
کمیته انرژي کشور  اتریش با سرپرستي حسین 
اســماعیلي، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان 
دریاي خزر  و به منظور آشــنایي با فعالیت هاي 
این شرکت در پاالیشگاه حضور یافته و در جریان 
عملکرد این واحد عظیم صنعتي قــرار گرفتند.  
اســماعیلی  در این بازدید اظهار داشت: همکاري 
 با اتریش همسو با همکاري با اتحادیه اروپا بوده و 
مي تواند آغازي براي دیگر کشورهاي اروپایي باشد 
تا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمي ایران مشارکت 
و سرمایه گذاري کنند و در این راستا شرکت هاي 
اتریشــي از جمله »او ام وي« اتریش عالقه مندي 

خود را براي سرمایه گذاري در ایران اعالم کردند.
اتریش یکی از کشورهاي اروپاي مرکزي و پایتخت 
آن وین اســت. این کشــور از شــمال با آلمان و 
جمهوري چک، از شرق با اسلوواکي و مجارستان، 
از جنوب با ایتالیا و اسلووني و از غرب با سوئیس و 

لیختن اشتاین هم مرز است.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
فروش صنایع دستی چینی به نام 

صنایع اصفهان صحت ندارد
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با تکذیب 
خبر فروش صنایع دســتی چینی بــه نام صنایع 
دستی اصفهان در میدان نقش جهان گفت: تمام 
مراکز فروش صنایع دستی تحت کنترل اتحادیه 
و بازرسی صنایع دستی قرار دارد.عباس شیردل 
اظهار داشــت: فروش صنایع دستی چینی به نام 
صنایع اصفهان در میدان نقش جهان و تمام مراکز 
فروش صنایع دســتی اصفهان را صحت ندارد و 
تکذیب می  شــود.رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان بیان کرد: با توجه به نظارت های صورت 
گرفته از سوی اتحادیه و بازرسان اصناف در اصفهان 
هیچ گونه صنایع دستی چینی در مراکز تاریخی به 

ویژه میدان نقش جهان وجود ندارد.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان خبرداد:

گزارش روند بازسازی منطقه 
زلزله زده شهر سرپل ذهاب 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
اظهارکرد: تاکنــون تعداد 5هــزار و 2۶۳ واحد 
ارزیابی شده و در ۴0واحد نیز عملیات آواربرداری 
انجام شده است.وی افزود: تعداد افراد مستقر در 
ستاد معین بازسازی بنیادمسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان مستقر در سرپل ذهاب شامل افراد 
ذیل می باشد:مدیر کل و معاون بازسازی مسکن 
روستایی،معاون مسکن شهری،۳۷ نفرکارشناس، 
5نفرراننده ســبک، ۳نفر مسئول، 2نفرتدارکات، 
51نفر ماشین آالت سنگین و ۶نفر نیروهای روابط 

عمومی،حراست و حفاظت فیزیکی
غالمحسین خانی همچنین افزود: ماشین آالت 
سنگین شامل ۴9دســتگاه کمپرسی، ۶دستگاه 
بیل، ۸دستگاه لودر و 2دستگاه تریلی کمرشکن 
عملیات آوار برداری در مناطــق زلزله زده را آغاز 

کرده اند.

 صادرات ۱۳ میلیونی
 محصوالت غذایی از اصفهان

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
دلیل کاهش وزنی صادرات گروه نباتی را می توان در 
کاهش صادرات محصوالت هندوانه و پیاز به دلیل 
افزایش قیمت و صرفه جویی در آب و گوجه فرنگی 
به دلیل کاهش تولید دانست و افزایش ارزش دالری 
صادرات در این بخش را می توان به افزایش صادرات 
زعفران مرتبط دانست. مهرداد مرادمند افزود: در 
هفت ماهه نخست سال 9۶ بیش از 1۳ میلیون و 
5۳۸ هزار کیلوگرم انواع محصوالت غذایی به ارزش 
 بیش از 1۸ میلیون دالر از اســتان اصفهان صادر

 شده است.

مسئول گلخانه های اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
دهاقان از صادرات محصــوالت گلخانه ای دهاقان 
خبر داد و گفت: کشت فلفل، گوجه فرنگی و سبزی 
توسط شرکت تعاونی گلشن و امین کشت پردیس 

و واسطه هایی به کشورهای همجوار صادر می شود.
 ثریا کرمی زاده با اشاره به وجود گخانه هایی متعدد در 
شهرستان دهاقان اظهار کرد: گلخانه های شهرستان 
دهاقان بیشتر به کشــت و تولید صیفی جات و گل 
شــاخه بریده مشغول هســتند.وی از تغییر کشت 
محصوالت گلخانــه ای خبر داد و افــزود: برخی از 
گلخانه داران به تغییر کشت گلخانه ای روی آورده اند 
و انواع جدیدی از گل ها از جمله گل میخک، لیلیوم، 
لیســیانتوس و فرزیا را کشــت کرده اند.مســئول 
گلخانه ای اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان 
گفت: حدود 20 درصد نســبت به ســال گذشــته 
افزایش تغییر کشــت در گلخانه ها داشــته ایم که 
کشــت جدید رویه و شــرایط جدید ایجاد می کند 
وگاهی مناسب تر محسوب می شود. وی از صادرات 
محصوالت گلخانه ای دهاقان خبر داد و اذعان داشت: 
کشــت فلفل، گوجه فرنگی و سبزی توسط شرکت 

تعاونی گلشن و امین کشت پردیس و واسطه هایی 
به کشــورهای همجوار صادر می شود.  کرمی زاده از 
کشت گیاه موسیر برای نخستین بار در دهاقان خبر 
داد و عنوان کرد: کشت گاه موسیر به سبب اینکه به 
آب کمی نیاز دارد و در برابر کم آبی مقاوم بوده برای 
نخســتین بار در دهاقان کشت شد که در خردادماه 
برداشت می شود.کرمی زاده خاطرنشان کرد: کشت 
و توســعه گیاهان دارویی از جمله موسیر، زعفران، 
سیاه دانه وزیره به سبب معضل خشکسالی به صرفه 
بوده و در حال حاضر در شهرســتان دهاقان از آنها 

استقبال شده است.

 صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان
 به کشورهای همجوار

جهاد کشاورزی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه برحسب 
وظیفه ملی اتاق بازرگانی در سهم خود برای حمایت از 
زلزله زدگان اقدام کرد، گفت: فعاالن اقتصادی اصفهان 

در مناطق زلزله زده غرب مدرسه می سازند.
مصطفی رناسی با اشــاره به کمک فعاالن اقتصادی به 
مردم مناطق زلزله زده غرب، اظهار داشــت: برحسب 
وظیفه ملی، اتاق بازرگانی اصفهان به سهم خود اقدام 
کرد و کمک های فعاالن اقتصادی شامل پتو، چندین 
دســتگاه کانکــس و همچنین کمک هــای نقدی را 

جمع آوری و به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
وی با بیان اینکه بخش جوانــان اتاق بازرگانی درصدد 
است که با جمع آوری مبالغی مدرســه ای در مناطق 
آسیب دیده بسازند، افزود: هدف این افراد این است که 
به صورت خودجوش کمک های مردمی را جمع آوری و 
اقدامات الزم را برای رفاه حال زلزله زدگان انجام دهند. 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این سوال 
که احداث مدرســه در مناطق آســیب دیده نیازمند 
چه میزان اعتبار اســت؟ تصریح کرد: برای ســاخت 
مدرسه ای حتی در مقطع دبستان حداقل 500 میلیون 
تومان اعتبار نیاز است، از این رو جوانان اعالم کردند که 

هرکدام 10 میلیون ریال کنار گذاشته تا مدرسه ای در 
مناطق زلزله زده احداث کنند.

وی با بیان اینکه کمک هایی از اتاق بازرگانی اصفهان 
به مناطق  زلزله زده ارســال شده اســت، گفت: حدود 
15 کانکس به کمک فعاالن اقتصــادی اتاق بازرگانی 
به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارســال شد؛ همچنین 
پتو، چــادر، موادغذایی و کمک هــای عمومی به اتاق 
بازرگانی اصفهان تحویل داده و ســپس اتاق بازرگانی 
هماهنگی هــای الزم را انجــام داده و این کمک ها به 
مناطق زلزله زده ارسال شــد، در این راستا کمک های 

نقدی هم به حساب هالل احمر واریز شده است.

 فعاالن اقتصادی اصفهان در مناطق زلزله زده غرب
 مدرسه می سازند

اتاق بازرگانی

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: هم اکنون ۴00 هزار تن گندم در سیلوهای استان ذخیره 
شده که این میزان گندم جوابگوی مصرف یک سال است. رضا نیک نداف  در رابطه با وضعیت ذخیره سازی گندم در استان 
اظهار کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان طی یک سال اخیر توانسته ظرفیت ذخیره گندم در سیلوهای 
استان اصفهان را افزایش دهد. وی در ادامه افزود: در همین راستا تعامل مناسبی با بخش خصوصی صورت گرفته  و با اجاره 
سیلوهای بخش خصوصی توانسته ایم 100 هزار تن به ظرفیت ذخیره گندم استان اضافه کنیم. وی یادآور شد: نگهداری 
گندم در سیلوهای استان اصفهان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و سیلوهای استان استانداردهای الزم را دارا هستند 

و بهبود کیفیت نگهداری گندم از جمله اقدامات موفقیت آمیز شرکت غله در استان بوده است.

ذخیره سازی گندم 
اصفهان تا یک سال آینده

مدیرعامل شرکت غله استان 
عنوان کرد: خبر

نایب رییس اول اتحادیه فروشــندگان گوشت 
سفید اصفهان با تاکید بر اینکه نرخ مرغ طی دو 
هفته اخیر ۱۰ درصد افزایش داشته است، گفت: 
در حال حاضر هر کیلو مرغ در بازار اصفهان ۷۷۰۰ 
تومان فروخته می شود.محمدعلی فروغی با اشاره 

به اینکه قیمت مرغ در اصفهان طی دو هفته اخیر ۱۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در حال 
حاضر قیمت مرغ درب کشتارگاه های اصفهان به ۷ هزار و ۳۷۰ تومان رسیده است.نایب رییس 
اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان یادآور شد: طی دو هفته گذشته، قیمت مرغ 
گرم کیلویی ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان گران تر شده است.وی با اشاره به گرانی نرخ نهاده های دامی، 
تصریح کرد: مرغداران از گرانی نهاده ها گالیه دارند زیرا با این افزایش قیمت تولید مرغ برای 
مرغدار توجیه اقتصادی ندارد.فروغی اضافه کرد: به این دلیل مرغ مازاد برای منجمد کردن 

وجود ندارد و همین موضوع یکی از دالیل برای گرانی است.

تولید مرغ برای 
مرغدار توجیه 
اقتصادی ندارد

 مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان به خطر بروز آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان با شروع فصل سرما اشاره کرد و گفت:  عدم رعایت 
الزامات بهداشتی و بیوســکوریتی، می تواند سبب بروز بیماری 
آنفلوانزا شود؛ بنابراین اطالع رسانی صحیح و به موقع می تواند در 

پیشگیری از این بیماری بسیار مهم باشد.
شــهرام موحدی بیان داشــت: یکــی از راه های انتقــال عامل 

بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از مناطــق آلوده به پاک، 
خودروهای حمل طیور زنده، نهاده ها، تجهیزات و... اســت که 
در صورت کنترل این رفت و آمدها می توان از گسترش آلودگی 
 پیشگیری کرد و در این مسیر نیروی انتظامی بسیار یاری دهنده

 است.
موحدی با اظهار اینکه بین ۴0 تا 50 درصد مراکز پرورش طیور 

در اصفهان ســاختار کامال بهداشــتی و رضایت بخشی ندارند، 
اضافه کرد: این مراکز حداقل شرایط بهداشتی را دارند و مجوز دار 
هستند و شرایط آنها در حدی نیســت که پلمپ شود؛ بلکه باید 
آموزش بیشــتری در حوزه بهداشــت و همچنین تسهیالتی از 
 طریق وام بانکی برای باالبردن ســطح بهداشت به آنها اختصاص

 یابد.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان؛ در کمین اصفهان

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

717،000نیم سکه
تومان

401،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

127،891
تومان

      قیمت سکه و طال

کیت آموزشی خانواده باهوش 
 Natural Gemstones من مدل

 54,000
تومان

Rubic Cube بازی آموزشی مدل

 9,900
تومان

Pich o Kham بازی آموزشی مدل

 59,000
تومان

کاریکاتور روز

کارگاه آشنایی 
با قوانین منابع 
طبیعی، محیط 

زیست و گمرک 
در رابطه با معدن 

از سوی کمیسیون 
تا پایان امسال 
برگزار می شود

به بهانه گرانی نان !
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»رضا صادقی« لباس مشکی اش را درآورد

پیشنهاد سردبیر:

فیلم زن و شوهری!

فیلمبرداری فیلم ســینمایی جشــن دلتنگی به کارگردانی پوریا آذربایجانــی و تهیه کنندگی علی

 قائم مقامی همچنان ادامه دارد.  

فیلمبرداری فیلم سینمایی  جشن دلتنگی که حدود سه هفته پیش  آغاز شده بود همچنان  ادامه دارد  

و بابک حمیدیان و مینا ساداتی جلوی دوربین رفته اند. پیش از این محسن کیایی، بهنام تشکر، ساغر 

قناعت و پانته آ پناهی ها نیز جلوی دوربین رفته بودند.شنیده ها حاکیست که  فردین خلعتبری نیز قرار 

است، موسیقی این فیلم را بسازد.

فیلم ســینمایی جشــن دلتنگی درباره رابطه واقعی آدم ها و گره خوردن آن با فضای مجازی است و 

ســازندگان فیلم تالش دارند تا اولین نمایش فیلم در سی وششمین دوره جشــنواره فیلم فجر باشد. 

بابک حمیدیان، محســن کیایی، بهنام تشــکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها، ســاغر قناعت، پریوش 

نظریه، روزبه فــدوی، عرفان ناصری، علی دهبان و ندا عقیقی به عنوان بازیگران فیلم جشــن دلتنگی

 
 هستند.

فریبا کوثری میهمان  برنامه »فرمول یک« بود. این بازیگر در ابتدای صحبت های خود گفت: امروز ۵۰ سالم 
تمام می شود و قطعا از این سال ها راضی بوده ام. سن یک عدد است و آدم نمی داند یک سال از زندگی اش 
کم شده یا برآن افزوده شده است. خدا را شکر می کنم که خانواده و دوستان خوبی دارم و شاید همه چیز 

بر وفق مرادم نبوده باشد، اما زندگی خوبی داشته ام.

4۰ تا ۵۰ سالگی سن ثبات و آرامش است
کوثری افزود: در ۲۰ تا ۳۰ سالگی انسان درگیر آرمان هایی برای زندگی است، فکر می کند همه دنیا دست 
اوست و می تواند آن را تغییر دهد. ۳۰ تا ۴۰ سالگی زمان پختگی است و قدم هایمان را باید برای ساختن 
زندگی مان برداریم، اما در ۴۰ تا ۵۰ سالگی در شرایط سنی قرار می گیریم که همه چیز زندگی باید منظم 
شده باشد و به آرامش رسیده باشیم؛ باید درس تمام شده باشد، شغل معلوم باشد، اگر دنبال خرید خانه 

بوده اید، خانه دار شده باشید و ...

ازدواج نکردنم دالیل مختلفی دارد که نمی گویم
این بازیگر درباره وضعیت تاهل خود گفت: ازدواج نکرده ام. این موضوع علل مختلفی دارد، اما چون ممکن 
است بعد از برنامه در فضای مجازی حواشــی پیش بیاید و من حوصله پاسخگویی ندارم، بگذارید از این 

سوال بگذریم.
کوثری درباره حواشی فضای مجازی اظهار کرد: متاسفانه ما به خودمان اجازه می دهیم دیگران را قضاوت 
کنیم؛ اما اصال در این جایگاه نیستیم. من هم سر و صدا و هیاهوی دور و برم دوست ندارم و فکر می کنم 

وقتم را باید برای چیزهای مهم تری در زندگی بگذارم.

در اولین کارم هم با شهال ریاحی همبازی بودم
وی شایعه اختالف با شاهرخ استخری و سیاوش خیرابی در سریال »دلنوازان« را تکذیب و تصریح کرد: 
وقتی بازیگران جدید می آیند، دلیلی ندارد با آنها برخوردی داشته باشیم. من هم یک روز جوان بودم و از 
 جایی شروع کرده ام. در اولین کارم هم با شــهال ریاحی همبازی بودم. هیچ وقت کسی جای آدم را تنگ

 نمی کند، ما هم از جایی شروع کرده ایم و قرار نیست تا ابد بمانیم.

در حوزه زنان دغدغه داشتم برای همین سراغ اجرا رفتم
کوثری درباره تجربه مجری گری با برنامه »زنان قصه ما« توضیح داد: دغدغه های من آسیب های اجتماعی 
در حوزه زنان است و برای همین در این حوزه شغل اجرا را هم تجربه کرده ام؛ البته من خدمت شما و همه 
مجریان ارادت دارم و می دانم مجری باید حجمی از اطالعات را داشته باشد، اما چون این قصه درباره زنان 

بود، احساس کردم من راحت تر می توانم با میهمانان ارتباط برقرار کنم.
وی در این باره که آیا دستمزد خیلی خوبی برای این کار گرفته، بیان کرد: من اعتقاد دارم کار خوب برای 
شما پول خوب می آورد. برای اجرا پول زیادی نگرفتم و دوست داشتم برای زنان برنامه اجرا کنم. بیشتر 
خانم هایی که ما با آنها در ارتباط بودیم، کسانی بودند که یا همسرانشان فوت کرده بودند یا از شوهرشان 
جدا شده بودند. معضالت زنان امروز خیلی زیاد است؛ البته ویژگی که تمام این خانم ها داشتند این بود که 

همگی به یک خودباوری برای اداره زندگیشان رسیده بودند.

 گاهی فکر می کنم صفحه اجتماعی ام را ببندم
کوثری یادآور شد: شاید از هر ۱۰ فعالیت اجتماعی، عکس یکی 

از آنها را در فضای مجازی بگذاریم، فقط برای اینکه بگوییم 
ما هم حواسمان هست و در کنار مردم هستیم. گاهی فکر 
می کنم صفحه اجتماعی ام را ببندم، شاید ما استفاده از این 
فضا را یاد نگرفته ایم، اما بعد مــی گویم چرا به خاطر یک 

اقلیت این کار را انجام بدهم.

به سیمرغ فکر نمی کنم
بازیگر »معصومیت از دســت رفته« در پاسخ به اینکه آیا به 

اســکار فکر می کند، تصریح کرد: تا به حال سیمرغ هم 
نگرفته ام چه برسد به اسکار. کار سینمایی ندارم و به 

سیمرغ فکر نمی کنم.
کوثری ادامه داد: دلم می خواهد مادرم همیشه در 
کنارم باشد. خانواده خوبی دارم و قداست خانواده 
برایم اهمیت زیادی دارد. ممکن است بعضی ها فکر 

کنند سنتی هستم، اما مهم نیست.

مروری بر درخشش بازیگران ایـــرانی در »آسیا پاسیفیک«

نوید محمدزاده در حالی در مراسم جوایز سینمایی 
آسیاپاســیفیک ۲۰۱۷ جایزه ویژه هیئت داوران 
را گرفت که هم در این دوره و هم ســه ســال قبل 
 برای بهترین بازیگــر مرد، نامــزد دریافت جایزه 

شده بود.
دوم آذرماه مراســم پایانی یازدهمین دوره جوایز 
سینمایی آسیاپاسیفیک در شهر بریسبان استرالیا 
برگزار شد و نوید محمدزاده که برای بازی در فیلم 
»بدون تاریخ بدون امضا« وحیــد جلیلوند، نامزد 
دریافت جایــزه بهترین بازیگر مرد بود از ســوی 
هیئت داوران به صورت ویــژه با اهدای یک جایزه 

مورد تقدیر قرار گرفت.

این بازیگر که امســال برای همیــن فیلم، جایزه 
بهترین بازیگر مرد بخش افق های جشنواره ونیز را 
هم گرفته است، در سال ۹۳ نیز برای فیلم »عصبانی 
نیســتم« رضا درمیشــیان در جوایز ســینمایی 

آسیاپاسیفیک نامزد شده بود.
ســینمای ایــران در دوره های قبلی ایــن رویداد 
سینمایی بازیگرانی را داشته که یا نامزد یا موفق به 

کسب جایزه شده اند.
در دوره دهم برپایی این جایزه ســینمایی، فرهاد 
اصالنی برای بازی در فیلم »دختر« نامزد دریافت 
جایزه بهترین بازیگر مرد شــده بود. سال ۹۴ هم 
فاطمه معتمدآریا برای بازی در فیلم »بهمن« نامزد 

بود که در آن دوره مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.
در سال ۹۳ نیز که سینمای ایران در بخش داوران 
و آثار ســینمایی حضور پررنگی داشت، دو نامزد 
در بخش بهترین بازیگــر زن )مریال زارعی( و مرد 
)نوید محمدزاده( داشــت که مریــال زارعی برای 
 فیلم »شــیار ۱۴۳« تقدیرنامه هیئــت داوران را 

دریافت کرد.
در دوره هفتم این رویداد که ســال  ۹۲ برگزار شد 
نگار جواهریان برای بازی در فیلم »حوض نقاشی« 

نامزد دریافت جایزه بود.
اما در ســال ۹۰ ایران در ۹ بخــش، نامزد دریافت 
جوایز آســیا پاســیفیک بود که پیمــان معادی 

برای بازی در فیلــم »جدایی نادر از ســیمین« و 
شایســته ایرانی برای فیلم »آیینه هــای روبرو« 
نامزد دریافت جایزه بازیگری بودند؛ همچنین در 
همان ســال در بخش بازیگری، لیــال زارع با فیلم 
 »به امید دیــدار« محمد رســول اف، نامزد جایزه

 شد.
در سومین دوره این رویداد هم گلشیفته فراهانی با 
فیلم »درباره الی« نامزد جایزه بود. در دومین دوره 
نیز رضا ناجی برای فیلم »آواز گنجشک ها« جایزه 
گرفت و علیرضا آقاخانی هم بــرای فیلم »تنها دو 
بار زندگی می کنیم« نامزد دریافت جایزه بهترین 

بازیگر مرد شده بود.

 ازدواج نکردنم 

 دالیل مختلفی دارد 

که نــمی گویم

چهره ها

تور گردشگری در مناطق زلزله زده!
المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبراز اقدام عجیب برخی 
آژانس ها در برگزاری تور زلزلــه گردی انتقاد به عمل آورد. 
المیرا شریفی مقدم نوشت: تور زلزله گردی راه انداختید؟! 
 میگن برخی آژانــس ها برای برگزاری گشــت در مناطق

 زلزله زده کرمانشاه از مسافران ثبت نام می کنند! هر دم از 
این باغ بری می رسد!

عاشق مجسمه سازی هستم
ویشکا آسایش، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان گفت: 

مجسمه سازی برای من بسیار جدی و مهم بوده و خیلی 
عاشق این حرفه هســتم چون به من آرامش می دهد، 
اما نمی خواهم نمایشــگاه دوم صرفا جهت برگزاری 
نمایشگاه باشد، کانسپت نمایشــگاه برایم مهم است 

و دوست دارم آنچه که دلم می خواهد، به ثمر برسد.

اعتراض پوالدین
پوالد کیمیایی، بازیگر سینما در خصوص عدم واگذاری سینما 
فرهنگ و ســالن های نمایش با تعداد کم به فیلم »قاتل اهلی« 
گفت: به نظرم برای فیلمی که از مشخصات حرفه ای در بخش های 
کارگردانی، قصه، بازیگری و...بهره می برد، این اتفاق خوبی نیست.
حیف است اثری که در بین چند فیلم اخیر کیمیایی قابل تامل تر 

است، به عاقبت این چنینی در اکران گرفتار شود.

گریم وحشتناک 
مریم معصومی 
برای یک فیلم را 
مشاهده می کنید

 مهناز افشار در 
اولین اجرای 
تئاتر موزیکال 
»الیورتوئیست«

 پانته آ بهرام و فریبا 
متخصص در نشست 
شهردار جدید 
تهران با هنرمندان 
و اهالی فرهنگ

 وقتی 
هانیه توسلی

 گربه اش را 
فراموش می کند

 آورد و لباس سفید  پوشید تا در قبال آن حامی مالی، برنامه تلویزیونی »من و شما« کرمانشاه تعلق خواهد گرفت.صادقی روز گذشته  لباس مشکی را از تن خود بیرون صادقی به قیمت ۱۰ میلیون تومان فروخته می شود و عواید آن به مردم زلزله زده اولین بار لباس مشــکی را از تن بیرون آورد و لباس سفید پوشید.لباس مشکی رضا مخاطبان شناخته شد، در ابراز همدردی خود با زلزله زدگان استان کرمانشاه، برای خواننده پاپ کشورمان  که با آهنگ »مشکی رنگ عشقه« در دنیای موسیقی به به مردم زلزله زده کرمانشاه تعلق خواهد گرفت.لباس مشکی رضا صادقی به قیمت ۱۰ میلیون تومان فروخته می شود و عواید آن »رضا صادقی« لباس مشکی اش را درآورد
۱۰ میلیون تومان به مردم زلزله زده کرمانشاه کمک کند. صادقی در مورد این اتفاق گفت: وقتی پای مردم 

کشورم وسط بیاید، نمی توانم نه بگویم. برای مردم این سرزمین هر کاری که الزم باشد انجام می دهم.
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فیلمی به کارگردانی مهر

در پوستر انگلیسی فیلم غیرعلنی، با گاف عجیبی 
روبه رو می شویم. در این پوستر نام فیلم به 

انگلیسی ترجمه نشده و  در عوض اسم کارگردان 
فیلم که آقای مهرداد خوشبخت می باشد به 

انگلیسی ترجمه و happy نوشته شده است!

گاف روز

برد پیت و آنجلینا جولی آشتی می کنند؟

با نزدیک شدن به کریسمس، احتمال هر اتفاق جالب و غیرمنتظره نیز بیشتر می شود. بعضی از شواهد نشان می 

دهد که ممکن است آنجلینا جولی و بردپیت که زمانی زوج افسانه ای هالیوود بودند و با جدایی از یکدیگر همه 

را شوکه کردند بعد از گذشت حدود یک سال دوباره به خاطر فرزندانشان با هم آشتی کنند.

ماجرا از آنجا شروع شد که آنجلینا جولی اعالم کرد که فرزندانش هالووین را در کنار پدرشان براد پیت گذرانده اند 

و این زوج سابق از آن به بعد به فکر برنامه ریزی برای گذراندن عید شکرگزاری و کریسمس در کنار فرزندانشان 

هستند. با وجود شایعاتی درباره روابط سرد آنجلینا و برد پیت، خیلی ها می گویند که آنها در آستانه آشتی با 
یکدیگر هستند.

یک منبع نزدیک به این بازیگر به سایت Hollywood Life گفته است که آنجلینا جولی می گوید تمایل دارد 

با بچه هایش تعطیالت آخر سال را خارج از ایاالت متحده و احتماال در کامبوج بگذراند ولی با این حال شوهر 

سابقش با آن موافق نیست و دوست دارد  ساعاتی را با بچه هایشــان بگذراند و از آنجلینا خواهش کرده که در 

شهر بمانند؛ همچنین این منبع تایید کرده است که آنها تالش می کنند تا به توافق برسند که مانند یک خانواده 

واقعی همچون سابق، تعطیالت را در کنار هم بگذرانند.
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جاسوسی به سبک گوگل!
پیشنهاد سردبیر:

فیلتر معروف ترین مسیریاب جهانی در ایران در روزهای اخیر خبرساز شد؛

 

مثل اینکه دردســرهای اســتارتاپی  برای ایرانی ها تمامی ندارد!  در روزهای 
گذشته مجموعه اسنپ استفاده از مسیریاب محبوب waze  را در اقدامی ناگهانی 
برای رانندگانش ممنوع کرد. waze معروف ترین مســیریاب جهانی اســت که 
فرازونشیب های بسیاری را در ایران پشت  سر گذاشته  است؛ مسیریابی که به 
محض ورود به ایران، فیلتر شــد و فیلترینگ آن را نه کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه گردن گرفت و نه وزارت ارتباطات. محمــود واعظی، وزیر ارتباطات 
وقت هم گفت که اپلیکیشن »ویز« به حکم یک قاضی در قوه قضائیه به دلیل 

اسرائیلی بودن فیلتر شده است.
بعد از مدت یک  سال اما در مهر ماه  ســال  جاری کار مسیریابی برای رانندگان 
اسنپ و تپ ســی باالخره آســان  و waze بدون اعالم رســمی رفع فیلتر شد. 
این مســیریاب حرفه ای که عنوان بهترین اپلیکیشــن را هم از آن خود کرده، 
حاال توسط خود اســنپ فیلتر شده اســت! به دســتور قضائی از ۳۰ آبان ماه 
 رانندگان تاکسی های اینترنتی نباید از این اپلیکیشن برای مسیریابی استفاده 
کنند.  پس از تاکید مســئوالن، تاکســی یاب های اینترنتی در اطالعیه ای از 
رانندگان خود خواستند تا اپلیکیشن ویز را از گوشی خود حذف کرده و دیگر از 
این مسیریاب خارجی استفاده نکنند.  در این اطالعیه از رانندگان خواسته شده 
برای جلوگیری از غیرفعال شدن اپلیکیشن مخصوص تاکسی اینترنتی شان، تا 
پایان آبان ماه، اپلیکیشن مسیریاب Waze را حذف کرده و از سایر اپلیکیشن های 
بومی مشابه اســتفاده کنند که در همین راستا هم استفاده از اپلیکیشن بومی 
»دال« مطرح شد؛ که البته افرادی که با این اپلیکیشن کارکرده اند، می گویند از 
زمانی که دال را باز می کنید حس کاالهای بی کیفیت چینی را به شما می دهد و 

تا زمانی که این اپلیکیشن باز است این حس ادامه دارد! 
با این حال این اقدام اسنپ واکنش بســیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
را برانگیخت. دســته ای از کاربران معتقد ند اســنپ حق سرکشــی و بررسی 
اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی رانندگان را ندارد و این کار حریم خصوصی 
رانندگان اسنپ را زیر پا می گذارد؛ اما عده ای دیگر اعتقاد دارند دست شرکت های 
تاکسی اینترنتی در این مسئله کامال بسته است و در برابر دستور قضائی مجبور 
به اطاعت هستند.درنهایت هم سامانه هوشمند حمل ونقل اسنپ توضیحاتی در 
این باره ارائه داد:»الزم به توضیح است که اسنپ هیچ گاه نقض حریم خصوصی 
 کاربرانش را در دســتور کار ندارد و تنها تابع قوانین جمهوری اســالمی ایران
 اســت. در عین حال کاربران اســنپ نیز طبق قوانین عضویت در این سامانه 
پذیرفته اند که متعهد به رعایت همه قوانین اسالمی، شرعی، اخالقی و اجتماعی 
جمهوری اســالمی ایران باشــند.« با این اوصاف به نظر می رسد دردسرهای 
استارتاپی در ایران تمامی ندارد و حاشیه های اسنپ و تپسی هم گویا فعال ادامه 

خواهد داشت!

waze دردسـرهای

آوا  رهامی

گوگل از آنچه تصور می کنید، به شما نزدیک تر است؛

جاسوسی به سبک گوگل!

 Location این حقیقت دارد؛ گوگل به آسانی به اطالعات موقعیت و مکان تک تک کاربران اندروید، حتی زمانی که سرویس موقعیت یا همان

غیرفعال باشد، دسترسی دارد!

اوایل ســال ۲۰۱۷ بود که Quartz مخابره کرد که گوشــی های اندرویدی اطالعات آنتن های تلفن های همراه را به صورت پیش فرض و 

 Location بدون اطالع کاربر برای گوگل ارسال می کنند. نکته مهم این بود که این ارســال اطالعات و موقعیت حتی زمان هایی که کاربر

Service را فعال نداشت هم قابل اجرا بود!

طبق اطالعاتی که در نشریه مذکور منتشر شده، دستگاه های اندرویدی اطالعات موقعیتی را در تمامی لحظات ثبت می کنند و در اولین 

اتصال به اینترنت تمامی داده های مربوط به مکان و موقعیت را برای گوگل ارســال می کنند. مجلــه Quartz به صورت قاطع این ادعا را 

راجع به تمامی گوشی های تلفن هوشمند اندرویدی عنوان می کند.

گویا اطالعات مربوط به آنتن های تلفن همراه توسط گوگل جمع آوری می شود که هم مدیریت ارسال پیامک ها به درستی صورت گیرد 

و هم push notifications ها صحیح انجام شوند. 

 اما ســخنگوی Quartz اعتقاد دارد کــه طی ۱۱ ماه گذشــته که این روند آغاز شــده، گوگل از ایــن اطالعات هیچ اســتفاده ای نکرده 
است!

سخنگوی Google در این رابطه می گوید: »از ابتدای امسال قصد داشتیم برای بهبود و توســعه روند ارسال پیامک ها کدهای Cell ID را 

نیز واکشی کنیم« در ادامه می افزاید که »گوگل هیچ اســتفاده ای غیراز موارد مذکور با اطالعات Cell ID انجام نداده و تمامی اطالعات 

دریافت شده به صورت کامل از بین رفته اند.«

جالب است بدانید اطالعاتی که توسط واکشی صورت گرفته، از موقعیت Cell ID ها در اختیار گوگل قرار گرفته تا به آسانی موقعیت دقیق 

هر تلفن همراه را تا فاصله ۴ مایلی از آنتن به صورت دقیق مشخص کند!

 Location Service نکته جالب این است که گوگل به صورت مشخص به اطالعات موقعیت کاربران اشاره می کند اما حرفی از روشن بودن

در دستگاه های مذکور نیست!

    وقتی شما از سرویس های گوگل اســتفاده می کنید، ممکن اســت گوگل اطالعات موقعیت و مکان شــما را به صورت کامل پردازش

 

 کند. 

گوگل از روش های مختلفی برای تعیین موقعیت مکانی شما استفاده می کند؛ IP آدرس، GPS و ســایر سنسورها که توسط دستگاه شما 

یا دستگاه های اطراف و حتی WiFi های اطراف و حتی آنتن های موبایل در دسترس گوگل قرار می گیرد.

این بار دومی اســت که در ماه های اخیر در خبرگزاری های مختلف، شــاهد اخباری از جمع آوری بدون اجازه اطالعات از سوی گوگل 
هستیم.

پیش از ایــن در ماه اکتبــر Reddit به کاربــران هشــدار داده بود که گــوگل موقعیت، فعالیت دســتگاه همــراه با اطالعاتــی دیگر را 

 با کمک API خــودش از کاربــران حتی در زمــان offline بــودن ثبت می کنــد و بالفاصله پس از آنالین شــدن در شــبکه ارســال
 می کند.

خیلی ساده است، اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که کاربران اندروید نمی توانند Play services را در اندروید متوقف کنند و جالب تر 

اینکه تقریبا تمامی اپ ها مجبور به هماهنگی با این ســاختار از پیش طراحی شده هستند.

منتظر باشید...!

به نظر می رسد شــرکت الیکا 
در حال ساخت مدل جدیدی 
 Leica از دوربیــن بدون آینــه
CL است. به تازگی هم تصاویر 

رسمی این گوشی به بیرون درز 
کرده است که درحال حاضر  آن 

را مشاهده می کنید.

به نظر می رسد مایکروسافت در حال تست رابط کاربری جدیدی 
برای جست وجو در ویندوز ۱۰ است که در سراسر صفحه نمایش 

شناور باشد.

به احتمال زیاد گوشی شیائومی می میکس ۳ نیز از مشخصات 
سخت افزاری مشابه و در بعضی گزینه ها بهتر از می میکس ۲ 

معرفی می شود.

میان رده جدید سامسونگ از صفحه نمایش 5/۷اینچی 
 +FHD با رزولوشن
می بــرد.  بهــره 
همچنین همان طور 
تصویــر  در  کــه 
می کنید،  مشاهده 
بــه   ۲۰۱8  A7
دوربیــن ســلفی 

دوگانه مجهز است.
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 سایت پربیننده جهان 

هرچیزی را که تایپ 
می کنید ذخیره 

می کنند

از  بیش 
400 وب سایت محبوب دنیا 

اطالعات کاربران را هنگام تایپ در خود 
ذخیره می کنند.

سه محقق مرکز سیاســت گذاری فناوری اطالعات 
دانشگاه پرینستون با تحقیق روی اسکریپت سایت های 

معروف به این نتیجه رسیدند که اغلب وب سایت ها اطالعات 
کاربران را پس از هر کلیک و تاپ روی سرور خود ذخیره کرده 
و سپس آن را به شــرکت های تجاری یا نهادهای حکومتی 
می فروشند.سایت های پربیننده با ترافیک باال اقدام به نصب 
نرم افزار مخصوص کی الگر کرده و هر نوع حرکت کاربر 

را در دیتابیس خود ذخیره می کنند و حتی پیست 
کردن یک متن در کلیپ بــورد نیز به صورت 

خودکار روی صفحه سایت مذکور کپی 
و نگهداری می شود.

آخرین آمار فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام  
میلیارد بازدید؛  آخرین   

وضعیت فعالیت 
کاربران ایرانی

برمبنــای 
رصــد روزانــه ای کــه توســط 

پژوهشــگاه ملی فضای مجازی وابسته به مرکز 
ملی فضای مجازی صورت می گیرد، تــا روز دوم آذرماه، 

بالغ بر ۶۷8 هزار و ۲5۷ کانال فارســی در شبکه اجتماعی تلگرام 
به ثبت رسیده است.

برآورد فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی طی ۱۰ روز اخیر، از 
افزایش بیش از 8 هزار کانال در بازه زمانی ۲۳ آبان تا ۳ آذرماه حکایت دارد. به 
نحوی که شمار کانال های ایجاد شده در تلگرام از ۶۷۰ هزار و ۳۹8 کانال در 

روز ۲۳ آبان ماه، هم اکنون به ۶۷8 هزار و ۲5۷ کانال رسیده است.
تعداد کل بازدیدهای کانال های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام نیز در روز 

دوم آذرماه ۲ میلیارد و ۱۲5 میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۷ بازدید برآورد 
می شود و این درحالی است که بیشترین بازدید طی ۱۰ روز اخیر 

به روز ۲۶ آبان با ۲ میلیــارد و ۷۰۷ میلیون و ۶5۰ هزار 
بازدید اختصاص یافته است.

اعتراضات و واکنش هــا به این موضوع 
آن قدر باال گرفت کــه در نهایت آذری 
جهرمی، وزیــر ارتباطات مجبور شــد 
در این بــاره توضیحاتی بدهــد. آقای 
وزیر در رشــته توئیت هایــی توضیح 
داد که مسدودشــدن »ویــز« به دلیل 
ماهیــت اســرائیلی آن بوده اســت و 
البتــه فیروزآبادی، دبیر شــورای عالی 
فضــای مجــازی نیزصیانــت از حریم 
خصوصــی مــردم در فضــای مجازی 
 را دلیل مسدودشــدن »ویــز« اعالم 

کرد. 
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ابالغ رای
9/24 شــماره دادنامه: 9609976836600603 شــماره پرونده: 9509986836601234 
شماره بایگانی شعبه: 951470 خواهان: خانم زهرا سادات خشــوعی اصفهانی فرزند محمد 
به نشانی اصفهان پل تمدن شــهرک گل نرگس، نرگس 11 آخر کوچه سمت چپ کدپستی 
8198338369 شماره ملی 1281652741 همراه 09135571937، خوانده: آقای نوروزعلی 
هنر دوست فرزند حسین به نشانی اصفهان پل تمدن شهرک گل نرگس ، نرگس 11 آخر کوچه 
سمت چپ، خواســته ها: 1- مطالبه نفقه 2- تامین خواســته 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
4- مطالبه خسارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا ســادات خشوعی اصفهانی 
فرزند محمد به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود از تاریخ 85/2/1 لغایت صدور حکم و نیز تعیین 
نفقه آتیه و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت خوانده که شوهرش آقای نوروز علی هنردوست 
می باشــد و وی را مجهول المکان نیز معرفی نموده و وقت دادرسی نیز از طریق نشر آگهی به 
نامبرده ابالغ شده لکن خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشــده و الیحه ای نیزدر دفاع از خود 
ارائه ننموده است چون بر اساس مفادسند رسمی ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست است 
رابطه زوجیت دائمی بین طرفین محرز است خواهان فی الجمله اظهار داشته که ده سال است از 
خوانده خبری ندارم و آدرسی که سکونت دارم و فعال خودم اجاره کرده ام با شوهرم زندگی می 
کردیم و فرزندانم نیز از او خبری ندارند در صورتیکه حاضر باشــد مرا سر زندگی ببرد حاضر به 
تمکین هم هستم و موضوع به کارشناسی ارجاع شده و دادگاه نظر کارشناس را مطابق اوضاع 
و احوال حاکم بر زوجین می داند لذا چون اســتحقاق نفقه برای زوجه مسلم است با لحاظ نظر 
کارشناس محترم رسمی دادگســتری و با پذیرش نظر مشاور محترم قضایی و مستندا به مواد 
1102 و 1108 قانون مدنی خوانده را بابت نفقات همسرش از تاریخ 85/2/1 لغایت 96/4/8 به 
پرداخت 3355020001 ریال و بابت هزینه پرداخت شده و کارشناسی به پرداخت 3860000 
ریال جمگی در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین نامبرده به پرداخت ماهیانه 4590000 
ریال پس از تاریخ مذکور )96/4/9( به عنــوان نفقه جاریه در حق خواهان محکوم می گردد. و 
چون خواهان تقاضای اعسار از پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی را در اثناء دادرسی نموده 
دادگاه به تجویز ماده 5 قانون حمایت خانواده ضمن اعالم معافیت موقت وی مقرر می دارد که 
ما به التفاوت هزینه دادرسی پس از خروج از اعسار و حین اجرای حکم در حق صندوق دولت از 
طرف خواهان پرداخت گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشــد.   م الف: 26361 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی( )451 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/25 شماره دادنامه: 9609970354200455 شماره پرونده: 9509980359501241 شماره 
بایگانی شعبه: 960124  شاکی: خانم آذین مبلغ ناصری فرزند حسین علی به نشانی اصفهان 
سپاهان شهر بلوار غدیر خوارزمی ک اوج مجتمع صدف، متهم: خانم الینا بدرانی فرزند یوسف 
در حال حاضر مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام الینا بدرانی فرزند یوسف دائر بر کالهبرداری به مبلغ 
1/400/000 ریال موضوع شکایت شاکی آذین مبلغ ناصری فرزند حسین علی نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی خصوصی، گزارش پلیس 
فتا، پرینت حساب بانکی شاکی، عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بنظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شــرح فوق محرز تشخیص 
فلذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری حکم 
به محکومیت نامبرده به تحمل 2 ســال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی و 
پرداخت همین مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صــادر و اعالم می گردد. این 
رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر اســتان می باشد. م الف: 26404 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو  مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)325 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/28 شماره دادنامه: 9610100354706879 شماره پرونده: 9509980359300348 شماره 
بایگانی شعبه: 950649  شکات: 1- آقای هوشــنگ تاج سعید فرزند غالمرضا به نشانی خانه 
اصفهان خ ماه فرخی 12 متری بهار بن بست نسیم پ 12، 2- آقای نصیر رسولی فرزند بهادر 
به نشانی شاهین شهر خ رازی فرعی 9 شرقی پ 48، 3- آقای ابراهیم مشکین پور فرزند حسن 

علی به نشانی خ مسجد ســید ک 23 بازارچه حبیب ا... خان پ 10، متهمین: 1- آقای فرشید 
سوسنی فرزند فرج اله به نشانی اصفهان خ فروغی فرعی 23 پ 46، 2- آقای مجتبی حافظی 
به نشــانی مجهول المکان، اتهام: ســرقت گردنبند قاپی، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- فرشید سوســنی فرزند فرج اله 2- مجتبی )مرتضی( 
حافظی فرزند منوچهر هر دو مبنی بر مشارکت در سرقت گردنبند از طریق قاپیدن آن از شاکیان 
پرونده آقایان هوشنگ تاج سعید، ابراهیم مشــکین پور، نصیر رسولی موضع شکایت ایشان و 
کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه نظر به محتویات پرونده و 
تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به انکار قوی هر دو متهم به ارتکاب بزه های انتسابی و فقد 
ادله اثباتی کافی و با استفاده از اصل برائت مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر 
برائت هر دو صادر و اعالم مینماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 26429 شعبه 121 

دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/29 شماره دادنامه: 9609970353001404 شماره پرونده: 9509980365900159 شماره 
 بایگانی شعبه: 960297  شــاکی: آقای محمد جواد ترابی نژاد فرزند احمد به نشانی اصفهان 
خ گلستان کوی کوثر مجتمع فردوس طبقه سوم، متهم:  آقای سهیل قدیریان بهارانچی فرزند 
فریدون به نشانی اصفهان اتوبان چمران خ استاد شــهریار جنوبی کوی سلیمانی درب پنجم 
سمت چپ، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی)جنبه عمومی(، گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور ر ای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای سهیل قدیریان فرزند فریدون مبنی بر بی احتیاطی و بی مباالتی در امر 
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به شاکی محمد جواد ترابی نژاد با وسیله 
نقلیه بدون داشتن گواهینامه مربوطه به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان دادگاه با توجه به گزارش مامورین شکایت شاکی نظریه افسر کاردان فنی نظریه 
پزشکی قانونی دفاعیات بالوجه متهم و ســایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی 
را محرزدانسته از جهت جنبه عمومی جرم مستندا به مواد 717 و 718 قانون تعزیرات وی را به 
تحمل چهار ماه حبس محکوم لکن با توجه به جوانی و ابراز ندامت و نداشــتن سابقه کیفری و 
غیرعمدی بودن بزه معنونه مستندا به مواد 23، بند الف ماده 37، بند ث ماده 38، 68، 70 قانون 
مجازات اسالمی وی را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به عنوان کیفر جایگزین 
مجازات حبس در حق صندوق دولت محکوم که در صورت عدم تودیع آن مجازات حبس اعمال 
می گردد رای صادره غیابی محســوب ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
 مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 26439 شعبه 104 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی )292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/33 کالسه پرونده: 95-1042 شــماره دادنامه: 9609976795200571 تاریخ رسیدگی: 
1396/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ریحانه قربانی 
به نشانی خ آپادانا دوم ک 17 بن بست رازی ســاختمان 39 طبقه سوم، خواندگان: 1- سمیه 
الفتی 2- سپیده السادات شجاعی 3- عذرا شجاعی 4- محمد جواد شجاعی همگی به نشانی 
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 رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مطروحه از 
ناحیه خواهان بنام سرکار خانم ریحانه قربانی فرزندمحمد به طرفیت خواندگان به ترتیب خانمها 
1- سمیه الفتی فرزند حسن 2- سپیده السادات شجاعی فرزند سید رضا 2- عذرا خانم شجاعی 
4- آقای محمد جواد شجاعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک 72/000/000 ریال و خسارت 
تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی را نموده است که در ادامه از توجه اظهارات خواهان شرح ستون 
و متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 و مالحظه مستندات ابرازی 
و با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در 
جلسه دادرسی حاضر نشدند و الیحه ای تقدیم ننموده اندو در مقابل دعوی مطروحه از ناحیه 
خواهان دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی دائر بر پرداخت مبلغ صدور ثبت ارائه ننموده اند 
و منکر مستند ابرازی خواهان نشده و ادعای جعل و انکار و تردید نکرده اند و همچنین مالحظه 
گواهی شماره 101/27243 مورخه 95/12/26 اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان  بنابر این 
شعبه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی نموده و مســتندا به مواد 10 ق.م 198 
و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م رای بر محکومیت خواندگان مبنی بر پرداخت چک مورد اشــاره 

به نسبت ســهم االرث  هر یک از خواندگان و مبلغ 2/660/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم دادگاه های عمومی و حقوقی 
اصفهان می باشد.  م الف: 26464 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان 

اصفهان )382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/30 شماره دادنامه: 9609970353001363 شماره پرونده: 9509980363200236 شماره 
بایگانی شعبه: 951228  شاکی: آقای غالمحسین دشــتی اصفهانی فرزند محمد به نشانی خ 
رباط دوم خ عادل پور ک مهرداد پ 25، متهم: آقای احســان قربان زاده فرزند جعفر به نشانی 
مشتاق دوم کوچه بهشت، اتهام ها: 1- توهین به اشــخاص عادی 2- ضرب و جرح عمدی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احســان قربانی زاده فرزند جعفر دائر بر ایراد صدمه بدنی 
عمدی نسبت به شاکی آقای غالم حسین رستمی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از 
جمله شکایت شاکی نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شاهد طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی 
گزارش مامور و سایر قرائن و امارات منعکســه در پرونده که همگی حکایت از صحت موضوع 
و موجب حصول علم می گردد بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 211 و 
488 و 489 و 488 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت دیه در حق شاکی از بابت 1- ارش 
تورم بینی نیم درصد دیه کامل 2- ارش شکســتگی ساده بینی چهار درصد دیه کامل محکوم 
تا ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت  آن اقدام نماید و موضوع با توجه به عدم 
احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات فاقد جنبه عمومی می باشد رای صادره غیابی 
محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع سپس با توجه به میزان دیه و مستنبط از 
ماده 427 قانون  آیین دادرسی کیفری قطعی می باشد. م الف: 26440 شعبه 104 دادگاه 

کیفری دو  شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )280 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/79 آقای رسول محمدی دارای شناســنامه شماره 1246 به شــرح دادخواست به کالسه  
700/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی محمدی به شناســنامه 32 در تاریخ 1395/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه بدیحی جوآبادی فرزند حسن، ش.ش 
14 )همســر( 2- رســول محمدی فرزند علی، ش.ش 1246 )فرزند( 3- اسماعیل محمدی 
فرزند علی، ش.ش 1360 )فرزند( 4- مهدی محمدی فرزنــد علی، ش.ش 1130282521 
)فرزند( 5- ابراهیم محمدی فرزند علی، ش.ش 250 )فرزند( 6- امیر خســرو محمدی فرزند 
علی، ش.ش 1224 )فرزند( 7- محمد جواد محمدی فرزند علی، ش.ش 20 )فرزند( 8- طیبه 
محمدی فرزند علی، ش.ش 20 )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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5739 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )178 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

9/82  خانم زهرا سعیدی ورنوسفادرانی دارای شناســنامه شماره 14687 به شرح دادخواست 
به کالسه  705/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن سعیدی ورنوسفادرانی به شناســنامه 78 در تاریخ 1396/8/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- زهرا سعیدی 
ورنوسفادرانی فرزند محمد علی، ش.ش 14687 )همســر( 2- محمد سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند محســن، ش.ش 1130202437 )فرزند( 3- پریســا سعیدی ورنوســفادرانی فرزند 
محســن، ش.ش 15066 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5760 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )140 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

9/83 آقای مهدی شــریف زاده دارای شناسنامه شماره 289 به شــرح دادخواست به کالسه  
702/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسن شریف زاده به شناسنامه 12223 در تاریخ 1396/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضوان شــریف زاده فرزند رحمت ا...، 
ش.ش 1 )همسر( 2- مهدی شــریف زاده فرزند حسن، ش.ش 289 )فرزند( 3- زینب شریف 
زاده فرزند حســن، ش.ش 1577 )فرزند( 4- محبوبه شــریف زاده فرزند حسن، ش.ش 447 
)فرزند( 5- ندا شریف زاده فرزند حسن، ش.ش 128 )فرزند( 6- نفیسه شریف زاده فرزند حسن، 
ش.ش 337 )فرزند( 7- شهرزاد شریف زاده فرزند حســن، ش.ش 1100090533 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
 هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
 یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 5761 شــعبه 7 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک( )177 کلمه،

2 کادر(  
حصر وراثت

9/91 آقای مجتبی عظیمی دســتگردی دارای شناســنامه شــماره 1130065881 به شرح 
دادخواست به کالسه  689/96 ش ح 7 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم آقابابایی دستگردی به شناسنامه 33 در تاریخ 95/2/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مسعود 
عظیمی دستگردی فرزند  نوروز به ش.ش 253 )فرزند( 2- مجتبی عظیمی دستگردی فرزند 
نوروز به ش.ش 1130065881 )فرزند( 3- هادی عظیمی فرزند نوروز به ش.ش 2392 )فرزند( 
4- عباس عظیمی دستگردی فرزند نوروز به ش.ش 20 )فرزند( 5- فاطمه عظیمی دستگردی 
فرزند نوروز به ش.ش 66 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5767 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )166 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/95 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 12091/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ابوالقاســم قائد امینی هارونــی فرزند جعفر قلی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره 
139660302027005517-96/5/16 مفروز گردیده  اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 96/9/29 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
 نماید.   م الف:27461 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)180 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/163 شماره صادره: 964202511539947– 96/9/2 سند مالکیت ششدانگ  پالک ثبتی 
شماره 4921 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 98469 در صفحه 
69 دفتر 460 بنام سید علی مرتضوی تحت سند برگی شماره 428290- الف 92 ثبت و صادر 
و تسلیم شده است  سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره 8630 مورخه 1396/08/06 به گواهی دفترخانه 243 اصفهان 
 رسیده مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 
 الف: 27734 میرمحمدی رئیس ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق اصفهان)218 کلمه،

 2 کادر(

مفاد آراء
8/545 شــماره صادره:1396/31/433203- تاریخ ثبت:1396/8/11آگهي مفاد آراء قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شــود تا شخص یا اشخاصي که به آراء 
مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در 
محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است 
در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رأی شماره 139660302019000310-1396/8/2- آقای سیداحمدمیرباقری فرزند سید 
موسی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/95  مجزی شده از پالک شماره 36 فرعی از 125  

اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/5    

م الف:96/236 کفیل ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای

9/84 کالسه پرونده 380/96 شماره دادنامه: 934 تاریخ رسیدگی: 96/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: وحید نصیری به نشانی خمینی شهر خ 
17 شهریور خ میردامادی نبش ک ش مشتاقی با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی نبش ک 7،  خواندگان: 1- مهرداد کریمی نژاد 2- محسن هاشم فر هر دو 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 
تقدیمی آ قای وحید نصیری با وکالت آقای  احمد سعیدپور به طرفیت آ قایان 1- مهرداد کریمی 
نژاد 2- محسن هاشم فر به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 36810682 تاریخ 96/1/15 عهده بانک پارسیان شــعبه مالصدرا شیراز به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
 نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 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 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
 هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف

 مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.  م الف:5762 
 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختــالف خمینی شــهر )399 کلمه

، 4 کادر(
ابالغ رای

9/85 خواهان: سید محمود هاشمی به نشانی خمینی شــهر خ طالقانی قرض الحسنه ثامن با 
وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم،  خواندگان: 1- محمد 
محمدی 2- محمد جواد )تقی( محمدی هر دو به نشانی مجهول المکان، به تاریخ 96/8/1 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه شورای حل اختالف خمینی شهر به تصدی اینجانب امضا کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالسه 660/96 ح 4 از دفتر واصل و تحت نظر است. شورا با توجه به 
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی  آقای سید محمود هاشمی با وکالت احمد سعیدپور 
به طرفیت آقایان 1- محمد محمــدی 2- محمد جواد )تقی( محمدی به خواســته تقاضای 
مطالبه مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال وجه نقد بابت دو فقره سفته به شماره 542486 و 40351 

به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا با بررسی مجموع اوراق ومحتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق سفته از توجه به وجود اصل سفته در ید 
خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت 
ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 307 و 
308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرســی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/1 لغایت اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی 
بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکالت در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف: 5763 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )341 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/101 شــماره اجراییه:9610426794500046  شــماره پرونده:9609986794500104 
شــماره بایگانــی شــعبه:960104 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610096794500566 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794500564 محکوم علیه 
یوسف ترابی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/400/000 
ریال بابت اصل خواسته وجه دو فقره چک به شــماره های 436561 مورخ 1395/11/25 و 
436562 مورخ 1396/01/25 و پرداخت مبلغ 1/290/000 ریال هزینه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف لغایت زمان وصول محکوم به در حق 
محکوم له علیرضا عشق علی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان و پرداخت نیم عشر هزینه 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
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 ســال 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 فرار 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 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: 25095 شــعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 409 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/102 شــماره اجراییه:9610426794500042  شــماره پرونده:9609986794500097 
شماره بایگانی شــعبه:960097 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794500579 محکــوم علیه مجید محمدی زاده فرزند علی به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 
یک فقره چک 202063 مورخ 1395/02/02 و پرداخت مبلغ 1/310/000 ریال هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول محکوم به در حق 
محکوم له علیرضا عشق علی فرزند حسن به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری 
ساختمان مدیران طبقه چهارم واحد 402 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 

انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 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 فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 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: 25096 شــعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 408 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/103 شــماره اجراییه:9610420351000289  شــماره پرونده:8909980351001262 
شماره بایگانی شعبه:891262 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 96/8/7-168 
و شماره دادنامه مربوطه 9209970351002126 محکوم علیهم 1- شرکت عمران بهارستان 
به نشانی جنب مجتمع قضائی بهارســتان 2- ایرج قانونی فرزند حسن به نشانی تهران کوی 
نصر خ پیروزی غربی خ اللی پ 3 واحد 11، 3- بابک قانونی فرزند ایرج به نشــانی مجهول 
 المکان، محکوم علیه ردیف سوم ) شرکت عمران( محکوم است به انتقال سه دانگ از ششدانگ 
قطعه 716 تفکیکی از پالک 2187 اصلی واقع در بخش 6 اصفهان و خواندگان ردیف اول و دوم 
محکوم به پرداخت مبلغ 1/007/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و هزینه های اجرای حکم در حق محکوم له مریم حسن پور فرزند عبدالحسین 
به نشانی تهران میدان محسنی خ بهروز خ مینا پ 14 واحد 9 با وکالت افالطون انبیر به نشانی 
تهران خ آزادی خوش جنوبی کوچه دکتر صفوی پــالک 1 و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال 
 بابت حق االجرای دولتی در حق صنــدوق دولت. ضمنا رعایت تبصــره 2 ماده 306 ق.آ.د.م

 الزامی اســت. محکوم علیــه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد 
چنانچه خود را قــادر به اجرای مفــاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه امــوال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه امــوال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل 
بر میزان وجوه نقــدی که به هر عنوان نــزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائــه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
 از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در

 پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 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 شــود )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 توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 25179 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 485 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/104 شماره اجراییه:9610420351400308  شماره پرونده:9609980351400137 شماره 
بایگانی شعبه:960155 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی 
مربوطه 9609970351400742 محکوم علیهم 1- سیما سلمانی بزرکی فرزند غالمرضا به 
نشانی اصفهان خیابان غرضی نرســیده به باغ فدک نبش کوچه نیلوفر منزل سلمانی بزرکی 
کدپستی 8345116916 ، 2- شهروز حســن زاده 3- منوچهر پک هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 544/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه که مبلغ 148/000/000 از تاریــخ 95/2/26 و مبلغ 148/000/000 ریال از تاریخ 
95/3/26 و مبلغ 100/000/000 ریال از تاریخ 95/6/26 و مبلغ 148/000/000 ریال از تاریخ 
95/5/26 لغایت وصول و هزینه دادرسی به مبلغ 18/230/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه )مرحله بــدوی( در حق محکوم له غالمعلی بلوری ورنوســفادرانی فرزند محمدرضا به 
نشانی اصفهان شــهرک صنعتی محمودآباد خیابان 24 ســنگبری پوریا پالک 1 تلفن همراه 

09131053509 و پرداخت مبلغ 27/200/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق 
دولت، رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
 محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 کامــل صورت اموال به منظور فرار 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

 بــا انگیــزه فــرار از ادای دین به نحــوی کــه باقیمانــده اموال بــرای پرداخــت دیون 
کافی نباشــد موجــب مجــازات تعزیری درجه شــش یــا جــزای نقدی معــادل نصف 
محکوم به یــا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچــه صورت اموال پــس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه 
از زندان منــوط به موافقت محکــوم له یــا تودیع وثیقه یــا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهــد بــود )تبصره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
 م الــف: 25185 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ) 468 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

9/186 شماره ابالغنامه: 9610100370304308 شــماره پرونده: 9309983642400891 
شماره بایگاني شعبه: 950077  محاکم کیفري یک دادگستري شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 950077 براي متهمین 1- حمزه رحیمي 2- کیوان قنبري 
3- رضا عسگري زاد فرزند علي داد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي و مشارکت در نزاع دسته 
 جمعي نظر به متواري بودن متهم تقاضاي کیفرخواست نموده که رسیدگي موضوع به این شعبه

 ) اصفهان - خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- 
طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رســیدگي براي مورخه 1396/10/16 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســي بــه متهمین و در اجراي 
مقررات ماده 344 قانون آئین دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب 
دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتســابي در وقت مقرر در دادگاه  حاضر گردند. 
بدیهي اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگي غیابي به عمل خواهد آمد م 
 الف:20657 شعبه 5 دادگاه کیفري یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )191 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/81 شماره درخواست: 9610463633800017 شــماره پرونده: 9609983634900529 
شماره بایگانی شعبه: 961732 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961732  آقای رضا سالمی فرزند 
رضا متهم می باشد به کالهبرداری موضوع شــکایت آقای اکبر اسحاقیان لذا وقت رسیدگی 
پرونده برای روز شنبه مورخ 96/10/16 ساعت 10/45 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم فوق الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی  حاضر گردیده بدیهی اســت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
 فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 5758 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شــهر) 101 جزایی سابق( )113 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/192 شــماره:1396/04/439507 -1396/9/1 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 54 فرعی از 38- اصلی واقع در مزرعه مرجوران کشــه بخش 11 ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم ســکینه عقیلی کشه فرزند عزیزاله در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/03  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد.م الف:460 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)138 کلمه، 

2 کادر(
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اجراييه
9/111 شــماره اجراییه:9610420350900186 شــماره پرونده:9409980350900854 
شــماره بایگانــی شــعبه:940956 بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610090350901471 و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350901377 محكوم علیهما 
1- فرشــته نبهانی فرزند احمد به نشــانی اصفهان خ برازنده بن آهو پ 79، 2- فرشته الری 
فرزند حسینعلی به نشــانی اصفهان خ نیكبخت غربی بن بست وحدت پالک 167 و کدپستی 
8164763441 ، 3- اکبر نظری فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر 
و میمه شاهین شهر خ عطار فرعی 4 شرقی بن بست 9 مجتمع مســتكوه واحد 4 و کدپستی 
8316957717، 4- ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان خ 5 رمضان جامی شرقی 
کوی الوار بن ابــاذر پ 26 )مجهول المكان( محكومند به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
چهارصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 15/800/000 ریال  هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت محكوم 
به که در هنگام اجرای حكم محاســبه می گردد و حق الوکاله وکیل در حق محكوم له شرکت 
اعتباری کوثر مرکزی با مدیریت عامل عیســی رضایی و مهدی یزدچی با وکالت مع الواسطه 
مصطفی جاللی به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی حد فاصل چهار راه گلزار و چهار راه ملک 
ساختمان کوثر همراه 09337065144 کدپستی 8154795314 با  وکالت حوری افشار فرزند 
عباس به نشــانی اصفهان خیابان نیكبخت نبش بن بست وحدت ساختمان وکالی نیكبخت 
طبقه اول واحد شماره 4 و پرداخت نیم عشــر دولتی.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 25203 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 539 کلمه، 

6 کادر(
اجراييه

9/109 شماره اجراییه:9610420350400331  شماره پرونده:9509980350400681 شماره 
بایگانی شــعبه:950766 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970350400373 محكوم علیه شاهپور کردایی فرزند سلبعلی به نشانی مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 3/000/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی، 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه جمعا به مبلغ 165/736/000 ریال و نیز خسارت تاخیر در تادیه 
بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجرای حكم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق محكوم له شرکت مدیا 
الكترونیک مهر به مدیرعاملی آقای ســعید فتحی به نشانی اصفهان خ مسجد سید جنب هتل 
چهلستون ساختمان انتخاب ک.پ 8137817781 و پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 25197 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 436 کلمه،

 5 کادر(
اجراييه

9/110 شــماره اجراییه:9610420350900152 شــماره پرونده:9209980350900785 
شماره بایگانی شعبه:920865 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 
9309970350900119 محكوم علیه امیر کرمی ورنامخواســتی به نشانی مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 111/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/256/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان شرکت سهامی بیمه آسیا به نشانی تهران 
خ سپهبد قرنی تقاطع طالقانی پ 94 ط دوم دفتر حقوقی بیمه آسیا و خسارات تاخیر تادیه وفق 
آخرین شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواســت 92/7/1 در زمان اجرای 
محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی 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 بانكها 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
 م الف: 25202 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهــان ) 405 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

9/105 شــماره اجراییه:9610420350700261  شــماره پرونده:9509980350700718 
شماره بایگانی شعبه:950824 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350702138 محكوم علیه علی مقاره عابد فرزند باقر به نشــانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 594/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20/168/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 82/4/30 لغایت وصول طبق شــاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق 

محكوم له سید امیر حسین متولی امامی فرزند ســید رضا به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان پل غدیر ابتدای آبشــار سوم جنب اداره ارشــاد مجتمع فراز ط 2 واحد 4 به کدپستی 
8166836435 با وکالت امیر ژیانپور فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خ طیب ابتدای خ میرداماد 
ساختمان سرهنگ واحد 7 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت) رای غیابی 
می باشد(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشــد 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 بانكها و 
 موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و

 کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرســت 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 محكوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 25189 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ) 450 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

9/106 شــماره اجراییه:9610420350700263  شــماره پرونده:9409980350701229 
شــماره بایگانی شــعبه:941373 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970350700885 محكوم علیهم  1- مجید بصیری فرزند حبیب اله  2- حبیب 
اله بصیری فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المكان  محكومند به خلع ید از شماره پالک 
ثبتی 5891-2250 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بصورت یک باب آپارتمان مسكونی می 
باشد و پرداخت مبلغ 1/308/350 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق محكوم له شیرین نژاد تبریزی فرزند علی به نشانی اصفهان خ آپادانا دوم 
مجتمع شاندیز پ 2 کدپستی 8163917893 کدملی 1270484362 همراه 09104114020 
 با وکالت ماشااله غفاری فرزند محمود و خدیجه حسین پور فرزند حسین هر دو به نشانی اصفهان

 خ سعادت آباد روبروی مالصدرا جنب بانک رفاه پ 40 و نیز پرداخت حق اال جرای دولت به مبلغ 
2/707/217 ریال در حق صندوق دولت )رای غیابی است(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
 محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از

 اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 

اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 25190 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 457 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

9/107 شــماره اجراییه:9610420350700264  شــماره پرونده:9409980350701230 
شماره بایگانی شعبه:941374 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9609970350700887 محكــوم علیهم  1- مجید بصیری فرزند حبیــب اله  2- حبیب اله 
بصیری فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المكان  محكومند به خلع ید از ملک شماره پالک 
ثبتی 5849-2250 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بصورت یک باب آپارتمان مسكونی می 
باشد و پرداخت مبلغ 1/298/701 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق محكوم له شهرزاد نژاد تبریزی فرزند علی به نشانی اصفهان خ آپادانا دوم 
مجتمع شاندیز پ 2 کدپستی 8163917893 کدملی 1293030163 همراه 09104114020 با 
وکالت ماشااله غفاری فرزند محمود و خدیجه حسین پور فرزند حسین هر دو به نشانی اصفهان خ 
سعادت آباد روبروی مالصدرا جنب بانک رفاه پ 40 و نیز پرداخت حق اال جرای دولت به مبلغ 
2/706/735 ریال در حق صندوق دولت )رای غیابی است(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 25191 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 458 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/108 شماره ابالغنامه: 9610100350408330 شــماره پرونده: 9609980350400083 
شماره بایگانی شعبه: 960092  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 
1- سید جعفر دیباجی فرزند علی 2- ســید علی دیباجی فرزند سید جعفر، خواهان: خانم آمنه 
اصغر اندانی فرزند ابوالقاسم دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- سید  جعفر دیباجی 2- سید 
علی دیباجی به خواسته مطالبه وجه سفته ) دو فقره سفته به شماره های 154360 و 154361 
جمعا به مبلغ 3/000/000/000 ریال  مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مطرح که 
به این ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350400083 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/10/27 و ساعت 12/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
 بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی
 می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه ) اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
222( 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:25198 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(

اجراييه
9/112 شــماره اجراییه:9610426795600066 شــماره پرونده:9509986795600509 
شــماره بایگانــی شــعبه:950509 بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9510096795600051 و شماره دادنامه مربوطه محكوم علیه امیر محمدی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت بیســت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
757/000 بابت هزینه دادرســی در حق محكوم له آصفه ابراهیمی فرزند کرمعلی به نشــانی 
اصفهان اتوبان ذوب آهن منازل سازمانی بلوک 8 صادر و اعالم می گردد. محكوم علیه مكلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشــد 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم 
 کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان

 منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكــوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیــت مالــی 1394(. م الف: 25146 
 شــعبه 26  حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختــالف اصفهــان ) 382 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

9/113 شــماره اجراییه:9610426794500060 شــماره پرونده:9509986794500621 
شــماره بایگانــی شــعبه:950622 بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794500587 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976794501342 محكوم علیه 
محمود اسماعیلیان حسین آبادی به نشانی مجهول المكان محكوم است به حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی یک خط تلفن ثابت به شــماره 03132614986 و پرداخت مبلغ 
1/060/000  ریال هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا در حق محكوم له رضا صفاری اصفهانی فرزند حسن به نشانی شهرستان 
اصفهان 4 باغ عباســی بازار ملت جواهری ارکیده با وکالت محمود یوسفی فرزند مصطفی به 
نشانی اصفهان ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز طبقه چهارم واحد 28، محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 25163 شــعبه 15 حقوقی مجتمع 
شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 423 کلمه، 5 کادر(

اجراييه
9/114 شــماره اجراییه:9610426794500059 شــماره پرونده:9509986794500632 
شــماره بایگانــی شــعبه:950633 بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794500586 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976794501345 محكوم علیه 
1- محمود یوسفی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز 
طبقه چهارم واحد 28 و 2- محمد کشتار به نشــانی مجهول المكان محكوم هستند به حضور 
در دفترخانه رسمی و انتقال رسمی یک خط تلفن ثابت به شماره 03132603046 و پرداخت 
مبلغ 995/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا در حق محكوم له رضا صفاری اصفهانی فرزند حسن به نشانی اصفهان 
چهارباغ عباسی بازار ملت جواهری ارکیده با وکالت محمود یوسفی فرزند مصطفی به نشانی 
اصفهان ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز طبقه چهارم واحد 28 ، محكوم علیه مكلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشــد 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
 دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 25165 شــعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 438 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

9/96 شماره اجراییه:9610420351000288 شماره پرونده:9509980351000983 شماره 
بایگانی شعبه:951181 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 38813-96/7/18 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609970351000559 محكوم علیه امیرعلی شبستری فرزند منوچهر 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت: 1- مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته وجه 4 فقره سفته مندرج در دادنامه 2- مبلغ 10/984/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
3- تاخیر تادیه ازتاریخ سفته ها لغایت اجرای حكم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق محكوم له مرتضی شمس  فرزند محمد علی به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان خیابان کهندژ جنب بانک ملی شعبه شهید اشرفی کوچه 31 پالک 3 و پرداخت حق 
االجرای دولتی بر اســاس محكوم به در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامی است.  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 25178 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 433 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

9/97 شماره اجراییه:9610426796100024 شماره پرونده:9609986796100281 شماره 
بایگانی شــعبه:960281 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796101094 محكوم علیه بتول اجل لوکیان فرزند مصطفی به نشــانی 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک )94/11/30( تا تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له حمید 
جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند اصغر به نشانی اســتان اصفهان شهرستان اصفهان خ مشتاق 
دوم جاده انرژی اتمی براآن شمالی روستای جوزدان خ امام خمینی نبش کوچه شاهد 7 منزل 
شخصی، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 ســال قبل از طرح دعوای اعسار 
 به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 25140 شــعبه 31 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 415 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

9/98 شماره اجراییه:9610426794500044 شماره پرونده:9509986794500883 شماره 
بایگانی شــعبه:950884 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794500235 محكوم علیه احمد عبداللهی فرزند قاسم به نشانی مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 
282093 مورخ 1388/09/01 و 282092 مورخ 1388/08/01 و 282091 مورخ 1388/07/01 
و پرداخت مبلغ 4/000/0000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
های موصوف لغایت زمان وصول محكوم به در حق محكوم له علیرضا عشق علی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان نیكبخت غربی روبروی دادگستری ساختمان 
مدیران ط 4 واحد 402 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 25097 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 423 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

9/99 شماره اجراییه:9610426794500043 شماره پرونده:9509986794500884 شماره 
بایگانی شــعبه:950885 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794500234 محكوم علیه احمد عبداللهی فرزند قاسم به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 2 فقره به 
شــماره های 282094 مورخ 1388/10/01 و 282095 مورخ 1388/11/01 و پرداخت مبلغ 
2/735/0000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان وصول محكوم به در حق محكوم له علیرضا عشــق علی فرزند حســن به نشانی استان 
اصفهان شهرســتان اصفهان خیابان نیكبخت غربی روبروی دادگســتری ساختمان مدیران 
ط 4 واحد 402 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها 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 فهرســت 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 25098 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 420 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

9/120 شــماره: 995/95 به موجب رای شــماره 109 تاریخ 96/1/31 حوزه 52 شورای حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه حســن پدرام به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/260/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/12/5 و 95/2/5 لغایت اجرای 
حكم و نیم عشر اجرایی در حق محكوم له زهرا توتونی با وکالت مریم ابوالحسن بیگی و سید 
امین ثباقیان هر دو به نشانی شیخ صدوق شمالی شیخ مفید شرقی ساختمان پندار طبقه 2 واحد 
4،  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:26368 شعبه 52 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 202 کلمه، 2 کادر(
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دستگیری متخلف شکار در 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی

یک متخلف شــکار وصید در محل پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان دستگیر 

و به مراجع قضائی معرفی شد.
محیط بانــان اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی اصفهان حین گشت و کنترل 
این منطقه یک متخلف شــکار را قبل از اقدام به 
شروع شــکار در  پارک ملی کاله قاضی شناسایی 
و دستگیر کردند.از این متخلف یک قبضه اسلحه 
تک لول ســاچمه زنی وتعدادی فشنگ، کشف و 
ضبط و همراه با پرونــده به مراجع قضائی معرفی 
شد.شکار و اقدام شروع به شکار در زیستگاه های 
حیات وحش توســط متخلفان جرم محســوب 
می شود و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید 
قابل تعقیب و مجازات است.پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی در جنوب شــرقی شهر 

اصفهان واقع شده است.

حادثه رانندگی در جاده 
مجلسی به مبارکه

تصادف رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری 
پژو 4۰۵ و یک دستگاه تریلی در جاده مجلسی به 
مبارکه بامداد روز گذشــته به مصدوم شدن پنج 

نفرمنجر شد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
روز گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه ساعت 
۵:۵3 بامداد امروز به اورژانس ۱۱۵ اعالم شد که 
به دنبــال آن واحدهای امــدادی اورژانس پیش 

بیمارستانی به محل سانحه اعزام شدند.
غفورراستین افزود: در این حادثه سه مرد و 2 زن 
مصدوم شده و پس از دریافت خدمات درمانی اولیه 
به بیمارستان محمد رسول ا... مبارکه منتقل شدند. 
همچنین مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان اصفهان از مسموم شدن یک مرد ۵۰ ساله 
با گاز مونوکســیدکربن منتشر شــده از زغال در 
دیزیچه شهرستان مبارکه در ساعت 7:۱7 بامداد 
روز گذشته خبر داد و گفت: فرد مسموم شده پس 
از دریافت اکسیژن درمانی و سایر اقدامات اولیه به 

بیمارستان محمد رسول ا... مبارکه منتقل شد. 
وی توصیه کرد: شهروندان در فصل سرما از زغال یا 
گاز پیک نیک برای گرمایش محیط منزل و محل 
کار استفاده نکنند و از سوختن مناسب و تنظیم 
بودن دودکش های بخاری هــای خود اطمینان 

حاصل کنند. 

دستگیری عامل حمله به 
داروخانه ای در اصفهان

فرد معتادی که بــه داروخانه ای در آران و بیدگل 
استان اصفهان حمله کرده بود دستگیر شد.

در پی انتشــار کلیپی در فضای مجــازی مبنی 
بر حمله فردی با ســالح ســرد قمه به متصدیان 
داروخانه ای در آران و بیدگل، فرد حمله ور چند 
ساعت بعد توســط پلیس آگاهی این شهرستان، 
شناسایی و بالفاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی 
توسط اکیپی از پلیس آگاهی و مواد مخدر دستگیر 

شد.
این سارق که گویا معتاد بوده برای دریافت متادون 
به داروخانه  ای در آران و بیدگل مراجعه می کند و 
وقتی که کادر داروخانه از او نسخه می خواهند با 

قمه به آنها حمله می کند.

 زمین لرزه اصلی
 در جاده های ایران

یک کارشــناس برنامه ریزی شهری گفت: تلفات 
جاده ای ایران هر ۱۰ روز معــادل یک زلزله 7.3 
ریشتری و مشابه زمین لرزه اخیری است که استان 
کرمانشاه را لرزاند. به گزارش  مهر، شهرام جباری 
زادگان افزود: براساس آخرین آمار اعالم شده، در 
جریان زمین لرزه غرب کشــور، 44۵ نفر کشته 
شــده و حدود 9هزار و ۵۰۰ نفر آسیب دیده اند و 
درمجموع زلزله 7.3 ریشتری اخیر، کمتر از ۱۰هزار 
کشته و مجروح و مصدوم برجای گذاشته است. وی 
با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سازمان پزشکی 
قانونی، در نیمه نخست امسال ٨ هزار و ٦9۱ نفر در 
حوادث جاده ای کشور کشته و ۱79 هزار و 79۵ 
نفر مجروح و مصدوم شده اند، اظهار کرد: به عبارتی، 
روزانه در کشــورمان 4٦ نفر در ســوانح جاده ای 
کشته می شوند و 9٦٦ نفر آسیب می بینند. جباری 
زادگان با بیان اینکه روزانه بیش از یک هزار نفر در 
حوادث جاده ای کشور کشته یا دچار جراحت می 
شــوند و صدمه می بینند، تصریح کرد: مجموع 
کشــته ها و آســیب دیدگان زلزله کرمانشاه، زیر 
۱۰ هزار نفر است، در صورتی که هر ۱۰ روز بیش 
از ۱۰ هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از 
دست می دهند یا آسیب می بینند. به نظر می رسد 

زمین لرزه اصلی در جاده های ایران جریان دارد.

در جامعه امروز  فرصت طلبان و سوءاستفاده گران متخلف، هر روز راهی 
تازه برای کالهبرداری و دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین پیدا می کنند. 
در این بین بستر فضای مجازی نیز تسهیل گر اتفاقات و حوادثی از این 
دست بوده است؛ این بار اما ورژنی جدید از هنجار شکنی چهره خود را به 
نمایش گذاشته است؛ به گونه ای که زنان و مردان نامحرم برای سفرهای 
عمدتا خارج از کشــور خود به دنبال همســفری از جنس مخالف در 
شبکه ها و کانال های مجازی هستند. غفلت از موقعیت چشمگیر فراهم 
شده در بستر  فضای مجازی، اخالق اجتماعی را به فساد می کشاند و در 

این میان جوانان به دلیل ناآگاهی، آسیب فراوانی  می بینند.

این بار در قالب اتفاقی جدید، عده ای از افراد ســودجو از ظرفیت قابل 
توجه فضای مجازی، برای جذب همسفر حتی با شرایط خاص دست به 
دامان تبلیغ می شوند؛ به این صورت که هزینه های سفر فرد مورد نظر 
را تقبل خواهند کرد و متاسفانه استقبال کنندگان از چنین طرح هایی 

عمدتا از قشر جوان و مرفه جامعه هستند.
متقاضیان برای همسفر شــدن با مردان یا زنان نامحرم پس از عنوان 
کردن خواسته خود در شبکه های مجازی و رســیدن به تفاهم با فرد 
مورد نظر خود راهی ســفری می شــوند که بدون تردید پایان چندان 

خوشی در پی ندارد. 

از سوی دیگر یکی از پیامدهای افزایش طالق، تنها شدن زنان و مردان 
است که برای اهداف مختلف خود از جمله سفر به دنبال همراهی هستند 
که تمام کمبودهای زندگی مشترک خود را حتی برای مدتی کوتاه در 

این سفرها تجربه کنند.
همسفر شدن دختران و زنان جوان با مردان غریبه و نامحرم، جز انزوا، 
گوشــه گیری و بی آبرویی دختران و بی قید و بند شــدن مردان چه 

نتیجه ای می تواند دربر داشته باشد؟
دکتر کوروش محمدی رییس انجمن آسیب شناسی ایران، درخصوص 
این سوال می گوید: این ناهنجاری جدید را می توان در چارچوب ازدواج 
سفید بررسی کرد. اینکه ســاختار زندگی سالم مبتنی بر اصول شرعی 
در این موضوع رعایت نمی شود و دارای رویکردی انحرافی است و بدون 
شک ریشــه این نوع تنوع در انحراف اخالقی ایجاد شده را می توان در 

بیرون از مرزها جست وجو کرد.
وی علت بروز چنین پدیده ای را در جامعه ما این گونه عنوان می کند: 
این معضل نه تنها در فرهنگ که در خرده فرهنگ های ما نیز جایگاهی 
ندارد و تغییرات به شکل نرم و ساختاری در چارچوب تهاجم فرهنگی 
با توجه به سست شــدن بنیان خانواده و باالرفتن سن ازدواج و کاهش 
تعامل سالم میان فرزندان و والدین و سهولت و ارزانی تعامالتی از این 
دست، همراه با تخلیه نیازهای هیجانی و غریزی، از مبادی غیرقانونی و 

غیر شرعی ایجاد شده است.
دکتر محمدی عنوان می کند: این پدیــده نوظهور، ولنگاری رفتاری و 
قطع رابطه والدین و نبود هیچ نظارت بر عملکرد فرزندان را در حد نهایت 
خود نشان می دهد و بدون شک راه نجات جامعه از پیشگیری افزایش 
این نوع ناهنجاری، توجــه به بنیان خانواده در کنــار ارائه راهکارهای 
قانونی برای جلوگیری از فعالیت های این سایت ها و شبکه های مجازی 
است که دارای فعالیت مجرمانه در الیه های پیدا و پنهان خود هستند.

یکی از معایب بســیار بزرگی که کانال همســفریاب در خود دارد، این 
است که اکثر آگهی دهندگان خواستار داشتن همسفری مخالف جنس 
خود هستند تا از این طریق بتوانند عالوه بر دوستی، در طول سفر ازنظر 
جنسی نیز از وی بهره مند شوند. به طور قطع رشد قارچ گونه این کانال ها 
زمینه را برای بروز آســیب های مختلف فراهم می کند و ممکن است 
گروهی، رفتن به این سفرها را کار و کاسبی خود قرار دهند. این روابط 
ســطحی و زودگذر در قالب تعامل اجتماعی جای نمی گیرد. این گونه 
موارد باعث ایجاد ناراحتی هایی می شــود که گاها تا سال ها تاثیرات 
مخرب خود را خواهد گذاشت و نمی توان به سادگی آن را فراموش کرد. 
بنابراین باید درخصوص تمامی این موارد آگاهی کامل داشت تا درطول 

سفر خود، با مشکالتی از این قبیل برخورد نکنیم.

بررسی پدیده همسفریابی در فضای مجازی؛

سفر به انتهای تاریکی

در سال های نه چندان دور سفرهای خانوادگی و دسته جمعی جایگاه و حرمت خاصی برای افراد داشت و در  فاطمه کاویانی
البه الی این سفرها، موقعیت ها و لحظات برای آموزش فرهنگ های اصیل خانوادگی به وفور فراهم می شد؛ اما 

این روزها اکانت هایی در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی شکل گرفته که سبک زندگی مردم را در حوزه سفر به کل تغییر داده است. 

سرپرســت دانشــگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه باوجود 
قدمت باالی آموزش و تدریس، بــه تربیت معلمان توجه 
ویژه ای نشده است، گفت: سعی داریم معلمان کاردان را 

ستون تربیت قرار دهیم.
محمود مهرمحمدی در سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی 
که در خانه معلم شماره ســه اصفهان با حضور اساتید و 

پژوهشگران ملی و بین المللی کشورهای اســپانیا، آفریقای جنوبی، ایرلند و لیتوانی و ایران در حال برگزاری 
است، با اشاره به اینکه برگزاری این سمپوزیوم می تواند آغازی برای تحولی جدید در روند آموزشی در مدارس 
کشور باشد، اظهار داشت: در نظر داریم معلمان را با روش های توسعه یافته آموزشی آشنا کنیم تا بتوانند تربیت 

دانش آموزان را به صورت تکامل یافته، انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان خألها و ضایعه های مورد غفلت واقع شده آموزش در کشور را مدنظر 
قرار داده است، ابراز داشــت: از این رو در نظر داریم با روش های علمی و عملی محتوای آموزشی را در کشور 

ارتقا دهیم.

معلمان کاردان را 
 ستون تربیت قرار 
می دهیم

عکس  روز 

پول نقد؛ بهترین راه برای کمک به زلزله زدگان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
 بحران آسیب های اجتماعی 

به مدارس راه یافته است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی گفت: برخی مدیران، آسیب های اجتماعی 
را تابو می دانند و خیلی عالقه مند به ارائه آمار در این 

زمینه نیستند.

فاطمه سعیدی درباره آســیب های اجتماعی در 
میان دانش آموزان اظهار  کرد: وجود آســیب های 

اجتماعی را نمی توان کتمان کرد.  
وی افــزود: امــروزه بــا بحــران آســیب هــای 
 اجتماعــی رو به رو هســتیم  که به مــدارس نیز

 راه یافته است.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
شورای اســالمی  بیان کرد: نمی توان آمار درستی 

از آسیب های اجتماعی ارائه داد، متاسفانه مسئوالن 
نخواسته اند از آسیب های اجتماعی  آماری وجود 

داشته باشد.
ســعیدی گفت: در مدارس شــاهد آســیب های 
اجتماعی هستیم. باید مدیران آمار آسیب ها را به 
مناطق و اداره های کل آموزش و پرورش ارائه کنند 
اما اداره ها با مدیران به گونه ای برخورد می کنند که 

مدیر جرأت ندارد گزارش دهد.

وی ادامه داد: همچنین مدیران به دانش آموزان به 
چشم فرزندان خود نگاه می کنند؛ به همین دلیل 
دوســت ندارند خطاهای آنها را گــزارش بدهند. 
مدیران برخی از رفتارها و آســیب ها را در سامانه 
ثبت نمی کنند. وی با بیان اینکه تابویی در آسیب 
های اجتماعی داریم گفت: برخــی از مدیران این 
 مسائل را تابو می دانند و  چندان عالقه مند به ارائه 

آمار نیستند.

معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: پــول نقــد بهتریــن راه بــرای کمک به 
زلزله زدگان اســت، اینکه هر کــس هرچه دارد 
و احتماال نیــاز ندارد را برای اهــدا می آورد خود 
باعث ایجاد زحمــت برای ما می شــود؛ چرا که 
 چند نفر باید مسئول جدا کردن اجناس بی فایده 

شوند.
داریوش کریمی با بیان اینکه نیاز به جیره غذایی 
هنوز وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به سرد شدن 
هوا، بارندگی و احتمال بارش برف دیگر اســکان 
اضطراری جوابگوی نیاز مردم نیست و مهم ترین 
اولویت خانواده ها در حال حاضــر کانکس برای 

محافظت از سرمای هواست.
وی با اشاره به ماموریت هالل احمر این استان در 
کرمانشاه گفت: امداد و نجات در 24 ساعت اول با 
کمک ۵ استان دیگر انجام شد، ۱۵ فوتی و 4۰۰ 
زخمی کل تلفات در شهرستان ثالث بود؛ اما کار 

مهم پس از امداد و نجات اسکان اضطراری بود.

کریمی بــا تاکید بــر اینکه کمبودی نداشــتیم 
اما انتقال ۱۱هــزار چادر از کرمانشــاه به ثالث 
چالش هــای جدی به همــراه داشــت، توضیح 
داد: آمــاده کــردن چادرهــا، نبــود خــودرو، 
وضعیــت نامناســب چــادر و مــورد تهاجــم 
قرار گرفتــن محموله هایی که از راه می رســید 
بایــد کنتــرل می شــد؛ در مرحله بعــد توزیع 
 ایــن چادرها بــود که بــه یــک مدیریت جدی

 نیاز داشت.

معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

پول نقد؛ بهترین راه برای کمک به زلزله زدگان

هاللاحمر

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان در همایش 
پیشــگیری از ســوء رفتار با کودکان، به آموزه های 
دینی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی مبنی بر رعایت 
حقوق کودکان و مراقبت از آنها برای رسیدن به رشد 
و تکامل یکپارچه اشاره کرد و اظهار داشت: همگی ما 
در مواجهه با پدیده آزار کودکان، دارای مســئولیت 
اجتماعی بوده و برای پیشگیری یا مداخله زود هنگام 
و به هنگام درباره قربانیان مسائل اجتماعی، نیازمند 

ترویج گفتمان اجتماعی هستیم.
سعید صادقی با اشاره به فعالیت بهزیستی در آموزش 
والدین برای پیشگیری از آزار کودکان تصریح کرد: از 
سال گذشته در مهدکودک ها آموزش های الزم توسط 
کارشناسان و مشاوران به والدین ارائه شده و بیش از 

٨۰ درصد والدین در این زمینه آموزش دیده اند.
صادقی خاطرنشــان کرد: اکنون ۱4۰ خانه کودک 
و نوجوان در ســطح شــهر وجود دارد که تنها خانه 
کودک و نونهاالن »نرجس« دولتی اســت و مابقی 
هیئت امنایی بوده و توسط خیران و با دریافت یارانه 

دولتی از بهزیستی اداره می شوند؛ این درحالی است 
که ۵۰۰ کودک در این خانه ها به صورت شبانه روزی 
اقامت دارند. وی بــا بیان اینکه بیــش از 9۵درصد 
کودکان ساکن در خانه کودک و نونهاالن بدسرپرست 
هســتند، اظهار داشــت: درحال حاضر آسیب های 
اجتماعی با شــیب بســیار تندی افزایش می یابد و 
خروجی آن کودکانی هســتند که به عنوان قربانی 
حوادث، نیازمند سرپرستی و حمایت بهتر خواهند 

بود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

آزار کودکان از دنیای واقعی به فضای مجازی منتقل شده

 

بهزیستی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان 
گفت: بهترین کمک مردم به کودکان کار و خیابان، 
هدایت آنها به سمت خیریه هاي معتمد است.مرضیه 
فرشاد اظهار کرد: تعریف کودکان کار و کودکان خیابانی 
بایکدیگر متفاوت است؛ اما عمدتا با یکدیگر اشتباه 

می شود و هر دو را یکی می دانیم و آنها را با یک عنوان می شناسیم. در بحث های کارشناسی این دو را 
کامال از یکدیگر جدا می دانند. وی افزود: کودک خیابانی کودکی است که بیشتر زمان خود را در خیابان 
بگذراند و از خیابان به عنوان محل سکونت و شاید محل اشتغال استفاده کند، اما کودک کار از خیابان 
تنها به عنوان اشتغال استفاده می کند و برای سکونت محل مشخصی  دارد؛ همچنین حمایت گری در 
پشت کودک کار وجود دارد که ممکن است پشت سر کودک خیابانی به آن شدت تعریف نشود. وی با 
بیان اینکه کودکی که در خیابان است کامال در خطر است، گفت: در برخی موارد مردم و سیستم های 

اجرایی و نظارتی این دو دسته را به یک چشم می بینند و با یک روش با آنها برخورد می کنند.

 خرید از کودکان 
کار، آنها را در خیابان 
ماندگار مي کند

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان به وضعیت غذا و سلف

 معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان در زمینه برنامه های بهزیستی برای کنترل و کاهش طالق در استان می گوید: به منظور کاهش و کنترل طالق در 
استان، کارگروهی ذیل معاونت مدیر کل امور اجتماعی استانداری شکل گرفته که دبیری آن بر عهده سازمان بهزیستی استان اصفهان است.در این کار گروه حدود 3۰ ارگان، دستگاه و نهاد 

عضو هستند که برنامه ها را تضمین کرده و اجرا می کنند.
مجتبی ناجی ادامه داد: به منظور کنترل و کاهش آمار طالق چند برنامه مشخص وجود دارد. یکی از این برنامه ها، ارائه آموزش های قبل از ازدواج است که این برنامه به منظور افزایش آگاهی 
افرادی است که قصد ازدواج دارند.ناجی با بیان اینکه طبق آمار  9/3 درصد طالق های ثبت شده استان مربوط به سال اول زندگی یا دوران عقد است، می گوید: برای کاهش این آمار آموزش های 

پیش از ازدواج برای انتخاب آگاهانه افراد تدوین و پیش بینی شده است.

خبر

توزیع 380میلیارد  ریال دارو 
بین بیماران اصفهانی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
سال گذشــته به منظور حمایت از بیمه شدگان 
تامین اجتماعی، 3٨۰ میلیارد ریال دارو در اختیار 
مراجعه کننــدگان به مراکز درمانــی تابعه قرار 
گرفت. به گــزارش اداره روابط عمومی مدیریت 
درمان، دکتر علی اعتصام پور اظهار داشــت: در 
سال گذشته در مجموع سه میلیون و 9۵3هزار و 

٨2٨  نفر به عنوان بیمار سر پایی به داروخانه های 
مراکز درمانی تابعه  مراجعه کرده و پس از ویزیت 
پزشک، ۱3میلیون و 77۵هزار و 39٨ قلم دارو به 
ارزش بیش از 3٨۰ میلیارد  ریال به صورت رایگان 
از داروخانه های مراکز ملکی  دریافت کردند. وی 
افزود: عالوه بر این در سایر قسمت ها نیز 492هزار 
و 49٦نفر به صورت سر پایی و 2٦4هزار و 747نفر 
به صورت بستری به بخش آزمایشگاه و 2۱2هزار 
و ۱3نفر به صورت ســرپایی و 4۰هزار و ۵7۵نفر 
به صورت بســتری به بخش رادیولوژی در حوزه 
پاراکلینیک مراکز ملکی مراجعه کرده وخدمات 
پزشکی به صورت رایگان  به آنان ارائه شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: 
به منظور رفاه حال بیشــتر بیمه شدگان تامین 
اجتماعی، برای نخستین بار یکی از ارزشمندترین 
اقدامات دولت در بخــش درمان، حذف دفترچه 
تامین اجتماعی و صدور ۱۰۰ درصدی نسخه ها 
به صورت الکترونیک بوده و اجرای این طرح باعث 
افزایش رضایت مندی بیمه شــدگان و رفاه حال 

آنها شده است.
 نرخ بیکاری 

21 استان کاهش یافت
بر اساس شــاخص های عمده بازار کار، تفکیک 
هر استان در تابستان 9٦ حاکی از آن است که از 
بین 3۱ استان کشور، نرخ بیکاری در 2۱ استان 
کاهش و در 9 استان افزایش داشته است. بر این 
اساس مقایســه نتایج مطالعات مرکز آمار ایران 
از شــاخص های بازار کار در سراسر کشور نشان 
می دهد نــرخ بیکاری در 2۱ اســتان آذربایجان 
شــرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، سمنان، سیســتان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
وبویراحمد، گلستان، گیالن و مازندران در تابستان 
امسال نسبت به تابستان سال گذشته روند نزولی 

داشته است.

بیمه بیکاری برای کارگران 
آسیب دیده زلزله 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بازدید از 
مناطق زلزله زده، تســهیالت این وزارتخانه برای 
زلزله زدگان را تشریح کرد. علی ربیعی همزمان 
با بازدید از مناطق زلزله زده شهر ازگله، با اشاره به 
اضافه شدن تعدادی معلول در اثر زلزله کرمانشاه، 
از برنامه ریزی های صورت گرفته جهت احداث یک 
مرکز توان بخشی در این منطقه خبر داد و گفت: در 
اثر زلزله غرب کشور، ۱7 معلول ضایعه نخاعی و سه 
قطع نخاع به معلوالن بهزیستی اضافه شدند. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از اختصاص 
چهار میلیون وام بدون بهره به مستمری بگیران 
تامین اجتماعی در مناطق زلزلــه زده خبر داد و 
تصریح کرد: این وام به تدریج از طریق کسر حقوق 

این افراد بازپرداخت خواهد شد.

اخبار

  معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان خبرداد:

 اتحاد 30 ارگان برای مقابله با طالق          
شرکت کشت و دام مجتمع امداد 

اصفهان)سهامی خاص(، تعدادی گاو حذفی 
و تلیسه حذفی غیر آبستن و گوساله نر 

را از طریق مزایده بفروش میرساند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
42750300-031 تماس حاصل نمایید.

حوادث
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اندیشه  سیاسی سعدی
پیشنهاد سردبیر:

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛ مدیر مدرسه )بخش بیستم(

آذر 

کلمه »آذر« در فارسی هیئت دیگری از آتش و یکی از قدیمی ترین نام های آن در زبان 

آریایی است. یسنای 62 در ستایش آذر بوده و آتش نیایش که نماز مخصوص آتش است، 

از یسنای مذکور استخراج شده است. گاهی هم آذر را ایزد موکل آتش دانسته اند. از میان 

گیاهان آذرگون »آذریون« به ایزد آذر اختصاص یافته است. نهمین ماه سال و نهمین روز 

ماه به نام این ایزد و آذر روز از آذر ماه جشن آذرگان یا آذر جشن بوده است و در این روز 
مردم در آتشکده ها، آتش نیایش می خوانده اند. 

تقدس و اهمیت عنصر آتش در حکمت اشراق نیز بی تاثیر نبوده است . اقوام سامی نیز 

گاهی آتش را مقدس شمرده اند . به روایت تورات در کوه تور » نور خدا « به صورت آتشی 

بر موسی تجلی کرد و یَُهوه )نام اختصاصی خدا در زبان عبری( با زبانه آتش با موسی سخن 

گفت، به روایت قرآن آتش به فرمان پروردگار بر ابراهیم خلیل گلستان شد. 

بنابر روایتی، مادر موسی در کودکی وی را در تنور پنهان کرده بود و خاله موسی در تنور 

آتش کرد؛ موسی در میان تنور نشسته بود و آتش گرد او می گردید و گزند نمی کرد. در 

تعابیر عرفانی عشق به علت اینکه عاشق را می سوزاند و کانون قلبش را به جوش می آورد 

به آتش تشبیه شده و پیرامون آن مضامین دقیقی بر قلم شاعران گذشته است.

عالوه بر این، آتش به معنی جهنم و دوزخ ، تندی و تیزی، غم و اندوه سخت، بال و مصیبت 
و سخن نافذ و پر اثر نیز  به کار رفته است: 

آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود   /     زیرا ندای عشق ز نی هست آتشی »کلیات شمس«

 خاک را از باد بوی مهربانی آمده ست /  در ده آن آتش که آب زندگانی آمده ست »سنایی« 

خوبیش این بود که پاسبان کشیک 
پاسگاه هم آمده بود و دم در براي 
همه، پاشــنه هایش را به هم 
مي کوبید و معلم ها گوش تا 
گوش نشسته بودند و مجلس 
ابهتي داشــت و ناظم، چاي و 
شیریني تهیه کرده بود و چراغ 
زنبوري کرایه کرده بــود و باران 
هم گذاشت پشــتش و سالون براي 
اولین بــار درعمرش به نوایي رســید.

یک سرهنگ بود که رییســش کردیم و 
آن زن را که هفتــه اي یک بار مي آمد، 
نایب رییس. آن که ناظم به پسرش 
درس خصوصي مي داد، نیامده بود؛ 
اما پاکت سر بسته اي به اسم مدیر 
فرستاده بود که في المجلس بازش کردیم؛ 
عذرخواهي از اینکه نتوانسته بود بیاید و وجه 
ناقابلي جوف پاکت. صدو پنجاه تومان. و پول 
را روي میز صندوقدار گذاشتیم که ضبط و 

ربط کند.
نایب رییس بزک کرده و معطر شیریني تعارف مي کرد و معلم ها با هر بار که شیریني 
برمي داشتند، یک بار تا بناگوش سرخ مي شــدند و فراش ها دست به دست چاي 
مي آوردند. در فکر بودم که یک مرتبه احساس کردم سي صد، چهار صد تومان پول 
نقد روي میز است و هشت صد تومان هم تعهد کرده بودند. پیرزن صندوقدار که کیف 
پولش را همراهش نیاورده بود ناچار حضار تصویب کردند که پول ها فعال پیش ناظم 
باشد  و صورت مجلس مرتب شد و امضاها ردیف پاي آن و فردا فهمیدم که ناظم همان 
شب روي خشت نشسته بوده و به معلم ســور داده بوده است. اولین کاري که کردم 

رونوشت مجلس آن شب را براي اداره فرهنگ فرستادم.
و بعد همان استاد نجار را صدا کردم و دستور دادم براي مستراح ها دوروزه در بسازد که 

ناظم خیلي به سختي پولش را داد و بعد در کوچه مدرسه درخت کاشتیم.
تور والیبال را تعویض و تعدادي توپ در اختیار بچه ها گذاشتیم. براي تمرین در بعد 
از ظهر ها و آمادگي براي مسابقه با دیگر مدارس و درهمین حین سر و کله بازرس 
تربیت بدني هم پیدا شد و هرروز سرکشي و بیا و برو؛ تا یک روز که به مدرسه رسیدم 

شنیدم که از سالون سر و صدا مي آید.
صدای هالتر بود.

ناظم سر خود رفته بود و سرخود دویست سي صد تومان داده بود و هالتر خریده بود 
و بچه هاي الغر زیر بار آن گردن خود را خرد مي کردند.

من در این میان حرفي نزدم.

مي توانستم حرفي بزنم ؟ من چیکاره بودم ؟اصال به من چه 
ربطي داشت ؟ هر کار که دلشان مي خواهد بکنند؛ مهم این بود 
که سالون مدرسه رونقي گرفته بود. ناظم هم راضي بود و معلم ها 

هم؛ چون نه خبر از حسادتي بود و نه حرف و سخني پیش آمد.
فقط مي بایست به ناظم سفارش مي کردم که فکر فراش ها هم باشد. کم کم خودمان 

را براي امتحان هاي ثلث دوم آماده مي کردیم.
این بود که اوایل اســفند، یک روز معلم ها را صدا زدم و در شورا مانندي که کردیم 
بي مقدمه برایشان داستان یکي از همکاران سابقم را گفتم که هر وقت بیست مي داد 

تا دو روز تب داشت. البته معلم ها خندیدند.
ناچار تشویق شدم و داستان آخوندي را گفتم که در بچگي معلم شرعیاتمان بود و 
زیر عبایش نمره مي داد و دستش چنان مي لرزید که عبا تکان مي خورد و درست ده 

دقیقه طول مي کشید.
و تازه چند؟ بهترین شاگردها دوازده. و البته باز هم خندیدند.

که این بار کالفه ام کرد و بعد حالي شان کردم که بد نیست در طرح سوال ها مشورت 
کنیم و از این حرف ها... و از شنبه بعد، امتحانات شروع شد؛ درست از نیمه دوم اسفند.

سوال ها را سه نفر ي مي دیدیم: خودم با معلم هر کالس وناظم.
در سالون میزها را چیده بودیم؛ البته از وقتي هالتردار شده بود خیلي زیباتر شده بود. 

در سالون کاردستي هاي بچه ها در همه جا به چشم مي خورد...
                                                                                                                                                                    ادامه دارد

ثََمر/ َسَمر

این دو کلمه در تلفظ، یکســان و در معنی مختلف اند. ثََمر به معنای میوه و مجازا به معنای حاصل و 

نتیجه است؛ اما َسَمر یعنی افسانه و حکایتی که زبانزد مردم باشد و در فارسی بیشتر به عنوان صفت و 

به معنای»شهره، زبانزد و افتاده بر سر زبان ها« به کار می رود.

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود                   وین راز سر به مهربه عالم َسَمر شود »حافظ« 

ثَمن/ َسَمن 

در امالی این دو کلمه نباید اشــتباه کرد؛ ثََمن کلمه عربی به معنای قیمت و َسَمن واژه فارسی و نام 
گلی معروف است.

که هرکه کنج قناعت به گنج دنیا داد               فروخت یوسف مصری به کمترین ثََمنی 
غلط

 ننویسیم

اشکم نیافت بوی وفا تا دلم نسوخت

هرشبنمی که می چکد از گل،گالب نیست

»اهلی شیرازی«

بیت 
روز

شرح حال عارفان قرن سوم؛ 
بایزید بسطامی

نیما طاهری

زمینه و زمانه  سعدی
ســعدی شــیرازی )6۰6- 6۹۰ه . ق( در دوره ای 
چشم به جهان گشود که ایران زمین از هر سو عرصه  
تاخت و تاز نیروهای ویرانگر زندگی اجتماعی قرار 

گرفته بود.
از ســوی غرب صلیبیان، حکومــت در حال زوال 
ســلجوقیان را هر چه بیشــتر به ســوی نابودی 
می کشــاندند. از سوی شــرق مغوالن از کشته ها 
پشته می ساختند و از درون نیز امیران و حاکمان 
محلی با باج و خراج و درگیری های خونبار داخلی، 
عرصه  زیست اجتماعی را به جهنمی سوزان تبدیل 

کرده بودند.
سعدی که آموزش های نخستین را در زادگاه خود 
فرا گرفته بود، در حدود سال 62۰ ه . ق یعنی زمانی 
که دو سالی از یورش مغوالن به ایران می گذشت و به 
گفته سعدی، جهان چون موی زنگی آشفته و درهم 
شده بود و اقلیم آرام فارس هم میدان تاخت و تاز پیر 
شاه، پسر محمد خوارزم شــاه شده بود، برای ادامه  
آموزش راهی بغداد شد و در مدرسه نظامیه  بغداد 
به فراگیری دانش پرداخت؛ اما چندی نگذشــت 
که شور ســوزان جهان گردی، هوای آموختن در 
مدرسه را از سر وی به در کرد و از بغداد راهی دیگر 
سرزمین های عربی شد. سفر به کوفه، بصره، ترابلس، 
شــام، صنعا و حجاز، هر یک بــرای او خاطره ها و 
تجربه های فراوانی به همراه داشت و از سویی موجب 

انس سعدی بـا زبان و ادب عربی شد.
سعدی و دگرگونی مبحث صوفیانه 

سعدی نخســتین شــاعر بزرگ فضای فرهنگی- 
تاریخی فارس، به ویژه شیراز است. او پیشرو عرفان 
رندانه و شاعرانه است؛ عرفان زند گی دوست و به دور 
از شطح و طامات و ادعای کشف و کرامات؛ عرفانی 
مرگ آگاه، نه مرگ پرست. سعدی با آز دنیا پرستی 
میانه ای ندارد، اما بی قرار کندن از زندگی و زمین 
نیست؛ بل زمین، این جلوه گاه نمود زیبایی ازلی و 
جایگاه شور و مستی زندگی را با اشتیاق تمام و روح 
شاعرانه سرشار خود دوست دارد. به گفته  خود او: به 
جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم 
بر همه عالم که همه عالم از اوســت. بر خالف آن 
صوفیان شاعر، دریغ  سعدی از این نیست که چرا به 
دنیا آمده و در غربت این عالم مانده است؛ بل گالیه 
دارد که چرا فرصت زند گی این همه کوتاه اســت. 
آیین اخالقی او مدارا با خلق است و نیکویی و احسان 
به آنان و ســتیز با خودآزاری زاهدانه و مردم آزاری 

حاکمان زر و زور پرســت. با آموزه های شاعرانه 
و حکمت عملی اوســت که رندی همچون یک 
شیوه  زیستی و یک جهان بینی در تار و پود فرهنگ 
جامعه تنیده شده و به ویژه به حکمت عملی زندگی 
بسیاری از سرآمدان جامعه بدل می شود. با سعدی 
است که عرفان زمینی تر و شــاعرانه تر می شود و 
در زمینه  ذهن شاعر می نشــیند. به همین دلیل، 
زندگی روزمره و روابط شــخصی و آیین زیستن با 
دیگران و ســاماندهی زندگی جمعی و راه و رسم 

کشورداری را جدی می گیرد و در باب آنها دو 
کتاب درخشان، گلســتان و بوستان را به 

رشته  تحریر درمی آورد.
حکمــت عملــی و اخالق 

وضعیت مند و وظیفه گرایانه  
سعدی 

گلستان و بوســتان سعدی 
را بــه جــرأت می تــوان 
و  نقش آفرین تریــن  از 
تاثیر گذارترین متن های 
ادب فارســی بر ارزش ها 
و باورهای مــردم ایران 
زمین دانست. تا پیش 
از ســعدی، نگاه غالب 
اندیشه مندان ایرانی به 
حکمت عملی و اخالق، 
نگاهی مطلق، انتزاعی، 
تجویــزی و آرمانی بود. 
هر چند پیش از سعدی 
هم نویســند گانی بودند 

که در قالب حکایت هایی از 
زبان حیوانات، به بیان ظرایف 

حکمت عملی پرداخته بودند؛ 
کلیلــه و دمنه و مرزبــان نامه دو 

نمونه از این آثارند. اما این ســعدی 
بود که برای نخستین بار انسان مشخص 

اجتماعــی را هرچنــد در قالــب تیپ های 
اجتماعی، در بطن شرایط و موقعیت های مشخص 
اجتماعی مد نظر و مخاطب حکمت عملی و اخالقی 
خود قرار داد. ســعدی آموزه های حکمت عملی 
و اخالق اجتماعی خــود را از واقعیت های روزمره  
جامعه و مصلحت اجتماعی افراد استنتاج می کرد؛ 
از این رو، به منطق زندگی روزمره و مسائل عملی 
و اخالقی زندگی اجتماعی می اندیشید و به آنچه 
با معاش و معاد مردمان ارتباط داشــت. در نتیجه 
باکی نداشــت که به صراحت اعــالم کند »دروغ 

مصلحت آمیز، به ز راست فتنه انگیز است«. سعدی 
در گلستان و بوستان در چند و چون کار پادشاهی و 
درویشی، عاشقی و بند گی، کسب و کار و حتی آداب 
همســری، باریک بینانه می اندیشد و از اندرزهای 
کلی و انتزاعی اخالق زاهدانه و فیلســوفانه پرهیز 
می کند. سعدی فلسفه  اخالق ازلی و ابدی نمی بافد، 
از ســر انصاف و واقع بینی در طبع بشــری خود و 

می کند و به گفته  دیگران درنگ 
خود از بیم جان و امید نان انسان سخن می گوید. 
ســعدی نه بارگاهی به پا کرد، نه مــراد حلقه ای 
مریدپرور بود، نه خلوت نشینی عافیت طلب. سعدی 
سودای طرحی نو درافکندن نداشت و درنتیجه دل 
سپرده  هیچ مدینه  فاضله ای نبود؛ وی به حاکمی 
فاضل و عادل دلخوش بود. حاکــم آرمانی وی نه 

حکیم شاه، بل شاه اهل حکمت بود. سعدی مصلح 
بود؛ مصلحی راسخ قدم. نه اهل رشوه و عشوه بود، 

چنان که خود می گوید:
بگوی آنچه دانی که حق گفته به / نه رشوت ستانی 

و نه عشوه ده
نه اهل خوف و طمع، چنان که باز خود می گوید:

ســعدیا چندان  که می دانی بگو / حق نباید  گفتن  
اال آشکار 

هرکه را خوف و طمع در کار نیست / از خطا باکش 
نباشد وز تتار

سعدی در پی برآوردن مراد دل خود نبود، 
غمخوار دل بی مرادان بود:

که مرد ار چه بر ســاحل است ای 
رفیق / نیاســاید و دوســتانش 

غریق 
من از بی مرادی نیم روی 
زرد / غم بی مرادان دلم 

خسته کرد
چو  بینم که درویش 
مســکین نخورد / به 
کام اندرم لقمه زهر 

است و درد
سعدی چون همه  
اصالح گــران، بــا 
پذیرفتــن بنیــاد 
نظم موجود بر این 
باور بود کــه تنها راه 
بــه ســامان کردن 
نابســامانی های نظم 
موجود، این است که از 
درون همین شبکه  سلسله 
مراتبی و هرم وار قدرت که 
در رأس آن پادشــاه قرار دارد و 
در قاعده  آن رعیت، باید به اصالح 
پندار و کردار شاهان و رعایا پرداخت. 
سعدی در همین راستا می کوشد چون حلقه  
واسطی میان دو قطب فرادستان و فرودستان، به 
تناوب و اقتضای حــال و موقعیت به نمایند گی هر 
ســوی این دو قطب با آن روی دگر سخن بگوید. 
سعدی به نفی رابطه شبان- رمه گی نمی اندیشید و 
با اساس رابطه  سلسله مراتبی و هرم وار فرادستان 
و فرودستان مخالفتی نداشــت. ازین رو می بینیم 
که وی حتی باب های کتاب گلستان را نیز بر پایه 
رابطه  سلسله مراتبی فرادستان و فرودستان تنظیم 
کرده است؛ بدین معنا که نخست به شرح وظایف و 

اخالق پادشاهان و حاکمان اشاره می کند و سپس 
به ســایر گروه های اجتماعی می پردازد. ســعدی 
زندگی اجتماعی را مانند ســرودن شعری در قالب 
رباعی می پندارد که دو مصراع اول آن را فرادستان 
می ســرایند و دو مصراع بعدی آن را فرودســتان. 
به زعم سعدی فرادســتان در بیت خود از اقبال و 
بی غمی خود ســخن می گویند و فرودستان نیز از 
ضرورت لطف و احسان و غمخواری حاکمان و آن 

رباعی این است:
ما را به جهان خوش تر از این یک دم نیست / کز نیک 

و بد اندیشه و از کس غم نیست
 ای آن که به اقبال تو در عالم نیست/ گیرم که غمت 

نیست، غم ما هم نیست؟!
سعدی بر این باور است که تاریخِ  این سپنج سرای، 
یعنی جامعه  بشری، چیزی جز تاریخ نوبتی حکومت 
پادشاهان نیست؛ بر این پایه امیدوار است که شاهان 
با توجه به ناپایداری حکومت خود، به عدالت رفتار 

کنند.
به نوبت اند ملوک اندر این سپنج سرای / کنون که 

نوبت تُست ای َملک به عدل گرای.
ســعدی بر این باور اســت که رعیت چو بیخ اند و 
سلطان درخت، در نتیجه به سلطان نهیب می زند 

که:
مُکن تا توانی دل خلق ریش / و گر می ُکنی، می َکنی 

بیخ خویش
دگر کشــور آباد بیند به خواب / کــه دارد دل اهل 

کشور خراب.
یا در جایی دیگر می گوید: اگر جور در پادشایی کنی/ 

پس از پادشاهی گدایی کنی. 
اما درباره  پادشاهی که پاسدار رعیت است می گوید:

شــهی که پاس رعیت نــگاه مــی دارد / حالل باد 
خراج اش که مزد چوپانی ست.

بنابر این سعدی به پادشــاهان توصیه می کند که 
پاسدار رعیت باشند:

برو پاس درویش محتاج دار / که شــاه از رعیت بود 
تاج دار.

در یک نگاه کلی شاید بتوان گفت سه اصل عدالت، 
واقــع بینــی و اعتدال گرایــی از مهم ترین اصول 
 حکمت عملی و اندیشه  سیاســی سعدی به شمار 

می آیند. 
به باور سعدی عدل و احســان و انصاف خداوندان 
مملکت، موجب امن و اســتقامت رعیت اســت و 
عمارت و زراعــت بیش اتفاق افتد. ســعدی واقع 
بینی دشمنان را بهتر از نیک بینی غیر واقع بینانه 

دوستان می داند.

بایزید از بزرگ ترین عارفان و بزرگان 
اهل تصوف اســت که بیش از دیگران 
دارای شهرت و اهمیت بوده و رفتار و 
گفتارش در همه مردان راه حق تاثیر 
کرده است؛ به این جهت داستان ها و 
ســخنان او بیش از هر صوفی و عارفی 
در کتب صوفیه و عرفا آمده و مخصوصا 
در آثار منظوم عرفانی مانند آثار عطار 

و مثنوی مولوی بیشتر جلوه گر است.
نقل است که چون مادر او را به مکتب 
فرستاد، در ســوره لقمان به این آیت 
رسید: » اَِن اشُکرلی َو لِوالَِدیَک« یعنی 
شکر گوی مرا و شکر گوی پدر و مادر 
را؛ چون معنی این آیه بدانســت، نزد 
مادر رفت و گفت در دو خانه کدخدایی 
چون کنم؟ یا از خدا درخــواه تا همه 
آِن تو باشــند، یا مرا به خــدا بخش تا 
همه آِن او باشــند. مادر گفــت تو را 
در کار خــدا کردم و حق خــود به تو 
بخشیدم؛ پس از بســطام بیرون رفت 
و سی ســال در بادیه شام می گشت و 
ریاضت می کشــید و صد و سیزده پیر 
را خدمت کــرد و از همه فایده گرفت. 
بایزید می گوید آن کار که بازپســین 
کارها دانســتم، پیش از همه بود و آن 

رضای مادر بود. 
شبی مادر از من آب خواست و به جوی 
رفتم و آب آوردم، مادر در خواب شده 
بود و شبی ســرد بود. همچنان کوزه 
دردست من فسرده شده بود گفت: چرا 
از دست ننهادی؟ گفتم: ترسیدم که تو 

بیدار شوی و من حاضر نباشم.
ا  ر بســطامی  یزیــد  با  وفــات 
سال 261 نوشــته اند. طریقت بایزید 
غلبه با ُســکر بود و پیــروان او نیز که 
فرقــه طیفوریه اند همیــن طریقت را 

دارند.

محمدعلی سپانلو، شاعر، نویســنده، مترجم و منتقد نامدار 
ادبی، دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ۹4در سن ۷۵ سالگی در 
تهران چشم از جهان فروبســت. او عضو کانون نویسندگان 

ایران و در دوره های مختلف آن فعال بود.
سپانلو از جمله چهره های برجســته ادبی معاصر است که 
اگرچه بیشتر به عنوان شاعر شناخته می شود و از آغاز دهه 
1۳4۰ خورشــیدی با مجموعه های شــعر »آه…بیابان« و 
»رگبارها« و دو منظومه »خاک« و »پیاده روها« گام به عرصه 
ادب فارسی نهاد، اما در زمینه های مختلف دیگر، از داستان 
و پژوهش ونقد ادبی تا ترجمه نیز به همان وسعت کار کرد و 

آثار متنوعی آفرید.
عالوه بر چند دفتر شعر یادشده، سپانلودر دهه ۵۰ خورشیدی 
نیز مجموعه های شعر »سندباد غائب«، »هجوم« )منظومه 
و شش شــعر دیگر(، »نبض وطنم را می گیرم« و منظومه 
»خانم زمان« را منتشر کرد. او همچنین در دهه ۷۰ به نشر 
دو مجموعه شعر »تبعید در وطن« و »حکومت شب« دست 
زد. »فیروزه در غبار«، »هیکل تاریک« )مثنوی داســتانی(، 
»پاییز در بزرگراه« و »قایق ســواری در تهران« از دیگر آثار 

منظوم اوست.
اما یکی دیگر از زمینه های گسترده فعالیت ادبی سپانلو، نقد و 
تحقیق در عرصه های شعر، قصه، رمان و نمایشنامه است. او در 
پژوهش ونقد ادبیات معاصر ایران بیش از آنکه به دسته بندی 

و مرزبندی های دقیق زمانی معتقد باشد، تاثیر گذاری سیال 
جریان های ادبی دوره های مختلف بر یکدیگر را مدنظر قرار 
می داد. کتاب های »بازآفرینی واقعیت« )تحشیه و تفسیر 1۵ 
قصه از نویســندگان معاصر(، »در اطراف ادبیات و زندگی« 
)مجموعه 22 مقاله و نقد درباره ادبیات(، »چهار شاعر آزادی« 
)پژوهشی در احوال و آثار عارف، عشقی، بهار و فرخی یزدی(، 
»در جســت وجوی واقعیت« )تفســیر و نقد 1۰ داستان از 
پیش آهنگان قصه نویسی واقعگرا در ایران( و »تعلق وتماشا« 
)مجموعه مقاالت ونقدهای ادبی( از مهم ترین آثار محمدعلی 

سپانلو در زمینه پژوهش ونقد ادبی است.
ســپانلو در پیش گفتار کتاب »نویسندگان پیشرو ایران« در 
مورد سبک نگرش خود به پژوهش و نقد ادبی می گوید: »ادوار 
ادبی نیز مانند دوران هــای تاریخی، مرزبندی کامال دقیقی 
ندارند. تاریخ نویســان، ناگزیر برخی وقایع مهم را به عنوان 
سرآغاز یک دوران قبول می کنند؛ مثل جنگ های صلیبی، 
سقوط قســطنطنیه و انقالب کبیر فرانســه که مبدأ اعصار 
تاریخی است. اما واضح است که برای هر یک از این حوادث، 
علل و موجبات قبلی وجود داشــته و علی االصول نمی توان 

رویدادی را از مقدماتش جدا کرد. 
در مورد ادبیات جدید ایران رسم است که مشروطیت را مبدأ 
بدانند؛ اما طبیعی اســت که این ادبیات خود مرهون ادبیات 
اصالح طلب و هشــداردهنده ســال های قبلی باشد. بدین 
ترتیب ریشه های نظم و نثر فارسی دوره مشروطیت در تمام 
عرصه ها از گذشته آب می خورد. از یک دید عام، ادبیات هفتاد 
و چند سال اخیر ایران، کال ادبیات مشروطه به شمار می رود؛ 
اما از یک نظرگاه تخصصی، ادبیات ویژه مشــروطیت چند و 

چون ویژه ای دارد.«

محمدعلی سپانلو همچنین یک مجموعه قصه به نام »مردان« 
در دهه 4۰ و دو دفتر در عرصه ادبیات کودکان در دهه های 
4۰ و ۵۰ به نام های »امیر حمزه صاحب قران ومهتر نســیم 
عیار« و »سفرهای سندباد بحری« )انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان( از خود برجای گذاشته است. او در 
اوایل دهه ۵۰ در گروه پژوهش کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، به تدریس نقد ادبی و برگردان برخی داستان های 

کالسیک فارسی برای کودکان پرداخت.
اما یکی از دیگر زمینه های مهم فعالیت ادبی ســپانلو، کار 
ترجمه اســت که در این کار دقیق بود و برخی ترجمه های 
اولیه خود را نیز بازنگری و تجدید نشر می کرد. او مترجم دو 
نمایشنامه »در محاصره« و »عادل ها« از آلبرکامو و داستان 
»کودکی یک رییس« اثر ژان پل سارتر است. »درمحاصره« 
را یک بار نیز با نام »شــهربندان« ترجمه کــرد. همچنین 
ترجمه های »دهلیز و پلکان« برگزیده اشعار یانوس ریتسوس، 
»آنها به اسب ها شلیک می کنند« )داستانی از هوراس مک 
کوی( و »پچپچــه ای در ظلمت« اثر اچ.بــی. الوکرانت، از 
کارهای سپانلوست. سپانلو در سال 1۹6۷، نمونه اشعار 1۰ 
تن از شــاعران معاصر ایران و مختصــری از زندگی آنها را با 
کمک »آلن النس« به فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر کرد. 
او در سال 2۰۰۳ به خاطر ترجمه هایش جایزه شوالیه نخل 
آکادمیک »لژیون دونور« را از وزارت فرهنگ فرانسه و جایزه 

»ماکس ژاکوب« )ویژه شعر( را دریافت کرد.
محمدعلی سپانلو تحصیل کرده رشــته حقوق در دانشگاه 
تهران بود و حاصل ازدواج او با پرتو نوری عال )شاعر ونویسنده( 
در دهه 4۰، یک پسر به نام سندباد و یک دختر به نام شهرزاد 

)خواننده وترانه سرا( است.

سعید نریمانی

یادی از شاعر تهرانیادی از شاعر تهران

عدی
اندیشه  سیاسی س
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جالل الدین علی محمدی که پیش تر به تیم های 
سایپا، ذوب آهن، پرسپولیس و سیاه جامگان گل 
زده بود، در هفته سیزدهم پنجمین گلش را وارد 
دروازه صنعت نفت کرد تا نه تنها همچنان عنوان 
بهترین گلزن فصل سپاهان را در اختیار داشته 

باشد که به کورس آقای گلی لیگ هفدهم وارد شود.
در حال حاضر محمد قاضی از پدیده با هفت گل، برترین گلزن لیگ برتر است و عیسی آل کثیر 

از نفت و علی علیپور از پرسپولیس با یک گل کمتر در تعقیب او هستند .
هافبک ۲۷ ساله سپاهان در حالی به موازات فصل بد تیمش، این آمار نسبتا خوب را از خود به 
جای گذاشته که در سه مسابقه از 1۳ هفته سپری شده از لیگ برتر تنها به عنوان بازیکن ذخیره 

وارد زمین شده و در یک دیدار هم اصال فرصت بازی پیدا نکرده است.

در پایان  مسابقات بین المللی بدمینتون 
جوانان؛

اصفهانی ها، بر سکوی سوم 
ایستادند

در پایــان مســابقات بین المللــی بدمینتون 
جوانان که بــه میزبانی 
ســمنان برگزار شد، 
دو عنوان ســومی 
به بدمینتون بازان 
اصفهانی رســید. 
اولین دوره مسابقات 
بین المللی بدمینتون 
جوانان اول تا چهارم آذرماه 
با شرکت ۳۷ بدمینتون باز داخلی و خارجی در 
تاالر اختصاصی بدمینتون سمنان برگزار شد 
و در پایان این رقابت هــا، بدمینتون بازان برتر 
مشخص شــدند.در مرحله فینال انفرادی این 
رقابت ها در بخش دختران ثمین عابد خجسته 
و هدیه شــمس به مصاف یکدیگــر رفتند که 
در پایان ثمین عابد خجســته توانست حریف 
خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و قهرمان 
اولین دوره مســابقات بین المللــی بدمینتون 

جوانان شود.

بعد از گذشت دو ســال از مناقشه فوتبالی ایران و عربســتان که منجر به 
برگزاری بازی نمایندگان دو طرف در کشور ثالث شده بود، کمیته مسابقات 
AFC با درخواست جدید سعودی ها و اماراتی ها علیه ایران و قطر مخالفت 
کرد.چند هفته قبل و با بدتر شدن رابطه عربستان و امارات با قطر، این دو 
کشور درخواســت جدید خود برای به میدان نرفتن در ایران و قطر را ارائه 
کردند که بعد از دالیل متعددی مانند کاهش تعداد هواداران در منطقه غرب 
آسیا به نسبت شرق آسیا و عدم تمایل اسپانسرها به سرمایه گذاری در این 
منطقه که توسط مهدی تاج برای اعضای کمیته مسابقات تشریح شد، اعضا 

کمیته مسابقات برای تعیین تکلیف این مهم وارد رایزنی شدند.
بعد از رایزنی اعضای کمیته برگزاری مسابقات در غیبت نمایندگان ایران، 
قطر، عربستان و امارات که در این پرونده ذی نفع بودند، رای گیری انجام 
شد. کمیته مسابقات AFC متشکل از نمایندگان ۱۷ کشور آسیاسی )قطر، 
چین، کره شمالی، استرالیا، ایران، عراق، ژاپن، کره جنوبی، کویت، مالزی، 
پاکستان، عربستان، سوریه، امارات، ازبکستان و ویتنام( است که ریاست آن 

را نماینده کشور قطر بر عهده دارد.
بر اســاس گزارش ایســنا؛ هنگام شــروع رای گیری در کمیته مسابقات 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، با خروج نمایندگان کشورهای ذی نفع از جلسه 
و غیبت نماینده سوریه، نماینده عراق هم در آستانه رای گیری سالن را ترک 
کرده است.غیبت نمایندگان عراق و ســوریه در حالی بود که این دو کشور 
همواره رابطه بسیار خوبی با فدراسیون فوتبال داشتند و حداقل روی رای 
آنها حساب می شــد. در نهایت بعد از انجام رای گیری، اعضا با درخواست 
عربســتان و امارات مخالفت می کنند تــا این پرونده بــرای تایید نهایی 

به هیئت رییســه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارسال شــود و در صورت موافقت 
هیئت رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
نمایندگان فوتبال ایران در فصل آینده 
تمام بازی های خانگی خــود را در ایران 

برگزار خواهند کرد.
هیئت رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
متشکل از ۲۴ نفر است که ریاست آن بر 
عهده رییس AFC یعنی شــیخ سلمان 
بحرینی است و علی کفاشیان به عنوان 
نایب رییس AFC یکی از اعضای هیئت 
رییسه اســت.۲۲ نفر دیگر از کشورهای 
هند، قطــر، ســنگاپور، چیــن، مالزی 
)دو نفر(، ژاپن، فیلیپیــن، کره جنوبی، 
بنگالدش، پاکستان، استرالیا، فلسطین، 
کره شــمالی، امارات، عربستان، مالدیو، 
ازبکستان، لبنان، افغانســتان، ویتنام و 

هنگ کنگ هستند.
با توجه بــه نفوذ فراوان ســعودی ها در 
تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
همچنین تداوم مناقشه سیاسی ایران و 

عربستان باید منتظر ماند و دید که هیئت رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با رای کمیته برگزاری مسابقات چه خواهد کرد.

وقتی عراق و سوریه ایران را تنها گذاشتند؛

پایان مناقشه»میزبانی«  در دست چه کشورهایی است؟

عراق و سوریه دو کشوری که در این سال ها همواره مورد حمایت فوتبال ایران بودند، به دالیلی در رای گیری کمیته مسابقات AFC مبنی 
بر درخواست عربستان و امارات برای بازی نکردن در ایران و قطر غیبت داشتند. با این حال این درخواست با مخالفت این کمیته همراه 

شد تا هیئت رییسه AFC پاسخ نهایی را اعالم کند.

هنگام شروع 
رای گیری در 

کمیته مسابقات 
کنفدراسیون 

فوتبال آسیا، با 
خروج نمایندگان 

کشورهای ذی نفع 
از جلسه و غیبت 
نماینده سوریه، 

نماینده عراق هم 
در آستانه رای 
گیری سالن را 

ترک کرده است

ساسان انصاری در دیدار هفته گذشته برابر تراکتور سازی 
سرانجام به طلســم گل نزدن خود در لیگ هفدهم پایان 
داد و با دو گلی که یکــی در جریان بازی و دیگری از روی 
نقطه پنالتی وارد  دروازه حریف شــد، باالخره پس از ۱۲ 
 هفته، نام خود را در بین گلزنان این فصل ســپاهان ثبت

 کرد.
 انصاری در هفته ســیزدهم با گشــودن دروازه صنعت نفت به روند گلزنی ادامه داد تا با گلزنی در دو مسابقه 
پیاپی این نوید را به هواداران سپاهان بدهد که از این پس مانند فصل قبل موتور گلزنی در اکثر هفته ها روشن 

خواهد بود.
 برعکس انصاری، ســپاهان نتوانســت به روند خوب خود ادامه دهد. تیم اصفهانی که هنوز در لیگ هفدهم 
نتوانسته دو دیدار پیاپی را با برد پشت سر بگذارد پس از پیروزی روحیه بخش هفته پیش برابر تراکتورسازی 
 پذیرای شکســتی دیگر شــد تا با قبول پنجمین باخت خود در لیــگ هفدهم دوباره شــرایط بحرانی پیدا 

کند. 

 بازیکن سپاهان
 در کورس آقای گلی

 روند خوب انصاری
 در روز بد سپاهان 

بازیکن سپاهان در کورس آقای گلی

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

شهردار اصفهان در حاشیه روز پایانی مسابقات کشتی 
آزاد قهرمانی کشور در مورد میزبانی اصفهان از این 
دوره از رقابت ها، اظهار کرد: خوشبختانه شهر اصفهان 
میزبان خوبی برای مسابقات کشتی قهرمانی کشور بود 
و موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود 
کند.قدرت ا...نوروزی با تبریک به اعضای تیم اصفهان 
به خاطر قهرمانی در این رقابت ها افزود: شهر اصفهان 

نه تنها آمادگی میزبانی از مسابقات کشوری را دارد 
بلکه آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات در سطح 
جهانی در رشته کشتی و سایر رشته های ورزشی اعالم 
می کنیم. شهردار اصفهان در خصوص احتمال میزبانی 
استان اصفهان و شهر کاشان از مسابقات کشتی جام 
باشگاه های جهان گفت: اطالعی از اینکه این میزبانی 
قطعی شده است یا خیر ندارم ولی قطعا انتخاب استان 

اصفهان به عنوان میزبان چنین مسابقاتی می تواند 
اعتبار آن را در سطح جهانی افزایش دهد و اصفهان 
ظرفیت این میزبانی را دارد. شــهرداری اصفهان نیز 
آمادگی همکاری همه جانبه بــرای میزبانی از جام 
باشــگاه های جهان را دارد، چون می تواند به پویایی 
و شــادابی اصفهان و ایجاد فضای مساعد برای رشد 
جوانان کمک کند؛ بنابراین آمادگی خود را برای کمک 
به برگزاری این مسابقات اعالم می کنیم.نوروزی در 
مورد سطح کشتی گیران اصفهانی حاضر در مسابقات 
قهرمانی کشور بیان داشــت: چون در ورزش کشتی 

متخصص نیســتم اظهارنظر تخصصی را به اهل فن 
واگذار می کنم ولی همین که اصفهان موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شد نشان می دهد مربیان، مسئوالن 
ورزش استان و کشتی گیران اصفهانی تالش خوبی در 

این خصوص انجام داده اند.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگساالن کشور در 
گروه »ج« که با حضور ۱۳ تیم و بــه مدت ۲ روز در 
سالن پیروزی برگزار شــد، با قهرمانی تیم اصفهان 
به پایان رسید.تیم های خوزســتان و سمنان هم بر 

سکوهای دوم و سوم این رقابت ها ایستادند.

شهردار اصفهان:
اصفهان آمادگی میزبانی از مسابقات ورزشی جهانی را دارد

خبر روز

 بازگشت موشک به ایران
 برای رسیدن به پرسپولیس؟

 مهدوی کیا عالقه چندانی به حضور در هیئت 
مدیره پرسپولیس ندارد.

همین چند روز پیش 
بــود کــه مهدی 
مهــدوی کیــا در 
وگویــی  گفــت 
حضــور در هیئت 
مدیره پرســپولیس را 
تکذیب کرد.  او گفته بود که 
به دلیل قراردادی که با هامبورگ دارد نمی تواند 
زمان زیــادی را برای حضــور در هیئت مدیره 
پرســپولیس بگذارد. کیا ضمن تشکر از توجه 
وزیر ورزش و جوانان، از حضور در هیئت مدیره 
پرسپولیس عذرخواهی کرده بود، اما ظاهرا این 
داستان تمامی ندارد و مسئوالن وزارتخانه عالقه 
شدیدی دارند تا از مهدی مهدوی کیا در ترکیب 
هیئت مدیره پرسپولیس استفاده کنند.با این 
حال کاپیتان ســابق فوتبال ایران یک بار دیگر 
و این بار در گفت و گو با روزنامه پیروزی گفته 
اســت که برای انجام یک کار شخصی به ایران 
آمده و این سفر ارتباطی به شایعه حضور او در 

هیئت مدیره پرسپولیس ندارد.

سوال روز

»نه« آنچلوتی به سعودی ها
کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی سابق بایرن 
مونیخ و رئــال مادرید پیشــنهاد هدایت تیم 
ملــی عربســتان در جام 
جهانــی ۲۰۱۸ را رد 
ن  بســتا عر . د کر
در پــی برکناری 
ادگاردو بائوســای 
آرژانتینی به دنبال 
جانشــین برای وی 
می گــردد. آنچلوتی 
با پیشــنهاد مالی قابل توجهی بــرای هدایت 
تیم ملی عربستان مواجه شــده بود، اما حاضر 
نشد آن را بپذیرد. آنچلوتی یکی از اصلی ترین 
گزینه هــای هدایت تیم ملی ایتالیا به شــمار 
می رود. در حال حاضر انتخاب مربی برای تیم 
ملی عربستان تبدیل به یک معضل شده است. 
برت فن مارویک که این تیم را پس از ۱۲ سال 
روانه جام جهانی کرد به علت اینکه حاضر نشده 
بود به صورت دائم در این کشــور اقامت داشته 
باشد، از سمتش برکنار شــد. بائوسا جانشین 
وی شد، اما بعد از دو ماه او هم اخراج شد. مربی 
آرژانتینی در پنج بازی دوستانه با عربستان دو 

برد و سه شکست کسب کرده بود.

اتفاق روز

  قاب روز

رونمایی از نماد چوبی المپیک 2020 توکیو

 علیرضا بیرانوند دوبار سوژه شــد؛ این بارالبته نه خبری از حاشیه 
سازی گلر ملی پوش پرســپولیس اســت و نه اینکه درباره سن و 
سال واقعی او ادعای جدیدی مطرح شــده بلکه شباهت او به یک 
بازیگر ترکیه ای علیرضا را سوژه رسانه ها کرده است. آفتاب نیوز با 
انتشار عکسی از یک هنر پیشه ترکیه ای نوشته : کاربران توئیتری 
می گویند این فرد شباهت زیادی به دروازه بان پرسپولیسی ها دارد.

بیرانوند دوباره سوژه شد
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در پیروزی صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان کرار جاسم، هافبک 
عراقی نفت نقش بسزایی داشت. او عالوه بر اینکه پاس گل اول را به 
مســعود ابراهیم زاده داد، دو گل دیگر که یکی از آنها از روی نقطه 
پنالتی بود به ثمر رساند. گل سوم صنعت نفت که کرار از روی ضربه 
ایستگاهی به ثمر رساند از گوشه محوطه جریمه سپاهان با کاتی 

دیدنی کنج دروازه سپاهان قرار گرفت و عامل برتری صنعت شد.

مردی که باخت سپاهان را رقم زد

13

آیا برانکو از پرسپولیس می رود؟
  وقتی پای 2 میلیارد پول 

در میان است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در صورت حضور 
در ازبکستان و قبول پست سرمربیگری تیم ملی 
این کشور آســیایی، حدود ۲ میلیارد تومان در 
سال درآمد خواهد داشت. ازبک ها که تاکنون به 
جام جهانی صعود نکرده اند، در حال برنامه ریزی 
برای تیم ملی خود در ۴ سال آینده هستند.آنگونه 
که در اخبار گزارش شده،    برای این منظور مربی 
خارجی مورد نظر این فدراسیون بوده و چند گزینه 
غیربومی مورد نظر بوده که یکــی از آنها، برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرسپولیس تهران است.
براساس گزارشات تکمیلی که منابع ازبکی اعالم 
کرده اند، بودجه فدراسیون برای چنین گزینشی 
از هم اکنون مشخص شده است.برهمین اساس 
ازبک ها حداکثر می توانند ســالیانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ 
هزار یورو به عنوان دســتمزد به سرمربی جدید 

خود پرداخت کنند.
در ارتباط با موضوع گزینش سرمربی برای تیم 
ملی ازبکستان، همچنین یک سایت خاور دوری 
اعالم کرده کــه برانکو در کنار 

فان مارویک، بخت 

بــی  خو
دارنــد؛ چرا که 
در آســیا موفق 
تیــم  شــدند 
تحــت هدایت 
خود رابه جام 

جهانی ببرند.

در حاشیه

 صندلی مشحون
 به چه کسی می رسد؟

سرپرست فدراسیون بسکتبال شــاید خارج از 
گزینه های پیشنهاد شده انتخاب شود.

پس از اســتعفای محمــود مشــحون، رییس 
فدراسیون بســکتبال، باید تا برگزاری انتخابات 
سرپرستی را برای این فدراسیون منصوب کند.
برهمین اســاس علی توفیق، دبیر فدراســیون 
بســکتبال در صبحت های خود اعالم کرد که او، 
احمد گوارای و برانوش نیک بین برای سرپرستی 
پیشنهاد شــده اند، اما گفته می شود در این بین 
احتمال دارد فرد دیگری انتخاب شود که شاید 
رامیــن طباطبایی باشــد؛ چراکه خــودش در 
بسکتبال سابقه داشته و در وزارت ورزش مشغول 
به کار است. مشــحون به دلیل عدم به کارگیری 

افراد بازنشسته از سمت خود استعفا کرد.

توپ و تور

 سعودی در خاک ایران
 نامــزدی بازیکــن 
اســتقالل با هنرپیشــه 

تلویزیون
 بغض کیا مقابل کرامتی 

شکست
  مهدوی کیــا : درباره 
پرسپولیس با من صحبتی 

نشده
 اســتقبال با شکوه از 

سرخ ها در خانه حریف
 جم قرمزته ، صدر مال 

پرسپولیس

 لطفا از عکس آرشیوی 
استفاده کنید

واکنش ونگر به شایعه پیوستن 
»اوزیل« به بارسا

آرسن ونگر، سرمربی آرســنال، شایعات اخیر 
در مورد پیوستن مسوت 
اوزیل، ستاره آلمانی 
تیمش، به بارسلونا 

را رد کرد.
اوزیــل تنهــا تــا 
پایــان فصل جاری 
با آرســنال قــرارداد 
دارد و به تازگی رســانه های 
اســپانیایی ادعا کرده اند که او در حال مذاکره 
با بارسلوناست و حتی پیش قراردادی هم با آنها 
امضا کرده است، اما ونگر با رد این شایعه، تاکید 
کرد که عالقه ای به فروش اوزیل و الکســیس 
سانچس، دیگر ستاره تیمش که تا پایان فصل 
قرارداد دارند، ندارد. او به خبرنگاران گفت:» من 
چطور می توانم شایعات را کنترل کنم. همه این 
بازیکنان مدیر برنامه هایی دارند که می توانند با 
هرکه می خواهند، صحبت کنند. من دغدغه ای 
ندارم و بیشتر درگیر عملکرد تیم هستم. وقتی 
تیم به خاطر عملکرد اوزیل و الکســیس خوب 
بازی می کند، آنها مورد تشویق قرار می گیرند.« 

واکنش روز

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی  مزایده عمومی

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
 poshtibani.mui.ac.ir پزشکی اصفهان به آدرس
مراجعه ویا با شــماره تلفن 0۳1-۳۷9۲4005 

تماس حاصل فرمایند.

م الف: 109328

اجاره محل اتاق پزشــک 
درمانگاه شبانه روزی بیمارستان شهید 
آیت ا... اشرفی خمینی شهر به همراه 

مجوزهای بهره برداری از آن
بانک سرمایه والیبال

ساعت - شمس
15

شبکه 
ورزش

هادرسفیلد - فوتبال
ساعتمنچسترسیتی

19:۳0

شبکه 
ورزش

والنسیا - فوتبال
ساعتبارسلونا

۲۳:15

شبکه 
سه

موناکو - پاری فوتبال
ساعتسن ژرمن

۲۳:۳0

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
5 آذر

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2292 | November 26,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: افرادی که 
دارای اصفهان کارت و کارت منزلت هســتند 
می توانند با تخفیف ویژه از آکواریوم ناژوان دیدن 
کنند.حسن شفیعی اظهارکرد: آکواریوم ناژوان 
شامل ۳۳ آکواریوم ۵ تا ۱۰ متری و تونل  ۳۵متری 

دنیای زیرآب است که شــهروندان می توانند در این محیط در کنار و باالی سر خود زیباترین و 
کمیاب ترین گونه های دریایی را ببینند و بودن در فضای اقیانوس را تجربه کنند.وی با اشاره به اینکه 
برای افرادی که دارای کارت منزلت و اصفهان کارت هستند تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شده 
است، گفت: در این طرح افراد دارای اصفهان کارت، می توانند با پرداخت ۱۳ هزار تومان مخصوص 
بزرگساالن و ۱۲هزار تومان مخصوص کودکان از آکواریوم بازدید کنند.شفیعی افزود: کارت منزلت  
نیز به تعداد ۶ نفر شارژ شده و تا ۲۰ اسفند سال جاری بزرگسال با قیمت ۱۲هزار تومان وکودکان با 

اعتبار ۱۰ هزار تومان  می توانند از این مجموعه بازدید کنند.

امیر احمد زندآور، عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان در همین رابطه 
می گوید: در حال حاضر اصفهان، ظرفیت پذیرش خودروهای موجود را ندارد 
و این درحالی است که روزانه ۵۰۰ دستگاه خودرو شماره گذاری می شود. 
ظرفیت  شهر نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است در حالی که هم اکنون 
۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در اصفهان ساکن هستند. وی ادامه می دهد: در 
این دوره از شورای اسالمی شهر نیز اعضای شورا توجه ویژه ای به مباحث 

ترافیکی دارند و امیدواریم در همین راستا بسیاری از مشکالت مردمی حل و 
فصل شود؛ البته در سال های اخیر مدیریت شهری، نهضت پارکینگ سازی 
را در دستور کار قرار داده است. در این میان برخی کارشناسان حوزه مسائل 
شــهری از ضرورت ایجاد پارکینگ های مکانیزه و طبقاتی در سطح شهر 
سخن به میان آورده اند و در همین راستا، شهرداری اصفهان با اشراف بر این 
موضوع که تمامی خودروهای سطح شهر باید مکانی برای توقف طوالنی 

مدت و پارکینگ داشته باشند، تالش های خود را برای احداث پارکینگ 
های طبقاتی و هم سطح در سراسر سطح شهر اصفهان آغاز کرده است که 
پارکینگ های همسطح و طبقاتی جلفا، وحید، احمدآباد، فاز دوم طالقانی، 
حاج آقا رحیم ارباب، هفتم محرم، فرشادی، کرمانی، جهان نما، گلزار شهدا، 
چهارراه نظر، توحید، خاقانی، نیکبخت، افتخار، شیخ بهایی، چمران، کوه 

صفه و میدان امام علی)ع( را می توان در 
شمار پارکینگ هایی نام برد که توسط 
شــهرداری اصفهان و برخی به صورت 

مشارکتی احداث شده است.
علیرضا نصر اصفهانی، دیگر عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز پارکینگ های 
مکانیزه را راه حلی برای تامین کســری 
پارکینگ شهر دانسته و می گوید: باتوجه 
به اینکه در این نوع، می توان در فضای 
محدودی چندین واحد پارکینگ مکانیزه 
ایجاد کرد، این نوع پارکینگ ها می توانند 
برای تامین کسری پارکینگ های شهری 
در مناطق پرتــردد موثر باشــند. وی 
ادامه می دهد: یکی دیگر از برنامه های 
شهرداری، امکان خرید پارکینگ برای 
سازندگان ساختمان های تجاری است 
که بر این اساس مقرر شده تا شهرداری 
برای سازندگان ساختمان های تجاری 
که امکان تامین پارکینگ را ندارند با اخذ 

هزینه های مورد نیاز در نزدیک ترین مــکان پارکینگی را احداث کند. در 
پارکینگ های مکانیزه با حذف رمپ و لوپ ها و فضای مورد نیاز برای پارک 
خودرو این امکان به وجود می آید که در زمین های کوچک بتوان پارکینگ 
احداث کرد و در واقع در نقاط مختلف شهر بخصوص بافت مرکزی که تراکم 

ساخت و ساز زیاد است شانس احداث پارکینگ های جدید باال می رود.

نقش پارکینگ های خیابانی در ترافیک شهری از نگاه شورای شهر؛

اجرای نهضت پارکینگ سازی؛ ضرورتی برای بهبود ترافیک شهر

پیدا کردن جای پارک مشکل دیروز و امروز شهروندان اصفهانی نیست. با افزایش حجم خودروهای عبور در شهر در ایام پیک ترافیک،عدم 
توجه کافی به توسعه و ساخت و ساز مناسب و استاندارد شهری از یک سو و تاکید فراوان شرکت های خودروسازی برای تولید بیشتر خودرو 
و عرضه به بازار ازسوی دیگر، باعث شده که روز به روز مشکالت ترافیکی بیشتر به چشم بیاید؛ به گونه ای که در حلقه مرکزی شهر اصفهان برای 

ایجاد ترافیک روان و کاستن از حجم ترافیک، نیاز به احداث پارکینگ های طبقاتی به خوبی احساس می شود.

مدیر خانه گرافیک حــوزه هنری اصفهان با اشــاره به 
ایجاد گــروه تصویرگران کودک اظهار داشــت: در این 
زمینه نشست نخست برگزار شد و بانک اطالعاتی افراد 
جمع آوری  و طرح موضوع شده و این کار از تهران حمایت 
می شود. در حال حاضر منتظر بررسی آنها هستیم، اما 

این روند در حال پیگیری است.
امیرمسعود حالج افزود: قرار شده فضای کاری را به ما اعالم کنند و پس از تایید نهایی تهران نمایشگاه تخصصی 

تصویرگری برگزار شود.
مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان گفت: ما در حال جهت دهی  این هنرمندان هستیم تا تصویرگران را 

انسجام دهیم تا جایی برای آنها مشخص شود و هنر خو را عرضه کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر هر کدام به صورت تک نفره کار می کنند و انسجام و تشکلی ندارند. هدف ما این است 

که در یک فضای حمایتی کار کنند که اکنون در حال آماده کردن بستر برای آنها هستیم.

با استفاده از اصفهان کارت و کارت 
منزلت صورت می گیرد؛

 مشاهد ه اعماق 
اقیانوس با تخفیف ویژه 

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری:

ایجاد گروه تصویرگران 
کودک در حال پیگیری است

خانه تاریخی در اصفهان با خاک یکسان شد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 یادمان شهدای مدافع حرم 
در اصفهان برگزار می شود

 همزمان با شهادت امام حسن عسکری علیه السالم 
و گرامیداشت هفته بسیج، یادمان شهدای مدافع 
حرم  و شهید حجت االسالم سید نبی حسینی و 
شهید محسن حججی، فردا در حسینیه بنی فاطمه  

اصفهان برگزار می شود.
این یادمان با سخنرانی آیت ا... صدیقی و با حضور 
گسترده مردم و مسئوالن همزمان با شهادت امام 

حسن عسکری علیه السالم برگزار خواهد شد. 

فرمانده جدید پایگاه شکاری 
شهید بابایی منصوب شد

امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش، طی حکمی امیر سرتیپ دوم خلبان 
محمدجعفر تک را به سمت فرمانده پایگاه شهید 

بابایی منصوب کرد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم تکریم و معارفه 
فرمانده پایگاه شهید بابایی، ضمن تبریک ریشه کنی 

داعش اظهار کرد: پیروزی های اخیر لشکر اسالم در 
برابر لشکر کفر و شکست داعش یک پیروزی بزرگ 
و راهبردی است. وی افزود: این موفقیت بزرگ، در 
حقیقت همان تحقق وعــده الهی در پیروزی حق 
بر باطل است که این بار با پیروزی جبهه مقاومت 
بر داعش و سرکردگان آن به وجود آمد. شاه صفی 
در ادامه با اشاره به موفقیت های نیروی هوایی بعد 
از انقالب اظهار کرد: تحول عظیمی در نیروی هوایی 
پس از انقالب به وجود آمد و خلبانان بزرگی در این 
بستر رشد کردند که نمونه  بارز این فرزندان غیور 
انقالب، شهید بابایی اســت که شناسنامه  نیروی 
هوایی بوده و ما امروز میراث دار این عزیزان هستیم. 

دیپلماسی علمی دانشجویان 
دانشگاه اصفهان در ترکیه

دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان به 
سرپرستی دکتر علی امیدی،استاد روابط بین الملل، 
به مدت یک هفته در دانشگاه »مرمره« استانبول 
حضور یافتند. دانشــگاه مرمره یکی از مهم ترین 
دانشگاه های ترکیه است که با ۳ هزار عضو هیئت 
علمی و ۸۰ هزار دانشجو، در زمره یکی از بزرگ ترین 
دانشگاه های جهان قرار دارد. هیئت اعزامی دانشگاه 
اصفهان متشکل از دانشجویان برتر مقطع تحصیالت 
تکمیلی گروه علوم سیاسی بوده که در کنفرانس 
علمی برگزارشــده در دانشگاه مرمره تحت عنوان 
»روابط ایران و ترکیه« به ارائه دیدگاه های خود در 
مورد روابط دو کشور در پرتو تحوالت نوین منطقه ای 

پرداختند           .
 حضور هنرمندان اصفهانی

در جشنواره فجر صنایع دستی
معاون میراث فرهنگی استان اصفها ن با اشاره به 
جشنواره فجر صنایع دستی اظهار داشت: امسال 
دور دوم  این جشنواره برگزار می شود و از کل کشور 
در این جشنواره شــرکت می کنند، سال گذشته 
هنرمندان اصفهانی در این جشنواره در رشته های 
مختلف صنایع دستی شرکت کرده و مورد تجلیل 
قرار گرفتند.جعفــر جعفرصالحی افــزود: آثاری 
که در این جشنواره شــرکت داده می شوند، باید 
ویژگی هایی داشته باشند؛ خالقیت و نوآوری داشته 
و در بسته بندی مناسب قرار گرفته باشند. معاون 
صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه نام جشنواره »فجر« است و مفهوم طلوع  و 
شــروع  دارد، باید دنبال کارهای خالقانه و رویکرد 
جدید باشند. وی بیان کرد: اهداف این جشنواره به 
نمایش درآوردن آخرین دستاوردهای صنایع دستی 
و هنرهای سنتی، آشنایی با هنرمندان جوان و کشف 

استعدادهای نو در عرصه صنایع دستی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
معیشت مردم اصفهان بایدمورد 

توجه قرار گیرد
 حجت االسالم سالک در بازدید از خبرگزاری فارس 
در اصفهان اظهار کرد: در نخســتین دیداری که 
نمایندگان استان اصفهان با استاندار جدید اصفهان 
داشتند، مشخص شد که اولویت های استان اصفهان، 
آب، آلودگی و بیکاری است که در جلسه با استاندار 
جدید اصفهان واگذاری و ســاماندهی زاینده رود 
به عهده صنف کشاورزان شرق و غرب شهر اصفهان 
گذاشته شد که از هدر رفت آب جلوگیری خواهند 
کرد و بحث مصوبات 9 مــاده ای در مورد حقابه ها 

اجرایی خواهد شد.
جاری بودن زاینده رود، وعده دو سفر رییس جمهور 
به اصفهان است که هنوز محقق نشــده؛ البته در 
مســئله زاینده رود، کشــاورزان و زحمت کشان 
حقابه داران اصلی هســتند. خســارت یا ســهم  
حقابه داران اصفهانی باید به زودی پرداخت شــود؛ 
چراکه تقســیم بندی آب اســتان اصفهان میان 
بخش های صنعت، شرب و کشــاورزی مشخص 

شده است.
محسن مهرعلیزاده، موضوع آب را اولویت خود در 
اســتان اصفهان قرار داده است. معیشت مردم نیز 
یکی از مطالبات اصلی ما از دولت است و من به عنوان 
نماینده مردم اصفهان شدیدا راجع به معیشت مردم 

نگران هستم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
حمل ونقل عمومی، رکن اول 

عدالت اجتماعی است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: حمل و نقل عمومی رکن اول امنیت، توسعه و 
عدالت اجتماعی است؛ بنابراین اگر بخواهیم در حوزه 
عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و امنیت مردم گام 
برداریم، باید به حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس 

و مترو، بهای بیشتری داده شود.
قدرت افتخاری اظهارکرد: حمــل و نقل عمومی 
رکن اصلی حمل و نقل شــهری به شمار می رود و 
اتوبوسرانی نیز در جایگاه نخست حمل و نقل عمومی 

شهرهای کشور و حتی دنیا قرار دارد.
وی نگاه تخصصی به بخش حمل و نقل عمومی را 
یک الزمه و اصل اساسی دانســت و یادآور شد: در 
گذشته نگاه تخصصی به این بخش و راهبران اتوبوس 
کمتر بوده است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه، از حمل و نقل عمومی به عنوان رکن 
اول امنیت، توسعه و عدالت اجتماعی یاد کرد و ادامه 
داد: اگر بخواهیم در حوزه عدالت اجتماعی و توسعه 
پایدار و امنیت مردم گام برداریم، باید به حمل و نقل 
عمومی به ویژه اتوبوس و مترو، بهای بیشتری داده 
شود.وی اضافه کرد: خروجی این نگاه تنها جابه جایی 
سالم با رعایت مسائل زیست محیطی نیست؛ بلکه 
باعث توســعه عدالت، امنیت و آرامش و رفاه مردم 
خواهد شد. افتخاری ادامه داد: از سوی دیگر اگر می 
خواهیم هزینه ای در این زمینه  صرف کنیم، باید با 
این نگاه توأم باشد چرا که هیچ سیستم حمل ونقل 
عمومی در دنیا نمی تواند به لحاظ مالی پاسخگوی 
نیازهای خود باشد؛ اما از منظر اجتماعی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی خروجی هایی دارد که با هیچ 

رقم و عددی قابل قیاس نیست.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان:
روزانه ۲۰ هزار نفر از قطار شهری 

استفاده می کنند
مدیر عامل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
اظهارکرد: با توجه به قولی که شهردار اصفهان برای 
سرویس دهی بهتر به شهروندان و کاهش سرفاصله 
زمان حرکت رام های قطار شــهری داده بودند، از 
اول آذرماه این مهم عملی شد و سرفاصله حرکت 
رام های قطار شــهری از ۲۰ دقیقه بــه ۱۵ دقیقه 
کاهش پیدا کرد. علیرضا فاتحی  یادآور شد: جدول 
زمان بندی حرکت رام های قطار شــهری اصفهان 
در تمام ایستگاه ها و در سایت سازمان موجود برای 
شهروندان قابل مشاهده است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر روزانه ۲۰ هزار نفر از شهروندان اصفهانی با 
مترو جابه جا می شوند که امیدواریم با برنامه ریزی ها 
و کاهش سرفاصله ها، شــهروندان بیشتری از این 

وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند.

سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(  اصفهان با صدور 
پیامی، پیروزی جبهه مقاومت و شکست تروریست های داعش در سوریه و 
عراق را تبریک گفت. در این پیام آمده است: پیروزی باشکوه جبهه مقاومت 
با رهبری حکیمانه و مدبرانه امام خامنه ای که مصداق حقیقی آیه شریفه 
»َفاْسَتِقْم َکما أُِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَک« بود، قدرت پوشالی و هیمنه نظام 
استعمار و محاسبات امپریالیسم جهانی و دولت های مرتجع و دست نشانده 
منطقه را در هم فروریخت. فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج(  اصفهان 

تصریح کرده است: خبر مسرت بخش این پیروزی بزرگ که با کمک های 
مستشاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی و رشادت ها و جان فشانی های 
مجاهدین راستین سرزمین های اسالمی در قالب تیپ های فاطمیون، 
زینبیون، حیدریون، حزب ا... و دیگر همراهان این جبهه به دست آمد، 
ثمره خون شهیدانی است که در پاسداری از حریم اهل بیت)ع( با تأسی 
به موالی شهیدشان آقا اباعبدا... الحسین )ع( از بذل ذره ذره وجودشان 
دریغ نکردند و در این راه قساوت، سنگدلی و اعمال غیر اسالمی و انسانی 

دست نشانده ها و تفاله های استکبار، کوچک ترین خللی در عزم و هدف 
واالی آنان و خانواده های معظم و معززشان ایجاد نکرد. در بخش دیگری از 
این پیام آمده است:حال که دست الهی بار دیگر قدرت خود را با سیلی زدن و 
شکست تروریست های تکفیری و برچیده شدن بساط این جریان منحرف 
و سفاک به جهانیان نشان داد، امید است این پیروزی با تقویت وحدت و 
انسجام داخلی و همدلی و همراهی همه مسلمانان واقعی و راستین منطقه 

سد محکمی در برابر توطئه های دشمنان اسالم ایجاد نماید.

فرمانده سپاه استان اصفهان:
دست الهی قدرت خود را با شکست تروریست های تکفیری به جهانیان نشان داد

 بی توجهــی مدیر کل میراث اصفهان به هشــدار 
فعاالن میراث فرهنگی و رســانه، منجر به تخریب 

تمام بنای ثبت ملی نائل شد.
در حالی که فعاالن میراث فرهنگی شهر اصفهان با 
جزئیات از تخریب بنای تاریخی نائل خبر داشتند 
و هشدارهای الزم را داده بودند، مدیر کل میراث 
فرهنگــی اصفهان تخریــب این خانــه را در حد 
یک دیوار دانســت؛ تا زمانی که سرگرم جشنواره 
گردشگری زعفران است، این بنای تاریخی مربوط 

به دوره صفوی با خاک یکسان شود.
روز چهارشنبه همزمان با تخریب بخشی از بنای 
تاریخــی خانه نائل در شــهر اصفهــان، فریدون 
الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
در گفت و گو با میزان، این تخریب را مربوط به یک 
دیوار دانست و گفت: همسایه ها برای تعریض یک 

کوچه این دیوار را تخریب کرده اند.
یگان حفاظــت بازدید کــرده و پیمانــکار برای 

دیوار کشی به محل فرستاده شده است.
در حالی کــه مدیر کل میــراث فرهنگی اصفهان 

مدعی بازسازی دیوار شــده بود، روز جمعه تمام 
 این خانه به دســت عوامل ناشناسی تخریب شده 

است. 

این تخریب در حالــی رخ داده که مالک این بنای 
ثبت ملی، سازمان میراث فرهنگی است و مشخص 
نیست به چه دلیل با وجود هشدار تخریب عوامل 

و مدیران این سازمان، اقدامات الزم را برای حفظ 
این بنای تاریخی انجام نداده اند. 

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان پس از تخریب 
کامل این بنا از پیگیری جدی آن خبر داده و مدعی 
شــده که این بنا به درخواست همسایه ها تخریب 
شده است.تطبیق تصاویر این بنای تاریخی حاکی 
از این است که از ابتدا مخربان این بنا بخشی از آن 
را تخریب کرده بودند و موضوع فراتر از تخریب یک 
دیوار بوده و پس از پیگیری نشدن این تخریب، آنها 

تمامی بنا را تخریب کرده اند.
گفتنی اســت براســاس قانون هر کس به تمام یا 
قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های 
فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت  رسیده اســت، یا تزئینات، ملحقات 
تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب 
یا موجود در اماکن مذکور)که مســتقال نیز واجد 
حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد( آسیب 
برساند، عالوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از 

یک تا ده سال محکوم می شود.

وقتی مدیرکل میراث سرگرم گردشگری زعفران است؛
خانه تاریخی در اصفهان با خاک یکسان شد

 در حال حاضر 
اصفهان، 

ظرفیت پذیرش 
خودروهای 

موجود را ندارد و 
این درحالی است 

که روزانه ۵۰۰ 
دستگاه خودرو 

شماره گذاری 
می شود
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امام  علی  عليه  السالم :
اخالقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گرداند.

یکشنبه 5 آذر 1396|7 ربیع االول 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2292| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2292,  November  26
 2017 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

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

نشانی: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

افتتاح بیست و سومین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری و مخابرات

تجلیل ازکارنامه 15 ساله استاد عباس جواهری ) تعزیه خوان (

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور

هفتهای
که
گـــذشت

                        مهدی زرگر/ زاینده رود

حجت االسالم پناهیان:
 مبارزه با هوای نفس روح انسان را قوی می کند و 
کسی که روحش قوی باشد از زندگی  بیشتر لذت 
می برد. بعضی ها آن قدر با هرزگی و عدم مبارزه با 
نفس، روح خود را ضعیف کرده اند که از لذایذ اولیه 
زندگی خودشان هم لذت نمی برند؛ اینها چون 
از نظر روحی قوی نیســتند از زندگی خود لذت 

نمی برند؛ لذا سراغ گناه می روند تا به خیال
 خود لذتی ببرند.

نمایشگاه دستاورد های  بسیج استان اصفهان

جدول شماره2292

افقی
1- افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها - دومین 
تولیدكننده نفت در اوپک با ظرفیت تولید 7درصد از 
تقاضای بازار جهانی - سازمان كشورهای صادركننده 
نفت  دنیای سوم با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست 

نفتی
2- بخشــی از لباس - از فلزات اساسی در بازارهای 

جهانی - زه و زاد
3- رمزینه - وزرای خارجه كشــورهای 1+5 درباره 
انرژی هسته ای ایران در این مجمع گفت و گو كردند 

- ماهی فروش
4- جمع »مدرسه« - راكب - ریشه

5- شهری قدیمی در خراسان - وحشی - مسابقه - 
بخشی از كتاب

6- از روی قصد - در حال دویدن - پناهگاه رزمندگان
7- زنده شدن مردگان در قیامت - كمیاب - محل و 

مكان - زنده
8- نام شــهری در غرب كنیا و مقر »رایال اورینگا« 
كاندیدای شكست  خورده  انتخابات ریاست جمهوری 

- بزرگ ترین معدنكار مس در جهان
9-تصدیق انگلیسی - تپانچه - بسیار بخشنده - فاسد

10-استخوانی در جمجمه - اجاره دهنده - خرس 

استرالیایی
11- نگاه كوتاه - خرگوش - غرور - نفرین كردن

12- حرف دهن كجی - اقتصاد دان انگلیسی متولد 
1883 و صاحب  اثر »نظریه  عمومی درباره اشتغال 
بهره پول« - اولین فروشــگاه  زنجیره ای در ســال 

1852میالدی
13- یاری گر - یک رنگ - از سازهای كوبه ای

14- از مواد شیرینی و بستنی - از شهرهای توریستی 
- از مواد افیونی

15- نمایش - دست نخورده-  مفتش
عمودی

1- باغ انگور - شركت تولید كننده سمند در بالروس

2-  مرجان - از دســت دادن ســرمایه در تجارت - 
پیشوند سال و روز

3- عریان - برابر - از دورقمی ها - خودروی وطنی
4- از توابع استان یزد - راستی - موجود

5- تخته بازی - همان بس است - برج معروف پاریس
6- از القاب اشــرافی اروپایی - اثر رطوبت - از توابع 

آذربایجان شرقی
7- ناامید - از شــاخص های بورس معروف آمریكا - 

پسوند شباهت
8- اجاره - توده - واحدی در طول - مخفف »بود كه«

9- از حروف الفبای انگلیسی - ماهر در سواری گرفتن 
از اسب - آسان شده

10- هیاهو و خروش لشكر به هنگام یورش - دوستی 
- آتش

11-  دست سودن - پدربزرگ - از آتش زنه ها
12- از محصوالت صادراتی ایــران - فنی در ورزش 

كشتی - پرنده ای خوش آواز
13- آوایی كه از ارتعاش تار ساخته می شود - شهر 

توت - درختكی از تیره فلفل - حرف تردید
14- عقب - ترخیصه - درخت اعدام

15- كمیسریا - بزرگ ترین واگذار كننده وام مسكن 
در انگلستان.
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