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شهر با شهدا، شناسنامه دار می شود
  همزمان با هفته دفاع مقدس  از سردیس شهیدان »خرازی« و »غازی« رونمایی شد
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 بر اساس اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استان»اصفهان« 
در صدر حمل بار در سال 96 قرار دارد؛

تهران جا ماند

اصفهان پیشگام در عرصه طرح پیاده سازی 
هتلینگ

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:
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 اجرای طرح کنترل و نظارت پلیس اصفهان
 بر مهدکودک ها

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:

5
گالری اکنون / مدیا طراحی
در این میان که زیسته ایم
 31 شهریور الی 5 مهر

مغزهای کوچک زنگ زده  
کارگردان: هومن سیدی
پردیس سینمایی چهارباغ

روز جهاني گردشگری؛
امروز  بازدید از موزه ها  و اماکن 
فرهنگی تاریخی رایاگنه ! پس 
بی بهانه  موزه گردی کنیم!

وقتی  قدر»امنیت« را نمی دانیم؛ 

هم »فحش« می خورند و هم »گلوله«!
قبول، حال مان حال خوشی نیســت. تعارف هم نداریم . 
به قول آیت ا... نوری همدانی، وقتی اوضاع »سیاه« است، 
نمی شود که مدام بگوییم نباید »ســیاه نمایی« کرد. اصال نیازی به سیاه 
نمایی نیســت وقتی اوضاع اقتصاد مملکت ســیاه اســت و با یک تهدید 
 یا توئیت در آن ســر دنیا، اینجا قیمت دالر پرواز مــی کند)!( و هیچ کس

صفحه   2 هم پاسخگو نیست...
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شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان 
»سهامی خاص«

آگهی  مزایده

شرکت کشــت و دام مجتمع امداد اصفهان ) سهامی خاص ( در 
نظر دارد تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی و گوساله نر پایه صد 
کیلوگرم را از طریق مزایده بفروش برساند؛ متقاضیان برای بازدید 
دامها و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده حداکثر تا 5 روز 
از تاریخ آگهی می توانند به دفتر شرکت مراجعه نمایند؛ جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 42750300-031 تماس 

حاصل نمایید.

سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان

  گام به گام تا براندازی کامل 
خانوارهای کارگری!

وقتی نفس تولیدکنندگان توسط بانک ها 
گرفته می شود؛
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 خبر شهادت برخی رزمنده ها زودتر از نامه
 به خانواده ها می رسید

روایت پستچی قدیمی شهر از دوران دفاع مقدس؛
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 کنار  مبارزه و پیکار با دشمن در زمانی که جنگ تمام شئون انسانی و رفتارهای جامعه را خود ذوب می کند از ارزش بسیار باالیی برخوردار بود، به نوعی واژه هایی که در 
نامه نگاری جنگ در

آن لحظه های حساس و پرتنش بر سفیدی کاغذ نامه نقش می بست عصاره تنهایی و مائده روحانی رزمندگانی بود که می خواستند خبر ســامتی یا واگویه های دلتنگی خود را به خانواده، 

دوستان و آشنایان خود هدیه دهند. 

با پایان یافتن جنگ و گذر از آن سال های عشــق و خون، این نامه ها نیز به بخش هایی از تاریخ سرزمین ما تبدیل شدند که بررسی آنها به دلیل شرایط حاکم برنگارش شان اهمیت می یابد؛ 

چرا که این دست نوشته ها که در شرایطی مانند چند دقیقه قبل از عملیات، هنگام غروب آفتاب و یا در اردوگاه اسارت با هماهنگی صلیب سرخ نوشته شده اند در بکرترین حاالت روحی خلق 

شده  و امروزه در  زمره منظومه های حماسی، عرفانی و عاشقانه ای به  شمار می روند که از نظر تاریخی و هویت ملی ارزش می یابند.

اگرچه نامه نگاری این روزها با گسترش تکنولوژی که مرزها را درنوریده، واژه ای نا آشنا به نظر می رسد اما در دوران هشت ساله جنگ، تکه هایی از یک کاغذ و واژه هایی که روی آن به نگارش 

در می آیند مرهمی بر دوری و جدایی بود و از این رو در روزهای دفاع مقدس به سراغ یکی از پستچی های قدیمی شهر رفتیم.

»حسن حاجی محمدی« که چندین سال در جبهه های جنوب به عنوان رزمنده حضور داشته اســت در گفت وگو با »زاینده رود« درباره اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس، نامه های 

رزمندگان که از جبهه و مناطق عملیاتی ارسال می شد، چگونه به دست خانواده های آنها می رسید، می گوید: معموال یک نفر در هر قسمتی مسئولیت گرفتن نامه ها از رزمندگان و ارسال 

آنها را بر عهده داشت که نامه ها و وصیت نامه ها را از آنها تحویل می گرفت و به بخش تعاون می رساند و در آن جا نامه ها به پست فرستاده می شد.

حاجی محمدی همچنین درباره اینکه دست نگاشته های شهدا، رزمندگان و آزادگان در چه کاغذ و پاکت نامه یا صندوق پستی به دست خانواده هایشان می رسید ، می گوید: در دو یا سه سال 

آغازین جنگ نامه ها و دست نگاشته های ارسالی رزمندگان از سوی جبهه روی هر ورق یا پاکتی که رزمندگان تهیه می کردند نوشته شده و از طریق پست ارسال می شد ولی  از سال 1362 به 

بعد  نامه ها روی پاکت های »پست جواب قبول« که در آن صفحه ای برای نگارش متن نامه به چشم می خورد، نوشته می شد.

وی در پاسخ به اینکه  این پاکت ها به چه شکلی بوده است می گوید: این پاکت ها در طرح و شکل های مختلف بین رزمندگان توزیع می شد که رغبت نگارش نامه را برای رزمندگان فراهم می کرد.

این رزمنده قدیمی شهر درباره اینکه چگونه این پاکت ها در اختیار رزمندگان قرار می گرفت، می گوید: پاکت ها معموال از سوی واحد تبلیغات یا پشتیبانی جنگ و گاه از سوی موسسات خیریه 

و انجمن های صنفی در اختیار رزمندگان قرار می گرفت.

حاجی محمدی می افزاید: معموال تصاویر حضرت امام)ره(، حرم امام حسین)ع(، قدس شریف، ادوات جنگی، گل یا تصاویر رزمندگان و حتی کلمات قصار امام و احادیث روی آنها چاپ شده 

بود.همچنین در مواردی هم آرم سپاه، ارتش و جهاد سازندگی زینت بخش پاکت های نامه  بود. صندوق های پستی موجود در جبهه نیز عموما جعبه های خالی مهمات بود که روی آنها کلمه 

»post« نوشته شده بود. رزمندگان می توانستند روزانه یا چند روز یک بار نامه های خود را درون این صندوق ها بیندازند و آنها را به واحد تعاون یا پشتیبانی جنگ بسپارند تا خانواده ها را از 

چشم انتظاری درآورند.

وی در ادامه با بیان اینکه عمدتا موضوع نامه ها شبیه به یکدیگر بود می گوید: مخاطب خاص رزمندگان در سطر اول نامه هایشان، امام خمینی )ره( و شهدا بودند و بعد معموال والدین و همسر 

و در بخش های دیگر نامه برادر یا خواهران شان مخاطب قرار می گرفتند.

حاجی محمدی می افزاید: معموال توصیه هایی مانند:»امام را تنها نگذارید«،»خواهرم حجابت را حفظ کن«، و... در این نامه ها بیشتر از هر چیز دیگری به چشم می خورد. خاطرات رساندن نامه 

های رزمندگان به خانواده هایشان نیز از جمله مواردی است که می تواند برای نسل های بعد از جنگ تحمیلی جذاب باشد، حاجی محمدی به خاطر نوع مسئولیتش در جبهه که مسئول 

واحد بوده و نامه  های رزمندگان را جابه جا می کرده است در این باره هم می گوید: از آن جایی که مدت زمان زیادی نزدیک  به سه الی چهارماه طول می کشید که نامه یک رزمنده 

به دست خانواده اش برسد بسیار پیش می آمد که پیش از رســیدن نامه، خبر شهادت همان رزمنده به خانواده اش می رسید که توصیف چنین خاطراتی حتی 

پس از گذشت سال ها از جنگ نیز سخت است.

وی ادامه می دهد: این اتفاق چندین بار برای خود من پیش آمد که پیش از آن که نامه را به دســت خانواده ای 

برسانم، آن رزمنده به شهادت رسیده بود و من می ماندم و یک نامه.

خبر شهادت برخی رزمنده ها زودتر از نامه به خانواده ها می رسید
روایت پستچی قدیمی شهر از دوران دفاع مقدس؛

سمیه مصور

حجت الـه کرمی نـژاد، یکی از رزمنـده هـا و آزادگان اهل شهرسـتان بدره 

اسـتان ایام اسـت کـه در روزهـای پایانی جنـگ ایـران و عـراق زمانی که 

به عنوان سـرباز وظیفـه در جبهه های خوزسـتان مشـغول انجـام خدمت 

بوده بـه اسـارت نیروهـای عراقی در مـی آید.

»به خدمت دایـی گرامـی و از دل و جان بهترم، سـلطان مـراد همتی؛ پس 

از تقدیـم سـام و احوالپرسـی امیدوارم کـه حالت خوب باشـد و همیشـه 

شـاد و خـرم و خوشـبخت روزگار بـوده و باشـید و امیـد اسـت در زندگـی 

روزمـره از جمیـع بلیـات سـماوی و عرضی محفـوظ و مصـون باشـید و از 

سـامتی که بـزرگ ترین نعمـت الهی اسـت، برخـوردار باشـید.

و ای بـرادر گرامـی اگـر از وضـع بنـده و ایـن منطقـه جنگـی بخواهیـد با 

اطاع شـوید بحمـدا... حـال ما خـوب اسـت و جـز دوری از شـما ناراحتی 

دیگـری در بیـن نیسـت و مـن در عصرهمـان روز اول کـه بـا حـق مـراد 

همتـی از خانـه آمدیـم ، رسـیدیم منطقـه کـه اوضـاع چنـدان آرام و قابل 

تعریفـی هـم نـدارد. در مـورد آن 5 روز غیبـت هم هر طـوری که بـود آن 

را رفـع و رجـوع نمـودم کـه در چنـد روز باقـی مانـده از خدمتم مشـکلی 

برایـم پیـش نیایـد، ولـی در مـورد غیبـت های حـق مـراد اطاعـی ندارم 

 
چکار کرده.

مـا در حـال حاضـر در منطقـه جنگـی خرمـال و نزدیکـی پاسـگاه زیـد 

هسـتیم و بـر اسـاس خبرهایی کـه از گوشـه و کنـار به مـا می رسـد عراق 

گفته اسـت کـه بـه زودی عملیـات خواهـد کرد تـا ایـن منطقـه را تصرف 

کند لـذا مـا چنـد روزی اسـت که بـه همیـن خاطـر در حـال آمـاده باش 

کامـل هسـتیم. همانطـوری کـه در اخبـار شـنیده اید عـراق بعـد از قبول 

قطعنامه در سراسـر جبهه ها دسـت بـه حمله زده اسـت و مناطـق زیادی 

را هـم تصرف کـرده اسـت و شـاید این بـار نوبت بـه اینجا رسـیده باشـد و 

در روزهـای آینـده خبرهایش را بشـنوید. به هـر صورت اگر تـک عراقی ها 

صـورت بگیـرد و اتفاقاتـی در اینجـا بیفتد شـما هـم از طریق اخبـار رادیو 

باخبر مـی شـوید و اگر زمانـی سـراغ مـن را خواسـتید از اینجـا بگیرید به 

ایـن آدرس مراجعـه کنید:

اهواز- دژبانی آب تیمور- گردان 105-گروهان سوم

ایـن آدرس را نزد خـودت نگهدار کـه حتما الزم تـان می آید و امید اسـت 

با رسـیدن این نامـه مـژده سـامتی خـود و دیگربـرادران را برایم ارسـال 

فرماییـد و بنویسـید کـه مردم آنجـا در چـه وضعیتی هسـتند چـون ما در 

اینجا هـر لحظـه در انتظـار نامه و اخبـار آنجا هسـتیم.

 در پایـان از قول من بـه خدامراد، محمـد مراد، نورمـراد، عسـکر، پیرمراد، 

شـیخ مراد،حاجی گلمراد لطفی و پدر و مادرم و دیگر دوسـتان و آشـنایان 

سام برسـانید. بیشـتر از این سـرتان را درد نمی آورم.«

حجت الـه کرمـی نـژاد یک هفتـه بعـد از نوشـتن ایـن نامـه در حالـی که 

چنـد روزی بیشـتر بـه تمـام شـدن خدمـت سـربازی اش نمانـده بـود به 

همـراه تعـدادی دیگـر از همرزمانـش بـه اسـارت درمـی آیـد و صفحاتـی 

دیگـر از زندگـی اش کـه آمیختـه ای از رنـج ، سـختی و انتظار اسـت رقم 

مـی خـورد .

آخرین نامه قبل از اسارت؛

اینجا به زودی تصرف خواهد شد

عباس دوران، خلبان جنگنده های دوران دفاع مقدس بود  که در صبح 30 تیرماه ســال 

1361 پس از بمباران پاالیشــگاه بغداد هواپیمای خود را به محل برگزاری اجاس سران 

غیرمتعهدها کوبید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

متن نامه شهید عباس دوران به همسرش:

خاتون من، مهناز خانم گلم، سام، بگو که خوب هستی و از دوری من زیاد بهانه نمی گیری 

برای من نبودن تو سخت است ولی چه می شــود کرد جنگ ، جنگ است و زن و بچه هم 

نمی شناسد .

نوشته بودی دلت می خواهد برگردی بوشهر، مهناز به جان تو کسی اینجا نیست همه زن و 

بچه هایشان را فرستادند تهران و شیراز و اصفهان و ...

خیلی فرصت کم می کنم به خونه سر بزنم، حتی فرصت دوش گرفتن را هم ندارم، دوش که 

پیشکش، پوتین هایم را هم دو سه روز یکبار هم وقت نمی کنم از پایم خارج کنم.

علی که اون همه خوش تیپ بود رفته موهایش را از ته تراشیده من هم شده ام ، شبیه آن 

درویشی که هر وقت می رفتیم چهارراه زند آنجا نشسته بود. بچه های گردان یک شب دست 

و پایمان را گرفتند و انداختند توی حمام، آب را هم رویمان باز کردند اولش کلی بد و بیراه حواله شان کردیم اما بعد فکر کردیم خدا پدر و مادرشان را بیامرزد چون پوتین هایمان 

را که درآوردیم دیدیم الی انگشت هایمان کپک زده است.

مهناز مواظب خودت باش ، این حرف ها را نزدم که ناراحت بشی باالخره جنگ است و وضعیت مملکت غیرعادی.

نمی شود توقع داشت چون یک سال است ازدواج کردیم و یا چون ما همدیگر را خیلی دوست داریم جنگ و مردم و کشور را رها کرد و آمد نشست توی خانه....

دوستت دارم خیلی زیاد.

همسرت عباس

مهر59

سالروز شکست حصر آبادان گرامی بادنامه عاشقانه »عباس دوران« به همسرش
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ویژه هفته 

دفاع مقدس چهل و هشت
هرشب ساعت 23

در این برنامه مسعود ده نمکی، کارگردان 
سینما و رزمنده دفاع مقدس به عنوان 
کارشناس- مجری رو در روی فرماندهان 

و مسئوالن دفاع مقدس قرار می گیرد.

ود
ه ر

ند
زای

ی/ 
شار

اف
ضا 

یر
عل

            
            

3



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2523 | پنجشنبه 5 مهر 1397 | 17 محرم 1440

قبول، حال مان حال خوشی نیست. تعارف هم 
نداریم . به قول آیت ا... نوری همدانی، وقتی 
اوضاع »سیاه« است، نمی شود که مدام بگوییم 
نباید »سیاه نمایی« کرد. اصال نیازی به سیاه 
نمایی نیست وقتی اوضاع اقتصاد مملکت سیاه 
است و با یک تهدید یا توئیت در آن سر دنیا، 
اینجا قیمت دالر پرواز می کند)!( و هیچ کس 

هم پاسخگو نیست. 
حوادث تلخ جاده ای ، دریایی و هوایی هم مزید برعلت 
شده تا هرچندوقت یکبار، ایران مان لباس سیاه به تن 
کند و داغدار ازدست دادن مردمانش شود. از آن سو 
وقتی در دل تمامی این سیاهی ها، »امنیت« وطن ، 
بزرگ ترین دلخوشی و سپیدی روز و روزگار ماست، 
حق داریم وقتی می شنویم وسط رژه نیروهای مسلح 
در گوشه ای از کشورمان ، در روز روشن تروریست ها 
نظامی و غیرنظامی را به گلوله می بندند، نگران تر از 
همیشه باشیم؛ اما حق نداریم فرصت را برای تاختن 
به آنها که چه قبول شان داشته باشیم و چه نداشته 
باشیم، حافظ امنیت ما و مرزهای این کشور بوده اند 
و هستند، مناســب بدانیم و بخواهیم از آب گل آلود 
ماهی بگیریم. این کشور به برکت خون شهدا و جان 
پناه شدن سربازان گمنام امام زمان)عج( و نیروهای 
مسلح، هنوز هم امن ترین کشــور در دل خاورمیانه 
است و دشمن همین »امنیت« را هدف گرفته است. 

به بهانه حادثه تلخ اهواز، این روزها عده ای با تمسخر 
و کنایه و گالیه از کشوری می گویند که شاید خیلی 
چیزها ندارد اما »امنیت« دارد! همان سلبریتی هایی 
که عارشان می آید فرزندان شــان را در ایران به دنیا 
بیاورند و حاال دایه دلســوزتر از مــادر برای »ایران« 
شده اند و بعید است اگر روزی روزگاری جنگی در این 
سرزمین دربگیرد، حاضر به ردشدن از صد فرسخی 
محل خطر باشند و ایران برایشان فقط یک »خاطره« 
خواهد شد مثل همان سلبریتی های قبل انقالبی که 
بعضی هایشــان از چندماه مانده به انقالب، وقتی بو 
بردند خبرهایی در راه است، مال و جان خودشان را 
برداشتند و فرار کردند و حاال »ستاره«)!( شده اند و 
برای بازگشت شان به کشور، اینجا در ایران کمپین 

راه می اندازند!
اینها ســتاره های وقتِ  خوشــی و امنیت هستند . 
مدعیان اهل »شور« و »شــعار« . نباید آنها را جدی 
گرفت. کرمانشاه که زلزله می آید، برای »خودنمایی« 

وسط میدان هستند و پول 
جمع می کننــد و دولت 
 و نظــام را به بــاد انتقاد 
می گیرند که توان حمایت 
از مردمــش را نــدارد . 
میلیاردهــا تومــان پول 
 مردم را می گیرند و بعد هم 
مــی روند ســراغ ســوژه 

بعدی و توئیت های بعدی . »نرگس کلباســی« در 
کرمانشــاه می ماند و نه گالیه می کند نه کنایه می 
زند. فقط کمک می کند؛ اما »ستاره« نمی شود چون 
اینجا سلبریتی هایی داریم که برای کشته شده های 
حوادث تروریستی در »فرانســه« پیام تسلیت می 
گذارند و تروریسم را محکوم می کنند؛ اما عکسی از 
 شمع روشــن کردن لبنانی ها برای شهدای اهواز در 

صفحه های شان نمی بینیم! 
راستی!  فرانسوی ها برای شهدای حادثه تروریستی 

اهواز شمع روشن نکردند!
نه اینکه انتقاد نداریم، نه اینکه همه چیز را »سپید« 
می بینیم و می خواهیم »امید« واهی به مردم بدهیم 

.حــواس مان هســت که 
مشکالت معیشتی چه بر 
سر مردم آورده و دولت هم 
گویا هیچ راهــکاری برای 
بیرون رفتن از این مخمصه 
ندارد. »ماالندن« ذهن هم 
یادمان نداده اند تا حداقل 
فشارهای اقتصادی که زیاد 
می شود، کمی دهن مان را بمالیم شاید چیزی عوض 
شود)!(، به نشست و برخاست ها با »موگرینی« و4+1 
و 1+5 و 1+10و ...هم امید چندانی نداریم. فقط اعداد 
کم و زیاد می شوند و درنهایت عقل و تجربه می گوید 

به اروپا هم اعتماد  نکنیم. 
امروز که هم »محمدطاها«ی چهارساله را در اصفهان 
تشییع می کنندو به خاک می سپارند و هم در نجف 
آباد مراسم سالگرد به خاکسپاری »محسن حججی« 
برگزار می شود، بزرگ ترین دلخوشی مان هنوز هم 

»امنیت« است. 
امنیتی که اجازه نمی دهد این کشــور تجزیه شود و 
»به وقت شام« ، » به وقت ایران« بشود. محمد طاها و 

»محسن«ها سند تضمین امنیت این کشور هستند و 
هر اتفاقی هم بیفتد، حق نداریم فراموش کنیم خون 
شهدا ، ضامن آزادی ما شد و باید ضامن آزادگی ما هم 
باشد. نباید یادمان برود هنوز پدران و مادران زیادی 
چشم به راه کمی استخوان و یک پالک هستند . یقین 
داریم اگر شهدا هم بودند، نسبت به این وضعیت انتقاد 
می کردند، گالیه داشــتند و فقط نظاره گر نبودند . 
از آن دسته نیستیم که »خون شــهدا« را بهانه می 
کنند و هرجا کم می آورند، پای شهدا و نظام و اسالم 
را پیش می کشــند تا بر کم کاری هــا و بی لیاقتی 
 ها و خیانت های خود ســرپوش بگذارنــد؛ اما از این 
دسته ای هم نیستیم که »ناسپاس« باشیم و قدر چهل 
سال در »امنیت« زندگی کردن را ندانیم و از فضای 
به وجود آمده برای زیرسوال بردن سال ها خدمت و 
سربازی آنهایی استفاده کنیم که در حادثه تروریستی 
اخیر در اهواز ، باز هم نشــان دادنــد وقتی زیر رگبار 
گلوله تروریست ها، پیکر زخمی ناموس وطن را روی 
دوش گرفته بودند و به محل امــن می بردند، کاری 
 نداشتند که در این کشــور باید هم فحش بخورند و 

هم گلوله! 

تالش کانادا بر ای نزدیکی 
دوباره به عربستان

وزیر خارجه کانادا به رغم سردی در روابط دو کشور 
اعالم کرد، امیدوار است که در هفته جاری با همتای 
عربســتانی خود دیدار کند.به نقل از سایت شبکه 
»روسیا الیوم«، کریســتیا فریلند،  تصریح کرد که 
امیدوار است ظرف روزهای آتی در حاشیه هفتاد و 
سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عادل 
الجبیر، همتای عربســتانی خود به منظور بررسی 
اختالفات دیپلماتیک میان دو کشــور دیدار کند.
این اظهارات وزیر خارجه کانادا در جریان نشستی 
که شورای روابط خارجه نیویورک میزبان آن بود، 
ایراد شد.عربستان در اوت سال جاری میالدی روابط 
تجاری با کانادا را به حالت تعلیق درآورد و به تمامی 
دانشجویان عربســتانی در کانادا دستور داد که به 
کشورشان بازگردند. عربستان همچنین سفیر کانادا 

را اخراج و سفیر کشورش را از »اتاوا« فراخواند.

مکرون به ترامپ: 
اگر ایران نفت بفروشد، قیمت 

پایین می آید
رییس جمهور فرانسه در واکنش به گالیه ترامپ 
از باال رفتــن قیمت نفت، گفت اگر واشــنگتن از 
مانع تراشــی در برابر صادرات نفت ایران دســت 
بردارد، قیمت ها کاهش می یابد.وی افزود: »این 
برای قیمت هــای جهانی نفت خوب اســت. در 
غیر این صورت، بن بســتی منطقی پیش می آید 
که من پاســخی برای آن ندارم. این یک واقعیت 
اقتصادی اســت... عرضــه و تقاضا.«ترامپ روز 
سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از مجمع 
صادرکنندگان نفت )اوپک( بــه دلیل آنچه او باال 
بردن قیمت نفت و بهره کشی از جهان خواند، انتقاد 
کرد و گفت: »ما از برخی از اعضای اوپک به رایگان 
محافظت می کنیم، اما آنهــا در مقابل با باال بردن 

قیمت نفت از جهان سوء استفاده می کنند.«

 کمک عربستان به داعش
 لو رفت

نمایندگی سازمان عفو بین الملل در اسلواکی اعالم 
کرد که سالح های فروخته شده به عربستان در حال 
حاضر در اختیار تروریست ها در کشورهای مختلف 
از جمله ســوریه و لیبی قرار گرفته است.بر اساس 
این گزارش، اسلواکی طی سال های اخیر مقادیری 
سالح به عربستان فروخته و ریاض این سالح ها را 
در اختیار گروه های تروریســتی در سوریه و لیبی 
قرار داده اســت.»جالل ســلیمان« معاون رییس 
حزب کمونیست اسلواکی نیز فروش سالح به رژیم 
آل سعود را محکوم و اعالم کرد که این سالح ها در 
اختیار تروریست ها در سوریه قرار گرفته است.هفته 
گذشته نیز یک روزنامه سوئیسی اعالم کرد سالح 
های تولید این کشور که پیش تر به امارات فروخته 

شده بود، سر از سوریه و داعش در آورده است.

»فواد حسین« ممکن است 
رییس جمهور عراق شود

یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق تاکید 
کرد که این حزب کامال از فواد حسین حمایت کرده و 
از پیروزی او در کسب کرسی ریاست جمهوری عراق 
مطمئن است.به گزارش روزنامه الحیات، »بنکین 
ریکانی« عضو هیئت مذاکره کننده حزب دموکرات 
کردستان عراق برای رایزنی های مربوط به تشکیل 
دولت گفت که حزبش از پیروزی »فواد حســین« 
برای ریاست جمهوری عراق مطمئن است.وی تاکید 
کرد که با توجه به میل موجود در کشور برای تغییر 
کرسی ریاست جمهوری عراق حق حزب دموکرات 
کردستان اســت و افزود: نکته عجیب این است که 
طرف دیگر )حزب اتحادیه میهنی کردستان( چگونه 
برای برهم صالح به عنوان نامزد پیشــنهادی خود 
تبلیغ می کند، برهم صالحی که در یک شبانه روز  
حزب خود »دموکراسی و عدالت« را رها کرده و به 

حزب ماد بازگشته است.

هم »فحش« می خورند و هم »گلوله«!

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد صورت گرفت؛

تاکید رؤسای جمهور ایران و 
فرانسه بر ضرورت حفظ برجام

حسن روحانی و »امانوئل مکرون« در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با یکدیگر 
دیدار و در راســتای توســعه همکاری های 
دوجانبه در زمینه های مورد عالقه دوکشور 
و مســائل و موضوعات گوناگون منطقه ای 
گفت وگو و تبادل نظر کردند.رؤسای جمهور 
ایران و فرانســه با تاکید بــر ضرورت تالش 
در راســتای توســعه روابط و همکاری های 
دو کشــور در بخش های مختلــف از جمله 
تجاری، اقتصادی، تبــادالت مالی و انرژی، 
افزودنــد که مانعی در مســیر گســترش و 
تعمیق همکاری های دو کشــور وجود ندارد 
و مسئوالن باید در این راستا تالش بیشتری 
داشته باشــند.روحانی در این دیدار خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق بین المللی برجام را 
خالف مقررات و اقدامی غیر قانونی دانست.

امانوئل مکــرون نیز در این دیــدار تعامل و 
گفت وگو با ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار 
در منطقه را در مســیر مبارزه با تروریســم 
جهانی مهم دانست و افزود: باید تالش کنیم 
با گســترش همکاری ها در برابر تروریسم و 

یکجانبه گرایی در جهان بایستیم.

»الغدپرس«  نوشت:
 پیام سردار سلیمانی

 به فرماندهان نظامی آمریکا
الغدپرس نوشت: ســردار ســلیمانی، پیام 
شــدیداللحنی را برای فرماندهــان نظامی 
آمریکا در عراق ارســال کرده است.محافل 
رسانه ای عراق می گویند آمریکا در پی تهدید 
علیه حشدالشــعبی، با تهدید متقابل مواجه 
شده است.خبرگزاری الغدپرس عراق به نقل 
از »یکی از فرماندهان ارشد حشدالشعبی« 
نوشت: سردار سلیمانی آمریکا را به باز کردن 
»درهای جهنم« به روی آنها در صورت حمله 
به حشدالشعبی و نیروهای مقاومت اسالمی، 
تهدید کرده اســت.وی افــزود: در این پیام 
گفته شده که اگر نیروهای آمریکا، نیروهای 
حشدالشــعبی و مقاومت اســالمی عراق را 
هدف بگیرند، درهای جهنــم را به روی آنها 

باز خواهیم کرد. 

 دستور مهم اسرائیل
 به ارتش درباره ایران

کابینه نظامی رژیم صهیونیستی به نیرو های 
نظامی این کشور دستور داد که به عملیات ها 
علیه ایرانی ها در سوریه ادامه دهند. کابینه 
اســرائیل اوضاع به وجود آمده در خصوص 
وخیم شــدن رابطه با روسیه به دلیل سقوط 
هواپیما روسیه را بررسی کرد.کابینه اسرائیل 
در بیانیه ای گفت: کابینه به ارتش اســرائیل 
دســتور می دهد که اقدامــات علیه حضور 
نظامی ایران در سوریه را با حفظ هماهنگی با 

روسیه در زمینه امنیت ادامه دهند.

تحصن نماینده میانه در 
اعتراض به شرایط اقتصادی

 فردیــن فرمنــد، نماینــده میانــه و عضو 
فراکسیون امید مجلس از آغاز جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی مقابل جایگاه 
هیئت رییســه ایســتاد و ســرش را پایین 
انداخت. این نماینده متحصن اعالم کرد که 
خواهان برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس 
درمورد مسائل اقتصادی کشور است و تا این 
امر محقق نشود بر صندلی خود نمی نشیند. 
تحصن نماینده میانه در مقابل جایگاه هیئت 
رییسه مجلس در اعتراض به شرایط اقتصادی 
کشور موجب شد تا مسعود پزشکیان اعالم 
کند با دولــت و مســئوالن وزارت اطالعات 
برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور جلسه 

برگزار می شود.

 عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

دبیر شــورای عالی امنیت ملی، گفت: امروز هزاران 
تروریست در ســوریه و دیگر کشورها باقی مانده اند و 
آینده و ثبات منطقه را در صورت عدم مقابله جدی با 
مخاطره مواجه خواهند ساخت.وی اقدام تروریستی 
اخیر در شــهر اهواز توســط یک گروهک وابسته به 
بیگانگان را نشان دهنده تالش سازمان یافته جریان 
تروریسم و حامیان آنها برای ایجاد ناامنی عنوان کرد و 
ضمن محکوم کردن این اقدام ضد انسانی، خاطرنشان 
کرد: این حادثه تروریستی بار دیگر معضل برخورد دو 
گانه برخی از مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم را به 
تصویر کشاند و واقعیت عریان حامیان تروریست ها را 
که حتی حاضر به محکوم کردن این جنایت نیز نشدند 
در معرض نگاه جهانیان قرار داد.شــمخانی با تقبیح 
اتخاذ معیارهای دوگانه از ســوی برخی کشورها در 
مواجهه با تروریسم، افزود: استفاده ابزاری از تروریسم با 
حمایت مالی سیاسی و لجستیک، تولید و اشاعه مبانی 
اعتقادی انحرافی و تکفیری و دخالت در امور داخلی 
کشورها و اشــغالگری به بهانه تروریسم از مصادیق 

روشن اتخاذ استاندارد دوگانه است.

عدم برخورد با تروریست ها 
منطقه را به خطر می اندازد

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

خنده های روحانی و »مورالس« 
در نیویورک

پیام سردار سلیمانی  به فرماندهان نظامی آمریکا

پیشنهاد سردبیر:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار کرد: 
اروپایی ها به دنبال راه حل هایی هستند که 
بدون برخورد بــا تحریم های آمریکا بتوانند 
با ایران معامالت شــان را ادامه دهند؛ البته 
قصــد دور زدن ندارند.عباس عراقچی ادامه 
داد: باتوجه به سیاست های دولت آمریکا و 
مشکالتی که برای جامعه جهانی ایجاد می 
کند، یک نوع تک روی در عرصه بین المللی 
به چشــم می خورد این در حالی است که 
مسئوالن دیگر کشــورها هم به چند جانبه 
گرایی مذاکرات و نگرش های جهانی اشاره 
داشتند. وی خاطرنشان کرد: آمریکا با ما وارد 
جنگ اقتصادی و روانی شــده است و مردم 
نباید دســتخوش جنگ و تحریکات روانی 
اقتصادی قرار بگیرند زیرا حاصل این جنگ 
روانی همان گرانی اجناس و ســیر صعودی 

قیمت ارز خواهد بود.

اروپاقصددور زدن 
تحریم های آمریکاراندارد

 محسن رضایی  
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رییس مرکز مطالعات راهبــردی ارتش جمهوری 
اســالمی ایــران گفت: دشــمن امروز بــه دنبال 
کنترل جمعیــت از طریق محصــوالت تراریخته 
است، بنابراین ترور بیولوژیک را جایگزین عملیات 
انتحاری کــرده اســت.امیر ســرتیپ احمدرضا 
پوردستان با بیان این که »امروز با شکل جدیدی از 
تهدیدها مواجه هستیم«، افزود: تهدیدی که امروز 
با آن مواجه هســتیم جنگ ترکیبی است؛ چراکه 
آمریکایی ها از جنگ جهانی دوم تجربه کسب کردند 
و فهمیدند در جنگ فرسایشی نمی توانند شرکت 
کنند؛ لذا راهبردی تعریف کردند که در کوتاه ترین 
زمان به هدف خود برسند و از همه اهرم های جنگی 
چون فرهنگی، رســانه ای، اقتصادی، سیاسی و... 
استفاده کنند.وی با بیان این که »دشمن می خواهد 
در جنگ روانی، آینده را تیره و تار نشــان دهد«، 
اضافه کرد: امروز آمریکا در ضعیف ترین شــرایط 
نظامی و اقتصادی خود قــرار دارد و با همین روند 
به سرنوشــت ابر قدرت شرقی )شــوروی( مبتال 

خواهد شد. 

دشمن، ترور بیولوژیک
 را آغاز کرده است

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیئت عالی 
نظارت مجمع می آیند، تصریح کرد: نظرات 
هیئت عالی، نظارت اعمالی است ولی اعمالی 
برای »اصالح« است؛ یعنی باید اصالح در آن 
صورت بگیرد تا با سیاست های کلی انطباق 
پیدا کند.محسن رضایی گفت: وظیفه هیئت 
عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس 
را با سیاست های کلی انطباق دهد تا مغایرتی 
وجود نداشته باشــد و اگر مغایرتی باشد به 
مجلس مــی رود و مجلس پــس از اعمال 
اصالحاتی به مجمع تشــخیص می  فرستد.

وی افزود: در این رفت و برگشت تالش ما این 
خواهد بود که حداکثر انطباق با سیاست های 
کلی صورت گیرد. رضایی تصریح کرد:لوایح  
باید به مجمع بیاید تا در موردش بحث شود 

و ببینیم چه اتفاقی می افتد.

 نظرات هیئت
 اعمالی است نه ارشادی

پیشخوان

بین الملل

وقتی  قدر»امنیت« را نمی دانیم؛ 

هشدار اصولگرایان نسبت 
به دیدار اتفاقی روحانی و ترامپ

محمد طاها و »محسن«ها سند 
تضمین امنیت این کشور هستند و هر 
اتفاقی هم بیفتد، حق نداریم فراموش 
کنیم خون شهدا ، ضامن آزادی ما شد

در پی افزایش فشار به وزیر سابق اقتصاد برای قبول وزارت صنعت؛
کرباسیان به دولت برنمی گردد

در پی انتشار خبر استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت، فشارها بر مسعود کرباسیان برای پذیرش مسئولیت 
وزارت صمت شدت گرفته است؛ اما شنیده ها حکایت از امتناع وی دارد.مهر نوشت: با قطعیت یافتن خداحافظی 
محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرها حکایت از رایزنی جدی مجلسی ها و افراد ذی نفوذ 
در دولت با مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد برای پذیرفتن این مسئولیت دارد.این در حالیست که بنا به گفته 
یکی از نزدیکان کرباسیان، وی به صراحت اعالم کرده که قصد بازگشت به دولت را ندارد. این چهره نزدیک به 
وزیر سابق اقتصاد گفته است: هر چند کرباسیان طی روزهای گذشته از سوی چهره های ذی نفوذ در مجلس 
و دولت برای پذیرش این مسئولیت تحت فشار قرار دارد اما وی تصمیمی برای بازگشت به دولت ندارد.گفتنی 
است؛ چهارم شهریور ماه سال جاری، مسعود کرباسیان پس از حدود یک سال تکیه زدن بر کرسی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی با 1۳۷ رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسالمی، این وزارتخانه را ترک کرد.

جانشین فرماندهی ستاد مرکزی خاتم االنبیا)ص(:
»غرضی« در جنگ چه ها که با ارتش نکرد

شرق نوشت: نامزد ناکام و در عین حال متفاوت انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در ۷۷ سالگی هم چنان روی خط اخبار 
است. جانشین فرماندهی ستاد مرکزی خاتم االنبیا در واکنش به این گزاره که »بعضی ها می گویند چرا ارتش در صفر 
مرزی عراق را متوقف نکرد«، گفته است:» همین »غرضی« که استاندار وقت خوزستان بود، چه ها که با لشکر۹۲ 
نکرد. این فرد بیشترین صدمه را به ارتش وارد کرد«. پیش از سعدي، ناخدا هوشنگ صمدي هم چندي قبل در برنامه 
تاریخ شفاهي، خشت خام ادعایي مشابه و بلکه تندتري علیه غرضي مطرح کرده و گفته بود:» 45 روز قبل از جنگ، 
سیدمحمد غرضی که آن دوره استاندار خوزستان بود، 1۹ افســر ارشد را در میدان صبحگاه لشکر ۹۲ زرهی اهواز 
اعدام کرد«.محمد غرضي، استاندار وقت خوزستان مي گوید:»االن چون کسي را نمي توانند پیدا کنند، یقه غرضي را 
مي گیرند. از آقایان صمدي و سعدي که من هیچ کدام را نمي شناسم، سوال کنید که من در حق ارتش چه کرده ام؟ 

یعني بودجه شان را کم کردم یا توهیني کردم؟ چه اتفاقي افتاد؟ اسناد و مدارکي اگر دارید، بیاورید«.

چهره ها

از تحریم دست بردارید و به 
تکفیر پایان دهید

من گفت و گو را از همین جا 
آغاز می کنم

جهان دوستی بهتر از ایران 
نخواهد داشت اگر صلح آرمان 

شماست

سمیه پارسادوست 
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پیش بینی برداشت بیش از 8 هزار تن بادام از باغات اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات بر ارزش افزوده و 
ثمرات آن

در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات 
معمول بوده ، شــمار کشــورهایی که مالیات 
بر ارزش افــزوده را برقرار ســاخته اند ، از مرز 
160 مورد گذشته است. این مالیات که زمانی 
مختص کشــورهای اروپایی بود بــه تدریج و 
با سرعت در بسیاری از کشــورهای پیشرفته 
اقتصادی دیگر و نیز در حال توســعه همانند 
ایران ، رواج پیدا کرد. زیرا نقش برجســته آن 
در توسعه رفاه اجتماعی در کشورهای اروپایی، 
نمود پیدا کرد. مزایای بی شماری برای توجیه 
مالیات بر ارزش افزوده عنوان می شود از جمله: 
درآمدزدایی ، ثبات نسبی ، فرارمالیاتی حداقل 
، بازرسی و حسابرسی ، بازرگانی منظم، بهبود 
تجارت خارجی ، نوســازی ، حمایــت موثر ، 
حداقل تاثیــر منفی بر تخصیــص منابع، رفع 
مالیات های مخــرب و در نهایــت ایجاد رفاه 
اجتماعی. مالیات بر ارزش افزوده ، متدولوژی 
و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت 
آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید بیشتر 
صاحبان اندیشــه و کارشناســان اقتصادی و 
مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی است. 
از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ، 
یک سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش 
مامور مالیاتی را ایفا می کنند ، هزینه وصول آن 
پایین است. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع 
درآمد با ثبــات و در عین حــال انعطاف پذیر 
اســت.نقش ماموران مالیاتی در نظام مالیات 
بر ارزش افــزوده ، متفاوت از نقــش ماموران 
در نظام فعلی اســت. نقش عمده این ماموران 
در این نظام مالیاتی وصــول مالیات و کنترل 
درست و به موقع تکالیف مالیاتی مؤدیان با تکیه 
بر روش های آماری ، تحلیلــی و کامپیوتری 
است. بنابراین برای تحقق این امر ، تشکیالت 
سازمانی برای تامین نیروی انسانی از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است. 

بازار

چراغ مطالعه

مدیر اجرایی شبکه پژوهش و فناوری استان:
استارت آپ ها جایگزین 

کاالهای ملموس شده است
مدیر اجرایی شــبکه پژوهش و فناوری اســتان 
اصفهان گفت: در حال حاضر در دنیا استارت آپ 
ها و دانش فنی جایگزین کاالهای ملموس شده 
و بسیاری از کشورها انرژی و صادرات محصول و 
کاال را کنار گذاشــته و روی صادرات دانش فنی 
ســرمایه گذاری می کنند.حمیدرضا فاتحی با 
اشــاره به حمایت شرکت ها از اســتارت آپ ها 
بیان کرد: مراکز دانشــگاهی و شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برای توســعه استارت تاپ ها 
نقش ویژه ای داشــته و حمایت های بسیاری در 

این راستا انجام داده اند. 
مدیر اجرایی شــبکه پژوهش و فناوری اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شتاب دهنده 
ها در کشور گسترش پیدا کردند، ادامه داد: شتاب 
دهنده ها رکن اساسی در بهبود اکوسیستم دارند. 
وی اضافه کرد: در چهار روز برگزاری نمایشــگاه 
تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ استان اصفهان 
رویدادهای مختلفی از جمله باشــگاه مدیران و 
مشاوران، رویداد ایده شو، ورک شاپ ها و رویداد 

داوری و فراخوان برگزار می شود. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان نیــز در آییــن افتتاحیه این 
نمایشــگاه اظهارداشت: این شــرکت نخستین 
نمایشــگاه اســتارت آپ و تکنولوژی های نوین 
را در شــهر اصفهان که شــهر علم است، برگزار 
کــرد. علــی یارمحمدیان با اشــاره بــه تفاوت 
نمایشــگاه اســتارت آپ با دیگر نمایشــگاه ها 
گفت: در دیگر نمایشــگاه هــا کاال و خدمات در 
بازدید عموم قــرار می گیرد؛ اما در نمایشــگاه 
 اســتارت آپ و تکنولــوژی دانش فنــی عرضه 

می شود. 

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان 
شهرستان لنجان:

ابعاد پنهان پروژه  انتقال آب 
نیازمند بررسی است

عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان شهرستان 
لنجان گفت: اســتاندار اصفهــان صحبتی را در 
خصوص اجرای طرح انتقال آب از باالدســت به 
اصفهان از طریق لوله گذاری مطرح کردند که در 
شهرستان لنجان میزان قابل توجهی آب مفقود 
شــده و به انتهای شهرســتان نمی رسد.میالد 
موذنی با بیان اینکه اجرای پــروژه  انتقال آب از 
باالدست به اصفهان نیازمند بررسی است، اظهار 
کرد: در روزهای اخیر توســط استاندار اصفهان 
موضوعی در خصوص مسائل کشاورزی و جاری 
شدن آب زاینده رود در شهر اصفهان مطرح شده 
که در ظاهر نیز جنبه حمایتی دارد و با طرح این 
موضوع موافقان و مخالفان بســیاری اظهار نظر 

کرده اند.
وی افزود: سواالت بســیاری در خصوص اجرای 
این طرح وجود دارد که آیا چشم انداز و عوارض 
خطرناکی که اجــرای آن برای مــردم، محیط 
زیســت و حتی قدمت چندین هزار ساله زاینده 
رود به همراه خواهد داشت، بررسی شده است که 
به این سرعت به دنبال اجرایی شدن آن با وجود 
مخالفت های بسیار هســتند.موذنی اضافه کرد: 
امروز کشاورزان نمی دانند صنعت، آب مصرفی 
خود را از کجا تامین کرده و حقابه چه کســی به 
صنایع واگذار شده و با توجه به خشکسالی های 
اخیر این سوال در ذهن آنها پررنگ تر شده که در 
مدت گذشــته که آب در بستر زاینده رود جاری 
 نبود این صنایع آب مصرفی خود را از کجا تامین

 کرده اند.

همزمان با سراسر کشور؛
طرح آمارگیری از مسکن 

روستایی در اصفهان اجرا می شود
مدیرکل و رییس ســتاد اجرایی طرح آمارگیری 
ویژگی های مســکن روستایی اســتان اصفهان 
گفت: طــرح آمارگیری از ویژگی های مســکن 
روستایی از ۲1 مهرماه ســال جاری همزمان با 
سراسر کشور در اســتان اصفهان آغاز می شود.

غالمحســین خانی افزود: جمع آوری اطالعات 
دقیق در زمینه امکانات عمومی، امکانات عمرانی، 
ویژگی های سکونتی و بهداشــتی، برنامه ریزی 
برای پیشــبرد طرح جامع بهســازی و نوسازی 
مسکن روستایی، بهبود و ســاماندهی امکانات 
رفاهی و معیشت روستانشــینان، برنامه ریزی 
دقیق دســتگاه های اجرایی به منظور توسعه و 
عمران مناطق روســتایی از جملــه اهداف این 

طرح است.

DL-105 چراغ مطالعه مدل

 31,000
تومان

MO 202 چراغ مطالعه موتی مدل

 55,000
تومان

چراغ مطالعه اسکای 
mt 402 مدل

 76,000
تومان

»تولید« این روزها حال و روز خوبی ندارد و به 
زعم بسیاری از دست اندر کاران تولید کشور، 
بانک ها و قوانین خرق الساعه در زمینه تولید 
و البته برخی از راهکارهای ناکارآمد حمایتی 
موجب شده تا خانواده های کارگری ایران رو 
به تحلیل رود و دیگر عمال چیزی به نام کارگر 
و آینده و چشم انداز مثبت اقتصادی در ایران 

برای آنها متصور نباشد. 
در این حال و روز، بانک ها نه تنها تســهیل گر کار 
تولیدکنندگان نیســتند بلکه باری اضافه بر دوش 
آنها نهاده اند و عمال رشــد تولید در کشور متوقف 
شده است. بسیاری از کارخانه های اسم و رسم دار و 
قدیمی در آستانه ورشکستگی هستند و نظام بیمار 
بانکی کشور نمی تواند به هیچ عنوان از آنها حمایت 
کند. قطب های تولیدی که روزگاری عمده بار تولید 
و کارآفرینی را در کشور به دوش می کشیدند امروز 
جای خود را به کارگاه های کوچک و متوسطی داده 
اند که نیمه جان و با بهره وری پایین تولیدات خود 

را به بازار ارائه می دهند.
ریشه این حجم از مشکالت چیست؟

اما چرا »کوه مشکالت« این چنین سربرآورده است؟ 
مقصران اصلی ریشه های شــکل گیری این پدیده 
چه کســانی هســتند؟ چرا دولت تا مدت ها وجود 
این پدیده را در ســطح عمومی انکار می کرد؟ اگر 
این پرسش ها را با تولیدکنندگان بخش خصوصی، 
یعنی کســانی که صنایع کوچک و متوســط )۹0 
درصد از کل صنایع کشور( را ســرپا نگه داشته اند، 
در میان بگذاریم احتماال در پاسخ به پرسش اول به 
وجود »رقیب« اشاره می کنند و در خصوص ماهیت 
»رقیب« می گویند» دولت و نهادهای شبه دولتی«؛ 
یعنی همان ها که شــریان های اقتصادی کشور را 
به دســت گرفته اند و فضا را بر مبنــای توزیع رانت 
اداره می کنند.با این حــال صاحبان صنایع کوچک 
و متوسط و کارگران شان، رقیب سرسخت دیگری 
را هم سراغ دارند: »بانک ها« .سریال تکراری »اخذ 

سود ۳0 درصدی« از تولیدکنندگانی که برای سرپا 
نگه داشتن واحدهای خود به »تسهیالت« احتیاج 
دارند، مربوط به امروز و دیروز نیست. بانک ها تنها به 
سهامداران خود پاسخگو هستند؛ آن هم سهامدارانی 
که از قدیم االیام به دنبال کســب سود بیشتر بودند 
و برایشان فرقی نداشــت که این سود از چه محلی 
و به چه بهایی به دســت می آید؛ حتی اگر بهای آن 
تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و گســترش 
فقر به تمام الیه ها و طبقات جامعه باشد.با این حال 
»ناصر موسوی الرگانی« عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در تشریح اینکه چگونه سود 
1۸ درصد سر به ۳0 درصد می گذارد، گفته است:» 
با احتساب 6 درصد جریمه دیرکرد و ۵ درصدی که 
وام گیرنــدگان موظفند یک چهــارم وام خود را در 
بانک سپرده گذاری کنند، ســود واقعی تسهیالت 
بانکی به ۳0 درصد می رســد.« امــروز نوک پیکان 
انتقاد ات تنها به ســبب دریافت سود ۳0 درصدی 
از تولیدکنندگان، متوجه بانک ها نیســت. بانک ها 
به جمــع آوری ســپرده های مــردم و روانه کردن 
سودهای میلیاردی آنها به بازارهای غیرمولد )سکه، 
ارز، مسکن، خودرو و... ( متهم هستند؛ امری که در 

درجه اول به تورم و متعاقب آن کاهش ارز پول ملی و 
گرانی و در درجه دوم به سبب دور کردن سرمایه  ها از 
تولیدکنندگان به ورشکستگی، بیکاری و افت سطح 

تولید ناخالص ملی می انجامد.
ولع بسیار برای سود بیشتر

باال رفتن ســقف بدهی واحدها بــه بانک ها، آنها را 
به ولع انداخته اســت که  واحدها را به تملک خود 
درآورند و اداره کنند؛ اما از آنجا که بانک ها با تولید 
غریبه هســتند و فضای روابط کار )رابطه کارگر و 
کارفرما( را نمی شناســند، آنها را پس از مدتی اداره 
کج دار و مریز، به ِگل می نشانند.حاال تنها کارفرمایان 
و سهامداران قدیم و جدید نیستند که با هم درگیرند، 
کارگران این واحدها هــم از بانکی که محل کار آنها 
را به تعطیلی کشانده شکایت دارند؛ از این رو دسته 
دسته به اداره کار مراجعه می کنند تا  مطالبات خود 
را به شکایت و شکایت کشــی از بانک پس بگیرند.

تعطیل کردن واحدهای اقتصادی توســط بانک ها 
در حالی صورت می گیرد که مطابق مصوبه »ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتــی« بانک ها حق تعطیل 
کردن واحدهایی که به تملک خــود درآورده اند را 
ندارند. ظاهرا ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی 

نگران بیکاری گروهی کارگران و باال گرفتن »بحران 
نارضایتی عمومی« است که از عملکرد اقتصادی و 
اجتماعی حاکمیت نشــأت می گیرد.پیش تر »زهرا 
ســعیدی« نماینده شهرســتان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی تعطیلی واحدها را به گردن بانک ها 
انداخته بــود: »بانک ها خود عاملــی برای تعطیلی 
واحدهای تولیدی و صنعتی شــده اند. متاسفانه در 
سیســتم بانکداری فعلی ردپای حمایــت از تولید 
ملی دیده نمی شود؛ زیرا بانک های ما فقط در سود 
واحدهای تولیدی و صنعتی شــریک شده و ضرر را 
به خود آنها واگذار می کنند« .البته مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال های ۹6 و ۹۷ آماری 
از تعداد این دســت واحدها ارائه نکرده و ســکوت 
خبری در پیش گرفته اند تا کســی از آنها نپرســد 
 که برای پیشــگیری از دامنه دار شــدن بحران چه 

کرده اند؟
سرنوشت قاعده ها و مفاهیم ساختگی

گرفتن نفس تولیدکنندگان توسط بانک ها این روزها 
در کالم بسیاری یافت می شود. 

بانک ها بــه ویژه همــان دولتی هایی کــه قرار بود 
تسهیل گر باشند حاال ریشــه ها و ساقه های تنومند 
خود را ماننــد زنجیر به پای درخــت نحیف تولید 
انداخته  اند و رشــد آن را متوقــف کرده اند. به بیان 
دیگر اگــر بانــک - تولیدکننــده - مصرف کننده 
)جامعه( را ســلول های یک پیکر کــه ایمنی بدن 
را تصمیــن می کنند، تصــور کنیم، بانک ســلولی 
محســوب می شــود که به نقض خود ایمنی دامن 
می زند و به جــای مقابله بــا عوامل بیمــاری  زای 
بیرونی، ســلول های خودی را نشــانه می رود و در 
نهایت موجب فروپاشــی و نابــودی کل این پیکر 
می شــود. به هر صورت مســئولیت از هم پاشیدن 
این سیســتم برعهده کسانی اســت که قاعده ها و 
مفاهیم من درآوردی را بــه آن تحمیل کردند. برای 
نمونه اظهار کردند که» بانکداری اســالمی دوست 
کارگــر و تولیدکننده اســت« امــا در عمل همین 
 بانکداری اســالمی خروجی جز پرونده های مفاسد

 بانکی نداشت.

  گام به گام تا براندازی کامل خانوارهای کارگری!
وقتی نفس تولیدکنندگان توسط بانک ها گرفته می شود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود میزان برداشت محصول بادام 
استان اصفهان در سال ۹۷ به حدود ۸هزار و ۹60  تن برسد که این میزان در مقایسه با تولید سال گذشته حدود 
1۵ درصد کاهش داشته اســت. احمدرضا رییس زاده اعالم کرد: برداشت بادام از ۸ هزار هکتار باغات بارور بادام 

استان اصفهان که از نیمه مرداد ماه سال جاری آغاز شده بود، تا اوایل مهرماه ادامه دارد.
مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان یادآور شد: سطح کل باغات بادام استان اصفهان ۹ هزار 
و 600 هکتار است که دو هزار و ۳00 هکتار آن را باغات دیم تشکیل می دهد و یکهزار و 600 هکتار از باغات بادام 

این استان در مرحله قبل از باردهی قرار دارد.

پیش بینی برداشت 
بیش از 8 هزار تن بادام 

از باغات اصفهان

خبر

  عکس روز

 کشف بزرگ ترین سنگ طال 
توسط معدنچیان در استرالیا ســازمان راهداری و حمل و نقــل جاده ای، آمــار نهایی عملکرد حمــل و نقل بار جاده ای کشــور 

 در ســال ۹6 را منتشــر کرده که بر این اســاس میزان بار جابه جا شــده، از مــرز ۴۲۸ میلیون تن
 گذشته است.

بــر اســاس ایــن آمارهــا اســتان اصفهــان بــا حــدود 11.۳ درصــد و اســتان خوزســتان با 
 جابه جایــی حــدود ۹ درصــد از کل بارهــای کشــور دو اســتان دارنــده بیشــترین بــار در
 سال ۹6 بوده اند. پس از آن استان های تهران، خراســان رضوی، کرمان و فارس قرار دارند.در میان 
استان هایی که کمترین عملکرد اقتصادی در این حوزه را به خود اختصاص داده اند، استان کهگیلویه 
و بویراحمد با 0.۲ درصد کمترین عملکرد را داشته و پس از آن اســتان ایالم با 0.۷ درصد قرار دارد. 
طبق این آمارها اســتان های خراســان شــمالی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان نیز دیگر استان هایی هستند که در قیاس با بخش های فعال، عملکرد کمتری را 
به خود اختصاص داده اند.همچنین سازمان راهداری وضعیت جابه جایی بارها به تفکیک ماه ها را نیز 
ارائه کرده که بر این اساس ماه های پایانی ســال، باالترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند. طبق 
سالنامه آماری سال ۹6 اسفند با ۹.۲ درصد بیشترین ســهم را در جابه جایی کاال داشته و پس از آن 
بهمن با ۸.۹، مرداد با ۸.۷ و ماه های دی، آذر و آبان با ۸.6 فعال ترین ماه های کشــور در سال گذشته 
به شمار می روند.آمارهای سازمان راهداری نشــان می دهد که از مجموع کاالهای جابه جا شده ۹۴ 
درصد برون استانی و 6 درصد درون استانی بوده اســت، همچنین ۹۴ درصد از عملکرد سال گذشته 
 را بخش خصوصی و 6 درصد را بخش تعاونی انجام داده و دولت در این حوزه نقش آفرینی مستقیمی 

نداشته است.

 بر اساس اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استان»اصفهان« 
در صدر حمل بار در سال 96 قرار دارد؛

تهران جا ماند

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
تولید تیرآهن بال پهن اچ ۳۰ در ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: صنعتگران این کارخانه پس از تولید انبوه ریل یو آی سی60، 
برای نخستین بار در کشــور موفق به طراحی و تولید تیرآهن بال پهن اچ ۳0 شدند. منصور یزدی زاده،  
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، 600تن از این محصول تولید 
و روانه بازارهای داخلی شد.به گفته وی، این پروفیل بال پهن در اسکلت فلزی ساختمان های بلند مرتبه، 
پل سازی و خرپای سوله های صنعتی کاربرد دارد.یزدی زاده اضافه کرد: ساالنه بیش از ۸00هزار تن تیر 
ورق برای استفاده در اسکلت فلزی ساختمان های بلند مرتبه در کشور استفاده می شود؛ اما استفاده از 
آن غیراستاندارد است. مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: با تولید این میزان پروفیل در کارگاه 
نورد 6۵0و۵00 کارخانه ذوب آهن، کشور از واردات این محصول بی نیاز می شود و ساختمان های بلند 

مرتبه نیز با پروفیل های استاندارد طراحی و ساخته خواهد شد.

مدیرکل پشتیباني امور دام استان اعالم کرد:
تنظیم بازار گوشت قرمز در اصفهان توسط بخش خصوصي و دولتي

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: گوشت های گوساله منجمد وارداتی عالوه بر تامین گوشت 
مورد نیاز هیئت ها در ایام عزاداری امام حســین)ع(، به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز توسط بخش دولتی 
و ذخایر بخش خصوصی توزیع شده است.علی اکبر نجفی با اشاره به توزیع ۴۵0تن گوشت گوساله منجمد 
وارداتی و ۳۳0 تن گوشت گوسفندی گرم وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: در راستای سیاست 
های تنظیم بازار و در جهت رفاه عموم مردم از ابتدای سال جاری شرکت پشتیبانی استان ، گوشت گوساله 
منجمد وارداتی را با نرخ مصرف کننده ۲۹ هزار تومان و گوشــت گوســفندی گرم وارداتی را با حداکثر نرخ 
مصرف کننده ۳۵ هزار و ۷00 تومان توزیع کرده است.وی ادامه داد: گوشت گرم گوسفندی نیز به صورت الشه 
ای از استرالیا، روسیه و کشورهای آسیای میانه به صورت هوایی و زمینی وارد کشور شده و به صورت الشه ای 

یا قطعه بندی شده توزیع شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,560,000
تومان

2,603,000 نیم سکه
تومان

1,402,000 ربع سکه
تومان

702,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

524,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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ویژه

نامه نگاری جنگ در کنار  مبارزه و پیکار با دشمن در زمانی که جنگ تمام شئون انسانی و رفتارهای جامعه را خود ذوب می کند از ارزش بسیار باالیی برخوردار بود، به نوعی واژه هایی که در 

آن لحظه های حساس و پرتنش بر سفیدی کاغذ نامه نقش می بست عصاره تنهایی و مائده روحانی رزمندگانی بود که می خواستند خبر ســامتی یا واگویه های دلتنگی خود را به خانواده، 
دوستان و آشنایان خود هدیه دهند. 

با پایان یافتن جنگ و گذر از آن سال های عشــق و خون، این نامه ها نیز به بخش هایی از تاریخ سرزمین ما تبدیل شدند که بررسی آنها به دلیل شرایط حاکم برنگارش شان اهمیت می یابد؛ 

چرا که این دست نوشته ها که در شرایطی مانند چند دقیقه قبل از عملیات، هنگام غروب آفتاب و یا در اردوگاه اسارت با هماهنگی صلیب سرخ نوشته شده اند در بکرترین حاالت روحی خلق 

شده  و امروزه در  زمره منظومه های حماسی، عرفانی و عاشقانه ای به  شمار می روند که از نظر تاریخی و هویت ملی ارزش می یابند.

اگرچه نامه نگاری این روزها با گسترش تکنولوژی که مرزها را درنوریده، واژه ای نا آشنا به نظر می رسد اما در دوران هشت ساله جنگ، تکه هایی از یک کاغذ و واژه هایی که روی آن به نگارش 

در می آیند مرهمی بر دوری و جدایی بود و از این رو در روزهای دفاع مقدس به سراغ یکی از پستچی های قدیمی شهر رفتیم.

»حسن حاجی محمدی« که چندین سال در جبهه های جنوب به عنوان رزمنده حضور داشته اســت در گفت وگو با »زاینده رود« درباره اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس، نامه های 

رزمندگان که از جبهه و مناطق عملیاتی ارسال می شد، چگونه به دست خانواده های آنها می رسید، می گوید: معموال یک نفر در هر قسمتی مسئولیت گرفتن نامه ها از رزمندگان و ارسال 

آنها را بر عهده داشت که نامه ها و وصیت نامه ها را از آنها تحویل می گرفت و به بخش تعاون می رساند و در آن جا نامه ها به پست فرستاده می شد.

حاجی محمدی همچنین درباره اینکه دست نگاشته های شهدا، رزمندگان و آزادگان در چه کاغذ و پاکت نامه یا صندوق پستی به دست خانواده هایشان می رسید ، می گوید: در دو یا سه سال 

آغازین جنگ نامه ها و دست نگاشته های ارسالی رزمندگان از سوی جبهه روی هر ورق یا پاکتی که رزمندگان تهیه می کردند نوشته شده و از طریق پست ارسال می شد ولی  از سال 1362 به 

بعد  نامه ها روی پاکت های »پست جواب قبول« که در آن صفحه ای برای نگارش متن نامه به چشم می خورد، نوشته می شد.

وی در پاسخ به اینکه  این پاکت ها به چه شکلی بوده است می گوید: این پاکت ها در طرح و شکل های مختلف بین رزمندگان توزیع می شد که رغبت نگارش نامه را برای رزمندگان فراهم می کرد.

این رزمنده قدیمی شهر درباره اینکه چگونه این پاکت ها در اختیار رزمندگان قرار می گرفت، می گوید: پاکت ها معموال از سوی واحد تبلیغات یا پشتیبانی جنگ و گاه از سوی موسسات خیریه 

و انجمن های صنفی در اختیار رزمندگان قرار می گرفت.

حاجی محمدی می افزاید: معموال تصاویر حضرت امام)ره(، حرم امام حسین)ع(، قدس شریف، ادوات جنگی، گل یا تصاویر رزمندگان و حتی کلمات قصار امام و احادیث روی آنها چاپ شده 

بود.همچنین در مواردی هم آرم سپاه، ارتش و جهاد سازندگی زینت بخش پاکت های نامه  بود. صندوق های پستی موجود در جبهه نیز عموما جعبه های خالی مهمات بود که روی آنها کلمه 

»post« نوشته شده بود. رزمندگان می توانستند روزانه یا چند روز یک بار نامه های خود را درون این صندوق ها بیندازند و آنها را به واحد تعاون یا پشتیبانی جنگ بسپارند تا خانواده ها را از 
چشم انتظاری درآورند.

وی در ادامه با بیان اینکه عمدتا موضوع نامه ها شبیه به یکدیگر بود می گوید: مخاطب خاص رزمندگان در سطر اول نامه هایشان، امام خمینی )ره( و شهدا بودند و بعد معموال والدین و همسر 

و در بخش های دیگر نامه برادر یا خواهران شان مخاطب قرار می گرفتند.

حاجی محمدی می افزاید: معموال توصیه هایی مانند:»امام را تنها نگذارید«،»خواهرم حجابت را حفظ کن«، و... در این نامه ها بیشتر از هر چیز دیگری به چشم می خورد. خاطرات رساندن نامه 

های رزمندگان به خانواده هایشان نیز از جمله مواردی است که می تواند برای نسل های بعد از جنگ تحمیلی جذاب باشد، حاجی محمدی به خاطر نوع مسئولیتش در جبهه که مسئول 

واحد بوده و نامه  های رزمندگان را جابه جا می کرده است در این باره هم می گوید: از آن جایی که مدت زمان زیادی نزدیک  به سه الی چهارماه طول می کشید که نامه یک رزمنده 

به دست خانواده اش برسد بسیار پیش می آمد که پیش از رســیدن نامه، خبر شهادت همان رزمنده به خانواده اش می رسید که توصیف چنین خاطراتی حتی 

پس از گذشت سال ها از جنگ نیز سخت است.

وی ادامه می دهد: این اتفاق چندین بار برای خود من پیش آمد که پیش از آن که نامه را به دســت خانواده ای 

برسانم، آن رزمنده به شهادت رسیده بود و من می ماندم و یک نامه.

خبر شهادت برخی رزمنده ها زودتر از نامه به خانواده ها می رسید
روایت پستچی قدیمی شهر از دوران دفاع مقدس؛

سمیه مصور

حجت الـه کرمی نـژاد، یکی از رزمنـده هـا و آزادگان اهل شهرسـتان بدره 

اسـتان ایام اسـت کـه در روزهـای پایانی جنـگ ایـران و عـراق زمانی که 

به عنوان سـرباز وظیفـه در جبهه های خوزسـتان مشـغول انجـام خدمت 
بوده بـه اسـارت نیروهـای عراقی در مـی آید.

»به خدمت دایـی گرامـی و از دل و جان بهترم، سـلطان مـراد همتی؛ پس 

از تقدیـم سـام و احوالپرسـی امیدوارم کـه حالت خوب باشـد و همیشـه 

شـاد و خـرم و خوشـبخت روزگار بـوده و باشـید و امیـد اسـت در زندگـی 

روزمـره از جمیـع بلیـات سـماوی و عرضی محفـوظ و مصـون باشـید و از 

سـامتی که بـزرگ ترین نعمـت الهی اسـت، برخـوردار باشـید.

و ای بـرادر گرامـی اگـر از وضـع بنـده و ایـن منطقـه جنگـی بخواهیـد با 

اطاع شـوید بحمـدا... حـال ما خـوب اسـت و جـز دوری از شـما ناراحتی 

دیگـری در بیـن نیسـت و مـن در عصرهمـان روز اول کـه بـا حـق مـراد 

همتـی از خانـه آمدیـم ، رسـیدیم منطقـه کـه اوضـاع چنـدان آرام و قابل 

تعریفـی هـم نـدارد. در مـورد آن 5 روز غیبـت هم هر طـوری که بـود آن 

را رفـع و رجـوع نمـودم کـه در چنـد روز باقـی مانـده از خدمتم مشـکلی 

 برایـم پیـش نیایـد، ولـی در مـورد غیبـت های حـق مـراد اطاعـی ندارم 
چکار کرده.

مـا در حـال حاضـر در منطقـه جنگـی خرمـال و نزدیکـی پاسـگاه زیـد 

هسـتیم و بـر اسـاس خبرهایی کـه از گوشـه و کنـار به مـا می رسـد عراق 

گفته اسـت کـه بـه زودی عملیـات خواهـد کرد تـا ایـن منطقـه را تصرف 

کند لـذا مـا چنـد روزی اسـت که بـه همیـن خاطـر در حـال آمـاده باش 

کامـل هسـتیم. همانطـوری کـه در اخبـار شـنیده اید عـراق بعـد از قبول 

قطعنامه در سراسـر جبهه ها دسـت بـه حمله زده اسـت و مناطـق زیادی 

را هـم تصرف کـرده اسـت و شـاید این بـار نوبت بـه اینجا رسـیده باشـد و 

در روزهـای آینـده خبرهایش را بشـنوید. به هـر صورت اگر تـک عراقی ها 

صـورت بگیـرد و اتفاقاتـی در اینجـا بیفتد شـما هـم از طریق اخبـار رادیو 

باخبر مـی شـوید و اگر زمانـی سـراغ مـن را خواسـتید از اینجـا بگیرید به 
ایـن آدرس مراجعـه کنید:

اهواز- دژبانی آب تیمور- گردان 105-گروهان سوم

ایـن آدرس را نزد خـودت نگهدار کـه حتما الزم تـان می آید و امید اسـت 

با رسـیدن این نامـه مـژده سـامتی خـود و دیگربـرادران را برایم ارسـال 

فرماییـد و بنویسـید کـه مردم آنجـا در چـه وضعیتی هسـتند چـون ما در 

اینجا هـر لحظـه در انتظـار نامه و اخبـار آنجا هسـتیم.

 در پایـان از قول من بـه خدامراد، محمـد مراد، نورمـراد، عسـکر، پیرمراد، 

شـیخ مراد،حاجی گلمراد لطفی و پدر و مادرم و دیگر دوسـتان و آشـنایان 

سام برسـانید. بیشـتر از این سـرتان را درد نمی آورم.«

حجت الـه کرمـی نـژاد یک هفتـه بعـد از نوشـتن ایـن نامـه در حالـی که 

چنـد روزی بیشـتر بـه تمـام شـدن خدمـت سـربازی اش نمانـده بـود به 

همـراه تعـدادی دیگـر از همرزمانـش بـه اسـارت درمـی آیـد و صفحاتـی 

دیگـر از زندگـی اش کـه آمیختـه ای از رنـج ، سـختی و انتظار اسـت رقم 
مـی خـورد .

آخرین نامه قبل از اسارت؛

اینجا به زودی تصرف خواهد شد

عباس دوران، خلبان جنگنده های دوران دفاع مقدس بود  که در صبح 30 تیرماه ســال 

1361 پس از بمباران پاالیشــگاه بغداد هواپیمای خود را به محل برگزاری اجاس سران 

غیرمتعهدها کوبید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

متن نامه شهید عباس دوران به همسرش:

خاتون من، مهناز خانم گلم، سام، بگو که خوب هستی و از دوری من زیاد بهانه نمی گیری 

برای من نبودن تو سخت است ولی چه می شــود کرد جنگ ، جنگ است و زن و بچه هم 
نمی شناسد .

نوشته بودی دلت می خواهد برگردی بوشهر، مهناز به جان تو کسی اینجا نیست همه زن و 

بچه هایشان را فرستادند تهران و شیراز و اصفهان و ...

خیلی فرصت کم می کنم به خونه سر بزنم، حتی فرصت دوش گرفتن را هم ندارم، دوش که 

پیشکش، پوتین هایم را هم دو سه روز یکبار هم وقت نمی کنم از پایم خارج کنم.

علی که اون همه خوش تیپ بود رفته موهایش را از ته تراشیده من هم شده ام ، شبیه آن 

درویشی که هر وقت می رفتیم چهارراه زند آنجا نشسته بود. بچه های گردان یک شب دست 

و پایمان را گرفتند و انداختند توی حمام، آب را هم رویمان باز کردند اولش کلی بد و بیراه حواله شان کردیم اما بعد فکر کردیم خدا پدر و مادرشان را بیامرزد چون پوتین هایمان 

را که درآوردیم دیدیم الی انگشت هایمان کپک زده است.

مهناز مواظب خودت باش ، این حرف ها را نزدم که ناراحت بشی باالخره جنگ است و وضعیت مملکت غیرعادی.

نمی شود توقع داشت چون یک سال است ازدواج کردیم و یا چون ما همدیگر را خیلی دوست داریم جنگ و مردم و کشور را رها کرد و آمد نشست توی خانه....

دوستت دارم خیلی زیاد.

همسرت عباس

مهر59

نامه عاشقانه »عباس دوران« به همسرش

سالروز شکست حصر آبادان گرامی باد
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دستگیری سارقان 40 میلیاردی منازل در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

دستگیری سارقان 40 میلیاردی 
منازل در اصفهان

ســارقان غیر بومی که اقدام به ســرقت منازل 
می کردند در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان اصفهان دستگیر و به سرقت 40 میلیارد 
ریال پول، طال و نقــره جات اعتــراف کردند.
سرهنگ سعید سلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از ساکنان 
منطقه جنوب شهر اصفهان مبنی بر سرقت از 
منازل آنها، موضوع به صورت ویژه در دستورکار 
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: در بررسی های صورت گرفته 
توسط کارآگاهان مشــخص شد که این سرقت 
ها در روزهــای پایانی هفته که ســاکنان این 
منطقه برای گشــت و گذار و تفریح منازل خود 
را ترک می کردند، رخ داده و سارقان با شگردی 
خاص وارد منازل شده و گاوصندوق های داخل 
منازل را در محل تخریب کرده و پول، طال و نقره 
جات داخل آنها را به سرقت می بردند.این مقام 
انتظامی عنوان کرد: ســرانجام کارآگاهان با به 
کارگیری یکســری اقدامات علمی و تخصصی 
توانستند هویت سارقان که 2 نفر غیر بومی بوده 
و آخر هفته ها با هدف ســرقت به اصفهان سفر 
می کردند را شناســایی و در یک عملیات ویژه 

دستگیر کنند.

دستگیری ۱۱۷شکارچی 
غیرمجاز در سال جاری

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
گفت: 117شکارچی غیرمجاز در 6ماه اول سال 
جاری در زیستگاه های حیات وحش این خطه 
دستگیرشدند.مرتضی جمشیدیان افزود: از این 
متخلفان 580فشنگ ســاچمه ای، 9 دستگاه 
موتور ســیکلت، هشــت دســتگاه پروژکتور، 
25فشــنگ خفیــف، 15 فشــنگ چهارپاره، 
11دستگاه تلفن همراه، 13عدد دوربین چشمی، 
سه قبضه کارد سالخی، یک دستگاه خودرو مزدا 
کابین دار و سایر ادوات شکار ضبط شد.وی ادامه  
داد: 19قبضه سالح غیرمجاز، 31قبضه سالح 
مجاز و یک ســالح جنگی نیز از این متخلفان  
کشف و ضبط شد.جمشــیدیان افزود: عالوه بر 
این 19رأس آهو، 6رأس کل وبز، 6رأس قوچ و 
میش، 2رأس گراز، یک قالده روباه و سه خرگوش 

از دستگیر شدگان کشف شد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی :
نام نویسی صدور روادید زائران 

اربعین  آغاز شد
دبیر ســتاد مرکزی اربعین حســینی اظهار کرد: 
با احتســاب 4 کنســولگری عراق در استان های 
خراسان، کرمانشاه، خوزســتان و تهران؛ 20 دفتر 
موقت در نقاط مختلف کشور متناسب با جمعیت و 
جغرافیای آن مناطق از روز چهارشنبه آماده صدور 
روادید برای زائرین اربعین حسینی شدند. وی اضافه 
کرد: این تعداد نسبت به سال گذشته که 12 دفتر 
بود؛ 100 درصد افزایش یافته و به 24 دفتر رسیده 
اســت.حیدری درباره هزینه سفر اربعین نیز گفت: 
هزینه سفر اربعین را ســازمان حج و زیارت برآورد 
کرده که شــامل روادید، کارگزاران، بیمه و درمان 
است که شهروندان و زائران می توانند با مراجعه به 
سامانه سماح آن را مالحظه کنند. وی افزود: زائران 
اربعین حسینی می توانند از مرزهای زمینی مهران، 
شلمچه و چزابه و مرزهای هوایی مشهد، تهران به 
سمت نجف و بغداد و همچنین از مرز دریایی شلمچه 

به عتبات عالیات مشرف شوند.

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:
اجرای طرح کنترل و نظارت 
پلیس اصفهان بر مهدکودک ها

رییس پلیس امنیــت عمومي اســتان اصفهان از 
اجراي طرح بازدید و کنترل مهدکودک ها همزمان 
با آغاز بازگشایی مدارس در شهر اصفهان خبر داد.
محمدحســن اســماعیلی اظهار کرد: در راستای 
ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات 
مردم و رفع دغدغه ها و نگرانی خانواده ها همزمان 
با آغاز بازگشــایی مدارس طرح بازدید و کنترل بر 
مهدکودک ها توســط پلیس در شهر اصفهان اجرا 
شد. وی افزود: در همین راستا ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومــی پلیس امنیت عمومی اســتان 
اصفهان از 114 مهدکــودک بازدید کردند.رییس 
پلیس امنیت عمومی استان از پلمپ 6 واحد صنفی 
متخلف در این رابطه خبر داد و گفت: برای 19 واحد 
صنفی دیگر اخطاریه پلمپ صادر و از متصدیان 21 

واحد دیگر تعهد اخذ شد.

صندلی های خالی دانشگاه ها طی چند سال اخیر 
به یک چالش جدی بر سر راه سیستم آموزش عالی 
کشور تبدیل شده است. تاسیس فله ای و خارج از 
قاعده دانشگاه های آزاد و باال بردن ظرفیت دانشگاه 
های دولتی و همچنین تاسیس دانشگاه هایی مانند 
علمی کاربردی ، پیام نــور و غیر انتفاعی و پردیس 
های دانشــگاهی ارمغان دوره ای بود که موجی از 
جوانان دهه 60 مشتاق رفتن به دانشگاه ها بودند و 
عطش این اشتیاق برای تحصیالت عالیه به خوبی 
توانست در یک دهه پیش از این هزاران دانشجو را به 
صندلی های پولی دانشگاه های مختلف جذب کند؛ 
اما در چند سال اخیر و با کاهش چشمگیر جوانان 
پشت کنکوری حاال بسیاری از مراکز آموزش عالی 
در کشور با عدم تقاضا برای ثبت نام روبه رو هستند. 
دانشــگاه هایی که در اغلب موارد نسبت به جذب 
هیئت علمی و اساتید برای رشته های مستقر خود 
اقدام کرده اند و عالوه بر این، هزینه های هنگفتی 
نیز برای ســاختمان و تجهیزات آن صرف کرده  و 
عمال نبود دانشجوی کافی، این واحد ها را زیان ده 

کرده است.
صندلی هایی که خالی ماند

2569 دانشگاه در ایران وجود دارد که از این میان، 
تعداد 530 واحد ســهم دانشــگاه آزاد بوده، 309  
موسســه غیرانتفاعی، 170 مرکز فنی و حرفه ای، 
466  مرکز پیام نور، 953 واحــد علمی کاربردی 
و 141 دانشــگاه دولتی) وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری( در 31 استان کشور ثبت شده است. رشد 
قارچ گونه مراکز جذب دانشجو به خصوص در دهه 
80 اگر چه در ســال های ابتدایی دهه نود متوقف 
شــد؛ اما چند برابر شــدن این مراکز امروز به یک 

چالش جدی تبدیل شده است. 
مجتبی شــریعتی نیاســر، معاون آموزشی وزارت 
علوم اخیرا اعالم کرده اســت دانشگاه های دولتی 
64 درصد و پیــام نور 27درصــد کاهش پذیرش 
دانشــجو داشــته اند. به گفته وی، در ســال های 
گذشته از 44 موسسه غیر انتفاعی به 340 موسسه 
غیرانتفاعی در کشور رسیده ایم که البته سال 92 
جلوی رشد موسســات غیر انتفاعی را گرفتیم . بر 
اساس آماری که از سوی دفتر حوزه وزارتی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اعالم شده است 300هزار 
صندلی خالی در دانشــگاه ها وجود دارد. این آمار 

در دانشگاه آزاد اســالمی 450 هزار صندلی است 
و طبق اظهارات علیرضا رهایی، معاون آموزشــی 
این دانشگاه 450 هزار صندلی خالی در دوره های 
کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه وجود دارد که 
دانشگاه آزاد اسالمی برای پر کردن ظرفیت خالی 
سعی دارد برای جذب دانشجویان تمهیدات ویژه ای 

داشته باشد. 
تمهیدات دانشگاهی، از پرداخت قسطی تا 

ورود بدون آزمون
تمهیدات ویژه از جذب دانشــجو بــدون کنکور تا 
پرداخت های قسطی شهریه برای دانشجویان ارائه 
شده اســت. به رغم افزایش شــهریه های هر ساله 
دانشگاه آزاد، امسال این دانشگاه اعالم کرده است 
که دانشجویان این دانشــگاه می توانند با پرداخت 
تنها 10 درصد از شهریه، ثبت نام خود را انجام دهد. 
عالوه بر این اغلب دانشگاه ها اقدام به جذب دانشجو 
بدون آزمون می کنند که در میان این رشــته های 
بدون آزمون، طیفی از رشــته های بدون متقاضی 
مانند آموزش ابتدایــی و تربیت بدنی تا برخی از پر 

طرفدار ترین رشته های دانشگاه ها مانند مهندسی 
و معماری به چشم می خورد. بخشی از خالی بودن 
صندلی های دانشگاه آزاد به خصوص در رشته های 
مهندسی به هزینه های سرسام آور این رشته های 
فنی باز می گردد. بر اساس برآوردها هزینه هر ترم 
دانشجویان فنی و مهندسی بین چهار تا پنج میلیون 
می شود این در حالی است که بسیاری از دانشگاه ها 
عمال فاقد امکانات و اساتید با تجربه عملی و علمی 

باال هستند.
تالش برای تعطیل نشدن؛تنها یک دهم 

شهریه را بدهید!
رییس اتحادیه دانشــگاه های غیرانتفاعی اســتان 
اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی و لزوم 
ساماندهی وضعیت دانشگاه های کشورمعتقد است 
گسترش بی رویه دانشگاه ها در سراسر کشور معضل 
نظام آموزش عالی است. »علی آهومنش« با تذکر 
اینکه اگر شمار دانشجویان هر واحد دانشگاهی کمتر 
از هزار نفر باشــد، ادامه فعالیت آن مقرون به صرفه 
نیست، اظهار داشت: مسئوالن وزارت علوم معتقد 

هســتند که تعداد زیادی از دانشگاه ها باید تعطیل 
شود. وی با اشــاره به اینکه گستردگی بیش از حد 
واحدهای دانشگاهی مانع جلوگیری از اتالف سرمایه 
شده است، تصریح کرد: تمرکز برنامه ریزی در نظام 
آموزش عالی وجود ندارد و نهادهای مختلفی مانند 
کمیســیون های مجلس شورای اســالمی، وزارت 
بهداشت، دانشگاه آزاد و شــورای انقالب فرهنگی 
تصمیمات مختلفی در این بخــش می گیرند. این 
ســخنان در حالی مطرح شده اســت که در حال 
حاضر اغلب مراکز علمی و دانشــگاه های وابســته 
به نهادهای مختلف عمال تعطیل شــده اند و یا به 
دستور وزارت علوم منحل شده اند. وزیرعلوم اخیرا 
اعالم کرده است که ســازمان متبوعش تالش دارد 
تا با ســاماندهی دانشــگاه های علمی کاربردی و 
پیام نور دانشجویان را به سمت صندلی های خالی 
دانشگاه های دولتی هدایت کند و حتی وزارت علوم 
تالش دارد تا طرح بازنگری واحدهــای پیام نور را 
برای تجمیع و جلوگیری از زیان دهی این دانشگاه ها 

اجرا کند.

صندلی های خالی
پریسا سعادت  وقتی  تمهیدات دانشگاهی برای جذب دانشجو هم جواب نمی دهد  

ابالغ رای
7/92 کالسه پرونده: 961036 شماره دادنامه:9709976794200176-97/2/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا مشهدی رنانی به نشانی 
اصفهان رهنان خ ابوذر اسپرت زاهد، خوانده: اکبر رنجکش آدرمنابادی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای علیرضا مشــهدی رنانی به طرفیت آقای 
اکبر رنجکش آدرمنابادی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره 
709323-96/2/30  به عهده بانک قرض الحسنه مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/420/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )96/2/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:248243 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/101  شــماره: 96/445/ش 1 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای علــی جاللیان فرزند محمود، خوانده: آقای علی مطهری شــمرانی 
فرزند هوشنگ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از 
بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. آمار: 211-97/4/20، رای شورا: در خصوص دادخواست 
آقای علی جاللیان فرزند محمود به طرفیت آقای علی مطهری شــمرانی فرزند هوشنگ 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 382608 عهده 
حساب جاری بانک ملی به انضمام مطالبه خســارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست 
خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از ســوی خوانده که برائت 
ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در 
ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
می داند. به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و  مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواســته با 
احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/5/1 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 1/345/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 
 م الف:255577 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز)291 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/103 شماره پرونده: 1176/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1397/08/09 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا 
، نام پدر: عبدالرضا ، نشانی: خمینی شــهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی با 
وکالت خانم پریسا غیاثی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیدسجاد حسینی ، 
نام پدر: سیدجعفر ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به انضمام خسارات دادرســی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز ، دالیل 
خواهان: رونوشت چک  و رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 

مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 251735 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )218 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/104 شماره: 2217/96 حل4 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:امیر حاج 
هاشمی، نام پدر: ناصر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
ســعید مختاری ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شهر دوشاخ ســنگبری آندلس، 
محکوم به:به موجب رای شماره 770 تاریخ 97/04/11 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت )96/8/1( 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 251919 
 علیرضا ایزدی قاضی شــعبه چهارم شــورای حــل اختالف خمینی شــهر )199 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/105 شماره پرونده: 1052/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/08/09 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: هادی لطیفی ، نام پدر: 
علی ، نشــانی: فالورجان زازران خ امام کوچه ش غالمرضا امینی ، مشــخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: شرکت یکتا کاسپین با مدیریت فرشید کافی خسروشاهی،2- نام و 
نام خانوادگی: حمید پاشاپور ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 252850 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)186 کلمه، 2 کادر(
اجرائیه

7/106 شماره اجرائیه: 9610423633200224، شماره پرونده: 9609983633201186 
، شماره بایگانی شعبه: 961193 ، تاریخ تنظیم:1396/06/26 مشخصات محکوم له: نام 
ونام خانوادگی: ایرج خیراللهی حسین آبادی ، نام پدر: عبدالرحیم ، نشانی: اصفهانـ  میدان 
امام بازار بزرگ دروازه اشراف مقابل پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی ؛ مشخصات محکوم 
علیه: نام و نام خانوادگی:حسن مختاری ، نام پدر: علی ، نشانی: قم صدوقی 20 میدان امام 
حسین ک36 نمایندگی خوشخواب مختاری، محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به دادنامه شماره 9709973633200582 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 8/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه برمبنای تورم از تاریخ سر رسید چکها )هر یک به مبلغ 100/000/000 
ریال به تاریخ 96/1/30 و 96/2/30 و 96/3/30( تا زمان پرداخت وجه آن در حق محکوم 
له و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رعایت تبصره دو ماده 306 نیز الزامی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوًم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوًم 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 غیر منقول، 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 واال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود)مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرا 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 
امال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوٌم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد 
بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( م  الف : 253417 
کرمعلی صمدی منشی شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )470 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633104438 ابالغنامــه:  شــماره   7 /107
9609983633101275 ، شماره بایگانی شعبه: 961295 ، تاریخ تنظیم: 1397/05/13 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای محسن کرمعلی گیالنه فرزند 
محمدرسول ،خواهان بیمه آســیا با وکالت خانم مرضیه نجف پور دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای محســن کرمعلی گیالنه فرزند محمدرسول ، به خواســته مطالبه خسارت 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983633101275 شعبه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شــهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/08/26 ســاعت 09:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف :251546 عسگری منشــی شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/108 شماره پرونده: 1178/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:40 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1397/08/09 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا  
فروشانی ، نام پدر: عبدالرضا ، نشانی: خمینی شــهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت 
مهدی , مشــخصات وکیل خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: خانم پریســا غیاثی ، نام پدر: 
محمدشاه ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل کوچکی ، نام پدر: رمضانعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 13/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام جمیع خســارات دادرســی حق 
الوکاله وکیل تاخیر تادیه شــماره چک 884195 عهده بانک سپه ، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک گواهینامه عــدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 251739 رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر )239 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/109 شماره پرونده: 1409/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 

ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/08/14 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا  فروشانی ، 
نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: فرهاد زاغی ورنوسفادرانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 251738 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/110 شماره پرونده: 1133/97 حل11 مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/03 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: مرتضی اعتمادی ، 
نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس 9 ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: مهدی عشقی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 251946 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/111 شماره پرونده: 311/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخه 
1397/08/19 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نشانی: خمینی 
شهر بلوار بهشتی خ خیام ک دانش3 پ108 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
شادی صمدی نیا ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف: 251943 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633106758 ابالغنامــه:  شــماره   7 /112
9709983633100691 ، شماره بایگانی شعبه: 970709 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/02 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای منوچهر قلی پور فرزند عیوض 
،خواهان خانم نرگس عموتقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای منوچهر قلی پور فرزند 
عیوض ، به خواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالســه 9709983633100691 شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرســتان خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/08/13 ساعت 
09:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :253272 
عسگری منشی شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)168 کلمه، 2 کادر(
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»مسی« در قفسی از طال زندگی 
می   کند!

دنی اســوالدو، بازیکن ســابق تیم های فوتبال 
یوونتــوس و رم کــه در 
ســال ۲۰۱۶ اعــام 
بازنشستگی کرد، 
اظهار نظری جالب 
درباره لیونل مسی 
دارد. او در ســن 
جوانــی تصمیــم به 
بازنشستگی گرفت و بعد از 
بازنشستگی کارش را در رشته موسیقی دنبال 
کرد. اســوالدو، در پاســخ به این که آیا دوست 
داشته مانند مسی باشد یا نه، این چنین گفته 
است:» نه، فقط دوست داشتم مانند او بازی کنم؛ 
اما زندگی نه، او زندگی ندارد، فقط این طور است 
که در قفســی از طا زندگی می کند. نمی تواند 
جایی برود، چیزی بخورد و بنوشد، شاید برای او 
مهم نباشد، اما برای من مهم است«.اسوالدو در 
ادامه گفت:» مثا او بزرگ ترین تلویزیون دنیا را 
خریده، اما هرگز در خانه نیست تا از آن استفاده 
کند. شاید بتواند یک فراری داشته باشد، اما فقط 
۱۵ دقیقه طول می کشد، تا زمانی که به زمین 

تمرین بارسلونا برسد«.

آقای خاص، بازیکن یاغی را از 
کاپیتانی محروم کرد

سرمربی منچســتریونایتد تایید کرده بازوبند 
کاپیتانی دیگر به ســتاره 
فرانســوی این تیم 
نخواهــد رســید.

مورینیــو،  ژوزه 
پــس از حــذف 
تیمش به دســت 
»دربی کانتــی« در 
جام اتحادیــه انگلیس درباره 
گزارش رسانه های انگلیس مبنی بر عصبانیتش 
از اظهارات اخیر پل پوگبا و منصرف شــدن از 
انتخاب او به عنوان کاپیتــان دوم تیم صحبت 
کرد.مورینیو به »اسکای اسپورت« گفت: تنها 
چیزی که حقیقت دارد این است که به عنوان 
مربی تیم تصمیم گرفتــم پوگبا دیگر کاپیتان 
دوم تیم نباشد، درگیری بین ما رخ نداده است. 
من خــودم او را کاپیتان دوم کــردم و حاال هم 
تصمیم دیگری گرفتم. نیازی نمی بینم توضیح 

بیشتری بدهم.

سکوت 20دقیقه ای هواداران 
آلمانی در استادیوم ها

بازی های ایــن هفتــه  بوندس لیگا با ســکوت 
بی ســابقه هــواداران آغاز 
شــد؛ هوادارانــی که 
اعتراض خود را به 
فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ آلمان 
با ۲۰ دقیقه سکوت 
در ابتدای بازی های این 
هفته نشان دادند.این اعتراض 
به زمان نامناسب شــروع بازی ها، افزایش بهای 
بلیت مســابقات و تجاری شــدن فوتبال در این 
کشور بود. اعتراض هواداران، فدراسیون فوتبال 
آلمان و ســازمان لیگ این کشور را هدف گرفته 
اســت. هواداران بعد از آن اعام کردند که برای 
اعتراض، دست به سکوت ۲۰ دقیقه ای خواهند 
زد که مذاکرات آنها با فدراسیون و سازمان لیگ، 
بدون حصول نتیجه  مورد نظر  به پایان رسید.در 
اســتادیوم خانگی وردربرمن، پارچه نوشته هایی 
علیه گران بودن حق پخــش تلویزیونی و دیگر 

مشکات مدنظر هواداران دیده می شد. 

اعالم بی نیازی »ویرا« از بالوتلی
»نیس« در هفته هفتم رقابت های لیگ فرانسه 
توانست با نتیجه   دو بر 
یک »نانــت« را از 
پیش رو بــردارد. 
ماریــو بالوتلی در 
این دیــدار هم به 
خاطــر مصدومیت 
نتوانســت تیمش را 
همراهــی کند.پاتریک ویرا، انــگار اصا رابطه 
خوبی بــا بالوتلی ندارد. ایــن مهاجم ایتالیایی 
از حضور داشــتن در نیس ناراحت است و این 
باعث انتقاد سرمربی نیس شده است.سرمربی 
نیس بعد از پیروزی برابر نانت، گفت: برای من 
آمادگی ذهنی بازیکنان مهم تــر از هر چیزی 
اســت. بدون بالوتلی هم می توانیم به پیروزی 
برسیم و این را ثابت کردیم.ویرا ادامه داد: اگر از 
فرصت های  خود به خوبی در این دیدار استفاده 
می کردیم، می توانستیم پیروزی راحت تری را 

به دست آوریم. 

دوباره داربی، دوباره هیجان!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»بشار رسن« به تیم  ملی عراق دعوت شده تا در تورنمنت چهارجانبه 
عربستان شرکت کند. آخرین حضور بشار رسن در تیم ملی کشورش با 
اخبار خوشایندی برای پرسپولیس همراه نبود و سوغات او از این حضور 
، مصدومیتی بود که باعث دوری اش از ترکیب این تیم برابر نساجی 
مازندران رقم خورد. اکنون سرخ ها امیدوارند ستاره ملی پوش  و جوان  

این تیم این بار با سامت دیدارهای تدارکاتی را پشت سر بگذارد.

پرسپولیس نگران جدایی» بشار رسن«

در آستانه اعام فهرست ملی پوشان برای حضور در دومین اردوی 05
آماده سازی ایران در راه جام ملت های آسیا، یکی دیگر از لژیونرهای 
سرشــناس اروپایی مصدوم شد.علی قلی زاده، ســتاره جوان این 
روزهای شارلروا با توجه به آسیب دیدگی که از ناحیه همسترینگ 
گریبانگیر او شد، از فهرست شارلروا خارج شد تا حضور این بازیکن 

در اردوی آتی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

»قلی زاده« به جمع لژیونرهای مصدوم پیوست
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ماجرای شوخی دردسرساز 
»شفر« با پرسپولیس

روز  سه شنبه در تمرین اســتقال، اتفاق تلخی 
افتاد. پرســش توهین آمیز از وینفرد شفر، سبب 
شد تا او با دلخوری از جمع خبرنگاران دور شود. 
خبرنگاری دو ســه بار از او پرســید که آیا شایعه 
بیماری اش درست است و هر بار مترجم شفر سعی 
می کرد چنین سوالی را نپرسد، اما سرانجام سوال 
مطرح شــد. مرد سپیدموی اســتقالی ، نگاهی 
به خبرنگار جوان انداخت و گفت:»شــما چیزی 
درباره احترام می دانی؟ به خانه ات برو!« و از جمع 

خبرنگاران دور شد.
ماجرا اما خیلی ســاده اســت. خیلی از ما خیلی 
وقت ها اســم ها را برای لحظاتی فراموش می 
کنیم و گاه برای شفر هم این اتفاق می افتد؛ 
اما در پایان بازی با نساجی در حقیقت او بازی 
با پرســپولیس را از یاد نبرده و ایــن کار، پلی 
تیکی از سوی ســرمربی آبی ها بوده است. شفر 
به دستیارانش گفته که قصد داشته با این ترفند 
نشان دهد بازی با پرســپولیس این قدر برایش 
مسئله مهمی نیست که حتی اسمش یادش بماند! 
همان کاری که قبل ترها و پیــش از دربی فصل 
قبل انجام داده بود و پرســپولیس را دومین تیم 
صاحب تماشاگر ایران خوانده بود، به عنوان تیم 
کوچک تر پایتخت. این شوخی همراه با خنده اما 
کار دستش داد و گفتند او آلزایمر دارد. اتفاقی که 

پی بردن به راست 
یا دروغ بودن 
اش  شــایعه 
آن پرســش 
را  ناپســند 

در تمریــن 
آبی ها رقم 

زد.

در حاشیه

پیشخوان

فتح اله زاده: در شهرآورد با 
پرسپولیس تبانی کردیم

خیز سپاهان برای صدر نشینی

 جدال لیگ برتری ها قبل از تعطیالت؛

  عکس روز

سه سال شگفت انگیز یک ستاره
»انگولو کانته« در عرض سه ســال به هرچه که فکرش را بکنید در فوتبال رسیده است.سه 
سال پیش لسترسیتی یک هافبک میانی فوق العاده داشت که برای کسی شناخته شده نبود؛ 
کانته، هافبک فرانسوی آن فصل درخشــید، ملی پوش شد و به قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
دست پیدا کرد.فصل بعد پیراهن چلسی را پوشید، قهرمان لیگ برتر انگلیس شد و عنوان 

بهترین بازیکن فصل را به خود اختصاص داد.

شــفر: هیچ نگرانی بابت 
شهرآورد ندارم

منشا، نیمکت نشین دربی؟

شفر: پرســپولیس جای 
نگرانی ندارد

مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی به مسابقات پارآسیایی ۲۰۱8 جاکارتا با حضور مسئوالن ورزش استان 
اصفهان برگزار شد. »محمدرضا باباگلیان« در مراسم بدرقه نمایندگان ورزش استان اصفهان به بازی های 
پارالمپیک آسیایی ۲۰۱8 جاکارتا اظهار کرد: در ایام بزرگداشت حماسه دفاع مقدس هستیم  که هفته 

بزرگداشت رشادت ها و خالصی هاست.
وی افزود: در هفته بزرگداشت دفاع مقدس شــاهد برنامه رهسپاری نمایندگان شایسته ورزش استان 
هستیم که در راه رسیدن به قله های افتخار هستند و امیدواریم بتوانند موفق باشند و برگ زرین دیگری 
به افتخار ایران و استان اضافه کنند.رییس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان تصریح 
کرد:  ۲۵ نفر از اصفهان در این کاروان حضور دارند و ۱۲ درصد از ورزشــکاران کاروان اعزامی از استان 
اصفهان هستند.وی ادامه داد: امید است بتوانند مزد همه زحمت هایشان را بگیرند و موفق باشند؛ جمع 
خانواده ها برای ما افتخار است و منتظر هیچ کس به عنوان مسئول نمی مانیم و از همه کسانی که حضور 
یافتند، تشکر می کنم. باباگلیان عنوان کرد: رییس کمیته و فدراسیون شنا و تیراندازی عراق که در اصفهان 
اردو زده اند، در جمع ما هستند و تیم بسکتبال با ویلچر عراق هم در اصفهان حضور دارند و با ما تمرین 
می کردند . امروز هم تیم والیبال نشسته آنها با ورزشکاران ما در حال تمرین هستند و خوشحال هستیم 
که دو کشور دوست و برادر در حوزه ورزش تعامل دارند.وی خاطرنشان کرد: توفیقی برای مسئوالن است 

که در حوزه ورزش جانبازان و معلوالن حضور دارند.
رییس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان بیان کرد: ۲۵۰  نفر از ورزشکاران به جشنواره 
بزرگ ورزشــی در دهه فجر اعزام خواهند شــد؛ هفته پارالمپیک را در آینده نزدیک خواهیم داشت و 

می خواهیم رشته های پارالمپیکی را به خوبی معرفی کنیم.

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛
بدرقه ورزشکاران اصفهانی  اعزامی به مسابقات پارآسیایی

 باالخره هفته هشــتم لیگ برتر که همه فوتبال دوستان 
انتظارش را می کشیدند، فرا رســید. هفته ای که مهم ترین 
بازی لیگ برتر بین استقالل و پرســپولیس برگزار می شود و 
هواداران تیم برنده حداقل تا بازی بعدی بین دو تیم، می توانند 
برای هواداران حریف کری بخوانند.داربی ۸۸ قرار است امروز 
ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار شود. شرایط این داربی 
با داربی قبلی که با پیروزی یک بر صفر استقالل به پایان رسید، 
بسیار متفاوت است. استقالل در داربی قبلی بسیار آماده بود و 

توانایی شکست دادن هر تیمی را داشت؛ اما در آستانه داربی ۸۸، 
باتوجه به تغییرات زیادی که در ترکیب اصلی اش داشته، هنوز 
آمادگی و طراوت فصل قبل را پیدا نکرده است. آنها با شکست 
مقابل السد از آسیا حذف شدند و در هفته هفتم هم مقابل نساجی 
به تساوی رسیدند تا شرایط خوبی در آستانه داربی ۸۸ نداشته 
باشند.در آن سوی میدان پرسپولیس باوجود محرومیت از نقل 
و انتقاالت و محدودیتی کــه در بخش بازیکنانش دارد، بهترین 
روزهایش را سپری می کند. شاگردان برانکو ایوانکوویچ با پیروزی 
مقابل الدحیل که کمتر کسی امید به موفقیت پرسپولیس در آن 
دیدار را داشت، با انگیزه ای مضاعف پا به داربی می گذارند و پس 

از غلبه بر سپیدرود در هفته هفتم لیگ برتر، به دنبال این هستند 
تا با پیروزی در داربی، روحیه ای دوچندان برای تقابل با السد در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا کسب کنند. نکته مهم درباره 
این دیدار، حضور سرخابی ها با تمام قوا در داربی ۸۸ است. هم 
استقالل و هم پرسپولیس محروم و مصدوم برای داربی پیش رو 
ندارند، با این وجود »مارکوس نویمایر« به خاطر غیبت در تمرینات 
استقالل به دلیل مصدومیت، ممکن است دیدار امروز را از دست 
بدهد.در نهایت، هواداران اســتقالل و پرسپولیس می دانند که 
داربی دیداری مجزا از دیگر بازی هاست و شرایط تیم ها پیش از 

این دیدار، کمترین حرف را در میدان مسابقه می زند. 

دوباره داربی، دوباره هیجان!

فوتبال
ایران - 
ساعت ویتنام

۱6:۱5

شبکه 
ورزش

استقالل - فوتبال
ساعتپرسپولیس

۱۸:۳۰

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
5 مهر

پافشاری منشا؛ 
دالر می خواهم نه ریال

دالر، فقط بــازار و اقتصاد را تحت الشــعاع قرار 
نداده ، بلکه حتی باعث شــده تــا در این گرانی 
بی رویه ارز شــاهد بر هم ریختگی و فروپاشــی 
بازیکنــان و مربیــان خارجی باشــیم. گادوین 
منشا، مهاجم تیم پرســپولیس یکی از بازیکنان 
خارجی این تیم اســت که برای گرفتن طلبش 
روز دوشــنبه به ساختمان باشــگاه پرسپولیس 
 رفت تا بتواند بخشی از مطالباتش را از این باشگاه 

بگیرد.
این در حالی اســت کــه به دلیل نداشــتن ارز، 
مسئوالن پرســپولیس به این بازیکن پیشنهاد 
کردند بــرای گرفتــن مطالباتش بــه جای ارز 
خارجــی، ریال بگیرد؛ اما منشــا ایــن موضوع 
را نپذیرفــت. بعــد از قبــول نکــردن منشــا، 
مســئوالن پرسپولیس به منشــا گفتند که طی 
 روزهای آینــده با تهیه ارز، طلــب او را پرداخت 

خواهندکرد.

هفته هشتم رقابت های لیگ 
برتر عصر امروز در شرایطی با 
برگزاری دو بازی آغاز می شود 
که در یکی از  دیدارهای امروز 
تیم سپاهان در مسجد سلیمان 
به مصاف تیم نفت این شــهر 
می رود و تیــم ذوب آهن در 
ادامه این رقابت ها عصر فردا 
در ورزشگاه فوالد شهر میزبان 

صنعت نفت آبادان خواهد بود.

سمیه مصور

ذوبی ها در شــرایطی این هفته در 
ورزشــگاه فوالد شــهر میزبان تیم 
صنعت نفت آبادان هســتند که 

این روزهــا حال و روز خوشــی ندارند و در 
چند هفته گذشته نتوانسته اند به نتایج قابل 

قبولی دست یابند.
نتایج ضعیف و سینوســی  سبزپوشان انتقاد 
بسیاری از کارشناســان را به همراه داشته و 
اغلب کارشناســان با وجود تمجید از شیوه و 
ســبک بازی مالکانه ذوب آهن، به فقدان یک 
مهاجم تمام کننده و افت محسوس 
خط دفاعی ایــن تیم منتقد 
هستند. سبزپوشان 
از خط میانی 

قدرتمندی برخوردار بــوده و در فاز تهاجمــی، موقعیت های 
بسیاری به وجود می آورند، اما نبود یک مهاجم تراز اول موجب 
شده است تا بهره چندانی از فرصت های به وجود آمده نبرده و 
به راحتی امتیازات را از دست بدهند. از طرف دیگر، خط دفاعی 
ذوب آهن در چند هفته گذشته عملکرد ضعیفی داشته و نقش 

پررنگی در ناکامی این تیم داشته است.
شاگردان امید نمازی زاده  برای پایان دادن ها به دوران ناکامی 
شان در هفته های اخیر نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار 
دارند و نمی خواهند به راحتی این سه امتیاز خانگی را از دست 
بدهند. سبزپوشان اصفهانی طی هفته های برگزار شده از رقابت 
های لیگ برتر در این فصل تاکنون نتوانســته اند در ورزشگاه 
فوالد شهر به پیروزی دست یابند و دو برتری این تیم در خارج 

از خانه حاصل شده است.
در آن سو تیم صنعت نفت آبادان نیز حال و روز خوشی ندارد  و 
با توجه عدم نتیجه گیری طی هفته های گذشته برای پیروزی 
در این بازی به میدان پا می گذارد. بــا توجه به نیاز مبرم هر دو 
تیم به  کسب سه امتیاز این دیدار به نظر می رسد تقابل این دو 
دیدار می تواند بازی خوبی را برای هواداران این دو تیم رقم بزند.

این دیدار، عصر جمعه  ســاعت ۱8:4۵ در ورزشگاه فوالد شهر 
برگزار خواهد شد.

ذوب آهن- صنعت نفت آبادان

در چارچوب رقابت هــای لیگ برتر هفته هشــتم، 
شاگردان امیر قلعه نویی در شرایطی مقابل تیم نفت 
مسجد ســلیمان قرار می گیرند که در هفته گذشته 
توانســتند در یک بازی پر گل تیم فوالد خوزستان را 
مقتدرانه پشت سر بگذراند و هم چنان خود را به عنوان 
یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر معرفی کنند. طایی پوشان نصف جهان که 
در پایان هفته هفتم با ۱3 امتیاز حاصل از 3 برد و چهار 
تساوی، در رده ســوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار 
گرفته اند در این هفته با توجه به دیدارهای حســاس 
تیم های پدیده و پرسپولیس  که باالتر از سپاهان در 
جدول قرار گرفته اند، فرصت مناسبی برای رسیدن به 

صدر جدول دارند.
تقابل های اخیر طایی پوشان در هفته های گذشته 
نشان می دهد که بازیکنان این تیم به تدریج با تفکرات 
امیر قلعه نویی عجین  شده و با یکدیگر نیز توانسته اند 
به هماهنگی برسند به طوری که طی دو  دیدار گذشته 

زردپوشان عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند 
و این دو بازی را  با نتیجه پر گل به پایان رساندند  تا خود 
را به عنوان یک تیم مطرح در حمله و ایجاد موقعیت 

روی دروازه حریفان معرفی کنند.
سپاهان در هفته های دهم تا دوازدهم، 3 بازی سنگین 
مقابل تیم های استقال تهران، سایپا و پرسپولیس دارد 
و همین امر لزوم کسب برد و اندوختن هر 3 امتیاز طی 
دو دیدار آینده را مشخص می کند. سپاهانی ها  با توجه 
به رقابت نزدیک تیم های نخست تا هفتم جدول فرصت 
کوچک ترین اشتباهی ندارند و همین امر،  می تواند کار 
را برای آنها تا حدی ســخت کند، اما قلعه نویی نشان  
داده که به سادگی از موقعیت پیش آمده برای رسیدن 

به صدر جدول نمی گذرد. 
در آن سو تیم  نفت مسجد سلیمان قرار دارد که طی 
هفته های گذشته نتوانسته به نتایج قابل قبولی دست 
یابد و تنها به کسب 3 امتیاز قناعت کرده است. موقعیت 
این تیم در جدول رده بندی سبب می شود تا نفتی ها 

برای برتری در این دیدار دست به آب و آتش بزنند تا 
امتیاز های این دیدار خانگــی را بتوانند به نفع خود 

ضبط کنند.
ســپاهان در این دیدار محــروم ندارد؛ اما ســیاوش 

بــه یزدانی بــه دلیل مصدومیــت قادر 
همراهــی طایی پوشــان در این 
دیدار نیســت، همچنین در تیم 
نفت نیز  محرومی وجــود ندارد 
تا تقابل این دو تیم بتواند یکی از 

دیدارهای جذاب این هفته را 
رقم بزند.

نفت مسجد سلیمان- سپاهان اصفهان
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شهر با شهدا، شناسنامه دار می شود
با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات 
شورای شهر:

ماموریت برای جذب سرمایه 
گذار از امروز آغاز می شود

رییس مرکــز پژوهش ها و مطالعات شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در نخســتین نمایشگاه 
 تکنولــوژی هــای نویــن و اســتارت آپ ها 
در نمایشــگاه بین المللی اصفهان با اشــاره به 
فناوری های نوین و نهادینه سازی تفکر فرهنگ 
کارآفرینی اظهار کرد: اصفهــان به زودی یکی 
 از بهترین اکوسیســتم های کارآفرینی کشور 
می شود، البته در حال حاضر نیز این مسئله در 
اصفهان وجود دارد و بســیاری از طبقه خالق و 
افراد کارآفرین به دلیل وجود اکوسیستم بهتر 
برای رشد کسب و کار به اصفهان وارد می شوند و 
این موضوع یکی از مهارت های مدیریت شهری 
اســت که به جذب کارآفرینــان و طبقه خالق 
بپردازد. کوروش خســروی با اشــاره به اینکه 
تخصیص اعتبار برای جذب سرمایه گذاری خطر 
پذیر در شورای شهر در دو هفته پیش مطرح شد، 
گفت: کمیته تطبیق هیــچ اعتراضی روی این 
مصوبه نگذاشته و ازامروز ماموریت برای جذب 

سرمایه گذاران آغاز می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان :

 سیاه نمایی ها اثرات مثبتی
 در حوزه میراث ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان گفت: فعالیت هایی که 
در حوزه میــراث فرهنگی انجام شــده انعکاس 
داده نمی شود و نقایص این حوزه بیشتر انعکاس 
می یابد؛ سیاه نمایی ها اثرات مثبتی در حوزه میراث 
ندارد و نباید کاری کرد که نــکات منفی در بین 
مردم طبیعی و عادی شود و حساسیت های آنها را 
کاهش دهد. فریدون الهیاری اظهار کرد: مهم ترین 
سرمایه میراث فرهنگی ایران، عالقه مندی مردم به 
میراث فرهنگی و طبیعی است. مدیران مختلف 
در حوزه میراث فرهنگی و شوراهای اسالمی در 
استان نیز نسبت به این امر توجه دارند و قابل تقدیر 
است. وی، افزود: در گذشته ممکن بود یک بافت 
قدیمی را برای احداث یک خیابان تخریب کنند؛ 
اما امــروز مقاومت های زیادی بــرای تخریب 
کوچک ترین بافت قدیمی ایجاد می شــود که 

جای خوشحالی دارد.

 
مفاد آراء

6/282 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 1320 و1321 - 97/05/04 هیأت : آقای شمس اله کشت کار بیدگلی  
فرزند یداله شــماره شناســنامه 146 و خانم فاطمه خرم آبادی آرانی  فرزند ناصر  شماره 
شناسنامه 150 )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 176/43 مترمربع شماره 
پالک 3115 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی
2- رأی شماره 1586 -97/05/24 هیأت : آقای محسن کریمشاهی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 6190021433  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81/80 مترمربع شماره 
پالک 3122 فرعی مجزا از شماره 139 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی عباس کریمشاهی بیدگلی و 

صدیقه شهری بیدگلی
3- رأی شــماره 1318 - 97/05/04 هیــأت : آقــای ســعیدرضا عیــدان  فرزنــد 
طعیمه شــماره شناســنامه 11571 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 90 مترمربع 
شــماره پالک 936 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعــی از پالک 6 اصلــی وباقیمانده 
 6 اصلی واقع در حســین آباد بیــدگل  بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از

 مالکین مشاعی
4- رأی شــماره 1585و1584 -97/05/24 هیأت : آقای محمدحسین سنبلی بیدگلی 
فرزند علی شــماره شناســنامه 154 و خانم عذرا کبوتری بیدگلی فرزند رضا  شــماره 
شناســنامه  55  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه به مســاحت 147/90 مترمربع 
شــماره پالک 937 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین 
 آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثــه مرحومین علی صائبی

 و باشی صائبی
5- رأی شماره 1582و1583 - 97/05/24 هیأت : آقای حســین وفادار بیدگلی  فرزند 
رحمت اله  شــماره شناســنامه 57 و خانم زهرا قنبری بیدگلی  فرزند حبیب اله  شــماره 
شناسنامه 2358  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160/50 مترمربع شماره 
پالک 938 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای اسداله عظیمی
6- رأی شــماره 1571و1572 - 97/05/23 هیأت : آقای عبداله مبین زاده فرزند علی 
شماره شناســنامه 109 و خانم اشرف ســتاری  فرزند محمرضا شــماره شناسنامه 106  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 286 مترمربع شماره پالک 1042 فرعی 
مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکین رسمی
7- رأی اصالحی به شماره 1659 - 97/06/14  هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی  فرزند 
رضا شماره شناسنامه 1539 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 200/72 مترمربع شماره 
پالک 3185 فرعی مجزا از شماره 2638 اصلی و 103  فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان حسن و علی 

محمد و نعمت اله بذر افشان و محمد خلعتبری
8- رأی شــماره 1570 - 97/05/23 هیــأت : خانــم فهیمــه عابدیــن زاده بیدگلی  
فرزند حســین شــماره شناســنامه 6190159281  با قیومیت خانم زینب ذوالفقاری ، 
ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 170/4 مترمربع شــماره پالک 3205 فرعی مجزا 
 از پالک 2638 اصلی واقع در احمــد آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالکین مشاعی 
9- رأی شــماره 1563 -97/05/23 هیأت : خانم فاطمه زهرا مرنجیان آرانی  فرزند آقا 
خانی  شماره شناسنامه 157  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 141/25 مترمربع شماره 

پالک 3206 فرعی مجزا از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل. ابتیاعی از مالکین مشاعی

10- رأی شماره 1562 - 97/05/23  هیأت : آقای عباس مرنجیان آرانی  فرزند آقا خانی 
شماره شناسنامه 156 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132/25 مترمربع شماره پالک 
3207 فرعی مجزا از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آبــاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالکین مشاعی
11- رأی شــماره 1577و1578 -  97/05/23 هیأت : آقای حســن امیری آرانی  فرزند 
حبیب شماره شناسنامه 380 و خانم اقدس دارچینی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
65  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115 مترمربع شماره پالک 1944 فرعی 
مجزا از شماره 149 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکین رسمی
12- رأی شماره 1575و1576 - 97/05/23 هیأت : آقای ابوالفضل موسای آرانی  فرزند 
عباس  شماره شناسنامه 439 و خانم اعظم یتیمیان آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 
3005  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 64/12 مترمربع شماره پالک 1945 
فرعی مجزا از شماره 376 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از ابوالفضل موسای 
13- رأی شــماره 1569 - 97/05/23  هیــأت : آقــای امیــر حســین زاهــدی 
بیدگلی  فرزند مرتضی شــماره شناســنامه 275 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 
172 مترمربع شــماره پالک 381 فرعی مجزا از شــماره 253 فرعــی از پالک 2704 
 اصلی واقع در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از وراث

 آقای علی فوالدی 
14- رأی شــماره 1587 - 97/05/24  هیأت : آقای رضا مالئی فر  فرزند حسن  شماره 
شناسنامه 58 ، ششــدانگ  یکباب انباری  به مســاحت 78 مترمربع شماره پالک 6271 
فرعی مجزا از شــماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران  
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان حاج عبداله عبدالهادی 

و اخباری فرد
15- رأی شماره 1568 - 97/05/23  هیأت : خانم زینب مسلمی زاده  فرزند حسن شماره 
شناسنامه 318  ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 88/5  مترمربع شماره پالک 3929 
فرعی مجزا از شماره 3062 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم فخری سهامی
16- رأی شــماره 1567 - 97/05/23 هیــأت : خانم زهرا ســادات ســجادی نوش 
آبادی فرزند سید علی شــماره شناســنامه 1250467871، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مســاحت 180 مترمربع شــماره پالک 585 فرعی مجــزا از پالک 43 اصلــی واقع در 
 غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی آقای

 یوسف قدیری
17- رأی شــماره 1566 - 97/05/23 هیــأت : آقــای ابوالفضــل عســکریان نوش 
آبــادی  فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 6190047904  ششــدانگ  یکبابخانه 
به مســاحت 160 مترمربع شــماره پالک 586 فرعــی مجزا از پــالک 43 اصلی واقع 
 در غیاث آباد نــوش آباد  بخش 4 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از وراث آقای

 یوسف قدیری
18- رأی شماره 1565 - 97/05/23 هیأت : آقای امیر عباس شکرائیان  فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1250118255 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 
587 فرعی مجزا از پالک 43  اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای یداله شکرائیان
19- رأی شماره 1564 - 97/05/23 هیأت : آقای امیر محمد شکرائیان فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1250395178 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 
588 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله شکرائیان 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/06/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/07/05

  م الــف: 244699 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد وامالک
  آران وبیدگل

ابالغ وقت رسیدگی
6/334 شماره ابالغنامه: 9710100370303079 شماره پرونده: 9509980358700345 
شماره بایگانی شــعبه: 950318  محاکم کیفری یک دادگســتری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 950318 ک 5 برای متهم حمیدرضا زارعی 
فرزند نصراله به اتهام مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه منجر به هتک حیثیت نظر به 
متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 97/8/26 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهمین و در اجرای مقررات مواد 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب آگهی دو بار به فاصله 
10 روز به گونه ای که از تاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگی بیش از یکماه نگذشته باشد 
انتشــار یابد. تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. 
 بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  
م الف: 247770 شــعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویــژه اطفال و نوجوانان( اســتان 

اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

7/87 شماره ابالغنامه: 9710100354305185 شماره پرونده: 9609980360400554 
شماره بایگاني شعبه: 970629  آگهي ابالغ وقت رسیدگي به  آقاي جمال سرکالنتر فرزند 
مصطفي، شاکي: خانم لیال جانقربان  شــکایتي به طرفیت  متهم آقاي جمال سرکالنتر 
به اتهام کالهبرداري از طریق تظاهر در امر وکالت  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شــماره 458(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980360400554 شعبه 117 و 
بایگانــي 970629 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان) 117 جزایي ســابق( ثبت و  وقت 
رسیدگي  مورخ  1397/08/12 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي 
مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:247932 شــعبه 117 دادگاه کیفري دو شــهر  اصفهان )117 جزایي سابق( 

)173 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/88 شماره: 139721702210012073- 97/7/1 ســند مالکیت 591 سهم مشاع از 
5320 سهم ششدانگ  پالک ثبتی شماره 66 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان به نام آقای فرزاد شریفی فرزند منصور ســابقه ثبت و صدور سند دفترچه ای به 
شماره چاپی 072554 ذیل ثبت 8658 مورد ثبت صفحه 261 دفتر امالک 60 ثبت و صادر 
و تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره 139702155886000489 مورخ 1397/5/17 که به 
گواهی دفترخانه 31 اصفهان رســیده مدعی است که  ســند مالکیت آن بعلت جابجایی 
مفقود گردیده و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 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 باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 253906 میرمحمدی 

رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان)231 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/89 شــماره صادره: 1397/42/519928- 1397/6/20 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 20013 فرعی از اصلی 5000 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 220513 در صفحه 178 دفتر امالک جلد 1191 به نام خانم سهیال امیدی  پور تحت 
شماره چاپی مسلسل دفترچه ای 443481 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و مورد ثبت 
طی اســناد رهنی 47553 مورخ 92/7/30 و 47702 مورخ 92/9/2 دفتر 45 فارسان نزد 
بانک ملت شعبه شهرکرد در رهن می باشد که سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 974/1747793 مورخ 97/6/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 

شهود آن ذیل شماره 14145 مورخ 97/6/3 به گواهی دفترخانه 190 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 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 ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 253270 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )260 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

7/90 آقای قربان مرادی دارای شناســنامه  شماره 330 به شــرح دادخواست به کالسه 
283/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جواد قلی مرادی به شناسنامه 132 در تاریخ 1391/8/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: دو فرزند پسر به نام های: 1- قربان 
مرادی، ش.ش 330، 2- علی پناه مرادی، ش.ش 423 و ســه فرزنــد دختر به نام های 
1- گل نساء مرادی، ش.ش 3، 2- ام النساء مرادی، ش.ش 6، 3- نارنج مرادی، ش.ش 
424 و یک همسر دائمی به نام سنگماه پرخان، ش.ش 170و غیر از نامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی  ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 254927 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/91 آقای غالم شــیرازی دارای شناسنامه شماره 340 به شــرح دادخواست به کالسه 
289/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن شیرازی موگوئی به شناســنامه 282 در تاریخ 1397/6/5 در اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو فرزند پسر به نام های
 1- غالم شیرازی، ش.ش 340، 2- داود شیرازی، ش.ش 342 و پنج فرزند دختر: به نام 
های 1- پروانه شیرازی موگوئی، ش.ش 1626، 2- عصمت شیرازی موگویی، ش.ش 
1275، 3- مهتاب شــیرازی موگوئی، ش.ش 45، 4- عشرت شیرازی موگوئی، ش.ش 
1273، 5- افسانه شــیرازی، ش.ش 341 و یک همســر دائمی به نام بلقیس کیماسی، 
ش.ش 307 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. غیــر از نامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی  ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 254923 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/125 شماره ابالغنامه: 9710106797102130 شماره پرونده: 9709986797100217 
شماره بایگانی شعبه: 970218  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد خانی خط پرست فرزند فتح ا...، خواهان آقای سید حمیدالدین رجائی دادخواستی 
 به طرفیت  خوانده آقای محمد خانی خط پرست به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه  
) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986797100217 شعبه 41 حقوقی 
شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1397/08/14 ساعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 255828 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید حججی( )173 کلمه، 2 کادر(

 شامگاه  سه شنبه،  ســوم مهرماه در مراسم 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس از سردیس 
شهیدان خرازی و غازی با حضور مادر شهید 
خرازی و پدر و مادر شهید غازی و مدیران شهر 
و استان، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و 
جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران رونمایی 

شد.
شهردار اصفهان در این مراسم گفت: امشب در این 
مکان مقدس جمع شده ایم تا درود بفرستیم به روح 
پرفروغ شــهیدانی که با ایثار فراوان با تمام هستی 
و وجود خود تالش کردند تا کشــور ما ایران و نظام 

جمهوری اسالمی پایدار بماند.
وی افزود: شهیدان گرداگرد ما آرمیده اند و ما امروز 
باید به گونه ای عمل کنیم تا شهیدان خشنود باشند.

نوروزی اظهار کرد: امشب در این جا گرد هم آمده ایم 
تا به همه شــهیدان بگوییم که ما با استعانت از روح 
بزرگ تان تالش می کنیم و با حمایت همه ملت راه تان 
را ادامه می دهیم؛ امشب با حضور فرماندهان لشکر، 
فرماندهان گروهان و نیروهای بسیجی صحنه زیبایی 
در گلزار شهدا خلق شده است. همه جمع شده ایم تا 
میثاق ببندیم و به کسانی که فکر می کنند با اقدامات 
تروریستی خود می توانند استقامت پایدار ملت ایران 

را بشکنند بگوییم ما محکم تر از گذشته ایستاده ایم.
شهردار اصفهان عنوان کرد: ملت ما ملتی نیست که 
با این بادها بلرزد و با این تهدیــدات از صحنه به در 

شود؛ اگر چه شرایط ســخت و فشارها فراوان است، 
اما رسالت شــهدا توان و قدرتی به ما می بخشد که 
در مقابل تهدیدها و تحریم ها، استقامت مان شکسته 
نخواهد شد.وی با ابراز امیدواری در خصوص انسجام 
ملت، وحدت و یکپارچگی مسئوالن و پشتوانه قوی 
مردم و حضور آنها در تمام صحنه ها تصریح کرد : ما 
می توانیم این شرایط سخت را پشت سربگذاریم، البته 
شرایط امروز سخت تر از دوران جنگ هشت ساله و 
دورانی که در یک روز رییس قوه قضائیه و تعداد زیادی 
از نمایندگان و در روز دیگر رییس جمهور و نخست 
وزیر کشورمان را ترور کردند، نیست.شهردار اصفهان 
ادامه داد: آنهایی که فکــر می کنند می توانند با این 
تهدیدها صحنه های آن گونه  مثل اهواز ایجاد کنند، 

تعبیر غلطی دارند، البته باید مراقب و هوشیار باشیم 
و به گونه ای عمل کنیم تا رضایت مردم برای همیشه 

و به طور مستمر فراهم باشد.
نوروزی افزود: اگر مردم راضی و در صحنه باشــند و 
مسئوالن به وظایفی که بر عهده دارند به درستی عمل 
کنند، همه چیز تضمین شدنی است و باید برای تحقق 

آن همت واالیی به کار ببریم.
وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها 
و دالوری های غیور مردانی است که جان خود را برای 
دفاع از اســالم و انقالب تقدیم کردند، گفت: بسیار 
خوشحالم امشب در جمع کسانی سخن می گویم که 
هر کدام دنیایی از خاطره و سمبل و مظهر رشادت در 
دوران دفاع مقدس هستند، هر کدام شاهد به شهادت 

رسیدن رزمندگانی بودند که ۲۳ هزار نفر آنها در این 
اســتان و هشــت هزار نفر آنها در این مکان مقدس 
آرمیده اند، اینها افراد کمی نیستند، یا برادر شهید، 

ایثارگر ، فرمانده و فرمانبر زمان جنگ بودند.
شهردار اصفهان با یادآوری روزی که بعد از عملیات 
خرمشــهر تعداد زیادی از اصفهانی ها به شــهرک 
دارخوییــن رفتند، گفت: به یاد مــی آورم روزی که 
فرزندان ملت چگونه شرارت های دشمن را سرکوب 
می کردند و در کردســتان چه نبردها بود و در لبنان 
زمانی که اسرائیل به بیروت حمله کرده بود می دیدم 
شهیدان صادق، راستگو و با صداقت جان می دادند.

نوروزی اضافه کــرد: امروز به عنوان کســانی که به 
ظاهر زنده هستیم در مقابل کسانی که در حقیقت 
زنده و ناظر هستند وظایف سنگینی بر عهده داریم، 
امیدوارم خدا توفیق دهد هر سخنی به زبان می آوریم 
و هر قلمی که می زنیم جز خدا را در نظر نداشته باشیم 
تا بتوانیم به شهیدان بگوییم ما نیز در راه شما حرکت 

کرده ایم.
وی اظهار کرد: امشب دو سردیس پرده برداری می 
شود تا به عنوان مظهر رشــادت در مکانی نگهداری 
شود تا در طول تاریخ همه بدانند ایران چنین سربازان 
و فرزندان رشیدی داشته است.شهردار اصفهان در 
پایان ضمن تشــکر از گروه توپخانه ۱۵ خرداد که با 
شهرداری اصفهان در خلق اثر سردیس شهید غازی 
همکاری کردند، گفت:  هر دو ســردیس شــهیدان 
خرازی و غازی از سوی شــهرداری اصفهان به موزه 

دفاع مقدس تقدیم می شود.

شهر با شهدا، شناسنامه دار می شود

شــهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررســی روند پیشرفت پروژه 
کمرزرین اظهارکرد: پروژه کمرزرین با مشــارکت شــهرداری و 
بخش خصوصی در دستور کار است، در این جلسه قرار شد موانع 
اجرای پروژه، توسط بخش خصوصی برداشته و از هفته آینده نیز 
در بخش هایی که موانعی وجود ندارد، کار با ســرعت و دقت آغاز 
شود. قدرت ا... نوروزی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط 

به وجود آمده و تالطم های اقتصادی، نگرانی کسبه و سرمایه گذار 
بخش خصوصی به دلیل روند صعودی افزایش قیمت ها سرانجام 
پروژه کمرزرین چه خواهد شد؟ گفت: این پروژه ۱۵ سال است که 
در دستور کار شــهرداری اصفهان قرار دارد و از ابتدا نیز متاسفانه 
نارضایتی مردم وجود داشته است؛ اگر چالش های پروژه کمرزرین 
را به سه بخش دسته بندی کنیم، یک بخش آن تحریم های مردمی 

است که ما در تالش هســتیم با جلب رضایت مردم این تحریم را 
بشکنیم، بخش دوم به دلیل مسائل مالی به ویژه نوسانات نرخ ارز 
است که شهرداری را با مشکالت زیادی مواجه کرده، اما مقرر شده 
با تامین منابع مشکالت مالی را نیز مرتفع کنیم و بخش سوم که از 
اراده شهرداری خارج است، مسائل حقوقی و قضائی بوده که آنها را 

نیز می توان با تعامل رفع کرد. 

شهردار اصفهان در واکنش به نگرانی ها درباره تکمیل پروژه کمرزرین:
رضایت مردم را جلب می کنیم

 همزمان با هفته دفاع مقدس  از سردیس شهیدان »خرازی« و »غازی« رونمایی شد؛  

اخبار 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:
اصفهان پیشگام در عرصه طرح 

پیاده سازی هتلینگ
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: استان اصفهان جزو استان های 
پیشگام در عرصه طرح پیاده سازی هتلینگ است که 
این طرح در تمامی ســطوح سالمت که ارائه دهنده 
خدمات پایه اســت، به اجرا درآمد.علیرضا یوسفی 
اظهار داشت: طی ۵ سال گذشــته، طرح هتلینگ 
در ۵۰۰ هزار متر مربع از مراکز بهداشتی و درمانی و 
بیمارستان ها به اجرا درآمده است.وی بیان داشت: در 
طرح تحول سالمت به بهبود فضای خدمات رسانی به 
بیماران تحت عنوان هتلینگ در سطح بیمارستان 
ها و مراکز بهداشتی و درمانی در سطح استان اقدام 
کردیم .یوســفی تصریح کرد: اســتان اصفهان جزو 
اســتان های پیشــگام در عرصه طرح پیاده سازی 
هتلینگ است که این طرح در تمامی سطوح سالمت 

که ارائه دهنده خدمات پایه است،اجرایی شد.

دریافت مجوز انتقال ۱۲ کارگاه 
موزاییک سازی در منطقه ۲ 

مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهان گفــت: با 
تالش های انجام شــده در کارگروه امــور زیربنایی 
اســتانداری اصفهــان، مجــوز انتقــال ۱۲ کارگاه 
موزاییک ســازی منطقــه دو دریافت شــد. محمد 
کیهانــی اظهارکرد: همزمان با صــدور مجوز انتقال 
۱۲ کارگاه موزاییک ســازی، کارگروه امور زیربنایی 
استانداری اصفهان تغییر کاربری ۱۲ پالک در منطقه 
بختیاردشــت برای اســتقرار این کارگاه ها را تایید 
و مجوز آن را صادر کــرد.وی با بیــان اینکه انتقال 
کارگاه های موزاییک ســازی از منطقه ۱۸ هکتاری 
مابین خیابان شــهیدان و خیابان امام خمینی)ره( 
آرزوی ۳۰ ساله شهروندان ساکن در این منطقه بوده 
است، تصریح کرد: از ســال ها قبل شهرداران زیادی 
برای ساماندهی موزاییک سازان دغدغه داشتند، اما در 
دوره جدید با پیگیری های متعدد مجوزهای الزم برای 

انتقال ۱۲ کارگاه موزاییک سازی صادر شد.

حدیث زاهدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 مادر همه دواها ، کم خورى است .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

»تابســتان« دختر قد بلند فصل ها، با آن لباس سبز و پر از 
میوه، برایم شادی بخش بود؛ همان که صبح های خنکش با 
خواب های دلچسب دم صبح و آب بازی ها در حیاط خانه و 
دور از چشم مادر شروع می شد. وقتی خورشید با تمام قوا بر 
آسمان می تابید و لحظه شماری می کردیم برای ثانیه های 
عصرگاهی و رهایی ازخانه.کسب اجازه مادر برای پناه بردن 
به خنکای کوچه و مهم تر از همه، رسیدن به خانه پدربزرگ.

وقتی با حس بچگی و شــادی در خانه پدربزرگم می رفتم، 
آن چنان با کف دســت به در می کوبیدم که بیچاره هراسان 
در را بــاز می کرد و می گفــت: »مگر ســر آوردی این طور 
در می زنی؟« من هم زیرچشــمی نگاهش می کردم و آرزو 
می کردم کاش زودتر بزرگ شوم و دســتم به زنگ برسد تا 

مجبور نباشم اینگونه در بزنم و پدربزرگم را بترسانم.
دعوت پدربــزرگ بــه خانــه و اشــتیاقش بــرای دیدن 
 شــیطنت های من، ُمهر پایانــی بر قهر چنــد ثانیه ای مان 

می شد.
روزها و شب ها در کنار هم گذشت، من بزرگ شدم و دستم 
به زنگ خانه پدربزرگ هم رســید؛ اما دیگــر، وقت به خانه 

پدربزرگ رفتن  مهیا نمی شد.
این قدر توی روزمرگی هایم گم شــدم که یادم رفت آرزویم 

رسیدن به زنگ خانه  بود و دیدن پدربزرگ.
بی تفاوت شــدم به تمام درهــا و زنگ هــای آدم هایی که 

دوست شان داشتم و آنها چشم انتظارم بودند.
یک جایی و یک روزی به خودم آمدم و خواســتم زنگ خانه 
پدربزرگ را بزنم. زنگ سرجایش بود و من هم قد بلند شده 
بود ولی پدربزرگی نبود که در را به رویم باز کند و با لبخندش 

مرا به داخل خانه دعوتم کند.
ســماور و قــوری و حتی لیــوان مخصــوص اش هنوز هم 
هســت؛ اما چایی که دم می شــود و می خورم اصال طعم و 
عطر ندارد، حتی شــکالت هایی که به آن شــکالت ُمشتی 
 می گفتیم و مشــت مشــت می خوردیم، دیگر طعم شیرین 

نمی دهد.
دلم  یک تکه از آن نبــات هایی می خواهد کــه پدربزرگم 
گوشــه قنــدان مــی گذاشــت و من شــکار می کــردم. 
حتی داربســت هایی که شــاخه های درخت مــور را نگه 
 می داشــتند بلندقد تــر شــدند و انگورهای بــراق، دور از 

دسترس تر.
روی ایوان که می نشــینم و به انوار نوری که زیرکانه از البه 
الی شاخه ها فرار می کنند و روی زمین ولو می شوند، نگاه 

می کنم و حسرت می خورم، از نداشتن اندکی زیرکی.
 اگر حتی یــک مقدار زیــرک بــودم، بــه زور از البه الی 
روزمرگی ها در می رفتم و به آغوش کســانی که عاشق شان 

بودم پناه می بردم. 
عــدم  تکــرار و بازگشــت عمــر، خیلــی آزار دهنــده و 
 نگــران کننــده تــر از چیــزی اســت کــه در کتــاب ها 

خواندم.
ساعت ها جلو می روند و عمر با سرعت هرچه بیشتر، به پرواز 
درمی آید و همه نداشــته های دیروز می شوند، داشته های 

امروز و داشته های دیروز می شوند نداشته های امروز.
حکایت آدم هــا و آرزوها و آمال هایشــان حکایتی اســت 

زنجیر وار.
یک زمانی نمــی توانی و دلت غنج می رود و درســت روزی 
که می توانی، فراموشــی آرزوهایت به سراغت می آید و این 

می شود خسران زندگی و زندگانیت.

حکایت زنجیروار زندگی

فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

برای اینکه حــس می کنند 
آینده ای وجود نــدارد، برای 
این که شــاید آنهــا بتوانند 
روزگارشــان را بگذراننــد 
امــا بــرای کودکان شــان 
چنیــن نخواهــد بــود، برای 
احســاس اینکــه هیــچ چیز 
تغییــر نخواهد کــرد و این 
کــه دســتیابی به شــادمانی 
و موفقیــت فقــط در جــای 

دیگری ممکن است.
»زندگی پی«
یان مارتل

ما بــه خاطــر رنج هایمان 
هجرت می کنیم

مردم نقل مــکان می کنند 
چــون از نگرانــی در رنــج 
هســتند؛ چون این احساس 
فرســاینده را دارند که هر 
چقــدر هــم ســخت تــاش 
کنند کوشــش هایشــان به 
جایی نمی رســد؛ چون آنچه 
را که در یک سال می سازند 
می تواند در یک روز به دست 
دیگــران از هــم بپاشــد. 

 یک ســگ خوش اســتایل به نام »بودهی« از نژاد »شــیبا اینو« ساکن 
نیویورک است و در انواع لباس های مردانه خودنمایی می کند. 

همانطور که می دانید حیوانات لباس پوشیدن را دوست ندارند؛ اما بودهی 
عالقه زیادی به ایــن کار دارد و در لباس هایش بــا جدیت تمام در مقابل 
دوربین ژست می گیرد. صاحب این ســگ »کیم« اولین عکسش را برای 
خنده و سرگرمی در اینستاگرام منتشــر کرد؛ اما با استقبال چند کمپانی 
لباس مردانه مواجه شد و از آن به بعد بودهی به عنوان مدلینگ شروع به 

کار کرد.

خوش استایل ترین سگ دنیا 

مادری که نوزاد ۱۴ روزه اش را به ارزش ده هــزار درهم به معرض فروش 
گذاشته بود، در دبی دستگیر و حبس شد.دادگاه دبی، حکم حبس 6 ماه 
برای مادر آفریقایی که فرزندش را به ارزش ده هزار درهم به معرض فروش 
گذاشــته بود، صادر کرد. این مادر، فرزند پسر خود که دو هفته از تولدش 
نگذشــته بود را در فضای مجازی به ارزش ده هزار درهم به معرض فروش 
گذاشته بود که توســط نیرو های امنیتی و پلیس دبی دستگیر و به دادگاه 
معرفی شد.دادستان دبی به عنوان مدعی العموم از وی شاکی شده و دادگاه 

خانواده دبی حکم حبس 6 ماه برای این مادر را صادر کرد.

مادر آفریقایی نوزاد ۱۴ روزه اش را فروخت

عجیب ترین اسباب بازی های جهان در ژاپن
همان گونه که می دانیم، ژاپن به طور چشمگیری در توسعه بخش های مختلف فرهنگی، 
صنعتی و تکنولوژی جهان نقش داشته و یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهان در تولید 
وسایل سرگرم کننده نیز به شمار می رود. مردم این کشور عجیب ترین اسباب بازی های 

ممکن را تولید کرده اند.در این گزارش با چند نمونه از آنها آشنا می شوید:
کویپیتو:به نظر می رسد که از فیلم های فانتزی ژاپنی الهام گرفته شده باشد، اما در واقع 
از ایده هنرمندی به نام »یوسکا یاماموتو« و تابلویی به نام »از سرزمینی دیگر« گرفته شده 

و از محبوبیت زیادی برخوردار است و نمادی از تصوف ژاپنی به شمار می رود. 
جعبه قلم Tuttuki Bako:این اسباب بازی در ژاپن بسیار پرطرفدار است و می توان 

با قیمتی کمتر از پنجاه دالر آن را از اینترنت خریداری کرد. »توتوکی« یک بازی تعاملی است که فرد انگشت خود را درون حفره مخصوص جعبه 
فرو می برد و شکل فرضی انگشت او روی صفحه آن نقش می بندد. 

اسباب بازی های کوچک شناور:هدف از ساخت این اسباب بازی های کوچک، شناور شدن درون بطری های آب شما هستند. 
»سیگا«؛ ربات گربه ای:ژاپنی ها به تولید ربات های شبه واقعی شهرت دارند، پس تعجب نخواهید کرد اگر بدانید که آنها ربات هایی شبیه به 
گربه های خانگی ساخته اند. درون گربه ها سنسورهایی کار گذاشته شده که به محض لمس کردن گربه، پاسخی از او دریافت خواهید کرد. این 

گربه ها  زمانی هم برای خواب و استراحت شان دارند، درست شبیه گربه های واقعی. 
نخود فرنگی هایی برای آرامش Edamame Keychain:این بازی در ژاپن محبوبیت زیادی دارد. یک بازی سرگرم کننده برای خالی 

کردن استرس و انرژی منفی. نام این اسباب بازی »ادامامی« است؛ نخود فرنگی های خندانی که با فشار دست شما بیرون می پرند. 
عروسک اوباما:به هر دلیلی که تا به حال افشا نشده است، ژاپنی ها تصمیم گرفتند تا اسباب بازی هایی شبیه به رییس جمهور سابق آمریکا، 

باراک اوباما بسازند. این عروسک، نسخه ای عصبانی از اوباماست که اسلحه هایی در اندازه و انواع مختلف به دست دارد.

دانستنی ها

مرد میانسال کره ای، 2۱ جوجه اردک را از زمانی که سر از تخم درآورده اند 
نگهداری می کند.

 او اولین نفری است که جوجه ها بعد از تولدشان دیده اند و در تمام فرآیند 
بزرگ شدن هم کنارشان بوده است. حاال 2۱ جوجه بزرگ شده اند و همه جا 
به دنبال این مرد هستند و اصال حاضر نیستند او را ترک کنند. ویدئوهایی 
که او از همراهی جوجه ها منتشــر کرده، ترند این روزهای شــبکه های 

مجازی این کشور است.

جوجه اردک های با وفا

شبکه های اجتماعی

تو رو خدا یکی به من بگه این عکس فتوشاپه!

اینستاپست باران کوثری برای هافبک آهنین تیم استقالل

حجت االسالم محمد رضا زائری، در توییتر با انتشــار تصویری از حضور نخست وزیر سابق 
انگلستان در متروی لندن، نوشت:»تو رو به خدا یکی به من بگه این عکس فوتوشاپه! نخست 
وزیر سابق انگلستان در متروی لندن، صندلی هم برای نشستن ندارد! چه قدر آرزوهایمان 
نازل شده و توقع مان کم! خدایا به ما رحم کن! ما به همین راضی می شویم که یکی از وزرا یا 

رؤسا را در مترو یا اتوبوس یا حتی پیاده رو خیابان ببینیم!«

باران کوثری در پستی نوشت:» اون روزها به بابام می گفتن، »هافبک آهنین«. تعریف می کنن 
تیم حریف به بابا که می رسیده تیم خودی خیالش راحت می شده که توپ همون جا می مونه 
و به دروازه نزدیک تر نمی شه. از »جهانگیر کوثری« نمی شد رد شد. با شصت و خورده ای سال 
سن، بابا هنوز هافبک آهنینه، تو زندگی من، من جلوی دروازه وایمیستم و پشتم به کوه گرمه 

که یه بازیکن چپ پای قدر وسط زمین همه توپ ها رو  جمع می کنه. خدا حفظت کنه پدر.«

شطرنج با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده، نویسنده ای اســت که توانسته نام خود را 
به عنوان یکی از نویســندگان دفاع مقدس تثبیت کند. نگاه 
احمد زاده به جنگ، نگاهی از نزدیک اســت چــون خود او 
ضربه های ناشی از این ماجرا را به عنوان یک مهاجر اجباری 
درک و دریافت کرده است.درمیان آثار متعدد این نویسنده 
درباره جنگ، رمان »شطرنج با ماشین قیامت« جایگاه ویژه ای 
دارد. اثری شسته رفته و برخوردار از تکنیک های ناب در عالم 
نویسندگی جنگ. شطرنج با ماشین قیامت، کنکاشی فلسفی 
در اعماق وجودی یک نوجوان رزمنده در محاصره نیروهای 
دشمن است؛ شــخصیتی که با پرداختی دقیق ساخته شده 
و همزاد پنداری عمیقی در مخاطب ایجاد می کند.این رمان 
ازآن جهت حائزاهمیت است که سمت و سوی نوشتن درباره 
جنگ را تغییر داده و به مبانی فلسفی نزدیک کرده است. نگاه 
نویســنده در این اثر، پیش از نگاه صرف به جنگ، نگاهی از 
سر مسئولیت های ادبی اســت. نگاهی که قرار است به شعور 
مخاطب خود احترام بگذارد و محصولی ارائه دهد که ریشه در 
دوباره گویی و تکرار نداشته باشد. گفتنی است ؛ این اثر تاکنون 
به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و به شدت مورد استقبال 

قرار گرفته است.

دفاع مقدس، ذیل فرهنگ عاشورا 
تعریف شده است

روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت:  نگاه مناسبتی اگر چه در جای 
خود عزیز است و قابل احترام اما من به بازخوانی روزآمد مناسبت ها 
باور دارم و معتقدم باید متناسب با زمان و مکان از درس های دیروز 
استفاده کرد واال بازخوانی در خأل حتی به قصد تکریم حماسه ها هم 
بهره ای که باید عاید فرزندان امروز و فردا نمی کند. هفته دفاع مقدس 
هم نه تنها از این زاویه قابل بررسی است که بیش از دیگر مناسبت ها 
باید به خوانش روز در بیاید. یعنی ما باید در این هفته به دیروز و امروز 
و فردای مان نگاه داشته باشیم. دیروز را تکریم و تحلیل کنیم و از 
دل آن به طرحی برای امروز برسیم و برای فردا هم نگاه چشم انداز و 
مستند داشته باشیم از این تجربه گران سنگ. معنای این نگاه هم 
آن است که مناسک را باید با معارف غنی سازی کرد و از این ظرف 
و ظرفیت، فرصتی غنی برای مستغنی کردن آحاد مردم به وجود 
آورد. ما باور داریم دفاع مقدس ما که ذیل فرهنگ عاشــورا تعریف 
شده است، پایان ناپذیر اســت. فکر می کنم امام روح ا... هم نگاهی 
چنین به آن حماسه داشتند؛ بنابراین در آخرین پیام خود در باره 
پذیرش قطعنامه 598 نیز به افق گشایی می پردازند و به فرزندان 
انقالبی خود تاکید می کنند:» کمربند هــا را ببندید که هیچ چیز 

تغییر نکرده است.« 

همه ایرانی ها یک ظرف نسکافه دارن که توش نعناع خشک 
ریختن!

بــرای زنــده شـدن خـاطـــرات دوران مدرسه، یه لقمه 
نـون پنیر برداشتم رفتم زیـر مبل دارم می خورم!

من دقت کردم بیشــتر آرایشــگرها  کال با واحد اینچ کار 
می کنن، مثال شما میگی 2 سانت کوتاه کن، 2 اینچ کوتاه می 
کنن.حتی دیده شده اگه اندازه رو با دستت نشون بدی حدود 

سانتش رو می بینن بعد ذهنی تبدیل به اینچش می کنن!
یک جوری قیمت جنس ها و طال  و دالر داره با سرعت میره 

باال که از مرحوم میگ میگ هم سبقت گرفتن!
آیفون جدید رو قیمت زدن ۴3 میلیون. قبال با ۴3 میلیون 
»غالم پیروانی« می تونست ســه فصل فجرسپاسی رو تو لیگ 

نگه داره، تازه آخرش ۱۰ میلیون هم اضافه می آورد!
کاغذ دیواری اون قدر گرون شده که دیوارهای خونه ات رو 

بدی تهمینه میالنی نقاشی کنه ارزون تر درمیاد! 
ما زشت نیستیم، ما فقط نمی دونیم از چه زاویه ای و با چه 

فیلتری از خودمون عکس بگیریم! 
اون موقع که هارد اکسترنال 3۰۰تومن بود نخریدم، االنم 
که یک و 6۰۰ شــده باز نمی خرم، موقعی هم که بشه 5 تومن 

بازم نمی خرم و این چرخه افسوس خوردن ادامه داره!

خندوانهکتابکیوسک

برای رفتن به این 
هتل باید کوه نورد 

باشید
 یــک شــرکت در پرو 
خالقیت جالبی به خرج 
داده و سه سوئیت کامال 
شــفاف روی صخره ای 
واقــع در منطقه »دره 
مقدس« کشــور پرو در 
ارتفــاع 121متری برای 
کوه نوردان ساخته است. 
این هتل امکان سرویس 

دهی به 8نفر را دارد.
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