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 گوشی مسافری موجود است!
 رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان  می گوید  گوشی های شرکتی در بازار بسیار کم است؛

7

وقتی نه راهداری مسئولیت قبول می کند و نه شهرداری؛  

جاده جوان، پیر شد!

اگر حمایت نمی کردیم االن در خانه هایشان بودند
طعنه مدیرعامل ذوب آهن به آقای سرمربی:

6

اصفهان در جایگاه مناسب خود نیست
یک کارشناس معماری مطرح کرد:
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 گالری نگرش
ضمیری هنری در کالبدی بیمار

13 الی 24 مهر

سینمایی جاده قدیم
کارگردان: منیژه حکمت

پردیس سینمایی چهارباغ/ پردیس 
سینمایی سیتی سنتر

کمک مالی به فقیر واقعی؛
 کمک کردن به متکدیان

 که اصال اکر درستی نیست ولی 
 بهتره امروز به یه نفر که  واقعا مستحقه 

کمک مالی کنیم.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:

شناسایی ۸1 باند قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنــون در قالب 
عملیات های مرصاد، ۸۱ باند قاچاق ارز و کاال شناســایی و دســتگیر شدند.سردار 
مهدی معصوم بیگی به همکاری خوب شورای تامین اســتان اصفهان با نیروی انتظامی برای 

 تامین امنیت در این استان اشاره کرد و افزود: همکاری این شورا پشتوانه ای قوی
 برای نیروی انتظامی...

صفحه   5
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصــه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( )روسازی، جدولگذاری و آسفالت مسیر تندرو زون A,B  شهرک صنعتی بزرگ اصفهان (  به 
شماره )20097۱2۸۱000056( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه  در سامانه تاریخ 

۱397/07/۱4 می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9:00 روز پنجشنبه تاریخ ۱397/07/۱9

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱4:30 روز دوشنبه تاریخ ۱397/07/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸:30 صبح روز سه شنبه تاریخ ۱397/0۸/0۱

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: روسازی، جدولگذاری و آسفالت مسیرتند رو  زون A,B  شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

مبلغ برآورد اولیه: 2۸/362/۱00/۱27ریال و براساس فهارس بهای سال ۱397 سازمان برنامه و بودجه 
کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/4۱۸/۱06/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: ۱2 ماه
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان و  تلفن 03۱۱570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02۱-4۱934

دفتر ثبت نام: ۸۸969737 و ۸5۱9376۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در ســامانه WWW. Setadiran.ir بخش ثبت نام / 

پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 

نوبت دوم

سه راه حکیم نظامی_ ابتدای خیابان ارتش_مقابل نمایندگی تویوتا

  36240634 36260687 09137873386

غذاهای متنوع و لذیذ ایرانی

نمایش استرالیا
کارگردان: پیمان کریمی

کوچه سعدی-حوزه هنری-
تماشاخانه ماه/  10 مهر الی 4 آبان

زرد ها با پنالتی هشت تایی شدند
نکته بازی با صعود سپاهان به مرحله یک چهارم  جام حذفی؛
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کمتر از یک ماه تا آغاز دور دوم تحریم ها باقی مانده 
است. همان تحریم هایی که مقامات آمریکایی طی 
چندماه گذشــته مانور زیادی روی آن داده اند و 
مدعی اند »فلج کننده« است و شدیدترین تحریم 
هایی است که تا کنون علیه کشورمان اعمال شده 
است. آمریکایی ها تاکید دارند این تحریم ها بسیار 
برای ایران خطرناک اســت، اما در ســوی مقابل 
تعدادی از مســئوالن کشــورمان می گویند که 
هرآنچه باید بعد از تحریم ۱۳ آبان رخ می داد، طی 
سه ماه گذشته انجام شده است و قرار نیست اتفاق 
بسیار بزرگی رخ دهد. در واقع این گزاره ای است 
که چندوقتی می شود مسئوالن ایرانی بر روی آن 
دست گذاشته اند. مثال عباس عراقچی که می گوید 
دور جدید تحریم ها که در ۱۳ آبان اعمال می شود، 
اتفاقات بزرگی را رقم نخواهد زد. توجیه این دسته 
از مسئوالن کشورمان هم این است که طی چند ماه 
اخیر تمام کشور ها و شرکت هایی که قصد تبعیت از 
تحریم ها را داشته اند یا از ایران خارج شده اند و یا 
خرید نفت خود را متوقف یا کاهش داده اند؛ لذا قرار 
نیست دیگر اتفاق جدیدی رخ دهد. اما با این حال 
همچنان نگرانی های بســیاری در ســطح جامعه 
وجود دارد و هرچه به ۱۳ آبان نزدیکتر می شویم، 
التهاب در جامعه نیز افزایش پیــدا می کند و این 
نتیجه اظهارات اخیر مقامات آمریکایی اســت که 
نه تنها به تحریم های آبان ماه بسیار امیدوار هستند 
بلکه اعالم کرده اند که برنامه های دیگری هم برای 

ایران در سر دارند. 
کافی است سری به بازار و مغازه ها بزنید تا متوجه 
شــوید نتیجه لُُغزخوانی ها و تهدیدات ترامپ چه 
بوده اســت. مردم تصور می کنند پس از ۱۳ آبان 
قحطی و گرانی وحشتناک می آید و شاید بخشی 
از فاجعه »احتکار« هم از همین تصور نشات گرفته 

است. 
به هرحال آن چه مشخص اســت اینکه نباید دور 
دوم تحریم ها را چندان بی اهمیــت قلمداد کرد 

. خروج ســرمایه گذاران خارجی از ایران و توقف 
واردات نفت ایران که اســتارت آن از سوی برخی 
کشورها مثل کره جنوبی هم خورده، نشان می دهد 
باید تحریم ها را جدی گرفت. در همین رابطه هم 
محسن جلیلوند مدرس روابط بین الملل می گوید: 
»آنچه که آقای عراقچی مطرح می کنند به عنوان 
یک مسئول است که ســعی دارد فضا را آرام کند 
و از التهــاب جامعه کم کنند. این نظــر با آنچه که 
بتوان نظر کارشناسی دانست بسیار متفاوت است 
و به عقیده من نظر مردم و نظر کارشناسان فاصله 
زیادی با دیدگاه آقای عراقچی دارد.« این کارشناس 
مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که با توجه 
به تحوالت اخیر، چه اتفاقی قرار است در ۱۳ آبان 
رخ دهد، مــی گوید: »این را باید صبــر کنیم و در 
همان موقع ببینیم. اما بــه نظر من این تاریخ و روز 
۱۳ آبان خیلی مهم نیست و آنچه باید مورد توجه 
قرار بگیرد روز ها و هفته های بعد از آن روز اســت. 
زیرا قاعدتــا تحریم های آمریکا دقیقــا در روز ۱۳ 
آبان تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت 
و کمی زمان نیاز دارد. به همین دلیل است که اگر 
دقت کرده باشید برخی کشور های مثل ژاپن، هند، 

کره جنوبی و... از چند مــاه قبل برنامه های خود را 
کلید زده اند برخی خرید نفت خود را کاهش دادند 
یا مثال مثل کره جنوبــی کال متوقف کردند. ضمن 
اینکه نباید فراموش کنیــم که با توجه به اظهارات 
آقای ترامپ و آقای برایان هــوک که اخیرا مطرح 
شــدند، به نظر می رســد که آمریکایی ها به غیر از 
تحریم های ۱۳ آبــان، برنامه های دیگری هم بر ای 
ایران دارند و احتمــاال بعــد از دور دوم تحریم ها 
به ســراغ آن ها می روند؛ لذا اینکه فکــر کنیم که 
قرار نیســت در آبان ماه اتفاق خاصــی رخ دهد به 
نظر من اصال درســت نیســت و با واقعیت فاصله 
زیادی دارد. اما همانطور که گفتــم این اظهارات 
از ســوی مقامات دولتــی کامال منطقی اســت و 
 آن ها ســعی دارند فضا را در داخل مدیریت و آرام 

کنند.« 
رهبر معظم انقالب بارها فرمودند که آمریکا غیرقابل 
اعتماد اســت. تیم مذاکره کننــده و آن هایی که 
غیر از این فکر مــی کردند این روزها خودشــان 
هم به این نتیجه رســیده اند که روی دیوار آمریکا 
یادگاری نوشــتن اشــتباه بزرگی بود. با این حال 
قرار نیســت دولت را به خاطر تــالش برای توافق 

هســته ای تا ابد سرکوب و ســرزنش کنیم. حاال 
وقت »وحدت« و »انسجام ملی« برای عبور از این 
پیچ تاریخی و شــرایط حساس است. ایران حاال به 
کمک اروپا دلخوش اســت. رهبری اما درباره اروپا 
هم هشــدارهای الزم را داده اند. بســته همکاری 
تجاری در دوران پسابرجام که ایران و اروپا یا همان 
4+۱ امضا کرده اند و اقداماتی که در این راستا قرار 
اســت انجام دهند تا به نوعی وارد بازی تحریمی 
آمریکا نشــوند، در ظاهر خوب به نظر می رسد اما 
به شرطی که این اقدامات و برنامه ها عملی شوند. 
میزان مبادالت تجــاری ایران بــا اروپا حدود ۲۰ 
میلیارد دالر است، ولی این مبلغ توسط شرکت های 
بزرگ تامین می شود و االن این سوال مطرح است 
که آیا شرکت های کوچک هم می توانند این حجم 
از مبادالت را انجام دهند یا خیر؟ زیرا شرکت های 
کوچک این توان را ندارند که فقط با ایران کار کنند 
و بتوانند این حجــم از مبــادالت را تامین کنند؛ 
به نظر می رســد در چنین شــرایطی اروپایی ها 
بیشــتر به دنبال اقدامات نمادیــن در برابر آمریکا 
 هستند و از همین رو کارشناسان می گویند اینکه 
اروپایی ها بتوانند تحریم های آمریکا علیه ایران را 

بشکنند، خیلی احتمالش کم است. 
امروز قرار اســت FATF برای بار سوم در مجلس 
بررسی شود. الیحه جنجالی که موافقان و مخالفان 
بر سر آن سنگربندی های جدی کرده اند. موافقان 
 می گویند اگــر تصویب نشــود، ایران بــا وجود 
تحریم های واشنگتن، عمال فلج می شود و امکان 
تراکنش بانکی و مالی با بانک های دنیا را ازدســت 

می دهد. 
مخالفان تصویب هم می گویند اگر تصویب شــود، 
اطالعات کشــورمان را به بیگانــگان داده ایم و از 
 FATF .سویی »خودتحریمی« را انتخاب کرده ایم
شــاید تکلیف خیلی چیزها را روشــن کند. اینکه 
حافظ منافع ملی است یا ضدمنافع ملی، گذر زمان 
به این سوال پاسخ خواهد داد فقط امیدواریم گذر 
زمان پشیمان مان نکند درست مثل برجام که قرار 

بود آفتاب تابان باشد و خاموش شد!

آخرین پیشنهاد ترامپ به »کیم«:
 پایان جنگ در مقابل پلوتونیوم

به نظر می رســد ترامپ قصد دارد پیش از آغاز 
انتخابات میان دوره ای در آمریکا توافق با پیونگ 
یانگ را نهایی کرده و نظر افکار عمومی را به خود 
جلب کند.وزیر خارجه کره شمالی در مصاحبه ای 
با واشنگتن پست از احتمال توافق بین آمریکا و 
کره شمالی- توافق در برابر پلوتونیوم- خبر داد 
که در آن واشنگتن درصورتی با اعالم پایان جنگ 
در شــبه جزیره کره موافقت می کند که پیونگ 
یانگ تاسیســات هســته ای مهم خود در یونگ 
بیون را تعطیــل کند و بدین ترتیــب اولین گام 
مهم به سمت خلع ســالح نهایی را بردارد. شاید 
اگر »پمپئو« بتواند در دیدار آتی خود،رهبر کره 
شمالی را به این پیشــنهاد متقاعد کند، ترامپ 

سورپرایز خود را در ماه اکتبر معرفی کند.

 قرارداد سامانه موشکی
 اس 400 میان هند و روسیه

هنــد و روســیه روز جمعه در حضــور »نارندرا 
مودی« نخســت وزیر هنــد و والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه قرارداد خرید پنج سامانه 
موشکی اس-4۰۰ به ارزش 5/4۳ میلیارد دالر 

را امضا کردند.
 این قــرارداد با وجود تهدید هــای آمریکا برای 
تحریم کشورهایی که به انجام قراردادهای بزرگ 
و مهم تجاری با روسیه ادامه دهند، میان دهلی 
نو و مسکو به امضا رســید.دو کشور قرار است در 
طول نشست ساالنه خود قرارداد های دفاعی به 
ارزش بیــش از 8 میلیارد دالر امضــا کنند. این 
قرارداد ها عالوه بر ســامانه موشــکی اس 4۰۰ 
بــه ارزش 5/۲میلیارد دالر، شــامل خرید چهار 
کشــتی جنگی جدید به ارزش ۲/۲میلیارد دالر 
و همچنین قرارداد خرید بالگرد های متوسط به 

ارزش ۱/۱ میلیارد دالر است.

 نامه های سمی
 به آدرس پوتین و ملکه

فردی که متهم به ارســال نامه های ســمی به 
مقامــات بلندپایه آمریکایی اســت، پیش تر نیز 
اقدام به ارسال چنین نامه هایی به رهبران روسیه 
و انگلیس کرده بود.کهنه سرباز آمریکایی که در 
هفته گذشــته متهم به ارســال نامه های سمی 
برای »دونالد ترامپ« رییس جمهوری و »جیمز 
ماتیس« وزیر دفاع آمریکا شــده بــود پیش از 
این نیز چنین کاری را انجام داده بود.به نوشــته 
روزنامه های محلی در آمریــکا، این فرد پیش تر 
برای »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه 
و ملکه انگلیس نیز نامه های سمی کشنده ارسال 

کرده بود.

 رییس اینترپل
 بازداشت شده است

روزنامه چینی »ساوث چاینا مورنینگ پست« به 
نقل از مقامات این کشــور مدعی شد که »منگ 
هانگوئی« رییــس پلیس بیــن الملل به محض 
ورود به چین بازداشت شده اســت. این مقام ها 
که نامی از آنها ذکر نشــده گفته اند که »منگ« 
تحت بازداشــت و بازجویی دولت چین است و 
هنوز مشخص نیست که این بازجویی مربوط به 
چه موضوعی است. پلیس فرانسه اعالم کرد که 
در حال تحقیق پیرامون گم شدن رییس اینترپل 
است. براساس این گزارش، همسر »منگ« که در 
شهر لیون فرانسه مقر اینترپل زندگی می کند، به 
پلیس فرانسه گفته است از آخر ماه سپتامبر که 
همسرش به چین سفر کرده از وی بی خبر است. 
»منگ« پیش تر معاون وزیر امنیت عمومی چین 
بوده و در سال ۲۰۱6 به سمت ریاست پلیس بین 

الملل )اینترپل( منصوب شد. 

13 آبان هیچ اتفاقی نمی افتد؟!

اقدام تحریمی جدید ترامپ 
علیه ایران 

رویترز بامداد شــنبه به نقل از یک مقام دولت 
آمریکا که نخواست نامش فاش شود، نوشت که 
واشنگتن در حال بررسی معافیت های تحریمی 
برای کشورهایی اســت که واردات نفت خود را 
از ایران کاهش می دهند.دونالد ترامپ، رییس 
جمهوری آمریکا ۱8 اردیبهشت به طور یکجانبه 
از برجام خارج شد که اقدام او با مخالفت سایر 
طرف های این توافق مواجه شــد.خبر رویترز 
درباره معافیت از تحریم هــای نفتی در حالی 
اســت که همین خبرگزاری روز جمعه به نقل 
از منابع آگاه هندی گزارش داد که این کشور به 
رغم اعمال تحریم های آمریکا در ماه آینده، به 
خرید نفت از ایران ادامه می دهد. دو منبع آگاه 
گفتند که هند به رغم اجرایی شدن تحریم های 
آمریکا در 4 نوامبر )۱۳ آبان( 9 میلیون بشکه 
نفت در این ماه از ایران خریداری می کند.یکی 
از این منابع گفت: پاالیشگاه های هند سفارش 
9 میلیون بشکه نفت از ایران را برای ماه نوامبر 

داده اند.

کار آمریکا و صهیونیسم است
معاون سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
از بــزرگ نمایی اخباری مبنی بــر درگیری با 
شــهروندان عراقی در ایران و بــه وجود آمدن 
اختالفات میان آنها انتقاد کرد.موسی علیزاده، 
گفت: اتفاقاتی که به وجود آمد تنها اختالفات 
شخصی اســت که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بر این اتفاقات دامن می زنند.وی افزود : برخی 
از رسانه های آمریکایی به منظور ایجاد اختالف 
میان ایران و عــراق اقدام به انتشــار اخباری 
دروغین به زبان فارسی کردند، اخباری مبنی 
بر سفر عراقی ها به ایران با اهدافی که احساسات 

ایرانیان را جریحه دار می کند.

 استرالیا از سفر اتباعش
 به ایران حمایت می کند

رایزن فرهنگی استرالیا اظهار کرد: مواضع دولت 
این کشــور در برابر ایران مثبت و پایدار است و 
توصیه استرالیا درباره سفر اتباع و گردشگرانش 
به ایران هنــوز تغییر نکرده اســت.»همیش 
لِزلی«، گفت: پس از برجام موجی از گردشگران 
استرالیایی روانه ایران شــد. افرادی بودند که 
همیشــه تمایل داشــتند به این کشــور سفر 
کنند اما اطالعات کافی نداشــتند، از این گروه 
جمعیت زیادی به ایران آمدند که االن درحال 
برنامه ریزی برای سفر دوم شان هستند.البته او 
معتقد است که خبر بد روی جمعیت گردشگران 
استرالیایی در ایران تاثیر خود را می گذارد، اما در 
عین حال یادآور شد که توصیه دولت استرالیا 
درباره گردشگری در ایران و سفر به این کشور 

هنوز عوض نشده است.

طرح »تفکیک وزارتخانه ها« از 
دستور کار دولت خارج شد

معــاون پارلمانی رییس جمهــور گفت: طرح 
تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و صنعت، معدن و تجارت 
بطور کامل از دستور کار خارج شد.حسینعلی 
امیری اظهار داشت: رییس جمهور منتظر بودند 
موضوع تفکیک وزارتخانه ها که به طرق مختلف 
از جمله الیحه و طرح در مجلس شورای اسالمی 
مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر مجلس 
شورای اسالمی در جلســه غیرعلنی و رد طرح 
تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و صنعت، معدن و تجارت 
به طور کامل از دستور کار خارج شد.وی افزود: 
بدین ترتیب رییس جمهور گزینه پیشنهادی 
برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و امور اقتصادی و دارایــی را در موعد مقرر به 

مجلس معرفی خواهد کرد.

پزشکیان
 نایب رییس مجلس: 

محمدباقر نوبخت ضمــن عذرخواهــی از مردم و 
تولیدکننــدگان بابت نوســان قیمت هــا گفت: ما 
 بابت نوســانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم 

هستیم.
وی افزود: به منظــور ارائه تســهیالت ارزان قیمت 
برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، 
پیش بینی الزم صورت گرفته تــا بتوانیم مواد اولیه 
 آنها را از طریق تســهیالت و وجوه اداره شده تامین 

کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: با موافقت شورای هماهنگی و 
سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند 
ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد 
مشکل برای آنها شده، عالوه بر اعتبارات فعلی، معادل 

یک میلیارد دالر اختصاص داده ایم.
رییس سازمان برنامه وبودجه کشــور یادآور شد: از 
تولیدکنندگان بابت شــوکی که به بازار وارد شد و 
برای برخی واحدها ایجاد مشکل کرد، عذرخواهی 
می کنیم و تالش خواهیم کرد تا به سرعت مشکالت 

برطرف شود.

 بابت نوسانات قیمت ها 
از مردم عذر می خواهیم

نوبخت: 

کافه سیاست

عکس  روز 

ملکه اردن با اردوغان دیدار کرد
ملکــه رانیا عبدا...، همســر پادشــاه اردن در 
استانبول با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه و همســرش امینه اردوغان دیدار کرد. 
ملکه اردن برای شرکت در نشست راهکارهای 
ایجاد همبســتگی جهانی در زمــان بحران و 
همایش بین المللی تی  .آر  .تی ورلد در استانبول 

حضور یافته است.

 نوسانات نرخ ارز  زیر سر خود دولت است

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس مجلس با بیان اینکه به هم ریختگی 
در دولت را قبول ندارم، گفت:مشــکل کشور 
وزرا نیستند.مسعود پزشــکیان  با بیان اینکه 
برای مقابله با دشمنان خارجی باید در داخل 
ستاد جنگ اقتصادی تشکیل دهیم، ادامه داد: 
مشکالت با عدم تشکیل ستاد جنگ قطعا قابل 
حل شدن نیست و هر فرد یا مسئولی که بخواهد 
تصمیمی بگیرد قطعا عواقــب منفی خواهد 
داشت. نماینده مردم تبریز درباره اینکه رییس 
جمهور بارها اعالم کرده که در جنگ اقتصادی 
با دشمنان خارجی هستیم اما ستاد جنگی در 
دولت تشکیل نشده است، گفت: ستاد جنگ را 
در کل باید همه بپذیرنــد.وی درباره اینکه آیا 
تاکنون دولت برای معرفی وزاری کار و اقتصاد 
با مجلس رایزنی داشته یا خیر، اظهار داشت: با 
تغییر وزرا قطعا اوضــاع تغییری نخواهد کرد، 

مشکل امروز کشور وزرا نیستند.

به هم ریختگی در دولت را 
قبول ندارم

زیباکالم
فعال سیاسی:

کارشــناس اقتصادی اظهار کرد کــه بازیگر اصلی 
نوسانات نرخ ارز، خود دولت و مجلس هستند.حسین 
راغفر، استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: وقتی مشخص 
شد که این بازی خود دولت و مجلس است، آنها سعی 
کردند با منحرف کردن افکار عمومی این افزایش را 
به عوامل خارجی مانند ســایت های خارجی حواله 
دهند، مگر این سایت ها یک شبه به وجود آمدند؟وی 
تصریح کرد: این کاهش و با این سرعت در عرض یک 
روز نشــان دهنده وجود عوامل داخلی در پشت این 
قضایاست و بازیگران اصلی نوســانات اخیر در باال و 
پایین بردن آن، عوامل داخلی هستند و سعی می کنند 
با القای شوک به جامعه این طور وانمود کنند که نرخ 
دالر کاهش یافته اســت.این اقتصاددان با رد کاهش 
نرخ دالر گفت: حتی نــرخ دالر ده هزار تومانی را نیز 
نمی توان کاهش نرخ تلقی کرد، چراکه در این صورت 
نرخ دالر نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده 
است و اســتفاده از عبارت کاهش نرخ دالر درجهت 
فریب افکار عمومی اســت و بهتر است از افزایش سه 

برابری نرخ دالر استفاده کرد.

  نوسانات نرخ ارز 
زیر سر خود دولت است

کارشناس اقتصادی:

صادق زیبا کالم گفت: به دیگر اصالح طلبان کاری 
ندارم؛ اما من خودم ضمن اینکه همچنان از روحانی 
و رای دادن به او حمایت می کنم، بیشترین انتقاد را 
به روحانی دارم و فشار را به او وارد می کنم تا شاید 
قدری در مسیر انتخابات ۲9 اردیبهشت گام بردارد.
وی افزود: واقعیت این اســت که هزینه ناکامی و 
شکست آقای روحانی را اصالح طلبان می پردازند 
و روحانی به هیچ وجه هزینه ای نمی  پردازد. این 
اصالح طلبان هســتند که امروز مورد شماتت و 
حتی در فضای مجازی مورد هتاکی و فحاشی قرار 
گرفته اند. زیبا کالم تصریح کرد:چون اصالح طلبان 
نمی  توانند و نمی  خواهند با اعتماد عمومی بازی 
کنند. اصالح طلبان نمی  توانند به مردم بگویند که 
در انتخابات شرکت کنید و به روحانی رای دهید و 
وقتی روحانی این طور تو زرد از آب درآمد، خودشان 
را کنار بکشــند. اصالح طلبان باید مســئولیت 

اجتماعی تقاضایی که از مردم کردند را بپذیرند. 

  به روحانی فشار وارد 
می کنم

پیشخوان

بین الملل

تحریم های آمریکا و FATF چه نتیجه ای دارند؟
نرخ گم شده دالر

تحریــم ها را شکســت 
خواهیم داد

ملت ایــران تحریم ها را 
شکست خواهد داد

روزی برای تهران

دیــداری بــرای رفــع 
دلخوری ها

کیهان: »والیتی« شش دانگ خانه اش را وقف کرده است
شریعتمداری در کیهان نوشــت: تا آنجا که کیهان پیگیری کرده اســت، دکتر والیتی از مدت ها قبل و 
طی سه مرحله، تمامی شش دانگ خانه مسکونی خود]در ســعدآباد[ را برای مراسم عزاداری حضرت 
امام حسین علیه  الســالم وقف کرده و اسناد آن در ســازمان اوقاف موجود اســت. دکتر والیتی در دهه 
6۰ به توصیه مراکز امنیتی، خانه ای را که در رســتم آباد شــمیران )او اهل رســتم آباد است( داشت، با 
خانه کنونی معاوضه کــرده بود. بنابراین آقــای والیتی هم اکنون در خانه ای که موقوفه اســت زندگی 
می کند و حقی که از آن برای خود و همســرش- و نه فرزندان- قائل شــده و در وقفنامه آمده، برخی از 
نیروهای انقالبی نیز در اعتراض به دکتر والیتی سهیم بوده اند. آنها به خانه بزرگ دکتر والیتی اعتراض 
داشــته اند و ســکونت ایشــان در آن خانه را با موازین انقالبی همخوان تلقی نمی کرده اند که به یقین 
 می توان گفت از اینکه والیتی تمامی شش دانگ خانه مزبور را وقف کرده و دیگر مالک آن نیست، با خبر

نبوده اند. 

مدیرعامل فراری »سکه ثامن« بازداشت شد
مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن دستگیر شد. نیروی انتظامی با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: »فرهاد زاهدی فر« مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« 
که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کالهبرداری و از کشور متواری 
شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین 
الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به کشور بازگردانده شد. در 
این اطالعیه تاکید شده است: به حول و قوه الهی، ســرپنجه های نظام جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی 
و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشــته اجازه فعالیت های مجرمانه را به هیچ کس نخواهند داد و با توکل به 
خداوند قادر متعال و به پشتوانه این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و غارتگران بیت المال و 
اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای میهن اسالمی شناسایی، دستگیر می کند و برای تحمل 

مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند.

چهره ها

زینب ذاکر
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تولیدکنندگان، ضربه تصمیمات اشتباه مسئوالن 
را می خورند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در 
کاهش مصرف کاالهای آسیب رسان

در حال حاضر بیماری های قلبی عروقی به عنوان 
یکی از سه علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی انسان ها 
در سراسر جهان مطرح است و مصرف چربی ها و 
نمک در ایجاد این بیماری ها و مرگ ناشی از آن، 
نقش اصلی را ایفا می کند. بنابراین یکی از اهداف 
برنامه های تغذیه ای ســازمان ها و وزارتخانه های 
متولی سالمت عمومی در همه کشورهای جهان، 
کاهش مصرف چربی و نمک در رژیم غذایی مردم 
است.در ایران نیز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی فهرست بیش از 20 قلم کاالی آسیب رسان 
به سالمت را به دولت ارائه داده تا نسبت به برخورد 
با تبلیغات آنها، اقدام شود. این در حالی است که هر 
روز، شاهد افزایش تبلیغات رنگارنگ انواع خوراکی 
ها و کاالهایی هستیم که مصرف آنها، سالمت افراد 
به خصوص کودکان را تهدید می کند. انواع پفک 
و چیپس، نوشابه های گازدار، دخانیات )سیگار و 
تنباکو(، فست فودها و... از جمله کاالهایی هستند 
که در لیست کاالهای آسیب رسان به سالمت قرار 
دارند. برخی از کاالهای آســیب رسان به سالمت 
افراد جامعه عبارتند از: نوشابه های گاز دار شامل 
انواع کوالها )اعم از معمولی و رژیمی(، نوشابه های 
طعم دار رنگی و بی رنگ و نوشــابه های انرژی زا، 
انواع چیپس، انواع داروهای فاقــد مجوز ورود یا 
ساخت، خدمات سم پاشــی فاقد مجوز، خدمات 
آرایشی )مانند برنزه کردن با دستگاه های سوالریوم، 
خالکوبی، کاشــت مو، ناخن و امثال آن(، خدمات 
مشــاوره تغذیه مانند روش های الغری و چاقی، 
داروهای الغری و مکمل هــای چاقی، خدمات و 
اقدامات مداخله ای جهــت افزایش قد و خدمات 
بدنسازی فاقد مجوز، اســتخرها و مراکز تفریحی 
آبی فاقد مجوز، کاالهــا و یا اقداماتی که مصرف یا 
انجام آنها مبین نمایش رفتارهای پر خطر اســت 
)مانند استعمال دخانیات اعم از قلیان و سیگار یا 
مصرف فست فودها و فرآورده های غذایی صنعتی 
که معموال پرچرب و با نمک باال هستند(، خدمات و 
کاالهای گند زدایی و ضدعفونی کننده آب و محیط 

فاقد مجوز و...

بازار

جعبه ابزار

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
لنجان:

نرخ مصوب شیر، مورد رضایت 
دامداران نیست

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
لنجان گفت: در راستای رسیدگی به شکایات ارائه 
شده توسط مردم این نتیجه حاصل شد که تعاونی 
دامداران شهرستان، شیرخام را با قیمت ۱۸ هزار 
و ۸00 ریال از دامداران تحویــل می گیرند که 
منجر به توزیع با قیمت 2۴ هزار ریال به صورت 
خرده فروشــی می شــود.محمدمهدی دهقانی 
اضافــه کرد: در گذشــته مردم نمی توانســتند 
شکایت های خود را با مسئوالن در میان بگذارند و 
رسیدگی به شکایات مردم به صورت فوریتی نبود 
که برهمین اساس تصمیم گرفته شد به عنوان پل 
ارتباطی بین مسئوالن و مردم با راه اندازی سامانه 
۱2۴، رسیدگی به مشکالت آنان به صورت شبانه 

روزی و فوری در دستور کار قرار بگیرد.

تصمیم دولت برای قطع 
یارانه ها!

معاون اقتصــادی رییس جمهور گفت: هیچ گونه 
تصمیمــی درباره قطــع یارانه هــا و جایگزینی 
بسته های حمایتی برای اقشــار آسیب پذیر در 
دولت اتخاذ نشده است.محمد نهاوندیان، با اشاره 
به اخبار منتشــره در خصوص قطــع یارانه های 
نقدی و جایگزینی بسته های حمایتی برای اقشار 
آســیب پذیر در رســانه ها اظهار کرد: هیچ گونه 
تصمیمــی درباره قطــع یارانه هــا و جایگزینی 
بسته های حمایتی در ســوی دولت اتخاذ نشده 
است.معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه 
نوسانات ارزی آسیب هایی را به اقشار ضعیف وارد 
کرده که در حال ساماندهی اقدامات جبرانی برای 
این قشر از جامعه هســتیم، گفت: این بسته ها تا 
دو هفته آینده توسط ســازمان برنامه و بودجه 

اعالم می شوند.

 گزارش جدید بانک جهانی 
از اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش خود از چشم انداز اقتصاد 
ایران، اعالم کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 
20۱۷ به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این بانک 
از تورم باال، نوسانات نرخ ارز و تحریم های آمریکا 
به عنوان عواملی نام برده است که باعث خواهند 
شد رشد اقتصادی دو ســال آینده کشور منفی 
باشد.بانک جهانی گفته اســت میزان اثرگذاری 
این ریسک ها بر رشــد اقتصادی ایران، کامال به 
میزان مختل شــدن تجارت جهانی این کشور و 
جدی گرفته شدن اصالحات ساختاری اقتصادی 
بســتگی دارد. بانک جهانی با بیان این که بیش 
از نیمی از رشــد اقتصادی ســال های پیش رو 
برعهده بخش غیرنفتی خواهد بود، رشــد بخش 
خدمــات را ۴.۴ درصد پیش بینی کرده اســت. 
این گزارش نوشته اســت که نرخ بیکاری ایران 
تا پایان سه ماهه منتهی به ژوئن به ۱2.۱ درصد 
 کاهــش یافته و ۷۹0 هزار شــغل ایجاد شــده

 است. 

کاهش قیمت ارز، سیگارها را از 
پستو بیرون کشید

 با توجه به تبدیل ســیگار از یک کاالی مصرفی 
به کاالیی ســرمایه ای، کاهش قیمت ارز موجب 
شده محتکران محصوالت دخانی به دلیل ترس 
از کاهش شدید قیمت ارز محصوالت خود را روانه 
بازار کنند که این مســئله کاهش قیمت سیگار 
را در واحدهای فروش به دنبال داشــته اســت.

محمد تاج دار، رییس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه سیگار به یک کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده و دیگر یک کاالی مصرفی 
نیســت، کاهش قیمت ارز موجب شده است تا 
افرادی که برای حفظ ارزش پول خود ســیگار 
انبار کرده بودند به دلیل ترس از کاهش شــدید 
قیمت ها محصوالت خود را روانه بازار کنند که این 
مســئله موجب کاهش قیمت سیگار شده است.

رییس انجمن تولید کننــدگان، واردکنندگان و 
صادرکننــدگان محصوالت دخانی با اشــاره به 
اینکه افراد غیرمرتبط، واسطه ها و دالالن با انبار 
سیگار و احتکار آن به عنوان یک کاالی مصرفی 
سعی در کسب ســود و درآمد مناســب دارند، 
گفت: کاهش قیمت ارز موجب شــد تا سیگارها 
از انبارها و پســتوها بیرون بیاید و علت آن ترس 
 ناشی از کاهش شدید قیمت ارز در روزهای آتی

 است.

جعبه ابزار SNJUE مدل 
SJ8016 مجموعه 16 عددی

 110,000
تومان

مجموعه 39 عددی ابزار 
M039 مگا تولز مدل

 159,000
تومان

مجموعه 19 عددی 
BS19 ابزار مدل

 205,000
تومان

»بنزین« از جمله معدود کاالهایی اســت که طی 
چهار سال اخیر قیمت ثابتی داشته؛ اما این تثبیت 
قیمت تاوان زیادی داشــته که امروز عمال دولت و 
بخش تولید را با چالش های زیــادی مواجه کرده 
اســت. مصرف باال و قاچاق؛ دو معضــل اصلی این 
روزهای بازار سوخت کشور هستند. این مسئله طی 
ماه های اخیر و با بــاال رفتن قیمت دالر هم موجب 
افزایش سفرها با خودرو و هم شدت گرفتن قاچاق از 
مرزها شده است؛ قاچاقی که در بازه زمانی و با برابر 
شدن قیمت ها با کشورهای همسایه تقریبا به صفر 

رسیده بود؛ اما دوباره رونق یافته است.
چرا آمار مصرف بنزین محرمانه است؟

آمار مصرف بنزین چند ماهی اســت که از ســوی 
وزارت نفت اعالم نمی شود و محرمانه مانده است. 
کارشناسان معتقدند جهش یک باره مصرف بنزین 
در کشور عاملی برای اعالم نشدن این آمار است تا 
دولت برای هر نوع سناریویی تحت فشار قرار نگیرد. 
طی ماه های اخیر رکوردهــای تاریخی از مصرف 
بنزین ثبت شد و عمال در برخی از نقاط کشور کاهش 
محسوس عرضه بنزین موجب شد تا شایعات عمال 
بازار سوخت کشور را ملتهب سازد؛ در نهایت تا کنون 
دولت موفق شــده تا این بازار را مدیریت کند؛ اما با 
افزایش آمار مصرف و به خصوص قاچاق به نظر می 
رسد دولت ناچار است هر چه سریع تر راه حلی برای 

برون رفت از این مشکل بیندیشد.
افزایش قاچاق و سرمایه ای که به باد می 

رود
به عقیده بســیاری از کارشناســان، شــدت رشد 
مصرف فعلی بنزین تماما در نتیجه افزایش واقعی 
مصرف سوخت در داخل کشــور نبوده و بخشی از 
آن به افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه 
بازمی گردد. ایــران پس از »ونزوئــال« ارزان ترین 
بنزین دنیا را داراســت.هادی قوامی، نایب رییس  
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آمار 
باالی مصرف بنزین در کشور معتقد است: حدود 20 
تا ۳0 درصد از کل مصرف روزانه بنزین کشور مربوط 
به قاچاق می شود. قیمت بنزین در حال حاضر در 
فوب خلیج فارس حدود ۵0 سنت به ازای هر لیتر 
است و از طرفی بنزین در کشورهای همسایه به طور 

متوسط ۷۵ سنت به فروش می رسد. نرخ ریالی این 
قیمت  ها در حال حاضر با احتساب دالر )حدودا ۱0 
هزارتومان در ســامانه نیما( در بازار آزاد، به ترتیب 
۵000 و ۷۵00 تومان می شود. به نظر می رسد بخش 
بزرگی از یارانه اعطایی دولت بــه بنزین در داخل 

نصیب کشورهای همسایه خواهد شد.
گزینه های کارت سوخت و کوپن روی میز 

تصمیم گیری
برخی از خبرها حاکی از آن  است که دولت در حال 
بررسی دو راهکار برای مهار مصرف بنزین در کشور 
اســت. دولت برای اصالح قیمت بنزیــن و کنترل 
مصرف آن، دو طرح را بررسی می کند. بازگشت به 
طرح قدیمی »سهمیه بندی بنزین« و اجرای مکانیزم 
»توزیع بنزین در بین تمام ایرانیان در قالب کوپن« 
که پیش از این از ســمت یک موسســه پژوهشی 
پیشنهاد شده بود، دو مسیری است که گفته می شود 
در جریان مدیریت بازار بنزین پیش روی دولت قرار 
دارد.  راهکار نخســت، با بازگشت کارت سوخت و 

سهمیه بندی، مانند گذشته شاهد بنزین دو نرخی 
خواهیم بود. این روش اگرچه می تواند باعث تعدیل 
قیمت بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت شود، اما 
فقط صاحبان خودرو ذی نفع مستقیم آن هستند. 
امــا در روش دوم توزیع بنزین کوپنــی میان تمام 
اقشار جامعه مورد بررســی قرار گرفته است که با 
ایجاد آن می توان شــاهد بازتوزیــع عادالنه یارانه 
ماهانه حدودا ۱2 هزار میلیــارد تومانی )طبق نرخ 
حدود ۱0 هزار تومانی دالر در سامانه نیما و بنزین 
۵0 سنتی در فوب خلیج فارس( بود. در این روش، 
افرادی که خودرو ندارند، می توانند بنزین دریافتی 
خود را در بازاری که قیمت ها در آن کشف می شود 
به متقاضیان عرضه کنند. به عقیده کارشناســان، 
این روش ضمــن عادالنه تر بودن، بــه مرور اصالح 
قیمت ها را رقم می زند که نه تنها مصرف را کاهش 
می دهد، بلکه انگیزه قاچاق را نیز از بین می برد. به 
این ترتیب دولت می تواند با به کار بردن هر کدام از 
دو روش پیشنهادی فعلی، مصرف روزانه سوخت در 

کشــور را که به احتمال قوی در حال حاضر از مرز 
۱00 میلیون لیتر در روز عبور کرده اســت، کنترل 
کند. البته این طرح ها با چالش های جدی روبه رو 
است اینکه اقتصاد ایران تا چه حد ظرفیت بازگشت 
اقتصاد کوپنی را داشته باشد محل بحث بسیاری از 
کارشناسان قرار دارد. همچنین پایین آمدن قدرت 
مانور دهک های پایین جامعه نیز در این طرح ها به 
شدت کاهش خواهد یافت. طرح دیگر که بر اساس 
سهمیه بندی بنزین است هم اگر چه طرحی آشناتر 
و امتحان شده تر در کشور است؛ اما چالش قیمت 
گذاری و مهار تورم حاصل از آن از جمله موانعی است 
که نیاز به بررسی و ایجاد مکانیسم های دقیق دارد؛ 
چرا که با توجه به شرایط فعلی نمی  توان قیمت ها را 
به شکلی چشمگیر افزایش داد. حتی اگر برای بنزین 
آزاد قیمتی که مانع قاچاق باشد انتخاب شود هم به 
عقیده بسیاری از کارشناسان، در نظام سهمیه بندی 
یارانه بنزین به شــکلی ناعادالنه تنها به دارندگان 

خودرو اختصاص می یابد.

بنزین بر سر دو راهی
جزئیاتی از دو طرح بنزینی دولت منتشر شد؛

بررســی آمارهای تجارت خارجی نشــان می دهد، طی 6 ماهه  نخســت ســال جاری کشــور چین همچنان 
مهم ترین کشــور صادر کننده کاال به ایران است. بر این اســاس واردات از امارات با رقم ۳/۱میلیارد دالر نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل با افت ۳0 درصدی مواجه شده اســت. همچنین در این مدت واردات از کشور ترکیه 
نیز با رقم  ۱/۱ میلیارد دالر با افت 2۸ درصدی رو به رو شــده اســت.این در حالی اســت که واردات از کشــور 
 روسیه با رقم 6۳۳ میلیون دالر نســبت به مدت مشابه ســال قبل با افزایش تقریبی ۱00 درصدی مواجه شده

 است.

افزایش ۱۰۰ درصدی 
 صادرات روس ها 

به ایران

ات
در

صا

  عکس روز

خودروی آلمانی عتیقه و الکچری در تهران

معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه مطرح کرد:

گفتمان اقتصاد مقاومتی راهکار خروج از بحران
معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهترین راهکار در شرایط 
فعلی کشور اســت و با نگاه به درون و به کارگیری روحیه جهادی در حوزه های مختلف می توان بر 

این مشکالت فائق آمد.
امیرحسین نادری در خصوص فشارهای اقتصادی دشمن و راهکارهای مقابله با مشکالت اقتصادی 
اظهار کرد: دشمن همواره در حال رصد فضای اقتصادی کشور است و در صدد این است که برای نیل 

به اهداف خود، به ضعیف ترین دیوار دژ اقتصادی کشور حمله کند.
وی در ادامه افزود: از این رو باید همواره به اتفاقات اقتصادی حساس باشیم و دولت و نهادهای ناظر، 

راهبردهای مقابله کننده با این فشارها را به کار گیرند.
معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با این مشکالت، پیش تر 
بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری اعالم شده و آن را می توان در دو گزاره خالصه کرد؛ »روحیه 

جهادی« و »نگاه به درون«.
وی تاکید کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهترین راهکار در شرایط فعلی کشور است و با نگاه 

به درون و به کارگیری روحیه جهادی در حوزه های مختلف می توان بر این مشکالت فائق آمد.
نادری همچنین به وضعیت بازار ارز و کاهش اخیر قیمت اشاره کرد و گفت: بازارها سراسر فرصت 
هستند و دولت باید از این فرصت ها در جلب اعتماد از دست رفته مردم و مشارکت آنها استفاده کند. 
وی در خصوص نوسانات قیمت ارز متذکر شد: حفظ ثبات بازارها از اهمیت فراوانی برخوردار است و 
رفتار دولت نباید به گونه ای باشد که با وارد کردن شوک، ثبات بازارها که شکل دهنده اعتماد مردم 

است را به خطر اندازد.

 رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان  می گوید  گوشی های شرکتی در بازار بسیار کم است؛
 گوشی مسافری موجود است!

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با بیان اینکه بیشتر گوشی های موجود در بازار به صورت 
مسافری وارد می شــود، گفت: از زمان افت قیمت دالر در بازار، قیمت موبایل بین ۱0 تا 20 درصد در بازار 
اصفهان کاهش یافته است. حسن میرشمشیری در خصوص تاثیر کاهش نرخ دالر بر بازار موبایل، اظهار کرد: 
قیمت موبایل با توجه به وارداتی بودن آن به روز تعیین می شود و با کاهش نرخ دالر، بهای موبایل نیز سیر 
نزولی پیدا می کند، اما این سیر تا زمان کاهش بهای دالر ادامه دارد. وی تاکید کرد: از زمان افت قیمت دالر 

در بازار، قیمت موبایل بین ۱0 تا 20 درصد در بازار اصفهان کاهش یافته است. 
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در خصوص اینکه چرا موبایل با نرخ دالری که وارد شده به 
فروش نمی رود و به قیمت روز تعیین می شود؟ گفت: گوشی های موجود در بازار اصفهان شرکتی نیست و 
به صورت مسافری وارد می شود و هم اکنون گوشی های شرکتی به دلیل مشکالت برخی واردکنندگان در 

برهه ای از زمان، بسیار کم است.

مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
تولیدکنندگان، ضربه تصمیمات اشتباه مسئوالن را می خورند

 مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: چون در تصمیمات از نظر کارشناسی افراد خبره اقتصادی در 
همان حوزه استفاده نمی شود؛ بنابراین همواره ضربه تصمیمات اشتباه را تولیدکنندگان می خورند.محمدرضا 
برکتین در خصوص تخصیص ارز دولتی به صنایع و تامین مواد اولیه کارخانجات اظهار داشت: در حال حاضر 
تمام فعاالن اقتصادی برای دریافت ارز دولتی به منظور واردکردن مواد اولیه پشت درب وزارتخانه ایستاده اند 
و از طبقه پایین تا باال صف است و مسئوالن هم خود در حالت سرگردانی قرار دارند.مدیر خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان افزود: در این شرایط که هرکسی لقمه ای از کیک دالر و نفت می خورد همه به دنبال این 
هستند که از آن سودی ببرند و همین عامل سبب شده صاحبان کارخانجات امروز ندانند در این آشفته بازار 
چگونه اقدام به تولید و عرضه کاال در بازار کنند.وی تصریح کرد: سیاست گذاران حمایتی از فعاالن اقتصادی 
نمی کنند و تصمیمات آنها منطقی نیست و چون در تصمیمات از نظر کارشناسی افراد خبره اقتصادی در همان 

حوزه استفاده نمی کنند؛ بنابراین همواره ضربه تصمیمات اشتباه آنها را تولیدکنندگان خورده اند.

در عرض چند ثانیه، سریع، راحت 
و امن پول درخواست یا پرداخت 
کنید و با دردسرهای انتقال کارت 

به کارت خداحافظی کنید.
تنها با دانستن شــماره موبایل 
دوســت تان برای او پول واریز 
کنید. موجودی کیف پول رسید 
به آســانی، پس از وارد کردن 
اطالعات اولیه، قابــل انتقال به 

حساب بانکی است.

رسید: پرداخت و 
دریافت پول

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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راز ۹ مشکل سالمتی، در دست های شما نهفته است

پیشنهاد سردبیر:

استفاده از کیف مدرسه مناســب برای دانش آموزان نقش اساسی در سالمت جسمی کودکان 
دارد و هر چقدر کودک در مقاطع باالتری تحصیل کند این مسئله اهمیت بیشتری می یابد؛ چرا 
که میزان ســنگینی کیف افزایش می یابد و حمل نادرست آن می تواند تاثیر مخرب جسمی بر 
دانش آموز داشته باشد. سنگین بودن وزن کیف مدرسه، صدماتی به ستون فقرات دانش آموزان 
وارد کرده و ناهنجاری های قامتی در بدن آنها ایجاد می کنــد. اعضای  انجمن کایروپراکتیک 
انتاریو در کانادا، معتقدند شــاگردان مدارس ابتدایی نباید بیش از ۱۰ درصد وزن بدن شان بار 
حمل کنند و در مورد شاگردان دبیرستانی این نســبت نباید بیش از ۱۵ درصد وزن بدن باشد.

اغلب خانواده ها و دانش آموزان به میزان بار و نوع حمل آن توسط فرزندان شان بی توجه هستند 
این مسئله در کنار ضعف حرکتی و ضعیف بودن عضالت دانش آموزان در نهایت منجر به ایجاد 
انحرافات قامتی در بدن دانش آموز می شود.  گردن دردها و سردردهای ناشی از آن، خستگی 
های اعضای پشت، انحراف ستون فقرات و همین طور پشــت گرد و سر به جلو از عواقب حمل 
کیف های سنگین است؛ مشکلی به فلج کوله ای مشهور است.  وقتی دانش آموز، کوله پشتی را 
حمل می کند با بی حسی کمربند شانه ای مواجه می شــود که به آن فلج کوله ای می گویند؛ هر 
چند این فلج موقتی است اما با استانداردسازی کوله پشتی می  توان از آسیب جلوگیری کرد. این 
مسئله در کنار اســتاندارد نبودن نیمکت مدارس و کالس های درس که موجب می شود اغلب 
دانش آموزان برای ساعت های متوالی در کالس بد بنشینند و نمی توانند وزن بدن خود را روی 
عضالت کمر پیاده کنند موجب می شود تا انحرافات ســتون فقرات تشدید شود. کوله پشتی و 
کیف مدارس یکی از مهم ترین وسایلی است که می تواند نقشی تعیین کننده در حفظ سالمت و 
جلوگیری از مشکالت حرکتی باشد. کارشناسان سالمتی معتقدند یک کوله پشتی باید شرایط 
خاصی داشته و با توجه به جثه، بدن و توان دانش آموزان انتخاب شود. کوله پشتی باید در طول 
مهره های پشتی یا تا وسط مهره های کمری باشد، استفاده از کوله هایی که طول آنها تا زیر زانو 
باشد اشتباه است. وجود تعادل میان وسایل موجود در کوله پشتی و سنگین نبودن یک سمت 
آن نیز بســیار اهمیت دارد. همچنین ابتال به عوارض پوستی از دیگر پیامدهای استفاده از کوله 
نامناسب است . کوله غیراستاندارد روی استخوان ترقوه فشار آورده و موجب زخم پوست شانه 

و عوارض پوستی می شود.

الهه زین الدین

استفاده از کیف مناسب برای 

دانش آموزان ضروری است؛

خطر فلج کوله ای 
 

بیخ گوش دانش آموزان

ظاهر دســت ها می تواند به شما ســر نخ هایی در مورد 
وضعیت ســالمت عمومی تان دهد تا قادر باشید شرایط 

مختلف پزشکی را تشخیص زودهنگام دهید.
دستان همیشه سرد: سردی همیشگی دست ها همراه 
با تغییر رنگ پوست نشانه ای از مشکالت گردش خون یا 
مشکالت سیستم عصبی است و برای تشخیص آن باید 

سریعا به پزشک مراجعه کنید.
لرزش انگشتان دست: اگرچه شاید ناشی از حمل بار 
سنگین باشد، اما در مواردی که این عالمت بدون هیچ 
دلیلی ظاهر می شود، ناشی از کمبود ویتامین های ب 

۱2، ب 6، ب ۱، و ویتامین ای است.
درد انگشت شست و انگشت اشاره: ایــن نوع درد 
همراه با احساس سوزن سوزن شدن و سوزش می تواند 
نشانه ای از ابتال به سندرم تونل کارپ باشد. این سندرم 
منجر به تورم مچ دست و فشار بر عصب می شود و یک 
سری احساسات بســیار ناخوشــایند را به همراه دارد. 
سندرم تونل کارپ در میان نوازندگان موسیقی و کاربران 

کامپیوتر رایج است.
زخم هایی که دیر خوب می شــوند: زخم طوالنی 
مدت روی دست ها نشانه ای از ابتال به دیابت است. اگر 

این مشکل را همراه با گرسنگی، تشنگی دائم و احساس 
سوزن سوزن شدن در دست و پا دارید، در اسرع وقت برای 

تشخیص دیابت به پزشک تان مراجعه کنید.
تغییر رنگ انگشــتان: این عالمت به چند دلیل خود 
را نشان می دهد که یکی از آن اســترس و یا بلند کردن 

بارهای سنگین اســت. با این حال تغییر رنگ انگشتان 
دست همراه با خارش، درد، سوزن سوزن شدن و بی حسی 
می تواند نشــانه ای از ابتال به بیماری ســتون فقرات یا 

مشکالت عروق خونی باشد.
عرق کردن بیش از حد: اگــر متوجه تعریق غیر عادی 
در دست هایتان شــدید، می تواند نشــانه ای از ابتال به 

هایپرهیدروزیس کف دست باشد.
ضعف ناخن ها: اگر متوجه شــدید که ناخن هایتان به 
راحتی می شکنند، می تواند ناشی از استفاده از محلول 
های پاک کننده و طیف وســیعی از روش های نادرست 
مراقبت از ناخن ها باشــد. با این حال این نشانه همراه با 
ضعف و خستگی و درد مفصلی نشانه ای از ابتال به بیماری 

تیروئید نیز هست.
تورم دســت ها: تورم دست ها ممکن اســت ناشی از 
گرما یا خوردن بیش از حد نمک باشــد، با این حال تورم 
 طوالنی مدت نشــانه ای از ابتال به بیماری های عروقی 

خواهد بود.
تغییر رنگ ناخن ها: اگر می بینید ناخن های شما تغییر 
رنگ می دهند، ممکن است به این دلیل باشد که سطوح 
هموگلوبین خون تان کم است و دچار کم خونی هستید.

راز ۹ مشکل سالمتی، در دست های شما نهفته است

شاپور شــجاعی، رییس جامعه دامپزشــکان اعالم کرد 
برخالف تصور مردم که خرید گوشــت از دامداری های 
سنتی روستایی و لبنیات از فروشگاه های عرضه لبنیات 
سنتی مزیت است، این شیوه خرید نه تنها مزیت نیست 
که ممکن است خطراتی برای سالمتی مصرف کنندگان 

به دنبال داشته باشد.
وی توضیح داد: دیده شده است که در دامداری های سنتی 
گاهی به دام نان خشــک کپک زده به عنوان غذا خورانده 
می شود و نان خشــک، میوه یا غذای کپک زده دارای سم 
آفالتوکسین است که بســیار مضر و سرطان زاست. این 
سموم از طریق خوراک دام به گوشت و شیر حیوان نفوذ 
کرده و موجب آلودگی گوشت و شــیر حیوان می شود.

شــجاعی تاکید کرد: در دامداری های صنعتی این اتفاق 
کمتر رخ می دهد، زیرا ایــن دامداری ها و نهاده ای که به  

عنوان خوراک دام مورد اســتفاده قــرار می گیرد، تحت 
نظارت ارگان های نظارتی هستند.شجاعی همچنین در 
واکنش به استفاده از گوشــت سایر حیوانات در کبابی ها 

و غذاخوری ها توضیح داد: تشخیص اینکه گوشت مورد 
استفاده متعلق به سایر حیوانات غیر از حیوانات مرسوم 

و حالل گوشت باشــد، برای مصرف کنندگان امکان پذیر 
نیســت؛ اما این اتفاق معموال در غذاخوری های خارج از 
شهر و رســتوران های دورافتاده رخ می دهد که خارج از 
پوشش نظارتی است. شــجاعی ادامه داد: مردم هرگونه 
ذبح مشــکوک را به ادارات دامپزشکی اطالع دهند، زیرا 
در ســال های اخیر قوه قضائیه با شــدت بیشتری با این 
دســته از تخلفات برخورد می کند و گزارش های مردمی 
می تواند در بهبود کیفیت غذاهای غیرخانگی موثر باشد.

شجاعی همچنین با اشاره به غیربهداشتی بودن لبنیات 
سنتی خاطرنشان کرد: جامعه دامپزشکی طرفدار عرضه 
لبنیات سنتی نیست و نظر مساعدی روی آن نداریم. ما 
طرفدار عرضه لبنیات پاستوریزه هستیم، اما در این زمینه 
 اختالف نظر بین دامپزشــکی و وزارت بهداشــت وجود 

دارد.

این یک هشدار است؛

گوشت و لبنیات را  از دامداری های سنتی نخرید
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1-نام و نام خانوادگی: عبدالعظیم حجازی ، خواســته و بهــای 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: 258528  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/266 شماره: 677/97 حل8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 03:45 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/08/22 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: 
عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر خ 17 شهریور اسفریز ک ش علی اصغر فخاری، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مریم روشنی ، نام پدر: عیسی  ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
70/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات وارده ، دالیل خواهان: کپی 
چک و گواهی عدم پرداخــت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 258539 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/268 شــماره: 585/97 ش حل7  آقای نوروزعلی خجسته فرد دارای شناسنامه شماره 
12549 به شرح دادخواست به کالسه 585/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان صنم خانم حاجی هاشمی بشناسنامه 48 در تاریخ 
1394/05/08 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- عباس خجســته فرد فرزند رضا، ش ش 12328 )فرزند( 2-مجید 
خجسته فرد فرزند رضا، ش ش 68 )فرزند( 3-نوروزعلی خجسته فرد فرزند رضا، ش ش 
12549 )فرزند( 4-محمدعلی خجسته فرد فرزند رضا، ش ش 4 )فرزند( 5-ایران خجسته 
فرد فرزند رضا، ش ش 205 )فرزند( 6-اکرم خجســته فرد فرزند رضا، ش ش 13516 
)فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 259072 پیمانی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر   )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/269 کالسه پرونده : 201/97 حل 8ـ  شماره دادنامه: 932-  97/06/31 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شــهر خواهان : نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: عزیزاله 
، خوانده :1-اســکندر قلی پور ، فرزند: ملک علی، نشانی مجهول المکان 2-مسعود حاج 
حیدری فرزند: عباس نشانی: خمینی شهر ک سنگتراشها نرسیده به فاطمیه بن بست سمت 
راست منزل حاج عباس حاج حیدری ؛ موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دادخواست خواهان آقای ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به طرفیت خوانده 
1-آقای اسکندر قلی پور فرزند ملک علی )صادر کننده چک( 2-مسعود حاج حیدری فرزند 
عباس )ظهرنویس چک( به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره چک 
بانکی به شماره 122971-96/8/30 و 122974-96/5/31 عهده بانک تجارت به انضمام 

خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم 
پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر 
برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شــورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و 
ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/500/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 259147 سجاد پاکدل نیا قاضی شورای حل اختالف شعبه هشتم خمینی شهر 

)308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/267 کالسه پرونده:97/196 ،شماره دادنامه:1583 -97/06/31 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســیدمرتضی میرعنایتی فرزند سیدمحمد ، 
نشانی: خمینی شهر بلوار فیض االسالم نرسیده به سه راه عموشاهی ساختمان فراز یک 
طبقه3 ؛ خوانده: ایمان عموچی فرزند منصور ، نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سیدمرتضی میرعنایتی فرزند سیدمحمد 
به طرفیت آقای ایمان عموچی فرزند منصور به خواســته مطالبــه مبلغ 54/300/000 
ریال وجه نقد بابت 2 فقره حواله به شــماره 167011-26/300/000 ریال و 167012-
28/000/000 ریال عهده قرض الحســنه حضرت حجت بانضمام خســارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/6/21 و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب خواسته خواهان را ثابت 
دانسته و به اســتناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مــاده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلــغ پنجاه و چهار میلیون و 
سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 76/870/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/2/4 لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران  در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد.و در خصوص تامین 
خواسته نظر به استرداد خواسته توســط خواهان مستنداً به ماده 116 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد قرار صادره 
قطعی است. م الف: 259066 علیرضا ایزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )360 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/271 کالســه پرونــده:2127/96 ،شــماره دادنامــه:1599 -97/06/25 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی محرابی ، نشانی: 
اصفهان گذر اتوبان خرازی شهیدان غربی ســمت چپ بن بست صاحب الزمان مجتمع 
اول 112 ؛ خوانده: محمدحسن حاجیان ، نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مهدی محرابی به طرفیت آقای 
محمدحسن حاجیان به خواسته تقاضای مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله 
به شماره 154500 عهده قرض الحسنه مالک اشــتر و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با بررســی مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با 
وصف ابالغ قانونی جهت ایراد هرگونه دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب 
بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در جهت پرداخت وجه حواله ارائه ننموده لذا شورا خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 

قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک 
میلیون و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/12/6 لغایت اجرای حکم که توسط دایره اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  محاسبه می گردد در حق 
خواهان محکوم می نماید. و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 259217 محمدرضا توازیانی  

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )327 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/272 شماره: 766/97 حل8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1397/08/20 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امیر حاج حیدری ، نام پدر: 
حبیب اله ، نشانی: خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خ خرم پ14، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: اردشــیر فرح پور ، نام پدر: محمد  ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک 
فقره چک ، دالیل خواهان: کپی چک و  کپی گواهی 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 دادرســی 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: 259568 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/273 شــماره: 850/97 حل12 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:15 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/03 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بانک ملت با مدیریت 
هادی اخالقی فیض آثار و وکالت هلنا عقیلی زاده ، نشانی: اصفهان خ توحید مجتمع الماس 
ط3 واحد8، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسین سلیمانی دینانی ، نام پدر: 
عنایت اله 2- نام و نام خانوادگی: مینا اســحاقیان نام پدر: کریم 3- نام و نام خانوادگی: 
مرتضی اســدی قصری ، نام پدر: ابوالفضل ، خواســته 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: 260010  رئیس شعبه دوازده حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)206 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

7/295 شماره اجراییه:9710426795500192  شماره پرونده:9709986795500061 
شــماره بایگاني شــعبه:970061 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795500145 و شماره دادنامه مربوطه 9709976795500758 محکوم علیهم 
1- امیر آقادادي 2- عباس آقادادي هر دو به نشاني مجهول المکان محکوم اند به پرداخت 
تضامني مبلغ 134/230/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/127/875 ریال بابت 
هزینه دادرسي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 97/02/09 تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان مهدي قرباني فرزند قاسمعلي به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خ آتشگاه خ 
وحدت کوچه مهر پالک 6-4 کدپستي 8185858541 و پرداخت نیم عشر اجرائي. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 255832 شعبه 25 حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهداي مدافع حرم(  )403 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه اصالحی

7/294 شماره اجراییه:9710420352400221  شماره پرونده:9509980352400034 
شماره بایگانی شعبه:950038 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
9609970352402159 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509970352401408 محکوم 
علیهما 1- احمد مدرس زاده به نشــانی مجهول المکان 2- مجیــد کبوتری اصفهانی 
فرزند اکبر به نشــانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان میدان احمدآباد ابتــدای خیابان 
احمدآباد بن بست شهید مجتبی کبوتری اصفهانی )56( منزل مسکونی واحد 4 کدپستی 
8155696998 محکومند به 1- مســتندا به مواد 249، 309 و 313 قانون تجارت و مواد 
198، 199، 502، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنــی و تبصره ماده 2 قانون 
صدور چک و استفســاریه راجع به آن حکم به محکومیت خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
1/000/000/000 ریال بنحو تضامنی بابت اصل خواســته در حق خواهان شرکت بین 
المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون )سهامی خاص( به شماره ثبت 9080 به نمایندگی 
آقای محمد طاهری به نشانی اصفهان چهار باغ باال کوچه شهید مصطفی هدایتی پالک 
5 و کدپستی 8163814591 با وکالت 1- حسین صالحی فرزند ناصر 2- زهره صالحی 
فرزند ناصر هر دو به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان چهار راه توحید ساختمان 
بهســامان طبقه دوم واحد 7 صادر و اعالم می نماید و در خصوص خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه مجید کبوتری را به پرداخت نصف از مبلــغ 30/932/200 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت کل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/05 لغایت 
تاریخ وصول بر اســاس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
می نماید و احمد مدرس زاده را به پرداخت نصف دیگر هزینه دادرسی فوق الذکر در حق 
محکوم له 2- پرداخت نیم عشــر حق االجرا حسب میزان محکومیت هر یک از محکوم 
علیهما در حق صندوق دولت 50/000/000 ریال.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 255735 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )587 کلمه، 6 کادر(
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شناسایی ۸۱ باند قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون اجتماعی بهزیستی استان:
موردی از کودک آزاری 

گزارش نشده است
معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان از 
سرپرســتی ۵۵۰ کودک توســط خانواده های 
جایگزین به دلیل عدم داشــتن شرایط الزم در 

والدین اصلی آنها خبر داد.
مجتبی ناجی با بیان  اینکه با توجه به دستورالعمل 
ابالغی همه مهدهای کودک ملزم به نصب دوربین 
مداربسته در داخل و بیرون مراکز خود هستند، 
اظهار کرد: اجرای این طرح بــرای همه الزامی 
است و هر گونه سرپیچی از آن تخلف محسوب 
می شود.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون گزارشی از کودک 
آزاری در مهدهای کودک به بهزیستی نرسیده 
است، افزود: خوشــبختانه در مهدهای کودک 
میزان کودک آزاری نسبت به جامعه عادی بسیار 
پایین تر اســت و مربیان دوره های تخصصی را 
دیده اند و مدیران نیز نســبت به این موضوع به 

شدت حساسیت دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
اولویت محیط زیست، تامین 
حقابه تاالب گاوخونی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: اولویت نخســت مدیریت زیست محیطی 
اســتان اصفهان، تامین حقابه تاالب بین المللی 
گاوخونی اســت. وی با اســتناد بــه پژوهش و 
مطالعات انجام یافته توســط مراکز دانشگاهی 
درباره تبعات خشکی تاالب بین المللی گاوخونی 
اظهارداشت: خشک شدن این تاالب در درازمدت 
منجر به ایجــاد کانونی برای تولیــد گرد و غبار 
خواهد شد که تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری می تواند 
اثرات غیرقابل جبرانی بر محیط زیست و سالمت 
زیســت مندان وارد کند. دانیالی در محورهای 
فعالیت تشکل ها در بهبود مدیریت محیط زیست 
اســتان گفت: معرفی مناطق حفاظت شــده، 
شناسایی کمبودها، ارائه راهکارها، فرهنگ سازی 
زیست محیطی درهمکاری و تعامل با تشکل های 
زیست محیطی میسر است و در این راستا تشکل 
ها می توانند با همت بیشــتر گام های موثرتری 
بردارند و تالش مجموعه محیط زیســت استان 
اصفهان بر این است که با جلب مشارکت مردمی 
و بین بخشی قدم های خوبی برای محیط زیست 

استان اصفهان برداشته شود.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
شناسایی ۸۱ باند قاچاق کاال و 

ارز در استان اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون در قالب عملیات های مرصاد، 
۸۱ باند قاچاق ارز و کاال شناســایی و دســتگیر 

شدند.
ســردار مهدی معصوم بیگی به همکاری خوب 
شورای تامین استان اصفهان با نیروی انتظامی 
برای تامین امنیت در این اســتان اشــاره کرد و 
افزود: همکاری این شورا پشتوانه ای قوی برای 
نیروی انتظامی برای تحقق ماموریت هاست. وی 
با بیان اینکه با توســعه زیرســاخت ها در استان 
اشــرافیت اطالعاتی خوبی روی مسائل امنیتی 
و انتظامی ایجاد شــده اســت، ادامه داد: در این 
شرایط پیش بینی های الزم را به موقع و با سرعت 
در دســتور کار قرار داده و عملیات بسیار خوبی 

انجام می دهیم.

 محکومیت ۳۵میلیاردی 
یک  شرکت متخلف در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت 
مدیرعامل یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ 
۳۵میلیارد ریال به دلیل تخلفات ارزی خبرداد.

غالمرضا صالحی با اشاره به محکومیت مدیرعامل 
یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ ۳۵میلیارد 
ریال در اصفهان، اظهار کرد: پرونده دو فقره تخلف 
اعتبار ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی با 
شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان 
در شعبه ششــم بدوی تعزیرات حکومتی مورد 

رسیدگی قرار گرفت.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با 
اشاره به بررسی های انجام شده روی این پرونده 
در شــعبه مربوطه، تصریح کرد: شــعبه مذکور 
متهم پرونده را بابت عدم ایفــای تعهدات ارزی 
به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ بیش 
از ۵4۱ هزار یورو معادل بیش از ۳۵میلیارد ریال 
بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی محکوم 

کرد.

ورود تاکسی های اینترنتی به چرخه حمل و 
نقل، تحولی بزرگ در این صنعت ایجاد کرد. 
این تحول امروز اما به حوزه های امنیتی مانند 
کالهبرداری ها و شیوه های جدید مجرمانه نیز 

تعمیم یافته است. 
این مسئله در ســایه ناآگاهی افراد استفاده کننده 
از این تاکسی ها، موجب رشــد سریع آمارهای آنها 
شــد. همچنین به علت عدم آگاهی درست قوانین 
استفاده از این تاکسی ها، شــهروندان عموما نمی 
دانند که هر درخواســت و یا گرفتن تاکسی با این 
اپلیکیشن ها عمال مسئولیت حقوقی و جزائی برای 
آنها دارد. جنجال های این تاکسی های اینترنتی اما 
تنها مربوط به اســتفاده کنندگان از آن نمی شود و 
برخی از رانندگان این شــرکت ها نیز در این مدت 
مرتکب جرایمی شده اند که موجب شده حساسیت 
ها و هشدارها نسبت به این تاکسی ها در جامعه باال 
رود؛ اما یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که موجب شده 
تا هم مراجع انتظامی و هم شــرکت های تاکســی 
های اینترنتی به آن واکنش نشــان دهند، گرفتن 
تاکسی توســط افراد برای اشــخاص دیگر است؛ 
اتفاقی کــه در برخی از موارد منجــر به زورگیری، 
اخاذی و دزدی شــده و در نهایت مســئول اصلی 
 این اتفاق شخصی است که تاکســی را درخواست 
داده است. در اردیبهشت ماه امســال تیم دو نفره 
ای دستگیر شدند که با گرفتن تاکسی های اسنپ 
نسبت به سرقت گوشی رانندگان اقدام می کردند. 

همچنین در تیر ماه امسال در شیراز نیز چندین مورد 
اخاذی از رانندگان اسنپ گزارش شد، اگر چه در همه 
این موارد متهمان دســتگیر و به جرم خود اعتراف 
کردند؛ اما در برخی از این موارد هم افراد کالهبردار با 
استفاده از فرد دیگری نسبت به گرفتن تاکسی اقدام 
کرده بودند که این مسئله رسیدن به مجرمان اصلی 
را پیچیده تر کرده بود. این مورد از جرایم،باعث شد 
که شرکت اسنپ به عنوان یکی از اصلی ترین شرکت 
های مهم تاکسی اینترنتی واکنش نشان دهد. این 
شــرکت در اطالعیه ای به کاربران خود هشدار داد 
که به هیچ عنوان برای افراد غریبــه با موبایل خود 

اقدام به گرفتن تاکسی اینترنتی نکنند؛ چرا که در 
نهایت هر اقدام مجرمانه آن فرد متوجه شــخصی 
است که تاکسی را می گیرد.  روابط عمومی اسنپ 
درباره »ماجرای درخواست اســنپ برای دیگران و 
کالهبرداری های احتمالی که از این طریق می تواند 
اتفاق افتد«، گفــت: بند یک قوانیــن و مقررات ما 
به وضوح گفته اســت اگر به هر دلیلی می خواهید با 
حساب کاربری شخصی خودتان برای دیگران اسنپ 
بگیرید باید بدانید که استفاده از خدمات اپلیکیشن 
اسنپ نیازمند ساخت حســاب کاربری است؛ به یاد 
داشته باشید که مسئولیت رفتار مسافری که برای او 

اسنپ می گیرید در حین سفرش متوجه شماست.
همچنین در آن بند آمده است: اسنپ امکان پیگیری 
هویت افرادی که با حســاب دیگران درخواســت 
ســفر خود را ثبت کردند، نــدارد و در صورت بروز 
 هرگونه مشکل به فرد درخواســت دهنده مراجعه 
خواهد شد. بنابراین الزم است بیش از پیش نسبت 
به اعمال و رفتارهای خود در برابر هر درخواســتی 
هوشــیار باشــیم تا عواقــب تخلفــات احتمالی، 
دامن گیرمان نشــود. در ســال های کوتاهی که از 
عمر تاکسی های اینترنتی در کشورمان می گذرد، 
چالش های امنیتی یکی از جدی ترین مواردی بوده 
که ادامه حیات این کسب و کارها را با چالش مواجه 
کرده است. از یک سو استقبال گسترده شهروندان 
از این تاکسی ها و از ســوی دیگر اعتراضات نسبت 
به کساد شــدن برخی از کسب و کارها موجب شده 
تا امنیــت در این تاکســی ها به عنــوان خط قرمز 
تلقی شــده و هر گونه رخــدادی در ایــن زمینه با 
حساســیت رصد شود. شــاید به همین دلیل است 
که در زمینه خطراتی که می تواند متوجه رانندگان 
و مسافران این تاکسی ها باشد، کمتر اطالع رسانی 
می شــود و موضوع به رســانه ها درز پیدا می کند. 
اگر چه مدیر عامل اســنپ اخیرا اعالم کرده است 
که   اســنپ در آینده امن ترین ســرویس هوشمند 
حمل ونقل ایران خواهد شــد؛ اما به نظر می رســد 
تا امنیت کامل این تاکســی ها و البته آگاه ســازی 
 مردم در اســتفاده درســت از آنها راه درازی باقی 

مانده است.

برای غریبه ها تاکسی نگیرید

مدیرکل دفتر آموزش دبســتانی وزارت آمــوزش و پرورش با 
اشاره به طرح جایگزینی مشق شب برای کالس های اول تا سوم 
ابتدایی گفت: خواندن و رونویســی را بنا به اقتضای پایه، حذف 
نمی کنیم؛ اما رونویســی باید به گونه ای باشــد که دانش آموز 
احســاس تکرار و انجام کار بیهوده را نداشته باشــد و از انجام 

آن لذت ببرد.

مرتضی شــکوهی از جایگزینی تکالیف مهــارت محور به جای 
مشق شــب و همچنین چگونگی اجرای آن توضیحاتی ارائه و 
بیان کرد: یکی از موضوعاتی که همــواره در آموزش و پرورش 
برای خانواده ها، دانش آموزان و معلمان یک دغدغه بوده، تکالیف 
در منزل است.شــکوهی ادامه داد: البته در ســال اول اجرا، در 
هر اســتان یک منطقه که شرایط الزم را داشــته باشد انتخاب 

می شود. پس از آن ارزیابی های الزم صورت می گیرد و آسیب ها 
و موانع شناسایی می شود تا طرح به تدریج توسعه یابد.

به گفته وی، تاکید ما در این طرح این اســت که دانش آموزان 
تکالیفی را انجام دهند که هــم انگیزه انجام آن را دارند و هم به 
ارتقای مهارت های زندگی و بهبود جریان تحصیل شــان کمک 

می کند.

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی آموزش و پرورش:
»رونویسی« از مشق شب حذف نمی شود

   هشدار شرکت های تاکسی های اینترنتی به کاربران : 

پریسا سعادت

مفاد آراء
7/258 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1- رأی شماره 1794 مورخ 97/6/26 هیأت : خانم زهره گندمی نیاسر فرزند اکبر شماره 
شناسنامه 9513 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 376/50 متر مربع شماره پالک 137 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی
2- رأی شماره 1844 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای مجید محلوجی فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 229 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 103/65 متر مربع شماره پالک 3125 
فرعی مجزا از شماره 565 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی روح اله مسیبی فرد
3- رأی شــماره 1788 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای امیر حســین قندی بیدگلی فرزند 
علیرضا شماره شناسنامه 236 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/90 متر مربع شماره 
پالک 939 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی علی برزویی.
4- رأی شماره 1846و1847 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای سید مصطفی خاتمی بیدگلی 
فرزند هدایت شماره شناســنامه11 و خانم طاهره اقدسی بیدگلی فرزند اقا حسین شماره 
شناسنامه232 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 متر مربع شماره پالک 
22 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 68 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از هدایت اله خاتمی
5- رأی شماره 1827 مورخ 97/6/27 هیأت : خانم عذرا رسول اف فرزند محمد علی شماره 
شناسنامه2701 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/30 متر مربع شماره پالک 14 فرعی 
مجزا از شماره 4و5 فرعی ومشاعات از پالک 1675 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث علیجان فتحی مقدم.
6- رأی شــماره 1833و1831 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای عباس داداشی آرانی فرزند 
علی اکبر شــماره شناســنامه 139 و خانم معصومه توســلی آرانی فرزند آقا علی شماره 
شناسنامه7770 )بالمناصفه( ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 36/40 متر مربع 
شماره پالک 84 فرعی مجزا از شماره 30 فرعی از پالک 2081 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
7- رأی شماره 1789 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای سید محسن سیدیان آرانی فرزند سید 
احمد شماره شناسنامه 769 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 58 متر مربع شماره پالک 8 
فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 2309 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از محمد علی نورانی
8- رأی شماره 1791 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای عباس خانی آرانی فرزند مسلم شماره 
شناسنامه175 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 80/83 متر مربع شماره پالک 3211 فرعی 
مجزا از شماره 53و1720 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از شهرداری.
9- رأی شــماره 1792 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای علیرضا بذرافشــانی آرانی فرزند 
ابوالفضل شماره شناسنامه 2925 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 متر مربع شماره 
پالک 3212 فرعی مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل بذرافشان
10- رأی شماره 1790 هیأت : آقای قاسم بزرافشانی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
..6190009883 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 متر مربع شماره پالک 3213 فرعی 
مجزا از 2638 اصلی و شــماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل و علی محمد و نعمت 

اله و حسن بزرافشان آرانی)مالکین رسمی(
11- رأی شماره 1838و1843 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای احمد شکوری فرزند یحیی 

شماره شناسنامه 79 نسبت به چهار دانگ و خانم مریم شریفیان آرانی فرزند صادق شماره 
شناسنامه 287 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 403 متر مربع 
شماره پالک 3214 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران و 3365 فرعی از پالک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
12- رأی شــماره 1720و1721 مورخ 97/6/18 هیأت : آقای احمد علی بشارتی فرزند 
حسین شــماره شناســنامه 207 و خانم زهرا ابراهیم پور آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه 523 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242 متر مربع شماره پالک 
1200 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
13- رأی شــماره 1845 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای قاســم کاظمی تبار فرزند حسن 
شماره شناسنامه 8601 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 97/30 متر مربع شماره پالک 
572 فرعی مجزا از شماره 492 فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در دوالب بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
14- رأی شماره 1707 مورخ 97/6/17 هیأت : آقای مجتبی شاطریان فرزند حسین شماره 
شناسنامه6190001203 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/50 متر مربع شماره پالک 
6278 فرعی مجزا از شــماره 740 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث شاطریان
15- رأی شــماره 1795 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای حســین رئیس زاده فرد بیدگلی 
فرزند حسن علی شماره شناسنامه 275وخانم صدیقه اعتمادی بیدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه7396 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 متر مربع شماره پالک 
6279 فرعی مجزا از شــماره 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

اران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مصطفی سرمدی
16- رأی شــماره 1854 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای محمد شفائی مقدم فرزند عباس 
شماره شناسنامه 341 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 176/32 متر مربع شماره پالک 
6280 فرعی مجزا از شــماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
17- رأی شــماره 1852و1853 مــورخ 97/6/27 هیأت : آقای ناصر مــال آرانی فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 219 و خانم صدیقه شــیدائیان آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه177 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 281/95 متر مربع شماره 
پالک 6281 فرعی مجزا از شــماره 5828و5154 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
18- رأی شــماره 1851 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای ســید مهدی ســجاد فرزند میر 
غالم محمد شــماره شناســنامه 1250588601 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
146 متر مربع شــماره پالک 6282 فرعی مجزا از شــماره 418 فرعی از پالک 2840 
 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

سید محسن طاهری
19- رأی شــماره 1850 مورخ 97/6/27 هیأت : خانم کبری شکاری آرانی فرزند سیف 
اله شماره شناسنامه 40 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/25 متر مربع شماره پالک 
6283 فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وحید جعفری 
20- رأی شماره 1793 مورخ 97/6/26 هیأت : آقای مصطفی سلمانیان نوش آبادی فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 5937 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 37 متر مربع شماره 
پالک 3932 فرعی مجزا از شماره 1838 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از ولی اله نیک قدم
21- رأی شــماره 1848و1849 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای جالل بهتری نوش آبادی 
فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 406 و خانم زینب سادات سجادی نوش آبادی فرزند 
سید حبیب اله شماره شناسنامه 133 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/50 
متر مربع شماره پالک 3933 فرعی مجزا از شماره 321 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از فاطمه خوانساری زاده

بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  97/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/07/30

م الف: 275675 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل                                 

مزایده اموال منقول
7/259 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963151 ج/ اول له آقای حامد موگویی و علیه خانم راضیه میر باقر 
آجرپز مبنی بر مطالبه مبلغ 472/898/181 ریــال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/08/12 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یکدستگاه سواری مزدا 323 
شــماره انتظامی 458 ل 48 ایران 13 توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی کالنتری شــماره 
14 اصفهان مراجعه و از امــوال بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیســت اتومبیل موضوع مزایده: یک دستگاه سواری مزدا 
323 جی ال ایکس مدل 1381 برنگ ســورمه ای به شــماره انتظامی 458 ل 48 ایران 
13 و شاســی 10392 در پارکینگ امین واقع در ارغوانیه بازدید و معاینه فنی بعمل آورده 
با عنایت به جمیع جهات موثر دانســته گزارش از جمله: نوع سیستم و تیپ - مدل )سال 
ساخت( و همچنین وضعیت اتاق، بدنه، رنگ و شــرایط فنی موتور و گیربکس و سیستم 
تعلیق و داشبورد و تودوزی و چراغها و الســتیک و باطری که بعلت توقف طوالنی مدت 
)بیش از چهار ســال( در پارکینگ روباز نیاز به بازســازی کلی و اساسی دارد و بطور کلی 
ارزش اینگونه خودرو در بازار فعلی قیمت پایه مزایده آن مبلغ 10/000/000 ریال معادل 
ده میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. ضمنا با توجه به اینکه مالکیت رسمی اتومبیل 
 بنام محکوم علیه نمی باشــد این اجرا تعهدی در خصوص انتقال آن بــه خریدار ندارد.  
 م الــف:248167  اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان )355 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

7/260  آقای داود دهقانی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 355 به شرح دادخواست به 
کالسه  290/97 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه آقاجانی  به شناســنامه 47 در تاریخ 97/4/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر که عبارتند از: 
1- روح اله دهقانی دولت آبادی به شماره شناسنامه 2985 متولد 60/12/1 فرزند متوفی 
2- ابوالفضل دهقانی دولت آبادی به شماره شناسنامه 505 متولد 56/6/15 فرزند متوفی 
3- داود دهقانی دولت آبادی به شماره شناسنامه 355 متولد 59/2/29 فرزند متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 262259 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/261  آقای محمد دهقانی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 1189471061 به شرح 
دادخواست به کالسه  289/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان دخیل عباسی دهقانی دولت آبادی  به شناسنامه 154 در تاریخ 
96/12/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه دختر و چهار پسر و یک عیال دائمی که عبارتند از: 1- ابوالفضل دهقانی دولت 
آبادی به شماره شناســنامه 505 متولد 56/6/15 فرزند متوفی ) مادر معصومه( 2- روح 
اله دهقانی دولت آبادی به شماره شناســنامه 2985 متولد 60/12/1 فرزند متوفی) مادر 
معصومه( 3- داود دهقانی دولت آبادی به شــماره شناسنامه 355 متولد 59/2/29 فرزند 
متوفی )مادر معصومه( 4- محمد دهقانی دولت آبادی به شماره شناسنامه 1189471061 
متولد 36/3/1 فرزند متوفی )مادر دخیله سلطان( 5- محبوبه دهقانی دولت آبادی به شماره 
شناسنامه 5569822925 متولد 47/5/3 فرزند متوفی ) مادر دخیله سلطان( 6- منصوره 
دهقانی دولت آبادی به شماره شناســنامه 0054808731 متولد 51/2/18 فرزند متوفی 
)مادر دخیله سلطان( 7- معصومه دهقانی دولت آبادی به شماره شناسنامه 5569796975 
متولد 44/6/1 فرزند متوفی )مادر دخیله سلطان( 8- معصومه آقاجانی به شماره شناسنامه 
47 متولد 21/10/1 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 262250 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )245 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/262 شماره صادره: 1397/03/523560-97/7/9 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
مغازه پالک ثبتی شماره 10160 فرعی واقع در اردستان 1 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان  در صفحه 10 دفتر 244 امالک ذیل ثبت 17082 بنام حسین عسکری 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس علی عسکری احدی از ورثه نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده: 970320541767854-97/7/4 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 13143-97/7/4 به گواهی دفتر خانه 49 زواره 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف:262241 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان )219 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

7/263 شماره: 970720671771622 ، تاریخ: 1397/07/09 آقای سید عبدالعلی موسوی 
زاده فرزند سیدخلیل به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 3786 فرعی از 158 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 570 صفحه 66 مسبوق به 
ثبت و سند می باشد و طبق سند 6097-10/07/1395 دفترخانه اسناد رسمی شماره 209 
شهر رضوانشهر اســتان اصفهان تمامت در قبال ملبغ 3/700/000/000 ریال نزد بانک 
کشاورزی شعبه تیران در رهن قرار گرفته است که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 262033 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

7/264 شماره: 970720671772132 ، تاریخ: 1397/07/09 خانم نیره اسمعیلی دهقی 
فرزند حمزه به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شماره 3786 فرعی از 158 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 227 صفحه 80 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد و طبق ســند 6097-10/07/1395 دفترخانه اسناد رسمی شماره 209 
شهر رضوانشهر اســتان اصفهان تمامت در قبال ملبغ 3/700/000/000 ریال نزد بانک 
کشاورزی شــعبه تیران در رهن قرار گرفته اســت که در اثر جابه جایی مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 262034 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )223 

کلمه، 2 کادر(
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 ژاوی جدید بارسلونا 
از نگاه ریوالدو

آرتور ملو، بازیکن جدید بارسلوناســت که در 
تابستان به این تیم پیوســت. ریوالدو، ستاره 
سابق بارسلونا به ستایش 
از هموطــن خــود 
پرداخــت و او را با 
ژاوی مقایسه کرد.

او گفت: »ملو« به 
تازگی به بارسلونا 
پیوســته و هنــوز به 
ترکیب اصلی نرســیده است 
اما من اطمینان دارم که به زودی روزهای اوج 
او فرا خواهد رسید و به ترکیب اصلی می رسد. 
او فاکتورهای الزم را برای رسیدن به لقب ژاوی 
جدید بارســلونا دارد. بر این بــاورم که »ملو« 
بهترین جایگزین برای ژاوی است.ستاره سابق 
بارسلونا درباره عملکرد ناامید کننده در رئال 
مادرید در غیاب کریستیانو رونالدو گفت: کسی 
نمی تواند تاثیر زیاد رونالدو در رئال را انکار کند. 
این بازیکن بسیار خوب گل می زد و سهم بسیار 
زیادی در موفقیت رئال مادرید داشــت؛ اما بر 
این باورم که روزهای بد رئال موقت است و به 

زودی تمام می شود.

 غایب بزرگ یووه
 برابر یونایتد

هافبک آلمانــی یوونتوس به خاطر آســیب 
دیدگی، احتماال دیدار حساس برابر منچستر 
یونایتــد را از دســت 
یوونتوس  می دهد.
در هفتــه ســوم 
مرحلــه گروهی 
قهرمانان  لیــگ 
اروپــا بــه مصاف 
یتد  نا یو منچســتر
خواهد رفت. یوونتوس در ایــن دیدار یکی از 
ستارهای تاثیر گذار خود را در اختیار نخواهد 
داشــت. »ســامی خدیر« در دیدار اخیر یووه 
برابر یانگ بویــز با مصدومیت مواجه شــد و 
ممکن اســت دیدار برابر منچســتریونایتد را 
از دســت بدهد.کریســتیانو رونالدو اما بعد از 
محرومیت یک جلســه ای خود مشکلی برای 
دیدار با یونایتد ندارد و می تواند برابر تیم سابق 

خود به میدان برود.

فابرگاس: 
 فوتبال من

 هنوز تمام نشده است
قرارداد »سســک فابرگاس« هافبک ۳۱ ساله با 
تیم چلسی در پایان فصل به پایان می رسد و هنوز 
صحبتی بــرای تمدید 
قرارداد این بازیکن 
با تیم آبــی پوش 
لندنی نشده است. 
ایــن بازیکــن در 
بازی برابر ویدی برای 
تیمش از ابتدا به میدان 
رفت ولی در لیگ برتر فرصت بازی به او نرسیده 
است.فابرگاس درباره شرایط خودش در چلسی 
و حضور در این تیم گفت: باشــگاه درباره تمدید 
قرارداد به من چیزی نگفته اســت و صحبتی در 
این زمینه نداشته ایم. خیلی دوست دارم حضورم 
در چلسی ادامه داشته باشد و در تیم بمانم. او در 
ادامه گفت: با هواداران و بازیکنان رابطه خوبی دارم 
و فوتبال من هنوز تمام نشده است. هنوز می توانم 
برای تیمم موثر باشم و بازی های خوبی ارائه دهم. 

جریمه به خاطر تعریف از 
داور!

 مربی نیوکاسل به دلیل تعریف کردن از یک داور 
پیش از مسابقه با جریمه 60هزار پوندی مواجه 
شده است. بنیتس به این 
دلیل جریمه شــده 
که پیــش از بازی 
تیمش با کریستال 
پاالس که دو هفته 
پیش بــود، از آندره 
مارینر، داور مســابقه 
تعریف کرده اســت. او گفته بــود: »من اعتماد 
بسیاری به آندره مارینر دارم. او تجربه باالیی دارد، 
هرچند که از نظــر دادن کارت قرمز آمار او برای 
تیم من جالب نیست.« ویلفرید زاها پیش از آن 
گفته بود که بازیکنان باید تحت مراقبت بیشتری 
از ســوی داور باشــند و صحبت های بنیتس در 

جواب به او بود. 
در آن بازی، نیوکاســل از کارت قرمز گریخت و 
مارینــر تنهــا دو کارت زرد داد. اتحادیه فوتبال 
انگلیس در ســال 2009 اعالم کرد که هرگونه 
صحبت های بازیکنان و مربیــان درباره داوران را 

به دقت زیر نظر می گیرد.

زرد ها با پنالتی هشت تایی شدند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

عملکرد خوب سیامک نعمتی در پست دفاع راست و در بازی رفت 
با السد قطر باعث شد خیلی ها بگویند نعمتی باید در بازی برگشت 
هم در همین پســت به میدان برود! نعمتی، جزو عناصر هجومی 
پرسپولیس اســت و باید دید برانکو از سیامک در چرخه هجومی 
استفاده می کند یا همان دفاع راست؟ شجاع خلیل زاده هم در یکی 

دو تا از بازی های پرسپولیس مدافع راست شده بود.

سیامک یا شجاع در دفاع راست؟

مهدی طارمی و امید ابراهیمــی در تیم هایی بازی می کنند که نه 88
طرفداری دارند و نه در لیگ قهرمانان آسیا بازی می کنند. این دو 
ملی پوش به خاطر پول به قطر رفتند و عجیب اینکه در مورد هر دو 
نفر شایعه بازگشت به تیم های سابق شنیده می شود. با قرارداد های 
خوبی که آنها بسته اند خیلی بعید است حداقل از نظر مالی پشیمان 

شده باشند.

طارمی و امید پشیمان نیستند
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کارت پایان خدمت جعلی، کار 
دست ملی پوش فوتسال داد

یکی از ملی پوشان فوتسال که از 6 سال پیش با 
کارت پایان خدمت سربازی جعلی در لیگ برتر 
و تیم ملی بازی کرده، از حضور در ادامه مسابقات 

فصل جاری لیگ برتر منع شد.
فدراســیون فوتبال با ارســال نامه ای به باشگاه 
این بازیکــن، اعالم کــرده تا اطــالع ثانوی از 
وی اســتفاده نشــود. این بازیکن کــه با کارت  
پایان خدمت جعلــی، گذرنامــه دریافت کرده 
 بود، بــا تیم ملــی نیــز در ســفرهای خارجی 

حضور داشته است.
 این بازیکن در ابتدای فصل مدارک خود را برای 
صدور کارت بازی به سازمان لیگ فوتسال داده 
و با مشکوک شدن ســازمان لیگ و بررسی اصل 
مدارک دریافتی، جعلی بودن کارت پایان خدمت 
محرز می شود. او نتوانسته بود به دلیل صادر شدن 
کارت بازی، در هفته های ابتدایی لیگ به میدان 
برود اما با توجه به غیبت هشت ساله اش، معافیت 
خود را از نظام وظیفه دریافت کرد و مشکلش برای 
حضور در لیگ حل شد اما با توجه به جعل کارت، 
از سوی کمیته انضباطی تا اطالع ثانوی محروم 

شده است.

 اشتباه عجیبی که برانکو
 انجام داد! 

برانکــو در مصاحبه  خــود مدعی شــد قرارداد 
»گابــی« بازیکن الســد برابــر بــا کل بودجه 
پرسپولیس اســت. برانکو در مصاحبه اش گفته 
بود قرارداد گابی با الســد ۱2 میلیون دالر است 
که به اندازه بودجه ساالنه باشــگاه پرسپولیس 
است! اگر ۱2 میلیون دالر را در دالر تقریبی ۱2 
هزار تومان هم ضرب کنیم می شود ۱۴۴ میلیارد 
تومان که خیلی بیشــتر از بودجه پرســپولیس 
است. پرسپولیس و اســتقالل امسال در نهایت 
۵0، 60 میلیارد تومان هزینــه خواهند کرد که 
با احتســاب یکســری هزینه های جانبی به ۷0 
میلیارد می رسد، در واقع می توان گفت که برانکو 
اشتباه محاسباتی داشته و هزینه گابی بیش از 2 

برابر هزینه ساالنه پرسپولیس است.

در حاشیه

رییس هیئت والیبال استان: 
ذوب آهن و سپاهان از 

تیم داری والیبال حمایت کنند 
رییس هیئت والیبال اســتان اصفهــان گفت: 
تیم داری اصفهان در لیــگ برتر والیبال نیازمند 
همکاری و حمایت ارگان های مختلف است و از 
صنایع بزرگ اســتان مانند فوالد مبارکه و ذوب 
آهن انتظار حمایت و ســرمایه گــذاری در این 

زمینه را داریم.
»تیمور باجول« با اشــاره به مالقات و برگزاری 
جلســه با مدیرعامل باشگاه ســپاهان، تصریح 
کرد: جلســه ای با تابش برگــزار کردیم و قول 
مســاعدت و همکاری برای تیــم داری در لیگ 
برتر والیبال را دادند. رییس هیئت والیبال استان 
اصفهان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
برنامه ای برای تجلیل از ملی پوشــان اصفهانی 
از جمله جواد معنــوی نژاد و امیــر غفور وجود 
دارید یا خیــر؟ اظهار کرد: بلــه، برنامه ای برای 
تجلیل برای ملی پوشــان اصفهانــی حاضر در 
مســابقات جهانی و مســابقات آســیایی داریم 
که بــه زودی و در زمانی مناســب کــه بتوانیم 
 ورزشــکاران را در اصفهان میزبانی کنیم، انجام 

خواهد شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

شفر در اندیشه استخراج 
طال

احضار بــه دادگاه پاداش 
بهترین مهاجم تاریخ آســیا! 

کجای دنیا؟

در جست وجوی خائن یا 
وطن پرست؟

دیدار مجدد اســتقالل- 
مسجد سلیمان پس از 4 روز، 

تکرار برنامه!

جنگ مربیان استقاللی را 
قلعه نویی برد

درخشــش تیم ملی فوتســال ایران در جام جهانــی 20۱6 کلمبیا 
مســئوالن کمیته فوتســال را بر آن داشــت تا برای گرفتن میزبانی 
دوره بعدی این مسابقات دست به کار شوند و اقدامات الزم را در این 
ارتباط انجام بدهند.هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در تاریخ  ۴ مهر 
9۵ تصویب کرد تا ســتادی با ریاست مهدی تاج تشکیل بدهد و علی 
کفاشیان، سرپرست کمیته فوتســال هم کارهای اجرایی را برعهده 
بگیرد. وظیفه کفاشیان این بود تا مجوز های الزم را برای این میزبانی از 
مسئوالن کشور بگیرد.روز نهم دی 9۵ بود که سایت فدراسیون فوتبال 
در خبری اعالم کرد  موفق شده است تا کلیه فرم های مربوط به اخذ 
میزبانی این رویداد را تکمیل و ارســال کند.در کنار ایران، ژاپن دیگر 
نامزد گرفتن میزبانی جام جهانی 2020 و در واقع رقیب اصلی ایران 
برای این رویداد بود و آنها هم اقدامات شــان را به موازات ایران پیش 
بردند. به گفته عباس ترابیان، رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال، ژاپن 
که عزمش را برای میزبانی جزم کرده بود، خیلی زود ستادی با حضور 
مقامات مختلف از جمله رییس کمیته المپیک، شهردار شهر میزبان، 
رییس فدراسیون فوتبال، عضو پارلمانی ورزشی و حتی رییس گمرک 
تشکیل دادند تا خیلی زود اراده جدی خود را به نمایش بگذارند.تیرماه 
96 علی کفاشیان در یک نشست خبری به چالش های گرفتن میزبانی 
اشاره و تاکید کرد که فدراسیون تمام تالشش را به کار می گیرد؛ اما در 
این مدت هیچ خبری از جلسات ستاد میزبانی فوتسال منتشر نشد و 
هیچکس متوجه نشد این ستاد به چه دلیل تشکیل شد.بر هیچ کس 
پوشــیده نبود که بزرگ ترین مانع برای میزبانی ایران در جام جهانی 

2020 مشکل حضور بانوان در ورزشگاه هاست؛ اما نمی توان به سادگی 
روی مشکالت سخت افزاری و زیرساختی ایران در رقابت با کشورهایی 
مثل ژاپن چشــم پوشید.کفاشــیان در مهرمــاه 96 اوج تالش های 
فدراسیون فوتبال برای گرفتن میزبانی را در این جمله خالصه کرد: 
»فیفا از ما یکی، دو سوال پرسید مبنی بر این که توانایی برگزاری جام 
جهانی را داریم که ما هم گفتیم بله و آمادگی آن را داریم. هنوز هیچ 
چیز دیگری از ما نخواسته اند. با توجه به این که ما و ژاپن درخواست این 
میزبانی را داده ایم، البی های خود را انجام داده ایم و حتی از ژاپن هم 
درخواست کردیم که زیاد روی گرفتن میزبانی جام جهانی پافشاری 
نکند چون آنها به  هر حال میزبانی المپیک را دارند!«وی همچنین از 
البی با اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون آسیا خبر داد تا از ایران در 
فیفا برای گرفتن میزبانی حمایت کنند. بعد از آن بود که تالش ها برای 
گرفتن میزبانی زیر ســایه اتفاقات و حاشیه های دیگر از جمله صعود 
تیم ملی به جام جهانی و حضور در این تورنمنت قرار گرفت. نه خبری 
از اصالح زیرساخت ها و برطرف کردن ایراد سالن ها بود، نه خبری از 
ساخت سالن های مجهز.خود مســئوالن فدراسیون هم باور داشتند 
که باوجود این مشکالت، ایران شانســی برای گرفتن میزبانی ندارد. 
کفاشــیان همچنین در مصاحبه ای اعتراف کرد که امکانات ایران در 

حد جام جهانی و کشور ژاپن نیســت: »اگر راغب باشند که امکانات 
دو کشور را با هم مقایسه کنند، میزبانی جام جهانی به ژاپن می رسد. 
همانند میزبانی جام ملت های آسیا فوتبال 20۱۱ که همه تالش خود 
را کردیم، اما امارات به خاطر امکانات خوب نظیر پروازهای مستقیمی 

که داشت، میزبانی را گرفت.«
این پرونده مجددا برای چند ماه مســکوت مانــد و دیگر هیچ کس 
ســراغی از میزبانی جام جهانی نگرفت؛ اما یک اتفاق ویژه در کشور و 
به خصوص ورزش باعث شد تا مدیران فدراسیون فوتبال گرد و خاکی 
که روی طرح نشســته بود را کنار بزنند. همزمان با اوج گرفتن قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان در کشور و افزایش فشارها روی مهدی 
تاج رییس فدراسیون، او هفته گذشــته در نشستی عنوان کرد که در 
جلسه اش با رییس فیفا پیگیر بحث میزبانی جام جهانی فوتسال می 
شــود، هرچند که این جلسه هم برگزار شــد و گفته می شود فیفا با 
درخواست ایران مخالفت کرده است.عالوه بر ایران و ژاپن، کشورهای 
نیوزلند و لیتوانی هم کاندیدای میزبانی هستند که البته درباره شانس 
این کشورها هم حرف و حدیث زیاد اســت.پرداختن به موضوع جام 
جهانی 2020 فوتسال شاید بیشتر از آنکه منعکس کننده عزم و اراده 
مسئوالن و مدیران ورزش و حتی سایر دستگاه ها باشد، برای آنها به 
ابزاری تبدیل شده تا خود را از زیر بار فشارهای سیاسی و غیرسیاسی 
نجات بدهند. قطعا با این نگاه و فرآیند شکل گرفته نه تنها جام جهانی 
2020 که حتی گرفتن جام جهانــی 202۴ و 202۸ هم کامال دور از 

دسترس خواهد بود.

میزبانی جام جهانی فوتسال؛ 

شعاری در هیاهوی قانون بازنشستگان؟

طعنه مدیرعامل ذوب آهن به آقای سرمربی:
اگر حمایت نمی کردیم االن در خانه هایشان بودند

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اعتقاد دارد با حمایت از کادر فنی و اتحاد به همه اهدافی که در نظر دارد 
خواهد رسید.سعید آذری در ادامه درباره اینکه آیا از کادر فنی حمایت خواهید کرد یا نه، گفت: اگر حمایت 
نمی کردیم که االن باید همه در خانه هایشان باشــند. در تیم ذوب آهن دگردیسی زیادی به وجود آمده 
ما هفته ها را خوب پشت سر گذاشتیم مطمئنیم روند خوبی در ادامه خواهیم داشت و نتایج خوبی کسب 
می کنیم. شما می توانید از مربیانی که در تیم ذوب آهن در گذشته فعالیت کردند سوال کنید. ما همیشه 
حمایت کردیم و اعتقاد داریم که با اتحاد می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم. آذری درباره حواشی ایجاد 
شده از سوی مسلمان نیز گفت: من به عنوان مدیر وظیفه دارم عالوه بر مسائل فنی مدیریت مسائل خارج 

از فوتبال را هم پیگیری کنم تا بتوانیم از همه لحاظ شرایط خوبی داشته باشیم.

توضیح دستیار کی روش: 
»رامین« جزو خانواده ماست

رامین رضاییان که نامش در فهرست جدید تیم ملی قرار نگرفته روز جمعه در تمرین تیم ملی شرکت کرد! اوسیانو 
کروز، دستیار کارلوس کی روش در حاشــیه تمرین در این خصوص گفت: »رضاییان به اردوی تیم ملی دعوت 
نشــده اما حافظه ما به خوبی کار می کند و بازی های رامین را در گذشته به یاد داریم. او جزو ماتریکس ما بوده، 
رامین تقریبا در تمام بازی های مقدماتی بازی کرده و در سه بازی ایران در جام جهانی هم بازی کرده است. درحال 
حاضر او فرآیند تصمیم گیری برای انتخاب تیم باشگاهی اش را طی می کند و می خواهد تیم فصل آینده اش را 
انتخاب کند. مطمئنا این تصمیم شخصی ایشان خواهد بود. دیر یا زود و البته هر چه زودتر تیم این فصل خود 
را انتخاب خواهد کرد ولی اکنون چرا نباید با ما تمرین کند و کاری انجام ندهد، او جزئی از خانواده ماست، اینجا 
متعلق به رضاییان و چنین بازیکنانی است البته اسم او در فهرست تیم ملی نیست؛ اما جزئی از خانواده ماست.«

زرد ها با پنالتی هشت تایی شدند
  نکته بازی با صعود سپاهان به مرحله یک چهارم  جام حذفی؛  

 در چارچوب رقابت های جام حذفی فوتبال کشور، تیم سپاهان توانست با شکست تیم  نساجی مازندران در ضربات پنالتی خود 
را به جمع هشت تیم برتر جام حذفی برساند. طالیی پوشان نصف جهان  جمعه شب در شرایطی مقابل نساجی قرار گرفتند که 
این تیم در نخستین گام رقابت های جام حذفی توانسته بود تیم شهرداری ماهشهر را با سه گل از سر راه بردارد و راهی این مرحله 
شود. شاگردان امیرقلعه نویی در این دیدار اگرچه با گل دقیقه 5 کی روش استنلی موفق شدند از حریف جلو بیفتند ولی گل به 
خودی سجاد شهباززاده در دقیقه 26  سبب شد تا بازی به تساوی کشیده شود که این نتیجه تا پایان وقت های معمول ادامه داشت. 
در وقت های اضافه نیز هیچ کدام از دوتیم نتوانستند گل برتری  را وارد دروازه حریف کنند تا ضربات پنالتی مشخص کننده تیم 
پیروز این دیدارباشد. در ضربات پنالتی تیم سپاهان با برتری چهار بر سه فاتح این بازی لقب گرفت تا تیم اصفهانی راهی مرحله 

یک چهارم  شود. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:

تیم سپاهان در حالی در بازی مقابل تیم نساجی 
در نیمه اول موفق به گلزنی شد که بیشتر گل های 
این تیم در فصل اخیر رقابت های لیگ برتر و جام 
حذفی در همان نیمه اول به ثمر رســیده است. 
زردپوشــان در رقابت های لیگ برتر توانســتند 
۱۷ گل وارد دروازه حریفــان کنند که 6۴ درصد 
این گل ها در نیمه اول به ثمر رســیده است. آنها 
در جام حذفی هم ۴ بار موفق به گلزنی شدند که 
تمام این گل ها در نیمه اول زده شد. بررسی گل 
های زده  سپاهانی ها نشان می دهد که این تیم 
که تهاجمی ترین تیم لیگ برتر تا اینجای رقابت 
ها نام گرفته اند در نیمه اول گلزن تر به نســبت 
نیمه دوم  بوده اند. سپاهان تنها تیم لیگ برتری 
اســت که در هربازی معدل گلش بیش از عدد 2 

بوده است.

کی روش استنلی، مهاجم برزیلی زردپوشان که در رقابت های لیگ برتر 
توانسته بود چهار گل به ثمر برساند در این بازی نیز موفق به گلزنی شد تا 
بهترین گلزن سپاهانی ها تا اینجای رقابت ها شناخته شود. مهاجم سابق 
ذوب آهن در حالی آقای گل زردپوشــان لقب گرفته است که تا 
هفته ششم در حســرت گلزنی بود؛ اما از بازی با پارس اوج 
گرفت. او در آن بازی با گل دقیقه 9۵ بازی را به تساوی 
کشانید تا یک امتیاز را برای طالیی پوشان به ارمغان 
بیاورد. اوج کار اســتنلی در بازی مقابل نفت مسجد 
سلیمان بود که این بازیکن توانســت دو گل سپاهان در این دیدار را 

به نام خود ثبت کند.

تیم سپاهان در حالی جمعه شب توانست با برتری مقابل نساجی مازندران به مرحله یک چهارم نهایی 
این رقابت ها راه یابد که این تیم از ســال ۸0 تاکنون برای یازدهمین بار است که این فرصت را پیدا 

می کند که در جمع هشت تیم برتر رقابت های جام حذفی حضور داشته باشد. 
طالیی پوشــان نصف جهان با چهار قهرمانی در مسابقات جام حذفی به عنوان 

یکی از پرافتخارترین تیم های ایرانی در این مسابقات 
شناخته می شوند. 

                                                    سمیه مصور
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حفظ حقوق کودکان، وظیفه همه شهروندان است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

  ثبت۶۲ وقف جدید 
در  استان اصفهان

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: 
باتوجه به فعالیت هــای فرهنگی و ترویجی که 
توســط انجمن های یاوران وقــف و همچنین 
کارشناسان فرهنگی ادارات اوقاف و امور خیریه 
در راســتای توســعه فرهنگ وقف در استان 
اصفهان انجام شده اســت، طی 6 ماهه نخست 
سال جاری 62 وقف جدید به ارزش تقریبی 70 
میلیارد ریال در استان اصفهان به ثبت رسیده 
است.حجت االسالم والمســلمین ولی ا... روان 
افزود: نیات وقف هایی که به ثبت رسیده است 
در حوزه های مختلف از جمله؛ مذهبی، قرآنی، 
کمک به ازدواج زوج های جــوان، کمک برای 
درمان افراد بی بضاعت است که از این تعداد 37 
وقف متصرفی )اجرای نیت واقف و اداره موقوفه 
برعهده اوقاف است( و 25 وقف نیز غیر متصرفی 
)واقف برای اجرای نیــت و اداره موقوفه متولی 

مشخص کرده است( است.

تعطیلی یک هفته ای مدارس 
علمیه به مناسبت اربعین 

  معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان 
از تعطیلی یک هفته ای مدارس علمیه اســتان 
اصفهان برای حضور طــالب در همایش بزرگ 
اربعین در عراق خبر داد.حجت االسالم محسن 
جاللی اظهار کرد: پس از ایام تعطیلی تاســوعا 
و عاشورای حسینی کالس های آموزشی حوزه 
علمیه اصفهان با روند خوبی به صورت یکپارچه 
تشکیل شد.وی بیان کرد: روند پذیرش طالب 
جدیدالورود امسال، همچون سنوات  قبل صورت 
گرفته است و از میان جمعیت نوجوان سیکل؛ 
دیپلم و دانشــجویان نیز پذیرش شــده است.  
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان 
اذعان کرد: امتحانات پایان ســال طبق برنامه 
تقویمی اعالم شده درابتدای ترم برگزار خواهد 
شد.  وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم گیری 
مســئولین حوزه علمیه اصفهان همچون سال 
های گذشته، به مناسبت همایش عظیم پیاده 
روی اربعین و ضرورت حضور مبلغین و طالب در 
این همایش عظیم، کالس های حوزه علمیه در 
سراسر استان از جمعه 4 آبان به مدت یک هفته 

تا جمعه 11 آبان تعطیلی است.

برپایی نمایشگاه چهره های 
ماندگار در اصفهان

نمایشگاه چهره های ماندگار در گالری نقش خانه 
حوزه هنری مجتمع سوره برپا شد.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری استان گفت: در 
این نمایشگاه 40 اثر از حمیدرضا حیدری صفت 
در ابعادA3 که اغلب از سال95 تاکنون با تکنیک 
هاشور با راپید اجرا شــده، به نمایش گذاشته 
شده اســت.پیام پورفالح افزود:این نمایشگاه با 
موضوع چهره بزرگان سینما، مشاهیر ادبیات، 
موسیقی و فلسفه ایران و جهان برپا شده است.

نمایشــگاه »چهره های ماندگار« تا 17مهر در 
گالری نقش خانه حوزه هنری مجتمع ســوره 
در خیابان آمادگاه برپاست.حمیدرضا حیدری 
صفــت، متولد 10بهمــن1377 اســت و کار 
حرفه ای خود را در سال1391با طراحی چهره و 
از 1392 کاریکاتور چهره شروع کرد.شرکت در 
نمایشگاه های گروهی خانه کاریکاتور اصفهان، 
راهیابی به نمایشــگاه بین المللی پیراسیکابا و 
برپایی نمایشگاه انفرادی در سال 1395و برپایی 
دومین نمایشگاه انفرادی 1396را در کارنامه این 

کاریکاتوریست می توان دید.

شادی؛ محور اصلی برنامه های 
هفته کودک در اصفهان

مدیر خانه کــودک اصفهان از برگــزاری ویژه 
برنامه هــای »لحظه های نقره ای«، »چســب 
مامان«، »چهار قدم کودکی« و »پرواز بادبادک 

ها« به مناسبت هفته کودک خبر داد.
»زهرا کاظمــی« به برنامه هــای خانه کودک 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان به مناســبت هفته کودک اشاره کرد و 
گفت: »لحظه های نقره ای« یکی از برنامه های 
این هفته است که شــامل کارگاه های نقاشی، 
ساخت عروسک های دست ساز و آشنایی با گل 
و گیاه است.مدیر خانه کودک اصفهان با تاکید 
بر اینکه کودکان می توانند به صورت رایگان در 
این برنامه شرکت کنند، اظهار داشت: این برنامه 
با هدف ایجاد فضایی شاد برای کودکان برگزار 
می شود و در حاشیه آن یک تئاتر خیابانی نیز اجرا 
خواهد شد.وی به برگزاری ُجنگ »چسب مامان« 
ویژه مدارس و مهدهای کودک اشاره کرد و گفت: 
برنامه »چهار قدم کودکــی« در گذر فرهنگی 
چهارباغ با محوریت بازی های نوســتالژیک و 

قدیمی برگزار می شود.

 
امام جمعه اصفهان:

از حرکت جامعه به سمت 
فرهنگ های غلط جلوگیری شود

دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور در جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان گفت: قنات و فرش 
دستباف دو نمونه »سخت کوشی« ایرانیان است 
که امروز باید برای نسل جدید برای ترویج فرهنگ 

»کار« الگو باشد.
موالی زاده تقویت »مهارت کارجمعی« در جامعه را 
یکی از ضروریات شورای فرهنگ عمومی برشمرد 
و افزود: در کنار این مهم »اصالح الگوی مصرف« و 
مصرف کاالی ایرانی هم باید ترویج شود.وی با بیان 
اینکه امروز »راهپیمایی اربعین حسینی« جزئی از 
فرهنگ عمومی جامعه شده گفت: از دیگر مولفه 
های ارزشــمند فرهنگ عمومی نپذیرفتن ذلت 
ایرانیان است .موالی زاده با اشاره به اینکه »شورای 
فرهنگ عمومی« فعالیت خود را از ســال65آغاز 
کرده اســت، افزود: 10هزار شخصیت حقیقی و 
حقوقی در شورای فرهنگ عمومی سراسر کشور 

عضو هستند.
دبیر شــورای فرهنــگ عمومی کشــور افزود: 
بازچرخانی آب در زاینده رود کاری مهم دراصفهان 
است که باعث می شود زاینده رود در شهر دوباره 
بدرخشد.نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه 
اصفهان هم در این جلسه با اشاره به اینکه با برنامه 
ریزی از حرکت جامعه به سوی فرهنگ های غلط 
جلوگیری شود گفت: برای پیشبرد سیاست های 
فرهنگی جلسات شــورای فرهنگی باید مصوبه 
داشته باشد.آیت ا... طباطبایی خواستار کار بیشتر 

محتوایی در حوزه فضای مجازی استان شد.

معاون سیاسی استاندار اصفهان مطرح کرد:
»ایرانی مقتدر« به برکت قدرت 

مشروع جمهوری اسالمی
معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار اصفهان در 
مراسم صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به مفهوم اقتدار اظهار کرد: مبنای 
اقتدار در نظام اســالمی بر آیه شریفه »اشدا علی 
الکفار« استوار است که بر کفار شدید و با مومنان 

مهربان باشید.
حمیدرضــا طباطبایی افــزود: به برکــت نظام 
جمهوری اســالمی ایران، اقتدار کــه تعریف آن 
قدرت مشروع اســت، در صحنه ایران اسالمی به 
وقوع پیوسته و قوای کشــور هر یک در محدوده 

وظایف خود باعث استمرار این اقتدار هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان تاکید 
کرد: قوه مجریه با اقتدار اجرایی، قوه قضائی با اقتدار 
قضائی، قوه مقننه با اقتدار تقنینی و نیروهای مسلح 
با اقتدار نظامی خود امروز، امنیت را در سراســر 

کشور برقرار کرده اند.
وی متذکر شــد: نمایش این اقتدار را در روزهای 
گذشته با حضور بسیجیان ســرافراز و نیروهای 
مســلح ، نزد رهبر معظــم انقــالب در تهران و 
گردهمایی بسیجیان در جای جای کشور شاهد 
بودیم.طباطبایی به فرا رسیدن هفته ناجا نیز اشاره 
داشــت و گفت: این هفته را به سبزپوشان خدوم 
عرصه نظم و امنیت که سی سال افتخار خدمت در 
کنار آنها برای برقراری امنیت را دارم، تبریک عرض 
می کنم.وی در پایان ضمن آرزوی سرافرازی برای 
خدمت گزاران این کشور بیان داشت: برای کشور 
آرزوی عزت و پیشرفت داشته و برای دشمنان این 

کشور آرزوی شکست و زبونی داریم.

همزمان با سفر رییس سازمان 
میراث فرهنگی صورت گرفت؛

 افزایش 19۶ تخت 
به ظرفیت اقامت استان اصفهان

مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان اصفهان از 
افزایــش 196 تخت بــه ظرفیت اقامت اســتان 
اصفهان و اشتغال مســتقیم 146 نفر در صنعت 
گردشگری استان همزمان با سفر رییس سازمان 

میراث فرهنگی به شمال استان اصفهان خبر داد.
فریدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با اعالم این مطلب، افزود: »همزمان با سفر 
دو روزه معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
کشور به اســتان اصفهان یک هتل و سه اقامتگاه 
سنتی در شهرســتان های نطنز و کاشان به بهره 
برداری رسید.« وی با اشــاره به افتتاح یک هتل 
چهار ستاره در شهرســتان نطنز تاکید کرد: »با 
توجه به سیاست اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان در راستای توســعه متوازن گردشگری 
در پهنه اســتان و تمرکز زدایی از مرکز اســتان، 
اولین هتل چهار ستاره، باغ شهر تاریخی نطنز با 
 ســرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری 

رسید.«

ایمنا: »جوان« جاده ای ناشناخته در 
حاشــیه کالنشهر اصفهان اســت که تردد 
خودروهای سنگین در آن لرزه بر تن ساکنان 
جلوان می انــدازد؛ ایــن جــاده قتلگاه 
موتورسوارانی شــده که بی محابا از البه الی 
کامیون های غول پیکر ویراژ می دهند و در 
صدای بوق ممتد»جوان مرگ« می شــوند؛ 
صدایی که هنوز در گوش مسئوالن نپیچیده 

است!
»محمد رضایی«، نماینــده اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستان اصفهان در خصوص این 
جاده اظهار می کند: جاده جــوان در حوزه راه های 
اداره کل راهداری نیســت، بلکه در حوزه شــهری 
است و اگر شــهرداری منطقه 14 اعالم می کند در 
حوزه اختیارات آن منطقه نیست، باید سوال کرد آیا 
از مغازه هایی که در این جاده کسب و پیشه دارند، 

شهرداری عوارض دریافت می کند یا خیر؟
وی با بیــان اینکه مســئولیت جاده بــر عهده هر 
دستگاهی که باشــد، اداره کل راهداری همکاری 
الزم را برای ایمن سازی آن انجام خواهد داد، تاکید 
می کند: برای دســت یافتن به نتیجه مطلوب، باید 
جلسه ای در فرمانداری اصفهان با حضور شهرداری 
و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
برگزار و بر اساس مستندات مشخص شود که جاده 

جوان در محدوده اختیارات کدام دستگاه است.
اما علی شمسی، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان 
نظر دیگری دارد: جاده جــوان در محدوده قانونی 
شهر نیست و ساماندهی، تعریض و آسفالت آن جزو 
وظایف اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان اصفهان است؛ شــهرداری تا بخشی که در 
محدوده شهری قرار دارد را با نصب تابلوی »انتهای 
حوزه استحفاظی« مشــخص کرده است، حال اگر 

اداره راهداری تاکید دارد که اختیار جاده در دست 
شهرداری است این موضوع را مکتوب اعالم کند.

شهرداری منطقه 14 مستندات قانونی خود را ارائه 
می کند: بر اساس بند چهارم صورت جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک اســتان مورخ 13 مردادماه 97 
ایمن سازی محور عاشــق اصفهانی در محل اتصال 
به آزادراه فرودگاه باید توســط اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان انجام شود؛ 
ماده 11 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 

به صراحت اعالم کــرده در مکان هایــی که تردد 
خودروهای سنگین انجام می شود، در حریم با اداره 
راه اســت؛ به عنوان مثال در منطقه 15 شهرداری 
اصفهان از میدان شــش راه تا کارخانه قند به رغم 
اینکه در حریم شــهر اصفهان قــرار دارد، اداره راه 
متولی جاده است و جاده جوان نیز تفاوتی با آن ندارد 
و همان حکم را دارد چون خودروهای سنگین در آن 
تردد می کنند. اما اختالف نظر شهرداری اصفهان 
با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

اصفهان باعث شده هیچ رســیدگی به جاده جوان 
نشود و ساکنان شهرک های واقع شده در این جاده 
همچون فرزندان ناخوانده شهر در بالتکلیفی به سر 
ببرند.  با وجود اینکه مدیران به جاده جوان آمدند و 
مشکالت را دیدند، اما همچنان اداره راهداری معتقد 
اســت جاده جزو محدوده اختیارات آنها نیســت، 
شهرداری نیز بر اساس مستندات اعالم می کند که 
بخشــی از جاده جوان در حوزه استحفاظی منطقه 

14 قرار ندارد. 

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« پیشاپیش 16 
مهرماه، روز جهانی کودک را تبریک گفت و اظهارکرد: نهاد بین المللی 
یونیسف با ممیزی که انجام داده، اصفهان را به عنوان شهر دوستدار 
کودک انتخاب کرده و امیدواریم به زودی این شهر به عنوان پایتخت 
شهرهای دوستدار کودک در ایران معرفی شــود.قدرت ا... نوروزی 
افزود: شهر و شهروندان باید به کودک فرصت دیدن و زندگی آرام را 

بدهند، در واقع باید برای ارتقای فرهنگی و پرورش فکری کودکان 
تمام تالش ها به کار گرفته شود.شهردار اصفهان حفظ حقوق کودکان 
را وظیفه همه شهروندان دانست و  اظهار امیدواری کرد: با همت مردم، 
مناسبات اجتماعی، طراحی های شهری در راستای حضور کودکان و 
احترام به حقوق آنها باشد.نوروزی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت روز جهانی کودک 

ویژه برنامه های متنوعی در شهر برگزار خواهد کرد.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه  در جلسه علنی شورای شهر گزارش عملکرد و فعالیت های 
یکساله شهرداری پس از گذشت یک ســال از آغاز فعالیت مدیریت 
جدید شهری اصفهان ارائه می شود، افزود: در هفته جاری کنفرانس 
مطبوعاتی برگزار و به سواالت خبرنگاران و روزنامه نگاران در خصوص 

عملکرد شهرداری پاسخ خواهم داد.

شهردار اصفهان :
حفظ حقوق کودکان، وظیفه همه شهروندان است

یک کارشناس معماری پیشنهاد داد:
اختصاص بودجه برای بهداشت شهر

یک کارشناس معماری اظهار کرد: متاسفانه به دلیل خشکی رودخانه زاینده رود با حجم زیادی از حیوانات 
موذی از جمله موش ها در سطح شهر مواجه هستیم که در این راستا سم پاشی از سوی شهرداری اقدامی 
ضروری است، زیرا بسیاری از موش ها به منازل حاشیه رودخانه راه یافته اند که این موضوع می تواند در آینده 
باعث بروز انواع بیماری ها برای شهروندان باشد.آسیه جوادی پیشنهاد داد: برای تامین بهداشت شهر باید 
بودجه ای مناسب اختصاص داده شود تا سالمت شهروندان به خطر نیفتد.این کارشناس معماری بر استفاده 
از نظرات کارشناسان برای رفع مسائل شهری تاکید کرد و گفت: بدون شک اگر از نقطه نظرات متخصصان 
استفاده شود، توسعه شهری نیز رونق خواهد گرفت.جوادی اظهارکرد: با توجه به پتاسیل های موجود در 
شهر اصفهان و تاریخی بودن این شهر صنعت توریســت می تواند یک منبع اقتصادی برای اصفهان تلقی 

شود، تنها باید بتوان از ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
اصفهان در جایگاه مناسب خود نیست

یک کارشناس معماری اظهارکرد: آموزش معماری، عملکرد شهرداری و فرهنگ مردم از جمله عوامل تاثیرگذار 
در حوزه معماری شهر است.احمد محلوجی درباره مشکالت بخش آموزش در حوزه معماری گفت: سطح آموزش 
معماری در دانشگاه ها بسیار ضعیف است و از جمله مشکالت ریشــه ای به حساب می آید، بنابراین وقتی ایده و 
مطالعات در این حوزه ضعیف باشد شهرداری و سایر سازمان های مربوطه نمی توانند عملکرد مناسبی در این زمینه 
داشته باشند. این کارشناس معماری با بیان اینکه وظیفه شهرداری تعیین سیاست گذاری های مناسب است، ادامه 
داد: شهرداری با تشکیل کمیته سیما و منظر شهری و با اســتفاده از نقطه نظرات اساتید و کارشناسان در حوزه 
معماری اقدامات مثبتی انجام داده است. این کارشناس معماری ادامه داد: فارغ التحصیالن معماری پختگی الزم 
را ندارند، بنابراین تالش شهرداری در این زمینه تنها می تواند درصدی از مشکالت و اهداف مربوط به این حوزه را 
پوشش دهد؛ رشد شهر در حوزه معماری مناسب بوده است، اما همچنان اصفهان در جایگاه مناسب خود نیست.

 معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار 
داشت: هر ساله یکی از استان های کشور به عنوان پایگاه نمادین برای 
شروع اردوها انتخاب می شود، امسال هم استان اصفهان به این منظور 
و شهرستان نجف آباد هم به عنوان پایگاه اعزام در استان انتخاب شده 
است. از امروز دانش آموزان دختر از کنار مزار شهید محسن حججی، 
با تعداد 18 دســتگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام 

خواهند شد.
محمدجواد احمدی افزود: از تعداد 18 دســتگاه اتوبوس 6 دستگاه 
از اســتان اصفهان، 3 دســتگاه از استان یزد و 9 دســتگاه از استان 
چهارمحال و بختیاری اســت که بعد از انجام مراسم افتتاحیه اعزام 
به سمت مناطق غرب آغاز می شــود و در ادامه کار، روند اعزام مانند 
سال های گذشــته صورت خواهد گرفت. معاون پرورشی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: این اردوها در دو 
مرحله انجام می شود، مرحله اول قبل از فرا رسیدن اربعین حسینی و 
در قالب اعزام خواهران دانش آموز و بعد از اربعین، مرحله دوم با اعزام 
هر دو دانش آموز دختر و پسر در تاریخ های مجزا شروع خواهد شد.وی 
توضیح داد: یک سرپرست، راوی و روحانی با شرح وظایف مخصوص 
خود در هر دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام می شوند و اداره 
فرهنگی، هنری و اردوهای دانش آموزی آموزش و پرورش مسئولیت 

اردوهای راهیان نور را در آموزش و پرورش استان بر عهده دارد.
احمدی تصریح کرد: اردو یک کالس درس و یادگیری فعال، آموزشی 
با نشــاط و پرانگیزه اســت که دانش آموزان با حرکت جمعی خود 
مدرســه دیگری را با زوایای مخصوص آن اردو تجربه و مهارت های 
فردی و جمعی را تمرین می کنند، اردوهای راهیان نور باعث می شود 
دانش آموز خود را به گذشــته با افتخار هشت ســال دفاع مقدس و 

رشادت ها و ایثار شهدا، جانبازان و ایثارگران پیوند بزند.

چاپ جلد اول دل نوشته های دانش آموزان در قالب کتاب
در ادامــه عبــاس محمدی، مســئول اردویــی راهیان نور ســپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان بیان کرد: امروز افتتاحیه راهیان 
نور سراسر کشور از استان اصفهان برگزار می شود و 6 دستگاه اتوبوس 
به مناطق عملیاتی غرب کشــور در کردستان اعزام می شوند.وی در 
خصوص برنامه اجرایی اردو توضیــح داد: اردوهای مرحله اول از 15 
تا 22 مهرماه انجام می شود، دانش آموزان بعد از مراسم افتتاحیه به 
سمت سنندج حرکت کرده و رزمایشی در اردوگاه برگزار خواهد شد 

و اولین بازدید از شهر سنندج شروع می شود. 
مسئول اردویی راهیان نور سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
ادامه داد: بعد از توقف در تپه ا... اکبر به عنوان یادمان شــهر سنندج 
و بیان اتفاقات، به سمت شهر ســقز حرکت کرده و در مسیر دیوان 
دره، راویــان خاطرات این مکان هــا را بیان می کننــد و بعدازظهر 
حرکت به ســمت بانه ادامه پیدا می کند.وی اضافه کرد: در یادمان 
باشکوه شــهدای غدیر 10 شــهید گمنام زیارت می شــود، پس از 
استقرار در پایگاه شهید نصراللهی اقدام به برگزاری برنامه فرهنگی 
شامل پاســخگویی به سواالت و شــبهات، پخش فیلم و.. .می شود.

محمدی خاطرنشــان کرد: به طور کلی دانش آموزان سه شبانه روز 
در مسیر هســتند، کلیه مســائل ایمنی در نظر گرفته شده و طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته فاصله های زمانــی بین یادمان ها به 
شــکلی طراحی شــده که دانش آموزان کمترین زمان ممکن را در 

اتوبوس باشند.
وی مطرح کرد: اســتان اصفهان حــدود 5 هزار و 600 شــهید در 
کردستان دارد که از کل شهدای کردستان بیشتر است. اردوی راهیان 
نور تجدید عهد دانش آموزان با شهدای هشت سال دفاع مقدس است 
تا ایمان راسخ و رشادت های آنان را بشنوند و در ادامه مسیر زندگی 

برای جامعه مفید واقع شوند.
مسئول اردویی راهیان نور سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
تاکید کرد: تاثیرگذاری این اردوها در دانش آموزان به صراحت دیده 
می شــود، بعضی دانش آموزان برای اولین بار در این میدان ها با این 
واقعه های تاریخی آشنا می شوند، نسل جوان در درجه اول در راهیان 
نور گذشته تاریخی مملکت را با گوشت و پوست خود احساس کرده 
و متوجه مظلومیت انقالب می شــود. گفتنی اســت که آماده سازی 
چاپ جلد اول دل نوشــته های دانش آموزان در قالب کتاب در حال 

انجام است.
افتخار به گذشته و امید به آینده

در پایان مرتضی شــکری، رییــس اداره فرهنگی هنــری، اردوها و 
فضاهای پرورشــی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار 
کرد: اعزام اردویی راهیان نور از 16 مهرماه تا اسفند ماه ادامه خواهد 
داشت، امسال هدف از راهیان نور شعار »افتخار به گذشته و امید به 
آینده« به معنای ایستادگی بر اهداف قبلی است، همچنین برنامه های 
 امســال در پاسداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

میزبانی اصفهان برای آیین افتتاحیه اردوهای راهیان نور دانش آموزی

جاده جوان ، پیر شد!
  وقتی نه راهداری مسئولیت قبول می کند و نه شهرداری؛  
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده 

گیرد و در کار آنها مانند کار خود دلسوزی نکند، 
بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

چگونه در فصل پاییز به پیشرفت و شکوفایی برسیم؟
فصل پاییز صرف نظر از تمام چالش ها و تغییراتش می تواند فصلی شاد و پر نشاط باشد. دکتر سلیگمن، برای رسیدن به شادکامی و احساس 
خوشبختی نظریه معروفی ارائه داده است که به پرما » PERMA« معروف است. این نظریه ترکیبی است از ۵ عنصر: هیجان مثبت، درگیری 
مثبت در کارها، معنا داشــتن زندگی، روابط مثبت و دســتاوردها.زندگی ما سرشار از نورها و سایه هاســت. آیا تمام وقت تان را در سایه ها 
می گذرانید؟ در شغل های بدون وقفه، کارهای کسل کننده، نگرانی ها و تمرکز روی »ای کاش« های منفی گرایانه؟ یا این که  بر عکس به نور 
و زیبایی های دنیای اطراف تان تمرکز می کنید؟ تحقیقات ثابت کرده است که همه ما می توانیم با تمرکز آگاهانه شاد زندگی کردن را انتخاب 

کنیم.در فصل زیبای پاییز می توانید تمرکز روی نورها را انتخاب کنید و در زندگی روزانه خود پرماهای بیشتری کسب کنید.
»هیجان و احساسات مثبت«: یک لحظه متوقف شوید و به زیبایی های اطراف تان توجه کنید. رنگ های زیبای برگ های پاییزی و نور زیبای 
خورشید. عادت نگرشی خود را تغییر دهید. به نورهای زندگی تمرکز کنید و در پایان روز به ۳ نعمتی که قدرشان را می دانید فکر کنید.»درگیری 
مثبت در کارها«: گاهی اوقات چنان درگیر کاری می شویم که گذر زمان را فراموش می کنیم. این حالت در روان شناسی »خلسه« نامیده می 
شود. هر چقدر تعداد این کارها بیشتر باشد بیشتر از زندگی خود لذت خواهیم برد. برای درگیر شدن در یک کار باید به آن کار عالقه داشته 
باشید و از آن لذت ببرید. پس این موضوع کامال شخصی است. آیا از مطالعه لذت می برید یا از نوشتن، ورزش کردن، موسیقی یا پیاده روی در 
طبیعت؟»روابط مثبت«: یکی از عواملی که باعث ایجاد احساس خوشبختی و شادی می شود داشتن روابط مثبت است. آیا افرادی در زندگی 
شما هستند که دوست شان داشته باشید و با آنها شاد باشید و بخندید؟ آیا شخصی در زندگی شما هست که از صمیم قلب با او حرف بزنید؟ 
ارتباط برقرار کردن با این افراد و دوست داشتن اطرافیان تان زندگی را شاد و به ما احساس خوشبختی می دهد.»معنا داشتن زندگی«: چه 
چیزی به زندگی شما معنا می دهد؟ مدیتیشن، عبادت یا پیاده روی در جنگل؟ کارهایی که به زندگی شما معنا می دهد پیدا کنید و در فصل 
پاییز با انجام دادن آنها یک زندگی لذت بخش بسازید.»دستاوردها«: همه ما انسان ها هدفمند آفریده شده ایم و رسیدن به اهداف است که به 
زندگی معنا و مفهوم می دهد. به ندای درون تان گوش دهید دوست دارید به چه موفقیت هایی برسید؟ و چه چیزهای مانع موفقیت شما می 
شود؟ در فصل پاییز چه قدم هایی می توانید برای رسیدن به آرزوهای تان بردارید؟چه برنامه هایی برای این فصل ارزشمند زندگی خود دارید؟ 

دانستنی ها اینستاگردی

همه ثروت آقای فوتبالیست

عکس خاطره انگیز »رضا عطاران« در یک سریال قدیمی 

»محمد قاضی« با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: ثروت من کسانی هستند که با 
یادشان لبخندی از محبت بر لبانم می نشیند؛ کسانی که هیچ دیواری مانع گرمای وجودشان 

نمی شود.

علیرضا رییسی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون که همبازی رضا عطاران در سریال خاطره 
انگیز »دنیای شیرین« بود، تصویری از خود و این بازیگر را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: 

»خاطرات خوش دنیای شیرین.«

 »به وقت شام« مخصوص ناشنوایان
 منتشر شد

نســخه نفیس نمایش خانگی فیلم ســینمایی »به وقت شام« 
در حوزه هنری رونمایی و عنوان شــد کــه »دی وی دی ۹« این 
فیلم به همراه ۵ زبان زیرنویس و نســخه ناشــنوایان به زودی 
عرضه می شود.حال این اتفاق رخ داده و عالوه بر نسخه فیزیکی، 
نسخه آنالین مخصوص ناشــنوایان هم در فیلیمو منتشر شده 
است. »به وقت شــام«  در زمان اکران نیز به ناشنوایان بی توجه 
نبود و اکران ویژه ای با حضور کارگردان در پردیس ســینمایی 
باغ کتاب تهران برگزار کرد. »ابراهیم حاتمی کیا« در این اکران 
خطاب به ناشــنوایان گفت: امیدوارم موانع اکران ناشنوایان در 
سراسر کشور رفع شود تا شــما بتوانید به نحو مطلوب خودتان 
فیلم ها را تماشا کنید که این کمترین حقی است که مسئوالن و 
سینما به گردن شما عزیزان دارند. وی تاکید کرد: قول می دهم 
تمام تالشــم را انجام بدهم که آثــار قبلی ام را هــم بتوانیم با 
زیرنویس اشــاره در اختیار شــما عزیزان قرار  دهیم. کارگردان 
»به وقت شام« خطاب به ناشــنوایان خاطرنشان کرد: امیدوارم 
اگر بعد از این فیلم ســاختم، اول به شــما عزیــزان فکر کنم تا 
 همزمان با اکران، شما نیز بتوانید در کنار مردم به تماشای فیلم

 بنشینید.

خاطرات سفیر
کتاب »خاطرات سفیر« خاطرات خانم نیلوفر شادمهری و شامل بیان 
چالش هایی است که یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز 

ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است.
او ســفیر ایران یا بهتر بگوییم سفیر اســالم در قلب کشور فرانسه 
می شــود. بانویی محجبه و  شــاید کمی متفاوت از همســاالن و 
همکالسی های خود که برای تکمیل تحصیالتش در رشته  طراحی 
صنعتی، برای مدتی ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند و اینگونه 
خاطرات سفیر آغاز می شود.کتاب »خاطرات سفیر« به روایت خانم 
نیلوفر شادمهری با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی 
در پاریس می برد و او را با رویدادها، تجربه ها و خاطراتش شــریک 
می کند.خاطرات دختر مســلمانی که در کشــور فرانسه، هرچند 
برای ادامه  تحصیل در مقطع دکتری حضور دارد؛ اما سفیری شده 
است برای دفاع از حقیقت اســالم. مواجهه  او با آدم های مختلف و 
اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذاب تر می کند، از قبول نشدنش 
در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و  دست ندادن با 
سرشناس ترین اساتید مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و 
خواندن دعای کمیل برای »یک سلیم النفس«.خاطرات منتشر شده 
در این کتاب، ابتدا در وبالگی به نام »سفیر ایران« توسط نویسنده 

نوشته شده و سپس به مرور بر آن خاطرات افزوده شده است.

تو دانشگاه آزاد تنها چیزی که ثابت نیست شهریه ثابته! 
قبال می گفتــن طرف انگار تــو پر قو بزرگ شــده، کامال 

مشخصه با پوشک 100 هزار تومنی آشنایی نداشتن!
 خیلی دوســت دارم از یکی این جمله »از شما بعیده« رو 

بشنوم، ولی متاسفانه هیچ وقت از من بعید نبوده!
آدم ها وقتی مثل گذشته نمی تونن ازت سوء استفاده کنن   

میگن خیلی عوض شدی!
 فیفا 1۹ کمتر از یک میلیون و پونصد نیست. رسما اون داره 

با تو بازی میکنه نه تو با اون!
لطفا تا چند ســاعت بعد تموم کردن فیلم یا کتاب، همون   

موقع که جوگیرید، با هیچ کس حرف نزنید!
ایربگ بعضی ماشــین های ایرانی بعــد از چهلم راننده باز 

میشه!  
نون هم گرون شده، دیگه واقعا باید کوچه ها رو کرت بندی 

کنیم و سیب زمینی و ذرت و گندم بکاریم! 
من مطمئنم حتی تا 80سالگی هم وقتی روی نیمکت پارک 
نشســتم اگه یه بچه بهم چیپــس تعارف کنه از ذوق ســکته 
می کنم. نه به خاطر این که محبت کــرده و داراییش رو با من 

شریک شده، فقط به خاطر اون چیپسه!
تحمل دالر ۲0تومنی برام آسون تر از  فلفل چهار تومنیه!

خندوانهخبر آخرکتاب

عکس روز

دوخط کتاب

طور اگر ذهن تان پاک و لبریز از 
عشق و دلســوزی و خیرخواهی 
باشــد، در همین جا و همین حاال 
پــاداش می گیریــد. نــگاه کنید 
ذهن تــان پاک اســت و هیــچ نوع 
منفــی گرایــی در آن نیســت. 
احساس آرامش و شادی فراوان 
مــی کنیــد. مطلــب بــه همیــن 

سادگی است.

 »اینک مراقبه«
 گویانکا

ذهن تان آلوده اســت 
یا پاک؟

اگــر ذهن تــان را آلــوده کنیــد، 
قانــون طبیعــت در همان جــا و 
همان زمان شما را تنبیه خواهد 
کرد. این قانون صبر نمی کند تا 
بمیرید و شــما را به جهنم ببرد. 
شــما عذاب جهنم را همین حاال 
حس خواهیــد کرد و احســاس 
بدبختــی خواهیــد نمــود. همین 

دانشمندان به تازگی کشــف کرده اند که چشم انســان  می تواند تصاویر 
»شبح وار« را تشخیص دهد؛ منظور تصاویری است که قبال فقط از طریق 
 arXiv یارانه ها قابل تشــخیص و تحلیل بود؛ اما در مقاله جدیدی که در
منتشر شده است، دانشمندان اسکاتلندی در دانشگاه هریوت وات به این 
نتیجه رسیده اند که چشم انســان برای دیدن این تصاویر ناپیدا به راحتی 
می تواند محاســبات الزم را انجام دهد. به گفته دانیل فاســیو، یکی از این 
محققان، اگرچه مغز به تنهایی قادر به تشــخیص این تصاویر نیست، ولی 
چشم همه الگوها را تشخیص می دهد، اطالعات را حفظ و همه آنها را باهم 

ترکیب می کند.

چشم انسان می تواند تصاویر شبح را ببیند

طی یک نظرسنجی از گردشــگران در روسیه ،سن پترزبورگ اولین مقام 
را در میان شهرهای مناسب برای عروسی کسب و عنوان خود را به عنوان 
»عروس روسیه «تثبیت کرد و پایتخت دوم روسیه )سن پترزبورگ( تقریبا 

نیمی از رای ها را به دست آورد.
 شــهر »ایوانوف« مقام دوم را )۲4٪ آرا( در میان شــهرهاي جذاب براي 
عروسی کسب کرد. جایگاه ســوم با 14٪ از رای را شهر »گلن دژیک« در 
کراسنادار به دست آورد و در رتبه سوم قرار گرفت. مسکو و فئودوسیا با ٪8 

در مقام هاي بعدی قرار دارند.

شهر های برتر مخصوص ازدواج در روسیه

شــرکت جواهرات »جادا دبی« با همکاری شــرکت »دبی باشــون«، از 
جدیدترین طراحی خود رونمایی کردند که عبارت است از گران ترین کفش 
جهان که از طالی خالص ساخته شده و قیمتی نزدیک به 1۷ میلیون دالر 
دارد. این کفش که از طالی خالص ساخته و با الماس 1۵ قیراطی تزیین شده، 
در »برج العرب« امارات برای توریست ها به نمایش در آمده است.در مجموعه  
کفش های این نمایشگاه، صندل های مروارید ۲۵ هزار دالری، کفش قرمز 

الماس و طال به قیمت ۲۷ هزار دالر نیز به چشم می خورد. 

کفش طالی 17میلیون دالری! 

مسجدی که بر اثر 
سونامی به دریا 

افتاد
بر اثر وقوع ســونامی و 
زلزلــه در منطقه پالوی 
اندونزی، بخش هایی از 
یک مسجد به دریا افتاد. 
تلفات ناشی از سونامی 
مرگبار اندونزی به 1400 

نفر رسیده است.

یادداشت

 ساعت دوازده جلسه تمام می شود. هنوز  مشغول حرف زدن هستیم 
که تلفن همراه دوســتم به صدا در می آید. او دختری ۲1 ساله دارد 
که دانشجوی معماری است. به دخترش می گوید: » به هیچی دست 
نزن، به درست برس. االن خودمو می رسونم.« نگاهم را که می بیند، 
توضیح می دهد: »سارا بود، تازه بیدار شده، خونه نبودم، جا خورده.« 
می خندم و می گویم: »دخترداشــتن هم نعمتیه ها... االن می ری 
خونه، ناهار آمــاده و خونه مرتب« فکر می کنــم حرفم را تایید می 
کند؛ اما با سرخوشی  جواب می دهد:» سارا فقط به درس هاش می 
رسه... حتی بلد نیست یه برنج ســاده آماده کنه؛ چه برسه به پختن 
ناهار و مرتب کردن خونه« شاید اگر کمی دقت کنید در اطراف خود 
»سارا«های زیادی را می بینید؛ ساراهایی که از اول ابتدایی  فقط به 
فکر بیست گرفتن بوده اند و بعد هم کالس و کتاب و تست، تا بتوانند 
در یک رشته خوب قبول شوند و شاخ غول کنکور  را بشکنند. بعد هم 

آن قدر درگیر  درس و دانشــگاه و پروژه و رسیدگی به خود  شده اند 
که یادشــان رفته زندگی، فقط درس خواندن و نمره گرفتن نیست، 
این فراموشی تا حدی است که اگر مادرشان درخانه نباشد یا پیتزایی 
محل تعطیل باشد بی شک پشــت میز و لپ تاپ تلف خواهند شد؛ 
ساراهایی که بسیار لوس هســتند و از پس حل هیچ مشکلی بر نمی 
آیند. درس خواندن اصال چیز بدی نیست و کالس های آموزشی، نمره 
های عالی و سرانجام کســب عنوان خانم مهندس و خانم دکتر می 
تواند آینده ای درخشان باشد، اما آیا صرف موفقیت در دانشگاه و اخذ 
مدرک عالی برای موفقیت در زندگی و نهایتا احساس رضایت مندی 
از زندگی و مهارت برای برخورد با معضالت و مسائل زندگی کافیست؟ 
بحث بر سر حقوق زنان و مردان و تکالیف شان نیست؛ اما همان طور 
که یک پسر باید مهارت های مردانه را بیاموزد، دختران هم باید برای 
ادامه زندگی خود زنانگی را یاد بگیرند و بار عظیم این مســئولیت بر 
عهده مادران اســت. دختر از همان کودکی باید بداندکه در زندگی، 
بهترین تکیه گاه خداوند است نه پدر و مادر و حتی شوهر و فرزندان 
و باید به جنسیت خود افتخار کند و بداند مادری و همسری افتخاری 
است که خداوند نصیب او کرده است. بهترین راه برای تربیت دختر 
این اســت که به او امکان تصمیم گیری بدهید و شرایطی را فراهم 
کنید تا خــود  را در قبال تصمیم هایش  مســئول بداند. او باید پای 
انتخاب های خود بایســتد و بداند که زندگی واقعیت است، نه بازی. 
نباید منکر تفاوت های جنسی او شوید با توجه به شرایط فرهنگی و 
خانوادگی، وظایف و نقش هایی را که از او در آینده انتظار خواهد رفت 
به او بیاموزید؛  اما خودداری کنید از تلقین اینکه چون دختر اســت 
فقط باید به فکر آشپزی و بچه داری باشد. کنار تشویق او برای آموزش 
مهارت های مختلف مثل ورزش، هنر و علــم به او یاد بدهید که زن 
باشد و از زن بودن و مادر بودن نهراسد و حتی به آن افتخار کند و به 
بهترین نحو وظایفش را انجام دهد.  قرار نیست دختر ها به حسن زن 
بودن فقط خرج کنند و پی خوش گذرانی باشند. به دختران مدیریت 
زندگی را آموزش دهید اینکه چگونه در مشکالت، خود و زندگی شان 
را حفظ کنند و به دیگران اجازه ندهند که به حریم شان وارد شوند. 
حسن کالم این که  دخترتان را انســانی چند ساحتی تربیت کنید 
و باور داشته باشید که برای خوشــبخت بودن خانم مهندس شدن 

کافی نیست. 

برای خوشبخت بودن خانم مهندس بودن کافی نیست
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