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کودکانه های گمشده درسایه شهرنشینی
به بهانه روز جهانی کودک؛
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رییس پلیس راهور استان در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی خبر داد: 

تشکیل قرارگاه  ویژه ترافیکی در اصفهان

دشمنان را مغلوب اراده  مردم مستضعف جهان 
خواهیم کرد

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:
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کاهش نرخ بلیت هواپیما از شایعه تا واقعیت
باال نشینی قیمت پروازها ادامه دارد؛
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روز جهانی کودک؛
 امروز بیایم به حرف دل بچه ها 
گوش بدیم و دنیای رنگی 
کوداکن رو قشنگ تر کنیم. 

   نوروزی در گزارش عملکرد یکساله شهرداری:  

  امروز پاسخگوی اقداماتی هستیم 
که در ایجاد آن نقشی نداشته ایم

15  مهرماه سال گذشته بود که قدرت ا...نوروزی، کلید سکان داری شهرداری اصفهان را از  
»مهدی جمالی نژاد« تحویل گرفت تا  فصل جدیدی از مدیریت شهری رقم بخورد.»نوروزی« 
که سابقه ریاست گروه حقوق دانشگاه اصفهان و فرماندار اسبق شهرستان اصفهان در دولت اصالحات 

و مدیر پیشین اداره رفاه و اداره حقوقی دانشــگاه اصفهان را در کارنامه خود می دید، 31 مرداد ماه 
سال گذشته پس از دو ماه گمانه زنی اعضای شورای اسالمی شهر به عنوان شهردار جدید اصفهان 

صفحه  7انتخاب شد. نوروزی که در جمع منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی...
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غذاهای متنوع و لذیذ ایرانی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین 
نامه معامالت شرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی ، از کلیه شــرکت های ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه دارند دعوت می 
شود: اسناد فراخوان را از طریق سایت های زیر دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه 97/07/28 به آدرس : اصفهان-  چهارباغ 
عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه تحویل یا ارسال 

نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http:// iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http:// eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن  پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکت هایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و 

ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد.
*مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، آگهی ثبت روزنامه ، صاحبان امضای مجاز ، کد اقتصادی و...

*مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و ...
*مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی ، تعداد پرسنل مرتبط ، میزان تحصیالت ، سابقه کاری و...

*رزومه کاری شرکت و قراردادهای منعقده و ســوابق کاری مرتبط همراه با تاییدیه های الزم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع 
فراخوان

*گواهینامه های اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکاری وزارت کشور ، گواهینامه تایید صالحیت و گواهینامه صالحیت ایمنی 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد .
*به مدارک فاقد امضا ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*ارایه تاییدیه برونسپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت eepdc.ir جهت به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی 
است . ) در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

*شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 
و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان     

تاریخ توزیع شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
دفترچه

مهلت تهیه دفترچه و 
تحویل مدارک

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه

1
شناسایی پیمانکاران اجرایی جهت 

عملیات سفت کاری ساختمان اداری 
امور برق شمال غرب

بعد از ارزیابی976100597/07/1697/07/28

مهلت تحویل پاکات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/ 1397/07

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

موزه هنرهای معاصر اصفهان
پرده خیالی نگاری عاشورا

1 الی 30 مهر

نمایش آهنگ های شکالتی
 کارگردان: رادمهر کشانی

10 مهر الی 4 آبان
میدان الله-تاالرهنر

  چرا سپاهان در تیم ملی
 نماینده ندارد؟

سوال بی جواب؛
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»اعتماد به وعده دشــمن در بیان رؤسای مجلس 
موج می زند.« این ادعای یکی از نمایندگان سابق 
مجلس و فعال سیاســی در مورد یکی از روزهای 
سرنوشت ساز مجلس بود. روز گذشته پس از کش و 
قوس های فراوان باالخره یکی از لوایح جنجالی در 
مجلس تصویب شد و همانطور که انتظار می رفت 
حاشیه ها و حرف و حدیث های زیادی با خود همراه 
داشت. مخالفان به هر شــیوه ای متوسل شدند تا 
این قانون تصویب نشــود؛ از داد و بیداد و درگیری 
لفظی با رییس مجلس تا پاره کردن دفترچه های 
مقرراتی و در نهایت با 268 رای ماخوذه، 143 رای 
موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع این الیحه 

تصویب شد.
روزی که »ظریف« تضمین نداد

یکی از اصلی ترین علل مخالفت نمایندگان با این 
الیحه، آینده نامعلوم امتیازات ایران پس از تصویب  
و البته الزامات سفت و ســخت این الیحه و برخی 
از شفاف ســازی های مالی بود که البته وزیر امور 
خارجه هم بر این موضوع صحه گذاشت. »ظریف« 
در نطق خود طی دفاع از این الیحه گفت: شکست 
تحریم ها نیازمند همراهــی مردم و رعایت مصالح 
ملی اســت. رییس جمهور آمریکا با وجود ریاست 
خود  بر شورای امنیت نتوانســت به اهرم فشاری 

برای ایران تبدیل شود.
 وی افزود: برجام توانست سیاست های آمریکا را در 
دنیا منزوی کند. امروز مجلس در برابر یک تصمیم 
تاریخی قرار گرفته است. با برجام توانستیم جلوی 
بهانه های آمریکا و رژیم صهیونیســتی را بگیریم. 
اگر برجام بــه نفع ایران نبود آمریــکا یک جانبه از 
آن خارج نمی شــد. وزیر امور خارجه کشــورمان 

تصریح کرد: نه بنده و نه رییس جمهور نمی توانیم 
تضمین دهیم که با پیویستن به الیحه مبارزه مالی 
با تروریسم مشکالت حل خواهد شد.شورای عالی 
امنیت ملی موارد مختلف این کنوانسیون را بررسی 
 FATF کرده و تغییــر قیمت ارز هیــچ ارتباطی به
نداشــته اســت. اف.ای.تی.اف ارتباط مستقیم به 
بسته شدن حساب دانشــجویان و بازرگانان ایرانی 
دارد. ما توانسته ایم آمریکا را به حدی منزوی کنیم 
که اروپایی ها آمده اند یک مکانیزم را ایجاد کرده اند 

که آمریکا را دور بزنند.
حاشیه هایی که تکرار شدند

در جلسه تصویب الیحه CFT طبق روال روزهایی 
که لوایح حاشیه ســاز در مجلس مورد بررسی قرار 
می گیرد، گفت وگوی برخی از نمایندگان مخالف 
با رییس مجلس وارد حاشــیه های زیادی شد. از 
درگیری بر ســر تهدید و پیامک هــای جنجالی تا 
تیر خالص الریجانی به اعتراض مخالفان با قرائت 
نامه رهبر معظم انقالب در مورد بررســی لوایح در 
مجلس؛ اما باز هم برخی از نمایندگان به بررســی 
با عجله این الیحه معترض بودند. نقوی حســینی 
به عنوان مخالف تصویب این الیحه در نطقی گفت: 
مگر همین برجام، 20 دقیقه ای در مجلس شورای 

اسالمی تصویب نشد؟علی الریجانی، رییس مجلس 
شــورای اســالمی در میان نطق وی در واکنش به 
اظهارات نقوی حســینی گفت: ایــن حرف خالف 
است. ما چهار ساعت در جلسه ای موضوع را بررسی 
و سپس آن را تصویب کردیم، چرا خالف می گویید.

نقوی حسینی ادامه داد: این چه مدیریتی در مجلس 
شورای اسالمی اســت. حضرت آقا در مالقاتی که 
نمایندگان خدمت شان رسیدند صریح حرف شان 
را گفتند مگر ایــن حرف تفســیر می خواهد مگر 
کنوانســیون دیگری مطرح بود؟ صریح و روشــن 
گفتند کنوانســیون هایی که در اتاق فکر استکبار 
پخت و پز می شود و معلوم نیست سرو ته آن دست 

چه کسی است را تصویب نکنید.
CFT واکنش شورای نگهبان به تصویب

سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به تصویب 
الیحه الحاق به CFT، گفت: هنــوز اعالم نظر زود 
اســت و فعال تا زمانی که به شــورای نگهبان نیاید 
هیچ نظری ندارم.عباســعلی کدخدایی اظهار کرد: 
مجلس آن را تصویب کرده؛ اما هنوز برای ما ارسال 
نشده است. ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود 
تا ان شــاءا... ما اعالم نظر کنیم. فعال تا زمانی که به 
شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم. سخنگوی 
شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که این الیحه 
چه زمانی در شــورای نگهبان مورد بررســی قرار 
می گیرد، عنوان کرد: نمی دانم. بســتگی دارد چه 
زمان این الیحه را برای ما بفرســتند. وی، در رابطه 
بــا آخرین وضعیت رســیدگی به لوایــح الحاق به 
کنوانسیون پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشویی 
در جلسه روز چهارشــنبه 11 مهرماه، تصریح کرد: 
فرصت نشــد به این لوایح رسیدگی شود. ان شاءا... 
در دستور کار این هفته شــورا مورد رسیدگی قرار 

می گیرد.

انگلیس علیه روسیه رزمایش 
سایبری برگزار کرد

نیروهای انگلیسی در بخشی از رزمایش سایبری 
خود علیه روســیه، قطع برق شــهر مسکو و کاخ 
کرملین را آزمایــش کردند.»ســاندی تایمز« از 
رزمایش سایبری نیروهای انگلیسی علیه روسیه 
خبر داد که یکی از اهداف آن قطع برق شهر مسکو 
عنوان می شود.این رزمایش با هدف آمادگی برای 
دفع حمله احتمالی روسیه به غرب انجام شد و به 
گفته دو منبع امنیتی انگلیــس، به نیروهای این 
کشور دستور داده شده توانایی های سایبری خود 
را تا حد خاموش کردن چراغ هــای کاخ کرملین 
 ارتقا دهند.این درحالی اســت کــه لندن مدعی

 است گزینه های پاســخ گویی به حمله احتمالی 
روســیه محدود اســت و شــامل حمله اتمی نیز 

می شود.

فعال توئیتری سعودی:
 روزنامه نگار سعودی شکنجه
 و سپس به قتل رسیده است

فعال توئیتری ســعودی اعالم کرد که خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربســتان شکنجه و سپس به 
قتل رســیده و تصاویر وی برای ولیعهد عربستان 
ارسال شده اســت. وی در ادامه توئیت خود گفت: 
ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این 
خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود 
او به عربســتان صحیح نیست.خاشقجی در پایان 
اعالم کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشــقجی 
را به طور کامل اعالم کند. شبکه الجزیره به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد که جسد »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار مشهور ســعودی در یکی از مناطق 
استانبول ترکیه پیدا شده است.گزارش های اولیه 
پلیس ترکیه حاکی است که »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد آل ســعود داخل کنسولگری 

عربستان در ترکیه کشته شده است.

بازجویی مجدد از همسر نتانیاهو 
به اتهام فساد مالی

»ســاره«، همســر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی، بار دیگر به اتهام فساد مالی 
مورد بازجویی قرار می گیرد.بر اساس این گزارش، 
بازجویــی از همســر نتانیاهو به خاطر اســتفاده 
شخصی از اموال دولت و مسئله خانه های نخست 
وزیر خواهد بود.طبق یادداشت اتهام تنظیم شده 
علیه همسر نتانیاهو، او طی ســال های 2010 تا 
2013 اقدام بــه خرید وعده هــای غذایی اعیانی 
از رســتوران های گران قیمت به ارزش 350 هزار 

شیکل از حساب های عمومی کرده است.

المانیتور مطرح کرد: 
 ثبت کومله به عنوان البی 

در وزارت دادگستری آمریکا
یک رســانه آمریکایی گــزارش داد که گروهک 
تروریســتی کومله، خود را به عنــوان یک عامل 
خارجــی قانونــی در وزارت دادگســتری دولت 
دونالد ترامپ به ثبت رسانیده است.بر اساس این 
گزارش، ایــن قانون، ویژه جــذب عوامل خارجی 
در این کشور برای البی گری و اعمال نفوذ قانونی 
در دولت آمریکا علیه اهــداف ویژه صورت گرفته 
اســت. »عبدا... مهتدی« ســرکرده این گروهک 
تروریســتی بعد از ثبت نام در وزارت دادگستری 
آمریکا به صراحت گفت که این اقدام برای حمایت 
از مخالفان ایران است.به نوشته این رسانه، شخصی 
دیگر به نام »صالح بایزیدی« )ســاکن کانادا(، به 
عنوان رابط رســانه ای بین آمریکا و کومله اینک 
درحال فعالیت رسانه ای در توئیتر و نوشتن مطالب، 
دیدار با مقام های آمریکایی و برگزاری جلســات 
 با اندیشــکده های تاثیرگذار در دولت این کشور

 است.
 وی در توئیتر خود را بــه عنوان نماینده کومله در 

آمریکا معرفی می کند.

 CFT ازخوان مجلس گذشت
وزارت خارجه عمان اعالم کرد:
لغو صدور روادید برای 

شهروندان عمانی مسافر ایران
وزارت امورخارجه عمان اعالم کرد که از این 
پس شهروندان این کشور می توانند بدون اخذ 
روادید به ایران سفر کنند.وزارت امورخارجه 
عمان با انتشار یک پســت  در صفحه توئیتر 
رسمی خود اعالم کرد: با توجه به روابط حسنه 
میان دو کشــور، مراجــع مربوطه جمهوری 
اســالمی ایران تصمیم گرفته اند به طور یک 
جانبه اخذ روادید ورود به این کشــور را برای 
شهروندان عمانی لغو کنند. وزارت امورخارجه 
عمان  همچنین تصریح کرد که گذرنامه های 
شهروندان این کشور هنگام ورود یا خروج از 
ایران ممهور نخواهد شد. این تصمیم از تاریخ 
دوم اکتبر )دهم مهرماه( اجرایی شــده است. 
پلیس ســلطنتی عمان نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که عالوه بر ایران، روسیه و چین برای ورود 
به عمان به عنوان گردشگر از تسهیالت جدید 

صدور روادید  بهره مند می شوند.

 درخواست »محسن هاشمی«
 از وزیر کشور

رییس شــورای اسالمی شــهر تهران از وزیر 
کشور درخواست کرد که نظر خود را در مورد 
مشمول بودن یا نبودن قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان برای شــهردار تهران را اعالم 
کند.محسن هاشــمی در خصوص اظهار نظر 
سخنگوی وزارت کشور در مورد شامل بودن 
شــهردار تهران در قانون عدم بــه کارگیری 
بازنشستگان، گفت : سخنگوی وزارت کشور 
چیز جدیدی را اعالم نکردند و ایشان نیز مثل 
ما منتظر هستند، درحقیقت در حال گرفتن 

نظر دو مرجع هستند. 
رییس شورای اسالمی شــهر تهران در پایان، 
افزود: ما از نظر قــا نونی نظر خــود را اعالم 

کرده ایم که شهردار می تواند بماند.

جزئیات جدید از حادثه 
تروریستی اهواز

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان 
با بیان اینکه مصوبات شورای تامین محرمانه 
است و به همین دلیل تاکنون نسبت به بیان 
این مصوبــات اقدام نکردیم و امکان انتشــار 
جزئیات را نداریم، گفت: شورای تامین استان، 
همه تدابیــر الزم در این باره را اندیشــیده و 
مصوبات جامع و کاملی داشته است و نیز در 
حوزه هماهنگی های امنیتی و انتظامی برنامه 
و مصوبات الزم، اقدام کاملی را انجام داده بود 
و برخــی اظهارنظرها در ایــن زمینه از روی 
بی اطالعی است.این توضیحات معاون امنیتی 
استاندار خوزستان، در واقع پاسخی است به 
برخی اظهارنظرها و انتقاداتی که اخیرا عملکرد 
شورای تامین را زیر ســوال برده بودند و بعضا 
نیز ادعا شده بود جلسه شورای تامین تشکیل 

نشده و تدابیر الزم اندیشیده نشده است.

 آغاز رسیدگی به شکایت 
دیگر ایران از آمریکا

دیوان بین المللی دادگســتری )ICJ(  که با 
نام دادگاه الهه نیز شناخته می شود با انتشار 
اطالعیه ای در پایگاه اینترنتی رســمی خود 
اعالم کرد: جلسات علنی رسیدگی به شکایت 
ایران علیه آمریکا به دلیل مســدود شــدن 
اموال بانک مرکزی ایــران در آمریکا از امروز 
آغاز خواهد شد و تا روز جمعه 12 اکتبر )20 
مهرماه( ادامه خواهد یافت.ایران پیش از این 
در سال 2016 دعوایی را علیه آمریکا به دلیل 
ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد 
عهدنامه مــودت مطرح  کرد کــه بنابر اعالم 
دیوان بین المللی دادگستری، جلسه استماع 
دعوی ایران در ارتباط با مصادره اموال بانک 
مرکزی از سوی دولت واشــنگتن در دادگاه 
عالی ســازمان ملل به صورت علنــی برگزار 

می شود .

حاجی دلیگانی
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 

 ســخنگوی قــوه قضائیه بــا تاکیــد بــر اینکه
  در برابــر جنگ روانی دشــمن نباید ناخواســته

 بــه آن دامــن بزنیم ،گفت: توجه شــود با نشــر 
 مطالب بــدون تعقل و احــراز صحــت در زمین 
دشــمن بازی نکنیم و عالوه بر گفتــار، به صورت 
عملی هــم در مقابل تبلیغات دشــمن بایســتیم 
 و جبهه دشــمن را در ایــن بخش نیــز ناکارآمد 

بگذاریم.
محسنی  اژه ای افزود: در چنین شرایطی وظیفه ها 
نیز متفاوت اســت و بنابر آنچه مقام معظم رهبری 
تاکید می کننــد باید در تمــام عرصه ها روحیه ای 
انقالبی داشت و حمله دشمن به ساختار اقتصادی 

جامعه را تبدیل به یک فرصت کنیم. 
اژه ای، در قبال نحوه مقابله با جبهه ســوم دشمن 
بیان کرد: باید از هر آنچه موجــب یأس و بدبینی 
مردم می شــود جلوگیری کنیــم و آنچه موجب 
 امید و تقویت باور مردم به آینده می شــود را نشر 

دهیم.

 در زمین دشمن
 بازی نکنیم

محسنی اژه ای: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تودیع و معارفه فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(

در زمین دشمن  بازی نکنیم

پیشنهاد سردبیر:

حســینعلی حاجی دلیگانی با بیــان اینکه 
موافقین تصویب قرارداد FATF می گویند که 
در صورت تصویب با اروپایی ها بهتر می توانیم 
کار کنیم، افزود: ما نباید برای خوش آمد این 
و آن کاری را انجام دهیم بلکه باید منافع ملی 
را در نظر بگیریم. عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در 
روزهای اخیر برخی  اینگونــه وانمود کردند 
که پایین آمدن قیمت ارز به دلیل در دستور 
کار قــرار گرفتن FATF در مجلس شــورای 
اســالمی بوده در حالی که این مسئله هیچ 
گونه ارتباطی با کاهش نرخ ارز نداشته است و 
در این راستا نباید به مردم اطالعات ناصحیح 
داد.وی با انتقاد از صدا و سیما نیز بیان داشت: 
رسانه ملی در خصوص FATF همانند برجام 
برنامه های روشنگری تهیه نکرد تا تبعات و آثار 

این قرارداد برای مردم تبیین و روشن شود.

 کاهش نرخ ارز
 ارتباطی با FATF ندارد

سید مصطفی میرسلیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

فرمانده کل سپاه گفت: گمشده، نقص و کمبود ما در 
کشور مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی سه 
ویژگی دارد یکی اینکه کار باید برای رضای خدا باشد 
دیگر اینکه همراه با تالش مضاعف و سخت کوشی 
باشــد و در آخر اینکه کار جهادی کاری اســت که 
مخالف یا دشمن داشته باشد و اینجا منظور دشمن 
خارجی و آمریکا نیست. آنها همیشه مخالف پیشرفت 

و آبادانی کشور ما هستند. 
وی افزود: یک نــوع از این مخالفت ها، مخالفت های 
درون ســازمانی،  عادت ها و ســنت هایی است که 
از گذشــته در آن سازمان نهادینه شــده است. لذا 
 سازمان موفق سازمانی اســت که مدیریت جهادی 
داشته باشد.  فرمانده کل ســپاه در ادامه سخنانش 
اظهار کرد: انقالب اســالمی یعنی حرکت بر مبنای 
اصول اسالمی و قوانین الهی ، ما در عرصه های مختلف 
اشتباهات قابل توجهی داریم که غالبا به دلیل این 
است که اصول رایج دنیا عموما غربی است و جایگزین 

اصول اسالمی شده است.

 »مدیریت جهادی«
 گمشده امروز کشور است

سرلشکر جعفری:

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
خصوص تصویب الیحه cft در مجلس گفت: 
این موضوع نشان داد مجلس در کمال آزادی 
تصمیم می گیرد.ســید مصطفی میرسلیم 
درخصــوص تهدیدهای پیامکــی که علیه 
نمایندگان صــورت گرفت و صــدای علی 
الریجانی را هم درآورد گفت: قطعا تهدیدات 
در تصمیم مسئوالن موثر نیســت و تجربه 
امروز هم نشــان داد که نمایندگان موافق و 
مخالف مستقل هســتند و بر اساس صالح 
کار، رای می دهند.میرسلیم در ادامه افزود: 
حال باید منتظر ماند تا ببینیم نظر شــورای 
محترم نگهبان در این خصوص چیست و در 
صورتی که موافقت کرد الیحه قانون می شود 
و در صورتی که مخالفت کرد و مجلس هم بر 
تصمیم خود پافشاری کرد به مجمع تشخیص 

ارسال می شود .

نمایندگان در آزادی و 
استقالل تصمیم گرفتند

پیشخوان

بین الملل

دفتر مقام معظم رهبری در پاســخ به نامه  رییس مجلس درباره   
بررسی کنوانسیون های مرتبط با FATF اعالم کردند که ایشان 
با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند.علی الریجانی در 
جلسه مجلس در پاسخ به اخطار نقوی حسینی، نماینده ورامین 
متن نامه ای را که دفتر مقام معظم رهبری درباره  الیحه FATF به 

رییس مجلس فرستاده بود را به شرح زیر قرائت کرد.

»جناب آقای الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی
با سالم و تحیت

در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( با بررســی لوایح چهارگانه 
به کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی به دنبال فرمایشات 
معظم له در دیدار نماینــدگان، مقام معظم رهبــری فرمودند: 

آنچه که من در دیــدار با نمایندگان راجع بــه لوایح چهارگانه و 
کنوانســیون ها گفته ام مربوط به اصل کنوانســیون ها بود و نه 

کنوانسیون خاص.
لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی 
خود را طی کند. تدبیر فوق قبال در زمان استفسار به طور شفاهی 

به جنابعالی ابالغ شده بود.«

FATF پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه الریجانی درباره  لوایح

  روز پر حاشیه بهارستان؛  

در   CFT ســخت  روز 
بهارستان

احتمال معرفی سه وزیر به مجلس
یک منبع آگاه در هیئت رییسه مجلس با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به مجلس، گفت: 
هنوز نامه ای برای معرفی وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی از سوی ریاست جمهوری به 
مجلس ارسال نشده است.وی افزود: احتماال رییس جمهور، محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر کار به 
مجلس معرفی می کند که در این صورت سه وزیر پیشنهادی کار، امور اقتصادی و صمت به مجلس معرفی 
خواهند شد.این درحالیست که فارس اعالم کرد: براساس اطالع برخی منابع دولتی در گفت وگو با فارس 
مشخص شد که »فرهاد دژپسند« برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز محمد شریعتمداری 
برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مجلس پیشنهاد خواهند شد.محمد شریعتمداری مسئولیت های 
متعددی داشته و سابقه حضور در دولت هشتم و یازدهم را در کارنامه دارد و اکنون نیز وزیر صنعت معدن 

و تجارت است که طرح استیضاحش نیز توسط هیئت رییسه وصول شده است.

واکنش واعظی به ادعای پناهندگی کارمند نهاد ریاست جمهوری 
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور درباره ادعای برخی رسانه ها مبنی بر پناهندگی یکی از کارکنان 
نهاد ریاست جمهوری گفت: این فرد به منظور کار کنسولی و بدون هیئت رسمی به کشور سوئیس سفر 
کرده و تاکنون بازنگشته است و خانواده اش بیش از دیگران پیگیر بازگشتش به کشور هستند.واعظی با 
تاکید بر اینکه این کارمند نهاد ریاست جمهوری به صورت فردی به سوئیس سفر کرده بود، افزود: در سفر 
کاری اخیر رییس جمهور به سوئیس هیچ شخصی همراه وی نبوده است.وی همچنین با اشاره به بررسی 
لوایح مرتبط با FATF  در مجلس اظهار کرد: ایران عضو FATF نیست و این چهار الیحه ای که در مجلس 
وجود دارد، ارتباطی به عضویت ما ندارد. رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه لوایح FATF در ارتباط با 
موضوع پولشویی است، افزود: اگر خواستار برقراری ارتباط بانکی با دنیا هستیم، باید استانداردهای الزم را 
در کشور داشته باشیم  و این چهار الیحه  چارچوب مناسب درباره  همکاری با کشورهای دنیا را به ما می دهد.

چهره ها

دستگیری مدیرعامل سکه 
ثامن

چشم ملت به خانه ملت

دستگیری کالهبردار 300 
میلیاردی علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2532 | October  08,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 مردم مراقب سکه ها و انواع مصنوعات
 تقلبی باشند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
 در کاهش مصرف کاالهای 

آسیب رسان
در برنامــه پنجم توســعه و در خصوص کاالهای 
آســیب رســان به ســامت جامعه، بند قانونی 
وجود دارد که طبق آن برای این کاالها عوارض و 
مالیات هایی باید در نظر گرفته شود. بر اساس ماده 
37 قانون برنامه پنجم توســعه، به منظور ارتقای 
ســامت عمومی جامعه، پیشــگیری و مقابله با 
بیماری ها و عوارض خطرساز سامتی که بیشترین 
هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند و برای وضع 
عوارض و افزایش مالیات کاالهای آسیب رسان، 
وزارت بهداشــت فهرســت اقدامات و کاالهای 
آسیب رســان به ســامت و داروهای با احتمال 
سوءمصرف و درصد عوارض برای این کاالها را در 
ابتدای هر سال توسط کار گروهی با مسئولیت این 
وزارتخانه و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع 
و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ســابق، تعیین و اباغ می کند. هم اکنون مالیات 
بر ارزش افزوده برخی از کاالهای آســیب رسان 
مانند بنزین و ســوخت هواپیما 20% و سیگار و 
محصوالت دخانی 12% است. بر اساس گزارش 
معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
کشــور، مالیات بر کاالهای آسیب رسان از جمله 
مالیات بر ارزش افزوده نوشابه های گازدار، آالینده 
های محیط زیست و سیگار افزوده شده است. به 
بیان دیگر، عاوه بر مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 
عمومی، به هر یک از ایــن کاالها درصدی اضافه 
شده که درآمد حاصل از آن به بخش های خاص 
اختصاص داده می شــود.60 درصد از درآمدهای 
حاصل از ارزش افزوده اضافه شده بر نوشابه های 
گازدار به وزارت بهداشت و 40 درصد آن به وزارت 
ورزش و جوانان جهت مصــرف در محل تعیین 
شده اختصاص یافته اســت. همچنین 50 درصد 
از درآمدهای حاصل از ارزش افزوده اضافه شــده 
بر سیگار به وزارت آموزش و پرورش و 50 درصد 
دیگر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص 

یافته است.

بازار

روغن ترمز

فراخوان شرکت در نمایشگاه گل 
و گیاه و فرآورده های کشاورزی

فراخوان حضور تولیدکنندگان گل و گیاه فضای 
باز در نمایشگاه گل و گیاه، نهاده ها و فرآورده های 

کشاورزی اصفهان منتشر شد.
بنا بر اعــام روابط عمومی ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان، تولیدکنندگان 
وفعاالن حــوزه های گل و گیاهــان فضای باز تا 
30مهر فرصــت دارند برای ایجــاد غرفه دراین 
نمایشگاه به مدیریت مجموعه باغ گل ها در میدان 
بزرگمهر، ابتدای خیابان سلمان فارسی مراجعه 
کنند.گل های آپارتمانی، کاکتوس و ساکولنت، 
گیاهان دارویی، انواع بــذر و اندام های تکثیری 
گل های زینتی و دارویی،فــرآورده های گیاهی 
دارویی، انواع گلــدان و ادوات و نهاده ها از جمله 
محصوالتی است که در این نمایشگاه عرضه می 
شود. نمایشــگاه گل وگیاه فضای باز همزمان با 
جشنواره بهار رنگ ها از 19تا25 آبان امسال در 

مجموعه باغ گل های اصفهان برگزار می شود.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران :
مردم مراقب سکه ها و انواع 

مصنوعات تقلبی باشند
آیت محمدولــی، رییس اتحادیه طــا و جواهر 
تهران با اشاره به برخی اخبار منتشر شده مبنی 
بر ورود دالالن ارز به بازار داللی سکه و طا گفت: 
در چند وقت اخیر بازار ارز شاهد تغییر و تحوالتی 
بود و بر همین اســاس نیز برخی از دالالن که در 
بازار ارز فعالیت داشتند حاال در بازار سکه نسبت 
به معامات ســرپایی اقدام می کنند که ریسک 
بسیار زیادی دارد و همین مسئله نیز باعث شده 

تا تعدادی سکه تقلبی وارد بازار شود.
 رییــس اتحادیه طــا و جواهر تهــران درباره 
چگونگی قیمت دهی سکه و طا به فروشندگان 
طا و سکه با توجه به عدم نرخ دهی سایت معتبر 
از ســوی اتحادیه و اعام غیر معتبر بودن سایت 
منتســب به اتحادیه گفت: اتحادیه برای ایجاد 
ســایت و فعالیت مجاز در فضای مجازی و اعام 
نرخ، اولویتی را در دستور کار قرار داده و به زودی 
این خأل رفع خواهد شد؛ هم اکنون نرخ سکه به 
صورت ســنتی و اعام قیمت بــه صورت تلفنی 
انجام می شود که به زودی به روش آناین اعام 

خواهد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت اصفهان:

 مشکالت کامیونداران
 در حال پیگیری است

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت اصفهــان می گوید: 
حدود 47 هزار راننده با حدود 3۸ هزار دستگاه 
کامیون جزو استان اصفهان هســتند و با توجه 
به تعداد آنها برای حل مشــکات این صنف در 
حال پیگیری هستیم.اســماعیل نــادری افزود: 
جلسات متعددی هم با مســئوالن استان برای 
رفع این مشکل تشکیل شده به طوری که از طرف 
استانداری اصفهان افزایش سهم الستیک از 10 
به 30 درصد برای این اســتان تقاضا شده است.

وی گفت: در چند روز اخیر، مشــکل الستیک 
خودروهای سبک حل شــد و حدود چهار هزار 
حلقه الستیک خودروهای سنگین نیز در استان 
اصفهان توزیع شده ضمن آنکه خریدهای زیادی 
توسط انجمن واردکنندگان الستیک برای تامین 
الستیک خودروهای ســنگین کشور انجام شده 
است.  نادری بیان کرد: 20 هزار حلقه الستیک 
خودروهای سنگین وارد کشور شده و از چند ده 
هزار حلقه الستیک موجود در انبارهای تملیکی 
گمرک های کشور، 13 هزار حلقه ترخیص شده 

است.

سفیر هند در تهران مطرح کرد:
 تعیین تکلیف مبادالت 

پولی - مالی ایران و هند
ســفیر هند در تهران در مــورد آخرین وضعیت 
اســتفاده از واحد پول ملی دو کشور برای انجام 
مبادالت تجاری گفت: در این زمینه گفت وگوها 
انجام شــده البته ســاز و کار اروپایی ها هم باید 
مشخص شود.ســائوراب کومار همچنین درباره 
اســتفاده از واحد پولی روپیه-ریال به جای دالر 
در مبادالت تجاری و اقتصــادی هم اظهار کرد: 
این موضوع مســئله مهمی اســت، در این مورد 
طرف ایرانی هم بایــد تاش کند، مــا از طرف 
ایرانی دعوت کرده ایم تا در جریان ســفر به هند 

موضوعات پیگیری شود.

روغن ترمز خودرو کاسپین مدل 
Dot 3 حجم 250 میلی  لیتر

 14,200
تومان

روغن ترمز خودرو آیسین مدل 
DOT4 ظرفیت 500 میلی لیتر

 62,000
تومان

روغن ترمز خودرو وورث مدل 
Dot 4 حجم 250 میلی لیتر

 99,000
تومان

با پایین آمدن قیمت دالر در بازار، انتظار می رفت 
تا برخی از اقامی که به واســطه مستقیم افزایش 
قیمت ها در بازار دالر باال رفته بود، کاهش قیمت 
داشته باشــد. یکی از این اقام مهم قیمت پروازها 
و بلیت هواپیماســت که البته به رغــم انتظارات و 
برخی از خبرها تا کنون کاهشی نداشته است. طی 
ماه های اخیر قیمت پروازهــا در همه ایرالین ها و 
مســیرها افزایش 70 تا صددرصدی داشته است؛ 
رخدادی که منجر به افت شدید تقاضا و پروازهای 
خالی از مسافر هواپیماها شد و در نهایت ایرالین ها 
با افزایش چند برابری قیمت ها عما به بهانه جبران 
ضرر حاصل از گرانــی ارز قیمت های نجومی را در 

تاریخ صنعت هوایی ایران ثبت کردند.
کاهش قیمت نداریم

احمد رســایی، مدیر داخلی یکــی از آژانس های 
هواپیمایی اصفهان به »زاینده رود« گفت: طی یک 
هفته اخیر هیچ گونه کاهش قیمتی در هیچ مسیری 
اتفاق نیفتاده است و همچنان قیمت ها به صورت 
شناور در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می 
شود. زیبا نقوی، مســئول فروش بلیت هواپیما در 
یکی دیگر از آژانس هــای هواپیمایی نیز در گفت 
وگو با »زاینــده رود« تصریح کــرد: قیمت ها در 
روزهای اخیر نه تنها کاهش نداشته بلکه در برخی 
از مسیرهای پر تردد مانند اصفهان مشهد برخی از 
آژانس ها به اســم بلیت های لحظه آخری و ارزان 
قیمت عما با همان نرخ آزاد اقدام به فروش بلیت 
می کنند. به گفته وی، کاهش قیمت ها در برخی از  
مسیرهای پر تردد تر مانند اصفهان- تهران چیزی 
در حدود ده تا 15درصد بوده؛ اما ســایر مسیر ها 

کاهشی نداشته است.
ایرالین ها همچنان در انتظار ارز نیمایی

یکی از مدیران آژانس های مســافرتی نیز با بیان 

اینکه نــرخ بلیــت پروازهای خارجی بــه ویژه در 
مسیرهای خاص در چند ماه گذشته، افزایش 70 
درصدی داشته است گفت:همزمان با کاهش نرخ 
ارز هیچ تغییری در نرخ پروازهای خارجی صورت 
نگرفته و این امر به دلیل نگرفتن ارز نیما توســط 
بسیاری از شرکت های هواپیمایی است. این صحبت 
ها در حالی مطرح می شــود که رضــا جعفرزاده، 
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری بر خاف 
صحبت های مدیران  آژانس ها معتقد است قیمت 
بلیت هواپیماها به طور طبیعی کاهش یافته و پایین 
آمدن نرخ ارز نیز در این کاهش تاثیرگذار بوده است.
جعفرزاده  با بیان اینکه به شکل طبیعی قیمت بلیت 
هواپیماها نسبت به شهریور ماه و مهر ماه ارزان تر 
شده است، گفت: به دلیل آن که آبان ماه جزو پیک 
ایام سال محسوب نمی شــود و ترافیک مسافرتی 
در این ایام وجود نــدارد، قیمت بلیت هواپیماها به 

ویژه در  مسیرهای داخلی ارزان تر شده است؛ اما بر 
خاف گفته های این مقام مســئول، اغلب مدیران 
فروش آژانس های مسافرتی نه تنها کاهش قیمت 
ها را تایید نمی کنند بلکه معتقدند همچنان عرضه 
و تقاضا در بازار به علت کاهش پروازها باالست و نرخ 

ها به صورت روزانه تعیین می شود.
انتظاراتی که همچنان برآورده نشده است
اگر چه بسیاری از انتظارات و روندها در بازار حاصل 
از بار روانی و هیجانات اقتصــادی مردم ایجاد می 
شود؛ اما به نظر می رســد باال نشینی قیمت های 
بلیت هواپیما همچنان ادامه دارد. بر اســاس آمار 
میزان مسافرت در بخش هوایی بسیار کاهش یافته 
و در خبرها عنوان می شــود که  این امر زمینه ساز 
زیان دهی بســیاری از شــرکت های هواپیمایی را 
فراهم کرده است؛ اما گشت و گذاری در بازار نشان 
می دهد که استقبال از سفرهای هوایی چندان هم 

کم نشده و بلیت ها معموال زودتر رزو می شوند، به 
همین دلیل به نظر می رسد بسیاری از آژانس های 
مسافرتی قیمت بلیت هواپیما را به همان افزایش 
60 درصدی رخ داده در ماه های گذشته به فروش 
می رســانند و فعا به گفته خودشان، قصدی برای 
کاهش قیمت بلیت هواپیماهــا ندارند. در همین 
زمینه، جنانــی، مدیر فروش یکــی از آژانس های 
هوایی اصفهان به »زاینــده رود« گفت: قیمت ها 
معموال بر اساس نرخ مصوب و عرضه و تقاضای بازار 
معین می شــود و به دلیل پر شدن اغلب سفرهای 
هوایی خبری از کاهش قیمت ها نیســت. به گفته 
وی، اغلب پروازها به مقصد هــای داخلی معموال 
پر هســتند و در صورت خالی مانــدن صندلی ها 
به صورت لحظه آخری به فروش رسیده و معموال 
سفرها با صندلی های خالی بسیار کم است. به رغم 
این رویه اما کاظم زاده، نماینده مجلس شــواری 
اســامی اخیرا از کاهش قیمت بلیــت پروازهای 
هوایی داخلی و خارجــی در روزهای آتی خبر داد 
و گفت: با توجه به کاهش نــرخ ارز به ویژه دالر در 
کشــور، در روزهای آتی قطعا باید شــاهد کاهش 
قیمت ها باشــیم.وی ادامه داد: به طور حتم به هر 
میزانی که نرخ ارز کاهش یابد، نرخ بلیت پروازهای 
هوایی نیز باید کــم شــود.رییس کمیته حمل و 
نقل مجلــس تصریح کرد: قطعا اگر شــرکت های 
هواپیمایی نسبت به تعدیل و کاهش نرخ بلیت های 
هواپیما اقدام نکنند؛ این مسئله به صورت ویژه در 
کمیسیون عمران مجلس مورد پیگیری قرار خواهد 
گرفت، زیرا این شرکت ها مکلف به کاهش قیمت ها 
هستند. حال باید دید همان گونه که البی ایرالین ها 
برای گرانی های چند برابری قیمت، بلیت مسافران 
را به چالش های قیمتی کشید آیا مسئوالن حمل 
و نقل کشور خواهند توانســت قیمت ها را به موج 
 واقعی بازار نزدیک و نرخ بلیت ها را کاهش دهند یا

 خیر؟

کاهش نرخ بلیت هواپیما از شایعه تا واقعیت
  باال نشینی قیمت پروازها ادامه دارد؛ 

با استعفای بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از سمت خود، »عظیمیان« جانشین وی شد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی،  با موافقت استعفای بهرام  سبحانی، حمیدرضا 
عظیمیان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه و محمود اسامیان به عنوان رییس هیئت 
مدیره انتخاب شــدند. همچنین محمود اکبری مزرعچه و بهمن عیاررضایی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره 

شرکت فوالد مبارکه منصوب شدند.

مدیرعامل جدید 
 فوالد مبارکه 
منصوب شد

عت
صن

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:
اعتماد عمومی باید افزایش یابد

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دولت برای پیروزی در این نبرد اقتصادی باید عاوه بر گسترش 
مراودات دیپلماتیک بین المللی، گامی مثبت در راســتای بهبود معیشــت مردم در داخل کشور بردارد 
و اعتماد عمومی را افزایش دهد.اصغر برشــان   اظهار کرد: توزیع و تزریق بســته های حمایتی و کوپن، 
جریان احتکاری و ضریب ســوء اســتفاده را از بین می برد. دبیــر اجرایی خانه کارگر اســتان اصفهان 
گفت: برای توزیع سبد حمایتی قشر کم درآمد و حداقل بگیران اعم از شــاغان و بازنشستگان اقدامی 
انجام نشده، حتی وعده توزیع کوپن برای کمیته امداد و بهزیســتی عملی نشد.برشان با اشاره به 240 
هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی اســتان اصفهان، افزود: بســیاری از این بازنشستگان حداقلی بگیر 
هســتند و مســتمری 70 درصد آنها بین 300 هزار تومان تا یــک میلیون و 200 هزار تومان اســت، 
 فقط 30 درصد آنها بیشــتر از این رقم دریافتی ماهیانه دارند که آنها نیز در شــرایط معیشتی دشواری

 هستند. 

قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاه های کشور:
از ریل های تولیدی ذوب آهن اصفهان، راضی هستیم

 قائم مقام معاونت ساخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های کشور به عنوان کارفرمای اجرای طرح های 
ریلی و نمایندگان قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( به عنوان پیمانکاران اصلی طرح ها، رضایت خود را از 
کیفیت ریل های تولیدی ذوب آهن اصفهان اعام کردند. خطیبی با ابراز خرسندی از همکاری های مشترک 
و تاریخی ذوب آهن اصفهان و وزارت راه و شهرســازی و نیاز خطوط ریلی کشــور به ریل تولیدی ذوب آهن 
اصفهان یادآور شد: ذوب آهن اصفهان قابلیت ها و توانمندی های خوبی داشته و تولید ریل توسط این شرکت از 
موفقیت های بزرگ اخیر صنعت کشور است. وی افزود: در بازدید فعلی خود از مراحل تهیه شمش و تست های 
الزم روی محصوالت ریلی در خط تولید ذوب آهن به اطمینان بیشــتر رسیدیم و امید است قدم های بعدی 
با سرعت بیشتر دنبال شــود. وی افزود: براساس اجرای تفاهم نامه ســه جانبه بین شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور، ذوب آهن اصفهان و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، ریل مورد نیاز پروژه 

چابهار- سرخس و میانه - تبریز نیز از این شرکت خریداری شد.  

»آنالیزا« اپلیکیشــن هوشمندی 
است که این امکان رو به شما میده 
تا به راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالیتون رو به دســت بگیرید و 
حسابداری شخصی خودتون رو انجام 
بدید.اپلیکیشن آنالیزا با استفاده از 
محتویات پیامک های بانکی شما، 
آنالیز خــودکار و دقیقــی از خرج 
و مخارج مالی بهتــون میده. آنالیزا 
فقط یک اپلیکیشن حسابداری یا 

حسابدار شخصی نیست. 

دستیار مالی آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی، انسجام بخشی 
و مدیریت شــرایط اضطرار در حــوزه مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و برق 
استان های مرکزی جنوب کشور با اباغ دفتر مرکزی مدیت 
بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو  به میزبانی شــورای 
هماهنگی مدیران بحران وپدافند غیرعامل صنعت آب وبرق 
اســتان اصفهان  در کمپ صحرایی، اردوی شبانه همراه با 
نمایشگاه و رزمایشــی  از  توانمندی های  صنعت آب وبرق  
استان های شرکت کننده  برگزارشد. در این نشست و اردوی 
شبانه، کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 
صنعت آب و برق ازاستان های اصفهان، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری، فارس،یزد و کهگیلویه و بویر احمد حضورداشته 
و به منظور آمادگی جهت مقابله با بحران های احتمالی به 
توان سنجی و ارزیابی خود  پرداختند.در اردوی شبانه برنامه 
ها و جلسات تخصصی با حضور معاون مدیر کل دفتر مرکزی 
مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو، مدیرکل  

بحران وپدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی  مدیریت 
منابع آب در کمپ صحرایی  و اردوی شــبانه در محدوده 
نیروگاه اصفهان برگزار شد و اعضای شرکت کننده  جلسات 
و نشست های دور میزی ، استانی، بین حوزه ای وتخصصی 

برگزار کردند. همچنین جمع بندی و یادآوری نکات مهم در 
نشست روز بعد با حضور کلیه شرکت کنندگان در شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان انجام  شد.در حاشیه اردوی 

شبانه، نمایشــگاهی از دســتاوردها و توانمندی های 
شرکت های حوزه صنعت آب و برق درمواجهه با بحران های 
احتمالی به نمایش گذاشته شــد و کارشناسان مربوطه به 
انتقال تجربیات گذشته  پرداختند، ضمن اینکه مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان، مهندس شیشه 
فروش ضمن بازدید از ماشین آالت ونمایشگاه توانمندی 
صنعت آب وبرق در کارگاه آموزشــی، عاوه بر برشمردن 
الزامات مدیریت شــرایط اضطــرار  در راســتای بحران 
وپدافند غیر عامــل، به انتقال تجربیــات  وآموزش تاکید 
کرد. جهانبخشی، عضو کارگروه تخصصي مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل در امور آب و آبفــا با توجه به تهدیدات 
وبحران های احتمالی، تشــکیل چنین نشســت هایی را 
موثر دانسته و بر ادامه آن  تاکید کرد و عنوان داشت که با 
دستور واباغ دفتر مرکزی برنامه ریزی برای تقسیم بندی 
 همه مناطق بــرای اجرای چنین برنامه هایی اقدام شــده

 است.

 برگزاری نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافندغیر عامل صنعت آب و برق 
منطقه مرکزی جنوب کشور
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اجراييه
7/279 شماره اجراییه:9710426797100125  شماره پرونده:9609986797100767 
شــماره بایگانی شــعبه:960767 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096797100095  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976797100211 محكوم 
علیه احسان آهنج به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال) 200/000/000 ریال( بابت وجه سفته و مبلغ 2/670/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/11/14 لغایت زمان اجرای حكم بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی و نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان مازیار عباسی فرزند 
مسعود به نشانی استان گیالن شهرستان بندر انزلی شهر بندر انزلی شهرک صنعتی انزلی 
خ رسالت صنایع چوب 1 و نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 255839 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهید حججی( )413 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/280 شماره اجراییه:9710426797100126  شماره پرونده:9609986797100766 
شــماره بایگانی شــعبه:960766 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096797100094  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976797100210 محكوم 
علیه احسان آهنج به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال) 200/000/000 ریال( بابت وجه سفته و مبلغ 2/620/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/11/14 لغایت زمان اجرای حكم بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی و نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان مازیار عباسی فرزند 
مسعود به نشانی استان گیالن شهرستان بندر انزلی شهر بندر انزلی شهرک صنعتی انزلی 
خ رسالت صنایع چوب 1 و نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 

مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 255841 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهید حججی( )413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460351400027 درخواســت:  شــماره   7 /282
9609980351400360 شماره بایگانی شــعبه: 960408 خواهان آقای حسن امهدی 
با وکالت آقای امیر حسین شیرانی دادخواستی به طرفیت خدیجه شاهینی و نادر صادقی 
و اکبر نهایت فخار و رباب عاقلیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تفكیک 
آن و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه و خسارت تاخیر در تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
ارجاع و به کالســه 960408 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/8/20 و ساعت 9 
تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نظانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. )آدرس: اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 205( 
م الف:247802 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراييه

7/283 شــماره پرونــده: 139704002121000398/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000054 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700514 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/07 آگهــی ابالغ اجرائیه پرونــده اجرایی 9700514 بدین وســیله به آقای 
عبدالكریم نقدعلی ، نام پدر: تقی ، تاریخ تولد 1322/01/05 شماره ملی:1141426935 
شماره شناسنامه: 64 به نشانی: خمینی شهر بلوار توحید دوشنبه بازار جنب مدرسه باهنر 
روبروی آشپزخانه پیمانی ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول 
مبلغ 171/369/500 ریال به استناد رای کمیسیون 77 شهرداری به شماره 97/2/4032- 
1397/4/13 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700514 در این 
اداره تشكیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/06/18 مامور ابالغ واقعی به شما مقدور 
نبود لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف : 261227  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراييه

7/284 شــماره پرونــده: 139704002121000439/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000056 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700563 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/10 آگهــی ابالغ اجرائیه پرونــده اجرایی 9700563 بدین وســیله به آقای 
عبدالرضا پرهام نیا ، نام پدر: عزیزاله ، تاریخ تولد 1348/05/03 شماره ملی:1140147331 
شماره شناسنامه: 14857 به نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری کوی توحید کدپستی 
8184713571 ابالغ می شــود که شرکت صنایع معدنی شــهاب سنگ جهت وصول 
مبلــغ 500/000/000 ریال به اســتناد چــک شــماره 702056/20- 1395/8/20 و 
702057/57-1395/8/30 بانک ملت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
بایگانی 9700563 در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/06/24 مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. م الف : 260660  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633606256 ابالغنامــه:  شــماره   7 /285

9709983633600472 ، شماره بایگانی شعبه: 970478 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/07 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای هوشنگ برون فرزند حسینقلی 
،خواهان آقای اکبر منتظری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هوشنگ برون ، به خواسته 
الزام به تنظیم سند رســمی ملک و جلب ثالث مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633600472 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/05 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :260095 محمود زمانیان نجف 
آبادی منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراييه

7/286 شــماره پرونــده: 139704002121000401/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000053 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700517 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/07 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700517 بدین وسیله به آقای حسین 
شایان ، نام پدر: منصور ، تاریخ تولد 1352/05/20 شــماره ملی:5499568081 شماره 
شناسنامه: 14 به نشانی: خمینی شهر بلوار توحید تی بی تی دفتر بیمه ایران ابالغ می شود 
که شهرداری مرکزی خمینی شــهر جهت وصول مبلغ 5/520/000 ریال به استناد رای 
کمیسیون 77 شهرداری به شــماره 96/2/9060- 1396/6/26 علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700517 در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/06/18 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف : 261228  

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراييه

7/287 شــماره پرونــده: 139704002121000396/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000055 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700512 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/09 آگهــی ابــالغ اجرائیه پرونــده اجرایــی 9700512 بدین وســیله به 
آقای محمدعلی حاج هاشــمی ، نــام پدر: اســداله ، تاریخ تولد 1355/04/22 شــماره 
ملی:1141096404 شماره شناسنامه: 941 به نشانی: خمینی شهر بلوار ش بهشتی کوی 
شفیعی پالک22 ابالغ می شود که شــهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ 
278/760/000 ریال به استناد چک شــماره 1299/466174/29- 1397/5/29 بانک 
ملت علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700512 در این اداره 
تشكیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/06/18 مامور محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بســتانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. م الف : 261293  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/288 کالسه پرونده:227/97 ،شماره دادنامه:1185-97/5/17 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: امین رنجبر نشانی: خمینی شهر 
پاســداران کوی آزادگان ک7 پ8 ؛ خوانده: افراز ایران پرســت بداغی نشانی: مجهول 
المكان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای امین رنجبر به طرفیت آقای افراز ایران پرست بداغی به خواسته 
مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 069170 به تاریخ 96/9/4 
عهده بانک رفاه کارگران شــعبه خام طالش به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/5/10 و عدم حضور خوانده در 

جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینكه از ناحیه خوانده دلیلی که حكایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/5/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حكم که توسط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
یكصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 262138 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )361 کلمه، 4 کادر(
ابالغ 

7/289 شماره نامه: 1397009001007716 ، شماره پرونده: 9609983634800477 
، شماره بایگانی شــعبه: 960669 ، تاریخ: 1397/07/10 نظر به اینكه در پرونده کالسه 
960669 آقای علیرضا قانیان ســبدانی فرزند غالمعلی متهم می باشــد به جعل اسناد 
رسمی موضوع شــكایت آقای پژمان محمد پوران فالح فرزند شــریف با توجه به ارائه 
نظریه کارشناسی توســط کارشــناس به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت هفت روز 
جهت مالحظه نظریه کارشناســی و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در شعبه 104 کیفری 
خمینی شــهر حاضر شــوید بدیهی اســت در صورت عدم حضور شــما در وقت مقرر 
 فوق  ابالغ شــما قانونی محســوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 261852  یداله زمانی رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو خمینی شهر  )118 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/290 شماره: 1754/97 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 05:40 بعدازظهر روز شــنبه 
مورخه 1397/08/26 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: تقی سعدی ، نام پدر: 
کربالیی محمد با وکالت مریم مشتاقی ، نشانی: خمینی شهر کشتارگاه خ سعدی پالک2، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســین یادگاری ، نام پدر: عباس ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یكی 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: 262139 

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/298 شماره ابالغنامه: 9710100354305172 شماره پرونده: 9609980360101382 
شماره بایگانی شعبه: 970636  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای امیر حسین یوسفی، 
شكات آقایان محمد سلیمانی و رسول داسه مه شكایتی به طرفیت متهم آقای امیر حسین 
یوسفی به اتهام مشارکت در ایراد جرح با چاقو مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
458(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980360101382 شعبه 117 و بایگانی 
970636 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/08/22 ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شكات مراتب 
یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:247934 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )176 

کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء
7/281 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تكلیــف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000131 مورخ 1397/05/30 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي مجتبي 
اصالني فرزند عباسقلي بشماره شناســنامه 11 صادره از فریدونشهر در  شش دانگ یک 
باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 35.40 متر مربع، تحت پالک ثبتي 2948 فرعی 
از 238 اصلی مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شریعتی، نبش کوچه شهید انیكازی، بخش 13حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي عیدی محمد رحیمی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000118 مورخ 1397/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي گودرز 
میرزائي فرزند درویش بشماره شناســنامه 213 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 753.90 مترمربع تحت پالک 7 فرعی از 71 اصلي مفروز و مجزی شده 
از 71 اصلی واقع در فریدونشهر، روستاي دورک، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي )شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000140 مورخ 1397/06/21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اسالمي ایران به نمایندگي وزارت دفاع و پشــتیباني نیروهاي مسلح رده بهره بردار سپاه 
پاسداران ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر با شناسه ملی 14002307660 در شش دانگ 
یک باب ساختمان)پایگاه بسیج چقادر( بمساحت 234 مترمربع، تحت پالک 23 فرعی از 
236 اصلی، مفروز و مجزی شده از 1 فرعي از 236 اصلي، واقع در فریدونشهر، روستای 
چقادر، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

محمدرضا فوالدی محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/16

م الف: 251291  محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
مفاد آراء

7/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 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 شــماره 1700و1701و1702 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای حسن کریمشاهی 
بیدگلی فرزند حسین شماره شناســنامه 120 نسبت به دو دانگ مشــاع و خانم صغری 
کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن شماره شناســنامه 220 نسبت به دو دانگ مشاع و خانم 

عذرا کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن شــماره شناسنامه 129 نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یكبابخانه به مساحت 234/30 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره 
5و6و7 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 91 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از مالكین رســمی خانمها جمیله مقنی باشیان و 

صدیقه کریمشاهی
2- رأی شــماره 1703 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای اصغر نائینی بیدگلی فرزند قاسم 
شماره شناســنامه 1250196701و خانم معصومه دشــتی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناســنامه 6190008054 )بالمناصفه(، ششــدانگ یكبابخانه به مســاحت 146/77 
مترمربع شــماره پالک 10 فرعی مجزا از شــماره 5 فرعی از پالک 310 اصلی واقع در 
اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالكین رسمی قاسم نائینی 

و شوکت شومالی
3- رأی شــماره 1705 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای حسن نائینی بیدگلی فرزند قاسم 
شماره شناســنامه 1260 و خانم زهره غالم زاده بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 
1250085012 )بالمناصفه(، ششدانگ یكبابخانه به مساحت 66 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 310 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالكین رسمی قاسم نائینی و شوکت شومالی
4- رأی شــماره 1710 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای مجتبی دهقانــی بیدگلی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 135 ششدانگ قســمتی از یكبابخانه به مساحت 31 مترمربع 
شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره باقیمانده 1 فرعی از پالک 521 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالكین رسمی علی اکبر کچوئی 

و فاطمه پاسبانزاده بیدگلی
5- رأی شماره 1711و1712 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای مهدی مقری بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 43 و خانم سمیه ستاری آرانی فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 
12103)بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یكباب مغازه به مساحت 12/78 مترمربع شماره 
پالک 20 فرعی مجزا از شماره قسمتی از مشــاعات 9 فرعی از پالک 2378 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6- رأی شماره 1717و1718 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای عباس حاجی پور مفرد آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 10808و خانم محبوبه فخرآبادی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 297)بالمناصفه( ، ششدانگ یكباب حصار و طویله به مساحت 210 متر 
مربع شماره پالک 3208 فرعی مجزا از شــماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواســطه از مالكین رسمی ورثه 

رضا فخرآبادی 
7- رأی شــماره 1719 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای مرتضی خسروزاد فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 95 ششدانگ یكبابخانه به مساحت 364/65 مترمربع شماره پالک 4155 
فرعی مجزا از شماره 1246 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالكین رسمی حسین و علی اکبر توکلی
8- رأی شــماره 1723 مورخ 97/06/18 هیأت : آقای عباس خــاص فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 595 ششدانگ یكبابخانه به مســاحت 147/30 مترمربع شماره پالک 
6276 فرعی مجزا از شــماره 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمكار 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی مرتضی متولی 

بیدگلی
9- رأی شــماره1722 مورخ 97/06/18 هیــأت : آقای عباس خــاص فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 595 ششدانگ یكبابخانه به مســاحت 150/25 مترمربع شماره پالک 
6277 فرعی مجزا از شــماره 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمكار 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی مرتضی متولی 

بیدگلی
10- رأی شماره 1713 مورخ 97/06/17 هیأت : خانم عاطفه ستاره فرزند حسن شماره 
شناسنامه6190064541 ششدانگ یكبابخانه به مســاحت 130مترمربع شماره پالک 
1341 فرعی مجزا از شماره 1127 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک مشاعی.
11- رأی شماره 1709 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای امیر حسین نجاریان نوش آبادی 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 161 ششدانگ یكبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره 
پالک 591 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی امراله شكرائیان.
12- رأی شماره 1708 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای علی اکرمی زاده فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه16287 ششدانگ یكبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 592 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آبــاد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی سیمین تاج رزاقیان.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/07/16

 م الــف: 251888 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد و امالک
 آران و بیدگل

تحديد حدود اختصاصی
7/276 شــماره صادره : 1397/42/523946-1397/7/10 نظر به اینكه به موجب رای 
شــماره 1864 مورخ 1397/03/29 صادره از هیات قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یكبابخانه پالک شماره 4483/4097  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابوالقاسم رفیعی فرزند شمسعلی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با استناد  به ماده 
13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1397/08/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 261569 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

7/277 شماره اجراییه:9710426794700194  شماره پرونده:9709986794700059 
شــماره بایگانی شــعبه:970059 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794700068  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976794700413 محكوم 
علیهما 1- امیر آقادادی 2- عباس آقادادی هر دو به نشانی مجهول المكان محكومند به 
پرداخت بالمناصفه به پرداخت 131/440/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/093/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/02/09 لغایت 
تاریخ اجرای حكم در حق خواهان مهدی قربانی فرزند قاسمعلی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ آتشــگاه خ وحدت کوچه مهر پالک 6-4 کدپســتی 8185858541 و 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 255834 شعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )404 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
7/278 شماره اجراییه:9710426794700108  شماره پرونده:9609986794700207 
شماره بایگانی شعبه:960207 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794700689 محكوم علیه مهدی رضایی به نشانی مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/342/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک 95/03/25 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق خواهان اصغر کریمی فرزند 
عباسعلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان میدان امام حسین خ باب الرحمه ساختمان 
احرار واحد 3  پ 3 ک.پ 8136644946 ک.م  5499861285 همراه 09395079671 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 255836 شعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/305 کالسه پرونده:718/97 ،شماره دادنامه:989 -97/05/25 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
11 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمدعلی رضایی ، نشانی: خمینی شهر خ 
امیرکبیر ادریان کوچه شماره 16 ؛ خوانده: لیال هارونی ، نشانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدعلی رضائی به 
طرفیت خانم لیال هارونی به خواســته تقاضای مبلغ 160/000/000 ریال وجه نقد بابت 
5 فقره سفته به شماره 653842 مورخ 97/2/30 و 383400 مورخ 97/2/30 و 330718 
مورخ 97/2/30 و 567668 مورخ 97/2/30 و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق 
سفته و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت ایراد هرگونه دفاعیات و استظهار 
از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینكه خوانده دلیلی در جهت پرداخت وجه 
سفته ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی و 307 تا 306 قانون تجارت و مواد 9 و 18 و 19 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــاده 1258 قانون مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3060000ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته ها لغایت اجرای حكم که در زمان اجرا 
بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  محاسبه می 
گردد در حق خواهان محكوم 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: 262662  یداله 
زمانی قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )314 کلمه، 3 کادر(
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توقف آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 داروهای کم و پرمصرف
 رو به تاریخ انقضا در  راه بازار 

داروساز یکی از داروخانه های بزرگ شبانه روزی 
در اصفهــان، با ذکر نام چند داروی اساســی که 
کمبود آنها دغدغه بزرگی را در این صنف به وجود 
آورده است، اظهار کرد: به عنوان مثال »وارفارین« 
جزو داروهایی است که مصرف آن برای بیماران 
قلبی، واجب و ضروری است، اما به دلیل تحوالت 
ارزی، کمبود آن بیماران را با مشکل مواجه کرده 
است و یا داروهایی که برای افراد مبتال به صرع و 
تشنج تجویز می شــود.وی داروهای پر تقاضایی 
نظیر ضد قارچ »کلوتریمازول« را تا جایی نایاب 
عنوان کرد، که به طور ســهمیه بندی و در تعداد 
کم در بین داروخانه ها توزیع می شود.داروســاز 
درمانگاه شبانه روزی اصفهان، از داروهای خاص 
همچون داروهای هپاتیــت و موردنیاز بیماران 
پیوندی نام برد و افزود: برخی از این داروها حتی 
در داروخانه های مطرح و مرجع کشــور یا حتی 
مرکز پیوند ایران و شیراز نیز یافت نمی شود، این 
در حالی اســت که چنین داروهایی نیاز ضروری 
بیمارانی اســت که عمل پیوند انجــام داده اند و 
مصرف نشدن این دارو می تواند منجر به رد پیوند 

توسط بدن و از بین رفتن بیمار شود.

توقف آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در اصفهان

رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه 8 
کانون در اصفهان شناسایی شدند، گفت: اقدامات 
قرنطینه ای و معدوم سازی ها انجام شده و در حال 
حاضر حدود یک هفته اســت که هیچ گزارشی 
مبنی بر بــروز این بیماری نداشــته ایم.علیرضا 
رفیعی پور اظهار کرد: در سال 95 بیماری آنفلوانزا 
وارد کشور شد و تعدادی از استان ها را درگیر کرد 
و در سال 96 هم ادامه همان بیماری متاسفانه به 
بسیاری از استان ها خسارت وارد کرد.وی افزود: 
سال قبل برای اینکه موضوع آنفلوانزا در سال 97 
به طغیان نرسد، پیشــنهادهای جدیدی در کنار 
رصد، پایش، تشخیص، معدوم سازی و محدودیت 
شعاع بیماری را اعمال کردیم که واکسیناسیون 
دام بود. وی در رابطه با بروز این بیماری در اصفهان 
گفت: در مجموع 8 کانون در اصفهان معرفی شده 
و اگر به شکل طغیانی باشد قابل کنترل نیست؛ 
اما در این 8 کانون این بیماری کنترل شــده و 
همکاران ما با شناسایی مکان و واکسیناسیون 

آن را کنترل کرده اند.

فرمانده انتظامی مبارکه خبر داد:
کشف انبار میلیاردی احتکار 

روغن و فیلتر خودرو در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه اظهار کرد: 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان مبارکه از احتکار 
یک محموله روغن و فیلتر هوای خودرو در انباری 
مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
سرهنگ احمد نیکبخت،  افزود: پس از هماهنگی 
با مقام قضائی از محل بازرسی شد که تعداد 8 هزار 
و ۱8۱ عدد انواع روغن و فیلتر هوا کشف شد.این 
مقام انتظامی با اشــاره به دستگیری یک نفر در 
این رابطه ادامه داد: ارزش محموله کشف شــده 
 توسط کارشناســان ۲ میلیارد ریال اعالم شده 

است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 چهار میلیون ایرانی 

مواد مخدر مصرف می کنند
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
اینکه دو میلیون و 8۰8 هزار نفر مصرف کننده 
مســتمر مواد مخدر در سال گذشــته بوده اند، 
گفت: مجموع مصرف کنندگان مستمر، تفننی 
و معتادان در کشور به حدود چهار میلیون نفر 
می رسد.پرویز افشار افزود: به عبارت دیگر کسی 
که در عمرش حتی یک بار برای سرماخوردگی 
هم مواد مصرف کرده باشــد، جزو گروهی که 
تجربه مصرف دارند، قــرار می گیرد. برای مثال 
قدیمی ترها معتقد بودنــد تریاک برای کاهش 
سرفه و ... موثر اســت؛ البته بی تاثیر هم نیست 
اما به چه قیمتی؟ کاهش ســرفه به خاطر یک 
ســرماخوردگی با هزینه معتاد شــدن معقول 
نیست.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه 
داد: تعداد افرادی که در این کشور تجربه مصرف 
مواد مخدر به شــکل تفننی یا مستمر دارند، به 
عالوه معتادان نیازمند درمان، در مجموع حدود 
چهار میلیون نفر هستند. در این آمار افرادی که 
در عمرشان حتی یک بار مواد مصرف کرده اند 

هم قرار می گیرند. 

امروز روز جهانی کــودک اســت؛ روزی که البته 
سال هاست به بهانه آن جشــن و برنامه های اسم 
و رســم داری برگزار می شــود، از جنگ شادی تا 
جشــن های عروســکی و موزیکال؛ اما معموال روز 
کودک تنها به همیــن یک روز و مناســبت های 
خاص در شهر خالصه می شود و بعد از آن مشکالت 
رنگارنگ حوزه کودکان چه در سطح شهری و چه 
اجتماعی باقی می ماند؛ اگر چه این روزها به دلیل 
تغییر سبک زندگی خانواده ها به سمت تک فرزندی 
عمال امکانات بیشــتری در اختیار کــودکان قرار 
می گیرد؛ اما در مقابل زیاد شــدن مشغله والدین و 
البته ســرگرمی های الکترونیکی عمال کودکان را 
از دنیای بچگی و بازی دور کرده است. کودکان در 
دنیای امروز با موجی از تغییرات و مشکالت مواجه 
هستند که نه والدین شان از آنها دید درستی دارند 
و نه مســئوالن برای آنها برنامه ای مدون طراحی 
کرده اند . شاید یکی از اصلی ترین چالش های پیش 
روی کودکان امروز، مســئله بازی کردن است. نه 
فضای شــهری و نه خانه ها، نمی توانند جوابگوی 
هیجانات و انرژی های بازی های کودکانه باشــد 
و به همین دلیل بچــه ها این روزهــا ترجیح می 
دهند به بازی هــای کامپیوتــری و تلویزیون پناه 
ببرند و در نهایت والدین نیز از این روند آرام و بدون 
دغدغه راضی تر به نظر می رســند؛ اما آنچه که از 
این روند حاصل شده، مشــکالت جسمی و روحی 
کودکانی اســت که انرژی و توانایی های خود را به 
پای سهل انگاری والدین و مسئوالن هدر می دهند.

نقش مهم بازی در سالمت کودکان
به عقیده روان شناسان، بازی در کودکی می تواند 
زمینه ساز رشد عقلی و جسمی در بزرگسالی شود. 
رابطه بازی و یادگیری بسیار تنگاتنگ است، در واقع 
بازی و یادگیری، فعالیت هایی جداگانه نیســتند 
بلکه در هم تنیده انــد. بازی، آزمایشــگاه کودک 
است که با آن دنیا را محک می زند. نسرین زمانی، 
روان شــناس بالینی معتقد است که بازی می تواند 
تاثیر عمیقی بر رشــد اجتماعی و ذهنی کودکان 
داشته باشد.این روان شناس خاطرنشان کرد: بازی ها 
می توانند تاثیر عمیقی بر رشد اجتماعی، ذهنی و 
تعامالت کودکان با اطرافیان  داشته باشند و کودک  
از طریق بــازی، قواعد زندگی و رقابــت با دیگران 
را آموخته و تمرین می کنــد. همچنین بازی های 

دوران کودکی به جلوگیــری از چاقی کمک کرده 
و اعتماد به نفس کودک را حفظ می کند.وی ادامه 
داد: از جمله یادگیری هایی که کودکان حین بازی 
فرامی گیرند، می توان به یادگیری های شــناختی، 
اجتماعی و فردی، رشد دایره لغات، یادگیری ذهنی، 
ابتکاری و خالقیت اشاره کرد.زمانی افزود: کودکان 
از طریق بازی، مهارت های شناختی خود را گسترش 
می دهند مانند حل مســئله یا مهارت های ریاضی.

وقتی وانمود می کنند که صاحب یک فروشگاه مواد 
غذایی هستند، از طریق بازی، توانایی های فیزیکی 
خود را تقویت می کنند ماننــد حفظ تعادل بدن و 
یاد گرفتن  واژگان جدید. مهارت های اجتماعی را 
در خود تقویت می کنند مثل وقتی که بازی دزد و 

 پلیس را انجام می دهند.
فقر امکانات شهری برای بازی کودکان

سال گذشــته یکی از اعضای شورای شهر اصفهان 
اعالم کــرد که ســرانه فضای بازی در شــهر برای 
کودکان تنها هفت سانتی متر است. این آمار اصفهان 

را جزو شــهرهای فقیر در این زمینه قرار داده،هر 
چند شــهردار اصفهان اخیرا اعالم کرده است که 
اصفهان شهر دوســتدار کودکان است و به همین 
منظور تســهیالت و امکانات زیادی در شهر برای 
کودکان فراهم شده است و البته اگر چه نمود عینی 
این صحبت های شــهردار را می تواند در پارک ها 
و فضاهای سبز شــهری دید؛ اما شلوغی پارک ها و 
کمبود آن در نقاط شلوغ شهر نشان از کمبود فاحش 
فضاهای بازی دارد و البته آنچه در البه الی همین 
اسباب بازی های رنگ و وارنگ مغفول مانده، نبود 
خالقیت و استاندارد ســازی فضاها برای استفاده 
همه گروهای سنی کودک و نوجوان است. فضاهای 
بازی در پارک ها اغلب محدود به چند تاب و سرسره 
رنگارنگ می شود؛ اما جای خالی وسایلی که به نوعی 
خالقیت و  نوآوری در کودکان را بیدار کنند در پارک 
ها خالی است.حتی فضاهای باز برای بازی های پر 
تحرک کودکانه که مناسب سازی و ایمن شده باشد 
هم در پارک ها کم پیدا می شود و همین دلیلی است 

تا فضای پارک ها برای کودکان خسته کننده باشد.
کودکان در سیطره دنیای مجازی

یکی از مســائل بحرانی امروز دنیای کودک، هجوم 
رنگارنگ و جــذاب دنیای تصویر بــه فضای بازی 
آنهاست. کارتون ها و بازی های یارانه ای به قدری 
برای کودکان جذاب هستند که والدین کار سختی 
برای جدا کردن کودکان از این دنیا و وارد کردن آنها 
به فضای بازی های واقعی دارند. حتی در جمع های 
کودکانه نیز وسایل بازی های الکترونیکی طرفدار 
بیشــتری دارد و نتیجه این مســئله این است که 
کودکان به جای خاله بازی، قایم باشک، تیله بازی و 
لی لی، بیشتر با بازی های رایانه ای، تبلت و آخرین 
مدل های اسباب بازی های الکترونیک خو گرفته اند؛ 
البته در این سیر پر از اشتباه، نباید از نبود امکانات و 
محبوس شدن کودکان در فضاهای کوچک آپارتمان 
ها و مهدهای کودک غافل شد؛ معضلی که اهمیت 
فضاهای باز و پارک ها را در شهرهای بزرگ افزایش 

می دهد.

کودکانه های گمشده درسایه شهرنشینی
پریسا سعادت  به بهانه روز جهانی کودک؛  

اجراييه
7/291 شماره اجراییه:9710426795800074  شماره پرونده:9609986795800903 
شــماره بایگانی شــعبه:960903 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795800038  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976795800479 محكوم 
علیه بختیار حیدری فرزند حسین به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1388/01/20 تا زمان وصول با 
احتساب نیم عشر حق اجرا در حق محكوم له رضا شاهعلی رصاف فرزند محمد به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان سه راه ملک شهر خ آزادی نبش کوچه شقایق ساختمان ایلیا 
واحد 7 طبقه چهارم با وکالت سید مصطفی ملكیان فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان 
خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشــت غربی قبل از چهار راه گلزار دفتر وکالت محمود 
رضا حمیدیا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 255842 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 

حججی( )435 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/292 شماره اجراییه:9710420350700175  شماره پرونده:9609980350700246 
شماره بایگانی شعبه:960291 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 
9609970350701543 محكوم علیهم 1- مرتضی صفرعلی زاده فرزند علی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی خ رسالت کوچه سعدی ســاختمان پولوتون واحد 1 ، 2- حسین 
کاظم زاده خوراسگانی فرزند حیدر علی به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
جی خیابان الله کوی بهار 1 بن بست نیلوفر ساختمان آخر طبقه اول پالک 60، 3- اکبر 
صفر علی زاده فرزند علیرضا به نشانی مجهول المكان 4- قاسم علی دهقانی فرزند قدیر 
علی به نشــانی اصفهان خ جی ک گلخانه ک گل پالک 11 محكومند به پرداخت مبلغ 
473/928/343 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه وجه از تاریخ سررسید چک 
1395/11/12 تا زمان پرداخت اصل خواســته بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه دســتمزد 
وکال که پس از محاســبه از طریق اجرای احكام مدنی به حیطه وصــول در خواهد آمد 
و هزینه دادرســی به مبلغ 15/437/492ریال در حق محكوم له بانــک مهر اقتصاد به 
 نشانی استان مرکزی شهرستان اراک میدان شهدا سرپرســتی استان مرکزی با وکالت 
حمید خرمیان اصفهانی فرزند عبدالرســول به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 4 باغ 
عباسی ابتدای خیابان ســید علیخان جنب مســجد الهادی طبقه فوقانی کتاب فروشی 
مرکزی دفتر وکالــت و نیز پرداخت حق االجــرای دولت در حق صنــدوق دولت )رای 
غیابی می باشد(. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
 چنانچه خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 

میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 255804 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )537 

کلمه، 5 کادر(
اجراييه

7/232 شماره اجراییه:9710426794500156  شماره پرونده:9609986794500867 
شــماره بایگاني شــعبه:960867 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794500136 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976794500287 محكوم 
علیه فریدون توجه فرزند مرتضي به نشــاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه 8 فقره چک به شماره هاي 474159  
مورخ 88/07/01 و 474160 مورخ 88/08/01  و 474161 مورخ 88/09/01 و 474158 
مورخ 88/06/01 و 474157 مورخ 88/05/01 و 474162 مورخ 88/10/01 و 474155 
مورخ 88/03/01 و 474156 مورخ 88/04/01 و پرداخــت مبلغ 200/000 ریال هزینه 
دادرســي و پرداخت حق الوکاله خواهان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاي موصوف لغایت زمان وصول محكوم به در حق محكوم له مسعود مال احمدي 
فرزند مصطفي به نشاني استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر 
شهرک صنعتي مورچه خورت خیابان شــیخ بهایي پ 210 با وکالت سید هادي حسیني 
فرزند سید حسین به نشاني اصفهان خیابان آمادگاه ســاختمان گلدیس ورودي 3 طبقه 
واحد 337 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 
2-ترتیبي براي پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد 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 بانكها و موسسات 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 محكوم له بازداشت 
مي شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزیري درجه هفت 
را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراي محكومیت 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 شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 
1394(. م الف: 255831 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججي( )477 کلمه، 5 کادر(
احضار متهم

9710463634600015 ، شــماره پرونــده:  7 شــماره درخواســت:  /270
9709983634600983 ، شماره بایگانی شعبه: 971011 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/08 
در پرونده کالسه 971011 این شعبه آقای حســن بهرامی فرزند اسكندر به اتهام سرقت 

یک دستگاه گوشی موبایل تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المكان بودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و 
از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می 
گردد. م الف:  259177 مجتبی نوروزی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 

خمینی شهر  )114 کلمه، 1 کادر(
اجراييه

7/293 شماره اجراییه:9710420350600219  شماره پرونده:9609980350600140 
شــماره بایگانی شــعبه:960163 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609970350600973 صادره از شــعبه ششــم و دادنامه 
9709970369300785 صادره از شــعبه 11 تجدیدنظر حكم به تعدیل و افزایش اجاره 
بها مورد اجاره یک باب مغازه و انباری واقع در خیابان شهید بهشتی گاراژ معراج از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 1396/02/12 بصورت ماهیانه مبلغ سیزده میلیون ریال صادر و 
اعالم می گردد ضمنا محكوم علیه مصطفی سعیدی فرزند یدا... به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت کلیه خسارات دادرسی ) 6/405/000  ریال بدوی + 9/220/000 
ریال تجدیدنظر + 2/500/000 ریال هزینه کارشناسی( درحق محكوم له حسین جهانمرد 
فرزند اصغر به نشانی اصفهان شــهر اصفهان خیابان حكیم نظامی جنب بانک پارسیان 
ســاختمان 245 واحد 1 با وکالت 1- سید صالح عاملی فرزند ســید علی 2- سید کاظم 
مرتضوی احمدآبادی فرزند سید جالل هر دو به نشانی اصفهان خیابان رودکی روبروی 
مدرسه فرزانگان محسنیه ساختمان نقش جهان طبقه اول و پرداخت حق االجرا در حق 
صندوق دولت ضمنا رای صادره غیابی اســت. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 255806 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )479 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

7/296 شماره اجراییه:9710426795800073  شماره پرونده:9609986795800134 
شــماره بایگانی شــعبه:960134 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795800037 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795801535  محكوم علیه 
محمد پهلوان جزی محكوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید 1395/12/20 تا زمان وصول و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق 
خواهان علی نصر اصفهانی کارالدانی فرزند عبداله به نشانی اصفهان خ اشرفی اصفهانی 
جنب کوچه 20 فروشگاه اسانســور پدیده اصفهان با احتساب نیم عشر حق اجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 

و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 255847 شعبه 28 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )402 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/297 شماره اجراییه:9710426795600170  شماره پرونده:9509986795600739 
شــماره بایگانی شــعبه:950739 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه محكوم علیــه 1- جابر خالدیان محكوم اســت به حضور در 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودروی ســواری 206 مدل 89 به شماره 
انتظامــی 53-347 ل 23 و محكوم علیهــم جابر خالدیان و امیر حســین جهانبانی هر 
دو به نشــانی مجهول المكان محكوم هســتند بــه پرداخت مبلــغ 1/600/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق محكوم له علی عســگری فرزند محمد به نشانی اصفهان 
اتوبان چمران انتهای ک ســتارخان 16 بن بســت نوید پ 2،  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
 نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 255850 شعبه 26 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )399 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/300 شــماره صادره : 1397/42/524312-1397/7/11 نظر به اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكباب خانه پالک شــماره 4786/510 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابوالفضل خدادادی فرزند محمدرضا  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 97/08/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 262763 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
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 »بوناچیچ« 
در آستانه برکناری از العربی

رســانه های قطــری از برکناری قریــب الوقوع 
مربی کــروات العربی و 
حضور یک جانشین 
تونسی به جای او 
خبــر دادند.»لوکا 
بوناچیچ« که نتایج 
بدی در این فصل از 
لیگ ســتارگان قطر 
کسب نکرده است بعد از شکست 3-0 برابر الغرافه 
انتقادات تندی از سران باشــگاه به خاطر سهل 
انگاری در تقویت تیم انجام داد که همین انتقادات 
تاوان ســنگینی برای او در پی داشت.»اســتاد 
الدوحه« مدعی شد باشگاه العربی بعد از صحبت 
های چندروز قبل لــوکا بالفاصله در نشســت 
اضطراری هیئت مدیره تصمیم به فسخ قرارداد 
لوکا بوناچیــچ گرفت و حتی جانشــین او را نیز 
انتخاب کرد تا سکان هدایت سرخ های دوحه به 
»حاتم الموداب« تونسی سپرده شود؛ البته هنوز 
خبر رسمی این برکناری اعالم نشده اما از آنجا که 
این گونه تصمیمات از ســوی سران باشگاه های 
عربی رایج اســت باید کار لوکا با باشگاه العربی را 

پایان یافته تلقی کرد.

اینتر، منچستر و آرسنال به 
دنبال مدیر موفق یوونتوس

با انتشار خبر جدایی قریب الوقوع جوزپه ماروتا، 
مدیر اجرایی یوونتوس، 
باشــگاه های بزرگ 
بــرای جــذب او 
صف کشــیده اند.

در ایتالیا، باشــگاه 
اینترمیــالن اعالم 
کرده که به »ماروتا«ی 
۶۱ ســاله عالقه مند اســت و در 
انگلستان دو باشگاه منچســتریونایتد و آرسنال 
برای استخدامش، آســتین باال زده اند.شایعات 
مربوط به باشگاه بعدی ماروتا از هفته پیش شروع 
شد، زمانی که خبر جدایی او از باشگاه یوونتوس 
منتشر شد. کســی که در هشت ســال گذشته 
کارنامه بسیار موفقی در یووه داشت، ولی قرار است 
تا حدود یک ماه دیگر بعد از تشکیل هیئت مدیره 
جدید از قهرمان هفت فصل گذشته لیگ فوتبال 
ایتالیا جدا شود. ماروتا حتی برای تماشای مسابقه 
خانگی یووه با یانگ بویز در لیگ قهرمانان فوتبال 
اروپا، به ورزشگاه نیامد تا جدایی زودهنگامش از 

یوونتوس قطعی شود.

فلینی: 
مورینیو از ما خواست مثل مرد 

بازی کنیم
مروان فلینی، هافبک بلژیکی منچســتریونایتد 
فاش کرد که ژوزه مورینیو 
در بیــن دو نیمه از 
آنها خواسته است 
که هماننــد یک 
بجنگنــد.  مــرد 
شنبه شب گذشته 
منچستریونایتد موفق 
شــد در حالی که در ۱0 دقیقه 
ابتدایی ۲ گل از نیوکاســل دریافــت کرده بود، 
بازی را 3-۲ پیروز شود. آنها در دقیقه ۷0، ۷۶ و 
۹0 به ترتیب توسط ماتا، مارسیال و سانچز به گل 
رسیدند. فلینی که در شــروع نیمه دوم به جای 
 BT Sport مک تومینای« وارد زمین شــد به«
گفت: »مربی از ما خواست که از چیزی نترسیم و 
فقط بازی کنیم. این کاری بود که توانستیم انجام 
دهیم. نیمه اول شــرایط سخت شد، اما در نیمه 

دوم موقعیت های خیلی بیشتری خلق کردیم.«

 ناامیدی کواچ
 از وضعیت بایرن مونیخ

بایــرن مونیخ در ادامــه نتایــج ناامید کننده 
خود در خانــه، به دیدار 
بوروســیا مونشــن 
گالدباخ رفت و با 
3 گل برابر این تیم 
شکســت خورد.  
نیکو کواچ، سرمربی 
بایرن مونیــخ بعد از 
شکست تحقیرآمیز تیمش برابر 
گالدباخ گفت: همه امروز نهایت تالش خود را 
به کار بستند ولی تالش ما انفرادی بود و مثل 
یک تیم نبودیم. بعضی وقت ها در فوتبال روز 
خوبی دارید و بعضی وقت ها هم روز بدی دارید. 
متاسفانه ما در این چند هفته اخیر اشتباهات 
زیادی داشــتیم و نتیجــه آن را هم پرداخت 
کردیم. او ادامه داد: متاســفانه شرایط برای ما 
خوب پیش نمی رود و شرایط بدی داریم. باید 

خیلی زود از این شرایط خارج شویم. 

 انتشار شب نامه علیه کشتی!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»محمدرضا خلعتبری« در 3۶ سالگی بهتر از سال های اخیرش بازی 
می کند. سرحال تر است، بیشتر می دود، بیشتر می جنگد، انرژی اش 
برای درگیری با بازیکنان حریف را پایانی نیست و از همه مهم تر اینکه 
همه جای زمین دیده می شود. کاش آدم ها وقتی به خط پایان نزدیک 
می شوند، یادشان نیفتد که چند سال را به اشتباه حرام کردند و هدر 
دادند. حیف از محمدرضا خلعتبری؛ بازیکنی که قدر خود را ندانست.

حیف از محمدرضا خلعتبری

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که در این فصل با از دست دادن چند 10
مهاجم از جمله مرتضی تبریزی و رضا حبیب زاده در خط حمله 
دچار مشکل شده بود، با بازیکن سابق نفت تهران به توافق رسید.
امیرارسالن مطهری که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی جوانان را 
هم دارد، با حضور در باشگاه ذوب آهن به مدت یک فصل به جمع 

سبزپوشان اصفهانی پیوست.

ملی پوش جوانان، شاگرد نمازی
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تغییر پستی که به سود بازیکن 
پرسپولیس نیست!

برانکو که این روزها از نداشتن یک مدافع راست 
در تیمش رنج می برد از سیامک نعمتی به عنوان 
مدافع راست در بازی برابر الســد استفاده کرد.
حســین ماهینی در دربی مصدوم شد تا دست 
پرسپولیس و برانکو از پیش خالی تر شود. برانکو 
در بازی برابر السد از ســیامک نعمتی به عنوان 
دفاع راست اســتفاده کرد تا جای خالی ماهینی 
را پر کند. نعمتی در این بازی و پست جدیدش 
خوش درخشــید؛ اما به نظر می رسد این تغییر 
پست به سود پرسپولیس باشد و به ضرر نعمتی. 
او این روزها ستاره سرخ ها بود و تصمیم داشت 
در روزهای منتهی به جــام ملت ها خودش را به 
تیم ملی تحمیل کند؛ اما به نظر می رسد با تغییر 
پست ناگهانی و ترافیک مدافع راست در تیم ملی، 

او از حضور در جمع ملی پوشان دور شده باشد.

استقالل خوزستان؛ 
تیمی که لیدرها آن را بسته اند!

شکست استقالل خوزســتان برابر نفت آبادان 
در جام حذفی انتقادها علیه ایــن تیم را به اوج 
رساند. یزدی، سرمربی این تیم هم افشاگری های 
عجیبی انجــام داد. یعقوب پیری، سرپرســت 
استقالل خوزستان در مورد آخرین وضعیت تیم 
بعد از شکست مقابل نفت آبادان و کنار رفتن از 
دور رقابت های جام حذفی و ادعای سرمربی این 
تیم درخصوص تهدید بازیکنان با ســالح سرد 
گفت: »تمام مــواردی که وجــود دارد ازجمله 
اغتشاش لیدرها و مواردی از این دست را به تمام 
نیروهای امنیتی، قضائی و انتظامی استان اعالم 
کردیم ضمن اینکه تمامی این نیروها با چشــم 
خود همه این مسائل را دیده اند. چهار لیدر در تیم 
ما از قبل مانده اند و متاسفانه از مسئوالن قبلی تا 
کادر فنی و همه عوامل تیم قبلی به قدری به آنها 
میدان دادند که حتی این تعداد لیدر در بازیکن 
گرفتن و تیم بســتن هم دخالت می کردند. من 
حاضرم این ادعا را ثابت کنم هر چند نمی گویم 
مســئوالن به آنها باج می دادند بلکه به اندازه ای 
نرمــش و کوتاهی به خرج دادند کــه امروز این 
اتفاقات می افتد و باید هم یک جایی قطع شود«.

جباری در کادر شفر؟ 
فعال خبری نیست

رفت و آمد مجتبی جباری به باشــگاه استقالل، 
این شایعه را که او در آســتانه پیوستن به کادر 
فنی اســتقالل اســت تقویت کرده؛ اما به نظر 
می رسد قرار نیست چنین اتفاقی به این زودی ها 
بیفتد. امیر حســین فتحی، مدیر عامل باشگاه 
اســتقالل در این باره گفته اســت: »جباری در 
این روزها به باشــگاه اســتقالل آمده؛ اما اصال 
در مورد حضور او در کادر فنی صحبت نشــده 
است. جباری به باشــگاه می آید، فرزاد مجیدی 
به باشگاه ســر می زند. حنیف عمران زاده هر دو 
روز یک بار به باشگاه استقالل می آید و با فرهاد 
مجیدی هر چند روز یک بار جلســه می گذارم، 
بقیه هم همینطور. تا این لحظه که با شما صحبت 
می کنم هیچ بحثی در مورد اضافه شدن شخصی 

فنی مطرح نشده است. اگر قرار به کادر 
باشد چنین اتفاقی بیفتد 
در کمیته فنی آن را مطرح 
می کنیم و ســپس با نظر 
شفر در موردش تصمیم 

می گیریم.«

در حاشیه

پیشخوان

 ادای مدیریت زیر ســایه 
برانکو رییس هیئت انجمن های ورزشی اســتان اصفهان درباره انتقاد 

پارکوربازان از اضافه شدن این رشته به فدراسیون و هیئت های 
ژیمناســتیک اظهار داشــت: فدراســیون به ما اعالم کرده که 
پارکور زیر نظر فدراسیون ژیمناســتیک قرار گرفته و ما نیز در 
این مورد تابع قانون هســتیم.غزنوی افزود: این رشــته پیش از 
این زیرمجموعه هیئت انجمن های ورزشــی استان قرار گرفت 

و ورزشــکاران این رشــته هنوز هم با ما همکاری می کنند و در 
ادامه نیز اختیار با خودشــان اســت.رییس هیئت انجمن های 
ورزشی اســتان اصفهان درباره انتقاد پارکوربازان از این تصمیم 
و غیرکارشناســی دانســتن آن گفت: این یک بحث دیگر است. 
پارکوربازان اعتقاد دارند این تصمیم غیرکارشناســی بوده و این 
موضوع را پیگیری کرده و به وزارت ورزش و جوانان نیز نامه نگاری 

کرده اند. اگر موفق شــدند نظر مســئوالن را جلب کنند، پارکور 
به صورت قانونی زیر نظر فدراسیون و هیئت انجمن های ورزشی 
باقی می ماند و در غیر این صورت به فدراسیون ژیمناستیک اضافه 
می شــود.وی اضافه کرد: مانعی بر ســر این همکاری نمی بینم 
و بسیاری از رشــته های ورزشــی دیگر نیز با هیئت انجمن های 
ورزشی استان اصفهان همکاری می کنند و به آنها کمک می کنیم. 

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان:
درباره رشته پارکور، تابع تصمیم وزارت ورزش هستیم

اقدام دوباره کارلوس کی روش بــر عدم دعوت از 
بازیکنان سپاهان برای حضور در تمرینات تیم ملی 
سبب شــده تا امیرقلعه نویی بار دیگر مدعی شود 
که ســرمربی تیم ملی ایران به خاطر اختالف با او 
ستاره هایش را به تیم ملی دعوت نمی کند. ماجرای 
اختالف امیرقلعه نویی با کی روش ماجرای امروز و 
دیروز نیست، ســرمربی فعلی طالیی پوشان نصف 
جهان که خود سابقه نشستن روی نیمکت تیم ملی 
را در کارنامه خویش می بیند از همان زمانی که این 
مرد پرتغالی کلید سکان داری تیم ملی را در دست 

گرفت نتوانست رابطه خوبی با سرمربی جدید تیم 
ملی برقرار کند و مخالفت های او با کی روش سبب 
شــد تا ارتباط این دو در تمام این سال ها شکراب 
باشد به گونه ای که طبق ادعای ژنرال سرمربی تیم 
ملی در هر برهه ای بازیکنان او را به تیم ملی دعوت 
نکند، ادعایی که با اعالم جدید فهرســت تیم ملی 
دوباره مطرح شده است. در جدیدترین لیست تیم 
ملی هم خبری از بازیکنان سپاهان نیست. تیمی که 
با صدرجدول فقط یک امتیاز فاصله دارد، همچنان 
نماینده ای در اردوهای کی روش ندارد. فصل قبل 
هم در حالی که ذوب آهن تمــام مدت فصل جزو 
مدعی های قهرمانی بود، کی روش بازیکن زیادی از 
تیم قلعه نویی دعوت 

نمی کرد. 
شاید مهم ترین عاملی 
که باعث شد برای قلعه نویی 
این تصور به وجود بیاید کی روش 
از تیــم او بازیکنی به تیــم ملی دعوت 
نمی کند به ماجرای ســعید آقایی، عزت ا...پورقاز و 
اکبر ایمانی مربوط شــود. ایمانی فصل گذشته در 
نیم فصل اول کــه بازیکن پدیده بــود، مورد توجه 
کی روش قرار داشت و به اردوها دعوت می شد ولی از 
نیم فصل دوم که راهی ذوب آهن شد و قلعه نویی او را 
برای یک هفته به ساختمان ریکاوری پک نفرستاد، 
دیگر رنگ پیراهن تیم ملی را ندید. ســعید آقایی 

هم دیگر بازیکن ثابت اردوهای کی روش بود ولی با 
بازگشت قلعه نویی به سپاهان، آقایی هم دیگر به تیم 
ملی دعوت نشد؛ البته آقایی قبل از حضور قلعه نویی 
در سپاهان، از لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی 
هم خط خورده بود. عزت ا... پورقاز هم بهترین مدافع 
این فصل سپاهان اســت که حتما قلعه نویی انتظار 
دعوت از او را هم داشت. پورقاز در این فصل عالوه 
بر نمایش خوب در دفاع، ۲ گل زده و یک پاس گل 
هم داده اســت. آمارهایی که می توانست کی روش 
را راضی به بازگشــت او کند ولی سرمربی تیم ملی 
مانند همه اردوهای یک سال اخیر، تصمیمی برای 

بازگشت پورقاز نگرفته است. 
مرتضی تبریزی، ساســان انصاری، پیــام نیازمند 
و محمــد ایرانپوریان ســتاره های چند فصل اخیر 
تیم هــای قلعه نویی بودند که کــی روش برخالف 
قلعه نویــی اعتقادی به آنها نداشــت. بــه نظر هم 

ســد  که پای لــج و لجبازی نمی ر
در کار بــوده 
باشد. چرا که 

به عنــوان نمونه ایرانپوریان 
در ســال هایی که قلعه نویی مربــی اش نبود هم با 
وجود نمایش کم نقص در لیگ برتر، جایی در لیست 
تیم ملی نداشت و فقط یک بار به اردو دعوت شد یا 
پیام نیازمند که فصل گذشته جزو بهترین های لیگ 
بود هم هیچ وقت نتوانســت نظر کی روش را جلب 

کند چه برسد به این فصل که فقط سه کلین شیت 
در ۸ مسابقه سپاهان داشــت و طبق آمار متریکا از 
هشت دروازه بان لیگ برتر درصد مهار کمتری ثبت 
کرده اســت. مرتضی تبریزی و ساسان انصاری هم 
برای آخریــن بار در تاریخ نهم آبان ماه ســال قبل 
به اردوی تیم ملی دعوت شــدند و حتی وقتی که 
شاگرد قلعه نویی نبودند هم کی روش ترجیح می داد 
مهاجمان دیگری را به تیم ملی دعوت کند. مظاهری 
هم مانند زمانی که شاگرد قلعه نویی بود همچنان 
به تیم ملی دعوت می شــود و به جز لیست نهایی 
جام جهانی، چه در زمــان قلعه نویی و چه بعد از او 

همچنان مورد توجه کی روش قرار دارد.

  عکس روز

وقتی گالدباخ ، شفر را خرید! 
طی روزهای گذشته در فضای مجازی عکســی از دوران جوانی »وینفرد شفر« در پیراهن 
تیم بروسیا مونشن گالدباخ دست به دســت می شود که در نوع خود جالب توجه است.در 
این عکس قدیمی وینفرد شفر )نفر اول از سمت چپ(، اوالد لینن و کالوس امرت به عنوان 
بازیکنان تازه وارد گالدباخ در کنار »ادو التک«، سرمربی سرشناس آلمانی دیده می شوند.

دبل شفر با دو گلزن جوانی

برخی افراد همیشه ساز ناکوک می زنند؛

 انتشار شب نامه علیه کشتی!
»منصور برزگر« درباره وضعیت این روزهای کشتی گفت: برخالف نظر برخی از منتقدان فدراسیون 
کشتی که همیشه ساز ناکوک می زنند، کشتی ایران عملکرد موفقیت آمیزی در میادین بین المللی 
داشته و تیم های ملی ما سه بار در چند ماه اخیر قهرمان جهان شده اند.وی در خصوص اعزام نصفه و 
نیمه تیم های ملی به رقابت های جهانی تاکید کرد: رسول خادم با تمام وجود به دنبال اعزام کامل تیم 
به رقابت های جهانی است و تالش می کند تیم های ملی با ترکیب کامل به رقابت های جهانی بروند.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ایران تصریح کرد: وقتی درآمدهای فدراسیون ثابت است و هزینه 
ها چند برابر شده و تیم اعزام نمی شود، این را می شود حاشیه نامید؟ متاسفانه عده ای همیشه فقط 
ساز ناکوک می زنند در حالی که اگر ارز ثانویه برسد، قطعا کشتی با کم کردن تمامی همراهان و حتی 

مربیان و اعضای کادر پزشکی تالش می کند تمامی کشتی گیران راهی رقابت های جهانی شوند.
برزگر افزود: خادم در این چند ماه اخیر، شبانه روز در اردوی تیم های ملی بوده و بیشتر از همه شرایط 
کشتی گیران را درک می کند.وی تاکید کرد: حامی مالی فدراسیون پس از بازی های آسیایی، خارج از 
وظیفه خود به کشتی گیران پاداش داد، حاال عده ای می گویند چرا به اعزام تیم کمک نمی کند؟ مگر 
وظیفه آنهاست که ارز ثانویه برای فدراسیون تهیه کنند؟ وزارت ورزش هم در حال مذاکره و تالش برای 

حل این موضوع است. وقتی آنها تاکنون نتوانسته اند، از بقیه چه انتظاری دارید؟
برزگر، با اشــاره به اینکه عده ای که متاسفانه از جنس کشتی هستند همیشــه نزدیک به مسابقات 
جهانی و رخدادهای مهم حاشــیه ســازی می کنند و این روزها هم شــب نامه علیه کشتی منتشر 
کرده اند، خاطر نشــان کرد: ایــن آقایان ظاهرا یادشــان رفته قطــع ارز دولتی پــس از مردادماه 
 بوده، برای همین تیم های کشــتی آزاد و فرنگــی نوجوانان با ترکیبی کامل بــه رقابت های جهانی

 رفت.

8 کارت زرد، 4 اخــراج، 
اینجا چه خبر است؟ خطاکاران

اســتقالل با ترس و لرز از 
روی چاه پرید، صیادان جوان 

پیرمرد

صعود 4 پلــه ای آبی ها، 
استقالل فاتح جدال جنجالی

»رضا شــکاری« یکی از جوان های خوب فوتبال ماست که 
حتما در آینده بیشتر از او خواهید شنید.بازیکنی که بعد از 
درخشش در جام جهانی زیر 20 سال در کره جنوبی و گل زنی 
به تیم های زامبیا و پرتغال راهی تیم روبین کازان شد و منتظر 

فرصت است تا مثل سردار بدرخشد.
وی در گفت و گو با »ورزش 3« دربــاره وضعیتش در روبین 
کازان گفت:االن شرایط بهتری به نسبت فصل گذشته دارم. 
فصل گذشته و در نیم فصل نخست، در تیم ب حضور داشتم 
و از نیم فصل دوم بود که به تیم الف آمدم و دوبازی هم انجام 

دادم؛ اما این فصل از شــروع در تیم الف تمرین کردم و تا به 
این جای کار هم در سه بازی به میدان رفتم. در بازی با زنیت، 
روستوف و خیمچه که در بازی با خیمچه در ترکیب ثابت تیم 
بودم.با اینکه در ماه های سپری شده کمتر بازی به من رسیده؛ 
اما از حضور در لیگ برتر روسیه و تیم روبین راضی هستم و 
شک ندارم در آینده شرایط بهتری برای من رقم خواهد خورد. 
من برای شهرت و پول به روسیه نیامدم و اینجا حضور دارم که 
از نظر فنی پیشرفت کنم.خوشبختانه مربی خوبی دارم و شک 
ندارم باعث پیشرفت من خواهد شد و با راهنمایی های او به 
جایگاهی باالتر ازداشته های فنی ام دست پیدا خواهم کرد.  
شکاری در باره شکایت باشگاه ذوب آهن از او نیز اظهار کرد:  
باشگاه ذوب آهن از من به فیفا شــکایت کرده؛ اما هنوز فیفا 

رایی نداده است. زمانی که من قصد جدایی از تیم ذوب آهن 
را داشتم بر اساس بند موجود در قرارداد، باشگاه خواهان من 
می خواست 100 هزار دالر به باشگاه ذوب آهن بدهد که باشگاه 
این پول را نخواست و ظاهرا بیشتر می خواست. چیزی نزدیک 

به 500 هزار دالر.
من با سعید آذری هیچ مشــکلی ندارم. ایشان جای پدر من 
است و در فوتبال خیلی به من کمک کرد.مشکل ما همان طور 
که اشاره کردم باشگاه ذوب آهن است. ما به آنها گفتیم 100 
هزار دالر روی میز است؛ اما آنها قبول نکردند و اینجا بود که 
گفتیم بهتر است فیفا رای بدهد. به محض اینکه فیفا رای بدهد 
ما 100 هزار دالر را به ذوب آهن خواهیم داد و مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.

شکاری: 100 هزار دالر ذوب آهن 
روی میز است

 چرا سپاهان در تیم ملی نماینده ندارد؟
سوال بی جواب؛

نرگس طلوعی
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تشکیل قرارگاه  ویژه ترافیکی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره

اخبار

ثبت نام ۸۶ هزار اصفهانی در 
طرح ملی تربیت حافظان قرآن 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: وظایــف کلــی اداره کل اوقاف 
در ســه حوزه قرآنی، موقوفــات و بقاع متبرکه 
خالصه می شود که در حوزه قرآنی بنابر تاکید 
مقام معظم رهبری باید در طول 4 ســال یک 
میلیون نفــر حافظ قرآن با حداقل حفظ ســه 
جزء از قرآن تربیت شــود که ســهمیه استان 
اصفهان از این تعداد 80 هزار نفر بوده که توانست 
بیش از صددرصد محقق شــود. حجت االسالم 
والمسلمین رضا صادقی افزود: بالغ بر 86 هزار نفر 
در سراسر استان در جوار امامزادگان پیرو طرح 
ملی حفظ قرآن، با حضور 570 مربی توانمند به 

صورت رایگان آموزش می بینند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان 
کرد: حق الزحمه مربیان قــرآن هرچند اندک 
توسط اوقاف پرداخت می شود و در حال حاضر 
بیش از 800 مربی در طرح ملی حفظ قرآن به کار 
گرفته شده که از دولت و مجلس انتطار می رود 
حداقل برای آنان یک بیمه ثابت مشخص کنند 
تا مربیان هم بتوانند از بیمــه تامین اجتماعی 
برخوردار شــوند که این خدمت شایسته ای به 
جامعه قرآنــی خواهد بود.وی افــزود: در طول 
40 ســال انقالب، چهل و یک دوره مســابقات 
بین المللی به متولی گری سازمان اوقاف برگزار 
شده است، استان اصفهان توانست در سال 95 و 
96 در رشته حفظ کل قرآن رتبه اول مسابقات 
بین المللی را از بین 84 کشور اسالمی به دست 

آورد.

  خروج  بیش از 2 هزار خانوار 
از چرخه حمایتی کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان 
اینکه معضالت اقتصادی اخیــر مراجعه به این 
نهاد را افزایش داده است، اظهار داشت: باوجود 
برنامه های گسترده این نهاد برای توانمندسازی 
مددجویــان و خــروج آنها از چرخــه حمایت 
به واسطه خودکفایی و اشتغال، در شرایط کنونی 
آهنگ رشد مراجعین به این نهاد از آهنگ خروج 
افراد از چرخه حمایتی این نهاد بیشتر شده است.

محمدرضا متیــن پور، تعداد خانــواری که در 
شش ماهه نخست سال جاری از چرخه حمایتی 
این نهاد خارج شــده اند را 2 هزار و 450 خانوار 
اعالم کرد و ادامه داد: با خروج این افراد از چرخه 
حمایت، خانوارهای پشت نوبت جایگزین آنها 
می شــوند و از طرف دیگر عالوه بر خانوارهای 
جایگزین شــده، خانوارهای جدیــدی نیز در 
ماه های اخیر به جامعــه تحت حمایت این نهاد 
اضافه شــده اند و تعداد آنها که در انتهای سال 
گذشته 86 هزار و 694 خانوار بود در حال حاضر 
و پس از گذشت شش ماه از سال با افزایشی دو 
هزار و 575 خانواری به  87 هزار و 269 رسیده 
است. متین پور، این افزایش را با شرایط اقتصادی 
روز جامعه مرتبط دانست و گفت: تالش های همه 
دلسوزان در کشور باید بر افزایش رشد اقتصادی و 
اشتغال، کنترل موثر قیمت ها و غیر بازاری کردن 
مسکن متمرکز شود و همچنین برای جلوگیری 
از آسیب بیشتر به نیازمندان تمهیداتی در نظر 

گرفته شود.

در مرکز آفرینش های ادبی قلمستان؛
کتاب های »محمدرضا 

آریان فر« رونمایی می شود 
حوزه هنری اســتان اصفهان با همکاری اداره 
فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 4 و مرکز 
آفرینــش های ادبــی قلمســتان، دو کتاب از 
محمدرضا آریان فر به نام های »لیلو« )مجموعه 
داســتان( و »آن شــب که گوزن هــا در آتش 
سوختند«)مجموعه شعر( را رونمایی می کند.  
آیین رونمایــی از این کتاب ها امــروز در مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان واقع در باغ غدیر 
برگزار می شود.کتاب »لیلو« به روایت دو داستان 
بلند به نام های »لیلو« و » با سنگ به گاه خواب 
ماهیان« می پردازد، داستان اول که در فضای 
خرمشهر می گذرد در 67 صفحه و داستان دوم 
در چهارگاه و در 56 صفحه نوشــته شده است 
که مجموعا کتابی بــا 123 صفحه را در اختیار 
خواننده قرار می دهد، این کتاب به همت حوزه 
هنری استان اصفهان در 1000 شماره ودر سال 
1397 به چاپ رسیده است.مجموعه شعر »آن 
شب که گوزن ها در آتش سوختند«نیز کتاب 
دومی اســت که در دو بخــش و 96 صفحه در 
قالب شعرسپید سروده شده و نشر فصل پنجم 
آن را منتشر کرده است، در این کتاب در بخش 
اول اشعار با موضوع آتش سوزی سینما رکس 
آبادان و در بخش دوم با موضوع آزاد ارائه شــده 
اند. گفتنی است، حوزه هنری استان اصفهان، 
از همین هنرمند آثار دیگری مانند نمایشنامه » 
آن شب که گوزن ها در آتش سوختند« را نیز به 

چاپ رسانده است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:
دشمنان را مغلوب اراده  مردم 
مستضعف جهان خواهیم کرد

جانشین سازمان بسیج مســتضعفین در مراسم 
آغاز اردوهای راهیان نــور دانش آموزی، دختران 
دانش آموز امروز را مادرانی خواند که پرورش دهنده 
شــهدا، رزمندگان، عالمان و دانشــمندان، نسل 
انقالبی آینده هســتند تا راه شــهدای 40 سال 
ایستادگی را دنبال کنند و اظهار کرد: امام راحل 
فرمود یکی از مهم ترین وظایف و تکالیف انقالب 

تحقق تمدن اسالمی و حکومت امام زمانی است.
ســردار محمدحسین ســپهر افزود: رهبر معظم 
انقالب بارها فرمودند جامعه اســالمی، حکومت 
اسالمی، دولت اســالمی و تمدن نوین اسالمی را 
به یاری خداوند بنا می کنیم و دشمنان را مغلوب 
اراده های مــردم مســتضعف و خداجوی جهان 
خواهیم کرد. جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
اضافه کرد: در این مسیر 40 سال گذشته مقاومت، 
ایستادگی و مبارزه در عرصه های مختلف سخت و 
نرم که هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی، 
جنگ اقتصادی، دیپلماسی و... را شامل می شود، 
انجام شــد و ما منتظر منتقم شهدای طول تاریخ 
و امامی هســتیم که پرچم ال اله اال ا... را بر جهان 
خواهد افراشت. وی با اشاره به اهمیت راهیان نور و 
تاکید رهبر معظم انقالب و دستور اخیر ایشان به 
مسئوالن کشور برای فراهم سازی امکانات جهت 
اعزام به اردوهای راهیان نور، تصریح کرد: ملت ما 
به  واسطه ذخایر دفاع مقدس این 4 دهه را پشت 
سر گذاشته و دشمن را ناکام و بدخواهان را مغلوب 
اراده های آهنین و پوالدین و اســالمی خود کرده 
و این نهضت تمدن امام زمانی نیازمند پرورش و 
تقویت انسان هایی است که لیاقت سربازی موالی 
خود را داشته باشند. ســردار سپهر  با ابراز این که 
تحقق آموزش و پرورش در بین دانش آموزان در 
بســتر راهیان نور و انس با شهدا شکل می گیرد و 
افتخاری برای این وزارت خانه می شود، ادامه داد: 
دشمنی که در همه عرصه ها شکست خورده، اعالم 
کرده که ریشه ها را می خشکاند و امروز برای جبران 
این شکست ها به دنبال تغییر باورها و اعتقادات، 
تغییر سبک زندگی ملت های مسلمان و در رأس 
 آن به صورت ویژه ملت جمهوری اســالمی ایران

 است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان:
حمل بار در اصفهان عادی است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با اشــاره به پیگیری انجام شده در سطح کشور و استان 
اصفهان برای حل مشکالت رانندگان و کامیونداران گفت: حمل بار در اصفهان به روند عادی بازگشت. مهدی 
خضری با اعالم این خبر اظهار کرد: روزانه حدود 6 هزار و500 بارنامه در استان اصفهان صادر شده است.وی 
با اشاره به بهبود روند توزیع الستیک در استان اصفهان ادامه داد: روند توزیع الستیک در میان رانندگان با 
نهایت دقت و با بررسی تمام جوانب انجام می شود و با بهبود وضعیت توزیع الستیک وضعیت حمل بار نیز 
بهبود یافته است.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تدابیر اندیشیده شده 
در حوزه  تولید الستیک در داخل کشور، تخصیص ارز دولتی برای واردات الستیک و کاهش تعرفه واردات 
 الستیک، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در کالن کشور و کاهش نرخ دالر در بازارانتظار می رود وضعیت 

قیمت ها درحوزه قطعات نیز متعادل شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اعالم کرد:
کاشت ۴۰۰ اصله درخت و درختچه در چهارباغ

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر آماری از تعداد درختان 
قطع شده ندارم چون در ســال های مختلف درختان چهارباغ قطع شــده بود، هنگامی که حائل های اطراف 
کارگاه های مترو برداشته شد، برای شهر واقعا متاسف شــدم، اما  حداقل کاری که می توانستیم انجام دهیم 
این بود که درختانی را جایگزین درختان قطع شده این محور کنیم. فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه در محور 
اصلی چهارباغ عباسی تعداد 200 اصله درخت پنج ساله نارون چتری و 200 اصله درختچه توری کاشته شده 
است، تصریح کرد: محور چهارباغ را به مرور زمان مثل گذشته احیا خواهیم کرد؛ درختان چهارباغ بیش از 40 
سال سن دارند، بنابراین در خوش بینانه ترین حالت، 40 سال دیگر زمان نیاز است تا فضای سبز چهارباغ به 
وضعیت قبلی بازگردد.وی  با بیان اینکه محور چهارباغ بخشی از هویت شهر اصفهان و درختان آن هویت این 

محور است، ادامه داد: در محور چهارباغ نمی توان درختان را با گونه های مقاوم جایگزین کرد.

همزمان بــا هفته ناجا، صبح دیــروز همایش تجلیــل از نمونه های 
ترافیکی با شعار »کاله- ســر- زندگی« با حضور استاندار اصفهان در 
محل اتاق بازرگانی برگزار شد.محسن مهرعلیزاده در این همایش که 
به همت پلیس راهور استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه ای 
رشد و توسعه یافته است که مردم آن جامعه خود، پلیس خود باشند؛ 
پلیس در جامعه یک پشتیبان است که به صورت عملی و فیزیکی از 
مردم حمایت می کند، در واقع پلیس بــا عملکرد خوب خود اعتماد، 

اطمینان و آرامش را در جامعه حفظ می کند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه راکبان قانونمند معلم، راهنما و بنیانگذار 
اخالق و انضباط اجتماعی محســوب می شوند، گفت: رفتار ترافیکی 
امروز موتورسیکلت سواران با تکیه بر انضباط اخالقی و اجتماعی الگوی 
نسل های آینده است، بنابراین اخالق اجتماعی باید از نسلی به نسل بعد 
منتقل شود.وی تاکید کرد: مردم استان اصفهان باید نشان دهند که 
پشتوانه فرهنگی واالیی دارند و این فرهنگ باید در رفتارهای ترافیکی 
مشهود باشد. مهرعلیزاده با بیان این که بر اساس آمار اعالم شده، طی 
شش ماه گذشــته 10 هزار نفر در تصادفات رانندگی استان اصفهان 
مجروح شده اند، تصریح کرد:  از این آمار تعداد شش هزار و 500 نفر 
در تصادفات شهر اصفهان مجروح شده اند که آمار بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: طی 6 ماه گذشته 200 نفر در تصادفات شهری و 400 نفر 
در تصادفات جاده ای استان اصفهان جان خود را از دست داده اند، گفت: 
سرعت غیرمجاز، عصبی بودن ها، به یکدیگر راه ندادن ها و... دلیل این 

تصادفات بوده که زیبنده فرهنگ اصفهان نیست.
استاندار اصفهان افزود: تصادفات شهری به جز عجله، بی حوصلگی، 
رعایت نکردن قوانین و ... دلیل دیگری نــدارد و نمی توان تنها گفت 
خودروها ایمن نیستند، خط کشی و تابلو نیست یا پلیس حضور ندارد.

وی با بیان اینکه تعــداد یک میلیون و 200 هزار موتورســیکلت در 
استان و حدود 700 هزار موتورسیکلت در شهر اصفهان تردد می کند، 

گفت: اگر هر موتور به اندازه یک خودرو آالینده باشد، می توان گفت 
موتورها نیز در شهر اصفهان به اندازه خودروها آالینده هستند، از این 
رو در برنامه سه تا چهارساله تمام موتورسیکلت های بنزینی اصفهان 

به موتورسیکلت های برقی تبدیل می شود. 
مهرعلیزاده تصریح کرد: هر موتورسیکلت برقی به طور میانگین 10 
میلیون تومان قیمت دارد که با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
مذاکراتی انجام شده تا حدود چهار و نیم میلیون تومان از قیمت هر 
موتورســیکلت را از دولت بگیریم و برای فروش بــه مردم طرح های 
تقسیطی اجرا شود تا افراد بتوانند موتورهای خود را جایگزین کنند. 
وی با بیان اینکه در کشــور 35 درصد تلفات ناشــی از تصادفات را 
موتورسواران تشکیل می دهند که این آمار در اصفهان 55 درصد است، 
گفت: در هر 15 منطقه شهر اصفهان، یک خیابان به عنوان خیابان سبز 
معرفی می شود تا در این خیابان ها شیوه رانندگی ارتقا یافته و مبتنی بر 

فرهنگ صحیح ترافیک باشد.
اســتاندار اصفهان افزود: از یک میلیون و 400 هزار خودرو در حال 
تردد اصفهان، 200 هزار خودرو معاینه فنــی ندارند که باید با توجه 
به رسیدن فصل سرد سال و پدیده وارونگی هوا برای دریافت معاینه 

فنی اقدام کنند.
با همکاری شهرداری، آمار تصادفات کاهش یافت

 رییس پلیس راهور استان اصفهان نیز در این مراسم از تشکیل قرارگاه 
ویژه ترافیکی به منظور کاهش حوادث و ســوانح رانندگی  خبر داد و 
اظهار کرد: تا کنون با تالش و همکاری شــهرداری اصفهان، اقدامات 
موثری در حوزه فرهنگ ترافیک انجام شــده که ماحصل آن کاهش 
آمار تصادفات بوده است؛ اما برای ادامه راه باید همکاری دستگاه های 

مختلف تداوم یابد.
سرهنگ رضا رضایی با تاکید بر اینکه حتی یک نفر کشته در تصادفات 
رانندگی زیاد اســت، افزود: هدف پلیس راهور از اجــرای طرح ها و 
برنامه های مختلف کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی است؛ در استان 
اصفهان با تالش های انجام شــده، قرارگاه ویژه کاهش تصادفات در 

اصفهان تشکیل شده که حوزه راه و راهور را پشتیبانی می کند.
رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: اصفهان به گواه پزشکی 
قانونی تنها استانی اســت که آمار تصادفات آن در 10 سال گذشته 
کاهش خوبی داشته به طوری که آمار جان باختگان تصادفات اصفهان 
طی شش ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.3 درصد 
کاهش یافته است.سرهنگ رضایی با بیان اینکه طی شش ماه گذشته 
200 نفر در تصادفات شــهری اســتان اصفهان جان خود را از دست 
داده اند، گفت: در کشــور 35 درصد جان باختگان ناشی از تصادفات 
موتورسواران هستند، اما در اصفهان این عدد به رغم تمام کاهش ها  
55 درصد اســت که نشــان می دهد اصفهان باید در این زمینه کار 

بیشتری انجام دهد.
وی تصریح کــرد: با همــکاری پویــش مردمی ترافیــک، آموزش 
راکبان موتورســیکلت از چهارباغ عباسی و ســپس در سایر مناطق 
 شــهر آغاز شــده و هدف اصلی از اجــرای این برنامــه قانونمندی 

موتورسواران است.

رییس پلیس راهور استان در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی خبر داد: 

تشکیل قرارگاه  ویژه ترافیکی در اصفهان

15  مهرمــاه ســال گذشــته بــود که    
قدرت ا...نــوروزی، کلید ســکان داری 
شهرداری اصفهان را از »مهدی جمالی نژاد« تحویل گرفت 

تا  فصل جدیدی از مدیریت شهری رقم بخورد.
»نوروزی« که سابقه ریاست گروه حقوق دانشگاه اصفهان و فرماندار 
اسبق شهرستان اصفهان در دولت اصالحات و مدیر پیشین اداره 
رفاه و اداره حقوقی دانشــگاه اصفهان را در کارنامه خود می دید، 
31 مرداد ماه سال گذشته پس از دو ماه گمانه زنی اعضای شورای 
اسالمی شهر به عنوان شهردار جدید اصفهان انتخاب شد. وی که در 
جمع منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی با ارائه برنامه هایش 
تحت عنوان اصفهان شــهرامید، مشــارکت و شکوفایی، سنجش 
پذیری را از ویژگی های آنها نامید، روز گذشــته به جلســه علنی 
شورای شهر آمد تا گزارش یک ساله عملکرد و اقدامات شهرداری 

را ارائه دهد. 
آن چه در زیر می آید گزیده ای از گزارش  شهردار اصفهان در این 

جلسه است:
  اصفهان شــهری خالق اســت با مردمانی خــالق و به تبع آن 
مسئوالن خالقی هم دارد، در این بین خشکی زاینده رود کار را با 
مشکل مواجه کرده، شــهرداری در حالی که در تالش است سطح 
امید را ارتقا دهد از توجه به زیرســاخت ها، فضای عمومی، فضای 
سبز، حمل و نقل و محیط زیست که همگی از عوامل توسعه پایدار 
و ایجاد امید در شهر است غافل نبوده، اما در تصمیمات گذشته فعل 
و ترک فعل هایی صورت گرفته که دارای چالش های بسیاری است، 
اینها ما را در مقابل مردم پاسخگو کرده و امروز پاسخگوی اقداماتی 

هستیم که در ایجاد آن نقشی نداشته ایم.
  سیاست گذاری برای برنامه ها با توجیه مالی، محیطی، اکولوژیک 
و توجیه سیاسی و فرهنگی انجام شده است؛ مهم ترین مشکل این 
شــهر زاینده رود است، این سوال همه مردم اســت و باید وجدان 
عمومی را آگاه کرد؛ ما نیز خود به عنــوان مطالبه گر به دنبال رفع 
مشکل هستیم، همه دلسوزان و کارشناسان استان در تالش برای 

رفع چالش ها و ناامیدی ها هستند.
 اگر طرح بازچرخانی زاینده رود توجیهات الزم را داشــته باشد 
و شورا آن را تصویب کند، شهرداری هم مخالفتی با طرح نخواهد 
داشت و من پیگیری های بســیاری با مقام معظم رهبری، رییس 
جمهور، معاون اول و مالقات با شش وزیر در این خصوص داشته ام 
تا شهر را در راستای انسان محوری و زیست پذیری و تکمیل پروژه 

های نیمه تمام به سرانجام مثبتی برسانیم.

 تحقق شهر فرهنگی و شهروند فرهنگی همواره در برنامه های 
برگزار شده در یک سال گذشته توسط شهرداری مدنظر بوده است 
به طوری که این ســال برنامه هایی که به دنبــال میزان خالقیت 
فرهنگی، مشارکت دادن شهروندان و توجه به حقوق فرهنگی آنان 

بوده است را برگزار کرده ایم.
 در سال گذشــته نقش محالت را برای اجرای برنامه ها افزایش 
دادیم و  757 عنوان برنامه در شــهر برگزار کردیم، در واقع در هر 
365 روز ســال دو برنامه داشــته ایم، در ایام نوروز نیز 70 عنوان 
برنامه برای جلب رضایت مردم و گردشگران اجرا شد؛ همچنین در 
اردیبهشت ماه به مناسبت هفته اصفهان 68 برنامه با 600 اجرا در 
بخش های مختلف شهر داشــته ایم، در ماه مبارک رمضان برنامه 
ورزشی و رقابت بین 18 رشته ورزشی برگزار شد، همچنین برنامه 
نشاطستان با 129 اجرا در تابستان امسال در کل کشور بی نظیر بود.

 در اصفهان خط یک مترو 17 ســال طول کشــید و در این 17 
سال 87 درصد کار انجام شــد، اما 13درصد باقی مانده درصدی 
نفس گیر بود که مانع حرکت به سمت قله شده بود، در این راستا 
توانستیم 13 درصد باقیمانده را تنها در چهار ماه به اتمام برسانیم 
که در این چهار مــاه 400 میلیارد تومان هزینه شــد که اگر این 
هزینه پرداخت نمی شد، در حال حاضر با سه برابر شدن هزینه ها 

 نمی توانستیم پروژه را به اتمام برســانیم و این خود اقدامی بزرگ 
بوده است.

 خط یک مترو در همان روزهای اولی که از افتتاح آن می گذشت 
با استقبال 18 هزار نفری همراه شده بود و امروز نیز 60 هزار نفر از 
شهروندان با مترو جابه جا می شوند که ما می خواهیم این رقم به 

100 هزار نفر در روز برسد.
 خط دو مترو طبــق برنامه در حال پیشــروی اســت اگر چه 
بامشکالتی مواجه است، اما ایستگاه ها در حال ساخت است و 500 
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این مهم گرفته ایم در حالی که 
شهرداری تهران نتوانست بخش عظیمی از اوراق مشارکت خود را 

بفروشد، اما شهرداری اصفهان این کار را کرد.
  در مدت یک سال گذشته 50 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل 
و نقل شهری اضافه شده و اکنون در شهر اصفهان1100 دستگاه 
اتوبوس فعال اســت که 500 اتوبوس مربوط به بخش خصوصی 
و 600 اتوبوس از شهرداری اســت در حالی که قیمت هر اتوبوس 
اسکانیا به قیمت جدید یک میلیارد و 100 میلیون تومان است، اما 
این اتوبوس ها را شهرداری به مبلغ 600 میلیون تومان خریداری 
کرده است؛ همچنین 30 اتوبوس را بازسازی کردیم و 200 اتوبوس 
هم در حال بازسازی است و برای خرید بیش از 200 اتوبوس دیگر 

در حال مذاکره هستیم، زیرا شرط خرید از اســکانیا واگذاری به 
قیمت خرید قبلی است.

  در خصوص خدمات حوزه شهرسازی قدم های مناسبی برداشته 
شــده اســت به طوری که  بحث 170 هکتار از زمین های شهید 
کشوری که 12 سال بر زمین مانده بود با پیگیری های انجام شده 
در شورای برنامه ریزی به تصویب رسید، همچنین توافق بزرگی در 
راســتای امالک با ارتش جمهوری اسالمی در حال انجام است که 

آینده شهر در حوزه امالک را تضمین خواهد کرد.
 سه هزار میلیارد تومان بدهی بر دوش شهرداری و شورای شهر بار 
سنگینی بود که بخش زیادی از آن تسویه شد؛ نمایشگاه بین المللی 
اصفهان هفت میلیارد تومان بدهی داشت که بخشی از آن پرداخت 
نشده بود که آنها را پرداخت کردیم. با افزایش قیمت ها باید برای 
جشنواره کودک 27 میلیارد تومان هزینه می کردیم در حالی که سه 
میلیارد تومان از شهرداری و سه میلیارد تومان هم از دولت کمک 
گرفتیم و تنها با شش میلیارد تومان جشنواره را به اتمام رساندیم 
که با صرفه جویی و کیفیت بیشتر و کاهش هزینه ها این جشنواره 
برگزار شد این درحالی است که برنامه های جانبی این دوره بیشتر 
 از قبل بود و چهارباغ مملــو از جمعیت عاشــقان فیلم و نمایش 

شد.
 اجرای پروژه محور پیاده راه، چهارباغ را به عنوان یکی از افتخارات 
بزرگ می دانیم و از آنها که اظهار نظرهای غیرکارشناسی می کنند 
خواهشمندم با کارشناسان برجســته میراث فرهنگی گفت و گو 
کنند و البته  اگر انحرافی وجود دارد به نظرات کارشناسی همه افراد 

توجه خواهیم کرد.
  در ابتدای کار گفتیم که آمده ایم تا پروژه های نیمه کاره 20 ساله 
را به اتمام برسانیم، در این راستا توانستیم مترو را ظرف چهارماه به 
پایان برسانیم؛ تکلیف جهان نما نیز مشخص شد، بدهی های سالن 
اجالس در حال پرداخت است؛ 300 نفر در این پروژه در حال کار 
هستند و احداث هتل های پیش بینی شــده در این پروژه نیز در 

دستور کار است.
 عملیات اجرایی رینگ چهارم آغاز شده؛ این پروژه با 87 کیلومتر 
سنگین ترین پروژه استان است که ظرف هشت سال آینده تکمیل 
می شود.میدان امام علی علیه السالم در حال توسعه است ودر این 
میدان حرکت های قابل توجهی صورت گرفته و قهر و تحریم بزرگ 
مردمی در این منطقه با شــهرداری در حال شکسته شدن است.
دریک سال گذشــته 287 قرارداد عمرانی با حدود 100 میلیارد 

تومان بودجه منعقد شده است.

 امروز پاسخگوی اقداماتی هستیم که در ایجاد آن نقشی نداشته ایم
   »نوروزی« در گزارش عملکرد یکساله شهرداری:  
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امام صادق علیه السالم:
 چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بیني و اگر 

تو او را نمي بیني او تو را مي بیند.
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یادداشت

 مجرد که باشی خیلی ها با حســرت نگاهت می کنند؛ وقت آزاد، 
بدون فکر و مســئولیت، آدمــی که می تواند بــرای تمام وقتش 
برنامه ریزی کند؛ هیچ مسئولیتی گردن او نیست. مسئولیت همسر 
و خانه و بچه،خرج بچه و نفقه و مهریه.پدر که خرجت را می دهد 
و مادر هم بی هیچ توقعی، همه وسایل آسایش را فراهم می کند.

یکی از این مجردها را که می بینی شاید پیش خودت بگویی خوش 
به حال شان، چقدر خوش می گذرانند. نه قرار است نق زدن های 
همسر را تحمل کنند و نه هر روز فکر دکتر و مریضی بچه ها باشند.

چقدر همه چیز خوب و رویایی به نظر می رســد اما اگراز رویایی 
که برای مجردها دیده ای بیدار شــوی و وارد دنیای واقعی شوی 
شــاید بتوانی کمی عمیق تر و دقیق تر نــگاه کنی.یک مجرد هر 
چقدر که پدر و مادرش او را عاقل و فهمیده بدانند همیشه نگران 
هســتند، چون هنوز او را بچه ای می دانند که دو ســه دهه پیش 
به دنیا آورده اند.خیلی از این نگرانی ها ســد راه پیشرفت اهداف 
فرزندان شان می شود؛ مجرد که باشی قرار نیست با کسی کنار بیایی 
که فقط چند سال از تو بزرگ تر یا کوچک تر است، باید با آدم هایی 
روزگار بگذرانی که حداقل دو سه دهه از تو بزرگ ترند و افکارشان 
با تو تفاوت زمین تا آسمان دارد.اگر بخواهی خدایت را راضی نگه 
داری باید بله قربان گویشان نیز باشی.مجرد که باشی نه فقط پدر و 
مادر، بلکه همه دوست و آشنا و فامیل و همسایه می خواهند سر از 
کارت درآورند؛ این که کجا می روی؟ چه کار می کنی؟ چرا مجرد 
مانده ای و هزار سوال که مطمئنا به آنها ربطی ندارد.مجرد که باشی 
اگر به اندازه کل دنیا هم مشــغله داشته باشی همه به تو به چشم 
یک فرد بیکار نگاه می کنند و بــرای وقت و زندگیت برنامه ریزی 
می کنند. اگر درس بخوانی متهم می شوی که به خاطر تحصیل، 
ازدواج ا ت را به تاخیر انداخته ای، اگر درست را رها کنی می گویند 
که تو که مسئولیت نداشتی و بیکاری بودی، چرا حداقل درست را 
نخواندی.مجرد که باشی چراغ قرمز بقیه خواهران و برادران می 
شوی، اگر گذشت کنی ونخواهی که آنها پشت چراغ قرمز بمانند به 
خودخواهی متهم می شوی؛ اما اگر گذشت کردی و نوبت خود را به 
بقیه بدهی آن وقت است که تمام عیب های جهان را به تو نسبت می 
دهند و هر  کسی را برای تو کاندید ازدواج می کنند.مجرد که باشی 
فقط مسئول همسر و فرزندانت نیستی؛ عالوه بر پدر و مادر و خواهر 
و برادر، مسئولیت تمام دنیا با توست. باال رفتن سن ازدواج تقصیر 
توست، کم شدن جمعیت را از چشم تو می بینند، نصف بودن دینت 
همه دنیا را خراب کرده؛ چون بقیه مردم کامل هستند و فقط تو 
ناقصی.مجرد که باشی حق نداری خسته و بی حوصله باشی، نمی 
توانی برای خودت زمانی را اختصاص دهی و نخواهی که کسی را 
ببینی، چون به سرعت و هر طور دل شان بخواهد قضاوت می کنند. 
باید غمت را در دلت بریزی و بــه اطرافیانت لبخند ژکوند تحویل 
بدهی.مجرد که باشی نمی توانی حتی با خیال راحت پای تلویزیون 
بنشینی؛ چون می بینی که حتی سریال ها و برنامه های تلویزیونی 
هم علیه تو و امثال تو برنامه هایشان را پیش می برند؛ انگار سوژه 
دیگری برای برنامه هایشان ندارند و هر چیزی را که حاصل ذهن 
نویسنده است درست یا نادرست به تو نسبت می دهند.مجرد که 
باشی همه موقعیت ها وامتیازاتی که برایت ظاهر می شوند، شرط 
تاهل دارند و تو می مانی و خودت و زندگی،نه تنها کسی حمایتت 

نمی کند بلکه از همه طرف به تو فشار می آورند.
 منظورمان نفی مجردی نیســت، هر دوره زندگی شیرینی ها و 
ســختی هایی دارد؛ هرچند این شرایط شــدت و حدت دارد؛ اما 
همیشه بوده و هست؛ همان طور که در بقیه دوره های زندگی هم 
بارها دیده وشنیده ایم؛ اما کاش کمی با هم مهربان تر بودیم چه 
زبانی، چه نوشتاری چه با نگاه و رفتار وکمی هم به این قشر، مثل 

بقیه اقشار حق زندگی بدهیم.

 به مجردها هم حق زندگی بدهیم

 ریحانه علی عسکری

عکس روز

دوخط کتاب

عشــق بیشــتر از غریــزه 
آب می خــورد و هرچه از 
غریزه ســر زند بی ارزش 
است و دوســت داشتن از 
روح طلــوع می کنــد و تا 
هر جا که یک روح ارتفاع 
دارد، دوســت داشــتن نیز 
همگام با آن اوج می یابد.

»کویر«
دکتر علی شریعتی

از  داشــتن  دوســت 
عشق برتر است

 دوســت داشــتن از عشق 
برتــر اســت. عشــق یــک 
جوشــش کــور اســت و 
پیونــدی از ســر نابینایــی. 
اما دوست داشتن پیوندی 
اســت خودآگاه و از روی 
بصیــرت روشــن و زالل. 

»برج العرب« یکی از بلندترین ساختمان های جهان در دبی، میزبان جلوه ای 
دیگر از تجمالت و ثروت اســت؛ کاپوچینو با طالی واقعی!می توان گفت دبی 
مترادف کلمه تجمالت اســت و جاهای کمی در دنیا وجــود دارند که هتلی 
مانند برج العرب،  داشته باشــند. هم اکنون، این هتل بخشی دیگر از زندگی 
عادی انسان ها را انتخاب و آن را تبدیل به چیزی شگفت انگیز کرده است؛ یک 
قهوه کاپوچینو ساخته شــده از طالی ۲۴ عیار! این اولین وعده قابل مصرف 
خوشمزه ای نیست که از طال تهیه می شود؛ اخیرا یک هتل در آمریکا پیشنهاد 

جالبی در منوی خود ارائه داده است، بال مرغ پوشانده شده از طالی ۲۴ عیار.

سرو کاپوچینو با طالی واقعی در برج العرب

هم اکنون مــوزه ای در مادرید با عنوان موزه »دل پــرادو« فعالیت می کند که 
پرینت های ۳ بعدی نقاشــی های معروف دنیا را به نمایش گذاشــته اســت. 
بازدیدکنندگان این موزه می توانند با لمس تابلو های به نمایش درآمده، تصویری 
ذهنی از نقاشی را برای خودشان بسازند؛ بنابراین موزه پرادو، بازدید نابینایان از 
آثار هنری موزه ای را تسهیل و امکان پذیر کرده است.موزه »دل پرادو« برای به 
چالش کشیدن تمامی موزه های جهان تاسیس شده است و مدیران سایر موزه ها 
را به فکر می اندازد که با تهیه پرینت ۳ بعدی آثار هنری که به نمایش گذاشته اند، 

موزه های خود را برای بازدید نابینایان تجهیز کنند.

موزه ای عجیب که نابینایان آثار هنری را می بینند!

 کدو تنبل در آمریکا، به غیر از مصرف خوراکی مصارف دیگری هم، به خصوص 
در هالووین، دارد. بنابراین عجیب نیست که نمایشگاهی مخصوص این محصول 
برپا کنند و به بزرگ ترین کدو تنبل پرورش یافته جایزه بدهند. اگر به دنبال راهی 
هستید تا هرچه سریع تر پولدار بشوید، شاید بهتر باشد که به پرورش کدو تنبل 
هم فکر کنید. »استیو گدس«، اهل نیوهمپشایر، پس از پرورش یک کدو تنبل با 

وزن ۱۱۴۷ کیلو موفق به کسب جایزه ۶۰۰۰ دالری شد.

بزرگ ترین کدو تنبل تاریخ آمریکا

غذای کل هفته من اندازه غذاهایی که دوســتم تو یه روز از 
ناهار و شامش تو اســتوری می ذاره، نیست... بعد شبیه قحطی 

زدگان هم می مونه از بس الغره!
 میگم یک وقت زشت نباشه تا حاال دالر نخریدم، خودرو ثبت 
 نام نکــردم، کاال انبــار نکردم، جلــوی آینه با گوشــی عکس 

ننداختم؟! 
تلویزیون کفش طبی تبلیغ می کنه، بعد توش یه خواصی از 

کفشه میگه که انگار گل گاو زبون پات کردی! 
خدا رو شکر من همه پول هام رو رفتم پول برره ای خریدم که 

قرار نیست سقوط کنه! 
یه رفیق دارم رو نظافت ماشینش بیش از اندازه حساسه، هر 
وقت می بینم با بچه اش با هم هستن، یه ویفر می خرم می دم 

دست بچه اش، افسردگی می گیره! 
بیست سال از اون روزی گذشت که جلوی تلویزیون بودیم و 

حسین رفیعی می گفت: هپت هپت هپتاد و هپت!
اگه یک کاری رو که 99/99 درصد مطمئنی انجام میشــه، 

قبلش به کسی بگی، ۱۰۰درصد انجام نمیشه! 
در ورزش اسکواش درصد باالیی از تمرکز بازیکن ها صرف 
این مسئله میشــه که حواس شــون باشه یهو وســط بازی از 

خودشون نپرسن: »که چی؟!« 

خندوانه

جاری شدن سیل 
در صومعه سرای 

گیالن
بارندگــی شــدید در 
گیالن،باعــث تخریب 
ومسدود شدن جاده های 
اصلی وفرعی شهرستان 
صومعه سرای گیالن شده 
است.بر اثر وقوع سیالب 
و طغیــان رودخانه ها 
شهرستان صومعه سرا 
دچار آسیب های زیادی 
شده و گاز و آب بخشی از 

روستا ها قطع است.

مدیریت زیارت امام حسین)ع(
کتاب »مدیریت زیارت امام حسین علیه السالم« تالیف مهدی نیلی پور در 
۱88 صفحه  با قطعی کوچک و قابل حمل در سفر، اطالعاتی کامل و جامع 
را درباره کیفیت زیارت امام حســین)ع( در اختیــار مخاطب قرار می دهد. 
نویســنده در این کتاب با دیدی متفاوت به زیارت، بــه ذکر اصول مدیریت 
زیارت امام حسین)ع( می پردازد و مخاطب را با نگاهی جدید به زیارت امام 
حسین)ع( دعوت می کند و بر این باور اســت که این کتاب به عنوان شیوه 
نامه ای جامع و گویا در جهت مدیریت و بهره گیــری از فرصت زیارت کربال 
مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.اصل مفهوم شناسی زیارت نامه ها، اصل 
آســان ترین و کوتاه ترین زیارت، اصل آشــنایی با فرات، اصل سکوت معنی 
دار و گفتن کلمــات مفید،  اصل محنــت پذیری و بــال و... از جمله اصولی 
است که در این کتاب مورد بررســی قرار گرفته و در پایان کتاب نیز به ذکر 
پانزده نکته دانســتنی درباره زیارت امام حســین)ع( پرداخته شده است.
یکی از مهم ترین اصول در زیارت امام حسین)علیه الســالم(مالحظه عرفان 
و ماسه و نقش ترکیبی آن اســت.یکی از مکاتب بزرگ عرفانی، مکتب سید 
الشهدا)علیه السالم( و آرمان و اندیشه حسینی است. اگر تصور کنیم زائر امام 
حسین)علیه السالم( در نقطه صفر یا نقطه زیر صفر روحی قرار داشته باشد 
زیارت حضرتش به گونه ای است که در او ایجاد حرکت و میل رفتن به سوی 

خدا می کند و به اصطالح عرفا در او سیر و سلوک ایجاد می شود.

کتاب

 باید از ظرفیت دستگاه امام حسین)ع( 
برای نشر معارف اسالمی استفاده کنیم

میثم مطیعی، ذاکر اهل بیت )ع( با اشــاره به فراهم بودن فضای تبلیغی در مراسم 
پیاده روی اربعین گفت: اکنون در عرصه تبلیغی، مرزها از بین رفته است و محدودیتی 
در این عرصه وجود ندارد. یکی از بهترین ابزار برای نشر فرهنگ دینی، ابزار هنر است 

و فعالیت هایی که در کشورمان انجام می شود، در مرزهای ایران محدود نمی ماند.
وی با بیان اینکه در توسعه فرهنگ مذهبی در جهان، جلسات مذهبی ایران اثر داشته 
است، افزود: باید بیش از پیش از ظرفیت دستگاه امام حسین )ع( برای نشر معارف 
اسالمی استفاده کرد، یکی از ابعاد مکتب اهل  بیت )ع( موضوع زیارت است.همچنین 
پرداختن به موضوعاتی دیگر نظیر حضور کودکان و زنان در این حماسه اهمیت زیادی 
دارد. مطیعی، با اشاره به نشر نغمه تشکر زائران ایرانی از موکب های عراقی تصریح 
کرد: یکی از موضوعاتی که باید بیشتر به آن پرداخته شود، بحث بدبین کردن عراقی ها 
به مردم ایران و بالعکس است، با کارهای رسانه ای و فعالیت های بیشتر امکان از بین 
بردن فضای بدبینی و تبدیل این فضا به مهر و محبت وجود دارد، ایرانی ها و عراقی ها 

در حماسه اربعین باید به دنبال اجرای کارهای مشترک به صورت واقعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه مداحی سیاسی به معنای بیان مطالب سطحی نیست، ادامه داد: 
کار کردن ویژه در عرصه های مهم به صورت کارشناسی، مداحی در تراز خط مقاومت 
است، هیئت های مذهبی نباید حتما به دنبال مداحان و سخنران مطرح باشند، بلکه 

آن ها باید روی سرمایه های خودشان تکیه کرده و از مداحان خوب حمایت کنند.

دیدگاهکتاب
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