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یک اتفاق خوب!
اجرای طرح پیش فروش لوازم خانگی در اصفهان آغاز شد؛

7

 در آیین تکریم و معارفه دادستان اصفهان مطرح شد:

امنیت در استان اصفهان، حرف اول را می زند

 شرایط ایجاد شده در بازار مسکن
 دلیل بر رونق آن نیست

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

3

8

اصفهانی ها درلیست شاکیان متهم سکه ثامن
پلیس فتا خبر داد:

5

مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید 
فوالدمبارکه برگزار شد

مستند اینستاگرامر )هنر و تجربه(
کارگردان:سینا کیان پور

پردیس سینمایی سیتی سنتر

دوچرخه سواری؛
هوا این روزها عالیه  برای 
دوچرخه سواری! دوچرخه رو 
برداریم و بزنیم به خیابون.

  روایت هایی از زندگی شهیدی
 که دوست داشت مراسم ترحیمش رنگ و بوی سپاه داشته باشد؛

مشق عشق در لشکر امام حسین )ع(
سفارش کرده بود در اعالمیه اش به جای فامیل های وابسته بنویسند لشکر امام حسین 
)ع(، در این لشکر مشق عشق کرده و روزها را با سالم به شهدای این لشکر آغاز کرده بود 
و شهادت و بذل جان در راه والیت را نیز از همین شــهدا در خواست کرده بود و چه خوب هم پاسخش را 
دادند تا در روزهای نزدیک به عاشورای حسینی، شربت شیرین شهادت را از دست موال دریافت کند و به 

صفحه  4همرزمان شهیدش در این لشکر بپیوندد...
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گالری امروز
سه گانه رنج بازیگوشانه

 23 شهریور الی 23 مهرماه

نیستان )رادیو فرهنگ(
شنبه تا پنجشنبه ساعت 20:30

تحلیل ، بررسی و پخش موسیقی ایرانی 
به همراه آخرین رخدادهای موســیقی 

ایرانی

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: تصویر برداری فیلم های کوتاه »کابوس« و  »قطره های زندگی« به 
تهیه کنندگی، نویسندگی وکارگردانی ستایش ساسانی نژاد به پایان رسید و در مرحله تدوین است.

 سید اکبر بنی طبا با اشاره به تولید فیلم  کوتاه قطره های زندگی  عنوان کرد: فیلم قطره های زندگی با هنرمندی استاد هوشنگ حریرچیان در دست تولید 
است. دراین فیلم استاد حریرچیان در نقش  پیرمردی که روایتگر کار خیر و نیک است و رساندن منفعت به دیگران  را سرلوحه کارهای خود قرارداده است 

مردم را با  روایت داستان های کوتاه و شنیدنی دعوت به مصرف صحیح آب می کند.
وی افزود: داستان فیلم به گونه ای است که با نقش آفرینی هنرمندان صاحب نام و مطرح کشور مخاطبان را به  مصرف بهینه آب راهنمایی می کند واسراف 

نکردن آب را آموزش می دهد.
بنی طبا اظهار داشت: زمان این فیلم ۱۰ دقیقه و لوکیشن آن بازارچه منار دردشت،یکی از محله های قدیمی اصفهان است که به نظر می رسد با انتخاب این 

لوکیشن می توان ارتباط خوبی با بینند گان برقرار کرد.
وی با اشاره به هدف از تولید این فیلم عنوان کرد:  هدف از ساخت این فیلم کوتاه توجه ویژه به فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی است و درست مصرف 

کردن از منابع  به خصوص آب که  هم اکنون کشوربه واسطه وقوع خشکسالی های پیاپی با محدودیت شدید آبی مواجه است، ضروری به نظر می رسد.
وی به بررسی محتوای فیلم پرداخت و تصریح کرد: این فیلم بر مبنای داستانی ا ســت که در آن شخصیتی با دیدن کابوسی وحشتناک به اشتباه خود  که 

مصرف بی رویه منابع به ویژه آب می باشد،  پی می برد و سعی در رفع نحوه اشتباه  در زندگی خود می کند.
بنی طبا به لوکیشن فیلم اشاره و تصریح کرد: این فیلم در کویر ورزنه که یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود، فیلمبرداری شد و اشاره به 
این موضوع دارد که  اگر  منابع به ویژه منابع آبی به درستی مورد استفاده قرار نگیرند ما شاهد بحران آب که در نهایت منجر به خشک شدن رودها و درختان 

می شود و دشت سرسبز را به کویر تبدیل می کند،  مواجه خواهیم شد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

تولید فیلم های کوتاه »کابوس« و »قطره های زندگی« باموضوع مدیریت مصرف آب
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جنجال رســانه ای چند وقت اخیر برخی از 
کشورهای اروپایی در زمینه دستگیری چند 
ایرانی و یک مقام دیپلماتیک در اروپا به جرم 
دست داشتن در اخالل نظم عمومی و تالش 
برای بمب گذاری د رحالــی وارد فاز تازه ای 
شده اســت که در این مدت انفعال وزارت 
خارجه بسیار سوال برانگیز بوده و واکنش ها 
از سوی ایران تنها به بستری از تکذیب ها و 

سخنان تریبونی محدود شده است.
 خبرگزاری فرانســه گزارش داد که آلمان اســدا... 
اســدی، یکی از دیپلمات های ســفارت جمهوری 
اسالمی در وین پایتخت اتریش را که حدود سه ماه 
پیش به اتهام دست داشتن در طرح بمب گذاری در 
گردهمایی گروهک تروریســتی منافقین دستگیر 
شده بود، به بلژیک تحویل داده است. این خبرگزاری 
به نقل از دفتر دادســتانی فدرال بلژیک همچنین 
گزارش داد که آقای اســدی روز چهارشــنبه ۱۰ 
اکتبر در دادگاه حاضر شــد.دادگاهی در آلمان روز 
۲۷ سپتامبر حکم استرداد اسدا... اسدی به بلژیک 
را صادر و تصریح کرد، به این علت که این دیپلمات 
ایرانی )هنگام بازداشت( در تعطیالت به سر می برده 
و در کشــور محل ماموریتش یعنی اتریش حضور 
نداشته اســت، بنابراین فاقد مصونیت دیپلماتیک 
بوده و می توان او را محاکمه کرد.بنابر این گزارش، 
بازداشت این دیپلمات پس از آن انجام شد که یک 

زن و مرد ایرانی در بلژیک 
بــه دلیل همراه داشــتن 
حجــم زیــادی از مــواد 
منفجره در خودرویشــان 

بازداشت شدند.
ادعــا می شــود کــه این 
زن و مــرد در همــکاری 

با دیپلمات ایرانی بازداشــت شــده در آلمان قصد 
حمله به تجمع منافقین در 3۰ ژوئن را داشــته اند.

محمدجواد ظریــف، وزیر امورخارجه کشــورمان 
در واکنش به خبر بازداشــت ایــن دیپلمات ایرانی 

گفــت:» چــه همزمانی 
جالبی. همزمان با شروع 
ســفر رییس جمهــور به 
اروپا یک عملیات ایرانی، 
افشا و عوامل آن دستگیر 
می شــوند. ایران هرگونه 
خشــونت و ترور را در هر 
مکانی محکوم می کنــد و آماده همــکاری با همه 
مقامات ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات 
پلید برای دادن نشانی غلط است، می باشد«.در پی 
دســتگیری این دیپلمات کشورمان در آلمان که به 

درخواســت پلیس فرانســه صورت گرفت، سفرای 
فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان )در غیاب سفیر( نیز 
به وزارت امور خارجه کشورمان فراخوانده شدند و 

مراتب اعتراض ایران به این کشورها ابالغ شد.
 اما به نظر می رســد پس از آن اقدامــات ایران در 
هاله ای از ابهام و یا اختفای خبری فرو رفت و عمال 
هیچ اقدامــی در جهت حل و فصل ایــن قضیه در 
رسانه ها منتشر نشد. در این بین مقامات بلژیک در 
ماه ژوئیه درخواست استرداد اســدا... اسدی و مرد 
دیگری را ارائه دادند که با نام »مهراد. الف« معرفی 
شده و در پاریس دستگیر شــده بود. پلیس بلژیک 
مدعی است که مهراد الف، همدست زن و شوهری 
بوده که در بروکسل به دلیل حمل نیم کیلوگرم مواد 
منفجره و یک چاشنی انفجاری دستگیر شده بودند. 
این رخدادها در حالی صــورت می گیرد که دادگاه 
آلمان و بلژیک هنوز نتوانسته هیچ اتهامی را در مورد 

ایرانیان دستگیر شده ثابت کند.
 ادعای بازداشت این افراد در حالی از سوی رسانه های 
غربی مطرح شــد که بالفاصله ایران هرگونه نقش 
داشتن در آن را رد و آن را توطئه ای از پیش طراحی 

شده خواند.
بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه ایران 
پیش تــر در این باره اعالم کرده بود که ســناریوی 
بی پایه و اســاس دخالت دیپلمــات ایرانی در یکی 
از کشــورهای اروپایی، برای تخریب روابط ایران و 
 اروپا در ایــن مقطع مهم و حســاس طراحی و اجرا 

شده است. 

دختر ترامپ: 
من جانشین »نیکی هیلی« 

نمی شوم
دختر رییس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش 
رســانه ها مبنی بر احتمال تعییــن او به عنوان 
نماینده جدید واشنگتن در ســازمان ملل گفت: 
»من جانشــین نیکی هیلی نخواهم شد«.بعد از 
اعالم استعفای ناگهانی »نیکی هیلی« از نمایندگی 
دائم آمریکا در سازمان ملل، گمانه زنی ها از احتمال 
جایگزینی »ایوانکا ترامپ« دختر رییس جمهور 
این کشور خبر دادند؛ اما دختر »دونالد ترامپ« این 
موضوع را رد کرده است.پیش تر  شایعات مختلفی 
درباره گزینه های احتمالی جانشینی نیکی هیلی 
منتشر شده بود.عالوه بر مطرح شدن ایوانکا ترامپ 
شــایعه هایی درباره تعیین »ریچــارد گرینفل«، 
سفیر هم جنس باز آمریکا در آلمان، »کلی آیوت« 
سیاستمدار جمهوری خواه و حتی »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید به عنوان نماینده 

جدید واشنگتن در سازمان ملل منتشر شده بود.

کره جنوبی درصدد لغو 
تحریم های کره شمالی است

وزیر خارجــه کره جنوبی اعالم کرد، ســئول در 
حال بررسی حذف تحریم هایی است که پس از 
غرق شدن یک کشــتی جنگی کره جنوبی علیه 
کره شمالی اعمال شــد.کانگ کیونگ-وا، وزیر 
خارجه کره جنوبی تاکید کرد: ما در حال بررسی 
این مسئله و رایزنی با یک آژانس دولتی مرتبط 
هستیم.این تحریم ها پس از حمله به یک کشتی 
جنگی کره جنوبــی علیه کره شــمالی اعمال و 
تراکنش های اقتصادی با کره شمالی متوقف شد. 

احتمال زنده بودن 
»خاشقجی« مطرح شد

 شبکه الجزیره قطر می گوید که تیم حقیقت یاب 
ترکیه سه مکان را که امکان اختفای روزنامه نگار 
سعودی منتقد در آنها زیاد است، مشخص کرده 
است.بر اساس این گزارش، تعیین مناطق سه گانه 
در شهر استانبول بعد از بررســی و رصد حرکت 
مشکوک خودروهای کنسولگری سعودی در این 
شهر صورت گرفته اســت.منابع امنیتی ترکیه به 
الجزیره گفته اند که احتمال دارد تیم حقیقت یاب 
ترکیه اگر الزم شــد دســت به حفاری هایی در 
کنسولگری ســعودی بزند.ترکیه بعد از گذشت 
یک هفته، دادستانی کل خود را مامور رسیدگی به 
پرونده خاشقچی کرد و تیم بازرسی و حقیقت یاب 
برای ایــن کار تشــکیل داد.همزمان با انتشــار 
تحقیقات اولیه در ماجرای ناپدید شــدن جمال 
خاشقچی، رسانه های ســعودی به نقل از منابعی 
اعالم کردند که نیروهای امنیتی ترکیه قبل از آنکه 
هواپیمای سعودی فرودگاه استانبول را ترک کند، 
اقدام به بازرسی آن کرده و هیچ اثری از روزنامه نگار 

سعودی منتقد خاندان سعودی پیدا نکردند.

 کمپین ضد »حالل« چین 
علیه سین کیانگ

مقامات منطقه ســین کیانگ چین که منزلگاه 
اکثریت اقلیت اویغور مســلمان است، کمپینی 
علیه محصــوالت حــالل بــه راه انداخته اند تا 
»نفوذ اســالم در زندگی ســکوالر« و تحریک 
»افراط گرایــی« را متوقــف کنند.براســاس 
اطالعیه ای، رهبران حزب کمونیست اورومچی 
در جلسه روز دوشنبه هدایت گروهی را بر عهده 
داشــتند که ســوگند خورد تــا »قاطعانه علیه 
حالل گرایی« اقدام کند. براســاس حالل گرایی،  
محصوالت غذایی مانند غذا و خمیر دندان باید 
براســاس موازین اسالمی تهیه شــود.رهبران 
حزب کمونیست در اورومچی همچنین مقامات 
دولتی و اعضای حزب را ملزم کرده اند تا عمیقا به 
مارکسیسم-لنینیسم باور داشته باشند، نه دین و 
در مأل عام به زبان ماندارین چینی سخن بگویند.

فرصت هایی که سوخت می شود
مجلسی ها از پاسخ های وزیر 

ارشاد قانع نشدند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ های 
وزیر فرهنگ در مورد نظــارت این وزارتخانه 
بر عملکرد ضعیف بنیاد ملی بازی های رایانه 
ای قانع نشدند.ســوال حجت االسالم نصرا... 
پژمانفر، نماینده مردم مشــهد از سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
دســتور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در خصوص علت عدم نظارت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر عملکرد ضعیف و 
شــائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای بود.

پس از اظهــارات پژمانفر و پاســخ های وزیر، 
نماینده مشــهد اعالم کرد از پاسخ های وزیر 
قانع نشده است؛ لذا پاســخ های وزیر به رای 
نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۸۰ 
رای موافق، ۸3 رای مخالف و ۴ رای ممتنع از 
مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس اعالم 
کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشده اند.پیش 
از این نیز، در اوایل سال جاری و در پی سوال 
علی مطهری از وزیر ارشاد در خصوص مقابله 
با به کارگیری اصطالحــات و عناوین بیگانه، 
نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشده بودند و 

به وی کارت زرد دادند.

تاسیس مرکز فرهنگی 
دانمارک و هلند در قم

نماینده مردم قم از تاســیس مرکز فرهنگی 
هلند و دانمارک در روستای مبارک آباد این 
شهر خبر داد.حجت االسالم مجتبی ذوالنور، 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
از اقدام هلند و دانمارک برای تاســیس مرکز 
فرهنگی در قم خبر داد و گفت: هلند و دانمارک 
و برخی کشورهای دیگر در روستای مبارک آباد 
قم که بیشتر ســاکنانش اتباع افغان هستند، 
مرکز فرهنگی افتتاح کرده اند.وی با بیان اینکه 
این دو کشور با پوشش فعالیت  فرهنگی فعالیت 
خود را در قم آغاز کرده اند، تصریح کرد: اصل 
این مسئله مشکوک اســت و باید مسئوالن 
مربوطه به این مهم توجه الزم را داشته باشند.

واکنش واعظی به نامه آیت ا... علوی 
گرگانی درباره اربعین:

احتیاجی نیست کسی نامه 
بنویسد

رییس دفتــر رییس جمهــور در واکنش به 
نامه اخیر آیت ا... علوی گرگانی برای کاهش 
هزینه هــای اربعین بــرای زوار ایرانی، گفت: 
به عنوان دولت وظیفــه خودمان می دانیم که 
تسهیالت را برای اربعین فراهم کنیم.محمود 
واعظی  ادامه داد: احتیاجی نیست کسی نامه 
بنویسد، ما خودمان قبل از هر چیزی دنبال این 
قضیه بودیم، شما ببینید چرا وزیر کشورمان 
فقط برای اربعین به عراق ســفر کرد و با وزیر 
کشــور آنجا صحبت و تفاهم کردند.وی ادامه 
داد: ما خودمان عنــوان و قبول کردیم که چه 
عراقی ها بپذیرند یا نه از مردم مان به جای اینکه 

دالر بگیریم، ریال می گیریم.

 کریمی قدوسی تبرئه شد
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از 
بررسی شکایت بروجردی از کریمی قدوسی، 
دو عضو کمیســیون امنیت ملی، در جلســه 
روز گذشته این کمیســیون خبر داد و گفت: 
شکایتی از آقای کریمی قدوسی درباره انتشار 
فیلمی درخصوص آقــای دری اصفهانی در 
صحن مجلس شده بود که هیئت نظارت این 
کار را خالف وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

محمدجواد جمالی گفت: دستور اول شکایت 
آقای بروجردی از آقای کریمی قدوســی به 
دلیل انجام یک مصاحبه بود.وی افزود: برای 
بررســی این شــکایت آقای کریمی قدوسی 
در جلسه هیئت حاضر شــد و این توضیح را 
داد که صحبت هایی به نقــل از او علیه آقای 
بروجردی مطرح شــده  که او این مطالب را 

تکذیب می کند. 

نقوی حسینی
 سخنگوی فراکسیون والیی:

عضو هیئت رییســه مجلس خبــرگان رهبری با 
بیان اینکه شــرط هایی که مجلــس در ارتباط با 
الیحه CFT گذاشــته، مصرف داخلی دارد، گفت: 
از لحاظ خود کنوانســیون، اینگونه شرط ها اعتبار 
ندارد و به تعبیر فقهی، »خالف ذات عقد« اســت.

آیت ا... عباس کعبی، با اشــاره بــه تصویب الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون بین المللــی مقابله با 
تامین مالــی تروریســم)CFT( در مجلس گفت: 
مصوبه مجلس مبنی بر الحاق ایران به کنوانسیون 
CFT، نه تنها نفعی برای کشــور ندارد و گشایش 
اقتصادی ایجاد نمی کند، بلکه مضر هم هســت و 
جلوی خیره ســری و یکه تازی آمریــکا علیه ملت 
ایران را نمی گیــرد و حرکتی طبق میل دشــمن 
اســت.وی تاکید کرد: همانطور کــه رهبر معظم 
انقالب بارها تاکید کردند، اروپا هــم قابل اعتماد 
نیســت و مبنــای گشــایش اقتصــادی را باید 
 بر اســاس مصوبات داخلی بگذاریم نــه الحاق به

 کنوانسیون ها.

 CFT شرط های مجلس بر
»مصرف داخلی« دارد

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان:

کافه سیاست

عکس  روز 

تصویری از آیت ا... جنتی و نادر 
طالب زاده )بوسنی سال ۱۳۷۱(

جابه جایی وزرا موردپذیرش مجلس نیست

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی فراکسیون والیی با بیان اینکه دولت 
قصد جابه جایی وزرا را دارد و از تغییر خودداری 
می کند، گفت: جابه جایی مهره ها نتیجه بخش 
نیست و به نظر می رســد مجلس از جابه جایی 
مهره های دولت اســتقبال نکند.سید حسین 
نقوی حسینی اظهارداشــت: یکی از مطالبات 
مجلس و افــکار عمومی این اســت که دولت 
مدیریت و تیم اقتصــادی اش را تغییر دهد زیرا 
با این تیم و با این نوع مدیریت و سیاست گذاری 
اقتصادی، بــه جایی نمی رســد.نماینده مردم 
ورامین در مجلس گفت: بحران های امروز اقتصاد 
کشور مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ 
ارز و دالر و طال، گرانی های لجام گســیخته و 
تعطیلی کارخانه ها حاصل سیاست گذاری های 
این تیم اقتصادی است. بنابراین قطعا این تیم 
نمی تواند به اهداف مورد نظر برنامه ششم دست 

یابد و مشکالت کشور را رفع کند.

 جابه جایی وزرا
موردپذیرش مجلس نیست

 سیداحسان قاضی زاده هاشمی
نماینده مجلس:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
مصرف روزانه بنزین ما از ۹۰ میلیون لیتر گذشته 
گفت: برای حل این مشــکل دو ســناریوی سرانه 
مصرف برای هر خــودرو  و هر فــرد در نظر گرفته 
شده اســت.محمدرضا پورابراهیمی افزود:  یکی از 
مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی روز گذشته 
تصمیم گیــری در خصوص یارانــه بنزین  بود که 
متاسفانه به شــکل متفاوتی از هدف گذاری کشور 
در حال اجراســت و باید تصمیم عاجلی برای آن 
گرفته شــود.وی ادامه داد: پیشنهادهایی از سوی 
دولت ، کمیســیون اقتصادی ، کمیسیون برنامه و  
بودجه و مرکز پژوهش های مجلس ارائه شــد که 
اولین پیشنهاد در حوزه مصرف سوخت، بازگشت 
به همان متوسط 6۰ لیتر برای هر خودرو است و در 
حال حاضر مصرف روزانه ما متاسفانه از ۹۰ میلیون 
لیتر نیز گذشــته و این امر نشان می دهد یک دوم 
منابع ما یا در قالب قاچاق و یا اضافه مصرف در حال 

اتالف است.

باید تصمیم عاجلی برای 
یارانه بنزین اتخاذ شود

رییس کمیسیون اقتصادی:

یک نماینده مجلس گفت: یکی از معاونین وزرا 
6۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی 
داده تا ســوابق خدمتی اش را حذف کند ولی 
با پــاک کردن یک صندوق درســت شــدنی 
نیســت و اینها قابل ردیابی است.سیداحسان 
قاضی زاده هاشــمی اظهار داشــت: دستگاه 
های موضــوع ماده5قانــون مدیریت خدمات 
کشوری است که عنوان دستگاه ها را از موضوع 
ماده 5 برداشــته ایم.قاضی زاده هاشمی گفت: 
بعضی خودخوانده می گویند ما شامل نیستیم 
درصورتی که اصل ماده واحده بســیار شمول 
پذیر اســت.وی در پاسخ به کســانی که می 
گویند من به ازای مسئولیتم  حقوق نمی گیرم، 
 تصریح کرد: حتی فرد اگر افتخاری هم کار کند

 نمی تواند درآن سمت باشــد. فقط به عنوان 
مشاور می تواند حاضر باشد و حق امضای اداری 

و مالی هم ندارد.

 رشوه ۶۰۰ میلیونی
 معاون وزیر

پیشخوان

بین الملل

رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشــور در خصوص 
آخرین وضعیت رسیدگی به اقدام وزیر راه و شهرسازی در رابطه 
با تعلیق پروانه اشتغال به کارش، اظهار کرد: بنده بر اساس حکم 
رییس جمهوری، به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور منصوب شــده ام، از این رو موضوع بســیار روشن است.

فرج ا... رجبی با تاکید بر این که همچنان به کار خودم در سازمان 

نظام مهندسی ســاختمان کشــور ادامه می دهم، تصریح کرد: 
رییس جمهوری موضوع تعلیق حکم پروانه اشتغال به کار بنده از 
سوی وزیر راه و شهرسازی را به دفتر بازرسی ویژه ارجاع داده اند.

وی همچنین با بیان این که اختالف نظر با وزارت راه و شهرسازی 
به مسئله مطالبه گری در حوزه مسکن و نابسامانی به این بخش 
برمی گردد، تصریح کرد: طی یک سال اخیر پیگیری های فراوانی 

در رابطه با اوضاع نابسامان مســکن و تاثیر منفی آن بر افزایش 
بیکاری و کاهش اشــتغال زایی انجام داده ام.وی ادامه داد: ورود 
بنده به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل ضعف 
سیاست های مسکن است. در این راستا از سال گذشته مکاتبات 
متعددی را در این رابطه با مســئوالن دولتی از جمله معاون اول 

رییس جمهوری و همچنین رییس مجلس داشته ام.

ورود دفتر بازرسی رییس جمهور به ماجرای »آخوندی«

  استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک؛  

تکثیر نوبخت در دولت

این رخدادها در حالی صورت می 
گیرد که دادگاه آلمان و بلژیک هنوز 

نتوانسته هیچ اتهامی را در مورد 
ایرانیان دستگیر شده ثابت کند

شکایت بیش از 1۰۰ کارمند جانباز صدا و سیما از »عسگری«
بیش از ۱۰۰ نفر از کارمندان جانباز سازمان صدا و ســیما که مایل به بازنشستگی با ۲5 سال خدمت نیستند 
از علی عسگری، رییس سازمان صدا و سیما به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند. در این متن آمده 
است که به موجب قوانین گوناگون خاص و باالدســتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و 
ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف به انجام و تمکین آن هستند.اما اتفاقات 
اخیر در رسانه ملی را باید موجب وهن مجلس و قانون که همواره ولی امر مسلمین بر اجرای بی قید و شرطش 
تاکید می فرمایند و بی اعتنایی آشکار به سیاست های ابالغی کلی رهبری و اجحاف و ظلم آشکار به ایثارگران 
برشمرد. در ادامه این شکایت خاطر نشان شده است: مشکل بزرگ کنونی آن است که با وجود این قوانین خاص 
و اعتراضات بر حق ایثارگران شاهدیم، سازمان متبوع ما، تاکنون بدون استناد به هیچ قانونی یا حکم حکومتی، 

و صرفا به بهانه این که خدمت در این سازمان حداکثر ۲5 ساله از هر گونه مسئولیت پذیری طفره رفته است.

چراغ سبز محسن هاشمی به صندلی »بهشت«
رییس شورای شهر تهران در توئیتی که از آن بوی شهردار شدنش به مشام می رسد، عنوان کرد:» بخشی از اصالح 
طلبان فکر می کنند شهردار شدنم باعث از هم پاشیدگی شورای شهر می شود. برای ریاست شورا جایگزین هست؛ 
اما بنا بود کسی نرود تا باب نشود«.رفتن سیدمحمد علی افشانی شهردار تهران قطعی شده است و در این رابطه هم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و هم مسئوالن مربوطه در دستگاه های مختلف نظر خود را اعالم کرده اند.با این 
شرایط باید در انتظار رفتن افشانی از شهرداری تهران و البته انتخاب شهردار بعدی تهران باشیم؛ این در حالی است 
که پیش از شروع شورای شهر تهران در دوره جدید بارها و بارها نام محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان گزینه شهردار 
تهران مطرح شد؛ اما هر بار این موضوع منتفی می شد . با توجه به تغییرات مکرر در شهرداری تهران ، اعضای شورای 
شهر تهران این بار نیم نگاهی هم به حضور محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان شهردار پایتخت دارند؛ با این توئیت 
محسن هاشمی و توضیح شرایط شورا و شهرداری تهران حضور وی بر صندلی شهردار دور از ذهن نیست و باید منتظر 

نظر اعضای شورای شهر تهران و ورود یکی از اصولگرایان در شورای شهر تهران باشیم.

چهره ها

ســهمیه بندی سناریوی 
جدی دولت

مهاجرت معکوس از شهر به 
روستا

احیای طرح احمدی نژاد

علیرضا کریمیان
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 اصفهان میزبان دو رویداد مهم نمایشگاهی
 در حوزه فرش می شود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

بررسی آثار و دالیل معافیت های 
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده بــه عنوان روش جدید 
اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده 
مورد توجه بســیاری از کشــورها بوده است. 
درکشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور 
اصالح ســاختار مالیاتی و افزایش درآمدهای 
دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتا طوالنی 
به تصویب مجلس رســید و در نیمه دوم سال 
1387 به اجرا گذاشته شــد. با توجه به اینکه 
این قانون طیف وســیعی از کاالها و خدمات 
را دربرمی گیــرد، مطالعه آثار ایــن مالیات بر 
متغیرهای کالن اقتصادی کشــور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و در این میان، بررسی 
معافیت های داده شــده بر اســاس ماده 12 
از فصــل دوم قانون مالیات بــر ارزش افزوده، 
فاکتوری مهم به شــمار می آید. عرضه کاالها و 
ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب 

مورد از پرداخت مالیات معاف است:
1ـ محصوالت کشاورزی فرآوری نشده

2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال

4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، 
حبوبات و ســویا، شــیر، پنیر، روغن نباتی و 

شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان 
5ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ 

چاپ، تحریر و مطبوعات
6ـ کـاالهای اهـدایی به صـورت بالعـوض به 
وزارتـخانه ها، موســـسات دولتـی و نهادهای 
عمومی غیردولتی با تاییـــد هیـئت وزیران و 
حـوزه های علمیه با تایـید حوزه گیرنده هدایا

7ـ کاالهایی که همراه مســافر و برای استفاده 
شــخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات 
صادرات و واردات، وارد کشــور می شود. مازاد 
بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات 

خواهد بود 
8ـ اموال غیر منقول

بازار

مربا

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
شرایط ایجاد شده در بازار 

مسکن دلیل بر رونق آن نیست
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان درباره 
وضعیت کنونی بازار مســکن با بیان اینکه بازار 
مســکن حدود 7ســالی دچار رکود بود، اظهار 
داشــت: نوســانات بازار ارز و ســکه روی خرید 
و فروش خانــه تاثیرگذار بود و به این شــرایط 

نمی توان عنوان »رونق بازار مسکن« را داد.
رســول جهانگیری ادامه داد: رونق بازار مسکن 
زمانی اتفاق می افتد که در زیرساخت های مسکن 
مثل مراجعه مردم برای دریافت مجوز ساخت از 
شــهرداری ها تحول صورت گیرد که متاسفانه 
این اتفاق هنــوز نیفتاده اســت. رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک اصفهان با بیان اینکه در بحث 
خرید خانه بیــن 15 تا 20درصــد و به صورت 
موردی تا 30 درصد هم افزایش قیمت داشتیم، 
گفت: ما به دنبال این بودیــم که این مباحث به 
زیرساخت های ساخت کشیده شــده، به بحث 
ساخت و سازهای مسکن برود و این تقاضا برای 
خرید به بحث ساخت و ســاز مسکن انتقال پیدا 
کند که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده اســت.رییس 
اتحادیه مشاوران امالک اصفهان، شرایط ایجاد 
شده در بازار مسکن را دلیل بر رونق آن نمی داند 
و در این میان مردمی نیز که در ماه ها و هفته های 
اخیر درگیر خرید و فروش مسکن بوده اند نظرات 
 جالب توجهی در بــاب گرانــی و وضعیت بازار

 دارند.

ادعای »رویترز« درباره اقدام 
هماهنگ ایران و چین

رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شــد ایران در 
آســتانه تحریم ها، نفت خود را در بنــدر دالیان 
چین ذخیره ســازی می کند،  یک کشتی حامل 
2 میلیون بشــکه نفت خود را خالــی کرده و 3 
نفتکش دیگر هم قرار اســت تا دو هفته دیگر به 
این مکان برســد.این منابع اعالم کردند که این 
نخســتین تخلیه بار نفت ایــران در این مخازن 
طی 4 سال گذشته است. آمار ردیابی کشتی ها 
نشان می دهد که این تانکرها 12 سپتامبر جزیره 
خارک در ایران را به مقصــد دالیان چین ترک 
کرده  اســت. منابع کشــتیرانی اعالم می کنند 
 که خریــداری برای این محموله هــا فعال وجود

 ندارد. 

صندوق بین المللی پول هشدار داد:
جنگ تجاری آمریکا با چین 

جهان را فقیرتر می کند
صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ تجاری 
که آمریکا با چین به راه انداخته اســت، جهان را 
فقیرتر و به مکانی  خطرناک تــر تبدیل می کند.

این صنــدوق در گزارش خود پیش بینی رشــد 
اقتصاد جهانی برای ســال جاری و ســال آینده 
میالدی را کاهش داد.در گــزارش این صندوق 
آمده است یک جنگ تجاری تمام عیار بین چین 
و آمریکا مانعی جدی بر سر بهبود اوضاع اقتصاد 
جهانی ایجــاد خواهد کرد.مائوریس اوبســفلد، 
کارشناس ارشد اقتصادی این صندوق می گوید: 
ایجاد موانع تجاری بیشتر به خانوارها، شرکت ها 
 آسیب خواهد زد و از رشــد اقتصادی جلوگیری

 می کند.

زیان ۲۰۰ میلیون دالری 
صادرکنندگان برنج هندی به ایران

ناتوانــی یک شــرکت ایرانی واردکننــده برای 
پرداخت بیش از 1000 کرور )حدود 140 میلیون 
دالر( مطالبه صادرکنندگان برنج هندی متعدد، 
عالمت سوال را درباره امکان دریافت پول فروش 
برنج برای شرکت های هندی ایجاد کرده است.

رویداد مذکــور در میان صادرکننــدگان برنج 
هندی انعــکاس زیادی پیدا کــرده و آنها از این 
واهمه دارند که این مســئله به تعطیلی بسیاری 
از شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه 
صادرات برنج به دلیل ضرر سنگین، منتهی شود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری »عربین بیزنس«، 
با وجود اینکه میزان دقیق بدهی شــرکت های 
ایرانی به صادرکنندگان هندی مشخص نیست 
اما منابع صنعت برنج هند این رقم را بین 800 تا 
 1500 کرور )110 تا 205 میلیون دالر( برآورد 

کرده اند.

مربا هویج شانا مقدار 225 گرم

 3,600
تومان

مربا به میکس لند مقدار 300 گرم

 7,800
تومان

مربا شاه توت شانا 
مقدار 310 گرم

 17,500
تومان

رییس کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی 
اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برخی ســرمایه داران ایرانی با توجه به 
وضعیت اقتصادی کشــور، اقدام به ســرمایه گذاری در کشورهای 
همســایه می کنند، باید با فراهم آوردن بســترهای مناسب از فرار 
ســرمایه ایرانی جلوگیری کرد.قاســمعلی جباری اظهار کرد: باید 
اطمینانی در جامعه به وجود بیاید تا مردم از بازارهای سرمایه استقبال 

کنند زیرا مشارکت مردم ما در بازارهای سرمایه نسبت به میانگین 
مشارکت جهانی بسیار ناچیز اســت.وی افزود: کمیسیون سرمایه 
گذاری های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در حال 
بررسی راهکارهایی است تا مشارکت های مردم در طرح های اقتصادی 
را افزایش دهد و این راهکارها نیازمند تعامل مسئوالن و مردم است.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری های اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 

به توقف بسیاری از پروژه های شهری به دلیل نبود بودجه کافی، افزود: 
بسیاری از طرح های مختلف پیشــنهادی به دلیل عدم اختصاص 
بودجه متوقف و نیمه کاره رها شده اند، ازجمله آنها می توان به پروژه  
قطار شهری )مترو( اصفهان اشاره کرد، این در حالیست که با جذب 
مشارکت های مردمی و انتقال سرمایه های ایرانی از خارج به داخل 

می توان از توقف بسیاری از پروژه ها جلوگیری کرد. 

رییس کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان:

بسترهای مناسب برای حفظ سرمایه ها در کشور فراهم شود

قاچــاق، ورود تقلبــی ها بــه بازار، عــدم عرضه 
تولیدکنندگان به بــازار و احتکار معضالتی بود که 
این روزها خریداران اندک بازار لوازم خانگی با آن 
دست به گریبان بودند.طی چند ماه اخیر ممنوعیت 
واردات و باال رفتن هزینه تولیدکنندگان داخلی از 
جمله عواملی بوده که بازار لوازم خانگی را در رکود 
شدیدی فرو برده است. از سوی دیگر دولت نیز در 
سر و سامان دادن به بازار و ایجاد تحرک در آن عمال 
ناکام ماند. با اینکه انتظار می رفت با کشف کاالهای 
احتکار شده و تزریق آن به بازار، کمی از مشکالت 
بازار لوازم خانگی کاســته شــود؛ اما با سر زدن به 
مراکز عمده فروش این محصوالت روشن شد که نه 
کاالیی هســت و نه خریداری و البته فروشندگانی 
که باید اجرت و مالیات بدهنــد، در این بازار راکد 
سرگردان مانده اند. از سوی دیگر مردم هم قدرت 
خرید ندارند و تنها مشــتریان ایــن بازار خاموش 
 نوعروســانی هســتند که ناچار به خرید جهیزیه

 هستند.
گزینه پیش فروش به لوازم خانگی رسید

بر اساس آنچه از سوی دولت عنوان شده است طرح 
پیش فروش لوازم خانگی 160 مدل محصول لوازم 
خانگی شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، 
اجاق گاز، تلویزیون تا ســقف 50 هزار دستگاه به 
اجرا درآمده است. این طرح که به صورت سراسری 
در کشور اجرا می شود، در اصفهان نیز کلید خورده 

اســت. مجری طرح پیــش فروش لــوازم خانگی 
اعالم کرد: در ایــن طرح بیــش از 360نوع لوازم 
خانگی به فروش می رســد. امین منانی استقبال 
مردم در نخســتین روز از اجرای این طرح را خوب 
ارزیابی کرد و افزود: افراد کمتر از 30سال بیشترین 
متقاضیان ثبت نام بودند. وی با اشــاره به اینکه در 
این طرح براســاس زمان تحویل ساالنه 24درصد 
تخفیف روی قیمت محصول اعمال می شود، گفت: 
 مشــتریان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
 WWW.SNOWA.IR لیست کامل محصوالت 
را مشــاهده کنند. این طرح به مــدت محدودی 

اجــرا خواهد شــد؛ به نحوی که برای هــر کاالیی 
که سقف فروش پر شود، ســایت بسته می شود و 
مصرف کننــدگان می توانند بــرای مرحله بعدی، 

درخواست خود را ثبت کنند.
هدایت موج نقدینگی ها با استقبال خوب 

از طرح پیش فروش 
بر اســاس انتظارات، اســتقبال از این طرح بسیار 
خوب بود به طوری که ظرفیت فروش با سررســید 
تحویل مهرماه با نرخ تخفیف یک درصد در اولین 
روز ثبت نام در ســاعات اولیه تکمیل شد؛ البته با 
تکمیل ظرفیت تحویل مهر ماه، متقاضیان امکان 

انتخاب زمان دریافت کاال در فاصله زمانی ماه های 
آبان ۹7 تا فروردیــن ۹8 را دارند و از تخفیف های 
حداقل 2 درصد تا حداکثــر 12 درصدی بهره مند 
خواهند شــد. این طرح همچنین شامل نوسانات 
قیمتی در زمان تحویل هم نخواهد بود و این مسئله  
بر میزان اســتقبال از این طرح افزوده است. چراغ 
این طرح را یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی 
روشــن کرد و با اســتقبال خوب مردم سایر تولید 
کنندگان نیز به این طرح پیوستند. تولید کنندگان 
داخلی در این مدت از جملــه اصلی ترین متهمان 
آشفتگی بازار به دلیل عدم عرضه و تعطیلی تولید 
بودند؛ اما اجــرای این طرح نشــان داد که حذف 
واســطه ها و دالالن عمال توانســت هم تولید را از 
رکود نجات دهد و هم عطش بازار را فروبنشــاند. 
عالوه بر فروش مستقیم توســط تولید کنندگان 
یکی دیگر از مواردی که در ایــن طرح پیش بینی 
شــده عرضه محصول در نمایندگی هــا از طریق 
درگاه های اینترنتی شرکت های تولیدکننده است؛ 
بر این اســاس نمایندگی های رســمی در صورت 
مراجعه متقاضیــان برای خرید باید درخواســت 
آنها را در درگاه اینترنتی ثبت کرده و به این طریق 
حق العمل از شرکت تولیدکننده دریافت کنند. این 
روش در راستای کنترل عرضه کاال در بازار صورت 
می گیرد و به این طریق به ازای هر شماره ملی تنها 
امکان ثبت یک نــوع از هر کاال وجــود دارد و این 
 امر موجب می شــود تا کاال از طریق دالالن به بازار

 نرسد.

یک اتفاق خوب!
اجرای طرح پیش فروش لوازم خانگی در اصفهان آغاز شد؛

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید با دیدگاه سیاسی به مشکالت و اعتراضات صنف کامیوندار ان 
نگاه کنیم، گفت: چرا برای رفع نارضایتی این قشر از جامعه تالش جدی نمی کنیم؟زهرا سعیدی نماینده مردم 
شهرستان مبارکه اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده ای از کمیســیون اقتصادی بار ها در جلسات متعددی که 
برای رسیدگی به امور این صنف تشکیل شــد، حضور پیدا کردم و متوجه شدم کمتر مسئولی به نیاز های صنف 
کامیونداران توجه می کند.سعیدی افزود: ما هنوز نمی دانیم مســئول مستقیم رسیدگی به امور کامیونداران در 
دولت کیست؟ چرا که وزارتخانه های مختلف، چون راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و 

وزارت کشور از زیر بار حل این مشکل شانه خالی می کنند.

مشکالت و نارضایتی 
صنف کامیونداران را 

سیاسی نکنیم

نماینده مبارکه:

ان
لم

پار
  

سدهای استان اصفهان بین ۱۳ تا ۱۵ درصد آب دارد
معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به شرایط نامطلوب سدهای 
استان،اظهار کرد: حجم آبی همه سدهای این اســتان بین 13 تا 15 درصد است.بابک ابراهیمیان ادامه 
داد: سد زاینده رود با 12 درصد حجم آب در ســال آبی ۹6-۹7 کمترین میزان آب را در مقایسه با سال 
های گذشته داشته، همچنین سد حنا و سد خمیران به ترتیب سه و 8 درصد آب دارند . ابراهیمیان افزود: 
 در سال های اخیر با متخلفان و افرادی که به صورت غیرمجاز در مســیر رودخانه  از منابع آبی برداشت

 می کنند، برخورد قضائی شده است، همچنین اقداماتی از جمله جمع آوری حدود 700 دستگاه حفاری 
غیرمجاز و صدور 410 اخطاریه برای دارندگان چاه های غیرمجاز نیز انجام شده است.ابراهیمیان با اشاره 
به اینکه براساس پیش بینی ها بارش های پاییزی امسال مطلوب است، ابراز امیدواری کرد: در شش ماه 

آینده 35 درصد افزایش بارش را در اصفهان شاهد خواهیم بود. 

اصفهان میزبان دو رویداد مهم نمایشگاهی در حوزه فرش می شود
همزمان با آغاز برنامه ریزی ها برای برگزاری نهمین نمایشــگاه تخصصی فرش ماشــینی و بیست و یکمین 
نمایشگاه تخصصي صادراتی فرش دستباف )Carpex( در اصفهان ، شــرایط برای میزبانی این شهر از دو 
رویداد مهم نمایشگاهی در حوزه فرش فراهم می شود. بنابر اعالم اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان ، نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی طی روزهای ششم تا نهم آذرماه در محل برگزاری 
نمایشــگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرســتان برپا خواهد شد؛ این نمایشــگاه شرایطی را فراهم 
می آورد که تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و فعاالن عرصه فرش ماشینی در حوزه های مختلف دستاوردها ، 
توانمندی ها و محصوالت خود را به نمایش بگذارند.11 روز پس از این نمایشگاه ، بیست و یکمین نمایشگاه 
تخصصي صادراتي فرش دســتباف اصفهان از 20 تا 25 آذرماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی 

استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد.

حســابداری شــخصی قیاس، 
مناسب برای ثبت عملیات مالی 
روزمره شماست که با بهره مندی 
از به روزتریــن تکنولوژی های 
تولید نرم افزار، تهیه شده است. 
ســادگی کاربری نرم افزار برای 
عمومیت جامعــه و افراد بدون 
دانــش حســابداری و نمایش 
گزارشات نموداری از قابلیت های 
برجسته این اپلیکیشن محسوب 

می شود.

حسابداری شخصی 
قیاس

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

دریچه

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان:

۵۰ درصد شبکه فاضالب شهر اصفهان نیازمند اصالح و بازسازی است
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان به بیش از سه هزار و 700 کیلومتر می رسد که برآورد شده 

به دلیل قدمت باالی شبکه حدود 50 درصد آن نیاز به بازسازی و اصالح دارد.
سید اکبر بنی طباء اظهارکرد: شبکه فاضالب شهر اصفهان در سال 1344 اجرا شده و قدمت باالی این شبکه فرسودگی آن را به دنبال داشته، 

بر این اساس بازسازی شبکه فاضالب به عنوان یکی از اولویت های شرکت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بازسازی شبکه های فاضالب اصفهان در سه فاز طراحی شده است، افزود: باتوجه به اینکه اصفهان فرسوده ترین شبکه 
فاضالب را در کشور ) اولین شبکه فاضالب کشور در اصفهان ایجاد شد( دارد ؛ بنابراین برای بازسازی فاز اول آن  50 میلیون یورو 
اعتبار در نظر گرفته شده است.سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تصریح کرد: خوردگی و فرسودگی شبکه های 
فاضالب موجب کاهش مقاومت، خرابی و فرو ریختن لوله ها می شود که از تبعات آن مسدود شدن لوله و فرونشست زمین 

در باالی خط لوله است.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شده در طول 36 ماه، 360 کیلومتر از شــبکه فاضالب شهر اصفهان بررسی و 35 کیلومتر 
بازسازی انجام شود.بنی طباء با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت دولت 200 میلیون یورو بودجه برای بازسازی شبکه 
فاضالب اصفهان در چهار مرحله در اختیار مسئوالن اصفهان قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر فقط یک چهارم 
از این بودجه تخصیص داده شده و در طول این مدت قســمت قابل توجهی از این پروژه انجام و بیش از صد 

کیلومتر از شبکه های فرسوده که اصالح آن ضروری بود و فوریت داشت، شناسایی شده است.
 سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: یک شرکت آلمانی، چینی، ایرانی در حال اجرای 
پروژه بازسازی شبکه فاضالب فرسوده شهر اصفهان با تکنولوژی روز دنیاست که تاکنون بخشی 
از شــبکه فاضالب خیابان های مشتاق اول، مشــتاق دوم، میر، چمران، حمزه، الهور و کمال 

اسماعیل بازسازی و اصالح  شده است.
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پایداری

چرا شهید همدانی در سوریه ماندگار شد؟
»مهدی فرجی« در مورد اقدامات فرهنگی سرلشکر شهید همدانی با بیان اینکه شهید همدانی 

دارای شخصیت فرهنگی و آشنا به مسائل روز بود، اظهار داشت: ایشان معتقد بود انجام 
کار نظامی نیاز به پشتوانه کار فرهنگی دارد.وی با بیان اینکه شهید همدانی هیچگاه 

کاری را به نام خود تمــام نکرد، افزود: برای نمونه می تــوان به ایجاد موزه دفاع 
مقدس اشاره کرد که تمام کار آن فکر و ایده شهید همدانی بود ضمن اینکه 

جانمایی برخی از تجهیزات در موزه دفاع مقدس به خاطر تالش و 
پیگیری شهید همدانی بود که با جمع آوری کمک ها توانست 

کار ارزشمند ایجاد موزه دفاع مقدس را عملیاتی کند.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان با 

بیان اینکه ایده ایجاد کانون بســیح جوانان در 
کشور نیز از ایشان بود، گفت: همدان نخستین 

اســتانی بود که در زمان مسئولیت ایشان 
کانون بسیج جوانان را تشکیل داد و سایر 
اســتان ها از همدان الگو گرفتند.فرجی 
عنوان کرد: تنها چند اســتان آن هم 
اســتان های مرزی مجاز به راه اندازی 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس بودند و همدان تنها استانی بود 
که غیر اســتان های نوار مرزی اجازه 
یافت تا این مرکز را به همت ســردار 
همدانی راه اندازی کنــد.وی با بیان 
اینکه ایــده ایجاد هیئت ثــارا... برای 
نخستین بار در سال 60 از سوی شهید 

همدانی مطرح شد، افزود: شهید همدانی 
به عنوان بنیان گــذار هیئت ثارا... همدان 

بود که سوله ای را در داخل سپاه همدان به 
نیت هیئت برپا کرد و از ســال 60 این هیئت 

را در ســپاه داریم و اکنون می توانیم بگوییم که 
راه اندازی این هیئت از اقدامات ایشــان بوده چرا که 

سردار همدانی اجازه نمی داد چیزی در این باره بگوییم.
فرجی بیان کرد: وقتی به سوریه وارد شــد تعداد نفراتی که با 

خود به آنجا برد شــاید به تعداد انگشتان دست نمی رسید ولی وقتی 
شهید شــد بیش از 140 هزار نفر نیروهای دفاع وطنی آنجا بودند، ضمن اینکه 

بیش از 90 درصد اهل سنت  اطراف شهید بودند که با دیدن اخالص شهید به سمت 
ایشان جذب شدند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان اعالم کرد: شهید همدانی تنها مربوط به ایران 
نیست، بلکه مردم سوریه خیلی بهتر از ما شهید همدانی را می شناسند.

چرا شهید همدانی در سوریه ماندگار شد؟

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ رای
7/367 کالسه پرونده:236/97 ،شماره دادنامه:1725-97/7/11 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مجتبی نظاماتی نشانی: خمینی شهر 
سه راه بنفشه بلوار شهید موذنی کوچه 11 سمت راست درب دوم طبقه سوم ؛ خواندگان: 
1-سید بهزاد نبوی نشــانی: مجهول المکان 2-جواد مرادی 3-مصطفی هوایی نشانی: 
خمینی شهر خیابان منتظری جنب اداره ثبت ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: 
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 شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مجتبی نظاماتی به 
طرفیت آقایان 1-سید بهزاد نبوی 2-جواد مرادی 3-مصطفی هوایی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک عهده بانک ملت شعبه خام آمل به انضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 
97/7/1 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/7/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد 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 ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف: 265079 محمدرضا 
 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )378 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/368 در خصوص دادخواســت آقای محمدرضا علیزاده آرانی فرزند رجبعلی به طرفیت 
آقای مجید عــالء فرزند غالمعلی دائر بــر مطالبه  مبلغ دوازده میلیــون  ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 8909/786646-07 – 91/2/23 عهده ی بانک ملی به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه .باعنایت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده به ویژه تصویر 
مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود 
چک مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چــک و نظر به اینکه امضای 
مذکور از تعرض مصون مانده و با التفات به حاکمیت وصــف تجریدی بر اوراق تجاری 
و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 
استصحاب-در مورد اشــتغال ذمه خوانده-و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه 
اقامه و با تحصیل نگردیده اســت و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشــده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است.النهایه دعوی خواهان را 
وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310و 311و313و320 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و502 و 515و 519 و522 قانون آئین دادرســی 
مدنی، و مواد 9 و18و19و25و27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 1394حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته وهمچنین  پرداخت  مبلغ 
یک میلیون و چهارصدو هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی 
تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. . رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. 
م الف 263614 زهره گرامی نوش آیادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران 

و بیدگل)311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/370 کالسه پرونده: 970342 شــماره دادنامه:97/4/17-9709976796300603 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نجمه گل کار به نشانی 
اصفهان خ محتشم کاشانی خ 11 محرم بن بست عموجعفری پالک 31، خوانده: محمد 

علی پارسائیان به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک به مبلغ یکصد و 
بیست و شش میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم 
نجمه گل کار به طرفیت آقای محمد علی پارسائیان به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست 
و شش میلیون ریال وجه چک به شــماره های 5344-96/4/20 و 5347-96/7/20 و 
005346-96/6/20 و 005349-96/9/20 و 005345-96/5/20 و 96/8/20-5348 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و هفتصد 
و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )96/4/20-96/7/20-96/6/20-96/9/20-96/5/20-96/8/20(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:255507 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)335 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه:  شــماره   9710106795001890 ابالغنامــه:  شــماره   7 /371
9709976795000680 شماره پرونده: 9409986795000940 شماره بایگانی شعبه: 
940946 خواهان: خانم زهرا بهرامی فرزند رحمت الــه با وکالت آقای مصطفی ملکیان 
فرزند عبدالرسول به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی قبل 
از چهار راه گلزار دفتــر وکالت محمود رضا حمیدیا، خوانــدگان: 1- آقای علیرضا جنتی 
2- آقای ناصر قلی جنتی 3- آقای مصطفی وعیدی فر همگی مجهول المکان 4- آقای 
خسرو جهانگیر نژاد به نشانی اصفهان خ هشت بهشــت غربی حد فاصل ملک  و نشاط، 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم زهرا بهرامی با وکالــت آقای مصطفی ملکیان به طرفیت 1- آقای 
خسرو جهانگیر نژاد 2- آقای علیرضا جنتی 3- آقای مصطفی وعیدی فر 4- آقای ناصر 
قلی جنتی به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی شش دانگ 
یک دستگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی 15191/14095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به انضمام مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه مفاد مبایعه 
نامه مورخ 87/08/23 و 87/07/28 تنظیمی فی مابین خواهان و خواندگان ردیف اول و 
دوم و همچنین پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مبنی بر 
مالکیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم نسبت به ملک مبحوث عنه و نیز بررسی محتویات 
پرونده کالسه 901167 و 910113 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و نیز دادنامه 
های صادره از شــعبه 28 دادگاه حقوقی و 13 تجدیدنظر استان اصفهان که به موجب آن 
خواندگان ردیف سوم و چهارم نیز به صورت تلویحی فروش آپارتمان به خوانده ردیف اول 
را قبول نموده اند و با التفات به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیهم 
هیچگونه الیحه و یا دفاعیه ای مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند خواسته خواهان 
را من حیث المجموع ثابت و مستندا به مواد 195 و 515 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم )علی رضا جنتی – مصطفی وعیدی- 
ناصر قلی جنتی( به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی شش دانگ آپارتمان پالک ثبتی 
14095 فرعی از 15191 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به انضمام انباری 1591/14096 
واقع در زیرزمین و پارکینــگ 1591/14129 و نیز از باب تســبیب حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول بــه پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال هزینه دادرســی و کارشناســی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره 
نســبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان و نســبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و 

ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مدت 
 مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:255843 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)500 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/372 شماره دادنامه: 9709976795800777 شماره پرونده: 9709986795800160 
شماره بایگانی شعبه: 970160 خواهان: آقای حمید جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند اصغر به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق دوم جاده انرژی اتمی براآن شمالی روستای 
جوزدان خ امام خمینی نبش کوچه شــاهد 7 منزل شخصی، خوانده: آقای سامان اسدپور 
دزکی فرزند حشمت اله به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حمید جمشیدیان به طرفیت 
آقای سامان اسدپور دزکی به خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت وجه یک 
فقره چک به شماره ) 91000/440073 به تاریخ 95/10/25( عهده بانک ایران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات  پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت 
از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و 
مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
917/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/10/25( لغایت اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مــی دارد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:255827 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )322 کلمه، 3 کادر(
مزايده

7/333 شماره نامه: 1397009001010868 شــماره پرونده: 9609983723100668 
شماره بایگاني شعبه: 970162 دایره اجراي احکام حقوقي دادگستري دهاقان در پرونده 
کالســه 970162 اجرا محکوم له مرجان امیرخاني به طرفیت ســید حسین موسوي به 
خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفاي حقوق محکوم له یک دستگاه خودرو پژو 206 
به شماره انتظامي 698 ق 16 ایران 43 مدل 1386 معادل یکصد و شصت و پنج میلیون 
ریال  تقویم گردیده و داراي سند در اجاره هیچ فردي نمي باشد و قیمتي که مزایده از آن 
شروع مي گردد مبلغ یکصد و شــصت و پنج میلیون ریال مي باشد را از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شــنبه 97/8/10 ساعت 9 صبح در محل اجراي 
احکام حقوقي دادگستري دهاقان برگزار مي گردد و طالبین مي توانند 5 روز قبل از مزایده 
به آدرس دهاقان پارکینگ نیروي انتظامي مراجعه و از خودرو مورد مزایده بازدید نمایند 
خریدار کسي اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار مي بایستي 10 درصد 
قیمت پیشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستري واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاي مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وي که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده 
محسوب مي گردد.  م الف:263559  شعبه اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان 

دهاقان )221 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غیر منقول

7/275 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962699 ج/ 2 له آقای حســن قضاوی خوراسگانی و علیه آقای 
غالمرضا قادری مبنی بر مطالبه مبلــغ 7/701/021/470 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/8/13 ساعت 10/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 29072 متر مربع )سهم( 
از 54400 متر مربع) سهم( ملکی فاقد پالک ثبتی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیال درج شده است ملکی آقای غالمرضا قادری و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خید می توانند ظرف 5 روز قبل 

از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن در حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد.اوصاف ملک مورد مزایده: از اراضی معرفی 
شــده به آدرس جاده اصفهان نائین بعد از سه راهی فرودگاه روســتای امین آباد خیابان 
بشارت بازدید و ضمن معاینه محل و استماع نظرات طرفین گزارش کارشناسی به شرح 
زیر تقدیم می گردد. 1- قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت حدود 5500 متر مربع 
دارای دیوار آجری به ارتفاع متوســط 2/5 متر ساختمان مسکونی به مساحت حدود 220 
مترمربع محوطه ســازی حدود 240 متر مربع که ارزش این زمین و مستحدثات متعلقه 
جمعا به مبلغ 2/620/000/000 ریال برآورد می گردد ضمنا در خصوص مجوزهای تغییر 
کاربری ساختمان و دیوار کشی هیچ گونه مستنداتی ارائه نگردید. 2- زمین واقع در ضلع 
شمالی باغ محصور به مســاحت حدود 18500 متر مربع که در هنگام بازدید زیر کشت 
محصول صیفی و پیاز بوده و آبیاری آن از طریق نوارهای تیپ انجام می گرفت ارزش این 
قطعه زمین جمعا معادل 3/700/000/000 ریال بــرآورد می گردد. 3- قطعه زمین واقع 
در ضلع جنوب شرقی باغ محصور به مســاحت حدود 4400 متر مربع که هنگام بازدید به 
صورت باغ تازه احداث شده با درختان 2 و 3 ساله مشاهده شده و فاصله بین درخستان به 
کشت تنباکو اختصاص یافته و آبیاری آنها نیز از طریق سیستم آبیاری تیپ انجام شده بود 
ارزش آن جمعا معادل 660/000/000 ریال برآورد می گردد. 4- زمین تســطیع شده به 
مساحت حدود 26000 مترمربع واقع در ضلع شمالی باغ محصور حد فاصل جاده و زهکش 
که ارزش آن به مبلغ 8/000/000  م الف:248170 شعبه اول اجرای احکام حقوقی 

اصفهان )630 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633107488 ابالغنامــه:  شــماره   7 /366
9709983633100190 ، شماره بایگانی شعبه: 970197 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/14 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای رضا اسد زاده فرزند بهمن و 
مهدی نوروزی ، خواهان آقای علی سعیدی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان رضا 
اسد زاده فرزند بهمن و مهدی نوروزی ، به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983633100190 شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/30 
ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف :264529  
عسگری منشی شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)173 کلمه، 2 کادر(
آگهی وقت رسیدگی

7/377 شــماره: 1297/97 حل11 مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/08/20 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رضا خادمی ، نام پدر: 
محمدکریم ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی اصغر طباطبائی باالئی ، نام 
پدر: امراله ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 330009 مورخ 1397/4/31 به انضمام خســارات دادرسی حق الوکاله و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
کپی مصدق گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 265385 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )221 

کلمه، 2 کادر(

مشق عشق در لشکر امام حسین )ع(
 روایت هایی از زندگی شهیدی که دوست داشت مراسم ترحیمش رنگ و بوی سپاه داشته باشد؛

سفارش کرده بود در اعالمیه اش به جای فامیل های وابسته بنویسند لشکر امام حسین )ع(، در این لشکر مشق عشق کرده و روزها را با سالم به شهدای این لشکر آغاز کرده 
بود و شهادت و بذل جان در راه والیت را نیز از همین شهدا در خواست کرده بود و چه خوب هم پاسخش را دادند تا در روزهای نزدیک به عاشورای حسینی، شربت شیرین 
شهادت را از دست موال دریافت کند و به همرزمان شهیدش در این لشکر بپیوندد. »پاسدار شــهید مسلم خیزاب«، فرمانده گردان یا زهرا )س( لشکر امام حسین )ع( از 
رزمندگان اصفهانی مدافع حرم حضرت زینب )س( بود که در حین انجام ماموریت مستشاری در سوریه در تاریخ 20 مهر 94 آسمانی شد. در روزهایی که به سومین سالگرد 

شهادت این آزاد مرد دیار گنبدهای فیروزه ای نزدیک می شویم نگاهی خواهیم داشت به برش هایی از زندگی این شهید به روایت همسرش:

خدایا این قربانی را از ما بپذیر
مراسم تشــییع شــهدای غواص و بازگشت 
پرســتوهای مهاجر به وطن، شهید خیزاب را 
برای پیوســتن به کاروان شــهدا هوایی کرده 
و لحظه شــماری می کرد تا به یاران شهیدش 
بپیوندد.بعد از مراســم تشییع شهدای غواص 
که ساعت ها در کنار آنها بود، گفت: اول شهادت 
و بعد ســالمتی خانواده را از شــهدای غواص 
خواستم و به هر دو خواسته نیز خواهم رسید. 
وی همواره می گفت آرزو دارم با گلوله مستقیم 
دشمن شهید شوم و به من نیز تاکید کرد اگر 
دیدی سر بر تن من نیست، گلوگاهم را ببوس و 

بگو خدایا این قربانی را از ما بپذیر.

تاکید ویژه به خواندن نمازشب
»مسلم« عالقه زیادی به قرآن داشت و هر شب پس 
از نماز عشاء، سوره واقعه را تالوت می کردو پس از 
نماز صبح زیارت عاشورا و سوره حشررا می خواند.

همچنین پس از هر نماز، آیت الکرسی، تسبیحات 
حضرت زهرا، سه بار ســوره توحید، صلوات و آیات 
دو و  سه سوره طالق را حتما تالوت می کرد.تاکید 
ویژه ای به نماز شب داشــت و اگر نماز شبش قضا 
می شد می گفت:شاید در روز گناهی مرتکب شده ام 

که برای نماز شب بیدار نشدم.

راضی نیستم کسی در زمان اداری در مراسم خاکسپاری من شرکت کند
حساسیت او نسبت به امور بیت المال و توجه به پرهیز از درآمیخته شدن مصرف شخصی و سازمانی از اموال و تالش برای مصرف صحیح بیت المال، مثال 
زدنی بود به نحوی که حتی در وصیت نامه خود بیان می کند که راضی نیستم کسی در زمان اداری و وقت بیت المال در مراسم خاکسپاری من شرکت 

کند.حرف اول و آخر شهید این بود که گوش تان به حرف امام خامنه ای باشد و راه شهدا را ادامه بدهید.

دعاکن به خواسته ام برسم
شهید خرازی، شهید همت، شهید کاظمی و شهید تورجی زاده از شهدای مورد 
عالقه آقا مسلم بودند، به طوری که عکس آنها را به دیوار خانه قاب کرده بود، حتی 
جواز شهادتش را نیز از شهید تورجی زاده گرفت. زمانی که برای آخرین بار باهم 
به گلستان شهدا رفتیم بر سرقبر شهید تورجی زاده رفت و دقایقی با این شهید 
آهسته درد دل کرد و به من هم گفت بگو آمین؛من هم دستم را روی قبر شهید 
تورجی زاده گذاشتم و گفتم هر چه گفته را جدی نگیر؛ اما همسرم دوباره تاکید 
کرد تو که می دانی من چه می خواهم، پس دعا کن تا به خواسته ام برسم.زمانی که 
می خواست به سوریه برود، گفت: اگر برگشتم اینجا  که عکس شهدا را گذاشتم 
را نورپردازی می کنم، ولی اگر برنگشتم و شهید شدم، عکس من را هم پایین این 

عکس ها بزنید. 

اکرم ضیایی
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رسوب ۴۲۰ هزار کارت  ملی هوشمند در ادارات 
ثبت احوال اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

پلیس فتا خبر داد:
اصفهانی ها درلیست شاکیان 

متهم سکه ثامن
رییس پلیس فتــای نیروی انتظامــی )ناجا( 
با کذب خواندن ادعای قصد بازگشــت متهم 
سکه ثامن گفت: این متهم با برنامه ریزی قبلی 
بیست و سوم شهریور به دبی و از آنجا به کشور 
دیگر رفت و با دو شرکتی که در کانادا ثبت کرده 
بود، قصد رفتن به این کشــور را داشت. سردار 
کمال هادیان فر افزود: هزار نفر عضو ســایت و 
کانال ســکه ثامن شــدند که ۶ هزار نفر دارای 
تراکنش مالی بودند و متهم بــا ایجاد ظرفیت 
تراکنش سیگنال ها، افراد سرمایه گذار را موفق 
و الگو محسوب می کرد.به گفته وی، کل افرادی 
که تاکنون به عنوان شاکی به مراجع قضائی و 
پلیس مراجعه کرده اند، ١٧٠٠ نفر با مبلغ ١٠ 
میلیون تا ١٠ میلیارد تومان اســت که عمده 
موضوعات در تهران، مشــهد، اصفهان و تبریز 

اتفاق افتاده است.

رسوب ۴۲۰ هزار کارت  ملی 
هوشمند در ادارات ثبت 

احوال اصفهان
معاون فناوری اطالعــات و آمار جمعیتی ثبت 
احوال اســتان اصفهان گفت: تاکنــون برای ۳ 
میلیون و یک هزار و ۳۹۹ هزار نفر در اســتان 
اصفهان کارت ملی هوشــمند صادر شــده که 
از این تعــداد ۴۲٠ هــزار کارت در ادارات ثبت 
احوال رسوب شــده اســت و متقاضیان برای 
دریافت مراجعه نکرده اند.مجتبی یکتامنش با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۴۲٠ هزار 
کارت رسوب شده در ادارات ثبت احوال وجود 
دارد، گفت: این تعــداد کارت حدود ١۳ درصد 
از کارت های صادر شــده اســت که در صورت 
مراجعه نکردن افراد پس از مدت زمان مشخص، 
بر اساس قانون امحا می شود که بعد از این فرآیند، 
درخواست کارت ملی مشــمول هزینه مجدد 
مالی و زمانی برای متقاضیان خواهد بود. وی در 
خصوص شیوه های دریافت کارت  ملی هوشمند 
توسط متقاضیان گفت: عموم متقاضیان کارت 
ملی هوشمند بدون مراجعه حضوری، می توانند 
 از طریق پورتال کارت ملی هوشــمند به نشانی

 www.ncr.ir  از آخرین وضعیت درخواست 
خود مطلع شوند.

فرمانده پدافند هوایی شهید نصر:
 نگاه تک بعدی به امنیت

 نگاه ناقصی است
فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی در 
دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نگاه 
تک بعدی به مقوله مهم امنیت، نگاهی ناقص خواهد 
بود.امیر علی حدادی سامانی گفت: نیروهای مسلح 
دست در دست هم تالش می کنند امنیت را در تمام 
ابعاد مختلف برای ملت ایران به ارمغان بیاورند.وی 
نیروی انتظامی را پرچم دار ایجاد امنیت در این بعد 
قلمداد کرد و افزود: یکی از مهم ترین ابعاد امنیت، 
بعد اجتماعی است که بسترساز انجام وظیفه سایر 
بخش هاست.سردار مهدی معصوم بیگی، نیز در این 
دیدار با مهم شمردن ماموریت قرارگاه پدافند هوایی 
در ایجاد امنیت آسمان ایران گفت: قرارگاه پدافند 
هوایی، خط مقدم دفاع از ایران اسالمی است.وی در 
ادامه معرفی ماموریت خطیر قرارگاه پدافند هوایی 
به مردم قدرشناس ایران اسالمی را الزم و ضروری 
خواند و گفت: امنیت باال و قابل توجه آسمان ایران 
اسالمی مرهون تالش پیوسته و بدون وقفه کارکنان 

غیرتمند قرارگاه پدافند هوایی است.
 

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
ساکنان حاشیه شهرها خدمات 

بهداشتی دریافت می کنند
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیش از یازده 
میلیون نفر از ساکنین حاشیه شــهرها در سراسر 
کشــور در دولت یازدهم و دوازدهم تحت پوشش 
خدمات سالمت قرار گرفتند.علیرضا رییسی حضور 
کارشناسان تغذیه و سالمت روان در مراکز بهداشتی 
حاشیه شهر را از دستاوردهای طرح تحول سالمت 
خواند و گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت 
حاشیه شهر، شاهد ارتقای شاخص های بهداشتی 
و باالرفتن ســطح رضایتمندی خدمت گیرندگان 
در این مناطق هســتیم. وی فعالیت مراکز تکامل 
کودکان را مهم خواند و افزود: ایــن مرکز با توجه 
به موقعیت جغرافیایی استان می تواند استان های 

پرجمعیت همجوار را هم به خوبی پوشش دهد.

محکومیت و کشمکش ها بر ســر پرداخت مهریه 
شاید یکی از بدترین قسمت های یک ازدواج باشد؛ 
معضلی که این روزها عالوه بر محدوده خانواده ها 
در جامعه نیز در حال تبدیل شــدن به یک معضل 
پیش رونده است. اینکه داد و ســتد مهریه چرا و 
چطور در برخی از ازدواج ها پر رنگ می شــود و یا 
چطور مهریه به ابزاری در دست زنان برای غلبه بر 
قوانین مردانه طالق تبدیل شده است، موضوع این 
بحث نیست بلکه آنچه این گزارش به آن می پردازد 
عوارض و پدیده هایی است که یک حق قانونی در 
حوزه زنان در حیطه های مردانــه ایجاد می کند. 
زندان و کش و قوس های دادگاهی در حیطه مطالبه 
مهریه، امروز به یک روند هشداردهنده در جامعه 
تبدیل شده و البته در سیل به راه افتاده در اقتصاد 
نابه ســامان این روزهای بازار طــال یکی از همین 
قربانیان، مردانی هســتند که پرداخت مهریه ای 

سنگین را بر عهده دارند.
اصفهان در صدر محکومان مهریه

اخیرا رییس مرکز آمار و اطالعــات قوه قضائیه از 
»مطالبه مهریه« به عنوان پنجمین خواسته قضائی 
در کشور خبر داده اســت. همچنین سال گذشته 
اعالم شــد اصفهان جزو سه اســتان صدر نشین 
دارای محکومان مهریه اســت، فارس و گیالن هم 
در رده های اول قرار دارنــد. این آمار نگران کننده 
البته با تدوین قانون اصالح مهریه در سال ١۳۹١ 
و در سال های پس از آن اندکی تعدیل شد.در دهه 
هشــتاد موج جدایی ها و افزایش آمار طالق رو به 
افزایش گذاشــت، پس از آن قانون گذاران تالش 
کردند بخشــی از این معضل را به اجبار قانون حل 
و فصل کنند. قانون مهریه ملــی هر چند از تعداد 
زندانیان مهریه کاســته، اما نتوانســته این درد را 
درمان کند.در حقیقت این قانون به غیر از کاسته 
شــدن از زندانیان مهریه، باید در خصوص تغییر 
شــیوه تعیین مهریه و تعدیل نرخ آن نیز فرهنگ 
سازی می کرد ولی امروز همچنان بازار مهریه های 
کالن و نجومی داغ اســت و تعــداد آن به بیش از 
هزاران  سکه رسیده و همچنان تعهد در قبال مهریه 

قربانی می گیرد.
مهریه حق زن یا بدهی مرد؟

طی این ســال ها هر زمان صحبت زندانیان مهریه 
به میان آمده است، فعاالن حقوق زن در مخالفت 

با تالش ها برای اصالح قانون مهریه آن را حرکتی 
در جهت تضعیف حق دینی و قانونی زنان بر شمرده 
اند. ســاره حیاتی ، فعال حقوق زنان با بیان اینکه 
قانون مدنی به صراحت جلوی دخالت حاکمیت در 
مسئله مهریه ایستاده است، می گوید: قانون مدنی 
در مبحث مهریه گفته اســت که مهر به »ترازی« 
تعیین می شــود، یعنی مبنا و زمینه اصلی تعیین 
مهریه، ترازی طرفین است و کســی نمی تواند در 
این ترازی و توافق که بین دو طرف بر اساس بحث 
»رضا« شکل گرفته است دخالت کرده یا حداقل یا 
حداکثر برای آن تعیین کند. وی با بیان اینکه این 
حکم مبتنی بر شرع است، یعنی در قرآن هم گفته 
شده است که مهریه زنان را بپردازید هرچند که زیاد 
باشــد، اظهار کرد: حاال برخی حقوق دانان ماهیت 
حقوقی مهریه را به عنوان قراردادی اضافه بر ازدواج 
تلقی کرده اند و معتقدند که قواعد آن باید تابع قواعد 
حقوقی قراردادها باشد، همین امر باعث شده است 
که آنها بگویند حتی می توان مهریه را باطل کرد. با 
این وجود در عمل تاکنون چنین اتفاقاتی نیفتاده 
است که دادگاه ها چون مهریه باال بوده و قدرت بر 

 تسلیم وجود نداشته اســت، بطالن مهریه را اعالم 
کنند.

افزایش نگرانی ها از حذف قانونی مهریه
افزایش بی سابقه قیمت سکه موجب شده تا برخی 
از نمایندگان در مجلس زمزمــه های ارائه طرحی 
به مجلس به منظور حذف ســکه و مهریه را مطرح 
کنند. در حال حاضر آمار افرادی که به علت جهش 
قیمتی قادر به پرداخت اقساطی مهریه هم نیستند 
به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مسئله ای 
که می تواند منجر به افزایش محکومان به زندان در 

مورد مهریه شود. 
 فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شــورای اسالمی، 
چندی پیش از پیشــنهاد »پرداخت سکه مهریه 
به نرخ روز عقد« در کمیســیون اجتماعی مجلس 
خبر داده و گفته که در پی باال رفتن قیمت ســکه 
در ماه های اخیــر آمار محکومــان مهریه افزایش 
یافته اســت. پیش از ایــن نیز پیشــنهاد کاهش 
ســقف مهریه از ١١٠ سکه به ۵٠ ســکه به عنوان 
راه حلی بــرای این موضوع مطرح شــد به طوری 
که همین نماینده مجلس از بررســی این پیشنهاد 

در کمیســیون اجتماعی خبر داده بود. در مقابل 
اما برخی از مســئوالن و فعاالن حــوزه زنان این 
 مســئله را نه از نظــر قانونی و نه شــرعی ممکن

 نمی دانند.  این درحالیســت که شهناز سجادی، 
دستیار حقوق شهروندی رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده معتقد است که مشکل افزایش قیمت سکه 
در بازار به زنان ربطی نــدارد و یک بحث اقتصادی 
است و قرار نیســت زنان با حقوق خودشان تاوان 

مشکالت اقتصادی جامعه را بدهند.
به نظر می رســد مســئله مهریه امروز به یکی از 
بن بســت های اجتماعــی در ایران تبدیل شــده 
اســت. از یک ســو زندانیان و افزایش محکومان 
ناتوان از پرداخت و از ســوی دیگر زنانی که عمال 
تنها حربــه حمایتی از آنها دریافت مهریه اســت، 
دو ســر مدعی این مسئله هســتند و در این میان 
تبعات اجتماعی و فرهنگــی آن نیز در روز در حال 
افزایش اســت و البته تالش های غیر کارشناسی 
برای حل و فصل ضربتی ایــن معضل نگرانی ها از 
 پایمال شدن حقوق زنان را در جامعه افزایش داده

 است.

حراج زندگی با برق سکه های مهریه
حذف سکه از مهریه، حق کشی یا اجرای عدالت؟ پریسا سعادت

ابالغ وقت رسیدگی
7/358 شماره ابالغنامه: 9710106804603124 شماره پرونده: 9709986804600659 
شماره بایگانی شعبه: 970661 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
عذرا جلیلی فرزند محمد، خواهان بانک ملت با وکالت خانم فهیمه عصاچی دادخواستی 
به طرفیت خوانده خانم عذری جلیلی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
مجتمع جنوب بهارستان انتهای خ الفت باالتر از ســاختمان عمران ساختمان دادسرای 
عمومی و انقالب( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986804600659 شعبه 46 
حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/23 ساعت 
9/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشــار 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف:263514 شعبه 46 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره چهار( ) 170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/359 شماره ابالغنامه: 9710100350507051 شماره پرونده: 9709980350500329 
شماره بایگانی شعبه: 970364  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مجتبی منصوریان فرزند حســن، خواهان  آقای منوچهر عرفانی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای مجتبی منصوریان فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 225(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350500329 شعبه 
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/23 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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:247787 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/361 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963930 ج/ اول له آقای هبیب ا... ستاروند علیه خانم مریم طالی 
مینائی مبنی بر مطالبه مبلغ 1- 12/040/082/232 ریال بابت مطالبات محکوم له )حق 
اجرای دولتی( 2- 125/682/384 ریال بابت مطالبات بانک مســکن شعبه سروش که 
روزانه مبلغ 1/446 ریال خســارت تاخیر اضافه شده اســت در تاریخ 97/8/13 ساعت 
11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 60/554 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 6517 فرعی 
از 68 اصلی بخش 14 اصلی مریم طالئی مینائی در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
اســت ملکی مریم طالی مینائی و اکنون در تصرف استیجاری آقای کیخسروی با مبلغ 
وجه الرهن 400/000/000 ریال یکصد و بیست هزار ریال اجاره ماهیانه می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ده روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یکماه پرداخت نماید واال ده درصد واریزی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان ملک شهر، خیابان 
بوستان ملت، کوچه بنفشه )شماره 2( کوچه سنبل مجتمع شقایق، کدپستی 8196634591 
بازدید بعمل آورده با بررسی و معاینه محل گزارش کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می 
رساند: مشخصات سند: طبق تصویر صفحه اول سند ارائه و مدارک در پرونده ملک شش 
دانگ اعیانی آپارتمان پالک ثبتی 6517 فرعی از 68 اصلی واقع در طبقه زیرزمین غربی 
به مساحت 72/90 متر مربع) به انضمام انباری 6515 فرعی و پارکینگ 6507( و شماره 
ثبت 135098 در صفحه 452 دفتر 726 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالک 
 خانم مریم طالی مینائی سابقه ثبت دارد. ملک فوق در رهن بانک مسکن شعبه سروش 

می باشــد و در زمان بازدید آپارتمان مورد اســتفاده و بهره برداری مستاجر قرار داشت. 
مشــخصات ملک: آپارتمان در غرب تراز طبقه 60- مجتمع مسکونی 8 واحدی شقایق 
واقع است. طبقه همکف آن پارکینگ  و انباری و دو واحد آپارتمان 60- و شش واحد دیگر 
در طبقه اول و دوم وجود دارد. این مجتمع ضلع جنوب گذر واقع و در سه سقف و اسکلت 
بتنی بنا و دارای قدمت حدود 15 سال می باشد. مساحت آپارتمان طبق سند 72/90 متر 
مربع دارای دو خواب هال آشپزخانه open ، سرویس بهداشتی و حمام کوچک که ورودی 
آن از اطاق می باشــد بدنه دیوارهای هال رنگ روغن و کاغذ دیواری طرح چوب و دیوار 
اطاقها بلکا می باشد کف آپارتمان سرامیک و بدنه سرویس و حمام و آشپزخانه کاشی شده 
است. کابینت آشپزخانه فلزی و با طرح چوب رنگ آمیزی شده است. درب اطاقها چوبی 
و چهار چوب آنها فلزی است. سیســتم گرمایش و سرمایش آپارتمان آبگرمکن دیواری، 
بخاری و کولرآبی است. آپارتمان دارای برق مجزا، گاز و آب مشترک میباشد. مجتمع فاقد 
آسانسور و نماهای بیرونی، حیاط و پارکینگ اجرنما کار شده است. نظریه کارشناسی: با 
عنایت به مراتب فوق، قدمت، کیفیت، موقعیت بنا و آپارتمان، انشــعابات، تحقیق محلی 
بعمل آمده ارزش شش دانگ آپارتمان مبلغ 1/700/000/000 ریال )یک میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال( برآورد و اعالم نظر می گردد. در نتیجه ارزش 60/554 حبه مشــاع آن به 
مبلغ 1/429/764/626 ریال ارزیابی که مطابق پاسخ بانک مسکن مشروط بر اینکه پس 
از مشخص شدن مالک جهت انتقال سند با هماهنگی بانک جهت تعیین تکلیف مطالبات 
تســویه نقدی یا انتقال مانده بدهی انجام گردد و لطمه ای به منافــع بانک وارد نگردد. 

م الف:248162 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان )630 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/321 شــماره صادره: 1397/42/522340- 1397/7/3 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1474 فرعی از 4793 اصلی واقع در 
بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 210482 در صفحه 539 دفتر امالک جلد 1120 به نام بهزاد 
خیام باشی فرزند رضا تحت شماره چاپی مسلسل 117753 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب سند انتقال شماره 158442 مورخ 82/11/9 مقدار یک و نیم دانگ 
به فرزاد طالبی انتقال و از ثبت و صفحه خارج و ســپس و همچنین به موجب سند انتقال 
شماره 159772 مورخ 83/3/20 دفترخانه شماره 71 اصفهان مقدار یک دانگ مشاع باقی 
مانده به آقای آرش امینی سده فرزند عبدالرضا انتقال یافته و سپس به موجب سند انتقال 
اجرایی شماره 143053 مورخ 90/12/26  دفتر خانه 12 اصفهان مقدار شش حبه و صد 
و یک سیصدم حبه مشاع از مقدار مالکیت آرش امینی ســده به بانک صادرات اصفهان 
انتقال اجرایی گردیده است لذا نامبرده )آقای آرش امینی سده( با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 139721702024019363 مورخ 97/6/17 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 7247 و 7246 مورخ 97/6/15 به گواهی دفترخانه 
9 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 262705 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )338 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

7/362  آقای عباس عرب خابوری  دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  310/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جمشید عرب خابوری به شناسنامه 508 در تاریخ 97/6/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا عرب خابوری، 
ش.ش 3 فرزند جمشید نسبت فرزند 2- محمدرضا عرب خابوری، ش.ش 8 فرزند جمشید 
نسبت فرزند 3- عباس عرب خابوری، ش.ش 5 فرزند جمشید نسبت فرزند 4- زهرا عرب 
خابوری، ش.ش 10 فرزند جمشید نسبت فرزند 5- لیلی عرب خابوری، ش.ش 1 فرزند 
جمشید نســبت فرزند 6- فاطمه عرب خابوری، ش.ش 682 فرزند جمشید نسبت فرزند 
7- طیبه عرب سرخی تنگ آبادی، ش.ش 4388 فرزند امیرآقا نسبت همسر.  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 264791 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان بخش زواره )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/363  خانم شهال یعقوبی دارای شناسنامه شــماره 102 به شرح دادخواست به کالسه  
325/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا یعقوبی به شناسنامه 3497 در تاریخ 1393/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس یعقوبی، ش.ش 37 فرزند رضا 
نسبت فرزند 2- فرشته یعقوبی، ش.ش114 فرزند رضا نسبت فرزند 3- فاطمه یعقوبی، 
ش.ش 83 فرزند رضا نســبت فرزند 4- معصومه یعقوبی، ش.ش 408 فرزند رضا نسبت 
فرزند 5- شهال یعقوبی، ش.ش 102 فرزند رضا نسبت فرزند 6- شهپر یعقوبی، ش.ش 
138 فرزند رضا نســبت فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 265074 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بخش زواره )159 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/364 شماره نامه: 9710113633200691 ، شماره پرونده: 9709983633200819، 
شــماره بایگانی شــعبه:970833، تاریخ تنظیم:1397/07/16 از دفتر شعبه دوم دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شــهر نظر به اینکه آقای حمیدرضا امیریوسفی فرزند رجبعلی 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن آقای علی 
 حاج هاشمی ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه وجه که در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ساعت 11:30 صبح 
در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 
دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابــًا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 265173 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
اجرائیه

7/365 شماره اجرائیه: 9710423633100178، شماره پرونده: 9609983633100711 
، شماره بایگانی شعبه: 960722 ، تاریخ تنظیم:1396/07/03 مشخصات محکوم له: نام 
ونام خانوادگی: بانک مهراقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی ، نشانی: اصفهانـ  خمینی 
شهر درچه خیابان امام خمینی جنب بانک ملی ؛ مشــخصات محکوم علیه: 1-نام و نام 
خانوادگی:سجاد جفتا ، نام پدر: علی ، نشــانی:ـ  ؛ 2- نام و نام خانوادگی:رضا زمانی ، نام 
پدر: حسن ، نشــانی: اصفهانـ  خیابان میرزا طاهرـ  سه پله بن بست شماره8 پالک176 
؛مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: نام ونام خانوادگی:علی جزینی درچه 
، نام پدر: محمد ، نشانی: اصفهانـ  چهارراه نقاشــیـ  ابتدای خ فلسطین مجتمع میالد 
واحد3 ، نوع رابطه: وکیل محکوم به:بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
1397009000966412 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709973633100109 محکوم 
علیهما بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 301/388/933 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
17/051/900 ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت محکوم می باشند رعایت تبصره 2 م306 الزامیست. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون 
اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوًم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوًم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرا حکم 
، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )مــاده 34 قانون اجرای احکام  مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده امال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات میشود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( م الف : 265206 عســگری منشی شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )501 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/376 شماره دادنامه: 9709970351400996 شماره پرونده: 9709980351400186 
شماره بایگانی شــعبه: 970207  خواهان: آقای مســعود مثقالی فروش فرزند علیرضا با 
وکالت آقای مجید ذبیحی فرزند حمید به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادی 
مقابل عیسی ابن مریم ساختمان 71 طبقه اول، خواندگان: 1- آقای احمد کریمیان مارنانی 
فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان مبارکه جمبوزه کدملی 1288769822، 
2- آقای علی اکبرمظاهری به نشانی استان اصفهان جی خیابان کاخ خیابان ناهید پالک 
30، خواســته ها: 1- اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- دستور موقت، دادگاه با بررســی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض شخص 
ثالث آقای مسعود مثقالی فروش با وکالت آقای مجید ذبیحی به طرفیت آقایان علی اکبر 
مظاهری، احمد کریمیان مارنانی نسبت به تامین و توقیف سه دانگ از یک دستگاه کامیون 
به شماره انتظامی 76 ع 824-23 و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و 
رونوشت مصدق بیع نامه های ابرازی که اصالت آن مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی 
بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده و داللت بر وقوع بیع نسبت به مال مدعی به دارد و نظر 
به اینکه عقد بیع در فقه امامیه و  حقوق ایران  عقد تملیکی بودکه به محض ایجاب و قبول 
مالکیت به خریدار منتقل می گردد و تشریفاتی از قبیل انتقال سند رسمی یاعدم آن تاثیری 
در اصل وقوع عقد ندارد که در ما نحن فیه با توجه به بیع نامه اســتنادی و مودای گواهی 
گواهان تعرفه، قبل از تامین، مالکیت به معترض ثالث منتقل گردیده که با این فرض خوانده 
پرونده اجرا مالکیتی نداشته تا خواهان آن پرونده نسبت به توقیف آن اقدام نماید مضافا این 
که اصل مال و اسناد مالکیت آن در ید معترض ثالث و دفاعیات بالموجه خوانده ردیف اول 
و عدم حضور خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی و عدم ارایه هیچ گونه دفاعی در قبال 
دعوی همگی داللت بر صدق ادعای وی دارد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به 
عدم ایراد و دفاع موثر و موجه اعتراض معترض ثالث را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 194 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع 
توقیف از مال معترض عنه صادر و اعالم می دارد نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی می 
باشد ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول 
رای صادره حضوری می باشد ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های تجدیدنظر استان می باشــد.  م الف:263372 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )450 کلمه، 4 کادر(
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

7/360 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت مهر و موم و تصویر به طرفیت 
میالد غنی و لیال غنی و صدیقــه باقری قرار تحریر ترکه مرحوم اکبر غنی طی شــماره 
970299 در شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 
15/30 روز دوشنبه مورخ 97/9/12 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس  خ ارباب 
حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف:263509 شعبه 

20 شورای حل اختالف اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
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پلیس الس وگاس: 
»رونالدو« باید بازپرسی شود

کریســتیانو رونالــدو ، روزهای ســختی را در 
یوونتوس پشــت ســر 
می گذارد.این بازیکن 
پرتغالــی چند روز 
پیش توســط یک 
زن آمریکایی متهم 
به تعــرض و تجاوز 
جنسی در سال 2009 
شده است و همین باعث شــده تا او تحت فشار 
زیادی قرار گیرد، هــر چند که به صراحت تاکید 
کرده که مرتکب چنین اشــتباهی نشده است.
پلیس الس وگاس اعالم کرد که رونالدو به زودی 
باید به ســواالت آنها در این زمینه پاسخ دهد و 
مورد بازپرسی قرار گیرد.سخنگوی پلیس الس 
وگاس، گفــت : اطالعاتی در ســال 2009 جمع 
آوری شده اند و هنوز هم در اختیار ماست. بعضی 
می گویند که اطالعات ما گم شده؛ اما  این درست 
نیست. هنوز نمی دانیم که چه زمانی باید رونالدو 
به سواالت ما پاسخ دهد؛ اما بدون شک این اتفاق 

خواهد افتاد و او باید پاسخگو باشد.

 انقالب نیمار و امباپه
 علیه »کاوانی«

با وجود اینکه در پاری  سن  ژرمن،  کاوانی مهاجم 
نوک اســت و پیش بینی می شود  که این بازیکن 
گل های بیشتری به ثمر 
برساند؛ اما  در فصل 
جاری شرایط تغییر 
کرده اســت.نیمار 
و امباپــه  هر کدام 
توانســته اند بعد از  
گذشت 9 هفته از فصل 
جدید لیگ فرانسه هشت گل به ثمر برسانند تا در 
صدر جدول بهترین گلزنان قــرار گیرند.  این در 
حالی اســت که »کاوانی« به عنوان مهاجم نوک 
تنها پنج گل به ثمر رسانده است.روزنامه اکیپ در 
گزارشی جالب از انقالب نرم نیمار و امباپه  علیه 
کاوانی سخن به میان آورد و نوشت: نیمار و امباپه  
به صورت نرم و بی سر و صدا در حال حذف کردن 
کاوانی هستند. در فصل جاری نیمار 2۵ درصد از 
پاس های خود را به امباپه  داده این در حالی است 
که او تنها پنج درصد از پاس های خود را به کاوانی 

داده است.

 مذاکره  منچستریونایتد با 
مدیراجرایی سابق یوونتوس 

نشــریه »ایندپندنت« انگلیس اعالم کرد که 
باشگاه منچســتریونایتد 
درصدد اســتخدام 
»جوزپــه ماروتا« 
برآمده اســت؛ اما 
این باشــگاه برای 
جــذب ایــن مرد 
ایتالیایــی، رقبــای 
دیگــری ماننــد اینتــر و 
آرسنال هم دارد.باشــگاه منچستریونایتد در 
حال برنامه ریزی برای اضافه کردن یک مدیر 
دیگر به کادر اجرایی خود اســت که عالوه بر 
اشــراف بر حوزه نقل و انتقاالت بتواند کمی از 
بار مسئولیت های سرمربی تیم، ژوزه مورینیو 
هم بردارد. در حال حاضر به نظر می رســد که 
باشگاه اینتر محتمل ترین مقصد ماروتا باشد؛ 
چرا که گفته می شود این باشگاه از مدتی پیش 
مذاکراتش را با مدیر اجرایی ســابق باشــگاه 

یوونتوس آغاز کرده است.

بازگشت مصدومان استقالل با شروع دوباره لیگ

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آرمان مهم تر از تمدید قرارداد بود؛
نه به اسرائیل ملی پوش اصفهانی 

به دور از شانتاژ و هیاهو
لژیونر اصفهانی استوابخارست رومانی، به دور از 
جنجال و هیاهو و با تصمیم و اعتقاد قلبی خودش 
مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد و جریمه سنگین 
و حتی عدم تمدید قرارداد را هم به جان خرید.
معموال کمتر کسی به لژیونرهای غیرفوتبالی در 
ورزش اهمیت می دهد و همان قدری که ســایر 
رشته ها زیر سایه فوتبال مانده اند، موفقیت ها و 
اتفاقات آنها هم به همان میزان به دور از تیترهای 
اخبار ورزشی است.هندبال در اصفهان قدمت دار 
اســت و لژیونرهــای زیادی هم در ســطح یک 
اروپا دارد و محســن باباصفری، دروازه بان تیم 
ملی یکی از آنهاســت که در تیم استوابخارست 
رومانی بازی می کند.تیمــش به مصاف نماینده 
رژیم کودک کش صهیونیســتی رفت ولی برای 
او چیزهای مهم تری از پول و شــهرت و ... وجود 
داشت و حتی قید همکاری با باشگاهش را هم زد 
و به میدان نرفت؛ او در بازی برگشــت هم برای 
همراهی تیمش، پایش را در سرزمین های اشغالی 
نخواهد گذاشت.شاید با عدم صعود تیم، جریمه 
ســنگین و احتماال عدم تمدید قــرارداد برای 
فصل آینده در انتظار محســن باباصفری باشد 
ولی او حتی به دنبال هیاهوی رسانه ای از انجام 
 چنین کاری هم نبود و مثل برخی پر سر و صدا و

 پر حاشیه نشد.

 بازگشت مصدومان استقالل
 با شروع دوباره لیگ

فرصت تعطیلی لیــگ برتر، کمــک زیادی به 
اســتقالل خواهد کرد و آبی هــای تهرانی می 
توانند با شروع دوباره مســابقات از سه بازیکن 
مصدوم خود اســتفاده کنند.»طارق همام« بعد 
از دربی دچار مصدومیت شــد؛ اما مشکل او هم 
اکنون برطرف شده و این هافبک عراقی موردی 
برای حضور در ترکیب آبی های تهرانی ندارد.از 
سوی دیگر »نویمایر« نیز چنین شرایطی دارد و 
دو هفته حضور کامل در تمرینات می تواند کمک 
زیادی به ایــن بازیکن برای حضــور در ترکیب 
اســتقالل انجام دهد تا این بازیکن بعد از اینکه 
نیمی از نیم فصل را از دست داد، حاال در شرایط 
مسابقه است.»میثم تیموری« نیز چنین شرایطی 
دارد؛ تیموری در هفته های گذشته به تمرینات 
استقالل اضافه شــده و با تکمیل روند بهبودی 
و بدنســازی خود از دیدار با ســایپا می تواند به 
 ترکیب تیم شفر اضافه شود تا سرمربی استقالل

 مهره های بیشتری در اختیار داشته باشد.

مستند »پادوانی« ساخته می شود
لئاندرو پادوانی، مدافع برزیلی استقالل که فصل 
گذشــته در جریان دیدار تیمش دچار آســیب 
نخاعی شد تا کنون نتوانســته به شرایط عادی 
بازگردد و هنــوز مشــکالتی در راه رفتن دارد.
سه شنبه شــب گیلرمی پریرا، گزارشگر معروف 
کانل تلویزیونی گلوبوی برزیل و مسابقات فرمول 
وان، به ایران سفر کرده تا ســاخت مستندی از 
وضعیت پادوانی در ایران را شــروع کند .در این 
مستند قرار اســت زندگی پادو در ایران و اوضاع 
 مصدومیت و روند درمانی وی جلوی دوربین برده

 شود.

در حاشیه

پیشخوان

 بهرام شــفیع درگذشت؛ 
بدرود کاپیتان مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر می گوید تا این لحظه 

فقط دیدار پرسپولیس و پیکان به تعویق افتاده و جابه جایی دیگری 
در برنامه مسابقات اعمال نشده اســت.روز سه شنبه، نقل قولی از 
سوی سعید فتاحی مبنی بر به تعویق افتادن دیدارهای پرسپولیس 
در لیگ برتر مقابل تیم های ســایپا، ذوب آهن و سپاهان منتشر 
شد.در همین خصوص مسئول کمیته مسابقات سازمان می گوید: 

سازمان لیگ فقط دیدار تیم های پرسپولیس و پیکان را لغو کرده 
و در صورت صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان باشگاه های 

آسیا، برنامه تغییرات را اعالم می کنیم.
وی افزود: اگر پرسپولیس به فینال برود در بازی های این تیم جابه 
جایی خواهیم داشت، در حال حاضر فقط دیدار پرسپولیس و پیکان 
به تعویق افتاده که به جای آن دیدار پرسپولیس می بایست بازی 

معوقه جام حذفی را بازی کند.مســئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ برتر تصریح کرد: از من پرسیدند که آیا تغییری در برنامه ها 
خواهیم داشت؟ من هم پاسخ دادم اگر پرسپولیس به فینال برسد 
برخی بازی ها به تعویق می افتد؛ اما تا این لحظه بازی پرسپولیس و 
پیکان به تعویق افتاده و تصمیم دیگری در خصوص سایر دیدارهای 

این تیم اتخاذ نشده است.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر خبر داد:
تکذیب تعویق دیدار پرسپولیس - سپاهان

 تلویزیــون بــدون صدا 
وسیمای بهرام شفیع

دستمزد باورنکردنی »الحاجی گرو« از استقالل لو رفت؛ 
یک میلیون یوروی ناقابل! 

باشگاه استقالل در تابستان پر رفت و آمد خود، ســتاره های مهمی مانند تیام، جباروف و ابراهیمی را از 
دست داد؛ اما مدیران وقت آبی ها برای پر کردن جای خالی مهاجم سنگالی و گلزن فصل پیش خود، دست 
روی نام هایی مانند مرتضی تبریزی و الحاجی گرو نیجریه ای گذاشتند؛اما جذب گرو از اوسترشوندس 
سوئد دوای درد آبی ها نشد و این مهاجم تنومند حتی موفق به زدن یک گل هم در این مدت نشده است 
تا باشگاه استقالل کم کم به فکر فسخ قرارداد با این مهاجم خارجی خود باشد. این در حالی است که یک 
سایت معتبر در کشور نیجریه چندی پیش خبر از قرارداد سنگین این بازیکن با استقالل داده است!بنا به 
گزارش اختصاصی این سایت،  گرو در هر فصل از استقالل یک میلیون یورو دستمزد می گیرد! رقمی که 

با نرخ ارز در ایران، ما را به عدد باورنکردنی می رساند. 

واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال به لغو بازی با برزیل:
 صالح کار را فدراسیون می داند

در حالی که برنامه ریزی های ســفر تیم ملی فوتســال ایران به برزیل و بازی با تیم ملی فوتسال این کشور 
انجام شــده بود، فدراســیون فوتبال ایران به دلیل مشــکالت مالی این سفر را لغو کرد.ســیدمحمد ناظم 
الشــریعه، ســرمربی تیم ملی ایران در این خصوص گفت: ما وظیفه داشــتیم برای این بازی برنامه ریزی 
کنیم و کارمان را انجام دادیم، دیگر صالح برگزاری یا عدم برگزاری این بازی را فدراســیون فوتبال می داند. 
وی درباره اینکه لغو بــازی با برزیل چه تاثیــری در برنامه های آماده ســازی تیم ملی ایــران دارد یادآور 
شــد: باید قبول کنیم بازی با برزیل دیدار مهمی اســت. برزیل برند فوتســال جهان اســت. فقط امیدوارم 
 لغو این بازی، ســفر برزیلی ها به ایــران در فروردین 9۸ را تحت تاثیــر قرار ندهد و حداقــل آنها به ایران

 بیایند.

وقتی برگزاری مسابقه و استعدادیابی شرکتی می شود؛

تاسیس یک شرکت با تقسیم سود  در فدراسیون ژیمناستیک! 
زهرا اینچه درگاهی، رییس فدراسیون ژیمناســتیک در اقدامی جالب در تاریخ 12 دی 1396 شرکتی با 
مسئولیت محدود و با نام »بازرگانی بین المللی جنبش پویش حرکت« را به شماره ملی 14007321۵۸3 
به ثبت رسانده است که موضوع فعالیت های این شرکت نیز »انجام فعالیت های ورزشی اعم از ژیمناستیک، 
برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی، تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه تجهیزات و لوازم 
اصلی و جانبی ورزشی مورد استفاده در ورزش های گوناگون از قبیل ژیمناستیک، انجام پروژه های عمرانی و 
صنعتی و ساختمانی، ساخت و مونتاژ تجهیزات خدمات اطالع رسانی و ورزشی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت و گشایش اعتبارات برای شرکت از بانک ها، آموزش و استعدادیابی 
ورزشی در رشته های مختلف، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی « عنوان شده است. اعضای 
هیئت مدیره این شرکت نیز هادی صیدی )عضو فدراسیون( به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت، 
زهرا اینچه درگاهی )رییس فدراسیون( به عنوان رییس هیئت مدیره، محسن سلیمانی )دبیر فدراسیون( به 
عنوان نایب رییس هیئت مدیره آن به مدت نامحدود هستند.در این شرایط این سوال مطرح می شود که اساسا 
هدف از تشکیل این شرکت چیست؟مگر برگزاری رقابت های ژیمناستیک، تهیه و توزیع لوازم این رشته و 
شرکت در مسابقات ورزشی، آموزش و استعدادیابی از وظایف ذاتی یک فدراسیون نیست؟چرا باید برگزاری 

رقابت های ورزشی یک فدراسیون در قالب فعالیت های یک شرکت تعریف و اجرا شود؟
چرا سود سهام شرکت ناعادالنه و به ضرر فدراسیون تقسیم شده است؟مسئوالن فدراسیون اگر به دنبال 
سودآوری برای توسعه فعالیت های این رشته هستند چرا سهم بیشتری از سود شرکت را به اشخاص داده اند؟ 
آیا مدیران ارشد وزارت ورزش و مســئوالن و متولیان ورزش و نهادهای حراستی از این چرخه ایجاد شده، 
در فدراسیون ژیمناستیک مطلع هستند؟امید است که مســئوالن امر با هدف جلوگیری از تضییع حق 

ژیمناستیک و خانواده این رشته ورزشی به موضوع ورود کرده و نتیجه آن را گزارش دهند.

»امیر عابدزاده« در بازگشت به تمرینات تیم ملی چشم ها را به 
سمت خود خیره کرده است.فرزند دروازه بان اسطوره ای فوتبال 
ایران این روزها انگیزه زیادی دارد تا بتواند پیراهن شماره یک 
تیم ملی را برتن کند. عابدزاده که در یک سال گذشته پیشرفت 

فوق العاده ای داشته و در لیگ برتر پرتغال با پیراهن ماریتیمو 
روزهای درخشانی را ســپری می کند، یکی از پایه های ثابت 
اردوهای تیم ملی محسوب می شود و مشخص است که کی روش 
روی او حساب ویژه ای باز کرده است.عابدزاده قبل از جام جهانی 
خودش را به تیم ملی رساند و یکی از سه دروازه بان ایران در 
رقابت های جام جهانی روسیه بود. او بعد از جام جهانی نیز در 
اردوهای تیم کی روش حاضر بوده و حاال انگیزه زیادی دارد تا در 

آینده بتواند با نشان دادن توانایی هایش به کادرفنی، دروازه بان 
فیکس تیم ملی باشد.عابدزاده البته خوب می داند برای رسیدن 
به چارچوب دروازه تیم ملی رقیب سرســختی به نام علیرضا 
بیرانوند دارد. بی تردید اینکه او در اروپا توپ می زند یک مزیت 
مثبت برایش است؛ اما با عملکرد خوب بیرانوند در جام جهانی 
و مسابقات مقدماتی این تورنمنت بعید است کی روش در جام 

ملت ها نیز از دروازه بان دیگری استفاده کند. 

 لنزها دوباره روی امیر؛ 
مهار توپ جام ملت ها

اولین تمرین سردار آزمون، 
پایان ماجرای خداحافظی

 ستاره آنها و ستاره ما

آگهی مناقصه سازمان عمران شهرداری اصفهان

سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد :
1- حفاظت و نگهبانی از اماکن مورد نظر سازمان در سطح شهر اصفهان 

2- عملیات حمل آسفالت به محل های پخش آسفالت به صورت ماشینی در مناطق 1۵گانه شهرداری  اصفهان از 
محل مجتمع تولیدی صفه واقع در منطقه گردنه زینل و کارخانه شهروند سپاهان

3- عملیات اجرای اسکلت بتنی)آرماتور بندی،قالب بندی و بتن ریزی( پروژه ساختمان توانبخشی باغ فدک واقع 
در محدوده منطقه هفت شهرداری اصفهان

را  به صورت مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت 
اسناد با ارائه رزومه متناسب از تاریخ نشــر آگهی لغایت 97/0۸/06 به سازمان عمران شهرداری اصفهان واقع در 
خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری مورخ 97/0۸/07 

به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
تلفن : 031-32670۸13 

www.Isfahan.ir/sazmanomran :وب سایت

سازمان عمران شهرداری اصفهان

در چارچوب رقابت های لیگ فوتسال کشور، در آخرین روز 
دیدارهای رفت در شرایطی تیم گیتی پسند اصفهان در سالن 
امام رضا )ع(  اهواز مقابل تیم حفاری این شهر قرار می گیرد 
که شاگردان رضا لک توانســتند هفته گذشته با راه اندازی 
 جشــنواره گل، موقعیت این تیم در صدر جدول را تثبیت 

کنند.
 تیم فوتسال گیتی پســند در حالی در هفته سیزدهم این رقابت ها 
عصر امروز در اهواز پا به میدان رقابت می گذارد که این تیم در این 
دوره از مسابقات لیگ، عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته و 
پس از پایان هفته دوازدهم با 9 برد و یک تساوی و کسب 2۸ امتیاز  و 

تفاضل گل باال  در رتبه اول جدول رده بندی قرار گرفته است.
اگرچه شــاگردان رضا لک هفته گذشــته را با پیروزی پر گل پشت 
سر گذاشــته و با روحیه خوبی در مقابل تیم حفاری قرار می گیرند 
ولی شرایط مناســب تیم اهوازی کار را برای سرخ پوشانی اصفهانی 
با مشــکل مواجه می کند؛ چرا که این دیدار از جملــه دیدار های 
 ســخت و مهم گیتی پســند در این فصل رقابت های لیگ کشــور 

است. 
تیم های مس ســونگون ورزقان، شــهروند ســاری و حفاری اهواز 
اصلی ترین رقیبان ایــن تیم در این دوره از بازی ها محســوب می 
شوند و  از آنجایی که سرخ پوشــان تا پایان هفته دوازدهم نتوانسته 
اند مقابل حریفــان اصلی خود به پیروزی دســت یابنــد، اگر آنها 
 بتوانند فاتح این دیدار لقب بگیرند به اولین بــرد در دوئل مدعیان

 دست یافته اند.

در آن سو تیم حفاری نیز که سابق درخشانی در لیگ برتر دارد 
و یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ 97  به شمار می رود به هیچ 
عنوان نمی خواهد از این دیدار خانگی دســت خالی برگردد به 
خصوص اینکه این تیم در هفتــه دوازدهم عجیب ترین نتیجه 
هفته را رقم زد و مقابل میزبان قعرجدولی خود شهرداری ساوه 

به تساوی دست یافت و از صدر جدول دور شد.
اهوازی ها که عالوه بربحث فنــی و بازیکنان خوب از هواداران 
پرشور نیز بهره می برند برای ماندن در کورس قهرمانی چاره ای 
جز شکســت گیتی پسند ندارند؛ تماشــاگران حفاری که جزو 
هواداران پرشور فوتسالی محســوب می شوند رابطه و خاطرات 
خوبی با گیتی پسند ندارند و همیشه دیدار این دو تیم در اهواز 
حاشیه های بسیاری را در بر داشته است و انتظار می رود که این 
دیدار نیز حواشــی زیادی را در خود جای دهد.حفاری تا پایان 
هفته دوازدهم با ۵ برد، ۵ تساوی و 3 باخت با مجموع 20 امتیاز 

در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار دارد.
قضاوت دیدار این بازی حساس  را ابراهیم مهرابی افشار برعهده 
دارد و اسماعیل کمربسته، عبدالرحیم محمدی و مهدی حقوقی 
او را در این دیدار همراهی می کند، همچنین نظارت این بازی 

بر عهده علی رضا سهرابی است. 
  گفتنی است؛ تیم گیتی پسند برای این بازی محرومی ندارد و 
محمد شجری، بازیکن ملی پوش گیتی پسند نیز بعد دو هفته 
استراحت و برطرف شدن مشکل نظام وظیفه خود می تواند در 

این دیدار  به میدان برود.

دوئل سرخ پوشان   اصفهــانی با حـریف  سرسخت اهوازی
درآخرین دیدارهای دور رفت رقابت های لیگ فوتسال انجام می شود؛

سمیه مصور
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یکی از شهرهای اروپایی، خواهر خوانده شهر 
اصفهان می شود

عکس روزپیشنهاد سردبیر:

اخبار

دیدار فرمانده نیروی انتظامی 
استان با امام جمعه اصفهان

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان به همراه 
معاون  خود صبح دیروز به مناسبت هفته نیروی 

انتظامی به دیدار امام جمعه اصفهان رفت.
امام جمعه اصفهان در این دیدار با بیان اینکه ذات 
کار نیروی انتظامی، عبادت است، گفت: نیروی 
انتظامی به عنوان ماموران نظم و امنیت در تنها 
کشور شیعی جهان اسالم باید به گونه ای عمل 
کنند که در جهان، نمونــه و نزد امام زمان)عج( 

سربلند باشند.

فرآیند تهیه طرح جامع شهر 
اصفهان آغاز می شود

مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه طرح 
جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید با همکاری 
شــهرداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان و شورای اسالمی شهر اصفهان 
امروز در کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان 
برگزار خواهد شد.در این مراسم معاون وزیر راه و 
شهرسازی، مدیران استانی، رؤسای تشکل های 
صنفی، احزاب، ســمن ها، نخبــگان و اصحاب 

رسانه حضور خواهند داشت.

پایان عملیات مرمت مؤذنه 
مسجد حاج جعفر آباده ائی 

اصفهان
مدیر گروه مرمت امانی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان از پایان عملیات مرمت مؤذنه 
مســجد حاج جعفر آباده ائی در شهر تاریخی 
اصفهان خبر داد. منصور زیــرک، با اعالم این 
مطلب افزود: بــا عنایت به برنامــه ریزی های 
به عمل آمده و نیاز مرمت مؤذنه این مســجد 
تاریخی، طرح مرمتی استحکام بخشی و مرمت 
مؤذنه مســجد حاج جعفر آباده ائــی به دلیل 
فرســودگی مالت و مصالح و همچنین ریزش 
تدریجی کاشــی های بخش فوقانی مؤذنه در 
دستور کار این حوزه قرار گرفت. وی در همین 
رابطه افزود: در این طرح مرمتــی که دو ماه به 
طول انجامید، مرمتگران ابتدا کلیه کاشی ها و 
مصالح فرسوده را از سطح مؤذنه برداشت کرده 
و سپس ســطح چوبی مؤذنه که به شدت دچار 
آسیب شــده بود مرمت شــد. زیرک ادامه داد: 
مرحله بعدی این طرح مرمتی شــامل؛ مرمت 
زیر سازی های بخش کاشــی کاری این مؤذنه 
تاریخی بــود، همچنین در ایــن مرحله برخی 
کاشی هایی که به طور کامل از میان رفته بود، با 
توجه به مستندات، بازسازی شده و سپس کاشی 
های اصلی نیز با مالت جدیــد مجددا در محل 

خود نصب  شد.

تقویم روز شمار تخت فوالد 
تدوین شد

تقویم روز شــمار تخت فوالد با هــدف معرفی 
عالمان و مشاهیر مدفون در تخت فوالد تدوین 
شــد.تخت فوالد آرامگاه بزرگان و هنرمندان و 
عالمانی است که دانستن زندگی و فعالیت های 
آنان در جهت معرفی  به همه مردم کشور و جهان 
امری ضروری است.تدوین تاریخ روزشمارتخت 
فوالد در راستای معرفی دقیق تر و منظم تر این 
شخصیت ها یکی از برنامه های مهمی بود که با 
هدف معرفی مشاهیر و پرداختن به جنبه های 
مختلف زندگی، آثار و فعالیت های آنان به مردم 
به ویژه نسل جوان تهیه و دسته بندی آن با توجه 
به منابع و کتب منتشر شــده و به ویژه دانشنامه 
تخت فوالد گردآوری شــد.محور اصلی در این 
تقویم پرداختن به شــخصیت هــای مهم، قابل 
ارائه، جذاب و مطلب دار اســت و بر این اســاس 
شــخصیت ها گزینش  و با توجه به تاریخ تولد و 
وفات و تقسســیم بندی ماه به چهار هفته در هر 
روز به یک یا چند نفر که در آن تاریخ مشــخص 
)شمسی و قمری( ســالگرد فوت یا والدت آنان 
اســت به صورت ویژه پرداخته می شود. در این 
تقویم عالوه بر پرداختن به شخصیت های مهم و 
ویژه بعضی از شخصیت ها که قابل توجه هستند؛ 
اما روز فوت یا تولد آنان مشــخص نبود به علت 
اهمیت آنان در این تقویم گنجانده شــد.یکی از 
ویژگی های مهم این تقویم توجه به مناسبت های 
مهم از جمله ســینما، روز کتاب، صنایع دستی، 
پزشک، کارآفرینی، گردشــگری، روز اصفهان، 
دانشــجو، اقتصاد مقاومتی، حجاب و عفاف و... 
است که در این تقویم مورد توجه قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:
یکی از شهرهای اروپایی، خواهر خوانده شهر اصفهان می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: رایزنی با یونیسف و وزارت کشور انجام شده تا در آینده ای 
نزدیک یکی از شهرهای اروپایی خواهر خوانده شهر اصفهان شود.سید احمد حسینی نیا اظهارکرد: سیاست 
جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان جاری کردن  »مفهوم حق به شهر« است، در قالب 
مفهوم حق به شهر، شهر دیگر به مردان تعلق ندارد، بلکه باید محیط امن و جذابی برای کودکان و سالخوردگان 
نیز باشد، البته در ساماندهی فضاهای شهری موجود و طراحی فضاهای شهری جدید توجه به این موضوع 
مورد تاکید است. وی با بیان اینکه در حوزه طراحی شهری و شهرسازی الیحه ارتقای کیفی فضاهای بازی 
کودکان تنظیم و تقدیم شورای اسالمی شهر اصفهان شده است، گفت: مرکز شهر دوستدار کودک با توجه به 

نقش پذیری کودکان در چارت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان  لحاظ شده است.

در تابستان ۹۷ انجام شد؛
مراجعه ۸ هزار خودروی سبک به مرکز معاینه فنی پایانه جی

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: در ســه ماه تابستان سال جاری هشت 
 هزار خودرو به مرکز معاینه فنی پایانه مســافربری جی مراجعه و کارت معاینــه فنی خودرو برای آنها صادر 

شده است.
عباس محبوبی اظهارکرد: مرکز معاینه فنی پایانه مسافربری جی با فعال بودن سه خط تمام اتوماتیک همه 
روزه  از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعد از ظهر آماده خدمت رسانی به شهروندان است. وی افزود: در حال 
حاضر در سطح شهر اصفهان پنج پایانه فعال از جمله پایانه کاوه در شمال شهر، پایانه صفه در جنوب، پایانه جی 
در شرق که در کنار آن مرکز معاینه فنی واقع شده و پایانه زاینده رود در غرب اصفهان وجود دارد، همچنین 

پایانه »صمدیه« نیز در سال ۹۲ به عنوان پایانه درون استانی فعال شد.

پیش از ظهر دیروز آیین تکریم از حســن 
رحیمی، دادستان سابق اصفهان و معارفه 
علی اصفهانی به عنوان دادستان جدید استان اصفهان  با 
حضور حجت االســام محمدجعفر منتظری، دادستان کل 
کشور به همراه آیت  ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان و محسن مهرعلیزاده، استاندار 
اصفهان و همچنین احمد خسروی وفا، رییس کل دادگستری 

استان اصفهان برگزار شد.
با دستمال آلوده نمی توان شیشه آلوده را پاک کرد

دادستان کل کشور در این مراسم اظهار داشت: اصفهان شهر شهیدان 
بزرگ همچون دکتر بهشتی و محسن حججی است.وی افزود: در 
بین ۳۷۰ دادستان کشــور، علی اصفهانی دادستان جدید اصفهان 
سرآمد همگی و از قضات برتر دیوان عالی کشور است که قبول کرد در 
اصفهان به عنوان داستانی فعالیت داشته باشد؛ وی برآمده از همین 
استان بوده و اشرافیت الزم را بر موضوعات دارد.دادستان کل کشور 
ادامه داد: با قوانین اخیر که در سال ۹۲ تصویب و از سال ۹۴ اجرایی 
شده، مسئولیت دادستان ها به خصوص در مراکز استان ها افزایش 
یافته اســت.وی مسئولیت دادســتانی را خطیر و سنگین توصیف 
کرد و یادآور شــد: ایجاد امنیت از همه چیز مهم تر است، اگر نباشد 
اقتصاد، آموزش، فرهنگ و ... نمی توانند اهداف خود را محقق کنند؛ 
امنیت باالترین عنصر در هر کشور است.منتظری تصریح کرد: گوشه 
کوچکی از این بحث را ۳۱ شــهریور ماه در اهواز شاهد بودیم، که با 
حمایت استکبار غرب و کشورهای مرتجع تروریست ها آموزش دیده 
و آن جنایت را رقم بزنند، به دنبال این بوده و هســتند که ایران نیز 
مانند سوریه و عراق شــود.وی عنوان کرد: حتی پس از شکست در 
سوریه و عراق بخشی از تروریست ها را به افغانستان برده و در حال 
تربیت آنها هستند، یک لحظه غفلت نیروهای امنیتی آنچه در اهواز 
بودیم را رقم می زند.دادستان کل کشور با بیان این که هماهنگی الزم 
بین نیروهای امنیتی وجود دارد، گفت: به دادستان اصفهان تاکید 
می کنم که با نیروهای امنیتی تعامل مناسب داشته و تکمیل کننده 
کار هم باشند.وی اذعان داشــت: دیدگاه های دادستان باید به روز 
باشد به ویژه در بحث حقوق عامه که مورد نظر رهبر انقالب و رییس 
دستگاه قضا هم هست. منتظری اظهار کرد: با دستمال آلوده نمی 
توان شیشه آلوده را تمیز کرد، وظیفه دادستان مدعی العموم است 
پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کند. وی تاکید کرد: 
به ضرس قاطع می گویم فساد سیستمی نداریم، بسیاری از مدیران 
و مسئوالن عالی پاک دست هستند.دادستان کل کشور بیان داشت: 

از مردم بخواهیم اگر فسادی را می بینند گزارش کنند، در هر کجای 
کشور مردم می توانند وارد سامانه شوند و شکایت های دادستانی را 
تعیین کنند، انسان های مطمئنی را در این بخش قرار داده ایم و قطعا 
پیگیری برخورد انجام می شود. وی با اشاره به جمله معاون اول رییس 
جمهور که گفته بود »مهر خیانت به پیشانی افراد فاسد بزنیم« عنوان 
کرد: چند نفر از این مدیران خائن را به دستگاه قضا معرفی کرده اید؟ 
و چرا معرفی نمی کنید؟ منتظری همچنین با انتقاد از رییس دیوان 
محاســبات گفت: وی در مصاحبه ای در خصوص مسائل اقتصادی 
و ارزی گفت در دی ماه سال گذشــته به این نتیجه رسیده ایم که 
رییس بانک مرکزی و برخی معاونــان را به انفصال محکوم کردیم؛ 
اما به دالیلی حکم را ابالغ نکردیم و اجرا نشد. وی یادآور شد: بخشی 
از مشکالت ناشی از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر 
می دانند که چرا برخورد نمی کند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد 

بگوییم برخورد کنید این درست است؟
در کشور هیچ چیز کم نداریم به جز مسئولیت پذیری

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان نیز در این مراســم اظهار 
داشت: اینجا در حضور دادستان کل عرض کنم که ساختمان های 

دادگستری و دادسراهای اصفهان الیق این نهاد نیست.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به گزارش عملکرد رییس 

کل دادگستری استان اصفهان افزود: این اتفاق قابل توجهی است 
که پرونده های مسن در این سال ها کمتر شده، همچنین به خوبی 
تشنج هایی که عموما با مرکزیت اصفهان شروع می شود را مدیریت 
کردند.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: مردم از سیاسی 
بازی خسته شده اند و ترجیح می دهند خط و خطوط را کنار بگذاریم؛ 
تا زمانی که یک مسئول بیاید و تجربه کسب کند، رییس جمهور عوض 

شده و از باال تا پایین همه را جابه جا می کند.
طباطبایی نژاد، با اشاره به چالش های موجود در استان عنوان کرد: 
اصفهان با تمام مسائلی که مواجه است، استانی بسیار امن به واسطه 
فعالیت های نهادهای امنیتی و قضائی است.وی تاکید کرد: دست 
به دست دهیم تا دشــمنان بدانند که تحریم ها به جز این که ما را 
مقاوم می کند برای آنها سودی نخواهد داشت.امام جمعه اصفهان با 
اشاره به سخنان ترامپ در خصوص عربستان تصریح کرد: هم جای 
ناراحتی دارد و هم خوشحالی، این که کشور اسالمی به قدری ذلیل 
شود که رییس جمهور آمریکا بگوید »اگر حمایت ما نباشد طی دو 
هفته نابود شدنی هستید« ناراحت کننده است، خوشحالی از این که 
کمتر کسی در کشور ما باقی مانده که به آمریکا خوش بین باشد.وی 
یادآور شد: پیش از انقالب در زمینه تسلیحات کجا بودیم؟ کشورهای 
همسایه ما کجا هستند؟ در همین حمله موشکی سپاه اگر موشک ها 

به هدف نخورده بود، سروصداهای زیادی به پا می شد اما وقتی ساکت 
شده اند نشان می دهند موشک ها به هدف خورده اند.طباطبایی نژاد 
خاطرنشــان کرد: در کشــور هیچ چیز کم نداریم به جز نیروهای 
دغدغه مند و مسئولیت پذیر؛ پهپاد پیشرفته آمریکایی را می نشانیم 
اما در صنعت ما قطعاتی از خودرو را نمی توانیم تولید کنیم، اگر چنین 
نیروهایی در تمام بخش های کشور حضور پیدا کنند در همه حوزه ها 

شاهد پیشرفت چشمگیر خواهیم بود.
اگر کمک  داد گستری نبود، کارخانه ها دچار مشکل شده 

بودند
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان  در آیین تکریم و معارفه 
دادستان اصفهان اظهار داشــت: انتظار از دادگستری در جمهوری 
اسالمی عدالت و قانون گرایی است.احمد خسروی وفا با بیان این که 
مبارزه با ظلم و فساد در تراز دستگاه قضائی جمهوری اسالمی است، 
افزود: مردم انتظار دارند زمانی که به دستگاه قضائی مراجعه می کنند، 
احساس کنند تنها مالک قانون است و این دستگاه مرجع رسیدگی 
به تظلمات باشد. رییس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: 
مظلوم ترین دستگاه هســتیم و به دلیل کمبود نیرو به جای ۴ هزار 
و 8۰۰ کارمند، هزار و 6۰۰ نفر حضور دارند و کدام نهاد ۳5 درصد 
پست های سازمانی اش را داشته و برای پر کردن خأل 65 درصد دیگر 
هم باید کار کنند.خسری وفا تاکید کرد: اما این کمبودها اثر منفی 
نگذاشــته و با روحیه جهادی همانند آنچــه در دفاع مقدس مردم 
اصفهان از خود به نمایش گذاشتند، عمل کرده ایم.وی بهره وری را 
مهم ترین شاخص در هر سازمان دانست و توضیح داد: چند شاخص 
برای تعیین بهره وری داریم و استان اصفهان مفتخر است که برای 
۴ ســال پیاپی رتبه اول بهره وری را ازآن خود کند.به گفته رییس 
کل دادگستری استان اصفهان، 5۰ هزار از موجودی پرونده ها کسر 
شده، ۱5 هزار پرونده مســن به ۲ هزار رسیده و رسیدگی ماهانه به 
۳۰۰ پرونده توسط قضات از جمله اقدامات دادگستری استان است.

وی با اشاره به نقش دادگســتری در حمایت از اقتصاد کشور گفت: 
اگر در حوزه اقتصاد مقاومتی کمک نمی کردیم، ده ها کارخانه دچار 
مشکل شده بود و حتی برای حل مشکالت مکاتباتی را با وزرای دولت 
داشتیم.خسروی وفا تصریح کرد: امنیت در استان اصفهان حرف اول 
را می زند و اگر تالش های نهادهای امنیتی و حکم قاطع قضائی نبود، 
شــاهد این امنیت نبودیم.رییس کل دادگستری استان اصفهان با 
تقدیر از تالش های ۳۲ ساله حســن رحیمی در دستگاه قضا وی را 
دارای روحیه مجاهدت توصیف کرد و گفت: بعــد از 5 بار مکاتبه و 

اصراری که دادستان سابق داشت با بازنشستگی اش موافقت شد.

امنیت در استان اصفهان، حرف اول را می زند
در  آیین تکریم و معارفه دادستان اصفهان مطرح شد:

چهره

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان: 

زباله ۸0 درصد جمعیت اصفهان 
به کمپوست تبدیل می شود

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: زباله تولید شده حدود 8۰ درصد از 
جمعیت ساکن در این منطقه به کارخانه های کود 
کمپوست ارسال می شود.مهدی ریاحی افزود : زباله 
تولیدی در استان اصفهان سه هزار و 6۲ تن در روز 
است که با احتساب این رقم هر اصفهانی در روز ۴8۰ 

گرم زباله تولید می کند.
وی گفت: از کل زباله عادی تولید شــده در استان 
اصفهان 6۷/8 درصد به کارخانه های کمپوســت 
ارســال و ســایر زباله ها، بدون هیچ گونه عملیات 
بازیافتی دفن می شود. وی اظهار داشت: کارخانه 
های کمپوست در اســتان زباله های تولیدی 8۰ 
درصد جمعیت استان را بازیافت کرده و در نهایت 
به کود کمپوســت، تبدیل می کنند.ریاحی اظهار 
داشــت: کارخانه های تولید کود کمپوست استان 
در شاهین شهر، خمینی شهر و برخوار ، فالورجان، 
لنجان ، نجف آباد ، کاشان و آران و بیدگل، مستقر 

است. 

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
 ناپایداری های جوی

 تا هفته آینده ادامه دارد
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
با اشاره به بررســی آخرین نقشه های هواشناسی 
استان اصفهان اظهار کرد: بررسی این نقشه ها بیانگر 
افزایش ابر و رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق 
در برخی از مناطق اصفهان به ویژه در غرب، جنوب 

و مرکز است.
نازنین زهرا ســیدان با بیان اینکه ناپایداری ها تا 
هفته آینده به ویژه در ســاعات بعداز ظهر و شب 
با شــدت و ضعف ادامه دارد، گفت: تا اوایل و حتی 
 اواسط هفته آینده همچنان ناپایداری های بارشی

 ادامه دارد.
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان  اصفهان 
با بیان اینکه طی روزهای گذشته بارش های نسبتا 
خوبی را در مناطق جنوب و غرب استان داشتیم، 
اضافه کرد: در این بازه زمانی بیشترین میزان بارش 

در کاشان حدود 5.۲ میلی متر بوده است.

 

دامپزشکی صرفا به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، بلکه این رشته 
نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سالمت جامعه دارد و با فقدان 
دامپزشکی، بدون شک بخشی از سالمت جامعه به خطر خواهد افتاد. در 
قانون سازمان دامپزشکی کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور 
عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشــگاهی و حیوانات باغ وحش اطالق 
می شود و مقصود از کنترل بهداشتی، بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ 
پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام 
الزم و ضروری است.با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سازمان دامپزشکی 
در حفظ سالمت جامعه ، ۱۴ الی ۲۰ مهرماه به عنوان هفته دامپزشکی 

اعالم  شده است.
شهرام موحدی، رییس اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به مناسبت 
هفته دامپزشکی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال 
حاضر غذا به عنوان مسئله اصلی بســیاری از کشورها  به شمار می رود و 
تمامی 5 قاره با این بحران دست به گریبان هستند و با افزایش جمعیت 
جهان به ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰8۰ و تغذیه این میزان افراد چالش جدی 
برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. این افزایش جمعیت 
موجب رشد مصرف مواد غذایی و گسترش و تغییر رژیم غذایی می شود 
ومهم ترین چالشی که نه تنها دنیا بلکه ایران با آن در آینده مواجه خواهد 

بود، بحث تامین امنیت غذایی مردم است .
شهرام موحدی با اشاره به خشکسالی های کشور گفت : ایران  در حوزه 
جغرافیایی خشک و نیمه خشک قرار دارد و از قرن ها پیش و با فرارسیدن 
خشکسالی در سال های اخیر ، بحران غذا تکمیل شد. برنامه جهانی غذا، 
طرحی را برای واکنش سریع و سازماندهی عملیات امدادرسانی تنظیم 
کرد. با آغاز به کار روند توزیع و تحویل مواد غذایی، بعضا به دلیل نگرانی از 
بابت سالمتی مردم و عمدتا به دلیل وابستگی اقتصادهای معیشتی خود ، 

چهار راهکار در حوزه برطرف کردن ناامنی غذایی و به دست آوردن امنیت 
غذایی عنوان شــد. وی افزود: در تمامی این راهکارها دامپزشکی  نقش 
بی بدیلی در دسترسی به غذا و امنیت غذای سالم دارد و با توجه به شعار 
سازمان دامپزشکی مبنی بر دام ســالم ، غذای سالم ، انسان سالم، وجود 
بهداشت و غذای سالم باعث می شود انسان سالم و جامعه سالم شکل می 

گیرد و اگر در جامعه انسان سالم باشد آن جامعه ترقی می کند .
رییس دامپزشکی استان اصفهان با طرح سوال چرا دامپزشکی از اعتبارات 
طرح تحول سالمت بی بهره است ؟ تاکید کرد: بیماری هاری از آن دسته 
بیماری هایی است که کشنده بوده و قابل درمان نیست ، هر واکسن آن 
۱۲ دالر هزینه برمی دارد که اگر شخصی مشکوک به ابتال به این بیماری 
باشد مبلغی بالغ بر یک میلیون تومان به غیر از هزینه های تخت ،آزمایش 
و... پرداخت می کند ، این درحالیســت که اگر نیمی از این مبلغ صرف 
پیشگیری شود و به حوزه دامپزشکی اختصاص داده شود، منفعت بزرگی 

هم برای سالمت جامعه و هم کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی اعالم کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۷ مجموع ۷۳۱5۷5۲ نوبت سر 
واکسیناسیون در تمامی گروه های دامی اعمال شده است که واکسن ها  
برای روستاییان و عشایر به صورت رایگان تهیه و استفاده شد و  واکسینه 
کردن 6 هزار سگ جهت مقابله با بیماری هاری و همچنین برطرف کردن 
مشــکالت ppr محیط وحش از طریق واکسیناسیون آنها، کاری مهم و 

سخت بوده که دام پزشکان استان به صورت جهادی انجام داده اند.موحدی 
در خصوص حساسیت سازمان دامپزشکی به امنیت غذایی مردم تصریح 
کرد: حدود ۱۰۰۰ تن انواع گوشت ناسالم به ارزش ۱6 میلیارد تومان توسط 
این سازمان ضبط و معدوم شد . وی در پایان کمبود بودجه را از مشکالت 
اساسی این سازمان برشــمرد و گفت : با توجه به اینکه دامپزشکی نقش 
مهمی در سالمت جامعه ایفا می کند متاسفانه اعتبار این سازمان 5 میلیارد 
تومان است که این درمقابل دیگر ارگان ها، بودجه بسیار ناچیزی است و با 
افزایش حداقل ۳ برابری این اعتبار می توانیم تا حدودی در حوزه مبارزه و 

پیشگیری اقدامات شایانی صورت دهیم.
در ادامه این نشست حجت االسالم احمدرضاکیایی ، نماینده ولی فقیه 
در سازمان دامپزشکی  اظهار داشت : ذبح اسالمی یا ذبیحه یا ذبح حالل 
به مجموعه دستورهایی گفته می شود که در دین اسالم برای طرز ذبح و 
آماده سازی و پخت انواع غذا توصیه شده  و ریشه قرآنی این دستورات فقهی 
از آیات سوره مائده و سوره بقره آمده است . وی ادامه داد : در اسالم، ذبح 
حیوانات آبزی مستثنی شده است و بیشتر در مورد پستانداران و پرندگان 
حالل گوشت مورد اســتفاده قرار می گیرد. در این روش، با جسم برنده 
رگ های گردنی حیوان بریده شــده و خروج خون از سر و گردن صورت 
می گیرد، به طوری که حیوان مورد نظر باید حالل گوشت باشد و فرد ذبح 
کننده باید معتقد به یکی از ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت، اسالم( 
باشد.کیایی با اعالم اینکه ۷۰ناظر شرعی از روحانیون حوزه در کشتارگاه 
ها و استخرهای ماهی از نزدیک برمسائل شرعی در حال نظارت هستند، 
اعالم کرد : بعد از تصویب قانون ذبح شرعی ، دولت عوارضی را از کشتارگاه 
ها دریافت و به ناظران پرداخت می کرد که این روند چند ســالی بیشتر 
طول نکشید و اکنون دامداران موظفند یکبار  پول به حساب دولت واریز و 
خود حق الزحمه ناظران شرعی را پرداخت نمایند که این اجحاف در حق 
صاحبان کشتارگاه هاســت که اکنون تبدیل  به چالش  و مشکلی بزرگ 

شده که امیدواریم به زودی حل شود. 

رییس اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

دامپزشکی در  شرایط عادی، اردوی جهادی است

 حدیث زاهدی 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید فوالدمبارکه برگزار شد

»عظیمیان« تاکنون مدیر عامل سازمان ملی زمین و 
مسکن، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

و عضویت در هیئت مدیره مجتمع پرشیا فلز را در کارنامه 
خود دارد. 

وی همچنین از سال 1370 تا 1376 به عنوان شهردار اصفهان 
مشغول به فعالیت بوده است و پس از آن، عضو هیئت مدیره 
سیمان اصفهان، عضو هیئت مدیره ســیمان نایین، عضو 
هیئت مدیره فوالد تکنیــک و عضو هیئت مدیره مجتمع 

صنایع قائم رضا بوده است. 

 نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در این مراسم اظهار کرد: 
طی 5 سال گذشته چرخه فوالد مبارکه با موفقیت در سطح بین الملل معرفی شده 
است. ســعیدی گفت: عضویت مدیران توانمند و بومی شهرستان مبارکه در هیئت 
مدیره این شرکت در تاریخ فوالد مبارکه سابقه نداشته است. وی اظهار داشت: متفکران 
اقتصادی جهان و دشمنان علیه کشورمان اتاق فکر تشکیل داده اند و همه باید کمک 
کنیم تا کشورمان از شرایط ســخت اقتصادی کنونی به سالمت عبور کند. سعیدی 
ادامه داد: انتظارات از فوالد مبارکه به دلیل توان باالی آن بسیار زیاد است و امیدواریم 
این انتظارات برآورده شود و بتوانیم به مدد منابع و نیروی انسانی قوی، آینده خوبی 

را برای کشور رقم بزنیم.
نماینده مبارکه در مجلس با اشــاره به اقدامات فوالد مبارکه در حوزه های اجتماعی 
گفت: فوالد مبارکه در زدودن آسیب های اجتماعی منطقه نقش زیادی داشته و در آغاز 
سال تحصیلی جدید 2 هزار بسته حمایتی برای دانش آموزان شهرستان مبارکه تهیه 
کرده است. وی همچنین گفت که متفکران اتاق فکر اقتصاد جهان علیه ایران در حال 
برنامه ریزی هستند و ایران هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد؛ انتظارات از 
فوالد مبارکه به خاطر توان باالی آن بسیار زیاد است و امیدواریم این انتظارات برآورده 
شود و بتوانیم به مدد منابع و نیروی انسانی قوی آینده خوبی را برای کشور رقم بزنیم.

بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق فوالد مبارکه اصفهان 
در این مراسم تصریح کرد: هر مسئولی یک روز بر سر 
کار می آید و یک روزی هم از ســمت خود خداحافظی 
می کند؛ در سال 92 پس از 22 ســال به فوالد مبارکه 
بازگشتم و کوچک ترین نقش را در این سال ها داشتم و 

پرسنل فوالد مبارکه تالش کردند.
وی با بیان این که روند تولید فوالد خام فوالد مبارکه از 
سال 92 تاکنون بیش از 30 درصد افزایش یافته است، 
افزود: در سیاست 5 سال اخیر فوالد مبارکه با توجه به 
ورود بخش خصوصی به صنعت فوالد، تولید محصوالت 
کیفی در اولویت این شرکت قرار گرفت تا وابستگی ها 

قطع شود.
مدیرعامل ســابق فوالد مبارکه اصفهان بــا تاکید بر 
اهمیت نیروی انســانی اذعان داشت: رضایت کارکنان 
فوالد مبارکه در سال 96 به 72 درصد رسید و ضریب 
تکرار حوادث در 6 ماهه سال 97 به 1/34 درصد رسید 
که از میانگیــن جهانی پایین تر اســت و امیدواریم به 

صفر برسد.
وی با اشــاره به بهره وری در فوالد مبارکــه بیان کرد: 
بهره وری نیروی انســانی پاشنه آشــیل شرکت فوالد 
مبارکه است؛ تصمیم گیری در فوالد مبارکه خلق الساعه 
نیست و سهم 50 درصدی خود در میزان تولید فوالد 

کشور را حفظ کرده و مطابق برنامه پیش رفته است.
سبحانی با اشاره به افزایش ســرمایه در شرکت فوالد 
مبارکه عنوان داشــت: فوالد مبارکه طی ســال های 
مختلف بــا 7 هــزار و 500 میلیــارد تومــان یکی از 
بزرگ ترین سرمایه های بورسی و طی چند روز آینده در 

صدر شرکت های بورسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیــان اینکــه ســال های 94 و 95 بحرانی ترین 
سال های صنعت فوالد برای کشور و جهان بود، تاکید 
کرد: در سال های اخیر 7 هزار و 300 میلیارد تومان در 
گروه فوالد مبارکه سرمایه گذاری شــد که نتیجه آن 

افزایش اشتغال و توسعه صنعت فوالد کشور بود.
مدیرعامل ســابق فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه 

خشک شدن زاینده رود فاجعه است، یادآور شد: فوالد 
مبارکه در راســتای مســئولیت های اجتماعی خود، 
قراردادی با وزارت نیرو برای پرداخت هزینه های تونل 
و سد ســوم کوهرنگ جهت تامین آب مورد نیاز شهر 

اصفهان منعقد کرده است.

وی با بیان اینکه قرار است 200 میلیون متر مکعب آب 
شرب از بندرعباس به اصفهان منتقل شود، متذکر شد: 
10 هزار میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه گذاری 
شده؛ اما نیازمند مســاعدت صندوق توســعه ملی و 

مدیریت استان اصفهان است.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل جدید شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز در این مراسم بیان کرد: از این که 
در موقعیت مدیریت شرکت فوالد مبارکه قرار گرفته ام 
از همه همکاران قدردانی می کنم و در سایه یک تالش 
مضاعف با توجه به کیفیت، کمیت، سالمت و شفافیت 

بتوانیم فوالد مبارکه را توسعه دهیم.
وی 3 فاکتور کارایی، سالمت و شفافیت را در اولویت 
کاری خود دانست و ابراز داشــت: باید در ادامه کار 
فوالد مبارکه به مسائل معیشتی پرسنل فوالد توجه 
ویژه داشــت؛ چراکه تورم های ناخواسته ای به مردم 
ایران و به خصوص کارمندان و کارگران تحمیل شده 
است. مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
با تاکید بر ضرورت حفظ ایمنی کارکنان این شرکت 
اضافه کرد: در فوالد مبارکه ناچــار و ملزم به تعامل 
سازنده با مقامات استان و کشور هستیم تا هم پوشانی 
و هم افزایی به وجود آید؛ همه برنامه های جاری فوالد 
مبارکه ادامه دار خواهد بود و هیچ برنامه ای متوقف 

نمی شود.

شاید از معدود دفعاتی بود که از رفتن یک مدیر ناراحت شدیم. برخی مدیران را به قول »محمدرضا باهنر« باید حضرت عزرائیل از سر صندلی هایشان بلند کند! مدیرانی که نه بر اساس »شایستگی« 
که تنها به واسطه »رابطه« جایی هستند که نباید باشند و عالقه ای هم به بازنشستگی ندارند. مدیرانی که نه »تقوا« دارند و نه »تخصص«. چون تخصص ندارند و جایی هستند که با بی عدالتی غصب سمیه پارسا

کرده اند، از »تقوا« به دورند و این همان نکته ای است که شهید چمران به خوبی به آن اشاره کرده بود.
»بهرام سبحانی« اما یک مدیر صنعتی کاربلد بود. این را حاال می گوییم و می نویسیم که دیگر در فوالد مبارکه حضور ندارد و جای خالی اش در این قطب صنعتی کشور قطعا همیشه حس خواهد شد. او استعفا داد و کنار رفت تا به قول خودش از حاال 
به بعد فرصت داشته باشد بیشتر کنار خانواده باشد. »عظیمیان« به جای »سبحانی« آمد تا این بار نه در کسوت »شهردار« که در مقام مدیریت یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد ایران و خاورمیانه مشغول به کار شود. عظیمیان البته ناآشنا با 
فوالد مبارکه نیست و از اعضای هیئت مدیره این شرکت بوده است.  مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید فوالدمبارکه روز سه شنبه و با حضور معاون وزیر صمت در محل شرکت فوال مبارکه برگزار شد. مراسم مفصلی که میهمانان زیادی هم 
داشت از جمله مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، محمود اسالمیان رییس هیئت مدیره فوالد مبارکه و عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان .

مراسم با تاخیر آغاز شد. اما »سبحانی« که آمد و بعد هم قرار شد باالی سن برود و پشت تریبون قرار بگیرد تا از دستاوردهای حضور پنج ساله خود در فوالد بگوید، از ایستادن حضار و تشویق های ممتد و طوالنی آن ها قبل و بعد از سخنرانی 
مدیرعامِل حاال دیگر سابق فوالدمبارکه، می شد فهمید که کارکنان و حاضران و حتی خبرنگاران هم به این توانمندی و حضور موفقی که به آن اشاره شد، اذعان دارند. معاون وزیر هم گفت که تمایلی به قبول استعفای سبحانی نداشته اما به ناچار 

با آن موافقت کرده آن هم به این دلیل که سبحانی گفته به خاطر خانواده اش می خواهد کنار برود و از حاال به بعد بیشتر کنار آنها باشد. 
مراسم طوالنی شد و از وقت نماز هم گذشت. کلیپی از مصاحبه با مهندس سبحانی پخش شد که به همت روابط عمومی شرکت آماده شده بود و جدا از تدوین و موسیقی خوب آن، نکات جالبی درباره سال ها کار و فعالیت و عشق مدیرعامل سابق 
نسبت به فوالد مطرح می کرد.  زهرا سعیدی، سبحانی، کرباسیان و عظیمیان سخنرانان مراسم تودیع و معارفه بودند. لوح تقدیر و تشکرهای زیادی هم به سبحانی اهدا شد و کرباسیان گفت که حکم مدیرعامل جدید را یادشان رفته بیاورند! 
سعیدی، از عملکرد سبحانی تعریف و تمجید و تقدیر کرد و وسط تعریف و تمجیدها گریزی هم به این موضوع زد که تا به حال درخواست شخصی از فوالد مبارکه و مدیرانش نداشته و تنها به خاطر منافع مردم و در راستای امور خیریه پیشگام 

شده است. در پایان مراسم هم ترانه »خداحافظ« احسان خواجه امیری پخش شد .  

در دوران مدیریت سبحانی، شرکت فوالد 
مبارکه شــاهد توسعه در ظرفیت ســازی و تولید 

محصول و افزایش سوددهی به سهامداران شد. همچنین 
توجه به مســئولیت اجتماعی از اقدامــات دوره مدیریت 

سبحانی به شمار می آید.
شــرکت فوالد مبارکه پیش از حضور سبحانی در رأس آن 
شرکت، از ظرفیت تولید 7/4میلیون تن فوالد برخوردار بود 
اما هم اینک این رقم با رشد 40درصدی به 10/3میلیون تن 
رسیده  و در همین حال تولید واقعی شرکت نیز با افزایش 

38درصدی همراه شده است.
راه اندازی ماشــین ریخته گری فوالد)شماره 5(، افتتاح 
کارخانه گندله سازی ســنگان و راه اندازی توسعه 
فوالدسازی و نورد پیوســته سبا از جمله 
اقدامات شــاخص دوره مدیریت 
محســوب  ســبحانی 

 می شود.

افزایش 30 درصدی تولید فوالد خام در فوالد مبارکه
نماینده مبارکه در مجلس مطرح کرد:

 نقش موثر فوالد مبارکه 
در زدودن آسیب های اجتماعی منطقه

مدیرعامل جدید فوالدمبارکه اولویت های 
کاری خود را اعالم کرد:

کارآیی، سالمت و شفافیت
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