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  کار خیر در حوزه سالمت فقط ساخت و ساز و خريد 
دارو نیست

  وزیر بهداشت در اصفهان بیان کرد:  

7

   با تالش شهرداری و اداره کل راه سازی، حصه از محرومیت خارج می شود؛  

سال های دور از رفاه!

خیابان های اصفهان به صورت موضوعی 
نام گذاری می شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:
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خودرو های مجرمان در اصفهان با دستگاه 
هوشمند متوقف می شود

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

5

در انتخاب و عزل رییس هیئت ها دخالتی 
نداریم

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

قاچاق سوخت
27 مهر لغایت 9 آبان1397

لس آنجلس تهران
کارگردان:تینا پاکروان

سینما فلسطین

برگزاري اولين نمايشاگه 
 مطبوعات ورزشی كشور؛

امروز سری به كيوسک های 
شهرمون بزنيم و ناگهی به 

روزنامه های ورزشی بيندازيم.

 نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به مشکالت پیش آمده 
در مسیر انتقال آب اصفهان به یزد گفت:

ترکاندن لوله، راه حل مشکل نیست
»حمیدرضا فوالدگر« در نشســت خبری با خبرنگاران و اصحاب رســانه 
مسائلی در مورد آب و رویدادهای اخیر استان مطرح کرد.  نماینده مجلس 
اصفهان با اشاره به مشکالت کم آبی و شرایط سخت کشاورزان گفت : اگر بی آبی موجود فقط 
ناشی از خشکسالی بود راحت تر می توانســتیم به کشاورزان پاسخ دهیم؛ اما می دانیم که 
مدیریت آب به درستی انجام نشده و الگوی مصرف به هم خورده است.وی با اشاره به این که 

صفحه   3نمی توانیم به کشاورزان بگوییم ...
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علیرضا کریمیان

مرزهای ایران با پاکســتان از جمله مناطقی است که 
با وجود چندین دهه کار و اجرای برنامه های مختلف 
دفاعی و امنیتی در آن هنوز ناامن است؛ رویدادی که 
تا امروز هزینه های زیــادی چه در بحث امنیتی و چه 
اجتماعی به جای گذاشته ، اگر چه پاکستان همواره 
روابط نزدیکی با ایران داشته است؛ اما فرقه گرایی در 
مرزهای این کشور با ایران عمال به نوعی با عث ایجاد 
یک منطقه خودمختار در مناطق هم جوار ایران شده 
است. جایی که دولت مرکزی نفوذ چندانی در آن ندارد 
و البته با حمایت های مالی عربستان و آمریکا در قبیله 
های محلی عمال مخالفان ایــران در این مناطق پناه 
گرفته اند و عملیات هــا ی آنها در مرز ایران طی چند 
سال اخیر هر از چند گاهی جان مرزداران و پاسداران 
کشورمان را می گیرد و شهادت جوانان برومندمان را 

رقم می زند.
مناطق ناامن خالی از سکنه

 در میان کیلومترها مرز ایران و پاکســتان، میرجاوه 
همچنان ناامن ترین منطقه به شــمار مــی رود. این 
مسئله به رغم تالش نیروهای انتظامی و امنیتی کشور 
بیشتر به دلیل اشتراکات زبانی و قومی پیچیده میان 
مردم دو طرف مرز، عمال راه را بر مقابله با نفوذ گروهک 
های معاند بسته است. اگر چه در این طرف مرز ایران 
تالش کرده تا با ارتقای سطح رفاهی مرزنشینان آنها 
را از افتادن به دام این گروهک ها مصون بدارد؛ اما در 
مقابل محرومیت و فقر در مرز پاکســتان عمال مردم 
آن را به پول تروریســت ها وابسته کرده است. همین 
محروم بودن،عمال تراکم جمعیتی در مرزهای ایران و 
پاکستان را کاهش داده است. ایران ۸۱ درصد شهر ها 

را به خود اختصاص داده و پاکستان تنها ۱۹ درصد از 
شهر های موجود را از آن خود کرده است. بدون شک 
وجود شهر به استقرار نیرو های نظامی و انتظامی، توجه 
بیشتر دولت ها، نظارت بر رفت و آمد ها و در یک کالم 
امنیت منجر خواهد شد. متاسفانه در سایه عدم وجود 
شهر در منطقه منتهی به مرز میرجاوه، بی توجهی های 
دولت پاکســتان باعث رفت و آمد راحت تر و آسان تر 
تروریست هایی با ملیت های مختلف در منطقه شده که 
طبیعتا هر از گاهی دامنه نا امنی را به کشورمان کشانده 

و باعث شهادت مرزبانان می شوند.
پول پاشی عربستان در میان گروهک های 

معارض با ایران
عربســتان یکی از بزرگ ترین ســرمایه گذاری های 

فرهنگی خود را در خاک پاکستان انجام داده است. وفور 
مراکز علمی و دینی وابسته به جریان وهابیت و مورد 
حمایت عربستان، سال هاست مشغول تربیت کودکان 
و جوانانی است که اکنون بخش بزرگی از معارضان در 
مرزهای این کشور را تشکیل می دهند. طبق برآوردها 
چیزی در حدود 24هزار مدرسه در سراسر پاکستان 
تحت حمایت مالی عربستان قرار دارند. از دهه ۱۹60 
عربستان سعودی مبلغی را معادل ۱00میلیارد دالر 
آمریکا صرف ساخت مدرسه، مسجد و اعزام مبلغ های 
وهابی به سراسر جهان هزینه کرده است. این مبلغ ها 
در نگاه مقایسه ای وقتی بهتر درک می شود که بدانیم 
حزب کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی طی مدت زمانی 
که در قدرت بود، یعنی از دهــه ۱۹20 تا ۱۹۹0 تنها 

مبلغ 7 میلیارد دالر را برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی 
کمونیســم انقالبی خود در سراسر جهان هزینه کرد. 
حمایت مالی عربستان به خصوص در مناطق محروم 
مرزی در پاکستان طی ســال های اخیر عمال موجب 
کم شدن اقتدار دولت مرکزی شده است،مسئله ای که 
هر از چند گاهی با لشکر کشــی این گروها به خارج از 

مرزهای پاکستان بهتر دیده می شود.
داعش عامل ناامنی در مرزهای پاکستان 

عالوه بــر نیروهای محلی حرکــت نیروهای خارجی 
معارض ضد ایران به مرزهای پاکستان، مشکل دیگر 
ناامنی در این مناطق است .سرویس امنیت پاکستان 
در گزارشی مفصل اعالم کرد، داعش بیشترین سهم را 
در گسترش ناامنی در این کشور دارد.طبق این گزارش، 
حضور داعش در مرزهای پاکستان و افغانستان امنیت 
منطقه را تهدید می کند.سرویس امنیت پاکستان در 
گزارشی ۸7 صفحه ای هشدار داد آمریکا داعش را به 
مرز افغانستان و پاکســتان منتقل کرده است تا این 
کشورها را به سوریه ای دیگر تبدیل کند.در این گزارش 
همچنین به بازگشــت مهاجران افغــان، تغذیه مالی 
تروریست ها، نیروی ضربتی، سخنرانی علیه ادیان دیگر 
و گسترش داعش در مناطق مرزی افغانستان نزدیک 
به پاکستان نیز اشاره شــده است.داعش پاکستان در 
سال 20۱4 بنیان نهاده شد و بعد از مطرح شدن نظریه 
تشکیل والیت خراسان به افغانستان نیز نفوذ پیدا کرد.

داعش با کمک لشــکر  جهنگوی، طالبان و القاعده در 
حال افزایش نفوذ خود در پاکستان است این در حالی 
است که وزارت کشور پاکســتان اعالم کرد بیشترین 
عملیات های تروریستی در این کشور مربوط به داعش 
بوده که البته در برخی موارد به نام لشکر جهنگوی و 

طالبان تمام شده است.

جزییات تازه از دیدار نه چندان 
دوستانه »پامپئو« با سعودی ها

ســی ان ان در گزارشــی اعالم کرد که تصاویر 
خندان پامپئو با ولیعهد عربســتان هیچ نشانی 
از جلسه سخت و جدی دیپلمات ارشد آمریکا با 
خاندان سعودی و هشدار وی به آنها در باره آینده 
وی به عنوان پادشاه نداشت.این منبع با ذکر این 
نکته که این لبخندها فقــط در مقابل دوربین ها 
بود، گفت: پامپئو به بن ســلمان هشدار داد که 
آینده وی به عنوان پادشــاه بــه  عملکردش در 
پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار مفقود شده 
عربستانی بستگی دارد و اینکه تمام حقایق در باره 
این پرونده باید روشن شــود.به گفته این منبع، 
پامپئو به ولیعهد گفته است اگر آنها کاری انجام 
ندهند آمریکا وارد ماجرا می شود چرا که دونالد 
ترامپ تحت فشار جهانی در این رابطه قرار دارد.

تعلیق سفر اروپایی ها به عربستان 
رییس جمهور فرانســه گفت او به همراه ســران 
آلمان، انگلیس و هلنــد تصمیم گرفته اند فعال تا 
زمان روشن شدن وضعیت خاشقچی، سفرهای 
سیاســی به عربســتان را تعلیق کنند.»امانوئل 
ماکرون« که در بروکســل صحبــت می کرد، با 
بیان اینکه او به همراه ســران انگلیس، آلمان و 
هلند خواهان »شفاف شدن« وضعیت خاشقچی 
هســتند، گفت: »در شــرایط کنونــی، تصمیم 
گرفته ایم که برخی از سفرهای سیاسی را تعلیق 
کنیم.«روز پنجشــنبه وزرای تجارت فرانســه، 
انگلیــس و هلند اعالم کردند کــه در کنفرانس 
سرمایه گذاری عربستان که قرار است ماه آینده 

در ریاض برگزار شود، شرکت نمی کنند. 

دیدار مخفیانه مقامات ژاپن و 
کره شمالی  در مغولستان 

رسانه های ژاپنی گزارش دادند مقامات ارشد 
دستگاه های اطالعاتی این کشور و کره شمالی 
ششم تا هشتم ماه اکتبر نشست مخفیانه ای در 
مغولستان برگزار کردند.خبرگزاری »کیودو« 
به نقل از منابع مطلع اعالم کرد شیگرو کیتامورا، 
رییس دفتر تحقیقات و اطالعات کابینه و یکی 
از دستیاران نزدیک شینزو آبه، نخست وزیر، 
نمایندگی طرف ژاپنی را در گفت وگو ها در 
اوالن باتور برعهده داشت.بر اساس این گزارش، 
کره شمالی نیز به نوبه خود گروهی از جمله 
یک شخصیت ارشد حزب حاکم کارگران را به 
این نشست اعزام کرد. یک مقام برجسته دولت 
ژاپن، گفت:»من شنیدم آنها درباره این بحث 
کردند که چگونه می توان مسئله آدم ربایی 
)ادعای ربودن اتباع ژاپنی توسط کره شمالی( 
را بین ژاپن و کره شمالی حل و فصل کرد.«

 نگرانی کانادایی ها 
از کمبود ماری جوانا!

در حالی مصرف و خرید و فروش ماری جوانا در 
کانادا آغاز شده اســت که این نگرانی وجود دارد 
که ماری جوانای کافی برای فروش در این کشور 
وجود نداشته باشد.جاستین ترودو، نخست وزیر 
کانادا در مبارزات انتخاباتی خود در سال 20۱۵ 
وعده داده بود مصرف و خرید و فروش ماری جوانا 
در این کشور را قانونی کند.کانادا دومین کشور 
جهان محسوب می شود که پس از آمریکا مصرف 
ماری جوانا در آن آزاد شده است. در همین رابطه 
بروس لینتون، مدیر شــرکت کانوپیگروس که 
یکی از شــرکت های تولیدکننده ماری جوانا در 
 کاناداســت می گوید با کمبود ماری جوانا روبه رو

 خواهیم بود.

چالشی به نام امنیت مرزی
طرح نمایندگان برای ادامه 

کار استانداران بازنشسته
نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای 
اســالمی از ارائه طرح جدید برای ادامه کار 
استانداران بازنشسته خبر داد.هادی قوامی 
اظهار کرد: به زودی مصوبــه ای در مجلس 
خواهیم داشت که بر اســاس آن محمدرضا 
خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی باقی 
خواهد مانــد. قوامی افــزود: در حال حاضر 
حضور »خباز« به عنوان اســتاندار خراسان 
شمالی تمدید شــده و مجلس برای ماندن 
اســتانداران بازنشســته و باتجربه در حال 

پیگیری است.

 پاسخ نماینده ایران 
به ادعای عجیب »نیکی هیلی«

نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در آخرین 
تالش خود قبــل از ترک ســمت خود، کل 
ســخنرانی اش  را بــه بحث در مــورد ایران 
اختصاص داد و با اشاره به سن شهید حسین 
 فهمیده گفت ایران کودکان را برای جنگ به

 سوریه می فرستد.
 نماینــده دائم جمهوری اســالمی ایران در 
سازمان ملل متحد در واکنش به این سخنان 
اظهار کــرد که آمریکا با ایــن حرف ها نمی 
تواند بر جنایــات خود و اســرائیل در حق 
کودکان فلســطینی و کشتار ســبعانه آنها 
سرپوش گذارد. وی همچنین گفت، آمریکا 
که نماینده اش تالش کرد دایه مهربان تر از 
مادر برای کودکان ایرانی باشد، باید می گفت 
که تعداد زیــادی از کودکان ایرانی در جنگ 
توسط صدام و با حمایت آنها شهید شده اند و 
 اینکه آمریکا قاتل 66 کودک ایرانی است که
  جزو مســافران پرواز مســافری ایران بودند

  و آمریــکا در خلیج فــارس آن را ســاقط 
کرد.

 تعهد سفارت پاکستان
 برای 14 مرزبان ایرانی

سفارت پاکستان در تهران اعالم کرد ربوده 
شــدن ۱4 مرزبان ایرانی توســط گروهک 
تروریستی جیش العدل، موجب تاسف عمیق 
مردم پاکستان شده است و ما خود را متعهد 
می دانیم برای بازگرداندن این مرزبانان عزیز 

با دولت ایران همکاری کنیم.
در این بیانیه آمــده اســت: وزارت خارجه 
پاکســتان مصمم اســت تمام تــالش خود 
را برای انجــام عملیــات آزاد ســازی این 
مرزبانــان انجــام دهــد و در این مســیر 
از هیچ اقدامــی کوتاهی نخواهــد کرد.این 
ســفارت تصریح کرد: بدون شــک توطئه 
ربــودن ایــن نظامیــان تــالش مذبوحانه 
گروه هایی اســت که نمی خواهنــد روابط 
 خوب، حســنه و برادرانه ایران و پاکســتان

 را ببینند.

با حضور سفیر ایران صورت گرفت؛
گفت وگوی سه جانبه ایران 

روسیه و هند
گفت وگوی ســه جانبه ایران، روسیه و هند 
در مســکو با حضور ســفیر ایران در روسیه 
صورت گرفت.بنیاد روسکی میر در راستای 
تقویت همــکاری ها میان روســیه، ایران و 
هنــد برنامه ای تحت عنــوان »گفت وگوی 
سه جانبه« در مسکو برگزار می کند.در این 
نشست کارشناســان و مقامات سه کشور به 
بحث و تبــادل نظر در خصــوص تهدیدات 
 جهــان امروز و مشــکالت همــکاری های 
منطقــه ای مــی پردازنــد. به عــالوه در 
جلســه عمومــی این نشســت مشــکالت 
خاورمیانــه و نقــش ســه کشــور در 
 حــل و فصــل آنهــا مــورد مباحثــه

 قرار می گیرد.

فالحتپیشه
رییسکمیسیونامنیتملی:

معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: رسالت انقالب اســالمی؛ استقالل، 
آزادی و جمهوری اســالمی اســت و در این موارد 
باالترین نمــره را دارد.محمدرضا نقدی افزود: ایران 
اسالمی مستقل ترین و آزادترین کشور جهان است 
به طوری که برخــی روزنامه ها با پــول بیت المال 
علیه انقالب مطلب می نویســند.معاون فرهنگی و 
اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: 
انقالب اختیار همه چیز را دست مردم داده و مردم 
خودشان رهبر، رییس جمهوری و نماینده مجلس 
انتخاب می کنند؛ لذا اگر مشکلی وجود دارد به گردن 
انقالب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است.وی 
با بیان اینکه انقالب اسالمی، استقالل کشور را زیر 
شدیدترین فشارها سالم نگه داشته است، گفت: در 
انقالب اسالمی حتی شکم پرستان نیز منتفع شده اند 
به طوری که پیش از انقالب، مصرف کالری مردم هزار 
و 700 کیلو بود که این رقم اکنون به سه هزار و ۱00 

کیلو کالری رسیده است.

 اگر کشور مشکل دارد 
علتش انتخاب مردم است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

سلفی با روحانی در جریان 
دیدار با خانواده شهدا

تحلیل فلج کننده بدتر از تحریم  فلج کننده است

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس در 
توضیح دالیل ضرورت مذاکــره با مخالفان 
لغو برجــام در آمریکا، تاکید کــرد: ایران از 
فرصت های مختلف برای ارتقای مناسبات 
بین المللی خود باید اســتفاده کند، به ویژه 
آنکه جهان فقط آمریکا نیست و آمریکا تنها 
ترامپ نیست. حشمت ا... فالحت پیشه گفت: 
سه گزاره باید برای مناسبات ایران با دنیای 
امروز بر محوریــت اختالفات ایران و آمریکا 
مورد توجــه قرار گیرد که بخشــی از گزاره 
اول تحقق یافته، گزاره دوم تا حدی در حال 
تحقق است و شرایط برای تحقق گزاره سوم 
باید فراهم شود؛ لذا در مورد گزاره سوم باید 
در آینده مباحثی را مطرح کرد.نماینده مردم 
اسالم آباد غرب در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: به موجب گزاره نخست؛ جهان 
آمریکا نیست و چند شاخص هم در این باب 

تحقق پیدا کرده است. 

آمریکا تنها ترامپ نیست

جلیلی
عضومجمعتشخیصمصلحت:

محمود واعظی، رییــس دفتر رییــس جمهور با 
اشــاره به درخواســت جدید اتحادیــه اروپا برای 
بازگشــایی دفتر در تهران اظهار کرد: کشور های 
عضــو اتحادیه اروپا کــه در تهران ســفارت دارند 
کار های دو جانبه خود را انجام می دهند؛ در حالی 
که وقتی اتحادیه اروپا اقدام بــه راه اندازی دفتری 
در یک کشــور می کند تمامــی موضوعاتی که در 
 ارتباط با مســئله اتحادیه اروپاســت؛ در آن دفتر

 انجام می شود.
واعظی با بیان اینکه همکاری ما بــا اتحادیه اروپا 
در حال گســترش بوده و ابعاد مختلفی پیدا کرده 
اســت، افزود: مخصوصــا در این شــرایط کنونی 
قول و قرار هایی در مســئله برجام با اتحادیه اروپا 
گذاشته ایم؛ به نظر می رسد که اگر روال کار عادی 
طی شــود و مراجع ذی ربط هــم اقدامات خود را 
انجام دهند، افتتاح دفتــر نمایندگی اتحادیه اروپا 
 می تواند برای همکاری اقتصادی ما با این اتحادیه 

مفید باشد.

افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه 
اروپا  برای ما مفید است

رییس دفتر رییس جمهور:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه رهبری بارها بی اعتمــادی به آمریکا را 
مطرح کردند، اظهار کرد: امروز همگان به این 
سخنان رهبری پی بردند، اما درک دیرهنگام 
این ســخنان برای کشــور هزینه داشت. این 
هزینه به علت کم کاری مسئوالن ماست که 
چرا برای مردم تبیین نکردیــم که اعتماد به 
آمریکا اشتباه بوده است.جلیلی با اشاره به اینکه 
باید تالش کنیم تا گفتمان مردم همان گفتمان 
نظام باشــد تصریح کرد: بدتر از تحریم های 
فلج کننده تحلیل های فلج کننده اســت. یک 
تحلیل غلط، یک وعده موهوم بسیار مضر است 
و می تواند مسیر حرکت ما را عوض کند. دشمن 
امروز سعی دارد در سطح جهان اسالم هراسی 
ایجاد کنــد و در منطقــه به ایران هراســی 
می پردازد و در کشورمان هم می خواهد موجی 

از انقالب هراسی را به وجود بیاورد . 

تحلیل فلج کننده بدتر از 
تحریم  فلج کننده است

پیشخوان

بین الملل

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخالف گمانه زنی 
ها مبنی بر اینکه دولت 4 وزیر پیشــنهادی بــه مجلس معرفی 
خواهد کرد، اخبار واصله حکایت از معرفی دو وزیر پیشــنهادی 
در هفته جــاری به مجلس دارد.محمد حســینی شــاهرودی 
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: طی 

هفته هــای اخیر دولت به مجلــس اعالم کرده بــود که 4 وزیر 
پیشــنهادی را پس از هفته سرکشــی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه به مجلس معرفی خواهد کرد.نماینده مردم شــاهرود 
در مجلس شوای اســالمی ادامه داد: اخبار موثق حکایت از این 
دارد که دولت به زودی تنها دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و تعاون، 

کار،رفاه اجتماعی را به مجلــس معرفی خواهد کرد.نایب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: »دژپسند« به عنوان 
وزیر پیشــنهادی اقتصاد و »محمد شــریعتمداری« به عنوان 
 وزیر پیشــنهادی تعاون، کار،رفاه اجتماعی بــه مجلس معرفی

 خواهد شد.

دولت به زودی دو  وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی  خواهد کرد

 چرا مرزهای پاکستان محل استقرار گروهک های تروریستی شده است؟ 

3بانک ایرانی خارج از گود 
تحریم

پروپاگاندای جدید ترامپ

ســهامداران خرد؛هدف 
جدید تحریم ها

حقوق مدیــران در منظر 
مردم

اقتصاد نفتی را با نخبگان 
جوان به اقتصاد مســتقل و 

دانش پایه تبدیل کنید

وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تایید کرد
در پی ادعای عباس آخوندی درباره مدرک سید مهدی هاشــمی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی 
این بار وزارت تحقیقات، فناوری و علوم هم جعلی بودن مدارک تحصیلی مهدی هاشمی را تایید کرده و 
در نامه ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده است که؛ طبق بررسی های به عمل آمده در حوزه 
معاونت آموزشــی وزارت متبوع و همچنین نامه مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین )ع( مدرک 
تحصیلی دوره کارشناسی نام برده مورد تایید نیســت و بالطبع ادامه تحصیل ایشان در دوره کارشناسی 
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، محقق نبوده و جای اشکال دارد. همچنین تحصیل نام برده در دوره دکتری 
به اتمام رسیده هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره های تحصیالت تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی 
نام برده )پژوهشگاه منحله شــاخص پروژه( که بدون مجوز شورای گســترش آموزش عالی انجام شده 

غیرقانونی است، لذا مدارک تحصیلی ارائه شده در مورد او از اعتبار الزم برخوردار نیست.

»آخوندی« خواستار ورود مجلس به اظهار نظر کدخدایی شد
وزیر راه و شهرســازی در نامه ای به رییس مجلس شورای اســالمی، خواســتار ورود مجلس به اظهارنظر 
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص الیحه مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم شد.در نامه »عباس 
آخوندی« به الریجانی آمده اســت: »اخیرا در جریان رســیدگی به لوایح مبارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم، سخنگوی شــورای محترم نگهبان مطلبی را اعالم داشــت که جای تامل فراوان دارد.نحوه بیان 
ســخنگوی این شــورا این گونه بود که گویا هیئت نظارت بر اجرای سیاســت های کلی نظام جانشین مقام 
رهبری اســت، اختیارات ایشــان را دارا و اقتدار الزم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس 
و پس از اعالم عدم مغایرت آنها با شــرع و قانون اساســی از شــورای نگهبان  دارد.در واقع با این اعالم رکن 
 جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به

 سابقه نیست.«  

چهره ها
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 رشد 13 درصدی 
جابه جایی مسافر در راه آهن اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساختار اقتصادی کشور

در اکثر کشورها، اخذ مالیات یکی از مهم ترین و با 
ثبات ترین منابع کسب درآمد برای دولت هاست. 
در بین انــواع مالیات های موجــود نیز یکی از 
بهترین روش های اخذ مالیات، مالیات بر ارزش 
افزوده اســت که یکی از انواع مالیات های غیر 
مســتقیم به شــمار می رود و به عنوان یکی از 
روش های جدید دریافت مالیــات جایگاه ویژه 
ای در اقتصاد کشــورها ایفا می کند. اجرای آن 
به نفع تولید کننده داخلی است و منافع دو گروه 
را به طور جدی به خطر می اندازد. در درجه اول 
کسانی که پشت پرده به و اسطه گری مشغولند 
وگروه دیگر ، قاچاقچیان هستند. ضرر این افراد 
بیشتر از این بابت است که بر اساس قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کاالها شفاف 
می شــود. قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر 
کسانی اســت که از شــفافیت بازار گریزانند و 
منافع شــان در بهره برداری از شایعات و قاچاق 
است. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت 
فراوانی در اقتصاد کشــورها برخوردار است وبا 
اجرای این قانون، کسانی که بی جهت در مسیر 
تولید تا مصرف قرار گرفته اند شناسایی شده و 
به تدریج حذف می شــوند.اجرای این مالیات از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت ولی از مشکالت 
موجود در اجرای نظام مالیــات بر ارزش افزوده 
این است که بسیاری از فروشندگان فاکتورهای 
حقیقی فروش خود را ارائــه نمی دهند و خرده 
فروشــان نیز به تبع آنها از ارائه صورت حساب 
های حقیقی خودداری می کنند. مالیات برارزش 
افزوده محاسنی مانند ســاده سازی، بی طرفی 
و کارایی را داراست و بر ســطح قیمت ها، رشد 
اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری و ... تاثیر قابل 
توجهی دارد؛ البته کسانی که عدم تعهد در برابر 
مصرف کنندگان را دارند با اجرای مالیات بر ارزش 
افزوده منافع آنها به شدت به خطر می افتد زیرا از 
عمده ترین مزیت مالیات بر ارزش افزوده شفاف 

سازی توسعه عدالت مالیاتی است.

بازار

فلش مموری

 فرونشست ۵۵ میلی متری
 شرق اصفهان

مدیر کل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری 
اصفهان گفت: در شرق اصفهان ساالنه ۵۵ میلی متر 
فرونشست زمین وجود دارد که این باالترین میزان 
در استان اســت. اصغر ذاکری هرندی، اظهار کرد: 
اولین دغدغه استانداری اصفهان مشکالت معیشتی 
و مسائل اجتماعی پیرامون شهرستان هاست. وی 
افزود: تصمیم بر این شد که استان از نظر مشکالت و 
مطالبات اجتماعی به چهار بخش تقسیم شود و در 
این تقسیم بندی نگاه جغرافیایی مورد نظر نبود بلکه 
تشابه مشــکالت و مطالبات مناطق مورد نظر بود.
مدیر کل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری 
اصفهان کاهش چشمگیر آب را یک واقعیت دانست 
و افزود: کاهش یــک میلیون و ۸۵۰ مترمکعب آب 
در دهه ۵۰ به ۵۴۰ میلیون مترمکعب رسیده و این 
واقعیتی انکار ناپذیر است. واقعیت دوم عدم صرفه 
جویی در بحث آب در حوزه های کشاورزی، صنعتی 
و خانگی بوده است، در اینجا از کلمه شرب استفاده 
نمی کنم چون این موضوع عــدد خاصی ندارد.وی 
در خصوص افزایش چاه هــای غیرمجاز گفت: در 
نجف آباد از پنج هزار چاه فعال چهار هزار مورد آن 
غیرمجاز است و این امر فرونشست های وحشتناکی 
در سطح استان و شهراصفهان را موجب شده است.

رشد قابل توجه در تولید 
محصوالت معدنی

جدیدترین آمارها نشــان دهنده رشــد قابل توجه 
در تولید محصــوالت معدنی و صنایــع معدنی در 
ســال جاری اســت.در پنج ماهه نخســت امسال 
تولید بیشــتر کاالهای معدنــی و صنایع معدنی با 
رشــد همراه بوده اســت.در این مدت تولید کاتد 
مس نسبت به ســایر محصوالت معدنی بیشترین 
افزایش را داشــته اســت.بعد از کاتد مس، تولید 
ظروف شیشــه ای، ســنگ آهن، ظــروف چینی، 
فوالد خام و شــمش آلومینیوم به ترتیب به میزان 
۱۶.۱، ۱۳، ۱۱.۷، ۱۰.۸ و ۷.۳ درصــد نســبت به 
پنج ماهه نخست ســال گذشــته افزایش داشته 
است.تولید کاشــی نیز در پنج ماه نخست امسال با 
پنج درصد افزایش همراه بوده اســت.در مقابل از 
میان ۱۳ کاالی منتخــب معدنی و صنایع معدنی، 
تولید محصوالت چینی بهداشــتی، شیشــه جام، 
 سیمان و محصوالت فوالدی به ترتیب ۳۳، ۴.۳، ۲.۳ 
و ۰.۵ درصد نسبت به ســال گذشته کاهش یافته 

است.

 ۳۷درصد پروازهای تابستان
 با تاخیر انجام شد

نگاهی به گزارش تاخیرهای تابستانی شرکت های 
هواپیمایی نشــان می دهد کــه ۳۷ درصد کل 
پروازهای تابســتانی با تاخیر انجام شده است. بر 
اساس این گزارش در تیرماه، شرکت هواپیمایی 
آســمان با انجام ۵۲ درصــد از پروازهای خود به 
صورت تاخیر دار و پس از آن شرکت هواپیمایی آتا 
با انجام نیمی از پروازهای خود به صورت تاخیر دار 
در رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. ایران ایر 
نیز با داشتن ۴۸ درصد تاخیر در مجموع پروازهای 
خود سومین ایرالین پر تاخیر در پروازهای داخلی 
تیرماه اعالم شــده است.براســاس این گزارش 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایــران )هما( در 
نخستین ماه تابستان ۷۰۰ پرواز به اتمام رساند که 
۳۶۴ پرواز معادل ۵۲ درصد به موقع  و ۳۳۶ پرواز 

معادل ۴۸ درصد با تاخیر به انجام رسیده است.

چه کشورهایی بیشترین تلفن 
همراه را وارد می کنند؟

مجموع ارزش واردات جهانی تلفن همراه در سال 
گذشته میالدی برابر با ۲۸۷.۶ میلیارد دالر بوده 
اســت که این میزان بیانگر افزایش ۵.۵ درصدی 
از ســال ۲۰۱۳ تا انتهــای ۲۰۱۷ خواهد بود. در 
مقیاس ساالنه نیز رشد ۱۰.۴ درصدی در این بخش 
گزارش شده است.آســیایی ها با۱۰۴/۸ میلیارد 
دالر واردات تلفن همــراه ۳۶/۴درصد از مجموع 
واردات این کاال در جهان را به خود اختصاص داده 
اند. رتبه دوم به اروپایی ها با۳۴/۶درصد و جایگاه 
سوم نیز به آمریکای شمالی با ۲۳/۲درصد مربوط 
می شود. مقادیر کمتری برابر با ۲/۷درصدی برای 
آمریکای التین بدون حضــور مکزیک و با حضور 
منطقه کارائیب محاسبه شــده است. اقیانوسیه 
با پرچمداری استرالیا نیز ۱/۷درصد واردات را به 
خود اختصاص داده است. کمترین میزان نیز برای 
آفریقا با۱/۳ درصد سهم از کل واردات تلفن همراه 

در جهان برای آفریقا محاسبه شده است.

فلش مموری سن دیسک 
ظرفیت 16 گیگابایت

 45,000
تومان

فلش مموری اچ پی مدل 
V250W ظرفیت 32 گیگابایت

 80,500
تومان

فلش مموری سیلیکون پاور 
مدل X31 ظرفیت 16 گیگابایت

 215,000
تومان

حدیث زاهدی 

»حمیدرضا فوالدگر« در نشســت خبری با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه مسائلی در مورد 

آب و رویدادهای اخیر استان مطرح کرد. 
 نماینده مجلس اصفهان با اشاره به مشکالت کم آبی 
و شرایط سخت کشاورزان گفت : اگر بی آبی موجود 
فقط ناشی از خشکسالی بود راحت تر می توانستیم 
به کشاورزان پاسخ دهیم؛ اما می دانیم که مدیریت 
آب به درستی انجام نشــده و الگوی مصرف به هم 
خورده است.وی با اشــاره به این که نمی توانیم به 
کشاورزان بگوییم چرا قبل از اتمام تونل و سد سوم 
کوهرنگ، آب به یزد انتقال یافته است، تصریح کرد: 
با این حال ترکاندن لوله های انتقال آب به یزد، راه 
حل مشکالت کشاورزان نیست و آنها باید مطالبات 
خود را از طریق نمایندگان و اصناف پیگیری کنند 
و الزم است با تدبیر و مدیریت درست ، این مشکل 
رفع شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید 
بر این که طرح های انتقــال آب باید هر چه زودتر 
اجرا شــود تا آب مورد نیاز یزد از آنها تامین گردد، 
گفت : کشــاورزان اصفهان می بیننــد که آبی که 
حق آنهاست، جلوی چشم آنها به شهر دیگری می 
رود و ما به آنها حق می دهیم.فوالدگر همچنین به 
شکایتی که از سوی کشــاورزان اصفهان به دیوان 
عدالت اداری درباره حقابــه آنها و انتقال آب به یزد 
تحویل شده است، اشاره و تصریح کرد: حکم قاضی 
اولیه این پرونده مبنی بر احراز تخلف بدون سوء نیت 
بوده است. همچنین به گفته وی این حکم تا زمان 

وحدت رویه در مرحله حقوقی متوقف مانده است.
طرح بازچرخانی ممکن است باعث غفلت 

از طرح انتقال آب شود
وی عنوان کرد : طــرح بازچرخانی آب در رودخانه 
زاینده رود با اجــرای ۵۲ کیلومتر لولــه گذاری و 
استفاده از حداقل منابع آبی موجود و پساب تصفیه 
شده در اســتان در اواخر تابســتان امسال از سوی 
استانداری اصفهان مطرح شد که با اجرای آن، سهم 
آب هر شهرستان در مســیر رودخانه در سال هایی 

که محدودیت آبی وجود 
دارد، از طریق لوله انتقال 
می یابد. بر اســاس آنچه 
که پیش از این اعالم شده، 
طــرح بازچرخانــی آب 
فقط برای مواقع ضروری 
و وقتی هیــچ راه دیگری 
برای احیای رودخانه باقی 

نمانده باشد، اجرا خواهد شد.وی با بیان این که اجرا 
و پیگیری این طرح نباید به گونه ای باشد که اجرای 
طرح های انتقال آب ســد و تونل سوم کوهرنگ و 
بهشت آباد و همچنین مصوبات شورای عالی آب را 
به حاشیه ببرد، گفت : امسال ردیف اعتبار خوبی به 
ارزش حدود یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل 
سد سوم کوهرنگ اختصاص یافته است.وی با اشاره 
به این که مردم اصفهان امسال الگوی مصرف آب را 
به ویژه در تابستان به خوبی رعایت کردند، تصریح 
کرد : اگر صنایع جدیدی قرار اســت شــکل گیرد 
باید آب مورد نیاز آن از محل پســاب یا روش های 
جدید انتقال آب مانند آب خلیج فارس تامین شود.

نماینده مــردم اصفهان 
در مجلس با بیــان اینکه 
کلیت طــرح بازچرخانی 
آب را رد نمی کنم، گفت: 
الزم است کار کارشناسی 
بیشتری درباره آن به ویژه 
در رایزنی با کشــاورزان و 
نمایندگان صورت گیرد.

به گفته وی، اگــر اجرای طــرح بازچرخانی و لوله 
گذاری آب در اصفهان زود اجرا شــود، ممکن است 
باعث غفلت از طرح های انتقــال آب، احیای رژیم 
حقوقی زاینده رود و اصالح الگوی مصرف شود.وی 
در ادامه افزود: پیرامون بهشت آباد اصرار ما همچنان 
بر تونل است، اما اگر موافقت نشد بحث خط لوله باید 
پیگیری شــود، معتقدیم مصوبات شورای عالی آب 
باید با شدت دنبال شود هرچند در گذشته اینگونه 

نبوده است.
مذاکره درباره لوایــح چهارگانه از زمان 

احمدی نژاد آغاز شده بود
وی با اشــاره به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی 

تروریســم توضیح داد: این کنوانســیون شامل ۳۷ 
توصیه و ۴ الزام است که الیحه چهارگانه مربوط به 
این ۴ الزام است؛ مجلس در گذشته قانون مبارزه با 
پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب 
کرد.فوالدگر تصریح کرد: دولت یازدهم در مذاکرات 
با کشــورها قول اجرای FATF  را داد و وزیر اقتصاد 
سابق تفاهم نامه ای را در این راســتا بدون تصویب 
مجلس امضــا می کند و اســتانداردهای FATF  را 
می پذیرد؛انتقاد ما این اســت که هر تعهد کشور را 
باید به تصویب مجلس می رساندند اما در این بحث 
ابتدا خود دولت تعهد اجرا داد.فوالدگر با بیان اینکه 
مذاکره درباره لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی 
)FATF( از زمان احمدی نژاد آغاز شده بود، افزود: 
تاکنون الیحه اصالح قانون مبــارزه با تامین منابع 
مالی تروریسم در مجلس تصویب، اصالح و تبدیل به 
قانون شده و الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی و 
الیحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( 
مورد تایید و تصویــب مجلس و شــورای نگهبان 
قرار گرفته و در حال رفع ایرادات مجمع تشــخیص 
مصلح نظام اســت.فوالدگر دلیــل مخالفت خود و 
تعداد دیگری از نمایندگان با الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم 
را ایجاد مشکالتی برای مقابله با تحریم ها عنوان و 
اضافه کرد : کشــورمان در حال تحریم است و برای 
مقابله با آن کارهایی می توانیم انجام دهیم که قواعد 
»گروه ویژه اقدام مالی« آنها را تخلف می داند و ما را 

دچار چالش و تحریم های جدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت این موضوع را قبول ندارد و 
عنوان می کند که اگر این لوایح اجرا نشــود تبعاتی 
به همراه خواهد داشــت، تصریح کــرد : ما از دولت 
خواســتیم تا این الیحه را به عنــوان برگ برنده در 

مذاکره با اروپایی ها ارائه کند.
فوالدگر در پایان یادآور شد: اگر فرض کنیم ایران را 
از لیست سیاه خارج کردند، اما برخی از حق تحفظ ها 
را نپذیرفتند، ما این فرصت را داریم که اگر خواستند 
علیه ما تصمیم سختی بگیرند، از کنوانسیون خارج 

شویم. 

ترکاندن لوله، راه حل مشکل نیست
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به مشکالت پیش آمده در مسیر انتقال آب اصفهان به یزد گفت:

جابه جایی مسافر در راه آهن اصفهان بیش از ۱۳درصد رشد داشته است .مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: ازابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۷۵9 هزار و ۴۱9 مسافر از راه آهن اصفهان  به نقاط مختلف کشور جابه جا شدند  که این 
تعداد در مقایسه با سال گذشــته بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است .سید رضا ســادات حسینی  افزود: روزانه 
هشت رام قطار مسافری از اصفهان و کاشان به شهرهای  مشهد ، بندر عباس ، زاهدان و تهران حرکت می کنند. 

وی گفت:همچنین  به منظور رفاه حال مسافران شهرستان فالورجان در قطار شیراز - مشهد یک کوپه به ایستگاه 
آبنیل به مقصد مشهد و شیراز از این اداره کل  اختصاص داده شد.  

 رشد 1۳ درصدی 
جابه جایی مسافر در 

راه آهن اصفهان

خبر

  عکس روز

موتورسیکلت ۲۰۰ میلیونی در ایران

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: حقوق 9۵/۵  درصد بازنشستگان کشور زیر ۳ میلیون تومان 
است و نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس است.جمشید تقی زاده  در نشست هم اندیشی با رؤسای کانون های 
بازنشستگان استان اصفهان اظهار کرد: حقوق بیشتر درصد بازنشستگان کشور زیر ۳ میلیون تومان است. 
وی افزود: برای همسان سازی حقوق بازنشســتگان ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم؛ اما تاکنون ۵ هزار 
میلیارد تومان آن تامین شده و حقوق ۳ درصد بازنشستگان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشور گفت: با توجه به کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان کشور، بهبود 
وضعیت معیشتی بازنشستگان در دستور کار اســت؛ اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال 9۸ برای 
صندوق بازنشستگان مصوب نشود هیچ مســئولیتی در قبال بازنشستگان قبول نمی کنم. وی با اشاره به 
تامین مشکالت معیشتی بازنشستگان خاطرنشان کرد: نیاز بازنشســتگان باید تامین شود و مجوزهای 
قانونی به کانون های بازنشستگی کشــور اعطا خواهد شد؛ صندوق بازنشستگی کشور تنها نظارت کننده 
است و تصمیم گیران اصلی همین کانون ها هستند.تقی زاده با بیان این که درصدد پرداخت به موقع و بدون 
تاخیر حقوق بازنشستگان هستیم، اذعان داشت: ۳۲ هزار و ۷۰۰ نفر از بازنشستگان کشور از بیماری های 
صعب العالج رنج می برند که امیدواریم بتوانیم خدمات درمانی رایگان به آنها ارائه دهیم.وی با اشــاره به 
ایجاد بیمه مادر کشور برای بازنشســتگان تصریح کرد: بیمه ایران جایگزین بیمه آتیه سازان حافظ برای 
بازنشستگان می شود؛ اختیارات کانون های بازنشستگان را افزایش می دهیم چراکه آنان اطالعات بهتری از 
نیاز بازنشستگان دارند.تقی زاده یادآور شد: اگر کانون های بازنشستگی رسمیت پیدا کند قطعا ۲ نفر از ۵ نفر 
هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشور از اعضای این کانون ها تشکیل خواهد شد؛ ما درصدد ایجاد ساختار 

ضد فساد در صندوق بازنشستگی کشور هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در اصفهان:

حقوق بیشتر بازنشستگان زیر ۳ میلیون تومان است
 وسپا 9۴۶ هم اکنون در بازار تهران بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود

 و به گفته کارشناس بازار موتور سیکلت، این محصول فروش خوبی نیز دارد.

 اگر صنایع جدیدی قرار است شکل 
گیرد باید آب مورد نیاز آن از محل 

پساب یا روش های جدید انتقال آب 
مانند آب خلیج فارس تامین شود

قاچاق گوشی موبایل هم معکوس شد
رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق می شود 
گفت: به دلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز ۸ هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق 
می گیرد.مهدی محبی گفت: اختصاص ارز نیما با نرخ ۸ هزارتومان به گوشی تلفن همراه سبب رونق گرفتن 
قاچاق این کاال به خارج از کشور به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیما خواهد شد. وی با بیان اینکه گوشی های 
وارد شده با ارز نیما نیز ترخیص شده است ،گفت: بیش از ۴۰۰ هزاردستگاه تلفن همراه همچنان اجازه فروش 
را دربازار ندارد درحالی که عرضه آنها در بازار سبب کاهش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تلفن همراه خواهد شد. 
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه تامین بازار را با تلفن همراه مسافری 
بسیار دشوار دانست و ادامه داد: گوشی های وارد شده با مســافر بدون گارانتی و ضمانت فروش هستند و 

واحدهای صنفی تمایلی به عرضه آنها ندارند.

وام های کشاورزان اصفهان ۳ سال استمهال می شود
استاندار اصفهان از استمهال تسهیالت کشاورزان و باغداران این اســتان به مدت سه سال بر اساس مصوبه 
هیئت دولت خبر داد و گفت : با اجرای این مهم کسانی که با مشکالت خشکسالی و سایر مسائل مربوط مواجه 
شده اند، می توانند از این فرصت استفاده کنند. محسن مهرعلیزاده افزود : بر اساس پیشنهادهایی از سوی این 
استانداری و برخی استان ها و آنچه که دولت مصوب کرد، وزارت جهاد کشاورزی روی این موضوع متمرکز 
شده است. وی به موضوع بخشودگی دیرکرد و سود تسهیالت کشاورزی اشاره و اضافه کرد: این مهم به پیشنهاد 
وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارائه شده اما نحوه کار و چگونگی بخشودگی به سازمان برنامه و بودجه رفته 
است. به گفته وی، قرار است این سازمان بعد از مطالعه و کار کارشناسی نظر خود را به دولت اعالم کند. استاندار 
اصفهان خطاب به کشاورزان یادآور شد: نگران این موارد نباشند چرا که مصوبه هیئت دولت بوده و ان شاءا...

به زودی اعالم قطعی و عملیاتی خواهد شد. 

از دیدگاه پائول گراهام استارت آپ 
همانطور که از نامش هم مشخص 
است، کســب وکاری است که از 
همان زمان شروع )start( به سمت 
اوج )Up( حرکت می کند، در واقع 
استارت آپ ها، کسب وکارهایی 
هستند که دارای رشد بسیار سریع 

هستند. 
در این برنامه با ۵۰ مورد از برترین 
 ایده های ســال آشــنا خواهید

 شد.

هوش مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی
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کاهش استرس با ۳۰ دقیقه ورزش روزانه

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ رای
7/453 شماره دادنامه: 9709976797100842 شماره پرونده: 9709986797100129  
شماره بایگانی شعبه: 970129  خواهان: خانم فاطمه گل شیری پور اصفهانی فرزند حسین 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان مشتاق سوم روشن دشت روبروی شهرک 
روشن دشت تاالر قصر فردوس کدپستی 8158366318 ، خوانده: آقای سعید فروغی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته،گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم فاطمه گل شیری پور اصفهانی به طرفیت 
آقای سعید فروغی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به 
شماره 432967 مورخ 78/8/12 به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر تادیه با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقــی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 
519 و 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول محکوم به 
طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد 
بود و در خصوص تقاضای صدور قرار تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی 
توسط خواهان قرار رد صادر می گردد. م الف:255858 شعبه 41 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/452 کالسه پرونده 960938 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: شــهربانو واثقی به نشــانی اصفهان پروین دوم رزاقی مطهری پ 31، خوانده: 
فاطمه صغری پاشاپاسندی به نشانی مجهول المکان، گردشکار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: درخصوص دعوی شهربانو واثقی به طرفیت فاطمه صغری پاشا پاسندی به 
خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/800/000 ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرســی نظر به اینکه خواهان طی دادخواست تقدیمی در 
جلسه رسیدگی و دادرسی اعالم داشت مبلغ فوق را اشتباهی از طریق کارت به کارت به 
حساب خوانده واریز نموده اســت خوانده مجهول المکان اعالم شده که علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نشده است با توجه به محتویات پرونده 
پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان جوابیه استعالم بانک ملت و استماع اظهارات دو 
نفر گواه در جلسه دادرسی 97/5/24 شورا دعوی خواهان را وارد دانسته حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/12/21 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ یکصــد و هفتاد و پنج هزار ریال )175/000 
ریال( و هزینه نشــر آگهی تا حصول نتیجه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و ظرف 
 مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:255857 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/505 شماره دادنامه: 9709976805200668 شماره پرونده: 9709986805200153  
شماره بایگانی شعبه: 970153  خواهان: آقای علیرضا خوروش فرزند شکراله به نشانی 

استان اصفهان شــهر اصفهان مهرآباد خیابان 6 غربی مجتمع صبا پالک 2، خواندگان: 
1- آقای مجتبی احمدی 2- خانم مریم ترک زاده فرزند علی اکبر همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای 
علیرضا خوروش به طرفیت 1- آقای مجتبی احمدی 2- خانم مریم ترک زاده به خواسته 
مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک به شماره 636049 عهده بانک سپه با انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
 دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/210/500 ریال بابت هزینه های دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید 1396/12/25 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی 
برعهده اجرای احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:263208 شعبه 

52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )326 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/506 شماره دادنامه: 9709976793800580 شماره پرونده: 9609986793801429  
شماره بایگانی شعبه: 961432  خواهان: آقای مظاهر انوری کردآبادی فرزند علی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ جی خ مهدیه خ شهید حســین رضائی بن بست انوری 
کدپستی 8159965373 ، خوانده: آقای رضا حاتمی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه وجه سفته 2- تامین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی مظاهر انوری فرزند علی به طرفیت رضا 
حاتمی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری 
کل 1*747709، 2*720221، 3*747711، 4*720250، 5*747710، 6*149116، 
7*149117 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته را دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/555/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/10/28 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان اســت صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ  واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به عدم واریز فیش خسارت احتمالی توسط خواهان 
به استناد ماده 108 و 115 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین صادر و اعالم می گردد.  
م الف:262775 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )343 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/507 شماره دادنامه: 9709976793900540 شماره پرونده: 9609986793901683  

شماره بایگانی شــعبه: 961696  خواهان: شــرکت حمل و نقل کاالی رهنورد سیمان 
سپاهان با وکالت خانم سعیده رحیمی فرزند روزعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان کوهپایه سجزی خیابان شــهید خرازی خیابان سرچشمه بن بست قائم پالک 
35 کدپســتی 81395/35 و با نمایندگی آقای علیرضا آیتی فرزند علی اصغر به نشــانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ جی ک گلخانه ک شــهید کاظمی پ 26، خوانده: آقای 
محمد سعادتمند به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی شــرکت رهنورد ســیمان حمل و نقل 
ســپاهان به مدیریت آقای علیرضا آیتی با وکالت خانم ســعیده رحیمی به طرفیت آقای 
محمد سعادتمند به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به 
شــماره های ) 607778 به تاریخ 96/08/06 به مبلغ 20/000/000 ریال ( و )607779 
به تاریخ 96/08/06 به مبلغ 30/000/000 ریــال( همگی به عهده بانک ملی 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 اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده، لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/840/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف ) 96/08/06 ، 96/08/06( 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف 20 روز پس 
 از ابالغ قابل تجدیــد نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:262685 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/508 کالســه پرونده: 526/96 شــماره دادنامه: 632-96/12/28 تاریخ رســیدگی: 
96/12/19 مرجع رسیدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمود 
کریمی به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ امیر کبیر چهار راه هزار دستان فروشگاه اخوان 
کریمی، خوانده: آقای محمد نوروزی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
6/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، 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 شورا: در خصوص دعوی آقای محمود کریمی مهدی آبادی به 
طرفیت آقای محمد نوروزی فرزند ابراهیم به خواسته محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 704227 مورخه 96/07/30 عهده بانک 
قوامین به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق 
خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
 به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعــوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 
و 305 و 306 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 177/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 96/07/30 و تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:262675 شــعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان)مجتمع شماره سه( )327 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
7/519 شماره دادنامه: 9609970353501577، شماره پرونده: 9609980358900244 
شماره بایگانی شعبه: 960929 شــاکی: آقای عابد توکلی جمبزه فرزند عباس به نشانی 
اصفهان برآن جنوبی زیار ک دانش کوی ســعید عبدالهی، متهم: آقای سید محمدرضا 
حسینی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان، اتهام: سرقت از داخل خودرو، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ســید محمدرضا حسینی فرزند حسن آزاد 
بلحاظ عدم دسترسی به وی و متواری بودن دائر بر سرقت کیف از داخل خودرو متعلق به 
آقای عابد توکلی شامل سه دسته چک بانک صادرات، کشاورزی و ملی، چند عدد دفترچه 
پس انداز ، چهار جلد شناســنامه، کارت ملی و چهار جلد گذرنامه و تعداد سه عدد دفترچه 
بانک کشــاورزی و یک عدد ســند کارت تراکتور و بیمه و گواهینامه دادگاه با عنایت به 
کیفرخواست صادره از سوی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت 
شاکی خصوصی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اظهار پدر متهم آقای حسن حسینی 
و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 661 و 667 قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 متهم را به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه 
شالق تعزیری و رد عین اموال مســروقه در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق 
مالباخته محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:263362 شعبه 109 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

7/454 شماره دادنامه: 9709976795900672 شماره پرونده: 9709986795900204 
شماره بایگانی شعبه: 970204 خواهان: آقای سید ابوذر حسینی کینکی فرزند سید علیداد 
به نشانی شهر اصفهان خ الله جنوبی خ شاهد بن بست حافظ پ 198، خوانده: آقای فرزاد 
پذیرا فرزند جعفر قلی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، به تاریخ 
97/6/20 شــعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، 
پرونده کالسه 970204 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوای آقای 
سید ابوذر حسینی کینکی به طرفیت آقای فرزاد پذیرا به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج 
میلیون ریال موضوع 3 فقره چک به شماره های 522899-94/5/20 ) 20/000/000( و 
329767-94/8/5  )20/000/000( و 329767-94/10/5 )15/000/000( به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچ گونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت ایــن بود برائت و ذمه خویش عمل نیاورده لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 515-519-198-
522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/383/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. آن 
قسمت از خواســته خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواســته نظر به اینکه خواهان در 
 وقت مقرر نسبت به تودیع خســارت احتمالی اقدامی نکرده اســت قرار رد دعوی صادر 
می گردد. م الف:256134  شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 2( )338 کلمه، 3 کادر(

سرماخوردگی و آلرژی، هر دو از ارمغان های پاییز هستند اگر چه حساسیت ها 
در فصل بهار هم در افراد مبتال به آلرژی دیده می شود؛ اما در پاییز به دلیل 
سردی هوا و شیوع سرماخوردگی و آنفلوآنزا تشخیص آن سخت تر و گاهی 
شدت آن هم بیشــتر می شــود. برخی از اصلی ترین عالئم این دو بیماری 
بسیار به هم شباهت دارند بی حالی، عطسه، سرفه ، خارش و درد گلو در هر 
دو بیماری تقریبا دیده می شود؛ اما برخی از عالئم در سرماخوردگی بیشتر 
است به عنوان مثال تب یکی از وجه تمایز سرماخوردگی و آلرژی است، افراد 
سرماخورده معموال تب خفیفی دارند؛ اما در آلرژی  گرفتگی و تحریک شدن 
مجاری تنفســی فوقانی موجب آبریزش از چشــم و بینی، گرفتگی بینی و 

عطسه می شود و فرد تب نمی کند.
بی حالی در سرماخوردگی بیشتر است

معموال سرماخوردگی انرژی شما را به حد قابل توجهی کاهش می دهد. در 
نتیجه اگر ســرما خورده باشید خسته تر از زمانی هســتید که آلرژی دارید. 
تحقیقات نشــان می دهد که ســرماخوردگی شــما را خواب آلودتر از حد 
معمول می کند. نیاز شدید به خواب نشان می دهد که بدن در حال مبارزه با 

سرماخوردگی است.
به طول دوره بیماری توجه کنید

ســرماخوردگی به طور معمول دوره 3تا 7روزه دارد و به نــدرت به 10روز 

می کشــد، ولی آلرژی به طور معمول بعــد از 2تا 3هفته جدی می شــود. 
عالمت های سرماخوردگی در تمام شبانه روز، یکسان است  ولی آلرژی، حالت 
حمله ای دارد و در اوایل صبح و غروب بیشتر می شود. در برخی از موارد افراد 

دارای آلرژی ممکن است تا چند ماه عالئم را داشته باشند.
سرفه؛ وجه تفاوت و تمایز

تفاوت مهم سرفه سرماخوردگی و آلرژی در ساعتی است که سرفه می کنید. 
اگرچه سرفه در هر دو شرایط می تواند مزمن شود؛ اما احتمال بیشتری وجود 
دارد که سرفه های ناشــی از آلرژی در انتهای روز شدیدتر شوند. آلرژی هم 
می تواند روی بخشی از دستگاه تنفس، تاثیر داشته باشد و منجر به سرفه شود. 
اما اگر سرفه های شما ناشی از آلرژی باشــد، احتماال شب ها شدت سرفه ها 
بیشتر می شود. گاهی هم مبتالیان به آلرژی با عالئم آسم یعنی تنگی نفس 
و سرفه های خشک روبه رو می شوند. این عالئم صبح ها هنگام بیدار شدن از 
خواب یا در مواجهه با هوای ســرد یا هنگام تماس با عوامل محیطی محرک 

آلرژی بیشتر می شوند.
تفاوت خارش گلو و گلو درد

بعضی از انواع آلرژی ممکن اســت گلو را تحریک کنند؛ اما در بیشتر مواقع 
گلو درد مربوط به سرماخوردگی اســت. معموال گلو درد و بلع همراه با درد، 
نشانه سرماخوردگی یا عفونت است، در واقع سرماخوردگی ها ویروس هایی 
هستند که بخشی از دستگاه تنفسی با نام راه هوایی فوقانی را تحت تاثیر قرار 
می دهند. ویروس ها می توانند در کل دستگاه تنفسی از جمله گلو منتشر شده 

و منجر به درد شوند. آبریزش بینی نیز از عالئم مشترک این دو بیماری است 
اما معموال  در افراد دارای آلرژی ترشحات بینی روشن اما در برخی موارد هم 
دیده شده که ترشحات داخل بینی می ماند و به دلیل مجاورت با میکروب ها 
تغییر رنگ می دهد و بیمار را به اشتباه می اندازد به طوری که بیمار ترشحات 
ناشی از آلرژی را با ترشحات چرکی اشتباه می گیرد و آنتی بیوتیک مصرف 

می کند.
درمان های مشترک چیست؟

بخور آب، یکی از روش هایی اســت که در هر دو بیماری مــی تواند منجر 
به بهبود عالئم شود.بهترین حالت اســتفاده از بخور این است که بر خالف 
روش های قدیمی، دستگاه کنار فرد بیمار روشن شود و بخور از کنار بینی وی 
عبور کند؛ البته هیچ فرقی بین بخور ســرد و گرم وجود ندارد و مهم رطوبت 
هواست. همچنین شست وشوی بینی با آب نمک استریل از جمله راه هایی 
است که می تواند برخی از عالئم از جمله سرفه را کاهش دهد. در شهرهای 
بزرگ با وجود گرد و غبار و آلودگی هوا شست و شــوی بینی، حداقل یک بار 
در روز از ضروریات است؛ اما شست و شو با آب معمولی به مخاط بینی آسیب 
می رساند و برای این کار بهتر است از محلول آب و نمک استریل استفاده کرد. 
همچنین می توان در خانه با اســتفاده از یک لیوان بزرگ آب جوشیده سرد 
شده و یک قاشــق چای خوری نمک طعام معمولی این محلول را تهیه کرد. 
نوشیدن زیاد مایعات نیز از جمله راه هایی است که می توان با آن عالئم این 

دو بیماری را تخفیف داد.

پریسا سعادت

ویتامین D برای استخوان ها فایده ای ندارد
محققان در تازه ترین پژوهش های خود دریافتند، مکمل های ویتامین »دی« کمکی 
به سالمت استخوان ها نمی کند.براساس مطالعات جدید، مکمل های ویتامین »دی« 
نه تنها در بهبود سالمت استخوان ها موثر نیستند، بلکه تاثیری در حفظ سالمت آنها 
هم ندارند. این پژوهش که توسط محققان دانشگاه اوکلند در نیوزیلند صورت گرفته 
بیانگر آن است که خالف باور عموم مردم مصرف مکمل های ویتامین »دی« مانع 
شکستگی استخوان یا بهبود شرایط آن در سالمندی نمی شود.به گفته کارشناسان 
بهداشتی، مهم ترین کارکرد ویتامین »دی« تنظیم و جذب کلسیم، فسفر و کمک به 
عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن است.همچنین، دریافت ویتامین »دی« به اندازه 
کافی، برای رشد طبیعی و تکامل استخوان ها و دندان ها الزم است و مقاومت بدن را 
در مقابل برخی بیماری ها تقویت می کند.مارک بوالند، نویسنده و محقق ارشد این 
پژوهش تاکید می کند: »دوز مصرفی مکمل های ویتامین دی در میزان تاثیر یا عدم 
تاثیر آنها تفاوتی ندارد؛ ضمن اینکه مصرف آنها هیچ بهبودی در تراکم استخوان ران، 

ستون فقرات، بازو و تمامی استخوان های بدن ایجاد نمی کند«.

کاهش استرس با ۳۰ دقیقه ورزش روزانه
عضو انجمن پزشکان ورزشی می گوید: تحقیقات نشان می دهد ورزش بیشتر از دارو 
درمانی، در کاهش سطح استرس و اضطراب موثر است.حسین سعادت مهر افزود: 
ورزش به دو صورت فیزیولوژیکی و روانی سبب کاهش استرس در بدن می شود. از 
لحاظ فیزیولوژیکی با تاثیری که ورزش روی انتقال دهنده های عصبی می گذارد 
به ساختار مغز کمک می کند و در سطح روانی با ایجاد احساس مثبت حال افراد را 
بهبود می بخشد. به طوری که تحقیقات نشان می دهد ورزش بیشتر از دارو درمانی 
در کاهش سطح استرس و اضطراب موثر است.عضو انجمن پزشکان ورزشی افزود: 
ورزش روزانه باید طوری باشد که فرد از انجام دادن آن لذت ببرد. زیرا انجام فعالیت 
ورزشی به صورت اجباری سبب کاهش خلق مثبت و بی حوصلگی شده و ممکن 

است خود منبع جدیدی از استرس را به وجود آورد.

اجازه دهید کودکان دعوا کنند
یک پزشک سالمت روان، دعواهای میان کودکان را موجب تثبیت شخصیت کودک 
دانست.»هورا چیت ساز« با بیان اینکه دعوا میان کودکان امری طبیعی است اظهار 
کرد: والدین باید این دعواها را تحمل کرده و تالش کنند در محیطی امن برخی از 
دعواهای میان کودکان رخ بدهد.چیت ساز تصریح کرد: باید بدانیم که این دعواها 
اجتناب ناپذیر است و به هر حال وجود خواهد داشت. برای نمونه ممکن است زمانی 
به وجود آید که یک خواهر و برادر درضمن دوست داشتن همدیگر بر سر مسائل 

جزئی و کوچک یک نفرت موقت بین آنها ایجاد شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه برخی دعواها موجب می شــود هویت جســمی و روحی 
کودکان شکل گیرد و  دعواها می توانند نقش ســازنده ای داشته باشد و از طرفی 
کودک می تواند یاد بگیرد که همیشــه برنده یا بازنده زندگی نیســت، ادامه داد: 
 در ضمن کودک  قدرت دفاع از خود را چه در خانواده و چه در مدرســه می تواند 

یاد بگیرد.

آلرژی یا سرماخوردگی؛

تفاوت این دو بیماری پاییزی را بشناسید
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زائران پیاده روی اربعین  نکات ایمنی را رعایت کنند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
خودرو های مجرمان در 

اصفهان با دستگاه هوشمند 
متوقف می شود

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
هوشــمند متوقف کردن خودروهای شناسایی 
شده مجرمان توســط نیروهای پلیس با استفاده 
از وســایل بازدارنده در این فرماندهی ســاخته 
شد.ســردار مهدی معصــوم بیگــی اظهارکرد: 
بومی ســازی و ســاخت تجهیزات پلیسی مورد 
نیاز به منظور اجرای بهتر ماموریت ها، توســط 
نخبگان و متخصصان داخلی یکی از سیاست ها 
و راهبردهای اصلی نیروی انتظامی در راســتای 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است. وی از طراحی و 
ساخت دستگاه هوشمند متوقف کردن خودروهای 
مجرمان که توسط نیروهای پلیس مورد شناسایی 
قرار می گیرند، خبر داد و گفت: این دســتگاه به 
صورت هوشمند حین عبور خودروی مجرمان از 
مسیر خیابان یا جاده  اقدام به متوقف کردن آن 
می کند.سردار معصوم بیگی خاطر نشان کرد: از 
مزایای این دســتگاه می توان به افزایش سرعت 
عمل، دقت و ارتقای توان ماموران در دستگیری 
مجرمان و متخلفــان در کمترین زمان ممکن و 

تحویل آنان به قانون اشاره کرد.

هشدار پلیس فتای استان: 
 زائران پیاده روی اربعین

 نکات ایمنی را رعایت کنند
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان پیرامــون کالهبرداری هــای اینترنتی 
به بهانــه ثبت نــام زائــران پیــاده روی اربعین 
حسینی)ع( از طریق سایت های جعلی هشدار داد.

وی بیان کرد: زائران اباعبدا... الحسین)ع( هنگام 
پرداخت هزینه بلیت به صــورت اینترنتی، نکات 
ایمنی را رعایت کرده و حتی االمکان از مکان های 
مورد اعتماد برای ثبت نام و پرداخت های اینترنتی 
هزینه ها استفاده کنند.رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: شــهروندان باید مراقب باشــند تا در دام 
سایت های جعلی که فقط برای سرقت اطالعات 
بانکی افراد راه اندازی شــده اند، نیفتند و حتما به 
آدرس هایی که در نوار ابزار آمده توجه کنند که در 
آن از پروتکل https استفاده شده باشد، در غیر 

این صورت سایت مذکور جعلی است.

 ورود سامانه بارشی جدید 
از فردا

سازمان هواشناســی از بارش باران،  رعد و برق و 
وزش باد در ۱۶ استان کشــور خبر داد و اعالم کرد 
سامانه بارشی جدید روز یکشــنبه از سمت غرب 
وارد کشــور می شــود.فریبا گودرزی، کارشناس 
سازمان هواشناسی اظهار کرد: به دلیل عبور متناوب 
امواج کوتاه در استان های آذربایجان شرقی، غربی، 
کردســتان، کرمانشــاه، همدان، مرکزی، قزوین، 
چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویــه و بویر احمد، 
لرســتان، اصفهان، فارس،  خوزســتان، بوشــهر، 
هرمزگان و کرمان رگبار، رعد و برق و وزش بادهای 
شدید خواهیم داشت.وی تصریح کرد:  از فردا  نیز با 
ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب، ابتدا این 
سامانه در اســتان های نوار غربی کشور و پس از آن 
با گسترش به سمت بخش هایی از زاگرس مرکزی و 
جنوبی و جنوب غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز 

فعال خواهدبود.

 مسمومیت تعداد 242 نفر 
CO در سال 96 با گاز

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان گفت:تعداد 242 نفر در سال 9۶ 
دچار مسمومیت با گاز CO شــده بودند که از این 
تعداد 4۶ درصد زنان، 44 درصد مردان و ۱0 درصد 
کودکان بودند. غفور راستین افزود: از ابتدای سال 
جاری 93 نفر در اســتان اصفهان بر اثر استنشاق با 
گاز سمی منوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند 
و 3 نفر جان خود را از دســت دادند. وی ادامه داد: 
در سال گذشــته 23 نفر بر اثر مســمومیت با گاز 
منوکســیدکربن جان خود را از دســت دادند و از 
مجموع مسموم شــدگان با این گاز، 208 نفر پس 
از دریافــت خدمات درمانی فوریت های پزشــکی 
به بیمارســتان منتقل و ۱۱ نفر به صورت سرپایی 
در محل حادثه درمان شــدند. وی بیشترین موارد 
مسمومیت با گاز منوکســیدکربن را به علت نقص 
در لوله بخاری، نصب آبگرمکن در حمام، استفاده 

از زغال برای گرم کردن و...دانست.

آیین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه 
با هدف بازنمایی فعالیت های خیرین در عرصه 
سامت، با عنوان »مهر ســامت« با حضور 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
استاندار، مسئوالن بلندپایه استانی و کشوری 
و هنرمندان تئاتر و سینما در اصفهان برگزار 

شد .
در این مراسم »محســن مهر علیزاده« ضمن ابراز 
خرسندي از اینکه نخستین جشنواره مهر سالمت 
در نصف جهان برگزار شد، اظهار کرد: این امر باعث 
شــد تا اصفهان برگ زریني دیگر  به ســربلندي و 
افتخارات خود اضافه کند و خوشحالم که در جمع 
بزرگ خیرین و هنرمندان ارزشــمند اســتاني و 

کشوري قرار دارم.
استاندار اصفهان بابرشمردن فواید کار خیر افزود: 
این کار از ابعاد مختلف با ارزش است، یکی از جهات 
آن مسئله نیکوکاري است که در ذات انسان وجود 
دارد و این نشــأت گرفته از روح الهي است که در 
وجود انسان نهادینه شده اســت.  وی اضافه کرد: 
این خیریت در جشنواره مهر سالمت به خوبی دیده 
می شود زیرا مهم تشخیص کار خیر است و شناخت 
درســت آن عمق اثر را بیشــتر می کند که در این 
جشنواره به خوبی به آن پرداخته شد. مهرعلیزاده، 
در پایان با بیان اینکه هنر یکي از نرم ترین ابزارهاي 
توســعه اجتماعي انســان در جامعه محسوب می 
شــود، تصریح کرد: بهترین و عمیق ترین راهکار 
توســعه مهر ســالمت تلفیق آن با هنر است که به 
خوبی در این جشنواره به آن پرداخته شد و نشانگر 
اوج روشــنفکري هنرمندان و  نشان از بلوغ فکری 

مسئوالن دارد.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت 
هم  در ادامه این مراسم در خصوص نقش هنر اظهار 
کرد: مطمئن باشید کار خیر در حوزه سالمت فقط 
به ساخت و ســاز و خرید تجهیزات و دارو محدود 

نمی شــود و گاهی ازیك نگاه یا یــك کالم محبت 
آمیزگرفته تا کمك فکري ، مالي و تخصصي ادامه 
می یابد  که نقش هنر هفتم بسیار  واالتر و باارزش تر 

از دیگر کارهاست.
وی افزود: هنر بیشــتر از موارد دیگــر می تواند در 
ارتقای فرهنگ بهداشــت و پیشگیري جامعه موثر 
باشد که با هیچ اقدامي  نمي توان به چنین توفیقي  
دست یافت و توجه و اســتفاده از هنر، نقش  بسیار 

مهم و اساسی در جامعه  دارد.
وزیــر بهداشــت ضمن در خواســت همیــاري از 
هنرمندان تاکید کرد: توسعه و افزایش تعداد تخت 
های بیمارستان ، آزمایشــگاه و  دارو  و... در کشور 
ســربلندي نیســت بلکه زماني مي توانیم  افتخار 
کنیم که بار بیماري را کاهــش و توانمندي مردم 
جامعه را افزایش دهیم و بتوانیم فرهنگ جامعه را 
ارتقا ببخشیم که با خود مراقبتي از ابتال به بیماري 
جلوگیري کنند  که ایــن کار نیازمند به اقدام خیر 
جمعي اســت. وی در خصوص اهمیــت هنر ادامه 
داد: اگر کسی با اخالص و پاکی نیت وارد این قبیل 
از کارهای خیر شــود، دیگر از آن بیرون نمی آید و 
این خاصیت موضوع اســت. قاضی زاده هاشمی با 
اشاره به تعداد کثیر خیرین اصفهانی تصریح کرد: 
زیباترین لحظه زندگي لحظه ای است که از خود و 
منافع خود گذشته و به دیگران فکر و کمك کنیم 
و خوشبختانه در کشــور باالخص  اصفهان  خیرین 
بسیار زیاد هســتند، اگر چه گمنام اندکه این خود 
از خصائص خیرین است و من آثار آنها را در گوشه 
گوشه اصفهان دیده و می دانم که خیرین اصفهانی 
حتی جان خود را نیز در این راه می دهند تا نشــان 
دهند این موضوع چقدر مهم اســت. وي در پایان 
ضمن تشکر از دست اندر کاران این جشنواره گفت: 
امیــدوارم این قدم خیر بتوانــد در ارتقای فرهنگ 
بهداشت و پیشــگیري و گســترش فرهنگ خیر 
نقش موثر و بي بدیلي داشــته باشد. گفتنی است 
در این جشــنواره بیش از 900 اثــر در قالب چهار 
بخش فیلمنامه، فیلم داســتانی و مستند شرکت 

داده شد که در بخش داســتانی 372 اثر، در بخش 
مســتند 2۱۶ اثر، در بخش فیلمنامــه 275 اثر و 
در بخش دانش آموزی ۶0 اثر در جشــنواره حضور 
داشتند. همچنین فیلم های منتخب این جشنواره 
 در سه سالن سینمایی ســوره و چهارباغ و سعدی 

اکران شد.
در حاشــیه جشــنواره، دو کارگاه بــا موضوعات 
بررســی مولفه های اجتماعی موثر بر ســالمت در 
آثار سینمایی و سینمای اجتماعی تصویر و آستانه 
تحمل مخاطب برگزار شد و در پایان این مراسم از 

آثار برتر این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

کار خیر در حوزه سالمت فقط ساخت و ساز و خرید دارو نیست
  وزیر بهداشت در اصفهان بیان کرد:  

اجراييه
7/481 شماره اجراييه:9710423743800088  شماره پرونده:9709983743800067 
شــماره بايگاني شــعبه:970070 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
1397009000930092 و شماره دادنامه مربوطه 9709973743800425 محكوم عليهم 
1- عبداهلل فرزند قدرت اهلل2- اعظم فرزند قدرت اهلل 3- اکرم فرزند قدرت اهلل 4- اسداهلل  
فرزند قدرت اهلل5- حبيب اله  فرزند قدرت اهلل6- اختر فرزند قدرت اله7-سيف اهلل فرزند 
قدرت اهلل8- نصراله  فرزند قدرت اله شهرت همگي جوان بخت بادي 9- يداهلل جوان بخت  
فرزند قدرت اهلل محكوم اند به محكوميت خواندگان رديف اول تا نهم به حضور در دفترخانه 
و انتقال ســند مالكيت ميزان 1500 متر مربع از پالک ثبتي 1035 فرعي از 159 اصلي در 
حق خواهان ها »به نسبت مساوي« 1- اعظم سبزبخت فرزند نوراله 2- اشرف سبزبخت 
فرزند نوراله هر دو به نشاني استان اصفهان شهرستان نطنز شهر بادرود شهرک رجايي خ 
شورا  3- مريم سبزبخت فرزند نوراله به نشاني استان اصفهان شهرستان نطنز شهر بادرود 
شهرک آزادگان روبروي دادگاه 4- فرزانه سبزبخت فرزند نوراله به نشاني استان اصفهان 
شهرستان نطنز شهر بادرود شهرک رجايي کوي بهار 2 با وکالت فاطمه محمدياني فرزند 
ذبيح اله به نشاني اصفهان نطنز بلوار طالقاني خ شــهيد کريمي دفتر وکالت محمدياني و 
نيز پرداخت هزينه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 525/000 ريال و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه در حق محكوم لهم 3- پرداخت هزينه اجرايي در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و 
اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به 
نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه 
شــش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل 
توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(.

 م الف: 270032 شعبه اول دادگاه عمومي بخش بادرود )506 کلمه،5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/499 شماره ابالغنامه: 9710103749107338 شماره پرونده: 9609983749200795 
شماره بايگانی شــعبه: 970604  در خصوص پرونده کالسه 970604 ج حسب شكايت 
خليل محمدی عليه محمد نقی تبعه افغانســتان بــه اتهام تهديد به قتــل که برای روز 
1397/09/21 ســاعت 11 صبح وقت رســيدگی تعيين گرديده و متهــم فوق مجهول 
المكان می باشد لذا دادگاه به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب را برای 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می نمايد تا متهم در جلسه دادگاه حاضر 
 گردد ضمنا در صورت عــدم حضور دادگاه وفق مقررات قانونــی اتخاذ تصميم می نمايد. 
 م الف:271045 شــعبه اول دادگاه عمومی)جزايی( شهرســتان دهاقان )99 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

7/500 آقای رضا بهروزی دارای شناسنامه شماره 4260283308 به شرح دادخواست به 

کالسه 584/97 ح ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان گل بس جاللی نژاد به شناســنامه 3981 در تاريخ 1397/7/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- افروز رخشان فر فرزند 
محمد به شماره ملی 4260631721 متولد 1318 صادره از گچساران مادر 2- علی بهروزی 
فرزند داراب، ش.ش 2130 متولد 1345 صادره از شيراز )همسر متوفی( 3- ايمان بهروزی 
فرزند علی، ش.ش 4260017810 متولد 1368 صادره از گچساران )پسر متوفی( 4- رضا 
بهروزی فرزند علی، ش.ش 4260283308 متولد 1377 صادره از گچساران )پسر متوفی( 
5- پروين بهروزی فرزند علی، ش.ش 4260223232 متولد 1374 صادره از گچســاران 
)دختر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری می باشــد.  اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 271360 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان )192 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

7/501 شماره ابالغنامه: 9710103749107225 شماره پرونده: 9709983749100441 
شماره بايگانی شعبه: 970822 خواهان آقای حجت اله يوسفی فرزند خيراله دادخواستی به 
طرفيت خواندگان الهام حياتی و مختار نور افشان و بهرام شيروانی به خواسته مطالبه مبلغ 
1/500/000/000 ريال بابت يک فقره چک مطرح که به اين شعبه )اصفهان شهرستان 
دهاقان بلوار گلستان خيابان حافظ 1 دادگستری شهرستان دهاقان( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 970822 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/08/30 ساعت 9/30 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن احدی از خواندگان به نام الهام حياتی و 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 
دادگاه حاضر گردد.  م الف:271326 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان )163 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/502  خواهان آقای هوشنگ امانی دادخواستی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی 
خودروی سواری پژو به شماره 67-348 ب 22 مقوم به يكصد و هشت ميليون ريال و هزينه 
دادرسی به انضمام کليه خســارات قانونی، به طرفيت خوانده جواد مظفری به شورای حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان تيران و کرون تسليم نموده که پس از ارجاع به شماره 633/97 
ثبت گرديده و وقت دادرسی به تاريخ 97/9/3 ساعت 10/30 صبح تعيين گرديده عليهذا 
چون خوانده مجهول المكان دارای آدرس و نشانی معينی نمی باشد به تقاضای خواهان به 
دستور رئيس شورا برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک بار در روزنامه زاينده 
رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به 
دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در 
جلسه دادرسی تعيين شده حضور يابد بديهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسيدگی نموده و تصميم شايســته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط يک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:271649 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف تيران )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/503  آقای محمود غالمی بادی فرزند حســين باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 498/97 به اين شورا چنين اشعار 
داشته است که شادروان حســين غالمی بادی فرزند محمد در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- حميده حسنيان فرزند مسلم به شماره 
شناسنامه 109، 2- محمود غالمی بادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 71، 3- مسعود 
غالمی بادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 18، 4- محمد غالمی بادی فرزند حسين به 

شماره شناسنامه 4151، 5- بتول غالمی بادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 3971 ، 
6- عليرضا غالمی بادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 31، 7- مريم غالمی بادی فرزند 
حسين به شماره شناســنامه 45، 8- اعظم غالمی بادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 
134، به جز افراد فوق الذکر وارث ديگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در يكی از روزنامه های 
کثيراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 271513 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل اختالف بادرود)196 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/504  مرجع رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر، شماره پرونده: 25/97 
شماره و تاريخ دادنامه: 216-97/7/10 ، خواهان: آقای غالمرضا حصومی فرزند اسحاق به 
نشانی فريدونشهر خ شريعتی ک شهيد محمد عراقی پ 5، خواندگان: 1- آقای رضا کاتبی 
فرزند قلی به نشانی فريدونشهر وحدت آباد 2- عبدالرضا سليمانی فرزند ابوالفضل هر دو به 
نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه )انتقال سند( گردشكار: به تاريخ 97/7/10 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر تشكيل است. شورا با توجه 
به اوراق و محتويات پرونده پايان رســيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای شورا: در خصوص دعوی آقای غالم رضا حصومی فرزند اسحاق به طرفيت 
آقايان 1- رضا کاتبی فرزند قلی 2- عبدالرضا سليمانی فرزند ابوالفضل به خواسته الزام به 
انتقال سند رسمی خودرو سواری پيكان به شماره انتظامی 218 ب 27 ايران 43 به انضمام 
مطلق خسارات وارده با عنايت به دادخواست تقديمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
در خصوص آخرين مالک خودرو، تصوير قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اينكه 
خوانده رديف اول به وقوع عقد بيع اقرار نموده و با توجه به استعالم به عمل آمده از پليس 
راهور که مالكيت خوانده دوم را تائيد نموده اســت لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به رديف دوم حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی 
فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 626/250 ريال بابت هزينه دادرسی و نيز حق الوکاله 
وکيل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی بوده 
و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فريدونشهر می 
باشد. م الف: 270569 شعبه دوم شورای حل اختالف فريدونشهر )334 کلمه، 3 کادر(

ابالغ راي
7/329 کالسه پرونده: 96-595 شماره دادنامه: 9709976805300187 مرجع رسيدگي: 
شعبه 53 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت به مديريت آقاي هادي اخالقي 
با نمايندگي آقاي هادي حطيم با وکالت خانم فهيمه عصاچي به نشاني اصفهان چهار راه 
پليس ابتداي خيابان توحيد جنوبي مجتمع تابان طبقــه اول واحد 1، خواندگان: 1- علي 
الشوري به نشاني مجهول المكان 2- اميد مستعاني به نشاني شهر اصفهان خيابان فلكه 
ارتش خ ارتش بن بســت کاج پالک 416 طبقه همكف کدپســتي 8174754777، راي 
قاضي شــورا: در خصوص دعوي بانک ملت به مديريت آقاي هادي اخالقي به نمايندگي 
آقاي هادي حطيم با وکالت خانم فهيمه عصاچي به طرفيت آقايان علي الشــوري و اميد 
مستعاني بخواسته مطالبه مبلغ 54/220/172 ريال مستندا به قرارداد 930291218/64 
به انضمام خســارات تاخير تاديه طبق قرارداد تنظيمي روزانه مبلغ 23/368 ريال از تاريخ 
تقديم دادخواست تا زمان وصول و مطلق خسارات دادرســي و حق الوکاله وکيل به مبلغ 
54/220/172 ريال بدواً صدور قرار تامين خواسته و اجرا قبل از ابالغ وفق بند ج از ماده 108 
و 117 قانون آيين دادرسي مدني بدين شرح که وکيل خواهان مطابق دادخواست تقديمي 
اظهار نموده خوانده رديف اول تسهيالتي از بانک دريافت نموده و خوانده رديف دوم ضمانت 
آنرا برعهده گرفته لكن در سررسيد مقرر هيچ يک از خواندگان به تعهد خود عمل ننموده اند 
لذا تقاضاي محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 54/220/172 و خسارت تاخير از تاريخ 

تقديم دادخواســت را دارم علي ايحال شــورا با عنايت به تصوير مصدق تسهيالت وام به 
شماره 93291218/64 و با توجه به اظهارات وکيل خواهان در جلسه رسيدگي و عدم حضور 
خواندگان علي رغم ابالغ قانوني و نظريه کارشــناس محترم دادگستري که مويد مطالب 
فوق مي باشد و مصون از اعتراض طرفين مانده اســت لذا شورا دعوي مطروحه را مقرون 
به صحت دانسته و به استناد مواد 10 الي 219 الي 225 و 1328 و 230 قانون مدني و مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آيين دادرسي مدني و قانون وصول مطالبات بانكي بدون ربا 
مصوب سال 65 و قانون وصول مطالبات بانک منصوب سال 63 و قانون اعطاي تسهيالت 
بانكي مصوب ســال 86 حكم بر محكوميت خواندگان به نحو تضامني به پرداخت مبلغ 
54/220/172 ريال بابت اصل خواسته 1/977/750 ريال هزينه دادرسي و 2/500/000 
ريال بابت هزينه کارشناســي و مبلغ 240/000 ريال بابت هزينه نشر آگهي و حق الوکاله 
وکيل طبق تعرفه قانوني و در خصوص خســارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
96/2/30 از قرار روزانه 21 درصد وفق قرارداد )روزانه 23/360 ريال( تا زمان صدور حكم 
صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي 
اصفهان مي باشــد.   م الف:248236  شعبه 53 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره سه( )449 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/509 شماره: 1184/97 حل11  مرجع رسيدگی: شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 08:45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/08/29 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی ، نام پدر: 
عبدالرضا ، نشانی: خمينی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی ناصری ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 251736 رئيس شعبه يازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر)177 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت 

7/510 شــماره: 970720671781506 ، تاريــخ: 1397/07/22 خانم صديقه ســدهی 
ورنوسفادرانی فرزند جعفر به اســتناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی است که ســند مالكيت نيم دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
شماره 116/466 واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 400 دفتر 
36 امالک ذيل ثبت 22798 بنام مرادعلی چوبداران ورنوســفادرانی فرزند غالمرضا ثبت 
و صادر و تســليم گرديده است و به موجب سند رسمی شــماره 67622 - 1369/06/30 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 خمينی شــهر به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری 
هم انجام نشــده نحوه گم شــدن يا از بين رفتن بعلت جابه جايی مفقود شده است. چون 
درخواســت صدور المثنی ســند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعــی انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهی ذکر شــده( نسبت به آن يا وجود ســند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به ايــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن 
ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارايه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارايه نشــود المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 269260 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شهر )234 

کلمه، 2 کادر(

حدیث زاهدی
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 گزینه نخست »بوفون«
 برای کسب توپ طال

جیان لویجــی بوفون، ســنگربان باتجربه پاری 
سن ژرمن درباره گزینه 
نخســت خود برای 
کسب توپ طالی 
ســخن   ۲۰۱۸
هــم  گفــت.او 
تیمی جوان خود را 
شایســته کسب توپ 
طال ۲۰۱۸ می داند.سنگربان ایتالیایی پاری سن 
ژرمن گفت: در ایتالیا »امباپه« را با ســتاره های 
بزرگی چون دل پیرو، روبرتو باجو و توتی مقایسه 
می کنند؛ اما من باید بگویم که این بازیکن جوان 
استعدادی عجیب دارد. او توانایی هایی دارد که 
به نــدرت در یک بازیکن دیــده ام. از نظر من، او 
شایسته ترین بازیکن برای کسب توپ طالست.

بوفون ادامه داد: امباپه، بــا توانایی هایی که دارد 
می تواند در هر دیداری سرنوشت ساز ظاهر شود و 
نتیجه بازی را تغییر دهد. من او را شایسته کسب 
توپ طالی ۲۰۱۸ می دانــم و نمی توانم خالف 

چنین چیزی را بر زبان آورم.

 نزدیک شدن »ونگر«
 به بایرن مونیخ

یک روزنامه فرانســوی از نزدیک شــدن آرسن 
ونگر به نیمکــت بایرن 
مونیخ خبر داد.بایرن 
مونیخ بــا هدایت 
نیکو کــواچ، فصل 
جدید رقابت های 
بوندس لیگا را ناامید 
کننده آغاز کرده است.
بایرن در ۴ دیدار اخیر خود موفق به پیروزی نشده 
و با صدر جدول رده بندی ۴ امتیاز اختالف دارد.

قرار است که باشــگاه بایرن مونیخ نشستی را با 
حضور کارل هاینس رومنیگه رییس اجرایی، اولی 
هوینس رییس باشگاه و حسن صالح حمیدزیچ 
مدیر ورزشــی برگزار کند تا دربــاره آینده این 
باشگاه و وضعیت کنونی آن صحبت شود.روزنامه 
»لوپاریزین« تاکید کرد که آرســن ونگر گزینه 
جدی مدیران بایرن مونیخ برای جایگزینی کواچ 
است و احتمال دارد که این مربی باتجربه فرانسوی 
به عنوان سرمربی جدید بایرن انتخاب شود.ونگر 
پیش از این به ستایش از بایرن مونیخ پرداخته و 
احتمال حضور در این تیم آلمانی را بعید ندانسته 

بود.

 بازیکن سابق بارسلونا 
و ارتباط با گروه تروریستی

توران به اتهام ارتباط با »فتح ا... گولن« شهروند 
ترک تبار ساکن آمریکا 
که به عنــوان رهبر 
گروهی کــه آنکارا 
آن را »تروریست« 
مــی دانــد، تحت 
تعقیب قــرار دارد؛ 
مورد بازجویــی قرار 
گرفت.اداره دادســتانی کل استامبول تحقیقات 
خود را در خصوص ادعاها مبنی بر ارتباط توران، 
»امره بلوز اوغلو« بازیکن تیم فنرباغچه و »اوکان 
بوراک« بازیکن اسبق تیم ملی ترکیه و همچنین 
»بولن کورکماز« مدیر فنی باشگاه آنتالیااسپور 

این کشور آغاز کرده است.
 براســاس گزارش روزنامه وطن ترکیــه، افراد 
مذکور مضنون به »عضویت در گروه فتو )سازمان 
 تروریســتی فتوحیســت(« یا »عــدم عضویت
  در این گروه اما همــکاری آگاهانه و داوطلبانه« 
 بــا آنهــا هســتند؛ اتهاماتــی کــه همچنان 
توسط مقامات ترکیه در حال پیگیری و بررسی 

است.

مشارکت »مسی« در ساخت 
بیمارستان اطفال اروپا

 لیونل مسی، ســتاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا 
با حضــور در مراســم 
افتتــاح بزرگ ترین 
ن  ســتا ر بیما
مخصــوص اطفال 
ســرطانی اروپــا 
در بندر بارســلونا از 
مشارکت ویژه اش در 
این پروژه پرده برداشــت.این پــروژه بزرگ که 
قصد دارد کودکان سرتاسر دنیا را پذیرش کند، 
گنجایش نگهداری ۴۰۰ هزار بیمار را دارد و قرار 
اســت بخش ویژه ای برای تحقیقات دانشمندان 
داشــته باشــد تا راه های جدیدی برای درمان 
ســرطان اطفال کشف شود. ســاخت این مرکز 
نیاز به 3۰ میلیون یورو بودجه داشت که به لطف 
مشارکت ستاره بارسلونا خیلی زود ۲7 میلیون 

یوروی آن جمع آوری شد. 

سوغات جاکارتا  به روستای همام رسید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 خطر کسر امتیاز
 از پدیده رفع شد

علیرضا رشیدیان، اســتاندار خراسان رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار نود اعالم کرد با کمک مدیران 
صنعتی استان مبلغ بدهی به »پراهیچ« تامین و 
خطر کســر امتیاز از پدیده رفع شد. بدین ترتیب 
در صورت صحــت این ادعا خطر کســر امتیاز از 

صدرنشین لیگ برتر رفع شد.

پای خداداد عزیزی به بوکس 
باز شد!

فیلم »اســنیف« به کارگردانی فرناز امینی جزو 
آثاری اســت که به نمایندگی از ایــران در رقابت 
فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی میالن ایتالیا 
)FICTS( حضور خواهد داشــت. انوشــیروان 
محسنی، ملیکا شــریفی نیا، نیما شاهرخ شاهی، 
ســحر زکریا، ســارا منجزی پور، پوریا حیدری، 
خداداد عزیزی، آتیال حجازی و... بازیگران این فیلم 
را تشکیل می دهند.»اسنیف« از معضالت ورزش 
بوکس و مشــکالت اجتماعی و پارتی های شبانه 
و مصرف کوکایین در بین جــوان هایی که امروز 
به این دام گرفتار شــده اند، می گوید.انوشیروان 
محســنی، بازیگر نقش اصلی این فیلم اســت. او 
 MMA در کنار بازیگری، ورزشــکار در رشته های
و بوکس تایلندی اســت که چهار دوره قهرمانی 
در اروپا را تجربه کــرده و در کنار آن نیز، صاحب 
افتخاراتی در سینمای ایران و فستیوال های بین 

المللی شده است.

سرقت کابل های ورزشگاه 
الغدیر

 مســئوالن ورزشــگاه الغدیر اهواز متوجه شدند 
حدود ۱۰۰ متر از کابل های این ورزشگاه به سرقت 
رفته اســت. در این باره گفته می شود چند روزی 
اســت در اهواز کابل دزدی زیاد شده و ظاهرا این 
موضوع به ورزشــگاه غدیر هم رســیده است. به 
سرقت رفتن کابل های ورزشگاه، برگزاری دیدار 
استقالل خوزستان و پارس جنوبی جم را به حاشیه 
برد؛ اما با تالش مسئوالن خوزستان و شهر اهواز 
این کابل ها جایگزین شد تا مشکلی برای برگزاری 

این بازی وجود نداشته باشد.

در حاشیه

باپیگیری ورزشکار اصفهانی؛
 سوغات جاکارتا 

به روستای همام رسید
علیرضا مختاری، ورزشکار اصفهانی و دارنده نشان 
طالی مسابقات پرتاب وزنه و نشان برنز مسابقات 
پرتاب دیسک بازی های آســیایی جاکارتا، پس 
از کســب این دو نشان ارزشــمند برای کاروان 
ایران، درخواست جالبی از وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی کشــورمان داشت.مختاری 
خواسته بود تا وزیر بهداشت دو مدال او را بگیرد و 
به جای آن دو آمبوالنس به روستای همام تحویل 
دهد؛ درخواســت عجیبی که بازتاب فراوانی در 
فضای مجازی داشت. اما ماجرای این درخواست 
عجیب ورزشکار اصفهانی چه بود؟ چندی پیش 
این ورزشــکار نیاز به حضور اورژانس داشته، اما 
اورژانس نتوانسته در روستای همام حضور داشته 
باشد؛ چرا که فاصله پایگاه اورژانس با این روستا 
زیاد بوده است.روز  پنجشنبه و در حاشیه حضور 
وزیر بهداشــت در اصفهان، این ورزشکار مجدد 
پیگیر درخواست خود شده بود که وزیر بهداشت 
در این باره گفت: طی صحبت های انجام شده با 
مســئوالن ذی ربط قول یک دستگاه آمبوالنس 
برای این روســتا از جانب وزارت بهداشت داده 
شد که در اســرع وقت کارهای اداری آن انجام 

خواهد شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

 برانکو: امسال همه جام ها را 
می خواهیم

  عکس روز

توضیحات اینستاگرامی »انصاری« درباره شادی گلش
محمد انصاری در اینستاگرامش نوشت: امروز توی رختکن، قبل بازی سید علی آقای سجادی، 
تیشرتی که عکس شهید »محمد تقی سالخورده« را در دست داشت به چند تا از بچه ها پیشنهاد 
داد که زیرلباسشون بپوشن. بعضی ها چون تیشرت دیگه ای رو داشتن نتونستن بپوشن، علی آقا 
که دید کسی رو پیدا نمی کنه پیشنهادش رو بهم داد، منم با خنده بهش گفتم علی آقا مسخره نکن 

ما که گل نمی زنیم. ) انصاری تک گل دیدار پرسپولیس _  نود  ارومیه را به ثمر رساند.(

قلعه نویی: کنترل کی روش 
از دست وزرات و فدراسیون 
خارج شده؛ وقتی به من اهانت 

می کردند پروین کجا بود؟

سفارش باشکوه برانکو به 
شاگردانش، هر چهار جام لطفا

 مهدوی کیا بهترین مدافع 
تمامی ادوار جام ملت های آسیا 

شد

خبر  عجیب روزنامه پرتغالی:
»کی روش« گزینه سرمربیگری مراکش است! 

روزنامه »ابوال« پرتغال درباره وضعیت کارلوس کی روش با تیم ملی فوتبال ایران نوشــت: » کی روش در حال 
حاضر تمام تالش خود را به کار بسته تا تیم ملی ایران را برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا 
که سال ۲۰۱۹ در امارات برگزار می شود، برساند. همه اینها نشان دهنده پایان کارش با فدراسیون فوتبال ایران 
 است. نام این مربی پرتغالی برای سرمربیگری در چند تیم مطرح شده است. رسانه های مکزیکی اعالم کرده اند که 
کی روش یکی از دو کاندیدای نهایی این تیم است، همچنین فدراسیون فوتبال مراکش نیز به کار با کی روش 
عالقه مند اســت. مراکش در حال حاضر در جام ملت های آفریقا حضور دارد؛ اما خبرهایی از جلســه رییس 
فدراسیون مراکش با سرمربی تیم ملی این کشور منتشر شده  که ممکن اســت به قطع همکاری با این مربی 

انجامد.«

پایان کار انصاری فرد با تیم المپیاکوس؛
ستاره تیم ملی منتظر ویزای انگلیس است

صفحه رسمی باشگاه فوتبال المپیاکوس یونان در شبکه های اجتماعی اعالم کرد که کریم انصاری فرد همزمان با 
بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی از فهرست تیم المپیاکوس کنار گذاشته شد تا به تیم ناتینگهام فارست بپیوندد و 
همچنان منتظر دریافت ویزای کار انگلیس است به همین  خاطر او هنوز نمی تواند با تیمش در انگلیس تمرین کند.

در ادامه این خبر آمده است: انتظار می رود در روزهای آینده تصمیم نهایی درباره صدور ویزای کار انگلیس برای 
کریم انصاری فرد اتخاذ شود. در صورت لغو درخواست کریم انصاری فرد، این ملی پوش ایرانی به تیم دیگری خواهد 
پیوست.انصاری فرد پس از فسخ قراردادش با تیم المپیاکوس یونان قرار بود ظرف کمتر از چند روز برای پیوستن به 
تیم ناتینگهام فارست راهی انگلیس شود. حتی سرمربی اسپانیایی این تیم نیز ابراز امیدواری کرده که انصاری فرد 
هر چه سریع تر در تمرین های ناتینگهام فارست حضور یابد؛ تیمی که متعلق به مالک باشگاه المپیاکوس یونان است.

ســومین دوره بازی های المپیک جوانان در بوینس آیرس آرژانتین خاتمه یافت و کاروان ورزشی 
 جمهوری اســالمی ایران در مجموع با ۱۴ نشان شــامل 7 مدال طال، 3 نقره و ۴ برنز و صعود ۱7 
پله ای نســبت به دوره قبل در رده هفتم این بازی ها جای گرفت. کاروان ورزشی کشورمان در این 

دوره از بازی ها با ۴۹ ورزشکار در ۱7 رشته ورزشی  حضور داشت. 
شمشیر بازی)یک(، دوومیدانی)3(، بسکتبال ســه نفره)۴(،  تکواندو)۶(،  بوکس)۱( ، کشتی آزاد 
و فرنگی)۴(،  وزنه برداری)۲(، سوار کاری )۱(، کاراته )۵(، جودو)۲(، شنا)۱(، قایقرانی رویینگ و 
کانوکانادایی)3(، تنیس روی میز )۱(، ژیمناســتیک)۱(، تیراندازی)۲(، فوتسال)۱۰( و تیراندازی 

باکمان)۲ ورزشکار( ترکیب کاروان اعزامی ایران به بوینس آیرس را تشکیل می داد. 
ایران در اولیــن دوره بازی هــای  المپیک جوانان ۲۰۱۰ که در  ســنگاپور برگزار شــد با  ۲ طال،  
۲ نقــره و یک مدال برنز  در رده بیســت و ششــم و در دومیــن دوره بازی هــای المپیک جوانان 
 ۲۰۱۴ که در نانجینگ چین برگزار شــده بود با 3 طال و 3 مدال برنز در رده بیســت و چهارم قرار 

گرفت.
این در حالی است که کاروان ورزشی کشورمان در ســومین دوره بازی های المپیک جوانان ضمن 
کسب رکورد تاریخی مجموع ۱۴ مدال برای نخستین بار در رشته ژیمناستیک و کاراته)نخستین 
حضور( موفق به کسب مدال شــد و نکته قابل توجه آنکه با ۱7 پله صعود نسبت به دوره قبل که در 
رده بیست و چهارم مدال آوری قرار گرفته بود، در این دوره  از بازی ها با ۱7 پله صعود در رده هفتم  
رنکینگ مدل آوری و باالتر از آمریکا جای گرفت. علی اشــکوریان، محمد خسروی و یلدا ولی نژاد 
از تکواندو، امیر ده بزرگی و محمدنصرتی از کشــتی فرنگی، علیرضا یوسفی از وزنه برداری و نوید 

محمدی از کاراته به مدال طال دست یافتند.

رکورد تاریخی ایران در مسابقات المپیک جوانان

استقبال کمرنگ هواداران پرسپولیس از بازی این تیم مقابل 
نود ارومیه در جام حذفی اگرچه قابل پیش بینی بود؛ اما باعث 
دلخوری سیدجالل حســینی شده اســت. او انتظار داشت 
طرفداران پرسپولیس روز پنجشنبه به استادیوم آزادی بیایند 
و تیم را تشویق کنند. حسینی بعد از پایان بازی گالیه هایش را 

از هواداران بیان کرد: مشخص بود وقتی ما مدتی است که بازی 
نکردیم، این اتفاق پیش می آید.از تماشاگرانی که امروز آمدند 
تشــکر می کنم اما آنهایی که نیامدند فریب خوردند و بعدها 
مشخص می شود به ضرر تیم است؛ چرا که »منشا« مصدوم شد، 
کمال مصدوم شــد، امید و ماهینی مصدوم هستند. 4 مصدوم 
داریم و من می دانم اگر امروز تماشاگر می آمد؛ بازیکنان جوانی 
که بازی کردند می توانستند در این شرایط خودشان را آماده تر 
کرده  و این شرایط را درک کنند ولی متاسفانه نیامدند و اگر روز 

بازی با السد استادیوم پر شود، مطمئن هستم بازیکنان جوان 
نمی توانند راه بروند و نمی شــود از آنها انتظار داشت. فریبی 
است که تماشاچیان خوردند، من در تلویزیون و مصاحبه هایم 
این را  گفته بودم . تماشاچیان مان هیچ ارزشی برای این بازی 
قائل نبودند، مشکلی از بابت ما نبود، تمام تالش مان را کردیم 
و می دانیم که هرروز خســته تر می شویم تا هفته پیش 5 نفر 
بودیم و وقتی 5 نفر تمرین می کنند چه انتظاری دارید؟ امیدوارم 

تماشاچیان مان بیشتر ما را حمایت کنند.

انتقاد سیدجالل؛
 هواداران ما ارزش قائل نبودند!

 مدیر کل اداره ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
به مناســبت هفته تربیت بدنی و ورزش 
با اشــاره به آمار نتایج جشــنواره شهید 
رجایی گفــت: اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان در این جشنواره با دریافت 
شاخص های درخشــان به مقام سوم این 

جشنواره در استان رسید.
محمد ســلطان حســینی اظهار کرد: اداره کل 
ورزش استان نسبت به ســال ۸۲ از 3۸3 امتیاز 
به ۱۸۰۲ امتیاز در ســال ۹۶ در جشنواره شهید 
رجایی رسیده و رشد ۶ برابری را شاهد بوده است 
و از دید معاونت های وزارت ورزش و جوانان رتبه 

اول در کشور را کسب کردیم.
وی  افزود : در سال ۹۲ استان اصفهان هزار و ۱۰۰ 
مقام مختلف در رقابت های متفاوت را کسب کرد 
و امروز آمار مقام های به  دســت آمده استان به 3 
هزار و 7۰۰ عنوان قهرمانی رســیده است که در 
این زمینه استان رشــد ۵/3 برابری را در کسب 

مقام های مختلف به  دست آورده است.
مدیر کل ورزش و جوانان ادامه داد: در بازی های 
آســیایی اینچئون ۲۰۱۴ حدود ۴۰ ورزشکار از 
استان عازم مسابقات شــدند؛ اما با تدابیری که 
اندیشیده شد اعزامی های استان برای رقابت های 

آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ به ۸۰ تن رسید.
سلطان حســینی،  دربــاره اهــدای جوایــز به 
مقام آوران مسابقات آســیایی بیان کرد: پیش از 
اعزام ورزشکاران، اداره کل با هدایایی ورزشکاران 
را بدرقه کرد؛ با توجه بــه تعداد باالی مقام آوران 
اصفهانــی مقــداری دچار مشــکل شــدیم، با 
اســتانداری اصفهان مذاکراتی انجــام داده ایم و 
تصویب شــد به دارندگان مدال طال ۵۰ میلیون 
تومان، مدال نقــره 3۰ میلیون تومــان و مدال 
برنز ۲۰ میلیون تومــان جوایز اســتانی تقدیم 

شــود.وی در خصوص 
ورزشــی  مشــکالت 
استان گفت: مشکالت 
ورزش اســتان ملزم به 
شاخص ســازی است، 
بدون شاخص ســازی 
امــکان صحبــت در 
خصــوص مباحث کلی 

ورزش استان وجود ندارد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت هزار و 37۰ باشــگاه در استان اصفهان 
گفت: نسبت به سال های گذشته ۹۰۰ باشگاه به 

عدد فعلی اضافه شده است.
وی  در خصوص لــزوم تقویت زیرســاخت های 
ورزشی اســتان افزود : تقویت زیرساخت ها امری 
ضروری است؛ کودک ۴ ســاله اصفهانی توانست 
با بهر ه گیری از خانه های روستایی که توسط اداره 
کل تاسیس شــده بود به مقام جهانی برسد.وی 
همچنین بیان کرد: قانــون ما را ملزم به واگذاری 
اماکن ورزشی کرده اســت و از این طریق باعث 

جذب درآمد برای اداره 
کل ورزش و جوانــان 
اســتان شــده است و 
همین جــذب درآمد 
کمک می کند تا 3۲۸ 
مورد از اماکــن نیمه 
تمام ورزشی استان تا 
دو سال آینده تکمیل 
شــود. مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان  
ادامه داد: برای تکمیل پروژه های ناتمام ورزشی 
استان اعطای تســهیالت خاصی در نظر گرفته 
 شــده و حتی اجازه ورود بخش خصوصی صادر 

شده است.
 سلطان حســینی در خصوص عملکرد معاونت 
حقوقــی اداره کل ورزش و جوانان در ســال ۹۶ 
عنوان کرد: سال گذشــته با تالش واحد حقوقی 
اداره کل، ۴ قطعه زمین توســط اداره آزاد شده 
که تنها یکی از این زمین ها ۶۲7 مترمربع وسعت 

داشته است.
سلطان حســینی ادامه داد: تعــداد پروژه هایی 

که تا پایان ســال به  بهره برداری خواهد رســید، 
مشخص نیســت و به میزان اعتبارات تخصیص 
یافته بســتگی دارد، با این وجود حدود ۵۰ پروژه 
در اســتان به  بهره برداری خواهد رســید.وی در 
خصوص آمار سرانه ورزشی استان گفت: در حال 
حاضر هر شهروند اصفهانی ۴۶ سانتی متر سرانه 
ورزشی در اختیار دارد که برای رسیدن به میزان 
اســتاندارد نیاز به تکمیل ۶۰ سالن چند منظوره 

در استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به  
قانون عدم استفاده از بازنشستگان در هیئت های  
مختلف و اداره کل ورزش و جوانان اذعان کرد: در 
این قانون تفاســیر مختلفی وجود دارد، برخی از 
اعضا معتقد هستند رؤســای هیئت ها شامل این 

قانون نمی شوند.
وی ادامه داد: تا ۲۵ آبــان ماه فرصت برای اجرای 
این قانون باقی مانده اســت، با ایــن وجود قانون 
هرچه که بود در تمام ارکان وزارت ورزش عملی 
خواهد شد. وی  در خصوص میزان رضایت اداره 
کل از هیئت فوتبال اســتان اضافــه کرد: ابتدای 
امر در انتخــاب رییس هیئت هــای مختلف و یا 
حتی عزل دخالتی نداریم و باید گفت سیســتم 

فدراسیون فوتبال متفاوت است.
وی در ادامه در خصوص اکید بر سوال رضایت یا 
عدم رضایت از رییس هیئت فوتبال اصفهان پاسخ 
صریحی نداد و خود را به پدر یک خانواده تشبیه 
کرد که اگر فرزندش مرتکب اشتباهی شود به وی 

گوشزد می کند. 
وی  در خصوص فروش خاک های اضافی مجموعه 
نقش جهان و حواشــی آن نیز گفت: اداره ورزش 
خاک های اضافی مجموعــه نقش جهان را به یک 
کارگاه خصوصی فروخت، در ادامه مشخص شد 
کیفیت خاک بسیار نامساعد است، پس از نشانه 
عدم کیفیت خاک، خریــدار از اداره کل ورزش و 
جوانان شــکایت کرد که این پرونده به  سود اداره 

کل خاتمه یافت.

در انتخاب و عزل رییس هیئت ها دخالتی نداریم
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

برای تکمیل پروژه های ناتمام ورزشی 
استان اعطای تسهیالت خاصی در 
نظر گرفته شده و حتی اجازه ورود 
بخش خصوصی صادر شده است

سمیه مصور
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انتقاد آیت ا... مهدوی از انتصابات خاص در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

توصیه آیت ا... مظاهری به وزیر بهداشت: 
 با زبان نرم و رفتار نیکو 

دل مردم را به دست بیاورید
سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در 
جریان سفر به اصفهان با آیت ا... حسین مظاهری 
از مراجع تقلیــد و رییس حوزه علمیــه اصفهان 
دیدار کرد.آیت ا... مظاهــری در این دیدار، با تقدیر 
از تالش و فعالیت مســئوالن و خیران به ویژه وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، برای بهبود 
وضعیت سالمت و درمان مردم، خدمت رسانی به 
مردم را به خصوص در شرایط کنونی، کاری بزرگ و 
عبادت آمیز برشمرد و اظهار داشت: تعامل و ارتباط 
مسئوالن با مردم باید همراه با خوش رفتاری، گفتار 
نیکو، تواضع و مهربانی باشد.وی خاطرنشان کرد: 
طبق آنچه در تعالیم دینی بر آن تاکید شده، وقتی 
امکان رفع همه حوائج مردم نیســت و مشکالت 
بزرگ در زمان کوتاه قابل حل نمی باشد، مسئوالن 
دســت کم باید با زبان نرم و رفتار نیکــو، رفتاری 
متواضعانه از خود نشــان دهند و دل مــردم را به 

دست بیاورند.

انتقاد آیت ا... مهدوی از 
انتصابات خاص در اصفهان 

عضو مجلس خبرگان رهبری در آیین نخســتین 
سالگرد شهادت سردار شهید حســین آقادادی،  
برخی اتفاقات را ترویج بی عفتی دانســت و گفت:  
ببینید چقدر تفاوت هست بین شهدا و مسئوالنی که 
در این استان باید مجری قانون باشند، در حرکتی 
موتور برقی را افتتــاح می کنند ولی در کنار آن بی 
عفتی را ترویج می دهند.آیت ا... ســید ابوالحسن 
مهدوی اضافه کرد: بســیار ناراحت هستم، کسی 
که باید مجری قانون در اســتان باشــد می گوید 
اشــکالی ندارد و دختران هم بیایند موتور سواری 
بکنند، دوچرخه ســواری کم بود حاال آماده دیدن 
موتور سواری دختران باشند، این ترویج بی عفتی ها 
از ناحیه کسی اســت که باید مجری قانون باشند.

 وی تصریح کرد: کســی که باید به جامعه آرامش 
دهد ترویج بی بنــد و باری و بــی عفتی می کند، 
باید گفــت ای کاش اینجــا بودنــد و می آمدند 
 ســر قبر شــهیدان عذر خواهی می کردند و توبه 

می کردند. 
وی افزود: به جــای اینکه توبه کننــد به فکر این 
هستند 10 یا 15 نفر را فوری در منصب های خاص 

و مهم  استخدام کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری:

 درمحور پیاده راه چهارباغ 
الیه های تاریخی وجود نداشت

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهــان اظهار کــرد: تمــام مطالعــات طرح 
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی از جمله مطالعات 
باستان شناســی به صورت کامل با کمک میراث 
فرهنگی و با حضور شــبانه روزی کارشناســان 
باستان شناســی تهیه و از سوی شــهرداری اجرا 
شده است .حســین جعفری  در خصوص اخبار 
غیرواقعی درباره وجود الیه های تاریخی در مسیر 
پیاده راه چهارباغ تاکید کرد: قبل از انجام اقدامات 
عمرانی در چهارباغ باستان شناســی های الزم از 
سوی کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد و در 
محور پیاده راه چهارباغ الیه هــای تاریخی وجود 
نداشت؛ الیه های تاریخی در محور میانی چهارباغ 
عباسی وجود دارد که محفوظ شده و این موارد در 

گزارش های باستان شناسی ارائه شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان:

خیابان های اصفهان به صورت 
موضوعی نام گذاری می شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان در  
ارتباط با موضوعی کردن خیابان های شهر اصفهان 
اظهار کرد: به دنبال این هستیم که یک خیابان در هر 
منطقه را با توجه به کارکردهای شهرسازی و معماری  
و هویت های محله ای آن، موضوع بندی کنیم.وی 
ادامه داد: در این خیابان ها، فضایی ایجاد می شود 
که شــهروندان با توجه به کارکردهای آن استفاده 
بیشتری از محیط ببرند. وی افزود: خیابان تفریح، 
فرهنگ و هنر از جمله این موضوعات هســتند که 
قرار است با هماهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی اجرایی شود که نمونه آن در خیابان آزادگان 
در منطقه 13 در محله دستگرد به صورت آزمایشی 
در عید قربان ســال جاری به عنوان خیابان بازی 
نام گذاری شد و از تردد خودروها جلوگیری به عمل 

آمد تا فضای متناسب بازی کودکان قرار بگیرد .

ایمنا: حصه؛ محله ای در شرق اصفهان 
با کوچه هایی تنگ و باریک و پر از دست انداز و 
کودکانی که در میانــه این کوچه های خاکی، 
روزگار می گذرانند.کمتــر می توانی مکان 
عمومی یا فضای ســبزی را در این محله پیدا 
کنی. به جای فضای سبز زمین های بایری را 
می بینی که روزگاری زمین کشاورزی بوده اند، 
اما به خاطر کمبود آب رها شده و با هر وزش 
بادی حجمــی از خاک را بر ســر این محله 

می نشاند.
حصه، نــه ورزشــگاهی دارد نه مکانــی امن برای 
بازی کودکان ... تنهــا مأمن کــودکان برای بازی 
همین کوچه های تنگ و خاکی اســت؛ زمین های 
بالتکلیفی که شــب ها مکانی برای تجمع معتادان 
است... اینها گوشه ای از شــرایط زندگی در حصه 
از مناطق محروم و حاشیه نشــین شــرق اصفهان 
اســت. حصه را جاده اتوبان به دو محله شــمالی و 
جنوبی تقسیم کرده ؛ این محله با وجود اینکه به شهر 
اصفهان محلق شــده، اما از امکانات و خدمات اولیه 
شهری محروم است؛ اداره آب، برق، گاز و مخابرات 
ســال ها پیش هر کدام با فاصله زمانی جداگانه کف 
این کوچه ها را کنده اند، اما اهالی پس از گذشــت 
15 ســال از لوله کشــی گاز هنوز روکش مسطح و 
 یکدســتی از آســفالت را در کوچه های این محل

 ندیده اند.
کوچه های خاکی حصه در اولویت آسفالت 

است
علی شمسی، مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان در 
این باره می گوید: از سال 13۹۶ نیازها و کمبودهای 
حصه بررسی و شناسایی شده و جلسات متعددی نیز 
با نمایندگان استانداری، استاندار، شهردار اصفهان و 
معاونان وی برای رفع این معضالت برگزار شد تا در 
نهایت اصالح زیرساخت های محله حصه در اولویت 

برنامه ها قرار گرفت.
وی با بیان اینکــه یکی از کمبودهای بســیار مهم 
حصه، نبود شبکه فاضالب شهری بود و دفع فاضالب 
به صورت چاه استفاده می شــد، ادامه می دهد: در 

این راســتا با هماهنگی 
اســتانداری و اداره آب 
منطقــه چهــار اصفهان، 
مجوزهای حفاری فاضالب 
در منطقه حصه به صورت 
رایگان صادر شد؛ اداره آب 
و فاضالب تا اوایل تیرماه 
به طور کامــل در منطقه 

حصه شمالی مستقر بود؛ در ابتدا یک شبکه اصلی 
و به دنبال آن شــبکه فاضالب فرعی احداث شــد، 
 بنابراین شبکه فاضالب این محله به طور کامل اجرا

 شد.
شمســی خاطرنشــان کرد: این امر موجب شد که 
عملیات آسفالت کشی محله حصه به تعویق بیفتد، 
در این راســتا نوســانات در قیمت نیز موجب شد 
پیش بینی ها برای مقدار بودجه الزم آسفالت کشی 
تغییر کند، بنابراین در حال حاضر سطح کمتری در 
محله آسفالت خواهد شد. وی خاطرنشان می کند: با 
توجه به هماهنگی های انجام شده با استاندار و وزارت 
راه و شهرســازی حصه شــمالی به عنوان محله ای 
فرسوده شناخته شد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی 

از طریق ساماندهی بافت 
فرســوده به شــهرداری 
برای آسفالت کشی معابر 
کمک خواهد کــرد که با 
هماهنگــی دبیر ســتاد 
بــاز آفرینــی وزارت راه 
و شهرســازی عملیــات 
آســفالت ایــن محله به 

زودی آغاز شد.
معابر حصه ساماندهی می شود

حجت ا...غالمی، مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان از ارائــه امکانات و خدمات بــه این محله 
می گویــد: تمامی محله هایی که در شــهر اصفهان 
دارای بافت فرسوده است را شناسایی کرده ایم، این 
محله ها با مساحت های مشخص به تصویب رسیده 
است، آخرین محله ای که در کمیسیون ماده پنج به 
عنوان محله فرسوده مصوب شــد، حصه است، اما 
بالفاصله پس از دریافت اعتبارات بافت فرســوده، 

نخستین اعتبار را به محله حصه اختصاص دادیم.
وی با بیان اینکه امکانــات خیلی دیر به محله حصه 
آمد، اما سعی کردیم با نخستین اعتبارات را به این 

محله بیاوریم، ادامه می دهد: یکی از اقداماتی که قرار 
است در این محله انجام شود، ساماندهی معابر است 
که با کمک شهرداری و شهرداری منطقه 1۴ انجام 
خواهد شد؛ شهرداری زیرسازی و آماده سازی معابر 

و اداره راه و شهرسازی آسفالت را انجام خواهد داد.
فاز اول آسفالت حصه ظرف دو ماه آینده 

تکمیل می شود
امیر زاغیان، رییس اداره ســتاد بازآفرینی شهری 
درباره علت همــکاری وزارت راه و شهرســازی با 
شــهرداری اصفهان برای آســفالت حصه شمالی 
می گوید: هدف بازآفرینی شــهری، ارتقای کیفیت 
زندگی مردم و افزایش زیست پذیری شهری است که 
نوسازی محالت فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی، 
مناطق حاشیه نشــین و بافت های میانی فرسوده را 
شامل می شود. وی ادامه می دهد: مداخله در بافت، 
اصالح معابر، اصالح بدنه و آســفالت ابزار کار اداره 
ستاد بازآفرینی شهری برای ارتقای کیفیت زندگی، 
کاهــش نابهنجاری های اجتماعــی، اصالح رفتار، 
ارتقای بهداشت عمومی و بهداشت محیط در مناطق 
و محالت ذکر شده اســت، بنابراین حصه شمالی با 
این اقدام به محلی با زیســت پذیری بهتر برای همه 

ساکنان و کودکان تبدیل می شود.
زاغیان اضافه می کند: عملیات آسفالت معابر حصه 
با همکاری ارگان های مختلف و شهرداری در سه فاز 
انجام می شود؛ فاز اول به مدت دو ماه و قبل از بارش 
های اصلی تکمیل خواهد شــد؛ دو فاز دیگر نیز تا 
پاییز سال ۹۸ تکمیل می شود؛ همه این اقدامات در 
قالب برنامه جامع اقدام مشترک در بازآفرینی انجام 
می گیرد، بنابراین باید ارگان هایی مثل آب و برق و 
گاز که حفاری دارند فعالیت های خــود را به انجام 
رسانده باشند، سهم اداره ســتاد باز آفرینی شهری 
در وزارت راه و شهرسازی برای اتمام عملیات چهار 
درصد و 30 درصد از مسئولیت ها به عهده شهرداری 
است، اما با توجه به اولویت ویژه محله سهم عمده ای 
از آسفالت کشــی را اداره ســتاد بازآفرینی شهری 
بر عهده گرفته و به صورت هماهنگ با شــهرداری 

منطقه در حال اجراست.

سـال های دور از رفـاه!
   با تالش شهرداری و اداره کل راه سازی، حصه از محرومیت خارج می شود؛  

تمامی محله هایی که در شهر اصفهان 
دارای بافت فرسوده است را شناسایی 
کرده ایم، این محله ها با مساحت های 

مشخص به تصویب رسیده است

فقدان سند مالکیت 
7/511 شماره: 97006581773503 ، تاریخ: 1397/07/23 خانم رضوان حاج هاشمی 
فرزند عبدالصمد به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است 72 سهم مشاع از 7500 ششدانگ پالک شماره 139 فرعی از 103 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 323 صفحه 214 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 270695 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/512 کالســه پرونده : 1423/96 حل 1ـ  شــماره دادنامه: 983-  97/07/07 مرجع 
رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشــانی خیابان پاسداران مجتمع 
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان : نام و نام خانوادگی: محمد ربیعی ، نام پدر: 
شکراله نشانی: خمینی شهر سه راه معلم خ جانبازان معلم5 پ11 ، خوانده :مهدی خلیلی 
، نام پدر: مهران ، نشــانی مجهول المکان ؛ موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دادخواســت خواهان آقای محمد ربیعی فرزند شکراله به طرفیت 
خوانده مهدی خلیلی فرزند مهران به خواسته مطالبه مبلغ 52/300/000 ریال وجه یک 
فقره چک بانکی به شماره 14/703973-96/9/25 عهده بانک سپه به انضمام خسارت 
تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت 
در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده می باشــد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت 
ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده اســت دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مســتنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 52/300/000 ریال با احتســاب خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/700/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
 مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر 
می باشــد. م الف: 271261 علی اصغر ترابی قاضی شورای حل اختالف شعبه یکم 

خمینی شهر )282 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/513 شماره: 1666/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 10:30 صبح روز شنبه مورخه 
1397/09/10 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن حاجی حیدری ، نام 
پدر: حسن ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک121 پالک50 ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: مهدی کریم خانی، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک به انضمام خسارات دادرســی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
چک 631454-97/2/30 لغایت اجرای حکم ، دالیل خواهان: چک و عدم برگشت چک 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 

می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 271553 رئیس شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )204 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

7/514 شماره: 970720671781506 ، تاریخ: 1397/07/22 خانم مریم روح الهی فرزند 
قنبرعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره 354 
باقیمانده فرعی از 87 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 197 
صفحه 242 به شماره ثبت 44408 امالک بنام خانم آزیتا قاسمی اصفهانی فرزند مسعود 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی 113304 مورخ 10 مهرماه 1382 
دفترخانه 63 خمینی شــهر به خانم مریم روح الهی فرزند قنبرعلی انتقال گردیده است و 
اظهار داشته اند که سند مالکیتشــان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری 
نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شــد. م الف: 271406 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)248 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/515 شماره دادنامه: 9609973633101145 ، شماره پرونده: 9509983633101193 
، شماره بایگانی شــعبه: 951222 ، تاریخ تنظیم: 1396/08/25 خواهان: آقای جوانمیر 
فتح اللهی فرزند محمود با وکالت آقای علی نقدی فرزند محمود به نشانی: خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مقابل ایــران خودرو مجتمع اطلس واحد4 ؛ خواندگان: 
1.آقای مهدی احمدی پورسرشــکه فرزند رمضانعلی 2.آقای علیرضا علی ضامن صوفی 
فرزند اسحاق همگی به نشانی مجهول المکان 3.آقای جمعه ولی مهر به نشانی: اصفهان 
ـ خمینی شهرـ  خیابان امیرکبیر هرســتان کوچه 72 کوچه درده بن بست 12 خانه سوم 
سمت چپ ، خواســته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده با اعالم ختم 
رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای جوانمیر فتح اللهی فرزند محمــود با وکالت آقای علی 
نقدی به طرفیت 1-آقای مهدی احمدی پورسرشکه فرزند رمضانعلی 2-علیرضا )علی 
ضامن( صوفی فرزند اسحاق به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت )تضامنی( 
خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و دو میلیون ریال به انضمام خسارات وارده از 
جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت 
وصول و پرداخت وجه چکها دادگاه با توجه به دادخواســت خواهان و نظر به مندرجات و 
ظهر چک های استنادی )چک شماره 395893 به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون ریال 
عهده بانک مسکن مورخ 95/11/1 و چک شماره 395891 به مبلغ یکصد و سی میلیون 
ریال عهده بانک مسکن مورخ 95/11/10( گواهینامه عدم پرداخت چک های مذکور و 
اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی  به عمل نیاورده و وچود 
اصل مستندات در ید خواهان حکایت از اســتقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان در مقابل 
خواهان را داشته علیهذا در وضعیت فعلی دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی 
و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت و هفتاد و دو میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ شانزده میلیون و شــصت و سه هزار ریال به عنوان 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ 
تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سر رسید چک 
ها لغایت اجرای حکم )که محاسبه تاخیر تادیه با واحد اجرای احکام مدنی است( صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره نسبت به هر دو خوانده غیابی  و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. و در خصوص 
دعوی خواهان صدر الذکر علیه خوانده دیگر پرونده به نام جمعه ولی مهر به خواسته صدور 
حکم به محکومیت تضامنی ایشــان نیز به پرداخت مبالغ چک های متنازع فیه به عنوان 
ضامن )از طریق ظهرنویســی چک ها( با عنایت به دفاعیات خوانده که بیان نموده امضا 
وی ظهر چک ها به عنوان شــاهد بوده و نه به عنوان ضامن و همچنین با توجه به اینکه 
خوانده واژه )شاهد( را نیز در ظهر چک ها و در کنار اســم و امضا خود قید و درج نموده و 
خواهان نیز نتوانسته از طریق دالیلی )شهودی(  که به دادگاه معرفی نموده دفاع خوانده را 
مخدوش و بی اثر نماید علیهذا دادگاه با پذیرش دفاع خوانده اراده وی را مبنی بر امضا ظهر 
 چک ها در اعالم ضمانت وجوه آن ندانسته و نتیجتًا دعوی خواهان را نسبت به وی وارد 
نمی داند و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف:  269957 اسداله محمودیان دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )668 کلمه، 7 کادر(
ابالغ راي

7/532 شماره دادنامه: 9709970369200890 شماره پرونده: 9409980352201437 
شماره بایگانی شعبه: 960400 تجدیدنظرخواه: بانک ملت به مدیریت آقای علی رستگار 
با وکالت آقای محمود سنجری فرزند اسکندر به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف 
شرقی کوچه 35 شــهید رفیعیان پالک194، تجدیدنظرخواندگان: 1- آقای حمید نیک 
نداف فرزند حســن 2- آقای خداکرم عظیمی فرزند ناد علی 3- آقای امیر امیدیان فرزند 
اصغر 4- آقای محمدرضا اسماعیلی فرزند جمشــید همگی به نشانی مجهول المکان، 
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1176 مورخ 96/08/07 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان، گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ملت با مدیریت آقای علی رستگار و وکالت 
آقای محمود سنجری به طرفیت آقایان محمدرضا اسماعیلی - حمید نیک نداف- خداکرم 
عظیمی و امیر امیدیان از دادنامه شماره 9609970352201176-1396/8/7 شعبه بیست 
و دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی اصفهان متضمن صدور حکم به بطالن بخشــی از 
خواسته های تجدیدنظرخواه دائر به مطالبه خسارت تاخیر در تادیه تسهیالت بانکی موافق 
قرارداد تنظیمی از قرار بیست درصد مانده بدهی برای هر سال، دادگاه با توجه به بند 13 
قرارداد اعطای تسهیالت که متضمن شرط تعیین وجه تخلف مذکور است و نظر به ماده 
واحده الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیــات بانکی بدون ربا، تجدیدنظرخواهی به 
عمل آمده را وارد تشــخیص داده و فارغ از امکان جمع قانونی دو خسارت تاخیر در تادیه 
و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، 
دادنامه تجدیدنظرخواســته را نقض و تجدیدنظرخواندگان را به نحو تضامن به رد مبلغ 
 روزانه 12/267 ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت به بعد در حق تجدیدنظرخواه محکوم 
می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
است.  م الف:256149  شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
7/456 کالسه پرونده 960894 شماره دادنامه: 970997679570013-97/1/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالفتح علی محمدی به نشانی 
اصفهان ملک شهر خ امین بن بست 12،  خوانده: کامران رعیتی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ 19/500/000 ریال به انضمام خسارات قانونی، گردشکار: پس از 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای ابوالفتح علی محمدی به طرفیت 
کامران رعیتی به خواسته مطالبه مبلغ 19/500/000 ریال که خواهان مدعیست به صورت 
اشتباه از طریق عابر بانک به حساب خوانده واریز نموده است به انضمام خسارات قانونی، 
با عنایت به ضمائم و دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی 
مورخ 96/11/30 و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی به وی در جلســه دادرسی 
حاضر نشــده و الیحه ای در دفاع از خویش تقدیم ننموده اســت شورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و مســتند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 19/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 388/750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/14 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:256140 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

7/455 شماره دادنامه: 9709970354301003 شماره پرونده: 9609980360000919 
شماره بایگانی شعبه: 961033 شاکی:آقای رسول مسعودی مجد فرزند ماشااله به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ امام خمینی خ مینو ک کاج، کاج 1 پ 76، متهم: آقای 
احمد حیدری به نشانی اصفهان خیابان کاوه ترمینال کاوه شرکت لوان نور، اتهام: خیانت 
در امانت، گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای احمد حیدری 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار عدد فلش مموری که یکی از آنها 32 گیگ بوده و 
نرم افزار راه اندازی خودرو می باشد موضوع شــکایت آقای رسول مسعودی مجد فرزند 
ماشاءاله بدین توضیح که شاکی بیان داشته راننده اتوبوس مسافربری هستم عصر مورخ 
96/6/15 داخل ترمینال کاوه اتوبوس را به شــاگردم محسن طالکش و متهم سپردم و 
رفتم فردا شــب که مراجعه نمودم دیدم فلش ها نیســت بنا به مراتب  فوق، کلیه اوراق 
و مندرجات پرونده، تحقیقات انجام یافته، بازبینی فیلم دوربین مداربســته تهیه شــده از 
صحنه که نشان می دهد دقایقی بعد از تحویل اتوبوس متهم در حالی که یک پالستیک 
سفید که حاوی یک جعبه گرد قرمز رنگ است در دست دارد و از ترمینال خارج می شود 
توجه به اظهارات شــاگرد اتوبوس و نظر به متواری بودن متهم و عدم دسترسی به وی و 
با التفات به ســایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از سوی مشارالیه و بر دادگاه 
محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است.  
م الف:256139  شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

)307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

7/520 شماره ابالغنامه: 9710106795301685 شماره پرونده: 9709986795300075 
شماره بایگانی شعبه: 970075  مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد باطنی به نشانی 
مجهول المکان، در خصوص تجدیدنظرخواهی به طرفیت شما نسبت به دادنامه صادره 
 از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ 
می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
درا مور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز از تاریخ ابــالغ به نحو مکتوب به این 
 دادگاه تحویل دهید در غیر این صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال
می گردد. م الف: 255825 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهید حججی( )107 کلمه، 1 کادر(
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امام علی علیه السالم:
  با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود 

و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت 
شود.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 پیاده روی اربعین، صحنه ای زیبا و بدیع از مناســبات و روابط و 
جوشش انسان هایی اســت از ملیت ها و قومیت های مختلف و 
حتی معتقدان آیین هایی متفاوت از شــیعه که واجد زیباترین، 
خالصانه ترین و عاشقانه ترین تعامالت بین انسانی است و با هیچ 
یک از نظریات جامعه شناسی قابل تبیین و تحلیل نیست. اجتماع 
گسترده انسان هایی از سراسر جهان با ملیت ها و نژادهای مختلف 
و از اقشار، پایگاه ها و منزلت های اجتماعی گوناگون که در واقع می 
توان آن را به مثابه نمونه ای از جامعه بشری دانست، در کنار نمایش 
جلوه های مختلف فضایل اخالقی همچون از خود گذشتگی و ایثار، 
صبر، یاری به همنوع، محبت و عطوفــت و صدها خصلت واالی 
انسانی نشان از شــکل گیری یک فراجنبش اجتماعی در سطح 

جهانی است که بشریت را به آرمان شهری عینی فرا می خواند.
 در واقع پیاده روی اربعین پدیده ای است که نظریات علوم انسانی 
غربی را به چالشی اساسی می کشد و بشریت غرق شده در مادیات 
و دور شده از عالم معنا را به بازگشــت دوباره به فطرت الهی فرا 
می خواند. این حرکت عظیم انســانی نه جنبشی است بر مبنای 
عقالنیت ابزاری که انسان ها در آن بر اساس محاسبه سود و زیان 
مادی به کنشگری بپردازند و نه حرکتی است توده وار و بی هدف 
و مبتنی بر احساس صرف و نه حرکتی ناشی از تضادهای طبقاتی، 
بلکه خیزشی است جهانی برای پاسخ به ندای فطری خداجویی و 
حق طلبی و بر پایه باالترین حد شور و عواطف و در اوج قله عقالنیت 
انسانی. مردم عراق خصوصا روستاییان کم بضاعت عراقی، اندوخته 
هرچند اندک خود را که نتیجه زحمات طاقت فرسای یک ساله 
شان است برای آسایش زائران در طبق اخالص گذاشته و در این 
همایش هزینه می کنند. این واقعیتی است که شرکت کنندگان 
در این پدیده در سرتاسر این مسیر آن را به وضوح می بینند. پیاده 
روندگان ایرانی هم عمدتا از اقشــار غیر مرفه جامعه هستند که 
با شرایط ایجاد شده برای این ســفر با هزینه ای اندک به آن می 
پیوندند، در واقع از بعد اقتصادی، عمده شرکت کنندگان و فعاالن 
این همایش عظیم الهی، از اقشار مستضعف هستند. چه عراقی 
هایی که پس از دهه ها جنگ و آشوب میراث دار محرومیتی توان 
فرسا هستند و چه ایرانیانی که بیشتر از اقشار مستضعف جامعه و با 
هزینه های کم موفق به شرکت در آن شده اند.  از بعد اعتقادی هم 
هرچند عمده شرکت کنندگان در این مراسم از مسلمانان شیعه 
هستند ولی از مذاهب گوناگون سنی، مسیحی، ایزدی، صائبی و 
... در این همایش عظیم مشارکت می کنند. از بعد جغرافیایی و 
قومیتی هم خلق کنندگان این رویداد عظیم از کشــورها و اقوام 
مختلف از گوشــه و کنار جهان و منطقه هستند. این واقعیت ها 
نشان می دهد که واقعه عاشورا مرزهای اعتقادی و جغرافیایی را 
درنوردیده و مردم مختلف دنیا را به خود جذب کرده است و پیاده 
روی اربعین نه یک حرکت صرفا شیعی بلکه یک خیزش عظیم 
انسانی است که بخشی از مستضعفین عالم را حول احیای ارزش 
های الهی  به دور هم جمع کرده و به صــورت یک جامعه یگانه 
و یکپارچه متبلور نموده اســت.  راهپیمایان اربعین، کنشگرانی 
هستند که در وادی عرفان واقعی به سیر و سلوک مشغولند و در 
حقیقت امر با طی طریق عشق، به کعبه عاشقان و شاهدان وجه 
الهی قدم می گذارند. در این سیر، هر فرد در عین سلوک فردی 
و مواجهه شــخصی خود با حقیقت کربال و ارتبــاط قلبی با امام 
حسین)ع(، در وجه جمعی به عنوان عضوی از یک جامعه مؤمن در 
تالش و تکاپو در مسیر کمال و سعادت و در دعوت به فطرت الهی 
قدم می گذارد و تالش می کند تا به دیگران در رسیدن به مقصد 
کمک نماید. آنچه در این حقیقت شگرف خود را نمایان می کند، 
تمرین و ممارستی است که اعضای این جامعه برای شکل گیری 
امت مؤمن انجام داده  و بــه اجمال، مدل جامعه جهانی موعود را 

شکل می دهند.

راهپیمایان اربعین به سیر و سلوک مشغول اند

 حمید شاه نظری

اربعین، نشــانگر تدبیر خاندان پیامبــر )ص( و احیاگر 
حقیقت شهادت است و در اربعین حسینی یاد شهادت 
حسین )ع( زنده شد.حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به 

این زاویه از پیام اربعین می فرماید:
»اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی 
خاندان پیامبر )ص( یاد نهضت حســینی برای همیشه 
جاودانه شد و این کار پایه گذاری گردید. اگر بازماندگان 
شــهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون - از قبیل 
شهادت حسین بن علی )ع( در عاشورا - به حفظ یاد و آثار 
شهادت کمر نبندند، نسل های بعد، از دستاورد شهادت 

استفاده زیادی نخواهند برد. 
درست است که خدای متعال، شــهدا را در همین دنیا 
هم زنده نگه می دارد و شــهید به طور قهری در تاریخ و 
یاد مردم ماندگار است، اما ابزار طبیعی که خدای متعال 

برای این کار - مثل همه کارها - قرار داده، همین چیزی 
است که در اختیار و اراده ماست. ما هستیم که با تصمیم 
درست و به جا، می توانیم یاد شــهدا و خاطره و فلسفه 
شهادت را احیا کرده و زنده نگه داریم. اگر زینب کبری و 
امام سجاد )علیهما السالم( در طول آن روزهای اسارت 
- چه در همان عصر عاشورا در کربال و چه در روزهای بعد 
در راه شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت 
کربال و بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سال های 
متمادی کــه این بزرگواران زنده ماندنــد - مجاهدات و 
تبیین و افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه عاشورا 
و هدف حسین بن علی و ظلم دشمن را بیان نمی کردند، 
واقعه عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی 
ماند. چرا امام صادق )ع( - طبق روایت - فرمودند که هر 
کس یک بیت شعر درباره حادثه عاشورا بگوید و کسانی 

را با آن بیت شــعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب 
خواهد کرد؟ چون تمام دســتگاه های تبلیغاتی، برای 
منزوی کردن و در ظلمت نگه داشــتن مسئله عاشورا و 
کال مسئله اهل بیت، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم 
بفهمند چه شــد و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه است. 
آن روزها هــم مثل امروز، قدرت های ظالم و ســتمگر، 
حداکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت 
آمیز می کردند. در چنین فضایی، مگر ممکن بود قضیه 
عاشورا  که با این عظمت در بیابانی در گوشه ای از دنیای 
اســالم اتفاق افتاده، با این تپش و نشــاط باقی بماند؟ 
یقینا بدون آن تــالش ها، از بین می رفت. درســی که 
اربعین به ما می دهد، این اســت که بایــد یاد حقیقت 
 و خاطره شــهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن

 زنده نگه داشت«.

اربعین، امتداد عاشورا

راز قیام امام حسین)ع( برای امر به معروف و نهی از منکر
فراز  پنجم زیارت ناحیه مقدسه گزارشی است از حوادث زمینه ساز واقعه کربال و عاشورای حسینی، یعنی حوادثی که با این واقعه توام بودند و با 
این عبارت شروع می شود: »َحّتـی إَِذا الَْجْوُر َمدَّ باَعُه«.این عبارت تاکید می کند بر آنکه ستم پنهان دست خود را به سوی امام حسین)ع( دراز 
کرد )جور به معنای ستم پنهان است( چراکه تا پیش از روی کار آمدن یزید، جور در سطوح مختلف مدیریت جامعه اسالمی پنهان بود و یا یزید 
لُْم قِناَعُه« یعنی و ظلم و سرکشی نقاب از چهره برکشید... اینجاست که امام حسین)ع(  خود را علنا آشکار کرد. زائر در ادامه می خواند »َو أَْسَفَر الظُّ
قیام خود را آغاز کردند؛ در واقع این عبارات زائر را متوجه این مطلب می کند که در هنگامه وقوع عاشورا، دشمنان که تا پیش از این چهره در 
نقاب پیروی از اسالم پنهان کرده بودند، نقاب را کنار نهاده و هویت اصلی خویش را آشکار کردند و در مقابل دین خدا شمشیر را از رو بستند و 
ابایی نداشتند که علنا از ریشه کنی اسالم سخن بگویند.چنان که یزید گفت وحی نازل نشده و حاکمیت بت پرستان باید ادامه یابد؛ بر این اساس 
سکوت و مدارا و تحمل آنها در چنین شرایطی مساوی بود با پذیرش سرکوبی همه جانبه دینداران و نابودی ظاهری و باطنی دین. اینجا بود که 

حضرت سیدالشهدا)ع( در مقابل این منافقانی که تا دیروز چهره در نقاب فرو برده بودند، سکوت نکردند.
به عبارت دیگر، سیدالشهدا)ع( که تا پیش از این با زبان و قلب، نهی از منکر می کردند »تُْنِکـــُر الُْمْنَکـَر بَِقلِْبـکَ  َو لِسانِک« دیگر چاره ای جز 
انکار عملی منکرات نیافتند، انکار عملی مالزم با مجاهدت؛ از این رو، در این فراز عرضه می داریم »ثُمَّ اْقَتضاکَ  الِْعلُْم لِـاْلِنْکاِر، َو لَِزَمکَ  أَلَْزَمکَ  
أَْن تُـجـاِهَد الْـُفّجـاَر«.سیدالشهدا )ع( با همه توان به مبارزه با کفر پرداختند، این مهم در این عبارت به خوبی تصریح می شود: »َفـِسـْرَت فـی 
ـَِنـِه«؛ یعنی در میان فرزندان و خانواده ات و پیروان و دوستانت روانه شدی و  أَْوالِدَک َو أَهـالیـکَ ، َو شیَعـِتکَ  َو َموالیکَ َو َصَدْعَت بِالَْحـقِّ َو الَْبـّی
حق و برهان را آشکار کردی. این فراز نشان می دهد که امام حسین)ع( در چه موقعیتی به مصاف فرعون زمان و یزید ناپاک رفته و با فریاد مردم 
را به حق دعوت کردند، یعنی این مبارزه همه جانبه با فریاد ایشان آغاز شد اما دشمن این مجاهدت و دادخواهی امام حسین)ع( را تحمل نداشت؛ 
ـلِْم َو الُْعـْدواِن«. باید توجه داشت این سیره دشمنان حق است که تحمل سخن  لذا با ستم و دشمنی رویاروی ایشان قرار گرفت »َو واَجُهـوکَ  بِالظُّ

حق را ندارند و وقتی کسی دست شان را برمال کند آنچه در توان دارند، برابر او برای اعمال ستم و تجاوز به کار می گیرند.
 به روایت حجت االسالم مجتبی فالح

اینستاگردی روایت روز

روایتی از بچه های خونگرم ناصریه عراق

آخرین اربعین شهید حادثه اهواز

زهرا چخماقی، خبرنگار صدا و سیما با انتشار عکسی در توییتر نوشت: داشتم از منظره عکس 
می گرفتم؛ اومدن ایستادن جلوم ژست گرفتن. بچه های خونگرم شهرناصریه استان ذی قار! 
همیشه لبتون خندون، می دونید این استان بیشترین شــهید رو در جنگ با داعش داده؟ 

سراسر شهر عکس شهید است.

وحید یامین پور، مجری و تهیه کننده تلویزیون در توییتر با انتشار فیلمی از آخرین اربعین 
شهید حادثه اهواز نوشت:شهید والیتی فر)پورخیشگر( شــهید حادثه تروریستی اخیر در 
اهواز در راهپیمایی اربعین سال گذشته دعا می کند سال بعد عکس او را به عنوان شهید در 

راهپیمایی اربعین روی دست بگیرند!
دعایت مستجاب شد حسین عزیز. شماها کی وقت کردید اینقدر صاف و آسمانی شوید؟ پای 

درس کدام استاد نشستید؟ با کدام ذکر و ورد مستجاب الدعوه شدید؟!

مجوز سفر با خودروی شخصی به عراق
یک مدیر گمرک، جزئیات تشریفات اداری سفر با خودروی 
شخصی به عتبات عالیات در ایام اربعین را تشریح کرد. وی  با 
اشاره به شرایط تردد زائران اربعین حسینی با وسیله شخصی 
به سمت عتبات عالیات اظهار داشت: مدارکی که برای خروج 
موقت خودرو نیاز است، شــامل ویزا به همراه سند خودرو و 
اوراق هویت بوده که با حضور در گمــرک، اظهارنامه خروج 
موقت خودرو را تنظیم کرده و تشریفات اداری آن انجام خواهد 
شد.وی افزود: طبق توافقات انجام شده بابت انجام تشریفات 
خروج موقت خــودروی زائران اربعین حســینی به عتبات 
عالیات بدون هزینه انجام می شود.این مدیر گمرکی با بیان 
اینکه اگر فردی سابقه خروج موقت خودرو )کابوتاژ( داشته 
باشد می تواند از طریق سامانه جامع گمرکی اظهارنامه خود 
را به صورت سیستمی ارسال کند و صرفا برای دریافت مجوز 
پالک بین المللی حضور پیدا کند.وی با اشاره به اینکه گمرک 
غرب تهران صرفا برای خودروهای پالک تهران خروج موقت 
صادر می کند، یادآور شد: زائران دیگر استان ها نیز می توانند 
به نزدیک ترین گمرک محل زندگی خود مراجعه کرده و پس 
از اخذ کدینگ به صورت الکترونیکی تشریفات خروج موقت 

خودروی خود را انجام دهند. 

کاهش نرخ مکالمات صادره ایران به عراق 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با 
انتشار پســتی در صفحه اینســتاگرام خود برخی از اقدامات این 
وزارتخانه برای تسهیل امور ارتباطاتی زائران اربعین حسینی)ع( را 
اعالم کرد و همچنین توصیه هایی را نیز برای زائران نوشت.آذری 
جهرمی نوشت:مذاکرات سیاسی گسترده ای در سال جاری با هیئت 
اتصاالت و وزارت ارتباطات عراق به منظور تسهیل ارتباطات اربعین 
داشتیم. با توافق صورت گرفته، قیمت ارتباطات بین ایران و عراق و 
بالعکس کاهش یافته است.بر این اساس  نرخ مکالمات صادره ایران 
به عراق از دقیقه ای ۳۰۰۰تومان به دقیقه ای ۹۰۰تومان برای ایام 
اربعین حسینی کاهش یافت. در ده نقطه از مسیر نجف به کربال، با 
همکاری شرکت های اینترنتی عراق وای فای رایگان برای زوار فراهم 
است. صحن حضرت زهرا سالم ا... علیها نیز طی روزهای آینده به 
وای فای مجهز خواهد شد و ظرفیت ارتباطاتی دو کشور به دو برابر 
گذشته ارتقا یافت.گفتنی اســت که با افزایش نرخ ارز، استفاده از 
خدمات رومینگ و به ویژه رومینگ دیتا بســیار گران خواهد بود. 
توصیه می کنم برای صرفه جویــی در هزینه ها، زوار عزیز حتما از 
سیم کارت های عراقی استفاده کنند.تماس از ایران به عراق مقرون 
به صرفه تر است و در ساعات پیک که از ساعات غروب آغاز و تا یک 

بامداد ادامه می یابد از تماس های غیرضروری بپرهیزید.

 #ما_خادم_حسینیم
این روزها به هر طرف که نگاه می کنیم خبر از رفتن به پیاده روی 
اربعین اســت و هرکس خود را مهیا و آماده این ســفر معنوی 

می کند. 
هرســال در ماه صفر، شــیعیان و دلدادگان حضرت اباعبدا... 
الحسین)ع( به شــوق زیارت ارباب شــان امام حسین )ع( در 
روز اربعین، روزشماری می کنند تا مســیر نجف به کربال را به 
یاد بازماندگان واقعه عاشــورا پیاده طــی کنند.این روزها که 
پیاده روی اربعین از برخی شهرهای مرزی و در کشور عراق آغاز 
شده است، زائران و خادمان شیعه با انتشار پست هایی از تصاویر 
پیاده روی شــور و حال خاصی را در فضای مجــازی به وجود 
آورده اند. آنها این بار با داغ کردن هشتگ #ما_خادم_حسینیم 
عشق، ارادت و دلتنگی خود را به ســاالر و سرور شیعیان امام 
حسین )ع( نشــان دادند. در برخی از این توییت ها آمده است: 
چگونــه در بند خاک بمانــد آن که پرواز آموخته اســت و راه 
کربال می شناســد و چگونــه از جان نگــذرد آن کس که می 
داند بهای  این ســفر، دیدار اســت؟!یا در توییتی دیگر آمده 
است که پرسیدم زقلبم عشق چیســت؟ در جوابم این چنین 
 گفت وگریســت لیلی و مجنون فقط افسانه اند عشق در دست 

حسین بن علی ست.

اخبار کوتاه

عکس روز

هدیه های متبرک 
رضوی برای 

میزبانان اربعین 
حسینی

آماده ســازی  آیین 
متبرک رضوی  هدیه 
برای اهدا به میزبانان 
با  حســینی  اربعین 
حضور خانواده  شهدای 
مدافع حرم پنجشنبه 
در مهدیه تهران برگزار 

شد.
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