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بیکارانی که البه الی آمار گم شده اند!

 بر اساس طرح ایجاد اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری
 »اصفهان« به عنوان یکی از بیکارترین استان های  کشور در مقام سوم جذب اعتبارات قرار دارد؛

7

انتقادات تند و تیز نماینده اصفهان در مجلس در جریان سوال از وزیر نیرو؛

حقابه مال صنعت است و پساب مال مردم!

 کارت سوخت از قاچاق بنزین
 جلوگیری نمی کند

رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان:
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 جاعالن ویزاهای تقلبی قبل از توزیع
 دستگیر شده اند

مدیرکل حج و زیارت استان:

5

وضعیت امروز تونل سوم کوهرنگ تعریفی ندارد
در صحن علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

 قصه درمانی و آموزش 
قصه گویی

 موسسه افسان سرا 
22 مهر الی 25 آذر

بخشیدن؛
 امروز یکی از وسایلتون که هنوز

  قابل استفاده اس رو به یکی که 
 فکر می کنید الزم داره ببخشید.

 بدون هیچ منتی!

این راه، این مسیر و این تجمع جهانی کمرنگ نمی شود؛

عشقت دوباره مرا به این جاده می برد...
هرسال باشکوه تر از سال قبل، به کوری چشــم هر کسی که نمی تواند 
تجمع جهانی شیعه در ابراز ارادت به ارباب بی کفنش را ببیند. این عشق 

الهی است، این خون تا ابد می جوشد و این اشک تا ابد جاری است. اشک چشم های مان خشک 
شــود، مثل حضرت غایب از نظر، خون گریه می کنیم در عزای آقایی که هزار و اندی سال قبل، 
غریبانه و تنها به جرم احیای سنت پیامبر خدا و زنده نگه داشتن دین کامل ، او را با لبان تشنه در 

سرزمین جماعت بی وفا شهید کردند... »شیب الخضیب« و »خدالتریب« ... هزار و اندی سال بعد 
صفحه   8یک جهان برای »جمال خاشقجی« که می گویند ...
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گالری نگرش
قاچاق سوخت

27 مهر  الی 9  آبان
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علیرضا کریمیان

باالخره پس از کش و قوس های فراوان و گمانه زنی جناح های مختلف، 
رییس جمهور اســامی کاندیداهای احراز پســت های خالی در هیئت 
وزیران را به مجلس ارائه کرد. بر اساس نامه ای که روحانی توسط اسدا... 
عباسی به مجلس ارائه داد»محمد اسالمی«، به عنوان وزیر پیشنهادی 
راه و شهرسازی،»فرهاد دژپسند«، به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، 
محمد شــریعتمداری، وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 و »رضا رحمانی« ، به عنوان وزیر پیشــنهادی »صمــت«  به مجلس 

معرفی شدند.
 این کاندیداها قرار است پس از بحث و بررسی در کمیسیون های مربوطه 
از نمایندگان رای اعتماد بگیرند. ارائه این لیست از سوی رییس جمهور 
البته بدون حاشیه هم نبود، اگر چه شایعه جابه جایی شریعتمداری در 
دولت با واکنش منفی نمایندگان مواجه شد؛ اما روحانی همچنان به این 
تغییر مدیریتی اصرار دارد. عالوه بر این یکی از وزرای پر حاشیه دولت 
در حالی از کابینه خداحافظی کرد که دولت بارها برای ابقای آخوندی 
در ســمت وزارت راه مورد انتقادات جدی قرار گرفته بود؛ اما این بار به 
نظر می رسد دولت تالش کرده تا از یک متخصص در این جایگاه بهره 
ببرد. سرپرســت کنونی وزارت راه و استاندار پیشــین مازندران متولد 
۱ مهرماه ۱۳۳۵  در اصفهان اســت. محمد اســالمی، دانش آموخته 
مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در سال 
۱۳۵۸ در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و 
ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایوی آمریکا در سال ۱۳۶۰ و   مدیریت 
جهانی هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف 
در سال ۱۳۸۳ است. او در سال های ابتدایی دهه ۶۰ مدیر پروژه و عمران 
اجرایی بخش عمران بنیاد مستضعفان بود و در سال های میانی دهه ۶۰ 
به عنوان مجری طرح های عمرانی مرزهای شرقی کشور کمیته انقالب 

اسالمی فعالیت می کرد. 
اسالمی، همچنین از ســال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴ در سمت معاون مهندسی 
و طرح های توســعه ســازمان صنایع دفاع بزرگ فعالیت داشت و پس 
از آن به شــرکت هواپیماســازی ایران رفت و در این شــرکت تا سال 
۱۳۸۲ مدیرعامل بود. وی در ســال ۸۳ به عنوان قائم مقام ســازمان 
صنایع هوافضا بــه کار خود ادامه داد و تا ســال ۹۶ بــه عنوان رییس 
موسســه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، معــاون امور صنعتی و 
تحقیقاتــی وزارت دفاع و معاون مهندســی پدافنــد غیرعامل وزارت 
دفاع و دبیر ســتاد توســعه ســواحل مکران فعالیت کرد. به نظر می 
 رســد روحانی تالش دارد تا این بار مدیر بی حاشیه ای را به این سمت

 منصوب کند. »فرهاد دژپسند« هم در حالی قرار است نبرد برای گرفتن 
رای اعتماد به عنوان سیزدهمین وزیر اقتصاد ایران را آغاز کند که ایران 
در یکی از بدترین و بحرانی ترین دوران اقتصادی به سر می برد. دژپسند 
که بیشتر نامش در جرگه اقتصاددانان می گنجد تا مدیران، قرار است 
برنامه های مدیریتی و اقتصادی را برای سخت ترین مقاطع تاریخ اقتصاد 

ایران به اجرا درآورد. 
دژپســند، معاون هماهنگی برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت، رییس 

سازمان برنامه و بودجه کشور  است.او در دولت هشتم معاون برنامه ریزی 
اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در دوره یک  ســاله )۱۳۸۴-۱۳۸۵(با 
حضور فرهاد رهبر در ریاست ســازمان مدیریت برنامه ریزی، معاونت 
تولیدی این سازمان بر عهده او بود. فرهاد دژپسند، فارغ التحصیل رشته 
اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسالمی و دانشیار دانشکده علوم 

اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. 
»رضا رحمانی« کاندیدای احراز پست وزارت صمت و سرپرست فعلی 
این وزارتخانه در حالی به مجلس معرفی شده است که از وی به عنوان 
یکی از افرادی یاد می شود که در رده های مدیریتی به سرعت پله های 
ترقی را طی کرده است.رحمانی ســال ۱۳۴۵ در تبریز متولد شد؛ وی 
دارای مدرک دکترای مدیریت DBA از دانشگاه صنایع و معادن ایران 
است و پیش از حضور در وزارت صمت، رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در دوره نهم بود.در میان لیست ارائه شده دولت به مجلس وزیر 
پیشین سمت و کاندیدای فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی 
از پر حاشیه ترین های این لیست بوده اند. برخی از منتقدان معتقدند 
شریعتمداری یکی از ســهم داران دولت روحانی است و رییس جمهور 
نمی تواند وی را از کابینه کنار بگذارد؛ اما برخی دیگر معتقدند جریان 
فکری نزدیک او به روحانی و اطرافیان وی دلیل این انتصاب بوده است. از 

سوی دیگر منتقدان جدی این اقدام رییس جمهور معتقدند ناکارآمدی 
مدیریتی شریعتمداری به حدی در وزارت صمت محرز بوده که یک وزیر 
در خطر استیضاح را نمی تواند در سطح مدیریت کالن وزارتخانه دیگری 
گماشت. به گفته این افراد، جریان استیضاح شریعتمداری تنها به دلیل 
احتمال استعفای وی منتفی شده است و امکان حضور دوباره او در دولت 
ممکن نیست. از ســوی دیگر به نظر می رسد شریعتمداری نیز چندان 

برای این حضور دوباره مایل نبوده است. 
وزیر پیشــنهادی کار در تازه تریــن اظهار نظر خطاب بــه معاون اول 
رییس جمهــور، گفت:» آقــای جهانگیری! هیچ جــای دیگری من را 
به کار نگیرید زیرا اگر شــرایط مهیا نباشــد نمی توان کار کرد«. این 
گفته شــریعتمداری خود به خوبی گواه این اســت که شریعتمداری 
مدیر شرایط ســخت نیســت، چرا که به گفته معاون اول روحانی، اگر 
شــرایط و پول فراهم باشــد که فالن پیرزن هم می توانــد مدیریت 
 کند و اصــوال هنر مدیریــت بــه اداره امــورات در شــرایط بحرانی 
بر می گردد! شــرایط بازار خودرو و وقوع فســاد بزرگ در زیرمجموعه 
وزارت صنعت، عدم کنترل و تنظیم بازار و مشکالت الینحل صنعت به 
خوبی نشان داد شریعتمداری گزینه مناسبی برای شرایط کنونی ایران 

و مدیریت اوضاع برای عبور از بحران های فعلی نیست.

»ترامپ« از موضع خود 
عقب نشینی کرد

رییس جمهور آمریــکا که پیــش از این روایت 
ســعودی ها درباره قتل خاشــقچی را قابل باور 
خوانده بــود در مصاحبه با روزنامه »واشــنگتن 
پست« به شــدت از توضیحات عربستان سعودی 
درباره قتل این روزنامه نگار انتقــاد کرد.»دونالد 
ترامپ« در یــک مصاحبه تلفنــی از توضیحات 
اخیر ریــاض درباره قتل »جمال خاشــقچی« به 
شدت انتقاد کرده؛ اما در همین مصاحبه عربستان 
سعودی را »متحد عالی« آمریکا خواند و بار دیگر 
مخالفت خود را درباره لغو فروش ســالح به این 
کشــور تکرار کرده اســت.رییس جمهور آمریکا 
درباره احتمال دست داشــتن ولی عهد عربستان 
سعودی در ماجرای قتل خاشقچی گفت: »کسی 
به من نگفته که او مســئول بوده و هیچ کسی هم 
نگفته که او مسئول نبوده است«. اظهارات ترامپ 
درباره روابط کوشنر و بن سلمان در حالی صورت 
گرفته که یک نماینده کنگره گفت، احتماال داماد 
و مشاور ارشد ترامپ اطالعاتی را در اختیار ریاض 

گذاشته که به مرگ خاشقچی منجر شده است.

کارمند»توئیتر« جاسوس 
عربستان از آب درآمد

حاکمان عربســتان ســعودی با تطمیع یکی از 
مهندسان شــاغل در توئیتر به نام »علی الذباره« 
از وی خواســته بودند تا حســاب های کاربری 
ناراضیان و منتقدان ایــن حکومت دیکتاتوری را 
کنترل کند.مقامات غربی مدعی هســتند که در 
اواخر ســال ۲۰۱۵ به توئیتر در این باره هشدار 
داده و تصریح کرده بودند کــه الذباره پیوندهای 
نزدیکی با ســازمان های اطالعاتی سعودی دارد 
و با جاسوسی از چندین حساب کاربری موافقت 
کرده است.در آن زمان این فرد از کار معلق شد و 
تحقیقاتی در مــورد عملکرد او صورت گرفت؛ اما 
هیچ شواهدی به دســت نیامد که ثابت کند وی 
اطالعاتی را در اختیار سعودی ها قرار داده است. 
در نهایت این فرد در دسامبر سال ۲۰۱۵ از توئیتر 
اخراج شد.توئیتر و عربستان سعودی در واکنش 
به این خبر سکوت کرده اند و الذباره نیز هم اکنون 

برای دولت سعودی مشغول به کار است.

 وقتی پسر »نتانیاهو«
 اختیار زبانش را ندارد

پس از مصاحبه یک شــبکه تلویزیونی با یکی از 
منتقدان بنیامین نتانیاهو، پســر نخســت وزیر 
اســرائیل مجری این برنامه را »گاو چاق« خواند 
که این توهین اکنون او را با انتقادات شــدیدی 
مواجه کرده اســت.نتانیاهوی جوان نیز با انتشار 
عکس هایی از مدرک تحصیلــی خود و مطالبی 
درباره شــرکت خصوصی اش از خود دفاع کرد. 
او همچنین اشــاره کرد که مادرش اولین همسر 
نخست وزیر اســرائیلی است که با وجود نخست 
وزیر بودن شــوهرش، همچنان شاغل ماند.این 
اولین بار نیست که پسر بزرگ بنیامین نتانیاهو 
برای انتشار مطالبی در شــبکه های اجتماعی با 
انتقاد روبه رو می شــود. او در ماه ژوئن و همزمان 
با افزایش تنش هــا میان ترکیه و اســرائیل نیز 
مطلبــی توهین آمیز علیــه ترکیــه در صفحه 
اینســتاگرام خود منتشــر کرد.در سال ۲۰۱۶ 
نیز دریافت هدایا از ســوی جیمز پکر، میلیاردر 
اســترالیایی و گذرانــدن تعطیالت بــه هزینه 
او، »یائیر« را بــار دیگر گرفتــار انتقاداتی کرد 
 که این بار منجر بــه ارائه توضیحاتی از ســوی 

پدرش شد.

کاندیداها به خط شدند

برای حل مشکل اساتید و دانشجویان 
دانشگاه آزاد صورت گرفت؛

ماموریت الریجانی به عارف
دو نفر از نمایندگان خواستار ورود مجلس به 
مشکالت به وجود آمده بین وزارت بهداشت 
و دانشگاه آزاد شــدند و الریجانی نیز از عارف 
خواست تا هر چه سریع تر مسئله به وجود آمده 
را در کمیسیون آموزش و تحقیقات رسیدگی 
کند.شهباز حســن پور، نماینده سیرجان در 
جلسه علنی روز گذشــته در خالل رسیدگی 
مجلس به طرح اصالح قانون برنامه و بودجه، 
در تذکری گفت: وضع به حدی باال گرفته که 
۱۲ شب ده ها نفر را در دانشــگاه آزاد برکنار 

کردند.
وی متذکر شــد: عالوه بر آن بیش از ۲۲ هزار 
نفر در بالتکلیفی به ســر می برنــد آن هم به 
دلیل ســهل انگاری و  اتفاقاتی که بین وزارت 
بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد افتاد که نباید 
می افتاد.سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم 
تهران نیز در تذکری از وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری خواست تا مشکلی که برای دانشجویان 
دانشــگاه آزاد به وجود آمده را سریع تر مورد 
رسیدگی قرار دهد و مشــکل را برطرف کند.
علی الریجانی در پاسخ به این تذکر خطاب به 
محمدرضا عارف، رییس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از وی خواســت تا با حضور 
مسئوالن دستگاه های مربوطه تشکیل جلسه 

داده و برای حل آنها تصمیم گیری کند.

موافقت وزیر کشور با 
برگزاری یک انتخابات جدید 
ســخنگوی شــورای شــهر تهران از موافقت 
وزیرکشــور با برگزاری انتخابات شورایاری ها 
خبرداد.»علــی اعطا« در صفحــه توییتر خود 
نوشت: »وزیرکشور با درخواســت شورا برای 
برگــزاری انتخابات شــورایاری هــا موافقت 
کردند.«وی درادامه نوشت: »مقرر شد انتخابات 
 طبق روال و با هماهنگی دستگاه های مرتبط

 برگزار شود.«

ادعای عجیب و بحث برانگیز 
»کریمی قدوسی«

جواد کریمی قدوســی از نمایندگان مخالف 
دولت در مجلس، بی توجه به همه هشدارها 
و انتقاداتی که نســبت به اتهــام زنی هایش 
ارائه می شــود، همچنان از خبرسازی دست 
برنمی دارد.وی در توئیتی ادعــا کرده: »در 
روزهای اخیــر بعضــی از اعضــای کابینه 
دولت به قم ســفر کرده و در دیدار با برخی 
از مراجــع تقلید، ضمن خالصــه کردن راه 
حل مشکالت کشــور از طریق رایزنی های 
سیاسی، از ایشان می خواهند در تماس تلفنی 
با رهبر انقالب، حضرت آقا را نسبت به صادر 
کردن فرمان مذاکره بــا آمریکای جنایتکار 
 ترغیب کنند؛ این اقــدام از مصادیق بزرگ

 خیانت است.«

 پاسخ سازمان هواپیمایی لبنان
 به دروغ پردازی های فاکس نیوز:

 انتقال سالح از ایران
به لبنان کذب است 

ســازمان هواپیمایــی لبنــان بــا انتشــار 
بیانیه ای بــه دروغ پردازی هــای فاکس نیوز 
 درباره انتقال ســالح از ایران به این کشــور
 واکنش نشان داد.سازمان هواپیمایی لبنان با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد این سازمان ادعاهای 
مطرح شده در شبکه فاکس نیوز مبنی بر انتقال 
سالح از ایران از طریق پرواز »فارس ایر قشم« 
به فرودگاه بین المللی رفیــق الحریری را به 
شدت تکذیب می کند.در ادامه این بیانیه تاکید 
شده است شــرکت »فارس ایر قشم« که یک 
شــرکت هواپیمایی ایرانی است در شانزدهم 
اکتبر بدون داشــتن هیچگونه محموله ای در 
فرودگاه رفیق الحریری فــرود آمد و هفدهم 
 اکتبر با محموله چهارپایان ایــن فرودگاه را 

ترک کرد.

امیری
معاون پارلمانی رییس جمهور:

یک فعال سیاسی اصالح طلب، غیبت جهانگیری در 
جلسه روحانی با اقتصاددانان را مصداق کم رنگ شدن 
نقش معاون اول در دولت دانســت.وی افزود: دولت 
باید هرچه زودتر ناکارآمدی های خود را جبران کند 
و تیم اقتصادی که انتخاب می کند، یک تیم منسجم 
و هماهنگ باشد.دبیرکل حزب پیشروی اصالحات، 
درباره انفعال دولت در بحث اقتصاد مقاومتی اظهار 
کرد: اعمال نظارت بر کنترل دقیق اوضاع اقتصادی را 
می توان از جمله تعاریف اقتصاد مقاومتی دانست که 
اکنون متولی آن در دولت جهانگیری است؛ اما شاهد 
کمرنگ شــدن نقش معاون اول در دولت دوازدهم 
هســتیم، بنابراین او در این شرایط نمی تواند نسبت 
به این وضعیت پاسخگو باشد. وی ادامه داد: اطرافیان 
روحانی از جمله حزب اعتدال و توســعه یک دست 
نیستند و دودســتگی در آنها دیده می شود، به طور 
مثال واعظی که دست از وزارت کشــید و با هدفی 
مشخص رییس دفتر رییس جمهور شد؛ اما اینگونه 
به نظر می رسد که مهم ترین هدف واعظی، کم رنگ 

کردن نقش جهانگیری در دولت است.

»واعظی« به دنبال کمرنگ 
کردن نقش جهانگیری است

فعال سیاسی اصالح طلب:

کافه سیاست

عکس  روز 

 عکاسی ابتکار
 در همایش بانوان

آمریکا، به رب و روغن ما  چکار دارد؟!

پیشنهاد سردبیر:

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: اینکه یک 
وزیر در وزارتخانه ای دیگــر معرفی و جابه جا 
شــود، به خاطر شــرایط فعلی کشــور است.

حسینعلی امیری درواکنش به این مسئله که 
وزیری که با استعفایش نشان داده نمی تواند در 
وزارتخانه ای کارآمد باشــد معرفی این گزینه 
برای وزارتخانه ای دیگر توسط رییس جمهور 
صحیح است یا خیر، گفت: یکی از خاصیت ها، 
وظایف و اختیارات مجلــس عالوه بر تقنین و 
نظارت است، نظارت هم در قالب سوال، تحقیق 
و تفحص و یا اســتیضاح مطرح می شود.وی 
ادامه داد: بنابراین وزیری که استیضاح او مطرح 
شدآماده پاسخگویی در مجلس بود کما اینکه 
در کمیسیون تخصصی مجلس هم حضور پیدا 
کرد. وی اضافه کرد:در نهایت  با شــرایطی که 
وجود داشــت این جابه جایی صورت گرفته 

است.

جابه جایی یک وزیر به خاطر 
شرایط فعلی کشور است

ضرغامی
رییس پیشین سازمان صدا و سیما:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت: برخــی دولتمردان علــت گرانی ها 
را به تحریم هــای آمریکا ربط می دهنــد که باید 
از ایــن آقایان پرســید، آمریکا بــه رب و روغن ما 
چکار دارد؟!سیدحسین نقوی  حســینی با انتقاد 
از عملکــرد دولت به ویــژه در حــوزه اقتصادی، 
اظهار داشــت: گرانی های بیدادکننــده به خوبی 
عملکرد ضعیف دولت را نشان می دهد.سخنگوی 
فراکســیون نمایندگان والیی مجلس، با یادآوری 
اینکه هنوز تحریمی اعمال نشــده که تاثیرش را 
بر بــازار داخلی ما بگــذارد، تصریح کــرد: به رغم 
دسیســه های دشــمن، ما نفت مــان را همچنان 
می فروشیم.نقوی  حســینی با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود ۲.۵ میلیون بشــکه نفت خام در روز 
می فروشیم، اظهار داشــت: حتی در صورت اعمال 
تحریم ها، فروش نفت کشــور به یــک میلیون و 
۵۰۰ هزار بشکه در روز می رســد و به این ترتیب 
 تحریم ها هــم نمی تواند برای ما مشــکل چندانی

 ایجاد کند.  

 آمریکا، به رب و روغن ما
 چکار دارد؟!

عضو کمیسیون امنیت ملی:

رییس پیشین سازمان صدا و سیما گفت: در 
مورد رفتار قوه قضائیه، جزو منتقدین رفتار این 
قوه هستم. فرق هم نمی کند با این خطی ها یا 
آن خطی ها، من در هر دو جریان نسبت به قوه 
قضائیه انتقاد دارم؛ اما آنها این را نقطه قوت 
می دانند و معتقدند کــه چون ما فراجناحی 
هستیم و این نشان دهنده استقالل قوه قضائیه 
 است و فرقی نمی کند، طرف مقابل ما به چه 
جریانی تعلــق دارد، ما اگــر تخلفی ببینیم، 
برخــورد می کنیم. ضرغامی ادامــه داد: من 
انتقاد دارم و انتقاداتم را هم در صفحات مجازی 
نوشــتم و مصداق هم نام بردم و معتقدم که 
رفتار قوه قضائیه نقایص و آسیب هایی دارد که 
به ذهن می آید، در بعضی از موارد تبعیض بین 
متخلفان قائل می شوند. برخورد قوه قضائیه با 

مخالفان دولت بسیار تند است.

 جزو منتقدین رفتار 
قوه قضائیه هستم

پیشخوان

بین الملل

  دولت گزینه های خود را برای وزارتخانه های خالی رو کرد؛  

قسم جالله می خورم انتظار 
عددسازی ندارند

اصالح نظــام بانکی کلید 
خورد

جامعه ایران برای روزهای 
سخت آماده است 

فساد موجب بحران اعتبار 
است 

اعتراف سخت زیر فشار 
رسانه ها

پشت پرده استعفای »آخوندی«
مشاور وزیر مســتعفی راه و شهرســازی با بیان اینکه آخوندی با دولت مشکل داشــت، گفت:  به رغم اصرار 
آخوندی، تا االن اجازه نداده بودم متن نامه استعفای وزیر راه منتشر شود.شهرام اجتهادی در خصوص استعفای 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی ، گفت:  برنامه های آخوندی در حوزه اقتصاد نوع دیگری بود، در دولت 
چیز دیگری و جور در نمی آمد قضیه را ادامه دهند. وی ادامه داد: مضاف بر این مشکالتی از طریق تخصیص 
بودجه در دولت برای او و وزارتخانه به وجود آمده بود.وی با بیان اینکه  بخش هایی که مانع از اجرای برنامه های 
وزارت راه می شد باعث شد تا آخوندی از وزارتخانه خداحافظی کند، افزود:  با وجود اصرار آخوندی تا االن اجازه 
نداده بودم نامه  استعفا منتشر شود. مشاور وزیر مستعفی راه و شهرسازی همچنین در بخشی از اظهاراتش 
مدعی شد: در استیضاح مشکلی نداشتیم، اگر مجلس می رفتیم فکر می کنم باالترین رای ۵ دوره را می آوردیم. 

آخوندی تنها وزیری بود که به رغم این همه فشار و هجمه، توانسته بود اعتماد نمایندگان را جلب کند!

گاف بزرگ مسیح علی نژاد، او را مجبور به عذرخواهی کرد
مســیح علی نژاد، فعال رســانه ای ضدانقالب، با انتشــار فیلمی در اینســتاگرام خود، قصد سوءاستفاده از 
احساسات مردم را داشت که این کار، او را مجبور به عذرخواهی کرد.علی نژاد این بار با انتشار فیلمی مربوط 
به ضرب وشتم یک دســتفروش و دختری که قصد دفاع از او را داشت توســط ماموران شهرداری، در صدد 
این بود که با سو ءاستفاده از احساســات مردم،آنها را نسبت به نظام جمهوری اســالمی بی اعتماد کند، اما 
حقیقت ماجرا این بود که شخصی دوربین به دست، از صحنه فیلم »پدر،نان« که گویا در این فیلم بازیگران 
آن مشغول بازی سکانس درگیری ماموران شــهرداری با دست فروشان سطح شهر بودند، فیلم برداری کرده 
و برای مســیح علی نژاد ارســال می  کند. علی نژاد که پس از چندی متوجه گاف بزرگ خود شــد، با فشار 
 افکار عمومی مجبور به عذرخواهی شد. وی با انتشار فیلم اصلی، به اشــتباه خود اعتراف  و بابت آن از مردم

 عذرخواهی کرد.

چهره ها
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۸۹۰۰ حلقه الستیک  بین کامیون داران اصفهان توزیع شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 آثار اقتصادی مالیات
 بر ارزش افزوده

بدون تردید مالیات بــر ارزش افزوده می تواند 
کمک فوق العــاده ای به اقتصاد کشــور و به 
ویژه اســتحکام و پایبندی بیشــتر به اقتصاد 
مقاومتی مبذول کند. بدین معنی که با توجه 
به محدودیت های موجود حاصل از تحریم ها، 
قانون گذار می تواند با اعمال نرخ های مالیات 
مناســب مذکور بر کاالهــای لوکس،تجملی 
وکاالهای آسیب رسان حوزه سالمت و محیط 
زیســت مصرف اینگونه کاالهــا را محدود تر 
کرده و در مقابل منابع کشور را به تولید بیشتر 
کاالهای اساسی و ضروری سوق دهد. این امر 
به نوبه خود موجب می شــود که افراد جامعه 
در عادات مصرفی خود تجدیــد نظر نموده و 
در حقیقت الگوی مصرفی را اصالح واز مصرف 
کاالهای غیــر ضروری اجتناب کننــد. از این 
رو اصالح الگوی مصــرف در جامعه باعث می 
شــود که اوال کشــور بتواند  با منابع موجود، 
مایحتاج اولیه جامعــه را تامین کرده و ثانیا در 
تحقق شکوفایی و رشد اقتصادی که الزمه آن 
خودکفایی و استقالل اقتصادی است، گام های 

بلندی بردارد.
نظر به اینکه مالیــات بر ارزش افــزوده از دو 
بخش مالیات و عوارض تشــکیل شده و قانون 
گذار ســازمان امور مالیاتی کشــور را مکلف 
کرده اســت که عوارض را پــس از وصول به 
شــهرداری ها و بهیاری های همــان منطقه 
اختصاص دهد، لذا این نوع مالیات نســبت به 
مالیات های مســتقیم آثارش بیشتر ملموس 
بوده ودر صــورت اطالع رســانی مناســب، 
مؤدیان رغبت بیشــتری بــه پرداخت مالیات 
بر ارزش افــزوده از خود نشــان خواهند داد. 
زیرا شــهرداری ها و دهیاری ها با داشتن این 
منابع ) عوارض( مــی توانند بــه احداث زیر 
 ساخت ها و طرح های عمرانی منطقه مبادرت

 ورزند.

بازار

ماشین اصالح موی صورت

نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان 
استان:

با افزایش نرخ دالر به توسعه 
صادرات خوش بین هستیم

نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
گفت: با افزایش نرخ دالر و اعمــال تورم جهانی بر 
قیمت ارز، صنعت می تواند بــه صادرات خوش بین 
باشــد.»رضا چینی«  در خصوص وضعیت صادرات 
کشور با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر این مهم، 
اظهار کرد: صادرات سرلوحه و راه نجات صنعت است 
و تاکید مقام معظم رهبری نیز همواره بر این اصل 
اســت.وی با بیان اینکه با افزایش نرخ دالر و اعمال 
تورم جهانی بر قیمت ارز، صنعت می تواند به صادرات 
خوش بین باشد، افزود: مشکل اساسی در سال های 
گذشــته این بود که اگر شــرایط رقابتی خوبی هم 
وجود داشت، در سال های بعد آن هزینه های تولید 
در داخل افزایش می یافت و با توجه به عدم تغییر نرخ 
دالر، صادرکننده بازار خود را از دست می داد.نایب 
رییس انجمن صنفی کارفرمایان اســتان اصفهان 
افزود: در صورت تک نرخی شدن ارز توسط دولت این 

مشکالت به طورقطع برطرف خواهد شد.

نخستین استارت آپ ویکند استان 
اصفهان برگزار می شود

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهرضا گفت: نخستین استارت آپ 
ویکند استان اصفهان به همت باشگاه پژوهشگران 
جوان و نخبگان اصفهان، 30 آبان ماه در واحد شهرضا 
برگزار می شود.اعظم اعرابی اظهار کرد: این رویداد سه 
روزه با حضور صاحبان ایده، توسعه دهنده ها، مدیران 
تجاری، بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک به 
منظور پیدا کردن حامیان مالی و پیاده ســازی یک 
کسب و کار قابل توســعه برگزار می شود.وی اضافه 
کرد: در این استارت آپ، نخبگان فرصت دارند در یک 
دقیقه طرح های خود را توضیح دهند و این ایده  ها از 
لحاظ کاربردی بودن، قابلیت اجرایی شدن و هزینه 

بررسی و سپس به حامیان مالی معرفی می شود.

تمهیدات بانک مرکزی برای زائران اربعین 
حسینی؛ 

 خرید ۱۰۰هزار دینار عراق
 با نرخ هر دینار ۹۶ ریال

بنابر تهمیدات اندیشیده شــده در بانک مرکزی، 
زائران اربعین حسینی می توانند مبلغ یکصد هزار 
دینار عراق را از طریق ســاز و کار طراحی شده در 
بانک ملی ایران خریداری و اسکناس دینار را در سه 
شهر عراق و سه نقطه مرزی) مجموعا پنجاه نقطه( 
تحویل بگیرند.زائران می توانند از طریق بانک ملی 
ایران یکصد هزار دینار عــراق را با نرخ هر دینار ۹۶ 
ریال و با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند 
و اسکناس دینار را در نقاط مشخص شده  شهرهای 
نجف، کربال، کاظمین و همچنین سه نقطه مرزی 
مقابل مرزهای مهران، چذابه و شلمچه ) در داخل 
کشور عراق( تحویل گیرند.بر همین اساس ضمن 
تاکید بر اینکه نیاز به مراجعه حضوری به هیچ یک از 
شعب بانک ملی نیست، تصریح می شود زائران می 
توانند با مراجعه به پایگاه اطالعاتی بانک ملی ایران 
بــه آدرس WWW.BMI.IR  از آخرین جزئیات 
 و شــیوه اجرایی موضوع، اطالعات الزم را کســب

 کنند.

ماشین اصالح صورت فیلیپس 
QG3320/15 مدل

 389,000
تومان

ماشین اصالح صورت 
3040s براون مدل

 710,000
تومان

ماشین اصالح صورت 
PW-1108 پروویو مدل

 985,000
تومان

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: توســعه کســب 
و کار، کار آفرینی، شــرکت های دانش بنیان اجرای طرح های 
پژوهشــی، تجاری شدن ایده ها و تاســیس مراکز رشد با کمک 
بخش خصوصی پدیدار می  شود.»سورنا ستاری« در نشست مراکز 
دانشگاهی و دانشجویی گلپایگان در دانشکده فنی و حرفه ای این 

شهرستان با اشــاره به اینکه اصالح فرهنگ اقتصاد نفتی باید در 
دستور کار مسئوالن قرار گیرد، افزود : انتظار می رود دانشگاه ها 
بخشی از درآمد خود را از اجرای طرح های کار آفرینی و فناوری 
کسب کنند.وی خاطرنشــان کرد : اگر جایی به کمک نیاز باشد 
و توجیه اقتصادی داشته باشــد دولت به نسبت کمک می کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به بازدید خود از 
نمایشگاه دست ساخت های دانشجویان در دانشکده فنی و حرفه 
ای و از مراکز دانشگاهی این منطقه اظهارداشت : ظرفیت خوبی 
در بخش دانشگاهی و بین جوانان و دانشجویان خالق و با انگیزه 

این منطقه وجود دارد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:
تجاری سازی ایده ها با کمک بخش خصوصی پایدار می شود

»بیکاری« از جمله معضالت الینحلی اســت که 
هر از چند گاهی دولت به منظــور بر طرف کردن 
حضور زیان بار آن در اقتصاد کشور برنامه هایی را 
پیاده می کند. در جدیدترین تصمیم ، دولت تالش 
دارد تا از طریق ایجاد اشــتغال در حوزه بازآفرینی 
شــهری 300هزار فرصت شغلی مســتقیم و غیر 
مستقیم در کشــور ایجاد کند. بر اساس این طرح 
اصفهان به عنوان یکی از بیکارترین اســتان های 
ایران در مقام سوم جذب این اعتبارات قرار دارد. با 
اجرای این طرح قرار است 100 هزار واحد مسکونی 
فرسوده نوســازی و از این طریق بخشی از مشکل 
بیکاری نیز مرتفع شود. در این طرح پس از تهران 
و آذربایجان شرقی، اصفهان با ایجاد آماری بیشتر 
از 15هزار شــغل قرار دارد. این جایگاه در حالی به 
اصفهان اختصاص داده شده است که بر اساس اعالم 
اداره کار و رفاه اجتماعی، استان اصفهان دارای نرخ 
بیکاری باالتر از میزان کشوری است. هر چند طی 
ماه های اخیر آماری از میزان شــیوع بیکاری داده 
نشده است؛ اما با توجه به سیل مهاجرت ها به استان 
و بیکاری کشاورزان در شرق اصفهان بی شک این 
آمار رشد داشته است با این وجود به نظر نمی رسد 
عزمی برای بــه روز آوری آمارهــای نگران کننده 
ای مانند بیــکاری در میان دســتگاه های اجرایی 
استان وجود داشته باشــد. بر اساس اعالم رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان، 

نرخ آمار بیکاری در استان مشخص نیست. اکبری 
با بیان اینکه هنوز نمی دانیم نرخ بیکاری و تورم در 
شهرستان های استان چقدر اســت، افزود: ارزش 
افزوده تنها آماری اســت که از شهرســتان ها در 
دسترس اســت و بســیار کمک کننده بوده است. 
وی با بیان اینکه همواره بر اســاس شناخت ذهنی 
و نه شناخت عینی تصمیم گیری شده است، ادامه 
داد: در برخی از مــوارد تمایلی به ارائه آمار نداریم؛ 
چرا که آمار چرکین اســت. وی افــزود: نمی توان 
ســند ملی آمایش بنویسیم و اســتان ها و شهرها 
را در آن نبینیم باید به ســند آمایش سرزمین به 
شــدت توجه کنیم و با استفاده از روش های مدرن 

آماری برای برنامه ریزی بهتر در استان اقدام کنیم. 
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه شــورای شــهر مصوبه ای را 
داشته باشد که شهرداری اطالعات شهری را ثبت 
کند، افزود: همچنین ضروری است کمیته آمار ثبتی 
در شهرداری اصفهان تشکیل شود. وی با تاکید بر 
اینکه تنها آمارهای مرکز آمار مورد اســتناد است، 
ادامه  داد: در بسیاری از موارد مسئوالن کالن شهرها 
آمارهای اشتباه و بدون سند ارائه می کنند که باید 
در دبیرخانه کالن شــهرها در خصوص آمار گیری 
تصمیم گیری نهایــی اتفاق بیفتد. آمــار بیکاری 
در حالی هر روز نگران کننده تر می شــود که نرخ 

تولید اشــتغال نیز در ایران هر روز در حال افزایش 
است. همین چند سال قبل در زمان فعالیت دولت 
دهم، مسئوالن می گفتند با ۲0 میلیون تومان نیز 
می توان در بخش تعاون اشــتغال زایی کرد. کمی 
قبل تر از آن و در زمان دولت های پیشین وام های 
خرد 3 میلیون تومانی برای خوداشتغالی به برخی 
افراد پرداخت شد. بنابراین تنها در طول یک دهه، 
هزینه ایجاد شــغل در ایران افزایش چشمگیری 
داشــته به نحوی که امروز دیگر اشتغال زایی با 3 
میلیون و 5 میلیون تومان بیشتر شبیه یک شوخی 
است، البته ممکن است در برخی مشاغل خاص و یا 
خوداشتغالی ها افراد با ارقام اینچنینی و حتی کمتر 
از آن نیز وارد شــوند؛ اما مقامات دولتی، متوسط 
هزینه ایجاد شــغل در ایران را ارقام متفاوتی اعالم 
می کنند. هزینه ها در حالی هر روز در حال افزایش 
است که موج بیکاران دانشگاهی، نگرانی فزاینده ای 
را به فضای کسب و کار در ایران تحمیل کرده است. 
گرایش قشــر تحصیل کرده به مشاغل پشت میز 
نشین عمال طرح های اخیر دولت در زمینه کارورزی 
و اشتغال مهارت محور را با چالش و ناکامی همراه 

کرده است.
 حاال به نظر می رسد اشــتغال زایی قرار است در 
قالب نوسازی سیمای شهری و خارج از حیطه های 
صنعتی نیز از سوی دولت پیگیری شود؛ اما مشخص 
نیســت آیا این طرح ها به سرنوشــت طرح های 
ناموفق مسکن مهر خواهد پیوست تا اثرات پایداری 

در اقتصاد کشور ایجاد کند یا خیر.

بیکارانی که البه الی آمار گم شده اند!
بر اساس طرح ایجاد اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری، »اصفهان« به عنوان یکی از بیکارترین استان های کشور در مقام سوم جذب اعتبارات قرار دارد؛

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص بازرسی از نانوایی های اصفهان گفت: 
طی شش ماه اول سال جاری بالغ بر هفت هزار و 100 مورد بازرسی از نانوایی های استان صورت گرفته که 1۲ درصد آنها 
و معادل ۸50 واحد صنفی دارای تخلف سنگین بودند.خشنود، با اشاره به انجام ۶1 هزار بازرسی در سطح استان اصفهان 
گفت: 11 درصد این آمار منتج به ایجاد پرونده تخلف شده است و روزانه بیش از ۹0 قلم کاالی اساسی خانوار  پایش شده و 
به مراجع ذی صالح کشوری و استانی ارسال می شود. وی با انتقاد از فرهنگ خرید مردم افزود: هیچ دستگاهی نمی تواند 
با بضاعت اندک خود بازرسی کاملی داشته باشد و اداره صمت هم نمی تواند برای 1۸۷ هزار واحد صنفی و ۹هزار واحد 

موجود در بخش بهره برداری، بازرسی کامل و برخورد قانونی الزم را داشته باشد. 

گزارش تخلف سنگین 
در ۸۵۰ واحد نانوایی 

در اصفهان 

عت
صن

رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان:

کارت سوخت از قاچاق بنزین جلوگیری نمی کند
 رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان با بیان اینکه بازگشت دوباره کارت سوخت هزینه باالیی 
را به اقتصاد کشــور تحمیل می کند، گفت: بهترین راه حل برای کاهش قاچاق سوخت، واقعی شدن 
نرخ آن است.پیمان کامران  در خصوص بازگشت کارت سوخت و ســهمیه بندی بنزین، اظهار کرد: 
به طورقطع دولت در خصوص بازگشت کارت سوخت مســائلی را مطرح کرده و به احتمال زیاد این 

طرح دوباره اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازگشــت دوباره کارت مشــکالتی را برای جایگاه داران به همراه خواهد داشــت، 
گفت: در حال حاضر سامانه هوشمند موجود جایگاه ها بســیار فرسوده است و شرکت های خدماتی 
امکان تهیه قطعات و تعمیر آن را ندارند، بنابراین بازگشــت دوباره کارت سوخت، بار اضافه بر دوش 
جایگاه داران تحمیل می کند.رییس انجمن جایگاه داران اســتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه بازگشت 
کارت ســوخت دوباره در توزیع بنزین و دیگر فرآورده های نفتی بــازار غیرقانونی ایجاد خواهد کرد، 
افزود: در این شــرایط افرادی بــه دور از دید جایــگاه داران و یا با تطمیع کارگــران جایگاه ها قصد 
فروش ســهمیه خود و یا اســتفاده از کارت ســوخت خودروهای فرســوده و یا موتورسیکلت های 
مســتعمل را خواهند داشت و بر مشــاغل کاذب اضافه می شــود.وی هم چنین افزود: از سوی دیگر 
با اســتفاده از این کارت ها زمان ســوخت گیری و معطلی مردم در جایگاه ها افزایش می یابد که این 
موجب عدم بهره وری ســوخت و آلودگی بیشــتر هوا می شــود.کامران با بیان اینکه دولت به دلیل 
افزایش قاچاق به دنبال بازگشــت دوباره کارت ســوخت اســت، گفت: این دلیــل علمی و منطقی 
نیست و باید پرســید اکنون که گازوئیل با کارت ســوخت و محاســبه پیمایش توزیع می شود، آیا 
 قاچاق نفت گاز وجود ندارد؟ این در حالی اســت که بیشــترین آمار قاچاق مربــوط به این فرآورده

 است .

۸۹۰۰ حلقه الستیک  بین کامیون داران اصفهان توزیع شد
معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: طی دو هفته اخیر هشت هزارو ۹00 
حلقه الستیک بین کامیون داران استان اصفهان تقسیم شــده است.اسماعیل نادری در خصوص آخرین 
وضعیت حل مشکل کامیون داران در اســتان اصفهان اظهار کرد: اولویت با کامیون های بین شهری بوده و 
توزیع الستیک بین کامیون های درون شهری نیز آغاز شد.وی در خصوص کمبود سهمیه آرد شهرستان ها 
گفت: این موضوع در کارگروه استان قابل طرح است و شهرستان هایی که با کمبود سهمیه آرد مواجه هستند 
می توانند تقاضای افزایش خود را به کارگروه استان اعالم کنند.معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص افزایش قیمت میوه در شهرستان ها اظهار کرد: برخی شهرستان ها که شکایت از باال بودن 
قیمت میوه دارند می توانند با ایجاد بازارهای میوه و تره بار محلی باهمکاری واحد های توانمند و شرکت های 

تعاونی به این امر ورود کرده و زمینه کاهش قیمت در منطقه خود را ایجاد کنند.

اصفهان در رتبه دوم دریافت تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط
به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام از ابتدای سال جاری تا پایان 
مردادماه، ۲1۲ هزارو 55۲ میلیارد ریال تســهیالت به ۲۹.3 هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.استان 
گیالن با دوهزار و 31۷ فقره وام دریافتی در رتبه اول، اصفهان با دوهزار و ۸5 فقره در جایگاه دوم و همدان با 
دوهزار و ۴0 فقره در رتبه سوم دریافت تسهیالت قرار می گیرد.از این میزان تسهیالت اعطا شده، 11۹ هزار 
و  ۷۲۸ میلیارد ریال پرداختی مســتقیم بانک ها و ۸۲هزار و  ۶1۲ میلیارد ریال از طریق فرآیند رونق تولید 
بوده است. بانک ملی نیز با 3۴ هزار و  ۴3۸میلیارد ریال تســهیالت پرداختی در رتبه اول، سپه با 3۲ هزارو 
۲۶1.5 میلیارد ریال دوم،  بانک کشاورزی با ۲۷ هزار و ۲5.۲ میلیارد ریال سوم و بانک ملت با ۲3 هزار و ۹۶3.1 
میلیارد ریال در رتبه چهارم تامین مالی بنگاهای تولید کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 

باالی ۶0 درصد قرار دارند .

اگــر دارای کســب و کار 
هستید  و به صدور فاکتور 
و دریافت وجــه به صورت 
آنالیــن و آفالیــن برای 
مشــتریان متعــدد نیاز 
 دارید، اپلیکیشــن تجاری 
پی پینگ نیازهای شخصی 
 و کسب و کاری شما را تامین

 می کند . 

پی پینگ

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان _ سهامی خاص

آگهی مزایده

شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان ) سهامی خاص ( در نظر دارد حدود 

15 تن ماهی قزل آالی پرورشی آماده صید را از طریق مزایده بفروش برساند؛ 

متقاضیان برای بازدید ، دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده حداکثر 

تا 5 روز از تاریخ آگهی می توانند به دفتر شــرکت مراجعه نمایند ؛ جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42750300-031 تماس حاصل نمایید.

آدرس محل : اصفهان – تیران و کرون- ابتدای جاده چادگان
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حصر وراثت
7/525  آقاي کاظم اشرفي مهابادي داراي شناسنامه شــماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسه  414/97 ش 2 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان خسرو اشرفي مهابادي به شناســنامه 19 در تاريخ 97/6/22 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک پسر به 
نام عليرضا اشرفي مهابادي به ش.ملي 0200712675 و يک دختر به نام ريحانه اشرفي 
مهابادي، ش.ملي 0021032149 و يک همسر دائمي به نام منيژه اشرفي مهابادي فرزند 
رضا، ش.ش 47 و پدر به نام کاظم اشــرفي مهابادي فرزند باقر،ش.ش 28 و مادر به نام 
فاطمه اشرفي مهابادي فرزند محمد، ش.ش 1 و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهي صادر خواهد شد. م الف: 272128 شــعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اردستان )165 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

7/535 اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 962049 ج/ 5 له شهراد شــکوهی با وکالت آقای مجيد ذبيحی و 
عليه 1- سهيال شکوهی 2- بدری محمدی 3- شهيندخت شکوهی 4- شهرام شکوهی 
5- فرشته شکوهی مبنی بر فروش پالک ثبتی 14874/843 بخش 5 اصفهان و هزينه 
های اجرايی وحق االجرای دولتی در تاريخ 97/08/27 ســاعت 10/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 خيابان شهيد نيکبخت جهت 
فروش شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است 
ملکی طرفين و اکنون در تصرف مالکانه طرفين )خالی از سکنه( توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شــده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شــرکت نمايند. پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه 
می باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر يکماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت 
 ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزايده: 1- محل مورد نظر خانه مسکونی دو طبقه 
 ) 60- و همکف( در بر خيابان سمت شمال با اســکلت ديوار آجری و سقف طاق ضربی 
می باشد که بصورت مخروبه رها گرديده اســت. 2- ملک فوق الذکر شش دانگ پالک 
قطعه زمين به شماره ملک 14874/843 و شــماره ثبت 131129 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 243/2 متر مربع می باشد و حدود اربعه آن بشرح مندرج در سند رسمی 
است. 3- طبق استعالم اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان و مالکيت پالک فوق 
عبارتست از: الف- آقای شهراد شکوهی فرزند احمد به ميزان 144 سهم از کل 504 سهم 
عرصه و اعيان بشرح )4/7( 20 حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا ثمنيه آن، ب- احمد 
شکوهی به ميزان 360 سهم از کل 504 سهم می باشــد. نظريه کارشناسی: با توجه به 
موارد فوق و با عنايت به موقعيت محل، موقعيت ملک، شرايط روز و جميع عوامل موثر در 
قيمت گذاری ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملک فوق الذکر مبلغ 7/000/000/000 
ريال )معادل هفتصد ميليون تومان( برآورد و اعالم می گردد. مطابق استعالم انجام شده 
شهراد شکوهی مالک 144 سهم مشاع و احمد شکوهی مالک 360 سهم مشاع و مالک 
ثمنيه اعيانی خانم بدری محمودی می باشد وفق ماده 10 آيين نامه فروش امالک مشاع 
وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزينه عمليات اجرايی به نسبت سهم هر يک از مالکين 
تقسيم خواهد شد. )آدرس ملک: خيابان گلستان شهرک کاوه خيابان بوعلی خيابان سعدی 
شرقی حد فاصل گنجوی و رضا زاده پالک 42(. م الف: 255859 اجرای احکام حقوقی 

شعبه پنجم اصفهان )473 کلمه، 5 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

7/555 شماره ابالغنامه:9710106794402913 شماره پرونده:9709986794400054 
شماره بايگانی شعبه:970054 ابالغ شونده حقيقی: مسلم رضائی فرزند حسينعلی کدملی 
1281934542 به نشــانی اصفهان شــهر اصفهان خ رباط اول پل رباط کنار گذر ردانی 
پور ک حکمت بن بست نسيم کدپستی 8197133749  در خصوص تجديدنظرخواهی 
شــرکت پژوهش مبتکران ســرزمين آفتاب با مديريت احمد عامری به نشانی اصفهان 

خيابــان عالمه امينی شــرقی فرعی 11 کوچــه دارالقرآن  کدملــی 4609186683 و 
وکالت حميد رضا مســائلی  فرزند قديرعلی به نشــانی اصفهــان خ بزرگمهر ابتدای خ 
22 بهمن سمت راســت پالک 3  به طرفيت شما نســبت به دادنامه صادره از اين شعبه، 
به پيوست نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهی به شما ابالغ می شود. 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاســخی داريد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به نحو مکتــوب به اين دادگاه 
 تحويل دهيــد در غير اين صورت پرونده بدون دفاع شــما به مرجع تجديدنظر ارســال 
می گردد.) تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 9709976794400907 مورخ 97/5/23 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، داليل و منضمات دادخواست: 1- نظريه کارشناسی 
به شــماره 101-97 مورخ 97/4/12 ، 2- محتويات پرونده کالسه 970054 شعبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان، 4- اليحه تجديدنظرخواهی( م الف:263525 شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )204 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ تجدیدنظر

7/536 شماره ابالغنامه:9710100350507648 شماره پرونده:9209980350500549 
شــماره بايگانی شــعبه:920563 تجديدنظرخواه کامبخش شــيرعلی جلفائی و غيره 
دادخواســت تجديدنظرخواهی به طرفيت تجديدنظرخوانده مهشــيد قاسمی نسبت به 
دادنامه شماره 9709970350500429 در پرونده کالسه 92046 و 911186 ح / 5 شعبه 
5 حقوقی اصفهان تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکی ازجرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهی را دريافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير 
اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 
اقدام خواهد شد. )آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225( م الف:255775 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)154 کلمه، 2 کادر( 
احضار متهم

پرونــده:  شــماره    9710460358600018 درخواســت: شــماره   7 /538
9709980358600184 شــماره بايگانی شــعبه:970191 نظر به اينکه آقای مهرداد 
نريمانی به اتهام مساعدت در فرار و خالصی متهم و آقای حميد فرهادی به اتهام توهين 
و تمرد نسبت به مامورين انتظامی در حين انجام وظيفه، در پرونده کالسه 970191 ب 7، 
از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب هستند و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ايشان ممکن نگرديده است بدينوســيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه 
از تاريخ انتشار آگهی در شــعبه 7 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 
4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شــماره 4 دادســرای اصفهان جهت پاسخگويی به 
اتهام خويش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی بعمل خواهد آمد م الف:256147 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع 4( )147 کلمه، 1 کادر( 
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

7/537 بدينوســيله اعالم می نمايد به موجب درخواســت تحرير ترکه به طرفيت علی 
خسرويان - فروغ خسرويان - افشين خسرويان و پری مکاريان و فرشته خسرويان قرار 
تحرير ترکه مرحوم ناصر خسرويان طی شماره 970344 در شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 97/9/5 تعيين گرديده 
است لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها، بســتانکاران و مديونين به متوفی و کسان ديگری 
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل اين شورا واقع در 
شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوين مانع اجرای قرار 
نخواهد بود. م الف:255860 شعبه 20  مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان 

)112 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم

پرونــده:  شــماره    9710460358600017 درخواســت: شــماره   7 /539
9709980358600322 شــماره بايگانی شــعبه:970330 نظر به اينکه آقای فريدون 

شکوهنده فرزند حســين به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول، در پرونده کالسه 
970330 ب 7، موضوع شــکايت عرفان و برهان ترکمان فرزنــدان حبيب ا...، از طرف 
اين بازپرسی تحت تعقيب هســتند و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ايشان ممکن نگرديده است بدينوســيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب درامور کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان 
واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادســرای اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش 
حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل 
خواهد آمد م الف:256148 شعبه 7 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع 4( )141 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم

پرونــده:  9710463624700005  شــماره  : درخواســت  7 شــماره  /541
9309983624700612 شماره بايگانی شعبه:930650  نظر به اينکه در پرونده کالسه 
930650 شعبه اول بازپرسی اردستان متهم محمد هورفری فرزند علی به اتهام مشارکت 
در کالهبرداری به صورت ايجاد تصادف ساختگی و اخذ وجه از بيمه و متهم امين عبدالهی 
خراجی فرزند جعفر قلی به اتهام مشــارکت در کالهبرداری به صــورت ايجاد تصادف 
ساختگی و اخذ وجه از بيمه از طرف اين دادسرا تحت تعقيب می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبردگان بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب 
به ايشــان ابالغ تا ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شوند در صورت عدم 
حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف:272824 شعبه اول 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )64 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

7/544 شماره: 97/2027025801-97/7/21 بدينوسيله به اطالع آقای مسعود منيری 
اصفهانی فرزند احمد می رســاند چون از طرف مينا منيــری اصفهانی فرزند احمد محل 
سکونت يا کار شما را مجهول المکان اعالم داشــته لذا نظر باينکه خواهان مينا منيری 
اصفهانی درخواست افراز سهم مشاعی خود از پالک ثبتی 15191/3232 بخش 5 اصفهان 
را نموده باستناد ماده 6 آيين نامه قانون افراز مصوب سال 58 وزارت دادگستری و ماده 18 
آيين نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 87/6/11 رياست محترم قوه قضائيه 
به شما ابالغ می شود جهت افراز پالک فوق در روز چهارشنبه تاريخ 97/8/21 در محل 
وقوع ملک خيابان بزرگمهر بعد از قصر گل کوچه شــهيد هراتيان کوچه مطهری پالک 
 7 کدپســتی 8154888611 حاضر شويد بديهی است عدم حضور شــما مانع رسيدگی 
نمی باشد و هر گونه تصميم ديگری که اتخاذ شــود پيرو همين آگهی در روزنامه زاينده 
رود اصفهان به اطالع خواهد رسيد.  م الف:270960 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان )155 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

7/542 مشخصات محکوم عليه : 1-پرويز کهراريان 2- هوشنگ فتحی کنگربانی ، نشانی 
محل اقامت: پرويز کهراريان)مجهول المکان( مشخصات محکوم له: علی ميرزازاده آرانی، 
نام پدر: رحمت اله  نشانی محل اقامت : آران-خ محمدهالل خ وشاد-جنب موتورسازی 
آقايی منزل شخصی، محکوم به : به موجب رای شماره غيابی 431 تاريخ 96/6/1 حوزه 
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته است محکوم 
عليه محکوم است به : پرداخت تضامنی مبلغ هفتاد ميليون ريال-وجه يک فقره چک به 
ش 9229/511677-12 مورخ 94/8/25 عهده بانک ملی ايران-به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ دو ميليون و هفتصدوده هزار ريال و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک مذکور لغايت زمان اجرای حکم در حق خواهان.رای 
صادره غيابی است.ضمنا نيم عشر اجرائيه محاسبه و وصول گردد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجراييه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف 271603 قاضی شــعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف کاشان )224 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
9710463634600016 ، شــماره پرونــده:  7 شــماره درخواســت:  /531
9709983634600326 ، شماره بايگاني شعبه: 970334 ، تاريخ تنظيم: 1397/07/25 
در پرونده کالسه 970334 اين شعبه آقاي محسن احمدي فرزند محمد به اتهام خيانت 
در امانت نسبت به يک دستگاه دريل و دو عدد مته تحت تعقيب بوده و به لحاظ مجهول 
المکان بودن محل اقامــت نامبرده به تجويز ماده 15 قانون آيين دادرســي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور کيفري مراتب را در روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ 
نشر آگهي در اين شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نمايد و در صورت عدم حضور در وقت 
معين رسيدگي و اظهار نظر مي گردد. م الف:  271970  مجتبي نوروزي داديار شعبه 

اول دادسراي عمومي و انقالب خميني شهر )121 کلمه، 1 کادر(
مزایده

7/551 شــماره: 970210- دايره اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر در پرونده 
کالسه 970210  اجرا له خانم حانيه حســينی عليه آقای کمال حکاف به خواسته دستور 
فروش پالک های ثبتی170/12166 و 170/12165 بخش 14 اصفهان به دليل غير قابل 
افراز بودن در نظر دارد پالک های ثبتی فوق الذکر را که خواهان يک دانگ و خوانده پنج 
دانگ مالک می باشد و هر دو واحد مسکونی 191/74 مترمربع و دارای ديوار باربر با ستون 
بتنی و سقف طاق ضربی و پالک ثبتی 170/12165 همکف به مساحت 110/86 مترمربع 
دارای اتاق های خواب ، پذيرائی ، آشپزخانه ، حمام ، سرويس بهداشتی و پارکينگ واقع در 
حياط به مساحت 12/50 مترمربع با قدرالسهم عرصه و سايه و مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانی و آيين نامه اجرائی آن و آشپزخانه و کابينت ام دی اف و پالک ثبتی 
170/12166 طبقه اول به مســاحت 131/57 مترمربع شامل اتاق های خواب ، پذيرائی 
،آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتی و پارکينگ سقف واقع در طبقه همکف به مساحت 
10/57 مترمربع و آشپزخانه و کابينت ام دی اف و درب های داخلی چوبی و درب و پنجره 
آلومينيومی با شيشه دو جداره و سيستم سرمايشی کولر و سيستم گرمايشی بخاری و حياط 
آن دارای کف موزائيک بدنه سنگ و نمای ساختمان سنگ و دارای انشعابات آب و گاز که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش پالک ثبتی 170/12165 را جمعا 1/470/000/000 
ريال و پالک 170/12166 را 1/590/000/000 ريال ارزيابی نموده از طريق مزايده به 
فروش رساند لذا جلسه مزايده روز 1397/08/12 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری خمينی شــهر برگزار می گردد. و طالبين می توانند ظرف 5 روز قبل از 
مزايده به نشانی: خمينی شهر منظريه خيابان پيمان بعد از خيابان محمدطاهر نبش سوپر 
مارکت پالک 595 مراجعه و از نزديک مورد مزايده را بازديد نمايد. خريدار کســی است 
که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايستی ده درصد قيمت پيشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد 
در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد و مزايده تجديد می گردد. م الف: 273350  مسعود کريمی مدير اجرای احکام 

مدنی دادگستری خمينی شهر )363 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایي

7/529 شماره: 42/97 حل3 مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي: عادل نيکي ، 
نام پدر: ايوب ، نشاني: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: روح اله 
جوادي فر ، نام پدر: زين العابدين ، نشاني: خميني شهر خ اميرکبير خ سفيراميد جنب مدرسه 
ش چاوش ک ياس62، محکوم به:به موجب راي شماره 929 تاريخ 97/05/22 حوزه سوم 
شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه ميليون 
و پانصد هزار ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
چــک 96/4/27 و 96/5/27 و 96/3/27 و 96/6/27 و 96/2/27 لغايت اجراي حکم در 
حق محکوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت در حق صندوق دولت راي صادره غيابي 
است. ماده34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 271948 
مصطفي زيبايي فر قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف خميني شهر)228 کلمه، 2 کادر( 

مفاد آراء
7/258 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران و بيدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذامشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم و پس از اخذ 
 رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند 
1- رأی شماره 1794 مورخ 97/6/26 هيأت : خانم زهره گندمی نياسر فرزند اکبر شماره 
شناسنامه 9513 ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 376/50 متر مربع شماره پالک 137 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالک 

رسمی
2- رأی شماره 1844 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای مجيد محلوجی فرزند عليرضا شماره 
شناسنامه 229 ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 103/65 متر مربع شماره پالک 3125 
فرعی مجزا از شماره 565 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالک رسمی روح اله مسيبی فرد
3- رأی شماره 1788 مورخ 97/6/26 هيأت : آقای امير حسين قندی بيدگلی فرزند عليرضا 
شماره شناسنامه 236 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 117/90 متر مربع شماره پالک 939 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل ابتياعی از مالک رسمی علی برزويی.
4- رأی شماره 1846و1847 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای سيد مصطفی خاتمی بيدگلی 
فرزند هدايت شماره شناسنامه11 و خانم طاهره اقدســی بيدگلی فرزند اقا حسين شماره 
شناسنامه232 )بالمناصفه( ، ششدانگ يکبابخانه به مساحت 173 متر مربع شماره پالک 
22 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 68 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

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

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

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالکين رسمی
7- رأی شماره 1789 مورخ 97/6/26 هيأت : آقای سيد محسن سيديان آرانی فرزند سيد 
احمد شماره شناسنامه 769 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 58 متر مربع شماره پالک 8 
فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 2309 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

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

ثبتی آران و بيدگل ابتياعی از شهرداری.
9- رأی شماره 1792 مورخ 97/6/26 هيأت : آقای عليرضا بذرافشانی آرانی فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 2925 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 175 متر مربع شماره پالک 3212 
فرعی مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 حوزه 

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

حسن بزرافشان آرانی)مالکين رسمی(
11- رأی شماره 1838و1843 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای احمد شکوری فرزند يحيی 

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

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

ثبتی آران و بيدگل. مالکين رسمی
13- رأی شماره 1845 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای قاسم کاظمی تبار فرزند حسن شماره 
شناسنامه 8601 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 97/30 متر مربع شماره پالک 572 فرعی 
مجزا از شماره 492 فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در دوالب بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل. مالک رسمی
14- رأی شماره 1707 مورخ 97/6/17 هيأت : آقای مجتبی شاطريان فرزند حسين شماره 
شناسنامه6190001203 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 142/50 متر مربع شماره پالک 
6278 فرعی مجزا از شــماره 740 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل ابتياعی از وراث شاطريان
15- رأی شــماره 1795 مورخ 97/6/26 هيأت : آقای حســين رئيس زاده فرد بيدگلی 
فرزند حسن علی شماره شناسنامه 275وخانم صديقه اعتمادی بيدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه7396 )بالمناصفه( ، ششدانگ يکبابخانه به مساحت 160 متر مربع شماره پالک 
6279 فرعی مجزا از شماره 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار اران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مصطفی سرمدی
16- رأی شماره 1854 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای محمد شــفائی مقدم فرزند عباس 
شماره شناسنامه 341 ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 176/32 متر مربع شماره پالک 
6280 فرعی مجزا از شــماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالک رسمی
17- رأی شماره 1852و1853 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای ناصر مال آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 219 و خانم صديقه شيدائيان آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه177 
)بالمناصفه( ، ششدانگ يکبابخانه به مساحت 281/95 متر مربع شماره پالک 6281 فرعی 
مجزا از شــماره 5828و5154 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالکين رسمی
18- رأی شــماره 1851 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای ســيد مهدی ســجاد فرزند مير 
غالم محمــد شــماره شناســنامه 1250588601 ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 
146 متر مربع شــماره پالک 6282 فرعی مجزا از شــماره 418 فرعــی از پالک 2840 
 اصلی واقع در ريگســتان ديمکار آران بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بيــدگل. ابتياعی از 

سيد محسن طاهری
19- رأی شماره 1850 مورخ 97/6/27 هيأت : خانم کبری شکاری آرانی فرزند سيف اله 
شماره شناسنامه 40 ششدانگ يکبابخانه به مساحت 115/25 متر مربع شماره پالک 6283 
فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از وحيد جعفری 
20- رأی شــماره 1793 مــورخ 97/6/26 هيــأت : آقــای مصطفی ســلمانيان نوش 
آبــادی فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه 5937 ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 
37 متر مربع شــماره پــالک 3932 فرعی مجزا از شــماره 1838 فرعــی از پالک 40 
 اصلی واقع در نــوش آباد بخش 4 حــوزه ثبتی آران و بيــدگل. ابتياعی مع الواســطه از 

ولی اله نيک قدم
21- رأی شــماره 1848و1849 مورخ 97/6/27 هيأت : آقای جالل بهتری نوش آبادی 
فرزند محمد رضا شماره شناســنامه 406 و خانم زينب سادات سجادی نوش آبادی فرزند 
سيد حبيب اله شماره شناسنامه 133 )بالمناصفه( ششدانگ يکبابخانه به مساحت 101/50 
متر مربع شماره پالک 3933 فرعی مجزا از شماره 321 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی مع الواسطه از فاطمه خوانساری زاده
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :  97/07/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/07/30

م الف: 275675 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل                                 

نظریه رد درخواست افراز 
7/526 شــماره: 970720671691568 - 97/07/22 نظر به اينکه خانم مليحه شيروي 
خوزاني فرزند محمود مالک يک نهم ســهم از دو ســوم ســهم مشــاع از بيست سهم 
ششدانگ پالک 84/517 واقع در خميني شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان درخواست 
افراز سهم مشــاعي مالکيت خود از ششــدانگ پالک مذکور واقع در خميني شهر بخش 
14 ثبت اصفهان را عليه 1-وراث عبدالحسين شــيروي خوزاني فرزند رجبعلي بنامهاي 
 رسول و عزت و صغري و معصومه و زهرا شهرت همگي شــيروي فرزندان عبدالحسين
 2-عفــت آقايــي خوزانــي فرزنــد لطفعلــي 3-حســن شــيروي خوزانــي فرزند 
کريــم 4-اعظم امــام دوســت فرزنــد يدالــه 5-ناصــر شــيروي خوزانــي فرزند 
کريــم 6-ليال حبيبــي خوزانــي فرزنــد محمود 7-ســميه رجايــي خوزانــي فرزند 
مانــده علي8-قديرعلــي شــيروي خوزانــي فرزنــد عبدالحســين 9-صفرعلــي 
 شــيروي خوزانــي فرزنــد رجبعلــي 10-بهمــن کيانــي خوزانــي فرزند فضــل اله

 11-اميــر کياني خوزاني فرزنــد فضل اله 12-محمــد کياني خوزانــي فرزند فضل اله 
13-مجتبي شيروي خوزاني فرزند کريم 14-زهرا شيروي خوزاني فرزند محمدعلي را به 
اين اداره تسليم نموده و نماينده ثبت گواهي کرده عمليات ثبتي خاتمه يافته و سابقه اي از 
صدور سند مالکيت معارض نداشته و در وقت مقرر در اخطار شماره 94070584809896 
مورخ 95/3/10 و انتشار در روزنامه زاينده رود شــماره 2517 مورخ 97/6/27 نقشه بردار 
اداره نقشه افرازي را ترســيم و طي شــماره 970720671691568 مورخ 97/7/11 به 
شهرداري منطقه يک خميني شهر فرستاده و شهرداري هم طي نامه شماره 7353/1/97 
مورخ 97/7/16 افراز ملک را به دليل مغايرت با ضوابط شــهر سازي امکان پذير ندانسته 
لذا باستناد مواد 5 و 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعي مصوب آبان ماه سال 
57 خورشيدي راي به رد درخواســت افراز پالک فوق صادر و مقرر مي گردد نظريه مزبور 
برابر مقررات به خواهان و مالکين ابالغ گردد. اين نظريه به فاصله ده روز از زمان وصول 
اخطاريه و نظريه فوق الذکر که ضميمه آن است قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوي 
کليه مالکين مي باشد. م الف: 272111  نبي اله يزداني رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

خميني شهر )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

7/527 شماره: 1396/97 حل4 مرجع رسيدگي: شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف 
خميني شهر به نشاني خميني شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  مجتمع 
شــوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگي:ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1397/09/24 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: اميررضا حاجي حيدري ، نام 
پدر: غالمحسين ، نشاني: محمودآباد خ 16 سنگبري عصرجديد ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگي: علي نصوحي دهنوي ، نام پدر: حســن ، خواسته و بهاي آن: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه ، داليل خواهان: 
کپي مصدق چک کپي گواهي عــدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رســيدگي جهت استماع شهادت شهود 
به وي از طريق نشر آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگي 
حاضر گردد. م الف: 272129 رئيس شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف خميني 

شهر)197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایي

7/528 شماره: 41/97 حل3 مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي: عادل نيکي ، 
نام پدر: ايوب ، نشاني: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: روح اله 
جوادي فر ، نام پدر: زين العابدين ، نشاني: خميني شهر خ اميرکبير خ سفيراميد جنب مدرسه 
ش چاوش ک ياس62، محکوم به:به موجب راي شماره 928 تاريخ 97/05/22 حوزه سوم 
شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 375/000 ريال 
بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 95/12/27 
لغايت زمان اجراي حکم و پرداخت نيم عشر دولتي راي صادره غيابي است. ماده34 قانون 
اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم 

کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 271946 مصطفي زيبايي فر قاضي 
شعبه سوم شوراي حل اختالف خميني شهر )208 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگي
7/530 شماره: 815/97 حل3 مرجع رسيدگي: شعبه ســوم حقوقي شوراي حل اختالف 
خميني شهر به نشاني خميني شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  مجتمع 
شــوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگي:ســاعت 04:40 بعدازظهر روز يکشنبه 
مورخه 1397/09/06 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: مجتبي کبيريان ، نام 
پدر: محمدباقر ، نشاني: خميني شهر خ امام شــمالي ک نجاران پ6 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگي: صابر نوري ، نام پدر: عزيزاله ، خواسته و بهاي آن: مطالبه وجه چک 
شماره 432779-97/2/20 به مبلغ 80/000/000 ريال ، داليل خواهان: رونوشت چک و 
رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسيدگي جهت استماع شهادت شهود به وي از طريق نشر 
آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به اين شــورا نســخه 
 ثاني دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر گردد.  
م الف: 270966 رئيس شعبه سوم حقوقي شــوراي حل اختالف خميني شهر)195 

کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/545 شماره اجراييه:9710426794200330  شماره پرونده:9609986794201194 
شــماره بايگانی شــعبه:961200 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794200343 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794200227 محکوم عليه 
مهدی نيستانکی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته )وجه چک شــماره 303652 قرض الحســنه جواد االئمه( و 
1/810/000 ريال هزينه دادرسی و نشر آگهی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت 96/9/23 تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم لــه مصطفی رفيعی آفارانی 
فرزند رحيم به نشانی اصفهان شاهپور جديد شــهرک اميرکبير بلوک 8 پ 15 و نيم عشر 
حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجــرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط 
 محکوم عليه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالی 1394(. 
م الف: 271082 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم(  )404 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

7/540 شماره ابالغنامه :9710103741301753  شماره پرونده:9709983651200318 
شماره بايگانی شــعبه:970967  موضوع پرونده کالسه 970967 شــعبه دوم دادياری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فريدونشهر بدينوسيله به آقای طهماسب صالحی 
فرزند قارتی ابالغ می گردد ظرف يک ماه از تاريخ نشــر آگهی به عنوان متهم در پرونده 
فوق حسب شکايت آقای محمد يادگار صالحی حاضر شويد. م الف:271979 شعبه 2 

دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فريدون شهر )64 کلمه، 1 کادر( 
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جاعالن ویزاهای تقلبی قبل از توزیع دستگیر شده اند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان:

نیازمند تاسیس 20 مرکز کانون 
پرورش فکری کودکان هستیم

مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان اســتان اصفهان گفت: این اســتان 
نیازمند تاسیس 20 مرکز کانون پرورش فکری 
برای اجــرای برنامه ها در نقاط دور دســت و 
شهرستان هاست.مهدی قربانی افزود: به دلیل 
کمبود مراکز کانون ، کودکان و نوجوانان ساکن 
برخی مناطق شهرستانی از برنامه های این نهاد 
بی بهره هستند. وی شمار مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در اســتان اصفهان 
را 61 مرکز عنوان کــرد و گفت : برای افزایش 
مراکز نیاز به اختصاص اعتبار و یا مکان است تا 
این نهاد برای تجهیز آن اقدام کند. وی کمبود 
نیروی انســانی را از دیگر دغدغه های کانون 
پرورش فکری در این منطقه دانست و گفت: با 
توجه به محدودیت در استخدام نیروی انسانی 
باید تدبیر ویژه ای برای این چالش اندیشیده 
شــود. قربانی،ادامه داد: با توجه به محدودیت 
استخدام نیروی انســانی امکان جذب نیرو به 
صورت قراردادی بر اساس تامین اعتبار استانی 

و شهرستانی وجود دارد.

 جمعیت زندانیان
 ۴ برابر ظرفیت زندان ها

نمایندگان موافق طرح ساماندهی زندانیان و 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها با اعالم اینکه 
تعداد زندانیان ۴ برابر ظرفیت زندان ها شــده 
اســت، خواســتار تالش مجلس برای کاهش 
تعــداد زندانیان ضمن حفظ حقوق شــاکیان 
شــدند.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
موافقت با طرح ســاماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها گفت: تعداد زندانیان 
در حال حاضر به دلیل نابسامانی های اقتصادی 
و موضوعاتی که مردم علت ایجاد آن نیستند، 
افزایش چشمگیری داشته اســت.وی با بیان 
اینکه شــرایط اجتماعــی به افزایــش تعداد 
زندانیان دامن زده، افزود: در حال حاضر تعداد 
زندانیان ۴ برابر قبل شــده اســت و مسئوالن 
زندان توانایی اداره این مکان هــا را ندارند؛ با 
باال رفتن قیمت سکه تعداد زندانیان در ۴ ماه 
گذشته دو برابر شده، زیرا بسیاری توانایی مالی 

برای پرداخت مهریه ندارند.

مدیرکل حج و زیارت استان:
جاعالن ویزاهای تقلبی قبل از 

توزیع دستگیر شده اند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ویزاهای 
تقلبی، قبــل از آنکه به دســت متقاضیان زیارت 
اربعین برسد، توسط نیروهای امنیتی استان کشف 
و جاعالن آن دستگیر شدند.غالمعلی زاهدی اظهار 
کرد: تا روز شــنبه حدود 12۵ هزار اصفهانی برای 
زیارت اربعین در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند. 
این افراد پس از ثبت نام می توانند به هر دو صورت 
زمینی و هوایی به کشــور عراق عزیمت کنند.وی 
با بیان اینکه هزینه ویــزای هوایی تفاوتی با ویزای 
زمینی ندارد، افزود: اعتبار ویزاهای صادره دو ماه و 
مخصوص اربعین است، بنابراین باید متقاضیان تا آن 
زمان از مرز عبور کرده و امکان عبور بعد از آن وجود 
ندارد؛ هرچند شاید مانند سال گذشته امکان عبور تا 
دو روز بعد نیز وجود داشته باشد. وی با تایید کشف 
ویزای تقلبی در استان، تصریح کرد:این ویزاها قبل 
از توزیع و رسیدن به دست متقاضیان زیارت اربعین، 
توســط نیروهای امنیتی اســتان کشف و ضبط و 

جاعالن آن دستگیر شدند.

آتش سوزی در خوابگاه 
دختران با پتو خاموش شد

ناایمن بودن تجهیزات آشــپزی در یــک خوابگاه 
خودگردان دخترانه، آشپزخانه را به حریق کشید. 
دانشجویانی که شــاهد این اتفاق بوده اند به ایسنا 
گفته اند آتش در نهایت توسط حراست خوابگاه و به 
وسیله یک عدد پتو خاموش شده است. مدیر عامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان ضمن تایید این خبــر گفت: این حریق در 
طبقه پنجم یک ساختمان هفت طبقه رخ داده که 
منشأ آتش سوزی یک اجاق گاز بوده است.محسن 
گالبی تاکید کرد: این حریق تلفات جانی نداشته و 
خسارت های مالی آن نیز سبک گزارش شده است 
با این حال این اتفاق لزوم نظارت بیشتر دانشگاه ها 
بر خوابگاه های خودگردانی که با آنها قرارداد دارند را 

نشان می دهد.

پریسا سعادت

در فضای مجازی، بــه دلیل نبود ارتباط رو در 
رو این نشانه ها هســتند که مشخص کننده 
روحیات و ویژگی های فردی به شــمار می 
روند؛ نشــانه هایی چون عکــس پروفایل، 
پست ها و مطالب ارسالی و... که هر کدام می 
تواند نمایانگر بخشــی از گرایشات فکر ی 
و اجتماعی افراد باشــد. در این میان عکس 
پروفایل یکی از آیتم هایی اســت که حاوی 
پیام هــای ذهنی و غیر کالمی اشــخاص در 
فضای مجازی است. پروفایل در واقع دریچه 
ای است که ما روی دنیای مجازی می گشاییم 
 و از طریق آن به مردم اجــازه می دهیم تا ما

 را قضاوت کنند. 
روان شناســان معتقدند به صورت نسبی می توان 
بخشی از ویژگی های اخالقی ، روحی و روانی افراد را 
از طریق عکس پروفایل شان شناخت. شناخت افراد 
از طریق عکس پروفایل موضوع جذابی است که شاید 
بتواند کمی در نوع روابط با یکدیگرو حد ومرزها مفید 
واقع شود، هر چند برخی از افراد به صورت ماهرانه ای 
می توانند خود را در قالب های مختلف و دلخواه شان 
در فضای مجازی جا بزننــد؛ اما عکس های انتخاب 
شده از سوی افراد معموال برخی از پنهان ترین زوایای 
فکری و عقیدتی را آشکار می کند، هر چند قضاوت 
بر اســاس عکس پروفایل نمی توانــد مالک تعیین 
کننده ای باشــد؛ اما تکرار مجموعه ای مشخص از 
 عکس ها می تواند بخشی از حقیقت روحی افراد را 

آشکار کند.
پروفایــل؛ مرز میان دنیــای خصوصی و 

عمومی
علی باجالن، متخصص روان شناسی عمومی معتقد 
است که فرهنگ و اعتقادها در انتخاب عکس پروفایل 
بسیار تاثیرگذار اســت. به گفته وی، گاهی انتخاب 
تصویر گل ، طبیعت و متن به جای تصویر خود نشان 
دهنده شخصیت های منزوی و استرسی است که به 
دلیل اعتماد به نفس پایین نمی توانند تصویر خود را 

برای پروفایل خود قرار دهند. 
وی افزود: گاهی دلیل این امر می تواند تعصب های 
خانوادگی و سختگیری های همسر باشد که دراین 
مواقع نمی تــوان دلیل را نداشــتن اعتماد به نفس 
یا داشتن شــخصیت استرســی ومنزوی دانست. 
»باجالن« با بیان اینکه در صورت وجود شــناخت 

نسبی از فرد و تکرار تصویر امکان تشخیص روحیات 
فرد محقق می شــود، گفت: اغلب افرادی که تصویر 
خود را با ظاهر موجه برای پروفایل خود قرار می دهند 
از اعتماد به نفس باالیی برخوردارهســتند به شرط 
اینکه اغراق، خودنمایی و نمایش در کار نباشد. وی 
ادامه داد: منظور از اغراق و نمایش استفاده از ویژگی 
های ظاهری و حالت های خاص متناســب با حریم 
 خصوصی برای پوشاندن اعتماد به نفس پایین و نقاط

 ضعف است.
عکسی که حاوی یک پیام ذهنی است

کارشناسان فضای مجازی معتقدند »عکس پروفایل« 
معموال حاوی یک پیام ذهنی و غیرکالمی است.در 
همین راستا، پست ها، عکس نوشته ها، نام کاربری، 
شناسه رمز، امضا، اســتیکرها و... همه از این ویژگی 

برخوردارند.
به عبارتــی در انتخاب این شــاخصه ها، خودآگاه و 
ناخودآگاه  که نقش بســیار ویژه ای دارد، ما به طور 
غیرمســتقیم و به عنوان یک رفتــار غیرکالمی، به 
بیان دیدگاه های خود می پردازیــم. به عنوان مثال 
کســانی که از عکس کــودک بــرای پروفایل خود 

استفاده می کنند معموال به دنبال اعالم نقش مادری 
خود و یا برگشت ناخودآگاه به زمان کودکی هستند، 
از سوی دیگر برخی از افراد به دنبال حمایت و نوازش 
خانواده و محیط اطراف خود عکس های کودکی شان 
را انتخاب می کنند. حتی برخــی از افراد با انتخاب 
عکس های کارتونی به دنبال ایجاد فضاهای کودکی 
خود و یا فــرار ناخودآگاه از تنهایــی و واقعیت های 
زندگی هستند، این مسئله می تواند نشانه ای از فعال 

بودن کودک درون این افراد نیز باشد.
مهر طلبی در البه الی عکس های پروفایل 

غوغا می کند
بیشتر افرادی که از هر لحظه خود در پروفایل عکس 
می گذارند، جزو دســته انســان هایی هستند که 
دل شــان می خواهد از هر اتفاق بــزرگ و کوچک 
زندگی شــان با دوستان و آشــنایان صحبت کنند. 
برخی از افراد تمام لحظــات زندگی خود را در قالب 
عکس هایی، روی پروفایل شــبکه های مجازی خود 
می گذارند. اغلب این افراد از یک لیوان نوشــیدنی 
که در کافی شــاپ گرفته اند و اسنکی که برای شام 
درست کرده اند تا لحظه به لحظه جاهایی که در سفر 

رفته اند و مکان هایــی که دیده انــد، روی پروفایل 
شــخصی خود می گذارند. این افراد عمیقا به دنبال 
جلب مهر و محبت ســایرین هســتند و دل شــان 
می خواهد دیگــران مدام از آنها بپرســند: فالن جا 
چطور رفتی؟ این عکس در کدام دانشگاه است؟ این 
غذایی که می خوری خوشمزه بود؟ آن هدیه از طرف 

چه کسی بود؟ 
عکس هــای الکچری پروفایل و پشــت 

پرده های مشکالت روحی
عکس های آنچنانی در آتلیه های معروف تخصصی 
این روزها بسیار داغ است، افرادی که بهترین لباس 
های خود را می پوشند به آرایشگاه می روند و برای 
گرفتن عکس های حرفــه ای هزینه های هنگفتی 
را می پردازنــد و د ر نهایــت آن را در پروفایل خود 
قرار می دهند. بــه عقیده روانشناســان، این افراد 
دارای خودشیفتگی هستند و از دیدن تصاویر خود 
لذت می برند و  مــی خواهند چنیــن تصاویری در 
معرض دید عموم قرار گیرد.  به نظر می رسد به لطف 
گسترش فضای مجازی این افراد و روحیه های غیر 
 متعارف شــان روز به روز در حال افزایش  هســتند.

مشکالت شخصیتی که پشت عکس ها پنهان شده است
 عکس ها در فضای مجازی چه می گویند؟  

اخطار اجرایی
7/543 مشخصات محکوم علیه : 1-یزدان رحمانی خاکی 2- هوشنگ فتحی کنگربانی 
، نشانی محل اقامت: یزدان رحمانی خاکی )مجهول المکان( مشخصات محکوم له: علی 
میرزازاده آرانی، نام پدر: رحمت اله  نشــانی محل اقامت : آران-خ محمدهالل خ وشاد-

جنب موتورسازی آقایی منزل شخصی، محکوم به : به موجب رای شماره غیابی 430 تاریخ 
96/6/1 حوزه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت تضامنی مبلغ چهل میلیون ریال-وجه یک 
فقره چک به ش 9401/614402-07 مــورخ 95/6/1 عهده بانک ملی ایران-به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ یک میلیون و نهصدوشصت هزار ریال و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم در حق 
خواهان.رای صادره غیابی است.ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف 271606 قاضی شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف کاشان )227 کلمه، 2 کادر(
اجرائیه

7/546 شماره اجرائیه: 9710423620200261 شماره پرونده: 9609983620200169 
شماره بایگانی شعبه: 960171 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609973620201129 
مورخ 1396/08/02 محکوم علیه ابوالفضل ناظری جم فرزند علی محکوم است پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و پانصدو سی و هفت هزار و نهصد وسی و شش ریال به عنوان خسارت 
وارده به محکوم له و به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی محکوم له به میزان 135720 
و به پرداخت مبلغ دویست و سی و پنج هزار ریال بابت تمبرهای الصاقی در حق محکوم 
له  اداره منابع طبیعی آران و بیدگل و به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 208500 ریال)با 
توجه به معافیت محکوم له از پرداخت آن( در حق دولت ضمنا رای صادره غیابی و هزینه 
 اجرا به عهده محکوم علیه می باشــد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 272319شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و 

بیدگل )431 کلمه، 4 کادر(
اجرائیه

7/547 شماره اجرائیه: 9710423620200254 شماره پرونده: 9609983620200088 
شماره بایگانی شعبه: 960088 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609973620200906 
مورخ 1396/06/29 محکوم علیه  سیف اله دلشاد فرزند علی اکبر محکوم است به خلع ید 
از ملک مورد اختالف پالک 362 فرعی از 2876 اصلی به شرح نظریه کارشناسی به میزان 
مورد تصرف خود و قلع و قمح مستحدثات توسط وی و به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال 
به عنوان هزینه کارشناسی پرونده استنادی و به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هفتصدو 

پنجاه و پنج هزار و ششصدو هشتاد ریال به عنوان خسارت وارده به محکوم له و به پرداخت 
حق الوکاله نماینده حقوقی محکوم له به میزان 913602 ریال و به پرداخت مبلغ دویست 
و پنج هزار ریال بابت تمبرهــای الصاقی در حق محکوم لــه اداره منابع طبیعی و آران و 
بیدگل و به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 1308892 ریال )با توجه به معافیت محکوم 
له از پرداخت آن( در حق دولت ضمنا رای صادره غیابــی و هزینه اجرا به عهده محکوم 
علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 272303 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل )474 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/549 شماره دادنامه: 9709970354801475 شماره پرونده: 9509980360000563 
شماره بایگانی شعبه: 970552 شاکی: آقای فرهاد جبار فام فرزند محمد حسن به نشانی 
استان آذربایجان شرقی- شهرستان بناب- شــهر بناب- کمربندی بهصت- نمایشگاه 
کامیونداران، متهمین: 1- آقای محسن غفرانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان شهر اصفهان 
اتوبان چمران خیابان آل محمد خیابان فالطوری  کوچه 14 ساختمان مهندسی 4 واحد 
403 طبقه 4، 2- آقای مهدی حاجی تقی لو به نشــانی اصفهان آذربایجان غربی خوی 
میدان بسیج، اتهام ها: 1- انتقال مال غیر2- خرید مال غیر، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- اکبر فرمانبردار 
فرزند محمد حسین 2- محسن غفرانی فرزند اکبر )شهرت دایوش( فاقد تامین به لحاظ 
عدم حضور 3- مهدی حاجی تقی لو فرزند سهراب فاقد تامین به لحاظ عدم حضور حسب 
شکایت آقای فرهاد جبار فام فرزند محمد حسن دایر بر ردیف اول خیانت در امانت نسبت 
به یک دستگاه کامیون کشنده ماک به همراه کفی تریلر به شماره انتظامی 25-588 ع 43، 
ردیف دوم خرید و فروش مال غیر نسبت کامیون موصوف، ردیف سوم دایر بر انتقال مال 
غیر نسبت به کامیون موصوف موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان، بدین شرح که شاکی اظهار می دارد: کامیون فوق به عنوان راننده در اختیار متهم 
ردیف اول بوده بعد ازمدتی متوجه می شــود کامیون توسط متهمان ردیف دوم الی سوم 
به ثالث واگذار نهایتا در تهران اوراق شده اســت متهم ردیف اول به شرح بازجویی مورخ 
95/5/5 در دادسرا اظهار نموده کامیون را در بناب از شاکی تحویل گرفته ... سپس به شرح 
بازجویی 95/6/28 صفحه 39 پرونده اظهار می دارد: ... من با آقای حاجی تقی لو دعوایم 
شد و چون وی همه کاره ماشین بود و آقای جبار فام کامیون را به وی سپرده بوده و به من 
گفته بود تو هیچ کاری نداشته باش من هم ماشین را گذاشتم گاراژ و خودم رفتم بناب و ... 
سپس به شرح جلسه رسیدگی 97/6/31 دادگاه چنین عنوان می کند که ماشین )کامیون( 
خراب شده بود زنگ زدم شاکی آمد دیدیم کامیون نیست... این در حالی است که بر اساس 
اظهارات وی کامیون را به فرض خراب شدن آن گونه که در جلسه دادگاه عنوان می کند 
در محل مناسبی قرار نداده تحویل امین نداده است، با این قید که متهمان ردیف دوم و سوم 
در مقام دفاع و رد اتهام در دادسرا نیزدر دادگاه با وصف نشر آگهی بر نیامده اند علی ایحال 
با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی، مد لحاظ قرار دادن مستند عادی بیع نامه 95/3/21 

تحت شماره 592 صفحه 106 پرونده که بیانگر واگذاری کامیون از ناحیه متهم ردیف دوم 
به سعید توکل بوده متهم ردیف سوم امضا کننده ذیل مستند به عنوان شاهد بوده است و 
اینکه رها کردن کامیون به شرحی که در باال آمد توسط متهم ردیف اول خارج از الزامات 
نگهداری مال امانی بوده چرا که کامیون تحت عنوان امین در اختیار ایشان بوده است، بزه 
های معنونه محرز تشخیص داده شده دادگاه مستند به ماده 674 قانون تعزیرات و ماده اول 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر بر ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، ضمن تصحیح عنوان اتهام متهمان 
ردیف دوم و سوم تحت عنوان مشارکت در فروش و انتقال مال غیر)در حکم کالهبرداری( 
نسبت به کامیون موصوف، متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
نموده هر یک از متهمان ردیف دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس تعزیری، هر یک از 
ایشان را به پرداخت مبلغ 77 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت )بر 
اساس ارزش و قیمت کامیون حسب اعالم شاکی به شرح صفحه 13 پرونده( نیز مشترکا 
به رد عین کامیون به شرح پیش گفته در صورت عدم امکان رد، مثل آن در غیر این صورت 
قیمت آن بر اساس جلب نظر کارشــناس در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره در 
خصوص متهم ردیف اول حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد نسبت به متهمان ردیف دوم و سوم غیابی 
محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با وصف انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
اصفهان میباشد.  م الف:263340 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 

جزایی سابق( )729 کلمه، 7 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/552 شماره: 1337/97 حل3 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 05:40 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/08/30 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدحمید خیام نکوئی 
، نام پدر: سیدحسن ، نشانی: اصفهان خ آتشگاه روبروی بانک صادرات ساختمان بهار ط3 
واحد8 ، مشخصات وکیل خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهسا سادات میرلوح ، نام پدر: 
سیدجالل ، نشانی: اصفهان خ پل فلزی خ بوستان سعدی روبروی صداسیما ساختمان 52 
ط3 دفتر وکالت هوشنگ احمدیان ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ادریس ربیع 
، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 712873 مورخ 
96/06/01 عهده بانک سینا و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک گواهینامه عدم پرداخت وکالتنامه، 
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: 272625 رئیس شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )248 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/553 شماره اجراییه:9610426795600178  شماره پرونده:9609986795600464 
شماره بایگانی شعبه:960464 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم  علیه یعقوب دانشوند به نشــانی مجهول المکان  محکوم است 
بطور تضامنی به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/930/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1393/9/29 لغایت 
زمان وصول آن در حق محکوم له مجتبی شامحمدی به نشانی شهرک بهار مجتمع امام 
علی بلوک  B 2 واحد 8،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
 محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد
 چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
 کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای 
 دین به نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات
 تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 274216 شــعبه 26 حقوقی  شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهید حججی( )403 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغییرات شرکت رنگین جام اصفهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 8429 و شناسه ملی 10260295222 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسین اسحق یان به شــماره ملی 1284709566 با پرداخت 
مبلغ 000 000 900 1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را تا مبلغ 000 
900 929 1 ریال افزایش داد. نفیسه یاوری به شماره ملی 1288020031 با 
پرداخت مبلغ 000 000 600 ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را تا 
مبلغ 610000000 ریال افزایش داد. محمدصابر اســحق یان به شماره ملی 
1272129837 با پرداخت مبلغ 000 000 000 5 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را تا مبلغ 000 000 080 5 ریال افزایش داد. هدی اسحق یان به 
شماره ملی 1273267869 با پرداخت مبلغ 2500000000 ریال به صندوق 
شرکت ســهم الشــرکه خود را تا مبلغ 000 000 540 2 ریال افزایش داد. در 
نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 000 900 159 ریال به مبلغ 000 900 159 
10 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه بنحو مذکور اصالح گردید. شرکاء 
شرکت و میزان سهم الشرکه هریک بشــرح ذیل است حسین اسحق یان به 
شماره ملی 1284709566دارای 1929900000 ریال سهم الشرکه و نفیسه 
یاوری به شماره ملی 1288020031 دارای 610000000 ریال سهم الشرکه 
و محمد صابر اسحق یان به شماره ملی 1272129837 دارای5080000000 
ریال سهم الشرکه و هدی اسحق یان به شــماره ملی 1273267869 دارای 
2540000000ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
م الف: 262614

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی کیهان گشت اصفهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 51249 و شناسه ملی 10260698727

 به اســتناد نامه شــماره 29158 مورخ 1397/05/23 ســازمان هواپیمائی کشوری و 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مرکز اصلی شــرکت به آدرس استان اصفهان - شهرســتان شاهین شهر و میمه 
- بخش مرکزی - شــهر گزبرخوار-محله گز-کوچه قائم-خیابان فردوســی-پالک 
19-طبقه همکف- بــه کدپســتی 8344159339 انتقال یافت و ماده 4 اساســنامه 
 به شرح فوق اصالح شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
م الف: 262613
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سایت لهستانی:
»ناوالکا« قرار بود جانشین 
کی روش در تیم ملی شود!

بعد از نتایج کابوس وار تیم ملی لهســتان در 
جــام جهانی روســیه، 
از  لــکا  ناوا آدام 
هدایــت این تیم 
کنار رفت. ناوالکا 
با وجود داشــتن 
ی  ها د پیشــنها
زیــاد هنــوز تیمی 
ندارد و بدون شغل اســت. این مربی ۶۰ ساله 
پیشــنهاد هدایت تیم »لژیاورشو« را رد کرد و 
فعال تصمیمی برای حضور در این تیم نگرفته 
است. »ناوالکا« همچنین پیشــنهادی از تیم 
ملی فوتبال ایران داشــت تا جانشین کارلوس 
کی روشی شود که قرار بود شغلش را از دست 
بدهد. در نهایت کی روش در تیم ملی ایران باقی 
مانده است.سرمربی لهستانی تمایل به حضور 
در لیگ ایتالیا دارد و به همین خاطر پیشنهاد 

ارمنستان و تیم های قبرسی را رد کرده است.

 مخالفت هواداران بارسلونا
 با تغییر لوگوی باشگاه

باشگاه بارسلونا در ماه سپتامبر اعالم کرد که 
قصــد دارد برای فصل 
آینــده در آرم خود 
تغییراتی کوچک 
به وجــود بیاورد. 
در تغییراتــی که 
بارسلونا اعالم کرده 
بود یکی از بزرگ ترین 
تفاوت ها بــا آرم فعلی باشــگاه، حذف حروف 
 FCB اول کلمات اسم باشــگاه یعنی حروف
از آرم بود.همچنیــن قرار بــود درون آرم هم 
بعضی تغییــرات جزئی اعمال شــود از جمله 
حذف خط های ســیاهی که داخل آرم بارسا 
دور بعضی از عناصر آرم کشیده شده است، اما 
انتشار این خبر با چنان واکنش منفی از سوی 
هواداران بارسا روبه رو شد که حاال باشگاه اعالم 
کرده رای گیری که قرار بود طبق برنامه درباره  
تغییر آرم انجام شود را تا اطالع ثانوی به تاخیر 

انداخته است.

توضیحات »مارادونا« درباره 
صحبت هایش علیه مسی

مارادونا هفته گذشته گفته بود که مسی پیش 
از انجام هر بازی 2۰ بار به دستشــویی می رود 
و همین باعث می شــود 
که او هیچگاه نتواند 
رهبر خوبی برای 
تیمش باشد. این 
صحبت ها واکنش 
های بســیاری را 
بــه همراه داشــت و 
انتقادات و حمایت های زیادی 
از آنها در سرتاسر جهان مطرح شد.سخنگوی 
باشگاه بارســلونا از این صحبت ها انتقاد کرد 
و به حمایت از مســی پرداخت و حتی یکی از 
اعضای خانواده مسی نیز علیه مارادونا صحبت 
هایی مطرح کرد. کار به جایی کشیده شد که 
گفته شد مارادونا با مسی تماس تلفنی برقرار 
 کرده و از او بابت این صحبــت ها عذرخواهی 
کرده است.  مارادونا در این باره گفت: می دانم 
لیونل مســی کیســت، اتفاقی که افتاده این 
اســت که آنها می خواهند من را مقابل مسی 
قرار دهند. رابطه دوســتانه من و مسی خیلی 
فراتر از چیزیست که خبرنگاران بتوانند راجع 

به آن بنویسند.

 ناپولی
 به یوونتوس نزدیک تر شد

ناپولی، با پیروزی که برابر اودینزه به دســت 
آورد اختالفش را با صدر 
جدول رده بندی به 
4 امتیــاز کاهش 
داد.در ادامه هفته 
نهــم رقابت های 
سری A یک دیدار 
برگــزار شــد.در این 
دیدار ناپولــی تیم دوم جدول 
رده بندی به مصاف اودینزه رفت و توانست سه 
امتیاز شیرین را به دست آورد.در این دیدار که 
اودینزه میزبان بود این ناپولی بود که توانست 
با نتیجه ســه بر صفر بازی را به ســود خود به 
پایان رســاند.گل های ناپولی را در این دیدار 
فابیان رویز، مرتنس و روگ به ثمر رســاندند.

ناپولی بــا پیروزی که در این دیدار به دســت 
آورد با توجه به تســاوی یوونتوس اختالفش 
 را با صدر جدول رده بندی به 4 امتیاز کاهش

 داد.

تنیسور اصفهانی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با توجه به حرکت غیر اخالقی کــه  »الهیارصیاد منش« بازیکن 
١٧ ساله تیم فوتبال استقالل در گذشته انجام داده بود، در همین 
راستا قرار است این بازیکن پس از بازی مقابل سپاهان در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر به کمیته اخالق احضار شود.صیاد منش با 
حضور در کمیته اخالق، بابت حرکت غیر اخالقی خود توضیحاتی 

را ارائه خواهد داد.

پدیده استقالل به کمیته اخالق احضار شد

در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ ستارگان قطر، الغرافه در خانه 16
الریان به میدان رفت و به تساوی یک بر یک رسید.گورکوف، سرمربی 
الغرافه پس از این تساوی یکی از دالیل ناکامی در این دیدار را ضعف 
بدنی بازیکنان ملی پوش تیم پس از بازگشت از بازی های ملی عنوان 
کرد و گفت: به نظرم دلیل اصلی عملکرد تیم به این شکل ضعف بدنی 

بازیکنان ملی پوش ما مثل »مهدی طارمی« و »فایس« است.

انتقاد سرمربی الغرافه از ضعف بدنی طارمی

17

رییس هیئت ژیمناستیک شهرستان 
اصفهان:

استقبال از جشنواره ژیمناستیک 
هنری بی نظیر بود

جشــنواره ژیمناســتیک هنری با حضور 2۶۰ 
ژیمناســت کار خردســال و به همــت هیئت 
ژیمناستیک شهرستان اصفهان برگزار شد.مهیار 
مصفا،رییس هیئت ژیمناســتیک شهرســتان 
اصفهــان در رابطه با این جشــنواره اظهار کرد: 
مهم ترین اصل ژیمناســتیک که همــه آن را 
می شناسند، شــاخه هنری آن است که در آن 
حرکات زمینی، بارفیکس، خرک حلقه و شیش 
اسباب ژیمناســتیک وجود دارد. به تازگی هم 
ژیمناستیک را به زیر شاخه های مختلفی مثل 
ترامبولینگ، ایروبیک، آکروژیم و... تبدیل کرده 
اند تا جذابیت های این رشته مشخص شود.وی 
اضافه کرد: هدف ما از برگزاری این جشــنواره 
استعداد یابی، آشنایی بچه ها با محیط مسابقه، 
تمرینات دســته جمعی و شــرکت درکارهای 
گروهی بوده اســت.رییس هیئت ژیمناستیک 
شهرســتان اصفهان درخصوص تعداد شرکت 
کننده ها تصریح کرد: استقبال از این جشنواره 
بی نظیر بود و به نوعی ما را غافلگیر کرد. در رده 
سنی ۶ و ٧ ســال ١۶۰ نفر و در رده سنی ۸ و ۹ 
سال ١۰۰ نفر شرکت کننده حاضر بودند که به 
دلیل سن شــرکت کنندگان سطح متوسطی از 

ژیمناستیک را شاهد بودیم.

در دور دوم رقابت های اتومبیلرانی 
سرعت کشور؛

اصفهانی ها سرعتی راندند
دور مســابقات اتومبیلرانی ســرعت بــا عنوان 
گرامیداشــت »هفته تربیت بدنی و ورزش« در 
پیســت آزادی تهران با حضــور نزدیک به ۸۰ 
اتومبیلران برتر از اســتان های سراســر کشور 
برگزار شد.این دوره از مسابقات در ۹ کالس پژو 
4۰۵، پژو BP،2۰۶ استانداد، ١۶۰۰ GT، پراید 
اختصاصی، پراید GT، سوپر 2۰۰۰، ۶ سیلندر 
توربو و ۶ سیلندر اتمسفر برگزار شد  که در نهایت 
با وجود در حال بررسی بودن مقام دوم ارسالن 
علیزاده، تیم اصفهان با سرپرستی ایمان زیرک 

نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

مسابقات تنیس فیوچرز - ترکیه؛
تنیسور اصفهانی از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کرد

تنیســورهای حاضر در رقابت هــای بین المللی 
تنیس فیوچرز در ترکیه در فینال بخش دو نفره و 
مرحله نیمه نهایی بخش دو نفره به مصاف حریفان 
خود رفتند که نماینده کشــورمان موفق شد به 
همراه تنیســوری از رومانی عنوان قهرمانی این 
دوره از مسابقات را از آن خود کند.با برگزاری دیدار 
فینال بخش دو نفره، شاهین خالدان به همراه زوج 
رومانیایی خود با نتیجــه ) ۶-2، 2-۶ ) ۶-١۰( از 
ســد تیم بلژیک و ایتالیا عبور کردند تا با کسب 

این نتیجه عنوان قهرمانی این 
دوره از بازی ها را از آن خود 
کنند.به این ترتیب تنیسور 

کشــورمان با کسب 
عنــوان قهرمانی 

در بخــش دو 
نفره به کار خود 

در این مسابقات 
پایان داد و این در 

حالی است که نماینده 
کشــورمان پیــش از 
ایــن موفق به کســب 
ایــن موفقیت شــده 
بود.گفتنی اســت این 
مســابقات به مدت یک 
هفته بــه میزبانی ترکیه 

برگزار  شد.  

پیشخوان

 قیمــت بلیــت بــازی 
پرسپولیس- السد از یک میلیون 

هم گذشت، بازار خیلی سیاه
با اختالفاتی که بین سروش رفیعی و باشگاه فوالد خوزستان بوجود 
آمد، باشگاه اهوازی در نامه ای به سازمان لیگ خواهان فسخ قرارداد 
یک طرفه با رفیعی شد. پس از مدتی، باشگاه فوالد و رفیعی تصمیم 
به ادامه همکاری گرفتند، اما مشکل اینجاست که ثبت فسخ قرارداد 
یک طرفه رفیعی ثبت شده و باشگاه فوالد دیگر حق استفاده از این 
بازیکن تا آغاز نقل و انتقاالت زمســتانی را نخواهد داشــت.فریبرز 

محمودزاده، مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ درباره این پرونده 
گفت: باشگاه فوالد در نامه ای، خواهان فسخ قرارداد یک طرفه رفیعی 
شد. ما نمی توانستیم در طول فصل، قراردادی را یک طرفه فسخ کنیم 
و گفتیم باید از کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال استعالم 
بگیریم. این کمیته اعالم کرد که مانعی برای فسخ قرارداد وجود ندارد. 
باشگاه فوالد هم پیگیر بود که این قرارداد فسخ شود. وی افزود: پس 

از اینکه، فسخ قرارداد را ثبت کردیم، باشگاه فوالد و رفیعی پیشیمان 
و خواهان ادامه همکاری شدند. باشــگاه فوالد هم از ما خواست که 
فسخ قرارداد کن لم یکن تلقی شود، در صورتی که این مسئله دیگر 
در اختیار ما نیست و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باید 
نظر دهد. قرار است این پرونده به کمیته تعیین وضعیت برود تا آنها 

رای خود را بدهند. 

سروش رفیعی - فوالد؛ 
در انتظار تصمیم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

با پایان دوره چهارســاله ریاست ســعید آذری بر 
هیئت وزنه برداری اصفهان، صبح روز شنبه مجمع 
انتخاباتی این هیئت با  حضور رییس فدراســیون 
وزنه برداری و  مدیر اداره کل ورزش و تربیت بدنی 
استان اصفهان برگزار شد و »حمیدرضا فدوی« با 
 کســب حداکثر آرا به عنوان رییس جدید هیئت 

وزنه برداری اصفهان شناخته شد. 
سعید آذری در ســال ١3۹3  با شرکت در مجمع 
انتخاباتــی هیئت وزنــه برداری اســتان اصفهان 
توانست با کســب حداکثر آرا به عنوان رییس این 
هئیت شناخته شــود و صندلی ریاست را از سید 
مرتضی سیف زاده تحویل بگیرد. آذری که در این 
فاصله به عنوان مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن نیز 
انتخاب شد تالش کرد تا با توجه به توان مدیریتی 
قدم های مثبتی برای پیشرفت وزنه برداری اصفهان 
بر دارد. در دوران ریاســت آذری بــر هیئت وزنه 
برداری اصفهان، سهراب مرادی ورزشکار اصفهانی 
تیم ملی وزنه برداری توانست در مسابقات المپیک 
ریو 2۰١۶ به مدال طال دســت یابد که این اولین 
مدال تاریخ حضور ورزشکاران اصفهانی در رقابت 
های المپیک بود و قرعــه این افتخار آفرینی به نام 
هیئت وزنه برداری اصفهان ثبت شــد . مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهن به عنوان اولین رییس هیئتی 
ورزشی در اصفهان شناخته شد که از نیروهای زیر 
مجموعه آن ورزشــکاری، موفق به کسب بهترین 
مدال المپیک شده اســت؛ اما با وجود این انتخاب 

حضور توامان آذری در این هیئت و باشــگاه ذوب 
آهن سبب شد تا انتقاداتی نسبت به عملکرد وی از 
سوی کارشناسان وزنه برداری صورت گیرد و این 
موفقیت را به رؤسای پیشــین هیئت وزنه برداری 

نسبت دهند.
 با پایان یافتن دوره ریاست آذری در پنج شهریور 
ماه، مجمع انتخاباتی وزنه برداری استان اصفهان در 
شرایطی روز شنبه برگزار شد که نامی از  مدیر عامل 
باشــگاه ذوب آهن که دیگر تمایلی برای ادامه کار 
در این هیئت ورزشی نداشــت در میان نامزدهای 
ریاست هیئت وزنه برداری اســتان اصفهان دیده 

نمی شد.
آذری در این مجمــع انتخاباتی از عملکرد خود در 
مدت چهارساله ریاســت هیئت وزنه برداری دفاع 
کرد و گفت: امروز احســاس خوبی دارم که  تمام 
پروژه هایی که در مدت چهار ساله ریاستم در هیئت 
وزنه برداری اســتان به دنبال آن بودم تقریبا رو به 
اتمام است و  ســالن وزنه برداری ورزشگاه تختی 
که قرار بود در روز برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
اســتان با حضور علی مرادی، رییس فدراســیون 
وزنه برداری افتتاح کنیم هم ان شــاا... در روزهای 
آینده با تکمیل ســاخت، مورد بهــره برداری قرار 

می گیرد.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن همچنین پیشنهادی 
برای رییس جدید هیئت وزنه برداری هم داشت و 
در این باره اظهار کرد: فردی که مسئولیت هیئت 
وزنه برداری اســتان را به عهده می گیرد باید بداند 
میراثی را تحویل گرفته که در حال حاضر در سطح 

بین المللی حرف های زیادی بــرای گفتن دارد و 
فردی که مســئولیت هیئت را برعهــده می گیرد 
نباید به امید فدراسیون باشــد. رییس هیئت باید 
درآمدزایی کند و اگر کســی نمی تواند این کار را 
انجام دهد باید انصراف دهد تا خــود و دیگران را 
اذیت نکند. آذری ادامه داد: این  روزها اسپانســر 
و حامی اقتصــادی حرف اول و آخــر را در ورزش 
می زنند و با وجود شــرایط اقتصادی وحشــتناک 
کنونی، باید توان جذب ســرمایه گذار را داشــته 
باشیم. در فدراسیون های ورزشی نیز مشکالت مالی 
وجود دارد، این شرایط برای همه به وجود آمده و 
به نظر من رؤسای فدراســیون ها جهاد می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان نیز در 
این مجمع با ابراز خرسندی از عملکرد سعید آذری 
در هیئت وزنه برداری گفت : سعید آذری، رییس 
پیشین هیئت وزنه برداری استان اصفهان در دور 

جدید انتخابات شرکت نکرد؛ اما اطالع دارم که 
تا قبل از شروع مجمع هم پیگیر تکمیل سالن 
وزنه برداری ورزشگاه تختی بوده و تا چند روز 

آینده این سالن آماده می شود. 
گفتنی است؛ در این مجمع انتخاباتی مجید فخار 
شهرضا، منوچهر طغیانی، محمد خدادادی، امیر 
عبدالعظیمی، حمیدرضا فدوی، مهدی صفری، 
داود شریفی، حمید محمدی، مهرداد کاکلکی، 
مهدی حکمیــان، محمدحســن حاج محمد 
شــیرازی و ایرج شــیرانی کاندیداهای تایید 
صالحیت بــرای برعهده گرفتن مســئولیت 
 بودند کــه از میان این افــراد محمد خدادادی

، ایرج شیرانی و امیر عبدالعظیمی انصراف دادند و 
انتخابات با حضور مهدی حکیمیان، مهدی صفری، 
مجید فخارشــهرضا، حمیدرضا فــدوی و حمید 
محمدی انجام گرفت.در پایان رای گیری حمیدرضا 
فدوی با کسب ١۰ رای از ١۶ رای ماخوذه به عنوان 

هیئت  رییس 
وزنه برداری 
ن  ســتا ا
ب  نتخــا ا

شد.

رییس هیئت باید به دنبال در آمد زایی باشد
  ابراز رضایت »آذری« از عملکرد چهارساله اش در هیئت وزنه برداری استان؛ 

  عکس روز

شوک بزرگ به میزبان جام ملت های آسیا 
»عمر عبدالرحمان« ستاره الهالل که دو سال پیش مرد سال آسیا انتخاب شد، در بازی شنبه 
شب تیمش مصدوم شد.مشــاهدات اولیه حکایت از پارگی رباط صلیبی این بازیکن دارد.

منابع نزدیک به باشگاه الهالل با تایید این مصدومیت از دوری چند ماهه او از میادین از جمله 
جام ملت های آسیا خبر دادند.جام ملت های آسیا از ١۵ دی در کشور امارات آغاز می شود و 

غیبت عبدالرحمان ضربه بزرگی به میزبان وارد می کند.

؟؟؟؟

رقابت های کشــتی آزاد 
قهرمانی جهان، یالن بی سیم و 

زر!

قدوس: فشار روی تیم ملی زیاد است
سامان قدوس، درباره حضور تیم ملی در جام ملت ها  گفت: »کار در جام ملت ها یک مقدار متفاوت است. 
در جام جهانی بهترین تیم های جهان حاضر هستند ولی در جام ملت ها بهترین تیم های آسیا را داریم. 
جام جهانی واقعا بزرگ تر اســت، البته بازی های جام ملت ها هم می تواند خیلی ســخت باشد. ایران در 
روسیه مدعی نبود ولی در آسیا ما جزو بهترین ها هستیم و مدعی هم خواهیم بود. این فشار را روی ما زیاد 
می کند و قطعا کارمان هم سخت خواهد بود. همه ما می خواهیم تیم   ملی قهرمان آسیا شود ولی تیم های 
خوبی در قاره وجود دارند. به نظر من فشار روی تیم ملی خیلی زیاد است. ما بهترین تیم آسیا هستیم و 
کار سختی داریم که این را اثبات کنیم، چون در هر بازی باید ثابت کنیم بهترین تیم آسیا هستیم و  این 

کارمان را سخت تر می کند.«

حساب حریف پرسپولیس به دو اسپانیایی تیمش
»السد« در دیدار رفت برابر تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل تن به شکست 
داد تا کار این تیم برای صعود به فینال ســخت شود.تیم قطری قرار اســت که در دیدار برگشت در ورزشگاه 
آزادی به مصاف پرسپولیس برود به این امید که شکست دیدار رفت را جبران کند و بتواند با شکست دادن تیم 
میزبان به فینال راه پیدا کند.روزنامه الرای قطر نوشت که کادر فنی السد حساب ویژه ای روی ژاوی و گابی، دو 
بازیکن با تجربه السد باز کرده است .الرای نوشت: ژاوی و گابی در دیدار رفت برابر تیم فوتبال استقالل عملکرد 
بسیار خوبی از خود نشان دادند و تجربه باالی آنها باعث شد تا السد دست پر به قطر بر گردد.کادر فنی السد با 
 رهبری »فریرا« حساب ویژه ای روی این دو بازیکن اسپانیایی خود در دیدار برگشت برابر پرسپولیس باز کرده

 است .

500 میلیارد تومان، هزینه لیگ برتر در فصل 97-98
وزیر ورزش و جوانان تاکنون بارها و بارها از فوتبال دفاع کرده و معتقد است دفاع از فوتبال می تواند 
منجر به شور و نشاط جوانانی شــود که فوتبال برای آنها مولد غرور و بالندگی است؛ البته در گذشته 
ای نزدیک این چنین نبود و بیشــتر هزینه هایی که برای تیم های فوتبال می شــد، انتقاداتی را به 
همراه داشت و این انتقادات بعد از انتشار قراردادها از سوی ســازمان لیگ برتر شدت یافت.سلطانی 
فر در صحبت های تازه ای که در مورد فوتبال داشته، هزینه ١۶ تیم شرکت کننده در فصل ۹۸-۹٧ 
لیگ برتر را ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و دراین باره گفت: » فوتبال ، مخاطب گســترده ای دارد 

و هزینه کل تیم های لیگ برتری هم در حالی ۵۰۰ میلیارد تومان اســت که 
این میزان اوقات فراغت بیش از ۵۰ میلیون نفر را با یک ابزار سالم و خوب 
در طول یک ســال پر می کند و موجب شادی و نشــاط مردم می شود. از 

طرفی اکثریت قریب به اتفاق تیم های لیگ برتری هم دولتی نیستند 
و منبع اعتبارات آنها از جمله پرســپولیس و استقالل خارج از منابع 
دولت و از طریق ســامانه های هــواداری تامین می شــود و از همه 
مهم تر اینکه تاثیرات ســازندگی و اجتماعی باالیی در کشور دارد 
و در جسم و روح مردم موثر واقع می شــود.« وزیر ورزش و جوانان 
که طی ســال های اخیر همواره در کنار تیم ملی بــوده به تازگی 
عنوان کرده در پرداخت دستمزد کارلوس کی روش به فدراسیون 
فوتبال کمک خواهد کرد. ایــن روزها یکی از مهــم ترین دغدغه 

های وزیر ،راهیابی تیم پرســپولیس به دیدار پایانــی لیگ قهرمانان 
آسیاست و از سویی به فدراسیون فوتبال تاکید دارد همه تالش خود را 

برای میزبانی جام جهانی فوتسال 2۰2۰ به کار گیرد.

کمال با یک دست برای مان 
بازی می کند

میراث من عشق کودکان به 
فوتبال و پرسپولیس است

منهای فوتبال

سمیه مصور
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وضعیت امروز تونل سوم کوهرنگ تعریفی ندارد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری:
 آزادسازی مسیر خط دو

 و سه مترو در اولویت است
مدیر آزادسازی و امالک شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: بیشتر خیابان های شهر اصفهان که 
مصوب کمیســیون ماده پنج بوده، آزادسازی 
شده است. مرتضی افروزی تصریح کرد: فرآیند 
آزادسازی امالک در مســیر اجرای طرح های 
عمرانی به این صورت اســت که ابتدا طرح ها 
در کمیسیون ماده پنج تصویب و پس از تایید 
شورای شهر به شــهرداری ابالغ می شود، در 
ادامه طرح ها با توجه به امکان مالی شهرداری 
اولویت بندی و بر اســاس اولویــت و بودجه، 
اعتبار الزم به آن اختصاص داده می شود. مدیر 
آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان افزود: بر 
اساس اولویت های مشخص شده، طول مسیر 
اجرای طرح ارزیابی و بر اســاس آن از مالکان 
امالک مســیر در کمیسیون های توافق دعوت 
به عمــل می آید و بر اســاس توافق خریداری 

انجام می شود.

مدیر پروژه میدان امام علی:
رونق بخشی و توان بخشی میدان 

امام علی در دستور کار است
مدیر پروژه میدان امام علی اظهار کرد: احداث 
میدان جلوخان مســجد جامــع و پروژه های 
پیرامونی آن از جمله طرح های تکمیلی پروژه 
میدان امام علی)ع( است که آزادسازی دو ضلع 
دیگر این میدان باقی مانده است.مهدی رضایی 
با بیان اینکه کارگروهی برای رفع مشکالت این 
پروژه تشکیل شده است، افزود: رونق بخشی و 
توان بخشی به عنوان دو راهکار برای این میدان 
در نظر گرفته شده است تا رضایت عموم مردم 
جلب شود.مدیر پروژه میدان امام علی ادامه داد: 
ایجاد فضاهای عمومی شــهری با کاربری های 
مختلف از جمله بازارهــا، جلب توجه و انگیزه 
مردم برای حضور در این میدان از طریق معرفی 
جاذبه ها و ظرفیت های گردشــگری همچنین 
انجام تحقیقات در زمینــه دیدگاه های مردم 
درباره میدان امام علی از جمله مباحث مطرح 
شده در این کارگروه است.رضایی خاطرنشان 
کرد: برای احداث این پــروژه تا کنون ۱۹۰۰ 
میلیارد ریال هزینه شده، البته این هزینه بدون 
احتساب آزادسازی هاســت.وی ادامه داد: بر 
اساس پیش بینی های انجام شده حدود ۱۴۰۰ 
میلیارد ریال برای تکمیــل اولویت های اول و 
دوم مابقی پروژه میدان امام علی)ع( نیاز است.

نشان ایستگاه های مترو 
طراحی می شود

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان در 
جلسه کمیته هنر سازمان قطارشهری اصفهان 
در ایســتگاه انقالب، اظهار کرد: طراحی نشان 
ایســتگاه های مترو در کمیته هنر ســازمان 
قطارشــهری اصفهــان در حال انجام اســت.  
محمدرضا بنکــدار افزود: یکــی از نکات مهم 
درباره خط یک مترو، استفاده از فضاهای هنری 
به منظور اجرای رویدادهای فرهنگی است؛ در 
حال حاضر فضاهای بسیاری در ایستگاه های 
متروی اصفهان به منظــور اجرای رویدادهای 
فرهنگــی و هنری پیش بینی شــده، بنابراین 
تالش می کنیم با حوزه بهره برداری هماهنگی 
الزم در ایــن زمینه انجام شــود.بنکدار اضافه 
کرد: مترو به عنوان یک ظرفیت مهم باید مورد 
استفاده اقشــار مختلف قرار گیرد که توجه به 
مباحث فرهنگی و هنری در ایستگاه ها کمک 

شایانی به این موضوع می کند.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

افزایش ۱۵ درصدی ترافیک 
تحصیلی شهر

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید با افزایش 
۱۵ درصدی ترافیک شــهر روبه رو شدیم، اما 
با تمهیدات اندیشــیده شده ترافیک تحصیلی 

مدیریت شد.
مســعود بنده خدا افزود: امســال با تکمیل و 
راه اندازی خط یک قطار شهری، دانش آموزان به 
خصوص دانشجویان بیشتر از این وسیله ایمن 
و پاک اســتفاده کردند، همچنین زمان بندی 
ساعات کار حمل و نقل عمومی با ساعات رفت 

و آمد دانش آموزان تنظیم شد.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: تقویت ناوگان اتوبوســرانی، اســتفاده از 
ســرویس های مدارس ، بازنگــری تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی حاشــیه خیابان ها، خط 
کشی معابر و ایجاد خطوط اتوبوسرانی جدید 
در روان ســازی ترافیک تاثیر بسزایی داشته 

است.

رییس سازمان میراث فرهنگی در اصفهان :
گردشگری باعث تحرک 

اقتصادی می شود 
رییس ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشــگری بــا تاکید بــر اینکه گردشــگری 
در اقتصــادی جهانی بســیار مهم اســت، اظهار 
کرد:گردشــگری اکنون تبدیل به بخش مهمی 
از درآمد کشورها شــده  است.علی اصغر مونسان 
افزود:در بسیاری از کشور ها با صنعت گردشگری 
مشکل اشــتغال  را با حداقل سرمایه گذاری حل 
کرده اند.رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری  با اشــاره به ابعاد گردشگری 
بیان داشت: ۳ بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در کشــور وجود دارد که برای هر ۳ بخش هدف 
گذاری های انجام شــده است.مونســان، ضمن 
یادآور شدن مشکالت صنعت و کشاورزی در کشور 
تصریح کرد:باید با ایجاد بخش جدید برای اقتصاد 
کشور به گردشــگری روی بیاوریم.معاون رییس 
جمهور  با اشــاره به موفقیــت در ابعاد اجتماعی 
گردشگری اظهار کرد: موفق شدیم با بوم گردی 
توزیع عادالنه ثروت انجام دهیم و با حداقل سرمایه 
گذاری در مناطق محروم ایجاد اشــتغال و رونق 
داشته باشیم.وی اضافه کرد: در صنعت گردشگری 
ســرعت ایجاد اشتغال بسیار باالســت و بیش از 
۲ برابر صنعت است.مونسان با بیان رشد در ابعاد 
اقتصادی گردشگری عنوان کرد: صنایع دستی و 
گردشگری ارزآوری مســتقیم برای کشور دارد و 
باعث تحرک اقتصادی کشور می شود ؛ سیاست ما 
در میراث فرهنگی استفاده حداکثری از مشارکت 
مردمی اســت و باید از میراث فرهنگی  به عنوان 
مزیت پایه اســتفاده کنیم تا باعث ایجاد رونق و 
کسب و کار در کشور شــود.وی با اشاره به ایجاد 
اســتاندارد ها  در ســرمایه گذاری افزود: مرمت 
بناهای تاریخی مطابق با استاندار های میراثی از 
شاخص هایی است که میراث فرهنگی مدنظر دارد. 
مونسان  با تاکید به ورود حوزه های نرم افزاری و 
ارائه خدمات الکترونیکی در صنعت گردشــگری 
عنوان کرد:درکاخ موزه هــای تهران این خدمات 
آغاز شــده و در اصفهان نیز به زودی شروع به کار 

خواهد کرد.

استاندار اصفهان:
 امور زائران ایرانی

 در نجف تسهیل شود
محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در ادامه سفر 
خود به کشور عراق با استاندار نجف اشرف دیدار و 
گفت وگو کرد. وی در این دیدار در خصوص تسهیل 
امور زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی عازم 
عتبات عالیات در کشور عراق هستند، تاکید کرد 
و خواســتار افزایش مبادالت اقتصادی و تجاری 
بین اصفهان و نجف اشرف شد.استاندار اصفهان 
همچنین بر مراودات بیشتر اتاق های بازرگانی دو 
استان تاکید کرد و افزود: پس از اربعین اتاق های 
بازرگانی دو استان در خصوص افزایش فعالیت های 
اقتصادی و ســرمایه گذاری بــا یکدیگر مذاکره 
کنند.مهرعلیــزاده یادآور شــد: در این مذاکرات 
سرمایه گذاران دو استان نیز می توانند با یکدیگر در 
خصوص افزایش مناسبات و مبادالت اقتصادی و 

تجاری، طرح های خود را ارائه نمایند.

صبح دیروز بــار دیگر  پای موضوع 
خشکسالی زاینده رود و کم کاری 
دولت درباره شریان حیاتی نواحی مرکزی کشور به 
مجلس باز شــد و نماینــده اصفهــان از وزیر نیرو 
خواســت درباره از بین رفتن حقابه مردم شــرق 
اصفهان توضیح دهد که در نهایت نمایندگان مردم 
از صبحت های »رضا اردکانیان« در پاسخ به سوال 
حسن کامران قانع نشــدند و وزیر نیرو کارت زرد 

گرفت. 
حسن کامران در نشست علنی  روز گذشته  مجلس 
شورای اسالمی  در طرح ســوال خود از وزیر نیرو 
نسبت به حقابه مردم شرق اســتان اصفهان گفت: 
قانون حقابه مربــوط به ۵ خرداد ۱۳۴۳ اســت و 
موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز 

قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به اصول ۴۰، ۴۷، ۵۷ و ۵۹ قانون اساسی 
تصریح کرد: اخیرا نیز مصوبات شــورای عالی آب و 
شــورای عالی هماهنگی آب ، قوانین باالدستی را 
مورد تاکید قرار داده اند؛ اما در این حوزه صرفا گفتار 
درمانی شده است.وی با بیان اینکه اگر آب نیست، 
باید برای همه نباشد و اگر هســت باید به تناسب 
تقسیم شود، ادامه داد: امسال ۵۵ میلیون مترمکعب 
به ذخایر زاینده رود اضافه شد.کامران گفت: حقابه، 
حق الناس اســت و حکومت هــم نمی تواند آن را 
بفروشد، ضمن آنکه براســاس قانون برای شرب و 
صنعت هم نمی توان از حقابه اســتفاده کرد و این 
موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های 
اخیر و از دولت های نهم ، دهم ،یازدهم و دوازدهم، 
هیچ یک ســهم حق آب را تامین نکرده اند.وی با 
اشاره به اینکه شــعارهای منطقه شــرق اصفهان 
نابهنجار نیست و صرفا درخواســت حقابه خود را 
دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم 
در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد. وزارت نیرو 
۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و 
به فوالد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است.این 
نماینده مجلس ضمن انتقاد از آب فروشی به حفر 

۱۴ هزار چاه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: قانون می 
گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها اســتفاده کند، 
اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پســاب استفاده 

می کنند.
وی از وزارت نیرو خواســت توضیــح دهد آب را به 
چه نهادی می فروشــد تا کشــاورزان خود پیگیر 
حقوق شان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای 
قانون و بند ۲ مصوبه شــورای عالی آب است؛ طبق 
نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل 
شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.کامران در 
بخش دوم صحبت های خود، فیلمی ۴ دقیقه ای از 
اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با 
اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به 
سال ۹۲ است، روبه رو شد.حسن کامران درتوضیح 
این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال 
است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز 
در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش 
کور می شود.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در 
قانون تاکید شده صندوق خسارت برای کشاورزان 
تشکیل شــود، افزود: مگر رییس جمهور نگفت که 

آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می 
شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند 
و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس از مسئوالن دولت پرسید: دولت 
یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود 

نریخت غیر از همان آب سیاسی.
وزیر نیرو نیز در پاســخ به سوال حســن کامران، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره مشکالت 
حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان و رودخانه 
زاینده رود، گفت: در ۵۰ سال گذشته، هر ۱۰ سال 
آمار میانگین بارش در دوره های مختلف وجود دارد؛ 
طبق آخرین آمار این رقم از ۲۵۰ میلی لیتر به کمتر 
از ۲۰۰ میلی لیتر رسیده اســت.وی افزود: شرایط 
دما نیز به نوعی اســت که هر ۱۰ سال با ۰.۴ درجه 
افزایش دما و در مجموع ۲ درجه ســانتیگراد دما 
روبه رو هستیم. عالوه بر تغییرات اقلیمی نیز، با توجه 
به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح 
رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال های ۱۳6۲ و 
۱۳6۳ تاکنون، حدود 6۲ میلیارد مترمکعب مصرف 
ســاالنه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه فشــار ســنگین به مخازن 

زیرزمینی نیز موجب کاهش منابع آب از ۲۰ میلیارد 
مترمکعب کسری مخزن در ۲۵ سال به حدود ۱۲6 
میلیارد مترمکعب کســری مخزن در ســال های 
اخیر رسیده  اســت،گفت: در ســال آبی ۹۷- ۹6 
میزان بارش  هــا در حوزه زاینــده رود، به کمترین 
درصد در ۵۲ سال اخیر رسیده اســت.اردکانیان، 
حجم آب ورودی در ۴۷ ســال اخیر به حوزه آبریز 
زاینده رود را کمترین میــزان توصیف و تاکید کرد: 
این موضوع متاثر از بارش  های کم، به ویژه در سال 
گذشــته و محدودیت در بخش های مختلف بوده 
است.وی ادامه داد: ۱۲ آبان امســال جلسه ای در 
شــورای هماهنگی زاینده رود خواهیم داشت که 
نتایج آن را اطالع رسانی خواهیم کرد، عالوه بر این، 
تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو 
بر حوزه آبریز زاینده رود برای کنترل برداشــت ها، 
بازدید مستقیم بازرسان ارشــد، تقویت گروه های 
کشت و بازرسی، ســاماندهی حریم و بستر، نصب 
کنتورهای هوشمند بر ۵۰۰ ایستگاه پمپاژ و ایجاد 
چاه هایی برای تضمین حقآبه ها نیز انجام شده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در جلساتی که تاکنون برگزار 
شده، ارزیابی های مفصلی پیرامون موضوع  حقابه ها 
صورت گرفته، اما با توجه به پیچیدگی های قانونی 
حقابه ها، این مســئله باید فارغ از نــگاه منطقه ای 
به صورت ملی مورد بررســی و ارزیابی  قرار گیرد.

اردکانیان همچنین خواستار اتخاذ سیاست واحدی 
از سوی دولت و مجلس درباره موضوع حقابه ها شد و 
گفت: این مسئله موجب می شود تا از تصمیم گیری 
مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی جلوگیری شــود.

وی با بیان اینکه هر ۱۰ سال، سهم آب شرب از سد 
زاینده رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی 
کاهش داشته است، تاکید کرد: با وجود اینکه امنیت 
مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش 
کشاورزی فشــار عمده ایجاد کرده است، در بخش 
صنعت نیز با کاهش جدی بارش هــا در این حوزه 
آبریز مواجه هســتیم، البته در این بخش از طریق 
استفاده از پساب های تصفیه شده و»بازچرخانی« 

میزان مصرف تا حدودی جبران شده است.

حقابه مال صنعت است و پساب مال مردم!
 انتقادات تند و تیز نماینده اصفهان در مجلس در جریان سوال از وزیر نیرو؛ 

محمد حسین شاملی _مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی
آگهی اصالحی شماره 36174 مورخ 1397/07/23

پیرو بند 5 آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی شماره 43943 تاریخ 1384/08/01 منتشره 
در روزنامه سراسری فالحت ایران به شــماره 781 مورخ 1384/08/24 و بند 5 روزنامه محلی ابتکار 
به شــماره 516 مورخ 1384/08/24 در مورد پالک 35 اصلی بخش 21 ثبت موسوم به فارفان از توابع 

شهرستان اصفهان ، بدینوسیله مساحت تغییرات پالک را به شرح ذیل اصالح و اعالم می دارد.

پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان پیش از ظهر  
دیروز  با نطق پیش از دستور فتح اله معین در ساختمان دروازه دولت 
شهرداری اصفهان برگزار شد.معین در نطق خود با اشاره به افزایش 
جمعیت کشور، اظهار کرد: برای مدیریت نیازهای این جمعیت رو به 
رشد نیاز به کنار هم قرار گرفتن دانش، علم و تجربه است، اقدامات 
بدون برنامه در کشور باعث شده تا با مشکالتی دست به گریبان باشیم 
که وضع اقتصادی موجود نمونه آن است که اگر تالش بیشتری شده 
بود زندگی مردم بهتر شده بود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان این که عدم برنامه ریزی مناسب در استان اصفهان نیز مشهود 
است، بیان کرد: از طرفی گفته می شود زاینده رود به دلیل خشکسالی 
آب ندارد در حالی که سازمان هواشناسی معتقد است میزان بارش ها 
نســبت به ۲۰ ســال اخیر تنها ۳۰ درصد کاهش داشته است، پس 
نمی توان همه دالیل خشک شدن رودخانه را به خشکسالی ربط داد.

وی بهبــود وضعیت رودخانــه را در گرو برنامه ریــزی صحیح برای 
زاینده رود دانســت و تصریح کرد: تجربه سفر ســمن ها به حاشیه 
رودخانه زاینده رود نشــان داد که اگر مدیریت به مردم واگذار شود 

با تعامل بیشتری می توان موضوع را اداره کرد.معین، با بیان این که 
جلوی ضرر را  از هرکجا بگیریم ســود کردیم، عنوان کرد: با این که 
۱۵ سال است عملیات احداث ســد و تونل سوم کوهرنگ آغاز شده 
اما وضعیت امروز آن تعریفی نــدارد، بنابراین با برنامه ریزی صحیح 
باید جلوی ضررهای بیشــتر این قضیه را گرفت.وی با اشاره به طرح 

بازچرخانی آب که از سوی اســتاندار اصفهان مطرح شده  و معتقد 
است این طرح آن طور که انتظار آن می رود توانایی حل مشکل ندارد، 
تاکید کرد: به عنوان متولیان مدیریت شهری برای احیای رودخانه و 

جلوگیری از خسارات ناشی از خشکسالی که شامل فرونشست زمین 
نیز هست، آماده هرگونه کمک هستیم.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان در پایان نطق خود، یادآوری کرد: با معاون اول رییس جمهور 
در خصوص زاینده رود جلسه ای داشتم که وی دستور تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود را با همکاری وزارتخانه ها و دســتگاه های مسئول 
صادر کرد، البتــه رییس جمهور نیز پیش تر قــول احیای زاینده رود 

را پیش از احیای دریاچه ارومیه به مردم ایران و اصفهان داده بود.
تذکر »روشن« در خصوص تعیین تکلیف جمعه بازار کتاب
فریده روشن نیز در تذکر روز گذشته خود با اشاره به کمبود نیروی 
انسانی و عدم تناســب تخصص و توان نیروها با سازمان فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری، بیان کرد: نیروها باید با در نظر گرفتن تخصص 
به کارگیری شــوند و از توان آنها به بهترین وجه استفاده شود.وی با 
 بیان این که در برخــی مراکز به بهانه تغییر مدیــر، با رکود فعالیت

 رو به رو بودیم، تصریح کرد: با سیاســت واحد ســازمانی باید از این 
چالش جلوگیری کرد، بهینه سازی تاالر هنر و  تعیین تکلیف جمعه 

بازار کتاب نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

در صحن علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد؛
وضعیت امروز تونل سوم کوهرنگ تعریفی ندارد

سرهنگ»محمد حسن اســماعیلی« رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: از 
شروع صدور روادید جهت سفر زیارتي اربعین  بیش از ۵۴ هزار درخواست گذرنامه در اداره 
گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان اصفهان بررسي و صدور آن پس از سیر مراحل قانوني 

صورت گرفته است.
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از تسریع در روند صدور 
گذرنامه و ارائــه خدمات مضاعف این پلیس بــه زائران اربعین حســینی خبر داد و گفت: 
کارشناســان اداره گذرنامه پلیس امنیت عمومی اســتان به صورت صبــح و بعد از ظهر 

آماده پاســخگویی به شهروندان هستند.
سرهنگ اسماعیلی، به تشکیل کارگروه 
ویژه خدمات رساني به زائران حرم اباعبدا... 
الحسین ) ع( ویژه ایام اربعین، در پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
خبــر داد و گفت: موضوعاتــي همچون 
رســیدگي به گذرنامه هــاي فقداني یا 
مخدوش و همچنین اجــازه خروج اتباع 
خارجي جهت سفر زیارتي بصورت روزانه 

و با برگزاري کمیسیون هاي متعدد و مستمر در حال اجرا و خدمات آن در کوتاه ترین زمان 
ممکن به شهروندان ارائه مي شود.

رییس پلیس امنیت عمومی استان مطرح کرد:
تسریع در صدور گذرنامه زائران اربعین در اصفهان

مساحت کل ) هکتار (ملی ) هکتار(مستثنیات )هکتار(

1519/5416458/08841977/6300قبل از اصالح 

1649/60231347/95292997/5552بعد از اصالح

130/0607889/86451019/9252میزان تغییرات

م الف: 274054
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

لزوم استفاده از کوله پشتی مناسب در پیاده روی اربعین
یک کارشــناس بهداشــت اظهار کرد: در ایام پیاده روی اربعین بهتر اســت زائران مســیر نجف تا کربال را تا بعــد از اذان صبح 
انجام دهند تا در طول روز دچار گرمازدگی و ســوختگی پوســت نشوند.شــیرخانلو ادامه داد:  برای انجام پیاده روی اربعین بهتر 
اســت از کفش های بنددار اســتفاده کنیم زیرا در طول ســفر پاهای افراد بر اثر پیاده روی متورم می شــود که با شل کردن بند 
کفش تا حد زیادی فشــار وارده  روی پاها کم می شــود. وی تاکید کرد:  در طول پیــاده روی اربعین افراد هر چند ســاعت یک 

بار باید بــه پاهای خود اســتراحت بدهند طــوری که پاهای خــود را از کفش درآورده تا فشــار از 
روی آن برداشته شود.این کارشــناس بهداشــت ادامه داد:  بیماران دیابتی بیشتر باید مواظب 
پاهای خود باشند، به این عضو مثل سایر افراد در هنگام پیاده روی استراحت بیشتری بدهند و 
در صورت مشاهده هر نوع زخمی در پاهای خود سریعا به یکی از مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
کنند. وی اظهار کرد:  افراد شروع کننده مراســم پیاده روی اربعین بهتر است از لباس های گرم 
زیپ دار استفاده کنند تا در موقع گرم شدن هوا با باز کردن زیپ کاپشن یا لباس گرم خود بتوانند 
به مسیر خود ادامه دهند.شیرخانلو گفت: در پیاده روی اربعین باید از کوله پشتی مناسب جهت 
حمل وسایل شخصی استفاده شود و افراد باید خمیر صابون، ماسک فیلتر دار، کاله، سربند، پماد 

سوختگی و حتی چتر برای جلوگیری از گرمازدگی و تابش مســتقیم آفتاب به همراه خود 
داشته باشند.این کارشناس بهداشت ادامه داد: در زمان اســتراحت بهتر است افراد پاهای 

خود را 30 سانتی متر باالتر از بدن خود نگه دارند تا جریان خون به خوبی انجام شود.وی 
یادآوری کرد:  افراد در طول پیاده روی اربعین بهتر است منسجم و آرام حرکت کنند زیرا 
اگر از همان اول تند و با سرعت قدم بردارند ممکن است دچار اسپاسم عضالتی شده و در 

طول سفر درد ناشی از این مسئله همراه آنها باشد.

توصیه های بهداشتی فضای مجازی

زمانی که سینه زنی در کربال ممنوع بود!

چرا باید کودکان مان را به سفر اربعین ببریم؟

یک فعال رسانه ای در توییتر درباره سفرش به اربعین همراه با یک کتاب نوشت: دو ساعت 
توی صف شلوغ مرز شلمچه بودیم. پیرمرد بغل دستی که کتاب رو دستم دید گفت آخرای 
دوره صدام که ایرانی هــا رو راه می دادند ورود هر کتابی ممنــوع بود. توی حرم ها هم حق 

سینه زنی نداشتیم همیشه دو نفر مامور باال سرمون بودن ولی حاال ... # به افق اربعین

یکی از کاربران اینستاگرام درخصوص سفر اربعین نوشت: بچه که باشد، دست و بال آدم بسته 
می شود، کار سخت می شود، آدم گرفتار می شــود.. باید خودت سختی بیشتر تحمل کنی 
که بچه اذیت نشود.. در درس، در کار، در ســفر...من دو دختر 3 ساله و ۴.۵ ساله ام را همراه 
خودم به ســفر اربعین می برم..خیلی ها گفتند بچه ها را نبر، اذیت می شوی..می دانم دشوار 
است، با چشم دیده ام..همین حرف ها را به صاحب اربعین نیز می زدند که چرا خانواده ات را 
با خود همراه کردی.می گفت: مگر آنها نباید سهمی از خوشبختی داشته باشند؟ )أَْن یََراُهَنّ 

َسَبایَا( پ.ن:نهج البالغه می خواندم، نامه 3۱:خودت را در برابر سختی ها به صبر عادت بده.

ارائه وای فای رایگان به زائران اربعین 
توسط اپراتورها

ســهراب آغ بیات، مدیرکل کنترل، هماهنگی و پایش شــرکت 
ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه تامین امکانات مطلوب ارتباطی 
در مراسم اربعین یکی از اهداف ماست، اظهار کرد: هنگام برگزاری 
راهپیمایی اربعین موضوع تامین ارتباطات در داخل کشور برای ما 
مهم است؛ البته امسال زیرساخت های ارتباطی داخل کشور تامین 
شده اما این موضوع در کشور عراق باید توسط خود عراقی ها پیگیری 
شود که مذاکرات خوبی در اینباره انجام شده است.وی با بیان اینکه 
تامین زیرســاخت های ارتباطی مانند؛ مکالمه، دیتا و اینترنت را 
مدنظر داریم تصریح کرد: با توجه به اینکه کل زوار متمایل به مکالمه 
هستند، بنابراین سعی شده در این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم 
که در داخل کشور کارهای الزم تا پایانه های مرزی مهران، شلمچه 
و چذابه انجام شده است. وی با بیان اینکه اپراتورها بسترهای الزم 
ارتباطی را از طریق شرکت زیرســاخت در اربعین تامین کرده اند، 
افزود: مناطق مرزی تحت پوشش زیرساخت های ارتباطی است و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.آغ بیات ادامه داد: در سال گذشته 
تامین پوشش ارتباطی برای این تعداد زائر در پایانه های مرزی بدون 
هیچ مشکلی انجام شد، در مرزها نیز وای فای رایگان از طریق بالن 

فضایی در اختیار افراد قرار گرفت.

نمایش »تنگه ابوقریب« و »به وقت شام« 
برای زائران اربعین

به همت قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین، اولین »سینما 
سیار« در مرزهای خروجی کشور فعالیت خود را روز جمعه ۲۷ 
مهر و با نمایش دو فیلم ســینمایی برای زائران امام حسین)ع( 
آغاز کرد و تا ۸ آبان ادامه دارد.ســعید اوحدی، رییس سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران گفت:در این سینما سیار دو 
فیلم ســینمایی »تنگه ابوقریب« و »به وقت شام« در سه مرز؛ 
مهران، شــلمچه و چذابه و در دو نوبت ســاعت ۱۹ و ۲۱ برای 
زائران نمایش داده می شود. وی با اشــاره به اینکه این دو فیلم 
هر دو در سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر موفق به دریافت 
چندین سیمرغ بلورین شده اند، گفت: دلیل انتخاب این دو فیلم 
توجه به زندگی شــهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و 
الگوگیری از زندگی اهل بیت)ع( است.رییس سازمان فرهنگی 
هنری در ادامه بیان کرد: قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین 
با مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری و با  تاکید بر اســتفاده 
از ظرفیت های مردمی در ایام سوگواری اربعین حسینی از ۲۷ 
مهر تا ۸ آبان همراه با زائران خواهد بود. از جمله فعالیت های این 
قرارگاه سوگواره شعر آیینی »قتیل العبرات« است که این برنامه 
با حضور مشترک شاعران آیینی ایرانی و عراقی برگزار می شود.

 یاریگری کاربران با هشتگ
 حسین_تنها_نمی_ماند

همزمان با روزهای پیاده روی اربعین، کاربران فضای مجازی با انتشار 
هشتگ های متفاوت از اربعین حسینی، این حال و هوای زیبا از سفر 
معنوی را با یکدیگر به اشترک می گذارند. هرچه به اربعین نزدیک 
می شویم، شور و اشتیاق زوار و عاشقان امام حسین )ع( بیشتر شده 
و تالش می کنند تا این دلدادگی را به تمام جهانیان نشــان دهند.

کاربران این بار نیز با داغ کردن #حســین_تنها_نمی_ماند در 
صفحات توئیتری خود، به یاری از امام غریب خود برخاســتند و 
نوشتند که برای زیارت ارباب شــان در کربال تمام سختی راه را به 
جان می خرند. همچنین آنها نشــان دادند با وجود شرایط سخت 
اقتصادی این روزها، خود را به هر طریقی به کربال می رسانند و امام 
حسین )ع( را تنها نمی گذارند. یکی از این کاربران در توییتی نوشت: 
»ما رو از وضع اقتصادی میترسونن که اربعین کربال نریم، نمیدونن 
ما عمریه در حسرت این هستیم که جونمونو هدیه کنیم، مال که 
چیزی نیست« . یکی دیگر از این کاربران نوشت:»اربابم! بی نهایت 
دوست دارم جزو زوار پیاده رو اربعین باشم،اما آقا کربال زوری نمی 
خوام، آقا هروقت لیاقت داشتم منو بطلب، اشکالی نداره من تحمل 
می کنم که جا مونده کربال صدام بزنن، فقط آقا به حرمت بغض 

بی بی جانمان کاری کن لیاقت پیدا کنم«.

اخبار کوتاه

هرسال باشکوه تر از سال قبل، به کوری چشم هر کسی که نمی تواند تجمع جهانی 
شیعه در ابراز ارادت به ارباب بی کفنش را ببیند. این عشق الهی است، این خون 
تا ابد می جوشد و این اشک تا ابد جاری است. اشک چشم های مان خشک شود، 
مثل حضرت غایب از نظر، خون گریه می کنیم در عزای آقایی که هزار و اندی سال 
قبل، غریبانه و تنها به جرم احیای سنت پیامبر خدا و زنده نگه داشتن دین کامل 
، او را با لبان تشنه در سرزمین جماعت بی وفا شهید کردند... »شیب الخضیب« و 
»خدالتریب« ... هزار و اندی سال بعد یک جهان برای »جمال خاشقجی« که می 
گویند پس از مرگ جسدش با اره تکه تکه شده اســت، سوگنامه ها می نویسد و 
مرثیه ها می سراید. روزنامه نگار سرشناس را سعودی ها کشتند، همان به جامانده 
های نسل زنازاده و شرابخوار یزید و یزیدیان. همان امویانی که عمری به در و دیوار 
زدند، داغ »در« و »دیوار« به دل شیعه گذاشتند تا راه و نام »علی« را محو کنند از 
دل تاریخ و در کربال هم به جرم هم نامی با »علی« ، رعناجوان ارباب را زنده زنده، 
تکه تکه کردند و بدنش را به خاک و خون کشیدند. گلوی علی کوچکش را با تیر 
سه شــعبه بیخ تا بیخ بریدند و تن برادرش ، ابوالفضل علمدارش را مثله کردند. 
دســتانش را بریدند و زبان شان دراز شــد و رجز خواندند برای یل دالور علی که 

دست در بدن نداشت...
هزار و هفتصد سال گذشته و شیعه هرسال، عاشق تر و شیداتر و شیفته تر از سال 
قبل به پیاده روی اربعیــن می رود. قدم در راهی می گــذارد که روزی ، حضرت 
عقیله بنی هاشم در آن پا گذاشتند. وقتی بعد از چهل منزل اسیری و آزادگی، به 
کربال برگشتند، به قتلگاه ... به مسیری پا می گذاریم که حضرت عمه سادات، جز 
زیبایی در آن ندیدند و ما هم نمی بینیــم. حاال هر کاری می خواهند و می توانند 

بکنند شاید به خیال خام خودشان از شــکوه این همه عشق بکاهند ولی مگر می 
توانند؟ مگر اجازه می دهیم؟ هرسال قیمت ها باالتر می رود، هزینه ها بیشتر می 
شود، سختگیری ها و موانع هم بیشتر می شود. گاهی حتی تصور می کنیم عده 
ای در داخل تالش می کنند تا ســنگ اندازی کنند، به ترکیه و تایلند و آمریکا و 
کانادا رفتن عده ای کار ندارند و »کربال« رفتن ما را می بینند و خار چشم شان می 
شود و کمپین راه می اندازند که پول زیارت را بدهید به فقرا ولی البد پول سیاحت 
اگر خرج فقرا نشود و در عوض به جیب کشورهای تحریم کننده ما برود، »حالل« 
است! رسانه های ضدشیعی در این سال ها هر کاری از دست شان برمی آمده، دریغ 
نکرده اند و عده ای هم در داخل و خارج همنوا با آنها روی موج سوار شدند تا »مانور 
ساالنه شیعیان« و این تجدید بیعت ۲0 میلیونی ارتش شیعه را کمرنگ کنند یا 
َ اْشَتری   کمرنگ جلوه دهند اما »خدا حواسش هست«. خدایی که فرمود»إِنَّ اللَّ
ِ َفَیْقُتُلوَن َو  ِمَن الُْمْؤِمنیَن أَنُْفَســُهْم َو أَْموالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة یُقاتُِلوَن في  َسبیِل اللَّ
یُْقَتُلون .« و ارباب تشنه لب ما با جان و مال و زن و فرزند و هستی خود در راه خدا 
جهاد کرد و خدا مقامی به او داد که فقط و فقط منحصر به دردانه رسول خداست. 
امســال هم بیکار ننشســته اند. توطئه اصلی تفرقه انداختن بیــن مردم ایران و 
عراق بود. »مگر عراقی ها در طول جنگ تحمیلی با ایرانی ها نجنگیدند، پس چرا 
ایرانی ها با آنها مهربانی می کنند؟«  مردم عراق با ما نجنگیدند، سپاه صدام و حزب 

بعث بود که به ایران حمله کرد و از قضا سپاه بدر که متشکل از عراقی های مخالف 
صدام بود، در ایران تشکیل شد و با بعثی ها جنگیدند.  

گفتند ایران در امور عراق دخالت می کند؛ شایعه ای که رسانه های سعودی بر آن 
دامن زدند. منظورشان از دخالت حمایت از عراق در مقابل داعش بود. 

 شایعه ارتباط مردان ایرانی با زنان عراقی را راه انداختند. گفتند در مسیر راهپیمایی 
اربعین، مردان ایرانی با زنان عرب رابطــه برقرار می کنند. از افزایش بارداری های 
ناخواسته در راهپیمایی اربعین بین زنان عراقی نوشــتند؛ اما آن قدر مضحک و 
غیرواقعی بود که سازمان بهداشــت جهانی هم با یک بیانیه رسمی این شایعه را 
تکذیب کرد. از این یکی که نتیجه نگرفتند، به ســراغ گزینه بعدی رفتند. این بار 
رابطه گرفتن زنان در مشهد با مردان عراقی را شایعه کردند و در داخل هم عده ای 
بر تنور این شایعه که باز هم سعودی ها در رأس دامن زدن به آن بودند، دمیدند. 
از آتش زدن هورالعظیم توسط عراقی ها و قطع صادرات آب و برق ایران به عراق 
نوشتند. گفتند ایران که مردمانش در تابســتان با جیره بندی آب و برق روبه رو 
بودند، انرژی های تجدیدناپذیر خود را به عراق صادر می کند. آشوب ها در بصره که 
به راه افتاد، آن را به ایران نسبت دادند در حالی که مردم بصره نسبت به شرایط شهر 

و کشور خود اعتراض داشتند و خواهان رسیدگی مسئوالن بودند. 
رییس جمهور جدید، برهم صالح که در عراق روی کارآمد، بسیاری از جریان های 

مخالف ایران، شایعه ضدایرانی بودن رییس جمهور جدید ایران را کلید زدند آن هم 
در حالی که صحبت های رسمی صالح نشان می داد با ایران رابطه نزدیکی دارد. از 
سیاست های ضد ایرانی »حیدرالعبادی« گفتند و از تالش های دولت عراق برای 
پایین آوردن هزینه های زائران ایرانی حرفی نزدند. نگفتند عراق امسال هزینه های 
مراسم اربعین را افزایش نداده در حالی که هزینه ها در داخل کشورمان چندبرابر 

شده و عده ای هم این وسط »کاسب اربعین« شده اند! 
درست وقتی خوزستان در اوج بحران بود، شایعه ساختند که ایران آب مجانی به 
مردم عراق می فروشد! گفتند یک گردشگر عراقی در خوزستان کشته شده و چند 
ایرانی هم در کربال مورد هجوم عراقی ها قرار گرفته اند! از کتک خوردن عراقی ها 
در حرم امام رضا)ع( نوشتند و درگیری خدام حرم علی ابن موسی الرضا با عرب ها 
را به راه انداختند که همه این شایعات یکی پس از دیگری تکذیب شد و اصل ماجرا 

چیز دیگری بود. 
 در این سال ها مدام از ساخت و ساز در عتبات عالیات گفتند و نوشتند که چرا باید 
این همه پول و بودجه عمومی صرف ساخت حرم ها در عراق شود ؛اما از خرید 3۵0 
هزار خانه در ترکیه و صدها و هزاران خانه در ینگه دنیا ریختن ارز کشور به جیب 

ترکیه و آمریکا و کانادا و گرجستان و ... چیزی نگفتند!
اصال عیسی به دین خود، موسی به دین خود! ما با قدم زدن در جاده نجف-کربال 
کیف می کنیم و با نوشیدن چای عراقی سرمست می شــویم و افتخار می کنیم 
پاهای مان در این مسیر تاول بزند به یاد سه ساله ای که »هرچه دوید، ولی نرسید«. 
کنار قدم های جابر، زائر کربال می شویم. پشت ســر مرقد موال، روبه روی جاده و 
صحرا ... تا برسیم به ستون آخر و آن لحظه ای که گنبد و گلدسته های حضرت سقا 
 به چشم می خورد . هرکه هرچه می خواهد بگوید؛ عشقت دوباره مرا به این جاده

 می برد...

سمیه  پارسادوست

عشقت دوباره مرا به این جاده می برد...
 این راه، این مسیر و این تجمع جهانی کمرنگ نمی شود؛

 8 موکب از امامزادگان استان 
میزبان زائران حسینی هستند

هشــت موکب از امامزادگان اســتان اصفهان در کشــور عراق، 
پذیرای زائران همایش پیاده روی اربعین هستند.معاون فرهنگی 
و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، تامین 
هزینه پذیرایی از زائران را از محل کمک خیران بیان کرد و افزود: 
در موکب های امامزاده محمد هالل بن علی)ع( و امامزاده قاسم 
بن علی النقــی)ع( آران وبیدگل در عمودهــای ۱۱۲۴و ۱۴3۱ 
کربال خیابان شــارع العباس، همچنین موکب های امامزادگان 
بی بی زینب)س( یزدل و عباس و ســکینه خاتون)س( علی آباد 
این شهرســتان در عمودهای ۱66۲ و ۱۱۱۹ کربال عالوه بر ارائه 
خدمات بهداشــتی و برنامه های فرهنگی از زائران با چای وآب 
معدنی پذیرایی می شود.حجت االســالم ولی ا... روان، ظرفیت 
پذیرایی روزانه این موکب ها را هشــت تا ۱0 هزار زائر حسینی 
بیان کرد و افزود: همچنین در موکــب امامزاده محمد)ع( نوش 
آباد در عمود ۲۸۵ و موکب امامزاده اســحاق)ع( جلگه وجرقویه 
سفلی شهرستان اصفهان هم در کربال، خیابان میثم تمار، موکب 
امامزاده علی بن محمد باقر)ع( مشــهد اردهال کاشان در کربال 
شارع روضتین، موکب امامزاده ولی بن موسی)ع( راوند کاشان هم 
در کربال شارع عباس مدرسه نظامیه، خدمات اسکان و پذیرایی تا 

۱0 روز به زائران اربعین حسینی ارائه می شود.
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