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»عباس رضایی« استاندار اصفهان شد؛

ترکیب یکدست شهر
گالری نگرش

عکس های بدون عنوان
25 آبان الی 7 آذر

آستیگمات  
کارگردان:مجیدرضا مصطفوی

پردیس سینمایی چهارباغ

آشنایی بیشتر با طبیعت؛
چقدر درباره جنلگ ها ، دریاها 
و بیابان های اطرافمون 

اطالعات داریم؟ امروز  یه مطلب 
درباره طبیعت بخونیم یا یک فیلم 

7از حیات وحش تماشا کنیم.

 »ظریف«
 از مردم عذرخواهی کند

نماینده فریدن در مجلس:

7

  فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش در اصفهان:

 »ارتش«
 برخاسته از مردم است

اجرای طرح الزام 
 خودروهای دولتی

  به دریافت معاینه فنی
 در اصفهان

رییس پلیس راهور استان اعالم کرد:
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 میدان تا میدان ؛ 
رویداد بزرگ گردشگری روز اصفهان

رویداد بزرگ گردشگری میدان تا میدان، به مناسبت یکم آذر ماه  روز اصفهان، برگزار 
خواهد شد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در این برنامه که 
یکی از مهم ترین برنامه های روز نکوداشت اصفهان است، ٧٠ گروه نمایشی و  ٧٠٠ هنرمند، 
١٠٠٠ اجرای داســتانی و روایتی را از میدان امام علی)ع( تا میدان امــام خمینی)ره( اجرا 

خواهند کرد...
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

»سینماگرام« تالش دارد با پرهیز از حواشی 
و همچنین توجه به ســینما و تــالش برای 
رضایتمندی عموم مردم از ســینما، فضایی 

متفاوت را در این زمینه احیا کند.

سینما گرام
پنجشنبه ها / ساعت 23

صفحه  7

مشترک مورد نظر 
پاسخگو نیست! 

در حالی که رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران اعالم کرده است که بیماری  آنفلوانزای  

پرندگان تنها در استان اصفهان شیوع دارد، رییس اتحادیه 
مرغ تخم گذار اصفهان با  رد این ادعا گفته اطالق کانون این 

بیماری به اصفهان درست نیست؛

5



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2568 | پنجشنبه 1 آذر 1397 | 14 ربیع االول 1440

اســراییل و آمریکا فاز جنگ روانی جدیدی 
را علیه ایران در فضای روابط بین الملل آغاز 
کرده اند، تحریم های ایــران که چند روزی 
است به صورت رسمی از سوی آمریکا علیه 
کشورمان وضع شده اگر چه تالشی است برای 
محاصره همه جانبه ایران؛ اما در نهایت آمریکا 
با عقب نشینی، برخی از کشورها را از پیوستن 
به این تحریم ها معاف کرد. عالوه بر این، ایران 
هنوز هم برای دور زدن تحریم ها چشم امید 
به دو قدرت دیگر ،یعنی روسیه و چین دارد؛ 
اما به نظر می رســد آمریکا و متحدانش در 
منطقه تالش دارند تا با ایجاد یک جو روانی 
در برابر همکاری های روسیه و چین با ایران 

مقاومت کنند. 
طی روزها گذشته اسراییل اعالم کرد که »روسیه« 
به ایران پیشنهاد داده است تا در قبال خارج شدن 
نیروهای ایرانی از سوریه بخشی از تحریم ها را لغو و 
کمک های بیشتری به ایران ارائه دهد. این پیشنهاد 
وقیحانه در حالی مطرح می شود که این خبر توسط 
وزارت خارجه روسیه تکذیب شد.نشریه اکسیوس 
در گزارشــی به نقل از نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی شــد که روز دوشنبه، روسیه 
به اسراییل و ایاالت متحده پیشــنهاد کرده است 
که ایران در ازای برداشته شدن برخی تحریم های 
آمریکا، نیروها و پروکسی هایش را از سوریه خارج 
کند.این نشریه مدعی شد که افراد حاضر در جلسه 
گفتند، نتانیاهو مشــخص نکرده که آیا پیشــنهاد 
روسیه در دیدار کوتاه وی با والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روسیه در هفته گذشته و در پاریس صورت 
گرفته است یا خیر؛ اما به نظر اکسیوس، از نظریات 
نخست وزیر اسراییل به نظر می رسد که این موضوع 
در همان موقع مطرح شــده اســت. گفته شده که 
نتانیاهو در مورد دیدارش با پوتین نگاه مثبتی داشته 
و گفته که روس ها نمی توانند به تنهایی ایران را از 
سوریه خارج کنند، بلکه به کمک دیگر قدرت های 
جهانی نیاز دارند. به گفته اعضای کنســت که در 
این جلسه حضور داشتند، نتانیاهو گفته، روسیه و 
ایاالت متحده در حال بحث در مورد راه هایی برای 
محدود کردن نفوذ ایران در سوریه هستند؛ از جمله 
پیشنهاد روسیه در مورد تحریم ها. نتانیاهو گفته، 
در هشــتم نوامبر، »جیمز جفری« فرستاده ویژه 

ایاالت متحــده در وین با 
مقامات روسی برای بحث 
در مورد این موضوع دیدار 
کرده اســت. نتانیاهو در 
پنجم نوامبر، سه روز قبل 
از نشســت وین با جفری 
در اورشلیم دیدار داشته 

اســت. از نتانیاهو در جریان این نشســت پرسیده 
شده بود که آیا اسراییل موضعی مشخص در مورد 
پیشنهاد روسیه ابراز داشته است یا خیر که او پاسخ 
داده» اکنون این مسئله تنها در حد یک ایده است 
و اسراییل یک سیاست مشــخص را در این زمینه 
تصویب نکرده است«.  این سخنان در حالی از سوی 
اسراییلی ها مطرح شده که ایران بیشتر از هر زمان 
دیگری با کشورهای همســایه خود متحد و دارای 
روابط نزدیکی هســتند و همچنین آمریکا نگرانی 
های زیــادی در مورد کمک های روســیه به ایران 
دارد که می تواند تحریم ها را ناکام بگذارد. به همین 
دلیل تالش می کند تا روســیه را به نحوی از ایران 
دور نگه دارد؛ اما با این وجود» سرگئی ریباکوف« 
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرده است که 

روسیه به همکاری خود با 
اتحادیه اروپا در راستای 
ایجــاد یــک ســازوکار 
ویژه بــرای محافظت از 
شرکت هایی که در ایران 
فعالیت تجاری دارند و نیز 
حفظ برجام ادامه خواهد 
داد.وی افزود: »اتحادیه اروپا هنوز شــیوه ای برای 
مکانیسم ویژه محافظت از شرکت هایی که با ایران 
همکاری تجاری دارند پیدا نکرده، اما ایده ایجاد این 
سازوکار همچنان در دســتور کار است«.ریباکوف 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحریم های 
آمریکا علیه روسیه بر ســر موضوع سوریه به مثابه 
حمایت از تروریسم و کارشــکنی در بازسازی این 
کشور است. تالش آمریکا برای جدایی میان روسیه 
و ایران را می توان از لیست جدید افراد و شرکت های 
تحریم شده از سوی آمریکا نیز مشاهده کرد. آمریکا 
۹ فرد و شــرکتی را که ایران و روسیه از طریق آنها 
به ســوریه کمک می کرده اند، تحریم کرد.مقامات 
ایاالت متحده آمریکا می گویند بــرای برهم زدن 
فعالیت یک شبکه روســی - ایرانی شش فرد و سه 

نهاد مرتبط با یک شبکه روســی - ایرانی را تحریم 
کرده اند.به گفته مســئوالن آمریکایی، این شبکه 
میلیون ها بشــکه نفت در اختیار دولت سوریه قرار 
داده و از گروه های شــبه نظامی حماس و حزب ا...

حمایت مالی کرده است.»استیون منوچین« وزیر 
خزانه داری آمریکا روز سه شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد: »ما امروز با ساختار پیچیده ای که توسط ایران 
و روسیه برای تقویت رژیم بشار اسد طراحی شده، 
مقابله می کنیم. یکی از اهداف این طرح تامین منابع 
مالی برای فعالیت های بدخواهانه ایران است«. وزیر 
خزانه داری آمریکا در ادامه مدعی شد: »مسئوالن 
بانک مرکزی ایــران همچنان به بهره بــرداری از 
سیستم مالی بین المللی ادامه می دهند.« با توجه 
به سابقه رفتارهای سیاســی روسیه در مورد ایران، 
آمریــکا امیدوار اســت بتواند بخشــی از مراودات 
تجاری ایران با این کشور را با راهکارهای اقتصادی 
و دادن امتیازات ویژه به روسیه محدود کند؛ اتفاقی 
که در دور پیشین تحریم های ایران نیز افتاد. به نظر 
می رســد این بار ایران با ترفندهای از پیش تعیین 
شده ای بتواند رقابت با آمریکا بر سر روسیه را به نفع 

خود پیش ببرد.

»طالبان« مسئولیت حمله کابل 
را نپذیرفت

طالبان افغانستان هرگونه مشــارکت در انفجار 
انتحاری کابل را که دست کم ۵۰ کشته بر جای 
گذاشت، تکذیب کرده است.حمله روز سه شنبه، 
یک گردهمایی با حضور صدها روحانی در سالن 
اجتماعاتی در کابل را هدف گرفت که نشانه هایی 
از تحرکات داعش را داشت که بمب گذاری هایی 

علیه شیعیان انجام می دهد.  
طالبــان و داعش محلــی در افغانســتان هر دو 
خواستار عزل دولت افغانســتان و اعمال قوانین 
سختگیرانه مذهبی هستند؛ اما آنها شدیدا بر سر 
رهبری، ایدئولوژی و تاکتیک ها اختالف نظر دارند. 
طالبان عمدتا نیروهای امنیتی و مقام های دولتی 
را هدف قرار می دهد و داعــش در حمالت علیه 
غیرنظامیان تبحر دارد.ذبیح ا...مجاهد، سخنگوی 
طالبان شامگاه سه شــنبه اعالم کرد، این گروه 
شــبه نظامی هرگونــه حمله بــه غیرنظامیان و 

روحانیون مذهبی را محکوم می کند.

آمریکا کمک نظامی به پاکستان 
را تعلیق کرده است

سخنگوی پنتاگون اعالم کرد: آمریکا در مجموع 
1/66میلیارد دالر کمک نظامی به پاکســتان را 
تعلیق کرده اســت.در ماه ژانویه، وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کــرده بود  تا زمانی که پاکســتان 
اقدام بیشــتری در مبارزه با طالبان افغانستان و  
شــبکه حقانی انجام ندهد، آمریکا ۹۰۰ میلیون 
 دالر کمــک نظامــی به ایــن کشــور را تعلیق 

خواهد کرد.
به تازگی دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا 
در مصاحبه ای گفته اســت، پاکســتان به رغم 
میلیاردها دالر کمک مالی  که از آمریکا دریافت 
کرده، »هیچ کاری« برای آمریکا انجام نمی دهد 
و مقامات پاکســتانی پیش از کشته شدن اسامه 
بن الدن، رهبر ســابق القاعده توســط نیروهای 

آمریکایی، از محل اختفای او آگاه بوده اند.

رهبران مسلمانان استرالیا دیدار 
با نخست وزیر را تحریم کردند

رهبران جامعه مسلمانان استرالیا اعالم کردند، 
در اعتراض به سخنان نخست وزیر این کشور که 
گفته بود آنها باید اقدامات بیشتری برای متوقف 
کردن حمالت تروریستی در استرالیا انجام دهند، 
دیدار با وی را تحریــم می کنند.به دنبال حمله 
تروریســتی اوایل ماه جاری میالدی در ملبورن 
که دو کشته برجای گذاشت، اسکات موریسون، 
نخست وزیر استرالیا به رهبران جامعه مسلمانان 
به عنوان افرادی که مسئولیت ویژه ای برای مقابله 
با ایدئولوژی افراطی و خطرنــاک افراط گرایان 

دارند، اشاره کرد.
ابراهیم ابومحمد، مفتی اعظم استرالیا و گروهی 
از مقامات ارشــد جامعه مسلمانان این کشور در 
نامه ای سرگشــاده به موریســون این دعوت به 

مذاکره را رد کردند.

 نخست وزیر اسپانیا:
 از برگزیت حمایت نمی کنیم

نخست وزیر اســپانیا با اشاره به عدم توافق میان 
لندن-مادریــد درخصوص تنگــه جبل الطارق 
مقامات انگلیس را به عدم حمایــت از برگزیت 

تهدید کرد.
»پدرو سانچز« نخست وزیر اســپانیا در آستانه 
نشســت رهبران کشــورهای اتحادیه اروپا در 
بروکسل درباره برگزیت اظهار داشت: اگر اختالف 
میان لندن و مادرید بر ســر تنگه جبل الطارق 
حل نشود، اسپانیا روند اجرایی شدن برگزیت را 
مسدود کرده و با این توافق مخالفت خواهد کرد. 
وزیر خارجه اســپانیا با لحنی تهدید آمیز تاکید 
کرد: در صورت عدم توافق میان انگلیس و اسپانیا 

ما از برگزیت حمایت نخواهیم کرد.

آیا روسیه کنار ایران باقی می ماند؟

برگزاری رزمایش بین المللی 
مبارزه با دزدی دریایی

فرمانــده نیــروی دریایی ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: نخســتین رزمایش بین 
المللــی مبارزه بــا دزدی دریایــی با حضور 
کشــورهای عضو اجالس نیروهــای دریایی 
اقیانوس هند سال آینده در این اقیانوس برگزار 
می شــود.امیر دریادار »حســین خانزادی« 
درمورد همــکاری های بیــن المللی نیروی 
دریایی ارتش، اظهارداشــت: مــا امروز عضو 
بســیار فعال و توانمند اجــالس نیروی های 
دریایی اقیانــوس هند هســتیم و به عنوان 
بزرگ ترین اجالس اقیانــوس هند برای دو 
ســال ریاســت آن را بر عهده داریم.فرمانده 
نیــروی دریایــی ارتش جمهوری اســالمی 
 ایران خاطرنشــان کرد: در ادامــه تعامالت
 بیــن المللی ضمن حضــور ناوگــروه ها در 
کشورهای دوست، اولین رزمایش بین المللی 
مقابلــه بــا دزدی دریایــی در قالب اجالس 
نیروهای دریایی اقیانوس هند برگزار می شود.

 »ذوالنور« اظهارات منتسب
 به خود را تکذیب کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به انتشار اظهار نظری منتسب 
به خود واکنش نشــان داده و آن را تکذیب و 

کذب محض خواند. 
ذوالنور افزود: »طی  اظهاراتی به بنده منتسب 
شده مبنی بر اینکه »همین که ترامپ حرف 
مرا تایید کرد یعنی راست گفته ام« و یا »اگر 
دروغ بود چرا ترامپ به ســخنان من استناد 
کرد؟« اعــالم می کنم که چنیــن اظهاراتی 
مربوط به بنده نیست و من این حرف را اصال 
نگفته ام لــذا این خبر کذب محض اســت«.

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی تصریح 
کرد: خبرنگار ســخنان من را ضبط کرد اگر 
راست می گویند، فایل کامل صوتی را پخش 
کنند و به نظر می رســد برای انحــراف افکار 
عمومی از اتهام پولشویی به کشور و کاستن از 
 اعتراضات مردمی چاره ای جز دروغ سازی پیدا 

نکرده اند.

نایب رییس مجلس خبر داد:
احتمال استیضاح وزیر کشور

نایب رییس مجلــس از احتمال اســتیضاح 
وزیر کشــور در صــورت عدم صــدور حکم 
حناچی به عنوان شــهردار تهــران خبر داد.
علی مطهری اظهارکرد: اگر وزیر کشور تسلیم 
فشار نهادهای غیر مسئول برای صدور حکم 
شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه 
طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح 
اســت احتمال انجام این اســتیضاح تقویت 

می شود.

 آمریکا  جایزه ۳ میلیون 
دالری تعیین کرد

آمریکا برای کسب اطالعات درباره یک ایرانی 
به نام »حســین احمد الریجانی«، ۳ میلیون 
دالر جایزه تعیین کرد.به گزارش دویچه وله 
او متهم به انتقال فنــآوری از آمریکا به ایران 
و کاربست آن در کالهک های انفجاری علیه 
نیرو هــای آمریکایی در عراق اســت.مقامات 
امنیتی آمریکا به دنبال فردی ۵۵ ساله هستند 
به نام حسین احمد الریجانی و گمان می برند 

که او در تهران به سر می برد.

محمدرضا پورابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشاره 
به تحریم هــای یک جانبه آمریــکا در حوزه های 
مختلفی چــون دارو، غذا و... گفت: مــا با توجه به 
تجاربی که از تحریم هــای یک جانبه و غیرعادالنه 
آمریکا در چهار دهه گذشــته داشتیم، راهکارهای 
خودمان را بلدیم و نهایتا در حــوزه اقالم ضروری 
 تا حدی کــه می توانســتیم، انبارهای کشــور را 

پر کردیم. 
قاســمی اظهار کرد: فکر می کنــم در بحث ایجاد 
ســازوکار مالی با اتحادیــه اروپا هم بایــد اروپا بر 
اســاس تعهداتی که در برجام پذیرفته عمل کند. 
اروپا اصــرار دارد که برجام باقی  بمانــد و ما هم به 
دلیل اصرار آنها در برجام باقی مانده ایم. وی ادامه 
داد: بنابراین آنها موظفند که تعهدات شان را انجام 
دهند و این یک تعهــد برای اتحادیه اروپاســت. 
امیدواریم که اروپایی ها بتوانند با خردمندی الزم 
 در این حوزه بین خودشــان این تفاهــم را انجام 

دهند.

 به اصرار اروپا
 در برجام مانده ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  نوشت 

استقبال تقریبا هیِچ 
دانشجویان دانشگاه فردوسی 

مشهد از »آخوندی«!
 عباس آخونــدی، وزیر مســتعفی وزارت راه و 
شهرســازی که به دعوت گروه علوم سیاســی 
دانشگاه فردوســی و به عنوان ســخنران ویژه 
همایش خواجه نظــام الملک توســی در این 
دانشگاه حضور یافته بود با استقبال معنی دار و 
اعتراض آمیز جمعی از دانشجویان این دانشگاه 
مواجه شد. آنها با در دست گرفتن نوشته هایی 
نسبت به سیاســت های مدیریتی وی اعتراض 
کردند. در داخل سالن هم استقبال دانشجویان 

دانشگاه فردوسی تقریبا هیچ بود!

 FATF مذاکره کننده ارشد ایران با
ممنوع الخروج شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکــه »ظریف« اتهــام پولشــویی را علیه 
مخالفان FATF و CFT مطرح کرده اســت، 
گفت: هیــچ ارتباطی بین مخالفــان این دو 
الیحه و پولشــویی وجــود ندارد.محمدرضا 
پورابراهیمی گفت: اظهارات اخیر آقای ظریف 
تعجب همه را برانگیخت. از یک فرد کارکشته 
سیاسی که مســئولیت وزارت امور خارجه 
را برعهده دارد بعید بــود که چنین اظهارات 
نسنجیده، غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش را 
بیان کند.رییس کمیسیون اقتصادی تاکید 
کرد: اگر آقای ظریف ادعا کرده اســت که در 
کشور رقم های قابل توجهی پولشویی انجام 
می شود، باید مشخص شــود که وی در چه 
جایگاهی به این اطالعات دسترســی داشته 
و چرا تا امروز هیچ اقدامی برای بررســی این 

موضوع انجام نداده است.

از نسبت ناروای »ظریف« 
نخواهیم گذشت

علی اصغر یوسف نژاد
عضو هیئت رییسه مجلس:

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: 
بارها گفته ام توصیه هایی که درمورد لزوم حمایت از 
دولت و جریانات سیاسی می کنم، دلیلش این نیست 
که ما دنــدان رقابت با اصالح طلبــان را کنده ایم. 
باالخره با طیف اصالح طلب اختالف نظر داریم؛ اما 
می گویم رقابت را برای زمان رقابت بگذاریم.رقابت 
می کنیم و برنامه اعالم می کنیــم ولی االن هوای 

جامعه را نباید انتخاباتی کرد.
باهنر تصریح کــرد: االن موقع درگیــری با دولت 
نیست و نه تنها کسانی که از دولت حمایت کرده اند 
نباید درگیر شــوند، حتی به رقبای دولت هم بارها 
از رسانه ها و در موضع گیری هایم اعالم کرده ام که 
وقت مقابله با دولت، االن نیســت. حتی بعضی ها 
 ســوال می کنند کــه انتخابــات 1۴۰۰ و مجلس
  چه می شــود؟ اصــال االن وقــت کشــاندن این

  مســائل به رســانه ها نیســت چون دولت هنوز 
بیش از دو ســال زمان دارد و زمان حساســی هم 

هست. 

دندان رقابت با 
اصالح طلبان را نکنده ایم

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

در حالی که طی روزهای اخیر خبرهای زیادی 
مبنی بر اســتیضاح وزیر امور خارجه و علوم از 
سوی نمایندگان خبری شــده است؛ اما عضو 
هیئت رییســه مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضر برنامه هیچ اســتیضاحی در دستور کار 
مجلس نیست، گفت: تا این لحظه درخواستی 
برای استیضاح وزرا به هیئت رییسه مجلس ارائه 
نشده است.علی اصغر یوسف نژاد درباره اخبار 
منتشرشــده پیرامون تدوین طرح استیضاح 
محمدجواد ظریف اظهار داشت: بنده به عنوان 
مسئول استیضاح ها در هیئت رییسه مجلس 
اعالم می کنم که فعال هیچ اســتیضاحی در 
دستور کار مجلس نیست.وی درباره استیضاح 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری گفت: ممکن 
است نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای 
استیضاح برخی وزرا باشند؛ اما درخواستی برای 

استیضاح وزرا به ما ارائه نشده است.

درخواستی برای استیضاح 
وجود ندارد

پیشخوان

بین الملل

  جنگ روانی آمریکا و اسراییل بر سر روابط روسیه و ایران؛  

پولشویی؛ معضل یا معما

تکذیب ضرب االجل برای 
ظریف

توسعه از مسیر ریل

رسوایی بزرگ پولشویی
FATF در یکی از اعضای 

تالش آمریکا برای جدایی میان روسیه 
و ایران را می توان از لیست جدید 

افراد و شرکت های تحریم شده از 
سوی آمریکا نیز مشاهده کرد

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
»میثم نصیری احمدآبادی«، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز 
اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، مســتقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.ظاهرا 
دلیل ممنوع الخروجی او این بوده که با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت 
برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین یکی از بســتگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و 
تبعه کشور آمریکاست.فرد یاد شده مســئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره 
با مسئوالن ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشــور را بر عهده دارد. ابوترابی، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی گفت:»نصیری احمدآبادی« به عنوان یک کارشــناس همراه ظریف در تمام جلسات 
مجلس حضور می یافت. او خواهرزاده یکی از مسئوالن مهم امنیتی هم بود که درخواست تابعیت از کشور 

آمریکا را داشته است.

سفیر دانمارک به تهران باز می گردد
سفیر کشورمان در کپنهاگ از بازگشت سفیر دانمارک به تهران خبرداد. سفیر ایران در دانمارک  اعالم کرد 
که سفیر این کشور اروپایی به تهران بر می گردد و فعالیت خود را در سفارت خانه دانمارک درتهران بار دیگر 

آغاز می کند. 
مرتضی مرادیان، سفیر ایران در دانمارک در صفحه توییتری خود نوشت:»با »دنی عنان« سفیر دانمارک در 
تهران صحبت کوتاهی داشتم. خبر داد که به تهران برمی گردد. ما اظهار امیدواری کردیم تا با تالش و کوشش 

دو سفارت مشکالت برطرف شود«.
 براســاس این گزارش، حدود یک ماه پیش در پی مطرح شــدن برخی از اتهامات از ســوی دولت دانمارک
  علیه ایران ســفیر این کشور بنا به درخواســت دولتش برای مشورت فراخوانده شــد و او تهران را به مقصد

 کپنهاک ترک کرد و حاال سفیر ایران در دانمارک خبر از بازگشت »دنی عنان« داده است.

چهره ها

پریسا سعادت
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راه اندازی کانون کارآفرینی برای بهبود وضعیت کسب و کار
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

خـبر

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان:
آفت ها در خشکسالی طغیان 

می کنند
مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اقدامات موثری برای حذف 
سموم پرخطر انجام شــده است، گفت: در حال 
حاضر  ۱۹ درصد از سمومی که استفاده می شود، 
پرخطر، ۵۹ درصد کم خطــر و ۲۲ درصد نیز با 

خطر متوسط است.
حســنعلی رحیمــی بــا اشــاره بــه فعالیت 
۵۰۷ فروشــگاه عرضه ســموم و ۶۰ کلینیک 
گیاه پزشکی در استان اصفهان، افزود: با اجرای 
طرح ساماندهی سموم در اســتان از سال ۹۴، 
۱۵۵ واحد فروشگاه غیرمجاز در استان شناسایی 
و با آن ها برخورد کردیم کــه تقریبا تمامی این 
واحدها با ضوابط پروانه کسب مجاز را دریافت 
و یا پلمپ شــدند. وی اضافه کرد: ۳۲ درصد از  
این سموم کنه کش و حشــره کش، ۳۲ درصد 
قارچ کش و ۳۶ درصد نیز علف کش که کم خطر 
بوده و میزان مصرف آن  به شــدت کاهش پیدا 
کرده است.وی با بیان اینکه علت اصلی خشکی 
درختان، خشکسالی و کم آبی است، ادامه داد: 
 البته برخی آفات نیز در زمان خشکسالی طغیان

 می کنند و توصیه  ما به باغ داران این اســت که 
درختان خشک شده را از باغ خارج کنند زیرا این 
درختان زمانی که خشک می شوند آفت می زنند 
و منبع آفتی برای ســرایت به ســایر درختان 

می شود.
رحیمی در پاسخ به سوالی در مورد صحت اینکه 
در برخی منابع ذکر شــده که استفاده از سموم 
باعث شوری و بالاستفاده شدن خاک کشاورزی 
و باغات اصفهان شده، اظهار کرد: سموم مصرفی 
ما سه گروه است. استفاده از سم کلره به طور کلی 
منسوخ شده است، سموم فسفره و کارموراتا نیز 
به هیچ عنوان موجب شــوری خاک نمی شود. 
اکثر ســموم به صورت هوایی استفاده می شود 
که کمتر به خاک رسیده و نمی تواند در ترکیب 

خاک اثر بگذارد.

بازار

پارچ تصفیه آب

با بررسی سازمان ها و ادارات دولتي شهر 
اصفهان صورت گرفت؛

ارزیابی وضع موجود ومطلوب 
مدیران از منظر شاخص هاي 
مطروحه توسط مقام معظم 

 رهبري براساس نظریه
 » عیار مدیران« 

مدیریت، تنها یک هنر مبتني بر توانمندي هاي 
فردي نیســت، هر چند که ویژگي هاي شخصي 
در مدیریت بسیار حائز اهمیت است؛ اما در دنیاي 
امروز، مدیریت یک علم روبه رشد به شمار مي رود 
که آموختني اســت. این پژوهش با بهره گیري از 
بیانات مقام معظم رهبري به عنوان یک منبع غني 
براي طراحي الگوي دقیــق و علمي،ویژگي هاي 
شایسته ساالري در نصب مدیران را مورد بررسي و 

پژوهش قرار مي دهد.
ابتدا ویژگي هاي مدیران در ۳ بخش مهارت هاي 
مدیریتي، خصوصیات انقالبي و ویژگي هاي معنوي 
و اخالقي و در ۶۴ شــاخص در قالب نظریه عیار 
مدیران دسته بندي شــده و سپس بر این اساس 
۱۵۰ سوال جهت ارزیابي وضعیت موجود مدیران 
ادارات دولتي شــهر اصفهان در قالب یک پرسش 
نامه تهیه و تنظیم شــد. نتایج تحقیق نشان داد، 
بین وضع موجود و مطلوب مهارت هاي مدیریتي 
و ویژگي هاي معنوي و اخالقــي مدیران از منظر 
شاخص هاي مطروحه توسط مقام معظم رهبري 
بر اســاس نظریه عیار مدیران تفاوت وجود ندارد. 
با عنایت به بیانات اخیر معظم له مبني بر تقویت 
روحیه انقالبي در همه قشرها به نظر دغدغه ایشان 
مبني بر اینکه هدف اصلي دشمنان کنار گذاشتن 
تفکر انقالبي توسط مردم است، بجا بوده و این امر 
موجب مي شود که مدیران و آحاد ملت به صورت 
ناخواسته در نقشه هاي چند کشور زورگو که خود 
را جامعه جهاني مي نامند هضم و محو شوند و از 
مباني واصول انقالب که همانا حفظ وتقویت روحیه 

انقالبي گري و جهادي است، دور شوند. 
۱- نتایج حاصل از بررســي وضعیــت موجود و 
مطلوب مدیران بر اساس شاخص هاي مطروحه 
توســط مقام معظم رهبري بر اساس نظریه عیار 
مدیران نشــان مي دهــد از میــان مهارت هاي 
مدیریتي، ویژگي هاي انقالبي ویژگي هاي معنوي، 
مهارت هاي مدیریتي نقــش موثرتري در مدیران 

دارد.
۲- نتایج حاصل از این پژوهش نشــان مي دهد 
ویژگي هاي انقالبي در مدیران از اهمیت کمتري 

برخوردار  است.
۳- در بررســي مهارت هاي مدیریتــي نظارت بر 
عملکرد زیر مجموعه از اهمیت بســزایي در نظر 

مدیران برخوردار است.
۴- در بررسي ویژگي هاي انقالبي ارجحیت منافع 
شــخصي برمنافع جناحي، حزبي و شخصي در 

سطح پاییني است.
۵- در بررسي ویژگي هاي معنوي و اخالقي توجه 
به دعا و عبادت در نظر مدیران داراي اهمیت  است.

۶- نتایج حاصل از میانگین رتبه هاي متغیرهاي 
روش آزمون »فریدمن« نشان مي دهد ویژگي هاي 
معنوي و اخالقي داراي باالترین میانگین رتبه اي 
قــرار دارد و پــس از آن مهارت هــاي مدیریتي 
میانگین رتبه اي خوبي را به خود اختصاص داده و 
خصوصیات انقالبي در پایین ترین سطح میانگین 

رتبه اي قرار دارد.
۷- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس بر اساس 
سن نشان مي دهد ویژگي هاي معنوي با باال رفتن 
سن مدیران ســطح معني دار بیشتري را به خود 

اختصاص داده است. 
8- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس بر اساس 
میزان تحصیالت نشــان مي دهد بــه رغم اینکه 
مي بایســتي مهارت هاي مدیریتي سطح معني 
داری بیشــتري را به خود اختصــاص دهد لیکن 
ویژگي هاي معنوي و اخالقي با باال رفتن ســطح 
تحصیالت مدیران بهترین ســطح معني داري را 

دارا مي باشد. 
بنابراین پیشنهادات ارائه شده نیز براساس نتایج 
حاصل از بازه زماني تحقیق و نمونه آماري مشخص 

است. براساس نتایج سواالت پیشنهاد مي شود :
۱-استقرار نظام شایسته ساالري 
۲-ایجاد ثبات در خدمات مدیران
   ۳-رعایت عدالت در انتصاب ها

۴-کاهش تاثیر تغییرات سیاســي در انتخاب و 
انتصاب مدیران

  *محمدرضا دلوی 
*ابوالفضل آبکار اصفهانی

پارچ تصفیه آب 3 لیتری 
یزدگل کد 114

 94,000
تومان

پارچ تصفیه آب 2.3 لیتری 
Clear الیکا مدل

 163,000
تومان

پارچ تصفیه آب سانتویا مدل 
Alkaline Pitcher حجم 2 لیتر

 489,000
تومان

از نگرانی سکه بازها تا کارت های سوخت بانکی!
حاشیه نگاری بر خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت؛

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: 
کانــون کارآفرینی برای بهبود کســب و 
کار در اصفهان راه اندازی شــد و با کمک 
اســاتید، این کانون در حــال جلو بردن 
قانون کارآفرینی اســت. سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی اظهار داشت: کانون کارآفرینی، 
یک کانون منظم و چار چوب دار است که 
ســعی در پیشــرفت کارآفرینان و بهبود 
فضای کســب و کار دارد. وی با بیان اینکه 

جلسات و همایش ها باید خروجی داشته باشد، گفت: ارائه سبد کاال در ماه رمضان و ایام عید نوروز به 
خانواده های نیازمند، کاری پسندیده اســت ولی راهکار دائمی نیست، باید کارفرمایان به افرادی که 
زیر نظر بهزیستی یا کمیته هســتند، آموزش داده و آنان را در جهت توانمندی سوق دهند تا بتوانند 
خودشان امرار معاش کنند.ســهل آبادی تصریح کرد: به عنوان مثال، یک کارفرما ۱۰۰ نفر را سر کار 
بگذارد که ۲۰ نفر آنها افراد بسیار نیازمند زیر پوشش بهزیستی باشــند.رییس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با اشاره به جوانانی که پس از ۱8 سالگی از بهزیســتی بیرون می آیند و جایی ندارند، اظهار 
داشت: باید برای این افراد توانمندی ایجاد کرد تا بتوانند در این شرایط اقتصادی کنونی امرار معاش 
کنند.وی افزود: اتاق بازرگانی اســتان، در این راســتا تعدادی از این جوانان را آموزش داده و معنی 

استارت آپ ها را یادگرفتند و می توان گفت ۹۰ درصد این جوانان مشغول به کار شدند.

رییس اتاق بازرگانی استان مطرح کرد:
راه اندازی کانون کارآفرینی برای بهبود وضعیت کسب و کار

724  اپلیکیشنی است که شما رو 
وارد دنیای ارتباطات می کنه. با 724 
هر روز هفته و 24 ساعته می تونی از 
هر جایی که هستی انتقال پول از مبدأ 
بانک های مختلف رو به راحتی انجام 
بدی. عالوه بــر پرداخت قبض های 
مختلف مثل آب، برق، گاز و تلفن، 
قبض های جریمه رانندگی رو هم به 
آسونی پرداخت کن. اگه سیم کارت 
اعتباری داری، خرید شارژ ایرانسل، 
رایتل و شارژ همراه اول امکان پذیره. 

724

شن مالی
معرفی اپلیکی

 نماینده گزینش صنعت آب و فاضالب کشور در آبفای اصفهان گفت:همایش اخالق حرفه ای در گزینش صنعت آبفا با حضور 
۲8 نفر از استان های تهران ،اصفهان ،سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضویی ،یزد و لرستان طی دو روز در 
اصفهان برگزار شد.»مرتضی مهاجری« با بیان اینکه در  این دوره آموزشی ، به تشریح اخالق در گزینش پرداخته شد، تصریح 
کرد: در دوره آموزشی اخالق حرفه ای در گزینش،  ده فرمان حضرت موسی)ع(  برگرفته از سوره انعام در آیات ۱۵۱،  ۱۵۲  و ۱۵۳ 
مورد آموزش قرار گرفت.وی رعایت مسائل اخالقی در گزینش را  بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطر نشان کرد: گزینشگران باید 
به دور از نگاه سلیقه ای سعی در انتخاب و تایید افراد داشته باشند؛ چراکه بسیاری از افراد جدای از معایب دارای محاسنی هم 
هستند که باید مدنظر قرار گیرد.نماینده گزینش صنعت آب و فاضالب کشور در آبفای اصفهان افزود: اخالق در گزینش تاکید بر  
اعمال قانون در  انجام فعالیت ها دارد،  این در حالیست که  رعایت اخالق در کار مستلزم اجرای   سیستم  تشویق و تنبیه است تا 
در نهایت  وظایف بهتر و صحیح تر انجام شود .مهاجری، پرداختن به نگاه سلیقه ای را بسیار مخرب برشمرد و اظهار داشت:اگر به 
مسائل پیرامون نگاه سلیقه ای داشته و این موضوع باعث شد تا حقی ضایع شود، در برابر خداوند متعال باید پاسخگو باشیم پس 

باید به دور از  غرض ورزی، اخالق در گزینش را رعایت کنیم. 

 برگزاری دوره آموزشی اخالق حرفه ای
 در گزینش صنعت آبفا در اصفهان

درگذشت نابهنگام و غم انگیز دو تن از مدیران ارشد، کاردان، دلسوز و متعهد دولت، آقای دکتر 
سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدین، معاون حقوقی 
و پارلمانی ایشان که حیات پربار خویش را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و گره 
گشایی از رنج های مردم عزیز به ویژه قشر شریف و زحمتکش کارگر خالصانه وقف کرده بودند، باور 
نکردنی و بسی سخت و جانکاه بود. اما دســت تقدیر چنین رقم زد و بندگان را جز تسلیم امر الهی و 

راضی به قضای او بودن راه و چاره ای نیست.
ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد این ضایعه اسفناک بدین وسیله از عموم امت شهید پرور اصفهان 
به ویژه جامعه کار و تولید، کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان دعوت به عمل می آید در مراسم هفتمین 
روز درگذشت این عزیزان که روز پنجشنبه، اول آذرماه از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ در مسجد اعظم واقع در 
خیابان حسین آباد اصفهان برگزار می  شود، حضور به هم رسانده تا موجب شادی روح آن دو یار سفر 

کرده و مایه تسالی خاطر خانواده داغدار و سایر بازماندگان محترم ایشان باشیم.

آماری که برق از سر می پراند!
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی شــش ماهه نخست سال ۹۷ نشان 
می دهد، در این مدت بیش از ۶۳۷ تن سس کچاپ گوجه فرنگی از کشور های 
مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم سس گوجه به 
کشور، 88۳ هزار و 8۱۳ دالر ارز از کشور خارج شد که معادل ریالی آن بالغ 
بر ۳۶ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۶88 هزار و ۱۲۴ ریال در آمار گمرک به ثبت 
رسیده است. براساس این گزارش، سس گوجه فرنگی از کشور های آلمان، 
ایتالیا، تایلند و هلند وارد ایران شده است.  بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک، 
بیشترین واردات سس گوجه فرنگی از کشور هلند به حجم بیش از ۵8۱ تن 

و به ارزش 8۱۲ هزار و ۲۵۰ دالر بوده است.

نگرانی سکه بازها از سکته قیمت ها
در روزهای اخیر قیمت طال و ســکه در بازار رسمی کشور 
به شدت روندکاهشی داشته و این مسئله نگرانی هایی را 
برای فعاالن این بازار ایجاد کرده است. افت عجیب قیمت 
سکه که از روز نخســت هفته تا به امروز ادامه داشته حاال 
نگرانی سکه بازها را سبب شده و آنان در جست وجوی راز 
پشت پرده این سقوط عجیب و محسوس هستند؛ سقوطی 
که به گفته رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر علت 
آن کاهش قیمت دالر و طالی جهانی است. »کشتی آرای« 
علت اصلی کاهش قیمت طال و ســکه در روزهای اخیر و 
امروز را کاهش قیمت دالر در بــازار آزاد و کاهش قیمت 
جهانی طال برشمرد و گفت: بازار طال و سکه روزهای آرامی 
را سپری می کند.وی اظهار داشت: بازار آرامش نسبی دارد 

و خبری از خریدهای هیجانی نیست.

 خودرو های کارخانه ای
 نجومی می شود

احتمال ورشکستگی قطعه سازان و خودرو سازان در هفته های 
اخیر با نامه نگاری هــا و مصاحبه مدیران آنهــا در خبرهای 
اقتصادی پر رنگ شد و حاال به نظر می رسد خودرو سازان در 
حال رسیدن به خواسته های خود هستند و با اعمال فشار بر 
وزارت صنعت، توافقات اولیه برای افزایش قیمت ها را از دولت 
گرفته اند. هر چند مطابق روال معمول این خبر تکذیب شد؛ اما 
تجربه نشان داده که خبرهای تکذیب شده بعدا اجرایی خواهد 
شد. بر همین اساس یک دست اندرکار خودرو می گوید که خبر 
قیمت گذاری براساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در جلسه 
شورای مشورتی وزارت صنعت به تصویب رسیده، حال آنکه 
اجرای آن نیازمند اخذ مجوزهایی خــارج از مجموعه وزارت 
صنعت اســت. با این مصوبه گرانی های ده میلیون تومانی در 

انتظار خودرو هایی مانند پراید است.

نحسی عدد 13 دامن قیمت دالر را گرفت!
نیم نگاهــی به بــازار دالر و تحــوالت نــرخ ارز در روزهای اخیر 
کارشناســان را مجاب کرده اســت در مــدت یک مــاه مانده به 
کریســمس و فصل رونق ســفرهای خارجی نباید انتظار افزایش 
چشمگیر تقاضا و رشد قیمت ها را داشت و بر خالف سال های قبل 
امسال دالر بیشتر میل به ثبات دارد تا نوساناتی شدید.شاهد مثال 
این ادعا هم سه برابر شدن قیمت در چند ماه گذشته بود که هیچ 
گاه تا قبل از آن از سوی کارشناسان پیش بینی نشده بود.سقوط 
قیمت در روزهای منتهی به ۱۳ آبان و آغاز تحریم ها بر خالف پیش 
بینی بازار ارزان تر شــد و داغ بزرگی به دل دالالن و ســودجویان 
گذاشــت. حاال هم مدتی اســت به ثبات قیمت و رفــت و آمد در 
کانال های ۱۱ و ۱۲ هزار تومانی  عادت کرده و به قولی بســیاری 

نحسی ۱۳ دامن اش را گرفته است! 

 کارت سوخت نگیرید
 کارت بانکی کافی است

در هفته های اخیر زمزمه ها در مورد ســهمیه بندی بنزین موجب 
شده تا کارت سوخت ها از پستو ها و البه الی پوشه ها بیرون کشیده 
شود و در این میان افرادی که به هر دلیل کارت سوخت نداشتند در 
حال مهیا شدن برای ایستادن در صف های طویل پلیس + ۱۰ و سایر 
مراحل اداری هزینه بر و وقت گیر دریافــت المثنی بودند؛ اما خبر 
خوشی که منتشر شد اینکه مردم می توانند با یک امکان جدید کارت 
بانکی خود را به کارت سوخت تبدیل کنند. محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اقدام جدید دولت برای کارت های 
ســوخت خبر داد و گفت: »امروز بیش از ۱۰ میلیون خودرو، کارت 
سوخت ندارند و برای صادر کردن این تعداد از کارت سوخت باید ۳۳۰ 
میلیارد تومان هزینه می کردند درحالی که با استفاده از ظرفیت دولت 
الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، آن را به کارت بانکی متصل 
 کردیم. مردم می توانند با مراجعه بــه پورتال ملی پخش و پاالیش 
 با فشــردن ســه گزینه، کارت بانکی بــه کارت ســوخت متصل

 می شود«.

علیرضا کریمیان

اناهلل و انا الیه ر اجعون

محسن نیرومند_مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمد گورابی-مدیر کل تامین اجتماعی

علی اعتصام پور-  مدیریت درمان تامین اجتماعی
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 
خمینی شهر

9/1 شماره: 970720671780954 - 1397/07/21 
آگهی های نوبتی ســه ماهه دوم ســال 1397 مربوط به قســمتی از امالک و 
مستغالت حوزه ثبتی شهرستان خمینی شهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان 
به موجب ماده دوازده قانون ثبت اســناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به 
امالکی که در سه ماهه دوم ســال 1397 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید 

شده و مربوط به شهرستان خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
محله فروشان خمینی شهر 72 اصلی و فرعی های زیر:

342-آقایان حیدر و اکبر شــهرت هر دو زمانی فرزندان محمدابراهیم و اصغر و 
مصطفی شهرت هر دو دانش فرزندان محمدابراهیم و هرمز دانش باغی فرزند 
محمدابراهیم هر پنج نفر با السویه هر کدام دو دانگ و دوـ  پنجم دانگ مشاع از 

یکدانگ مشاع از ششدانگ
6929- آقای مجید زمانی فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم مهری 
منصوری امیریه فرزند رحمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از 
جوی متروکه که با پالک های 72/2635 و 72/4575 به یک باب منزل مسکونی 

تبدیل شده است به مساحت 38 مترمربع
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی های زیر: 

11028-خانم الهام فتحیان دســتگردی فرزند محمدعلی ششــدانگ قسمتی 
از یکدرب باغ مجزی شــده از پالک 75/46 به مساحت 387/50 مترمربع که با 

ششدانگ پالک 75/7235 توامًا تشکیل یکدرب باغ را داده اند.
11032- آقای علی رجائی خوزانی فرزند لطفعلی ششدانگ یکباب کارگاه تابلو 

سازی مجزی شده از پالک 75/5562 به مساحت 204/47 مترمربع
اراضی صحرای اسفریز خمینی شهر 98 اصلی و فرعی های زیر:

1337- آقای رجبعلی دری اســفریزی فرزند عزیزاله ششــدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مساحت 225/36 مترمربع احداثی بروی قسمتی از پالک 98/18 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای  شماره 139660302006009472-
1396/7/29 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت که طبق گواهی بایگانی تاکنون نسبت به 
پالک آگهی نوبتی منتشــر نگردیده که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 
960705881618799-1396/12/8 ریاست ثبت متبوعه در ردیف آگهی های 

نوبتی قرار میگیرد.
1415- خانم نســرین ایمان فرزند محمد ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
5928/20 مترمربع احداثی بروی قســمتی از پالک 98/399 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق رای  شماره 1395/7/10-139560302006009754 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در سهم نامبرده قرار 
گرفته است که طبق گواهی بایگانی تاکنون نسبت به پالک آگهی نوبتی منتشر 
نگردیده است که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 970720671778317-

1397/07/17 ریاست ثبت متبوعه در ردیف آگهی نوبتی قرار میگیرد.
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

889- آقای رمضانعلی رحیمی فرزند رضا و خانم عصمت اصفهان زاده زازرانی 
فرزند علی بالسویه هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از جوی متروکه 
به مساحت 30/35 مترمربع که با ششــدانگ پالک 110/735 توامًا به صورت 

یکبابخانه را تشکیل داده است.
محله کهندژ خوزان خمینی شهر 115 اصلی و فرعی زیر:

998- آقای محمد پرنده خوزانی فرزند حسن ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
بانضمام دو باب مغازه متصله به مساحت 437/70 مترمربع بروی عرصه پالک 
23/1 فرعی که به شماره 998 فرعی استاندارد سازی شده از 115 اصلی واقع در 

بخش 14 ثبت اصفهان
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی های 

زیر: 

1449- آقای امیرحسین نصیری فرزند نصیر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع و 
آقای نصیر نصیری فرزند حسن نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر غیر محصور به مساحت 2881 مترمربع
1450- آقای امیرحسین نصیری فرزند نصیر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع و 
آقای نصیر نصیری فرزند حسن نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر غیر محصور به مساحت 215/50 مترمربع
اراضی صحرای دهشنده ورنوسفادران خمینی شهر 120 اصلی و فرعی های زیر: 
2123-آقای رمضانعلی مجیری فرزند حسن ششدانگ قسمتی از کوچه متروکه 
به مساحت 24/50 مترمربع )بیست و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع( که با پالک 

های 120/1831 و 120/473 تشکیل یکباب خانه داده است.
2127- آقای جواد وطن خوزانی فرزند احمد ششدانگ قسمتی از جوی متروکه 

به مساحت 12 مترمربع
اراضی صحرای واره کمر ورنوسفادران خمینی شهر 122 اصلی و فرعی های زیر: 
93- خانم نسیبه ملک زاده ورنوســفادرانی فرزند جمشید ششدانگ یکدرب باغ 

نهال کاری شده دارای اعیانی به مساحت 617/20 مترمربع
1660-آقای رضا عسگری ورنوسفادرانی فرزند شــکراله ششدانگ قسمتی از 
یکدرب باغ به مساحت 514/13 مترمربع که با ششدانگ پالک 122/1495 توامًا 

به صورت یکدرب باغ می باشد.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 173 اصلی و فرعی های زیر: 

762- خانم بتول دیباجی فرزند سیدمحمدتقی ششدانگ یکدرب باغ و ساختمان 
به مساحت 5259/44 مترمربع مجزی شــده قسمتی از پالک 173/94 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق رای شــماره 139660302006009472-
1396/07/29 قانون تعیین تکلیف و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت که طبق گواهی بایگانــی آگهی نوبتی آن 
منتشر نگردیده و از قلم افتاده اســت که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 
970720671780918-1397/07/21 ریاســت ثبت متبوعه تجدید آگهی در 

ردیف آگهی های نوبتی قرار میگیرد.

776-خانم زهرا نقدی ورنوسفادرانی فرزند عباس نسبت به دو دانگ مشاع و آقای 
مجید آقامحمدی فرزند قدمعلی نســبت به یکدانگ مشاع و آقای عباس نقدی 
ورنوسفادارنی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از کوچه 
متروکه که با ششدانگ پالک 173/148 تشکیل یکباب منزل مسکونی داده است 

به مساحت 31/67 مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1397/08/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامهـ  چاپ اصفهان درج و 

منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/1

م الف: 273918 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

حصر وراثت
9/4  آقای خسرو راعی دارای شناسنامه شماره 985 به شرح دادخواست به کالسه  
384/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خداداد راعی به شناسنامه 30 در تاریخ 1397/8/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر به 
نام خسرو راعی، ش.ش 985 و دو فرزند دختر به نام های 1- مریم راعی، ش.ش 
1391، 2- لیال راعی، ش.ش 14119 و غیر از نامبــردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 295192 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان 

فریدونشهر)139 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/5  مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 
609/96 شــماره و تاریخ دادنامه: 130/97، خواهان:  آقای رامین هادی فرزند 
محمد علی به نشانی فریدونشهر خیابان شــریعتی جنب پاساژ امام علی طبقه 
فوقانی کامپیوتری رحیمی، خوانده: آقای غالمرضا عمیدی شمس آبادی فرزند 
محمد به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 
97/4/30  جلسه رسیدگی شعبه اول شورا بتصدی امضا کننده ذیل در وقت فوق 
العاده تشکیل و پرونده تحت نظر اســت با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
تنظیمی توسط اعضای شورای حل اختالف ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده 
در تاریخ  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  
رای شــورا: در خصوص دعوی آقای رامین هادی به طرفیــت آقای غالمرضا 
عمیدی شمس آبادی به خواسته مطالبه مبلغ سی و سه میلیون ریال وجه چک 
شماره 2369/750218 به عهده بانک تجارت به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علی رغم 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و دفاع موثری به عمل نیاورده، لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون صدور چک و 198 
، 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار صد و دوازده هزار و پانصد  
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی فریدونشهر 
خواهد بود. م الف:294913 شعبه اول  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر )346 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

9/6  آقای علی بختیاری راد دارای شناســنامه شماره 10 به شرح دادخواست به 
کالسه  391/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی بختیاری راد به شناسنامه 686 در تاریخ 1397/8/1 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر به نام های 1- علی بختیاری راد، ش.ش 10، 2- یوسف 
بختیــاری راد، ش.ش 29 و دو فرزند دختر به نام هــای 1- الهام بختیاری راد، 
ش.ش 1120047781، 2- مژگان دویستی موگوئی، ش.ش 17 و یک همسر 
دائمی به نام شب چراغ دویستی موگوئی و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 295260 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان 

فریدونشهر)163 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
9/13  اقای محمد فرخوند داراي شناسنامه شماره 1563 به شرح دادخواست به 
کالسه 477/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نرگس گشول به شناســنامه 524 در تاریخ 97/5/2 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
نســاروند، ش.ش 1120229081 )دختر متوفی( 2- محمد فرخوند فرزند علی، 
ش.ش 1563 )همســر دائمی متوفی( 3- عبداله گشــول فرزند جان محمد، 
ش.ش 1129078493 )پدر متوفی( 4- ماه پری فرخوند فرزند معصوم، ش.ش 
575943259 )مادر متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از 
متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 288999  شعبه دوم حقوقي شوراي 

حل اختالف چادگان )142 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/8 شماره پرونده: 1345/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشــانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی 
کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 
08:45 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/10/24 مشخصات خواهان: 1-نام و نام 
خانوادگی: حمید قدیری ، نام پدر: محمدمهدی ، نشانی:خمینی شهرـ  خ کهندژ خ 
کانال شرکت مشاهیر اصفهان ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا 
حیدریان ، نام پدر: حسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال و 
خسارات دادرسی ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شــهادت شهود به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 282876 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/11 شماره پرونده: 1794/97 حل11 مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم حقوقی 
شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی 
کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 
09:00 صبح روز شــنبه مورخه 1397/10/08 مشخصات خواهان: 1-نام و نام 
خانوادگی: علی جلیلی ، نام پدر: حسین ، نشانی: خمینی شهر منظریهـ  زیتون15 
ط4 و منظریه بلوار عموشاهی ک7 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
فریده خسروی ، نام پدر: حسن ، خواسته و بهای آن: مطالبه دو فقره چک 634223 
و 634225، دالیل خواهان: کپی مصــدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شــهادت شهود به وی از طریق نشــر 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: 295532 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/12 شماره پرونده: 1992/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:00 
صبح روز چهارشــنبه مورخه 1397/10/12 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام 
خانوادگی: بهجت حاج حیدری ، نام پدر: نصراله ، نشانی:خمینی شهرـ  خ مطهری 
کوی پرنیان آخر بن بست ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: کوروش 

معصومی ، نام پدر: علی اصغر , 2- نام و نام خانوادگی: حســین موذنی ، نام پدر: 
حبیب اله ، خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند رسمی انتقال اتومبیل شماره 
678 ه 62 - 13 به انضمام خسارات دادرسی، دالیل خواهان: کپی مصدق قولنامه 
، 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: 295245 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/7 خواهان مســعود رحمانی دهاقانی فرزند رســول دادخواســتی به طرفیت 
خوانده امیر حســین روتیوند غیاثوند و محمد افتخاری به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال تقدیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع و به کالســه 97/475 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/8 
راس  ســاعت 4 عصر تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور قاضی شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:295607 شعبه دوم شورای حل 

اختالف دهاقان )133 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

9/3 اجرای احکام حقوقی شعبه سیزدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960637 ج/13 له خانم زهرا خردمندنیا و علیه 
آقای اصغر رفیعی دولت آبادی مبنی بر مطالبه 49 عدد سکه بهار آزادی و 150 
مثقال طال که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 190/177/500 ریال بابت 
حق االجرای دولتی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در تاریخ 1397/9/27 
ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه هیوندای ســوناتا به شماره انتظامی 747 ق 
89 ایران 13 که توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ شاهد اصفهان مراجعه و 
از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام 
 بهای آن صورت خواهد گرفــت و هزینه های اجرایی برعهــده محکوم علیه 
می باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت و اال ده درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیســت اموال مورد مزایده: احترامًا بازگشت به 
ابالغیه شــماره 1/16684/00 مورخ 97/5/29 کانون منضــم به فتوکپی نامه 
مورخ 97/1/15 موضوع پرونده مطروحه در شــعبه 13 اجــرای احکام مدنی به 
شماره کالسه 960637 ج 13 به درخواست خانم زهرا خردمند نیا به منظور بازدید 
یک دستگاه سواری سوناتا و ارزیابی آن اینجانب کارشناس منتخب با حضور و 
راهنمایی خواهان از خودروی مورد نظر متوقف در پارکینگ شاهد بازدید به عمل 
آورده و پس از بررسی نظریه به شرح زیر اعالم می گردد: سواری هیوندای سوناتا 
به شماره انتظامی ایران 13- 747 ق 89 به رنگ سفید صدفی متالیک مدل 2006 
میالدی شماره موتور 335239 و شماره شاســی 246014 در تحقیقات شماره 
گذاری به نام آقای اصغر رفیعی دولت آبادی با حضور خواهان در پارکینگ شاهد 
واقع در اتوبان فرودگاه مورد بازدید قرار گرفت شیشه جلوی خودرو شکسته و با 
توجه به زمان طوالنی توقف در پارکینگ الستیکها فرسوده و از غیر انتفاع خارج، 
باطری خوابیده،گلگیر جلو سمت راست دارای لکه های غیر متعارف می باشد که 
با توجه به نوع و مدل و وضعیت بازدید شده اعالمی و در نظر گرفتن جمیع جهات 
موثر در قیمت گذاری و کارشناسی قیمت خودرو هم نوع و هم تیپ در بازار قیمت 

پایه فروش خودرو مورد نظر مبلغی در حدود هشتصد و هشتاد میلیون ریال معادل 
هشتاد و هشــت میلیون تومان تعیین و بر آورد می گردد. م الف: 271584 

اجرای احکام حقوقی شعبه سیزدهم اصفهان )442 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

9/10 شماره: 390/97 حل12 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: کبری 
کریمی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
سیدمجید میردامادی ، نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ ک کالنتری 13 ک17، 
محکوم به:به موجب رای شماره 1534 تاریخ 97/06/24 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تایخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت دو میلیون 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 294664 توازیانی قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/9 شماره پرونده: 1697/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشــانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی 
کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 
08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/10/24 مشخصات خواهان: 1-نام و نام 
خانوادگی: سیدامین اله مصطفوی ، نام پدر: ســیدمحمد ، نشانی:خمینی شهرـ  
خ کهندژ خ کانال شرکت مشــاهیر صدر اصفهان ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: سیدرضا داوری ، نام پدر: سیدجالل ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال و خســارات تاخیر تادیه ، دالیــل خواهان: کپی چک 
و کپی گواهی عــدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشــر 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 دادخواســت و مســتندات 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: 282875 
 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر)198 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/11 شــماره ابالغنامــه: 9710106795801969 شــماره پرونــده: 
9709986795800316 شــماره بایگانی شــعبه: 970316  آگهی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به خانم معصومه کرمی فرزند محمد، خواهان 
آقای علیرضا آقاجانی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانــم معصومه کرمی و 
فهیمه دارویی فرد به خواســته الزام  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان 
سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795800316 شعبه 28 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/10/22 ساعت 17/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 263528 شعبه 28 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )172 کلمه، 2 

کادر(
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کنفرانس بین المللی مهاجرت در اصفهان 
برگزار می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

آشنایی با كالهبرداري و 
مجازات های قانوني آن 

جرم كالهبرداري از جمله جرايم پيچيده عصر 
جديد است، زيرا كالهبرداران از هوش و ذكاوت، 
تحصيالت عاليه، موقعيــت اجتماعي و چرب 
زباني باالي خود به عنوان ابزار كارشان براي به 
دام انداختن قربانيان استفاده مي كنند.  بررسی 
پرونده هــای كالهبرداری نشــان می دهد كه 
عدم آشــنايی مردم با روش های كالهبرداری 
مهم ترين عامل در افزايش اين جرم در ســطح 
جامعه اســت و مواردی از اين دست را می توان 

باساده ترين راه های آموزشی حل كرد.
تعريف كالهبرداري

»كالهبرداري« عبارت است از بردن مال ديگري 
از طريق توســل توام با ســوء نيت به وسايل يا 
عمليات متقلبانه؛ بنابراين بــراي تحقق جرم 
كالهبرداري، توسل به وســايل متقلبانه براي 
فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر 
كالهبردار بايد مرتكب مانور متقلبانه شود.همين 
فاكتور »مانور متقلبانه« است كه تشخيص جرم 

كالهبرداري را دشوار مي كند. 
عنصر تشكيل دهنده جرم كالهبرداري

براي تشــكيل جــرم كالهبــرداري همچون 
بســياري از جرايم ديگر به ســه عنصر قانوني، 
مادي و معنوي نياز اســت. عنصر قانوني جرم 
كالهبرداري، ماده يك قانون تشــديد مجازات 
مرتكبين ارتشــاء و اختــالس و كالهبرداري 
مصــوب 15 آذر ماه 1367 مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به انضمام 2تبصره آن مي باشد.

عنصر دوم جرم كالهبرداري، عنصر مادي است 
كه عبارت است از اين كه اوال مرتكب به وسايل 
متقلبانه متوسل شود يا مانورهاي متقلبانه از خود 
بروز دهد، دوم اين كه شخص مقابل ) مالباخته 
( فريب بخورد و به او اعتماد كند. ســوم اين كه 
كالهبردار موفق شود مال ديگري را ببرد.مجموع 
اين شــرايط، عنصر مادي جرم كالهبرداري را 
تشكيل مي دهد به نحوي كه مي توان گفت، هر 
يك از اين سه ركن موجود نباشد عنصر مادي 
جرم كامل نبوده و جــرم كالهبرداري صورت 
نگرفته است. عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل 
جرم كالهبرداري عنصر رواني اســت، از عنصر 
رواني، تحت عنوان »سوء نيت« نيز ياد مي شود.

براي اين كه فرد كالهبردار محسوب شود، بايد 
در ارتكاب اعمالي كه عنصر دوم كالهبرداري را 
تشكيل مي دهد، سوء نيت داشته باشد.سوء نيت 
دو نوع است:1-سوء نيت عام 2- سوء نيت خاص

داليل وقوع جرم كالهبرداري
در مــورد افزايش كالهبــرداري بايد گفت، هر 
جرمي داراي ابعاد گوناگوني است، جرم پديده 
تك بعدي نيســت كه بگوييم فقط فقر يا عامل 
ديگري موجب ارتكاب آن مي شود. عنصر اصلي 
كالهبرداري اين اســت كه از اعتماد مردم سوء 
استفاده شود، عموم كساني كه مورد كالهبرداري 
واقع مي شوند در زندگي صادق و سالم زندگي 
كرده اند، البته اين نكته را بايد مد نظر داشــت 
كه طمع افــرادي كه مورد كالهبــرداري واقع 
مي شوند نيز مي تواند از داليل ديگر وقوع جرم 
كالهبرداري باشــد. از ديگر داليل وقوع جرم 
كالهبرداري مي توان به سست شدن اعتقادات 
مردم اشاره كرد. اكنون ترميم اعتقادات مذهبي 
مهم ترين عامل براي پيشــگيري از وقوع اين 

جرم است.
مجازات مرتكب جرم كالهبرداري

كالهبرداري از زمره جرايمي اســت كه نوعي 
»اكل مال بباطل « محسوب مي شود و با توجه 
به آيــه » وال تاكلو اموالكم بينكــم بالباطل« با 
اســتفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات 
است. مطابق قوانين كيفري مجازات كالهبرداري 
ساده با مشدد متفاوت است. كالهبرداري مشدد 
كالهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكي 

از سه حالت زير باشد:
1-كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداري 

ها يا نهادهاي انقالبي باشد.
2-مرتكب خود را بــه عنوان مامــور دولت يا 
موسســات عمومي يا شــهرداري، يا نهادهاي 

انقالبي و شركت هاي دولتي معرفي كند.
3-مرتكب برای فريب مــردم از تبليغ عامه از 
طريق وســايل ارتباط جمعــي از قبيل راديو، 
تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع و يا 

انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند.
به اين كالهبرداري ها كالهبرداري مشدد اطالق 
مي شود و مجازات مرتكب آن عالوه بر رد مال 
به صاحب آن، 2تا 10 سال حبس به عالوه جزاي 
نقدي معادل مال مأخوذه است و نيز انفصال ابد 

از خدمات دولتي مي باشد.
كالهبرداري كه شامل هيچ يك از انواع سه گانه 
فوق نباشــد، كالهبرداري ساده است و مرتكب 
آن به حبس از يك تا 7ســال بــه عالوه جزاي 
 نقدي معادل مــال مأخــوذه و رد مال محكوم

 مي شود.
سرتيپ دوم پاسدار مهدی معصوم بيگی  
فرمانده انتظامی استان اصفهان

شرایط جدید برای طالق 
توافقی اعالم شد

روابط عمومی دادگستری استان تهران شرايط 
جديد برای ثبت دادخواســت طالق توافقی در 
دفاتر خدمات الكترونيك قضائــی را اعالم كرد.

حسب توافق حاصله ميان دادگستری كل استان 
تهران و اداره كل بهزيســتی در خصوص اجرای 
مفاد مــاده 25 قانون حمايت خانــواده مصوب 
13۹1 از تاريخ 13۹7/۹/1 بدين وسيله به اطالع 
تمامــی متقاضيان طالق توافقی می رســاند؛ از 
تاريخ فوق، ثبت دادخواســت طالق توافقی در 
دفاتر خدمات الكترونيك قضائی؛ الزاما با تسليم 
گواهــی عدم انصــراف از طالق، صادر شــده از 
 سوی مراكز مشــاوره خانواده بهزيستی به دفاتر 
فوق الذكر ميســر خواهد شــد. بر اين اســاس 
ضرورت دارد؛ متقاضيان از دو طريق غير حضوری 
و حضوری در اين زمينه اقدامات الزم را معمول 

دارند.

كنفرانس بین المللی مهاجرت 
در اصفهان برگزار می شود

كنفرانس بيــن المللــی » پژوهــش در زمينه 
مهاجرت: چالش ها و تشــريح راه حل ها « آذر 
ماه امســال با همكاری اتحاديه اروپا در دانشگاه 

اصفهان برگزار می شود.
مدير دفتر همــكاری های علمی بيــن المللی 
دانشگاه اصفهان اظهار داشت : دانشگاه اصفهان 
با همكاری اتحاديه اروپــا، دو گردهمايی علمی 
و پژوهشــی را هفته آينده برگــزار می كند كه 
كنفرانس بيــن المللی مهاجرت در روز ششــم 
آذر امسال يكی از آنهاست.ســيدكميل طيبی 
افزود : ايــن كنفرانــس در قالب طــرح » افق 
2020 ، برنامــه كاری برای تحقيــق و نوآوری 
«  )HORIZON 2020( و بــا توجه به اهميت 
موضوع مهاجرت برگزار می شــود.وی با اشاره 
به حضور شــماری از مســئوالن و كارشناسان 
اتحاديه اروپا در اين رويداد، گفت : اميد است با 
برگزاری اين كنفرانس، زمينه اجرای طرح های 
مشترک پژوهشی بين دانشگاه ها و مراكز علمی 
 ايران با اتحاديــه اروپا دربــاره مهاجرت فراهم

 شود.
مهاجرت به معنای جابه جايی مردم از مكانی به 

مكانی ديگر برای كار يا زندگی است. شود.

معاون پيشــگيری بهزيســتی اســتان اصفهان 
گفت: همايــش »افزايش آگاهــی عمومی برای 
 پيشــگيری از كودک آزاری« در اصفهان برگزار

 می شود.
مجتبی ناجــی، با اشــاره به تماس بــا اورژانس 
اجتماعی و خط تلفنی 123، اظهار داشت: سازمان 
بهزيســتی اطالعات مربوط به كودک آزاری را از 
اين طريق جمع آوری  كــرده و مردم مواردی كه 
مشــاهده می كنند يا مشكوک هســتند كه بچه 
ها از طريق والدين يا افراد ديگر مــورد آزار قرار 
می گيرند  را اطالع رسانی می كنند.وی افزود: طی 
6ماه نخست ســال جاری، 1286 مورد از سوی 
مردم برای اطــالع از كودک آزاری بــا اورژانس 
اجتماعی تماس گرفته شده و همكاران مداخالت 
الزم را انجام دادند.معاون پيشــگيری بهزيستی 
استان با بيان اينكه برخی از اين كودک آزاری ها 
ناشی از بدرفتاری روانی و عاطفی والدين، غفلت 
والدين و بــرآورده نكردن نيازهــای بچه ها بوده 
است، گفت: اين موارد از طريق مشاوره و مداخله 
مددكار اجتماعی حل و فصل شده است.وی ادامه 
داد: موارد معدودی هم كه كودک آزاری شــكل 

فيزيكی داشته و مادر يا پدر احساس كرده اين يك 
روش تربيتی اســت كه كودک را برای رفتارهای 
نامطلوبش مجازات می كند  نيز با مداخله و مشاوره 
راهكارهای جايگزين پيشنهاد شده است. ناجی 
خاطرنشــان كرد: موارد ديگری هــم بوده كه به 
دليل عدم صالحيت والدين و نداشتن سرپرست 
موثر، كودک مورد آزار قــرار گرفته و در اين حال 
با دستور مقامات قضائی، اين كودكان از خانواده 
 جدا می شــوند و به سازمان بهزيســتی هدايت 

می شوند.

معاون پيشگيری بهزيستی استان:

 همایش افزایش آگاهی عمومی برای پیشگیری
 از كودک آزاری در اصفهان برگزار می شود

رييس پليس راهنمايی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
اســتان از اجرای طرح الزام خودروهــای دولتی به 
دريافت معاينــه فنی خبــر داد و گفــت: از امروز با 
خودروهــای دولتی فاقــد معاينه فنــی برابر قانون 
برخورد می شود. سرهنگ »رضا رضايی« با اعالم اين 
مطلب گفت: با شروع آلودگي هوا در ماه هاي منتهي 
به پايان ســال، پليس راهور استان اصفهان به منظور 
كاهش آلودگي هوا بــا خودروهای فاقد معاينه فنی و 
دودزا برخورد قانونی می كند.وی تصريح كرد: تعداد 
زيادی از خودروهايی كه در سطح شهر تردد می كنند 
متعلق به ســازمان ها و ارگان های دولتی هستند كه 
مطالبه مردم از پليس اين است كه تا در صورت دودزا 
بودن و نقص فنی اين گونه خودروها با آنان نيز مانند 
ساير خودروهای مردم برخورد قانونی صورت گيرد.

سرهنگ رضايی بيان داشــت: به همين جهت طرح 
الزام خودروهــای دولتی به دريافــت معاينه فنی به 
اجرا گذاشته شد و  تعداد قابل توجهی از  خودروهای  
سازمان ها و ارگان هاي دولتي، عمومي و نظامي و به 
ويژه سازمان هاي خدمات رسان جهت دريافت گواهي 
معاينه فني در مركز معاينه فني ســبك و ســنگين 
حاضر شدند.وی با بيان اينكه پليس راهور ابتدا خود 

در اين طرح پيش قدم شده و خودروهای خود را برای 
دريافت معاينه فنی به اين مركز اعزام كرده اســت، 
گفت: در اجرای ايــن طرح از اول آذر مــاه با تمامی 
خودروهای معاينه فنی برخورد خواهد شد.اين مقام 
انتظامی عنوان داشت: تمامی خودروها بدون استثنا 
چه دولتی و چه شخصی اگر دودزا و دارای نقص فنی 
باشند در مرحله اول فك پالک ، اعمال قانون و اعزام 
به تعميرگاه صورت می گيرد و در مرحله بعد خودرو 
توقيف و از تردد آنها در سطح معابر شهری جلوگيری 

به عمل می آيد.

رييس پليس راهور استان اعالم كرد:

 اجرای طرح الزام خودروهای دولتی
 به دریافت معاینه فنی در اصفهان

ناجابهزیستی

آنفلوانزای پرندگان از جمله بيماری هايی است كه 
به شدت حيات حيوانی و انسانی را تهديد می كند 
و عالوه بر خســارت هايی كه هر ساله اين بيماری 
 به صنعت مرغــداری و پرورش طيور كشــور وارد 
می كند طی ســال های اخير شيوع گسترده آن در 
برخی از مناطق از جمله اصفهان تهديداتی را ايجاد 
كرده است. اين تهديدات  اگر چه تا كنون مهار شده؛ 
امادر صورت ســهل انگاری می تواند منجر به يك 

فاجعه انسانی شود.
 آنفلوانزای پرنــدگان، بيماری تنفســی، واگيردار 
ويروسی طيور اهلی، صنعتی و ساير پرندگان است 
كه به وسيله ويروس های تيپ A آنفلوانزای پرندگان 
ايجاد می شــود. اگر چه نوع آنفلوانزايی كه معموال 
انسان ها را بيمار می كند نيز نوع  A  است؛ اما  انتقال 
از حيوان به انســان در اين نوع بيماری به سختی 
انجام می شــود. آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طی 
سال گذشته به مرگ و معدوم سازی يك ميليون و 
500 هزار مرغ در مرغداری های سراسر كشور منجر 
شــد. معموال پرندگان مهاجر به عنوان عامل اصلی 
اين بيماری شناخته می شوند و به دليل مهاجرت 
در فصول سرد اين بيماری با شروع پاييز و زمستان 
بيشتر ديده می شود. هر ســاله برای جلوگيری از 
خسارات ناشــی از اين بيماری كه از جنوب شرق 
آسيا تا ايران خسارات بسياری به بار می آورد، تدابير 
و اقدامات جدی تری در دســت اجرا قرار می گيرد 
كه يكی از اين موارد واكسيناســون طيور پرورشی 
است؛ اما به نظر می رسد اين مسئله امسال با اندكی 
اهمال و اغماض و عدم برنامه ريزی درست با تاخير 
انجام شــده و حاال اصفهان از جمله مناطقی است 
كه به صــورت جدی با اين بيماری دســت و پنجه 

نرم می كند.
اصفهان در كانون بحران

اســتان اصفهان از جمله مناطقی است كه در چند 
ســال اخير همواره با مشــكل شــيوع آنفلوانزای 
پرندگان روبه رو بوده است. اين مشكل در سال ۹5 
حتی منجر به ايجاد قرنطينه دو هفته ای در يكی از 
مناطق نجف آباد به دليل شــيوع اين بيماری شد. 
همچنين بر اساس اعالم مدير كل دامپزشكی استان 
اصفهــان  آنفلوانزای  پرندگان تــا كنون چيزی در 

حدود 110 ميليارد ريال خسارت به بار آورده است. 
اگر چه دامپزشكی اصفهان اعالم كرده كه  20 كانون 
بيماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از ابتدای تيرماه 
امسال در اين استان شناسايی و كنترل شده است؛ 
اما به نظر می رسد مسئوالن دامپزشكی همچنان 
در مهار اين بيماری ناموفق بــوده اند. اخيرا رييس 
هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان تهران 
اعالم كرده اســت كه بيماری  آنفلوانزای  پرندگان 
تنها در استان اصفهان شيوع دارد  و در حدود 12 الی 
13 واحد گزارش شده است. »نبی پور« با اشاره به 
ادامه روند ابتال به  آنفلوانزای  فوق حاد پرندگان در 
مرغداری های اصفهان عنوان كرد: توليدكنندگان با 
اين مشــكالت انگيزه زيادی برای ادامه كار ندارند. 
آنفلوانزا در اصفهان از شهريور شروع شده و هفته ای 
يك يا دو مرغداری با آن درگير می شــوند كه دليل 
اصلی آن نرســيدن به موقع واكسن به مرغداری ها 
بوده است.  وی با اشاره به مشكالت واردات واكسن 

اذعان داشت: در واردات واكسن هم مشكل داريم. 
دولت پولی برای واردات واكسن نمی دهد و هزينه 
بيشتر واكسن هايی كه وارد می شود، توسط اتحاديه 
پرداخت می  شود. وی افزود: ترس توليدكنندگان از 
اين است كه در صورت وجود بيماری، هزينه  ما را 
چه كسی پرداخت می كند. دامپزشكی حتی برای 
معدوم سازی مرغ های تلف شــده هم پول و كيسه 
ندارد و با اين وضعيت توليدكننده چطور می تواند 

سرمايه گذاری كند. 
در اصفهان بحران نداريم تنها در برخی از 

مناطق آنفلوانزا ديده شده است
هر چند مسئوالن دامپزشكی استان اصفهان اعالم 
كردند كه به علت فشردگی كار قادر به پاسخگويی به 
سواالت ما در مورد عدم توزيع واكسن و علل شيوع 
دوباره آنفلوانزای پرندگان در اصفهان نيســتند؛اما 
ســيد شــهاب الدين افضل، رييــس اتحاديه مرغ 
تخم گذار اصفهان در واكنش به انتشــار اين خبر 

به »زاينده رود« گفت: در اصفهان شــيوع بيماری 
وجود ندارد و اطالق كانون بحران نيز به اين استان 
صحيح نيســت؛ چرا كه همه مناطــق به خصوص 
اصفهان درگير اين مسئله نيستند و تنها در بخش 
هايی از اســتان از جمله تيران و كرون، نجف آباد و 
فالورجان آنفلوانزا ديده شده است كه آن هم تحت 
كنترل بوده، هرچند خســارت هايی را به بارآورده 
است. به گفته افضل، ما در مناطقی مانند گلپايگان، 
 كاشــان و اصفهان هيچ موردی از آنفلوانزا مشاهده

 نكرده ايم.
 وی تصريح كرد: نمی توانيــم بگوييم اين بيماری 
شيوع دارد؛ چرا كه آمار تلفات اين بيماری به نسبت 
سال قبل كاهش داشته هر چند در برخی از مناطق 
مانند نجف آباد و فالورجان خســارت ها زياد بوده 
اســت. افضل در واكنش به صحبــت های رييس 
اتحاديه مرغ تخم گذار كه علت اين وضعيت را عدم 
توزيع واكسن عنوان كرد، افزود: عدم توزيع نداشتيم 

بلكه تاخيراتی در اين زمينه بوده كه می تواند يكی 
از علل اين مسئله باشد. وی افزود: ما به دليل برخی 
از محدوديت ها و نداشتن تجربه و عدم پيش بينی 
برای سفارش واكسن با تاخير واكسن ها را خريداری 
و توزيع كرديم؛ البته اصوال خريد و سفارش واكسن 
پروسه ای زمانبر اســت؛ همچنين ما بايد نسبت به 
كيفيت و كارايی واكسن ها هم مطمئن می شديم. 
به گفته وی، اكنون واكسن توزيع شده و اين بيماری 

در اصفهان تحت كنترل است.
مبارزه با آنفلوانزای پرندگان از سهل انگاری 

تا هشدار
در حالی كه كارشناسان و فعاالن صنعت مرغداری 
در كشور نسبت به شيوع بيماری آنفلوانزای پرندگان 
طی دو ماه اخير و شدت يافتن آن در برخی از استان 
ها از جمله اصفهان هشدارهايی را می دهند، برخی 
از ســازمان ها عمال نه تنها برنامه ای برای مهار اين 
بيماری در دست اقدام ندارند بلكه به نظر می رسد با 
سهل انگاری بر گسترش اين بيماری دامن می زنند. 
فعاالن محيط زيست اخيرا نسبت به اعطای مجوز 
شكار از سوی سازمان محيط زيســت برای شكار 
پرندگان وحشــی از جمله مرغابی ها هشدارهای 
جدی داده اند؛ چرا كه اين مسئله به راحتی می تواند 
موجب انتقال اين بيماری به انسان و دام های اهلی 
شود. اگر چه سازمان محيط زيست دو سال گذشته 
ممنوعيت شــكار را به منظور كنترل گسترش اين 
بيماری اعالم كرده بود؛ اما امســال اين ممنوعيت 
برداشته شد! اين در حالی است كه به رغم ممنوعيت 
شكار طی دو سال گذشته خسارت های سنگينی به 
مرغداری های كشور به دليل انتقال اين بيماری به 
مرغ های پرورشی وارد شــد و امسال معلوم نيست 
با آزاد بودن شــكار چطور و چگونه قرار است با اين 

مشكل در سطح ملی برخورد شود. 
به نظر می رســد كنترل و كم شــدن آمار تلفات 
آنفلوانزا در سال 13۹6، اين شــبهه را ايجاد كرده 
كه اين بيماری در كشور مهار و به نوعی ريشه كن 
شده است؛ اما با شروع ســال جديد و آغاز درگيری 
مرغداری ها با اين بيماری، مســئوالن دامپزشكی 
به فكر افتادند كه واكسن آنفلوانزا را سفارش بدهند 
و آن را تامين كنند در حالی كــه اين تاخير و وقفه 
اكنون خســارت های جبران ناپذيری را به صنعت 

مرغداری استان وارد كرده است.

مشترک مورد نظر پاسخگو نیست!

در حالی كه رييس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران اعالم كرده است كه بيماری  
آنفلوانزای  پرندگان تنها در استان اصفهان شيوع دارد، رييس اتحاديه مرغ تخم گذار اصفهان با  رد 

اين ادعا گفته اطالق كانون اين بيماری به اصفهان درست نيست

 رييس انجمن حمايت از بيماران كليوی در مــورد روندهای پيوند 
كليه در اصفهان گفت: پيوند كليه هزينه های جانبی برای بيمار دارد 
و نيازمند بررسی و انجام آزمايشاتی اســت تا بيمار بتواند از شخص 

مورد نظر كليه بگيرد. 
محمد اسماعيل خانيان، ادامه داد: اكنون هزينه اين آزمايش ها حدود 
2.5 ميليون تومان است كه بخشی از آن  توسط خيريه تامين شده و 
تخفيفاتی از سوی آزمايشگاه ها برای بيماران در نظر گرفته می شود. 
در كشور از ســوی خيريه بيماران كليوی و وزارت بهداشت و درمان 
برای پيوند كليه بيماران مبلغ 18 ميليون تومان تعيين شــده و اين 
رقم امسال نيز در حال افزايش اســت و گروهی از نمايندگان خيريه 
 و وزارت بهداشــت روی اين نكته تمركز كردند تا اين رقم را افزايش

 دهيم.
 وی افزود:حدود 2 هــزار و 700 بيمار دياليزی در اســتان اصفهان 

تحت پوشش  هستند كه دياليز می شوند، حداقل نيمی از اينها توان 
پيوند كليه دارندكه نيازمند مساعدت خيرين و مردم هستند تا دياليز 

آنها پيشرفت نكند و از بروز مشكالت جلوگيری كند. در اين صورت 
می توانيم روی پيوند از مرگ مغزی بيشــتر كار كنيــم؛ اين برنامه 

نمونه ای از الگوی ايرانی است كه در جهان مطرح شده و بقيه كشورها 
 هم روی اين برنامه كار می كنند و اين حركت را يك برند ايرانی معرفی

 كردند. 
اســماعيل خانيان با اشــاره به صف انتظار 500 نفره بــرای پيوند 
كليه تصريح كرد:چند ســالی اســت كه دياليز صفاقی در كشــور 
راه انداخته شــده و چند ماهی به علــت وجود تحريم هــا در ارائه 
خدمات به بيمــاران در اين بخــش وقفه افتاده اســت. در اصفهان 
تعداد 300 نفر از دياليز صفاقی اســتفاده می كنند و ضروری است 
كه اين گروه از بيماران در اســتفاده از دســتگاه اين نــوع دياليز از 
نظر بهداشــتی نكات الزم  را رعايت كرده تا دچار آلودگی و عفونت 
نشــوند. وی ادامه داد: به دليل كمبود امكانات و وســايل پزشــكی 
 نمی توانيم تعــداد اين گــروه از  بيماران تحت پوشــش را افزايش

 دهيم.

مرضيه محب رسول

رييس انجمن حمايت از بيماران كليوی:

نیمی از دستگاه های دیالیز اصفهان ناكارآمد است
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اینیستا: 
»دمبله« یک بازیکن خاص است

ستاره سابق بارســلونا بر این باور است که این 
تیم نســبت به سال قبل 
بهتر شــده است. او 
»عثمــان دمبله« 
یــک  هــم  را 
بازیکــن خــاص 
ن  عثما . نســت ا د
بازیکــن  دمبلــه، 
فرانسوی بارسلونا در این تیم 
حاشیه های زیادی داشــته است.»اینیستا« 
درباره این بازیکن جــوان گفت: نمی دانم چه 
اتفاقاتی برای دمبلــه افتاده چون که اصال با او 
صحبت نکرده ام و به همیــن خاطر نمی توانم 
نظری بدهــم؛ اما باید بگویم کــه این بازیکن 
حالت خاصی دارد. او باید بداند که اســتعداد 
باالیی دارد و تنها بــرای تیمی که در آن بازی 

می کند، تالش کند.

 اشک های »اسکالونی«
 در آخرین بازی

لیونل اســکالونی با چشــمان گریــان از تیم 
ملی آرژانتیــن به عنوان 
ســرمربی موقــت 
خداحافظی کرد.

اسکالونی پس از 
برکناری »خورخه 
ســامپائولی« بــه 
عنوان سرمربی موقت 
تیم   ملی فوتبــال آرژانتین 
انتخاب شد، تا هدایت آلبی سلسته را تا پایان 
دســامبر بر عهده بگیرد. او آخرین بازی اش 
را به همراه آلبی سلســته با پیروزی پشت سر 
گذاشت. اسکالونی پس از شکست دو بر صفر 
مکزیک با چشمانی گریان گفت:» احساساتی 
شدم...فرصتی که داشتم... در حقیقت حرف ها 
زیاد اســت، دوران خیلی خوبــی بود و چنین 
انتظاری نداشــتم. حرف دیگری برای گفتن 

ندارم«.

»ناپولی« پیشنهاد وسوسه انگیز 
یونایتد را رد کرد

باشــگاه ناپولی رقم نجومی منچستر یونایتد 
بــرای فــروش مدافع 
را  باتجربــه اش 
رد کرد.کالیــدو 
کولیبالی، مدافع 
ســنگالی ناپولی 
عملکرد درخشانی 
در  این تیم داشته و به 
همین خاطر مشتریان زیادی 
دارد. روزنامه ســان انگلیس نوشــت که ژوزه 
مورینیو عالقه زیادی به کولیبالی دارد و برای 
جذب این مدافع رقم ۷۷ میلیــون پوندی به 
باشــگاه ناپولی ارائه داده است.به نوشته سان، 
باشگاه ناپولی این پیشنهاد یونایتد را رد و اعالم 
کرده که رقم فروش این مدافــع با تجربه ۸۹ 

میلیون پوند است.

بازگشت »ژنرال« به تبریز

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مدیرعامل باشگاه سایپا:
 بازیکنان پرسپولیس

 بازیکن تیم ما را کتک زدند
رضا درویش، مدیرعامل باشــگاه سایپا در مورد 
اینکه برانکو گفته بود باید ۱۰ بازیکن ســایپا به 
دلیل درگیــری در بازی با پرســپولیس محروم 
می شدند، گفت: در زمان درگیری بین بازیکنان 
که در پایان بازی پرســپولیس و ســایپا رخ داد، 
من در جایگاه بودم و به طــور دقیق نمی دانم در 
کنار زمین چه اتفاقاتی رخ داد. من برای برانکو و 
پرسپولیس هم همواره احترام قائل بوده و هستم 
ولی آنطور که شــنیدم این بازیکنان پرسپولیس 
بودند که »ســلیمانی« بازیکن تیــم ما را کتک 
زدند! بازیکنــان ما کاری نکردند که مســتحق 

محرومیت باشند.

کاپ سوپر جام به پرسپولیس 
داده نمی شود

بعد از این که در مراســمی بی ســر و صدا کاپ 
سوپر جام به مســئوالن تیم پرسپولیس در یک 
اتاق در ســازمان لیگ اهدا شد، مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس اعالم کردند که برای اهدای این کاپ 

مقابل هواداران شان برنامه ریزی خواهند کرد.
در این باره این احتمال وجود داشت که این کاپ 
در یک بازی پرتماشــاگر مثل بازی هفته آینده 
پرسپولیس مقابل تراکتورسازی به شاگردان برانکو 
اهدا شــود؛ اما احتمال این اتفاق بسیار کم است؛ 
چرا که به دلیل حضور هواداران تراکتورسازی در 
ورزشگاه، احتمال برخوردهای تنش زا بین هواداران 

وجود دارد و این موضوع منتفی است.

روس ها، رییس آینده فدراسیون 
کشتی را انتخاب کردند!

یک رسانه رسمی روسیه معتقد است »امیررضا 
خادم« می تواند به عنوان رییس جدید فدراسیون 
کشــتی ایران آغاز به کار کند.ســایت کشــتی 
جمهوری داغســتان در ادامه نوشت: بر اساس 
منابع خبــری امیررضا خــادم می خواهد نامزد 
ریاست فدراســیون کشتی شــود و با توجه به 
نظرســنجی ها فقط انتخاب او بایــد به صورت 
رسمی در نشســت آینده مجمع این فدراسیون 
عملی شــود. این گــزارش در حالی در ســایت 
روسی منتشر شــده که به نظر می رسد »حمید 
بنی تمیم« همچنــان محتمل ترین گزینه برای 

ریاست فدراسیون کشتی است.

در حاشیه

در انتظار پاسخ یک نامه 
سرنوشت ساز 

اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال و مدیران 
این ســازمان همچنان در انتظار تعیین تکلیف 

شرایط خود هستند.
نزدیک به دو هفته تا تاریخ ۱5 آذر ماه باقی مانده 
و هنوز تکلیف فدراســیون فوتبال ایران و ادامه 
حضور و یا عدم حضور »مهدی تاج« مشــخص 
نشده اســت. در شــرایطی که صالحی امیری، 
رییس کمیتــه ملی المپیک خبر از اجرا شــدن 
ماده 6۰ برای ابقــای مهدی تــاج داده بود؛ اما 
شرایط به شکلی طی روزهای اخیر پیش رفت که 
مشخص شد هنوز تکلیف مهدی تاج و همکاران 
او در فدراسیون فوتبال مشخص نیست. اعضای 
فدراسیون فوتبال چندی پیش با ارسال نامه ای 
خواهان تعیین تکلیف وضعیت خود از سوی وزیر 

ورزش و جوانان شدند؛ اما این اتفاق رخ نداد.
اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال و مدیران 
این نهاد با ارســال نامه ای به مسعود سلطانی فر 
ضمن تشریح شرایط و اشــاره به این موضوع که 
فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی است که 
این موضوع نیز پذیرفته شده و شامل این قانون 
نمی شــود، خواهان تعیین تکلیف شرایط خود 
شدند تا فدراسیون فوتبال در آستانه جام ملت ها 

از تعلیق دور بماند.
با این وجــود وزیر ورزش هنوز پاســخ این نامه 
را به فدراسیون فوتبال ارســال نکرده تا اعضای 
هیئت رییسه و دیگر مدیران فدراسیون همچنان 
در بالتکلیفی باشــند و با ادامه این روند و با فرا 
رســیدن ۱5 آذر ماه که روز کنــار رفتن تمامی 
مدیران باز نشســته اســت، هیئت رییسه کنار 
خواهد رفت تا به این ترتیب فدراســیون فوتبال 
با کنار رفتن اعضای خود با دخالت عامل ســوم، 
رسما تعلیق شود و به این ترتیب مهدی تاج نیز 
نمی تواند بدون حضور هیئت رییسه به کار خود 

ادامه دهد.

هشت سال زمان کمی نیست. باالخره اگر چوب هم باالی سر یک تیم بگذاری، بعد 
از هشت سال باید یک نتیجه ای بگیرد! »کی روش« اما با تیم ملی فوتبال ایران 
هیچ مقامی نیاورده و نتیجه قابل افتخاری کسب نکرده است. تیم کی روش حتی 
»چشم نواز« و »تهاجمی« هم بازی نمی کند که الاقل از تماشای فوتبالش لذت 
ببریم. درعوض یک تیم داریم که خوب »دفاع« می کند و بلد است ۹۰ دقیقه در 
هجده قدم خود خیمه بزند! بعد هم افتخار کند که در جام جهانی به آرژانتین باخته 
و در این یکی جام جهانی هم به اسپانیا باخته ولی خوب باخته است! مردم هم که 

به خیابان ریخته اند و جشن باخت گرفته اند!
کی روش، مربی منچستریونایتد و سرمربی رئال مادرید بوده است. مربی ناشناخته 
ای نیســت و طی این هشت ســال که در ایران حضور داشــته، بیش از بسیاری 
 از ســرمربیان مطرح دنیا پول گرفته و از مواهب و مزایای فدراســیون و فوتبال

 بی در و پیکر ایران بهره برده است. 
اسفندماه سال گذشــته بود که »علی کریمی« در مقام سرمربی سپیدرودرشت 
از سرمربی تیم ملی خواست تا قرارداد خود را منتشــر کند و خودش هم در این 
راه پیش قدم شــد. حاال اینکه اصوال قیاس منطقی  نیست و قرار نیست دستمزد 
سرمربی تیم ملی با مربیان لیگ برتر )آن هم سپیدرود رشت تازه صعود کرده به 
لیگ برتر( مقایسه شود و دوم اینکه میزان مبلغ قرارداد علی کریمی با تیم رشتی 
هم قابل توجه و تامل به نظر می رسد )برای دو فصل و نیم 3 میلیارد و 3۰۰ میلیون 
تومان( آن هم در شرایطی که کریمی هرچند بازیکن محبوب و باتکنیکی بود اما 
در مربیگری نه مدارج عالیه طی کرده و نه موفقیت درخوری کسب کرده است، 

اما با تمام این تفاسیر، مبلغ و آپشــن های قرارداد کارلوس 
کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال با دستمزد سالیانه 

یک میلیون و چهارصد هزار یورو منتشــر شد که 
انتقادات زیادی را هم به دنبال داشت. حاال این را 
هم در نظر بگیرید که کی روش خودش مالیات 
نمی دهد و فدراســیون زحمتش را می کشد. 
مدام هم ناز و غمزه برایمان دارد. به لیگ توجهی 
ندارد و دورگه ها را از سرتاسر دنیا جمع کرده و 
به ایران آورده که البته الحق و االنصاف بعضی 

هایشان بسیار با کیفیت بوده و هستند و به تیم 
ملی کمک کردند. 

مربی پــروازی اســت. هروقت دلش 
بخواهــد در ایران 

پیدا  حضــور 
مــی کند و 
قــت  و هر

الزم باشد به مرخصی گاهی چندماهه می رود. اخیرا درب تیم ملی را روی مردم 
 و خبرنگاران بســت و تا چندروز رسانه ها حتی نمی دانســتند تیم ملی قبل از

 بازی های دوستانه با ترینیداد و توباگو یا ونزوئال کجاست و چه می کند! 
در باب همین بازی های دوستانه هم نقدهای فراوانی به او وارد است. بسیاری از 
اهالی فوتبال در ایران اعتقاد دارند کی روش و فدراسیون تمایلی به فراهم کردن 
دیدارهای تدارکاتی با تیــم های بزرگ ندارند چون نمی خواهند با واردشــدن 
احتمالی یک شکست در کارنامه، نمره منفی بگیرند و ترجیح می دهند با تیم های 
معمولی و دسته چندمی بازی کنند و نتیجه بگیرند! حاال هم تحریم های آمریکا 

بهانه به دست شان داده است. 
نیامدن تیم های بزرگ به ایران یا عدم پذیرش درخواست ایران برای انجام بازی 
دوستانه توسط تیم های دیگر در دنیا را بهانه می کنند درحالی که تیم امید ما با 
اردن و عمان و ... بازی می کند؛ اما شنیده می شود فلسطین  درخواست فدراسیون 
برای بازی تدارکاتی را رد کرده یا همین ونزوئالیی که حاضر نشــد در تهران به 
مصاف تیم ملی کشورمان برود و گفته شد برخی بازیکنان این تیم که پاسپورت 
آمریکایی دارند، از ترس مشکالت و عواقب تحریم اعالم کرده اند به ایران نمی آیند. 
به فرض صحت، چه اصراری به برگزاری این بازی بود؟ ایران قرار اســت در جام 
ملت های آسیا بازی کند یا جام ملت های آفریقا و آمریکای جنوبی؟ ما باید با تیم 
های آسیایی محک بخوریم یا تیم های آمریکایی که سبک فوتبال شان کمترین 

شباهت را به ما و تیم های آسیایی دارد؟
این همه لج و لجبازی و ایجاد حاشــیه برای تیم ملی که سرمربی تیم شخصا در 

رأس آن حضور دارد، برای چیست؟
کی روش گفته از توهین به کمک های خود نمی گذرد و با آن برخورد ســختی 
می کند. این واکنش کسی اســت که حتی حاضر نشد برای تماشای فینال لیگ 
قهرمانان آســیا به استادیوم آزادی برود چون ســرمربی تیم فینالیست 
ایرانی، »برانکو« بود و او گویا توهم دارد که برانکو می خواهد جانشین 
اش شود. در عوض دستیار خود را به آزادی فرستاد تا بعد از شکست 

پرسپولیس مقابل کاشیما مشت خود را از خوشحالی گره کند!
مسئوالن فدراسیون فوتبال هم که فعال مشغول رایزنی و البی زنی 
و تالش وافر برای ماندن در فدراســیون هستند و آن قدر غرق در 
»ماندن« شده اند که عنان فوتبال ایران از دست شان خارج شده و 
کاری به چیزی ندارند به جز باال و پایین کردن درصدهای جانبازی 

و نامه نوشتن به خارجی ها برای ماندن!
درچنین شرایطی معلوم است که آقای کی روش که طرفدارانش او را 
»جنتلمن« می خوانند، عرصه را برای جوالن دادن مناسب می بیند. فعال 
که فوتبال ما بی صاحب و ســاالر است. 
شــما هم بتازان آقای جنتلمن 
که ایرانی جماعت را خوب 

شناخته ای!

بدرفتاری های تمام نشدنی »جنتلمن«!
 وقتی یک نفر، فوتبال ایران را ملک شخصی خود می داند؛

 انتقاد شدید برانکو
 از کی روش:

 آخر او هم بدون 
موفقیت اخراج می شود

Slobodan dalmacija یک ســایت 
 خبری در کرواســی اســت کــه اخیرا 
گفت و گویــی بــا برانکــو ایوانکوویچ، 
سرمربی پرســپولیس داشــته و برانکو 
 در این مصاحبه ســخنان تنــدی علیه

 کی روش به زبان آورده است. 
»ایوانکوویچ« دربــاره اختالف نظرش با 
کارلوس کــی روش، ســرمربی تیم   ملی 
فوتبال ایران، گفت: »مــا قهرمان ایران 
هســتیم و به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
رســیدیم ولی آنها تنها دو بازیکن از تیم 
من را به تیم   ملی دعوت کرده اند. علیرضا 
بیرانونــد و احمــد نوراللهــی. کی روش 
نمی خواســت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
را ببیند و وقتی ما به کاشــیما باختیم و 
قهرمان آسیا نشدیم یکی از اعضای کادر 
او در تیم   ملی، پیروزی کاشیما را جشن 
گرفــت. او امروز خوشــحالی ژاپنی ها را 
جشن می گیرد و فردا تیمی را در بیروت 

تمرین می دهد«.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در 
ادامه  گفته: »کی روش متوجه شــده که 
غیر از من، کرانچار یــا وینگو بگوویچ هم 
نمی توانند فوتبال را به دیگران بفروشند. 
در ایران فقط مربیان کروات موفق بوده اند 
)اســتانکو، تومیســالو ایوویچ، میرسالو 

بالوژیــچ، زالتکــو 
کرانچار، فرانچیچ، 
وینگــو بگوویچ و 
میــاچ( مربیــان 
دیگری هم مثل 
دنیزلی  مصطفی 

یا جان توشــاک و 
خیلی هــای دیگر 
هــم بوده انــد که 
موفــق نبودنــد و 
اخراج شده اند. فکر 
می کنم کی روش هم 

همین طور باشد«.

امیرعلی مرآتی

»سپاهان« در یکی از سخت ترین بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر 
فوتبال، میهمان ماشین سازی تبریز است.

هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال، روز جمعه )فردا( با برگزاری 
4 دیدار آغاز می شــود که در یکی از این رقابت ها، سپاهان اصفهان در 
ورزشــگاه بنیاد دیزل تبریز مقابل تیم ماشین سازی به میدان خواهد 

رفت.
سپاهان  باید در یکی از مهم ترین بازی هایش از نظر نتیجه، به مصاف 
ماشین سازی تبریز برود. کسب امتیاز کامل این دیدار برای سپاهانی ها 
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند زردپوشان اصفهانی را با توجه 

به نتیجه دیدار پدیده و سایپا، راهی صدر جدول کند.
شاگردان قلعه نویی در حالی راهی تبریز می شوند که به دنبال رسیدن 
به صدر جدول و کســب عنوان قهرمانی نیم فصل هســتند و از طرف 
دیگر، فاصله یک امتیازی آنها با پدیده، صدرنشین فعلی جدول رقابت 
تنگاتنگ و جذابی را بین این دو تیم به وجــود آورده و بازی های باقی 
مانده آنها را تبدیل به 4 فینال حســاس و سرنوشت ســاز کرده است. 
بازگشت پرســپولیس به لیگ و اوج گیری تراکتورسازی، رقابت باالی 
جدول را بــه اوج خود رســانده و جای کوچک ترین اشــتباهی برای 

سپاهانی ها باقی نمانده است.
در آن سو، بازیکنان ماشین سازی در شرایطی آماده میزبانی از سپاهان 
می شوند که رکورددار تساوی در لیگ هستند. شاگردان مهاجری از ۱2 
بازی خود، یک برد، 2 شکست و ۹ تساوی به دست آورده و با ۱2 امتیاز 

در رده نهم جدول قرار گرفته اند.
ســپاهان، هجومی ترین تیم لیگ هجدهم اســت و با به ثمر رساندن 
24 گل در ۱۱ بــازی، خطرناک ترین خط حمله لیــگ را در اختیار 
دارد. شــاگردان قلعه نویی در فاز تهاجمی با وجود آنکه تنوع برنامه ای 
زیادی برای ایجاد موقعیت گلزنی ندارند، اما آمادگی باالی بازیکنان و 

فرصت طلبی مهاجمان سپاهان موجب شده است تا به راحتی قفل هر 
دوازه ای را باز کنند.خط میانی سپاهان نقش بسزایی در موفقیت های 
این تیم ایفا می کند. هافبک های سپاهان با درک درستی که از وظایف 
خود داشته و با دوندگی باال حضور موثری در حمالت دارند. عالوه بر آن، 
هافبک های سپاهان با ایجاد پرس سنگین روی بازیکنان حریف، مانع 

از ایجاد فشار بر دروازه خودی می شوند.
ســپاهانی ها در فاز دفاعی نیز عملکرد مثبتی داشــته و دروازه بان و 

مدافعان این تیم به هماهنگی الزم دست یافته اند.
با این وجود سپاهان در مقابل ماشین سازی روز سختی را در پیش دارد. 
ماشین سازی پس از حضور مهاجری در رأس کادر فنی این تیم، تا کنون 
در هیچ بازی شکســت نخورده و نتایج خوبی را مقابل تیم های بزرگ 
به دست آورده است. ســپاهان مقابل تیم های دفاعی مشکل داشته و 
شــاگردان مهاجری در بازی دفاعی تبحر دارند و از خط دفاعی خوبی 
بهره می برند. آنها با اســتفاده از بازی تخریبی، مانع از ایجاد موقعیت 
حریف می شــوند و همین امر می تواند کار را برای مهاجمان سپاهان 
سخت کند. از طرف دیگر بازی در زمین خودی و انگیزه باالی بازیکنان 

ماشین سازی می تواند چالش جدی برای ژنرال و شاگردانش باشد.

برترین گلزنان:
در تیم فوتبال سپاهان، کی روش استنلی با ۹ گل و در ماشین سازی  

رضا خالقی فر با 4 گل، برترین گلزنان دو تیم هستند.

محرومان و مصدومان:
ماشین سازی با ترکیب کامل خود در این دیدار 
حاضر است؛ اما سپاهان رسول نویدکیا و میالد 
سرلک را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

اتفاق ویژه:
بازگشت قلعه نویی به تبریز و تقابل او با تیمی از این 

شهر می تواند به جذابیت های این دیدار بیفزاید.

تنیســور ملی پوش ارتش جمهوری اســالمی گفت: ما تنیســور های 
ملی پوش در خدمت ســربازی مدام در حال تمرین هستیم و سیستم 
ارتش به طوری برنامه ریزی شده است تا تنیسورهای ملی پوش بدون 

دردسر تمرینات خود را انجام دهند.
»اشکان ادیبی« درباره مسابقات قهرمانی تنیس ارتش جمهوری 

اسالمی ایران اظهار کرد: ســطح مسابقات امسال به دلیل 
حضور 4 نفر از ملی پوشــان تنیس در ارتش باال 
بود. در بخش انفرادی هر 4 نفــر به نیمه نهایی 

راه پیدا کردیم و خداراشکر همه چی خوب بود.
وی در خصوص میزبانی اصفهان گفت: اصفهان 

همانند همیشــه عالی عمل کرد و باشگاه پرواز برای 
این مسابقات سنگ تمام گذاشــت و این باشگاه حال و 

هوای قهرمانی داشت.
تنیسور ملی پوش ارتش جمهوری اسالمی درباره اینکه آیا سال گذشته 

نیز در مسابقات شرکت کرده است یا خیر اظهار کرد: سال گذشته نیز 
من ســرباز بودم؛ اما برای راهیابی به این مسابقات مجاز نشدم، امسال 

خدا راشکر مجاز شدم و دستور دادند تا بازی کنم.
وی درباره وضعیت تیم  ملی تصریح کرد: اطالع 
دقیقــی از تیم ملی ندارم ولی مــا در خدمت 
ســربازی مدام در حال تمرین هســتیم. از 
سیســتم نیروی دریایی و آقای آریان تشــکر 
می کنم که  طــوری برنامه ریــزی کرده اند تا 
تنیســورهای ملی پوش بدون دردسر تمرینات 

خود را انجام دهند.
 ادیبی، پیرامون اینکه آیا در مسابقاتی برای افزایش رنکینگ 
شرکت کرده اســت یا خیر، گفت: امسال دو مســابقه داخلی کنسل 
 شــد ولی اکنون تمرینات خود را بــرای جام حذفی انجــام خواهیم

 داد.

تنیسور ملی پوش ارتش جمهوری اسالمی:با ارتش

باشگاه پرواز اصفهان برای مسابقات تنیس ارتش سنگ تمام گذاشت در ابتدای این فصل  »مرتضی تبریزی«  با قرارداد یک میلیارد و هشــتصد 
میلیون تومانی راهی استقالل شد. در شرایطی که ذوب آهن به شدت به این 
بازیکن نیاز داشت با این حال،  تبریزی در اوج نیاز ذوب آهن راهی تهران شد 
تا پیراهن استقالل را بر تن کند. جدایی تبریزی از ذوب آهن بار تهاجمی این 
تیم در خط حمله را به شدت دچار افت کرد. ضمن اینکه ذوب آهن برای پر 
کردن جای خالی »تبریزی« و حل مشــکالت خط حمله مجبور به خرید 
»رحیم زهیوی« و »ارسالن مطهری« هم شد که اگر نگوییم به اندازه مبلغ 
رضایت نامه تبریزی از ذوب آهن پول خواهند گرفت باید گفت حداقل نصف 
بیشتر آن پولی که ذوب آهن از استقالل گرفت برای خرید دو بازیکن جدید 
هزینه شد و عمال ذوب آهن از این جابه جایی به جز ایجاد مشکل و بحران در 
ترکیب تیمش، سود آنچنانی نبرد؛ اما شرایط در اردوی استقالل هم دست 
کمی از وضعیت ذوب آهن ندارد و تبریزی که به عنوان مدعی آقای گلی این 
چند سال اخیر لیگ برتر به استقالل پیوســته در  هفته های اخیر لیگ یا 
نمایش ضعیفی داشته و یا مثل بازی در مقابل سایپا به نیمکت تیمش دوخته 
شده تا شاهد بازی »الحاجی گرو« باشد و در بازی مقابل ماشین سازی هم 

توفیقی نداشت تا خریدی ناموفق برای استقالل محسوب شود.

معادله سه سر باخت برای ذوب آهن، تبریزی و استقالل؛
هیچ کس منتفع نشد

سپاهان و ماشین سازی؛ گام بلند 
زردپوشان تا صدر 

بازگشت »ژنرال« به تبریز

اینستاگردی

پیام تمجید »علیپور« از برانکو؛ 
طعنه به کی روش؟

علی علیپور، یکــی از بازیکنان پرســپولیس 
با منتشــر کردن پستی به ســتایش از برانکو 
پرداخت و لقب معلم واقعی را به او داد:» وقتی 
به سالح دانش و تجربه مســلح باشی، دستان 
خالی و تالش های عده ای برای بازدارندگی و 
انحراف از مسیر موفقیت هم نمی تواند تورا از 

رسیدن به موفقیت بازدارد«.

سوژه روز
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»ارتش« برخاسته از مردم است
پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

اخبار

میدان تا میدان ؛ رویداد 
بزرگ گردشگری روز اصفهان

رویداد بزرگ گردشــگری میدان تــا میدان، به 
مناسبت یکم آذر ماه  روز اصفهان، برگزار خواهد 
شد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، در این برنامه که یکی از مهم ترین برنامه 
های روز نکوداشــت اصفهان اســت، ٧٠ گروه 
نمایشی و  ٧٠٠ هنرمند، ١٠٠٠ اجرای داستانی 
و روایتی را از میدان امام علــی)ع( تا میدان امام 

خمینی)ره( اجرا خواهند کرد.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در ایــن رابطه گفت:  برنامه» میــدان تا میدان« 
برنامه ای اســت که با هدف معرفی فرهنگ شهر 
اصفهان، تاریخ و گذشــته این شهر به میهمانان 
خارجی و داخلی و شهروندان اصفهانی طراحی 
شده اســت. مرتضی رشــیدی ادامه داد: در این 
برنامه، بازسازی تاریخی دوران صفوی و  سلجوقی 
به نمایش گذاشته می شود و بخشی از این برنامه 
در مسیر بازار اصفهان خواهد بود. معرفی جاذبه 
های گردشگری کمتر دیده شده و توجه به بازار 
سنتی اصفهان از اهداف این بخش است. یك سوي 
اجراي این برنامه ها میدان عتیق و ســوي دیگر 
آن میدان نقش جهان است که یادآور دو فضاي 
تاریخي و پایتختي اصفهان در دوران سلجوقیه و 
دیگري پایتختي اصفهان در دوران صفویه است.  
وی با بیان اینکه این برنامه از اول تا سوم آذر ماه 
برگزار خواهد شد، گفت: شهروندان می توانند از 
ساعت  ١4:3٠ تا ١٧:3٠ این سه روز، از میدان امام 
علی)ع( تا میدان  نقش جهان از این نمایش های 

تاریخی دیدن کنند.
رشــیدی افزود: به دلیل اینکه یکــی از روزهای 
برگزاری این برنامه با جمعــه تداخل دارد و بازار 
اصفهان در روز جمعه تعطیل اســت، در این روز 
اجرای همــه برنامه ها به عرصــه میدان منتقل 
خواهد شد. وی با اشــاره به میالد حضرت رسول 
اکرم )ص(، اظهار کرد: برنامه های روز اصفهان به 
این مناسبت پیوند می خورد. به همین مناسبت از 
دوم تا چهارم آذر ماه در ورزشگاه پیروزی برنامه ای 
تحت عنوان »سالم حضرت دلبر« را برای عموم 
مردم در نظر گرفته ایم که اجرای »ساالر عقیلی« 
و »سینا شــعبانخوانی«  از جمله بخش های این 
برنامه است. وی با بیان اینکه آیین گشایش روز 
اصفهان، امروز برگزار خواهد شــد، ادامه داد: در 
آیین گشایش روز نکوداشت اصفهان، تعدادی از 
سفیران شهرهای خواهر خوانده و نمایندگان کالن 

شهرهای کشور حضور دارند.

 واکنش مدیرکل میراث 
به آتش افروزی زیر پل خواجو

مدیــر کل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان در واکنش به فیلم 
منتشر شــده در خصوص آتش افروزی زیر پل 
خواجو گفت: از یگان حفاظت میراث فرهنگی 
درخواست شــده تا پایش های خود را افزایش 
دهند؛ اما برای جلوگیری از رویدادهای مشابه 

نیاز به فرهنگ سازی داریم.
فریدون الهیاری در واکنش به فیلم منتشر شده 
در خصوص آتش افروزی زیر پل خواجو  اظهار 
کرد: این روزها شاهد هســتیم که عده ای زیر 
پل های تاریخی شــهر آتش روشــن می کنند، 
کاری که بسیار ناپسند و نادرست است؛ از یگان 
حفاظت میراث فرهنگی درخواســت شــده تا 
پایش های خود را افزایش دهند؛ اما این نکته را 
هم باید در نظر گرفت که نمی شود 24 ساعته در 
یك نقطه مستقر بود.  مدیر کل میراث فرهنگی 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان، 
فرهنگ ســازی را مهم ترین عامل برای حفظ و 
حراست میراث ملی دانست و ابراز داشت: برای 
رفع این مشــکالت باید در کنار افزایش کنترل 
و نظارت ها، فرهنگ ســازی و تــالش برای باال 
بردن فرهنگ عمومی در حفظ آثار و مکان های 
تاریخی صورت بگیرد. وی با اشاره به همکاری 
دیگر سازمان ها در خصوص جلوگیری از آسیب 
رساندن به میراث تاریخی و ملی اذعان کرد: دیگر 
ســازمان ها و نهادها همچون نیروی انتظامی، 
اشــراف و کنترل الزم را در این محیط ها دارد؛ 
اما اینکه انتظار داشته باشیم به طور 24 ساعته 
ماموران نیروی انتظامــی در یك نقطه حضور 
داشته و نگهبانی بدهند، عمال امکان پذیر نیست.

الهیاری از رســانه ها خواست با پرداختن به بعد 
فرهنگی چنین موضوعاتی درصدد رفع آن باشند 
و متذکر شــد: حل موضوع آتش روشن کردن 
زیر پل ها و آسیب رســاندن به بناهای تاریخی 
بیشتر نیازمند فرهنگ سازی است و الزم است 
که رسانه ها به بعد فرهنگی آن بپردازند، چراکه 
یگان های حفاظتی میــراث فرهنگی، نیروی 
انتظامی و شــهرداری در این مکان ها حضور و 
نظارت دارند ولی بایســتی فرهنگ سازی کرد 
و متوجه بود که نگهــداری از این گنجینه های 
فرهنگی به دست یك نفر یا سازمان امکان پذیر 

نیست و نیازمند به تالش همه مردم است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
مشکلی در چاپ کتاب نداریم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  نجف آباد
استان اصفهان گفت: خوشبختانه در مرحله تدوین و 
چاپ کتاب مشکل چندانی در استان نداریم؛ اما در 
بخش توزیع و افزایش سرانه فرهنگ کتاب خوانی 
اقدامات زیادی برای انجام وجود دارد. حجت االسالم 
محمدعلی انصــاری در مراســم هفتــه کتاب و 
کتاب خوانی استان که به میزبانی سالن شهروند نجف 
آباد و با گرامیداشت یاد شهید حججی برگزار شد، 
اظهار کرد: در توزیع کتاب و رساندن آن به مخاطبان 
اصلی مشکالتی داریم و یکی از مهم ترین دالیل بی 
توجهی مردم به کتاب خوانی نیــز همین موضوع 

توزیع است.
وی با اشاره به وجود انتشارات متعدد، چاپخانه های 
مجهز و امکانات فنی خوب در این عرصه افزود: در 
بعضی شهرها کتاب فروشــی و کتابخانه نداریم اگر 
هم وجود دارد تعداد آنها بســیار پایین بوده که این 
خود معضل بزرگی است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان با اشــاره به قیمت کتاب نیز گفت: 
با وجود اهمیت کار فرهنگی بیشــتر برای ارتقای 
ســهم این تولید فرهنگی در سبد خانوار، همه باید 
به گونه ای عمل کنیم که قیمت نهایی کتاب پایین 
باشد. وی اضافه کرد: سرانه مطالعه ما در شأن ایران 
اسالمی نیست و نباید هیچ رقیبی بتواند این موضوع 
را تحت تاثیر خــود قرار دهد، مــردم به راحتی در 
بخش نیازهای جسمانی هزینه می کنند؛ اما هنوز 
برای خرج در بخش کتــاب و کتاب خوانی چندان 
عالقه مند نیستند. حجت االسالم انصاری، با اشاره به 
آمار متناقض سرانه مطالعه کشور اظهار کرد: از 4 تا  
١۸ دقیقه آمارهایی اعالم شده که دلیل تفاوت آن نیز 
لحاظ شدن یا نشدن موضوعاتی مانند مطالعه ادعیه 

و قرآن، مجالت و آثار درسی در این ارزیابی هاست.

برگزاری جلسه شورای شهر با 
ریاست اداره فرهنگ و ارشاد 

فالورجان

بــه گــزارش روابــط عمومی  فالورجان
شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، جلسه 
اعضای شورای اسالمی شهر با ریاست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرســتان فالورجان در یکصد و 
چهل و هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر برگزار 
شد. در این جلسه پیرامون پیگیری ساخت مجتمع 
فرهنگی در پارک میثم شهر فالورجان توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی که طی توافق فی ما بین 
شــهرداری و اداره مذکور منعقد شده بود، بحث و 
تبادل نظر انجام گرفت. در ادامه جلسه نیز چالش ها 
و مشکالت فرهنگی ، هنرمندان  و گروه های نمایش 

و ... مورد بررسی قرار گرفت .

نماینده فریدن در مجلس:
 »ظریف«

 از مردم عذرخواهی کند
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر،  فریدن
چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: صحبت »ظریف« کشور را زیر سوال برد و حاال 
افراد دیگر در حال توجیه این صحبت ها هستند که 
منظور از بحث پولشویی مواد مخدر بوده است. »اکبر 
ترکی« با اشاره به موضوع صحبت های اخیر وزیر امور 
خارجه که بازتاب گســترده ای در رسانه ها داشته 
است، گفت: نکته ای که رییس قوه قضائیه هم اخیرا 
اشــاره کرد این بود کــه مســئوالن و به خصوص 
مسئوالن ارشد سیاست خارجی نباید حرفی بزنند 
که برای نظام و سیاســت خارجی ایجاد دردسر و 

مشکل کند. 
وی تصریح کرد: در بحث پولشــویی وظیفه وزارت 
اقتصاد و امور دارایی بوده اســت که این موضوع را 
دنبال کند و در قوانین چنین موضوعی وجود دارد 
که اگر چنیــن چیزی وجود دارد، مســتنداتش را 
بانك ها و نهادهای نظارتی پیگیری کنند. ترکی بیان 
داشــت: اگر منظور آقای ظریف فقط بحث قاچاق 
بوده، می توانست همان موقع اسم این موارد را ببرد و 
از طرفی اگر واقعا مستنداتی برای افراد خاصی وجود 
دارد، آن ها را به وزارت اقتصاد و قوه قضائیه معرفی 
کنند. ترکی خاطر نشان کرد: شکایتی به قوه قضائیه 
ارسال کردیم که اگر ایشان مستنداتی دارد، به قوه 
قضائیه ارسال کند. ترکی ادامه داد: این ها همه توجیه 
است و بهتر است وی درباره این صحبت ها از مردم 

عذرخواهی کند.

امیــر ســرتیپ دوم عباس 
دادستانی، صبح روز سه شنبه 
در نشست خبری که در توپخانه 44 ارتش و 
به بهانه برگزاری ســی و هشــتمین دوره 
مسابقات قرآن منطقه ای نزاجا برگزار شد، 

میزبان خبرنگاران اصفهانی بود.  
امیر دادستانی در این نشســت با اشاره به اهمیت 
انس با قرآن و تاثیر آن بر افزایش روحیه رشادت در 
کارکنان ارتش، گفت: ارتشی مقتدر است که عالوه 
بر تجهیزات، ایمان و بصیرت و احساس مسئولیت 
نیز داشــته باشــد. طبق گفته مقام معظم رهبری 
تنها نیروی مســلح جهان که هم مکتبی اســت و 
انگیزه معنوی و کارایی دارد و در کشــور برخوردار 
از دیدگاه سیاسی اســت، نیرو های مسلح انقالب 

اسالمی هستند. 
وی گفت: ارتش با اعتقاد و تفکرات مذهبی که دارد 
توانسته اقدامات زیادی را در راستای ساخت سالح، 

تعمیرات، لجستیك و عملیات انجام دهد. 
فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش در اصفهان افزود: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران 4۸ هزار شهید را در 
طول ۸ ســال دفاع مقدس تقدیم انقالب و میهن 
اسالمی کرده است که حدود 25٠ نفر از این شهدا 
از این واحد توپخانه هستند. از سال 5٧ توپخانه 44 
با اتفاقاتی که در کردستان رخ داد از حالت پادگان 
خارج شد و در سال ١3٧٠ به حالت پادگان برگشت 
که نتیجه رشادت های کارکنان این توپخانه 25٠ 

شــهید واال مقــام، ٧39 
جانباز و ۸١ آزاده است.

دربــاره  دادســتانی، 
برگزاری سی و هشتمین 
دوره مسابقات منطقه  ای 
قرآن کریم نیروی  زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی، 
اظهار کرد: ایــن دوره از 

مســابقات به صورت منطقه ای و بــا حضور بیش 
از 3٠٠ نفر از حافظان قــرآن نیروی زمینی ارتش 

از اســتان های اصفهان، 
کرمان، فارس و سیستان 
و بلوچســتان به میزبانی 
شهرســتان خمینی شهر 
برگزار خواهد شد. از این 
تعداد ۸٠ نفر از اســتان 
اصفهــان و ١4 نفــر از 
گروه 44 توپخانه شرکت 
خواهند کرد. وی در مورد زمان برگزاری مسابقات 
گفت: این دور از مســابقات از 5 تــا ٧ آذر ماه در 

آستان مقدس امامزاده سید محمد )ع( شهرستان 
خمینی شهر برگزار خواهد شــد. در روز 6 آذر ماه 
نیز محفل انس با قــرآن با همــکاری فرمانداری 
شهرستان و موسســه قرآنی اهل بیت)ع( در محل 

دارالقرآن اجرا خواهد شد. 
دادســتانی ادامــه داد: منتخب های ایــن دوره از 
مســابقات به رقابت های نیروهای زمینی کشــور 
معرفی می شوند و منتخبان آن مراسم به مسابقات 
ارتش جمهوری اسالمی و در نهایت نیروهای مسلح 
کشــور معرفی خواهند شــد. از گروه 44 توپخانه 
اصفهان در سال گذشته »حسین اسالمی« توانست 
در مسابقات نیروهای مسلح کشورهای اسالمی در 

عمان، رتبه چهارم را به دست آورد. 
فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش در اصفهان با اشاره 
به ویژگی های ارتش گفت: مردمی بودن، دلسوزی 
و عشق ورزیدن به مردم از خصوصیات ارتش است. 
ارتش برخاســته از دل مردم اســت و با درد مردم 
آشناست. با آنها زندگی می کند و هر کجا مشکلی 
پیش بیاید دلسوزانه کمك می کند و جان خود را 

در راه وطن می دهد.
 گفتنی است؛  سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن 
منطقه ای نزاجا در سطوح مختلف مفاهیم، حفظ 
، اذان و ترتیل و قرائت با حضــور نیروهای پایور و 
وظیفه نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران از 5 آذر ماه به مدت سه روز در امامزاده سید 

محمد)ع( برگزار خواهد شد.

»ارتش« برخاسته از مردم است
  فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش در اصفهان: 

مردمی بودن، دلسوزی و عشق 
ورزیدن به مردم از خصوصیات 

ارتش است. ارتش برخاسته از دل 
مردم است و با درد مردم آشناست

روز گذشــته سرانجام اســتاندار اصفهان به طور 
رسمی معرفی شد. استانداری که نامش »عباس 
رضایی« است و به گفته مدیر روابط عمومی استانداری اصفهان با 
رای اعتماد هیئت وزیران به عنوان استاندار اصفهان منصوب شد.

رضایی، دکترای ایمنی شناسی از انگلستان داشته و هشت سال 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در کارنامه اش دارد. وی  از 
چهره های اصالح طلب و شناخته شده اصفهان است که ریاست 

دانشگاه علوم پزشکی را هم در دوران اصالحات برعهده داشت. 
استاندار، متولد خوانسار اصفهان بوده و استانداری را پیش از این 
تجربه کرده است. رضایی به مدت ١ سال و 2 ماه )سال ١36۸( و 
در دوران دولت ســازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی 

استاندار چهارمحال و بختیاری بوده است. 
نام »رضایی« را پیش تر در جریان انتخابات مجلس دهم شنیده 
بودیم.  وقتی به همراه چهره های دیگــری که حاال چند نفری از 
آنها صاحب مسئولیت در اصفهان شده اند ) مثل قدرت اله نوروزی 
و علی یارمحمدیان( و ... در این انتخابات ثبت نام کرد و البته جزو 

ناکامان راهیابی به بهارستان هم بود. 
محسن مهرعلیزاده، استاندار پیشین اصفهان هم اصالح طلب بود. 
مهرعلیزاده که زمانی تالش داشت به »پاستور« برسد و حتی برای 
رسیدن به »بهشــت« هم کاندیدا بود، درنهایت استاندار اصفهان 
شــد و اســتاندار اصفهان ماند تا این که در جریان قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفت.
با قطعی شدن کناررفتن مهرعلیزاده، نام های مختلفی به عنوان 
جانشین او شــنیده می شد ؛ از »محمدعلی شــجاعی« و »ایوب 
درویشــی« گرفته تا »احمدی« . نام هایی که البته مورداجماع 
نمایندگان استان نبود و شنیده می شــد با حضورشان مخالفت 

شده است. 
درنهایت اما این »عباس رضایی« بود که استاندار اصفهان شد تا 
یك چهره اصالح طلب دیگر ســکاندار استان مهم، استراتژیك و 
خبرساز اصفهان شود. حاال بازهم شهرداری و استانداری در دست 
اصالح طلبان است. باید دید این ترکیب اصالح طلبی تا چه اندازه 
برای اصفهان خوشایند و خاطره ساز خواهد شد. امیدواریم تجربه 
تهرانی ها و لیست امید و بهشت و ... اینجا تکرار نشود. هم استاندار 
و هم شهردار برای »مردم« کار کنند نه برای جناح و جریان متبوع 

و مطلوب خودشان. 

»عباس رضایی« استاندار اصفهان شد؛

ترکیب یکدست شهر

دکتر عباس رضایی نام ونام خانوادگی

Phd میزان تحصیالت

ایمنی شناسی پزشکی  گروه آموزشی

استاد رتبه علمی

ایمنی باروری و ناباروری-ایمونوتراپی سرطان عالیق پژوهشی

ایمونوتراپی  گرایش تحقیقاتی

 مدیر گروه ایمنی شناسی، دبیر و عضو برد
ایمونولوژی کشور، عضو هیئت ممیزه دانشگاه
نایب ریس انجمن ایمونولوژی و آلرژی کشور

 عضو جامعه علمی علوم آزمایشگاهی کشور، عضو
مجمع استانداران کشور، عضو شورای تدبیر استان

عضو کمیته ارتقای دانشکده دندانپزشکی
 و ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در سال های 1384-1376

سوابق اجرایی

 اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفاسد اقتصادی اصفهان با بررسی پرونده احتکار لوازم  یدکی خودرو توســط »م. ج« از توزیع کنندگان لوازم یدکی خودرو در اصفهان صبح روز سه شنبه در 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری استان اصفهان به ریاست قاضی مرادعلی نجف پور برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اصفهان
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گون می چیند.
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یادداشت

 » چای نمی خــورم، فقط دمنــوش؛ اخبار ایــران را گوش 
نمی دهم، فقط خبرگــزاری های آن ور آبی؛ مانتو و شــلوار 
نمی پوشــم، فقط دامن های گل گلی و پیراهن های قشنگ، 
عاشــق کتــاب و گل وقهــوه ام؛ ورزش می کنــم، کافه می 
روم،متخصص پوســت دارم، از مشــاوره رفتن ابایی ندارم، 
زندگی ام را خودم می سازم، عاشق سینما هستم، شبیه مادرم 

نیستم، پرنسس شوهرم هستم، من دختری حساسم.«
 شاید جمالت باال را شنیده باشید یا چنین مضامینی در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام توجه تان 
را جلب کرده باشد. اگر کمی به دور و برمان نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که بسیاری از اطرافیان ما و شاید خود ما در تالشیم تا 
از رنج معمولی بودن فرار کنیم و خاص باشیم. آن قدر خاص که 
به چشم بیاییم و ادعای مان بشود که شبیه دیگران نیستیم. 
تب »متفاوت بودن« باعث شده  که بسیاری از آدم ها به ویژه 
خانم ها برای خود هنر، شــغل یا تفریحی با کالس دست و پا 
کنند. به چیزی چنگ بیندازند و با نسبت دادن خود به گروهی 
از افراد که ویژگی های شاخص دارند متفاوت بودن خویش را 
فریاد بزنند، عده ای خود را فمینیسم می دانند، بعضی حامی 
حیوانات می شوند، عده ای حرف های منور الفکری می زنند و 
بعضی با زدن سنگ حفاظت از محیط زیست بر سینه، خود را 

از بقیه افراد جدا می کنند. 
شــبکه های اجتماعی این روزها میل به متفاوت بودن را در 
افراد بیشتر کرده اند. هر فرد درصفحه خود سعی دارد برجسته 
بودن فردیت خود را ثابت کند و بگوید که شبیه دیگران نیست. 
گاهی میل به تفاوت، آن قدر زیاد می شود که افراد به فعالیت 
های خطرناکی دست می زنند. یکی از دالیلی اصلی زنان برای 
عمل های جراحی، بوتاکس و تزریــق های گوناگون، میل به 
متفاوت بودن است. به طور کلی مد، یکی از شکل های مقاومت 
افراد در برابر یکسان بودن است. فرد با مد، سعی می کند وجود 
متفاوت خود را حفظ کند. ظهــور آدم های عجیب و غریب و 
خاص چه از نظر تفکر و چه از نظر پوشش و ظاهر برای پیکار 

با یکسان بودن است.
 متفاوت بودن به معنای خوب یا بد نبودن نیســت اما زمانی 
دردسرســاز می شود که شــما به خاطر دیگران و برای جلب 
نظر و رضایت آنها از خود واقعی تان دست بکشید. و کارهایی 
انجام دهید که دوست ندارید و نقش هایی بازی کنید که حتی 
باب میل تان نباشد . اگر شما هم میل به خاص بودن دارید، به 
درون خود رجوع کنید. هر انسان در نوع خود بی نظیر و شگفت 
انگیز است. هر انســان درون خود ویژگی هایی دارد که او را از 
دیگران متمایز می کند، سعی کنید برای متفاوت بودن تحت 
تاثیر جو قرار نگیرید و با ویژگی های مورد پسند جامعه هم سو 
نشوید،بلکه تفاوت درونی خود را ابراز کنید. اگرشبیه آن چه 
جامعه دوست دارد شوید، شاید الیک ها و کامنت های زیادی 
دریافت کنید، اما از خود واقعی تان فاصله می گیرید.  هرچه  
از خود واقعی تان دور شوید احساس غم بیشتر سراغ تان می 
آید. شــاید لب های تان بخندد اما چشم تان برق نخواهد زد. 
اگر شما دوســت دارید دامن را با کتانی بپوشید عیبی ندارد؛ 
اما اگر تنها بــرای متفاوت بودن کتانی را همــراه دامن پا می 
کنید، مطمئن باشــید حس خوبی برایتان نخواهد داشت. در 
دنیا هر انسانی رنگ مخصوص خود را دارد، با هرچه سعی می 
کند رنگ واقعی تان را عــوض کند بجنگید؛ چه جو خانواده و 
 جامعه و چه فضای مجازی و اینستاگرام. یادتان باشد شما یکی
  از معجــزه های خلقت هســتید و باید بهترین نســخه خود

 شوید.

تب خاص بودن

 نیلوفر زیران پور 

عکس روز

دوخط کتاب

چشمامو بسته بودم.
نمی دونــم کــدوم  بدتره. 
ایــن کــه از دســت داده 
باشــمش یا این که بدونم 
چیزی برای از دســت دادن 

وجود نداشته ...

»سقوط فرشتگان«
تریسی شوالیه

مــن تمــام زندگیمو 
بــرای اتفــاق خــوب 

صبر کردم

مــن تمــام زندگیمو صبر 
کردم تا یــه اتفاقی بیفته 
حــاال فهمیــدم کــه هیچ 
اتفاقــی نمی افته یــا این 
کــه این اتفــاق افتــاده و 
درســت تو اون لحظه من 

یک مار پیتون در نزدیکی روستایی در هند دیده شده که برآمدگی شکمش 
مردم روستا را به شک انداخته اســت. به گفته یکی از روستاییان، چندی 
پیش کودکی 2 ساله به همراه خروسش ناپدید شد و پس از این که اهالی 
روستا مار بزرگ و سمی را با برآمدگی شکمش مشاهده کردند به این شک 
افتادند که امــکان دارد مفقودی کودک و خــروس کار این حیوان عظیم 

الجثه باشد.
 مار پیتون، خانواده ای از مارهای بدون زهر اســت که در گروه بزرگ ترین 
خانواده مارها قرار می گیرد و اندازه آن تقریبا دو برابر بزرگ ترین مار سمی 

جهان است. 

مار پیتون با شکم برآمده

اولین دادگاه متحرک جهان در امارات با  دو قاضی و 6 کارمند هر روزه به 
دادخواست مردم رسیدگی می کند. اگر شما امکان رفتن به دادگاه را ندارید، 

دادگاه برای رسیدگی به شکایات پیش شما می آید.
پایه گذاری این دادگاه عجیب و نامتعارف در امــارات متحده عربی کلید 
خورده اســت.  این دادگاه با نام »دادگاه تلفن همــراه ابوظبی « به تمام 

شهروندان ابوظبی خدمات ارائه می دهد.
 جالب است بدانید این دادگاه سیار اتوبوسی است که با 1/6 میلیون دالر 

برپا شده است.

اولین دادگاه متحرک جهان

زحمت کشیدید عذرخواهی کردید!

الهه زین الدین

 این حجم از گستاخی، بی ادبی، توهین به مخاطب و تحقیر شــرکت کننده در یک مسابقه تلویزیونی باورنکردنی است. مثال می خواستند 
از روی نمونه غربی تقلید کنند غافل از اینکه غربی ها توهین و تحقیر نمی کنند، شــوخی می کنند آن هم به مودبانه ترین شکل ممکن. 
 مســابقه تلویزیونی آن طرف مرزهای ما، این قدر اهمیت ندارد و بیشتر جنبه ســرگرمی و تفریح دارد و قرار نیست به هر قیمتی مخاطب 

جذب کنند!
اخیرا فیلمی از نحوه برخورد مجری برنامه »دستپخت« با یکی از شرکت کنندگان خانم این مسابقه در فضای مجازی پخش شد که بازتاب 
منفی فراوانی داشت و درنهایت به عذرخواهی مجری و تهیه کننده منتهی شد. در کلیپ منتشرشده می بینیم که آقای مجری خطاب به خانم 
شرکت کننده که غذا گویا باب طبع و موردعالقه مجری و کارشناس برنامه نبوده، با لحنی زننده می گوید : »افتضاح، افتضاح، افتضاح بود، اگه 
سطل زباله دم دستم بود، بی درنگ این غذا رو توی سطل می ریختم.« و بعد از خانم شرکت کننده می پرسد که آیا قبال هم این غذا را پخته؟ 

و وقتی جواب منفی می شنود، می گوید: بهتره دیگه هم هیچ وقت نپزی !
در سکانسی دیگر ، مجری-تهیه کننده برنامه را می بینیم که آش را شورتر هم می کند و می گوید: »وقتی کاری بلد نیستی، بگو بلد نیستم 

تا این حرف هارو نشنوی و ...!«
و دیدن این حجم از خودمحوری به جای خدامحوری در رسانه ملی ما غیرقابل هضم است. این تلویزیون جمهوری »اسالمی« ایران است و اینها 
مجریان و تهیه کنندگانی هستند که از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند و چه حقی دارند که با یک شرکت کننده خانم اینگونه تحقیرآمیز 

برخورد کنند و بعد اینکه به قول »المیرا شریفی مقدم« گوینده شبکه خبر؛ جای برکت خدا مگر سطل زباله است؟
آقای مجری-تهیه کننده با خنده برلب کنار دیوار ایستاده، فیلم عذرخواهی ضبط کرده و می گوید این قدر شجاعت دارد که بگوید اشتباه کرده 

و قول داده که دیگر شاهد چنین برخوردهایی نباشیم. البد منت هم سرمان دارد بابت عذرخواهی!

واکنش

سهل انگاری یک زن هندوستانی موجب شد تا بچه اش توسط یک میمون 
ربوده و سپس کشته شود. این نوزاد 12 روزه که توسط این میمون از میان 

دستان مادرش قاپیده شده بود در حالی که غرق خون بود، پیدا شد.
 این حیوان با وارد شدن به خانه این زن در حالی که »آروش« را از ناحیه گردن 
گرفته بود پا به فرار گذاشت. والدین آروش به همراه همسایگان تالش کردند 
 با پرتاب سنگ نوزاد را از دســت میمون نجات دهند؛ اما تالش آنها بی ثمر 

ماند.

کشته شدن نوزاد 12 روزه توسط میمون

اینستاگردی

دونالد ترامپ، رییس 
جمهــور آمریــکا و 
همســرش »مالنیا« 
کریسمس  درخت  از 
که قــرار اســت در 
کاخ ســفید قــرار 
 داده شــود، استقبال 

کردند.

 »آمیتا باچان« سوپراستار 
با  هندوســتان  سینمای 
پرداخت بیش از ۴۰ میلیون 
روپیه )نزدیک به ۶۰۰ هزار 
دالر( بار بدهی های سنگین 
را از دوش کشاورزان فقیر 

برداشت.

 ادبیات سیاه جنگ
 نسبتی با دفاع مقدس ندارد

»هدی فردوسی زاده« از تحریریه برنامه شــب روایت در مطلبی 
نوشت: »میگن که حماسه های قدیمی مثل ایلیاد یا همین شاهنامه 
خودمون، حق پدری گردن تموم داستانای جنگی دارن.قهرمانای 
افسانه ای که با تمام عاشق پیشگی شون، دالورانه جلوی انواع و اقسام 
دشمنای افســانه ای می جنگیدن، این قهرمانا بیشتر تو داستانای 
کشورایی پیدا می شد که به کشورشــون حمله شده بود و مجبور 
بودن بجنگن. اما تو جایی مثل آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، وضع 
فرق می کرد.نویسنده های آلمانی می دونستن اهل کشوری هستن 
که هم جنگ رو شروع کرده و هم شکست خورده، این بود که دیگه 
نمی تونستن نگاه مثبتی به جنگ داشــته باشن و شروع کردن به 
نمایش واقعیتای دردناکی که جنگ به رزمنده ها و مردم غیرنظامی 
تحمیل می کنه....االن سال هاســت که جنبشــای صلح طلبانه و 
حرکتای ضدجنگ رونق گرفتن و تقبیح جنگ هم رفته جزو شرایط 
روشنفکری! البته که منم با هرمدل جنگ، مخالفم، اما مسئله اصلی 
درک تفاوت بین جنگ و دفاعه!  ادبیات ســیاه جنگ یا ضدجنگ 
فی ذاته نمی تونه ارتباطی با دفاع مقدس ما داشــته باشه، مراقب 
باشیم در حق یکی از پربارترین و قشنگ ترین بخشای تاریخمون 

ظلم نکنیم...«

معشوق بی نشان
»گلعلی بابایی« یکی از نویســندگان کشــورمان از انتشار کتاب 
»معشوق بی نشان« سرگذشت  مستند سردار شهید حسن زمانی از 
سوی انتشارات  27 بعثت خبر داد و گفت:  این کتاب، مجلد دوازدهم 
از مجموعه سرگذشت نامه های سرداران شهید لشکر 27 موسوم به 
»بیست و هفت در 27« اســت که تا کنون یازده مجلد آن از سوی 

انتشارات 27 بعثت منتشر شده است.
وی ادامه داد:  »معشوق بی نشان« زندگی نامه مستند شهید زمانی 
در 350 صفحه با قطع رقعی طی 40 فصل رویدادهای زندگانی پر 
ماجرای این شهید از والدت تا شهادت را در برگرفته است. این کتاب 
حاصل روندی پژوهشی در برگیرنده صدها ساعت مصاحبه صوتی و 
گفت وگوی شفاهی با اعضای خانواده و همرزمان شهید زمانی است.

بابایی با بیان این مطلب که این کتاب را بنده و »حسین بهزاد« تالیف 
کردیم، ادامه داد: در این کتاب از مســتندات موجود در شماری از 
کتاب های منتشر شده پیرامون رویدادهای جنگ با ضد انقالب در 
کردستان و حوادث دفاع مقدس در جبهه میانی طی سال نخست 
جنگ تحمیلی نیز بهره گرفته ایم،  از این آثار می توان به کتاب هایی 
همچون: مسیح کردســتان، آذرخش مهاجر، مجلدات اول تا سوم 
سپاه در گذر انقالب، ماه همراه بچه هاست، من و علی و جنگ، مهتاب 

خّین و شناسایی بمو اشاره کرد.

جدا شما پشتتونو چجوری لیف می زنین ؟ من پشتم یه نقطه 
کور دارم که نزدیک به 19 ســاله لیفش نــزدم ؛ آخرم از همونجا 

میگندم و می میرم....!
بد ترین بالیی که سر یه پسر می تونین بیارین اینه که تو دانشگاه 
دره کالسشو بزنی  و به استاد بگی  با فالنی  کار دارم... مامانش براش 

لقمه آورده.
حشــره کش خالی  کردم تو اتاقم، من ســر درد گرفتم دارم 
می میرم، اما پشه مورد نظر  رو آینه اتاقم وایساده داره شاخکاشو 

مرتب می کنه!
اسم یکیو تو گوشیم Irancell  ذخیره کردم که هر وقت اس 
داد و کسی دید فک کنن ایرانسله. دیروز گوشیم رو میز بود و طرف 
زنگ زد، مامانم صدام زده میگه بدو ایرانسل زنگ زده تا قهر نکرده 

بیا.
 کاش لباسا به این شعور برسن که وقتی روشون کاپشنی چیزی 

میخوای بپوشی، آستینشون نیاد باال.
برداشتن رو  ساقه طالیی یه الیه کاکائو ریختن، نمی دونم چرا 
یاد طرح قیر پاشی تو بیابون برا جلوگیری از انتشار ریزگردها افتادم.

یکی  از فانتزیام اینه سر امتحان الکی  هی  کفه دستمو نگاه کنم 
مراقب احساس زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببینه هیچی  کفه دستم 
نیست. بعد بش بگم زرشک !ضایع شــدی؟ اصن به عشق همین 

حرکت میرم دانشگاه !

خندوانهدیدگاهکتاب

نتیجه کار کردن با 
آرامش و شتاب در 
کالم موال علی )ع(
»کسی که با آرامش کار 
کرد، به مطلوب رســید 
یا بدان نزدیک شــد. 
شتابکار به خطا رفت یا 

بدان نزدیک شد.«

انتشــار این تصویر از چهره 
شکســته »حســین محب 
اهری« که درگیــر مبارزه با 
سرطان است، سبب تعجب و 
ناراحتی شد. هدایت هاشمی 
با انتشــار این عکس نوشت: 
حسین محب اهری سرشار از 
زندگیست،  او سالم و سرحال 
کنار ماســت، حسین محب 
اهری عشق است، استاد است 

سرش سالمت...

 »وریا غفوری« در کنار پسر 
گوگولی اش.

وریا  از بازیکنان تیم فوتبال 
اســتقالل اســت که البته 
عضویت تیــم ملی فوتبال را 

هم دارد. 
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