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رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:  آمادگی صنعت  اصفهان برای بازسازی سوریه

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال وبختیاری گفت:   فروش میلیاردی صنایع دستی در استان

مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشــاره به برگزاری حراج بزرگ اصفهان اظهار داشت: برای برگزاری حراج 
بزرگ اصفهان و اینکه در چه زمانی برگزار شــود در حال رایزنی هســتیم، این حراج با اولویت آثار هنــری اصفهانی برگزار 

می شود. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: نظرات هنرمندان اصفهان به این شکل بوده که تنها آثار ...

برگزاری حراج بزرگ اصفهان
با اولویت آثار هنری اصفهانی

7

مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

3

5

رئیس حــوزه هنری به ویژگی هــای هنر انقالب 
اسالمی اشــاره و بیان داشــت: مهم ترین ویژگی 
این مکتب هنری این اســت کــه هنرمندان آن 
به واقعیــت فراتر از عالم مادی نیــز اعتقاد دارند. 

محسن مومنی شــریف تاکید کرد: از بخش های 
مهم ادبیات و ســینمای انقالب توجــه و معرفی 
ســیره انســان های نمونه اســت که برگرفته از 

دیدگاه قرآنی و توجه آن به معرفی ...

در زمینه معرفی اسوه های دفاع مقدس 
ضعیف عمل کرده ایم

ادامه در صفحه  7

مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری و دانش آرامیس  خبر داد:

یک هفته رایگان با 
TAP30 در اصفهان

7

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد براســاس مصوبه شــماره 95/994/ش مورخ 1395/12/14 شورای 
اسالمی شهر نسبت به واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دســتگاه ترامپولین واقع در شهر درچه 
پارک ســاحلی بصورت اجاره بهاء به مدت یکســال اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد 
جهت دریافت اســناد مزایده تا چهارشنبه مورخ 96/2/6 به امورمالی شــهرداری درچه مراجعه 

نمایند. 
قیمت پایه شرکت در مزایده ماهانه مبلغ 4/800/000 ریال می باشد.

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست پایان ساعت اداری شنبه مورخ 96/2/9 
زمان برگزاری کمیسیون ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/2/11 می باشد. 

حاشیه هایی که بر متن چربید
پایان جشنواره ثبت نام!
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پیشنهاد سردبیر:
ترس اسرائیلی ها از لحن تند  ایران و روسیه

انتخابات

مهر:حســینعلی امیری  عضو هیــات مرکزی اجرایی 
انتخابات ریاســت جمهور  در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: یکی از ویژگی های انتخابات ایران این است که 
انتخابات توسط خود مردم  است و با توجه به ساختار 

اجرایی ته توسط خود مردم انتخاب می شوند.
امیــری ادامــه داد: بنابراین هیات مرکــزی اجرایی 
انتخابات ریاســت جمهوری با رای تعدادی از امنایی 
که وزیر کشــور دعوت میکنند انتخاب می شوند این 

انتخاب در هفته های گذشته انجام شده است.
عضو هیات نظارت بر هیات انتخاب ریاست جمهوری 
ادامه داد: این مســاله که آمار ثبت نام کنندگان بسیار 
زیاد اســت در عمل زحمت ها و هزینه هایی را ایجاد 
میکند، آنچه با توجه به سیاست های تدوینی از سوی 
رهبری امری ضروری اســت، تدوین شاخص ها برای 

کسانی است که قصد کاندید شدن دارند.
وی با اشاره به تفســیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای 
کاندید اها خاطرنشــان کرد: ما چــاره ای نداریم جز 
اینکه قانون نظام جامع انتخاباتــی و نواقص آن را رفع 
 کنیم و در اســرع وقت تهیه و آن را بــه مجلس ارایه

 دهیم.

مهر : صبح دیروز اعضای هیات مرکزی اجرایی انتخابات 
ریاست جمهوری از ستاد انتخابات کشور بازدید کردند.

میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و عضو هیات اجرایی مرکزی 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: مجــری انتخابات 
ریاست جمهوری وزارت کشــور است که زیر نظر هیات 
مرکزی  اجرایی،  انتخابات را برگــزار می کند این هیات 
شــمال ۴ نفر اشــخاص حقوقی و ۷ نفر افــراد حقیقی 
هستند ۴ نفر حقوقی شامل وزرای کشور، اطالعات، یکی 
از اعضای هیات رئیسه مجلس و وزیر دادگستری هستند.  

۷ نفر هم از معتمدان مردم انتخاب شده اند.
در ادامــه میرولد عضو هیات اجرایی انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت: گــزارش هــا حاکی از این اســت که 
فرایند انتخابــات به خوبی صورت گرفته اســت ارتباط 
با شهرستان ها توسط دبیرخانه مســتمر، برقرار است، 
هیات های اجرایی شهرستان ها نیز تشکیل شده است. 
پس از پایان رای گیری و ارســال آرا به تهــران اگر روند 
اجرایی توســط هیات مرکزی به تایید رســید نتیجه 

انتخابات اعالم می شود.
وی تاکید کرد: یک میلیون و صد و پنجاه هزار نفر عوامل 

اجرایی برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

امیری در جمع خبرنگاران:

چاره ای جز رفع نواقص قانون 
نظام جامع انتخاباتی نداریم

عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات:

بیش از یک میلیون نفر عهده 
دار برگزاری انتخابات هستند

واکنش کمیته امداد به سوء برداشت از سخنان »فتاح«:

سخنان فتاح مربوط به ماه های 
ابتدایی ریاست ایشان است

حسین زاده: 

جهت گیری سیاس صداوسیما  
موجب بی اعتماد مردم می شود

پیرو انتشــار نقل قولی از ســید پرویز فتاح، رئیس 
کمیته امداد امــام )ره( در شــبکه های اجتماعی، با 
این مضمون که ایشــان کنایه ای به حجت االسالم 
رئیســی نامزد جمنا زده اند که بهتر است حکم رهبر 
انقالب برای تولیت آســتان قدس را نادیده نگیرند، 
کمیته امــداد با صــدور اطالعیــه ای توضیحاتی را 
 در این خصــوص ارائه کرد. در اطالعیــه این کمیته

 آمده:
به دنبال انتشار نقل قولی از رئیس کمیته امداد با این 
مضمون که »رهبری تــازه حکم تصدی کمیته امداد 
را به من داده اند و من این را خالف مروت می دانم که 
حکمشان را نادیده بگیرم و در انتخابات نامزد شوم« 
به آگاهی می رســاند همانگونه که از فحوای سخنان 
ایشان مشخص است، تاریخ این اظهار نظر به ماه های 
ابتدایی ریاست ایشــان در کمیته امداد برمی گردد و 
هرگونه سوء استفاده از ســخنان ایشان بدون توجه 
به زمان بیان آن، با هدف تخریــب یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهــوری خالف مــروت بوده و 

تقبیح می شود.

ایسنا : عبدالکریم حســین زاده نایب رییس فراکسیون 
امید مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه صدا و سیما 
در ایام انتخابات می تواند نقش آفرینی ویژه ای داشــته 
باشد، گفت: انتظار آحاد ملت این است که صدا و سیما 
تبلور خواسته های تمام اقشار مردم باشد و بتواند فضای 
چندصدایی و چند گفتمانی ایجاد کنــد. الزمه این امر 
برخورداری عادالنــه صاحبان گفتمان هــا و جریانات 
سیاسی از این تریبون است.حسین زاده گفت: اگر صدا 
و ســیما بخواهد جهت گیری خاص انتخاباتی داشــته 
باشد، اعتماد مردم نسبت به آن سلب خواهد شد و این 
بزرگترین خسارتی است که به این سازمان وارد می شود. 
متاسفانه گاهی گرایشات نادرست و غیرشفاف از سوی 
صدا و سیما باعث گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای 
خارجی می شود. در حالی که رعایت بی طرفی و شفافیت 

از سوی آن موجب اقبال بیشتر مردم به آن خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد:  به هر حال در انتخابات 
نهایتا یک نفر پیروز میدان خواهد بــود اما اگر عملکرد 
صدا و ســیما در زمــان انتخابات، عملکرد نادرســت و 
جانب دارانه ای باشد باعث باخت آن نزد مردم خواهد شد.

بین الملل

همزمان با تشــدید تنش میان آمریکا و کره شــمالی 
برخی منابع گزارش دادنــد در فاصله کمی از آزمایش 
بمب هســته ای توســط آمریکا، کره شــمالی هم در 
یکصد و پنجمین ســالگرد تولد »کیم ایل ســونگ« 

بنیانگذار کره شمالی آزمایش موشکی انجام داد.
کره شــمالی همچنین امروز به آمریکا هشدار داد به 
»جنون نظامی« خود پایان دهــد؛ چراکه در غیر این 
صورت با اقدام تالفی جویانه پیونگ یانگ روبرو خواهد 

شد.
به گزارش نیوز ســنتینل، در حالیکه همه توجه ها به 
نخســتین اســتفاده رزمی از بزرگترین بمب متعارف 
آمریکا در افغانستان بود سازمان ملی امنیت هسته ای 
آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هســته ای 

نوین گرانشی در نوادا خبرداد. 
این نهــاد همچنین اعالم کــرد: با این حــال در این 
آزمایش فعالیت های غیر هسته ای این موشک مورد 
بررســی قرار گرفته و هدف از ایــن آزمایش، ارزیابی 
کارکردهای غیر هســته ای این بمب و توان جنگنده  

F16 در انداختن این بمب بوده است.

کری خوانی واشنگتن و پیونگ یانگ؛

»بمب هسته ای« در برابر 
»موشک بالستیک«

وزیر امور خارجه عراق و رئیس منطقه کردســتان این 
کشور در دیدار با یکدیگر بر لزوم حفظ وحدت عراق و 

تداوم رایزنی ها تاکید کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الســومریه نیوز، در بیانیه 
دفتر ابراهیم جعفــری وزیر امور خارجــه عراق آمده 
است: ابراهیم جعفری با مســعود بارزانی رئیس اقلیم 
کردســتان عراق دیــدار و آخرین تحــوالت اوضاع 
سیاســی و امنیتی در عراق و تالش های عراقی ها در 

جنگ علیه گروه تروریستی داعش را بررسی کرد.
این بیانیــه افــزود: در این دیــدار بر لــزوم افزایش 
تالش همه نیروهــای ملی تا از بین رفتن تروریســم 
و بازگرداندن امنیت و ثبات به عــراق و حفظ وحدت 
کشور تأکید شــد. این بیانیه اشــاره کرد: دوطرف بر 
تداوم رایزنی برای حل مشکالت پیش روی همکاری 
و هماهنگی بین دولت فدرال عراق و منطقه کردستان 

این کشور تأکید کردند.

جعفری و بارزانی بر لزوم حفظ 
وحدت عراق تأکید کردند

شــوی ثبت نام تمام شــد. نمایشی 
که به ابزار بیگانگان برای تمســخر 
دموکراســی در ایران تبدیل شــد 
و این داســتان هردوره اســت؛ هرچهارســال یک بار که 
در موسم انتخابات شــماری از شــهروندان عادی و غیر 
سیاسی که سابقه کار سیاســی و مدیریت اجرایی ندارند 
به وزارت کشور مراجعه و برای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام می کنند؛ اتفاقی که به گفته بعیدی نژاد ســفیر 
ایران در لندن در هیچ کشــور دیگــری رخ نمی دهد و به 
اعتقاد آیت ا... مکارم شــیرازی چه بســا به قصد ُسخره 
گرفتن انتخابات صورت می پذیرد و یا به قول غالمحسین 
کرباســچی علت حضور پرتعداد کاندیداهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری و ســخره گرفتن انتخابات، نداشتن 
 احزاب اســت و دموکراســی به یک جوک تبدیل شــده 

است!
یکی با کودک سه ساله اش آمده بود، دیگری شعار »دین 
از سیاست« ســر میداد. یک نفر با لباس رزمی آمده بود  
و مقابل درب وزارت کشــور حرکات رزمی انجام می داد. 
پیرمــردی 88 ســاله هم خــودش را به ســتاد ثبت نام 
رســانده بود و وقتی از او پرسیدند شعارت چیست؟ گفت 
»خسته ام. هیچ شــعاری هم ندارم!« یک جوان ۱۷ ساله 

اول دبیرســتانی هم در بین کاندیداها بود و یا مادری که 
همراه با پســر نوجوانش آمده بود و فریاد می زد حاال که 
رییس جمهور نتوانست برای ما کاری کند، بهتر است پسر 
من رییس جمهور شود شاید بتواند مشکل مادرش را حل 
کند! به همین سادگی . ثبت نام مهم ترین رقابت سیاسی 
در ایران تبدیل به جشنواره ای از تمسخر دموکراسی شد 
تا رســانه های خارجی با لبخند و تعجب و تمسخر از این 
پدیده که تنها در ایــران اتفاق می افتد، ســخن بگویند.  
دربــاره انگیزه آدم هایی کــه در همه ایام دیگر ســال به 
زندگی عادی خود مشــغول اند و بعضا حتی هیچ کسب 
و کاری هم ندارند چه رسد به فعالیت سیاسی و اجتماعی 
و فرهنگــی اما کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری 
می شوند دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و از جنبه های 
سیاسی، روان شناختی، آموزشی و جامعه شناختی قابل 
بررسی اســت. بعضی ها خیلی صادق هستند مثل همان 
قالی باف خراسانی که در ســال 8۴ پس از ثبت نام گفت: 
»اگر آقــای قالیباف در نام، قالیباف اســت من واقعا قالی 

بافم!« آقای قالی باف این دوره هم نامزد شد! 
 شاید هدفشان تنها و تنها »دیده شــدن« است؛ درواقع 
این افراد برای »انتخاب شــدن« نمی آینــد. برای »دیده 
شدن« می آیند. در نگاه بدبینانه اما شاید باید به خطری 

که این دیده شــدن برای نظام جمهوری اسالمی و اعتبار 
آن دارد، به طور جدی فکر کرد. خطــری که برخی علما 
و مسئوالن کشــورمان در روزهای گذشــته نسبت به آن 
هشــدار داده اند. اینکه ایــن افراد رســما انتخابات را به 
تمسخر گرفته اند و انتشــار تصاویر مربوط به صف بستن 
کاندیداها مقابل وزارت کشور برای ثبت نام، به هیچ وجه 

خوشایند نیست. 
مشکل از آنجا ناشــی می شــود که برای تعابیر کلی که 
در قانون اساســی درباره شــرایط و ویژگی های رییس 
جمهوری به کار رفته شاخص تعریف نشده است. »رجل 
سیاسی و مذهبی« کیســت؟ حتی هنوز مشخص نیست 
که منظور از »رجل« هر چهره برجســته و مشهور - فارغ 
از جنسیت -است یا تنها »مرد« مد نظر است و اگر چنین 
است چرا قید »ذکور« نیامده اســت. اگر منظور تنها مرد 
باشد در زبان فارسی دیگر نباید بتوانیم بگوییم »مارگارت 
تاچر یکی از رجال سیاسی قرن بیستم است.« اگر منظور 
از رجل سیاســی و مذهبی کسی اســت که سابقه وزارت 
یا نمایندگی مجلس یا فعالیت حزبی داشــته چرا در ادوار 
گذشــته افرادی بدون این سوابق تأیید شــدند؟ البته به 
ســادگی می توان این قضیه را حل کرد. کمــا این که در 
کشــورهای دیگر راه حل هایی چون جمــع آوری امضا، 

معرفــی نامه حزبــی یا 
سابقه فعالیت در نهادهای 
اجتماعــی وجــود دارد. 
شــاید عالقه یــا اراده ای 
و  شفاف ســازی  بــرای 
شــاخص گــذاری برای 
ایــن تعابیر وجــود ندارد 
و در ایــن میــان تنهــا و 
تنها وقــت و هزینه روی 
دســت متولیان انتخابات 
و بویژه شــورای نگهبان 
گذاشته می شــود که تا 
روز گذشته شاهد نمایش 
تمســخرآمیز دموکراسی 
وزارت  در  انتخاباتــی 
کشــور و در محل ســتاد 
انتخابات بودند؛ ســتادی 
که میزبــان نامزد کرواتی 
و زن جــوان بــا آرایش 
غلیظ و پوشش نامناسب 

و دختر ۴ ســاله و جوان ۱9 ســاله و پیرمرد 88 ســاله و 
مردموقشنگ و خواننده ســنتی خوان و ... بود که همگی 
برای »کاندیداشدن« آمده بودند. فقط »جک استراو« را 

کم داشتیم که کاندیدای ریاست جمهوری ایران شود!  

حاشیه هایی که بر متن چربید

پایان جشنواره ثبت نام!

ویژه

پایگاه اطالع  رســانی ریاســت جمهوری:  حجت االســالم حسن 
روحانی رئیس جمهور در مراســم رونمایی از دستاوردهای وزارت 
دفاع با تأکید بر اینکه برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه 
نخواهیم گرفت، تصریح کرد: دستاوردهای صنعت دفاعی کشور در 
ماه ها و سال های گذشته، نشانگر توجه مناسب دولت و وزارت دفاع 

به وظایف راهبردی خود می باشد.
وی افزود: امروز تــوازن منطقــه ای و حفظ قــدرت بازدارندگی 
دفاعی برای کشور حساســی مثل ایران که با انقالب بزرگ خود، 
منافع قدرت هــای بــزرگ را به خطــر انداخته و پیــام عدالت و 
 آزادی از این کشــور به گوش جهانیان می رســد، یک امر ضروری

 است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ویژگی های منطقه خاورمیانه به گونه ای 
است که به راحتی و به ســرعت نمی تواند به منطقه ای صد در صد 
امن تبدیل شود، اظهار داشت: در منطقه خاورمیانه دخالت قدرت ها 
و غده سرطانی اســرائیل همواره مایه نگرانی، ناامنی و برخورد در 

منطقه بوده و هست.
روحانی تصریح کرد: ایران هیچ گاه قصد تجاوزگری نداشته، ندارد 
و نخواهد داشــت، اما در عین حال صلح، جاده یکطرفه ای نیست 
که اگر تصمیم گرفتیم، صلح خواه باشیم، طرف مقابل هم بخواهد 
صلح خواه باشــد. لذا باید همواره مراقبت و هوشیاری وجود داشته 

باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از طرح ها و پروژه های دفاعی کشور از 
سال 9۲ شروع شده و امروز به ثمر رسیده است، با تقدیر از وزیر دفاع، 
معاونان، مسئولین، طراحان، مهندسین و کارگران صنعت دفاعی 
کشور، گفت: همه دست به دســت هم داده اند تا توانسته ایم به این 
موفقیت برسیم و امروز این افتخارآمیز است که می توانیم هواپیما، 

هلی کوپتر، تانک و  نفربر ساخت خودمان را داشته باشیم.
الزم به ذکر است که دیروز جدیدترین دستاوردهای وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور حجت االسالم والمسلمین 

روحانی رئیس جمهور کشورمان رونمایی شد.

این دستاوردها شامل نخســتین هواپیمای جت آموزشی بومی 
کشور با نام »کوثر«، پهپاد تاکتیکی »مهاجر 6«، موشک کروز ضد 

کشتی »نصیر« و موشک هوا به هوای فکور ، است.
همچنین در این مراسم آزمایش های حرکت بر روی زمین و آماده 
ســازی برای پرواز جنگنده قاهر اف 3۱3 آغاز و ۲0 فروند بالگرد 
تعمیر اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری تحویل 
داده شد.همچنین در حاشــیه این رونمای ها ، نمایشگاهی هم 
از دستاوردهای دو ســال اخیر وزارت دفاع برگزار شد که رئیس 
جمهور به همراه وزیــر دفاع و جمعی از مســئوالن و فرماندهان 

نظامی از این نمایشگاه باردید کردند.

روحانی:

برای ساخت موشک و هواپیما
از احدی اجازه نخواهیم گرفت 

شاید هدفشان 
تنها و تنها 

»دیده شدن«
 است؛ درواقع

 این افراد
 برای

 »انتخاب شدن« 
نمی آیند. 

برای 
»دیده شدن« 

می آیند. 

اخبار

کافه سیاست

مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به بیانیه 
مشــترک ایران، ســوریه و روســیه درباره حمله 

موشکی آمریکا علیه سوریه واکنش نشان دادند.
روزنامه »هاآرتص« به نقل از مقامات امنیتی ارشد 
رژیم صهیونیســتی نوشت: اســرائیل به شدت از 
هشدار مشــترک روســیه و ایران درباره حمله به 

مواضع ارتش سوریه نگران است.
این روزنامه صهیونیستی در این باره تصریح می کند: 
لحن تند ایران وروســیه پیش از حمله موشــکی 
آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را می توان 

تهدیدی غیرمستقیم علیه اسرائیل تلقی شود.

معاون پلیس دوبــی که گاهی علیه ایران ســخن 
می گوید، این بار در قامت حمایت از کردهای منطقه 
و طرح تجزیه طلبی برآمــد. ضاحی خلفان با گالیه 
از مقام های ایــران خطاب به کردها گفت: »شــما 
اعالم استقالل کنید و من اولین شخصی هستم که 
استقالل شما را به رسمیت می شناسم.«وی در ادامه 
یاوه ســرایی های خود گفت: »استقالل کردستان 
قدرت و شــتاب جدیــدی به منطقه می بخشــد. 
ایجاد کشور کردستان مســتقل ضرورتی تاریخی 
اســت.«معاون پلیس دوبی همچنیــن مخالفان 

استقالل کردستان را جنایتکار نامید.

ترس اسرائیلی ها از لحن تند  ایران و روسیه یاوه گویی  مقام اماراتی علیه ایران
جام نیـوز:روزنامه صهیونیستی عالم هزیه نوشت: 
نیروهای ویژه روســی با همکاری نیروهای سوریه، 
ابوبکر بغدادی ســرکرده داعش را درعملیات ویژه 
و بی نهایت پیچیده دستگیر کرده اند.این روزنامه 
افزود: ســازمان اطالعاتی روسیه به دستور رهبران 
ارشد خود درباره این موضوع پنهان کاری می کنند.

این روزنامه نوشت: پوتین می خواهد بعد از پایان کار 
بازجویی از سرکرده داعش، سورپرایزی برای غرب 
آماده کند.خبرها حکایت از پرواز غیرعادی نیروی 
هوایی روسیه در پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه 

داشت که علل آن روشن نشده است.

ابوبکر البغدادی دستگیر شد!

حمید رسایی از کاندیداتوری در انتخابات میان دوره ای مجلس 
دهم از حوزه اصفهان انصراف داد.

به نقل از ایســنا، رســایی در بیانیــه ای دلیل انصــراف خود را 
جلوگیری از تشتت آرای نیروهای انقالبی شهر اصفهان و کمک 

به نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد.
پیش از این حمید رســایی از حــوزه انتخابی اصفهــان نامزد 
انتخابات میان دوره ای مجلس شــده بود که ابتدا صالحیتش 
توسط هیئت اجرایی رد شــد و پس از آن توسط هیئت نظارت 

مرکزی تایید شد.

رسایی
 از انتخابات مجلس انصراف داد

سما 
مطیعی

دو چهره سیاســی اصالح طلب جمعه شب  با رهبر انقالب دیدار 
و گفت وگو داشتند. رســول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد 
ملی جمعه شــب در توییتر خود اعالم کرد که به همراه محسن 
رهامی عضو شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان به دیدار 
مقام معظم رهبری رفته و در این جلسه مباحث مهمی از جمله 
جایگاه اصالح طلبان در نظام جمهوری اســالمی را طرح کردند. 

به گزارش نامه نیوز، متن این پست توییتری به شرح زیر است: 
مالقات مهم و مفصــل اینجانب و جناب دکتــر رهامی با رهبر 

معظم انقالب... 
این جلسه صمیمانه با محوریت بیان دیدگاه های اصالح طلبان 

در آستانه انتخابات انجام گرفت. 
منتجب نیا اظهار کرد که اطالعــات تکمیلی این دیدار به زودی 

در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

مالقات اصالح طلبان با رهبر انقالب 
در آستانه انتخابات

محمد مهدی زاهدی روز شــنبه پس از ثبت نــام در انتخابات 
ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
حضور احمدی نژاد گفت: ایشــان توصیه رهبری مبنی بر عدم 
ورود به این دوره را دنبال کند، مصلحت بیشــتری خواهد بود تا 

انگیزه ای که برای شور انتخابات دارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اسالمی از جمنا گالیه 
کرد و گفت: من در انتخابــات مرحله دوم جمنا شــرکت داده 
نشــدم، یکی از گالیه های من این اســت که چرا شرکت داده 

نشدم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا به نفع قالیباف کنار می روید؟ 
اظهار داشــت: در این باره اظهار نظری نمی کنم، ولی قالیباف 

نسبت به کسانی که در جمنا معرفی شده اند بهتر است.

گالیه های زاهدی ازجمنا
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پیشنهاد سردبیر:
راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی

وزیــر راه و شهرســازی، ارزش خانه هــای خالــی را 
۲۵۰ میلیارد دالر عنوان کرد و گفــت:  اگر هر کدام از 
این خانه های خالی را بــه ارزش ۱۰۰هزار دالر در نظر 
بگیریم، در واقــع ۲۵۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
بالاستفاده در کشور مانده اســت و حال در این شرایط 
باید ســرعت بیشــتری به این روند بدهیم؟ کل ارزش 
ســهام بازار بورس کشــور ۱۱۰ میلیارد دالر است، در 
حالی که ارزش خانه های خالی ۲۵۰ میلیارد دالر است. 
در این راســتا طی هماهنگی با ســازمان امور مالیاتی 

سامانه شناسایی خانه های خالی راه اندازی خواهد شد.

ولی ا... ســیف در مراســم آغاز به کار دهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه گفــت: بالغ بر ۴۷۷ هــزار میلیارد 
تومان در یازده ماهه ســال ۹۵ از ســوی بانکها پرداخت 
 شــده اســت که بخشــی از آنها به تمدید تســهیالت 
مساله دار گذشــته اســت. این در حالی است که تامین 
مالی بنگاههای کوچک و متوســط در ســال گذشته، 
موفق ترین طرحی بود که نظام بانکی توانســت با هدف 
تحریک اقتصــاد و با هماهنگی ســایر دســتگاهها، به 
 انجام برســاند. رئیس کل بانک مرکزی افــزود: یکی از 
دغدغه های بانک مرکزی مراقبت از توان و اســتحکام 
مالی بانکها است تا ضامن تداوم کسب و کار آنها و استمرار 
خدمت رسانی به اقتصاد باشند. بنابر این، اصالح ساختار 
نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی 
اســت که مطالعات مرتبط با آن، از ابتدای دولت یازدهم 
آغاز شــده و اکنون به اتمام رسیده اســت. وی تصریح 
کرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه بانک 
مرکزی دارای اهمیت اســت سود ســپرده های بانکی 
اســت که کاهش آن بر ایجاد تعادل و درآمد بانکها موثر 
 اســت و هزینه ســرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش 
می دهــد و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشــیه 
مثبت می رســاند، در این رابطه با تالش شورای پورل و 
اعتبار سود بین بانکی از ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد رسید.

به گفته سیف، انتشار اوراق بدهی بانکها موجب واگرایی 
نرخ در بازار شــد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند و 
توســعه فعالیت صندوق های با درآمد ثابت با نرخ های 

باالی ۲۰ درصد اثر تخریبی دیگری را حاکم کرد.

آخوندی اعالم کرد؛

راه اندازی سامانه شناسایی 
خانه های خالی

سیف عنوان کرد؛

طرح اصالح نظام بانکی
نهایی شد

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

سایه سنگین برندهای خارجی بر بازار لوازم خانگی

کافه اقتصاد
بعد از افزایش نــرخ برخی از کاالهای اساســی و مصرفی مردم 
در سال جاری این بار نوبت به آب آشــامیدنی رسید تا افزایش 
قیمت ۱۰ تا ۱۶ درصدی در آســتانه ورود به فصل گرما داشته 

باشد.
به گزارش افکارنیوز،  قیمت برخی از کاالهای اساسی و مصرفی 
مردم در ســال جــاری افزایش قیمت یافته اســت. نرخ شــیر 
پاســتوریزه یک برند پرفروش در ابتدای ســال جاری افزایش 
۲۰۰ تومانی در هر لیتر را تجربه کرد که بعد از واکنش سازمان 
حمایت قیمــت خود را ۱۰۰ تومــان  تعدیل  کرد امــا به گران 

فروشی و افزایش قیمت خود ادامه داد.  
بعد از این ماجرا نوبت محصول دیگر صنایــع لبنی یعنی خامه 
پاســتوریزه رســید به طوری که قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ 
تومانی )۲۰۰ گرم با چربــی 3۰ درصد( یک برنــد پرفروش با 
حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت به 3 هزار تومان رســید. قیمت 
آب میوه و شــربت میوه نیــز افزایش ۱۲ و نیــم درصدی تا ۲۵ 
درصدی داشت؛از طرفی نیز شــاهد تداوم گران فروشی گوشت 
گوســفندی و برنج ایرانی در بازار مصرف هستیم به طوری که 
گوشت شقه گوسفندی در سطح شــهر حدود 3۷ هزار تومان و 
نوع راســته این محصول تا ۷۰ هزار تومان نیز قیمت پیدا کرده 

است.
قیمت برنج نیز در ســال جــاری افزایش قیمت بی ســابقه ای 
داشــته اســت به طوری که هر کیلوگرم برنج ایرانــی در بازار 
مصرف تهران قیمتی  حــدود ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان بر اســاس 

گزارش های میدانی انجام شده، دارد.
بنابراین گزارش بر اســاس اینکه ســازمان حمایــت با صدور 
اطالعیه هرگونه افزایش قیمت را منوط به مجوز کرده است اما 

در مقام عمل کمتر به این موضوع توجه می شود.
بر این اساس قیمت هرآب آشــامیدنی نیم لیتری از ۶۰۰ تومان 
سال گذشته به ۷۰۰ تومان و آب آشامیدنی یک و نیم لیتری از 

هزار تومان به هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت آب آشامیدنی در 
آستانه فصل گرما

سوژه روز

بازار

قیمت انواع
ماشین حساب مهندسی در بازار

CASI CA-987P - کاسی

 33,900
تومان

34,000
تومان

EL-506W - شارپ

 48,000
تومان

55,000
تومان

FX-570 ES PLUS - کاسیو

 74,000
تومان

96,000
تومان

FX-9860 GIISD - کاسیو

 595,000
تومان

600,000
تومان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان از آمادگی شرکت های پیمانکاری استان 
اصفهان در بازسازی زیرساخت های اقتصادی سوریه خبر داد و گفت: 
استان اصفهان صنعتی ترین استان کشــور ایران است که می تواند در 

بازسازی سوریه پس از جنگ نقش مهمی ایفا کند.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی در دیدار با مدیرعامل شرکت نحاسی 
سوریه، اظهار داشــت: ایران و ســوریه دارای روابط سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی بســیار نزدیکند و می تواند این روابط در دوران بازســازی 
ســوریه وارد مرحله جدیدی شود.وی با اشــاره به گردشگرپذیر بودن 
استان اصفهان، بیان داشت: اصفهان آمادگی دارد در زمینه گردشگری 
سالمتی میزبان گردشگران سوری و لبنانی باشد.مدیر عاملی شرکت 
بین المللی  نحاســی هــم گفت: اصفهان همــواره به عنــوان یکی از 
مقصدهای مهم  گردشــگران سوری به شــمار می آید و امیدواریم در 

دوران پس از جنگ شاهد تبادل گردشگر بین دو ایران و سوریه باشیم.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به برگزاری 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک 
و اصالح نژاد دام از ۲۹ فروردین تا ۱ اردیبهشــت ماه در اصفهان، گفت: 
نمایشگاه در سال های گذشــته به عنوان یک بازوی اجرایی قوی برای 
بخش کشاورزی و دامپروری استان بوده است.محسن کریمیان در جلسه 
با مدیرعامل شرکت نمایشــگاه پیرامون برگزاری نمایشگاه صنعت دام 
و طیور، بیان داشــت: گرد هم آوردن این تعداد متخصص و صنعتگر در 
یک فضای واحد که مانند یک ورک شــاپ و کارگاه علمی بزرگ برای ما 
عمل کرده و بســیاری از اهداف ما را به پیش می برد، کار آسانی نیست و 
خوشبختانه نمایشگاه اصفهان در سال های گذشته ظرفیت بسیار خوبی 
در این راستا ایجاد کرده است.وی تاکید کرد: تقویت زمینه های صادراتی، 
جذب سرمایه گذاری، ارتقای کیفیت محصوالت، کیفی شدن رقابت ها و 

رسیدن به مرز خودکفایی از برکات نمایشگاه ها برای صنایع است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

آمادگی صنعت  اصفهان
 برای بازسازی سوریه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

نمایشگاه، بازوي  قوي 
کشاورزي اصفهان است

مهرداد مرادمند قائم مقام ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان در خصــوص وضعیــت اختصاص آب 
برای کشــاورزان اصفهانی ، اظهار داشت: موضوع آب به 
یکی از اصلی  ترین موضوعات اســتان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ســال زراعی را با ۱۹۰ میلیون متر 
مکعب ذخیره آب پشت سد آغاز کردیم، افزود: براساس 
برنامه ریزی های شــکل گرفته مقرر شد مناطق مختلف 
بر اساس تقسیم بندی آب دریافت کنند، آب در این سال 
زراعی با مقداری تاخیر و زمســتان در اختیار کشاورزان 
قرار گرفت و همین تاخیــر نگرانی هایــی در ارتباط با 
وضعیت کشــت بوجود آورد اما با مدیریت بسیار خوبی 
که شکل گرفت هیچ گونه مشکلی بوجود نیامد و سطح 

سبز خوبی ایجاد شد.
قائم مقام ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: با وجود تمامی مشــکالت، در حال حاضر 
شــرایط خوبی را پشــت ســر می گذاریم، بر اســاس 
محاسبات در صورتی که در سال زراعی جاری یک هزار 
و ۴۰۰ میلی متر بارندگی داشته باشیم، یک هزار و ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب آب در ســد ذخیره ســازی می شود 
که حدود ۵۲۶ میلیــون متر مکعب آن بــرای مصارف 
کشاورزی است. وی بیان داشــت: در صورتی که ۴۰۰ 
میلیون متر مکعب آب به صــورت خالص جهت آبیاری 

کشــاورزی اختصاص یابد ۲۰۰ میلیــون متر مکعب به 
شــرق اصفهان و به همین میزان جهــت آبیاری اراضی 

غرب اختصاص می یابد.
مرادمند اضافه کــرد: در حال حاضر یــک هزار و ۲۰۰ 
میلی متر بارندگی در سرشــاخه های رودخانه ثبت شده 
و نیاز اســت ۲۰۰ تا 3۰۰ میلی متر دیگــر نیز بارندگی 
داشته باشیم تا به میزان مناسب دست یابیم. وی تاکید 
کرد: خوشــبختانه با تالش ها و برنامه ریزی های شکل 
گرفته آب برای کشــت پاییزه کشــاورزان با بازگشایی 
رودخانه اختصاص یافت و عالوه بر شــادی کشاورزان، 
زمینه افزایش نشاط اجتماعی را فراهم آورد، در حقیقت 
زنده  بودن زاینده رود یک مطالبه عمومی اســت و همه 

مردم خواستار زاینده رودی پر آب هستند.

ســازمان اوپک در جدیدترین گزارش خود پیش بینی 
کرد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی، به یک 

میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری ســی ان بی سی، 
ســازمان اوپک در تازه ترین گزارش خــود اعالم کرد: 
پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت در سال جاری 
میالدی، به یک میلیــون و ۲۷۰۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش یابد؛ این در حالی اســت که پیش بینی جدید 
اوپک از افزایش تقاضای جهانی نفت در مقایسه با برآورد 
قبلی این سازمان، ۱۰ هزار بشکه در روز روند صعودی به 
خود گرفته اســت. اوپک اعالم کرده که این افزایش، به 
رشد تقاضا از سوی کشورهای آسیایی نسبت داده شده 
و پیش بینی می شــود که تقاضای نفت چین و آمریکا، 
در سال جاری میالدی افزایش یابد؛ در حالیکه تقاضای 
منطقه اقیانوســیه از روند کاهشی برخوردار خواهد بود.

همچنین برآورد می شود که کل مصرف جهانی نفت در 
ســال ۲۰۱۷ میالدی، به ۹۶ میلیون و 3۲۰ هزار بشکه 

در روز برسد.
البته در گزارش ماهانه اوپک به این نکته اشــاره شــده 
که در ماه گذشــته میالدی، تولید کشورهای عضو این 
سازمان ۱۵۲ هزار و ۷۰۰ بشــکه در روز کاهش یافت و 
به رقم روزانه 3۱ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه رسید که 

علت اصلی این روند نزولی، به کاهش تولید نفت ایران، 
امارات متحده عربی و لیبی برمی گردد.  

بر همین اساس، تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند 
که تقاضا برای نفت اوپک در ســال جاری میالدی، 3۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز خواهــد بود؛ ضمن 
اینکه ذخایر نفت خام جهانی با رقــم نزولی به کار خود 
ادامه خواهد داد. این در حالی است که همچنان تهدید 
افزایش تولید نفت شــیل آمریکا و ســایه سنگین آن بر 
سر بهای طالی سیاه دیده می شود و تحلیلگران اوپکی 
برآورد کــرده اند که تولید نفت آمریکا در ســال ۲۰۱۷ 
میالدی، بیــن ۲۰۰ هزار تــا ۵۴۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش داشــته باشــد؛ اما برآورد از افزایش عرضه نفت 
کشورهای غیراوپکی ۵۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

اختصاص 526 میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی استان اصفهان
اوپک پیش بینی کرد؛

افزایش تقاضای جهانی نفت در سال 2۰۱۷

طالی سیاهجهادکشاورزی

ماه گذشــته معاون ســاماندهی امور جوانــان درچهارمین 
گردهمایی معاونــان فرهنگی و امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان از مذاکره با بانک قرض الحسنه مهر ایران برای اعطای 
وام ۴۰ میلیون تومانی ازدواج به هــر زوج خبر داده بود، وامی 

که جوانان استقبال خوبی از آن کرده اند.
محمدرضا رســتمی افزود: بانک مهر ایران اعــالم کرد که به 
عنوان یک برنامه حمایتی شــرایطی را فراهم کرده اســت تا 
هر فرد با ســپرده گذاری محدود از وام قرض الحسنه ازدواج 

برخوردار شود و قرار اســت تا پایان برنامه ششم توسعه میزان 
وام ازدواج این بانک به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی در ادامــه گفت: تعداد قابل توجهی از این طرح پیشــنهاد 
کردند و ما در صدد هســتیم در صورت فراهم شــدن شرایط 
قانونی با بانک مهر ایران در این زمینه مشارکت کنیم و بخشی 
از ســپرده گذاری را بر عهده بگیریم. در حال حاضر به دنبال 

راهکارهای قانونی این کار هستیم.
رســتمی در پایان در پاســخ به این پرســش که چه زمانی به 

راهکارهای قانونی مشــارکت با این بانک دست پیدا می کنید، 
اظهار کــرد: نمی توانم به طور دقیق در ایــن زمینه اظهار نظر 
کنم چرا کــه برخی از مصوبــات قانونی در مجلــس و دولت 
وجود دارد که بایــد هماهنگ بــا آنها عمل کنیــم بنابراین 
امیدواریم بتوان پیشــنهادی را آماده کرد که در مجلس یا در 
کمیسیون های دولت مطرح شــود و بدین ترتیب به راهکاری 
برای مشارکت با بانک قرض الحسنه مهر ایران در زمینه اعطای 

وام ازدواج به جوانان دست پیدا کنیم.

وی درباره کاالهای مورد استفاده در این صنف خاطرنشان 
کرد: عمده کاالهای اصلــی موجود در ایــن صنف مانند 
خودکار، مداد، پــاک کن و تراش هســتند کــه در کنار 
کاالهای ثانویه مانند لوازم اداری و مهندسی وجود داشته 
اما متاســفانه تولید آن ها در داخل کشــور به رغم وجود 
توانایی تولید صرفه اقتصادی ندارد، چرا که عمدتا به دلیل 
 شــرایط اقتصادی و بانکی فروش یک ســری از  تولیدات 
 کارخانه هــای ایرانــی کاهش یافتــه   و فقــط برخی از 

کارخانه ها که از تکنولوژی های روز برخوردار هســتند در 
حال رقابت با کاالهای خارجی هستند.

فرزانیان تصریح کرد: االن در ایــران  خودرویی مانند پراید  
ســال ها اســت که بدون هیچ تغییر خاصی در حال تولید 
اســت اما چون بخش مهمی از لوازم تحریــر مانند مداد و 
خودکار و... با نسل کودک و نوجوان ســر و کار دارند  تنوع 
سهم مهمی در آن داشــته لذا  باید  تولید آن به روز باشد. 
به خاطر همین وقتی مــی خواهیم خودکار جدیدی تولید 

کنیم برای ایجــاد قالب جدید و تغییــر و تنوع طرح قبلی 
باید هزینه های جدیــدی را تقبل کرد. رییــس اتحادیه 
فروشندگان نوشت  افزار و لوازم مهندسی خاطرنشان کرد: 
به همین خاطر اگر چه تولید لــوازم التحریر به تکنولوژی 
خاصی نیاز ندارد اما چون از تنوع زیادی  برخوردار است نیاز 
به، به روز رسانی و ایجاد تنوع داشــته و تولید آن در داخل 

کشور برای برخی از تولید کنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
این فعال صنفی با اشــاره به این موضوع کــه صنف لوازم 
التحریر به گونه ای اســت که تولید کننده مــی تواند در 
کنار محصول اصلی خــود محصوالت جانبــی هم تولید 
کند تصریح کرد: تولید لــوازم اداری نیز به صنف ما مربوط 
می شــود اما تولید آن در داخل کشور اصال به صرفه نیست 
چون اگر بخواهیم ماشــین آالت مربوط به آن را وارد کنیم 
باید شــرایط اقتصادی خوب باشــد و هر روز بخشــنامه 
جدیدی ابالغ نشود، یعنی باید شرایط اقتصادی عادی و با 
ثبات باشد تا سرمایه گذار و تولید کننده از سرمایه گذاری و 

تولید خود اطمینان خاطر داشته باشند.
فرزانیان در ادامه با اشــاره به مشــکالت موجود در بخش 
تولید در ایران اظهار داشــت: با وجود تغییــر هر روزه در 
قوانین و مقررات شرایط تولید بســیار سخت است وگرنه 
توان تولید تمام این کاالها در داخل کشور وجود دارد. وی 
افزود: اگر چه تولید لوازم التحریر به تکنولوژی خاصی نیاز 
ندارد اما ظرافت های خاص خــودش را دارد و کارخانه های 
ایرانی می توانند  با واردات ماشین آالت جدید و سبک تر  به 
مرور زمان تمام کاالهای مورد نیاز را در کشــور تولید کنند. 
چون هزینه های تولید در ایران باال است و از طرفی اطمینان 
 خاطر بــرای تولید کننده وجــود ندارد نمی تــوان یکباره 
ماشــین آالت جدید را وارد کشور کرد ضمن اینکه تولیدات 
این ماشین آالت آنقدر باال اســت که نه تنها جوابگوی  بازار 
ایران که توان تامین نیاز بازار منطقه را نیز دارد. لذا باید حتما 

به فکر صادرات نیز بود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی موضوع مهم 
در صنعت لوازم خانگی را تحریک بازار عنوان کرد و گفت: به 
اعتقاد کارشناسان تحریک تقاضای مولد مهمترین موضوع 
در صنعت لوازم خانگی اســت.  به گزارش ایمنا، محمدرضا 
غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اظهار 
داشت: بسیاری از کشورها که در رکود به سر می برند از روش 

تحریک تقاضا برای رونق تولید و خروج از رکود بهره برده اند 
و ما هم بایستی به این سمت برویم تا رشد اقتصادی و رونق 
تولید را به این صنعت بازگردانیم. وی افزود: بازار لوازم خانگی 
ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۵ هزار میلیارد 
تومان مربوط به برندهای خارجی و ۵ هــزار میلیارد تومان 
ســهم برندها و تولید کننده های داخلی اســت. سخنگوی 

انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشــاره به ســهم ۲۵ 
درصدی برندهای داخلی از  بازار لوازم خانگی کشــور افزود: 
در سال های اخیر استقبال مردم کشورمان از کاالهای ایرانی 
بیشتر افزایش یافته است. وی گفت: در صنعت لوازم خانگی 
حدود ۱ میلیون نفر فعال اند و ۱۰۰۰ واحد صنعتی در کشور 
به تولید انواع لوازم خانگی مختلف مشغول اند همچنین ۴۰۰ 
هزار نفر هم به صورت مستقیم در این صنعت شاغل هستند.  
 غزنوی افزود: برای حمایت از تولید کننــدگان داخلی باید 

برند سازی در کشور بیشتر جدی گرفته شود.

با وجود تغییر 
هر روزه در

 قوانین و مقررات 
شرایط تولید

 بسیار سخت است 
وگرنه توان 

تولید تمام این 
کاالها در 

داخل کشور 
وجود دارد. 

رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی :

۷۵ درصد بازار لوازم التحریر ایران در اختیار خارجی هاست

موسی فرزانیان رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی درباره میزان واردات کاالهای مصرفی 
در این بازار گفت: وضعیت بازار لوازم التحریر در ایران به گونه ای است که حدود ۷5 درصد محصوالت موجود در 
ایران از طریق واردات تامین شــده و صرفا چیزی حدود 25 درصد بازار که عمده آن نیز مداد و خودکار است از 

طریق تولیدات داخلی تامین می شود. 

بررسی یک خبر؛

وام ۴۰ میلیونی 
ازدواج؟!
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ابالغ وقت رسیدگی
1/88 در خصوص پرونده کالســه 951494 خواهان بانک صادرات ایران 
و مدیریت شعب اســتان اصفهان با وکالت محمد ربیعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مینا محمدپور و غالمرضا جمالی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخه 96/3/1 ســاعت 11 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف: 1013 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/89 شــماره ابالغنامــه: 9610100351000058 شــماره پرونــده: 
9509980351000916 شماره بایگانی شــعبه: 951096  خواهان حسین 
رحمانی فرزند قنبرعلی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان معصومه سپاهی 
بادجانی و مهران صالحی فرزند منصور به خواسته مطالبه وجه چک وتامین 
خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 212  ارجاع و به کالسه 9509980351000916  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  96/3/1 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان معصومه سپاهی بادجانی فرزند سیاوش و مهران صالحی 
فرزند منصور  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:1061 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

1/90 شــماره: 951024ش7 – 1396/1/16 به موجب رای شــماره 1796 
تاریخ 95/10/15 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه اکبر مهدیان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و صد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید 94/9/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمود 
میرزایی به نشانی: خ مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگساز فروشگاه دانگ 
فنگ مرکزی و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 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 مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف:918 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)مجتمع شماره دو(

اخطار اجرایی
1/91 شماره: 951023ش7 - 1396/1/16 به موجب رای شماره 1798 تاریخ 
95/10/15 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم: 1- مصعب کریمی 2- غالمرضا کریمی هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم انــد به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ هشــت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/2/20 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمود میرزایی به نشانی: خ مشیرالدوله 
جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه دانگ فنگ مرکزی اصفهان و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 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:919 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

اخطار اجرایی
1/92 شماره: 951084ش7-1396/1/16 به موجب رای شماره 1817 تاریخ 
95/10/16 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: اردشیر نامداری به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید 94/3/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمود میرزایی به 
نشانی: خ مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه دانگ فنگ مرکزی 
و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 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 مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:920 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو(
اخطار اجرایی

1/93 شماره: 951076-1396/1/16 به موجب رای شماره 950247 تاریخ 
95/1/16 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه: امید میرزائی به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخــت مبلغ هفت میلیــون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 
1/092/500 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و مبلغ 120/000 ریال و 
خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک به ش 929537-95/1/25 و نیم 
عشر حق االجرا، مشخصات خواهان: محمود میرزایی به نشانی: اصفهان خ 
مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ سازی فروشگاه دانگ فنگ مرکزی. ماده 
34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:921 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

1/94 شماره: 951077-1396/1/16 به موجب رای شماره 951847 تاریخ 
95/10/27 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: سید حمید مظلوم فرزند فاضل به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
965/000 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک ش 769021-94/4/2 و نیم عشــر حق االجرا، مشــخصات محکوم له: 
محمود میرزایی به نشانی: اصفهان خ مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز 
فروشگاه دانگ فنگ مرکزی. ماده 34 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 مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:922 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو(
اجراییه

شــماره    9610420351100001 اجراییــه:  شــماره   1/96
پرونده:9209980351100180 شــماره بایگانی شــعبه:920180 بموجب 
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9309970351100323 محکوم علیه محمد اســدی فرزند علی به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به  پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی به انضمام خســارت تاخیر تادیه براساس شاخص نرخ تورم کاال 
که از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده  از تاریخ 
سررســید چک لغایت زمان وصول آن در حق محکــوم له مصطفی قدرتی 
فرزند قدمعلی به نشانی: اصفهان بخش جلگه دهستان امامزاده عبدالعزیز 
روستا شاه تور پ 2306 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 935 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

شــماره    9610420350100013 اجراییــه:  شــماره   1/97
پرونده:9409980350100160 شــماره بایگانی شــعبه:940188 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090350100107 و شماره 
دادنامه مربوطه  9509970350100677 محکوم علیه رسول صفاری انارکی 
فرزند هوشــنگ به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به  1- پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریــال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 93/5/5 تا زمان وصول براســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 
2- پرداخت مبلغ 3/275/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 1/020/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها سهیال آدم زاده فرزند اصغر به 
نشانی: اصفهان آپادانا 2، کوچه شهید موسی رضایی، پ 6، 3- پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 937 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجراییه
شــماره    9610420361700008 اجراییــه: شــماره   1 /98
پرونده:9509980361700557 شــماره بایگانی شعبه:950661 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090361700021 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970361701540 محکوم علیهم: 1- محمدحســین 
لقمانی خوراسگانی فرزند علی 2- روح اله زمانی فروشانی فرزند حیدرعلی 
3- حمیدرضا قاضی فرد فرزنــد نعمت اله 4- علی لقمانی خوراســگانی 
فرزند محمدحســین 5- مجید لقمانی خوراســگانی فرزنــد علی همگی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم سند رســمی و انتقال شــش دانگ پالک ثبتی 5000/23891 واقع 
در بخش 5 ثبتی اصفهان به نام محکوم له: بهــرام زمانی فرزند حیدرعلی 
به نشانی: اصفهان، خ آیت اله قدوســی، کوچه آینه، بن بست فضای سبز، 
ساختمان کیان، زنگ 5 کدپســتی: 8165883411 همراه: 09131724025 
و همچنین محکومیت محکوم علیهم به نحو تســاوی به پرداخت مجموعًا 
مبلغ 3/645/860 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق محکوم له و نیز 
پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 941 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

شــماره    9610420361700009 اجراییــه: شــماره   1 /99
پرونده:9509980361700566 شــماره بایگانی شعبه:950670 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 9610090361700023 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970361701241 محکوم علیه هادی احمدی 
فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت چهارصد و 
هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ شانزده میلیون و 
هفتصد و پنجاه و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرســی و نیز حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 
لغایت اجرای کامل حکم براساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران و نیز پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت، مشــخصات محکوم له: محمد مردیها 
درچه فرزند ابراهیم به نشــانی: اصفهان، خیابــان جامی، روبروی کمیته 
امداد، نبش بن بســت 2، پالک 1، همــراه: 09133126165 با وکالت: مالک 
نصیری هرچگانی فرزند جواد به نشــانی: اصفهان، چهارباغ باال خیابان 
شریعتی بعد از دنیای گل پالک 110 طبقه ســوم همراه: 09133883343. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 943 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

شــماره    9610420351000002 اجراییــه: شــماره   1 /100
پرونده:9409980351001226 شــماره بایگانی شعبه:941384 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 9510090351004905 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970351001445 محکوم علیه عمار زباندان 
فرزند هاشــم به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
119900000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی در حق خواهان فاطمه رنجبران 
فرزند رضا به نشانی: اصفهان، خ سروش، کوچه مرغاب، بن بست بهاران 
پالک 115 با وکالت: سید رضا طباطبائی منش فرزند سید مجید به نشانی: 
اصفهان، خیابان شــیخ صدوق جنوبی نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد 
طبقه دوم واحد 4 و راحله مقاره عابد فرزند حســین به نشــانی: اصفهان، 
خیابان شــیخ صدوق جنوبی نبش کوچه 13 ســاختمان میرداماد طبقه 2 
واحد 4 ، و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق ا د م الزامی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون 

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

1394(. م الف: 1063 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

1/101 شماره: 95-312  به موجب رای شماره 581 تاریخ 95/6/6 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
مسعود شیخیان فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 94/12/17 تا زمان اجرای حکم براساس شاخص 
بانک مرکزی و مبلغ یک میلیون و دویست و سی هزار ریال )1/230/000 
ریال( هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی تا زمان اجــرای حکم در حق 
خواهان مسعود جعفری فرزند ابوالقاسم به نشــانی: نجف آباد، منتظری 
شمالی، کوی فرهنگیان پ 9 و مبلغ نیم عشــر حق االجراء. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را 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:966 شعبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

1/102 شــماره: 513/95-52ش-1396/1/17 به موجب رای شماره 766 
تاریخ 95/9/30 حوزه 52 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: مجتبی آبکار اصفهانی فرزند مرتضی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و ششــصد و نود و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ 93/6/27 و 93/5/26 تــا تاریخ اجرای حکم و نیم 
عشــر اجرایی، مشــخصات محکوم له: محمد تودوئی فرزند غالمرضا به 

نشانی: تهران جنت آباد 35 متری گلســتان پ 224. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را 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:967 شعبه 52 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

1/103 شــماره: 519/95-52ش-1396/1/17 به موجب رای شماره 765 
تاریخ 95/9/30 حوزه 52 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: مجتبی آبکار اصفهانی فرزند مرتضی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و 
هشت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد و چهل و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
در تادیه چک از تاریخ 95/5/23 تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشــر اجرایی، 
مشــخصات محکوم له: محمد تودوئی فرزند غالمرضا به نشانی: تهران، 
جنت آباد 35 متری گلستان پ 224. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:968 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

بسمه تعالی
اعالم مفقودی 

فاکتور فروش )سند کمپانی( فوتون الوند 6 تن به شماره 
ســند 61671 متعلق به شرکت زرین ســازان امید گیتی 
پسند به شماره موتور ISF 38 S 314189840560 و شماره 
 بدنه A 6951100198 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

فاکتور فروش )سند کمپانی( فوتون الوند 6 تن به شماره 
ســند 61672 متعلق به شرکت زرین ســازان امید گیتی 
پسند به شماره موتور ISF 38 s 314189840490 و شماره 
 بدنه A 6951100200 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

بسمه تعالی
اعالم مفقودی 
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پیشنهاد سردبیر:
دعوت  بانوان والیبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

اخبار

به مناسبت دهه افتتاح حساب ۱۰۰ به فرمان امام خمینی 
)ره( و تأسیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی، ۱۱ طرح 
هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود.

سهراب رئیسی مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هه گرامیداشت 
افتتاح حساب ۱۰۰ به فرمان امام خمینی )ره( و تأسیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ۱۱ طرح هادی روستایی با 

۴۳ میلیارد ریال اعتبار در استان افتتاح می شود.
وی افزود: این تعداد طرح هادی مربوط به روســتاهای 
شمس آباد و ایرانچه شهرستان شهرکرد، دورک قنبری 
شهرســتان اردل، آورگان شهرســتان بروجــن، هوره 
شهرستان سامان، بیدگل شهرســتان فارسان، تشنیز، 
جغدان، چهراز و خراجی شهرستان کیار و آب چنار زیالیی 

شهرستان لردگان است.
رئیســی اضافه کرد: افتتاح ســایت حوادث و بازسازی 
واحد های حادثه دیده روستای لندی شهرستان اردل با ۵۴ 
میلیارد ریال اعتبار و روستای دره موال از توابع شهرستان 
کوهرنگ با ۹ میلیارد ریال اعتبار از دیگر فعالیت های این 

نهاد در این دهه است.
وی گفت: همچنین ۳ هزار و ۹۳۰ فقره تسهیالت در قالب 
بهسازی، بازسازی و تعمیر مسکن در روستا ها و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر استان به ارزش ۳۴۰ میلیاد ریال پرداخت 

می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خبر داد:

یازده طرح هادی روستایی 
افتتاح می شود

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری از کشــف 7۱ کیلو و ۴۰۰ با مسئوالن
گرم تریاک طی ۲۴ ســاعت گذشــته در محور لردگان - بروجن 
خبر داد. به گفته ســردارغالمعباس غالمزاده، ماموران انتظامی 
اســتان چهارمحال و بختیاری در عملیات پلیســی ۳ قاچاقچی 
مواد مخدر در قالب یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را دســتگیر 
و ۲ دســتگاه خودرو را توقیف کردند.ســردار غالمــزاده افزود: 
متهمان همراه با مواد مکشــوفه و خودروهای توقیفی جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شــدند.فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امســال بیش از ۲7۵ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.
سردار غالمزاده گفت: در این راستا ۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر 
و 7 دســتگاه خودرو حمل مواد مخدر توقیف و به مراجع قضایی 

تحویل شد.

کشف 71 کیلوگرم تریاک در 
چهارمحال و بختیاری

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کالر، همزمان با آغاز فصل 
بهار که استفاده از طبیعت براي افراد مهیا شده است متاسفانه 
به جاي این که هواي مطبوع در گردشگاه سیاسرد احساس 

شود بوي انواع تنباکوي قلیان به مشام مي رسد.
این روزها هنگام ورود به تفریح گاه سیاسرد چیزي که بیشتر 
از همه جلب توجه مي کند شیشــه هاي قلیاني اســت که 

صداي قل قل آن فضا را پرکرده است.
اعضاي خانواده اي که به بهانه تفریح یا مسافرت در گردشگاه 
سیاســرد به دور هم جمع مي شوند در ســبد وسایل آنها 
شیشــه هاي قلیان خود نمایــي مي کند گویــي در برنامه 

تفریحي آنها همیشه جاي خاصي دارد.

روزهاي تعطیل در هر جایي از این گردشگاه قدم مي گذاري 
بوي تنباکو و شیشــه هاي قلیان در اندازه هاي مختلف پاي 
ثابت محافل اســت و جوانان و اعضاي هر خانــواده اي را به 
خود سرگرم کرده اســت.در برخي از محافل که یک قلیان 
پاسخ گوي نیازشــان نیست شیشه هاي بیشــتري همراه 

مي آورند تا مبادا کسي از قل قل و دود قلیان بي نصیب بماند.
شــیوع قلیان در گردشگاه سیاسرد  شــدت یافته که حتي 
منقل هاي کبابي نیز به تسخیر زغال هاي قلیان ها در آمده تا 
حدي که بوي تنباکوي قلیان فضا را آکنده ساخته که بویي از 

کباب احساس نمي شود.
فاجعه قلیان امروز هواي مطبوع و خنک گردشگاه سیاسرد را 

آنچنان تغییر داده که به جرات مي توان گفت این تفریحگاه 
امروز به فضاي قهوه خانه ها بیشتر شبیه است تا یک مکان 

تفریحي.
برخي ها بدون توجه به مضرات و غافــل از آن که صداي قل 
قل و دود قلیان آب محافل آنها را آلوده ساخته است با جمع 
شدن در فضایي آلوده از دود عکس سلفي مي گیرند تا به زعم 

خود خاطره اي خوش رقم بزنند.
پزشکان معتقدند مصرف کنندگان قلیان به این دلیل در بین 
انواع دخانیات موجود در بازار بــه قلیان روي آورده اند که آن 
را کم خطرترین نوع مواد دخاني مي داننــد، غافل از این که 
آنچه کشیدن قلیان با مصرف کنندگان آن مي کند به مراتب 

ناگوارتر از سیگار است.
نتایج تحقیقــات پزشــکان نشــان مي دهــد ۱۲ درصد 
بیماري هاي قلبي و عروقي، ۶۶ درصد برونشــیت و سرطان 
ریه و ۳۸ درصد بیماري هاي حاد تنفسي در جهان به مصرف 

دخانیات اختصاص دارد.
پزشکان مي گویند مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که 
در معرض دود تحمیلي آن قرار دارند مانند مصرف کنندگان 
سیگار مبتال به انواع سرطان ها، بیماري هاي قلبي، عروقي و 

تنفسي خواهند شد.
پایگاه خبري تحلیلي کالر معتقد است گسترش شیوع قلیان 
در تفریح گاه سیاسرد را باید در کمبود برنامه هاي فرهنگي، 
ورزشــي و هنري جســتجو کرد زیرا با فراهم شدن چنین 
ظرفیت هــاي تمایل مصرف قلیان تا حد بســیاري کاهش 
مي یابد.قطعا با ایجاد ظرفیت هاي ورزشــي و فرهنگي در 
گردشگاه سیاسرد اوقات فراغت در روزهاي تعطیل معطوف 
به برنامه هاي جذاب و مطلوب شده و جاي خود را به قلیان در 

سبد برنامه خانواده ها مي دهد.
مسئوالن بهداشتي شهرستان بروجن نیز با اتخاذ تصمیمات 
الزم و اقدمات برخــوردي مي توانند نقش بســیار تعیین 
کننده اي در پاکسازي گردشگاه نمونه استان از معزل قلیان 

داشته باشند.
گسترش استعمال قلیان امروز تبدیل به معضل بزرگ نه تنها 
در این گردشگاه بلکه در جامعه ما شده است که اگر چاره اي 
براي آن اندیشــیده نشــود و این زنگ خطر در گوش همه 
دســتگاه هاي ذیربط به صدا درنیاید جبران خساراتش در 

آینده به مراتب پر هزینه تر خواهد بود!

صداي قل قل مرگ به گوش مي رسد؛

گردشگاه سياسرد در تسخير دود قليان

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دســتی وگردشــگری 
چهارمحال وبختیاری گفت: امســال تاکنون۱۰میلیارد 
ریال صنایع دستی درچهارمحال وبختیاری فروخته شد 
که بیشترین فروش صنایع دستی استان مربوط به تولیدات 
رشته های نمد،لباس محلی،سرمه دوزی وبافته های داری 

نظیر قالی،جاجیم وگلیم است.
بهمن عسگری افزود:صنایع دستی چهارمحال وبختیاری 
عالوه برمواردباال،در رشته های مختلف سرانداز، قفل سنتی 
چالشــتر، گیوه، قلمکاری، معرق، خاتم، نمد، سنگ های 
تزئینی و قیمتی، احجام فلزی، چرم دوزی، مسگری، سفال، 
سنگ تراشی سنتی و آثار چوبی به مسافران و گردشگران 

نوروزی ارائه شد.

مدیرکل حفاظت محیط  زیســت چهارمحــال و بختیاری گفت: 
امســال تعداد پرندگان مهاجر به تاالب های استان در مقایسه با 

سال گذشته ۳7 درصد افزایش یافته است.
شهرام احمدی افزود: این پرندگان از  جمله مرغابی ها، قو، اردک 
سرسبز، اردک سرحنایی، اردک اره ای، لک لک، پاشلک، کشیم، 

درنا و آبچلیک ها هستند.
وی گفت: عمده پرندگان مهاجر از کشــورهای مناطق ســیبری 
و شمالی از جمله قرقیزســتان و ترکیه به تاالب های استان وارد 
می شوند و برگشــت پرندگان از اواســط مهر آغاز می شود که به 

کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کنند.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت چهارمحــال و بختیاری گفت: 
با توجه به ســرمای هوا، نیمــه اول اردیبهشــت کار النه گزینی 

پرندگان تاالب ها آغاز می شود.

مهاجرت 45 هزار پرنده مهاجر به 
تاالب های چهارمحال و بختیاری

گسترش شیوع قلیان در تفریح گاه سیاسرد را باید در کمبود برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و هنري جستجو کرد زیرا با فراهم شدن 
چنین ظرفیت هاي تمایل مصرف قلیان تا حد بسیاري کاهش مي یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال وبختیاری گفت: 

فروش میلیاردی صنایع دستی 
در استان

رئیس هیأت ورزش های کارگــری چهارمحال و بختیاری گفت: دو 
بانوی والیبالیست این استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مهران برومند اظهار کرد: ربابه رضایی و شهرزاد مختاریان دو بانوی 
والیبالیست استان چهارمحال و بختیاری به اردوی انتخابی تیم ملی 

والیبال بانوان کارگر کشور دعوت شدند.
وی ادامــه داد: اولیــن اردوی آمادگی تیم منتخــب والیبال بانوان 
کشور در استادیوم ورزشی کارگری شــهید معتمدی تهران از  ۳۰ 
فروردین ماه تا یکم اردیبهشت ماه با حضور ۱۵ نفر از ورزشکاران برتر 

کشور برگزار می شود.
رئیس هیأت ورزش های کارگری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: 
بازی های جهانی کارگران از ۲۲ تا ۲۸ خردادماه به میزبانی کشــور 

لتونی برگزار می شود.

دعوت بانوان والیبالیست چهارمحال 
و بختیاری به اردوی تیم ملی

اخطار اجرایی
1/104 شــماره: 950975ش14-1396/1/17 به موجب رای شماره 950-4402407 
تاریخ 95/11/3 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه: محمد سلمانی حالئی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ شصت میلیون ریال وجه چک به شماره 656818 عهده بانک سپه و مبلغ یک میلیون 
و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
وخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )95/3/5( در حق محکوم له: مسعود 
رجبی به نشانی: اصفهان خ رباط اتوبان ردانی پور کوی قائم انتهای کوچه، و نیم عشر 
حق االجرا. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را 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:970 شــعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

1/105 شماره: 726/95-1396/1/16 به موجب رای شــماره 1021 تاریخ 95/10/24 
حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- سید بیژن سجافی فرزند سید محمدجعفر شغل آزاد 2- ستار ساعدی فرزند زاهرو 
شغل آزاد هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به: خوانده ردیف اول به حضور 
در یکی از دفاتر اســناد رســمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند یک دستگاه 
سواری سمند به شــماره انتظامی 975ل26 ایران24 بنام خواهان: امیر عابدی فرزند 
علی شغل آزاد به نشانی: اصفهان خ رباط اول خ ساحل کوچه شهید فتح ا... جعفری در 
قبال پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به خوانده ردیف دوم توسط خواهان و پرداخت 
مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان و در خصوص 
خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می گردد. پرداخت نیم عشر دولتی پرونده در 
حق صندوق دولت. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را 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:1001 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

1/106 شماره: 951052ش5-1396/1/15 به موجب رای شماره 950997679351904 
تاریخ 95/11/7 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه: رجبعلی خسروی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
93/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه 3 فقره چک به شــماره های 740729-

94/12/28 و 740730-95/1/31 و 740728-94/11/30 و پرداخت 2/610/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک های فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی، مشخصات محکوم 
له: مرتضی رمضانی به نشانی: شاهپور جدید فلکه قائم مقام فروشگاه دیزل اتوپارت 
با وکالت: 1- میالد مرادمندنیا به نشانی: اصفهان خ شــیخ مفید شرقی ساختمان پایا 
طبقه چهارم و 2- راحله اعتمادی به نشانی: شمس آبادی خ پارس مجتمع مریم بلوک 
1 طبقه 3 واحد 24. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را 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:1006 شــعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

1/107 به موجب رای شــماره 1019 تاریخ 95/10/24 حوزه 28 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- محمدتقی ناظمی فرزند 

رضا شغل آزاد به نشانی: اصفهان خ احمدآباد ابتدای خ گلزار نمایشگاه کیهان 2- معین 
امیری پاک فرزند حسین شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم اند به: الزام خوانده 
ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و قانونی در خصوص انتقال یک 
دستگاه خودروی سواری پژو 206 به شــماره انتظامی 313ب28 ایران75 و پرداخت 
مبلغ 2/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له شاهین 
ناظمی فرزند محمدتقی شغل دانشجو به نشانی: اصفهان خ جابرانصاری خ عارف بن 
بست بهار منزل آخر دست راست، و قرار رد دعوا نسبت به خوانده ردیف اول و پرداخت 
نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق دولت. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 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:1008 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

1/108 شــماره: 950700ش7 به موجب رای شــماره 1586 تاریخ 95/9/11 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- محمد 
مغزی نجف آبادی به نشانی مجهول المکان 2- مظاهر رضازاده به نشانی: نجف آباد 
بلوار ایزدی خیابان گلچین کوی گلچین 3 منزل اول ســمت راســت محکوم اند: بطور 
تضامنی به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و صدو هفده هزار و 
پانصد تومان بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/5/15 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان حسین رفیعائی به نشانی: اصفهان خیابان مسجدسید 
خ زاهد بن ناصر پ 22 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 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 مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 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:1042 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسيدگی

1/199 در خصوص پرونده کالســه 960010 خواهان احسان زراعتی شمس آبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت کامران صبوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/3/30  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:983 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسيدگی

1/200 در خصوص پرونده کالسه 960017 خواهان امین جمشیدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدرضا اورک تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای  مورخه 
96/3/31 ساعت 5 عصر تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان  بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 969 شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100361700189 ابالغنامــه:  شــماره   1/201
9609980361700003 شماره بایگانی شــعبه: 960003  خواهان ها امیر بحیرایی و 
مرتضی اصالنی دادخواستی به طرفیت  خواندگان روح اله سیفی و سید کریم کشتکار 
به خواسته ابطال سند رسمی یک باب ساختمان مسکونی واقع در اصفهان تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 
960003ح28  ثبت گردیده که در جریان دادرسی  وقت رسیدگی به تاریخ  1396/4/3 
ساعت 10:30 تعیین گردیده. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان ظرف یک هفته  پس از تاریخ نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده 
 و در جلسه رســیدگی نیز حاضر گردند. م الف:944 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354300214 ابالغنامــه:  شــماره   1/202
9409980358001354 شماره بایگانی شعبه: 951099  شاکی آقای مصطفی محمدی 
شــکایتی به طرفیت ایمان اســدی به اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 951099 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/4/14 ساعت 9 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 964 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )117 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسيدگی

1/203 در خصوص پرونده کالسه 960031 خواهان محمد مطلبی دادخواستی مبنی بر 
)نسخه ثانی پیوست( مطالبه به طرفیت اکبر شمس قارنه تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مورخ 96/4/17  ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهار راه وکال شورای حل 
اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم شعبه 8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:1069 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسيدگی

1/204 در خصوص پرونده کالسه 960032 شعبه 8 خواهان محمد مطلبی دادخواستی 
مبنی بر )نســخه ثانی پیوســت( مطالبه بــه طرفیت موســی الرضا هارونــی تقدیم 
نموده اســت. وقت رســیدگی مورخ 96/4/17  ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتــب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شــمالی نیکبخت چهــار راه وکال شــورای حــل اختالف اصفهان شــهدای 
مدافع حرم شــعبه 8 مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید. 
در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 
 می شــود. م الف:1070 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ

1/95 شماره ابالغنامه:9510100368905951 شماره پرونده:9409980359400619 
شماره بایگانی شعبه:950892 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: بتول شیری گورتی 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/20 دوشنبه ساعت: 11:30 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-چهــارراه نظر-مجتمع دادگاه های تجدیدنظر 
استان اصفهان علت حضور: در خصوص شکایت بانک آینده و شرکت تعاونی اعتبار 
صالحین خراسان علیه شما به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود و تحصیل مال از 
طریق نامشروع در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:925 

شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

فقدان سند مالکيت
1/206 شماره صادره: 1396/43/352424 -1396/1/21 نظر به اینکه سند مالکیت نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 2030 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 54971 در صفحه 88 دفتر امالک جلد 433  به نام مهناز شهبازی تحت 
شماره چاپی مسلسل 276136 صادر و تسلیم گردیده است، سپس آقای عباس طاهری 
آفارانی طبق وکالت نامه شماره 80743 مورخ 1395/11/18 دفترخانه 108 اصفهان از 
طرف مالک با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 20357 مورخ 1394/03/23 به گواهی دفترخانه 132 اصفهان 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1799 حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان 
فقدان سند مالکيت

1/207 شماره صادره: 1396/43/352408-1396/1/21 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 2030 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 36212 در صفحه 544 دفتر امالک جلد 320  به نام فاطمه شــهبازی 
تحت شماره چاپی مسلسل 2/537479 صادر و تسلیم گردیده است، سپس آقای عباس 
طاهری آفارانی طبق وکالت نامه شــماره 80743 مورخ 1395/11/18 دفترخانه 108 
اصفهان از طرف مالک با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20357 مورخ 1394/03/23 به گواهی دفترخانه 132 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1800 حیدری رئیس ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان 
فقدان سند مالکيت

1/208 شماره صادره: 1396/43/352422-1396/1/21 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 2030 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 
14 اصفهان ذیل ثبت 36213 در صفحه 541 دفتر امالک جلد 320  به نام حسین شیروانی 
تحت شماره چاپی مسلسل 2/537478 صادر و تسلیم گردیده است، سپس آقای عباس 
طاهری آفارانی طبق وکالت نامه شــماره 80743 مورخ 1395/11/18 دفترخانه 108 
اصفهان از طرف مالک با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20357 مورخ 1394/03/23 به گواهی دفترخانه 132 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1801 حیدری رئیس 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

اعضاي خانواده اي 
که به بهانه تفریح 

یا مسافرت در 
گردشگاه سیاسرد 

به دور هم جمع 
مي شوند در 

سبد وسایل آنها 
شیشه هاي قلیان 

خود نمایي مي کند 
گویي در برنامه 

تفریحي آنها همیشه 
جاي خاصي دارد.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۵۲ مدرسه با مشارکت خیران در چهارمحال 
و بختیاری احداث می شود.بیژن حیدری اظهار داشت: سال 
گذشته ۳۶ میلیارد تومان توسط خیران حقیقی و حقوقی از 
جمله بنیاد علوی، بنیاد مستضعفین و بنیاد برکت در استان 

چهارمحال و بختیاری جذب شد.

وی با بیان اینکه بیشترین کمک ها توسط خیرین در طول 
تاسیس اداره کل نوسازی توســعه و تجهیز مدارس استان 
در ســال ۹۵ بوده است، افزود: سال گذشــته 7۰ مدرسه با 
مشــارکت خیران کلنگ زنی و به بهره برداری رســیدکه 
از این مجموع ۵۲ مدرســه مربوط به مناطــق محروم و کم 
برخوردار است.مدیرکل نوسازی توســعه و تجهیز مدارس 

چهارمحال و بختیــاری تصریح کــرد: روز ۲۹ فروردین ماه 
سالجاری جشنواره ملی و استانی با هدف تجلیل از خیرین و 
با حضور مسئوالن کشوری برگزار خواهد شد.حیدری عنوان 
کرد: تا پایان ســال ۹۴ تعداد ۲۹۵ پروژه با مشارکت خیرین 
مدرسه ساز در چهارمحال و بختیاری ساخته شد.وی با توجه 
به اینکه سال گذشته شش میلیارد تومان در راستای تجهیز 
سیستم گرمایشی استاندارد مدارس هزینه شد، گفت: ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای مجهز کردن تمامی مدارس سطح استان 

به سیستم گرمایشی استاندارد نیاز است.

مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری:

احداث 5۲ مدرسه با مشارکت خیران در چهارمحال و بختیاری
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پیشنهاد سر دبیر: 
ادامه روزهای خوب شجاع در نصف جهان

درحاشیه جنگ لفظی علی دایی و علی کریمی ادامــه دارد. بعد از آنکه دایی در 
کنفرانس خبری بعد از بازی نفت و فوالد، همبازی سابقش را به خاطر 
انتقاد از او بابت جذب »سپانوویچ« و حمایت دایی از نوراللهی و عالیشاه، 
فردی کینه ای خطاب کرد، نوبت به کریمی رسیده تا با لحنی تند پاسخ 
صحبت های دایی را بدهد. کریمی در صفحه اینســتاگرامش با اشاره 
به حرف های دایی درباره غیرفوتبالی ها خطاب به او نوشــته: »میشه 
غیر فوتبالی های مسئله دار رو معرفی کنی تا مردم بهتر بشناسن!؟آیا 
همین غیر فوتبالی ها قراردادهای آن چنانی به تو ندادن!؟اگه فوتبالی 
بودن که اینجور قراردادها نمیدادن به تو! فوتبالی هم کم نداشتیم که 
کارایی که کردن ، خیلی ها نکردن یا نتونستن، نظیر مهندس صفایی 
فراهانی، نظیر دکتر طاهری . ما منتظر معرفی غیر فوتبالی ها مســئله 
دار هستیم، هیچ جا نمیریم همین جا هســتیم!در ضمن با اینکه اهل 
تلویزیون نیســتم ولی حاضر به مناظره در هر برنامه ورزشی هستم و 
با کمال میل می پذیرم. ببخشــید که با قهرمانی امسال تیم دیگه حاال 
حاال ها دستت نمیرسه به نیمکت این تیم ولی نگران نباش از اون غیر 
فوتبالی ها مسئله دار زیاد هستن ، دخیل ببند که بیان دوباره تا بتونی با 
قرار داد آنچنانی بشینی روی نیمکت. در ضمن اینو واسه کسایی میگم 
که فکر میکنن  من دنبال پست مقام هســتم توی این فوتبال، به هیچ 
وجه من رو توی این فوتبال نمی بینید تا روزی که یه فرد دلسوز باال سر 

این فوتبال باشه که فکر می کنم به سن من یکی قد نده«

 ســرمربی تیم ملی والیبال ایــران نام
 20 بازیکــن را بــرای حضــور در 
 اردوی تیم ملی اعالم کرد که نام 
3 بازیکــن اصفهانــی در آن به 
چشــم می خورد. امیــر غفور، 
و  معنوی نــژاد   محمد جــواد 
مســعود غالمی، بازیکنان دعوت 
شــده از اصفهان بــه اردوی تیم ملی 
هســتند که از روز گذشــته در اردوی تیم 
ملی حاضر شدند. این اردو به مدت 10 روز برگزار می شود و ایگور 
کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال، بر اساس تمرینات، لیستی 
از 17 یا 18 بازیکن را برای حضور در لیگ جهانی والیبال انتخاب 
می کند. تیم ملی والیبال ایران در سال 2017 در چهار رویداد لیگ 
جهانی، قهرمانان قاره ها، قهرمانی آســیا و انتخابی جهان شرکت 
می کند و سال شلوغ و پر فشاری را دارد. اســامی کامل بازیکنان 

دعوت شده به تیم ملی والیبال به شرح زیر است:
 ســعید معــروف، محمد طاهــر وادی، فرهــاد ســال افزون، 
جواد حســین آبادی، رضا قرا، امیــر غفور، فرهاد نظری افشــار، 
فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادی پور، محمد جواد 
معنوی نــژاد، محمد موســوی، عــادل غالمی، ســامان فائزی، 
 مســعود غالمی، مهدی مرندی، مصطفی حیدری، پوریا فیاضی، 

علی شفیعی و محمد فالح.

واکنش کریمی به صحبت های دایی:

 دعوت به مناظره

سرمربي تیم ملي والیبال اعالم کرد:

حضور 3 بازیكن اصفهاني در اردوي 
تیم ملي والیبال

این مطلب مروری اســت بر حضور افرادی از جامعه 
ورزش در انتخابات ریاست جمهوری.

تا دو روز گذشــته درهــای وزارت کشــور بر روی 
 داوطلبــان بــاز بود تــا هرکســی که مــی خواهد

)فارغ از جنســیت یا ســن( خود را نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری بکند. ایــن وزارتخانــه اما روز 
 پنجشــنبه پذیرای یک شــخصیت ورزشــی برای 
ثبت نام در انتخابات بود.سید مصطفی هاشمی طبا 
که طی ســال های 1372 تا 1380 ریاست سازمان 
تربیــت بدنــی را برعهده داشــت، بــرای انتخابات 
 دوره دوازدهــم ریاســت جمهوری ثبت نــام کرد. 
هاشــمی طبا مدتی هم رئیس کمیته ملی المپیک 
و مشاور محمود گودرزی)وزیر ســابق ورزش( بود. 
نکته جالب در مورد هاشمی طبا این است که او قبال 
ســابقه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
را داشته است. در ســال 80 او یکی از 10 کاندیدای 
تایید صالحیت شده توسط شــورای نگهبان بود که 

در نهایت توانست فقط 28 هزار رای بدست آورد.
حســن غفوری فرد یکی دیگر از افراد جامعه ورزشی 
کشور اســت که تجربه حضور در انتخابات را دارد. او 
که در دولت اول سازندگی ریاســت سازمان تربیت 
بدنــی را بر عهده داشــت، در ســال 80 وارد کارزار 
انتخابات شد و فقط با کســب 129 هزار رای،رقابت 

را به رئیس دولت اصالحات واگذار کرد.
امــا حضور ورزشــی ها در ســال 84 رنــگ و بویی 
جدی تر به خود گرفت. در ایــن دوره جامعه ورزش 
دارای دو کاندیدا در انتخابات بود. یکی از این دو نفر 
رد صالحیت شــد و دیگری پا به عرصه رقابت های 

انتخاباتی گذاشت. 
محســن مهرعلیزاده کــه در حال حاضر ریاســت 
فدراســیون جهانــی ورزش هــای زورخانــه ای را 
برعهــده دارد، در دولــت دوم اصالحــات، رئیــس 
ســازمان تربیت بدنی بود و در نهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، با کســب حدود 1 میلیون رای 
نتوانست به موفقیت برسد.دومین ورزشی حاضر در 
میدان انتخابات 84، کســی نبود جز ناصر حجازی. 
دروازه بان افســانه ای اســتقالل و تیــم ملی برای 
شرکت در انتخابات نام نویسی کرد ولی صالحیتش 

توسط شورای نگهبان رد شد.
حجازی هنگام ثبت نام گفت که اگر تایید شــود 30 
میلیون رای مــی آورد.اتفاقی که البتــه هرگز برای 

ناصرخان رخ نداد. 

 به بهانه ثبت نام چهره های ورزشی در انتخابات 
ریاست جمهوری؛

ورزشی ها هم آمدند

فضای مجازی

اتفاق روز

خبر روز

فوتبال جهان

بازیکن تیم فوتبال سپاهان  پس از پیروزی مقابل تیم گسترش فوالد 
اظهار داشــت: بازی خیلی خوبی بود. با تغییراتی کــه در چند هفته 
اخیر داشــتیم هم جو عوض شده اســت و هم اینکه بازیکنان سبک 
جدیدی را تجربه می کنند کــه تا االن هم خوب جواب داده اســت.

عارف غالمی با اشــاره به اینکه ما جوانان از دســت رنج های عبداهلل 
ویسی هســتیم، عنوان کرد: تا جایی که در جریان هستیم کادر فنی 
جدید از ما راضی است. هم از کادر فنی گذشته و هم کادر فنی جدید 
تشکر می کنم. بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران در خصوص اینکه رقابت در دفاع راســت سپاهان سخت 
است و چند بازیکن خوب در این پســت داریم و در حال حاضر شما 
از همه جلوتر هســتی، گفت: مــا تالش خود را می کنیــم و این نظر 

سرمربی است که تصمیم می گیرد چه کسی در زمین بازی کند. 

مدافع تیم ســپاهان در بازی تیمش مقابل گسترش فوالد نیز توانست 
انتظارات را برآورده کند. شــجاع خلیل زاده روزهای پرتنشــی را در 
سپاهان تجربه کرد؛ او از ابتدای فصل مسائلی مختلفی درباره اش پیش 
آمد و گاهی سبب شد حواشی را تجربه کند اما در عین حال این مدافع 
توانســت از نظر فنی همواره خودش را در یک سطح مناسب نگه دارد. 
خلیل زاده در فصل جاری عملکرد خوبی برای سپاهان داشته و در چند 
بازی اخیر این تیم نیز به گواه مســئوالن سپاهان و کارشناسان یکی از 

بهترین نفرات طالیی پوشان نصف جهان بوده است.
بی تردید خلیل زاده در هفته های گذشــته نقــش زیادی در موفقیت 
ســپاهان داشــته اســت؛ او دیروز هم در خط دفاع مقابل مهاجمان 
گســترش فوالد نمایش خوبی به اجرا گذاشت و چند موقعیت خوب را 

از آبی پوشان تبریزی گرفت.

بازیكن تیم سپاهان:

دست رنج ویسی هستیم
ادامه روزهای خوب 

شجاع در نصف جهان

آندرانیک تیموریان و اســماعیل شــریفات نبرد جالب در بازی روز جمعه داشــتند. فوالد 
خوزستان و نفت تهران در دوئل قاضی و ساسان به تساوی 2-2 رسیدند اما این نبرد عالوه بر 
دوئل آقای گل های دو تیم و سرمربیان سابقا هم تیمی در تیم ملی، نبرد استقاللی های سابق 
هم بود. اسماعیل شریفات و آندرانیک تیموریان که در استقالل خاطرات مشترکی داشته اند 

و برد 3-0 برابر الریان یکی ازآنها بود در این بازی برابر هم قرار گرفتند.
صحنه زیر توسط عکاس باشگاه نفت ثبت شده، نبرد هوایی فیل و فنجان سابقا استقاللی را 

می بینیم، به یاد خاطرات مشترک در استقالل!

قاب روزمنهای فوتبال

دوره ریاســت محمدعلی شــجاعی در فدراسیون 
تیراندازی با کمان اوایل مهرماه ســال 95 به پایان 
رسید، اما وی همچنان بر مسند قدرت تکیه زده و به 
نظر می رسد مسئوالن وزارت ورزش نیز نمی توانند 

وی را از تخت ریاست به زیر بکشند!
محمدعلی شــجاعی از همــان زمــان ورودش به 
فدراســیون تیرانــدازی بــا کمان، حاشــیه های 
زیادی داشــت به طوری که با وجود روشــن شدن 
صحبت های کذبش در موارد مختلف بازهم از سوی 
وزارت ورزش حمایت می شد، اما این بار اتفاقی رخ 

داده که بسیار تکان دهنده است.
جعل امضا در خصوص برکناری صفایی رو شد!

زمانی که با دســتور محمــد عباســی، وزیر وقت 
ورزش، کریــم صفایــی از فدراســیون تیراندازی 
با کمان کنــار گذاشــته شــد، 2 نفــر از اعضای 
فدراســیون ایــران با امضــای جعلــی صفایی در 
نامه ای بــه فدراســیون جهانی اعــالم کردند وی 
اســتعفا کرده و انتخابات فدراســیون باید مجددا 

برگزار شــود. به دنبال همین جریان اساسنامه ای 
در اسرع وقت نوشته شــد و به تصویب فدراسیون 
جهانی هم رســید، امــا این اساســنامه هیچ وقت 
 مصوبه هیات وزیــران را نگرفت تا حــاال که حدود 
6 مــاه از زمــان پایــان دوره 4 ســاله شــجاعی 
 می گــذرد، اساســنامه ایــن فدراســیون بازهم 
مشکل ساز شــود.در ســال 94 تعدادی از اعضای 
مجمع فدراســیون تیرانــدازی با کمان با ارســال 
نامه ای به وزارت ورزش خواهان اصالح اساســنامه 
و برگزاری انتخابات شدند، اگرچه در زمان معاونت 
نصرا... ســجادی ثبت نام از نامزدها انجام و تاریخی 
برای برگزاری انتخابات مشخص شد، اما استعفای 
شــجاعی از خزانه داری کمیته ملــی المپیک همه 
معادالت را بهــم ریخت تا بار دیگــر وی به فعالیت 
خود در فدراســیون ادامه دهد. اما جریانی که اخیرا 
نگرانی هایی را بــرای وزارت ورزش به وجود آورده و 
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش به دنبال این است که 
اساسنامه ای جدید برای این فدراسیون نوشته شود، 

این است که جعلی بودن استعفای کریم صفایی در 
نامه ای که برای فدراســیون جهانی نوشته شده، رو 
شده و براساس رأی دادگاه دو نفر از این فدراسیون 
به دلیل جعل امضا با جریمه نقدی و حبس روبه رو 

شده اند.
نامه ســجادی به دو وزیر در خصوص ابطال 

انتخابات
نصرا... ســجادی، معاون ســابق ورزش حرفه ای و 
قهرمانی وزارت ورزش در زمان معاونتش در دو نامه 
به محمود گودرزی و مســعود سلطانی فر اعالم کرد 
ثبت نام از نامزدها در انتخابات ســال 92 بدون طی 
مراحل قانونی صورت گرفته اســت.حاال بعد از این 
اتفاقات و با اقدامات غیرقانونی شجاعی، صحبت از 
این است که اساســنامه این فدراسیون که ایرادات 
زیادی هم دارد دوباره نوشته شود.شجاعی به مدت 
2 سال به صورت غیرقانونی به عنوان فردی دوشغله 
فعالیت می کرد که بعد از فشــارهای زیاد مجبور به 
استعفا از خزانه داری شــد، اما باید دید بعد از 6 ماه 
باالخره وزارت ورزش در واکنش به تخلفات وی چه 

برخوردی خواهد داشت.

نبردهوایی فیل و فنجان به یاد پیراهن آبیاتفاقات تكان دهنده در فدراسیون تیراندازی با کمان

لی اولیویرا روز جمعه  دوئل  برابر هم وطن برزیلی اش دخسوس 
را با پیروزی به پایان رسانید.

روز جمعه  جدال ســپاهان و گســترش فــوالد، درواقع دوئل 
 دو گلر برزیلی در نقش جهــان بود، دو دروازه بانی که توســط 

عبدا... ویسی به فوتبال ایران معرفی شدند.
 فرناندو دخســوس با 17 کلین شــیت فصل قبلــش از عوامل 
قهرمانی تیم ویسی بود اما لی اولیویرا نتوانست امسال با سپاهان 

بدرخشد و ویسی را در میانه راه از خود جداشده دید.
 روز جمعه اما برنــده دوئل لی بــود، دروازه بانی کــه در بازی 
برابر فوالد هم عملکرد درخشانی داشــت و البته خسوس شاید 

بدشانس بود چرا که شوت حاج صفی غیر قابل مهار بود.

  روز جمعــه نفــت تهــران در بــازی کــه 
می توانست فوالد را شکست بدهد با این تیم 

به تساوی 2-2 رسید.  
محمد قاضی یک بــار از روی نقطه پنالتی و 
یک بار هــم در جریان بازی دروازه احســان 
مرادیان را باز کرد تا با 12 گل به صدر جدول 
نزدیک تر شــود اما ساســان انصاری هم در 
 این بازی دو گل زد تابه تنهایی صدرنشــین

 شــود.  قاضی در پایان بازی گفت که منتظر 
فرصت برای کســب عنوان آقای گلی خواهد بود، عنوانی که برای کســب آن البته 

شانس دارد.

دن گاســپار، مربی گلرهای تیم ملی فوتبال ایــران بعد از یک دوره 
غیبــت در اردوی این تیم به خاطر مشــکالت به 
وجود آمده با کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی 
تیم ملی دوباره به تیم ملی بازخواهد گشت. نکته 
قابل توجه اینکه دن گاسپار در اردوی نوروزی تیم 
ملی کشــورمان به خاطر همین دالیل )که البته 
هیچگاه در خصوص آنها شــفاف ســازی صورت 
نگرفت( غایب بود . حاال به نظر می رســد با باقی 
ماندن دن گاســپار در تهران و حضور فعال وی در 

اردوی تیم های لیگ برتری ایــن مربی مورد عفو کارلوس کی روش 
قرار گرفته است.

یار قدیمی کی روش به تیم ملی بازگشت؟نیم نگاه قاضی به کفش طاللی ، برنده جدال منتخبین عبدا...!

11
جایزه علی اصغر حســن زاده، ملی پوش 
فوتســال ایران که به عنوان بهترین 
بازیکن ســال 2016 آسیا انتخاب 

شد، امروز به وی اهدا می شود.
علی اصغر حســن زاده در ســال 
2016 از ســوی کنفدراســیون 
فوتبال آســیا به عنــوان بهترین 
بازیکن سال فوتسال آســیا  انتخاب 
شد ولی به خاطر سیاست های AFC، جوایز 
  AFC .فوتســالی ها در مراسم بهترین های آســیا تقدیم نمی شود 
دو سالی است که جوایز بهترین های فوتســال را به کشورمان می 
فرستد و یا با حضور نمایندگانش در اولین تورنمنت پیش رو، جوایز 

را تحویل می دهند. 
جایــزه حســن زاده هــم امســال بــه فدراســیون فوتبــال 
توســط  امــروز  و  اســت  شــده  داده  تحویــل   ایــران 
علی کفاشیان ، نایب رئیس فدراســیون فوتبال و رئیس دپارتمان 
 فوتسال کنفدراســیون فوتبال آســیا به این ملی پوش ایران اهدا

 می شود. 

جایزه بهترین بازیكن فوتسال 
آسیا امروز اهدا می شود

ستاره اسپانیایی تیم فوتبال رئال مادرید 
در مورد اهدافش بعد از خداحافظی 
از دنیای فوتبــال صحبت کرده 
است.سرخیو راموس، مدافع تیم 
فوتبال رئال مادرید دوست دارد 
پــس از بازنشســتگی همچنان 
ارتباطش با دنیای فوتبال را حفظ 
کند. رامــوس در این خصوص اظهار 
داشــت: دوســت دارم مربیگری کنم. در 
حال حاضر چنین گزینه ای را رد نمی کنم چــرا که مربیگری به 
ذات من خیلی شبیه است. قطعا بعد از بازنشستگی هم به فوتبال 
مرتبط خواهم بود و اگر بتوانم مربی شوم چرا که نه. این یک چالش 
برای من خواهد بود چون داســتانش با بازی کردن متفاوت است. 
راموس یکی از بازیکنان متعصب تیم فوتبال رئال مادرید محسوب 
می شــود که گل های مهم و تاریخی زیادی در ســال های اخیر 
برای تیمش به ثمر رسانده اســت. وی یکی از مدافعان برتر تاریخ 
و محبوب رئال مادرید اســت که طرفداران خاص خودش را دارد. 
بازیکنی که با انتقال از تیم سویا در دوران جوانی یکی از گران ترین 
خریدهای رئــال مادرید در آن زمان بــود. وی ابتدا به عنوان یک 
مدافع چپ شناخته می شد اما با تغییر پســتش به عنوان مدافع 
وسط موفقیت های زیادی را به دســت آورد و حاال در رئال مادرید 

به عنوان کاپیتان اصلی باشگاه شناخته می شود.

راموس: 

دوست دارم مربیگری کنم

آیا داوران ایران واقعا به قضاوت درست اهمیت نمی دهند؟ 
مطمئنا این طور نیست وگرنه فردی مانند علی رضا فغانی 
به عنوان یک داور ایرانی نمی توانســت به آن درجه برسد 
که ســه فینال مهم فوتبال دنیا - جام ملت های آسیا، جام 
باشــگاه های جهان و المپیک - را ســوت بزند. همین طور 
حســن کامرانی فر، محســن ترکی و دیگرانی که عملکرد 
خوبی در دنیای داوری داشته اند. پس رمز این تصور درباره 
داوران چیســت و چرا در لیگ داخلی ایران درصد اشتباه 

داوری بسیار باالتر از دیدارهای بین المللی است؟
درباره عملکرد داوران در لیگ برتر اگر فقط به همین فصل 
جاری نگاه کنیم، خواهیم دید که شاید تنها یک یا دو هفته 
از فصل شــانزدهم بدون اشــتباه تاثیرگذار داوران برگزار 
شده باشد. در بیشتر هفته ها پنالتی های سوخته یا اشتباه 
گرفته شــده، گل های صحیحی که مردود شده یا گل های 
مردودی که درست انگاشته شده، خطاها و کارت های زرد و 
قرمز اشتباه از جیب خارج شده یا نشده و اشتباه های دیگر 
وجود داشــته و صدای تیم ها را درآورده است. هیچ تیمی 

در لیگ برتر نیست که نسبت به داوری ها بی موضع باشد؛ 
تیم ها یا از داوری لطمه دیده اند یا سود برده اند. البته آنها که 
از اشتباه داوران بهره برده اند بعد بازی صدایشان درنیامده و 
فقط وقتی داد و بیداد کرده اند که سوت داور به ضررشان به 

صدا درآمده است.
قوانین داوری روز به روز در حال تغییر است و هر چند وقت 
یک بار تفســیر کمیته داوران فدراســیون جهانی فوتبال 
)فیفا( از عبارات متفاوت از قبل می شــود. خطای هند یک 
روز به نوعی تفسیر می شــود و روز دیگر، تفسیر متفاوتی 
دارد، همین طور اســت درباره آفســاید، پنالتی، اخطار و 

اخراج، قوانین بازی و غیره.
در فصل جدید لیگ برتر هم قوانین داوری تغییراتی داشت 
و داوران ملــزم بودند که قوانین جدیــد را اعمال کنند. اما 
شاید دلیل اشتباه زیاد داوران  این است که یک داور ممکن 
است اصال نسبت به قوانین جدید اطالع نداشته باشد یا در 
کل اطالعات داوری اش ناقص باشــد. ضمن این که برخی 
از داوران لیگ برتری آشــکارا در این کار مشــکل دارند و 

نقاط ضعف بزرگی مثل اضافه وزن یا عدم آگاهی از قوانین 
دارند و همین هم باعث شــده که تقریبا در همه بازی هایی 
که قضاوت کرده اند مشکلی ایجاد شود. حسن کامرانی فر از 
زمانی که وارد گود مدیریت سازمان داوری شد، ادعا کرد که 
می تواند مشکالت را حل کند و راه حل را هم در جوانگرایی 
دید اما هر چه اندیشــه او خوب بود، در عمل با ضعف های 
زیادی همراه شد. جوانگرایی زمانی جواب می دهد که افراد 
بانفوذ و برخی پیشکســوتان نتواننــد در چیدمان داورها 
و انتخاب داورهای جوان اعمال نظر کننــد و آن چه خود 
می خواهند را بــه دپارتمــان داوری بقبوالنند. همچنین 
همان طور که کامرانی فر باسابقه و باتجربه در راس دپارتمان 
قرار گرفته، همکارانش در این اداره باید افراد قوی و توانمند 
باشــند. نقطه ضعف دیگر جامعه داوری ایــران، نقدپذیر 
نبودن و منتقد نداشتن اســت. در دوره های مختلف - چه 
زمانی که کمیته داوران همه کاره داوری بود و چه از زمانی 
که دپارتمان به کمیته اضافه شده اســت - کسانی که در 
راس داوری بوده اند، نقدپذیر نبوده اند و هر چه کارشناسان 
از اشــتباه های داوری می گفتند، آنها نمی پذیرفتند و فقط 
تالش می کردند که داوران را از هر اشــتباهی دور بدانند و 

خود را به ندیدن بزنند.
در ســوی دیگر، جامعــه داوری ایــران تعــدادی منتقد 
همیشگی دارد که تا وقتی سر کار نیستند انتقاد می کنند 
و همه چیز را ســیاه می بینند و تا پستی می گیرند و حقوق 
چند میلیونی از ســوی فدراســیون به آنها داده می شود، 
ناگهان همه چیز سفید می شود و دیگر هیچ انتقادی از آنها 

شنیده نمی شود تا وقتی دوباره از کار بیکار شوند.
جامعــه داوری فوتبــال ایران بــرای خــروج از وضعیت 
بحرانی باید در گام نخســت، برخی از داوران را که درصد 
اشتباه های شــان زیاد اســت - بدون توجه به معرف  آنها و 
نسبت فامیلی یا دوستی شــان با فالن داور قدیمی یا مدیر 
- کنار بگذارند و در گام دوم، داوران باقی مانده را که توانایی 
دارند، آموزش دهند و اعتماد به نفس آنها را باال ببرند. قطعا 
گنار گذاشــتن داورهای ضعیف بدون تعارف و رفیق بازی، 
انگیزه آنهایی که می مانند را بیشتر می کند. در گام بعدی، 
باید داوران جوان تــر را که اکنون در لیگ هــای پایین تر 
حضور دارند، به تدریج پای کار آورد و با سرمایه گذاری روی 
آنها آینده داوری را تامین کرد. در غیر این صورت، روزی که 
فغانی ها از داوری خداحافظی کنند، دیگر کسی را نخواهیم 
داشت که با فهرســت کردن موفقیت های بین المللی اش، 

ضعف داخلی مان را پوشش دهیم.

ناآگاهی یا ترس؛ 

دلیل اشتباه های مکرر داوران در لیگ برتر چیست؟

هر ســال که از برگزاری لیگ برتر فوتبال در ایران می گذرد، میزان اشتباه های داوری افزایش می یابد و هر 
روز، اعتراض ها به داوری بیشتر می شــود. دلیل این اشتباه روزافزون چیست؟ چرا داوران ایرانی نسبت به 
»قضاوت صحیح« حسایســت کافی ندارند و طوری رفتار می کنند که به نظر برسد برای شان مهم نیست 

داوری درستی دارند یا نه؟

قطعا گنار 
گذاشتن 

داورهای ضعیف 
بدون تعارف 
و رفیق بازی، 

انگیزه آنهایی که 
می مانند را بیشتر 

می کند
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پیشنهاد سردبیر: 
یک هفته رایگان با TAP30 در اصفهان

محیط زیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

مسیر BRT خیابان جی تا 15 روز 
آینده به بهره برداری می رسد

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان عنوان کرد:

افزایش مساحت مناطق تحت 
مدیریت محیط زیست اصفهان 

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
»مســیرهاي خط ســامانه اتوبوس هاي تندرو مقدمــه اي براي 

راه اندازي تراموا در آينده است«.
علیرضا صلواتی ادامه داد: »مردم بايد بدانند خودرو ديگر وســیله 
رفاه نیست و همه بايد در سیاست های فرهنگی خود تجديد نظر 
کنند«.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در ادامه 
يادآور شــد: »طرح زوج و فرد از 15 فروردين ماه سال جاری بار 
ديگر آغاز به کار کرده و از طريــق دوربین های ثبت تخلف اعمال 
قانون انجام می شود«.وی با اشــاره فعال بودن دوربین های ثبت 
تخلف سرعت در ســطح بزرگراه ها و معابر شــهری، يادآور شد: 
»با نصب اين دوربین ها شــاهدکاهش چشمگیر میزان تصادفات 

رانندگی و تلفات ناشی از آنها هستیم«.
صلواتی از بهره برداری مســیر BRT خیابان جی تا 15 روز آينده 
خبر داد و گفت: »با توجه به اينکه يکی از مشــکالت همیشــگی 
شــهرهای پر جمعیت معضل ترافیک اســت، احداث مسیرهای 

BRT در جهت کاهش ترافیک بسیار مؤثر خواهد بود«.
وی با بیان اينکه در شــهر اصفهان بعضی از تمهیدات ترافیکی و 
اصالح های هندسی در حال انجام اســت، افزود: »در حال حاضر 
خیابان شیخ بهايی از محور شرق به غرب به صورت يکطرفه است 
و تردد خوردوها در خیابان منوچهری بــه صورت دو طرفه انجام 

می شود«.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ايــن نويد را به 
شــهروندان داد که طی چنــد روز آينده خیابان شــهید آيت ا...   
خراســانی) ادامه خیابان فرشادی از باغ گلدســته تا استانداری( 
به بهره برداری می رســد.وی تاکید کرد: »همه اين اقدامات نويد 

بخش ايجاد ترافیک آرام و روان در شهر اصفهان خواهد بود«.

مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان در گفت وگويی 
بــه مجموعه اقــدام های اثر بخــش محیط زيســت طبیعی و 
برنامه های اين اداره در ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفت: 
»براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زيست در اسفند 
ماه 1۳۹5، منطقه امن پناهگاه حیات وحش موته به پارک ملی 
و منطقه شــکار ممنوع يخاب در شهرستان آران و بیدگل نیز به 

عنوان پناهگاه حیات وحش ارتقا يافت«.
حمیــد ظهرابی گفت: »حــدود ۲۷1 هزار هکتار به مســاحت 
مناطق تحت مديريت حفاظت محیط زيســت استان افزوده و 
نسبت مناطق حفاظت شده نیز 5/۲ درصد اضافه شده است؛ در 

مجموع 11 درصد مساحت استان بالغ شده است«.
وی به سرشماری ســاالنه حیات وحش شــاخص استان اشاره 
کرد و افزود: »پس از برنامه ريزی و برگزاری جلسات هماهنگی، 
برنامه سرشماری حیات وحش شاخص استان در بازه زمانی 1۰ 

آبان تا ۲ دی ماه 1۳۹5 انجام شد«.
مديرکل حفاظت محیط زيســت اســتان اصفهان افزود: »اين 
برنامه با حضور کارکنان محیط زيست طبیعی و يگان حفاظت 
محیط زيســت اســتان همانند ســال قبل با مشــارکت فعال 
سازمان های مردم نهاد زيســت محیطی،کوهنوردان، همیاران 
محیط زيســت و عالقه منــدان به طبیعت و حیــات وحش در  
هشت منطقه اجرا شــد«. ظهرابی گفت: »بر اساس سرشماری 
انجام شده در بیشــتر مناطق افزايش نســبی تا قابل توجهی از 
جمعیت گونه های شاخص نسبت به ســال قبل مشاهده شده 
اســت«. وی افــزود: »در برخی مناطــق از جمله پــارک ملی 
کاله قاضی به دلیل بحران شديد خشکســالی اقداماتی از جمله 
تغذيه دستی، سم پاشــی برای مقابله با بیماری ها، استفاده از 
داروهای تقويتی در مناطق صورت گرفته است و بر اساس آمار 
حاصله، همچنــان باالترين جمعیت حیات وحش شــاخص در 

پناهگاه حیات وحش موته به ثبت رسید«.
مديرکل حفاظت محیط زيســت اســتان اصفهان با اشــاره به 
سرشماری پرندگان در اســتان نیز گفت: »بر اساس سرشماری 
انجام شــده در زيســتگاه های مختلف پرندگان مهاجر آبزی و 
کنار آبزی تعــداد کل 1۰هزار و 65۰ قطعــه از ۳۸ گونه پرنده 
در سايت های سرشماری به ثبت رســید که نسبت به آمار سال 
1۳۹۴ يعنــی ۹16۴ قطعه حــدود 1۳درصد افزايش داشــته 
اســت«.ظهرابی از افتتاح پاســگاه محیط بانی و مرکز مديريت 
تاالب بین المللی گاو خونی در ارديبهشــت ماه آتی خبر داد و 
گفت:» در اين زمینه با مشارکت فعال و اثر بخش دانشگاهیان، 
جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد زيست محیطی و دستگاه 
ها و نهادهای مرتبط دولتی و ســازمان حفاظت محیط زيست، 
هشت کارگاه تدوين برنامه مديريت زيست بومی و يک نشست 
مشــترک با اســتان چهارمحال و بختیاری برگزار شــد که هم 

اکنون اين برنامه در مراحل نهايی سازی قرار دارد«.

شهرداری

بامسئوالن

میالد منشی پور با بیان اينکه در شــهرهای بزرگی مثل 
تهران و اصفهــان که ترافیک، آلودگی هوا و ســرعت کار 
مهم تلقی می شود ايجاد بسترهای استفاده از تکنولوژی 
می تواند کمک کننده باشــد، افزود: آنچه بررســی ها از 
ابتدای فعالیت اين سیستم تاکنون نشــان می دهد اين 
اســت که 5۰ تا 6۰ درصد ظرفیت اين مجموعه ها بیشتر 
در شهرها مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی حرکت های 
اين چنینی از نظر اقتصادی بسیار به صرفه محسوب می 

شود و اقتصاد مقاومتی را عینیت می بخشد.
مديرعامل شــرکت دانش بنیان فناوری و دانش آرامیس 
)TAP30( ادامــه داد: امروز و پس از گذشــت 11 ماه از 
شروع فعالیت شرکت 1۰۰ نفر پرســنل در اختیار داريم 
که اکثر آنها دانش آموختگان دانشــگاه های بزرگ ايران 
هســتند،همچنین در حال حاضر ۴۰ هزار راننده )سفیر( 
در سطح شهر تهران داريم و 1.5 تا ۲ میلیون نفر مشتری 

ثابت ما را همراهی می کنند.

منشی پور با اشاره به اينکه اصفهان پس از تهران دومین 
شهری است که تپسی در آن راه اندازی شده است چراکه 
کرج به دلیل نزديکی بــه تهران جزئی از آن محســوب 
می شــود، گفت: انتخاب اصفهان به اين علت است که از 
نظر تصمیمات شهری و ترافیکی در کشور پیشرو است و 
حتی از تهران هم پا را فراتر گذاشته و چون چنین تفکری 
در سطح اين شهر وجود دارد معتقد هستیم که روش های 
نوين در آن ســريع تر جواب مــی دهد. وی با اشــاره به 
اينکه در تهران امروز رانندگان تاکســی و مسافران از اين 
نرم افزار رضايت کامل دارند چــون برای آنها يک فعالیت 
برد - برد اســت، ادامه داد: يک راننده آژانس يا تاکسی در 
تهران در هر ســاعت فقط می تواند نصف سفر انجام دهد 
و برای انجام يک سفر بايد دو ســاعت وقت بگذارد، اما با 
تپسی طبق برآوردها در تهران يک راننده در يک ساعت، 
1.۴ سفر انجام می دهد و اين موضوع موجب درآمدزايی 
بیشتر می شود و در نتیجه راننده هزينه کمتری می گیرد 

چون مسافر بیشتری جابه جا می کند. 
مديرعامــل شــرکت دانــش بنیــان فنــاوری و دانش 
آرامیس)TAP30( با اشــاره به چگونگی اســتفاده از نرم 
افزار تپسی گفت: اين شــرکت دو نرم افزار طراحی کرده 
که يکی در اختیــار رانندگانش قرار مــی گیرد و ديگری 
در اختیار عموم که می توانند از کافه بــازار و گوگل پلی 
برای سیســتم عامل اندرويد و از اپ استور برای سیستم 
عامل ای او اس دانلود کنند. منشــی پور با اشاره به اينکه 
هفته گذشــته ناوگان ما در اصفهــان ۳۰۰ راننده جذب 
کرده اســت، افزود: طی يک ماه آينده يک ناوگان با هزار 

راننده در ســطح شهر اصفهان 
خواهیم داشــت. وی با اشاره 
بــه اينکــه در اين سیســتم، 
رانندگان مدام توسط مسافران 
پااليش مــی شــوند و آنهايی 
که از ۰-1۰ نمــره ۸ به باال را 
بگیرند در ناوگان باقی خواهند 
مانــد، تصريــح کرد: مــا در 
خصوص مســائل کیفری هیچ 
مسئولیتی را قبول نکرده ايم، 
اما در خصوص مسئولیت های 
صنفی تمــام ضوابط و قواعد را 

رعايت خواهیم کرد.
مديرعامــل شــرکت دانــش 
دانــش  و  فنــاوری  بنیــان 
آرامیس)TAP30( با اعالم اين 
خبر که تپسی از هفته آينده از 
ماشین های لوکس تر در تهران 

اســتفاده خواهد کرد و همچنین تاکســی بانوان را برای 
شهروندان تهرانی در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: در 
اصفهان نیز اين دو امکان پس از تهران راه اندازی خواهد 
شد. منشــی پور تاکید کرد: اين نرم افزار برای شهروندان 
اصفهانی اواخــر هفته به مدت يک هفتــه رايگان خواهد 
بود. همچنین هادی ســجاديان مدير عملیات تپسی در 
اصفهان اظهار کــرد: امروز ناوگان مــا در اصفهان چیزی 
حدود ۳۰۰ راننده فعال دارد و طبق برآوردهای تا کمتر از 
يک ماه آينده اين ناوگان به يک هزار راننده خواهد رسید. 
وی ادامه داد: شرکت تمام سطح شهر اصفهان را پوشش 
خواهد داد، اما قطعا در ابتدای راه تپســی در مکان هايی 
که درخواست بیشتری داشته باشــند، فعالیت بیشتری 

خواهد داشت.

انتخاب اصفهان  به 
این علت است که 
از نظر تصمیمات 

شهری و ترافیکی در 
کشور پیشرو است  و 
حتی از تهران هم پا 

را  فراتر گذاشته

مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری و دانش آرامیس  خبر داد:

یک هفته رایگان با TAP30 در اصفهان
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان:  

خودروهای فرسوده حق تردد 
در کالن شهرها را ندارند

رئیس پلیس راهــور شهرســتان اصفهــان  درباره 
ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کالن شهرها 
گفت:  بر اســاس دســتور العمل ابالغی از  راهور ناجا 
خودرو هايی که در سن فرسودگی باشند برابر مصوبه 
هیات وزيران حق تردد در کالنشــهرها را ندارند و به 
استناد کد ۲1۷۳ مبلغ 5۰ هزار تومان به ازای هر مورد 

ترددشان اعمال قانون می شوند.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی با اشاره به سن فرسودگی 
خودروها می گويد: ســواری های شخصی که از سال 
تولید آنها ۲۰ سال گذشته باشد در سن فرسودگی قرار 
می گیرند و سواری های دولتی 15 سال، سواری های 
تاکسی و کار 1۰ ســال، مینی بوس 15 سال، اتوبوس 
درون شهری 1۰ سال،  اتوبوس برون شهری 15 سال، 
کامیون های کشــنده ۲5 ســال، وانت ها 15 سال، 
موتور سیکلت 1۰ سال  و ساير وسايل نقلیه باربری  و 
مسافربری ۲5  سال اســت که به استناد) بند ج( ماده 
1۴ و تبصره ذيل آن هیات وزيران  ســن فرســودگی 

خودرو ها مشخص شدند.
اين مقام انتظامی تصريح کرد: سن فرسودگی شامل 
همه وسايل نقلیه می شود و اين موضوع وابسته به نوع 
کاربری وسیله است. مثال: تاکسی، کامیون، وانت و يا 
مینی بوس هايی که بیشتر در حالت کاربری هستند، 
فرسودگی بیشتری دارند. خودرو هايی که بیشتر در 
خدمت نــاوگان حمل ونقل عمومی اند، تاکســی ها، 
اتوبوس ها و  مینی بوس ها سن فرسودگی شان زودتر 
خواهد بود. تاکســی ها مدام در معابــر در حال نقل و 
انتقال مسافران هســتند، اما سواری های شخصی در 
پارکینگ منازل اند و ســفرهای درون شهری و برون 
شــهری کمتری دارند. فعالیــت خودروهای عمومی 
بیشتر بوده و سن مفیدشان کمتر شده و زودتر به سن 

فرسودگی می رسند.
رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان بــا تاکید به 
اين نکته که اعمال قانون در دسترســی به هوای پاک 
و کاهش ترافیک بسیار موثر است،  بیان کرد: با توجه 
به اينکه از ابالغ اين دســتور سه ماه می گذرد، به طور 
يقین برخورد قاطعانه در اين زمینه در کاهش آلودگی 
هوای کالنشهرها تاثیر زيادی خواهد داشت و عالوه بر 
کاهش ترافیک موجب دسترسی به هوای پاک و سالم 
می شود.به گفته سرهنگ چلمقانی، خودروهايی که 
دارای سن فرسودگی اند، بیشــترين آلودگی را برای 

هوای کالنشهرها دارند. 

رئیس شورای شــهر در جلســه علنی  ديروز 
شــورای شــهر اصفهان روز ارتش را گرامی 
داشــت و اظهار کرد: دشــمن درصدد بود تا 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ارتش را از بدنه 
ملت جدا کند ولی آنان همچنــان تا به امروز 

پشتیبان انقالب و مردم هستند.
رضا امینی در ادامه صحبت های خود با اشاره 
به نزديکی انتخابات دوازدهمین دوره رياست 
جمهوری، پنجمین دوره شــوراهای شــهر و 
روستا و اولین میاندوره ای مجلس دهم گفت: 

اين انتخابات برای ايران بسیار مهم اســت و بايد به شاخصه های 
نامزد اصلح در کالم رهبر معظم انقالب توجه کرد.

رئیس شورای شهر اصفهان افزود: توان کار اجرايی، دارا بودن نقاط 
مثبت امروز رئیس جمهور منهای نقاط ضعف، با برنامه، مردمی و 
با تدبیر و قانونمدار، تالش گر در راســتای مسائل مادی و معنوی 
کشــور، باعزم، مومن انقالبی و جهادی از جمله شاخصه های يک 

نامزد انتخاباتی در کالم رهبر معظم انقالب است.
امینی خاطر نشــان کرد: همچنیــن حرکت در مســیر انقالب، 
مقاوم در برابر دشــمنان نظام و انقالب، با تدبیر و با همت، متوجه 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتی، عدم حاشــیه داشــتن، دادن 
شعارهای مطابق با کشور و دوری از ريخت و پاش های تبلیغاتی از 

ساير ويژگی های يک نامزد اصلح است.
وی در ادامه صحبت های خود افزود: از همکاران خود درخواســت 

دارم در ايــن ايــام شــئونات اســالمی را رعايت و بــه تخريب 
دســتاوردهای نظام، شــهرداری و شــورای شــهر نپردازند و با 

برنامه های خود آنان را زير سوال نبرند.
امینی گفت: هر نامزدی که قصد ورود به شــورای شهر را دارد بايد 
به طور صادقانه خود را به مردم معرفی کند و بداند که مردم در اين 

باره تصمیم می گیرند.
رئیس شورای شــهر اضافه کرد: اگر تخريب برخی از دستاوردهای 
شورا ادامه داشته باشد شورای شــهر هم از راه قانونی جلوی آن را 

خواهد گرفت و نخواهد گذاشت جايگاه شورای شهر تخريب شود.
امینی در پايان به خانواده های افرادی که در سیل شهرهای غربی 
کشور از دنیا رفته اند تسلیت گفت و ادامه داد: شهرهای کشور بايد 
به تجهیزات پیشگیرانه از وقوع حوادثی همچون سیل مجهز شوند 

تا از وقوع آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

امینی:

نباید جایگاه شورای شهر تخریب شود

مديرکل  فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان با 
اشاره به برگزاری حراج بزرگ اصفهان اظهار داشت: 
برای برگزاری حراج بزرگ اصفهــان و اينکه در چه 
زمانی برگزار شود در حال رايزنی هستیم، اين حراج 

با اولويت آثار هنری اصفهانی برگزار می شود.
حجت االســالم حبیب رضــا ارزانی افــزود: نظرات 
هنرمندان اصفهان به اين شــکل بوده کــه تنها آثار 
هنرمندان اصفهانی باشــد و برخی ها نیز با اين نظر 
مخالفت کرده اند و قرار شــد آثار ايرانی با اولويت آثار 
هنرمندان اصفهانی باشــد، اما در حراج های بعدی از 

هنرمندان بین المللی نیز استفاده می شود.
مديرکل  فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
بیان کرد: هنوز زمان برگزاری حراج مشخص نیست، 
برای برگزاری با وزارتخانه صحبت کرده ايم آن ها يک 
مدل و مجموعه ای اقــدام کرده اند که به صورت قوی 
در اين زمینه فعالیت می کند. وی گفت: اين مجموعه 
تجربه خوبی دارد که اين نیز در حال رايزنی است که 
با اين مجموعه همکاری شــود يا اصفهان خودش به 

صورت مستقل برگزار کند.
ارزانی خاطر نشان کرد: زمان برگزاری طوالنی شد اما 
اگر با کیفیت برگزار شود در حراج های بعدی کمک 

می کند که به صورت قوی برگزار شود.

برگزاری حراج بزرگ اصفهان با 
اولویت آثار هنری اصفهانی

خبرحوزه علمیهفرهنگ و ارشاد اسالمی

افزایش آموزش  کمک های اولیه 
فوریت  های پزشکی در اصفهان

مهدهای کودک با رویکرد 
دینی راه اندازی می شود 

 مدير حــوزه علمیه خواهــران اســتان اصفهان در 
نشست کمیته استانی همکاری های حوزه و آموزش 
و پرورش اصفهــان با ارائه گزارشــی از فعالیت های 
صورت گرفتــه در مدارس علمیه خواهران اســتان، 
اظهار کرد: در حال حاضر 6هزار و 1۷ طلبه خواهر در 
سه سطح دو،سه و چهار در 5۲ مدرسه علمیه استان 

مشغول به تحصیل هستند.
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی ابطحی گفت: 
با امضاء تفاهم نامه هايی با سپاه پاسداران، ستاد اقامه 
نماز و کمیته امداد امام خمینی )ره( تعدادی از دانش 
آموختــگان در دوره های تخصصی شــرکت و تحت 
آموزش های تخصصی قرار گرفته اند که در آينده به 
عنوان نیروهای فرهنگی در سازمان های فوق به کار 

گرفته خواهند شد.
مدير حوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهان، يکی 
از برنامــه هــای مديريت حــوزه علمیــه خواهران 
اصفهــان را در ســال ۹6 برنامه ريــزی جهت ايجاد 
مهدهای کودک بــا رويکرد دينی در شهرســتان ها 
عنوان کــرد و گفت: ايــن برنامه با هدف آشــنايی 
نونهاالن و کــودکان با آموزه های مذهبی اســت که 
 بررســی و چگونگی انجــام آن، در دســتور کار قرار

خواهد گرفت.

مســئول آموزش مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزشکی اســتان اصفهان به آمار آموزش های اين مرکز 
در سال ۹5 اشاره کرد و افزود: ســال گذشته 16 هزار و 
1۲۰ نفر ســاعت آموزش ويژه کارکنــان فوريت های 
پزشکی اســتان اصفهان در قالب ۹ منطقه آموزشی در 
سطح استان اصفهان برگزار شد. مرتضی قادری با اشاره 
به افزايش 65 درصدی آموزش های تخصصی کارکنان 
درمقايسه با سال ۹۴، افزود: دوره های آموزشی مذکور 
در قالب ۳ عنوان ويژه پزشکان ديســپچ )پزشک اتاق 
فرمان اورژانس(، 1۰ عنوان ويژه تکنسین ها و 6 عنوان 
ويژه امدادگران برگزار شده است. مسئول آموزش مرکز 
مديريت حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان 
تصريح کرد: در ســال ۹5 بیش از 5۰ هزار نفر- ساعت 
آموزش همگانی کمک های اولیه در استان اجرا شد که 
اين میزان نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته 
اســت. قادری خاطرنشــان کرد: در خصوص آموزش  
همگانی ، شهرســتان های نجف آباد، شهرضا، لنجان، 
شاهین شهر و میمه و فريدن به ترتیب بیشترين آمار را 

به خود اختصاص دادند.
 گفتنی است اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
دارای 1۳۳ پايگاه شــامل 6۷ پايگاه شهری و 65 پايگاه 

جاده ای و يک پايگاه هوايی است.

حوزه هنری

رئیس حــوزه هنری بــه ويژگی های هنــر انقالب 
اسالمی اشاره و بیان داشــت: مهم ترين ويژگی اين 
مکتب هنری اين اســت که هنرمندان آن به واقعیت 

فراتر از عالم مادی نیز اعتقاد دارند .
محســن مومنی شــريف تاکید کرد: از بخش های 
مهم ادبیات و ســینمای انقالب توجه و معرفی سیره 
انسان های نمونه است که برگرفته از ديدگاه قرآنی و 

توجه آن به معرفی اسوه ها است.
وی اضافه کرد: در اصفهان در زمینه معرفی اســوه ها 
به ويژه حماســه آفرينان هشت ســال دفاع مقدس 
کمتر فعالیــت هنری انجام شــده اســت و اين در 
حالی اســت که نقش اصفهانی هــا در دفاع مقدس 

فراموش ناشدنی است.
رئیس حــوزه هنری بــه ويژگی های هنــر انقالب 
اسالمی شــريف با بیان اينکه بســیاری از شهرهايی 
که فعالیت موثر کمتری در دفاع مقدس داشــته اند، 
در زمینه معرفی اســوه های خود نسبت به اصفهان 
فعال تر عمــل کرده انــد، تصريح کــرد: اين ضعف 
مهمی اســت که در اصفهان در زمینــه اهداف هنر 
انقــالب اســالمی وجــود دارد، بر اين اســاس بايد 
 هنرمندان اصفهانی در اين زمینه به شکل جدی وارد

عمل شوند .

در زمینه معرفی اسوه های دفاع 
مقدس ضعیف عمل کرده ایم

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان فناوری و دانش آرامیس)TAP30(  در نشســت خبری راه اندازی درخواست 
اینترنتی تاکسی ) TAP30 ( در اصفهان به عنوان سومین شهر کشور اظهار کرد: سرویس های این چنینی ابتدا 
در کشورهای آمریکایی به وجود آمد، اما معتقد هستیم که این سیستم ها بیشتر پاسخگوی نیاز کشورهایی مثل 
ایران است که اوال سیستم های نهفته بسیار دارد و ثانیا مردم برای جا به جایی با تاکسی های معمولی ساعت ها 

در ترافیک می مانند.

مرکز اسقاط رفاه سازان کد 1413

جهت تکمیــل کادر اداری خود به تعدادی 
نیــروی خانم و آقا با روابــط عمومی باال 
و آشــنا به کامپیوتر و ترجیحًا لیسانس 

نیازمند است.
شماره تماس: 87- 32676283
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خلوت ترین
 ایستگاه های قطار دنیا 

باغ کاغذی

کتاب » علی در کام علی)ع(« نوشــته » حجت االســام قدرت ا... 
ابراهیمي« اثری است که با بهره گیری از کام امیرالمومنین به معرفی 

هرچه بیشتر آن حضرت می پردازد.
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )ع( امام اول شیعیان و جانشین بر حق، 
داماد و پسر عموی رسول خدا )ص( است.حضرت علی )ع( همواره یاور و 
همراه رسوا خدا بوده و نخستین کسی بود که به پیامبر )ص( ایمان آورد 
؛ ایشان از نظر شناخت قرآن و ظاهر و باطن و تنزیل تأویل آن، پس از 
پیامبر)ص( قرآن شناس ترین بزرگان صدر  اسام است که قرآن شناسان 
 بزرگی چــون ابن عبــاس و مجاهد، شــاگردان مکتب تفســیری او 

بوده اند.
قدر و مقام موال علي )ع( در ابعاد مختلف اخاقي و علمي و نیز جایگاه 

رفیع عرفاني و معنوي آن حضرت ، در طول تاریخ همواره مجهول بوده 
است .یکی از راه های شــناخت امیرالمومنین)ع( شناخت حضرت از 
کام خود ایشان است لذا درکتاب علی در کام علی)ع(، نویسنده تاش 
کرده تا با بهره گیری از کام امیرالمومنین )ع( به معرفی  هر چه بیشتر 

آن حضرت  بپردازد.
این کتاب در  بیســت و پنج فصل ســخنان حضرت را در مورد خود از 
البه الی خطبه ها  و نامه ها جمع آوری نموده است. برخی از عناوین و 
موضوعاتی در کتاب حاضر مورد بررسی قرار گرفته عبارت اند از: عدالت 
امام )ع( ، شفاعت امام علی)ع(، دوست داران امام علی )ع( ،ساده زیستی 
امام علی )ع( ، جایگاه امام علی )ع( نزد خدا ، وارث پیامبر)ص(، دعای 

پیامبر )ص( در حق علی )ع( ، پیشوای مومنین و .....

لبخندک

علی در کالم علی)ع( هر گردی گردو نیست

در این گزارش با خلوت ترین ایســتگاه های قطار 
در جهان آشنا خواهید شد.

درمقابل ایستگاه »شــیپی« در کمبریج شایر در 
بریتانیا به طور متوســط تنها یک مسافر را در ماه 
جابجا می کند که آن را خلوت ترین ایستگاه قطار 

حداقل در بریتانیا کرده است. 
تنها یک قطار در روزهای هفته از این ایستگاه عبور 
می کند که از کمبریج می آید و فقط اگر مسافری 
باشد در ایســتگاه توقف می کند. در بیشتر روزها 
هیج مســافری وجود ندارد. اما همیشــه اینطور 
نبوده است. در راه برگشــت به کمبریج قطار حتی 

توقف هم نمی کند.
 ایستگاه »شــیپی هیل«در روزهای اوجش روزانه 
دو قطار باربری داشــت که سبزیجات را در سراسر 
منطقه و لندن توزیع می کردند و صدها مســافر از 
آن استفاده می کردند. بعدها کامیون ها جایگزین 
قطارهــای باری شــدند و مردمی که بــه تجارت 
ســبزیجات می پرداختند کم کم مردند. کلیســا 
و ســالن روســتا ناپدید شدند و مدرســه در سال 
1970 بسته شــد و دهکده درحال حاضر به طرز 

باورنکردنی متروک است. 
 ایســتگاه »کیوشــیراتاکی« در ژاپن نیز بســیار 
خلوت اســت. قطار تنها دوبــار در روز اینجا توقف 
می کند، یک بــار در صبــح برای برداشــتن کانا 
هــارادا، دانش آموز دبیرســتانی در راه مدرســه 
 و یک بار هنــگام عصر بــرای بازگردانــدن او به

 خانه.
 کانا تنها مســافر این ایستگاه اســت و یا بود زیرا 
او در مارس 2016 فارغ التحصیل شــد. بیشــتر 
ایســتگاه های خلوت دیگر در بریتانیا هستند. در 
دسامبر 2016 ده ایســتگاه خلوت براساس تعداد 
مسافری که در ســال حمل می کنند در انگلستان 
اعالم شــد که بین 12 تا 116 مســافر در سال را 

جابجا می کردند.

ندا
 شاه نوری

دانستنی ها

تصاویر روز

کشکول

جاده ای رویایی در نروژ

خالق بودن بهترین روش برای ســپری کردن اوقات 
فراغت و در عین حال سرگرم شــدن است. بهترین 
بخش انجــام کارهای خالقانه این اســت که شــما 
با کمــی حوصله می توانید چیــزی را خلق کنید که 
منحصر به خودتان اســت. تنها این نیســت! انجام 
سرگرمی خالقانه و ابتکاری می تواند حافظه شما را 
بسیار تقویت کند و به شــما کمک کند که چیزها را 

خیلی واضح تر به یاد آورید. 
وقتی خالق باشید، مسیرها، تاریخ های تولد و موعد 
انجام کارها در یک چشــم به هــم زدن را به خاطر 
خواهید آورد. در اینجا به شما 7 سرگرمی را آموزش 

می دهیم که بتوانید حافظه خود را شکوفا کنید.
رنگ آمیزی

رنگ آمیزی بزرگساالن این روزها به موضوعی جدی 
مبدل شده است و دلیل آن نیز بسیار ساده است: این 
فعالیت آسان روشی ســاده اما هیجان انگیز و ارزان 
برای دور کردن استرس و خالصی از شر آن است. اما 
جالب تر این اســت که کاهش استرس به حافظه هم 
کمک می کند. در واقع، اســترس مزمن تأثیر منفی 
در ناحیه هیپوکامپوس مغز دارد؛ یعنی دقیقاً همان 
ناحیه  از مغز که مســئول حافظه است. اینجاست که 
ارتش ماژیک هــا و مدادهای رنگارنــگ وارد میدان 

می شود و به کمک می آیند. 
 باغبانی

باغبانی هم مانند رنگ آمیزی حس اســترس را آرام 
می کند. انگار چیز آرام بخشی در زندگی گیاهی است 
خیلی آرام بخش! این هم ثابت شده است که باغبانی 
از مغز شــما محافظــت می کند و به خاطــر آوردن 
چیزهــا را تقویت می نماید. به گفته مجله پزشــکی 
اســترالیا، باغبانی روزانه خطــر زوال عقل را کاهش 
می دهد؛ این ناهنجاری مغز با باال رفتن ســن بیشتر 
می شــود. عالئم چنین عارضه ای کاهــش عملکرد 
شــناختی و از بین رفتن قدرت حافظه اســت. اما با 
باغبانی کردن، شــما مغز خود را در برابر این بیماری 
ایمن می کنیــد و در عین حال نیــز محیط پیرامون 

خود را سبز و بانشاط نگه خواهید داشت. 
نیاز به فضای زیادی نداریــد. می توانید باغبانی 
در گلــدان را یاد 
در  و  بگیرید 
یــک فضای 
کوچــک 
را  سرســبزی 
به اطــراف زندگی 

خود هدیه دهید.
 نقاشی

هنرورزی و انجام کارهای 
هنری برای مغز در 

حکم یک ورزش است. هر چه بیشــتر مغز را تمرین 
دهیــد، قوی تر می شــود. خالق بــودن ارتباط بین 
بخش های مختلف مغز را بیشتر می کند. در نتیجه، با 
افت قدرت تفکر و ذهن مبارزه می شود و توانایی مغز 
برای به خاطره سازی و حفظ لحظات تقویت خواهد 

شد. 
در اصل، نه تنها حافظه شما حفظ می شود بلکه بهتر 
از قبل هم خواهد بود. خوشبختانه، الزم نیست حتماً 
پیکاسو باشید تا فواید این سرگرمی شامل حال شما 
باشــد. همین عمل ســاده و فیزیکی نقاشی کردن 
معجزه می کند؛ حتی اگر در ابتدا با نحوه اســتفاده از 

آبرنگ شروع شود.
 آشپزی

طبخ یک غذای خوشمزه روشــی هیجان انگیز برای 
تحریک مغز اســت. از آنجا که فعال نگه داشتن مغز 
روش اصلی برای جلوگیری از کاهــش قوای ذهنی 
اســت، واقعاً این کار ارزش امتحان کــردن را دارد. 
انجمن آلزایمر می گوید حتی یک عادت کوچک هم 
می تواند بســیار تفاوت ایجاد کند و مفید واقع شود. 
وقتی آشپزی می کنید، مغز شما باید تمامی حرکات 
را پردازش کند تا بــه مرحله بعدی بــرود. خواندن 
دستور طبخ غذا هم خالی از فایده نیست. سعی کنید 

با غذاهای ساده اما خوشمزه کار خود را شروع کنید.
 طراحی

خالق بودن به طور نامحسوســی مشــکالت را حل 
می کند. در موردش فکر کنید. هدف شــما این است 
که یک سری وسیله را کنار هم قرار دهید و یک چیز 

خاص و متفاوت ایجاد کنید. 
طراحی کــردن یک نمونــه بارز از خالقیت اســت. 
هر خطی که می کشــید هدفی را در پــی دارد و کار 
مغز شــما را می طلبد تا کامل شــود. این نوع توجه 
به مغز شــما کمک می کند تا نورون های بیشــتری 
تولید کند؛ یعنی ســلول هایی که ذهن را ســالم نگه 
می دارند. نمی دانید از چه زمانی شروع کنید؟ همین 
 حاال دســت به کار شــوید و به کالس های طراحی

 بروید.
 بافندگی

فعالیت پیچیده ای مانند بافندگی باعث درخشــش 
مغز می شــود. بافندگی باعث می شود شــما فراتر از 

گلوله کاموا ذهن خود را باز کنید.
 این فعالیت با احساسات خوبی همراه است که از مغز 
شما محافظت می کند: خوشــبختی، آرامش و تمدد 

اعصاب. 
هر چه بیشــتر ببافید، عملکرد ذهنی شــما بیشتر 
شکوفا می شود و پیشرفت می کند. اگر می خواهید با 
یک کار آسان و سریع شروع کنید، از بافت قلب های 

کوچک یا جوراب و کاله غافل نشوید.

ِد ُورلد،با این سرگرمی ها، حافظه خود را تقویت کنید
 نخستین کشتی مسکونی جهان

از اولین کشتی ســاخته شده توســط حضرت نوح علیه السالم 
ســال ها می گذرد و در این ســال های طوالنی انــواع مختلف 
کشتی ساخته شــده اند که ویژگی های مختلفی دارند ، د ورلد 

یکی از این کشتی هاست.
ِد ُورلــد )The World( با 16۵ واحد اقامتی مجزا، نخســتین 
کشتی مسکونی جهان اســت که در سال 2002 به بهره برداری 
رسید و تاکنون به بیش از 1۴0 کشــور جهان سفر کرده است. 
ساکنان این آپارتمان های شناور، پیوسته در حال سفر هستند 
و حتی در ســال 2012 با عبور کشــتی از گذرگاه شمال غربی 
توانستند به تماشای خرس های قطبی بنشینند. مسیر حرکت 
این کشتی 12 طبقه ای 2 یا ۳ سال قبل از سفر، با رأی ساکنان 

آپارتمان ها مشخص می شود.

اگر فکر می کنید که پیــری در همه حال با بیمــاری و از کار 
افتادگی برابــره و وقتی توی سراشــیبی پیــری گیر کردین، 
باید حتما به مــرگ فکر کنین، پس هنوز با خانم »ایلینیشــنا 
لووشکینای« 88 ساله آشنا نشدین. شاید بپرسین که آشنایی 
با یک خانم سالمند روسی چه ارتباطی به موضوعی که عنوان 
کردم، داره، اما باید بهتون بگم که همین خانم ســالمند، یک 
جراح موفقه که روزانــه چهار تا عمل جراحی انجــام میده، از 
 برادر زاده معلولش مراقبت می کنه و هشت تا گربه توی خونه 

داره.
 الزم نیســت چشــماتون رو باز و بســته کنین و به مانیتور یا 
صفحه گوشــیتون خیره بشــین چون درست شــنیدین. این 
خانم، 67 سال سابقه کار داره و پیرترین جراح زن یا بهتر بگم، 
پیرترین جراح جهان شناخته میشــه. جالب اینجاست که این 
خانم به هیچ عنوان قصد بازنشســتگی نــداره و در جواب این 
ســوال که کی بازنشسته میشــین، گفته: » اگه من بازنشسته 

بشم پس چه کسی جراحی ها رو انجام بده؟«. 
شــاید همین االن دارین به ایــن فکر می کنین کــه راز عمر 
طوالنی این خانم چیه یا شــاید هم دارین تــوی گوگل عبارت 
»راز زندگی ســالم« رو ســرچ می کنین، اما بهتره که قبل از 
هرچیز جواب خانم ایلینیشــنا رو در این مورد بشنوین. ایشون 
در جواب خبرنگاری که راز عمر طوالنیش رو پرســیده گفته: 
»راز خاصی ندارم. فقط همــه چیز خوردم، زیاد خندیدم و زیاد 

هم گریه کردم«.

پیرترین جراح جهان 

یخچال طبیعی در آرژانتین
این یخچال یکی از عجایب طبیعی و مهم ترین جاذبه های توریستی در 

پاتاگونیای آرژانتین است.

اخبار علمی

محققــان در یــک سیســتم جدید و بــا اســتفاده از 
باکتری های درخشان راه حل جدیدی را برای شناسایی 
میدان های مین و جلوگیری از قربانی  شــدن انسان های 

بی گناه پیدا کرده اند.
هدف محققان از انجام این کار جلوگیری از قربانی شدن 
انسان هایی است که حتی پس از اتمام جنگ نیز به دلیل 

وجود این مین ها جان خود را از دست می دهند.
 روش های فعلی برای ورود و پاکســازی میادین مین بسیار خطرناک بوده چرا که از 
انسان ها برای این کار استفاده شده و عالوه بر این بسیار وقت گیر است.  اما محققان 
در این پژوهش جدید با دســتکاری ژنتیک باکتری ها کاری کردنــد که آنها در زیر 
تابش نور لیزر و در صورت وجود بخارات انفجاری تراوش شــده از مین های زمینی 

بدرخشند.  
آنها با قرار دادن این باکتری ها در دانه های پلیمری کوچک و پراکنده ســاختن آنها 
در مناطق مشکوک به مین های زمینی، از یک سیستم اســکن مبتنی بر لیزر برای 
اسکن و شناســایی محل مین های زمینی که در زیر ســطح زمین مدفون شده اند 

استفاده کردند. 
 محققان این سیســتم را در یک میدان مین واقعی که تعداد زیــادی مین در آنجا 
مدفون بود امتحان کرده و اظهار کردند که این سیســتم با موفقیت توانست وجود و 
محل مین ها را شناســایی کند.  با این حال آنها برای عملــی کردن این روش جدید 

کارهای زیادی را باید انجام دهند.

اغلب ما تصور می کنیم تشخیص بیماری هم چون سرطان 
نیازمند راه های پیچیده و تجهیزات پزشکی بسیار است؛ 
اما واقعیت این اســت که در آینده ای نه چنــدان دور به 
وسیله یک آدامس می توان از وجود سرطان در بدن مطلع 
شد. در واقع، آزمایش و تحلیل بزاق باقی مانده روی آن از 
فعل و انفعاالت درون بدن به هنگام سرطان خبر می دهد. 

 این موضوع بدین معناســت که بدون نیاز به آزمایشــگاه 
هایی با تجهیزات بســیار و کارهای عجیب و غریب می توان تنها به وسیله آدامس از 
وجود سرطان در بدن فردی با خبر شد. این مسئله از آنجا ناشی می شود که به هنگام 
سرطان نوعی ترکیب شیمیایی خاص در بدن ترشــح می شود که به راحتی می توان 
آثار آن را بر روی آدامس مشاهده کرد. جالب است که هر نوع از سرطان منجر به ترشح 

ترکیبی متفاوت از این مواد شیمیایی می شود. 
 پزشــکان از طریق اندازه گیری میزان این ترکیب شــیمیایی در بدن می توانند نوع 
سرطان را تشــخیص دهند. به همین خاطر، آزمایش آدامس جویده شده راهی است 
ساده و کم خرج برای شناسایی نوع ســرطانی که فرد از آن رنج می برد؛ سرطانی که 

ممکن است در مراحل ابتدایی باشد و هیچ نشانه ای از خود بروز نداده باشد. 
 شواهد خبر از آن می دهد که در آینده ای نه چندان دور می توان تنها و تنها به وسیله 
یک آدامس و انجام آزمایش روی آن از وجود یا عدم ســرطان در بدن یک فرد و حتی 
یک گام فراتر از آن یعنی تشــخیص نوع سرطان مطلع شــد. به نظر می رسد دوران 

آزمایش های خون و ادرار طوالنی و گاهی دردآور رو به پایان است.

تشخیص سرطان با جویدن یک نوع آدامس استفاده از باکتری ها برای یافتن مین 

به نظر می رسد برای بســیاری از افراد ، خوابیدن در هواپیما کار 
غیرممکنی است   بنابراین شاید این صندلی های جدید و  پیشرفته 
بتواند رویای آنها را به واقعیت برساند. سازندگان این صندلی های 
جدید هواپیما معتقدند که آنها به اندازه تخت خواب های  مسافران 
راحت هستند و آنها احســاس خواهند کرد در خانه شان خوابیده 
اند.   این صندلی های جدید توســط شرکتی به نام سیمبا اسلیپ 
ساخته شده اند که در آن از سنســور ، فوم حافظه و جنبش های 
 ژیروسکوپی استفاده شده است تا اطمینان حاصل شود در ارتفاع 

۳8000 پایی از زمین ، مسافر به بهترین شکل به خواب برود.  
سازندگان این صندلی مدعی هســتند که صندلی هایی که »ایر 
هایبرید « نام دارند طوری طراحی شده اند که حرکات متنوع بدن 

را  تشخیص داده و به آنها عکس العمل نشان دهند .

پیشرفته ترین
 صندلی هواپیمایی جهان

اینهایی که می نویسم فقط تجربه خودم به 
عنوان یکی از کاربران شبکه های اجتماعی 
اســت. یکی از همان هایی که 2۴ ســاعته 
اینترنت شان روشن اســت و چیزهای جور و واجور روی صفحه 
موبایل شــان ظاهر می شــود. قدیم می گفتند به شنیده هایت 
اعتماد نکن و تا خــودت یک چیز را ندیــدی آن را باور نکن. اما 
راستش را بخواهید حاال نباید به دیده هایمان هم اعتماد کنیم. 
مثال چند ماه پیش روی واتســاپ یک ویدئو دســت به دســت 
می شد که نشان می داد که یک نفر به زبان عربی حرف می زند و 
دارد نارنگی پوست می کند. روی این ویدئو هم کسی به فارسی 
از خطر نارنگی هــای آلوده به نوعی کرم کشــنده می گفت که 
وارد ایران کرده اند. اما واقعیت این اســت که حرف های آن آقا 
هیچ ربطی به نارنگــی های ایران و الرو یک جور کرم کشــنده 
نداشت. از این دســت خبرهای جذاب که حاال در قالب عکس 
و فیلم منتشر می شوند و ظاهر خیلی درست و علمی هم دارند 
زیاد است. خبرهایی که گاهی بی ضرر و سرگرم کننده هستند و 
گاهی احساسات ما، آبروی افراد، امنیت روانی جامعه یا اقتصاد 
کشــور را خدشــه دار می کنند. یک روز می گویند خرماهای 
ایران به نوعی ماده شــیمیایی آلوده شــده و یک روز دیگر سر 
سوزن تست های قند خون آغشــته به ویروس ایدز است. اینها 
فقط نمونه های خیلی مشهور و دانه درشــت از این نوع موج ها 
هســتند، تمام جمالت از من درآوردی که به کــوروش کبیر و 
دکتر شریعتی و چارلی چاپلین نسبت داده شد، تمام عکس های 
دست کاری شده، تمام فیلم های ســرگرم کننده ای که به اسم 
حقایق علمی دســت به دست می شــوند و همه شوخی ها و به 
سرکار  خودمان  قول 
گذاشــتن هایی کــه 
تکرار می شوند  آنقدر 
کــه خودمــان هــم 
باورشــان می کنیم، 
دنیای اطــراف ما را 
به قــدری مبهم و مه 
آلود می کنند که جدا 
کردن راست از دروغ 

و شوخی از واقعیت به سختی ممکن می شود.
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