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به بهانه دیدار روحانیون اصفهان با استاندار؛

استاندار؛ زیر ذره بین روحانیت
11

کاهش مشارکت دولت در پروژه های عمرانی استان اصفهان؛اقـتصاد خصوصی

3

مدال برنز اصفهان در همسر آزاری!
طبق جدیدترین اعالم پزشکی قانونی مشخص شد؛

8

اشتغال 350 هزار نفر در زنجیره تولید فوالد مبارکه
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد:

3

پلیس، مظهر نظم در جامعه است
آیت ا... مستجابی در دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان:

11
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»گروه مرگ«؛ برای ما یا برای اسپانیا و پرتغال؟ طبیعی است که برای 

ایران، سخت ترین قرعه ممکن رقم خورد. برای دو حریف نامدار اروپایی 

، شاید همگروه شدن با ایران و مراکش، روزنه امیدی برای صعود باشد! 

و البته ایرانی ها شــاید تنها جماعتی در دنیا بودند که جمعه شب به 

جای آن که ذهنشان درگیر تیم های همگروه باشد، به پوشش خانم 

مجری فکر می کردند و منتظر بودند تا ببینند مدل روسی که قرار بود 

اجرای مراسم قرعه کشی را به همراه »گری لینه کر« محبوب و دوست 

داشتنی و خوش تیپ برعهده داشته باشــد، درنهایت چه لباسی می 

پوشد که منشوری نباشد و به صدا و سیمای جمهوری اسالمی زحمت 

سانسورهای اعصاب خردکن ندهد! خانم مجری قول داده بود ایرانی 

ها را سورپرایز کند. ســردار آزمون قبال او را در این رابطه توجیه کرده 

بود! و البته با دیدن خانم »ماریا کوماندنایا« متوجه شدیم سورپرایزی 

هم در کار نیست. به هرحال لباســی که پوشیده بود، تا حدودی قابل 

پخش بود اما رسانه ملی هم در حضور »لوییز فیگو« دچار رودربایستی 

شد و مجبور شد مراسم را تا انتها پخش کند حتی اگر قسمت هایی از 

پوشش ماریا منشوری باشد! ستاره پرتغالی را با 500 میلیون تومان به 

ایران آورده بودند تا میهمان ویژه برنامه 90 باشد . مقابل میهمان 500 

میلیون تومانی نمی شــد به روش های همیشگی در سانسور متوسل 

شد و شاید به همین خاطر بود که جمعه شب با یک رسانه ملی متفاوت 

روبه رو شــدیم که حتی تصویر علی دایی را با آن کراوات شیک نشان 

داد و مجبور نبودیم مثل بار قبلی که دایی کراوات زده بود، از گردن به 

باالی آقای گل جهان را ببینیم! 

بالفاصله پس از مشخص شــدن همگروه شدن 

ایران با پرتغال و اسپانیا بود که موجی از جوک ها و 

لطیفه های کاربران در فضای مجازی در این باره 

به راه افتاد. جوک هایی که 

لبخند را بر لبان ایرانی ها آورد و البته قبل از این که در فضای مجازی 

سونامی جوک سازی به راه بیفتد، در استودیوی برنامه 90 ، این عادل 

فردوسی پور بود که استارت شوخی با گروه مرگ و وضعیت تیم ملی 

کشــورمان در جام جهانی را زد وقتی گفت: بهتره از االن خداحافظی 
کنیم! 

سونامی شوخی با تیم ملی فوتبال کشــورمان به صفحات اجتماعی 

هنرمندان هم رســید . از بــرزو ارجمند و حمید فرخ نــژاد گرفته تا 

امیرمهدی ژوله . انواع پست ، گیف و کلیپ های کوتاه که همگی یک 

سوژه را دنبال می کردند: »ایران شانسی برای صعود از این گروه ندارد.« 

همین موضوع هم باعث شد تا برخی بازیکنان تیم ملی کشورمان که 

گویا ماجرا را خیلی جدی گرفته بودند، زبان به گالیه و انتقاد باز کنند. 

از جمله سعید عزت اللهی که خطاب به کسانی که برای گروه تیم ملی 

جوک ساختند، نوشت: »شمایی که بزرگ ترین هنرت ساختن جوک 

برای تیم ملی فوتبال کشــورت و هموطن هات شده، شما همونی که 

چهارسال پیش هم از این حرفات دنبال بزرگ شدن بودی، اما بعد بازی 

با آرژانتین اولین نفر توی خیابون بودی! اما امیدوارم اون موقع که خدا 

عزت داد، اسمتون را ایرانی خطاب نکنید.« 

حتی گالیه برخی بازیکنان ملی پوش هم باعث نشد تا طنازهایی مثل 

خداداد عزیزی، دست از شوخی در این باره بردارند. عزیزی درباره قرعه 

ایران در جام جهانی به شوخی گفت: »نظر من این است که اگر بازی اول 

به مراکش را باختیم با اسپانیا و  پرتغال بازی نکنیم  و  برگردیم  ایران!« و 

البته غزال سابق فوتبال در ادامه گفت که شوخی می کند و اعتقاد دارد 

که در همین گروه مرگ هم شانس هایی داریم و کافی است مراکش را 

ببریم و به اسپانیا نبازیم. 

پژمان جمشیدی هم واکنش جالبی به قرعه ایران  در جام جهانی داشت 

و گفت: فکر  می کنم این گروه گروه مرگ بود 

که ما آسانش کردیم!

یکی از جالب ترین و البته 

تاسف بارترین اقدامات کاربران ایرانی پس از پایان قرعه کشی، هجوم 

دوباره ایرانی ها به صفحات شــخصی رونالدو و کافو بود. در چند 

دقیقه 3 هزار کامنت از سوی ایرانی ها در صفحه اینستاگرام کافو 

منتشر شد که احتماال ستاره سابق فوتبال برزیل را 

هم شوکه کرده است! این رفتار که کم کم 

تبدیل به عادت و فرهنگی زشت 

در میان کاربران ایرانی شده، 

صدای همه را درآورده و به 

نظر می رسد به قول »رضا 

رشیدپور« هرچقدر هم 

درباره آن هشــدار داده 

شــود و حــرف بزنیم و 

بنویسیم ، هیچ فایده ای 

ندارد و اتفاقی نمی افتد 

و همیشــه عده ای هستند 

که با بهانه و بی بهانه فرهنگ 

ایرانی را به بدترین شکل به چالش 

بکشند و چهره ای زشت از ایرانی ها در دنیا 

به نمایش بگذارند. 

به هرحال، قرعه کشی هم تمام شد و تیم ملی فوتبال 

کشورمان باید خرداد ماه ســال آینده در مهم ترین 

آوردگاه فوتبال دنیا به مصاف حریفانی برود که روی 

کاغذ، حداقــل برابر دوتای آنها شــانس چندانی برای 

پیروزی نداریم و می توانیــم در بهترین حالت ممکن ، به 

شکست نخوردن یا گل زیاد نخوردن دل خوش کنیم؛ اما این 

را هم فراموش نمی کنیم که فوتبال ایران نشان داده گاهی تیم 

اتفاقات و معجزه های بزرگ است. قبول ندارید؟ از مردم استرالیا 
بپرسید!

حاشیه های پس از یک قرعه کشی ؛

لِفت بدیم!

سمیه یوسفیان

در شــرایطی که تمام توجهات معطوف به قرعه کشی جام جهانی 

شده است، درگیری زیرپوستی دیگری بین سرمربی پرتغالی تیم 

ملی و رییس فدراسیون در گرفته است. شــهریورماه سال جاری 

بود که ســرمربی تیم ملی ایران در ادامه انتقاداتش از مســئوالن 

فدراسیون فوتبال، مهدی تاج را آماج حمالت قرار داد و در صفحه 

اینستاگرامش با نوشــتن این جمله که »بادهای ویرانگر همچنان 

می وزند« از بی مهری ها شــکایت کرد. کی روش در ادامه آن پیام 

نوشت »غیر از رکورد 

12 کلین شــیت، متاسفانه  رکــورد جهانــی 

دیگری داریم! هیچ تیم ملی  دیگــری در 

دنیا این گونه مــورد بی مهری 

قرارنگرفته، دیگر جایی برای عذر 

و بهانه باقی نمانده اســت، ریاســت 

فدراســیون نشــان دهد آیا می تواند به 

قول هایش عمل کند.«

انتقادهــای پی درپــی کی روش از مســئوالن 

فدارسیون فوتبال سبب شد تا مهدی تاج پیش از سفر 

کی روش به روسیه برای شرکت در مراسم قرعه کشی رقابت های 

جام جهانی در نامه ای سرمربی تیم ملی را از انجام مصاحبه های غیر 

فنی منع کند که این برخورد با عکس العمل های مختلفی از سوی 

کی روش روبه رو شد . سرمربی تیم ملی پیش از انجام مراسم قرعه 

کشی از انجام هرگونه مصاحبه با خبرنگاران داخلی امتناع ورزید 

و دلیل آن را نامه فدراسیون دانست که او را از انجام مصاحبه 

منع کرده اند ولی  بعد از انجام قرعه کشــی در گفت و گو با 

خبرنگاران رسانه های خارجی  صحبت های عجیبی را 

به زبان آورد و مدعی شــد تاج از او خواسته تا با معاون 

رییس جمهور صحبت کند و از او درخواســت مالی 

برای تقویت تیم ملی داشته باشد.  کی روش در حالی 

که با خبرگزاری رویترز صحبت می کرد از مســئوالن فدراسیون 

فوتبال خواست اگر تحمل انتقادهایش راندارند  او را اخراج کنند . او  

همچنین ادعا کرد ترسی از گفته هایش ندارد و نمی تواند در مقابل 

عکس العمل های آنها که می خواهند او ساکت باشد آرام بنشیند.

صحبت های گالیه آمیز سرمربی تیم ملی ایران با واکنش مهدی 

تاج همراه شد، رییس فدراسیون فوتبال درباره این نامه به رسانه ها 

عنوان داشت:» نامه تهدید آمیزی نبوده است. من روز جمعه و قبال 

نامه ای به کی روش زده بودم. چون ایشان در روسیه با خبرنگاران 

داخلی هم صحبت نشده بود، توضیحاتی به کی روش دادم که این 

توضیحات در واقع در قرارداد او هم آمده است. سرمربی تیم ملی باید 

به مسائل فنی بپردازد و از مسائل جانبی پرهیز کند. در نامه ام از کی 

روش چیزهایی را خواستم که در متن قرارداد اوست.« 

تاج در ادامه به صحبت های کی روش مبنی بر درخواســت کمک 

از معــاون رییس جمهور اشــاره کرد و گفــت: این صحبت 

هرچند غیرفنی اســت ولی حرف درستی است. 

ما باید از دولت کمــک بخواهیم. هزینه های 

تیم ملی سخت و سنگین اســت. بودجه ما 

50 میلیارد تومان بوده که به صورت کامل 

هم واصل نشــده و عمده آن از درآمدهای 

خود فدراسیون است. همین کمپی که در 

 روسیه گرفته ایم 10 میلیارد تومان هزینه
 دارد.

حاال با مشخص شدن قرعه تیم ملی در جام 

جهانی که از قضا دشــوار هم هست، فوتبال 

دوستان ایرانی انتظار دارند تیم ملی با بهترین 

وضعیــت آماده ســازی ممکــن راهی این 

تورنمنت بزرگ شود و ادامه دار شدن دعوای 

کی روش و فدراسیون، تنها فرصت الزم را از 

ایران خواهد گرفت.

*االن حتی ایتالیا و هلند و آمریکا هم نمی خوان جای ما باشن.

*جام جهانی امسال رو باید کویتی پور گزارش کنه. 

*    انصافا این چه گروهی بود؟ دیگه واقعا هیچی از ارزش های ما کم نمی شه.

*هر چی دعا کردیم رفت به حساب عربستان.

*   40   سال است می گویند چیزی از ارزش های ما کم نمیشه . امسال 

هم روش 

*انگار تو یه زنگ هم فیزیک داشته باشی هم شیمی هم ریاضی.

*حاال اگه تو گروه عربســتان بودیم اروگوئه رو می خواستیم بزنیم یا 

روسیه رو؟

*مثبت نگاه کنیم: دفعه قبل که پرتغال و اسپانیا همگروه بودند، یونان 

از گروهشون صعود کرد و قهرمان شد!

*جذابیت این جام جهانی به اینه که قبال به پیج بازیکنای مراکشی حمله 

نکردیم. یه اتفاق نو به حساب میاد در نوع خودش!

*آقا من میگم رضا پرستش رو دعوت کنن تیم ملی، جلوی اسپانیا یهو 

بیاد تو زمین پشمای همه بریزه

رضا پرستش را دعوت کنین!

قسمت هزارم؛ تحمل انتقاد ماجرای کی روش و فدراسیون فوتبال؛
 

ندارید، مرا اخراج کنید

قیافه کی روش پس از اعالم قرعه

وضعیت ایران در گروه مرگ

توئیت سیامک انصاری:وقتی گروه 

ایران را در جام جهانی می بینی!

واکنش جالب و البته متفاوت نکونام، 

منتظری و البته عادل فردوسی پور به 

قرعه ایران در جام جهانی ۲01۸

سمیه مصور

شوخی با گروه مرگ در قاب تصویر
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حاشیه های پس از یک قرعه کشی ؛

ِلفت بدیم!
قسمت هزارم؛ تحمل انتقاد ندارید، مرا اخراج کنید

رضا پرستش را دعوت کنین!

شهردار اصفهان مطرح کرد:

11
 زندگی بهتر مردم با وحدت 

و همدلی محقق می شود

خودکشی نافرجام 
دختر اصفهانی

8

بازدید اعضای کمیسیون امنیت 
ملی از UCF اصفهان

11

 اصفهان در ایجاد 
 اشتغال در رتبه اول قرار گرفت 

3

در نشســت خبری مدیرکل و معاونان بهزیستی استان اصفهان و مجمع 
تشکل های معلوالن با اصحاب رسانه که به مناسبت 12 آذرماه روز جهانی 
معلوالن و با حضور اعضای شــورای شــهر، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان و مدیرعامل انجمن حمایت از آسیب دیدگان نخاعی 
برگزار شد،  نصر، عضو شورای شهر و مدیرعامل مجمع تشکل های معلوالن 
استان، با اشاره به ضرورت آگاهی رسانی نسبت به معلوالن و پیگیری در 
زمینه اطالع رسانی به مسئوالن تاکید کرد: ما در جایگاه شورای اسالمی 
شــهر، این دغدغه را داریم که به عنوان یک رســالت در این راستا انجام 
وظیفه کنیم و تالش می کنیم تا در حیطه اختیارات خود در شورای شهر، 
به توان خواهان توجه بیشــتری نموده و تصمیماتــی در خصوص ایجاد 

تسهیالت برای تردد آنها فراهم کنیم.
غالمرضا پسته ای، مدیرعامل مجمع تشکل های معلوالن استان اصفهان 
و مدیرعامل کانون سراســری تشکل های معلوالن کشــور، از برگزاری 
برنامه هایی به مناسبت روز جهانی معلولین خبر داد و افزود: نمی خواهیم 

انگشت اتهام و کم کاری به ســمت هیچ گروه یا دسته ای دراز کنیم؛ ولی 
هدف این است که از این طریق از مســئوالن بخواهیم به امور معلوالن و 

توان خواهان رسیدگی بیشتری صورت گیرد.

12 آذر، روز جهانی معلوالن؛

طبق آمار بهزیستی استان اصفهان، 120 هزار معلول ثبت شده اند

به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان، نشست مطبوعاتی به مناســبت روز جهانی معلوالن با حضور مسئوالن 
بهزیستی، انجمن ها و تشکل های توان خواهان و رییس هیئت های ورزشی جانبازان و معلوالن استان اصفهان، به میزبانی انجمن حمایت 

از آسیب دیدگان نخاعی در محل این انجمن برگزار شد.

در ادامه، دکتر صادقی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به خانواده 
بزرگ بهزیستی، از وجود 50 تشکل در امور معلولیت ها خبر داد و افزود: 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 500 تا 600 میلیون معلول در 
جهان زندگی می کنند و این آمار، 10 درصد از جمعیت کشورهای در حال 
توسعه را دربر می گیرد. وی گفت: در کشــور ما یک میلیون و 200 هزار 
معلول وجود دارد و طبق آمار بهزیستی اســتان 120 هزار نفر معلول در 
اصفهان ثبت شــده اند.  صادقی با بیان آنکه 65 درصد معلوالن، مردان و 

35 درصد زنان هستند، خاطرنشان 
کرد: زنان دچار معلولیت با نیازهای 
خاص خود، نیاز به حمایت بیشتری 
دارند. دکتــر صادقی شــعار روز 
جهانی معلوالن را »اقدامی فراگیر 
برای تحقــق جامعــه ای پایدار و 
پذیرای همه معلــوالن بدون قید 
و شــرط« اعالم کرد و گفت: هیچ 
انســانی در جهان هستی نسبت 
به دیگــری برتری نــدارد و وجود 
معلولیت در یک فرد، ناقض حقوق 

انسانی او نیست. وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما قانون جامع حمایت 
از معلوالن نیازمند تصویب نهایی و عملی شــدن اســت، خواهان حضور 
همیاران معلول در حوزه برنامه ریزی شهری برای امدادرسانی به این گروه 
شد. مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به وضعیت اشتغال معلوالن، گفت: بیش از 9 هزار نفر از معلوالن 
اصفهانی جویای کار هســتند که یکی از دالیل نرخ بــاالی بیکاری آنها، 
باالرفتن سطح تحصیالت است. وی توصیه کرد: افراد معلول باید از طریق 
تشکل ها و تعاونی های معلوالن به کار گماشته شوند و ترجیحا به مشاغلی 

مثل صنایع دستی و خانگی بپردازند. وی از وجود 13 هزار و 500 نفر کم 
شنوا و ناشنوا در سطح اســتان اصفهان خبر داد و خواستار اجرای اخبار 
ناشنوایان از رسانه ملی شد. در ادامه، صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با اشاره به نقش مصوبه ها و قانون در حمایت از بیماران، 
اعالم کرد: نزدیک به 50 درصد پیــاده روها و معابر، گذرگاه و تقاطع  های 
شهری برای معلوالن مناسب سازی شــده، اما هنوز بیش از 37 درصد از 
معابر و ساختمان ها مناسب سازی نشــده اند، به ویژه در استان اصفهان 
که گاهی برخی از گردشگران دچار 
معلولیت هستند. وی از برنامه های 
پیش بینی شده و تدارک دو دستگاه 
اتوبوس ویژه  معلولین در سطح شهر 
خبر داد و افــزود: در ناوگان حمل و 
نقل، 100 دستگاه اتوبوس با ارتفاع 
پایین برای اقشار ســالمند در نظر 

گرفته شده است. 
سید محمد منصوری مشاور استاندار 
در امور معلولین، با اشاره به مشکالت 
متعدد معلوالن که سال ها روی هم 
انباشته شده است، از تالش هایی که برای برطرف سازی موانع متعددی 
صورت گرفته است خبر داد و تصویب نشدن قانون حمایت از معلولین را 

نتیجه کم عنایتی مسئوالن به این امر خواند.
وی خاطرنشــان کرد: ما نیاز داریم تا توانمندی های خود را به جامعه، به 
خود معلوالن و به مســئولین معرفی کرده و مشــکالت خود را منعکس 
کنیم. منصوری همکاری شــورای پنجم شــهر در این راستا را ستودنی 
خواند و خواستار رسیدگی به مشــکالت تردد معلوالن در وسایل حمل و 

نقل شهری شد. 

65 درصد معلوالن، مردان و 35 درصد، زنان هستند

فرزانه افسرطه

حجت االسالم احمد سالک می گوید  در جلسه با استاندار اصفهان به وی اعالم شده که یک حد تحملی وجود دارد و اگر قرار باشد مسائل متضاد با مباحث شرعی و قانونی در شورای 
شهر مطرح شود، اقدامات الزم انجام خواهد شد
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 مردم در گیر و دار انتخاب یک رییس جمهور توانمند و مشکل گشا برای 
کشور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند که حسن 
روحانی مانند دیگر کاندیداها وعده هایی را داد و پس از آن اعالم کرد که 
گزارش اجرایی شدن این وعده ها را پس از صد روز به محضر مردم شریف 

ایران  اعالم خواهد کرد.
مردم پس انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب خود تا 
4 سال آینده برای ایران سرانجام پس از صد روز، گزارشی را توسط رییس 
جمهور از رسانه ملی دریافت کردند. شاخص هایی برای سنجش وجود 

دارد که نتیجه را به دور از حواشی موجود نشان می  دهد. رییس جمهور 
در نطق گزارش خود به گزاره هایی اشاره کرد که در ادامه به ذکر دو مورد 

از آنها اکتفا می کنیم:
نمره منفی مردم به بهبود وضعیت اقتصادی

بر اســاس گزارش حســن روحانی، دولت دو هدف اصلــی دارد؛ یکی 
ریشه کن کردن فقر مطلق در دولت دوازدهم و ایجاد عدالت و کوتاه کردن 
نابرابری ها بین مردم دهک های پایین و باال و رونق اقتصادی و دیگری باال 
بردن درآمد مردم و توزیع عادالنه است. به گفته وی، مستمری اعضای 

کمیته  امداد و بهزیستی تا ســه برابر افزایش یافته و تا پایان دولت پنج 
برابر می شود. رییس جمهور همچنین اعالم کرد: از پاییز ۹۳ تا تابستان 
۹۶، ساالنه ۶۸۵ هزار اشتغال خالص ما بوده و تورم یک رقمی به معنای 
ارزانی نیست بلکه به معنای مهار گرانی است. ۲۳.۱ میلیارد دالر موافقت 
فاینانس خارجی گرفتیم و در ۱۰۰ روز اول قراردادهایی بیش از ۵ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری داشتیم. 
ریشه کردن فقر در حالی توســط رییس جمهور عنوان می شود که بر 
اساس آمار نظرات مردم در یکی از کانال های تلگرامی با نام خبر فوری با 
بیش از دو میلیون نفر عضو، ۸۶ درصد از ۶۰ هزار نفر شرکت کننده در 
یک نظرسنجی به بدتر شــدن وضع معیشتی مردم از صد روز گذشته تا 
کنون رای دادند، این نظرسنجی حکایت از آن دارد که اکثر مردم از زمان 
انتخابات تا کنون نه تنها شاهد تغییر محسوسی در بحث معیشتی خود 

نبوده اند بلکه اعتقاد دارند این وضع بدتر شده است.
اعتماد دوباره مردم بــه دولت تدبیر و امید در حالــی صورت گرفت که 
مردم تصور اجرایی شدن وعده ها را داشتند، پیش بینی می شود فرصت 
دوباره مردم به دولت اصالح طلبان با پیشروی همین روند دیگر محقق 
 نخواهد شــد؛ چرا که خود اصــالح طلبان هم به کارنامــه فعلی دولت

 اعتراض دارند.
حســین کمالی، رییس دوره ای خانــه احزاب می گویــد: دچار نوعی 
عقب افتادگی شــده ایم که عامل اساســی آن خود ما هســتیم و برای 
توسعه یافتگی باید از یک مرحله به مرحله دیگر برویم و روابط خود را با 
جهان مدیریت کنیم. تخاصم را کاهش دهیم و نوعی رفاقت را با ملت ها 

برقرار کنیم تا به آن توسعه ای که نیاز داریم، برسیم.
شرایط بهتر جهانگیری در صورت جدایی از دولت

در میان ارائه کارنامه دولت، کناره گیری جهانگیری مسئله جدیدی را به 
میان اصالح طلبان آورده است. محمدعلی ابطحی، چهره سیاسی اصالح 
طلب چندروز پیش در گفت و گویی اظهار کرد: اگر کاندیداتوری آقای 
جهانگیری قطعی است باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد دراین صورت 

شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت.
در پایان باید گفت که انتظارات مردم از دولت منتخب، بدتر شدن وضع 
معیشتی نبود بلکه بهبود وضع معیشتی بود؛ دولتمردان الزم است تا به 
وعده های اقتصادی خود دوره ای داشته باشــند؛ در غیر این صورت با 
پیش رفتن همین روند، از محبوبیت حسن روحانی و اطرافیانش کاسته 

خواهد شد. 

یکی از روزنامه های زنجیــره ای  جریان اصالح 
طلب، روز پنجشــنبه، از برجسته ترین سهمیه 
اصالح طلبان در کابینه دولت یازدهم و دوازدهم 
- معاون اول رییس جمهور- خواســته اســت 
که »استعفا بدهد«! مدتی اســت که تعدادی از 

صاحب نظران اصالحات در تالش هستند هر طور شده خط کشی با دولت را پر رنگ و سهم خود 
را در بروز مشکالت امروز کشور کمرنگ کنند؛ چرا که ایجاد این تصور در جامعه را به نوعی برگ 

برنده خود در انتخابات آینده می دانند.
زیباکالم هم در یادداشتی نوشته است که »... بودن آقای جهانگیری در دولت دوازدهم، آنچنان 
به نفع او از جهت رای آوری نخواهد بود؛ چراکه در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بنا بر 

دالیلی که برای خود دارم، کارنامه چندان موفقی را برای ایشان پیش بینی نمی کنم.«

اعتراف بزرگ علیه ترامپ
مایکل فلین، مشــاور ســابق امنیت ملی دولت 
ترامــپ رســما بــه دروغگویــی بــه اف بی آی 
 دربــاره ارتباط هایش با ســفیر روســیه اعتراف

 کرد. 
رســانه های آمریکایــی روز جمعــه در خبری 
گزارش دادند که »رابرت مولر« مامور ویژه وزارت 
دادگســتری آمریکا برای تحقیق درباره ادعای 
دخالت روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۶ آمریــکا و تبانــی کارزار انتخاباتی دونالد 
ترامپ با مسکو، علیه یک عضو با نفوذ و سابق تیم 

ترامپ رسما اعالم جرم کرد.

 کمک مالی شرکت فرانسوی 
به داعش در سوریه

اولیــن مرحله از رســیدگی به اتهامــات مطرح 
شده علیه شرکت فرانسوی »الفارژ« در رابطه با 

فعالیت های آن در سوریه برگزار شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار؛ 
تامین مالی گروه های تروریستی از جمله داعش 
و به مخاطــره انداختن جان کارکنان شــرکت 
فرانسوی الفارژ، اصلی ترین اتهامات مطرح شده 

علیه مدیران این شرکت هستند.
اولین مرحله از رسیدگی به اتهامات مطرح شده 
علیه شرکت فرانسوی الفارژ مرتبط با فعالیت های 

آن در سوریه آغاز شد.

وزارت دفاع عراق:
 »البغدادی« هنوز زنده است

عراق روز جمعه اطالعــات جدیدی درباره ابوبکر 
البغدادی، ســرکرده گروه وهابی صهیونیســتی 
داعش منتشر و اعالم کرد که البغدادی همچنان 
زنده و نزدیــک مرز های عراق و ســوریه مخفی 

شده است.
ژنرال یحیی رسول؛ سخنگوی وزارت دفاع عراق 
فاش کرد، گزارش های امنیتی موجود حاکی از آن 

است که البغدادی همچنان زنده است.

 حمله صهیونیست ها
 به حومه جنوبی دمشق

رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید 
در پایتخت ســوریه به دنبال حمله جنگنده های 
صهیونیســت به حومــه جنوبی دمشــق خبر 

می دهند.
برخی رســانه ها از مقابله سامانه های ضد هوایی 
سوریه با موشک های شلیک شده از سرزمین های 
اشغالی فلسطین خبر دادند.گفته می شود هدف 
حمله موشکی رژیم صهیونیستی، انبارهای سالح 
و مهمات ارتش سوریه در مناطق صحنایا و الکسوه 

در حومه دمشق بوده است.

 پول هم نتوانست 
کار سعودی ها را راه بیندازد

منابع خبــری در انگلیس از ناکامی عربســتان 
ســعودی در راهیابی به مجمع عمومی سازمان 
بین المللی دریانوردی بــا وجود همه رایزنی ها و 

خرج های فراوان خبر دادند.
 در ســی امین نشســت مجمع عمومی سازمان
 بین المللی دریانوردی که در مقر این ســازمان 
در لندن برگزار شده است، چهل کشور عضو این 
مجمع انتخاب شدند که عربستان همچون دوره 

گذشته ناکام عضویت در آن بود.

وضع معیشتی مردم بدتر شده است؛

در انتظار وعده ها...

گزارش صد روزه حسن روحانی برای بهبود وضعیت معیشتی، مردم را قانع نکرد، به طوری که مردم در نظرسنجی ها اعالم کردند حتی وضعیت 
بدتر هم شده است؛ ادامه این روند اقدامات دولت در جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی از محبوبیت روحانی کم خواهد کرد. 

کاوه علینقی، ناشر ایرانی این امکان را داشت که اگر قبول 
می کرد از عبارت »خلیج ع. ر.ب .ی« در متن کتاب استفاده 
کند، سود مالی زیادی کســب می کرد، اما او راه دیگری را 
برگزید. وی در این باره گفت: »پس از حاضر شدن کتابی 
که تقریبا ۶ ماه زمان برد، پیش سفیر امارات در ایران رفتیم. 
کتاب را دیدند و خیلی هم از آن خوششــان آمده بود. آنها 

می گفتند که دو هزار جلد از این کتاب را می خواهند، کتابی که هر جلد آن سه میلیون و پونصد تومان قیمت 
می خورد، اما یک نکته داشتند! اینکه در متن کتاب که بحث تاریخی هم بود، از کلمه خلیج فارس استفاده شده 
و گفتند که همه عبارات خلیج فارس را به خلیج ع.ر.ب.ی تغییر دهید!« علینقی ادامه داد:»قیمت هر جلد کتاب 
را سه میلیون و پانصد هزار تومان قیمت داده بودیم. چیزی در حدود سه میلیارد سود می گرفتیم که نیمی از آن 
سهم من می شد. با این حال ما قبول نکردیم اما باز هم گفتند بیشتر فکر کنید. در آن زمان من خیلی فکر کردم 
و یادم آمد که همیشه در تاریخ خوانده ایم کسانی که خیانت کرده اند، به خاطر پول بوده و نمی توانستم با این 
موضوع کنار بیایم. به هر حال ضرری در حدود ۷۰ میلیونی هم کردم ولی خلیج فارس در کتابم تغییری نکرد.«

توصیه اصالح طلبان به جهانگیری 
برای انتخابات 1400:

»استعفا بِده«!

ضرر میلیاردی ناشر 
 ایرانی برای نام
 خلیج فارس

جزئیاتی از پرونده سری 
محمدرضا پهلوی در سیا

اسناد النه جاسوسی نشان از آن دارد که شاه 
مخلوع پرونده قطوری از مشــکالت روانی و 
افسردگی های حاد داشــته است که سازمان 
سیا این پرونده را نگهداری و تکمیل می کرده 
اســت. در یک سند سری  حســاس، وزارت 
خارجه آمریکا از سفیر خواسته که در تکمیل 

این پرونده به سازمان سیا کمک کند.

اموال »رضا ضراب« توقیف شد
خبرگــزاری آناتولی نوشــت: در چارچوب 
تحقیقــات قضائــی دادســتانی جمهوریت 
اســتانبول، حکم توقیف اموال و دارایی رضا 
ضراب و نزدیکان وی صادر شــد. تحقیقات 

قضائی درباره رضا ضــراب و نزدیکان وی در 
شــعبه مبارزه با تروریســم و جرایم سازمان 
دادستانی جمهوریت استانبول آغاز و دستور 
توقیف اموال وی صادر شــده اســت. دارایی 
ضراب را مقامات ترکیه در چارچوب تحقیقات 
مصادره کرده اند که این مسئله شامل دارایی 

های بستگان نزدیک وی نیز خواهد شد.

موگرینی:
تصمیم  محدودیت مذاکرات 
هسته ای، 14سال پیش انجام شد

فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در کنفرانس 
بین المللی گفت وگوهــای مدیترانه ای در رم 
ایتالیا تاکید کرد که محدود کردن مذاکرات با 
ایران، به مسئله هسته ای درست بود یا اشتباه 

اکنون باید آن را به طور کامل اجرا کرد.
وی افزود: اینکه این اشــتباه بود یا صحیح، 
اکنون بحثی است که به تاریخ پیوسته است، 
زیرا این تصمیم که مذاکرات صرفا به موضوع 
هســته ای محدود شــوند به ۱4 سال پیش 

برمی گردد.

اعضای شورای مرکزی یک 
حزب سیاسی مشخص شدند

احمد شریف با اشاره به برگزاری کنگره حزب 
هم بستگی دانش آموختگان ایران، اظهار کرد: 
دومین کنگره سراســری حزب هم بستگی 
دانش آموختگان ایران برگزار شــد و در آن 
اعضای حزب شورای مرکزی منتخب خود را 
برگزیدند.وی درباره انتخاب دبیرکل تشکل 
متبوعش، گفت: اعضای شورای مرکزی بنده 
را در سمت دبیرکلی حزب برای دو سال آینده 

ابقا کردند.

درباره تحریم ایران تعهدی 
به آمریکا نداده ایم

به گزارش روزنامه ملیت چاپ ترکیه؛ رییس 
جمهور ترکیه در دیدار با شماری از نمایندگان 
حزب حاکم عدالت و توسعه با تاکید بر اینکه 
کشــورش تحریم های ایــران را نقض نکرد، 
قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران 
را نمونه نقض تحریم های ضد ایرانی توســط 
آمریکا دانست.اردوغان گفت: روابط تجاری ما 
با ایران کامال قانونی است و ما درباره تحریم ها 

هیچ تعهدی به آمریکا نداده ایم.

توقف فروش آب سنگین 
ایران،نوعی خبرسازی است

بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: موضوع توقف فروش آب سنگین 
ایران نوعی خبرسازی از طرف منابع آمریکایی 
است. کمالوندی نسبت دادن توقف خرید آب 
ســنگین به یک فرد آمریکایی به نام »دیوید 
البرایت« را که همیشــه موضع خصمانه ای 
علیه ایران داشته است، نکته جدیدی ندانست.

ذوالنوری
عضو فراکسیون والیی مجلس:

دیدگاه

علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس گفت: گاهی 
کم توجهی هایی در حــوزه فرهنگ وجــود دارد. 
اصال دولت ها از ابتدا تا امروز توجه کافی به مسئله 
فرهنگ ندارند و فرهنگ را امری حاشیه ای و طفیلی 
می دانند که این امر اشتباه اســت. وی در پاسخ به 
اینکه آیا کمترین بودجه بــرای فرهنگ اختصاص 
می یابد و آخرین نگاه ها به فرهنگ است، گفت: بله 
همینطور است، در حالی که اگر ما فرهنگ عمومی را 
اصالح کنیم در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
هم موثر است. امروز شاهد هستید که مثال خط عابر 
پیاده نه برای راننده و نه برای عابر معنی ندارد. فکر 
می کنیم یک نقاشی روی زمین برای قشنگی است.

یا مثال اســتفاده از کلمات بیگانه هم اینطور است، 
چقدر در تابلوهای ما کلمات انگلیسی وجود دارد.

فروشگاهی می خواهد حراج بزند و فروش فوق العاده 
انجــام دهد به جــای این کــه از کلمــه »حراج« 
 یا »فروش فوق العاده« اســتفاده کند، می نویســد

.»off «و یا  »تخفیف« را می نویسد  »sail« 

دولت به مسئله فرهنگ 
توجه کافی ندارد

نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

تصویری از دیدار وزیر خارجه 
هند با محمدجواد ظریف

در انتظار وعده ها...

پیشنهاد سردبیر:

مجتبی ذوالنوری، عضو فراکســیون والیی 
مجلس اظهار کرد: کاری کــه احمدی نژاد 
انجام می دهد نه اخالقی اســت و نه شرعی 
چراکه سرتا پا دروغ است. نکته دیگر اینکه به 
نظر می رسد ایشان خود را در حالتی قرار داده 
که گویا روانگردان مصرف کرده است. نمی 
خواهم بگویم ایشــان چنین کاری کرده،اما 
منظورم این است که حالتشان مانند حالت 
افرادی که روانگردان مصــرف کرده اند و در 
یک فضای توهمی است؛ یعنی فکر می کند 
۸۰ میلیون نفر به دنبال او هســتند، امروز 
فضای جامعه این نیســت. واقعا وقتی مردم 
به این فکر می کنند که رییس جمهورشان 
کسی بوده است که تا چنین درجه ای جایگاه 
ریاست جمهوری را تنزل داده، دچار مشکل 

می شوند.

انگار احمدی نژاد روانگردان 
مصرف کرده است!

حجت االسالم پژمانفر
عضو شورای مرکزی فراکسیون 

نمایندگان والیی:

واکنش

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: برنامه موشکی 
ایران نه تنها قابل مذاکره نیســت، بلکه روز به روز 

افزایش پیدا می کند.
ســردار احمد وحیدی، رییس دانشگاه عالی دفاع 
ملی با اشــاره به غرض ورزی های دولــت آمریکا 
نســبت به کشــورهای منطقه اظهار کرد: آمریکا 
نمی توانــد قدرت گیــری ملت هــای منطقــه را 
ببیند. ملت ها حــق دارند که از منافــع خود دفاع 
 کرده و سرنوشــت خود را با دســتان خویش رقم 

بزنند.
رییس دانشــگاه عالی دفاع ملی با اشــاره به روند 
برنامه موشــکی ایران تصریح کرد: ایــن برنامه نه 
تنها قابل مذاکره نیســت، بلکه ما در مسیر مخالف 
آمریکایی ها حرکت می کنیم و این توان را روز به روز 

افزایش خواهیم داد.
وی خاطرنشــان کــرد: برنامــه موشــکی یــک 
موضــوع کامــال داخلــی اســت و کســی خارج 
 از مرزهــای کشــور حق دخالــت دربــاره آن را 

ندارد.

توان  موشکی ایران  را  روز 
به روز افزایش خواهیم داد

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی:

امنیت

حجت االسالم نصرا... پژمان فر با اشاره به تیتر و 
خبر جنجالی روزنامه جامعه فردا که در آن اعالم 
شده بود با توجه به پیروزی های جبهه مقاومت 
در عراق و سوریه اکنون زمان مذاکره با غرب بر 
سر مسائل موشکی فرا رسیده است اظهار داشت: 
امروز شواهد متعددی که حاکی از دست داشتن 
جریان هایی در پشت ســر این روزنامه هاست، 
وجود دارد.پژمانفر تاکید کرد: از دســتگاه های 
امنیتی انتظار داریم همانگونه که رییس جمهور 
در گفت و گوی تلویزیونــی به غیرقابل مذاکره 
بودن مباحث موشکی اشاره کرد، نسبت به چنین 
موضوعاتی موضع گیری سختی داشته باشند.
رییس جمهور نیز به عنوان رییس شورای عالی 
امنیت ملی باید با چنین روزنامه های متخلفی 
برخورد کند در غیر این صورت نشان می دهد که 

در شعارهای پیش از این صادق نبوده است.

رییس جمهور با رسانه های 
متخلف برخورد کند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور همزمان با هفته وحدت و در اولین ســفر استانی 
دولت دوازدهــم؛ صبح دیروزبرای دیداری دو روزه وارد اســتان 

سیستان و بلوچستان شد.
حجت االسالم حسن روحانی به همراه شماری از معاونین رییس 
جمهور، وزرا و مسئوالن مرتبط، در نخستین مرحله از سفر خود 

به استان سیستان و بلوچستان وارد زابل شد.
رییس  جمهور در بدو ورود به زابل درباره این ســفر گفت: بسیار 

خوشــحالم که اولین سفر اســتانی در دولت دوازدهم به استان 
سیستان و بلوچســتان اســت. اصلی ترین دلیل انتخاب استان 
سیستان و بلوچســتان به عنوان اولین مقصد سفرهای استانی ، 
تشکر از حضور پرشور و چشــمگیر مردم این استان در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۹۶ است.
روحانی افزود: در این سفر پیگیر روند تحقق برنامه ها و وعده هایی 
خواهم بود که در ســفر ســال ۹۳ به مردم داده شد و همچنین 

طرح ها و برنامه هایی نیز در این سفر برای عمران و آبادانی بیش از 
پیش استان اعالم خواهد شد.

رییس جمهور اظهار داشت: در این سفر عالوه بر زابل به زاهدان 
و چابهار نیز ســفر خواهم کرد. در چابهار فاز یک اســکله شهید 
بهشتی افتتاح خواهد شد و مراســم روز ۱۶ آذر، روز دانشجو را 
نیز در دانشگاه زاهدان با حضور دانشجویان و دانشگاهیان برگزار 

خواهیم کرد.

روحانی در زابل:
پیگیر روند تحقق برنامه ها و وعده هایم خواهم بود

روحانــی و رحمانی 
فضلی در تمــاس هایی 
خواســتار کمک به زلزله 
زدگان کرمانی شــدند؛ 

امداد فوری با تلفن
ظریف: کسی نمی تواند 
ایران را از سوریه بیرون 

کند 

 توصیه اصالح طلبان به 
جهانگیری برای انتخابات 
1400: کارنامه دولت خالی 
اســت کناره گیری کن تا 

رای بیاوری
مقاومت مسلحانه تنها 

راه آزادی قدس

 اعتــراف ضراب علیه 
احمدی نژاد

حمایت قاطع موگرینی 
از توافق هســته ای: به 
ترامپ گفتیم اجرای برجام 
اولویــت امنیتی اتحادیه 

اروپاست

حمید وکیلی
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وقتی مدیریت صنایع، بنگاه هــا و اقتصاد که غالبا در قالب یک انتخاب 
سیاســی روی کار می آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی 
انتخاب می شوند، جایگزین می شوند، خود به خود زمینه برای ارتقای 
کارایی بنگاه فراهم می شود و از سوی دیگر مدیریت بخش خصوصی که 
از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود، به خوبی درک می کند 
که مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد شــرکت از هر نظر 

مناسب باشد. 

این موضــوع ضرورت توجه به خصوصی ســازی را در مســائل مهم و 
پروژه های عظیم شهری و کشوری برای سهولت در عملکرد و پیشبرد 
بهتر اهداف نشان می دهد، اما این مهم در کشور ما چندان مورد توجه 
قرار نگرفته و یا شاید بتوان گفت  که فرهنگ خصوصی سازی در جامعه 

و اقتصاد جای خود را باز نکرده است.
چندی پیش حبیب ا... بهرامی، رییس اتاق تعاون اســتان اصفهان در 
اظهار نظری با اشاره به اینکه مطابق قانون، اقتصاد کشور به ترتیب باید 

با کمک بخش تعاون، بخش های خصوصی و دولتی اداره شود، عنوان 
کرد: بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور هنوز دولتی است در حالی که امور 

باید به بخش تعاون و خصوصی سپرده شود.
به هر حال همیشه ثابت شده است که روند پیشرفت در خصوصی سازی 
است؛ این امر را شــاید بتوان در امور عمرانی استان اصفهان شاهد بود؛ 
چرا که به گفته  طرفه، معاون امور هماهنگی استانداری اصفهان بخش 
خصوصی مشــارکت ۷۰ درصدی در اجرای طرح های عمرانی استان 

اصفهان طی مدت چهار سال اخیر داشته است.
این موضوع اهمیت بخش خصوصی را به شــکل کامال مشخص نشان 
می دهد؛ بدون شک باید زمینه هایی از طرف دولت فراهم شود تا بخش 
خصوصی، خیران و مردم بهتر و بیشتر بتوانند در فعالیت های مختلف 
سرمایه گذاری و عمرانی شرکت داشته باشند و به دنبال آن درصد باالیی 
از میزان اشتغال در کشور را ارتقا دهند، روندی که اصفهانی ها در اجرای 
پروژه های عمرانی خود در نظر گرفتند و به دنبال آن نتایج مطلوبی را 

نیز به همراه داشته است.
در شــرایطی که طبق آخرین اطالعات و آمار سرشــماری 84 درصد 
اشتغال کشور در بخش خصوصی اســت این در حالی است که استان 
اصفهان با دارا بودن سهم زیادی از صنعت کشور و پتانسیل موجود در 
این بخش برای خصوصی سازی می تواند راه بسیار کوتاهی را در فرآیند 
خصوصی سازی و کاهش میزان بیکاری داشته باشد چرا که صنعت 4۰ 

درصد اشتغال این استان را به خود اختصاص داده است.
در مجموع می توان عنــوان کرد که در فرآیند خصوصی ســازی یک 
اقتصادرقابتی شــکل می گیرد؛ هدف اصلی سیاســت های خصوصی 
سازی تبدیل یک اقتصاد بسته دولتی به یک اقتصادآزاد غیردولتی است.
به طورکلی، اهداف خصوصی ســازی با توجه به ویژگی های خاص هر 
 کشور تعریف می شــوند. در کشــور ما اهداف خصوصی سازی شامل 
شــتاب بخشــیدن به رشــد اقتصــاد ملــی، گســترش مالکیت در 
 ســطح عمومی مردم به منظــور تامین عدالــت اجتماعــی، ارتقای 
کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی 
و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار 
مردم به پس انداز و ســرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارهاســت اما 
 این که تا چه حد توانســته ایم در ارتقای این اهداف گام برداریم جای

 سوال دارد.

کاهش مشارکت دولت در پروژه های عمرانی استان اصفهان؛

اقتصـاد خصوصی

   خصوصي سازي به معناي محدود و ساده، تبديل صنايع و واحدهاي دولتي به بخش خصوصي مي باشد و يا فرآيندي است که طي 
آن شرکت ها و تاسيسات دولتي به بخش خصوصي سپرده مي شوند و يا آنگونه که حاميان بين المللي خصوصي سازي مي گويند: 

»خصوصي سازي اقتصاد، در واقع عبارت از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي است.« 

براساس آمار اعالم شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از وضعیت اشتغالزایی نیمه اول سال 96، بیشترین 
تمرکز اشــتغالزایی به ترتیب در اســتان های »اصفهان، 
تهران، البرز، آذربایجان شــرقی و قزوین« صورت گرفته 

است. 
براســاس آمار اعالم شــده در مدت زمان بررسی استان 

اصفهان با ایجاد 4213 )نفر( شغل توانست بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در میان سایر استان های کشور 
به خود اختصاص دهد. 

اشــتغال ایجاد شــده در این اســتان نســبت به مدت مشــابه ســال قبل رشــدی حــدود 15 درصدی 
داشــته اســت. از ســوی دیگر براســاس آمــار اعالم شــده از ســوی ایــن وزارتخانــه، اســتان تهران 
نیــز بــا ایجــاد 3۷92 )نفــر( شــغل در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن در حالی اســت که 
 این میزان شــغل ایجاد شــده نســبت به ســال گذشــته افــت بیــش از ۷ درصــدی را تجربــه کرده

 است. 

 اصفهان در ایجاد 
 اشتغال در رتبه اول 
قرار گرفت 

 اشتغال 350 هزار نفر در زنجیره تولید
 فوالد مبارکه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

کاغذ ۲۵ درصد گران شد
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران از گرانی 25 درصدی کاغذ از ابتدای سال 
تاکنون خبر داد و اعالم کرد که شیب قیمت این 
محصول طی سه ماهه اخیر افزایش چمشگیری 
داشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در ارتباط 
با آخرین وضعیت قیمــت کاغذ و نیز اقالمی که 
در انتظار افزایش تعرفه واردات بوده و در حالت 
توقف ثبت سفارش اســت، اظهار کرد: جزئیات 
ثبت ســفارش سیاســت دولت در مورد خیلی 
از اقالم بوده که شــاید طی چند سال اخیر نیز 
شرایط مناسبی نداشــته؛ چرا که ارز مبادله ای 
 در اختیار واردات اقالم غیرمناسب و غیرضروری
 قرار گرفته است. وی ادامه داد: در دولت یازدهم 
قرار بر این بود تا ارز تک نرخی شود و ارز مبادله ای 
نیز در مورد خیلی اقالم حذف شــد تا به تولید 
کننده کمک شده و در راستای شفاف سازی گام 
برداریم و به این باور دست یابیم که صرفا از رانت 

و امکانات دولتی استفاده نمی شود.

استقبال فعاالن حمل ونقل از 
بازارگاه های الکترونیکی بار

مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشور گفت: فعاالن بخش 
حمل ونقل جاده ای از بازارگاه های الکترونیکی بار 

استقبال خوبی داشته اند.
غالمحسین دغاغله با بیان اینکه یکی از کمبودهای 
بحث حمل ونقل جــاده ای، موضوع بازارگاه های 
الکترونیکی بار بود، البته برخی از این بازارگاه ها 
فعال بودند ولی شکل رسمی نداشــتند، افزود: 
با همکاری دفتر فنــاوری اطالعات آئین نامه ای 
با امضای ریاســت ســازمان ابالغ و با استقبال 
خوبی میان فعاالن بخش روبه رو شد. وی ارتباط 
سامانه های گمرک، دامپزشکی و نفت با سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای را از مباحث مورد 
تاکید دستگاه های نظارتی این سازمان دانست و 
تصریح کرد: این طرح در دفتر فناوری و اطالعات 
کاال به شکل مشترک در 3 ســال اخیر پیگیری 

شده و نتایج خوبی داشته است.

بازار

جاروی شارژي

نايب رييس کميته آب اتاق بازرگانی 
اصفهان عنوان کرد:

مصرف ۱۱۰ درصد حجم منابع 
تجدیدپذیر آب در ایران

نایب رییس کمیته آب اتــاق بازرگانی اصفهان 
با تاکید بر اینکه کشــور در زمینه آب ورشکسته 
است، گفت: طی سه دهه گذشته میزان مصارف 
آب در کشور از حجم منابع تجدیدپذیر به بیش 
از 11۰ درصد رســیده در حالی که براســاس 
معیارهای جهانی اگر کشوری بیش از 4۰ درصد 
از آب های تجدید پذیر خود را اســتفاده کند در 

شرایط بحرانی است.
 لطف ا... ضیایی در نشست کمیته آب کمیسیون 
کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، در نقد طرح 
تبدیل اراضی شــیب دار به باغات، اظهار داشت: 
بر خــالف آنچه در ایــن طرح آمــده نمی توان 
جلوی تبخیــر بارش های کشــور را گرفت زیرا 
بارش ها عمدتا به صــورت پراکنده و اغلب کمتر 
از 5 میلی متر است و بر اساس یافته های جهانی 
هرگاه بارش کمتر از ۷ میلی متر باشد قطعا تبخیر 

خواهد شد.

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خبرداد:

تبدیل شهرک های صنعتی بدون 
تقاضا به شهرک های انرژی نو 

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: تعدادی از شــهرک های صنعتی 
بدون تقاضا در استان به شهرک های انرژی های 

نو و تجدید پذیر تبدیل می شود.
محمد جواد بگی اعالم کرد: وجود 3۰ شــهرک 
بدون متقاضی بــه یکی از چالش های اســتان 
تبدیل شــده که این شــهرک ها به دلیل عدم 
انجام مطالعات الزم، تقاضا محور نیست و قابلیت 
واگذاری و سرمایه گذاری ندارند.وی تصریح کرد: 
با وجود ارائه همه مشــوق های الزم، هنوز تعداد 
معدودی از شــهرک ها و نواحی صنعتی استان 
با وجود ســرمایه گذاری های انجام شده توسط 
این شــرکت برای تامین زیر ساخت های الزم از 

تقاضای مناسب برخوردار نیست.
بگی ادامه داد: با تدابیر جدیدی که در ســازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان اندیشیده 
شده، مقرر شده اســت تا شــهرک ها و نواحی 
صنعتی بدون تقاضای استان که بیشتر در شرق 
اســتان قرار دارند به شــهرک های انرژی های 
تجدید پذیــر و به ویژه انرژی های خورشــیدی 

مجهز شوند.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: متاسفانه وضعیت بازار فروش فرش دستباف در اصفهان 
خوب نبوده و بافندگان فرش نیز به دلیل نداشتن بیمه و مشکالتی که سر راه خود دارند، بی انگیزه شده اند.

سعید عصاچی اظهار داشت: در طول ماه ها و سال های گذشــته تالش های زیادی برای بیمه بافندگان انجام شده 
اما این مهم در انتظار تصمیم مجلس و دولت است که هنوز ابالغی در این زمینه اعالم نشده است.وی تصریح کرد: 
مصرف داخلی فرش دستباف ظرفیت و بازار محدودی دارد و از طرف دیگر صادراتی در زمینه فرش انجام نمی شود 
که بافندگان انگیزه ای برای تولید داشته باشند.وی گفت: یکی از دالیل بی انگیزگی بافندگان فرش دستباف و عدم 

رغبت جوانان برای ورود به این حوزه قیمت پایین دستمزدهای بافندگان فرش دستباف است.

بیمه بافندگان »فرش 
دستباف« در انتظار 

تصمیم پایتخت نشینان

مه
بی

مديرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: ايران 
يکی از کشور های در مســير مهاجرت پرندگان 
مهاجر در دنياست؛ بنابراين خطر ورود مجدد عامل 

اين بيماری به کشور زياد است.
شهرام موحدی اظهار داشت: ساماندهی پرنده 

فروشی ها با کمک اصناف و شهرداری امکانپذير است.
وی بيان داشت: الزم است که مکانی برای پرنده فروشی ها در خارج از شهر اختصاص دهند 
که اميدواريم به سرانجام برسد.موحدی با اعالم اينکه ۶۰ کشور درگير اين بيماری هستند و به 
خصوص در کشورهای همسايه نيز گزارشاتی از آن اعالم شده است و با تاکيد مجدد بر آمادگی 
اين اداره کل در صورت مشاهده بيماری در استان اعالم کرد: کنترل و پيشگيری در مراحل 
اوليه بيماری بسيار مهم است؛ بنابراين توجه به اين نکته که سرعت عمل در مقابله با اين بيماری 

باعث کنترل سريع تر بيماری و جلوگيری از گسترش آن می شود دارای اهميت ويژه است.

خطر ورود مجدد عامل 
بیماری آنفلوآنزای 
پرندگان به ایران 

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان از افزایش فعالیت 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در اصفهان خبر داد  و گفت: این مدیریت تا 
پایان آبان ماه، 26 طرح صنایع تبدیلی را جهت استفاده از تسهیالت 
سرمایه ثابت و در گردش از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط 

به بانک ها معرفی کرده است.
 منصور قماشی با اشاره به مهم ترین فعالیت های این مدیریت در آبان  
ماه، اظهار داشت: این مدیریت در راستای صدور جواز تاسیس اقدام به 

بررسی و تایید طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی کرده است.
وی افزود: از جمله این طرح ها می توان به طرح سردخانه دومداره باالی 
صفر به ظرفیت سه هزار تن در سال در شهرستان اصفهان، طرح تولید 
گالب و عرقیات به ظرفیت دو هزار تن در ســال در شهرستان آران و 
بیدگل و طرح تولید کود هیومیک اسید به ظرفیت یک هزار و 1۰۰ تن 
در سال در شهرستان برخوار اشاره کرد. قماشی تصریح کرد: ارائه مشاوره 
و راهنمایی به متقاضیان احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، 

توزیع سوخت حمایتی در آبان ماه 96 به بهره برداران بخش کشاورزی، 
انجام گشت مشترک جهت جلوگیری از فروش، نگهداری محصوالت و 
نهاده های کشاورزی قاچاق با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
تشکیل هیئت بازدید متشکل از کارشناس صنایع کشاورزی، کارشناس 
حراست و کارشناس بخش تخصصی و نمونه برداری و تشخیص اصالت 
 کاالی مکشوفه به ظن قاچاق و ارائه گزارش به دستگاه های ذی ربط

 1۰ مورد از دیگر اقدامات این بخش بوده است.

مدير صنايع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان خبر داد:
افزایش فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در اصفهان

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،336،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

386،700ربع سکه
تومان

261،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

129،646
تومان

      قیمت سکه و طال

FC6148 فيليپس مدل 

 479,000
تومان

BBH Move 6 بوش مدل

 515,000
تومان

DVJ320J بلک اند دکر مدل 

 324,000
تومان

 تالش مردم کرمانشاه برای 
برپایی چادرهای دست ساز

عکس روز

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی مزایده  )نوبت اول(
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در اجرای ماده 88 و به اســتناد ماده 43 قانون تنظيم بخشــی از مقررات 
مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشــی و تجاری خود واقع در ســطح اســتان را از طريق مزايده به مستاجر 
 واجد شــرايط برای مدت يکســال واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت اطالع بيشــتر از شــرايط به سايت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دريافت اسناد شرکت در مزايده تا تاريخ 9۶/9/22 به امور قراردادهای اداره کل 
ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند و ضمن مطالعه دقيق و تکميل شرايط درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا 
ساعت 12/۰۰ ظهر روز شنبه 9۶/1۰/2 به دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خيابان آبشار سوم – بعد 
از پل غدير تحويل داده و رسيد دريافت دارند. ضمناً زمان بازگشايی پاکت های متقاضيان مورخ 9۶/1۰/4 راس ساعت ۰9/۰۰ 
صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضيان می توانند قبل از تکميل اسناد مزايده از مکان مورد اجاره بازديد به عمل آورند. 

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان – خيابان آبشار- بعد از پل غدير- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن ۰313۶3۰8212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 851937۶8 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در ســايت www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفايل تامين کننده/ 
مناقصه گزار موجود است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با اشــاره به نقش 
شــرکت فوالد مبارکه در اقتصاد ملــی گفت: فوالد 
مبارکه به عنوان یک واحد تولیدکننده فوالد با زنجیره 
کامل تولید، با تولید 5۰ درصد فوالد کشــور نقش 
مهمی در اقتصاد ملــی دارد.محمد ناظمی هرندی 
در همین رابطه اضافه کرد: این شــرکت بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی جهان است و یک درصد از 

تولید ناخالص ملی را نیز بر عهده دارد.
وی در ادامــه از ســهام عدالــت به عنــوان یکی از 
ســهامداران فوالد مبارکه یادکــرد و بابیان اینکه 
حدود 4۰ میلیون نفر در سراسر کشور از سهام عدالت 
برخوردارند، افزود: اگر این شــرکت نتواند عملکرد 
موفقیت آمیزی داشته باشد، به یقین میلیون ها نفر 

متضرر خواهند شد.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشــته باشــیم که در 
زنجیــره تولید فــوالد مبارکه، به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم 35۰ هزار نفر مشــغول به کار هستند 
و این امر اهمیت مؤلفه های پایداری، پاسخگویی و 
شفافیت در قبال جامعه را بیش ازپیش نشان می دهد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 

سازمان ها باید در موضوع پایداری به آیندگان توجه 
کنند و به خاطر داشته باشند از منابعی که در اختیار 

آنهاست همچون امانتی گران بها نگهداری کنند.
ناظمی در رابطه بااهمیت سود پایدار در سازمان ها 
تصریح کرد: عملکرد شــرکت باید به گونه ای باشد 
که سهامداران و ذی نفعان به سود پایداری که انتظار 
دارند، دست یابند و هر ارزشی برای سهامداران و یا 
سایر ذی نفعان خلق می کنیم، باید پایدار و قابل اتکا 

باشد.

مدير روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد:

اشتغال 3۵۰ هزار نفر در زنجیره تولید فوالد مبارکه

صنعت

م الف:113020
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سرنوشت تاریخ گمشده اصفهان در هاله ای از ابهام

پیشنهاد سردبیر:

سید جمال الدین صمصام شــریعت، معاون شهرسازی و 
معماری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه هسته اولیه شهر 
اصفهان، »محله یهودیه« و»قلعه جی« است که در خیابان 
مشتاق فعلی بوده و به نام »تپه اشرف« مشهور است،اظهار 
می کند: قلعه جی یا همان تپه اشرف در حقیقت پادگان نظامی 
زمان خود و محله یهودیه نیز هسته اولیه شهر اصفهان بوده 
است ، اما به تدریج هسته اولیه شهر رشد کرده و قلعه جی هم 
به نام اسپهان یعنی محله سپاه و متعاقب آن سپاهان و اصفهان 
امروزی تغییر نام پیدا می کند و این وجه تسمیه شهر اصفهان 
است. اکنون نشانه هایی در کاوش این تپه به دست آمده که  
تپه اشرف را اسرارآمیز می کند؛ آنقدر اسرارآمیز که حتی 
سایت موزه بریتانیا اخبار مفصلی از این تپه را ترجمه کرده 
است و شرق شناسان سراسر دنیا عالقه وافری به رمزگشایی 
آن دارند. نخستین دلیل اســرارآمیز بودن آن به اختالف 
نظر مورخان و باستان شناســان درباره گذشته این مکان 
بازمی گردد، عده ای آن را همان سارویه معروف می دانند که 

سرنوشت تاریخ گمشده اصفهان در هاله ای از ابهام

وقتی از قدمت و تاریخ سخن به میان می آید، به دنبال آن هویت 
هم معنا پیدا می کند. حال اینکه ایران خود سرزمینی کهن است 
و جست وجوی تاریخ گمشده و رازآلود اصفهان ،آن هم در میان 
تپه اشرف که یک دژ 7 هزار ساله است، خود دنیایی از شگفتی 

را رازگشایی می کند.
اهمیت تپه اشرف برای تاریخ اصفهان به حدی است که می توان 
با آن تاریخ گمشده اصفهان را شناسایی کرد؛ این گفته ای است 
که برای نخستین بار در سال 89 در زمان کاوش روی تپه اشرف 

مطرح شد.

به گفته سیاحان قدیمی، همانند اهرام مصر 
است! این را به دلیل عظمت این مجموعه بنا 
گفته اند.دلیل دوم اسرارآمیز بودنش این 
است که حدود 700 سال، یعنی تا زمانی که 
این تپه برای ساختن کاخ انتخاب شد، این 
کاخ های مخروبه، متروک بوده است و دلیل 
سوم اسرارآمیز بودنش این است که در این 
تپه اســراری درباره تغییر سبک معماری 
ایرانیان نهفته است. مسئول مرکز باستان 
شناسی معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی اظهــار می کند: اگر طرح 
سایت موزه وارد فاز اجرایی شود، حفاظت و 
امنیت این تپه هم برای جلوگیری از دزدیده 
شدن اشــیای تاریخی آن تامین می شود. 
اجرای طرح سایت موزه، بسته به سرعت 
تامین اعتبارات آن می توانــد بین ۲ تا ۱0 
سال آینده انجام شود.علمدار علیان درباره 
اهمیت تپه جی نیز بیان می کند: قدیمی ترین 
مسجد اصفهان زیر این تپه مدفون بوده و 

بزرگ ترین معضل کاوش آن، وجود دبیرستانی روی آن است 
که باید مدیریت اداره کل میراث با آموزش و پرورش تعامل 
کرده و با تامین محل جایگزین برای این مدرسه، امکان حفاری 
این تپه و کشف بقایای این مسجد تاریخی را فراهم کند.در 
نهایت باید گفت استفاده از پتانسیل های تاریخی اصفهان 
می تواند گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب کند 
و ضمن اینکه باعث شناخته شــدن آثار تاریخی قرن سوم 
در سطح جهانی می شود، زمینه ای را برای سرمایه گذاری 

فراهم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان درباره دیوار نوشته ها و ترک ها و ریختگی های پل های 
تاریخی اصفهان اظهار داشت: پل های تاریخی زاینده رود برای 
ما از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند؛ به طوری که سال 
گذشته دفتری را با عنوان پایش پل های تاریخی زاینده رود 

در اصفهان برپا کردیم.
فریدون الهیاری افزود: پیگیری های ما براین اساس بود 
که عنوان پایش پل های تاریخی زاینده رود را به یک 

پایگاه در سازمان ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تغییر دهیم که روند این موضوع در دست بررسی است و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: بخشی از مرمت پل ها به سازمان میراث فرهنگی برمی گردد و بخش های دیگر آن از جمله کنترل شعار نوشته ها نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد.

الهیاری گفت: در جلسه ای که  با شهرداران مناطقی که پل های تاریخی در حوزه آنهاست و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط برگزار کردیم، تصمیمات خوبی، اتخاذ و 
 قرار شد کمیته ای تشکیل دهیم و در آن با مشارکت همه دستگاه ها ظرف یک ماه آینده تمام مسائلی را که در پل های تاریخی زاینده رود وجود دارد اصالح کنیم و پس از اجرای برنامه عملیاتی به سمت رفع مشکالت پیش 

برویم.
وی بیان کرد: متاسفانه برخی از افراد که به صورت روزمره از روی پل های تاریخی عبور می کنند به شعار نویسی یا حتی رنگ آمیزی بدنه پل ها اقدام می کنند که برای رفع این مشکالت نیازمند فرهنگ سازی هستیم. باید پاک سازی شعارنویسی ها در 

دستور کار قرار گیرد که البته این پاکسازی ها نیازمند تمهیدات ویژه و استفاده از مواد و روش های خاص هستند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکــه تَرک هــای پل هــای تاریخــی زاینــده رود به صــورت مرتــب پایــش می شــوند، افــزود: برای سی وســه پــل اقدامــات مرمتــی هــم در دهــه 40 و 50 رخ 
 داده اســت، ســاختارهای اصلی پل از اســتحکام الزم برخوردار هســتند و جای هیچ گونه نگرانی نیســت، کلیت پل مشــکل اساســی نــدارد و ترک ها فعال نیســتند ولــی نیازمند پایش مرتب هســتند کــه فکر می کنــم در این زمینه باید برنامه اساســی داشــته 

باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:
دیوارپلهایتاریخیدرآستانهپاکسازی

رییس انجمن موزه داران استان 
خبرداد:

افتتاحنمایشگاهعکسی
بهنامحضرتمحمد)ص(

رییس انجمن موزه داران استان اصفهان 
با اشــاره به برگزاری نمایشگاه عکس به 
نام حضرت محمد)ص( اظهار داشــت: 
این نمایشــگاه در معماری اســالمی-
 ایرانی در اصفهان روز گذشته بازگشایی  

شد.
عباس نکوئی افزود: مجموعه عکس های 
این نمایشــگاه، با همکاری موزه مجید 
فروتــن)وی دارای مــوزه خصوصی گز 
و برخــوار اســت( و همچنیــن انجمن 
موزه داران در مــدت 5 ســال از نقاط 
مختلف کشــور و از داخل بناهایی نظیر 
مساجد، بقاع متبرک، گنبدها و مناره ها 

عکس برداری شده است.
وی گفــت: تاکنــون 4 نمایشــگاه از 
این مجموعــه عکس در فرهنگســرای 
ادیــب برومنــد در گز و برخــوار، خانه 
هنرمندان اصفهــان، کتابخانه مرکزی 
شــهرداری اصفهــان و فرهنگســرای 
 شهرداری شاهین شهر نیز برگزار شده 

است.
رییس انجمن موزه داران استان اصفهان 
بیان کرد: این نمایشــگاه بــا همکاری 
مجموعه تاریخی و فرهنگی تخت فوالد، 
کانون گردشــگران تخت فــوالد نقش 
جهان تا 16 آذرماه از ساعت 9 الی17 در 

گالری فدک برگزارمی شود.
نکوئی خاطرنشــان کرد: آیین افتتاحیه 
رســمی این نمایشــگاه روز گذشته از 

ساعت 10 صبح برگزارشد.

دو فیلم اجتماعی و یک فیلم با موضوع کودک ونوجوان از روز چهارشنبه اکران 
شــده اســت که در این میان فیلم »آذر« با بازی نیکی کریمی با اقبال بهتری 

مواجه شد.
علی ســرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران، درباره فــروش فیلم های این 
دفتر گفت: فیلم »قاتل اهلی« با اقبال خوبی مواجه شــده و هم اینک به فروش 
810میلیون تومانی رسیده است. فیلم »زرد« هم به فروش 5 میلیارد و 280هزار 
تومانی رسید. همایون امکانیان مدیرعامل دفتر پخش نیکان فیلم درباره فروش 
فیلم های این دفتر گفت: فیلم »شکالتی« با 11 سینما کار خود را آغاز کرده و 
بعد از فیلم »خفه گی«، در گروه زندگی به نمایش در می آید. این فیلم 21 میلیون 
تومان فروخت. وی در ادامه گفت: فیلم »آذر« در گروه آزاد با 15 ســالن سینما 
کار خود را آغاز کرد . پیش بینی ما برای اکران این هفته نبود اما با اعالم شورای 
صنفی، فیلم را اکران کردیم و هنوز تبلیغات تلویزیونــی نداریم که امیدوارم با 
تبلیغات مناســب بتوانیم موفق عمل کنیم. ظــرف دو روز در تهران به فروش 

42میلیون تومان دست یافتیم.

احمد مختاری مدیــر دفتر پخش هدایت فیلــم، درباره فیلم هــای این دفتر 
گفت: فیلم »ثبت با سندبرابر اســت« به تازگی وارد هفته دوم شده و به فروش 
590میلیون تومان در تهران و 200 میلیون تومان در شهرستان و روی هم رفته 
به فروش 790 میلیون تومان رسید. فیلم ســینمایی »خانه دختر« به فروش 
2میلیارد و 820 میلیون تومان و فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته اش« به 
فروش 2میلیارد و 102 میلیون تومان رسید. حبیب اسماعیلی مدیر دفتر پخش 
رسانه فیلم سازان مولود، درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی 
»غیرمجاز« به فروش 270 میلیون تومان در تهران و شهرســتان رسید. فیلم 
»وقتی برگشتم« در تهران به فروش 35 میلیون تومان رسید که هم اینک 17 
سالن را در اختیار دارد و از روز گذشته در شهرستان ها آغاز شد. بنابر این گزارش، 
براساس فروش مکانیزه، فیلم »اشنوگل« به فروش 13میلیون و 492 هزار تومان، 
فیلم »انزوا« 77 میلیون و 413 هزار تومان، »صفر تا سکو« به فروش 89 میلیون 
و 504 هزار تومان، فیلم »آزاد به قید شــرط«246میلیون و 684 هزار تومان، 

»خالتور« به فروش 3میلیارد و 182میلیون و 486هزار تومان رسید.

بازیگر نمایش»این یک پیپ نیست«،صفحه اینستاگرام خود را با پستی به 
بهانه تشکر از محمد مساوات، نویســنده و کارگردان این نمایش به روز کرد. 
سحر دولتشاهی نوشت: »از دوشنبه شب تا االن با مرور لحظات و تصاویر این 
نمایش همچنان ذوق زده مي شم و به وجد میام. با دیدن کارهایی مثل این 
احساس مي کنم استاندارد یه اثر نمایشی خوب در ایران عوض مي شه و انگار 

رکوردها جابه جا مي شه.«

بامرورلحظاتنمایش»اینیكپيپ
نيست« ذوقزدهميشم

مهران رجبی، بازیگر معروف سینمای ایران، صفحه 
اینستاگرام خود را با عکسی از پشت صحنه مجموعه 

هشتاد و هفت متر در کنار همکاران خود نوشت:
»در ماه سوم از ساخت مجموعه هشتاد و هفت متر 
به نویسندگی و کارگردانی استاد بی بدیل کیانوش 
عیاری هستیم و حاال حاال مشغول و البته دعاگوی 

همه هستیم.«
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محمدحسین شهباززاده مجری طرح فیلم سینمایی»واسطه« اعالم کرد: از چندی پیش با علی مصفا صحبت هایی کرده بودیم 
که نهایتا به نتیجه مطلوب رســید و با انعقاد قرارداد، مصفا در نقش مقابل هدیه تهرانی در فیلم سینمایی »واسطه« 

ایفای نقش خواهد کرد.
وی ادامه داد: فیلم برداری »واسطه« از اواخر آبان ماه در فرح آباد ساری آغاز 
شــده و همچنان ادامه دارد. علی مصفا نیز به زودی مقابل دوربین فرشاد 

محمدی قرار خواهد گرفت.
شهباززاده افزود: ما فرم حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را 
پر کرده ایم و این روزها در تالش هستیم نسخه نهایی فیلم سینمایی 
»واســطه« را تا مهلت مقرر آمــاده کرده و بــه دبیرخانه 

جشنواره فیلم فجر تحویل دهیم.
اولین اثر ســینمایی آرش الهوتی درباره  زنی 
45 ساله است که واسطه استخدام کارگران 

فصلی است.
هدیه تهرانــی، علی مصفا، 

مهران احمدی، علیرضا 
اســتادی، ژیال شاهی، 
صدف عســگری، رویا 
حســینی، لیلی فرهادپــور، اکرم 
علمدار، امین گلســتانه و ســیامک 
ادیــب، بازیگران فیلم ســینمایی 

»واسطه« هستند.

علیمصفا،
پارتنرخانم
سوپراستار
میشود

آلبوم موسیقی »جاِن سرگردان«، روز گذشته در سراسر کشور منتشر شد و در اختیار عالقه مندان به موسیقی قرار گرفت. این آلبوم چهارمین 
اثر گروه »سور« محسوب می شود؛ این گروه موسیقی قبل از انتشار این اثر، آلبوم های »یار مست« به آهنگسازی مجید موالنیا و »دوران عشق« 

موالنیا را با صدای وحید به آهنگسازی جمشید صفرزاده را با صدای ساالر عقیلی و »در عشق زنده باید« به آهنگسازی مجید 
یک دونوازی کمانچه را تاج منتشر کرده است.آلبوم »جاِن سرگردان« که در مایه دشتی اســت، چهار تصنیف و دو آواز و 

شامل می شود؛ اشعار این آلبوم را ه.الف.سایه ، نوذر پرنگ، سعدی و موالنا سروده اند.
در این آلبوم، مجید موالنیاـ  نوازنده تار، جمشید صفرزادهـ  نوازنده سنتور، علیرضا دریاییـ  نوازنده 

کمانچه و سازهای زهی، حمید قنبریـ  نوازنده سازهای کوبه ای، صابر سوریـ  نوازنده عود، امین 
دادوریـ  نوازنده دف، بهزاد حســن زادهـ  نوازنده کمانچه، مهدی بصیرت منشـ  نوازنده ویولن سل و 

مهرداد ناصحی به عنوان همخوان به هنرنمایی پرداخته اند.
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تازه های موسیقی

آمار فروش گیشه های سینمای کشور  
استقبال از »آذر«

هنــر هــفتــم
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روش هایی برای تشخیص گوشی اصلی از تقلبی
پیشنهاد سردبیر:

روش هایی برای تشخیص گوشی اصلی از تقلبی
اولین سوالی که معموال بعد از مراجعه به بازار و مشاهده انبوه فروشگاه ها و تلفن ها به ذهن اکثر ما می رسد، این است که به چه دستگاهی تقلبی می گویند و هنگام خرید یک وسیله هوشمند باید به چه نکاتی توجه کرد؟

به گزارش مشرق، در این گزارش با انواع دستگاه های تقلبی )Fake( و انواع کاله برداری های موجود در بازار تلفن همراه و چگونگی تشخیص آنها آشنا خواهید شد تا احتمال از دست دادن میزان قابل توجهی از سرمایه شما، با اقدامات متقلبانه برخی فروشندگان یا واردکنندگان در بازار کشورمان، به حداقل برسد.
کاله برداری های حوزه خرید و فروش تلفن همراه را می توان در چهار بخش طبقه بندی کرد:

فروش دستگاه های کپی و های کپی به جای اصلی
فروش گوشی های کارکرده به جای نو

فروش گوشی های Refurbished )دستگاه های بازیافتی و تعمیراتی(
فروش گوشی های رجیستر نشده )قاچاق(

بسیاری از خریداران موبایل و دستگاه های هوشمند، با گوشی هایی که با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت اصلی به فروش می رسند مواجه شده اند؛ به عنوان مثال در بازار، گوشی های پرچم داری مثل گلکسی S7 و آیفون  6S اپل حتی با قیمت 300 هزار تومان هم در بازار وجود دارد؛ اما درباره اینکه چگونه یک 
گوشی که حتی قیمتی بیش از دو میلیون دارد، با قیمت 200 تا 300 هزار تومان در بازار عرضه می شود، تنها یک توجیه وجود دارد و آن وجود گوشی های تقلبی است.

گوشی های تقلبی که گاهی از آنها با عنوان »فیک« یاد می شود، آنهایی هستند که اگرچه ظاهرشان تفاوتی با گوشی اصلی ندارد اما از نظر قطعات داخلی تماما از لوازم بی کیفیت و فاقد قدرت و سرعت الزم ساخته شده اند. 
اکنون در بازار گوشی های هوشمند موبایل که گفته می شود بیش از 70 درصد آنها قاچاق هستند بی شک شناخت گوشی های اصل از غیر اصل اهمیت ویژه ای دارد. در موارد متعددی ممکن است فروشنده بدون هیچ توضیح یک گوشی تقلبی با کیفیت پایین را با قیمت های اصلی در اختیار خریداران قرار دهد. اما 

برای تشخیص گوشی های اصل از تقلبی چندین راهکار وجود دارد که زمان خرید الزم است مورد توجه قرار گیرند.

 خرید از مراکز معتبر
با مراجعه به مراکز معتبر خرید تا حدودی می توانیــد از اصل، نو بودن و Refurbished نبودن )دســتگاه های بازیافتی و 
تعمیراتی( دستگاه خود اطمینان حاصل کنید و در صورت بروز تخلف هم با در دست داشتن فاکتور خرید می توانید ازطریق 

مراجع ذی صالح حقوق خود را پیگیری کنید.

تایید اصالت دستگاه با بررسی کد IMEI گوشی در یکی از سایت های معتبر
در مرحله بعدی به سایت  تحلیل و تشخیص جهاني اصالت گوشی در وب بروید. به عنوان نمونه، نشاني اینترنتي یكي از این 
سایت های معتبر www.numberingplans.com اســت. در این وبگاه، با کلیك روي عبارت »ابزار تجزیه و تحلیل شماره« یا 
Number analysis tools و ورود به صفحه بعدي، شماره سریالي را که از طریق شماره گیري کد #06#* روي نمایشگر گوشي 

ظاهر شده، در قسمت IMEI number analysis وارد کنید.

بررسی و مقایسه ظاهری
 در گوشی های فیك )تقلبی(، به خاطر شباهت ظاهری زیاد و کیفیت ساخت نزدیك به نمونه اصلی )البته در نمونه   »های کپی«(، 
راه تشخیص از روی ظاهر بسیار مشكل است. برای بررسی می توانید با همراه داشتن یك گوشی اصل و مقایسه همزمان این 
دستگاه  با نمونه پیش رو، نمونه فیك )تقلبی( را تشخیص دهید یا با مراجعه به سایت های تخصصی موبایل و بررسی و دانلود کردن 
عكس های نمونه اصلی و مقایسه با نمونه فیك متوجه تفاوت های آنها شوید. این روش به خاطر محدودیت )همراه داشتن نمونه 

اصلی دستگاه( و تشخیص سخت از روی عكس های دانلودی، در هر شرایطی قابل اجرا نیست.

 استفاده از نرم افزار AnTuTu Officer )اندروید(
AnTuTu Officer محصول شرکت معروف AnTuTu است که در زمینه تست سخت افزار گوشی های مختلف فعالیت 

دارد. این نرم افزار با بررسی برخی مشخصات و تنظیمات داخلی گوشی و همچنین چك کد IMEI دستگاه می تواند 
به شما بگوید که آیا گوشی شما تقلبی است یا خیر. در مرحله نخست این نرم افزار را دانلود کرده و روی موبایلی که 

قرار است بخرید، نصب کنید.

  :IMEI بررسی کد معروف
کد IMEI، شناسه بین المللی تجهیزات موبایل است. برای بررسی IMEI دستگاه از منو تماس، کد # 06 #*را شماره گیري 
کنید. سریال اصلی گوشي یا IMEI روي نمایشگر ظاهر مي شود. اگر این سریال با بارکد روي کارتن و برچسب زیر باتري 

)در صورت امكان برداشتن باتری( مطابقت داشت، احتماال گوشي مورد نظر اصل است.

چک کردن بسته بندی دستگاه
هیچ گاه وسیله مورد نظر را با بسته بندی باز یا مخدوش تحویل نگیرید. اجازه دهید فروشنده در حضور شما بسته بندی 
دستگاه را باز کند. هر چند بسته بندی مجدد برای افراد سودجو امكان پذیر است ولی با رعایت تمام موارد ذکر شده در این 

مطلب، احتمال کاله برداری تاحد زیادی کاهش می یابد.

در حالی که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
توضیحاتی درباره شفاف سازی محاسبه سقف مصرف 
منصفانه یادآور شد، تعرفه های جدید از 10 آذر اجرایی 
شدند؛ اما از سوی دیگر وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی 
گرانی احتمالی در جداول شرکت های اینترنتی اعالم 
کرده بود که جداول شرکت ها توسط رگوالتوری بررسی 
می شوند و تا صبح روز یكشنبه )امروز( موارد مردودی 

احتمالی اعالم خواهد شد.
همچنین پیگیری ها درباره وضعیت جداول تعرفه های 
جدید شــرکت های اینترنتی حاکی از این اســت که 
شرکت ها روز گذشته در ســازمان رگوالتوری، جلسه 
بررســی جداول تعرفه ها برگزار کردنــد که پس از آن 

سقف مصرف منصفانه و جداول آنها نهایی شد.
بنابراین باوجــود اینكه گفته شــده تعرفه های جدید 
اینترنــت ثابت نامحدود )غیرحجمی ( اجرایی شــده، 
اما به نظر می رسد عمال این تعرفه ها پس از امروز اجرا 

سرانجام مشخصات گوشی نسل جدید سونی که قرار است بدون خواهند شد.
حاشیه عرضه شود، فاش شد. 

شــرکت ســونی یكی از معــروف ترین شــرکت های ســاخت 
 گوشی هوشمند اســت که هنوز گوشــی هایی با حاشیه ضخیم 

می سازد. 
پس از اینكه شــرکت اپــل، سامســونگ و هواوی حاشــیه را از 
گوشــی های خود حذف کردند، کاربران ســونی نیز درخواست 
فوق را از طریق شبكه های مجازی به گوش مسئوالن این شرکت 
رساندند و سونی قول داد که در ســال 2018 گوشی های خود را 

بدون حاشیه یا با حاشیه بسیار کم عرضه کند.
از همین رو، به تازگی اطالعات تازه ای از مدل H8541 شــرکت 
سونی منتشر شده که هنوز نام خاصی برای آن درنظر گرفته نشده 
است؛ اما احتمال می رود همان گوشی بدون حاشیه ای باشد که 

سونی قول آن را به کاربران خود داده بود.
ایــن اطالعات جدید نشــان می دهند کــه پردازنــده قدرتمند 
Snapdragon 835 روی گوشــی نسل جدید ســونی سوار شده و 

4گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی از دیگر مشــخصات 
بارز آن است.

برای 15 سال باید سدان اسپرت CLS مرسدس بنز را خودرویی قانع کننده با سواری بی نظیر دانست. یك خودروی فست بك چهار درب 
که با طراحی لوکس و شیك سدانی چشمگیر است. ساختار فست بك آن هیچ گاه محبوب واقع نشد اما طراحی شیكی 
به این مدل می بخشید. نسل دوم این خودرو سال 2011 معرفی شــد؛ بنابراین زمان به روزرسانی آن رسیده 
بود. مرسدس در روز چهارشنبه طی آغاز نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس 201۷ از نسل سوم سدان لوکس 
CLS رونمایی کرد. اگرچه نسل سوم دارای همان طراحی شیك و براق است، اما طراحی متفاوتی در آن به 

کار گرفته شد. مرسدس برای CLS نسل سومی از پیشرانه شش سیلندر جدیدی بهره گرفته که از سیستم 
هیبریدی خفیفی برخوردار است. شرکت آلمانی قصد داشته این خودرو را در دو مدل CLS 450 دو چرخ 
عقب محرک و CLS 450 چهار چرخ محرک  4Matic عرضه کند. مرسدس پیشرانه جدید را چنین توصیف 
کرد: »یك پیشرانه درون خطی شش سیلندر با فناوری افزایش عملكرد  EQ Boost که یك سیستم با قدرت 

الكتریكی 48 ولتی محسوب می شود.«

با گذشت ۷ ســال از زمان پیدایش اینســتاگرام، حال این شبكه 
اجتماعی مجموعا 800 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. یكی 
از جذاب ترین ایده ها برای انتشــار عكس در اینستاگرام، سلفی 
با جاذبه های توریستی شهرهاســت. حتما برای شما هم جالب 
است بدانید کدام شهرها در اینستاگرام محبوب تر از بقیه هستند! 
متاسفانه جای خالی شهرهای زیبای ایران در لیست خالی است: 
شــیراز، اصفهان، تبریز، تهران و… . در صورت مدیریت صحیح و 
تصحیح سیاست های غلط می توان تك تك شهر های زیبای ایران 
عزیز را به عنوان جذاب ترین ها در دنیا معرفی کرد. روز چهارشنبه 
اینستاگرام به صورت رسمی لیســت بهترین های خود در سال 
201۷ را منتشــر کرد. اکنون نگاهی خواهیم داشت به 10 شهر 
برتری که کاربران اینستاگرام در سال 201۷ از تصاویر آنها بازدید 
یا آنها را برچسب گذاری جغرافیایی کرده اند. به ترتیب شهرهای 
بارسلونای اســپانیا، اســتانبول ترکیه، جاکارتای اندونزی، سن 
پترزبورگ روسیه، لس آنجلس آمریكا، پاریس فرانسه، سائوپائولوی 
برزیل، لندن انگلستان، مسكوی روسیه و نیویورک آمریكا این 10 

شهر بودند.

رییس مجمع وارد کنندگان موبایل با اشاره به نیاز بازار ایران به گوشی تلفن همراه و 
تاثیرات اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل، اظهار داشت: ازدوماه پیش و پس از 
اعالم دولت مبنی بر اجرایی شــدن طرح رجیستری، شرکت های واردکننده رسمی 
موبایل، میزان واردات خود را تا ۸۹ درصد افزایش دادند تا توان پاســخگویی به نیاز 

بازار فراهم شود.
محمود سفار  با بیان اینکه بازار ایران ساالنه به ۱2 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد، 
افزود: هم اکنون ۴2 شرکت مجوز رسمی برای ورود قانونی گوشی موبایل از درگاه های گمرک را در اختیار دارند و شکی نیست که با اجرای طرح رجیستری 
به راحتی خواهند توانست نیاز بازار کشور را فراهم کنند. وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 30 هزار گوشی به کشور قاچاق می شود، ادامه داد: با اجرای کامل 
طرح رجیستری، جلوی این میزان قاچاق گرفته می شود و این مهم، می تواند گامی بزرگ در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی باشد. رییس هیئت مدیره انجمن 
واردکنندگان گوشی و تبلت، با اشاره به افزایش قیمت برخی گوشی ها در مدت اجرای طرح رجیستری، تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با رجیستری ندارد؛ 
چرا که با اعالم اجرای طرح رجیستری، دولت اعطای ارز مبادله ای به واردکنندگان گوشی را متوقف کرد و این موضوع سبب شد ناگهان ارز مبادله ای موبایل 

از 3300 تومان به ۴۵00 تومان برسد. این افزایش 20 درصدی همه معادالت را به هم ریخت.

تردید در اجرای تعرفه های جدید 
رییس مجمع وارد کنندگان موبایل خبر داد:اینترنت

نیاز بازار ایران به ۱۲ میلیون گوشی

یك 
اجتماعــی  شــبكه 

نسخه جدیدی از اپلیكیشن خود 
را عرضه کرده کــه در مرورگر وب باز 

که می شــود و دارای ویژگی هایی اســت 
فعلی است.مصرف اینترنت آن 50 درصد کمتر از نسخه 

اپلیكیشن اصلی خود را شــبكه اجتماعــی توییتر نســخه جدید 
شیلی، کلمبیا، کاســتاریكا، اکوادور، در 24 کشور از جمله نپال، بنگالدش، بولیوی، 

مصر، برزیل و الجزیره عرضه کرده است. نكته جالب توجه نسخه جدید اپلیكیشن، کاهش 
بیش از 50 درصد مصرف اینترنت در آن است.

حجم نسخه جدید که Twitter Lite نام گرفته، حدود 3مگابایت است و به طور آفالین 
نیز فعال می شود تا از مصرف اینترنت کاربر بكاهد. عالوه بر آن نسخه جدید 

به کاربر اجازه می دهد تا به طور انتخابی توییت ها، تصاویر و ویدئوها 
را دانلود کند. به این ترتیب تمام محتوای اپلیكیشن دانلود نشده و 

از مصرف حجم اینترنت کاربر نیز کاسته می شود.
نســخه جدیــد پــس از دو مــاه آزمایش 

موفقیت آمیــز در فیلیپیــن عرضه 
می شود. کارشناسان معتقدند 

ویژگی هایTwitter Liteسبب محبوبیت 
بیشتر اپلیكیشن خواهد شد.

نسخه جدید توییتر، ۵۰ درصد کمتر اینترنت 
مصرف می کند

مشخصات گوشی نسل بعد شرکت سونی 
فاش شد 

شرکت سامسونگ از یك موبایل تاشوی گران قیمت به نام 
Samsung W2018  در چین رونمایی کرده اســت. بسیاری 

از مشــخصات W2018 با موبایل
S8 وNote8 یكسان است؛ اما تنها 
نقطه تمایز میان این دســتگاه ها، 
لنزهای دوربین آنهاست. این موبایل 
دوربین پشــتی 12 مگاپیكسل با 
دیافراگم f/1.5  دارد و می تواند در 
مقایسه با همتایان خود در وضعیت 
نور کــم، تصاویر بــا کیفیت تری 
بگیرد. عالوه بر آن W2018 دارای 
دوربین جلویی 5 مگاپیكسلی است. 
همچنین دوربین دستگاه مجهز به 
نرم افزاری است که نور را می سنجد 

و در صورت کافی بودن آن، دیافراگم را به f/2.4 تغییر می دهد 
تا بخش بیشتری از پس زمینه را در تصویر ثبت کند.

 رونمایی سامسونگ از موبایل تاشو 
با دوربین قدرتمند

شهرهای پرطرفدار  جهان در نگاه 
جهانگردان اینستاگرامی

نسل جدید مرسدس بنز CLS معرفی شد
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 نماینده مردم مبارکه
 در مجلس شورای اسالمی:

 وقف با اقتصادمقاومتی
 رابطه ای مستقیم دارد

همایش تجلیل از یــاوران وقف،  مبارکه
جمعه شــب با حضور جمعی از 
مســئوالن شهرســتان مبارکــه در امامــزاده 
ســلیمان)ع( شــهردیزیچه از توابع شهرستان 

مبارکه برگزار شد.

زهرا ســعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شــورای اســامی، وقف را معامله بــا خداوند و 
بهترین شیوه انفاق، توصیف و با تاکید بر ضرورت 
فرهنگ سازی درخصوص این امر مهم، اظهار کرد: 
باید این مســئله برای مردم توضیح داده شود که 
وقف به معنای بخشیدن چیزی به صورت رایگان 
نیست؛ بلکه مهم تحقق خواســته و نیت واقف از 

وقف خود است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، 
در ادامه برخــی از تاثیرهای نهــاد وقف بر حل 
مشــکات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی 
سیاسی را مورد اشــاره قرار داد و با ذکر برخی از 
کارکردهای اقتصادی وقــف از جمله حذف فقر، 
تامین عدالت اجتماعی، اشتغال و غیره گفت: اگر 
به این کارکردها دقت شود، می توان رابطه مستقیم 
وقف را بــا اقتصادمقاومتی به عنــوان بهترین و 

مهم ترین راهبرد اقتصادی کشور دریافت کرد.

نماینده مردم خوانسار در مجلس:
درصدد بازگرداندن 30هکتار 
زمین دانشگاه گلپایگان هستیم

نماینــده مردم خوانســار در   خوانسار
مجلس شورای اسامی اظهار 
داشت: دانشکده صنعتی گلپایگان مدتی در حالت 
ایســتایی یا ســقوط قرار داشــت؛ چــرا که در 
کمیسیون لوایح دولت زمین های این دانشکده کم 
شد، فرصت ارتقای دانشکده به دانشگاه لغو شد و 
موضوع مهم اتصال به دانشگاه صنعتی شریف از 
میان رفت.علــی بختیار افزود: این موارد نشــان 
می داد که یک راهبرد مشخص برای ارتقای این 
دانشگاه وجود ندارد و باید تدبیر دیگری اندیشید.

وی گفت: صحبت های زیــادی درخصوص این 
موضوع با وزارت های علوم و دادگســتری در این 
سه ســال صورت گرفت. وی گفت:  بحث اتصال 
به دانشــگاه های صنعتی باید در دستور کار قرار 
گیرد و درصدد بازگرداندن 30 هکتار زمین این 

دانشگاه هستیم.

نماینده مردم کاشان در مجلس: 
کاغذبازی های اداری، مردم 
اصفهان را نگران کرده است

نماینده مردم کاشــان و آران و  کاشان
بیــدگل در مجلس شــورای 
اســامی، گفت: با توجه به این همه اســتعداد و 
منابعی که در اختیار استان قرار دارد، نارضایتی 
مردم از عملکرد مسئوالن استانی هیچ توجیهی 

ندارد.
ســید جواد ســاداتی نژاد، انتخاب اســتانداری 
غیربومی برای اســتان اصفهــان را یک فرصت 
خواند و اظهار کرد: در اســتان اصفهان با وجود 
تمام سوابق تاریخی و فرهنگی، مشکات بسیاری 
درخصوص رعایت عدالت بین شهرستان ها وجود 

داشته است.
وی اضافه کرد: معموال وســعت استان اصفهان، 
امکان رسیدگی استاندار به تمام نقاط آن را سلب 
می کند و بسیاری از دلخوری های شهرستان های 
استان، از این بزرگی و وسعت سرچشمه می گیرد.

وی نارضایتی از عملکرد مرکز استان را باال توصیف 
کرد و ادامه داد: کار افرادی که به عنوان استاندار 

اصفهان انتخاب می شوند بسیار سخت است.
ساداتی نژاد با گایه از سختگیری های استان در 
زمینه های توسعه ای شهرستان ها تصریح کرد: 
اصفهان یکی از سخت گیرترین استان های کشور 
است و کاغذبازی های اداری در آن به شدت مردم 

را دچار نگرانی کرده است.
وی عنوان کرد: با توجه به مشــکاتی که دولت 
در تامین ردیف های بودجه با آن درگیر اســت، 
باید به مردم اجازه داد با دست باز در فعالیت های 
اقتصادی حضور یابند و نگران مشکات مربوط به 

هماهنگی های اداری نباشند.
ســاداتی نژاد، به ظرفیــت های باالی اســتان 
اصفهان اشــاره کرد و افــزود: با توجــه به این 
همه اســتعداد و منابعــی که در اختیار اســتان 
 قــرار دارد، نارضایتــی مــردم هیــچ توجیهی

 ندارد.

دهاقان بخشــدار بخش مرکزی شهرســتان 
دهاقان گفت: هرگونه پرنده فروشی به 

صورت دوره گردی در این شهرستان ممنوع است.
محمد علی دهقانی با بیان این مطلب، اظهار داشت: همه 
واحدهای صنعتی طیور شهرستان باید زیر پوشش بیمه 

قرار بگیرند.
وی جلوگیری از حضور و فعالیت پرنده فروشان دوره گرد در روستاها را یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از 
ورود بیماری به شهرستان عنوان کرد و از دهیاران خواست با هماهنگی نیروی انتظامی و شبکه دام پزشکی، با 

افراد خاطی برخورد جدی صورت گیرد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان با توجه به اهمیت پیشــگیری از وقوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان اذعان داشت: مسئوالن با ارائه راهکارها برای مقابله با این خطر، همکاری الزم را با اداره دام پزشکی و 
نهادهای مربوطه انجام دهند. دهقانی خاطرنشان کرد: بیماری دام و طیور از مهم ترین معضات و مخاطرات 

است که نباید از آن غافل شد و اقدامات پیشگیرانه درخصوص آن بسیار ضروری است.

بخشدار بخش مرکزی دهاقان:

پرنده فروشی 
دوره گردی ممنوع!

وقتی بافت فرسوده  پاتوق معتادان می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

سرپرســت اداره میراث فرهنگی،  نطنز
صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان نطنز اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 
200 قطعه شــیء تاریخی مربوط به محوطه های 
باســتانی اریســمان )هزاره چهارم و سوم قبل از 
میاد( و میاجرد )هزاره دوم قبــل از میاد( در 
ویترین های مــوزه باستان شناســی نطنز جهت 
بازدید گردشــگران داخلــی و خارجی درمعرض 

نمایش قرار گرفته است.
حسین یزدانمهر افزود: این موزه به دلیل اهمیت 
و ارزش بــاالی تاریخــی، با تدابیــر الزم و نصب 
دوربین های مداربسته و اســتقرار نیروهای یگان 

حفاظت و نیروهای وظیفه محافظت می شود.
وی تصریح کرد: پس از ساخت و تکمیل مخزن امن 
در این موزه، تعداد 152 قطعه شیء تاریخی که در 
استان نگهداری می شد جهت نگهداری و به نمایش 

درآمدن به موزه نطنز منتقل شد.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری نطنز بیان داشــت: این اشیا شامل 
کوزه های سفالی، گورخمره های تدفین به همراه 

استخوان مربوط به هزاره سوم و چهارم قبل از میاد 
اریسمان و تعدادی ظرف سفالی و کوزه  و همچنین 
ابزارهای مفرغی مربوط به هزاره دوم قبل از میاد 

متعلق به محوطه باستانی میاجرد است.
یزدانمهر خاطرنشــان کرد: تعدادی از این ظروف 
نیاز به مرمت دارند که بــا هماهنگی های به عمل 
آمده با گروه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان، اقدامات الزم در این 
خصوص انجام خواهد شــد. موزه باستان شناسی 
نطنز، تنها موزه تخصصی باستان شناســی استان 

اصفهان محسوب می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز خبرداد:

نگهداری 200 قطعه شیء تاریخی از هزاره2تا4قبل از میالد

 میراث فرهنگی

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان، سمیرم

از دستگیری ســارقان کتیبه گور دخمه طاقچه بت 
شهرستان سمیرم خبر داد. فریدون الهیاری افزود: 
سارقان این اثر تاریخی روز چهارشنبه در پی گزارش 
دو روز قبل همیاران و دوســتداران میراث فرهنگی 
شهرستان به یگان حفاظت میراث فرهنگی، در یک 
عملیات پلیســی و با همــکاری نیــروی انتظامی 

شهرستان سمیرم دستگیر شدند. 
به گفته وی، دستگیر شدگان یک گروه سارق حرفه 
ای بودند که همراه با تجهیزات کامل و در حال انجام 
سرقت توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی 

انتظامی شهرستان سمیرم دستگیر شدند.
الهیاری اضافه کرد: ســارقان میراث فرهنگی، پس 
از تکمیل پرونده بــه مراجع قضائی معرفی و تحویل 

داده شدند.
کتیبه گور دخمه طاقچه بت شهرســتان سمیرم، از 
نشانه های به جای مانده از دوران ساسانی است که 
خطوط آن به پهلوی ساسانی نوشته شده و در سمت 
راست آن »اســتودان« یا گور دخمه ای کشف شده 

که بنا به نظر کارشناسان فرهنگی، برای دفن یکی از 
بزرگان آن زمان تهیه شده است.

کتیبه طاقچه بت سمیرم، در سال13۸۹ در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

سجاد افشاری، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری ســمیرم نیز درباره اینکه آیا 
دستگیرشدگان همان ســارقان کتیبه معروف قلعه 
سنگی در جنوب شرقی ســمیرم هستندگفت: این 
موضوع در دست بررسی اســت و ممکن است این 
 افراد همان ســارقان کتیبه معروف قلعه ســنگی 

باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی سمیرم خبرداد:

دستگیری سارقان کتیبه معروف قلعه سنگی

رییس اداره تعاون کار شهرضا اظهارکرد: دولت در راستای افزایش توان واحدهای تولیدی و 
صنعتی، تبصره 1۸ قانون برنامه ششــم توسعه را پیش بینی کرده اســت که بر اساس آن شهرضا

تسهیات حمایتی به این واحدها اعطا می شود. مصطفی اباذری گفت: واحدهای متقاضی دریافت این تسهیات 
باید به مراجع صدور مجوز خود اعم از جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد 
اسامی مراجعه کنند. وی ادامه داد: صاحبان واحدهای متقاضی پس از مراجعه به واحدهای مرجع در صدور 
مجوز، فرم دریافت تسهیات دریافت می کنند و پرداخت این تسهیات تا سقف 250 میلیون تومان در اختیار 

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان و بیش از این میزان، به عهده کارگروه استان است.

اعطای 
 تسهیالت2۵0میلیونی 
به واحدهای تولیدی 

رییس اداره کار 
شهرضا خبرداد:

خبر

رییــس اداره حفاظت محیط  کاشان
زیست کاشــان گفت: یگان 
حفاظت محیط زیست کاشــان در حین گشت و 
کنترل منطقه، ۲ نفر متخلف شکار و صید را تعقیب 
کردند که در منطقه آزاد )روستای سار( به صید 
غیر مجاز سه قطعه پرنده از نوع کبک و تیهو اقدام 

کرده بودند. محمود قهرمانی افزود: پس از کنترل و تعقیب، به دستور مقام قضائی و همکاری 
نیروی انتظامی شهرستان،  متخلفین را در محل سکونت خود  دستگیر کردند.

وی خاطر نشــان کرد: در بازرسی از متخلفین یک قبضه اســلحه دولول و تعدادی فشنگ 
و ادوات شکار و صید، کشــف و ضبط و یک دســتگاه خودرو از متخلفین نیز توقیف شد؛ 
 همچنین پرونده متخلفین پس از تکمیل، جهت ســیر مراحل قانونــی تحویل مقام قضائی

 گردید.

با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفت؛

متخلفان شکار 
پرندگان در دام پلیس

شهردار فوالدشهر بیان کرد:
کمبود بودجه؛ مسئله فراگیر 

کل شهرداری های کشور
شــهردار فوالدشهر در  فوالدشهر
نشست با نماینده مردم 
لنجان در مجلس شورای اسامی اظهارکرد: 
امروز موضوع کمبود بودجه به مســئله ای 
فراگیر در کل شــهرداری های کشور تبدیل 
شده است و بر همین اســاس کاهش صدور 
پروانه ســاختمانی، عــدم پرداخت به موقع 
عوارض آالیندگی کارخانــه های صنعتی و 
مالیات بــر ارزش آنها، باعث شــده درآمد 
نزولــی حالــت  در  هــا   شــهرداری 

 قرار گیرد.
فرهاد ســلیمی افــزود: در مجمــوع منابع 
درآمــدی شــهرداری هــا را می تــوان به 
دو دســته پایدار و ناپایدار تقســیم کرد که 
عوارض صدور پروانه و فروش تراکم در دسته 
منابع ناپایــدار قرار می گیرد کــه اکنون در 
تامین منابع مالی شــهرداری ها سهم عمده 
ای دارند؛ لــذا باید گفت عــدم ایجاد منابع 
مالی پایدار برای شــهرداری های سراســر 
کشــور، موجب شــده تا با فروکش کردن 
ساخت و ساز در شــهرها، درآمد شهرداری 
 از محل عوارض ســاخت و ســاز به شــدت 

کاهش یابد.

 مدیرکل دام پزشکی استان اصفهان 
در اردستان خبرداد:

اختصاص اعتبار17میلیاردی به 
پیشگیری از بیماری های استان

مدیرکل دام پزشکی استان 
اصفهان بــا بیــان اینکه اردستان

وضعیت کشتارگاه اردستان مطلوب نیست، 
گفت: استان اصفهان در حوزه آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان پاک است و تا کنون گزارشی در 

این خصوص نداشتیم.
شــهرام موحدی با بیان اینکه برنامه ریزی 
الزم بــرای احــداث کشــتارگاه جدید در 
 شهرستان اردستان توسط مسئوالن صورت

 گرفته اســت، افزود: در حوزه کشــتارگاه، 
دام پزشــکی اســتان هیــچ گونــه ردیف 
اعتباری نــدارد، امــا آنچه مــی توانم قول 
بدهم، پیگیری مجدانه در حــوزه واگذاری 
زمیــن و اعتباراتــی اســت که بتــوان از 
 حــوزه معاونــت عمرانــی و پشــتیبانی

 استان دریافت کرد.
 وی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات تخصیص

 یافتــه در حــوزه واکسیناســیون بــه 
دام پزشــکی اســتان از دو محل تامین شده 
اســت، اظهار کرد: بــر این اســاس تاکنون 
مبلغ هفت میلیارد ریــال از محل اعتبارات 
ملــی و مبلــغ 10میلیــارد ریــال از محل 
اعتبارات اســتانی در حوزه واکسیناســیون 
و پیشــگیری از بیماری ها در استان هزینه 
شده اســت و با تزریق اعتبارات جدید پیش 
 بینی می کنیــم کــه کار واکسیناســیون 

تسریع شود.

کمک200 میلیونی مردم 
شهرضا به زلزله زدگان

رییس کمیته امــداد امام  شهرضا
خمینی)ره( شهرســتان 
شهرضا گفت: مبلغ 212 میلیون و ۴22 هزار 
و 500 ریال وجوه نقــدی کمک های مردم 
شهرضا به حساب زلزله زگان کرمانشاه واریز 

شد.
عبدالــرزاق میرزایی در جمــع خبرنگاران 
با اشاره به اســتقرار چهار ایســتگاه کمیته 
امداد این شهرســتان به منظور جمع آوری 
کمک های مردمی برای زلزله زدگان استان 
کرمانشــاه، عنوان کرد: این ایســتگاه ها در 
بخش منظریه، شهرک رازی، میدان شهدا و 
میدان تاسوعا، مستقر و به مدت 5 روز اقام و 
 وجوه نقدی از کمک های مردمی جمع آوری

 شد.

 با مسئوالن

عکس  نوشت 

 وقتی بافت فرسوده 
پاتوق معتادان می شود

تصویــر زیر بخــش هایی از  برخوار
روســتای  محله هــای 
محسن آباد برخوار است که به پاتوق دنجی برای 
متکدیان، مجرمان و معتادان تبدیل شده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: تنور شایعات 
در کشورمان در برخی از زمان های حساس داغ می شود و عده ای از افراد، 
نانشــان در داغ کردن چنین تنورهایی است. محسن کوهکن در پاسخ به 
این سوال که عده ای اعتقاددارند بخشی از زمین های فوالدشهر که مسکن 
مهر در آن واقع شده است، با اجازه شما به شهرستان نجف آباد واگذارشده، 
خاطرنشان کرد: بنده جزو افرادی هستم که به جای نقد افرادی که درگذشته 
مسئولیت داشتند، عملکردهایشان را بدون ذکر نام آنها نقد می کنم. وی 
افزود: اگر سندی که از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی دارم را در 

اختیار رسانه ها قرار دهم شهروندان فهیم پاسخ بسیاری از سواالت خود را 
دریافت خواهند کرد و نقش بسیاری از افراد در ساخت این شایعات مشخص 
خواهد شد. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: در 
سال گذشته مکاتبه ای با وزیر راه و شهرسازی در همین مورد انجام دادم؛ 
ولی ازآنجایی که بنده تمایل ندارم به چنین مباحثی دامن زده شــود این 
نامه را تاکنون در اختیار هیچ ارگانی قرار نداده ام.کوهکن بابیان اینکه اگر 
تاریخ صورت جلسه ادعای مذکور بررسی شود مشخص خواهد شد که طرح 
چنین مباحثی مربوط به چه تاریخی است تصریح کرد: شرکت عمران یک 

شرکت فرا شهرستانی است. ما در کشورمان یک محدوده جغرافیایی داریم 
که مربوط به تقسیمات کشوری دو شهرســتان لنجان و نجف آباد است و 
شهرستان لنجان در قالب اقداماتی که شــرکت عمران فوالدشهر انجام 
داده است و به واسطه اینکه شرکت عمران یک شرکت شهرستانی نیست 
و حوزه و مسئولیتش ورای شهرستان است، می تواند این حوزه را توسعه 
دهد.کوهکن خاطرنشان کرد: عده ای تصور می کنند ازآنجایی که فوالدشهر 
محل شرکت عمران است، با توسعه طرح های عمرانی این شرکت، بخشی از 
زمین های لنجان به سایر شهرستان ها واگذار می شود که این موضوع تصور 
کاما غلطی است. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی، تاکید 

کرد: افرادی کــه درخصوص زمین های 
مســکن مهر فوالدشــهر ادعایی دارند 
باید این طور عنوان کنند که شهرستان 
لنجان در قالب طرح های شرکت عمران از 
محدوده خودش خارج شده و به محدوده 
شهرستان ما آمده اســت. در اینجا باید 
به اطاع شهروندان برسانم که اوال بنده 
موافق این مسئله نبودم و منطق خودم 
را داشتم و معتقد بودم هیچ بحثی وجود 
ندارد که بخواهد به جدال کشیده شود و 
دوم اینکه این اتفاق در سال 13۹۴ رخ 
داده است. وی متذکر شــد: بنده هم به 
همین میزان اکتفا می کنم و درخصوص 
افرادی که به دنبال حاشیه سازی هستند، 
چاره ای ندارم جز اینکه اســناد موجود 
یعنی صورت جلسه شورای عالی معماری 
و شهرسازی را بدون هیچ توضیحی در 
اختیار رسانه ها قرار دهم تا مشخص شود 
که این موضوع در چــه تاریخی رخ داده 

است.

نماینده مردم لنجان در واکنش به شایعات درباره واگذاری زمین های فوالدشهر به نجف آباد:

اسناد را به رسانه ها می دهم

عده ای بر این باورند که با توسعه فعالیت های عمرانی شرکت عمران در مسکن مهر فوالدشهر، بخش عمده ای از زمین های این  لنجان
منطقه به شهرستان های هم جوار واگذارشده است و افرادی در واگذاری این امالک نقش داشته اند.

 اگر سندی که از 
مصوبه شورای 
عالی معماری و 

شهرسازی دارم 
را در اختیار 

رسانه ها قرار دهم 
شهروندان فهیم 
پاسخ بسیاری از 
سواالت خود را 

دریافت خواهند 
کرد

رییــس اداره آب وفاضــاب  دهاقان
شهرستان دهاقان از ساخت انبار 
سوله جهت حفظ امنیت لوله های آبرسانی در این 

شهرستان خبرداد.
مجتبی اورنگی با اشــاره به تکمیــل ۸0درصدی 
ساخت ســوله انبار لوله در این شهرستان، اظهار 
داشت: برای حفظ و نگهداری از لوله های پلی اتیلن 

و اتصاالت آبرسانی، سوله انبار در کمتر از 2 ماه  در 
محل محوطه منابع دهاقان ســاخته شد و امنیت 
لوله ها تضمین شده است. وی با اشاره به اینکه این 
سوله انبار، برای برقراری کامل امنیت و حفاظت 
از لوله های پلی اتیلن و ایرانیت و اتصاالت ساخته  
شده اســت، اذعان داشت: این ســوله به  مساحت 
1۶0متر مربــع با هزینه ای بالغ بــر یک میلیارد و 
۴00 میلیون ریال از اعتبارات جاری منطقه تامین 

اعتبار شده است.
رییس آبفای دهاقان از صرفــه جویی ۶ درصدی 

مصرف آب مشــترکان دهاقان در ۹ماهه گذشته 
خبرداد و افزود: در پی رایزنی هــا و پیگیری های 
روابط عمومــی و امور مشــترکان منطقه دهاقان 
درخصوص صرفه جویی مصرف بهینه آب، مصرف 
آب مشترکان نسبت به سال گذشته ۶درصد کاهش 
داشته است. اورنگی با اشاره به توزیع یکهزار و ۸50 
فقره اخطاریه به مشترکان پر مصرف، خاطرنشان 
کرد: فرهنگ صرفه جویی در آب باید نهادینه شود 
و در این زمان که خشکسالی گریبان گیر شهرستان 
نیز شده است باید به این مقوله توجه شایانی داشته 

باشیم.
وی باتوجه به پیشــرفت 30درصــدی حفاری فاز 
چهارم از طرح خط انتقال آب بــه دهاقان، اذعان 
داشت: در یک ماه گذشته اجرای حفاری عملیات 
خط انتقال آب در فاز چهارم، به پیشرفت فیزیکی 
30درصدی رسیده است. اورنگی افزود: این بخش 
از مسیر به طول هفت هزار و 500 متر، با لوله چدن 
داکتیل قطر 300 در حال اجراســت که در مدت 
زمان کمتر از یک ماه، ســه هزار متــر از این پروژه 

جهت اجرا حفاری شده است.

 امنیت لوله های انتقال آب دهاقان 
با ساخت سوله انبار فراهم شد
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مزایده 
9/245 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
988/96 ش 2 . 1 . 1 ش  له رضا تاج با وکالت آقای بابــک داورپناه وعلیه الهام جمالی به 
آدرس اصفهان خ باغ دریاچه کوچه باغ برج بن بست ســپهر واحد 2 )محکوم علیه ردیف 
اول( و مهرداد اســماعیلی )محکوم علیه ردیف دوم( به آدرس اصفهان باغ دریاچه کوچه 
بهار ساختمان افشین واحد 2 می باشــد که بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
131/486/612 ریال اموال توقیفی از محکوم علیهم به شرح: 1- یک دست قبل راحتی 
هفت نفره 5 تکه فانتزی مشکی دسته چرم و یک میز اصلی 4 تکه وعسلی های چهارتایی 
)استفاده شده( به مبلغ 13/500/000 ریال، 2- یک دستگاه LED سونی )باواریا( به شماره 
ســریال 1009580 و میز MDF مربوط به مبلغ 9/500/000 ریال، 3- یک تخته فرش 
قیطران 1000 شانه پشت لبه چرم دوزی شده ســرمه ای شش متری 2/500/000 ریال، 
4- یک دستگاه ماشین لباسشویی کنوود مستعمل 6 کیلویی به مبلغ 7/000/000 ریال، 
5- یک دستگاه مایکروفر کنوود سربی رنگ مستعمل به مبلغ 2/000/000 ریال، 6- یک 
دستگاه ماشین ظرفشویی مجیک رومیزی 8 نفره به مبلغ 7/500/000 ریال، 7- یک عدد 
میز ناهاخوری هشت نفره MDF و هشت عدد صندلی مبلی راحتی سفید رنگ پایه چوبی 
پشت دار به مبلغ 9/500/00 ریال که جمع کل هفت قلم فوق الذکر به مبلغ 51/000/000 
ریال می باشد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد در جلسه مزایده 
مورخ 96/10/3 ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه 2 مجتمع 
شــهید حججی برگزار نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانندبا واریز ده درصد 
قیمت پایه حداثل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملــی و ارائه فیش آن به این شــعبه اجرای احــکام از اموال توقیفــی بازدید نماید 
پیشــنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است که علت تجدید 
 مزایده در مرحله دوم عدم وجود خریدار در مرحله اول مزایده مورخ 96/8/21 می باشــد.  
م الف: 27382 اجرای احکام حقوقی شــعبه 2 شــورای حل اختالف اصفهان )354 

کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/164 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  39/147 واقع در ارزنان 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســمیه پــور مظاهری فرزند علی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027006850- 96/6/11 مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 1396/10/12 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27731 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/92 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  15190/51170 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان  مجزا شــده  از پالک 50 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام رضا فالحتی 
فرزند قاسم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شماره  139660302027005844- 96/5/22 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانــون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1396/10/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:27462 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/256 شــماره صادره : 1396/42/440690-1396/9/5 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4774/7 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام احمد میرزائی فرد فرزند حسین در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
96/10/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 27936 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/321 کالسه پرونده 96/957 شماره دادنامه: 1101 مورخ 96/08/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مجید خانی باصری فرزند علی به 
نشانی اصفهان خ امیرکبیر حد فاصل چهار راه هزارد ستان و سه راه میالند روبروی گاراژ 
فردوسی نو فروشگاه جهان دانگ، خوانده: روح اله سلیمی فرزند داراب به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دعوی 
آقای مجید خانی  به طرفیت آقای روح ا... ســلیمی فرزند داراب به خواســته مطالبه مبلغ 
145/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 499995/62 به مبلغ 45/000/000 
ریال  مورخ 95/07/25 و 499994/25 به مبلــغ 40/000/000 ریال مورخ 95/06/30 و 
758715/24 به مبلغ 60/000/000 ریال مورخ 95/05/30 عهده بانک ملت  به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 96/08/13 
و عدم الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز اشتغال ذمه  
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به ماده 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 
313  قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و چهل وپنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت  مبلغ 2/942/500 ریال 
بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5844 شعبه 3 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/322 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1154/96 حل 12 ، وقت رســیدگی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/2، مشخصات خواهان: مجید خانی به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ امیرکبیر 
فروشــگاه جهان دانگ، مشخصات خوانده:علیرضا رئیســی نانچی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5845 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/323 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 1217/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/9، مشــخصات خواهان: مهدی منصوری به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه 84 پ 9،  مشخصات خوانده:عین اله سلیمانی،  گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5855 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/330 کالسه پرونده 409/96 شــماره دادنامه: 995 تاریخ رســیدگی: 96/8/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت 
علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3 با وکالت فرزانه عباســی 
به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول ط دوم، خواندگان: 1- امیدعلی 
محمدی 2- حیدرعلی محمدی 3- علی محمدی هر ســه به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقدیمی بانک مهر اقتصاد با وکالت فرزانه عباســی و مدیریــت علیرضا زمانی به طرفیت 
آقایان 1- امیدعلی محمدی 2- حیدرعلی محمدی 3- علی محمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ هشتاد و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و یازده ریال وجه بخشی 
از یک فقره چک به شــماره 1418/773803/44 تاریخ 94/8/26 عهده بانک ملت شعبه 
میدان امام خمینی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/6  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/8/6 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
هشتاد و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و یازده ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
 محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد  و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:5862 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )439 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/331 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 961111 ح 4 به آقایان حسن رضایی – علی نعمتی – علیرضا ارجمندی 
اصل خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان بانک مهر 
اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان شهر اصفهان هزار جریب ابتدای خیابان 
آزادی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان به خواسته مطالبه وجه چک ودر جریان 
رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 96/11/2 
ساعت 10/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه 
نماید و یاچنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه 
اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاباً رای صادر خواهد نمود و جهت 
دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این 
آگهی  وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف: 5863 اجرای احکام شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
9/332 شماره پرونده: 139604002004000291/2 شماره بایگانی پرونده: 9600223 
شماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000048 آگهی ابالغ اجراییه سند رهنی پرونده 
اجرایی 9600223 بدین وسیله به ناصر مختاری، نام پدر: نوراله، تاریخ تولد: 1341/01/08 
شماره ملی: 1141001802 شماره شناسنامه: 16 به نشــانی: اصفهان خمینی شهر بلوار 
جمهوری اسالمی بر میدان نماز کدپستی 8171111111 ابالغ می شود که مدیریت شعب 
بانک مهر اقتصاد اصفهان به استناد سند رهنی شــماره 1393/03/29-5453 دفترخانه 
اسناد رســمی 350 اصفهان جهت وصول مبلغ اصل طلب 1/300/000/000 ریال حق 
الوکاله،  شرح: طبق تعرفه  طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9600223 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/9/1 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از 
 طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
م الف: 5864 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)203 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ احضاریه
9/328 شماره نامه: 9610113749201663 شــماره پرونده: 9609980364600392 
شماره بایگانی شعبه: 960940  نظر به اینکه در پرونده کالسه 960940 دادیاری دادسرای 
دهاقان آقای حسین استاد نظری فرزند حسنعلی به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت 
در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ می گردد 
ظرف یک ماه آینده در دادیاری دادســرای عمومی و انقالب دهاقان در این پرونده حاضر 
گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد و دادسرا تصمیم مقتضی 
) رسیدگی غیابی( اتخاذ خواهد نمود. م الف:96/258 شعبه دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان دهاقان )97 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/334 شماره: 960720671542071 – 96/9/7 آقای محمد علی صرامی فرزند حسن 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت شش دانگ یکباب دکان پالک شماره 72/6228  واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 376 دفتر 18 امالک ذیل ثبت 2040 به نام نامبرده فوق ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفته بعلت 
جابه جایی / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شد. م الف: 5883 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )205 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/335  خواهان آقای علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فاطمه شیخی ورزقانی فرزند محرم و محمدگرجاســی ورزقانی فرزند نعمت اله و دانیال 
گرجاســی فرزند رحمت اله به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شــورای حل اختالف 
شهرستان تیران و کرون نموده که جهت رسیدگی به شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف تیران ) رضوانشهر( واقع دراســتان اصفهان- شهرستان تیران و کرون- مجتمع 
امام حســین رضوانشــهر ارجاع و به کالســه 530/96 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1396/10/11 و ســاعت 16 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:357 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف تیران )166 کلمه،

 2 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول
پرونــده:  شــماره   9610103630400346 ابالغنامــه:  شــماره    9 /336
8809983730800048 شماره بایگانی شــعبه: 960113 بموجب نیابت واصله از شعبه 
چهارم اجرای احکام حقوقی نجف آباد به کالسه 960113 اجرائی در اجرای احکام حقوقی 
دادگستری تیران و کرون، محکوم له  آقای نصراله سلطانی فرزند محمدرضا، محکوم علیه  
آقای یوسف پور پیرعلی فرزند ابراهیم، و معرفی پالک ثبتی برای فروش به شماره 3792 
فرعی از 2 اصلی که توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی 
گردیده است: مورد مزایده عبارت است پالک ثبتی 3792 فرعی از 2 اصلی: ششدانگ به 
مساحت 219/01 متر مربع عرصه و 240 متر در دو طبقه و 25 متر تجاری اعیانی، واقع در 
رضوانشهر خ امام نبش کوچه هاتف منزل شخصی اسماعیل محمدی، دیوارهای باربر، 
سقف تیرچه و بلوک، نمای خارج سنگ، سطوح داخلی سنگ واندود گچ، درب های خارجی 
آلومینیومی، درب های داخلی چوبی مرغوب، دارای سرویس کامل، دارای مشترکات آب و 
گاز و برق و تلفن، ششدانگ عرصه واعیان پالک مذکور به مبلغ 2/650/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است مقرر گردید ملک موصوف روز سه شــنبه تاریخ 96/10/5 ساعت 
9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران 
به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناســی شروع و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید درغیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می 
گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 361 اجرای احکام حقوقی شعبه 

چهارم دادگستری تیران )286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/337 کالسه پرونده 373/96 حل 2 شماره دادنامه: 1947 تاریخ رسیدگی: 96/9/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: قدیرعلی سعیدی به نشانی 
خمینی شهر بلوار شهید بهشــتی فتح 6 پ 11،  خوانده: فرهاد کریمی  به نشانی مجهول 
المکان، رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان قدیرعلی سعیدی به طرفیت فرهاد 
کریمی فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد و درخواست تقدیمی، مالحظه مدارک تقدیمی خواهان و 
اظهارات شهود خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر 
نگردیده و دفاعی از خود بعمل نیاورده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 
198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 562/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1396/1/27 لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظردر محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5875 شعبه 2 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/338 شماره دادنامه: 9609973632101050 شماره پرونده: 9609983633100099 
شماره بایگانی شــعبه: 960100 خواهان: آقای امراله تقی پور فرزند علی با وکالت خانم 
زهرا اسفندی فرزند رضا به نشــانی اصفهان دروازه شیراز خیابان سعادت آباد جنب بانک 
تجارت طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای محســن کرمیان فرزند محمــد 2- خانم فرزانه 
شهبازی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه 
چک، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خواهان آقای نصراله تقی پور ورنوسفادرانی فرزند علی با وکالت خانم زهرا اسفندی 
به طرفیت 1- آقای محسن کرمیان 2- خانم فرزانه شهبازی به خواسته مطالبه وجه سه 
به مبلغ 1/500/000/000 ریال  فقره چک به شــماره های 142290 الی 142292 جمعا ً
به انضمام مطلق خسارات وارده و خسارات تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته فوری 
از مطلق اموال خواندگان با قید تضامنی به شــرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به 
اینکه برخالف آنچه وکیل خواهان در دادخواســت خود بیان نمودند اســناد مالی ارایه 
 شده سه فقره حواله به شماره های فوق الذکر عهده موسســه تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران مسئولیت تضامنی مختص اسناد تجاری 
)چک و سفته( می باشد و همچنین با توجه به ماده 403 قانون تجارت قرارداد خصوصی 
نیز به حکایت محتویات پرونده مبنی بر وجود ضمانت تضامنی بین طرفین وجود نداشته 

و مطابق ماده 698 قانون مدنی با وقوع عقد ضمان ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به 
مضمون له مشغول می شود لذا دادگاه به لحاظ اینکه می بایست نفیا و یا اثباتا مطابق و در 
راستای خواسته خواهان اظهار نظرنماید در حالی که دعوی خواهان را به کیفیت حاضر که 
تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بابت سه فقره چک )به رغم اینکه 
مستند دعوی حواله است( مطابق با قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعالم می نماید 
و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان با 
استناد به تبصره ماده 108 از قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعالم می نماید رای 
صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد.  م الف:5878 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )400 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اخطاریه تبادل لوایح 

9/339 از دفتر شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان خمینی شهر به آقای محسن کرمیان 
فرزند محمد و خانم فرزانه شهبازی که در پرونده کالسه مجهول المکان ابالغ می گردد با 
توجه به تجدیدنظرخواهی آقای امراله تقی پور فرزند علی با وکالت زهرا اسفندی از دادنامه 
شماره 9609973633101050 در پرونده کالسه 960100 چنانچه الیحه ای در پاسخ به 
تجدیدنظر خواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس ازنشر این آگهی الیحه خود را به 
دفتر شعبه تحویل نمائید ضمنا نسخه ثانی دادخواست  تجدیدنظرخواهی و ضمائم در دفتر 
دادگاه موجود می باشــد  جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه نمایید.  م الف:5879 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/340 شماره دادنامه: 9609973634101296 شماره پرونده: 9509983634600326  
شماره بایگانی شــعبه: 960662  شــاکی: آقای علی صالحی فرزند عبدصالح به نشانی 
خمینی شــهر- جوی آباد- خ پروین اعتصامی – فرعــی 5 پ 61، متهم: آقای محمد 
شنوائی کواکی فرزند حسینعلی به نشانی مالرد سراسیاب کاشانی ک امالک درویش پ 
452، اتهام: سرقت یک دستگاه تلفن همراه، دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد شنوائی فرزند حســینعلی، متواری دایر بر سرقت 
یک دستگاه تلفن همراه موضوع کیفرخواست غیابی به شماره 1118-96/4/8 اصداری 
از شعبه محترم اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر دادگاه با توجه به 
شکایت آقای علی صالحی، نتیجه اســتعالم از شرکت ایرانسل، عدم حضور متهم و عدم 
دسترسی به وی در مراحل تحقیق و عدم حضور متهم در دادگاه با توجه به وصف ابالغ از 
طریق انتشار آگهی وانتظار کافی، قرار جلب به دادرسی،  کیفرخواست غیابی بزه منتسب 
به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 661 و 667 از قانون تعزیرات متهم 
موصوف را عالوه بر رد مال )یک دستگاه گوشی( )عین یا مثل با قیمت( به شش ماه حبس 
و 50 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف  بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد.  م الف:5859 

شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان خمینی شهر )250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/341 شماره دادنامه: 9609973634101105 شماره پرونده: 9609983635200282  
شماره بایگانی شعبه: 960553  شاکی: خانم بتول مسعودفر فرزند بهرام با وکالت آقای سید 
حسین مصطفوی فرزند سید شکراله به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از 
امامزاده زید مجتمع تجاری بهشت طبقه اول دفتر وکالت آقای حبیب اله آقاجانی، متهم: 
آقای سعادت جاللی کوشکی فرزند مظفر به نشانی کوشک )متواری(  اتهام ها: 1- توهین 
به اشخاص عادی 2- تهدید 3- ترک انفاق 4- افتراء ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهامات آقای سعادت جاللی فرزند مظفر، متولد 1352، ساکن کوشک، متاهل 
دایر بر ترک انفاق همسر و فرزندان مشترک، توهین، افتراء و تهدید موضوع کیفرخواست 
شماره 963-96/4/21 اصداری از شعبه محترم پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
خمینی شهر دادگاه با توجه به شکایت بی شــائبه خانم بتول مسعود فر باالصاله از طرف 
خود و به قیومیت از فرزندان مشــترک در رابطه با ترک انفاق با وکالت آقای سید حسین 
مصطفوی، متن پیامکهای خارج نویسی شده ، قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست تنظیمی 
بزه های منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 608، 669 و 697 از 
قانون تعزیرات وماده 53 از قانون حمایت از خانواده و رعایت ماده 19 از قانون پیش گفته 
متهم موصوف را به هشتاد ضربه شالق تعزیری بابت توهین و هشتاد ضربه شالق تعزیری 

بابت تهدید و هشتاد ضربه شالق تعزیری بابت افتراء و دو سال و یک ماه حبس تعزیری 
بابت ترک انفاق محکوم و مجازات اشــد قابل اجرا می باشد و اگر مجازات اشد به یکی از 
علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود. رای دادگاه 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
مرکز استان می باشد. م الف:5860 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان خمینی 

شهر )326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ احضاریه

9/342 شماره نامه: 9610113634600905 شــماره پرونده: 9609983634600407 
شماره بایگانی شعبه: 960434 در پرونده کالسه 960434 این شعبه آقای احسان نره ای 
فرزند حیدرقلی به شماره ملی 1209840588 به اتهام سرقت مقرون به آزار تحت تعقیب 
بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن محــل اقامت نامبرده به تجویزماده 15 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر می گردد.  م الف:5857 شعبه اول 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/343 شماره دادنامه: 9609973633901862 شماره پرونده: 9509983634700505  
شماره بایگانی شعبه: 960885  شــاکی: آقای محمد پناهی درچه فرزند حسن به نشانی 
درچه خ شریعتی انتهای خ جانبازان، متهمین: 1- آقای حسین سلیمانی فرزند غالمعلی 
به نشانی اصفهان خمینی شهر خ شریعتی سرپل سنگی که سید مرتضی منزل شخصی، 
2- آقای احمد شرافت فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان خمینی شهر، اتهام: سرقت 
خودروی نیســان، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمد شــرافت 
فرزند محمد علی، با سواد، مجهول المکان و متواری، دایر بر سرقت تعزیری یک دستگاه 
خودرو و آهن آالت موضوع کیفرخواست شماره 1350 دادسرا دادگاه با توجه به تحقیقات 
مرجع انتظامی) پلیس اداره آگاهی( و دادسرا و کشف خودروی مسروقه و مودای اظهارات 
مطلعین و متواری بودن متهم و با توجه به سایر قرائن موجود ) شکایت آقای محمد پناهی، 
کیفرخواست صادره( بزه منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 656 
از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را عالوه بر رد مال که عبارتند از دو هزار و سیصد 
کیلوگرم اتصاالت آب وگاز به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم 
می نماید رای صادر شده غیابی است و در مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محا کم 
تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:5858 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

خمینی شهر ) 102 جزایی سابق( )252 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/345 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7897/3327 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام رضا رحیمی پــزوه فرزند نصراله در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139*660302027002994- 96/3/20 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1396/10/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27496 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/346 شــماره صادره:1396/42/441057-1396/9/7 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ خانه و مغازه متصل به آن پالک شماره 99/206 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی آقابزرگ فرزند حســن در جریان اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1396/10/4  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:28034 میرمحمدی رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/344 شماره ابالغنامه: 9610100354606076 شماره پرونده: 9609980358300145 
 شماره بایگانی شــعبه: 960233 در پرونده  کالســه 9609980358300145 ک 120 
) 960233 ک 120( برای مجید شــاه محمدی به اتهام اســتفاده غیر مجاز از آب بدون 
حق انشعاب آب موضوع شکایت شرکت آب و فاضالب اصفهان تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شــعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 353( ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1396/10/30 ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهدآمد. م الف:19443 شعبه 120 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 120 جزایی سابق( )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/141 شماره دادنامه: 9409970351301780 شماره پرونده: 9409980351300810 
شماره بایگانی شعبه: 940844 خواهان: خانم مریم سیامکی فرزند رمضانعلی به نشانی 
اصفهان- خ کهندژ- فلکه ش بختیاری- اولین منزل ط دوم پ 110، خوانده: آقای سعید 
شریف آرا فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم 
به، رای دادگاه: در خصوص دعوی مریم سیامکی به طرفیت سعید شریف آرا به خواسته 
صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 9409970351300385 مورخ 
94/3/16 با توجه به محتویات پرونده و اینکه با استماع شهادت شهود اعسار خواهان احراز 
نگردیده است و خواهان دلیلی که مثبت ادعایش باشد به دادگاه ارائه ننموده است و خوانده 
علی رغم ابالغ وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر 
وارد تشخیص، مستندا به مواد 6 و 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه حکم 
به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 27423 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/154 کالسه پرونده: 960389 شــماره دادنامه: 96/8/22-9609976805101377 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سیف اله عباس زاده 
به نشانی اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور کوچه شهید سبیعی پالک 41 مجتمع غزال 
ط 2 واحد3،  خوانده: خانم فاطمه حسن زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای 
استرداد وجه واریز شده به حســاب خوانده از طریق خودپرداز به صورت اشتباهی به مبلغ 
21/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای ســیف اله عباس زاده فرزند حسن به طرفیت خانم فاطمه 
حسن زاده به خواسته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال بابت واریز اشتباهی به حساب بانکی 
خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه در تاریخ 96/5/18 بصورت اشتباهی مبلغ 21/000/000 
ریال را از طریق دستگاه خودپرداز به شماره کارت 6104337975570704 به نام خانم 
فاطمه حسن زاده واریز نمودم که خوانده تاکنون نسبت به پرداخت وجه واریز شده اقدام 
ننموده است و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه 
ای نیز ارائه ننموده وپاسخ استعالم انجام شده از بانک سپه عسکریه که ظهور در صحت 
اظهارات خواهان دارد فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 265 
قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 272/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از  آن ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف: 27444 
 شعبه 51 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  )331 کلمه، 

4 کادر(
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چراغ سبز محیط زیست برای 
انتقال آب ونک به رفسنجان

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: از رییــس جمهــور و وزیر نیــرو که چهره 
بین المللی در امور آب و آمایش آب محور هســتند 
تقاضا دارم برای همیشه توقف طرح انتقال آب ونك 
به رفســنجان که طرحی غیر علمی و ضد محیط 

زیستی است را اعالم کنند.
اصغر سلیمی اظهار داشت: بار دیگر سخن از انتقال 
آب از ونك سولگان از سرشاخه های کارون به دشت 
رفسنجان برای تعادل بخشی به باغ های پسته با چراغ 

سبز محیط زیست به میان  می آید.
وی افزود: دولتی که با شعار محیط زیست روی کار 
آمد به پروژه ای چراغ سبز نشان می دهد که مسئوالن 
قبلی با شدت با آن مخالف کردند و دولت های قبلی 

آن را متوقف کرده بودند.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: این طرح با 637 کیلومتــر خط انتقال و 67 
کیلومتر تونل از زیر شهرستان سمیرم که خشکسالی  
طی چند سال، رمقی برای چشمه های آن نگذاشته 
اســت، عبور می کند. وی افزود: ایــن طرح نه تنها 
باعث بحران محیط زیستی در کشور می شود بلکه 
باعث بیــکاری و مهاجرت و صدمه به اســتان های 
ذی نفع می شــود و همچنین تبعات اجتماعی هم 

به همراه دارد.

 پیامدهای وحشتناک
 خشک شدن تاالب گاوخونی

به گزارش روابط عمومی طرح حفاظت از تاالب ها، 
گاوخونی هنوز بیمار و نیازمند به مراقبت و حفاظت 
است؛ در غیر این صورت پیامدهای جبران ناپذیری 
در انتظار مناطق اطــراف آن خواهد بــود. تاالب 
گاوخونی بی شك یکی از مهم ترین تاالب های ایران 
است که در جلگه مرتفع مرکزی ایران واقع شده و 
سال هاست با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کند و تا وضعیت مطلوب فاصلــه زیادی دارد.

ابوالفضل آبشــت، مدیر طرح حفاظت از تالب های 
ایران در خصوص تاالب گاوخونی می گوید: تاالب 
گاوخونی واقع در اصفهان بــوده و حوضه آبریز آن 
زاینده رود است که از چهار محال و بختیاری شروع 
می شود و نقطه انتهایی آن تاالب گاوخونی است.وی 
افزود: این تاالب به دلیل برداشــت های بی رویه ای 
که از منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود شــده، طی 
ســال های اخیر خشك شــده و نهایتا کارکرد ها و 
خدمات اکوسیســتمی فراوانی که بــرای جوامع 
 محلی داشته را از دست داده اســت. بر این اساس
 دســت اندکاران تصمیم به اجرای برخی اقدامات 
 از جمله تدوین برنامه مدیریــت جامع این تاالب

 کردند.

ارائه طرح روان سازی امور 
اداری به ادارات محیط زیست

تفویض اختیار به مدیران اســتانی محیط زیست 
از جمله تغییراتی اســت که با ورود رییس جدید 
سازمان حفاظت محیط زیست در بدنه این سازمان 
ایجاد شده است، این تصمیم انتقاداتی را برانگیخت.

 مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان 
محیط زیست معتقد است تفویض اختیار اصال به 
این معنا نیســت که اســتان ها هر کاری که صالح 
دیدند، انجام دهند. مدیر کل حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز تفویض اختیارات را در 
جهت روان سازی و کاهش بوروکراسی اداری ذکر 
می کند.رییس سازمان حفاظت محیط زیست در 
روزهای پایانی مهرماه در بخشنامه ای به مدیران کل 
استانی این سازمان، در ۲۹ بند اختیارات جدیدی را 
به آنان تفویض کرد.علی تیموری، مدیرکل حفاظت 
و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست در این 
باره با اشاره به اینکه دفاتر تخصصی سازمان موظف 
به تدوین و ابالغ دستورالعمل به مدیران کل استانی 
هستند، اظهار کرد: اساس تفویض اختیار بر این است 
که دفاتر تخصصی در صورت نیاز، دستورالعمل ها را 
برای اجرای بندهای این طرح تهیه و به ادارات کل 
محیط زیست استان ها ابالغ کنند و استان ها ملزم 
می شوند که بر اساس شــاخص های دستورالعمل 

عمل کنند.

خبر

 پرداخت کمک هزینه ازدواج
 به مددجویان اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت:۸۱۰ 
میلیون تومان در قالــب کمك هزینه جهیزیه و 
هدیه ازدواج به نوعروس و فرزندان پسر خانوارهای 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در نیمه 
نخست سال جاری پرداخت شده است.حمیدرضا 
شــیران گفت: پرداخت کمك هزینــه ازدواج به 
زوج های جوان یکی از ســرفصل های  مهم  حوزه 
حمایتی این نهاد است.وی افزود: این تسهیالت در 
قالب کمك هزینه تامین جهیزیه و هدیه ازدواج به 
فرزندان خانوارهای نیازمند پرداخت شده و با رشد 
۲۰ درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
رو به رو بوده است.شــیران افزود:سقف پرداخت 
کمك هزینه ازدواج بــه مددجویان تحت حمایت 

پنج میلیون تومان است.

اینجا ساختمان قدیمی و پر رفت و آمد پزشکی قانونی اصفهان است، دو سه 
پله را که باال بروی با جمعیتی انبوه مواجه خواهی شد که هر کدام بنا به دالیلی 
پا به این مکان گذاشته اند؛ از شاکی نزاع های خیابانی گرفته تا درگیری های 
خانوادگی و گرفتن تشــخیص هویت و هزار موضوع دیگر که مربوط به این 
سازمان اســت، اما در این بین حضور زنان و مردانی که به دلیل مشکالت 
خانوادگی به این مکان مراجعه کرده اند بیش از سایرین به چشم می خورد.

زن جوانی که سعی می کند دست شکسته خود را زیر چادر مشکی اش پنهان 
کند، بعد از اینکه پشت باجه می رود و مراحل ابتدایی اعالم هویت و شکایت 
خود را طی می کند، به سختی و آرام روی اولین صندلی خالی که در مقابل 
خود می بیند می نشیند. به سمت او می روم. در ابتدا تمایلی به حرف زدن 

ندارد، چادرش را بیشتر در صورت خود جمع می کند. از لهجه اش می توان 
فهمید که اهل یکی از شهرهای اطراف اصفهان است. می گوید ۲3 سال دارد 
و 4 سال است که ازدواج کرده و یك دختر ۲۰ ماهه دارد. از او می پرسم برای 
چه به این مرکز آمده است؟ با صدایی آرام همراه با خجالت می گوید: شوهرم 
دست بزن دارد، این بار دستم شکست و انگشــتم در رفت، برادرم مرا برای 
تکمیل مراحل شکایتم به اینجا آورده است. زن جوان در حال صحبت کردن 
بود که مردی به نسبت الغر بااشاره از او خواست که به سمتش برود. به سختی 
از جای خود برخاست  و گفت برادرم دوست ندارد با غریبه ها صحبت کنم. زن 
جوان رفت و من راه رفتن خسته یك زن ۲3 ساله که بیشتر شبیه زنان سالمند 
بود را تماشا کردم و در فکر فرو رفتم که چنین زنانی تا کجا باید سکوت کنند؟!

خانمی میانسال که یك صندلی آن طرف تر نشسته بود نگاهی معنادار به من و 
بعد به زن جوان انداخت و گفت: تا همیشه عالم، زن جماعت باید توسری خور 
باشد که ناگهان آقایی که ردیف جلو نشسته بود، مثل اینکه برقی به او وصل 
کرده باشند برگشت و با حالت اعتراض و پرخاش گفت: تو سری خور؟ شما 
در خانواده این افراد حضور نداشته اید که ببینید چگونه با هم برخورد کرده 
اند که مرد دست روی آن بلند کرده است ؟ و ادامه داد: دیروز همین جا آقایی 
نشسته بود که مورد ضرب و شتم خانمش قرار گرفته بود. بحث همراه با کمی 
مزاح و شوخی در میان همه باال گرفت و مثل اینکه کسی باور نکرده بود عمق 

فاجعه خشونت در خانواده ها را ...
به هر حال خشــونت در خانواده ها این روزها در حال افزایش است؛ آمارها 
نشان می دهد در استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان 
گزارش های همسرآزاری، هم آزاررســاندن مرد به زن و هم زن به مرد ثبت 
شده است.این در حالی است که در هفته های گذشته پزشکی قانونی در آماری 
میزان خشونت خانگی و همسرآزاری و مراجعه طرفین به پزشکی قانونی را 
اعالم کرد که بر این اساس، کمترین میزان گزارش معاینات نزاع همسرآزاری 
در مردان، به ترتیب مربوط به استان های قم، سیستان وبلوچستان و ایالم است 

که این آمار در سال ۹٥ نسبت به ۹4 رشد محدودی داشته است.
 به طور مشخص در سال ۹4 گزارش همسرآزاری مردان آزاردیده به ترتیب 
در ایالم، سیستان وبلوچستان و قم یك، یك و دو نفر بوده است که این رقم در 
سال ۹٥ هشت، شش و صفر نفر شده است. موارد همسرآزاری در سال ۹٥ در 
استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بیشترین گزارش های 
ثبت شده بوده است که به ترتیب ۱7۰۸3 مورد، 73۸٥ مورد و 64۸3 مورد 
گزارش شده است. آمار می گوید این استان ها در سال ۹4 نیز باالترین میزان 
خشونت همسر آزاری از سوی مردان را دارا بوده اند. کمترین میزان گزارش 
همسرآزاری زنان آزاردیده در ســال ۹4 از سوی همسر به ترتیب مربوط به 
استان های بوشهر و ایالم است که ۱۸۹ و ۲36 مورد گزارش شده است. این 
آمار در سال ۱3۹٥، به ۲44 و 3۲6 نفر رسیده که باز هم کمترین میزان آزار 
همسر در این دو استان را نشان می دهد. بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زن 
از سوی مردان است و گزارش های ثبت شده آزار مرد از سوی زن انگشت شمار 
بوده است. بیشــترین آمار همسرآزاری مرد از ســوی زن، باز هم مربوط به 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، فارس و مرکزی می شــود. براساس آمار 
سازمان پزشــکی قانونی تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسرآزاری 
از ســال ۱3۸۸ تا ۱3۹٥ رشد قابل توجهی داشــته به نحوی که از بیش از 
٥۲ هزار مورد به بیش از 77 هزار افزایش یافته است. به هر حال پدیده همسر 
آزاری، واقعه ای است  که در بطن خانواده ها اتفاق می افتد و آثار مخرب آن 
را در خشونت ها و ناهنجاری های جامعه شاهد هستیم؛ شاید توجهی کوتاه 
و ریشه یابی این دست از مشکالت بتواند جامعه را از بسیاری از آسیب های 

بعدی نجات دهد.

 اگر گذرتان به فلکه فیض اصفهان افتاده باشد، در اکثر اوقات کنار ساختمان واقع شده در این میدان جمعیت انبوهی ایستاده اند و منتظر گرفتن 
نوبت برای رفتن به داخل ساختمان هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ویروس 
اچ.آی.وی یك ویروس بسیار خطرناک است و دغدغه جهانی 
در خصوص مهار و کنترل این بیماری وجود دارد. وی ادامه 
داد: ۱4 کودک مبتال  به این ویروس  متولد شده اند؛ هر چند 
مادران آلوده ای هم بوده اند که فرزندان سالم به دنیا آوردند 
که ۲۹ فرزند سالم از مادران آلوده متولد شده اند.کمال حیدری 

با بیان اینکه اجماع جهانی و برنامه مدون برای کنترل این بیماری اثرگذار بوده است، افزود: اول دسامبر هر سال 
روز جهانی ایدز است و یك هفته اطالع رسانی برای آن انجام خواهد شد؛ در جهان حدود ۸7 میلیون نفر مبتال به 
این بیماری هستند که 3٥ میلیون نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه شاخصه ۹۰، ۹۰، ۹۰ برای درمان ایدز در نظر گرفته شده است، گفت: براساس 
این شاخص باید ۹۰ درصد مبتالیان شناسایی، ۹۰ درصد این مبتالیان، روند درمان را پیگیری کنند و ۹۰ درصد 
کسانی که درمان را پیگیری کرده اند نتیجه بگیرند.وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ درصد کاهش ابتالی جدید به 

عفونت این بیماری داشتیم و در ایران ۸3 درصد مبتالیان به اچ ای وی مردان و مابقی زنان هستند.

مادرانی که با وجود ابتال 
 به ایدز، فرزندانی سالم

 به دنیا آورده اند

عکس  روز 

خودکشی نافرجام دختر اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

جانشــین پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشاره اینکه 3/٥میلیون نفر از اصفهانی ها 
در شبکه های مجازی فعالیت دارند، گفت: 74 درصد 
از مردم اســتان اصفهان از کاربران فضای مجازی 
هستند.سرهنگ علی شکرالهی اظهار داشت: امروزه 

با کمترین هزینه می توانیم کاربــر فضای مجازی 
باشیم؛ بنابراین الزم اســت پیش از ورود به فضای 
مجازی نسبت به باال بردن اطالعات خود اقدام کنیم.
وی با اشاره تعداد کاربران اصفهانی در فضای مجازی 
اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت نشان دهنده کمی 

کاربران فضای مجازی اســت که این آمار در استان 
اصفهان در حدود 74 درصد است.جانشین پلیس 
فتای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان پیرامون 
بررسی فعالیت متخلفان در فضای مجازی بیان کرد: 
جرم در فضای مجازی ۲ نوع است، یك نوع شامل 
جرم یابی خصوصی افراد می شود که شخصی نسبت 
به موضوعی متزلزل شــده و به دادگستری مراجعه 

می کند، اما در جرایم عمومی نظیر جرایم اخالقی 
و اجتماعی پلیس فتا به طور جدی دخول می کند 
و به مبارزه با متخلفان می پردازد. وی پیرامون خط 
قرمزهای کاربران فضای مجازی تصریح کرد: خط 
قرمزها توسط قانون مشخص شده و کاربران مجازی 
می توانند با مطالعه قوانین جرایم اینترنتی به خط 

قرمزها پی ببرند.

۷۴ درصد اصفهانی ها، کاربر فضای مجازی هستند

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته های 
مشابه و موازی از واحدهای مجاور و توسعه رشته ها 
بر اســاس طرح آمایش آموزش عالی در برنامه این 
دانشگاه قرار دارد.علیرضا رهایی در شورای تخصصی 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی استان اصفهان گفت: 
با وجود فضای شــدید رقابتی و همچنین نگرش و 
انتخاب آگاهانه  داوطلبان نیاز اســت با آینده نگری 
و تدوین برنامه هــای مدون، موضوع ســاماندهی 
رشته ها و بهینه ســازی تشــکیالت دانشگاهی را 
مدنظر قرار داد.وی افزود: ایجاد رشــته های جدید 
به ویژه مجموعه های بین رشته ای و مهارتی، حذف 
رشته های مشابه و موازی از واحدهای مجاور و توسعه 
رشته ها بر اساس طرح آمایش آموزش عالی، شرایط 
حرکت در مدار پیشــرفت از دیگر اقداماتی اســت 
که در این دانشــگاه مورد توجه قرار گرفته اســت.
معاون آموزشــی دانشــگاه آزاد تاکید کرد: ارتقای 
کیفیت دروس، ارائه خدمات مطلوب آموزشی، رعایت 
سرفصل ها و برگزاری دوره ها و کارگاه ها به  خصوص 
در حوزه آموزشــی از دیگر اصولی است که در این 

دانشگاه مدنظر است.رهایی با اشاره به تغییر نگرش 
جامعه نسبت به پذیرش دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: 
باید با تحلیل دقیق شرایط و مسیر حرکت، توجه به 
اسناد باالدستی نظیر سند چشم انداز ایران در سال 
۱4۰4 و نقشه جامع علمی کشــور، ارزیابی شرایط 
رشته ها و ساماندهی آنها، اصالح ســاختار اداری و 
اجرایی دانشگاه های هر استان و همدلی و همکاری 
در قالب یك حرکت جمعی بتوانیم منتخب بالمنازع 

داوطلبان در این فضای رقابتی باشیم.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعالم کرد: 

حذف رشته های مشابه از واحدهای دانشگاهی مجاور

دانشگاه

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: 
تا کنون بیش از 3۰۰ جهادگــر اصفهانی، در قالب 
۱۲ گروه جهادی به همراه 3 گروه از بازنشســتگان 
و پیشکسوتان به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
اعزام شدند. سرهنگ احسان ا... رضاپور اظهار داشت: 
بسیج سازندگی استان اصفهان به نمایندگی از سپاه 
صاحب الزمان)عج( از روز نخست حادثه در مناطق 
زلزله زده حضور داشت و تا کنون بالغ بر 3۰۰ جهادگر 
اصفهانی در قالب ۱۲ گروه جهادی به همراه 3 گروه 
از بازنشستگان و پیشکسوتان را به این مناطق اعزام 
کرده که در هر مرحله حدود 7۰ جهادگر در منطقه 

مشغول خدمت رسانی به مردم هستند. 
وی با بیان اینکه 3 روستا در شهرستان سرپل ذهاب 
به بسیج سازندگی استان اصفهان واگذار شده است، 
افزود: این روســتاها در مرکز دهستان پشت تنگ 
سرپل ذهاب قرار دارد و 366 خانوار در این روستاها 
زندگی می کنند که به نســبت ســایر اســتان های 
کمك کننده، اســتان اصفهان جمعیت بیشتری را 
تحت پوشــش قرار داده است. رییس سازمان بسیج 

سازندگی استان اصفهان بیان کرد: اسکان اضطراری 
و توزیع چادر، پتو، پالســتیك و ... انجام شده است 
و ســوله ای از کمك های مردمی را دپــو کرده ایم تا 
به مرور زمان در بین مردم توزیع شــود؛ از روزهای 
نخست حادثه، روزانه 4 هزار غذای گرم در دو وعده 
غذایی ناهار و شام طبخ و توزیع شده است، اما با توجه 
به پیشنهاد مردم، جیره خشك به همراه کیسه آرد و 
پیك نیك به آنان تحویل داده شده تا به زندگی عادی 

خود بازگردند. 

رییس بسیج سازندگی اصفهان:

۱۲ گروه جهادی از استان به کرمانشاه اعزام شد

باز هم سرقت خودرو با کودک این بار در پرند

بسیج

رییس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از 
تولید محتوا برای آموزش زبان های آلمانی و فرانسوی 
به دانش آموزان متقاضی خبر داد. حجت االسالم و 
المسلمین محی الدین بهرام محمدیان اظهار داشت: 
ما به عنوان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

درسی عالوه بر زبان انگلیسی، تولید محتوای زبان آلمانی و فرانسوی را  برای دانش آموزان داوطلب 
انجام داده ایم.رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی اضافه کرد: برای این منظور ابتدا دانشگاه ها 
باید معلم رشته»آموزش زبان فرانسوی« یا»آموزش زبان آلمانی« را تربیت کنند؛ همانگونه که رشته» 
آموزش زبان انگلیسی«  در دانشگاه ها تدریس می شود. وی افزود: در ادامه، وزارت امور خارجه، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی،   وزارت صنایع و سایر دستگاه هایی که نیازمند متخصص زبان آلمانی و فرانسه 
هستند، باید اعالم نیاز کنند تا دانش آموزان نیز با این امید که با فراگیری زبان آلمانی و فرانسوی، در 

آینده صاحب شغلی مناسب در بازار کار  خواهند شد، مشتاق یادگیری این زبان ها شوند.

آموزش زبان های 
آلمانی و فرانسوی به 
دانش آموزان متقاضی

خوابیدن دانشجویان خوابگاه هرندی 
کرمان در محوطه باز از ترس زلزله

سارق خودروی پژو 4۰٥، کودک 3 ساله داخل ماشین را پس از چند ساعت تعقیب و گریز ماشین توسط مادر کودک، کنار خیابان رها کرد.
ساعت ۱۱:3۰ روز جمعه زنی هراسان در تماس با پلیس شهر پرند در جنوب غربی تهران از ربایش خودروی شخصی اش در حالی که کودک سه ساله اش داخل آن 
بود، خبر داد. با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله تیم های پلیس، تحقیقات خود را آغاز کردند اما دقایقی بعد زن جوان در تماس با پلیس مدعی شد که سارق، 
کودک را در کنار خیابان رها کرده و با خودرو متواری شده است. با حضور اکیپ پلیس آگاهی در محل رها کردن دختر 3 ساله، این زن به ماموران گفت: دقایقی 
قبل به همراه پسر 6 ساله و دختر سه ساله ام برای خرید از خانه با خودروی پژو 4۰٥ خارج شدیم. نزدیك محل سکونت قصد داشتم از دکه روزنامه فروشی مجله 
بخرم، پسرم از خودرو پیاده شد و همراه من آمد، اما دختر سه ساله ام در خودرو خواب بود. به همین دلیل او را داخل ماشین گذاشتم. این زن ادامه داد:یك لحظه 
به خودم آمدم که مردی را پشت فرمان خودرو دیدم. شوکه شده بودم که این دزد، خودرو را به همراه دخترم که داخل آن بود به سرقت برد. با کمك یك تاکسی به 
تعقیب دزد پرداختم که پس از چند دقیقه او دختر سه ساله ام را از خودرو پیاده کرده و متواری شد. تا ابتدای جاده ساوه دزد را تعقیب کردم اما او توانست فرار کند.

حوادث

ساالنه دو هزار نفر به جمعیت 
معلول استان اضافه می شود

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان از 
اضافه شدن ساالنه حدود دو هزار نفر به جمعیت 
معلول اســتان خبرداد و گفت: مشاوره ژنتیك 
یکــی از بهترین راه حل ها بــرای جلوگیری از 
معلولیت است که مردم به دلیل باورهای غلط 
از آن اســتفاده نمی کنند. مجتبی ناجی اظهار 
داشت: پیش بینی می کنیم ساالنه هزار و۸۰۰ 
تا دو هزار نفر معلول به جمعیت معلول اســتان 
اصفهان اضافه شــود؛  به همین دلیل مجموعه 
فعالیت هایی را در راستای پیشگیری از افزایش 
معلولیت ها دنبال می کنیم  که هدف اولیه آن 
کاهش بروز معلولیت اســت. وی ادامه داد: در 
شهر اصفهان صد در صد موالید در 6 ماه اول سال 
جاری معاینه شــده و ٥۰ نوزاد به عنوان موارد 
دارای مشکالت شنوایی شناســایی شدند که 
اقدامات الزم مثل کاشت حلزون برای آنها انجام 
شد. معاون اداره کل بهزیستی استان اصفهان  با 
اشاره به اهمیت سالمت روانی در جامعه گفت: 
به طور میانگین ساالنه 6۰ هزار تماس تلفنی با 

صدای مشاور در اصفهان برقرار می شود.

دستگیری هکر مودم های 
بیسیم

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی 
که اقدام به هك و نفوذ به وای فای شــهروندان 
کرده و از اینترنت آنها اســتفاده می کرد توسط 
 پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر

شد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در تشریح این 
خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر اینکه شخصی مودم بی سیم آنها را هك 
کــرده و از اینترنت و پهنای باند آنها اســتفاده 
کرده، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 

قرار گرفت.
 وی افزود: با بررســی های فنی و تخصصی در 
 فضای مجازی توسط کارشناســان پلیس فتا

 فرد هکر که یکی از همسایگان شاکیان می باشد 
شناسایی و دستگیر شد.

 این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم پس از 
مواجه با مدارک و مســتندات این پلیس به بزه 
انتسابی اقرار و انگیزه خود را در ابتدا کنجکاوی 
بیان داشــته ولی انگیزه وی در هك مودم های 

بیشتر را کسب منفعت عنوان داشت.

اجرای طرح کسر خدمت 
فرزندان ایثارگران 

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: 
ثبت نام طرح کســر خدمت فرزندان جانبازان، 

ایثارگران و رزمنده ها از روز گذشته آغاز شد.
ابراهیــم کریمی از آغــاز ثبت نام برای کســر 
خدمت فرزندان ایثار گــران خبر داد و گفت: از 
۱۱ تا بیست آذر فرزندان جانبازان و ایثارگران 
و از بیست آذر تا دهم دی ماه فرزندان ایثارگران 
دارای سابقه حضور در مناطق عملیاتی می توانند 
برای ثبت درخواست کسر خدمت خود به مراکز 

پلیس +۱۰مراجعه کنند.
وی ادامه داد: اولویت اســتفاده از کسر خدمت 
برای واجدان شرایط با کارکنان وظیفه در حال 
خدمت،مشموالن غیر غایب دارای برگ آماده به 
خدمت در هر سال است. این طرح برای ۲۰ هزار 
نفر در نظر گرفته شــده و اگر در فراخوان با این 
اولویت ها طرح تکمیل نشد، اولویت با مشموالن 

دارای معافیت تحصیلی می شود.
جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی اعالم 
کرد: این طرح به هیچ وجه برای مشموالن غایب 

قابل استفاده نیست.

خودکشی نافرجام دختر 
اصفهانی 

پل چمران اصفهان این روزها شــاهد اتفاقات 
عجیب و قریــب زیادی اســت . در جدیدترین 
رخداد طی چندروز گذشــته، دختری نوجوان 
سعی داشــت تا خود را از پل چمران به پایین 
 پرتاب کند که با مداخله شــهروندان این اقدام

 نافرجام ماند.
همچنین چند مــاه پیش دو دختــر نوجوان 
اصفهانی از همین پل خود را بــه پایین پرتاب 
کردند که منجر به مرگ یك نفر از آنها شد. این 
در حالی است که دختر  زنده مانده از اقدام قبلی 
اذعان کرده بود که قصد خودکشی نداشته است. 
حاال باید منتظر ماند و دید عامل این اقدام جنون 
آمیز اخیر توسط مسئوالن و شخص خاطی چه 

چیزی عنوان می شود.

اخبار

فاطمه کاویانی

طبق جدیدترین اعالم پزشکی قانونی مشخص شد؛

مدال برنز اصفهان در همسر آزاری!
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ابالغ رای
9/139 شماره دادنامه: 9609976825301199 شماره پرونده: 9609986825300308 
شماره بایگانی شــعبه: 960342 خواهان: آقای سید حسین روحانی اصفهانی فرزند سید 
رسول با وکالت آقای یوسفعلی رستمی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان وکال طبقه سوم واحد 7، خوانده: آقای مهدی دهقان فرزند اکبر به نشانی 
اصفهان خ نظر میانی مقابل مجتمع نوژان مانتو  آتوسا کدپستی 8871793884، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سید حســین روحانی اصفهانی فرزند سید رسول با 
وکالت آقای یوسفعلی رستمی به طرفیت آقای مهدی دهقان فرزند اکبر مبنی بر مطالبه 
مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال بابت 14 فقره چک به شماره های 3445/013179 
مــورخ 1395/2/27 و 3445/013174 مــورخ 1395/3/27 و 3445/013176 مورخ 
1395/3/17 و 3445/013172 مورخ 1395/4/17 و 3445/013170 مورخ 1395/4/27 
و 3445/013168 مورخ 1395/5/7 هر کدام به مبلغ سی میلیون ریال و 647440 مورخ 
1395/6/19 و 647437 مورخ 1395/7/16 و 647439 مورخ 1395/8/21 و 647408 
مورخ 1395/12/13 هر کدام به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و 869484 مورخ 1395/9/12 
و 07/9406/453120 مورخ 1395/9/26 و 07/9406/453130 مورخ 1395/10/24 
و 869485 مــورخ 1395/11/22 هــر کدام به مبلــغ چهل میلیون ریــال و به انضمام 
 خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات

 پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول 
اسناد در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و با اســتناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفســاریه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ چهارصد 
و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی 
چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و مبلغ هجده میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این 
رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
 آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 27409 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )425 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

9/142 شماره دادنامه: 9609970351101058 شماره پرونده: 9409980351100205 
و 9509980351100356 و 8909980351101263 شماره بایگانی شعبه: 940228 و 
950386 و 891276  خواهان ها: 1- خانم مهناز الیاسی 2- آقای حمید لرپری زنگنه فرزند 
حسن 3- خانم نیلوفر لری پری زنگنه با وکالت آقای حبیب محمدی فرزند رحیم به نشانی 
اصفهان ابتدای بزرگمهر کوی فرهنگیان ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34- ، 4- آقای 
احمد خدایاری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمد کاظم آبادی فرزند صحبت اله به نشانی 
تهران بلوار کشاورز- ابتدای فلسطین جنوبی- پالک 405- طبقه 6 واحد 63 )عزل شده 
است( و  آقای اصغر دوســتی مقدم به نشانی قم خ آیت اله ســعیدی طبقه فوقانی بانک 
کشاورزی واحد 1 و آقای محمد عجم زمانی فرزند علی اصغر به نشانی تهران- نارمک- 
ضلع شــمالی میدان هفت حوض پالک 588، 5- آقای سید هادی صادق زاده به نشانی 
تهران میدان ولیعصر )عج( خ شقایق پ 4/15 واحد 1، 6- آقای حمید لرپری زنگنه فرزند 
حسن 7- خانم نیلوفر لرپری زنگنه فرزند حمید 8- خانم مهناز الیاسی قهفرخی فرزند علی 
محمد با وکالت  آقای حبیب محمدی فرزند رحیم به نشانی اصفهان ابتدای بزرگمهر کوی 
فرهنگیان ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34- و آقای مهدی جهانبخش هرندی فرزند 
حسن به نشانی اصفهان چهار راه شیخ صدوق شمالی پالک 384 واحد6، 9- آقای سید 
هادی صادق زاده فرزند ســید رضا به نشــانی تهران میدان ولیعصر خ شقایق پ 4/15، 
خواندگان: 1- آقای عباس اذرنوش به نشانی محالت خ 15 خرداد جنب مسجد الحسین 
شــرکت تعاونی کوهیار، 2- آقای مصطفی ملک زاده به نشــانی اصفهان فلکه دانشگاه 
صنعتی انتهای خ حکیم فرزانه مقابل گلزار شهدای دهنو سنگبری روشن، 3- آقای سید 
علی صادق زاده، 4- خانم سیده فاطمه نیکوی سیمای آزاد، 5- آقای سید مهدی صادق 

زاده، 6- خانم زهرا اردستانی باالیی همگی به نشــانی مجهول المکان، 7- آقای احمد 
خدایاری به نشانی قم میدان آزادگان 16 متری مرصاد کشورزی 6 پ 27، 8- آقای عباس 
علی کبیریان به نشــانی خمینی شهر خ شــریعتی شمالی کوی شــهید ریاحی روبروی 
دبیرستان شهدا منزل شخصی، 9- شرکت یادگار کهن، 10-  آقای سید هادی صادق زاده 
همگی به نشانی تهران میدان ولی عصر خ شقایق پ 26 واحد 1، 11- آقای حمید لر پری 
زنگنه فرزند حسن، 12- خانم مهناز الیاســی قهفرخی، 13- خانم نیلوفر لرپری زنگنه با 
وکالت آقای مهدی جهانبخش هرندی فرزند حســن به نشــانی اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق شمالی پالک 384 واحد 6 و آقای حبیب محمدی فرزند رحیم به نشانی اصفهان 
ابتدای بزرگمهر کوی فرهنگیان ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34-، 14- آقای احمد 
خدایاری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمدعجم زمانی فرزند علی اصغر به نشانی تهران 
نارمک ضلع شــمالی میدان هفت حوض پالک 588، وا خواســته ها: 1- ابطال مبایعه 
نامه)مالی( 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- تنفیذ مبایعه نامه 4- مطالبه خسارت 
دادرســی 5- خلع ید، رای دادگاه: درخصوص دعوی آقا و خانمها 1- حمید لرپری زنگنه 
فرزند حســن 2- نیلوفر لرپری زنگنه فرزند حمید 3- مهناز الیاسی قهفرخی فرزند علی 
محمد با وکالت مجتمعًا منفرداً آقایان 1- حبیب محمدی 2- مهدی جهان بخش هرندی 
به طرفیت 1- شرکت یادگار کهن 2- آقای احمد خدایاری فرزند رجبعلی با وکالت آقای 
محمد عجم زمانی 3- آقای ســید هادی صادقی زاده فرزند سید رضا 4- آقای سید علی 
صادق زاده فرزند سید رضا 5- آقای سید مهدی صادق زاده فرزند سید رضا 6- خانم سیده 
فاطمه نیکو سیمای  آزاد 7- خانم زهرا اردستانی باالیی 8- آقای مصطفی ملک زاده فرزند 
ابراهیم 9- عباسعلی کبیریان فرزند علی 10- آقای عباس آذرنوش به خواسته رسیدگی 
توأمان مستنداً به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی درپرونده کالسه 891276 مبنی بر 
1- احراز تاریخ قرارداد مشارکت 1385/7/6، 2- احراز وثیقه دین بودن وکالت نامه پالک 
ثبتی 434 فرعی از 412 اصلی بخش 16 اصفهان، 3- احراز تســویه بدهی و فک شدن 
پالک موضوع دادنامه فوق و سوء استفاده و بالاســتحقاق بودن خواندگان، 4- بطالن 
وکالت نامه شماره 6056 مورخ 1385/7/8 دفترخانه 146 اصفهان، 5- بطالن مبایعه نامه 
مورخ 1387/12/1 هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و کلیه خسارت دادرسی بدین 
توضیح که وکالی محترم خواهان ها ضمن دادخواســت و لوایح تقدیمی مفاداً و اجمااًل 
اظهار داشــته اند پالک ثبتی 434 فرعی از 412 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان به موجب 
ماده 14 قرارداد مورخ 1385/7/6 وثیقه دین قرارداد مشارکت مدنی نزد داوران بابت 155 
میلیون تومان سرمایه گذاری شــرکت یادگار کهن در شرکت موکلین ضمانت و پشتوانه 
قرارگرفته و به موجب توافقات مورخ 1388/10/13 و 1389/2/4 که به امضای طرفین و 
آقای خدایاری نیز رسیده، اصل و سود طلب خواندگان تسویه و وثیقه فوق منفک گردیده 
و پس از وصول چک های طلب خود نیز در تاریخ 89/2/4 دردفترخانه حضور یافته ووکالت 
نامه را فسخ و باطل کرده اند و به دنبال اســتعالم آن دادگاه محترم به موجب نامه شماره 
910 مورخ 1393/8/15 دفترخانه درپرونده گواهی شده است ولی خواندگان فوق از یک 
سو، طلب خود و سود خودرا از موکلین دریافت و تسویه کرده و اقرارکرده که هیچ استحقاقی 
نسبت به وثیقه مزبور نداشته و بدهی های آن برعهده موکلین می باشد واز سوی دیگر، بال 
استحقاق یا سوء اســتفاده از وکالت نامه و بیع نامه فوق، به طور غیابی و ارائه آدرس غیر 
واقعی اقدام به اقامه دعوی جهت الزام به تنظیم ســند و خلع ید و تصاحب پالک فوق را 
نموده اند و النهایه تقاضای رسیدگی به شرح خواســته را نموده اند که دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات ودفاعیات وکالی خواهان و خوانده 
ردیف دوم آقای احمد خدایاری و وکیل محترم نامبرده و با مداقه در قرارداد مشارکت شماره 
7/160 مــورخ 85/7/6 و مــاده 14 قــرارداد مذکور و صــورت جلســات توافق مورخ 
1388/10/13 و 1389/2/4 و نامه شماره 910 مورخ 93/8/15 دفترخانه 146 اصفهان 
مبنی بر فسخ وکالت نامه شــماره 6056 مورخ 1385/7/8 در مورخ 1389/2/4 با حضور 
طرفین و ســایر قراین و امارات موجود دعوی خواهان ها را نسبت به دعاوی احراز تاریخ 
قرارداد مشارکت 1385/7/6 و وثیقه دین بودن وکالت نامه پالک ثبتی 434 فرعی از 412 
اصلی بخش 16 اصفهان و احراز تســویه بدهی و فک شدن پالک ثبتی مذکورو بطالن 
مبایعه نامه مورخ 1387/12/1 را نســبت به خواندگان ردیف اول تــا هفتم وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به ماده 33 و تبصره یک ذیل آن و مواد 34-37 و 39 قانون ثبت 
اسناد و امالک مصوب سال 1310 با اصالحات والحاقات بعدی و مواد 198-502-515 و 
519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و با التفات به مواد 10 
و 219 و 220 قانون مدنی ضمن احراز تاریخ قرارداد مشارکت مورخ 1385/7/6 و وثیقه 
دین بودن پالک ثبتی مذکور و احراز تسویه بدهی و فک شدن پالک ثبتی مذکور حکم به 

اعالم بطالن مبایعه نامه مورخ 1387/12/1 به عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان 
ردیف دوم و سوم آقایان احمد خدایاری و سید هادی صادق زاده به پرداخت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی درحق خواهان ها صادر و اعالم می نماید و در 
خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان ردیف اول تا هفتم به خواســته بطالن 
وکالت نامه شــماره 6056 مورخ 1385/7/8 دفترخانه 146 اصفهان صرف نظر از اینکه 
حسب اعالم دفترخانه 146 اصفهان مبنی بر فسخ وکالت نامه مذکور در مورخ 1389/2/4، 
نظر به اینکه وکالت نامه منعقده در زمان انعقاد دارای شــرایط اساسی و صحت معامالت 
بوده و سوء اســتفاده بعدی وکیل از موجبات بطالن وکالت نامه مذکور نبوده لذا دعوی 
خواهان ها را در این قسمت غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 در قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی مصوب سال 1379 حکم به بطالن 
دعوی خواهان ها در این قسمت صادر واعالم می نماید و درخصوص دعوی خواهان ها 
به طرفیت خواندگان ردیف هشتم و نهم و دهم به اسامی آقایان 1- مصطفی ملک زاده 
2- عباسعلی کبیریان 3- عباس آذرنوش به خواسته های مذکور در صدر رای اصداری، 
نظر به اینکه خواندگان مذکور داور مرضی الطرفین بــوده و طرح دعوی به طرفیت داور 
اساسًا وجاهت قانونی نداشته لذا مستنداً به ماده 2 و بند چهارم ماده 84 و ماده 89 قانون یاد 
 شده اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان ها را نســبت به خواندگان موصوف صادر و اعالم 
می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و چهارم و پنجم و ششم و هفتم غیابی 
بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای 
مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان 
می باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم و ســوم حضوری بوده و به انضمام قرار صادره 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می 
باشــد و در خصوص واخواهی 1- آقای حمید لرپری زنگنه فرزند حسن 2- خانم نیلوفر 
لرپری زنگنه فرزند حمید 3- خانم مهناز الیاســی قهفرخی فرزنــد علی محمد با وکالت 
مجتمعاً منفرداً آقایان 1- حبیب محمدی 2- مهدی جهان بخش هرندی به طرفیت آقایان 
1- احمد خدایاری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمد عجم زمانی 2- سید هادی صادق 
زاده فرزند رضا نسبت به دادنامه های شماره 9309970351101214 مورخ 1393/8/20 
موضوع پرونده به شماره بایگانی 891276 و 9409970351101111 مورخ 1394/7/21 
موضــوع پرونــده بــه شــماره بایگانــی 940228 ایــن دادگاه کــه دادنامــه 
9309970351101214متضمن صدور حکم به تنفیذ قراردادعادی مورخ 87/12/1 والزام 
واخواهان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ 
پالک ثبتی 434 فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و پرداخت هزینه های 
دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق واخوانده ردیف اول آقای احمد خدایاری و دادنامه 
شماره 9409970351101111 که متضمن خلع ید واخواهان  از تمامت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ پالک مذکور و پرداخت خسارات دادرسی در حق واخوانده ردیف اول آقای 
احمد خدایاری می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل  آمده و با 
توجه به اینکه وکالت اعطایی به آقای سید هادی صادق زاده به عنوان وثیقه پالک موضوع 
پرونده بوده که از جمله معامالت با حق استرداد بوده و نام برده حق انتقال پالک مذکور را 
به آقای احمد خدایاری نداشته و با توجه به اســتدالل مذکور در صدر رای اصداری و به 
استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 و مواد بعدی آن در مبحث واخواهی و با التفات به ماده 33 و تبصره یک ذیل آن 
و مواد 34-37 و 39 قانون ثبت اسناد امالک مصوب سال 1310 با اصالحات و الحاقات 
بعدی ضمن وارد دانستن واخواهی نام بردگان و فسخ دادنامه های مذکور و به استناد ماده 
197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی مصوب سال 1379 
حکم به بطالن دعاوی واخوانده ردیف اول آقای احمــد خدایاری و بی حقی وی صادر و 
اعالم می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد.م الف: 27434 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )1783 کلمه، 18 کادر(
ابالغ رای

9/146 کالســه پرونده: 95-1221/ ش 51 شــماره دادنامه: 9609976805100889 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت به مدیریت 
آقای هادی اخالقی فیض آثار به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت 
شعب بانک ملت با وکالت خانم مریم صادقی به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
کاخ سعادت آباد شــرقی نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان ط 4 واحد 9، خواندگان: 
1- خانم زهرا اعرابی چم علیشــاهی 2- آقای میثم کلوشــانی 3- آقای محمد رمضانی 

چم علیشاهی همگی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 118/334/699 
ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه قرارداد بانکی از تاریخ تقدیم دادخواســت تا زمان 
اجرای حکم به انضمام مطلق خسارات دادرســی، حق الوکاله ... هزینه دادرسی بصورت 
تضامنی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح 
زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی خانم مریم 
صادقی به وکالــت از بانک ملت به مدیریت آ قای هادی اخالقــی فیض آ ثار به طرفیت 
خواندگان 1- خانم زهرا اعرابی چم علیشــاهی فرزندمرتضی 2- آقای میثم کلوشــانی 
فرزند تقی 3- آقای محمد رمضانی چم علیشــاهی فرزند ســلیمان به خواسته مطالبه 
مبلغ 118/334/699 ریال و خســارت تاخیر تادیه طبق نرخ منــدرج در قرارداد بانکی 
مورخ 92/11/9 اززمان تقدیم دادخواســت تا تاریخ وصول به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه به قرارداد الیحه شــماره 91900 مورخ 92/11/9 ارائه شده توسط وکیل 
خواهان که امضا خواندگان به عنوان مشتری و متعهدین در ذیل آن وجود دارد و اظهارات 
وکیل در شرح دادخواست لوایح نقدیمی و جلسه رســیدگی مبنی بر اینکه خوانده ردیف 
اول طی قرارداد الیحه ابرازی اقدام به اخذ تســهیالت از بانک موکل نموده و خواندگان 
ردیف های دوم و ســوم نیز با امضای ذیل قرارداد الیحه ابــرازی و طی تعهدنامه مورخ 
92/11/9 پرداخت کلیه خسارات تسهیالت دریافتی توسط خوانده ردیف اول را به صورت 
 تضامنی تضمین نموده اند و اینکه خوانده ردیــف اول از ایفای تعهدات خود امتناع نموده 
و بدهی خواندگان تاتاریخ تقدیم دادخواســت طبق قرارداد بانکی مبلغ 118/334/699 
ریال می باشــد که نامبردگان از پرداخت آن علی رغم مطالبه موکل خودداری نموده اند 
و خســارت تاخیر در تادیه قراردادی 21 درصد مانده بدهی برای هر سال که به صورت 
روزشمار مبلغ 53/291 ریال می باشــد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغهای قانونی در 
جلســه رســیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک 
ابرازی خواهان از اعتراض فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 
10 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ســال 1368 مجتمع تشخیص مصلحت 
نظام و ماده 15 قانون اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 10 و 230 قانون مدنی 
و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
تضامنی مبلغ 118/324/699 ریال بابت اصل خواسته و 4/208/110 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی از قرار روزانه مبلغ 53/291 ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/10/26 تا تاریخ وصول و هزینه نشر  آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه کانون وکال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. م الف: 27383 
 شعبه 51 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  )565 کلمه، 

6 کادر(
ابالغ رای

9/145 کالسه پرونده: 960122 شماره دادنامه: 9603132-96/7/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید یوسفی به نشانی اصفهان بهارستان 
مجتمع مســکونی میالد،میالد 10 پالک 32، خوانده: مجتبی عامری به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت بخشی 
از وجه التزام به انضمام هزینه دادرســی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مجید یوســفی به طرفیت خوانده آقای مجتبی عامری به خواسته 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت بخشی از وجه التزام به انضمام 
هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/7/12 و نظر به اینکه خوانده دعوی متعهد به انجام تعهدی گردیده 
که اصواًل از عهده ایشان خارج است و پرداخت وام و تسهیالت بانکی از اختیارات موسسه 
مالی اســت و تکلیف کردن آن بر دیگری تکلیف ماالیطاق اســت بر این امر اثر حقوقی 
مترتبط بر آن نیست لذا شورا دعوی خواهان وارد ندانســته و مستندا به ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد. م الف: 27389 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )239 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/147 کالسه پرونده: 960594 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: حشمت اله حاجیان به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی سیم چهار راه ششم ک 
علیخانی بن الله پ 99،  خواندگان: 1- زهره کیانی فالورجانــی 2- نغمه کیانی 3- نیما 
کیانی هر سه به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خوانده به انتقال قطعی سند رسمی 
یک دستگاه خودرو تاکسی به شماره 914 ت 22 ایران 13 به انضمام کلیه خسارات وارده و 
هزینه دادرسی 80/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  
آقای حشمت اله حاجیان به طرفیت1- خانم زهره کیانی فالورجانی 2- خانم نغمه  کیانی 
3- آقای نیما کیانی به خواسته الزام خوانده به انتقال قطعی سند رسمی یک دستگاه خودرو 
تاکسی به شماره 914ت 22 ایران 13 به انضمام کلیه خسارات با بررسی محتویات پرونده 
و دادخواســت تقدیمی خواهان و مدارک ابرازی از جمله کپی مصــدق مبایعه نامه مورخ 
91/10/2 فی مابین خوانده ردیف اول و خواهان که حکایت از رابطه حقوقی بیع دارد و نظر 
 به پاسخ استعالم از پلیس راهور اســتان اصفهان که مالکیت خودرو را به نام مجید کیانی
 فالورجانی مورث خواندگان اعــالم نموده و کپی مصدق گواهی حصر وراثت به شــماره 
933/89 مورخ 1389/11/28 که خواندگان را به عنوان وراث مالک معرفی می نماید و کپی 
مصدق قیم نامه که حکایت از قیومیت خواندگان ردیف دوم و سوم نسبت به خوانده ردیف 
اول وارد و نظر به عدم حضور خواندگان در محضر شورا و عدم ارائه دلیل و مدرکی مبنی بر 
رد دعوی خواهان یا برائت ذمه خود لذا شورا دعوی خواهان را محمول به صحت دانسته و 
به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 قانون مدنی و 867 و 868 و 869 قانون مدنی 
و 198 و 515 قانون  آئین دادرســی مدنی محکومیت خوانده را به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال قطعی سند یک دستگاه خودروی ســواری تاکسی پژو ROA مدل 
 1386 به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشــکی به شماره موتور 11686023280

و شماره شاســی 61339428 به نام خواهان )نســبت به ســهم االرث( و پرداخت مبلغ 
1/300/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت هزینه نشــر  آگهی با احتساب اجرای 
احکام )نســبت به ســهم االرث خود( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از  آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف: 27380 
 شــعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  )445 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ رای

9/148 کالســه پرونده: 960812 شــماره دادنامه: 960997179630-96/8/22 تاریخ 
رسیدگی: 96/8/13 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عارف 
چرومی به نشانی اصفهان ملک شهر رباط سوم بعد از چهار راه بهار امالک سپهر، خواندگان: 
1- حمید بقولی دستجردی به نشــانی مجهول المکان 2- قاســمعلی صدیقی به نشانی 
اصفهان خ کاوه شهرک میالد خ ساکت اصفهانی کوچه شهید قاسمی بن بست ستاره پالک 
دوم سمت چپ، خواســته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک شماره 731541-

94/10/20 به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای عارف چرومی به طرفیت آقای 
حمید بقولی دستجردی و آقای عباسعلی صدیقی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه چک شــماره 731541 مورخ 94/10/20 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اظهارات خواهان به شرح 
دادخواست تقدیمی و دفاعیات بالوجه خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده 
ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده لذا شورا با 
استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف) 94/10/20( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره درخصــوص خوانده ردیف اول  آقای 
حمید بقولی دستجردی غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم آقای قاسمعلی صدیقی حضوری و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 27365 شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

)375 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
9609970354301431 شــماره پرونــده:  9 شــماره رای اصالحــی:  /149
9509980360000413 شــماره بایگانی شعبه: 951431 شــاکی: آقای اصغر سی منی 
فرزند علی با وکالت آقای احسان ایزدی دهنوئی فرزند حجت اله به نشانی اصفهان خیابان 
بزرگمهر ابتدای خیابان بی سیم ساختمان صبا طبقه دوم، متهم: آقای علیرضا هادی فرزند 
حسین به نشــانی اصفهان اتوبان ذوب آهن کوی پردیس ک نسترن پ 12، اتهام: انتقال 
مال غیر، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: پیرو دادنامه شــماره 1147 مورخ 96/7/3 در 
خصوص اتهام آقای علیرضا هادی فرزند حسین دایر بر فروش مال غیر در سطر دوم دادنامه 
از باب سهو قلم در حین تایپ نام شاکی اشتباهًا حسن قید شده و بدین وسیله و مطابق ماده 
381 قانون آیین دادرسی کیفری نام صحیح شاکی آقای اصغر سی منی فرزند علی اصالح 
می گردد.ارائه رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصالحی ممنوع می باشد.رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه ســپس ظرف 
 همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. 
م الف: 27367 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 117 جزایی سابق(  )192 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/150 شماره ابالغنامه: 9610100354707289 شماره پرونده: 9509980365601863 
شماره بایگانی شعبه: 960735 شــاکی: خانم معصومه محمدی نیسیانی فرزند حسین به 
نشانی شهر اصفهان خیابان شیخ طوسی شرقی خیابان میثم کوچه 35 بهشتی پالک 65، 
متهم: محمد علی خیرخواه فرزند فالمرز )فاقد مشــخصات بیشتر(، اتهام: تهدید و قذف از 
طریق تلفن، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را 
اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای محمد علی خیرخواه فرزنــد فالمرز مبنی بر تهدید شــاکیه خانم معصومه محمدی 
نیسیانی فرزند حســین دادگاه نظر به شکایت شــاکی خصوصی و کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و مالحظه مفاد پیامک ارســالی برای شاکیه به شرح 
صفحه 4 پرونده )... میری شکاییت را پس می گیری و بری دنبال زندگیت یا دنبال دردسر 
می گردی؟( و استعالم بعمل آمده از مخابرات که داللت بر تعلق خط همراه به متهم دارد و 
اظهارات گواه شاکی وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی اعم از 
دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده 
بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مســتندا به ماده 69 قانون تعزیرات نامبرده را به 
تحمل 40 ضربه شــالق تعزیری محکوم می نماید رای دادگاه در این قسمت غیابی ظرف 
مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و اما در 
خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر قذف شاکیه از طریق ارسال پیامک به این مضمون که )... 
میخوام هستی را ببرم آزمایش دی ان ای بگیرم ... میام بچم البته اگه بچه من باشه میام برش 
می دارم...( نظر به اینکه مفاد پیامک ارسالی صریح و روشن نمی باشد به اینکه به فرزندش 
گفته باشد تو فرزند من نیستی و از طرفی این پیامک برای شاکیه ارسال شده و حسب ماده 
246 قانون مجازات اسالمی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و از طرفی برابر با ماده 247 
همین قانون »هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی...« قذف مادر وی 
محسوب می شود بنابراین مخاطب آن لزومًا باید فرزندش باشد لذا به نظر این دادگاه شرایط 
و ارکان بزه انتسابی محقق نگردیده اســت و اتهامی متوجه متهم نمی باشد و با استفاده از 
اصل برائت مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رای بر برائت وی صادر 
واعالم می نماید. رای دادگاه در این قسمت حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 27371 شعبه 

121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی سابق(  )447 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/151 شماره دادنامه: 9609970367501817 شماره پرونده: 9609980364800395 
شماره بایگانی شعبه: 960907 متهم: آقای پوریا خسروی به نشانی اصفهان ورودی تابلو 
خانه اصفهان تقاطع دوم روبروی رستوران سرنا کوی فروغ پ 40 )رستوران سرنا محل کار 
پوریا خسروی است(، اتهام: نگهداری مشروبات الکلی، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و استماع مدافعات متهم، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای پوریا خسروی 
فرزند آرمان متولد 1371 فاقد سابقه کیفری دایر بر نگهداری کاالی قاچاق ممنوعه شامل 
سه بطری مشروب الکلی خارجی از نوع ودکا به ارزش سه میلیون و دویست هزار ریال با توجه 
به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، کشف مشروبات الکلی مذکور از خودرو متعلق به 
متهم، نظریه آزمایشگاه پزشکی قانونی، مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بالوجه متهم در 
دادسرا ونظر به اینکه نامبرده از طریق انتشار آگهی احضاریه در روزنامه کثیراالنتشار احضار 
و ظرف مهلت مقرر در این دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی از خود به عمل نیاورده است لذا بزه 

انتسابی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 22-44 ازقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و ماده 7 از اصالحیه قانون مذکور و با در نظر گرفتن ارزش ریالی مشروبات کشف شده نامبرده 
را به تحمل شــش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می 
نماید با توجه به اینکه مشروبات سابقاً معدوم گردیده لذا این شعبه مواجه با تکلیف نمی باشد. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
بیست روز پس از  آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 27378 شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان  )284 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/152 شماره دادنامه: 9609970367501832 شماره پرونده: 9609980366100182 
 شماره بایگانی شعبه: 960583 متهم: آقای عرفان بابایی فرزند غالمرضا به نشانی تهران 
خ 17 شهریور جنوبی خ مظاهری پ 16، اتهام: نگهداری مشروبات الکلی، گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای عرفان بابایی فرزند غالم رضا متولد 1337 فاقد سابقه کیفری دایر بر نگهداری 
کاالی قاچاق ممنوعه شامل یک بطری مشروب الکلی خارجی با  حجم نهصد سی سی و به 
ارزش یک میلیون و ششصد هزار ریال، با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی 
کشف بطری مشروب از خودرو تحت تصرف متهم نظریه پزشک قانونی- مفاد کیفرخواست 
صادره- اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 44 – 22 از قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و ماده 7 از اصالحیه قانون مذکور و با در نظر گرفتن ارزش ریالی مشروبات نامبرده را 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ســه میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی 
محکوم می نماید بطری حاوی مشروب معدوم گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد.م الف: 27385 شعبه 4 دادگاه 

انقالب اسالمی شهرستان اصفهان  )232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/153 کالسه پرونده: 930230 شــماره دادنامه: 96/8/10-96099767957016210 
مرجع رسیدگی: شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، واخواهان: رضوان حاج هاشم 
خانی به نشانی اصفهان خ صارمیه روبروی مسجد سلمان شیشه بری بلوچستانی با وکالت 
1- حسین شهپری 2- حسن صرام هر دو به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 
وکال واحد 10، واخوانده : 1- علیرضا حاتمیان جزی به نشانی گز خ ابوریحان جنب استخر 
پالک 2، 2- محمد محمدی به نشانی مجهول المکان، 3-عباس آقاجانی به نشانی خمینی 
شهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم دفتر وکالت آقای سعیدپور، خواسته: واخواهی از دادنامه 
غیابی شماره 383 مورخ 93/5/29 پرونده کالسه 278/93 شعبه 27 شورای حل اختالف 
اصفهان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص واخواهی رضوان حاج هاشم خانی 
باوکالت 1- حسین شهپری 2- حسن صرام به طرفیت 1- علیرضا حاتمیان جزی 2- محمد 
محمدی با وکالت عباس آقاجانی از طرف واخوانده ردیف اول از دادنامه غیابی شماره 383  
مورخ 93/5/29 پرونده کالسه 278/93 شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، شورا با 
بررسی محتویات پرونده و نظریه به اظهارات طرفین ووکیل خواهان مبنی بر اینکه واخوانده 
ردیف دوم )خوانده ردیف دوم دعوی اصلی( قبل از تاریخ طرح دعوی فوت نموده است و با 
عنایت به گواهی فوت واصله از ثبت احوال اصفهان به شماره 626308 مبنی بر تائید فوت 
آقای محمد محمدی نظر به اینکه دادخواست اصلی در تاریخ 93/4/11 تقدیم گردیده لیکن 
نامبرده در تاریخ 90/11/27 فوت نموده اســت ضمن نقــض دادنامه معترض عنه دعوی 
بدین نحو قابل استماع نبوده و شورا به اســتناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم 
استماع صادر و اعالم می نماید قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27402 

شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )328 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/155 کالسه پرونده: 887/95 شماره دادنامه: 9609976797901700-96/8/14 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول ذکرالهی به نشانی اصفهان 
کاوه کوچه ش کریمی کوچه داستانپور کوچه قائم پ 68 کدپستی 54663-81939،  خوانده: 
فرشید انصاری پور به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه اجاره بها از تاریخ 95/4/2 
لغایت زمان تخلیه یکماه اجور معوقه و مابقی اجرت المثل و کلیه خسارات دادرسی، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح زیرمبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رســول ذکرالهی به طرفیت آقای فرشته 
انصاری پور به خواســته مطالبه اجاره بها از تاریخ 95/4/2 لغایت 95/5/2 و اجرت المثل از 
تاریخ 95/5/2 لغایت زمان تخلیه و قبوض آب، گاز و سایر هزینه ها به انضمام هزینه دادرسی 

باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده طی قرارداد پیوســت 
مستاجر خواهان بوده و از پرداخت یکماه اجاره بها و 65 روز اجرت المثل و قبوض گاز و آب و 
پول تعمیر امتناع میورزد شورا نظر به مدارک ارائه شده از جمله اجاره نامه به شماره 228472 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعی که 
دال بر تکذیب ادعای خواهان باشد به شــعبه ارائه ننموده است دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و استناد ماده 10 و 219 و 220 ق.م و 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م  و ماده 14 
و 6 قرارداد اجاره مورخه 95/4/6 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال بابت یکماه اجاره بها و پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت اجرت المثل از 95/5/2 
لغایت 95/7/7 وپرداخت مبلغ 1/670/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشرآگهی صادر و 
اعالم می دارد در خصوص مابقی خواسته از جمله قبوض معوقه آب و گاز و هزینه های تعمیر 
و بیکاری با توجه به فقدان ادله اثباتی به استناد ماده 197 ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر بر محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 27431 شعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

)371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/156 کالسه پرونده: 960362 شماره دادنامه: 9609976805101369-96/8/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امیر عباس نصر اصفهانی 
به نشانی اصفهان خ آتشگاه محله نصرآباد کوچه کمانگیر پالک 7، خوانده: آقای محمد تقی 
شکرانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خوانده به انتقال سند رسمی یکدستگاه 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 364 هـ 18 ایران 13 مقوم به 80/000/000 ریال به 
انضمام کلیه هزینه های دادرسی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای امیرعباس نصــر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت آقای محمد تقی شــکرانی فرزند 
عباس به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ 
بک مدل 85 به شماره انتظامی 364 هـ 18 ایران 13 به انضمام مطلق خسارات دادرسی با 
توجه به قولنامه عادی مورخ 88/7/18 ارائه شده توسط خواهان که امضا خوانده نیز در ذیل 
آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه طی قولنامه ابرازی یک 
دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک مدل 1385 به شماره انتظامی 364 هـ 18 ایران 13 
را از خوانده خریداری نموده و ثمن آن را نیز پرداخت کرده و از تاریخ خریدتاکنون خودروی 
موصوف در تصرف اینجانب می باشــد ولیکن تاکنون خوانده نسبت به انتقال سند رسمی 
خودروی مورد ادعا اقدامی ننموده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده وپاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور طی نامه 
شماره 1413/6/18364 مورخ 96/5/29 که ظهور در مالکیت خوانده دارد فلذا شورا با عنایت 
به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 
قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در 
دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک 
مدل 1385 به شماره انتظامی 364 هـ 18 ایران 13 به نام خواهان وپرداخت 1/030/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 27447 شعبه 51 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )402 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/380 چون آقای ناصر مدیدیان نســبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت ششدانگ یکبابخانه پالک 15190/12676 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 164159 که در صفحه 351 دفتر 93 خروجی به نام نامبرده سابقه ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک طی اسناد رسمی 84/12/20-122439 
دفتر 34 و 11306-93/12/21 دفتر 246 اصفهان دو دانگ آن بغیر انتقال شــده و  معامله 
دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد  المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 28401 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )227 کلمه، 3 کادر(
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»گروه مرگ«؛ برای ما یا برای اسپانیا و پرتغال؟ طبیعی است که برای 
ایران، سخت ترین قرعه ممکن رقم خورد. برای دو حریف نامدار اروپایی 
، شاید همگروه شدن با ایران و مراکش، روزنه امیدی برای صعود باشد! 
و البته ایرانی ها شــاید تنها جماعتی در دنیا بودند که جمعه شب به 
جای آن که ذهنشان درگیر تیم های همگروه باشد، به پوشش خانم 
مجری فکر می کردند و منتظر بودند تا ببینند مدل روسی که قرار بود 
اجرای مراسم قرعه کشی را به همراه »گری لینه کر« محبوب و دوست 
داشتنی و خوش تیپ برعهده داشته باشــد، درنهایت چه لباسی می 
پوشد که منشوری نباشد و به صدا و سیمای جمهوری اسالمی زحمت 
سانسورهای اعصاب خردکن ندهد! خانم مجری قول داده بود ایرانی 
ها را سورپرایز کند. ســردار آزمون قبال او را در این رابطه توجیه کرده 
بود! و البته با دیدن خانم »ماریا کوماندنایا« متوجه شدیم سورپرایزی 
هم در کار نیست. به هرحال لباســی که پوشیده بود، تا حدودی قابل 
پخش بود اما رسانه ملی هم در حضور »لوییز فیگو« دچار رودربایستی 
شد و مجبور شد مراسم را تا انتها پخش کند حتی اگر قسمت هایی از 
پوشش ماریا منشوری باشد! ستاره پرتغالی را با 500 میلیون تومان به 
ایران آورده بودند تا میهمان ویژه برنامه 90 باشد . مقابل میهمان 500 
میلیون تومانی نمی شــد به روش های همیشگی در سانسور متوسل 
شد و شاید به همین خاطر بود که جمعه شب با یک رسانه ملی متفاوت 
روبه رو شــدیم که حتی تصویر علی دایی را با آن کراوات شیک نشان 
داد و مجبور نبودیم مثل بار قبلی که دایی کراوات زده بود، از گردن به 

باالی آقای گل جهان را ببینیم! 
بالفاصله پس از مشخص شــدن همگروه شدن 
ایران با پرتغال و اسپانیا بود که موجی از جوک ها و 
لطیفه های کاربران در فضای مجازی در این باره 
به راه افتاد. جوک هایی که 

لبخند را بر لبان ایرانی ها آورد و البته قبل از این که در فضای مجازی 
سونامی جوک سازی به راه بیفتد، در استودیوی برنامه 90 ، این عادل 
فردوسی پور بود که استارت شوخی با گروه مرگ و وضعیت تیم ملی 
کشــورمان در جام جهانی را زد وقتی گفت: بهتره از االن خداحافظی 

کنیم! 
سونامی شوخی با تیم ملی فوتبال کشــورمان به صفحات اجتماعی 
هنرمندان هم رســید . از بــرزو ارجمند و حمید فرخ نــژاد گرفته تا 
امیرمهدی ژوله . انواع پست ، گیف و کلیپ های کوتاه که همگی یک 
سوژه را دنبال می کردند: »ایران شانسی برای صعود از این گروه ندارد.« 
همین موضوع هم باعث شد تا برخی بازیکنان تیم ملی کشورمان که 
گویا ماجرا را خیلی جدی گرفته بودند، زبان به گالیه و انتقاد باز کنند. 
از جمله سعید عزت اللهی که خطاب به کسانی که برای گروه تیم ملی 
جوک ساختند، نوشت: »شمایی که بزرگ ترین هنرت ساختن جوک 
برای تیم ملی فوتبال کشــورت و هموطن هات شده، شما همونی که 
چهارسال پیش هم از این حرفات دنبال بزرگ شدن بودی، اما بعد بازی 
با آرژانتین اولین نفر توی خیابون بودی! اما امیدوارم اون موقع که خدا 

عزت داد، اسمتون را ایرانی خطاب نکنید.« 
حتی گالیه برخی بازیکنان ملی پوش هم باعث نشد تا طنازهایی مثل 
خداداد عزیزی، دست از شوخی در این باره بردارند. عزیزی درباره قرعه 
ایران در جام جهانی به شوخی گفت: »نظر من این است که اگر بازی اول 
به مراکش را باختیم با اسپانیا و  پرتغال بازی نکنیم  و  برگردیم  ایران!« و 
البته غزال سابق فوتبال در ادامه گفت که شوخی می کند و اعتقاد دارد 
که در همین گروه مرگ هم شانس هایی داریم و کافی است مراکش را 

ببریم و به اسپانیا نبازیم. 
پژمان جمشیدی هم واکنش جالبی به قرعه ایران  در جام جهانی داشت 
و گفت: فکر  می کنم این گروه گروه مرگ بود 

که ما آسانش کردیم!
یکی از جالب ترین و البته 

تاسف بارترین اقدامات کاربران ایرانی پس از پایان قرعه کشی، هجوم 
دوباره ایرانی ها به صفحات شــخصی رونالدو و کافو بود. در چند 

دقیقه 3 هزار کامنت از سوی ایرانی ها در صفحه اینستاگرام کافو 
منتشر شد که احتماال ستاره سابق فوتبال برزیل را 

هم شوکه کرده است! این رفتار که کم کم 
تبدیل به عادت و فرهنگی زشت 

در میان کاربران ایرانی شده، 
صدای همه را درآورده و به 
نظر می رسد به قول »رضا 
رشیدپور« هرچقدر هم 
درباره آن هشــدار داده 
شــود و حــرف بزنیم و 
بنویسیم ، هیچ فایده ای 
ندارد و اتفاقی نمی افتد 

و همیشــه عده ای هستند 
که با بهانه و بی بهانه فرهنگ 

ایرانی را به بدترین شکل به چالش 
بکشند و چهره ای زشت از ایرانی ها در دنیا 

به نمایش بگذارند. 
به هرحال، قرعه کشی هم تمام شد و تیم ملی فوتبال 
کشورمان باید خرداد ماه ســال آینده در مهم ترین 

آوردگاه فوتبال دنیا به مصاف حریفانی برود که روی 
کاغذ، حداقــل برابر دوتای آنها شــانس چندانی برای 

پیروزی نداریم و می توانیــم در بهترین حالت ممکن ، به 
شکست نخوردن یا گل زیاد نخوردن دل خوش کنیم؛ اما این 

را هم فراموش نمی کنیم که فوتبال ایران نشان داده گاهی تیم 
اتفاقات و معجزه های بزرگ است. قبول ندارید؟ از مردم استرالیا 

بپرسید!

حاشیه های پس از یک قرعه کشی ؛

لِفت بدیم!

سمیه یوسفیان

در شــرایطی که تمام توجهات معطوف به قرعه کشی جام جهانی 
شده است، درگیری زیرپوستی دیگری بین سرمربی پرتغالی تیم 
ملی و رییس فدراسیون در گرفته است. شــهریورماه سال جاری 
بود که ســرمربی تیم ملی ایران در ادامه انتقاداتش از مســئوالن 
فدراسیون فوتبال، مهدی تاج را آماج حمالت قرار داد و در صفحه 
اینستاگرامش با نوشــتن این جمله که »بادهای ویرانگر همچنان 
می وزند« از بی مهری ها شــکایت کرد. کی روش در ادامه آن پیام 

12 کلین شــیت، متاسفانه نوشت »غیر از رکورد 
دیگری داریم! هیچ تیم ملی رکــورد جهانــی 

دنیا این گونه مــورد بی مهری دیگــری در 
قرارنگرفته، دیگر جایی برای عذر 
و بهانه باقی نمانده اســت، ریاســت 
فدراســیون نشــان دهد آیا می تواند به 

قول هایش عمل کند.«
انتقادهــای پی درپــی کی روش از مســئوالن 
فدارسیون فوتبال سبب شد تا مهدی تاج پیش از سفر 
کی روش به روسیه برای شرکت در مراسم قرعه کشی رقابت های 
جام جهانی در نامه ای سرمربی تیم ملی را از انجام مصاحبه های غیر 
فنی منع کند که این برخورد با عکس العمل های مختلفی از سوی 
کی روش روبه رو شد . سرمربی تیم ملی پیش از انجام مراسم قرعه 
کشی از انجام هرگونه مصاحبه با خبرنگاران داخلی امتناع ورزید 
و دلیل آن را نامه فدراسیون دانست که او را از انجام مصاحبه 
منع کرده اند ولی  بعد از انجام قرعه کشــی در گفت و گو با 
خبرنگاران رسانه های خارجی  صحبت های عجیبی را 
به زبان آورد و مدعی شــد تاج از او خواسته تا با معاون 
رییس جمهور صحبت کند و از او درخواســت مالی 
برای تقویت تیم ملی داشته باشد.  کی روش در حالی 

که با خبرگزاری رویترز صحبت می کرد از مســئوالن فدراسیون 
فوتبال خواست اگر تحمل انتقادهایش راندارند  او را اخراج کنند . او  
همچنین ادعا کرد ترسی از گفته هایش ندارد و نمی تواند در مقابل 

عکس العمل های آنها که می خواهند او ساکت باشد آرام بنشیند.
صحبت های گالیه آمیز سرمربی تیم ملی ایران با واکنش مهدی 
تاج همراه شد، رییس فدراسیون فوتبال درباره این نامه به رسانه ها 
عنوان داشت:» نامه تهدید آمیزی نبوده است. من روز جمعه و قبال 
نامه ای به کی روش زده بودم. چون ایشان در روسیه با خبرنگاران 
داخلی هم صحبت نشده بود، توضیحاتی به کی روش دادم که این 
توضیحات در واقع در قرارداد او هم آمده است. سرمربی تیم ملی باید 
به مسائل فنی بپردازد و از مسائل جانبی پرهیز کند. در نامه ام از کی 

روش چیزهایی را خواستم که در متن قرارداد اوست.« 
تاج در ادامه به صحبت های کی روش مبنی بر درخواســت کمک 

از معــاون رییس جمهور اشــاره کرد و گفــت: این صحبت 
هرچند غیرفنی اســت ولی حرف درستی است. 

ما باید از دولت کمــک بخواهیم. هزینه های 
تیم ملی سخت و سنگین اســت. بودجه ما 
50 میلیارد تومان بوده که به صورت کامل 
هم واصل نشــده و عمده آن از درآمدهای 
خود فدراسیون است. همین کمپی که در 
 روسیه گرفته ایم 10 میلیارد تومان هزینه

 دارد.
حاال با مشخص شدن قرعه تیم ملی در جام 

جهانی که از قضا دشــوار هم هست، فوتبال 
دوستان ایرانی انتظار دارند تیم ملی با بهترین 
وضعیــت آماده ســازی ممکــن راهی این 
تورنمنت بزرگ شود و ادامه دار شدن دعوای 
کی روش و فدراسیون، تنها فرصت الزم را از 

ایران خواهد گرفت.

*االن حتی ایتالیا و هلند و آمریکا هم نمی خوان جای ما باشن.

*جام جهانی امسال رو باید کویتی پور گزارش کنه. 

*    انصافا این چه گروهی بود؟ دیگه واقعا هیچی از ارزش های ما کم نمی شه.

*هر چی دعا کردیم رفت به حساب عربستان.

*   40   سال است می گویند چیزی از ارزش های ما کم نمیشه . امسال 

هم روش 

*انگار تو یه زنگ هم فیزیک داشته باشی هم شیمی هم ریاضی.

*حاال اگه تو گروه عربســتان بودیم اروگوئه رو می خواستیم بزنیم یا 

روسیه رو؟

*مثبت نگاه کنیم: دفعه قبل که پرتغال و اسپانیا همگروه بودند، یونان 

از گروهشون صعود کرد و قهرمان شد!

*جذابیت این جام جهانی به اینه که قبال به پیج بازیکنای مراکشی حمله 

نکردیم. یه اتفاق نو به حساب میاد در نوع خودش!

*آقا من میگم رضا پرستش رو دعوت کنن تیم ملی، جلوی اسپانیا یهو 

بیاد تو زمین پشمای همه بریزه

رضا پرستش را دعوت کنین!
ماجرای کی روش و فدراسیون فوتبال؛

قسمت هزارم؛ تحمل انتقاد 

 
ندارید، مرا اخراج کنید

قیافه کی روش پس از اعالم قرعه وضعیت ایران در گروه مرگ

توئیت سیامک انصاری:وقتی گروه 
ایران را در جام جهانی می بینی!

واکنش جالب و البته متفاوت نکونام، 
منتظری و البته عادل فردوسی پور به 

قرعه ایران در جام جهانی ۲01۸

سمیه مصور

شوخی با گروه مرگ در قاب تصویر
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مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان گفت: مرمت 
و نازک کاری موزه میدان امام علی )ع( با اعتبار 
۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تاکنون ۴۰ درصد 
پیشرفت داشته است.حسین کارگر اظهارکرد: 
میدان امام علی )ع( در ۳ فاز تعریف شــده که 
تاکنون فازهای اول و دوم آن تکمیل شده و اکنون 
نیز عملیات اجرایی فاز سوم این پروژه  در دست 

اجراست.وی اضافه کرد: فاز سوم میدان امام علی )ع( دارای ۱۲ پروژه است که ۱۱ پروژه آن ازسوی 
شهرداری و یک پروژه دیگر آن نیز با همکاری بخش خصوصی انجام می شود. مدیر منطقه ۳ 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مرمت و نازک کاری موزه امام علی )ع( یکی از ابرپروژه های 
فاز سوم طرح احیای میدان امام علی)ع( محسوب می شود، ادامه داد: این پروژه با مبلغ ۶ میلیارد 

و ۱۰۰ میلیون تومان درحال انجام بوده و تاکنون نیز۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

مهرعلیزاده به اصفهان کــه آمد، در همان روزهــای ابتدایی حضور در 
استانداری ، تصمیم گرفت به دیدار آیت ا... برود. به دیدار روحانی محبوب 
این شهر که همواره مشــی اعتدال را ســرلوحه کار خود قرارداده و نزد 
جناح های مختلف در اصفهان، مورد وثوق و البته محبوب است. رییس 
حوزه علمیه اصفهان در تمام این سال ها از بحث و جدل های سیاسی به 
دور بوده و کمتر وارد فضاهای اینچنینی شده است. با این حال سیاسیون 
اصفهان احترام ویژه ای برای وی قائل هســتند. استاندار جدید به دیدار 
آیت ا... مظاهری رفت تا به توصیه رییس دولت عمل کرده و از رهنمودهای 
روحانی محبوب شهر استفاده کند. احاطه و اشراف کامل آیت ا... به مسائل 

و مشکالت استان در همان دیدار و از البه الی سخنان ایشان کامال قابل 
لمس و مشاهده بود. مرجع تقلید کشورمان در این دیدار به مهرعلیزاده 
گفتند که »اصفهان دارالمومنین است و مردم آن از حیث دیانت و فرهنگ، 
امتیازات خاصی دارنــد و از این جهت اداره این اســتان پهناور نیازمند 

عقالنیت، تدبر و سعه صدر است.«
محســن مهرعلیزاده چهاردهمین اســتاندار اصفهان اســت؛ فردی با 
گرایش های اصالح طلبانه که سابقه اســتانداری در دولت اصالحات و 
ریاست سازمان تربیت بدنی در همین دولت را در کارنامه دارد. در دور نهم 
ریاست جمهوری نیز کاندیدای ریاست جمهوری شد که همراه با مصطفی 

معین اصالح طلب، ردصالحیت شد و سپس با حکم حکومتی رهبرانقالب، 
صالحیتش تایید شد. در این سال ها کم و بیش در فضای سیاست ایران 
حضور داشته و اخیرا و قبل از حضور در اصفهان، تالش کرد تا جایگزین 
قالیباف اصولگرا در شــهرداری تهران شــود که با انتخــاب »نجفی« 
کارگزارانی، از حضور در »بهشــت« بازماند و درنهایت به اســتانداری 
اصفهان رســید. روزی که همراه با وزیر کشور و اســتاندار سابق به دفتر 
آیت ا... طباطبایی، امام جمعه اصفهان رفتند تا به نوعی استاندار جدید به 
امام جمعه معرفی شود، آیت ا... طباطبایی تاکید کرد که »به گرایش های 
سیاسی کاری ندارم و با این رویکرد هیچ گاه با مدیران مخالفت نکرده یا در 

کار آنها کارشکنی نکرده ام.« 
امام جمعه اصفهان را به صراحت در کالم می شناســند؛ کســی که در 
مســائل مختلف ابایی از ایراد اظهارنظرهای منتقدانه و حتی تند و تیز 
ندارد و نظرش را بیان می کند. ) از برجام و مرحوم هاشمی گرفته تا تغییر 
ناگهانی فرماندار اصفهان( در همان دیدار هم امام جمعه به صراحت گفت 
که مقدورات دولت در چهارسال گذشته ضعیف بود و برنامه های زرگرپور 
 استاندار ســابق اصفهان بخصوص در زمینه حل مشــکل آب، اجرایی 

نشد.
آیت ا... طباطبایی از استاندار جدید خواست که تمام توان خود را برای حل 

مشکالت استان به ویژه موضوع آب به کار گیرد. 
در همان دیدار، وزیر کشــور، مهرعلیزاده را فردی اعتدالی معرفی کرد 
که رفتاری متعادل دارد و در اســتان اصفهان نیز همین رویه را درپیش 

خواهد گرفت.
مهرعلیزاده طی روزهای گذشته، دیدارهای متفاوتی با مسئوالن استان 
داشته است؛ از دیدار با نمایندگان استان گرفته تا اعضای شورای شهر و به 
تازگی هم با روحانیون اصفهان در مرکز مدیریت حوزه علمیه دیدار کرد. 
به نظر می رسد روحانیون اصفهان از همین ابتدای کار، با استاندار اتمام 
حجت کرده اند؛ این را از البالی مصاحبه روز گذشته سالک در تشریح آنچه 
در این جلسه گذشته، می توان فهمید. حاال باید منتظر ماند و دید استاندار 
اصالح طلبی که وزیر می گوید معتدل اســت، در مواجهه با گروه های 
مختلف در استانی که یکی از استراتژیک ترین و سیاسی ترین استان های 
کشور است و سال ها در دست اصولگرایان بوده و هنوز هم سایه سنگین 
مدیریت اصولگرایی بر سر آن سنگینی می کند، چگونه رفتار خواهد کرد. 
سالک می گوید اتمام حجت کرده اند؛ حاال نوبت استاندار است؛ کسی که 

می گوید »برای کار آمده است، کار، کار و کار«.  

اولین و شاید مهم ترین توصیه روحانی به استاندار جدید این بود: » با شخصیت بسیار ارزشمند آیت ا... مظاهری، رابطه ای بسیارصمیمانه داشته 
باش.«  روحانی، آیت ا... مظاهری را فردی دلسوز و خیرخواه و کمک حال نظام معرفی کرده بود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهان، از راه انــدازی کارخانه های صنایع تبدیلی 
از مواد بازیافتی با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در اصفهان خبر داد. امیر حسین کمیلی اظهارکرد: 
در صنعت بازیافت با توجه به اینکه می توانیم ارزش 
افزوده ای پیدا کنیم، امکان اینکه طرح های اقتصادی 
مناسبی ارائه شــود، وجود دارد. وی افزود: امسال و 

اواخر سال گذشته ۲ طرح را با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان به بهره برداری رساندیم.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان، یکی از این طــرح ها را راه انــدازی خط تولید 
»پرک پت« خواند و تصریــح کرد: در این خــط بطری های آب معدنــی و بطری های نوشــابه جمع آوری 
 شــده و ســپس به ماده اولیه صنایع دیگری از جمله فرش ماشــینی و تولید الیاف مصنوعی تبدیل خواهند 

شد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری خبرداد: 

پیشرفت ۴۰ درصدی 
مرمت موزه میدان 
امام علی )ع(

با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت؛

راه اندازی کارخانجات 
صنایع تبدیلی از مواد 
بازیافتی 

استاندار؛ زیر ذره بین روحانیت
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

هم زمان با میالد پیامبر اکرم)ص( صورت 
می گیرد؛

برگزاری همایش »طلیعه 
حضور« با شرکت 9۰۰ طلبه

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران 
اصفهان در خصوص برگزاری همایش »طلیعه 
حضور« اظهار کرد: این همایش با حضور 900 
طلبه خواهر جدیدالــورود از 40 حوزه علمیه 
اســتان اصفهان، هم زمان با آغاز والدت پیامبر 
اکرم)ع( و امام صادق)ع( فردا در اردوگاه شهید 

کاظمی نجف آباد برگزار می شود.
صدیقه بهشتی افزود: اگر چه طالبی که امسال 
در حوزه های علمیه سطح استان پذیرش شده اند 
هزار و ۲00 نفر هســتند، ولی 900 طلبه برای 
شرکت در این همایش اعالم آمادگی کرده اند.

بهشتی با اشاره به هدف برگزاری این همایش 
یادآور شد: از آنجا که طالب جدیدالورود اکثرا 
دختران جوانی هستند که از دبیرستان وارد حوزه 
شده اند، باید با شئونات و قوانین و مقررات حوزه 
علمیه و راه و رسم طلبگی آشنا شوند و به همین 
منظور هر ساله چنین همایشی برگزار می شود تا 
جایگاه خود را حفظ کنند و باانگیزه بیشتری در 

این راه قدم بردارند.

 دبیرخانه دائمی شعر آیینی 
در اصفهان تشکیل می شود

دبیر جشنواره آیینی »۷۲ خط اشک« از تشکیل 
دبیرخانه دائمی شعر آیینی در اصفهان خبر داد.

حجت االسالم مرتضی خوش نویس زاده با بیان 
اینکه جشنواره ملی شعر آیینی ۷۲ خط اشک 
در شش دوره برگزار شــده است، اظهار داشت: 
امسال نیز این همایش در سه بخش دانشجویان، 
کادر دانشگاه و کارمندان، اساتید و اعضای هیئت 
علمی نیز برگزار شــد. وی با بیان اینکه امسال 
۶۳0 اثر به دبیرخانه همایش ارسال شد، افزود: 
از میان این آثار ۱۳0 اثر به مرحله دوم راه یافت 
و مجموعا ۱۲ اثر برگزیده و دو اثر نیز شایســته 

تقدیر شدند.

اهدای بیش از دو هزار جلد 
کتاب درسی به مدارس علمیه 

مســئول امور کتابخانــه ای واحــد فرهنگی 
معاونت تهذیب حوزه علمیه اصفهان، در آستانه 
برگزاری امتحانات پایان ترم اول طالب، در مورد 
اهمیت کتاب و کتاب خوانــی گفت: در روزگار 
پیشرفت های چشمگیر بشر در عرصه های دانش 
و نوآوری، فرهنگ کتاب نه تنها اهمیت خود را 
از دست نداده، که گســترده تر و تازه تر شده و 
جلوه هایی پایدارتر یافته است.حجت االســالم 
والمســلمین مجتبــی امیریــان تصریح کرد: 
بی گمان آنان که درراســتای پیشــرفت های 
گوناگون گام های بلندی برداشته اند، هرگز با 
کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند. مســئول 
امور کتابخانه ای واحد فرهنگی معاونت تهذیب و 
تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، در مورد برنامه های 
این معاونت ابراز داشــت: برنامه های مختلفی 
در هفته های گذشــته برگزار شد که مهم ترین 
آن برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس استان 
اصفهان، همایــش کتابداران، اهــدای کتاب، 
خرید )و در آستانه برگزاری امتحانات پایان ترم 
اول( اهدای بیش از دو هزار جلد کتاب درسی و 
مورد نیاز و نفیس در بین مدارس با مبلغ حدود 

۲80میلیون ریال بود.

آیین بزرگداشت استاد مرتضی 
ممیز در اصفهان برگزار شد

آیین بزرگداشــت هنرمند فقید و پدر گرافیک 
ایران، اســتاد مرتضی ممیــز، در مرکز علمی 
کاربــردی فرهنگ و هنر شــماره یک اصفهان 
برگزار گردید. در این مراسم که با حضور اساتید، 
دانشــجویان و عالقه مندان گرافیــک برگزار 
شد علیرضا شــهریاری یکی از مدرسان رشته 
طراحی گرافیک دانشگاه، در ابتدا ضمن معرفی 
زندگی نامه فرهنگی، هنری و دیدگاه های استاد 
ممیز، به تحلیل آثار مختلف ایشــان در چهار 
بخش طراحی نشــانه و نشانه نوشــته، پوستر، 
طراحی جلــد و تصویرگــری پرداخــت و به 

پرسش های حاضرین و دانشجویان پاسخ داد.
 وی در طول فعالیت های هنری خود بیش از ده 
نمایشــگاه اختصاصی در تهران و دو نمایشگاه 
اختصاصــی در آلمان و بیش از ۷4 نمایشــگاه 
گروهی در ایران، آلمان، فرانسه، آمریکا، بلژیک، 
فنالند و یوگسالوی برپا کرد و طراحی گرافیک 
پوستر و صدها جلد کتاب و نشریات مختلف نیز 

توسط ایشان انجام گرفته است.

رییس کمیته هسته ای مجلس خبر داد:
بازدید اعضای کمیسیون امنیت 

ملی از UCF اصفهان
رییس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی گفت: 
اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، فردا از کارخانه فــرآوری اورانیوم اصفهان 

)یو سی اف( بازدید می کنند. 
حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری افزود: 
این بازدید درراستای گزارش هفتم وزارت امور خارجه 
در مورد برجام و برای تکمیل گزارش چهارم کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

است.
وی اظهار کرد: گزارش چهارم کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلس در راســتای 
 گزارش های هفتم و هشــتم وزارت امــور خارجه 

خواهد بود. 
ما گزارش هفتم را بررســی کردیم و منتظر گزارش 
هشــتم این وزارتخانه هســتیم تا گزارش چهارم 

کمیسیون را به مجلس ارائه کنیم. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اضافه کرد: گزارش هشتم وزارت امور خارجه در مورد 
روند اجــرای برجام، ۲۶ دی ماه 9۶ به کمیســیون 
 امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلــس تقدیم 

می شود.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:
انبار میلیاردی لوازم خانگی 
قاچاق در اصفهان کشف شد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف یک 
محموله لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد 
و ۵00 میلیون ریال خبر داد که در انباری ذخیره 

شده بود.
سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: درپی دریافت 
خبری مبنی بر دپو و توزیع لــوازم خانگی خارجی 
قاچاق توسط فردی در یکی از انبارهای شهر اصفهان، 
رسیدگی به موضوع در دستورکار کارآگاهان پلیس 

آگاهی  قرار گرفت.
وی افزود: پــس از هماهنگــی با مقــام قضائی، از 
محل موردنظر بازرسی  شــد که ۶۷ دستگاه لوازم 
خانگی شــامل یخچال، فریزر، ماشین لباس شویی 
و ظرف شــویی، جارو برقــی و مایکروفر و سشــوار 
در مدل هــای مختلــف، ۱۶ دســتگاه تلویزیــون 
 ال ای دی و 8۳ تختــه پتــوی خارجــی کشــف 

شد.
رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه کاالهای کشــف شــده مــدارک گمرکی 
نداشــت، بیان کــرد: محموله کشــف شــده یک 
 میلیارد و۵00 میلیــون ریال ارزش گذاری شــده 

است.
سرهنگ ستار خسروی از دستگیری یک نفر در این 
رابطه خبر داد و گفت: نیروی انتظامی با مفسدان 
اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

شناسایی نقاط حساس و 
حادثه خیز کالنشهر اصفهان

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
به منظــور افزایــش ایمنی تــردد شــهروندان، 
بخصوص عابــران پیــاده، نقــاط حادثــه خیز و 
 ترافیک ساز سطح شهر شناسایی شــده و در حال

 ایمن سازی است.
مســعود بنده خدا به ایمن ســازی بزرگــراه ها و 
خیابان های مجــاور مدارس اشــاره و تصریح کرد: 
پروژه آرام سازی ترافیکی در محالت مناطق ۱۵گانه 
شــهرداری اصفهان آغاز شــده که در ایمن سازی 
ترافیکی و کاهش تصادفات ترافیکی بســیار موثر 

خواهد بود.
بنده خــدا، کاهش حجم تصادفات و تســهیل در 
روند عبور و مرور شهروندان را از مهم ترین اهداف 
شناســایی و رفع نقاط حادثه خیز و ترافیک ساز 
دانست و اظهارکرد: با شناسایی نقاط حادثه خیز و 
توجه ویژه به این نقاط، خسارات ناشی از تصادفات 
و انســداد معابر در صورت بروز هر گونه حادثه ای 

کاهش خواهد یافت.

روز گذشته حجت االسالم احمد سالک، از جزئیات جلسه 
میان استاندار و روحانیون شهر که چهارشنبه گذشته برگزار شد، مطالبی 
را عنوان کرد. از فحوای کالم ســالک می توان فهمید که دغدغه های 
اصلی روحانیت در این دیدار، مسائل فرهنگی بوده و گویا هشدارهای 
الزم در این باره هم به استاندار داده شده است! مهرعلیزاده پیش از این 
و در دیدار با نمایندگان استان گفته بود که »با مدیران ناتوانی که همسو 
هم باشند نمی توانم کار کنم« و سالک نیز با تاکید بر اینکه روحانیون به 
دنبال سهم خواهی از استانداری نیستند، از مهرعلیزاده خواسته تا در 

عزل و نصب ها حتما شایسته ساالری را لحاظ کند. موضوعات مطرح 
شده در این جلسه، حوزه های گوناگونی را دربرمی گرفته؛ حتی درباره 
دوچرخه سواری بانوان هم توصیه هایی شده است. آنچنان که سالک می 
گوید در این جلسه به استاندار اعالم کردند که اگر مسئولیت فرهنگی 
استان را پذیرفته ، باید بر گفتمان هایی که توسط شهردار و شورای شهر 
اصفهان در خصوص دوچرخه سواری بانوان مطرح شده، نظارت کند و به 
آنان تذکر دهد تا با برخی حرف ها آرامش شهر را برهم نزنند؛ اشاره سالک 
نیز به اظهارات اخیر شهردار اصفهان در یکی از برنامه های شبکه یک 

سیما بوده که به گفته سالک، ادعای مذاکره با مراجع برای رفع مشکل 
دوچرخه سواری بانوان را داشته که در جلسه روحانیون با استاندار اصفهان 
قرار شد تذکراتی به اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان داده شود تا در 

طرح این گونه مسائل، دقت بیشتری صورت گیرد.
نماینده اصفهان در مجلس این را هم گفته که در این جلسه به استاندار 
اصفهان اعالم شده که یک حد تحملی وجود دارد و اگر قرار باشد مسائل 
متضاد با مباحث شرعی و قانونی در شورای شهر مطرح شود، اقدامات 

الزم انجام خواهد شد.

حجت االسالم سالک، جزئیات جلسه روحانیون شهر با استاندار را تشریح کرد؛

مواظب خط قرمزها باشید

شــهردار اصفهان در ارتباط تلفنی با برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان«، ضمن تبریک هفته وحدت اظهار 
کرد: ۱۲ آذرماه روز جهانی معلوالن است که این روز را 
نیز به همه معلوالن تبریک عرض می کنم، ۱۶ آذرماه 
نیز مصادف با روز دانشجوســت که این روز را نیز به 

دانشجویان و همه مردم تبریک می گویم.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: هفته وحدت از یک ســو 
فرصتی است که همه ما می توانیم در کنار یکدیگر 
در جهت اعتالی انسانیت تالش کنیم و از سویی یک 
گوشزد برای همه مسئوالن و مردم است که با وجود 
همه اختالف دیدگاه ها نباید به گونه ای عمل کنیم 
که بر رفتار انسانی ما اثرگذار باشد. شهردار اصفهان 
عنوان کرد: شاهد هستیم که در کشور ما در مقاطعی 
که مردم با یکدیگر وحدت داشتند چگونه توانستند 
موانع را از سر راه بردارند که نمونه بارز آن دفاع مردم 
در جنگ هشت ساله است. وی اضافه کرد: در جنگ 
تحمیلی، شیعه و سنی و دیگر ادیان با همه دیدگاه ها 
در کنار هم بودند و نتیجه این وحدت را نیز به خوبی 

مشاهده کردیم.

با وحدت و همدلی می توان راه را برای زندگی بهتر 
مردم هموار کرد. نوروزی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم 
در همه مسائل ضمن حفظ دیدگاه ها و نظرات خود، با 

وحدت راه را برای زندگی بهتر مردم هموار کنیم. وی 
در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: معتقدم 
معلوالن بخشی از شهروندان هستند که باید همچون 

سایر مردم، حقوق برابر داشته و حتی در برخی موارد 
از حقوق بیشتری نیز برخوردار باشند.

امید اســت بتوانیم زمینه رشد و شکوفایی معلوالن 
را فراهم کنیم.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با 
برنامه هایی در ایجاد تبعیض مثبت، زمینه رشــد و 
شــکوفایی معلوالن را فراهم کنیم؛ در همین راستا 
شــهرداری اصفهان تالش کرده تا در قالب ســتاد 
مناسب ســازی، معابر را برای عبور و مرور معلوالن 
مناسب کند و روندی برقرار شــود تا مشکالتی که 
زندگی را برای معلوالن با اخالل مواجه کرده، مرتفع 
شود. وی در بخش دیگر سخنان خود به تدوین بودجه 
شهرداری اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: همه مردم 
بخصوص نخبگان می دانند که تعیین بودجه بسیار 
ظریف است؛ بودجه ریزی شهرداری اصفهان نیز در 
ادامه هفته گذشته در حال انجام است که امیدوارم 
بتوانم در یک فرصت مناســب واقعیت هایی را که 
براساس آن بودجه در شهر تصویب می شود، با مردم 

در میان بگذارم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
زندگی بهتر مردم با وحدت و همدلی محقق می شود

برگ ســبز خودرو سواری پیکان 
مــدل ۱۳۷9 به شــماره پالک 
۱4-۷94د44 و شــماره شاسی 
۷940۲۳۵۳ و شــماره موتــور 
۱۱۱۲۷90۵۷4۶ به رنگ سفید 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

اعالم مفقودی آیت ا... مستجابی در دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: من شخصا 
به همه نیروهای زحمت کش پلیس ارادت خاصی دارم چون این عزیزان شبانه روز برای 
آســایش مردم کار می کنند. وی با بیان اینکه امروز به حمدا... علما و مراجع از نیروی 
انتظامی رضایت دارند، افزود: کسانی که برای امنیت و آسایش مردم کار می کنند قابل 
احترام هستند و کسانی هم که به دنبال نا امن کردن این کشور باشند، بدانند که دیر یا 
زود جزایش را می بینند. اســتاد حوزه های علمیه، نظم و انضباط را یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد نیروهای نظامی و انتظامی برشمرد و اظهار داشت: پلیس مظهر نظم در 

جامعه است و مردم باید از رفتار دقیق و منظم این نیروها الگو بگیرند.
این عالم برجسته و از مبارزان انقالب اسالمی، پلیس خوب را پلیسی عنوان کرد که در 

هر حادثه ای سریع خودش را به صحنه برساند.استاد حوزه های علمیه حضور به موقع 
در صحنه توسط ماموران پلیس، اورژانس و آتش نشانی را بسیار حیاتی برشمرد و اظهار 
داشت: اگر یک لحظه این عزیزان در صحنه حادثه دیر برسند مردم با مشکالت زیادی 
مواجه خواهند شــد و به همین جهت می توانیم به اهمیت و جایگاه باالی این افراد پی 

ببریم. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان هم در این دیدار با بیان اینکه افتخار می کنیم که در 
خدمت مردم و علمای این استان هستیم، گفت: فرماندهی انتظامی استان اصفهان تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا مردم این استان در کمال امنیت و آرامش به امرار معاش 

و زندگی خود بپردازند و دغدغه ای از نظر امنیت نداشته باشند.

سردار مهدی معصوم بیگی حضور در کنار علما و بهره بردن از نظرات و دیدگاه های آنها 
را نعمتی برای پلیس این استان برشمرد و اظهار داشت: داشتن فضل و کمال، دانش باال 
و برخورداری از روحیه مردم داری و جوانمردی، از جمله خصلت های خوب علمای این 
استان است که حضور در کنار این عزیزان به ما دلگرمی و انگیزه می دهد تا کار و تالش 

بیشتری انجام دهیم.
وی رضایت خداوند متعال، مقام معظم رهبری، علما، خانواده های شهدا و عموم مردم 
را بزرگ ترین پاداش برای نیروی انتظامی عنوان و اظهار کرد: امیدواریم با دعای علما 
و خانواده های معظم شهدا بتوانیم در اجرای ماموریت های خود موفق شده و سربازانی 

مخلص برای والیت و خدمتگزارانی بی منت برای مردم باشیم.

آیت ا... مستجابی در دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیس، مظهر نظم در جامعه است

به بهانه دیدار روحانیون اصفهان با مهرعلیزاده؛

استاندار؛ زیر ذره بین روحانیت

سمیه پارسادوست 
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پیامبر اکرم )ص(:
 دانش را از جايى که احتمال بودنش هست  بجويید و آن را از اهلش
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چه جمالتی برای درمان افسردگی موثر هستند 
و می توانند یک آدم دل مــرده را حداقل برای 
لحظاتی کوتاه ســر حال بیاورند! در ادامه با ما 
همراه باشید تا با درمان یک فرد افسرده بیشتر 

آشنا شوید :
من به خاطر تو اینجا هستم  

اینکه در کنار فرد افسرده بنشینید و به درد دل او 
گوش کنید کار خیلی خوبی است، اما افسرده ها 
دوست دارند بیشتر محبت دیگران را بشنوند تا 
آن را لمس کنند. پس به دوســت افسرده تان 
 بگویید من فقط به خاطر تو اینجا هســتم تا او 

کم کم به ارزش واقعی خود پی ببرد.
بیا یک کاری با هم بکنیم

افســرده ها به صورت غیرعمــد درگیر افکار 
خودشان هستند، فکرهایی که بیشتر آنها منفی 
است. آنها در حال فکر کردن به این قضیه هستند 
که چطور خالف آنچه در زندگیشان می گذرد 
عمل کنند و چون تنهایی راهی پیدا نمی کنند 
بیشتر در افســردگی خود غوطه ور می شوند. 
بهترین کار این اســت که نگذاریم آدم افسرده 
زیاد فکر کند. گفتن این جملــه و عمل به آن 
هر افســرده ای را بهتر می کند. مثال بیا برویم 
پیاده روی و آنجا حرف بزنیــم  یا مثال بیا برویم 

استخر! 
من نمی دانم تو دقیقا چه احساســی داری، اما 
به نظرم که حس بدی باید باشد. بر خالف آنچه 
همه تصور می کنند اصال نباید به یک فرد افسرده 
گفت که می دانید چه احساسی دارد. افسرده ها 
همیشه به دنبال این هستند که بگویند دردشان 
با دیگران فــرق دارد. بگذارید آنها این طور فکر 
کنند،اما طور دیگری آرامشان کنید. به دوست 
افســرده خود  بگویید نمی توانید دقیقا جای 
او باشید و احســاس او را درک کنید، اما حتما 
می فهمید که چه قدر باید برایش دردناک باشد. 

با این جمله  او هم با شما کنار می آید.
تو را رها نمی کنم

وقتی کسی افسرده است تقریبا به هیچ مسئله ای 
نمی تواند درست و منطقی فکر کند. این جور 
مواقع هر چه به او بگویید که می خواهید کمکش 
کنید کار را بدتر می کنید! چراکه افسرده ها به 
شدت از آدم های معمولی گریزان هستند. باید 
صبوری به خرج بدهید و به او  بگویید که با همه 
پس زدن ها باز هم خیال کمک به او را دارید. به او 
بگویید او را تحت هیچ شرایطی تنها نمی گذارید 
تا اینکه دوباره روحیه اش شــاد شود. مطمئن 
باشید یک جایی کم می آورد و خودش از شما 

درخواست کمک می کند.

مهارت زندگی

جمالتی که برای درمان افسردگی 
موثر هستند

 پسر کوتاه قد و بدقیافه
سعدی گوید: پادشاهی چند پســر داشــت، یکی از آنها کوتاه قد و الغر 
 اندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شــاه با نفرت
به او می نگریست و با نگاهش او را تحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش و 
بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیر آمیز به او می نگرد، رو به پدر کرد 
وگفت: ای پدر! کوتاه خردمند بهتر  از نادان بلند قد است، چنان نیست که 
هرکس قامت بلند تر داشته باشد ارزش او بیشتر است، چنان که گوسفند 
پاکیزه است ولی فیل همانند مردار بو گرفته می باشد. شاه از سخن پسرش 
خندید و بزرگان دولت سخن او را پسندیدند ولی برادران او رنجیده خاطر 
شدند. اتفاقا در آن ایام سپاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه فرا رسید 
. نخستین کسی که از سپاه شاه قهرمانانه به قلب لشکر دشمن زد، همین 
پسر کوتاه قد و بدقیافه بود. با شجاعتی عالی، چند نفر از سران دشمن را 
برخاک هالکت افکند و سپس نزد پدر آمد و پس از احترام گفت: اسب الغر، 
روز میدان به کار آید. بعد از آن باز هم به جنگ رفت با اینکه گروهی پا به فرار 
گذاشتند با نعره گفت: ای مردان بکوشید و اال  باید جامه زنان بپوشید. همین 
سخن ، سواران را قوت داد و باالخره بر دشمن غلبه کردند و پیروز شدند. شاه 
سر و چشمان همان پسر را بوسید و او را ولیعهد خود کرد و با احترام خاصی به 
او می نگریست. برادران نسبت به او حسد ورزیدند و زهر در غذایش ریختند 
تا به او بخورانند و او را بکشند. خواهر او از پشت دریچه، زهر ریختن آنها را 
دید، دریچه را محکم برهم زد؛ برادر با هوشیاری فهمید و بی درنگ دست از 
غذا کشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران زنده بمانند.

نتیجه خوار شمردن
 شخصی در بنی اسرائیل فاسد بود به طوری که بنی اسرائیل او را از خود 
راندند. روزی آن شخص به راهی می رفت به عابدی برخورد کرد که کبوتری 
بر باالی سر او پرواز می کند و سایه بر او انداخته است. پیش خود گفت: من 
رانده  شده هستم و او عابد است اگر من نزد او بنشینم امید می رود که خدا به 
برکت او، به من هم رحم کند. این بگفت ونزد آن عابد رفت و همان جا نشست. 
عابد وقتی او را دید با خود گفت: من عابد این ملت هستم و این شخص فاسد 
است، او بسیار مطرود و حقیر و خوار است چگونه کنار من بنشیند. از او رو 
بگردانید و گفت: از نزد من برخیز! خداوند به پیامبر آن زمان وحی فرستاد 
که نزد آن  دو نفر برو بگو اعمال خود را از سر گیرند. زیرا من تمام گناهان آن 
فاسد را بخشیدم واعمال آن عابد را به خاطر خود بینی و تحقیر آن شخص 

محو کردم.

باغ 
کاغذی

              
کتاب» معارفی از قــرآن« که به قلم آیــت ا... محمد تقی 
وحیدی گلپایگانی تالیف شده در دوازده فصل به مباحثی 
چون: قرآن معجــزه جاودانه پیغمبر اســام )ص(،  قرآن 
کتابی انسان ســاز و هدایتگر، قرآن و امر به معروف ، قرآن 
و قوانیــن کیفری ، قوانین قضائی اســام ، قرآن و اســرار 
آفرینش، قرآن و آفرینش آســمان ها، قرآن و عالم پس از 
مرگ، جهان درآستانه قیامت، صراط دنیا و صراط آخرت، 
قرآن و شفاعت می پردازد. نویسنده در بخشی از پیش گفتار 

این کتاب می نویســد:» برای نخســتین بار که قرآن را می 
خواندم با اینکــه کودک بودم و فکرم قــادر به درک معانی 
بلند نبود، مطالب آن برایم جالب بود و از مفاهیم شیرین و 
دلنشین آن استفاده می کردم. هنگامی که بعضی از آیات را 
می خواندم اشکال و تصاویر جالب و مناسب با معانی آن در 
ذهنم نقش می بست و از این تصاویر و از قدرت خارق العاده 
 قرآن بســیار لذت می بردم و بــا این تصاویــر دل خوش 

داشتم.«

معارفی از قرآن  تحقیر

آکواریوم
 سیســتم تشــخیص مواد منفجره در فــرودگاه بین المللی
 لس آنجلس توجه کارکنــان امنیتی را به چمــدان یکی از 
مسافران جلب کرد. او با یک چمدان چهارگوش سفر می کرد 
که بعدا متوجه شدند پر از آب و حدود ۲۴۰ ماهی است. ماهی ها 
در انواع و اندازه های گوناگون بودند. اگرچه این یک پرواز داخلی 
بود، اما انتقال حیوانات به این روش بر خالف سیاســت های 
هوایی است. این مســافر ماهی ها را از یک فروشگاه حیوانات 
خانگی خریده و فقط سعی داشت آنها را با خود به خانه ببرد. 
اما مجاز نبود با این روش آنها را ببــرد و به اطالعات فرودگاه 

ارجاع داده شد.
یک نوزاد زنده واقعی

دستگاه اشــعه ایکس فرودگاه، یک بچه را داخل چمدان یک 
زوج مصری در سفرشان به سمت امارات شناسایی کرد. این 
زوج سعی داشــتند پســربچه پنج ماهه خود را در یک کیف 
دستی به صورت قاچاقی از مرز عبور دهند، اما کارکنان فرودگاه 
بین المللی شارجه این نوزاد را کشف کردند. این زوج به جرم در 

معرض خطر قرار دادن ســالمت کودک و تالش برای قاچاق 
دستگیر شدند. این زوج باید دو روز صبر می کردند تا بتوانند 
برای فرزندشان ویزا بگیرند ولی چون عجله داشتند این نقشه 

را کشیدند.
مارهای سمی مرده

یکی از پروازهای فرودگاه آتالنتا بعد از آنکه مسئولین از یک 
 تهدید انفجاری داخل چمدان یکی از مســافران آگاه شدند،
 به تعویق افتاد. این مسافر از کره با یک چمدان شامل ۳۰ مار 
مرده سمی به سمت آتالنتا ســفر می کرد. اسکن تعدادی از 
پرندگان مرده را در کیف مرد تشخیص داد که موجب بررسی 
بیشتر شد.پرواز با مار و پرندگان مرده کامال غیرقانونی است 
و مشکل مواد شیمیایی اســت که برای حفظ حیوانات مرده 
استفاده می شــود. ماموران امنیتی هم مجبور شدند بیشتر 
احتیاط کنند، چون ممکن است برخی مار ها هنوز حاوی سم 
باشند. این مرد به دلیل استفاده از مایعات قابل اشتعال متهم شد 
ولی به او اجازه دادند  که مار ها را با خود ببرد. مسئولین فرودگاه 

مطمئن نیستند که او قصد داشت با مار ها چه کار کند.

عجیب ترین و خطرناک ترین بارهای مسافران هوایی)2(
دانستنی ها

حرف حساب

 تو به عمد مرا رنج می دهی؟
 چرا رنجم می دهی؟ - چون دوستت دارم. آنگاه او 
خشمگین می شد. - نه، دوستم نداری. وقتی کسی 
را دوست داریم، خوشیش را می خواهیم نه رنجش 
را. - وقتی کسی را دوست داریم، تنها یک چیز را 
می خواهیم: عشق را حتی به قیمت رنج. پس تو 
عمدا مرا رنج می دهی؟ - بله، برای اینکه از عشقت 

مطمئن شوم.
»بارون درخت نشین«
 ایتالو کالوینو

جدول شماره 2297

 افقی
1- اقتصاددان و نظریه پرداز لهستانی، آلمانی متولد 

1871 میالدی صاحب کتاب »تراکم سرمایه«
۲- زندگی خوش - آنکه عقیده سودبخش دارد

۳- گیاهی ســفید رنگ با بوی خوش و دارای خواص 
طبی و ضد عفونی کننده - انجام دهنده کار - چاشنی 

ساالد
۴- از درس های نوشتنی - نوعی حلوا - دارایی - ماده 
پخته و متالشی شده نوعی سنگ که در ساخت وساز 

به کار می رود
5- نوعی باالپوش - نوعی ساز ابزاری زهی - هویدا

6- قوت الیموت - آب بسته - هنر هفتم
7- کافی - ضربه با پا - واحد شمارش تنه درخت - یک 

ششم
8- رنگ آسمان - مابقی پول - آن طرف

9- بخشــی از لباس - ســرباز زننده - فراوان - فرار 
حیوانات

1۰- سرپرست و پدر خوانده - کیف مسافرتی - محل 
بی خطر

11- سود پول - آب شفاف - هنگام رسیدن مرگ
1۲- ابزار دســت نجار - خالص و سره - صدمه - تهی 

و پوچ
1۳- ســاز شــاکی - نوعی گیاه دارویی - کســاد و 

بی مشتری
1۴- بخشی از تولیدات جامعه که به مصرف نرسیده 
باشــد و در جوامع مختلف با توجه به شــرایط تولید 

متفاوت است - خانه کنار دریا
15- در علم اقتصاد به مجموع ارزش کاالها و خدمات 
نهایی تولیدی به وسیله عوامل تولید ملی در یک دوره 

معین، اطالق می شود.
عمودی 

1-  از اقتصاددانان انگلیسی که در سال 1816 طرحی 
برای مبادله اسکناس با طال به جای سکه های آن ارائه 
داد ، کار برجسته او کتاب »درباره اصول اقتصاد سیاسی 

و مالیات« می باشد - سوبسید

۲-  از اعداد مجهول - از انــواع بیکاری که در اقتصاد، 
عامل اصلی این نوع بیکاری کاهش درازمدت و تدریجی 

عمر یک صنعت است
۳- نثارگر و بخشنده جواهر و سکه های طال - ایراد - 

روشنایی اندک
۴- گمراهی و خام سازی - شیمی کربن - صنم - نوعی 

سوسمار دم دراز
5- واحد پول ترکیه - پادگان نظامی - به اندازه - مشهور
6- دوستی - میان - درجه حرارت بدن - همراه عروس
7- آتشدان سرپوشیده تنور - رود مرزی - صفت بهشت

8- از گناهان کبیره - ذخیره پولی - صوت تصدیق
9- زارعان مزدور - مشاهده ستارگان - از شاخه های 

اصلی علم اقتصاد
1۰-  بنگاه - زبانه آتش - عدد اول - حرف شگفتی

11- سندی که به وســیله آن طلبکاراز بدهکار خود 
تقاضا می کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه یا 
حواله کرد شخص دیگری بپردازد - از یک رقمی ها - 

موی گردن شیر - رودخانه مصر
1۲- گشوده - حرف فقدان - بلدرچین - بی آالیش

1۳- شهر مذهبی نزدیک تهران - این طرف - آشفته
 1۴- صاحب برگه ســربخش از ســرمایه شرکتی -

 پیش روی
15- پول کاغذی - رشته ای از حسابداری.
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