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جدی بگیریم؟!
زمزمه افزایش یارانه ها در بهارستان شنیده می شود؛

7

  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  مطرح کرد:   

استخدام 850 نفر در آموزش و پرورش استان

حمایت 100 درصدی فوالدمبارکه از خودروسازان

معاون فروش فوالد مبارکه مطرح کرد:

3

6

10۶ پایگاه کمیته امداد نذورات عید قربان را دریافت می کند

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:

5

حاج صفی در راه اصفهان
راه قهرمانی برای سپاهان هموار می شود؛

سینمایی شعله ور 
کارگردان:حمید نعمت ا...

پردیس چهارباغ / سیتی سنتر

استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛
اگر هرکس به اندازه خودش 
توی این موضوع هماکری 

کنه ،لکی از حجم ترافیک و 
آلودگی هوامون کم می شه

3

            مشاور ژنتیک          مشاور پیش ازازدواج و پیش از بارداری و حین بارداری            مشاور مواردمربوط به سقط،ناباروری و مرده زایی                                  

         انجام همه آزمایشات تخصصی ژنتیک پزشکی      سینوژنتیک و کاریوتیپ         ژنتیک مولکولی تشخیص                         

 تشخیص پیش از تولد و PND              آمنیوسنتز،CVSو NIPT             آزمایش های NGS و پانل             ژنتیک سرطان

اصفهان،خیابان شریعتی بین چهار راه پلیس و حکیم نظامی پالک 208
موسس و مسئول فنی دکتر مجید خیر الّلهی36269587        36269586     

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

نگارخانه صفوی / مدیا: نقاشی 
نمایشگاه گروهي توان خواهان 

انجمن خیریه  آسوده مأوي
26 الی 31 مردادماه

این برنامه از شــبکه رادیویــی ایران به 
منظور افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب 
وآشنایی باتازه ترین رویدادهای فرهنگی 

- هنری کشور  ایجاد شده است. 

کافه هنر
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 15:50

نماز »عید سعید قربان« فردا  رأس ساعت 7:30 صبح به امامت حضرت آیت ا... 
»سیدابوالحسن مهدوی« نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری 

در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار می شود.

فرا رسیدن عید سعید قربان مبارک

 برگزاری نماز عید قربان به امامت
 آیت ا... مهدوی
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وزیر امور خارجه ایران در گفت و گو با 
شبکه خبری سی ان ان با اشــاره به اینکه 
آمریکا معتاد به تحریم شده است، تاکید کرد 
که توافق هســته ای ایران بــدون حضور 

واشنگتن نیز به حیات خود ادامه می دهد.
محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجــه ایران در 
نخستین مصاحبه خود با رسانه های خارجی پس از 
خروج واشنگتن از برجام، با شبکه تلویزیونی سی ان 

ان آمریکا در این باره گفت و گو کرد.
ظریف در این گفت و گو با بیــان اینکه آمریکا یک 
بیمــاری دارد و آن اعتیاد به تحریم کردن اســت، 
گفت: حتی در زمان دولت اوباما )رییس جمهوری 
پیشــین آمریکا( نیز ایاالت متحده بر تحریم هایی 
که رفع نکرده بود بیشــتر تاکید می کرد تا اعمال 
تعهدات خود در مورد تحریــم هایی که رفع کرده 

بود.
براساس گزارش تارنمای سی ان ان، ظریف در این 
مصاحبه به صراحت تاکید کرد که توافق هسته ای 
ایران بدون حضور آمریکا نیز مــی تواند به حیات 

خود ادامه دهد.
ظریف در پاســخ به پرســش خبرنگار سی ان ان 
مبنی بر اینکه چرا با وجود آگاهی از اعتیاد آمریکا 
به تحریم ها برجام را ادامه دادید، بیان داشت: این 
یکی از اشتباهات بود، مشکل این بود که ما گمان 
می کردیم آمریــکا یاد گرفته کــه در مورد ایران، 
تحریم ها دشواری های اقتصادی ایجاد می کند اما 
نتایج سیاســی را که آنها هدف گرفته اند به دنبال 
ندارد؛ من گمــان می کردم کــه آمریکایی ها این 
درس را آموخته اند، متاسفانه در این زمینه اشتباه 

می کردم.
ظریف ادامه داد: ما نمی خواهیم این توافق هسته 
ای را بازنگری کنیــم. از آمریکا مــی خواهیم که 
همان توافق هسته ای را اعمال کند. امروز نزدیک 
ترین متحدان آمریکا مقابل این تحریم ها مقاومت 
می کنند. آمریکا اساسا با اجبار فشار خود را اعمال 
می کند. نمی خواهم از تعبیر قلدرمآبی اســتفاده 

کنم؛ اما این کاری است که انجام می دهند.

وزیر خارجه ایران در پاســخ به اینکه آیا حســن 
روحانی، رییس جمهوری ایران دیــدار رو در رو با 
ترامپ خواهد داشــت، با تاکید بر اینکه »ابتدا باید 
توافق هســته ای موجود مورد احترام قرار گیرد«، 
افزود: وقتی پیشرفت شگرفی که ما قبال داشتیم به 
دور انداخته شود، نه. توافق پیشین برای ما آزمون 
این بود که می توانیم به آمریکا اعتماد کنیم یا خیر.
در ادامه این گفت و گو خبرنگار سی ان ان پرسید 
که آیا امکان توافقی پایدار با نویسنده کتاب »هنر 
معامله« وجود دارد؟ ظریف در پاسخ گفت: این به 
رییس جمهوری ترامپ بســتگی دارد. اینکه آیا او 
قصد دارد کاری کند ما باور کنیم که او طرفی قابل 

اعتماد است یا خیر.
ظریف ادامه داد: اکنون اگر مــا وقت مان را صرف 
او )کنیــم( و او توافقی دیگر امضا کنــد، چه قدر 

پایدار خواهد بود؟ تا پایان دوره ریاست جمهوری 
 او؟ یا تا وقتی کــه او محل امضــای توافق را ترک

 می کند؟
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که فشــارهای 
آمریکا در چند دهه گذشته بدین معنا بوده که مردم 
ایران در مقابل آن ایستادگی می کنند و این فشارها 

تاثیری نخواهد داشت.
وی گفت: تحریم های آمریکا همیشــه آسیب زده 
است؛اما کسی که آسیب می بیند مردمی هستند 

که می خواهند دارو یا غذا بخرند.
وزیر خارجــه ایران پیرامون مشــکالت اقتصادی 
اخیر در ایران گفت این مشکالت که باعث کاهش 
ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت مواد غذایی 
شــده، به دلیل اقدامات مقدماتی است که در حال 

انجام است.

وی توضیــح داد: تحــوالت اقتصادی کــه اکنون 
 می بینید به دلیل اقداماتی اســت کــه باید انجام

 می شــد تا برای آن روزهــا )روزهــای تحریم( 
 آماده شــویم؛ لذا ما برای بدترین سناریوی ممکن

 آماده ایم.
ظریف با اشــاره به مذاکرات طوالنی مدت پیش از 
امضای برجام، گفت: ما زمان زیادی صرف کردیم. 
این تصمیم سیاسی آسانی برای دولت ایران، شخص 
من و رییس جمهوری روحانی نبود. شاید ساعت ها 
مذاکره با وزیر خارجه آمریــکا برای برخی وزیران 
خارجه )دیگر کشورها( اعتبار به شمار آید؛ اما قطعا 

در ایران اعتبار نیست.
ظریف در پایان گفت: اما این کار دیپلمات هاست. 
بخشی از حقوق ما برای این است که به خاطر منافع 

ملی ضربه بخوریم. این کار ماست.

ترامپ: 
نام نخست وزیر آتی اسرائیل 

»محمد« می شود!
رییس  جمهــوری آمریکا در اظهاراتــی به مزاح و 
شوخی گفته که حل و فصل منازعه فلسطینیان و 
رژیم صهیونیستی به طوری که منجر به تشکیل یک 
کشور شود باعث می شود که طی چند سال آتی اسم 

نخست وزیر اسرائیل »محمد« شود.
به گــزارش ایســنا، کانــال ۱۰ تلویزیــون رژیم 
صهیونیستی به نقل از چند منبع مدعی شد، دونالد 
ترامپ، رییس  جمهوری آمریکا به تمسخر گفته که 
حل و فصل نزاع فلسطینیان و اســرائیل از طریق 
تشکیل یک کشور طی چند سال آتی باعث می شود 
که اسرائیل نخست وزیری به اسم محمد داشته باشد.

این خبر بعد از آن منتشر شده که ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه در دوم اوت گذشته به اردن رفت 
و با ملک عبدا... دوم، پادشاه این کشور دیدار و درباره 
نشســت طرف اردنی با ترامپ در ژوئیه گذشــته، 
بحث و گفت وگو کرد.در ایــن دیدار ملک عبدا... به 
لودریان گفت که وی در دیدار با ترامپ اعالم کرده 
که شــماری از جوانان فلسطینی ترجیح می دهند 
در یک کشور واحد با اسرائیلی ها زندگی کنند و از 
حقوق مساوی برخوردار باشند.این منابع در ادامه 
به نقل از ملک عبد ا... گفته اند: در چنین وضعیتی 
اسرائیل ماهیت یهودی خود را از دست خواهد داد.
این سایت در ادامه نوشــت که ترامپ در این دیدار 
تاکید کرده وی همچنان به تحقق صلح در خاورمیانه 
پایبند اســت و اگر دولت او نتواند در موضوع ایجاد 
صلح میان فلســطین و رژیم صهیونیســتی موفق 
شود، پس هیچ دولت آمریکایی دیگری نیز قادر به 
انجام این کار نخواهد بود.این خبر در حالی منتشر 
 شده که نه کاخ سفید و نه امان هیچ واکنشی به آن

 نداشته اند.

 »بولتون« به کره شمالی 
سفر می کند

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد: 
»مایک پمپئو« وزیــر امور خارجــه آمریکا، برای 

چهارمین بار به زودی راهی کره شمالی می شود.
بولتون، یکشنبه شب به وقت محلی در مصاحبه با 
یک شــبکه تلویزیونی آمریکایی افزود: زمان دقیق 
ســفر وزیر امور خارجــه آمریکا بــه پیونگ یانگ 
 معلوم نیســت؛ اما پیش بینی می شود در این سفر
  با کیــم جونــگ اون، رهبــر کره شــمالی دیدار 
کند.مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به اینکه خلع 
سالح شبه جزیره برای آمریکا خیلی مهم است گفت: 
این سفر به منظور قانع کردن اون، رهبر کره شمالی 
برای پیشبرد برنامه خلع سالح هسته ای شبه جزیره 
انجام می شود.پمپئو تا کنون سه بار به کره شمالی 
سفر و دو بار نیز با رهبر آن کشور دیدار و گفت و گو 

کرده است.

ثروت واقعی پوتین چقدر است؟
اوایل امسال سی ان ان گزارش داد والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه میزان دارایی رسمی خودش 
را اعالم کرده است و نشان می دهد او یک آپارتمان 
با وسعت ۸۰۰ فوت مربع در »سن پترزبورگ« و دو 
خودروی متعلق به دوران شوروی و یک وانت آف رود 
دارد.طبق این اطالعیه، او طی 6 سال گذشته ۳۸.۵ 
میلیون روبل )معادل ۴۵۰ هزار پوند( از محل درآمد 
ریاست جمهوری، مزایا و سود پس اندازش دریافت 
کرده است. او همچنین در ۱۳ حساب بانکی متفاوت 
۱۹۰ هزار پوند دارد.جیسون بوش، تحلیلگر ارشد 
اوراســیا گروپ گفت: این ارقام با توجه به موقعیت 
او، بسیار اندک هستند اما آنها با درآمدهای پیشین 
او هماهنگی دارند.منتقدان پوتین او را به انباشتن 
ثروت پنهان متهم می کنند، ثروتی که  روی کاغذ 
به نام اعضای خانواده و دســتیاران نزدیکش است.

جیســون بوش می گوید: برای کســانی که در این 
زمینه تحقیق می کنند، سخت است که به مدرکی 
قابل استناد برسند. پوتین بسیار محتاط است و اگر 
شایعات صحت داشته باشــد، پس در پنهان کردن 

امور تخصص دارد.

نه، هرگز!

 زمان حضور روحانی
 در مجلس مشخص شد

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس از حضور 
رییس جمهور در مجلس در روز هفتم شهریور 
ماه خبر داد.بهروز نعمتــی درباره زمان حضور 
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور در 
پارلمان برای پاسخ به سوال نمایندگان گفت: 
هیئت دولت روز سه شنبه 6 شهریور دیداری با 
رهبر معظم انقالب دارد. وی ادامه داد: احتمال 
قریب به یقین روز چهارشــنبه، 7 شــهریور 
حجت االسالم حســن روحانی، رییس جمهور 
برای پاســخ به ســوال نمایندگان در مجلس 

حضور یابد.

نظام ایران جزو مقاوم ترین 
حکومت های منطقه است

شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با بیان اینکه 
نظام ایران جزو مقاوم ترین حکومت های منطقه 
به شــمار می رود تاکید کرده آن را نمی توان با 
تحریم و تهدید ســرنگون کرد.شــبکه خبری 
الجزیره در گزارشی با اشــاره به مقاصد دولت 
آمریکا برای براندازی نظام حاکم ایران، نوشته 
»تحریم و تهدید باعث تغییر نظام ایران نخواهند 
شد.« »سوزان کردلی«، نگارنده این یادداشت، 
با تصریح بر اینکه هیچ کدام از مشکالتی که در 
حال حاضر پیش روی ایران قرار گرفته جدید 
نیست، می نویسد: »از زمان انقالب ۱۹7۹ که 
شاه را ســرنگون کرده و نظام اسالمی را در این 
کشــور برقرار کرد، حکومت ایران ثابت کرده 
یکی از مقاوم ترین حکومت ها در منطقه است.«

فواد معصوم:
برخی از تحریم هاعلیه ایران 

برای عراق الزام آور است
رییس جمهور عراق گفت: برخی از تحریم های 
آمریکا علیه ایران خواه ناخواه برای عراق الزام آور 
اســت؛ مانند معامالت بانکی، زیرا ارز خارجی 
تماما بر اساس دالر است و معامالت ارزی همگی 
تحت نظر آمریکاست و آنها را تحت کنترل دارد.
فواد معصوم، رییس جمهور عراق در گفت وگو 
با العالم درباره موضع اخیــر حیدر العبادی که 
گفته بود عراق مجبور به تبعیــت از آمریکا در 
تحریم ایران است، گفت:» نمی خواهم به جای 
آقای عبادی صحبت کنم؛ اما می گویم اگر او در 
شرایطی غیر از نشست مطبوعاتی بود، شاید به 

گونه ای دیگر سخن می گفت. 
 ما مرزهای مشترک با ایران داریم. نمی توانیم 
در این مرزهای طوالنی مانع اقدامات تجاری و 
دیگر مسائل شویم. شاید مقصود نخست وزیر 
همان معامالت بانکی است که این مسئله تحت 
کنترل ما و یا هیچ کشور دیگری نیست بلکه االن 

سلطه از آن دالر است.«

کامران:
  نگوییم تفحص از مجلس

 بد است
طراح طرح تحقیق و تفحص از مجلس خطاب 
به »علی مطهری« گفــت: نگوییم تحقیق و 
تفحص از مجلس برای ما بد می شود، اتفاقا این 
تفحص برای مجلس خوب است.حسن کامران 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
در خالل رسیدگی مجلس به الیحه حفاظت از 
خاک در تذکری برای چندمین بار درخواست 
تحقیــق و تفحص از مجلــس را مطرح کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: تفحص 
از مجلس را از اردیبهشت ماه مطرح کردیم ولی  
بعد از چهار ماه هنوز خبری از تعیین تکلیف آن 
در مجلس نیست،  باید به خودمان، کمیسیون 
و مجلس یک جوالدوز بزنیم.علی مطهری در 
پاسخ به تذکر کامران گفت: موضوع شما را در 

هیئت رییسه پیگیری می کنم.

کامران باقری لنکرانی
 وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد:

 مذاکره »مرکل« و پوتین 
در یک باغچه

آنگال مــرکل، صدراعظم آلمــان و والدیمیر 
پوتیــن، رییس جمهــور روســیه، مذاکرات 
دوجانبه ای را در یک نشست غیررسمی در باغ 
کاخ میزبیرگ، یکی از کاخ های دولت آلمان در 

خارج از برلین برگزار کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی  با بیان اینکه پس گرفتن 
امضای اســتیضاح وزیر اقتصاد از ســوی نمایندگان 
یک شبه نبوده است، اظهار داشت: آنها در مدت مدیدی 
این موضوع را دنبال کــرده و امضاها را کاهش دادند، 
 معاون وزیر ســفرهایی به شهرســتان ها داشت و با 
بعضی نمایندگان هماهنگ کرد و در نهایت این گونه 
شد. معاون وزیر برای اینکه نمایندگان امضاهای خود 
را از اســتیضاح وزیر اقتصاد پس بگیرند به حوزه های 
انتخایبه نمایندگان سفر کرد. وی  با ابراز اینکه وضعیت 
فعلی اقتصاد جامعه، موضوع اســتیضاح است، گفت: 
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مردم به هرحال 
برای زندگی شــان مشــکل دارند.  حاجی دلیگانی با 
یادآوری اینکه وزیر رای می آورد یا برکنار می شــود 
قابل پیش بینی نیست، افزود: نمی شود گفت جو کلی 
مجلس له یا علیه وزیر اقتصاد است، چون اشکالی که در 
اینجا وجود دارد این است که با سوال از رییس جمهور 
تقریبا همزمان شده و نمایندگان به دنبال این بودند که 

بتوانند این جداسازی را انجام بدهند؛ اما نشد.

پس گرفتن امضای»استیضاح 
وزیر« یک شبه نبود  

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

حادثه  اخیر مدرسه فیضیه،یک فاجعه بود

پیشنهاد سردبیر:

کامــران باقــری لنکرانی، وزیر بهداشــت 
دولت احمدی نژاد گفــت: االن اگر یک نفر 
موضع گیری درخصوص سیاست خارجی کند، 
اول شناسنامه اش را درمی آورند، می گویند 
اینکه موضع گیــری کرده اصولگراســت یا 
اصالح طلب. از هر طرف که باشد اگر موضع 
نقد به سیاســت خارجی فعلی داشته باشد و 
اصالح طلب باشــد، اصالح طلب ها می گویند 
نقاط ضعف دولت را گفته و می خواسته دولت 
را تقویت کند؛ اما اصالح طلب ها اگر ببینند یک 
اصولگرا این حرف را زده می گویند چوب الی 
چرخ دولت می گذارنــد و دولت را می کوبند. 
وی افزود: من با این فضای نامناســب حضور 
سیاسی مشکل دارم. فضایی که به مفاهیم، 
مبانی و اصل حــق بپردازند، نیســت. فضا، 
فضایی اســت که قبیله گرایــی در آن حاکم 

است.

 در فضای امروز  
قبیله گرایی حاکم است

محمد مهاجری
فعال سیاسی اصولگرا:

یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دوست دارد 
استیضاح زودتر انجام شود، گفت: دولت هم به اندازه 
مجلس پیگیر اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد بود.
رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر، 
با اشاره به اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد گفت: 
دولت هم به اندازه مجلــس پیگیر اعالم وصول این 

استیضاح بود. 
وی اضافه کرد: رفتارهایی می دیدیم که نشان می داد 
دولت دوست دارد استیضاح زودتر انجام شود.خضری 
به عملکرد وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: تنش هایی 
که امروز در بازار ارز می بینیم بیشتر از آنکه در اختیار 
وزیر اقتصاد باشد در اختیار بانک مرکزی است و در 
چنین شرایطی ما باید سوال مان را از عالی ترین مقام 
دولت بپرســیم و نه یک وزیر.وی در پایان به سوال 
اقتصادی نمایندگان مجلس از رییس جمهور اشاره 
کرد و گفت: گویا دولت می خواهد وزیر را در آستانه 
عید قربان ذبح کند تا نمایندگان در سوال از رییس 

جمهور کوتاه بیایند.

دولت می خواهد وزیر را 
ذبح کند!

 نماینده مردم سردشت و پیرانشهر:

محمد مهاجــری، فعال سیاســی اصولگرا در 
واکنش به ســخنان آیت ا... مصباح که گفته: 
»باید استغفار کنیم و بگوییم خدایا غلط کردیم؛ 
ما را ببخش که به برجام و مذاکره با دشمنان 
دل خوش کرده بودیم...«، گفت: من همچنان 
معتقدم برجام یکی از درخشــان ترین  و قابل 
دفاع ترین کارهایی اســت کــه در جمهوری 
اسالمی ایران انجام شــده است. اینکه متصور 
شــویم من یا هرکس دیگــری از روی ترس 
گوشه گیر شــده و از حضور در جامعه امتناع 
بورزد، نامش شــجاعت نیســت. اگر فردی از 
ترس در پستو قایم شود، حق ندارد افرادی که 
در مقابل دشمن سینه ســپر کرده و شکست 
می خورند را مالمت کند.  مهاجری افزود: باید از 
طلبکاری از نظام و انقالب  و اسراف، تندروی و 
فساد توبه کرد. از اقدامات ضداخالقی که به نام 

انقالب انجام دادیم، توبه کرد.

به جای توبه از برجام، بابت 
طلبکاری از نظام توبه کنیم

پیشخوان

بین الملل

»ظریف« در گفت و گو با سی ان ان درباره 
احتمال دیدار ترامپ و روحانی:

سرپرســت دانشگاه آزاد 
تغییر کرد: عزل یا جابه جایی

عضو مجمع تشخیص مصلحت:
 در صورت غیبت طوالنی رییس، جلسات با نایب رییس ادامه می یابد

حال جسمانی آیت ا... هاشمی شاهرودی خوب نیســت. این را نه از اخبار رسمی که حتی از غیبت وی در 
جلسات مجمع تشــخیص هم می توان فهمید. چندی قبل بود که برخی منابع غیر رسمی از فوت آیت ا... 
هاشمی شاهرودی خبردادند که بالفاصله تکذیب شــد. حال با طوالنی شدن این غیبت آیت ا...، سوالی که 
پیش می آید شیوه اداره مجمع است. اینکه جلســات چگونه اداره می شوند و در صورت فوت یا عدم امکان 
حضور رییس چه اتفاقی برای این جایگاه می افتد؟حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در همین خصوص 
درباره نحوه اداره جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان غیبت رییس، گفت: نایب رییس جلسه 

مجمع را اداره می کند.
وی درباره انتخاب رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از فوت یا غیبت رییس وقت، یادآور شد: 
رهبر معظم انقالب، رییس بعدی را منصوب می کنند و زمانی برای این کار مشخص نشده است. امکان دارد تا 
آن زمان )یعنی انتصاب رییس جدید(، نایب رییس جلسات را اداره کند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره نحوه انتخاب سایر اعضای هیئت رییسه این نهاد، اظهار کرد: رییس و دبیر مجمع تشخیص مجلس 

مصلحت نظام منصوب رهبری هستند؛ اما نایب رییس را رییس مجمع انتخاب می کند.

آیت ا... مکارم: 
حادثه  اخیر مدرسه فیضیه،یک فاجعه بود 

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید دربیانیه ای با اشاره به برگزاری تجمع طالب حوزه علمیه قم گفت: 
درشرایط حساسی که در آن قرار داریم، تضعیف حوزه علمیه و مرجعیت و تهدید رییس جمهوری بر اساس 

چه ضابطه ای بوده؟ آیا همه اینها آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟!
 در این بیانیه آمده اســت: حادثه ای که در مدرســه فیضیه کانــون حوزه علمیه در چنــد روز پیش رخ داد
  به تمام معنا یک فاجعه بود. متاســفانه جمعی از طالب و اســاتید محترم را به آنجا دعــوت کرده بودند تا 
درباره مســائل اقتصادی مردم صحبت کنند، ســپس ورق برگشــت، گوینده ای را که هیچ اطالعی از وضع 
حوزه های علمیه شــیعه نداشــت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را به حوزه علمیه و مراجع شــیعه کرد و 
پالکاردی را در دست گرفتند که رییس جمهوری محترم را تهدید به مرگ می  کرد و اعتراف ضمنی به مطالب 

دیگر داشت.
آیت ا... مکارم شیرازی خطاب به مسئوالن حوزه علمیه گفته است: آنها باید روشن سازند که این برنامه زیان بار 
با اجازه چه کسی صورت گرفته و مسئوالن محترم سپاه نیز روشن کنند که آیا با اجازه آنها گروهی از سپاهیان 

در این برنامه شرکت داشته اند؟!

چهره ها

مجلس کوتاه نیامد

دولت و تامین اجتماعی از 
طرح تحول سالمت جاماندند

تیتر برکناری
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 حمایت 100 درصدی 
فوالدمبارکه از خودروسازان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون فروش فوالد مبارکه مطرح کرد:
 حمایت 100 درصدی 

فوالدمبارکه از خودروسازان
معاون فــروش و بازاریابــی فوالدمبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در شرایط تحریم، قوی تر 
از همیشه شرکت ایران خودرو را حمایت خواهد 
کرد و این آمادگی را دارد که حداقل ۴۰۰ هزار 
تن ورق به این شرکت خودروسازی تحویل دهد.

»محمود اکبری« اظهار کــرد: راه برون رفت از 
شرایط فعلی کشور و خنثی کردن اثر تحریم های 
بین المللی در حــوزه صنایع خــودرو و فوالد، 
هم فکری و تعامل هر چه بیشــتر با مشــتریان 
و شــرکت های داخلی از جمله خودروســازان 
کشور است. وی مهم ترین فعالیت تعریف شده 
در این حوزه را داخلی ســازی ورق های مصرفی 
این شرکت ها دانســت و یادآور شــد: عالوه بر 
تشکیل مستمر جلســات فنی بازرگانی بین دو 
شــرکت، طی چند هفته گذشــته نیز جلسات 
ویژه کارشناســی در خصــوص تولید ورق های 
اسیدشویی، سرد و پوشش دار ایران خودرو که قبال 
از منابعی به  جز فوالد مبارکه تامین می شده اند، 
برگزار و تصمیمات الزم اتخاذ شد. معاون فروش 
و بازاریابی فوالدمبارکه با بیــان این مطلب که 
تا قبل از شــروع تحریم های جدیــد حدود ۷۵ 
درصد از ورق های موردنیاز شرکت ایران خودرو 
از طریق فوالد مبارکه تامین می شده است، ابراز 
کرد: با هم فکری صورت گرفته در دو شرکت و با 
همکاری واحدهای مختلــف فوالد مبارکه، این 
میزان به صورت قابل توجهــی افزایش خواهد 
یافت. وی در ادامه افزایش میزان تامین محصول 
ســرد ورق رویه )MB( را از دیگر خواست های 
ایران خودرو اعالم کرد و گفت: از تمام توان گروه 
فوالد مبارکه برای تامیــن حداکثری نیاز گروه 
ایران خودرو به انواع ورق های گرم، اسیدشویی، 
ســرد و گالوانیزه اســتفاده خواهد شــد. وی 
میزان تحویل محصوالت فوالدمبارکه به گروه 
خودروسازی ایران خودرو را در سال گذشته به 
میزان ۳۶۷ هزار تــن ورق اعالم و تصریح کرد: 
شرکت فوالدمبارکه در شرایط تحریم، قوی تر از 
همیشه شرکت ایران خودرو را حمایت خواهد 
کرد و این آمادگی را دارد که حداقل ۴۰۰ هزار 
 تن ورق به این شــرکت خودروسازی تحویل 

دهد.

با برپایی نمایشگاه تخصصی لیزینگ ایجاد 
می شود؛

ایجاد شرایط خرید کاالهای 
اقساطی در نمایشگاه اصفهان

همزمان با برگزاری دومین نمایشــگاه تخصصی 
لیزینگ و فروش اقساطی کاال، شرایط برای خرید 
کاالهای اقساطی و لیزینگی در نمایشگاه اصفهان 
ایجاد می شود. این نمایشگاه از امروز ۳۰ مردادماه 
در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
واقع در پل شهرستان آغاز  شــده است و تا سوم 
شــهریورماه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

در دومین نمایشــگاه تخصصی لیزینگ و فروش 
اقساطی کاال، فروشــندگان به ارائه محصوالت و 
خدمات خود در زمینه هایی نظیر مبلمان و صنایع 
چوب، دوچرخه و موتورســیکلت، صنایع غذایی، 
فرش و لوستر، کاالی خواب، لوازم خانگی، ورزش و 

تجهیزات ورزشی، خودرو و ملک می پردازند.

تا پایان مرداد ماه؛
جشنواره ای برای نمایش 
 توانمندی های اصفهان 
در حوزه گیاهان دارویی

پانزدهمین جشنواره گیاهان دارویی و محصوالت 
غذایی ســالم در اصفهان برپاست. دبیر جشنواره 
گیاهان دارویی  گفت: این جشنواره با هدف حمایت 
از تولیدکنندگان داخلي و همچنین آشنایي بیشتر 
شهروندان با گیاهان دارویي و فرآورده هاي طبیعي، 
محصوالت غذایي سالم، ارتقای شناخت شهروندان 
در زمینه گیاهان دارویــي و فرآورده هاي گیاهي 
و ایجاد رقابت ســالم میان تولیدکننــدگان دایر 
است.»پیمان رضایی« افزود: مشاوره رایگان تغذیه 
سالم و مزاج شناسي به شــهروندان، تخفیف ویژه 
جشنواره به شهروندان، از برنامه هاي این جشنواره 
است. جشنواره گیاهان دارویی و محصوالت غذایي 
سالم تا پایان مرداد در محل بازار گیاهان دارویی در 

اصفهان، خیابان پروین برپا شده است.

 رییس اتحادیه طال با اشاره به صفر رسیدن خرید مصنوعات طال، 
اظهارداشت: جو روانی پیش آمده در چند ماه اخیر موجب شده تا 
مردم به جای خرید مصنوعات طال به سمتی دیگر هدایت شوند 
که خالف مسیر اصلی و صحیح بازار اســت. »آیت محمدولی« 
افزود: اگر مردم قصد خرید طال دارند باید برای خرید مصنوعات 
طال اقدام کنند؛ زیرا خرید طالی آب شده نه تنها اقدامی درست 
و منطقی نیســت، بلکه در چارچوب های اتحادیه نیز قرار ندارد؛ 

چراکه اگر حتی یک نفر در بازار از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده 
کند، مردم متضرر خواهند شــد. رییس اتحادیــه طال و جواهر 
توضیح داد: مردم برای خرید طال به سمت مصنوعات بروند؛ زیرا 
خرید طالی آب شــده، موضوعی تخصصی است که تنها فعاالن 
و متخصصان این بازار تخصص و توانایی شناســایی اصل از فرع 
را دارند. محمدولی گفت: ۹۹ درصد طالهای آب شده درست و 
صحیح است اما اگر احتمال حتی یک درصد طال تقلبی بدهیم، 

توصیه ما حرکت مردم به سمت خرید مصنوعات طال و عدم ورود 
به بخشی بسیار حساس است که در صورت بروز مشکلی، اتحادیه 
نیز امکان پاســخگویی ندارد. وی درباره مزیت خرید مصنوعات 
طال، توضیح داد: مردم با خرید مصنوعات طال به جای سکه و طال 
خام، هم می توانند به عنوان زیورآالت از آن استفاده کنند و هم به 
عنوان سرمایه نیز نگهداری می کنند. همچنین با این اقدام چرخ 

تولید این صنعت نیز دوباره به حرکت خواهد افتاد.

خرید و فروش مصنوعات »طال« به صفر رسید

قرار بــود یارانه ها کمک حالی برای اقشــار 
کم درآمــد باشــد؛ همان ها کــه از امکانات 
شهرنشــینان و طبقات مرفه محروم هستند؛ 
هر چند امروز دیگر عمال با این مقدار پول یارانه 
و این حجم از گرانی، این پرداخت ها دردی از 

کسی دوا نمی کند. 
اگرچه مدت هاســت اعضای هیئت دولت و شخص 
رییس جمهور می گویند که پرداخت یارانه ها از تحمل 
دولت خارج بوده و بار اضافی اســت کــه باید هر چه 
زودتر فکری به حال آن بشــود اما طی روزهای اخیر 
زمزمه هایی از دو برابر شــدن این پرداخت ها شنیده 
می شــود. در جدیدترین اظهارنظــر در این رابطه، 
رییس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندسازی 
یارانه ها، شرط دو برابر شــدن مبلغ یارانه های نقدی 

را اعالم کرد.
»جبار کوچکی نژاد« با اشــاره به شــروطی از جمله 
پرداخت بدهی های دولتی ها به این ســازمان برای 
افزایش میزان یارانه های پرداختی عنوان کرد: یارانه 
۴۵ هزار تومانی در حال حاضــر کاری برای خانوارها 
انجام نمی دهد؛ البته قیمت برخی محصوالت همانند 
بنزین نیز طی سال هایی که مبلغ یارانه نقدی افزایش 
نیافته گران نشده است. وی با بیان اینکه در تحقیق 

و تفحص مشخص می شود 
که درآمد دولــت از محل 
هدفمندی چقدر اســت، 
افزود: شــرکت ملی نفت 
چندین هزار میلیارد تومان 
پول سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها را پرداخت نکرده 

اســت که اگر این پول ها پرداخت شــود، یقینا یارانه 

نقــدی ۴۵ هزارتومانی دو 
برابر می شود. رییس هیئت 
تحقیق و تفحص از ســتاد 
هدفمندســازی یارانه ها، 
تصریح کــرد: اگــر ۱۱۰ 
هزارمیلیارد تومان ســتاد 
هدفمندســازی یارانه ها از 
سوی شرکت ملی نفت پرداخت شود، می توان یارانه ها 

را دو برابر کرد. این مســئله در حالی مطرح می شود 
که در سال های اخیر دولت تالش کرده است، با ثابت 
نگه داشــتن قیمت کاالهای پر مصرف از جمله نان 
و بنزین، یارانه های پرداختی در این بخش را بیشــتر 
کرده و از زیر بار افزایش یارانه های پرداختی به مردم 
و آزادسازی قیمت ها شانه خالی کند. اما از سوی دیگر 
با افزایش چند برابــر ی قیمت ها از جمله هزینه های 
حمل ونقل و کاالهای مصرفی، یارانــه ها عمال هیچ 
بخشی از هزینه های ســبد خانوار را جوابگو نیست. 
اگر چه دولت در این ســال ها تالش کرده اســت تا با 
ثابت نگه داشــتن قیمت های برخی از اقالم از جمله 
بنزین، تورم در جامعه را مهار کند؛ اما عمال این اقدام 
موفقیت آمیز نبوده اســت و بســیاری از کارشناسان 
بر واقعی کردن قیمت سوخت و برداشــتن بار یارانه 
سوخت از دوش دولت تاکید می کنند. همچنین دولت 
در برنامه ای که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده است، 
تالش دارد با دادن بن کارت ها به کارگران و اقشار کم 
درآمد، عالوه بر یارانه های نقدی برخی از یارانه های 
کاالیی را نیز دوبــاره وارد چرخــه تعدیل اقتصادی 
کم درآمدها سازد؛ بن کارت هایی که قرار است ۳ الی 
۴ بار در سال شارژ شــود؛ اقدامی که به نظر برخی از 
فعاالن بازار کارگــری می تواند شــکاف بین حقوق 
 و دســتمزد و هزینه های سبد معیشــت خانوار را پر

 کند.

جدی بگیریم؟!
زمزمه افزایش یارانه ها در بهارستان شنیده می شود؛

با افزایش چند برابر ی قیمت ها 
از جمله هزینه های حمل و نقل، 

یارانه ها هیچ بخشی از هزینه های 
سبد خانوار را جوابگو نیست

جـهت اطالعـات بیشتــر، نــام
»آزمایشگاه سالمت«  را به شمـاره
10008590 پیامــــک کـنیـد

جوابدهی از طریق برنامه آزمون همراه 
دانـلود از طریــق بـازار و سیب آپ

ساعات کار آزمایشگاه همه روزه از ساعت 7 صبح الی 8 شب 
و روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

د کـلیـه بیـمـــه هــا( ر دا )طـرف قــرا

تلفن تماس: 33330111-33312811-33344661نشانی: خانه اصفهان- حد فاصل فلکه ماه فرخی و نگهبانی

مرضیه محب رسول
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بین الملل
دردسر عکس »پوتین« برای مقام آمریکایی

پیشنهاد سردبیر:

تنش ها میان ترکیه و آمریکا چند هفته ای است که به تیتر یک سرویس های خبری دنیا 
تبدیل شده است، اینکه این بحران چرا و چطور تا به این حد باال گرفت وقتی می تواند 

کامل و همه جانبه بررسی شود که بدانیم در این دعوای سیاسی تنها پای این دو کشور 
مدعی درگیر نیست بلکه به گفته برخی از کارشناسان سیاسی، برخی از کشورهای دیگر 

در خاورمیانه نیز در تشدید این دعوای سیاسی البته در پشت پرده قرار دارند. عربستان 
جزو محتمل ترین گزینه های تشدید این درگیری سیاسی است. شاید این ادعا در وهله 

اول کمی عجیب به نظر برسد؛ چرا که اردوغان در سال های پس از قدرت گیری همواره 
تالش کرد تا رابطه نزدیکی با سران سعودی داشته باشد؛ اما به نظر می رسد تالش ها برای 

نزدیکی به عربستان به دالیلی نتوانست اردوغان را از تیغ دشمنی سعودی ها در امان 
بدارد. موج منفی تبلیغاتی علیه ترکیه از سوی عربستان به شدت در حال انجام است. 

در همین زمینه روزنامه »عکاظ« عربستان طی یادداشتی مدعی شد که وقوع کودتایی 
دیگر در ترکیه قطعی است و این کودتا این بار به ثمر خواهد نشست.»احمد عوض« در 

این یادداشت می نویسد: »همان گونه که قرائن نشان می دهد، منطقه در آستانه یک کودتای 
نظامی است؛ اما این بار دیگر شکست نخواهد خورد. تردیدی در این نیست؛ مخصوصا وقتی 

به یاد می آوریم که ۳۰۰ هزار نفر از دکتر و مهندس و پزشک و نظامی و مدرس و قاضی از کار 
بر کنار شده اند.«این روزنامه نزدیک به مراکز قدرت در عربستان در ادامه مدعی شد که هیچ 

کس نمی تواند جلوی کودتا را بگیرد، چرا که ترکیه با یک بحران واقعی مواجه بوده و نیازمند 
یک رهبر جدید است.ابراز امیدواری این روزنامه سعودی از وقوع کودتا در ترکیه در حالی 

است که در جریان کودتای نافرجام ۲۵ تیر ماه سال گذشته، انگشت اتهام بسیاری به سمت 
عربستان و امارات نشانه رفته بود. کودتای ترکیه پس از آن صورت گرفت که اردغان تالش 

کرد تا اصالحات اقتصادی را در این کشور اجرا کند  و به نوعی داعیه رهبری کشورهای اسالمی 
را در خاورمیانه به اجرا درآورد. این مسئله به عنوان یک زنگ خطر برای ترکیه به شمار رفت 

و موجب شد تا این کشور به سرعت تحریکاتی را علیه اردوغان و حزب حاکم بر این کشور 
اعمال کند. موج کارشکنی ها علیه ترکیه تا آنجا پیش رفته که یک روزنامه انگلیسی مدعی 

شد دلیل اصلی اختالفات میان ترکیه وآمریکا تنها بازداشت کشیش آمریکایی نیست و برخی 
از کشورهای منطقه نیز در شدت گرفتن این دعوای سیاسی نقشی مهم دارند. 

روزنامه »ایندیپندنت«  طی گزارشی در این رابطه می نویسد: »قابل قبول نیست که بگویم 
افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه به وسیله آمریکا و اقدام متقابل آنکارا در 

تعیین تعرفه ۵۳۳ میلیون دالری بر کاالهای وارداتی از آمریکا فقط به دلیل بازداشــت یک 
کشیش آمریکایی در ترکیه بوده است«. به گفته این روزنامه عربستان که حاال جزو مدعیان 

حمایت از کشیش آمریکایی است در حالی از آمریکا برابر ترکیه حمایت می  کند که به دلیل 
روابط نزدیک ترکیه با ایران از این کشور خشمگین است عالوه بر این حمایت ترک ها از قطر 

در برابر عربستان نیز عربستان و متحدان آن در خلیج فارس را به شدت نسبت به ترکیه بدبین 
کرده است. در سال گذشته روابط ترکیه و عربستان دستخوش تنش و تشنج شد.

 به دنبال اختالف عربستان و قطر و قطع ارتباط سعودی ها با دوحه، پارلمان ترکیه در اقدامی که 
نشان دهنده بحران و اختالف ترکیه با عربستان، امارات، بحرین و مصر بود، به دولت اجازه داد تا 

پنج هزار نیرو به پایگاه نظامی ترکیه در قطر اعزام کند.اردوغان، وجود پایگاه نظامی ترکیه را در 
دوحه تنها برای پشتیبانی از قطرندانست و آن را برای حمایت از همه کشورهای حاشیه خلیج 

فارس توصیف و به گونه ای رفتار کرد که عربستانی ها در وضعیت ضعیفی قراردارند و باید به آنها 
کمک شود. در این رابطه روزنامه رای الیوم در همان زمان نوشت:» آنچه بر خشم عربستانی ها 

افزود ایجاد پل هوایی میان آنکارا و دوحه بالفاصله پس از بسته شدن مرزهای زمینی عربستان 
با قطر و اقدام هواپیماهای ترکیه برای انتقال هزاران تن غذا و میوه و سبزیجات است که واردات 

قطر از عربستان به ویژه لبنیات و فرآورده های آن را جبران کند.از این رو، پیشنهاد ایجاد پایگاه 
نظامی ترکیه در عربستان، »متکبرانه«و »توهین آمیز« توصیف شد و روابط عربستان و ترکیه را 

به زیر صفر بازگرداند؛ امری که منجر به بستن درهای عربستان، امارات و بحرین به روی صادرات 
ترکیه می شد؛ آن هم در زمانی که ترکیه با دشواری های اقتصادی بزرگی مواجه بود و ارزش 

لیر این کشور در برابر دالر نصف شد و رشد اقتصادی آن هم به کمتر از سه درصد رسیده بود«.
 در نهایت آنچه کــه از بحران میان ترکیه و آمریکا می توان نتیجــه گرفته اینکه این حجم از 

خصومت و تیرگی در روابط نمی تواند تنها در ارتباطات دو جانبه این دو شکل بگیرد و بی شک 
برخی از کشورها مانند عربستان نیز در تنگ تر کردن حلقه تحریم های آمریکا علیه ترکیه موثر 

هستند و البته صهیونیست ها نیز از آب گل آلود میان ترکیه و عرب ها به سود خود ماهی های 
سیاسی و نظامی خوبی را صید  می کنند.

مرضیه محب رسول

روزنامه »وال اســتریت ژورنال« در گزارشــی، اظهارات یکی از 
نزدیکان بغدادی را منتشر کرده که نشــان می دهد او دستکم تا 
سال گذشته در مخفیگاهی در یکی از مناطق تحت کنترل داعش 
در شرق سوریه پنهان بوده است.یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی 
داعش که چندی قبل بازداشت شــد، در گفت وگو با »وال استریت 
ژورنال« جزئیاتی را درباره مالقاتش با »ابوبکر البغدادی« مطرح کرده 
است.در ماه های گذشته بارها رسانه های عراقی و سوری از مرگ یا 
مجروحیت »ابوبکر البغدادی« رهبر سازمان تروریستی »داعش« خبر 
داده اند، با این حال این خبر هنوز تایید نشده و سرنوشت او همچنان 
مبهم باقی مانده است.روزنامه »وال استریت ژورنال« طی گزارشی، 
اظهارات یکی از نزدیکان بغدادی را منتشر کرده که نشان می دهد او 
دستکم تا سال گذشته در مخفیگاهی در یکی از مناطق تحت کنترل 
داعش در شرق سوریه پنهان بوده است. اسماعیل الحیثاوی که به 
نوشته این روزنامه از »رازداران« بغدادی بوده و سال گذشته با او دیدار 
کرده، اکنون در بغداد در زندان به سر می برد و وال استریت ژورنال با 
او گفت وگو کرده است.این روزنامه به نقل »حیثاوی« نوشته درآن 
دیدار که درماه می ســال ۲۰۱۷)اردیبهشــت-خرداد ۹۶(برگزار 
شد،بغدادی »الغر و بیمار« و»سایه ای« از فردی بود که زمانی داعش 
را به عنوان یک »خلیفه امروزی« رهبری می کرد.هرچند نمی توان 
اظهارات حیثاوی را مســتقال تایید کرد؛ اما به نوشته وال استریت 
ژورنال مقام های امنیتی عراق می گویند صحبت های او با اطالعاتی 
که از منابع دیگر دریافت شده، همخوان است.حیثاوی اشاره می کند 
که در آن دیدار که با شکست های پی در پی داعش از جمله در موصل، 
همزمان بود، بغدادی در جلسه ای با حضور دو نفر از اعضای »کمیته 
مختار« داعش، که نوعی کابینه درون سازمانی است، شرکت داشت.

این عضو سابق داعش درمورد آن دیدار می گوید: »او سرشان فریاد 
زد و آنها را به بی لیاقتی متهم کرد. خشم تمام وجودش را گرفته بود.« 
به گفته وی، این دو عضو کمیته بعد از جلســه از سمت خود برکنار 
شده اند. حیثاوی که برای بحث درباره برنامه آموزشی مدارس تحت 
کنترل داعش در آن جلسه حضور داشته، از ضعف جسمانی بغدادی 
اظهار شگفتی کرده و می گوید: »او شــدیدا الغر بود و ریشش هم 
سفیدتر شده بود.« بنا بر این گزارش، تنها اعضای ارشد داعش اجازه 

شرکت در این نشست را داشته اند و همین افراد هم پیش از ورود به 
جلسه ساعت، خودکار و هر شی دیگری را که احتمال می رفته ممکن 
است مجهز به تجهیزات ردیاب باشند، تحویل داده اند. این بیست و 
چند نفر برای رسیدن به محل مالقات که در حومه شهر »میادین« 
ســوریه بوده، دو روز با خودرو در راه بوده اند.به نوشته وال استریت 
ژورنال، حیثاوی تنها چند ماه پس از این نشست در عملیات مشترک 
سرویس های اطالعاتی عراق، آمریکا و ترکیه بازداشت شده، تا یکی 
از ارشدترین اعضای داعش باشــد که زنده دستگیر شده است.این 
روزنامه با اشاره به شکست های پی در پی داعش در ماه های گذشته 
و کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد این گروه، از جمله سه نفر از 
شرکت کنندگان در نشست حومه میادین، نوشته است که بغدادی 
همچنان فراری است.ســرویس های اطالعاتی بــرای جلوگیری از 
مختل شــدن تالش برای یافتن بغدادی از اظهار نظر درباره محل 
احتمالی حضور وی خودداری می کنند؛ اما به نوشــته وال استریت 
ژورنال، گزارش شده که او در مناطقی از جمله حومه شهر »البعاج« 
)باعج( در شمال غرب عراق و در شهرهای دره رود فرات در نزدیکی 
مرز سوریه، دیده شده است.به گفته حیثاوی در نشست ماه می، میان 
سران داعش درباره نحوه رهبری این گروه اختالف نظر بوده،از جمله 
درباره اینکه آیا اعضای داعش باید اعضای خانواده خود را از آخرین 
مواضع تحت کنترل این گروه خارج کنند یا نه. حیثاوی از جمله سران 
این گروه بوده که با این طرح موافقت کرده، چراکه از کشــته شدن 

بی دلیل افراد جلوگیری می کرده اســت.حیثاوی به یاد می آورد 
که در آن نشست یکی از مخالفان این نظر، گفته است: »بوی 

خیانت به مشامم می رسد.«هرچند بغدادی ابتدا کوتاه آمده، 
اما در نهایت اعالم کرده که کسی حق ندارد »خالفت« 

را ترک کند.به نوشته وال استریت ژورنال، در ماه های 
گذشته مسئله فراری دادن اعضای خانواده، به یکی 

از مسائل مورد مناقشه داخل داعش بدل شده و 
اعضای محلی این گروه تالش می کنند اعضای 

خانواده خود را به عنوان آواره، از محل های 
درگیری فراری دهند. این گزینه ای است 

که پیش روی اعضای خارجی داعش 
قرار ندارد و آنها مجبورند به جنگ 

تا زمان مرگ یا بازداشت ادامه 
دهند. همیــن امر موجب 

شده تا بغدادی نسبت به 
دستیاران و فرماندهان 

عراقی داعش بدبین 
باشد.حیثاوی که 

فقه  دکترای 
می  ســال ا

 ، د ر ا د

می گوید در یک مرکز اســالمی در رقه همراه با »ترکی 
بن علی« از مبلغان افراط گــرا و بانفوذ بحرینی، زبان 

عربی تدریس می کرده است. مصر، کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس، آفریقای شــمالی، اردن، 

ســوریه و عراق از دیگر مناطقی هستند که به 
گفته حیثاوی، اعضای داعش اهل آن کشورها 

بوده اند.این عضو ســابق داعش می گوید 
زمانی کــه در حال خروج از نشســت با 

بغدادی بوده، عوامل امنیتی این گروه او 
را بازداشت کرده و از او به دلیل موضع 

اش درباره خانواده هــای نیروها 
بازجویی کرده اند. حیثاوی چند 

هفته بعد پــس از آزادی، به 
همراه همســر و دخترش 

راهی ترکیه شــده و آنجا 
بازداشــت و در نهایت 

به عراق مسترد شده 
است.

رویارویی به سبک اعراب
  آیا عربستان به دنبال یک کودتای دیگر درترکیه است؟  

»ابوبکر البغدادی« به روایت وال استریت ژورنال:
 او »سایه« ای از رهبر داعش بود

ادامه تنش در روابط واشنگتن-آنکارا
کاخ ســفید پیشــنهاد ترکیــه مبنی بر 

معاوضه »اندرو برانسون« با لغو جریمه 
نقدی هالــک بانــک را رد کرد.یک 

مقام ارشــد کاخ ســفید به نشریه 
وال اســتریت ژورنال گفت کاخ 

سفید پیشــنهاد ترکیه مبنی 
بر معاوضه »اندرو برانسون«، 

آمریکایــی  کشــیش 
بازداشت شــده در ترکیه با »هاکان آتیال«، معاون سابق هالک بانک ترکیه که در 

آمریکا زندانی اســت و همچنین توقف تحقیقات در مورد این بانک را رد کرده 
است.آنکارا پیشنهاد داد اگر واشنگتن میلیاردها دالر جریمه نقدی علیه هالک 

بانک را لغو کند و اجازه دهد معاون سابق این بانک بقیه محکومیت خود را 
در ترکیه بگذراند، از اتهامات کشــیش آمریکایی در خصوص همکاری با 

گروه های تروریستی در ترکیه چشم پوشی می کند.
گزارش شده است کاخ ســفید ضمن رد این پیشنهاد در صدد انجام 

اقدامات تالفی جویانه است.این مقام کاخ سفید که نامی از وی برده 
نشده به خبرنگار وال استریت ژورنال گفت: »متحد واقعی ناتو، در 

وهله اول یک کشیش را بازداشت نمی کند.«کشیش برانسون، 
دو سال پیش به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ژوئیه 

۲۰۱۶ بازداشت شد.
 او چندی پیش آزاد شــد و در حال حاضر، در بازداشت 

خانگی به سر می برد.رییس جمهور آمریکا همچنین 
خواســتار آزادی ســه تن از کارکنان کنسولگری 

آمریکا در ترکیــه و آزادی »ســرکان گولگه« از 
خلبانان ناتو شــده اســت.ترامپ تهدید کرده 

اســت تا زمانی که کشــیش برانســون آزاد  
نشــود، تعرفــه هــای واردات آلومینیوم 

 و فــوالد را بــرای ترکیــه دو برابــر 
می کند. کاخ سفید همچنین دو مقام 

ترکیــه ای را تحریم کرد.بر اســاس 
گــزارش وال اســتریت ژورنال، 

تنش ها میان آنکارا و واشنگتن 
عالوه بر ایجاد بحران در بازارها، 

موجب کاهــش ارزش لیر 
شــده بود که با اقدامات 

حمایتی قطر از ترکیه تا 
حدودی متوقف شد.

تکذیب حضور پوتین در مراسم ازدواج صدراعظم سابق آلمان
یک روزنامــه آلمانی دعــوت از والدیمر پوتین، 
رییس جمهور روسیه در مراســم ازدواج گرهارد 
شرودر، صدراعظم پیشین آلمان را محتمل دانسته 
اســت.با این حال در واکنش به این خبــر، دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی رییس جمهور روسیه گفته است که 
کرملین اطالعی از مراســم ازدواج صدراعظم سابق آلمان 
ندارد و پوتین نیز برنامه ای برای حضور در این مراسم نخواهد 
داشت.گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان که در حال حاضر 
در سن ۷۴ سالگی به سر می برد، قرار است ماه میالدی آینده با 

مترجمی از کره  جنوبی ازدواج کند. این چهارمین ازدواج شــرودر خواهد بود که در رسانه ها بازتاب زیادی داشته است.
روزنامه بیلد در حالی حضور رییس جمهور روسیه را در این مراسم محتمل عنوان کرده است که هفته گذشته حضور پوتین 

در مراسم ازدواج وزیرخارجه اتریش با جنجال رسانه ای روبه رو شده بود.

طوالنی شدن صف نیازمندان به کمک های غذایی در لندن
روزنامه »ایندپندنت« با انتشار تصاویری تکان دهنده از فقر در جامعه انگلیس، از طوالنی تر شدن صف کارگرانی 
خبر داد که به دلیل فقر مجبور هســتند به مراکز غذای رایگان مراجعه کنند.در لندن شمار کسانی که مجبور 
هســتند درآمد خود را هزینه اجاره خانه کنند و برای تامین غذا به مراکز خیریه ای کــه غذای رایگان می دهند، 
 مراجعه کنند و بعد از ایســتادن در صفی که روز به روز طوالنی تر می شــود بتوانند نیاز خود را تامین کنند، بیشتر 

می شود.
هر روز در خیابان های معروف لندن می توان شاهد حضور ده ها نفر در صف هایی بود که گرسنه و در انتظار دریافت وعده 
غذایی خود هستند.با این حال چیزی که شاید برای لندن نشین ها عجیب و بهت آور باشد این است که بخشی از این افراد 

را کسانی تشکیل می دهند که با وجود داشتن کار، نمی توانند از پس تامین هزینه های غذای خود برآیند.

دردسر عکس »پوتین« برای مقام آمریکایی
»کتی مارس« مشاور حقوقی–دموکرات ایالت کلورادو به خاطر قرار دادن پرتره 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به جای عکس دونالد ترامپ در کاخ کنگره 
آمریکا )ساختمان کاپیتول( مجازات شــد. این اقدام مارس، در جهت کمک به یک 
جنبش سیاسی بود و با همکاری ســازمان ProgressNow صورت گرفت. مارس به آنها 
کمک کرد تا از طریق ورودی خدمات وارد ساختمان شوند. شرکت کنندگان در جنبش 
سیاســی ســعی دارند تا از این طریق به نمایندگان حزب جمهوری خواه تلنگری بزنند. 
مسئوالن پس از پی بردن به این موضوع ، مارس را مجبور کردند تا مقابل اعضای کاخ کنگره 

آمریکا عذرخواهی کند.گفتنی است؛ پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ،شماری از سیاستمداران روسیه را متهم به دخالت در انتخابات کردند؛ اما پس 
از بررسی های مجلس سنا، دادستان »روبرت مولر« هیچ شواهدی از مشارکت مسکو در پیروزی ترامپ پیدا نکرد. دموکرات ها همچنان بر حرف خود 

مصمم هستند و مدام به شکل های مختلف رابطه فعلی پوتین و ترامپ را گوشزد می کنند.
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سکونت 450 هزار نفر  در محله های حاشیه استان

پیشنهاد سردبیر:پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

خبر

با مسئوالن

مدیرکل  آموزش فنی و حرفه ای استان 
خبر داد:

 آموزش های مهارتی 
برای روستاییان

مدیر کل  آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
با اشاره به اینکه با آموزش های مورد نیاز جوانان 
را به مشاغل دلخواه شان می رسانیم، اظهار کرد: 
با مشــکالتی که در جامعه داریم جــوان ها به 
مشاغل دلخواه خود دسترسی پیدا نمی کنند؛ 
اما یکســری بنگاه های آموزشی وجود دارد که 
با مهارت آموزی به جوان ها شــانس رسیدن به 

اشتغال را فراهم می کنند.
ابوطالب جاللی گفــت: ۴۰ درصد از افرادی که 
در کالس های آموزشی ما شــرکت می کنند 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی هستند که برای 
کسب مهارت و وارد شــدن به بازار کار به مراکز 

مراجعه کرده اند.
مدیر کل  آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان 
افزود: اداره آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهــان در نظــر دارد آموزش هایــی را ویژه 
روســتاییان برگزار کند و در روســتا هایی که 
کمترین آموزش را داشــته بیشــتر رسیدگی 
شود تا جوانان روســتایی نیز بتوانند از خدمات 

ما بهره مند شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اعالم کرد:

 سکونت 450 هزار نفر
 در محله های حاشیه استان

مدیرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
استانداری اصفهان در بازدید از مراکز فرهنگی 
ورزشی و رفاهی محالت حاشیه نشین وازیچه و 
جوی آباد خمینی شهر گفت: دراستان اصفهان 
۴5۰ هزار نفر در ۴۰ محله حاشیه شهر در استان 

سکونت دارند. 
محمود ابراهیمی با درخواست از مردم و خیران 
برای مشــارکت در امور خدماتی و رفاهی این 
محالت گفت: در حال حاضر 2۰ سازمان مردم 
نهاد در حوزه های مختلــف در این محالت در 

راستای خدمت به مردم فعالیت می کنند.
وی همچنیــن از زمیــن چمــن وازیچــه، 
کتابخانه های عمومی علی بــن ابیطالب و امام 
صادق علیهم السالم و مجموعه ورزشی مهرگان 
جوی آباد بازدید کرد و از ساخت دو زمین ورزشی 
روباز و تجهیز اماکن ورزشی و کتابخانه ای این 

محالت خبر داد.

منطقه حفاظت شده »پرور« 
سمنان

منطقه حفاظت شــده »پرور« با وسعت ۶2 هزار 
و 5۰۰ هکتار، در 5۰ کیلومتری شــمال اســتان 
سمنان واقع شده است، گونه های مختلف حیوانات 
پستاندار از قبیل قوچ، میش، کل و بز کوهی در این 

منطقه وجود دارد.

مدیر کل حج و زیارت استان:
حمل مواد مخدر توسط حجاج 

اصفهان گزارش نشد
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه آخرین کاروان زائران حج امسال از استان 
اصفهان ۱۹ مرداد به سرزمین وحی اعزام شدند، 
اظهار کرد: همــه حجاج اســتان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری و یزد از فرودگاه شــهید 

بهشتی اصفهان اعزام شدند.
غالمعلی زاهدی با بیان اینکه خوشــبختانه در 
بازرسی های فرودگاه نیز موردی مبنی بر اینکه 
از سفر زائران استان اصفهان ممانعت شود وجود 
نداشــت، اضافه کرد: گزارشــی نیز در خصوص 
حمل مواد مخدر توسط حجاج استان اصفهان به 

سرزمین وحی اعالم نشده است.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه هنوز از ســوی حجاج اصفهانی گزارشــی 
در خصوص بروز مشــکل در مکه برای ما ارسال 
نشــده اســت، ادامه داد: زمان برگشت حجاج 
 استان اصفهان از هشتم تا 2۱ شهریور اعالم شده

 است.

بـا شـوق بسـیاری بـه سـمت دختـر بچـه ای کـه 
آرام در گوشـه یکـی از اتـاق هاسـت،  مـی رود. 
باالخـره پـس از سـال هـا دوندگـی بـرای گرفتن 
فرزنـد، موفق شـده انـد سرپرسـتی موقـت دختر 
بچـه سـه سـاله ای را بـه عهـده بگیرنـد. دسـت 
پـر از مهـر و عطوفتـش را روی موهـای دختـر 
مـی کشـد و خوشـحال اسـت از اینکه قرار اسـت 
کودکـی، سـکوت ۱2 سـاله خانه شـان را بشـکند 
 و او هـم مـی توانـد طعـم مـادر بـودن را تجربـه

 کند.
الیحـه حمایـت از کـودکان بی سرپرسـت و 
بدسرپرسـت که به الیحه فرزندخواندگی مشـهور 
اسـت، از 38 سـال پیـش در کشـور اجرایی شـده 
بـود ولـی شـرایط سـخت واگـذاری فرزند سـبب 
شـد تـا سـازمان بهزیسـتی کشـور مبـادرت بـه 
تدویـن طـرح »فرزندخواندگـی موقـت« کند که 
طـی اجرای ایـن طـرح ،کـودکان بی سرپرسـت و 
بدسرپرسـت به مـدت کوتاهـی ) 2- الی 3 سـال ( 
به خانـواده هـای خواهـان فرزند واگذار می شـوند 
تـا ایـن کـودکان در  سـایه امـن یـک پـدر و مادر 

رشـد کننـد.
اداره کل  فرزندخواندگـی  دفتـر  کارشـناس 
بهزیسـتی اسـتان اصفهـان، با اشـاره به اسـتقبال 
زیـاد خانـواده هـای اصفهانـی  از ایـن طـرح در 
گفت وگـو بـا  »زاینـده رود« می گویـد: طـرح 
مراقبتـی شـیرخواران، از سـال گذشـته همزمان 

بـا ۱۰ اسـتان دیگـر در 
اصفهـان اجرایی شـد که 
طـی آن، پارسـال بیـش 
از 57 کـودک و امسـال 
تاکنـون۱3 کـودک بـه 
بـه   موقـت  صـورت 
خانـواده  هـای متقاضـی 

سـپرده شـده انـد.
 »فرشـته محمـدی« دربـاره جزئیـات ایـن طـرح  
می افزاید:کـودکان نوزاد تا ۶سـاله ای که شـرایط 
فرزند خواندگـی ندارند، مجهـول الهویه یـا دارای 
والدیـن و مراقبـان بـی صالحیـت هسـتند، بـا 

تاییـد بهزیسـتی و حکـم 
دادگسـتری بـا عنـوان 
»امین موقـت« به خانواده  
هـای خیر و مـورد اعتماد 
میهمـان  صـورت  بـه 

سـپرده مـی شـوند.
کارشـناس دفتـر فرزنـد 
کل  اداره  خواندگـی 
بهزیسـتی اسـتان اصفهـان  بـا اشـاره بـه اینکـه 
حضور ایـن کـودکان در کنار خانـواده هـا، امنیت 
اجتماعـی و روانی را بهتر و بیشـتر تامیـن می کند 
ادامـه می دهد: ایـن کودکان تـا زمانی کـه والدین 

آنهـا پیـدا یـا صاحـب صالحیـت شـوند، از مـدت 
۶ماه تا دو سـال نـزد خانـواده های خیر بـه صورت 
میهمان مـی ماننـد و اگر این مدت بیشـتر شـد به 
همان خانواده ها برای همیشـه سـپرده می شـوند.

کـودکان  تعـداد  اینکـه  بیـان  بـا  محمـدی 
از  بیـش  شـیرخوارگاه ها  در  بدسرپرسـت 
کـودکان بـی سرپرسـت اسـت، عنـوان مـی کند: 
بیـش از 85درصـد کـودکان در شـیرخوارگاه ها 
بدسرپرسـت هسـتند و بـر ایـن اسـاس، فرآینـد 
واگـذاری آنها بـه خانـواده ها بـه مراتب سـخت تر 
از کـودکان بی سرپرسـت اسـت. کارشـناس دفتر 
فرزندخواندگـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
اصفهان همچنین دربـاره تبعات اجـرای این طرح 
می گویـد: اگرچـه جدایـی فرزنـدان پـس از پایان 
مـدت فرزنـد خواندگی موقـت هم بـرای کودک و 
هم برای خانـواده بـه دلیل وابسـتگی ایجاد شـده 
بین آنها سـخت اسـت ولی ایجاد یـک محیط امن 
که بـه رشـد شـخصیتی و عاطفی کـودکان کمک 
بسـیاری مـی کند بـه مضـرات ایـن طـرح برتری 
دارد و خـود خانـواده ها هم بـا دانسـتن کامل این 
شـرایط اقدام بـه فرزندخواندگی موقـت می کنند.

محمـدی بـا بیـان اینکـه رضایـت خانـواده هـای 
اصفهانـی از ایـن طـرح خیلـی زیـاد اسـت و 
مراجعـان باالیی بـرای طـرح مراقبتی مشـارکتی 
شـیرخواران وجـود دارند، خاطر نشـان مـی کند: 
هم اکنون حـدود دو هـزار نفر متقاضـی، در انتظار 
 گرفتـن سرپرسـتی کـودک در اسـتان اصفهـان

 هستند.

 استقبال باالی خانواده های اصفهانی از اجرای طرح فرزندخواندگی موقت

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: ۱۰۶ پایگاه کمیته امداد در 
اســتان و ۶ جایگاه توزیع دام زنده و ذبح شرعی در شهر اصفهان 
 آماده دریافــت نذورات و قربانــی خیران در عید ســعید قربان

 است.
محمدرضا متین پور با بیان اینکه در سال گذشته مردم نیکوکار 

استان اصفهان ۶۰۰ میلیون تومان به شکل نقد، دام و گوشت به 
مناسبت عید قربان به نیازمندان کمک کردند، اظهار داشت: این 
نهاد امسال نیز برنامه هایی برای تســهیل مشارکت مردم در امر 
 خیر و احسان و قربانی در این روز فرخنده و مبارک در نظر گرفته

 است.

وی تمام دفاتر کمیته امداد اصفهان در سطح استان را در روز عید 
قربان از ساعت 8 تا ۱۹ فعال اعالم کرد و افزود: در شهر اصفهان و 
به منظور تسهیل در امر تهیه و ذبح گوسفند برای مردم نیکوکار 
اصفهان شش جایگاه توزیع دام زنده و ذبح شرعی تحت نظارت 

اداره کل دامپزشکی اصفهان بر پا می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
۱0۶ پایگاه کمیته امداد نذورات عید قربان را دریافت می کند

کارشناس دفتر فرزندخواندگی اداره کل بهزیستی استان در گفت وگو با »زاینده رود «مطرح کرد:

هم اکنون حدود دو هزار نفر 
متقاضی، در انتظار گرفتن 

 سرپرستی کودک 
 در استان اصفهان

 هستند

اخطار اجرایی
5/536 شماره: 2430/96 به موجب رای شماره 246 تاریخ 97/2/15 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید معماریان 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له علی داد رفیع 
زاده فرزند اله کرم به نشانی شاهین شهر خ فردوسی ک 18 غربی پ 33  و پرداخت نیم عشر 
دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:230720 شعبه 4 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

5/539 کالســه پرونده: 23/97 در خصوص پرونده کالسه 23/97 ارجاعی محکوم علیه 
آقای حبیب سلمانی نظر راس مهلت 3 روز از تاریخ ابالغ نظریه کارشناسی در صورت هر 
گونه مطلب نفیا یا اثباتا به اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر مراجعه 
نمایند.  م الف:227930  اجرای احکام شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)53 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/540  خانم شهناز خانم فتوحی السیبی دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست 
به کالسه  298/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احترام کوهی السیبی به شناسنامه 1 در تاریخ 1397/4/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک مادر به نام شهناز 
خانم فتوحی السیبی فرزند شیخ علی اکبر به، ش.ش 23 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 230470 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )127 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

5/541  شماره دادنامه: 296-1397/05/20 شماره بایگانی: 608/96 ش 2 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اردستان، خواهان: سید اسماعیل روحانی 
طباطبائی به نشانی اردستان خیابان 22 بهمن خیابان رسالت پالک 7، خوانده: نریمان اسد 
زاده جوقانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، قاضی شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه اعضا محترم شورا ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل رای صادر می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای  سید اسماعیل 
روحانی طباطبائی فرزند ســید حســین به طرفیت خوانده آقای نریمان اسد زاده جوقانی 
فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 323/000 تومان با احتساب هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی شورا با بررسی محتویات طرفین و مداقه 
در قرارداد فی ما بین طرفین نظر به اینکه برابر مفاد بند 5 ماده 6 قرارداد فی مابین پرداخت 
بدهی مربوط به قبوض خدماتی به عهده مستاجر می باشد لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 323/000 تومان بابت اصل خواسته به اضافه 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/24 تا زمان وصول 
محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صارده غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان می باشــد. م الف: 230514 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )260کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/542  آقای ابراهیم امیری ماربینی دارای شناسنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه  280/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرحوم حسن امیری ماربینی به شناسنامه 348 در تاریخ 82/11/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است یک همسر دائمی 

و 3 پسر و یک دختر: 1- فاطمه مختاری فرزند محمد به شماره شناسنامه 13 زوجه 2- زهرا 
امیری ماربینی فرزند حسن، ش.ش 731 فرزند 3- محمدرضا امیری فرزند حسن، ش.ش 
828 فرزند 4- ابراهیم امیری ماربینی فرزند حسن، ش.ش 13 فرزند 5- غالمرضا امیری 
ماربینی فرزند حسن، ش.ش 6 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 230511 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )161 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/543  کالسه: 53/97 دادنامه: 469 تاریخ دادنامه: 97/5/22  مرجع رسیدگی: شعبه دوم 
حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: زهرا مختاری فرزند اکبر به نشانی تیران 
رضوانشهر میدان آیت اله مطلبی، مجتمع مسکونی خیرین منزل علی مختاری، خوانده: علی 
رضا پارسانژاد به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده 
به پرداخت بدهی مقوم به هفتاد میلیون ریال) بابت ثمن دو دســتگاه کامپیوتر شخصی و 
یک دستگاه گوشی تلفن همراه( با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان اجرای کامل حکم، گردشکار: شورا با بررسی دعوی مطروحه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی خانم زهرا 
مختاری فرزند اکبر به طرفیت علیرضا پارسا نژاد ملقب به مجید به خواسته تقاضای صدور 
حکم محکومیت خوانده به پرداخت بدهی مقوم به هفتاد میلیون ریال )بابت ثمن دو دستگاه 
کامپیوتر شخصی و یک دستگاه گوشی تلفن همراه( با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت لغایت زمان اجرای کامل حکم با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی و عدم ارائه دالئل و مستندات کافی توسط خواهان لذا به استناد ماده 197 از قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به بطالن دعوی صادر و 
اعالم می نماید رای صادره مهلت بیست روزپس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی تیران است. م الف: 230608 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )234 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/544  شماره درخواست: 9710463740500009 شماره پرونده: 9509983741200351 
شماره بایگانی شعبه: 960570 شاکی: آقای ســعید امیدی هلیلی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان فریدونشهر عشایر چادرنشین گاوخفت، متهمین: 1- آقای ساالر کوچکی ململی 
فرزند غالم آقا 2- آقای محمد کوچکی ململی فرزند غالم آقا همگی به نشــانی اصفهان 
فریدونشهر منطقه عشایر نشین چاله کوپا، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه 
با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- ساالر 
کوچکی ململی فرزند غالم آقا 2 - محمد کوچکی ململی فرزند غالم هر دو اهل و ساکن 
عشایر کوپا دایر بر مشارکت در ســرقت تعزیری 11 راس دام و یا بزغاله ) که تعداد چهار 
راس آن را باز گردانده اند( دادگاه از توجه به شــکایت شاکی خصوصی آقای سعید امیدی 
هلیلی فرزند محمد که ابراز داشته است »از آقایان کوچکی شکایت دارم چون گوسفندان 
من را به تعداد یازده راس سرقت کرده اند و چهار تا را پس داده اند پارسال برج 3 در منطقه 
گاو خفت داخل توری کرده بودیم« و تحقیقــات پلیس و اظهارات گواه آقای جمعه هلیلی 
امیدی و آقای غالمرضا امیــدی هلیلی صفحه 10 و صفحه 11 پرونده که حاکی اســت 
متهمین چهار راس از احشام مســروقه را از طریق ایشان به شاکی استرداد نموده اند اتهام 
انتسابی را وارد دانســته و هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری )مستند به 
ماده 661 از قانون مجازات اسالمی باب تعزیرات( و استرداد هفت راس احشام مسروقه به 
شاکی )مستند به ماده 667 از قانون مجازات اسالمی باب تعزیرات ( محکوم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضا فرجه مزبور 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 228370 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر فریدو نشهر ) جزایی سابق( 

)315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/519  شماره دادنامه: 9709976794300465 شماره پرونده: 9709986794300046 
شماره بایگانی شعبه: 970046 خواهان: آقای امراله پارسا منش فرزند محمد علی با وکالت 
آقای احمد نصر اصفهانی فرزند حســین به نشــانی اصفهان خیابان طیب نبش میرداماد 
مجتمع مهتاب 7 طبقه دوم واحد 9، خوانده: آقای رضا لطفی فرزند حسین به نشانی مجهول 

المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای امراله پارسامنش فرزند محمد علی با وکالت آقای احمد نصر 
اصفهانی به طرفیت آقای رضا لطفی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک 
شماره 500515 به عهده بانک ملی به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ارائه ننموده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت خواســته و 415/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
گواهی  عدم پرداخت چک 78/4/28 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 224067 شــعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/520 کالســه پرونده 960886شــماره دادنامه: 97/3/29-9709976795100187 
مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید قدیری به نشانی 
اصفهان خ آتشگاه خ زیتون ک 30 منزل محمد علی قدیری،  خواندگان: 1- رسول نصری 
نصرآبادی 2- حسن هاشــمی زاده درچه ای هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال، 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 و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید 
قدیری به طرفیت آقایان 1- رسول نصری نصرآبادی 2- حسن هاشمی  زاده درچه ای به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس مدل 84 به 
شماره انتظامی 13-161 ن 38 مقوم به 90/000/000 ریال به شرح دادخواست و ضمائم 
تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و مالحظه قرارداد مبایعه 
نامه عادی مورخ 96/12/7 و احراز رابطه قراردادی فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول 
و پاسخ استعالم شماره 1413/6/3861 مورخ 96/12/7 و احراز مالکیت خوانده ردیف دوم 
و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرســی حاضر نشده و دفاعی به عمل 
نیاورده اند شــورا دعوی خواهان را محمول به صحت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد 10، 219، 222 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودروی موضوع دعوی به نام خواهان را 
صادر و اعالم می نماید ودر خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف اول نظر به عدم مالکیت 
نامبرده نسبت به خودرو مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در حاکم حقوقی اصفهان خواهد 
بود . م الف:224050 شعبه 26  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )327 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/521 کالسه پرونده 95-1370 شماره دادنامه: 9609976805301736 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق کارآفرینی امید اصفهان به 
نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم حدیث حاتمی به نشانی خ شریعتی غربی 
نرسیده به چهار راه پلیس ســاختمان ایران زمین ط 5 واحد 109،  خواندگان: 1- مهتاب 
مرادی 2- عیسی صالحی 3- مجید فروغی فر همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 20/801/374 ریال بابت قرارداد وام به انضمام مطلق خســارات، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی صندوق کارآفرینی امید اصفهان به 
نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم حدیث حاتمی به طرفیت خانم مهتاب مرادی 
و آقایان عیسی صالحی و مجید فروغی فر به خواسته مطالبه مبلغ 20/801/374 ریال بابت 

اصل بدهی و جریمه تاخیر به انضمام خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر 
تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول خانم مهتاب مرادی اقدام 
به دریافت وام طی قرارداد شــماره 8250563 به مبلغ 10/000/000 ریال نموده و سایر 
خواندگان ضمانت پرداخت اقساط را نموده اند ولیکن از پرداخت بدهی استنکاف نموده اند 
علی هذا شــورا با توجه به محتویات پرونده و مالحظه قرارداد پرداخت تسهیالت مالی که 
به امضا خوانده ردیف اول به عنوان دریافت کننده تســهیالت و سایر خواندگان به عنوان 
ضامن رسیده است و با توجه به پاسخ استعالم واصله از صندوق کارآفرینی امید که اعالم 
نمود خوانده ردیف اول مبلغ ده میلیون ریال وام دریافت نموده و مبلغ 1/588/155 ریال از 
اقساط خود را پرداخت نموده و مبلغ 8/411/812 ریال از اصل وام را پرداخت ننموده و جریمه 
تاخیر در پرداخت نامبرده مبلغ 12/389/562 ریال به استناد ماده 52 دستور العمل اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال صندوق نامبرده می باشــد و با توجه به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیل و مدرکی دال بر پرداخت بدهی 
ارائه نکرده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 10-219 الی 225، 
228، 230  قانون مدنــی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربــا و قانون نحوه وصول 
مطالبات بانک ها مصوب 1368 و ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
1363 ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی 
مجاز مصوب 1381 ماده 18 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک 
الوصول موسسات اعتباری مصوب 1386 ماده 1 قانون اعطای تسهیالت بانکی مصوب 
1386 حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 20/801/372 ریال 
بابت اصل خواسته و 735030 ریال هزینه دادرســی و 120000 ریال هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق ماده 52 دستور العمل 
مذکور از تاریخ 96/4/27 لغایت وصول که محاسبه آن برعهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل  
واخواهی در این شــعبه و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:224048 شــعبه 53  مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان )527 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/210 شماره ابالغنامه: 9710106836603385 شماره پرونده: 9709986836600284 
شماره بایگانی شعبه: 970314  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
اکبر رحیمی، خواهان  سلیمه کریمی دادخواستی به طرفیت  خوانده اکبر رحیمی به خواسته 
طالق  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر(- حدفاصل چهار باغ باال 
و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 202(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986836600284 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/31 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:231093 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید قدوسی( )164 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/513 شماره: 2132/96 به موجب رای شماره 376 تاریخ 97/2/26 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سید عباس 
موسوی ریزی فرزند سید نعمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
2/285/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له حامد الله زار فرزند حسن به نشانی خمینی شهر خ بلوار جمهوری  خ شهید یزدانی 
ک گلستان پ 1 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:229771  شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(

سمیه مصور
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مورینیو:
 اشتباهات بزرگی داشتیم 

و جریمه شدیم
هفته دوم لیگ برتر انگلیس بــا برگزاری یک 
مسابقه ادامه یافت که 
منچســتر  آن  در 
یونایتــد با نتیجه 
سه بر دو در خانه 
برایتون شکســت 
»ژوزه  خــورد. 
مورینیو،« ســرمربی 
منچســتر یونایتد بعــد از این دیــدار گفت: 
اشتباهاتی در این دیدار داشــتیم که جریمه 
شدیم و شکست خوردیم. بعضی وقت ها تیم ها 
اشتباهاتی دارند ولی شکست نمی خورند ولی 
ما وقتی اشتباه می کنیم شکست می خوریم. ما 
در نیمه نخست تالش زیادی کردیم و در نیمه 
دوم هم تالش کردیم؛ ولی اشتباهات زیادی که 
داشــتیم و گل های که دریافت کردیم، اعتماد 
به نفس را از تیم ما گرفــت و به تیم بهتر یعنی 
برایتون اعتماد به نفس داد.او در ادامه گفت: من 
اصال انتظار این اشــتباهات بزرگ را نداشتم. 
درباره اشتباهات کوچک صحبت نمی کنم بلکه 

درباره اشتباهات بزرگ صحبت می کنم. 

 کنایه سنگین »کواچیچ« 
به سرمربی سابق رئال مادرید

متئو کواچیچ به دنبال انتقــال از رئال مادرید 
بــه چلســی می گوید: 
او ســرمربی را پیدا 
کــرده که بــه او 
اعتقــاد دارد. این 
بازیکن 24 ســاله 
در بازی شب شنبه 
مقابل آرســنال برای 
اولین بار در ترکیب چلســی حضور داشــت و 
برتری برابر توپچی های لندنی را جشن گرفت.

کواچیچ بــه Sport Klub TV گفت: »من از 
پیروزی خوشــحالم، مهم ترین چیز این است 
که تیم ما خوب بازی کرد. احساس خوبی دارم؛ 
خوب کار می کنم و بهبود می یابم. پس از ســه 
سال نیمکت نشینی در رئال مادرید این برای 
من اهمیت داشت که تیم و سرمربی را پیدا کنم 
که مرا می خواهند و این در چلسی اتفاق افتاد. 
باشگاهی که من را می خواست و سرمربی آن به 
من اعتماد دارد. این تنها چیزی است که به آن 

نیاز دارم.«

 شوخی سنگربان کیه وو 
با »رونالدو«

کریستیانو رونالدو نخســتین بازی رسمی خود 
را با پیراهــن یوونتوس 
تجربه کرد.یوونتوس 
در هفته نخســت 
رقابت های ســری 
مصــاف  بــه   A
»کیه وو«رفــت که 
این دیدار با پیروزی سه 
بر دو بیانکونری ها به پایان رسید. در دقایق پایانی 
بازی، رونالدو برخورد تندی با سنگربان یوونتوس 
داشت که باعث شکستگی بینی او در این مسابقه 
شد. »استفانو سورینتو« دروازه بان کیه وو بعد از 
مرخص شدن از بیمارستان به ستایش از رونالدو 
پرداخت و البته شوخی هم با او داشت.سنگربان 
کیه وو، اظهار کرد: رونالدو معموال برای گلزنی به 
دنبال اشتباهات مدافعان حریف است اما او این بار 

به سراغ من آمد و از خجالتم در آمد. 

 تاریخ سازی »مسی« 
در بارسلونا ادامه دارد

ســال ها همیشــه می گذرند و همه مســن تر 
می شــوند؛ امــا درباره 
»لیونــل مســی« 
این طور بــه نظر 
می رسد که شرایط 
برعکــس عمــل 
می  کنــد و هرچــه 
بیشتر می گذرد او بهتر 
می  شــود! یک فصل دیگر و دوباره درخشــش 
و یکه تازی ســتاره آرژانتینی در بارســلونا؛ او 
بازیسازی می  کند، پاس گل می دهد، گل می زند 
و هرکاری که برای تیم مهم باشد انجام می دهد. 
حاال هم تبدیل به اولین بازیکن شده که در قرن 
2۱ توانسته در ۱۵ دوره پشت سر هم لیگ گل 
بزند.ستاره اهل روســاریو روز به روز رکوردها را 
بیشتر پشت سر می گذارد و کتاب رکوردهایش 
دیگر نزدیک به پر شدن اســت. همین چندی 
پیش بود که توانســت ۵ هزارمین گل را برای 
بارســلونا بزند و حاال به رکــورد ۶ هزار گل هم 
رسیده است.آماری فوق العاده برای لیونل مسی 

که فعال ۳۱ سال سن دارد.

دست پرچمدار ایران از مدال کوتاه ماند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»جاناتان بالوتلی« مهاجم 29 ساله برزیلی بعد از پشت سر گذاشتن 
تست های پزشکی رسما به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پیوست و 
قرارداد خود را با این تیم به ثبت رساند.بالوتلی پیش از در تیم »بوسان 
آی پارک« کره جنوبی حضور داشت. این مهاجم برزیلی که متولد 
ریودوژانیرو است به همراه تیم وردار مقدونیه در لیگ اروپا و چمپیونز 
لیگ بازی کرده و موفق به گلزنی به »دینامو زاگرب« نیز شده است.

بالوتلی؛ خرید جدید صنعت 

»حسین طیبی« ملی پوش فوتسال کشورمان قرارداد خود را با تیم 45
»غیرت« قزاقستان به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.طیبی که 
به تازگی همراه با مس سنگون قهرمان جام باشگاه های آسیا شده 
بود، با پیشــنهادهایی از دو تیم خوب اسپانیایی هم روبه رو شده 
بود؛ اما در نهایت قرارداد خود را با غیرت تمدید کرد.طیبی همراه 

با غیرت به دنبال موفقیت های بیشتر است.

طیبی قراردادش را با تیم غیرت تمدید کرد

15

واکنش یحیی به کلیپ جنجالی
انتشار کلیپی از سوی »ساشا سبحانی« پسر سفیر 
پیشین ایران در ونزوئال که به مردم گفته بود: »کار 
کنید و پــول در بیاورید و اگر نمــی توانید، بروید 
بمیرید«، سر و صدای زیادی در فضای مجازی به 
پا کرد و حتی باعث شد که چهره های ورزشی هم 
به این موضوع واکنش نشــان دهند. البته این بار 
خبری از »علی کریمی« یا »مسعود شجاعی« که 
دغدغه های غیرفوتبالی هم دارند، نیســت و نوبت 
سرمربی پدیده رسیده که عکس العملش به کلیپ 
منتشرشده را رسانه ای کند. خبر ورزشی با اشاره 
به این ماجرا نوشت که  »یحیی گل محمدی« در 
واکنش به صحبت های جنجالی آقازاده! با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: »به لطف 
تو و امثال تو، جونی بــرای ملت نمونده که بخوان 
بمیرن! تنها دلخوشــی و امیــدواری مردم دیدن 

نابودی شماست.«

 دعوت نامه فدراسیون 
برای بازگشت سردار

فدراســیون فوتبال، مشــغول هماهنگی حضور 
لژیونرها در اردوی تیم ملی است. »سردار آزمون« 
بعد از جام جهانی از تیم ملــی ایران خداحافظی 
کرد. در همین حال شایعات زیادی شنیده می شود 
مبنی بر اینکه اگــر »کارلوس کی روش« بماند، او 
هم برمی گردد. فدراســیون فوتبال هم از همین 
حاال مشغول هماهنگی کارهای اردوی 9 شهریور 
تیم ملی است. آنها به باشگاه روبین کازان هم برای 
حضور سردار در تیم ملی نامه فرستاده اند که نشان 

می دهد آنها خداحافظی او را جدی نگرفته اند. 

مامه تیام؛ 
 به خاطر خانواده ام 

به امارات آمدم
»مامه بابا تیام« مهاجم ســنگالی باشگاه عجمان 
امارات که در ابتدای فصل جدید از استقالل جدا 
شده، مدعی شد به خواست خانواده اش به امارات 
رفته است. مامه تیام گفت: »بعد از آنکه به همراه 
خانواده ام برای انجام مســابقه اســتقالل مقابل 
العین به امارات ســفر کردیم همســرم عالقه مند 
شد تا در این کشور زندگی کنیم. من هم با توجه 
به خواست همســرم تصمیم گرفتم به یک باشگاه 
اماراتی بپیوندم. حضور در فوتبال امارات برای من 
دوران تازه ای را آغاز می کنــد و با توجه به قرارداد 
دو ســاله ای که با باشــگاه عجمان امضا کرده ام، 
امیدوارم به تمــام اهداف و خواســته های خودم 
برسم. در اســتقالل موفق به زدن ۱2 گل در ۱۳ 
مسابقه شدم که آمار بسیار خوبی است. می خواهم 
این روند موفق را در امــارات دنبال کنم. از اعتماد 
مسئوالن باشگاه عجمان متشکرم و می خواهم یک 

فصل موفق و خوب را در کنار هم سپری کنیم.«

علیپور تکذیب کرد؛ 
لژیونر نمی شوم

»علی علیپور« خبر خوبی بــرای »برانکو« دارد. 
در شرایطی که شایعه شده مهاجم قرمزها و آقای 
گل فصل گذشــته لیگ به دنبال لژیونر شدن در 
نیم فصل اســت، او این خبر را تکذیــب کرده و به 
فارس گفت: »یکی از آشــنایان بــه من گفت که 
خبر لژیونر شدن من منتشر شده؛ اما جالب است 
که خودم از آن خبــر ندارم!  برخــی  می خواهند 
با این حرف ها برایم حاشیه بســازند. چطور قرار 
اســت لژیونر شــوم وقتی خودم از آن بی خبرم. 
برخی ها هرگاه که می خواهند برایم حاشیه درست 
کنند از این حرف ها می زنند. همه تمرکز من روی 
پرسپولیس است.« در صورتی که جدایی علیپور 
منتفی شده باشد، باید دید قرمزها »ایمن حسین« 
را به چه دلیلی جذب خواهند کرد؛ چون این تیم 
عالوه بر علیپور و منشا و نعمتی، از نیم فصل دوم 
مهدی شــریفی را هم به عنوان مهاجم در اختیار 

خواهد داشت.

در حاشیه

پیشخوان

 برنــد کشــتی ایــران 
 چــراغ اول را روشــن کرد؛ 
حســن یزدانی جهان پهلوان 

جدید ایرانی

 دست پرچمدار ایران
 از مدال کوتاه ماند

 در فینــال تفنــگ بــادی ۱٠ متر »الهــه احمــدی« هفتم و 
»آرمینا صادقیان« چهارم شــدند. احمــدی و صادقیان بانوان 
»تیرانداز« ایرانی به فینال رشــته تفنگ بادی ۱٠متر راه یافته 
بودند. در فینال این رقابت ها پرچمدار کاروان ایران در رده هفتم 
قرار گرفت. آرمینا صادقیان، کم سن و سال ترین عضو کاروان در 
حالی که تا دقایق پایانی شانس مدال بود، به عنوان چهارم رسید.

در این رقابت ها چین اول، کره دوم و مغولســتان سوم شد.این 
نتیجه در حالی به دست آمد که همه انتظار داشتند الهه احمدی 

به مدال دست پیدا کند.

 پایان کار سوارکار ایرانى 
با رتبه دوازدهم 

رقابت های »درساژ« بازی های آسیایی »جاکارتا« آغاز شد.در 
این رقابت 27 اسب ســوار حضور داشتند و »لیتا سهیال سهی« 
ورزشکار کشورمان، نخستین اسب سواری بود که کار خود را در 
درســاژ آغاز کرد. در پایان او موفق شد به امتیاز ۶۶/4۶٠ دست 
یابد.در ادامه، سایر اســب ســوارها به فاصله زمانی 9 دقیقه از 
یکدیگر، در درساژ شرکت کردند. ســه وقفه سی دقیقه ای که 
در برنامه مسابقه گنجانده شــده بود، سبب شد که رقابت های 
مقدماتی تا ساعت ۱۳:۳٠ به درازا بکشد.با پایان این مرحله، اسب 

سوار ۵2ساله کشورمان عنوان دوازدهم را کسب کرد.

 صعود کبدی بانوان
 به دور بعدی قطعى شد

تیم ملی »کبدی« بانوان کشــورمان با برتری مقابل بنگالدش 
صعودش را به دور بعدی مسابقات مسجل کرد.

تیم ملی کبــدی بانوان کشــورمان در دومین دیــدار خود در 
مسابقات آســیایی مقابل بنگالدش با نتیجه 47 بر ۱9  برتری 
رسید.نیمه نخســت این دیدار 2۵ بر ۸ به ســود ایران به پایان 

رسیده بود.
تیم ایران  امروز و از ساعت ۱۱ به وقت محلی به مصاف چین تایپه 
می رود.تیم ایران به دنبال صدرنشینی است و می خواهد مانند 

دو بازی گذشته با تمام قوا به مصاف چین تایپه برود.

 به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر 
جدایی احســان حاج صفی از تیم 
المپیاکــوس یونــان، زمزمه های 
بازگشــت کاپیتان تیم ملی ایران 
در رقابت های جام جهانی 2٠۱۸ 
روســیه به تیم سپاهان به گوش 
می رســد تا این بازیکن که چند 
سال پیش راهی اروپا شد، دوباره 

برای تیم سابقش به میدان  رود.
پس از اینکه مدافــع چپ تیم ملی 
ایران در جام جهانی از فهرست اروپایی 
المپیاکوس خارج شد، برخی از رسانه های 
یونانی مدعی شدند که این بازیکن دیگر در 
این تیم جایــی ندارد و او  از جمــع بازیکنان 
»پدرومارتینز« خارج می شــود. این رسانه ها 
در اخبار تکمیلی خــود از توافق حاج صفی با 
تیم آینده اش هم خبر دادند و باشگاه سپاهان را 
به عنوان مقصد بعدی  او معرفی کردند؛ خبری که 
با تایید رســانه های داخلی نیز همراه شد به طوری 
که گفته شده از آنجایی که قلعه نویی نظر مثبتی روی 
حاج صفی دارد، باشــگاه اصفهانی از همان دقایق اولیه 
انتشــار خبر جدایی کاپیتان تیم ملــی از المپیاکوس 
پیگیر مذاکرات برای بازگشــت او به نصف جهان  بوده 
اند؛ چرا که احســان حاج صفی از آن دست بازیکنانی 
اســت که امیر قلعه نویی اعتقاد خاصی به توانایی های 

او دارد. ملی پوش چپ پای ایران در دو قهرمانی که ژنرال 
با ســپاهان در لیگ برتر به ثبت رســاند یکی از کلیدی 
ترین مهره های او قلمداد می شــد، تا 
جایی که بعد از کوچ این مربی به 
تراکتورســازی نیز شاگرد خود را 
به بهانه خدمت ســربازی با خود 
به تبریز برد و همواره تمایل زیادی 
برای همکاری دوباره با او در تیم های تحت 

هدایت اش داشته است.
در همین رابطه مدیر عامل باشگاه سپاهان هم در گفت و 
گو با ایلنا از احتمال بازگشت حاج صفی به این تیم خبر داد 
و گفت به دنبال تامین بودجه برای جذب او هستیم.اگرچه 
احسان حاج صفی هنوز تصمیمی برای ترک اروپا نگرفته 
و از پاسخ به این پیشنهادات طفره می رود ولی به نظر می 
رسد که  پیشــنهاد ســپاهانی ها به قدری وسوسه انگیز 
 بوده که می توان او را کاپیتان ایــن تیم در لیگ هجدهم

 دانست .
قرارداد حاج صفی با سپاهان برای فصل 94، ۱/7میلیارد 
تومان بوده،  او در مقطعی راهی تیم اف اس وی فرانکفورت 
شد و در بازگشت به سپاهان با این تیم قراردادی در حدود 
2/2 میلیارد تومان بســته که اگر به یونان نمی رفت و در 
سپاهان به فوتبالش ادامه می داد، قراردادش به 2/۶میلیارد 
هم می رسید؛ اما احســان در آن مقطع تصمیم گرفت به 
جای پول، بازگشــت به فوتبال اروپا را انتخــاب کند و با 
قراردادی نزدیک به 9٠٠ میلیون تومان راهی پانیونیوس 
شد و حاال اگر قرار باشــد دوباره به سپاهان بازگردد قطعا 
جذب او برای اصفهانی ها، رقمی بیش از 2 میلیارد هزینه 

خواهد داشت. 
اگر این انتقال صورت بگیرد، مطمئنــا بزرگ ترین جابه 
جایی تابستان فوتبال ایران به نام سپاهان رقم می خورد و 
بی شک با حضور احسان حاج صفی در جمع سپاهانی ها 
امیر قلعه نویی مهره ای را در اختیار خواهد داشت که می 
تواند راه قهرمانی را برای او در بازگشت به جمع زردپوشان 

هموار کند.

حاج صفی در راه اصفهان
راه قهرمانی برای سپاهان هموار می شود؛

 شاهکار یزدانی و کریمی 
در آسیا؛ جاده طالیی ایران باز 

شد

کریمی و یزدانی روز اول 
کشتی ایران را روسفید کردند، 

نام: حسن؛ شهرت: طال 

واکنش سرمربی ذوب آهن به صحبت های »ویسی«
صحبت های »عبدا... ویسی« سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در کنفرانس خبری بعد از بازی  تیمش 
مقابل پرسپولیس و دفاع عجیب او از شیوه بازی دفاعی تیمش)ویسی اعالم کرد که تیم ملی هم در جام 
 جهانی با همین شــیوه بازی کرده(، با واکنش سرمربی ذوب آهن و دســتیار سابق کی روش مواجه شد. 
»امیــد نمــازی« در بخشــی از گفت وگویــش با خبرگــزاری فــارس دربــاره این موضــوع گفت: 
»شــاید این فوتبــال دفاعــی الگوبــرداری از تیــم ملی باشــد امــا از یک نکتــه نباید غافل شــد 
اینکــه در لیگــی کــه ۳٠ هفتــه دارد بــازی دفاعــی و الگوبــرداری از تیــم ملــی نمی توانــد 
درســت باشــد؛ زیرا تیم ملی فقط ســه بــازی در جــام جهانــی دارد و حساســیت هر بــازی تیم 
 ملی در جام جهانــی ۱٠ برابر لیگ برتــر ایران اســت. بنابراین مقایســه تیم ملی و لیــگ برتر ایران 

اشتباه است.«

سفر برای حذف نشدن؟
مدیرعامل و معاون ورزشی باشگاه استقالل در شرایطی یکشنبه شــب عازم مالزی شدند که سایت باشگاه 
استقالل به این نکته اشــاره کرده که فتحی قرار است در جلســات خود با مدیران AFC در خصوص شرایط 
حضور استقالل در آسیا و پیگیری دریافت مجوز حرفه ای ســازی رایزنی کند. موضوعی که از دید خراسان 
ورزشی یک اتفاق فوق العاده مهم و حیاتی برای استقالل محسوب می شود. به نوشته این روزنامه، احتماال باز 
پای حذف نمایندگان ایران به خصوص اســتقالل در میان است، باشگاهی که هنوز موفق به تسویه حساب با 
انبوه طلبکارانش نشده است. استقالل پیش از این هم در خطر حذف از لیگ قهرمانان قرار داشت که با کمک 
وزارت ورزش، مشکل آبی ها حل شد. البته نگاه خوش بینانه هم این است که فتحی پس از رایزنی با مسئوالن 
 ای اف سی برای دریافت پاداش باشگاه استقالل به کوآالالمپور رفته تا با 4۸٠  هزار دالری که به ایران می آورد، 

بدهی ها را تا نهم شهریورماه تسویه کند.

نگاه بدبینانه به 
ماجرای احسان

نکته مهم خبر بازگشت احتمالی 
احسان به ایران و سپاهان، واکنش 
کی روش به این ماجراســت؛ البته 
کــی روش بعــد از عقد قــرارداد 
شــجاعی و دژاگه با تراکتورسازی 
واکنشــی نشــان نــداد و فقــط 
خبرگزاری مهر در تحلیلی مدعی 
شد که سرمربی تیم ملی به خاطر 
آنکــه تراکتورســازی تبدیل به 
رقیبــی جدی برای پرســپولیس 
یا بهتر بگوییم تیم برانکو شــود، 
با حضور ایــن دو بازیکن در تبریز 
مخالفت نکــرده؛ اما بعید اســت 
کــی روش چنین نظــری درباره 
حاج صفی داشــته باشــد چرا که 
از یک طرف سن و ســال احسان 
طوری است که بر خالف شجاعی 
و دژاگه،بعد از جام ملت ها می تواند 
باز هم تیم ملی را همراهی کند و 
از طرف دیگر ســرمربی سپاهان 
یکی از مخالفان سرشــناس کی 
روش اســت؛ البته که اگر قرار بود 
کی روش اختالفات شخصی اش 
را مالک قرار دهد آن وقت مهدی 

ترابی به پرسپولیس نمی رفت.
 این قضیه را می تــوان از یک بعد 
دیگر هم دید. اینکه برخالف ادعای 
مسئوالن فدراسیون فوتبال مبنی 
بر اینکه کــی روش در جام ملت ها 
سرمربی تیم ملی خواهد بود، کی 
روش هنوز تصمیمی برای بازگشت 
به ایران و تمدید قراردادش نگرفته 
و شــاید اصال خبری از بازگشت او 
به ایران نباشــد که همین موضوع 
می توانــد دلیلی برای بازگشــت 
بازیکنان شاغل در اروپا به فوتبال 

ایران باشد.

سمیه مصور



بازگشت ساعات کاری ادارات استان به روال 
عادی

پیشنهاد سردبیر:

خبر

عکس خبر

چهره

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان خبر داد:

بازگشت ساعات کاری 
ادارات استان به روال عادی

اســتانداری اصفهان با صدور اطالعیه ای، از 
بازگشت ساعات کاری ادارات استان اصفهان 

به روال عادی خبر داد.
با صدور اطالعیه ای از سوی معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری 
اصفهان، ســاعات کار دســتگاه های اجرایی 
استان از روز اول شهریورماه به روال عادی باز 

خواهد گشت.
در اطالعیه معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع اســتانداری اصفهان آمده است: 
پیرو برنامه ریــزی قبلی در خصــوص تغییر 
ساعات اداری در راستای کاهش مصرف انرژی 
و با توجه به رفع بخشــی از نگرانی ها در مورد 
قطعی برق، ســاعات کار اداری استان از اول 
شهریورماه سال جاری )شنبه تا چهارشنبه( 
از ساعت 7 لغایت 14:30و روزهای پنجشنبه 

از ساعت 7 لغایت 13:30 تعیین  می شود.
گفتنی اســت:با توجه به لــزوم صرفه جویی 
در مصــرف برق، در بخشــنامه ای از ســوی 
اســتانداری اصفهان، ســاعات کاری ادارات 
استان از تاریخ 23 مردادماه به ساعت 6:30 تا 

13:30 تغییر یافته بود.

 برگزاری نماز عید قربان 
به امامت آیت ا... مهدوی

نماز »عید ســعید قربان« فردا رأس ســاعت 
7:30 صبــح بــه امامت حضــرت آیــت ا... 
»سیدابوالحســن مهــدوی« نماینــده مردم 
اصفهــان در مجلس خبــرگان رهبــری در 
 مصالی بــزرگ امــام خمینــی )ره( برگزار 

می شود.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:
برگزاری نخستین آزمون فنی و 
حرفه ای سربازان سپاه اصفهان

جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( گفت: 
اولیــن آزمــون ادواری فنی و حرفــه ای کارکنان 
وظیفه سپاه صاحب الزمان)عج( در سال۹7 برگزار 
شد. ســردار »مجتبی فدا« اظهار کرد: اولین دوره 
آزمون های مهارت آموزی فنــی حرفه ای کارکنان 
وظیفه ســپاه صاحب الزمان)عج( در ســال ۹7 در 
راستای مطلوب سازی زمان خدمت سربازی و ابالغ 
ستاد کل نیروهای مســلح و همچنین تاکید مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه سربازان در طول دوره  
خدمت سربازی نسبت به مهارت آموزی با آموزش 
حداقل یکی از مهارت های زندگی و فنی اقدام کنند، 
برگزار شد. جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
افزود: در سال گذشته نیز طی ســه مرحله آزمون 
های ادواری برگزار شد و به 175 نفر از بین شرکت 
کنندگان که نمره قبولی کســب کردند گواهینامه 
های فنی حرفه ای اهدا شد. وی تصریح کرد: امروز 
نخستین دوره آزمون های ادواری سال جاری در سه 
حوزه امتحانی در اصفهان از جمله ستاد سپاه صاحب 
الزمان)عج(، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین)ع( 
و گروه موشــکی 15 خرداد برگزار شد و سایر حوزه 
های امتحانی نیز در شهرستان ها بود که با همکاری 
و مشارکت و مساعدت سازمان فنی حرفه ای در دو 
طیف در حال اجراســت. وی افزود: طیف اول نیرو 
هایی هســتند که مهارت های الزم را دارند که پس 
از شرکت در آزمون های علمی و عملی مدرک فنی 
حرفه ای را دریافت می کنند و طیف دیگر نیرو هایی 
که مهارت خاصی ندارند و پس از ثبت نام بر اساس 
عالقه مندی بــا تجهیز محیط هــای کارگاهی در 

دوره های آموزشی شرکت خواهند کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان با اعالم بی اطالعی از میانگین 
سنی مدیران استان، گفت: تا پایان 355 پروژه 
ناتمام و نیمه تمام دولتی اســتان اصفهان به 
ارزش پنج هــزار میلیاردتومان  باید به مردم 

واگذار شود.
»نعمــت ا... اکبری« در جمع خبرنــگاران پیرامون 
برپایی »جشــنواره شــهید رجایی«، با بیان اینکه 
متاسفانه استان اصفهان از شرایط مطلوبي در فضاي 
کسب و کار برخوردار نیست، اظهار کرد: در جشنواره 
شهید رجایي به دنبال این هستیم که آیا گام هاي الزم 
را در راستاي بهبود فضاي کسب و کار برداشته ایم یا 
خیر؟ با این وجود در کشــور به دنبال تراکم زدایي و 

تمرکز زدایي هستیم.
وي درخصوص نحوه اجراي قانون منع به کارگیري 
بازنشســتگان در اســتان گفت: این قانــون جزو 
تکالیف دولت اســت و مطابق آمار رســمي 1100 
 نفر در کشور مشــمول این قانون برای بازنشستگی

 هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ایســنا مبني بر اینکه 
میانگین سني مدیران استان چقدر است؟ گفت: از 

میانگین سني مدیران استان اطالعي ندارم.
وي در خصوص کوچك سازي و چابك سازي دولت 
و استخدام هاي جدید در استان، اظهار کرد: رویکرد 
چابك سازي و بهره گیري از نیروي انساني شایسته، 
کمتر است و دولت تنها به دنبال ایجاد فرصت شغلي 

است.
اکبری با بیان اینکه در سال جاری بیشترین جذب 
نیروی انسانی و استخدام در آموزش و پرورش استان 
اصفهان است، تاکید کرد: در سال جاري بیش از ٨50 
نفر در آموزش و پرورش استان استخدام خواهند شد.

وي با بیان اینکه مطابق تبصــره 1۹ و تکلیف آن به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تا پایان امسال باید 
355 پروژه ناتمام و نیمه تمام دولتی را به مردم واگذار 
کنیم، اظهار کرد: ارزش این طرح ها پنج هزار میلیارد 
تومان بوده و قرار است به سرمایه گذاران پروژه هایی 
که صالحیت و صرفه اقتصادی ندارند، تسهیالت ویژه 

پرداخت شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در کشور 70 هزار پروژه قابل واگذاری 
وجود دارد کــه 10 درصد آن ملــی و ۹0 درصد آن 
استانی است، گفت: نزدیك به چهار هزار پروژه ناتمام 

و نیمــه تمام در اســتان 
اصفهان است که باید مردم 
را نسبت به سرمایه گذاری 

این طرح ها تشویق کرد.
وی افــزود: ٨65 هــزار 
حجــم  میلیاردتومــان 
ســپرده های مــردم در 
بانك های کشور قراردارد 

که 5 درصد آن در اصفهان است؛ بنابراین برای جذب 
این سرمایه ها باید اعتماد مردم را جلب کرد.

اکبری یادآور شــد: در بودجه ســال جاری دولت 
در حوزه آب و در بخش ســاخت »ســد تونل سوم 
کوهرنــگ« 34 میلیارد تومان کمــك بالعوض به 

سرمایه گذار آن پرداخت خواهد کرد.
وی دربــاره  بودجــه اســتان در پایان ســال مالی 
)شهریور(، اظهار کرد: دولت در سال جاری ٨1 درصد 
اعتبارات بخش آب را به استان اصفهان ابالغ کرده که 
بیشترین سهم مربوط به تونل سوم کوهرنگ با ٨1 

درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 

با بیان اینکه تا پایان سال 
مالی ۹6 معادل 4٨ درصد 
بودجــه عمرانــی و 110 
درصد بودجه جاری استان 
اصفهان تخصیــص داده 
شد، افزود: سهم اعتبارات 
عمرانی، دو هــزار و 100 
میلیاردتومان و اعتبارات 

جاری حدود 600 میلیارد تومان است.
معرفی پنج دستگاه برتر استان در جشنواره 

شهید رجایی
وی در ادامــه در خصوص برپایی بیســت و یکمین 
دوره جشنواره شهید رجایی اصفهان، اظهار کرد: این 
جشنواره همه ساله در کشــور و اصفهان برگزار می 
شود که سابقه آن در کشور 14 سال و در اصفهان 21 
سال است. اکبری با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی 
چهارم شهریور ماه مصادف با »روز کارمند« برگزار 
خواهد شــد، افزود: در این جشنواره از دستگاه های 

اجرایی و کارمندان برتر تقدیر خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه 70 دستگاه استان اصفهان در 

پنج گروه و براساس 6 برنامه و هشت محور در شاخص 
عمومی و اختصاصی مشخص در این جشنواره مورد 
بررسی قرار گرفته اند، تصریح کرد: در این جشنواره 
از پنج دستگاهی که بیشترین نمره را در شاخص های 
عمومی و اختصاصی کسب کرده اند، تقدیر می شود؛ 
همچنین دو دســتگاهی که بیشــترین تغییر را در 
شاخص های مثبت خود داشتند، معرفی خواهند شد.

دبیربیست و یکمین جشنواره شهید رجایی ادامه داد: 
برای نخستین بار در جشنواره امسال از دستگاه های 

اجرایی شهرستان ها نیز تقدیر می شود.
وی یادآور شــد: شــاخص هــای عمومــی برای 
جشنواره شامل شفافیت و ســالمت اداری، صیانت 
از حقوق شهروندی، بهبود فضای کسب و کار، دولت 

الکترونیك، پاسخگویی و ... است.
اکبری تاکید کرد: براســاس ارزیابی هایی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، پنج دستگاهی که بیشترین 
رتبه و پنج دستگاهی که پایین ترین رتبه را کسب 
کرده انــد به مدیریت اســتان معرفی می شــوند و 
به طورقطع به مدیرانی که کیفیت الزم را در سازمان 

خود نداشته اند، تذکر داده خواهد شد.

استخدام 850 نفر در آموزش و پرورش استان
  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح کرد:   

نزدیک به چهارهزار پروژه نیمه 
تمام در استان اصفهان است که 

باید مردم را نسبت به سرمایه گذاری 
این طرح ها تشویق کرد
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مفاد آراء اصالحی
5/332 آگهي موضوع ماده سه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    
نظر به صــدور آراء صادره هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
1-راي شماره 18694 مورخ 94/11/06 هيات اول  آقاي مجيد حيدري به شناسنامه شماره 
19866 كدملي 1282668005 فرزند يداله  نســبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 
135/44 متر مربع پالک شماره 4786 اصلي  واقع در اصفهان  بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/05/30

م الف: 221012  اعظم قويدل  رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول

5/522 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســيزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 961082 ج/13 له خانم زينب بديعی عليه 1- علی صادقی 
2- مليحه بديعی 3- آفرينش صادقی مبنی بر مطالبه 420 سکه بهار آزادی، 110 مثقال 
طال، 1150 شاخه گل و مبلغ 736/970/997 ريال وجه نقد و ساير مطالبات بابت محکوم 
به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/6/26 ســاعت 8/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگســتری طبقه زيرزمين خيابان شهيد نيکبخت جهت فروش 72 
حبه شــش دانگ ملکی با پالک ثبتی 1037 فرعــی از 15192 اصلی بخش 5 اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظريه كارشناسی كه ذيال درج شــده است ملك مرحوم محمود 
صادقی كه اكنون در تصرف مالکانه خواهان می باشد توسط كارشناس رسمی دادگستری 
به شــرح ذيل ارزيابی شــده و نظريه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملك 
بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين شده بانك ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود تســليم ملك مورد مزايده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. اوصاف ملك مورد مزايده: ملك 
مذكور شش دانگ عرصه و اعيان يك دســتگاه آپارتمان به شماره فرعی 1037 اصلی از 
15192 مفروز و مجزی از 956 قطعه 13 بخش 5 ثبتی اصفهان به مســاحت 103/6 متر 
مربع دارای سند تك برگ به شماره 664975 ب 91 شماره ثبت 95241 دفتر امالک 467 
ص 221 كه مطابق صورتمجلس تفکيك دارای سند قبلی از نوع اصلی به شماره 375137 
الف بعلت تغيير مالکيت ابطال گرديد. به مالکيت محمود صادقی فرزند علی با حدود اربعه 
شماال 8/8 متر پنجره و ديوار شرقًا بطول 11/05 متر درب و ديوار به راه پله و پالک 1036 
جنوبا 3/36 متر مشتركا به نورگير و پالک 1044 غربا بطول 8/95 متر مشتركا به پالک 
 1038 و نورگير واقع در اصفهان خ جی چهار راه اريسون خ الله مجتمع مسکونی ميرداماد 
می باشد. ملك مذكور يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم مجتمع مسکونی 48 واحدی 
تيپ c2 موقعيت شمال شرقی دارای 2 اتاق خواب آشپزخانه اوپن كابينت فلز با درب ام دی 
اف ديوارها كاغذ ســقف ابزار گچی و نور مخفی دربهای داخلی چوبی و چهارچوب فلزی 
كف سراميك دارای اعالن  اطفای حريق انباری شماره c2 قطعه 10 شماره 1091 متراژ 
3/24 متر  وپاركينگ زير سقف قطعه 20 شماره 1139 متراژ 11/5 متر دارای انشعاب آب 
و گاز مشترک و برق مجزا و قدمت حدودا 15 سال ميباشد. نظريه كارشناسی: با عنايت به 
موارد فوق و بازديد انجام شده و استعالم و تحقيقات محلی و با در نظر گرفتن مشخصات 
و موقعيت ملك مساحت عرصه و اعيان و نوع كاربری قدمت وضعيت موجود نوع مصالح 
مصرفی شــرايط عرضه و تقاضا و كليه حقوق متصوره قانونی در زمان كارشناسی مبلغ 
2/382/000/000 ريال برآورد می گردد. در ضمن: شش دانگ ملك مذكور در رهن بانك 
مسکن می باشد و مبلغ 23/106/498 ريال بابت مطالبات بانك مسکن تا روز مزايده است 
كه بانك اولويت توقيف مقدم بر پالک را دارد. م الف:217648 اجرای احکام حقوقی 

شعبه سيزده اصفهان ) 532 كلمه، 5 كادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/482 شــماره صادره : 1397/42/514369-1397/5/24 چون آقای اردشــير اسدی 
اورگانی فرزند علی يار در اجــرای مقررات قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکيت نسبت به ششدانگ يکباب 
ســاختمان واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و 
رای شماره 297 مورخ 1397/01/26 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نسبت به 
آن صادر شــده و تحديد حدود پالک اوليه تاكنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذكر تحديد حدود پالک شــماره 497 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به نام آقای اردشير اسدی اورگانی فرزند علی يار در روز شنبه 1397/6/24 از 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالکين 
و مجاورين اخطار می گردد كه در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. 
اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضائی صورت پذيرد. م الف: 228429 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان)204 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

5/530 شــماره صادره: 1397/42/513271- 1397/5/20 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ پالک 5000/4292 ذيل دفتر جلد 351 صفحه 558  شماره ثبت 45586  به نام 
سيد حسين وحدت ثبت و سند مالکيت 2/822923 صادر و تسليم گرديده كه سه دانگ آن 
بغير انتقال و خارج گرديده است كه سه دانگ باقيمانده مع الواسطه به موجب سند انتقال 
121640 مورخ 83/5/7 دفتر 6 اصفهان به ليال و سهيال نام خانوادگی هر دو نوری لنجانی 
نوكابادی بالسويه انتقال كه جهت ليال نوری لنجانی نوكابادی سند صادر و از اين صفحه 
خارج گرديده است و مالکيت 1/5 دانگ سهيال نوری لنجانی نوكابادی ذيل صفحه و دفتر 
مذكور ثبت گرديده و منافع مورد معامله مادام الحيات با رمضانعلی نوری می باشد سپس  
نامبرده  با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 24014302  مورخ 97/5/8 به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی كه امضا شــهود آن ذيل شماره 83119 مورخ 97/5/7 به گواهی 
دفترخانه 6 اصفهان رسيده است مدعی است كه ســند مالکيت آن به علت اسباب كشی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملك فوق را نموده اند  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می شود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 229987 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )296 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

5/531 شماره صادره: 1397/42/513479- 1397/5/21 نظر به اينکه سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 5000/4292 ذيل دفتر 429 صفحه 286 ذيل شماره ثبت 
71320  به نام مسيح اله طاهر  ثبت و ســند مالکيت 971283 صادر و تسليم گرديده كه 
مع الواسطه طبق سند انتقال 128903 مورخ 86/2/16 دفتر 6 اصفهان و 139455 مورخ 
89/4/22 دفتر 6 به ميزان دو دانگ از مورد ثبت مذكور به سهيال نوری لنجانی نوكابادی 
انتقال يافته و يك دانگ بقيه نيز به ليال انتقال و از ثبت و صفحه خارج شده كه منافع مورد 
معامله مادام الحيات متعلق به بتول رحيمی فرزند فتح اله به شناسنامه 19 می باشد  سپس  
نامبرده  با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 24014302  مورخ 97/5/8 به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی كه امضا شــهود آن ذيل شماره 83119 مورخ 97/5/7 به گواهی 
دفترخانه 6 اصفهان رسيده است مدعی است كه ســند مالکيت آن به علت اسباب كشی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملك فوق را نموده اند  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 229986 قويدل 
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )286 كلمه، 3 كادر(

فقدان سند مالکیت
5/532 چون خانم آزاده حقيقت جو فرزند علی  نســبت به  ششــدانگ با تسليم 2 برگ 
استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسما طی شــماره 9139 مورخه 1396/05/02 
گواهی شــده و به تاييد دفتر 432 اصفهان رسيده مدعی اســت كه سند مالکيت تمامت 
چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ خانه پالک 15190/697 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 791762 كه در صفحه 7 دفتر 427 )به صفحه 131 دفتر 96 خروجی نقل 
شده است( بنام علی حقيقت جو فرزند علی  ســابقه  ثبت و صادر و تسليم گرديده سپس 
به موجب گواهی حصر وراثت شماره 100 مورخه 1389/01/17 شعبه دهم حصر وراثت 
اصفهان و فرم مالياتی مورخه 67/03/01 دارائی اصفهان فوت گرديده و وارث حين الفوت 
وی عبارت از: عصمت سلطانی ) عيال دائمی وی( و مژگان، پروانه، آزاده، مژده و مسعود 
و بهمن و هوشــنگ و ناصر همگی حقيقت جو) دختران و پسران وی( اعالم شده اند كه 
ماترک متوفی بقانون ارث در سهم آنان قرار گرفته سپس عصمت سلطانی تيرانی عيال و 
احدی از ورثه مرحوم علی نامبرده نيز به موجب حصر وراثت شماره 99 مورخه 89/01/17 
شعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت گرديده و وارث او نامبردگان فوق بوده اند كه طبق 
گواهی دفتر امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن و وثيقه نمی باشد. به علت نامعلوم 
سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است طبق 
تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 230182 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )339 كلمه، 

3 كادر(
ابالغ رای

5/537 شماره دادنامه: 9709973633500523 شماره پرونده: 9609983633501354 
شماره بايگانی شعبه:961388  خواهان: آقای احســان پهلوی خواه فرزند علی با وكالت  
آقای رسول حق شــناس فرزند حسن به نشانی شاهين شــهر خيابان دكتر حسابی نبش 
فرعی 2 مجتمع الماس طبقه 5 واحد 23 كدپســتی 8314633876 خواندگان: 1- آقای 
محمد حزباوی فرزند حميد به نشانی آبادان اميرآباد فاز 2 پ 160، 2- آقای حسين كلهری 
فرزند قاسم به نشانی استان اصفهان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان زمين شهری 
روبه روی مدرسه حدف ساختمان محسن 1، خواسته: مطالبه وجه چك، دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان احســان پهلوی خواه فرزند علی 
با وكالت آقای رسول حق شــناس به طرفيت خواندگان 1- محمد حزباوی فرزند حميد 
2- حسين كلهری فرزند قاسم به صورت تضامنی بخواسته مطالبه مبلغ 293/000/000 
ريال وجه يك فقره چك بانکی به شماره 026470 مورخ 1396/8/20 عهده بانك مسکن 
به انضمام هزينه حق الوكاله وكيل و به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسی دادگاه 
از توجه به وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان كه حاكی از اشتغال ذمه 
خواندگان می باشد و اينکه خواندگان دليلی بر برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه ننموده اند 
و نظر به اينکه خواندگان در جلسه رسيدگی حاضر نشده و در مقابل ادعای خواهان دفاعی 
از خود به عمل نياورده اند دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصالحات و 
الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آئين دادرسی مدنی خواندگان را به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 293/000/000 ريال با احتساب خسارات تاخير تاديه بر اساس شاخص نرخ 
تورم بانك مركزی كه در زمان اجرا توســط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاريخ 
صدور چك لغايت زمان پرداخت به عنوان اصلی خواسته و پرداخت مبلغ 9/485/000 ريال 
به عنوان هزينه های دادرسی و پرداخت مبلغ 8/232/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل 
در حق خواهان محکوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر در 
محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان حســب مواد 305 و 330 الی 336 قانون آئين 
دادرسی مدنی می باشــد. م الف:230605 شــعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمينی شهر )392 كلمه، 4 كادر(

ابالغ رای
5/538 كالسه پرونده 2484/96 شماره دادنامه: 2076تاريخ رسيدگی:97/5/22 مرجع 
رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: علی محمد هادی زاده 
به نشانی خمينی شهر منظريه مجتمع مسکونی مرواريد بلوک 25 واحد2،  خوانده: ميالد 
مهری  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست خواهان علی محمد هادی زاده  به طرفيت خوانده ميالد مهری به 
خواسته مطالبه مبلغ 28/800/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 9510/056335 
مورخ 96/8/20 عهده بانك ملی شــعبه صنعتی محمودآباد به شــماره حســاب جاری 
0110453697001 به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخير تاديه از توجه به مفاد 
دادخواست تقديمی خواهان، مالحظه اصل چك و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان كه 
ظهور در مديونيت خوانده دارد و اينکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسيدگی 
حاضر نگرديده ودفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نياورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخيص مستندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور 
چك و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 28/800/000 ريال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 1/410/000 ريال بعنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
 لغايت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانــك مركزی در حق خواهان محکوم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين 
شورا و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاكم 
حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:230476 شعبه دوم مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف خمينی شهر )287 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/534 مرجع رسيدگی: شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 482/97 حل 8 ، وقت رسيدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1397/7/3، مشخصات خواهان: حامد اشتريان فرزند حبيب اله به نشانی اصفهان 
محمودآباد خ 16 ســنگبری مهتاب، مشخصات خوانده: اصغر موســی خانی،  خواسته و 
بهای آن:  صدور حکم به پرداخت وجه چك به شماره 324865 به مبلغ 100/000/000 
ريال، داليل خواهان: فتوكپی مصدق چك شماره 324865، گردش كار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست 
و مســتندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 230681 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يك( )182 كلمه، 2 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/535 مرجع رسيدگی: شــعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 1008/97 حل 4 ، وقت رســيدگی ساعت 10/45 صبح مورخه 
1397/7/7، مشــخصات خواهان: عليرضا خردمندی فرزند محمد حســن به نشــانی 
 خمينی شهر خ شــهيد صدوقی ابتدای كوی كوچك كوچه بافندگان رنگرزی سجادی، 
 مشــخصات خوانده: ناصر خســروی دهقی فرزنــد شــکراله،  خواســته و بهای آن:  
مطالبه وجه يکصــد و پنجاه و هشــت ميليون و چهارصــد هزار ريال بابــت يك فقره 
چك بــه شــماره 876859-97/2/17 بــه انضمام كليه خســارات قانونــی تا صدور 
اجرای حکم از قبيــل هزينه دادرســی و تاخير تاديــه، داليل خواهــان: كپی مصدق 
چك و عدم برگشــت چك، گــردش كار: خواهان خوانــده را مجهول المــکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از 
روزنامه های كثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانــون آئين دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجــرای قانون مذكور خالصه دادخواســت 
و مســتندات يك نوبت آگهی مــی گردد خوانــده می تواند بــا مراجعه به اين شــورا 
 نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگی 
حاضر گردد.م الف: 225868 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يك( )209 كلمه، 2 كادر(
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مخصوص آقایان و بانوان

»اصفهان« بعد از  تهران، رتبــه دوم  جراحی های زیبایی و رتبه دوم در تعداد  
جراحان و عملکرد جراحی زیبایی درکشور را به خود  اختصاص داده است. 

دکتر »حســین ابدالی« فوق تخصص جراحی پالســتیک و زیبایی، دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رییس بخش جراحی پالستیک دانشگاه علوم 
پزشکی و رییس مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی جمجمه و صورت و 

فک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. 
او توانســت به عنوان یکی از جراحان پالستیک و زیبایی اصفهان 

فعال باشــد که ســال 85 بعد از اخذ مدرک فوق تخصصی 
جراحی پالستیک و زیبایی از دانشــگاه علوم پزشکی 

تهران و گذراندن فعالیت پزشکی، سال 93  به مدت 
6 ماه در یک دوره تکمیلی فلوشیپ توانست  جراحی 

صورت و جمجمه را در آمریکا بگذراند.
وی برای توضیحات  بیشــتر خود در بــاره عملکرد  

جراحی زیبایی و  تعریــف  از زیبایی د ر گفت و گوی 
اختصاصی با خبرنگار »زاینده رود« به مباحث مختلفی 

پرداخت.
چرا جراحی زیبایی در ایران نسبت به سایر جراحی ها بیشتر 

است؟
در بین زنان ایرانی به دلیل پوشش اســالمی، تمایل به زیباتر  شدن زیاد شده 

است.
اصفهان رتبه چند م کشور  را در جراحی های زیبایی دارد؟ 

 اصفهان در این زمینه با رشد 20 الی 30 درصد همراه است. 
انواع عمل جراحی پالستیک کدامند؟ 

جراحی زیبایی و ترمیمی در عمل جراحی پالستیک کاربرد دارد که در بحث 
ترمیمی جراحی فک و صورت، شــکاف لب و کام، جمجمه بســته کودکان، 

ضایعات دست و پیوند عضو،  فعال هستیم. 
در جراحی زیبایی، جراحان ما با ارائه مقاالت  در منطقه خاورمیانه شــهرت 

بسزایی  دارند.
از  نگاه شما به عنوان یک فوق تخصص،  چه زمان می توان یک جراحی 

زیبایی را موفقیت آمیز  قلمداد کرد؟ 
زمانی که عملکــرد عضوی از بدن در حال جراحی خــوب عمل کند، مثال در 
مورد عمل  بینی، بیمار تنفس و حس بویایی خوبی داشته باشد، یعنی جراحی 
موفقیت آمیز بوده است؛ زیرا  این مورد، در  اولویت قرار دارد و زیبایی بینی، در 

مرحله دوم اهمیت است.
دســتاوردهای جدید ایران در بحــث جراحی های 

پالستیک و زیبایی کدامند؟ 
ایران در منطقه خاورمیانه و کشورهای اطراف، در زمینه 
جراحی زیبایی بســیار موفق اســت؛ به طــوری که از 
کشورهای اطراف برای درمان به ایران مراجعه می کنند.
 برای انتخاب جراح پالستیک خوب، چه توصیه ای 

دارید؟
 برای انتخاب یک  جراح پالستیک خوب باید به سایت انجمن 
جراحان پالستیک و زیبایی کشور مراجعه کردکه فهرست 350 
جراح در کل کشور ثبت  شده  و از این تعداد 15 نفر به شهر اصفهان تعلق 

دارند که این تعداد برای شهری با جمعیت زیاد کم است.
اقدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای حل مشکل کمبود  جراح 

پالستیک چیست؟
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساالنه سه نفر پزشک را برای اخذ مدرک مورد 

تایید وزارت بهداشت در بحث جراحی پالستیک و زیبایی دارد.
سخن پایانی؟

جمله معروفی است که می گوید: اگر پزشــک هستی دیگر متعلق به خودت 
نیستی. اگر متعلق به خودت هستی، دیگر پزشک نیستی. 

 جا دارد که روز پزشک را به همه خدمتگزاران  در عرصه پزشکی تبریک عرض
 کنم. 

دکتر »حسین ابدالی« در گفت وگو با »زاینده رود«:

اصفهان در جراحی پالستیک رتبه دوم کشور را دارد

چهارباغ باال، مجتمع کوثر،طبقه 4،واحد 617

sanam.ir نوبت دهی آنالين

36205050        36204040
        drhossienabdali                  www.drhossienabdali.com                 @drhossienabdali

پوست و مو در زیبایی فرد بسیار تاثیرگذار است؛ پس برای حفط سالمت و زیبایی 
پوست و مو باید  نکاتی اعم از تغذیه مناسب، استفاده از آب رسان در هنگام خواب، 
آزمایش کم خونی و کبــد چرب هر 6 ماه یک بار به منظــور جلوگیری از تیرگی 

پوست انجام شود.
دکتر »علیرضا شکفته« فوق تخصص پوست، مو و  لیزردرمانی از آمریکا  و دارنده 
مدرک skin carre  از کانادا، در گفت و گویی بــا خبرنگار »زاینده رود« به ارائه 

نکاتی در خصوص حفط سالمت و بهداشت پوســت و  مو و استفاده از لیزر 
درمانی در رفع کک و مک و موهای زائد اشاره کرد. 

 در فصل گرما برای حفظ ســالمت و شــادابی پوست 
بایدچه نکاتی را رعایت کرد؟

باید از کرم های ضدآفتــاب با spf 30- 45 که مناســب 
آب وهوای ایران است، استفاده کرد؛ از ساعت 10 الی 16 در 
نور مستقیم آفتاب باید از عینک آفتابی و دستکش  استفاده 

کرد و  تردد در این ساعات را به کمترین زمان کاهش داد. 
برای درمان و رفع کک مک و لک چه باید کرد؟

 برای این منظور، باید  به پزشک مراجعه کرد وتعدیل مناسب داشت. 
برای مصون ماندن از کبد چرب هر  6 ماه یک بار باید آزمایش کبد چرب داد 

و برای جلوگیری از  تیرگی پوست، از  مصرف داروی کم خونی با دوز باال خودداری 
کرد. ناگفته نماند که پزشک با تجویز آنتی بیوتیک در یک دوره یک ماه و شست و 
شوی صورت با صابون آنتی باکتریال، اقدام به رفع کک مک و لک  فرد می کند.  غیر 
از این،  روش لیزر درمانی نیز برای پاک کردن کک و مک، جای جوش و رفع موهای 

زائد به بیمار توصیه می شود.
علت رویش موهای زائد  زنان چیســت؟  بیشتر کدام نقاط از بدن دچار 

رویش موهای زائد می شود؟
موهای زائد از وجود کیست تخمدان در زنان ایجاد می شود که رویش آن در نواحی 

صورت، چانه، دست و ساعد بیشتر است.
روش لیزر درمانی برای رفع موهای زائد چیست؟

ابتدا پزشک آزمایش سونوگرافی کیست تخمدان را به بیمار تجویز می کند و بعد از 

آزمایش در صورت داشتن کیست، باید درمان و سپس لیزر درمانی انجام شود؛ زیرا 
کیست تخمدان مانع از رفع موهای زائد به وسیله لیزر درمانی می شود. پس برای 

صرفه جویی در وقت و هزینه باید اول کیست تخمدان درمان شود.
در مرحله بعد، جلسات لیزر درمانی با تشخیص پزشک  که اکثرا بین 7 الی 10 جلسه 
است،  انجام  می شود. بعد از آن  رویش موها با فاصله طوالنی تر ی صورت می گیرد 
ضمن  اینکه افراد بعد از جلسات لیزر درمانی الزم است هر سه ماه یک بار برای اشعه 

درمانی به پزشک معالج مراجعه کنند.
آیا لیزر درمانی عوارضی به دنبال دارد؟

 خیر! اگر طبق تجویز پزشک بعد ازپایان  جلسات، هرسه ماه 
یک بار لیزر انجام دهند، عوارضی نخواهند داشت.

علت اصلی ریزش موهای زنان چیست؟
بیشترین دلیل در ریزش موهای زنان »کم خونی« است 
که ما توانستیم این مشکل را درمان کنیم؛ به این صورت 
که ابتدا فرد آزمایش خون می دهد و د ر صورت داشتن 
کم خونی توصیه می شو د درمان شود؛ سپس طی سه جلسه 
با تزریق  مزوتراپی  با کیفیت خوب وی را برای انجام مرحله بعدی 
آماده می کنیم که این مرحله، با  خونگیری از فرد از طریق سانترفیوژ،  
پالکت و پالسما جداسازی می شود و )RPR(  برای رشد فولیکول به فرد تزریق می 

شود.  بعد از مدتی وضعیت رشد مو روال عادی خود را طی کرده و بهبود می یابد.
برای رعایت بهداشت موی سر چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

از ژل ، واکس  و اسپری موی سر به طور دائمی اســتفاده نشود؛ زیرا ساقه مو یک 
عضو زنده است وبه تنفس نیاز دارد؛ و لی برخی جوانان با بی توجهی به این امر مهم، 
موها را به ژل یا اسپری آغشته می کنند که اثرات منفی  برای سالمت مو به دنبال 
خواهد داشــت. همچنین در صورت خارش و مشاهد شوره سر به پزشک مراجعه 
کنند.  موضوع دیگر وقتی ناحیه ای از بدن دچار »زگیل« است با خارش مستقیم  
پوست سر،  سطح  پوست سر تحریک و  ویروس زگیل به مویرگ های بسیار ریز سر 
منتقل می شود که بعد از مدتی شاهد افزایش زگیل در کف سر می شویم. پس برای 
عدم انتقال الزم است دست آلوده را بشوییم و سپس به سر یا نقطه ای از  بدن بزنیم.

دکتر »علیرضا شکفته« فوق تخصص پوست، مو و  لیزر درمانی  از آمریکا: 

لیزردرمانی  طبق تجویز پزشک، عوارض ندارد

چها راه شريعتی ، نبش MRIسپاهان،ساختمان زهره طبقه چهارم
خیابان مصلی،نبش کلینیک ام البنین 

09031198989                34466752 -   36284321


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

