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 قافله عشق در سفر تاریخ است
»قافله عشق در سفر تاریخ است«، تفسیری اســت بر آنچه فرموده اند: »ُکل یوٍم عاشورا و ُکل اَرٍض کربال«؛ سخنی  که 

پشت شیطان را می لرزاند و یاران حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار می سازد.
تو! ای آن که در سال شصت ویکم هجری قمری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و اکنون، در این دوران جاهلیِت ثانی و 
عصر توبه بشریت، پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربالیی که تشنه خون توست 
و انتظار می کشد تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشــایی و از خود و دلبستگی هایت هجرت کنی و به کهف َحصیِن 
الزمان و المکاِن والیت ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان، خود را به قافله سال شصت ویکم هجری قمری برسانی و در 

رکاب امام عشق به شهادت رسی...  .

آگهی مزایده

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به فروش ضایعات، کابل برق در سایزهای 

مختلف، الکتروموتور پمپ و شناور، المپ 125وات گازی اسرام، چراغ 400وات خیابانی سدیم 

با ترانس و المپ اسرام موجود در واحد موتوری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 97/07/07
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حمیدرضا فدائی _ شهردار دولت آباد

نوبت اول

استانداری تایید کند، مصوبه ملی است
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به درخواست استان اصفهان برای تفویض اختیار به این خطه مطرح کرد:
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  مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« خبر داد:

تاکسی های زردرنگ، اینترنتی می شوند

سن آسیب های اجتماعی پایین آمده است

     مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
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ضرورت نوسازی واحدهای فرآوری معدنی دراصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

3

حمایت تمام عیار آذری از کادر فنی سبزپوشان

خداحافظی زودهنگام ذوبی ها با جام حذفی؛

گالری امروز
سه گانه رنج بازیگوشانه

 23 شهریور الی 23 مهرماه

سینمایی شعله ور
کارگردان:حمید نعمت ا...

پردیس سینمایی چهارباغ، پردیس 
سیتی سنتر، سپاهان، فلسطین

روز سوال پرسیدن از خود؛
امروز راجع به اکرهامون، 

رفتارمون، عالیقمون و... 
از خودمون سوال بپرسیم.  

بپرسیم و ببینیم آیا  به یک دلیل 
قانع کننده  می رسیم یا نه!
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 حکم بازداشت 
استاندار بصره صادر شد

رســانه های عراقــی از صــدور حکم بازداشــت 
اســتاندار بصره خبر می دهند.وب ســایت شبکه 
خبری الســومریه نیوز عراق اعالم کرد دســتگاه 
قضائی این کشور روز پنجشــنبه حکم بازداشت 
»اسد العیدانی«، اســتاندار بصره، را صادر کرده 
است. صدور این حکم در پی شکایت وزیر کشور 
عراق و رییس پلیس پیشین شــهر بصره صورت 
گرفته است.شــهر بصره طی روزهای گذشــته با 
ناآرامی هایی روبه رو بود که براثر آن شــماری از 
مردم معترض و نیروهای امنیتی کشته و زخمی 
شدند. همچنین در بحبوحه این ناآرامی ها، عده ای 
از افراد اجیرشده توسط بیگانگان )به ویژه آمریکا 
و عربستان سعودی( با هدف خدشه وارد کردن بر 
روابط دو ملت ایران و عراق، اقــدام به آتش زدن 

کنسولگری ایران در بصره کردند.

 رای مثبت مجلس اسپانیا 
به نبش قبر دیکتاتور سابق

نمایندگان مجلس اســپانیا با 176 رای مثبت در 
مقابل 165 رای منفی، با نبش قبر »فرانسیســکو 
فرانکو«، دیکتاتور سابق این کشور موافقت کردند.

با این تصمیــم گیری، قبر ژنرال » فرانسیســکو 
فرانکو« از گورســتان »الوال دو لوس کایدوس« 
واقع در نزدیکی مادرید، خارج می شــود. در این 
گورستان ده ها هزار قربانی جنگ داخلی در فاصله 
بین سال های 1936 تا 1939، دفن شده اند.نبش 
قبر دیکتاتور نظامی اســپانیا که از سال 1939 تا 
زمان مرگش در بیستم نوامبر سال 1975 میالدی 
بر این کشــور حکومت می کرد، مورد درخواست 
حزب سوسیالیست، »چپ رادیکال پودموس« و 

چندین حزب منطقه ای دیگر بوده است.

»وال استریت ژورنال« گزارش داد:
تعلیق شناسه »ابومهدی 
المهندس« در توئیتر 

اقدام شــبکه اجتماعی توئیتر در بســتن شناسه 
کاربری » جمال آل ابراهیم« معروف به »ابومهدی 
المهندس« نایب رییس سازمان »الحشد الشعبی« 
عراق به درخواســت دولت آمریکا صورت گرفته 
است. وال استریت ژورنال نوشته این اقدام بعد از آن 
صورت گرفته که دولت ایاالت متحده، المهندس 
را به تحریک به خشــونت علیــه دیپلمات های 
آمریکایی در شــهر »بصره« متهم کرده اســت. 
کنســولگری ایاالت متحده در بصره و ســفارت 
آمریکا در منطقه سبز بغداد، هدف حمله با راکت 
قرار گرفت. کاخ ســفید مدعی شده این حمالت 
توســط گروه های متحــد ایران انجام شــده اند.  
یک مقام آمریکایی به وال اســتریت ژورنال گفت 
تصمیم روز سه شــنبه توئیتر بعد از آن اتحاذ شد 
 که دولت آمریکا نگرانی هایــی را درباره او مطرح 

کرد.

رزمایش هوایی ۳ کشور اروپایی 
علیه روسیه

جنگنده های ســه کشــور اروپایی بــه منظور 
بازداشــتن هواپیماهای روس از ورود به محدوده 
متحــدان ناتو در غــرب اروپــا، در رزمایشــی 
مشترک شــرکت کردند.این عملیات که بخشی 
از رزمایش ناتو برای به نمایش گذاشــتن اقتدار 
دفــاع هوایی اروپاســت بــا هدف شناســایی و 
رهگیری هواپیماهای بیگانه انجام شــد.خلبانان 
هواپیماهای جنگنده از کشــورهای عضو ناتو در 
این عملیات هوایی یک به یــک به رهگیری یک 
هواپیمای ترابــری ارتش بلژیــک پرداختند که 
با ســرعت 9۰۰ کیلومتر بر ســاعت از خاک این 
کشور به ســوی اســپانیا پرواز می کرد.در حالی 
که فعالیت هوایی روسیه در مرز کشورهای عضو 
ناتو در اروپا افزایش چشــمگیری یافته اســت، 
حدود 6۰ جت جنگنده این کشــورها برای دفاع 
 از مرزهای هوایــی این بخش از اروپــا در حالت

 آماده باش هستند.

 رایزنی های جابری انصاری
 در اروپا جهت صلح در سوریه

دستیار ارشــد وزیر امور خارجه در امور ویژه 
سیاســی و مذاکره کننده ارشد کشورمان در 
مذاکرات بین المللی صلح سوریه دستاوردهای 
سفرش به سه کشور اروپایی سوئیس، بروکسل 
و فرانسه را تشریح کرد.جابری انصاری با بیان 
اینکه دور قبلی این گفت وگوها چندماه قبل 
برگزار شــده بود و این دور بــرای تکمیل آن 
صورت گرفت، افزود: مــا در جمع بندی این 
نشست تصمیم گرفتیم حداقل یک دور دیگر 
رایزنی ها را در یکی دو ماه آینده برای تکمیل 
مباحثی کــه تاکنون انجــام داده ایم، در ژنو 

داشته باشیم. 
وی گفــت: دســتور کار این گفــت وگوها و 
رایزنی ها، کمک به تسهیل تشکیل و راه اندازی 
هرچه ســریع تر کمیته قانون اساسی سوریه 
است؛ ضوابط فهرســت اعضای این کمیته و 
نحوه شــکل گیری آن و آیین کار این کمیته 
و کمک به اینکــه بتواند بعــد از راه افتادن، 
چارچوبی برای گفت وگوهای شفاف و جدی 
سوری سوری شود و به عنوان یک گام جدی 
در مسیر راه حل سیاسی بحران سوریه باشد، 

قابل اهمیت است.
جابری انصاری گفت: فکر مــی کنیم بعد از 
تحوالت بزرگ میدانی و نظامی که در صحنه 
سوریه اتفاق افتاده، تثبیت شرایط و تکمیل 
این پروســه از طریق اقدامات سیاسی، باید 

صورت گیرد.
 

مخالفت  اقلیم کردستان با 
درخواست سرلشکر باقری

ســخنگوی دولت اقلیم کردســتان عراق با 
درخواست رییس ســتاد کل نیروهای مسلح 
کشورمان مبنی بر تحویل باقی مانده اعضای 
حزب منحلــه دموکرات کردســتان به ایران 
مخالفت کرد.سفین دزیی، سخنگوی دولت 
اقلیم کردســتان گفت که تحویل هیچ یک 
از اعضای احزاب معارض کردســتان به ایران 

امکان پذیر نیست.
وی افزود: براساس برخی توافقات، این احزاب 
از دهه هشتاد قرن گذشته و از زمان نظام سابق 
در خاک کردستان و خاک عراق حضور دارند و 
بخش زیادی از آنها پناهنده هستند؛ بنابراین 
باید به توافق ها و قوانین بین المللی در رابطه 
با پناهنده ها و رفتار با آنها احترام گذاشــت.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان ادعا کرد که 
اینگونه مشکالت با بمباران و عملیات نظامی 
حل نمی شوند بلکه باید با مالیمت حل شوند. 
وزارت خارجــه عراق با هدف قــرار دادن هر 
پایگاهی در داخل این کشور بدون هماهنگی 
قبلی با مسئوالن عراقی به منظور جلوگیری از 

آسیب دیدن شهروندان، مخالفت کرد.
بر اســاس این گزارش،دولت اقلیم کردستان 
عــراق، پارلمان اقلیــم و حــزب دموکرات 
آن نیــز در بیانیه هایــی جداگانــه با حمله 
 موشــکی ایران به تروریســت هــا مخالفت 

کردند.

سومین سفیر زن به زودی 
معرفی می شود

شــنیده ها حاکی از آن اســت کــه »حمیرا 
ریگــی« فرمانــدار شهرســتان قصرقنــد 
 قرار اســت به عنوان ســفیر جدید ایران در

» برونئی «معرفی شود.
بر این اســاس خانم »حمیرا ریگی« فرماندار 
شهرســتان قصرقند در اســتان سیستان و 
بلوچستان، به عنوان ســفیر جدید ایران در 
بروئنی دارالســالم )بندر ســری بــگاوان( 
عهده دار این ســمت خواهد شد.وی پیش از 
این نیز بخشدار شهر بندری چابهار بوده است. 
ریگی، رییس اداره بهزیســتی چابهار، مشاور 
مدیرکل بهزیستی سیســتان و بلوچستان، 
دبیر کمیسیون امور بانوان فرمانداری چابهار 
 و دبیر کمیســیون شورای شــهر چابهار نیز 

بوده است.

پورابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اســتاد دانشــگاه تهران گفت: اســتیضاح ربیعی 
و کرباســیان، عوام فریبی و سوارشــدن بر امواج 
پوپولیســتی بود و انحراف افکار عمومی از مسائل 
و مشــکالت واقعی کشــور را به دنبال دارد.صادق 
زیباکالم در خصوص استیضاح های زنجیروار اخیر 
مجلس اظهار داشــت: به نظر من اســتیضاح  های 
مجلس یک حرکت عوام فریبانه و پوپولیستی است؛ 
چرا که اوضاع اقتصادی کشور خراب است و دولت 
هم در زمینه های سیاســی و اجتماعی نتوانســته 
موفق عمل کند، در همین راستا نمایندگان مجلس 

اصرار بر استیضاح دارند.
وی افزود: نمایندگان با اســتیضاح هایی که انجام 
می دهند، می  خواهند بر موج پوپولیســتی حمله 
به دولت برای خوشــایند مردم سوار شــوند و به 
مردم القا کننــد که دولت را به صالبه می کشــیم 
و  به مســئولیت های قانونی خود فــرا می خوانیم، 
در حالی که اگر نمایندگان واقعا نمی دانند ریشــه 
اصلی مشکالت و نوســان ارز در کجاست وای بر ما 

و وامصیبتا.

 استیضاح وزرا 
عوام فریبی بود

زیباکالم:

کافه سیاست

عکس  روز 

عزاداری رهبر انقالب 
در میان رزمندگان در 
مرداد ماه سال 1367

تذکر رهبر انقالب به رسانه ملی برای عدم تبلیغ کاالهای خارجی

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
به هیچ عنوان پرونــده حقوق های نجومی 
بسته نشــده و به زودی گزارش جامعی در 
این خصوص منتشر خواهد شد.محمدرضا 
پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان 
کمیســیون اصلی در مجلس پیگیر پرونده 
حقوق بگیران نجومی بوده اســت،  ما هم به 
عنوان یک نماینده و کسانی که دغدغه مند 
هســتند این موضوع را پیگیری می کردیم. 
وی ادامه داد: کمیســیون بودجه مســئول 
پیگیری پرونــده حقوق هــای نجومی بود.

پورابراهیمی، گفت:  کمیســیون اصل نود به 
جهت تخلفات صورت گرفتــه در این رابطه 
و کمیســیون برنامه و بودجه به جهت اعداد 
و رقــم دریافتــی،  این موضــوع را پیگیری 

می کنند.

پرونده »حقوق های 
نجومی« بسته نشده است

کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر لزوم شــرکت رییس جمهور در 
نشســت ســازمان ملل آن هم با رویکرد تهاجمی 
گفت: قهر ایران با مجامع بین المللی معنایی ندارد. 
آقای رییس جمهور باید در نشست ساالنه سازمان 
ملل حضور پیدا کــرده و حقانیت ایران در موضوع 
هسته ای را اعالم کند.مسعود گودرزی گفت: در این 
دوره، آمریکا رییس دوره ای شورای امنیت سازمان 
ملل است. نشستی که معموال کشورها برای طرح 
دیدگاه های خود در موضوعات خارجی و بین المللی 
از آن بهره می برند.وی افزود: آقای روحانی می تواند 
از این فرصت استفاده کرده و به عنوان یک مدعی 
سخن بگوید. گودرزی تاکید کرد: ما باید به عنوان 
کشوری مدعی در این نشست شرکت کنیم چون 
ما کشوری بودیم که پای میز مذاکره آمده و برجام 
را امضا کردیم؛ اما این آمریکا بــود که آن را نقض 
کرد پس الزم اســت آقای روحانی در این نشست 
با رویکــرد تهاجمی و اعالم مواضع بــه حق ایران 

شرکت کند.

قهر ایران با مجامع بین المللی 
معنایی ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به کارگیری 
بازنشســتگان دولتی در جایگاه های رؤسای 
ســه قوه، معاون اول رییس جمهــور و نواب 
رییس مجلس و اعضای شــورای نگهبان، وزرا 
و نمایندگان و معاونین رییس جمهور بالمانع 
اعالم شده است.کدخدایی تاکید کرد: بندهای 
)د( و )ه( ماده 71 قانون مدیریت کشوری که 
شامل استانداران و ســفرا و معاونین وزراست 
مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
می شــود؛ البته در این مصوبه استثنائاتی هم 
برای جانبازان باالی 5۰ درصد، آزادگان باالی 3 
سال و فرزندان شهدا دیده شده است.سخنگوی 
شــورای نگهبان تصریح کرد: رویه اجرای این 
مصوبه مشمول فرصتی دو ماه است و سازمان ها 
و ارگان هایــی  که این قانون برایشــان صادق 
است، ظرف دو ماه باید در خصوص اجرای آن 

اقدام کنند.

 معاونان وزرا و استانداران 
بازنشسته باید بروند

پیشخوان

بین الملل

شمشیر دو لبه
FATF 

با تخریب دولت 
راي نمی آورند

توحش اجاره ها

آژیر قرمز برای بانک ها

تذکر رهبر انقالب به رسانه ملی برای عدم تبلیغ کاالهای خارجی
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: رهبر معظم انقالب ضمن پذیرش انتقــاد در خصوص تبلیغ 
شرکت های خارجی در رسانه ملی با تذکر به رییس سازمان صدا و سیما خواستند که جلوی این موضوع 

گرفته شود.
عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به دیدار نوروزی کارگزاران 
نظام با رهبر معظم انقالب در ابتدای سال جاری گفت: در این جلسه که معاونین قوای سه گانه، رؤسای 
کمیســیون های تخصصی مجلس و وزرا در آن حضور داشتند، بنده در ســخنرانی خودم گفتم که در 
ســال حمایت از کاالی ایرانی چرا سازمان صدا و ســیما در یکی از برنامه های تلویزیونی جوایز برنامه را 
شرکت های بنز و بی ام و تامین می کنند و مقام معظم رهبری در همان لحظه از رییس سازمان صدا و سیما 

که در جلسه حضور داشت،  خواستند تا به این موضوع رسیدگی کنند.   

دولت، شکایتی علیه طلبه پالکارد به دست ارائه نکرده است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در گفت وگو با خبرآنالین درباره خبر بازداشت برخی طالب حضور یافته در 
مراسم مدرسه فیضیه قم به خاطر شکایت دولت گفت: دولت، شکایتی از طالب نکرده است.وی درباره شکایت دولت 
از طلبه ای که پالکارد»ای آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت« را در دست داشت، بیان کرد: دولت شکایت 
خود را به طور کلی در دستگاه قضائی مطرح کرد. آخرین پیش نویس شکایت را که مدیر ما امضا کرد و فرستاد، دیدم؛ 
اسمی در آن نبود.ما در متن ارسالی به قوه قضائیه آوردیم »از کلیه کسانی که در آن ماجرا دخالت داشتند شکایت 
می کنیم« چون بعید است کار فردی باشد. جرم مشهود و آن هم تهدید به قتل است که جنبه عمومی دارد. جنیدی 
درباره شکایت دولت از حوزه علمیه در ماجرای مربوط به مدرسه فیضیه قم، گفت: شخصیت حقوقی را ورود ندادیم. 
وی درباره مشخص بودن افراد دخیل در ماجرای مدرسه فیضیه، یادآور شد:  اعالم کردیم مراجع تحقیقاتی بررسی و 

همه کسانی که در کلیت این تهدید دخالت داشتند، به جرم مشهودشان رسیدگی شود.

چهره ها

خبر جنجالی این روزهای منتشــر شــده از سوی 
دولت، انتصاب ولی ا... سیف به سمت مشاور رییس 
جمهور است. »سیف« که در چند ماه اخیر به دلیل 
انتقادات جدی نسبت به سیاست هایش در بازار ارز 
بسیار خبرساز بوده اســت این بار با گرفتن سمت 
مشــاور رییس جمهور، به صورت رسمی به حلقه 

یاران نزدیک روحانی بازگشته است.
 حدود 5۰ روز پیش بود که »ولی ا... سیف« از ریاست 
کل بانک مرکزی کنار رفت. این کناره گیری به دلیل 
پایان دوره پنج ســاله وی بود. حــاال در کمتر از دو 
ماه دوباره رییس جمهور، ســیف را به حلقه دولت 
بازگردانده و به او سمت مشــاور امور پولی و بانکی 

را داده است.
 این انتصاب، اعتراضات زیادی را در میان کارشناسان 
سیاسی و اقتصادی در داخل کشور به دنبال داشته 
است. در حالی که به خاطر تصمیمات بانک مرکزی، 
ارزش پول ایران به کمترین میزان خود رســیده، 
روحانی »ولی ا... سیف« را دوباره به دولت بازگرداند 
تا همچنان امیدواری بــه تغییرات در دولت کاهش 
یابد.پیش از این »محسنی اژه ای« خبر داده بود که 
در موضوع فساد سلطان ســکه، سیف احضار شده 
و از او تحقیقــات به عمل آمده اســت. اژه ای گفته 
بود در ردگیری این فســاد از طالفروشان به احمد 
عراقچی و از عراقچی به سیف رسیده بودند.در حکم 
روحانی خطاب به سیف آمده است:» نظر به مراتب 
تعهد، توان علمی و ســوابق مدیریتی جنابعالی، به 
موجب این حکم به عنوان »مشــاور رییس جمهور 
در امور پولی و بانکی« منصوب می شــوید«. حال 
این سوال مطرح می شود که اگر توان علمی و سوابق 

مدیریتــی »ولی ا... ســیف« اینقدر شــاخص بود، 
چرا او همچنان در بانک مرکزی نماند و عزل شــد؟  
به نظر می رســد این اقدام روحانی بــی ارتباط به 
صحبت های اخیر برخی از وزرای وی نباشــد و آن 
همان اصرار بر سیاســت های غلط و خودمحورانه 
 رییس جمهــور باشــد. طــی روزهای گذشــته 
قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشــت و درمان در 
سخنانی از مردم خواست به دلیل رایی که به روحانی 
داده اند، شــرایط را تحمل کنند. وزیر بهداشت در 

اظهار نظری عجیب گفته بود: »فعال مدیریت همین 
اســت، شــما مردم رای داده اید و انتخاب کردید، 
پس بی خــود اعصــاب، روح و روان همدیگر را آزار 
ندهیم.« این ادبیات اقای وزیر صراحتی است که در 
لفافه سیاســت های چند ماه اخیر دولت بیان شده 
اســت. نه تنها قاضی زاده بلکه بیشتر وزرای دولت 
معتقدند شرایط خوبی داریم و به رغم تنگناها مردم 
به دلیل انتخابی که داشته اند باید همراه و هم پای 
دولت باشــند.  با وجود این رییس جمهور چندی 

پیش در ســخنانی اعالم کرد که ناامید کردن مردم 
بزرگ ترین جرم است و حاال در جدید ترین مورد از 
انتصاباتش، بار دیگر متهم اصلــی التهابات در بازار 
ارز و بر باد رفتن منابع کشــور را به عنوان مشاور در 
همان قسمتی منصوب کرده که بیشتر ین ضربه را 
به آن زده است و این مسئله نمی تواند چیزی بیشتر 
از یک اســتمرار در سیاســت خود محوری دولت 
 و تحمیل انتخاب های اشــتباه به مــردم و جامعه

 باشد.

ادامه سیاست»همینه که هست«!

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کسانی که در حوادث 
بصره دستگیر شدند به دست داشتن موساد و سیا در حوادث این 
شهر اعتراف کردند.ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی، درباره وقایع اخیر در بصره عراق و 
حادثه کنسولگری ایران در این شهر گفت: امروز آمریکایی ها برای 
فرافکنی از مشکالتی که در ســطح منطقه با آن مواجه هستند، 

اقدامات گوناگونی علیه کشــورها اجرا می کنند.عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با اشاره به دالیل حضور آمریکایی ها در جنوب 
عراق، تصریح کرد: پس از شکســت هایی کــه داعش در منطقه 
متحمل شــد آمریکایی ها ســعی کردند  آنها را به دو منطقه در 
شمال افغانستان و جنوب عراق انتقال دهند. افرادی که در جریان 
حوادث بصره توسط دولت عراق دستگیر شدند، اعتراف کردند با 

پول عربستان و برنامه ریزی های موساد و سیا این اقدامات را انجام 
دادند تا چهره ایران در منطقه را بدنام کنند.حسن بیگی گفت: در 
نهایت شاهد بودیم که مردم و دولت عراق نسبت به حوادث بصره 
اعتراض کردند و خواهان وحدت و یکپارچگی بین ملت های ایران 
و عراق شدند. ملت های ایران و عراق دارای روابط عمیقی هستند 

و همواره در کنار یکدیگر توانستند در مقابل زورگویان بایستند.

یک نماینده خبر داد: 
ردپای موساد و سیا در حوادث بصره

مرضیه محب رسول   در پی انتصاب دوباره سیف؛ 
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 وضعیت تخصیص ارز 
زائران اربعین مشخص شد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد
بازار

پرچم و کتیبه محرم
 وضعیت تخصیص ارز 

زائران اربعین مشخص شد
رییس ستاد اربعین کشور با بیان اینکه قیمت ویزا 
قریب ۴۱ دالر است، گفت: با توافقاتی که با بانک 
مرکزی شده است، دالر بازار تعادلی قریب ۷هزار 

تومان به زائران داده می شود.
»حســین ذوالفقاری« با اشــاره به فرموده مقام 
معظم رهبری که مراســم اربعیــن باید به خود 
مردم محول شــود، گفت: تاکید ما نیز بر همین 
اســت و حرکت مــا در »عراق« بایــد در جهت 
افتخار دو کشــور ایران و عراق باشد. ذوالفقاری 
با اشاره به اینکه در حال کاهش هزینه بیمه برای 
زائران هستیم گفت: تاکید بر این است که ستاد 
استانی در اســتان ها راه اندازی شود و از سیستم 
مرکزی فاصله بگیریم و تمام امورات اســتان در 
استان برنامه ریزی شود. وی عنوان کرد: براساس 
توافقاتی که انجام شده است پلیس+۱0 به همراه 
انجام امور گذرنامه همزمــان  کارهای ویزا را نیز 

انجام دهد تا فرد معطل نشود.

تانکر حامل نفت ایران 
سرگردان در آب های امارات!

   رویترز مدعی شد، دو تانکر حامل نفت ایران به 
دلیل نبودن خریدار، یک ماه اســت در آب های 

»امارات« لنگر انداخته اند.
رویترز بــه گــزارش چندین منابــع صنعتی و 
آمارهای کشــتی رانی نوشــت: این تانکرها که 
 حامــل 2/۴ میلیون بشــکه میعانــات گازی،

»نوعی نفت فوق العاده سبک« هســتند، از ماه 
آگوســت، پس از آنکه »کره جنوبی« واردات از 
ایران را قطع و واردات چین هــم کاهش یافت، 
در ایــن آب ها ســرگردان مانده اند. بر اســاس 
آمارهای تجاری و کشتی رانی »تامسون«، یکی 
از این تانکرها به نام VLCC، میعانات گازی را از 
»بندرعسلویه« در اوایل اگوست بارگیری کرده و 
پس از آن به مقصد »جبل علی« در امارات متحده 
رفته اســت. این تانکر نفتی در هفتم آگوست به 
محل مبادله کاالی کشــتی ها در »دبی« رسیده 
و از همان زمــان، در آنجا لنگر انداخته اســت.

همچنین تانکر »سوئز مکس« نیز نفت خود را در 
بندر عسلویه بارگیری کرده و از ۱۷ آگوست در 

همان مکان در دبی قرار دارد.

پرچم و کتیبه محرم طرح هالل 
سردری )آجرک ا...( 3 متری

 150,000
تومان

پرچم و کتیبه محرم طرح هالل 
)الیوم کیومک( 3 متری

 200,000
تومان

پرچم و کتیبه محرم طرح به 
مجلس عزا خوش آمدید 1 متری

 30,000
تومان

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی با تایید شورای نگهبان وارد مرحله اجرایی شد. »زهرا سعیدی« 
گفت: با توجه به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشســتگان وارد مرحله اجرایی شده، دولت باید هر چه سریع تر برای 
اجرای این قانون اقدام کند. وی با بیان اینکه قانونگذار 60 روز فرصت تعیین کرده تا مدیران بازنشســته استعفا دهند، 
افزود: این قانون می تواند روزنه امیدی برای جامعه ایجاد کند. سعیدی افزود: با اجرای این قانون عدالت در انتصاب ها 
رعایت و فرصت برای مدیریت افراد شایسته فراهم می شود. وی با بیان اینکه دستگاه هایی که به هر طریق از بودجه دولتی 
استفاده می کنند، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان دردستگاه های اجرایی دولتی می شوند، گفت: شهرداری 

ها همچون دیگر دستگاه های اجرایی و عمومی، ملزم به رعایت قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.

قانون منع به کارگیری 
 بازنشستگان

 در مرحله اجرایی

نماینده مردم مبارکه:

خبر
     

  عکس روز

»گالبی« هر عدد 5 هزار تومان!
نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری مواد معدنی از جمله سنگ های تزئینی در کشور و اصفهان با هدف 

افزایش ارزش افزوده ، رشد صادرات، کاهش خام فروشی و اشتغال زایی بیشتر ضروری است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفت و گو با ایرنا، یکی از مهم ترین مشکالت صنعت معدن 
در این استان را بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگ های تزئینی 
ذکر کرد. »اســرافیل احمدیه« با تاکید بر اینکه معدن داران اصفهان باید تالش بیشتری درباره بازاریابی و 
صادرات محصوالت خود داشته باشند، افزود : با وجودی که ایران، رتبه دوم جهانی از نظر استخراج سنگ های 
تزئینی را دارد، اما از نظر صادرات محصوالت فرآوری شــده، جایگاه مطلوبی ندارد. وی با بیان اینکه بیشتر 
ذخایر معدنی سنگ های تزئینی کشــورمان به صورت خام صادر می شود تصریح کرد: خام فروشی ، ارزش 
افزوده ای برای ما به همراه ندارد. احمدیه با اشاره به اینکه معدن داران باید به سمت ساخت و تولید یا واردات 
تجهیزات جدید در عرصه فرآوری مواد معدنی حرکت کنند، تصریح کــرد : آن ها می توانند برای این کار از 
تسهیالت طرح رونق تولید استفاده کنند. به گفته وی محصوالت تولیدی واحدهای فرآوری به  دلیل قدیمی 
بودن دستگاه  ها و تجهیزات از کیفیت الزم برخوردار نیستند و قدرت رقابت چندانی در بازارهای جهانی ندارند. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان وضعیت بازار سنگ های تزئینی را از دیگر مشکالت پیش رو 
برشمرد و گفت:کاهش ساخت وسازها به کاهش ظرفیت تولید سنگ از معادن منجر شده است. وی با بیان 
اینکه تعدادی از معادن سنگ های تزئینی استان درخواست تعطیلی کرده اند، افزود: این معادن که محصوالت 
آنها بیشتر مصالح ساختمانی است، به دلیل آنکه در زمان حاضر بازار فروش چندانی ندارند،  از این سازمان 
درخواست مجوز تعطیلی کرده اند. احمدیه وضعیت معادن فلزی را نسبت به معادن سنگ در استان اصفهان، 

مطلوب تر خواند و گفت: این معادن از واحدهای فرآوری بهتری نسبت به سنگ های تزئینی برخوردارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

ضرورت نوسازی واحدهای فرآوری معدنی دراصفهان 

قیمت مرغ کاهش یافت
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اعالم اینکه در سه روز اخیر قیمت توزیع 
کشتار به ۸ هزار و ۱00 تومان رسیده، اظهار کرد: در بازار عددهای مختلفی برای قیمت وجود دارد زیرا با افزایش 
تا سقف ۸درصدی، به دست مصرف کنندگان می رسد. »زهرا فیضی« اظهار کرد: این محصول نسبت به ۱0روز 
گذشته افت قیمتی در حدود سه هزار تومان داشته است؛ زیرا در این مدت قیمت مرغ به حدود ۱2 هزار تومان 
رسیده بود. فیضی یادآور شــد: با آغاز ماه محرم و باتوجه به اینکه خوراک مرغ در مراسم مذهبی جایگاهی در 
سفره ها ندارد، همچنین در این ماه با کاهش میهمانی ها و مراسم روبه رو هستیم، همیشه کاهش قیمت مرغ اتفاق 
افتاده است. وی در تشریح دالیل افزایش قیمت مرغ در مدت اخیر، افزود: به دلیل واردات مواد اولیه و نهاده های 
پرورش و تولید طیور که عمدتا خوراک طیور را تشکیل می دهد، قیمت مرغ تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد.

مواد اولیه و ماشین آالت، بیشترین سهم واردات اصفهان را دارد
مدیرکل گمرگ اصفهان گفت: عمده کاالهای وارداتی به گمرک، مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید است.

»اسدا... احمدی ونهری«  در پاسخ به این پرســش که عمده کاالهای وارداتی به گمرک اصفهان چیست، اظهار 
کرد: عمده کاالهای وارداتی به این گمرک مواد اولیه، ماشین آالت خط تولید راهسازی و معدنی، اجزا و قطعات 
مرتبط با خطوط تولید است. وی افزود: ماشین آالت راه سازی و معدنی با وزن ۱۳میلیون و ۷00 هزار تُن، ابزار گیر 
و حدیده خودکار 6میلیون و ۵00هزار تُن، اجزا و قطعات ماشین های ریخته گری 6میلیون و ۱00هزار تُن، اجزا و 
قطعات برای ساخت خودروی سواری 6 میلیون تن، آجرهای نسوز پنج میلیون و ۱00هزار تُن، مولد گازی تولید 
همزمان برق و گرما پنج میلیون تُن، الکترودهای زغالی برای کوره ها سه میلیون و ۵00هزار تُن و چرثقیل به وزن 
سه میلیون و ۴۳۹ هزار تُن بیشترین میزان واردات اصفهان را به خود اختصاص داده است. احمدی اضافه کرد: 

پنبه، کاغذ مقوا به صورت رول، بذر سیب زمینی، لوبیا و عدس نیز از جمله کاالهای وارداتی به این گمرک است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره طرح کارورزی 
و کارآموزی تصریح کرد: ســامانه این طرح، هفته آینده رونمایی 
خواهد شد که گامی موثر در راستای کارورزی، کارآموزی و اشتغال 

نیروهای تحصیل کرده ایفا خواهد کرد.
»انوشیروان محسنی بندپی« روز پنجشــنبه در جلسه کارگروه 
اشــتغال اســتان اصفهان اظهار داشــت: این طرح ها برای رونق 
اقتصــادی، افزایش تولیــد و حمایــت از اشــتغال فراگیر برای 
کارآفرینان در نظر گرفته شــد. وی با اشــاره به طرح دیگری در 
راستای اشتغال فراگیر در کشور خاطرنشــان کرد: در این زمینه 
تفاهم نامه ای با ســازمان برنامه و بودجه بــرای تخصیص مبالغ 
اختصاصی منعقد خواهد شد. محسنی ادامه داد: فرهنگ کارجویی 
و کاردوستی در اســتان وجود دارد و در شــرایط حساس و ویژه 
کنونی اگر بخواهیم با تحریم ها، توطئه و اســتکبار مقابله کنیم 
راهی جز برگزاری جلسات با حضور نمایندگان دولت، قوه مقننه 
و بخش خصوصی نخواهیم داشــت. وی اضافه کرد: این جلسات 
باید دارای خروجی هایی باشــد که نشــان دهد کارها با ضرورت 
عملیاتی و فعالیت ها، مستمر می شــوند. سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، با اشــاره به اهمیت وحــدت و همدلی برای 
عبور از شــرایط موجود گفــت: دولت توان مدیریــت اقتصادی 
 در این شــرایط را دارد؛ اما ســایر قوا نیز باید یار و مددکار دولت

 باشند.
دولت برای 70درصد جمعیت فعال، اشتغال ایجاد کرده 

است
به گفته محسنی،  از پایان سال ۹۳ تا زمستان ۹6 بالغ بر سه میلیون 
نفر به جمعیت فعال کشــور اضافه شــدند که در ۱0 سال اخیر، 
بی سابقه بوده است و دولت برای ۷0 درصد از این جمعیت اشتغال 
ایجاد کرد. وی همچنین به طرح های مختلف دولت برای مقابله با 
فقر و تامین حداقلی معیشت مردم اشاره کرد و افزود: دولت برای 
اشتغال و کمک به معیشــت مردم، برنامه ریزی کرده است؛ برای 
مثال مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی طی چند سال 
اخیر سه تا چهار برابر افزایش یافته است که این میزان هر ساله  نیز 
بیشتر می شود. محسنی تصریح کرد: 22 هزارمیلیارد ریال برای 
کاهش فقر مطلق تا پایان آبان امسال برای ۷60 هزار نفر زیر پوشش 
اختصاص خواهد یافت. وی طرح اشــتغال روســتایی را از جمله 
طرح های مهم ارزیابی و بیان کرد: هیچ زمانی مانند اکنون حجم 
طرح های اشتغال روستایی در این اندازه نبوده است و خوشبختانه 
پایش و رصد آن ها به خوبی انجام می شود. سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بنگاه های اقتصادی مرتبط با 
بهزیستی تا پنج سال می توانند از»بیمه بیکاری« بهره مند شوند؛ 
این طرح در راستای حمایت از اشتغال و معضل بیکاری است. وی 
تامین اجتماعی را ســازمانی برمبنای درآمد، هزینه ای دانست و 

گفت: این مجموعه باید بدون کمک از دولت ۴2 میلیون نفر را زیر 
پوشــش قرار دهد و ماهانه ۷0 هزار میلیارد ریال برای مستمری 
بازنشستگان پرداخت کرده و با طرح هایی مانند تهاتر، رضایتمندی 
طرف های همکار را حاصل کند.  محســنی اظهارداشت: تا پایان 
آذرماه امســال، بدهی این مجموعه به بخش خصوصی و دولتی 

صفر خواهد شد.
باید برخی از طرح ها مورد بازنگری قرار گیرد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست 
اســتان اصفهان برای تفویض اختیار به این خطه تصریح کرد: هر 
طرحی در این اســتان توسط اســتانداری مورد تایید قرار گیرد، 
نیازمند کارگروه های کشــوری نخواهد بود و با آن به منزله یک 
مصوبه ملی برخورد خواهیم کرد. وی با اشاره به نوسانات ارز گفت: 
برخی از طرح هایی که به ارز وابســته اند باید مورد بازنگری قرار 
گیرند تا شــرایط مالی آن ها با وضعیت کنونی تطبیق داده شود.

محســنی تاکید کرد: این وزارتخانه قصد دارد سرمایه در گردش 
را افزایش دهد و کیفیت  دادن به فعالیت های خدماتی و درمانی از 
جمله برنامه های ما خواهد بود. وي با اشاره به صنعتی شدن و تغییر 
فرهنگ جامعه که موجب رشد آسیب های اجتماعی شده است، 
اظهار کرد:  اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و غیره در راس آسیب های 
اجتماعی قرار دارد که غفلت دیرینه ای در این زمینه انجام شــده 
است. محســنی با بیان اینکه مهم ترین جایی که برای جلوگیری 
از آسیب های اجتماعی  می توان در آن سرمایه گذاری کرد، نظام 
»آموزش و پرورش« اســت، تاکید کرد: متاسفانه در امر آموزش و 
پرورش، از انسان ساختن غافل مانده ایم که این کار هم با اولویت 
پیشگیری، باید در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: برای 
نخستین بار  با همت رهبری و روی کار آمدن دولت در بحث سالمت 
اجتماعی عالوه بر اقتصاددانان، از متخصصان علوم اجتماعی نیز 
بهره گرفته شد؛ همچنین فصل ســالمت اجتماعی را در برنامه 
ششم توسعه، تدوین کردیم که ماده ۸ این برنامه به »پیشگیری« 
مربوط است. وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به این موضوع، 

هزینه های دولت را کاهش می دهد.
از سامانه رصد آسیب های اجتماعی رونمایی می شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس 
آمار اعالم شــده ۴00 هزار نفر از خط ۱۴۹6 )شماره تماس ارائه 
مشــاوره اجتماعی(، مشــاوره گرفته اند و باید رصد آسیب های 
اجتماعــی در اولویت اقدامات قرار گیرد، گفــت: بدون انجام این 
رصد نمی توانیم عوامل آسیب زا را مشخص کنیم. وی افزود: به این 

منظور،  بعد از مناسبات »تاسوعا« و »عاشورا« از سامانه رصدهای 
آسیب اجتماعی رونمایی شده و به همه نهادها و سازمان ها ابالغ 
می شود تا بر اساس آن، عوامل آســیب اجتماعی تعیین و راه حل 
آن تدوین شود. محسنی با اشــاره به دیگر اقدامات صورت گرفته 
در زمینه کاهش آســیب های اجتماعی گفت: آموزش های قبل 
و بعد از ازدواج و حتی بعد از طالق را آغــاز کرده ایم، تقریبا برای 
همه اورژانس های اجتماعی ماشــین خریداری شده و ۹۴ درصد 
پشت نوبتی های توانبخشــی اصفهان را بر اســاس ظرفیتی که 
دولت اختصاص داده، پوشش داده ایم. وی افزود: همچنین مرکز 
توانمندسازی و صیانت از بانوان در دستور کار است که شهرداری ها 
باید پای کار بیایند؛ عالوه بر اینها حلقه مفقوده در بحث صیانت و 
توانمندسازِی بهبودیافتگان در دســتورکار قرار گرفته و سه هزار 

معتاد در کشور سهمیه توانمندسازی دارند.
شرایط تحمیلی اخیر، سرآغاز مبارکی برای استقالل 

کشور است
استاندار اصفهان در کارگروه اشتغال استان که با حضور سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای 
انقالب اســالمی تاکنون شــاهد توطئه های دشــمنان بوده ایم، 
اکنون می توانیم با دلسوزی و همسویی موجود در بین مدیران در 

جهت حل مشکالت و رفع بحران و خروج از شرایط تحمیل شده 
حرکت کنیم و اعتقاد دارم که از این شــرایط هم سربلند بیرون 

خواهیم آمد.
»محسن مهرعلیزاده« افزود: این شرایط تحمیلی می تواند سرآغاز 
مبارکی برای استقالل کشور و بهره برداری هرچه بیشتر از منابع 
انسانی و مادی باشد. استاندار اصفهان با بیان اینکه براساس آمار 
موجود، شرایط امروز استان نسبت به سال قبل بهبود یافته است، 
افزود: استفاده از تسهیالت برای طرح های اشتغال زایی در روستاها، 
جایگاه استان را در وضعیت بهتری قرارداده و نرخ بیکاری نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته 2/۸ درصد کاهش یافته است.
مهرعلیــزاده، اصفهان را قطــب فعالیت های صنعتــی، معدنی، 
صنایع دستی و امکانات سیاحتی و توریستی خواند و افزود: دریایی 
از امکانات در این اســتان وجود دارد؛ باید شــرایط را به گونه ای 
فراهم ســازیم که از امکانات به نحو مطلوب اســتفاده شود. باید 
 از محدودیت ها فرصت بســازیم و از فرصت ها، اســتفاده مطلوب 

داشته باشیم.
تفویض اختیار به مدیران استانی ضروری است

استاندار اصفهان،  تفویض اختیار به مدیران استانی را بسیار مهم 
خواند و افزود: با توجه به اینکه مدیران از شرایط و وضعیت استان ها 

آگاهی دارند، می توانند با برنامه ریزی دقیق در رفع مشکالت اقدام 
نمایند. وی خاطر نشــان کرد: شــرایط امروز ویژه است و از همه 
مدیران، مســئوالن و بخش خصوصی توقع می رود که با شرایط 
خاص و ویژه کار کنند و به دنبال این باشند که با استفاده از قوانین 
موجود و بهره گیری از حداکثر اختیارات خود، بهترین خدمت را 
به مردم ارائه دهند. باید سازمان های ملی نیز با تفویض اختیار به 

مدیران استانی تالش کنند که اشتغال موجود حفظ شود.
استاندار اصفهان به لزوم تهاتر بدهی های سازمان تامین اجتماعی 
و بیمارستان ها اشاره کرد و یادآور شد: بیمارستان ها هزینه درمان 
را از تامین اجتماعی طلبکار هســتند، از طرفی بیمارستان ها هر 
ماه باید هزینه بیمه پرســنل خود را به تامین اجتماعی پرداخت 
کنند که باید مبالغ تهاتر شود. مهرعلیزاده تاکید کرد: در شرایط 
اقتصادی فعلی، دســتگاه های ملــی نیز باید با ســرعت عمل، 
به دنبال حل مشــکالت باشــند تا بتوانیم از این شــرایط به نحو 
مطلوب عبور کنیم. اســتانداراصفهان به اقدامات مطلوب دولت 
اشــاره کرد و افزود: در ایــن خصوص باید انصاف رعایت شــود و 
از آنچه که داریم بهترین اســتفاده را داشته باشــیم و شرایط را 
 آن گونه رقــم زنیم که بتوانیــم از همه امکانات بــه نحو مطلوب

 استفاده کنیم.

حدیث زاهدی

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,841,000
تومان

1,751,000 نیم سکه
تومان

960,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

      قیمت سکه و طال

استانداری تایید کند، مصوبه ملی است
 سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به درخواست استان اصفهان برای تفویض اختیار به این خطه مطرح کرد:
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وداع با »حسین عرفانی« 

پیشنهاد سردبیر:

مزایده اموال غیرمنقول
6/306 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970571 ج/3 له علی حیدری و بتول سیمنی و علیه عصمت رجبیان 
و نصراله حیدری و عزت حیدری مبنی بر فروش پالک ثبتی بخش 14 اصفهان در تاریخ 
97/7/21 ساعت 11/30 صبح مورخ 97/7/18 در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین جهت فروش شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون خالی از سکنه می باشد و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت و مابقی را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت 
10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل به 
آدرس اصفهان خ صمدیه لباف خ آیت اله مدرس نجفی کوچه شــهید رضاییها شماره 22 
بن بست رضاییها 10 پالک 114 بازدید و موارد به شــرح زیر اعالم می گردد: ملک مورد 
بازدید یک ساختمان مسکونی قدیمی به آدرس فوق با شماره پالک ثبتی 16/1785 شماره 
114239 دفتر 724 صفحه 228 بخش 14 ثبت اصفهان دارای عرصه به مساحت 176 متر 
مربع و اعیانی شامل ساختمان به مساحت حدود 124 متر مربع با دیوارهای خشتی و سقف 
طاق و چشمه کف حیاط موزائیک دربهای فلزی و نمای دیوارهای حیاط سیمان سفید می 
 باشد دارای انشعابات آب و برق و گاز دارای ارزش شش دانگ به موقعیت و بافت فرسوده 
می باشد. با توجه به قدمت ســاخت- موارد فوق- موقعیت ملک و کلیه عوامل تاثیرگذار 
ارزش عرصه و اعیان ملک مورد بازدید در زمان کارشناسی شده به مبلغ 1/692/000/000 
ریال) یکصد و شصت و نه میلیون و دویست هزار تومان( اعالم می گردد. مطابق استعالم 
انجام شده خانم عزت حیدری یک دانگ مشــاع و علی حیدری دو دانگ مشاع و نصراله 
حیدری دو دانگ و عصمت رجبیان نیم دانگ و بتول ســیمنی هر کدام نیم دانگ مشاع 
مالک بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالک مشاع ) وجوه حاصل( از فروش پس از 
 کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم مالکیت هر کدام از مالکین تقسیم خواهد شد. 

م الف:231119 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم )425 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/307 شماره دادنامه: 9709973744600805 شماره پرونده: 9709983744600137 
شماره بایگانی شعبه: 970146 شاکی: آقای احسان شریفی بادی فرزند حسین به نشانی 
بادرود خ امام خ پروینی، متهم: آقای نادر خلیلی فرزند حســین به نشــانی  مرکزی اراک 
بخش مرکزی هپکو کوی ســعادت  کوی گلــزار 29 طبقه همکف، اتهــام ها: 1- جعل 
2- کالهبرداری، به تاریخ 97/6/10 شعبه سوم دادگاه عمومی بادرود در وقت فوق العاده 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است کالسه فوق تحت نظر است با توجه به محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم دادرسی و با اســتعانت از خداوند سبحان به شرح جداگانه انشای 
رای می نماید. رای دادگاه:در خصوص اتهام آقای نادر خلیلی فرزند حســین 58 ساله دائر 
بر جعل و کالهبرداری موضوع شکایت آقای احســان شریفی بادی فرزند حسین با توجه 
به محتویات پرونده از جمله 1- شکایت شــاکی 2- تصویر چک شماره 874724 مورخ 
96/12/15 بانک صادرات ایران 3- گواهینامه عدم پرداخت وجه چک که به علت نقص 
امضا و عدم کفایت موجودی پرداخت نگردیده است 4- اســتعالم از ثبت احوال مبنی بر 
اینکه صاحب حساب چک آقای حمیدرضا قربانی فوت شده است 5- عدم تشابه ظاهری 
امضا بانکی و امضا ذیل چک 6- عدم حضور متهم در دادگاه و ایراد دفاع موثر لذا اتهام وارده 
را ثابت تشخیص مســتندا به مواد 134 و 536 قانون مجازات اسالمی و ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشا و کالهبرداری متهم را بابت اتهام جعل به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و بابت اتهام کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس و جزای نقدی 
معادل مال ماخوذ 165 میلیون ریال در حق صندوق دولت و استرداد مال موضوع شکایت 
معادل وجه چک در حق شاکی محکوم می نماید ضمنا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود 
ضمنا دادگاه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسالمی حکم بر امحاء چک  مجعول صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف:246780 شعبه سوم دادگاه عمومی بخش بادرود )332 

کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
6/308  آقای جمشــید مظاهری تیرانی دارای شناسنامه شماره 232  به شرح دادخواست 
به کالسه 97 /584 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آقا رضا مظاهری تیرانی به شناســنامه 945 در تاریخ 1382/6/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
خانم سلطانی تیرانی، ش. ش 804 همسر متوفی 2- امیر حسین مظاهری، ش.ش 162، 
3- مسعود مظاهری، ش.ش 4916، 4- جمشید مظاهری تیرانی، ش.ش 232 فرزندان 
)ذکور متوفی( می باشند و 5- شکوه مظاهری تیرانی، ش.ش 1959، 6- فاطمه مظاهری 
تهرانی، ش.ش 1985، 7- شهال مظاهری تهرانی، ش.ش 4223، 8- شهین مظاهری، 
ش.ش 4726، 9- شــهیر مظاهری تهرانی، ش.ش 31 فرزندان اناث متوفی می باشد و 
متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 246762 احمدی قاضی شورای حل اختالف تیران )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/309  خانم طاهره مظاهری کوهانی دارای شناسنامه شماره 10  به شرح دادخواست به 
کالسه 97 /559 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیزاله مظاهری کوهانی به شناســنامه 371 در تاریخ 97/5/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی مظاهری 
کوهانی به شماره شناسنامه 12 فرزند ذکور متوفی 2- طاهره مظاهری کوهانی ،ش.ش 
10، 3- ناهید مظاهری، ش.ش 8، 4- خاور مظاهــری ،ش.ش 4، 5- فاطمه مظاهری 
کوهانی ش.ش 2، 6- زهرا مظاهری، ش.ش 8 فرزندان اناث متوفی می باشند و متوفی 
به غیر ازورثه فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 246766 احمدی قاضی شــورای حــل اختــالف تیــران )158 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/310 کالسه پرونده: 136/97 شعبه دوم شورای حل اختالف چادگان، وقت رسیدگی: 
روز دوشنبه 97/7/30 ساعت 4 عصر، خواهان: بانک رفاه چادگان با مدیریت آقای عالئی 
و نمایندگی آقای حمیدرضا صفائیان با وکالت خانــم فاطمه میرزایی، خواندگان: 1- روح 
اله شهریاری نیسیانی 2- محمد باقر پیر جمالی، محل حضور: شعبه دوم مجتمع شورای 
حل اختالف چادگان جنب دادگســتری تقاضای اصدار حکم مبنی بــر پرداخت مبلغ نود 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 027019 عهده بانک سپه به تاریخ 97/2/30 
به انضمام مطلق خسارت ناشی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت ناشی 
از تاخیر تادیه،  گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتی به طرفیت خوانده تسلیم شورای 
حل اختالف شهرســتان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم مجتمع شورای حل 
اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگی تعیین و به درخواست خواهان و دستور 
قاضی شورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود وقت رسیدگی مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نســخه ثانی و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند چنان که بعدا ابالغی به وسیله آگهی ابالغ شود فقط یک نوبت منتشر 
و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف:246087 شعبه دوم شورای حل اختالف چادگان 

)234 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/311  شماره صادره: 1397/04/519692-97/6/19 چون تمامی ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور پالک شــماره 1576 فرعی از 141 اصلی واقع در باغستان پایین طرق جز 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داوود ابوفاضلی طرقی 
فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/08/10  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف:245901 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)141 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
6/312  آقای حسن طالبیان اردســتانی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به 
کالسه  341/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی طالبیان اردستانی به شناسنامه 4758 در تاریخ 97/6/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر به 
نام حسن طالبیان اردستانی فرزند محمد علی، ش.ش 30 و سه دختر به نام های 1- بتول 
طالبیان اردستانی فرزند محمد علی ،ش.ش 321 و 2- ماهرخ طالبیان اردستانی،ش.ش 
323 فرزند محمد علی و 3- اشرف طالبیان اردستانی ،ش.ش 1351 فرزند محمد علی و 
الغیر. 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: 246030 شعبه دوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

6/313 بدینوسیله به آقاي حسین فرشــیدفر فرزند مجیدابالغ میگردد اولیاي دم مهین 
آشوري شکایتي به طرفیت شمامطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9609983649000417 بشماره بایگاني 960636 شعبه 101 دادگاه کیفري دوشهرستان 
شهرضا ) 101 جزایي سابق ( ثبت ووقت رســیدگي مورخ 5 / 9 / 1397 ساعت 30 : 10 
صبح تعیین که حســب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت دریکي 
ازجرایدکثیراالنتشــارآگهي مي شــود تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهي به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــاني کامل خودنســخه ثاني دادخواســت وضمائم 
رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد. م الف: 246675 
مرتضي امیرزاده شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان شــهرضا ) 101 جزایي سابق ( 

)125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

6/314 بدینوســیله به آقاي جهانپور غفاري فرزند لطف علي فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان مهدي یوسف پور فرزند محمد به نشاني شهرضا ترک آباد ک شفق 
7 گلخانه عشقي دادخواستي به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک بانکي بانک ملت به 
شــماره 14 / 9874 / 11 / 1392 مورخ 16 / 10 / 94 به این شوراتسلیم که بکالسه 96 / 
1021 ش2 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روزچهارشــنبه مورخ 2 / 8 / 97 ساعت 45 / 
3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م 
مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شــماره دوحقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 246644 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دو حقوقي شهرضا )147 

کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

6/316 شماره: 2039/96 حل4 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:احمد احمدی 
نژاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محسن کشاورزی 
، نام پدر: رحیم ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
نرسیده به ســه راه معلم ک 136 پ2 ط3، محکوم به:به موجب رای شــماره 33 تاریخ 
97/01/15 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 246169 علیرضا ایزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف خمینی شهر )215 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
6/317 شماره: 789/96 حل11 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-کلثوم علی 
اکبری 2-محسن شهبازی 3-سیف اله براهیمی ، نشانی: 1و2- مجهول المکان 3-خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال کوچه پنبه ایی پ13 ؛ مشخصات محکوم له:نام 
 و نام خانوادگی: محمودنقدی ، نام پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار ش بهشتی 
خ خرم کوچه دانش3 پ108، محکوم به:به موجب رای شــماره 479 تاریخ 97/03/31 
حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت 
وجه در زمان اجرا و پرداخت یک میلیون و ششــصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 245909 توازیانی قاضی شعبه یازدهم شورای حل 

اختالف خمینی شهر )243 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/320 شماره پرونده: 1407/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 11:10 بعدازظهر روز 
چهارشــنبه مورخه 1397/07/25 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود 
نقدی ، نام پدر: محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام ک دانش3 پ 108  ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امیر چگینی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک  و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 245799 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)202 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

6/342 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 2431 مورخ 97/04/30 و رای اصالحی شماره 2706 مورخ 97/05/15 
هیات اول آقاي غالمعلي قاسمي به شناسنامه شــماره 9 کدملي 1170910963 صادره 
لنجان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 16/40 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 20 فرعي از 3310 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/06/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/07

 م الــف: 248181  اعظم قویــدل رئیــس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب
 اصفهان

  یک اتفاق کامال گذرا! 

    به جا مانده از سی و یکمین جشنواره بین المللی 
کودک و نوجوان

عارف اصفهانی

  جشــنواره فیلــم کــودک و نوجوان که امســال ســی و یکمیــن دوره خود را پشــت 
سرگذاشت،آبروی اصفهان را نخرید. خروجی نامشخص و در عین حال سرنوشت نامعلومی 
که در پی داشت، نداشتن برنامه ریزی دقیق برای اکران ها و نشست ها و معضل پخش، تنها 
بخشی از مشکالت ریز و درشتی بودند که جشنواره امسال کودک با خود یدک می کشید.

در این میان راه اندازی شورای سیاســت گذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان هم 
که عمر چندان طوالنی ندارد، نتوانســت بر زخم مشکالت جشنواره امسال مرهم بگذارد و 
نقطه امیدی شود که جشنواره به بلوغ رسیده کودک در اصفهان سری میان سرها بلند کند.

گویا سیاست های شتاب زده و رفع بالتکلیفی تنها دلیلی است که جشنواره کودک را زنده 
نگه داشته است؛ دغدغه ای که چندان هم دغدغه نیست، اما وقتی گروه بزرگی از جامعه را 

درگیر می کند باید تمهیدات مناسب تری برای آن اندیشیده شود.
البته سال های سال است که تلویزیون و گاه سینما تالش هایی را در این حوزه برای 

جذب مخاطب کودک و نوجوان خود کرده است؛ اما وقتی به کارنامه این دو 
رسانه نگاه می کنیم چندان دندان گیر نبوده و سینمای کودک نتوانسته 

برای کودکان به خوبی عرض اندام کند و جشنواره کودک در نبود 
دنیای کودکانه و فقر فیلم های کودک، سرگردان است .

این موضوع به خصوص در جشنواره امسال به عینه مشخص تر بود 
و نتوانست خأل موجود پیش پای سینمای کودک را برای مخاطبانش پر 

کند. این را می توان در گفته های» بابک« به خوبی فهمید؛کودک سی سال 
پیش که حاال با نوستالژی هایش زندگی می کند و کودکیش را در بچه هایش می 

بیند :»بچه که بودم چقدر کتاب های مصور »آیزاک آسیموف« را دوست داشتم که از 
همه چیز عالم حرف می زد به ساده ترین زبان. خیلی دوست داشتم مجموعه کتاب هایش 
را که در همه کتابفروشی ها پیدا می شد داشته باشم ، حتی بیشتر از تن تن که نایاب بود، اما 
به هر حال فقط یکی از آنها نصیبم شد که پدرم برایم خرید. بعدها که جشنواره فیلم کودک 
را دنبال می کردم هیچ کدام شان ســاده نبود و اصال کودکانه نبود .به جز شهر موش ها که 

هنوز هم برای بچه ها رنگ و آب تازه ای دارد«.
هرساله »فارابی« متولی تولید فیلم هایی شده که بتواند جشنواره اش را پررونق برگزار کند 
و فیلمی که صرفا برای رونق بخشی به فستیوال ساخته می شود معموال به جای آنکه روانه 
اکران عمومی شود به بایگانی سپرده می شود تا شــاید روزی از تلویزیون روی آنتن برود یا 

سر از شبکه نمایش خانگی درآورد.
اما به گفته »محمد« که سینما برایش قبل از خودش شــروع شده؛»زمانی که کودکی ات 
با شاهکارهای سینما گره خورده است، می فهمی که ســینما اجتناب ناپذیر است و روزی 
صدایت خواهد کرد، در واقع پروانه ها با حضور رنگی خود می خواهند بچه های آپارتمان را 
از فضای محدود رها و از پنجره به سوی خوبی ها ببرند.از سوی دیگر حضور رنگی پروانه ها 

و فیلم کودک در اصفهان لحظات شیرینی را برای شهروندان به وجود می آورد.« 
با تمام اینها جشنواره کودک، غریب تر از همیشه در سکوت مخاطبان اصلی روزگار گذراند. 
این را می شــد از صندلی های خالی ســینماها به خوبی فهمید که فیلم های به اصطالح 
کودکان)!( را اکران کرده بودند. اکبر فروزش، کارگردان فیلم کودک در این رابطه می گوید 
: »موفقیت سینمای ایران در جشــنواره های  جهانی ابتدا از سینمای کودک شروع شده؛ 
اما فیلمسازانی که در این عرصه شناخته شدند، روبه سوی ســینمای بزرگسال گذاشتند 
و رفتند، خود این مســئله اقبال مردم را کم می کند؛ اما واقعا باید از خود مردم هم پرسید 
که چرا ســینمای کودک را جدی نمی گیرند؟ می توان کنار کودک نشست و از فیلم لذت 

تنها برای رفع تکلیف اجرا می شود و در آستانه بلوغ، هنوز تکلیفش روشن نیست. 
 »داریوش« که خودش در عرصه فیلمسازی دستی بر آتش دارد، می گوید:»وقتی 
کاری ساخته نمی شود، قطعا هیچ نیازی هم برطرف نمی شود . در سینمای 
کودک ایران فیلم هایی ساخته می شــود که ربطی به دنیای کودکان 
ندارد و نوستالژی بزرگ ترهاســت. مانند فیلم کاله قرمزی و شهر 
موش ها؛ چرا که این فیلم ها بیشتر برای بزرگ ترها زیبا بود تا 
کودکان . ما فیلم هایی می سازیم که بزرگ ترها بچه ها 
را به سینما بیاورند . در حالی که باید کاری کرد که 
بچه ها بزرگ ترها را به ســینما بیاورند . باید تخیل 
،شــادی و انرژی و ...که باعث برقراری ارتباط با کودک 

می شود در فیلم وجود داشته باشد« .
یــن  ا همــه  کنــار  در  کــه  ینجاســت  ا جالــب 
عــدم  و  بروشــورها  در  نادرســت  اطالعــات  مشــکالت، 
 اطــالع رســانی بــه کســانی کــه در ایــن عرصــه مشــغول بودنــد 

مزید برعلت در آشفته بازار این جشنواره بود. 
این موضوع در گفته های یکی از کسانی که مسئول توزیع بلیت جشنواره بود، مشهود 
است:» بسیاری از خانواده ها ســردرگم بودند و ما هم نمی توانستیم به آنها کمکی 
بکنیم. آنها از ما می پرسیدند فیلمی که قرار اســت اکران شود، انیمیشن است و یا 
فیلم و در بروشــورها هم این توضیحات نبود. در عین حال زمان برگزاری نشست ها 
و بزرگداشت ها هم مشخص نشده بود و مانند بلیت های لحظه آخری بود که خیلی 

ها از آن مطلع نمی شدند«.
همین مشکالت باعث شد که سی و یکمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان 
امســال با وجود همه تالش ها و اتفاقات مثبت به یک اتفاق کامال گذرا تبدیل شود، 
رخدادی که نتوانســت آنطور که باید و شاید کودکان را به ســالن ها بیاورد و یا اگر 
کودکانی هم آمده بودند آنقدر سالن ها پر بود که خیلی هایشان دست خالی و با چشم 

گریان به خانه هایشان برگشتند. 
به نظر می رسد جشنواره ای که به نام کودکان است، نیازمند یک تحول شگرف است 
تا با تولید آثار فاخری که به این حوزه اعتبار می بخشند، سرانجامی برای فعالیت ها، 
هزینه و وقتی که صرف آن می شود، داشته باشد؛ چرا که این شیوه همان طور که در 
این سی و یک دوره نتیجه چندانی نداشــته، از این پس هم تاثیر گسترده و چندانی 
نخواهد داشــت و خیلی از هنرمندان و منتقدان ما  آن  را شکست خورده می دانند. 
این مسئله نه تنها مشکل ساختاری جشنواره محســوب می شود، بلکه همان طور 
که گفته شد بخش قابل توجهی از آن به تصمیمات و برنامه ریزی گسترده  تری از 

سوی مسئوالن سینمایی و فرهنگی برمی گردد.

برد. در ایران وقتی از کنار گیشــه فیلم کودک می گذرند، 
همه می گویند: »ای بابا فیلم کودک است« و برای آن ارزش قائل 

نیســتند. همین موضوع بود که باعث شــده بود اکثر فیلم ها برای کودکان 
نباشند«. لیال محسنی، مادر یکی از کودکانی که به جشــنواره آمده با انتقاد از این 
موضوع می گوید: » بچه ام را به جشنواره آوردم تا کمی از فضای موبایل و بازی های 
رایانه ای دور شود؛ اما حتی نتوانســتیم ده دقیقه اول فیلم را دوام بیاوریم و فرزندم 
از گریه از سالن خارج شــد، به این خاطر که فیلم بسیار ترســناک بود و نتوانستیم 

ادامه دهیم «.
به گفته بســیاری از افراد دیگر؛ فیلم ها فقط درباره کودک ساخته شده بودند ولی 
ربطی به کودکان نداشت و بیشــتر مخاطبان شان را بزرگساالن تشکیل می دادند و 

بچه ها هیچ لذتی از دیدن آنها نمی بردند.
به گفته کارشناسان؛ متاسفانه فیلم های کودکان آن طور که باید و شاید مورد توجه 
قرار نمی گیرد. از یک طرف در سینماها به دالیلی نمایش داده نمی شوند و از طرفی 
هم خود مردم عادت به دیدن این فیلم ها را از دســت می دهند. حال ممکن اســت 
اولیا، مربیان و والدین فرزندان شان را برای دیدن این فیلم ها به سینما ببرند؛ اما باز 
هم به فیلم های جدی تری که در مورد خود بچه ها صحبت می کند و گویای شرایط 
اجتماعی آنها از نظر تربیتی و آموزشــی و همه امور مربوط به آنهاست کمتر توجه 
می کنند. از این طرف هم تلویزیون پوشــش های خاص خودش را دارد و مســائل 
دیگری نیز وجود دارند کــه همگی در نهایت بر وضعیت این ســینما تاثیرگذارند و 
باعث می شوند که ســینمای کودک به بوته فراموشی سپرده شود؛ جشنواره ای که 

وداع با »حسین 
عرفانی« 

مراسم تشــییع زنده یاد »حسین 
عرفانی« دوبلور فیلم و ســریال، با 
حضور هنرمندان عرصــه دوبله و 
عالقه مندانش به سمت خانه ابدی 
وی در بهشت زهرا)س( برگزار شد.

این مراســم با حضور هنرمندان، 
گوینــدگان و دوبلورهــای فیلم و 
سریال همراه بود که از جمله آنها 
می تــوان به حمیــد منوچهری، 
منوچهر آذری، ســیامک اطلسی، 
منوچهر شاهســواری، مدیرعامل 
خانــه ســینما، حســن کاخی، 
میرطاهر مظلومی، مجتبی نقی یی 
مدیر امور دوبالژ سیما، تورج نصر، 
افشــین زی نوری، اردشیر منظم، 
کامران ملکی، رضا بنفشــه خواه، 
شکرخدا گودرزی، بهمن هاشمی، 
بیژن علیمحمدی و اردالن شجاع 

کاوه اشاره کرد.
همچنین خســرو خسروشــاهی، 
منوچهر والی، منوچهر اسماعیلی 
و علی همــت مومیونــد از دیگر 
حاضــران در این مراســم 

بودند.
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سن آسیب های اجتماعی پایین آمده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان بهزیستی کشور خبرداد:
 پیشگیری از تولد 

۱۵۰۰ نوزاد معلول در کشور
رییس سازمان بهزیســتی کل کشور گفت: سال 
گذشته از سوی مجلس دهم برای راه اندازی ۱۴۰ 
پایگاه اورژانس اجتماعی، صدمیلیارد تومان اعتبار 
برای سازمان بهزیستی مصوب شد، اما ۱۰ میلیارد 

تومان آن تخصیص داده شده است.
»پَهبد پورشبانان« در سفری به »گلپایگان« اظهار 
کرد: سازمان بهزیســتی در حوزه قانون گذاری، 
اجرایی و مطالبه گری در شرایط خوبی قرار دارد. 
پورشبانان با اشــاره به تولد نوزادان معلول افزود: 
در حوزه پیشگیری از تولد نوزاد معلول با اجرای 
قوانین جدید در ارائه مشــاوره در کل کشور در 
یک سال گذشته از تولد بیش از یک هزار و ۵۰۰ 
معلول پیشگیری شده اســت و با کاهش میزان 
طالق مواجه بوده ایم.وی با بیان اینکه راه اندازی 
اورژانس اجتماعی سال ها متوقف شده بود، افزود: با 
اهتمام سازمان بهزیستی و همراهی مجلس دهم،  
از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۶۰مرکز 
اورژانس اجتماعی در۱۶۰ شهرستان راه اندازی 
شده است به طوری که اکنون در کل کشور ۳۵۰ 

مراکز اورژانس اجتماعی وجود دارد. 

           مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
 سن آسیب های اجتماعی

 پایین آمده است
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ســن آســیب های اجتماعی پایین آمده است، 
افــزود: یکــی از مهم ترین مشــکالت در حوزه 
 آسیب های اجتماعی، نبود بانک اطالعاتی است.

»مرضیه فرشاد« اظهار کرد: رفع مشکالت زنان 
سرپرست خانوار، نیاز به بانک اطالعاتی درستی 
دارد. وی با اشــاره بــه آماری از مراکــز زیرنظر 
بهزیســتی و اقدامات صورت گرفته، گفت: ۱۳۲ 
مرکز بهزیستی شبانه روزی با مراجعه حدود ۲۵ 
هزار نفر )در  شبانه روز( فعال هستند و از این بین، 
حدود ۱۰ هزار نفر  از ۲۲ هزار مســتمری بگیر را 
زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهد. وی افزود: 
از مردادماه تاکنون  ۱۳۷ واگذاری طفل انجام شده 
که میزان قابل توجهی است، همچنین اصفهان 
در خانواده های چند قلو نسبت به سایر استان ها 
متمایز است؛ زیرا یک هزار و ۹۵۶ خانواده چندقلو 

و چهار خانواده پنج قلو در این استان وجود دارد.

پیشگیری از هپاتیت B در 
اهداکنندگان خون آغاز می شود

 سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از ابتدای 
مهرماه، طرح ملی پیشــگیری و واکسیناسیون 
 اهداکننــدگان مســتمر خــون درمقابــل

»هپاتیت B« در کشور اجرا می شود.
»بشــیر حاجی بیگــی« افــزود: اهداکنندگان 
مســتمر خون که پیش از اول فروردین سال ۶۸ 
متولد شــده باشــند، از اول مهرماه سال جاری 
تا ابتــدای اســفندماه فرصت دارند بــا مراجعه 
به نزدیک تریــن مرکز اهدای خون شــهر محل 
 سکونت خود، معرفی نامه واکسیناسیون دریافت

 کرده و بــا مراجعه به مراکز بهداشــتی درمانی، 
واکســن هپاتیت B مورد تایید وزارت بهداشت 
 را بــه طــور رایــگان در ســه نوبــت دریافت 

کنند.
وی تاکید کرد: جمعیت هــدف این طرح ملی، 
گروه سنی ۲۹ســال به باال هستند.حاجی بیگی 
افزود: برای رسیدن به خطر صفر انتقال بیماری  
از طریق خون و فرآورده های آن،  واکسیناسیون 

اهداکنندگان می شود.

با کمک بسیجیان جهادگر انجام می شود؛
توزیع ۱۰هزار بسته نوشت افزار 

بین دانش آموزان بی بضاعت
در آستانه ســال تحصیلی جدید، ۱۰هزار بسته 
نوشت افزار برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت 

در مناطق محروم استان اصفهان تهیه شد.
رییس سازمان بسیج ســازندگی استان اصفهان 
گفت: این تعداد بســته مهر تحصیلی به عنوان 
کمــک هزینــه تحصیلــی بیــن دانش آموزان 
بی بضاعت در روســتاهای محروم این اســتان 
ازجمله فریدن، فریدون شهر، شهرضا، سمیرم و 

اصفهان توزیع می شود.
ســرهنگ »احســان ا... رضاپور« افزود: ارزش 
هربســته نوشــت افزار حدود ۸۰۰ هــزار ریال 
است که با کمک بســیجیان جهادگر خیر تهیه 

و خریداری شده است.

پریسا سعادت 

پدیده کشت ماده مخدر»ماری جوآنا« در منازل مســکونی ایران، اتفاق 
تازه ای است که در حال زیاد شدن است؛ اگر چه تا چند سال پیش اطالعات 
چندانی از خواص برگ های گیاه »شاهدانه« که بعضا در معابر و پارک ها نیز 
کاشت می شد، اطالع درستی در دست نبود اما با رواج مصرف ماری جوآنا در 
میان ایرانیان، کشت این گیاه نیز جزو لیست سیاه قرار گرفت. »ماری جوآنا« 
ماده ای است سبز رنگ و گاه خاکستری که از برگ خشک شده شاهدانه 

به دست می آید. 
تا قبل از ســال ۱۹۶۰ شــاید کمتر کســی نام آن را شــنیده بــود، اما 
امروزه از این گیــاه به صورت فــراوان مصرف می شــود. برگ های خرد 
شــده این گیاه را در ســیگار می ریزنــد و مصرف می کننــد؛ البته برای 
اســتعمال مــاری جوآنــا روش هــای مختلفــی وجــود دارد از پایپ 
گرفته تا ســیگارهای معمولی، حتــی قوطی ظروف مخروطی شــکل 
 و قلیــان همــه بــرای مصــرف این مــاده مخــدر، مــورد اســتفاده

 قرار می گیرند. 
رواج کشت »ماری جوآنا« در منازل ایرانی ها

مواد مخدر اگر پیش از این در چهارراه ها و پستوها دست به دست می شد، 
حاال ردپایش را در خانه ها جا گذاشته است. کنج حیاط خلوت یک خانه 
معمولی، توی باغچه یا حتی گلدان کوچک کنار آشــپزخانه! مواد مخدر، 
این روزها نه در مزرعه که در گلدان های خانگی کشت می شوند. طی چند 
وقت اخیر، اخبار زیادی در زمینه کشف و ضبط ماری جوآنا در خانه های 

مسکونی منتشر شده است.
 به تازگــی پلیــس پایتخت خبر از کشــف یــک منزل مســکونی داد 
که روی پشــت بام آن، ماری جوآنا کشــت می شــد. همچنین چندی 
پیــش، پلیس خبــر از کشــف مزرعــه ای در »ماهــان« کرمــان داد 
 کــه در مقیاســی چند هکتــاری، اقــدام به کشــت این گیــاه مخدر

 کرده بود. 
این خبرها حاکی از رواج کشت گلدانی این گیاه در میان ایرانیان و به تبع 
آن، افزایش مصرف آن دارد. این تولید خانگی، اگرچه آمار شفاف و روشنی 
ندارد اما یکی از سرفصل های مطالعاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر است که 
اعضای این ستاد از صاحب نظران دعوت کرده اند، نتایج پژوهش های خود 

را در این باره ارائه کنند.
دکتر »محمدرضا یزدان نیاز« درمانگر و پژوهشــگر اعتیــاد، درباره رواج 
کشت گلدانی مواد مخدر می گوید: این پدیده بســیار زیاد شده است و با 
موارد فراوانی از این نوع تولید، روبه رو بوده ام. بیشــترین ماده مخدری که 
کشت خانگی می شود، »گل« است که در واقع یک نوع از ماری جوآناست؛ 
اما گیاه ماری جوآنای طبیعی، گل های کمی دارد. با ایجاد تغییر ژنتیکی 

 در این گیــاه، نوعی ماری جوآنا حاصل شــده که گل های بســیار زیادی
  می دهــد، خاصیــت نشــئه کنندگی باالیــی دارد و به شــدت 
 اعتیــادآور اســت. آن طورکــه یزدان نیــاز می گوید: کشــت گلدانی و 
گلخانه ای ماری جوآنا، از نظر اقتصادی برای تولیدکننده ها مقرون به صرفه 
است؛ به همین دلیل، بیشتر از سایر مخدرها کشت می شود. او ادامه می دهد: 
یکی دیگر از مخدرهایی که کشت گلدانی می شود، »قارچ جادویی« است که 
هاگ های آن به دو طریق وارد کشور می شود؛ یا در سرنگ یا روی برگه هایی 

که به آنها »پرینت« می گویند.
 قارچ، مخدر گران قیمتی است؛ به همین دلیل بازار فروش خوبی ندارد. به 
گفته یزدان نیاز، بیشتر مصرف کنندگان قارچ،  اقشار خاصی مثل هنرمندان 
هستند که به واسطه نشئگی عرفانی حاصل از این مخدر، سراغ آن می روند 
چون معتقدند به آفرینش هنری آنان کمک می کند! با این حال یزدان نیاز 
می گوید: کشت این ماده از خانه ها به مراکز صنعتی به ویژه در اطراف تهران 

کشیده شده است.
کاشت آسان ؛ برداشت پر سود

دانه هــای ماری جوآنا معموال به صــورت قاچاق از مرز »افغانســتان« یا 
 به صورت سفارشــی از »هلند« به افغانســتان و ســپس »ایــران« وارد 
می شود.  اما خیلی وقت ها گل های ماری جوآنا حاوی این دانه ها هستند و 
کسانی که مخدر »گل« مصرف می کنند، ممکن است بتوانند به این دانه ها 
دسترسی پیدا کنند. با کاشتن این دانه ها در گلدان، می توان در هر نوبت 

۲۰۰ تا ۳۰۰ گل به دست آورد. 
برخی گلخانه ها نیز به همراه دیگر محصوالتشان اقدام به کاشت و پرورش 
ماری جوآنا می کنند که در این صورت، معموال تعداد گلدان ها بیشــتر از 
۱۰۰عدد است. یعنی تولید انبوه یک ماده مخدر در فضایی که ظاهرا مجوز 

رسمی فعالیت دارد. 
کشت گلدانی و گلخانه ای ماری جوآنا از نظر اقتصادی برای تولیدکننده ها به 

صرفه است؛ به همین دلیل بیشتر از سایر مخدرها کشت می شود.
در مبحث کشت ماری جوآنا باید دست جنباند

اگرچه برخورد با پدیده کشت ماری جوآنا چند سالی است که از سوی نیروی 
انتظامی به شدت پیگیری می شود، اما الزم است زمینه های اجتماعی رواج 

آن هم بررسی و برای آن چاره اندیشی شود.
برخی گزارش ها نشــان می دهد که اهل عمل دســت به ابتکار زده اند و 
عالوه بر مزارع بزرگ و کوچک، سعی در برندسازی برای محصوالت خود 
دارند؛ در این بین، برای کشت »شاهدانه« به دلیل کاربرد دوگانه قانونی-

غیرقانونی از آزادی عمل بیشــتری برخوردارند.  فراوانی کشت ممنوعه 
شاهدانه یا ماری جوآنا در کشور آن قدر است که برخی گزارش ها حکایت 
 از کشــت آپارتمانی این ماده مخدر در شــهرهای بزرگی مانند »تهران«
 دارند. در این نوع از کشــت، تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده در
  زنجیــره ای بســیار کوتــاه در قالــب یــک نفــر تجســم پیــدا

 می کنند. 

رواج کشت »ماری جوآنا« در منازل مسکونی
وقتی زنجیره اعتیاد کوتاه می شود؛

اخطار اجرایی
6/321 شماره: 2507/96 حل2 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-حامد 
صورت خسروشاهی 2-امیر زهتاب ، نام پدر: 1-غالمرضا 2- پرویز ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-خمینی شهر بلوار پاســداران خ زاگرس نبش کوچه دوم ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: محمودنقدی ، نام پدر: محمدعلی ، با وکالت قدرت اله خســروی 
، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خانه اول دانش3 پ108ـ  وکیل: اصفهانـ  خ شیخ 
صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه سعدی جنوبی جنب ساختمان پاسارگاد، محکوم به:به 
موجب رای شــماره 232 تاریخ 97/02/19 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه تضامنًا محکوم است به: پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/975/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا حکم نسبت به 
حامد صورت خسروشاهی غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 245798 محمد رضایی  قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )248 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/322 شماره: 1510/96 حل1 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-سعید 
نیک پور 2-سیف اله براهیمی ، نام پدر: 1-احمد 2- رمضان ، نشانی: 1-مجهول المکان 
2-خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال کوچه پنبه ایی پ13 ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمودنقدی ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شهر 
چهارراه شریعتی ابتدای شریعتی شــمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی، محکوم به:به 
موجب رای شــماره 382 تاریخ 97/04/16 حوزه اول شــورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور جک لغایت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/200/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق 
خواهان رای صادره غیابی است و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق  دولت. ماده34 
قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 245795 
 علی اصغر ترابی قاضی شــعبه اول شــورای حــل اختالف خمینی شــهر  )227 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/323 شماره پرونده: 729/97 حل8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز 
شنبه مورخه 1397/07/28 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی 
، نام پدر: محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر بلوار بهشــتی خ عمران ک دانش3 پ 108  ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ناصر مختاری ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل ، دالیل خواهان: فتوکپی چک  و گواهینامه عدم پرداخت بانک ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 

73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 245794  رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/324 شماره پرونده: 1267/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهــان، وقت رسیدگی:ســاعت 11:45 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1397/07/30 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن کوهی 
، نشانی:خمینی شــهر بلوار منتظری کوچه وطن خواه مغازه سوپر موادغذایی حاج رحیم 
کوهی  ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمد گوزلی ، نام پدر: شیریندل ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق 
نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 241553 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/325 شماره پرونده: 731/97 حل8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:00 بعدازظهر روز 
شنبه مورخه 1397/07/28 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی 
، نام پدر: محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر بلوار بهشــتی خ عمران ک دانش3 پ 108  ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مراد نادری جیرفتی ، نام پدر: محمد ، 2- نام و 
نام خانوادگی: علی بنی اسد ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، دالیل خواهان: رونوشت چک 
وگواهی عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 245793 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)197 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/326 شماره پرونده: 733/97 حل8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1397/07/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر بلوار بهشتی خ عمران ک دانش3 پ 108  ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رجبعلی نصیریان 2- نام و نــام خانوادگی: کاظم یزدانی 
، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام 
خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: فتوکپی چک وگواهینامه عدم 
پرداخت بانک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 245792 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)206 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/319 شــماره پرونده: 369/97 حل1 مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 06:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1397/08/19 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر بلوار بهشتی خ عمران ک دانش3 پ 108  ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عادل عبدالرســول ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک وگواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 245800 رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)188 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/318 شماره: 785/96 حل11 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-سیدآرش 
حســینی همپا 2-محسن شــهبازی 3-ســیف اله براهیمی ، نشــانی: 1و2- مجهول 
المکان 3-خمینی شهر خ شــریعتی شــمالی کوچه درب یخچال کوچه پنبه ایی پ13 
؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمودنقدی ، نشــانی: خمینی شهر بلوار 
ش بهشــتی خ خرم کوچه دانش3 پ108، محکوم به:به موجب رای شماره 489 تاریخ 
97/03/31 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چک تا زمان اجرای حکم در زمان اجرا و پرداخت دو میلیون و هتشصد و نود 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی که خــود قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحــًا اعالم نماید. 
م الف: 245908 توازیانی قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)242 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/328 شــماره ابالغنامه:9710100352706385   و 9710100352706386 شماره 
پرونده:9509980359501840 شماره بایگانی شــعبه:961459  ابالغ شونده حقیقی: 
سیما نظری و علی نظری به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/07/23 دوشنبه 
ســاعت: 9/30 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 349، در خصوص شکایت سید 
 حسین موسوی علیه شما  در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:247870 شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شهرستان اصفهان) 101 جزایی سابق(  

) 76 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت تاکسی تلفنی راه شب خمینی 
شهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 280 و شناسه 

ملی 10260065492 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ماده 18 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
اداره امور شرکت به عهده هیات مدیره ای است مرکب از 2 نفر که 
برای مدت نامحدود انتخاب می گردند که از بین آنها یک نفر بسمت 
 رئیس هیئت مدیره و یک نفر به سمت مدیرعامل تعیین می گردد.

 - ماده 19 اساسنامه بدین شرح اصالح شــد: نحوه امضای اسناد و 
اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی 
و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خمینی شهر )247920(

آگهی تغییرات شرکت مسکن شرکت آبفا شهری استان 
اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 49351 و شناسه 

ملی 10260676876 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 
1396/09/11 و به استناد نامه شــماره 60920 مورخ 1397/5/27 اداره 
تعاون شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آخرین رقم سرمایه 
به مبلغ 796000000ریال گزارش گردید. سیدمحمدرضا سجادی فر سید 
مهدی 1346 39999 1282324985 و احمدرضا نظری 1289453748 
و محمد مهدی مزارع 0943189667 و امراله سلیمانی 5110552975 و 
سیدمحسن صالح 1199153508 به سمت اعضای اصلی و محسن بیشه 
1281738281 و کوروش منوچهری 12876966225 و حسن ابراهیمی 
1289288615 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی 
برای مدت سه سال انتخاب شدند.سعادت بهزادی ثانی 6209767087 و 
داریوش بخت 1819509522 به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.تراز مالی سال 95 تصویب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )247922(

آگهی انحالل شرکت عرفان مرغ شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 13885 و شناسه ملی 10260348987 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و علی اکبر غالمی به کدملی 
1291862293به ســمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شد وآدرس شرکت 
منحله در حال تصفیه اصفهان خیابان جی خیابان شهید رجایی فلکه شهید رجایی جنب 
فلکه منزل سوم کدپستی 8159959183 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )247921(
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توهین خانوادگی اسطوره 
منچستریونایتد به »کی روش«

»کین« بازیگر ســابق منچستر و »کی روش« 
همیشــه بــا یکدیگر 
اختالف داشــتند 
و حتــی الکــس 
فرگوسن، سرمربی 
وقت منچســتر از 
اختالف این دوعضو 
تیمش با خبر بود، اما 
واکنشی نشان نمی داد و در کتاب زندگینامه 
اش می نویسد:»کین یک جنگجوی قدرتمند 
بود و در آن فصل نمی توانست از نظر فیزیکی 
کارایی سابق را داشته باشد، اما خودش قبول 
نمی کرد تــا اینکه موضوع درگیــری او با کی 
روش به وجود آمد و به این نتیجه رسیدم که او 
باید از جمع ما جدا شــود.«پس از این موضوع 
کین به کی روش و همسرش توهین خانوادگی 
می کند و فرگوســن برای اتمام به این ماجرا 
وارد می شود.گفتنی است، کین در سال ۲۰۰۵ 
 از منچســتریونایتد به سلتیک اســکاتلند و

 کی روش در سال ۲۰۰۸ از شیاطین سرخ به 
تیم ملی پرتغال رفت.

بی میلی پرتغال به نامزدی 
مشترک جام جهانی با اسپانیا

اســپانیا قصــد دارد 
برای یــورو ۲۰۲۸ 
یــا جــام جهانی 
رســما   ۲۰3۰
کاندیداتوری خود 
را اعالم کنــد.روز 
چهارشنبه در مالقات 
بین نخست وزیر اســپانیا و رییس فدراسیون 
فوتبال این کشــور با جانی اینفانتینو)رییس 
فیفا( بحــث میزبانی اســپانیا در جام جهانی 
۲۰3۰ مطرح شــد. اســپانیا، آخرین بار سال 
19۸۲ میزبان جام جهانی بود که توفیقی برای 
تیم ملی این کشــور به همراه نداشــت.هدف 
اسپانیا میزبانی مشــترک با یکی از دو کشور 
پرتغال یا مراکش است؛ اما  نشریه »آبوال« ادعا 
کرد که پرتغال عالقه ای به میزبانی مشــترک 
با اسپانیا ندارد و بعید است که به پیشنهاد این 
کشور پاســخ مثبت دهد. به این ترتیب تنها 
گزینه میزبانی مشترک با کشور مراکش باقی 
می ماند و باید دید واکنش این کشور آفریقایی 

چه خواهد بود.

»گواردیوال« و هدایت یک 
تیم ملی؟

گواردیــوال،  پــپ 
ســرمربی پرافتخار 
ســیتی  منچستر
سال گذشته با این 
تیم به قهرمانی در 
جام اتحادیه و لیگ 
برتر رســید و امسال 
لیگ قهرمانان را نشانه گرفته است. این مربی 
درباره در دســت گرفتن هدایت یک تیم ملی 
گفت:» همیبشه کنجکاو بودم که روزی هدایت 
یک تیم ملی را بر عهده بگیرم. اگر پیشــنهاد 
خوبی به دستم برسد حتما روی آن فکر خواهم 
کرد و تصمیم گیری می کنم. باید ببینیم اوضاع 
چطور پیش خواهد رفت«. این مربی اسپانیایی 
بعد از نمایش ضعیف آرژانتین در جام جهانی 
در فهرســت مربیانی قرار داشت که قرار است 
هدایت این تیم را بر عهده بگیرد. با این حال این 
اتفاق رخ نداد و سرمربی اسپانیایی به کارش در 

منچسترسیتی ادامه داده است.

 بدبیاری تاتنهام 
قبل از جدال با لیورپول

در آغاز هفته پنجــم رقابت هــای لیگ برتر 
انگلیس، تاتنهام در خانه 
به دیــدار لیورپول 
خواهــد رفت. در 
ایــن دیــدار تیم 
لندنی دو بازیکن 
شــاخص خود را در 
اختیار نخواهد داشت. 
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام اعالم کرد 
»دله الی« در جریان شکست ۲ بر یک انگلیس 
برابر اسپانیا مصدوم شد ولی با این وجود تا آخر 
در میدان حاضر بود. این بازیکن در بازی برابر 
لیورپول غایب خواهد بود و حضورش در بازی 
برابر اینتر در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.همچنین 
»هوگو لوریــس« دروازه بان تاتنهــام نیز به 
دلیل مصدومیت به این دیدار نخواهد رســید 
و ممکن اســت تا چند هفته قادر به همراهی 

تیمش نباشد. 

»امیر غفور« به تیم والیبال مونزای ایتالیا پیوست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

نمایش ناپسند با کاپ قهرمانی 
سوپرجام!

رفتارهای مســئوالن ســازمان لیگ و باشــگاه 
استقالل هر روز وارد فاز جدیدتری می شود. اینکه 
مسئوالن سازمان لیگ در روزهای گذشته تصمیم 
گرفتند تا با نمایش کاپ قهرمانی سوپر جام، بازی 
با استقالل را که مدام تهدید به شکایت آسیایی 
می کند، به گوشه رینگ ببرند. فارغ از اینکه با این 
رفتار، بیش از همه به سرمربی موفقی مثل برانکو 
و تیم پرســپولیس توهین می کنند. اگر باور آنها 
این است که این کاپ برای پرسپولیسی هاست، 
چرا باید چنین نمایشــی انجام شود؟ اگر آنها از 
شکایت استقالل هراس دارند هم که باز این رفتار 
برای نشان دادن قدرت رفتار مناسبی نیست. بی 
دلیل نیست که برانکو هم از چنین نمایشی دلگیر 
شده بود و می گفت اگر کاپ قهرمانی سوپرجام 

برای آنهاست ، چرا به این تیم داده نشده است.

 انتخاب داور خانم ایرانی
 برای قضاوت در المپیک 

بر اساس اعالم مسئوالن برگزاری المپیک جوانان 
»گالره ناظمی« بازی های فوتســال در ســال 
۲۰1۸ را سوت خواهد زد. عالوه بر گالره ناظمی 
یک داور از چین هم نامــش در بین داورانی که 
قراراست بازی های فوتسال در المپیک جوانان 
را سوت بزنند، دیده می شود. در مجموع ۵ داور از 
آسیا برای قضاوت در این بازی ها انتخاب شدند 
که 3 داور مــرد و ۲ داور زن هســتند. المپیک 
داخل سالن جوانان در سال ۲۰1۸ در آرژانتین 
برگزار می شود. گالره ناظمی، داور بین المللی 
فوتسال کشورمان چند هفته پیش نزدیک به 1۰ 
بازی در بازی های دانشجویان جهان در آلماتی 
قزاقستان را ســوت زد که دو بازی، بازی آقایان 
بود. او همچنین در بازی فینال به عنوان داور سوم 
مسابقه انتخاب شده بود. از آنجایی که تیم جوانان 
ایران در این تورنمنت حضور ندارد، گالره ناظمی 
از شانس زیادی برای قضاوت در بازی های نهایی 

برخوردار است.

برد بزرگ شاگردان 
»کوالکوویچ« در دومین گام

تیم ملی والیبال ایران توانســت در دومین گام 
و در یک بازی ســخت 3 بر یک بلغارستان را در 
خانه اش شکســت دهد.بعد از اینکه شاگردان 
کوالکوویچ توانســتند در بازی نخســت خود 
در چارچوب مســابقات قهرمانی جهان ۲۰1۸ 
مقتدرانه از ســد »پورتوریکو« عبــور کنند، در 
دومین مســابقه برابر بلغارســتان قرار گرفتند.

بلغارها که یکی از دو میزبان این دوره به شــمار 
می روند، در بــازی افتتاحیه 3 بر صفر از ســد 
فنالند گذشتند و برای ثبت دومین برد خود در 
قصر ورزشی وارنا با حضور هزاران هوادار خود به 
مصاف ایران رفتند ولی این دیدار را به  شاگردان 
کوالوویــچ واگــذار کردند.جواد معنــوی نژاد، 
والیبالیســت اصفهانی موفق شد امتیازآورترین 

بازیکن این میدان نام بگیرد.
 

»امیر غفور« به تیم والیبال 
مونزای ایتالیا پیوست

در ادامه نقل و انتقاالت والیبال در سطح جهان 
یکی دیگر از ملی پوشان تیم ملی والیبال به یک 
تیم در ســری آ ایتالیا پیوست. امیر غفور، پشت 

خط زن تیم ملــی والیبال 
ایران که فصل گذشته در 
تیم والیبال سایپا عضویت 
داشــت با قراردادی یک 

ســاله به تیم والیبال 
مونــزای ایتالیا 

پیوست.

در حاشیه

پیشخوان

دایــی: پرســپولیس را 
سپردم به قانون! کریم انصاری فــرد درباره اردوی تیم ملی گفــت: در حال حاضر 

حس بسیار خوبی است که همه بازیکنان برگشته و دوباره دور هم 
جمع شده اند. برخی مواقع خاطرات تلخ و شیرین جام جهانی را 
مرور می کنیم. االن هم یک هدف بزرگ داریم که جام ملت های 
آسیاست و همه اینجا مصمم هستیم که بهترین نتیجه و اتفاقات 

برای تیم ملی رخ دهد ولی شرایط خیلی سخت است.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشــورمان درباره شرایط حضورش در 
باشــگاه جدید عنوان کرد: برای من خیلی مهم اســت حاال که 
از المپیاکوس جدا شــدم، در فوتبال انگســتان چطور خودم را 
نشان دهم و طبیعتا خیلی سخت است و بازی ها بسیار فشرده  تر 
هستند. می دانم کار سختی دارم و باشگاه ناتینگهام فارست هم 
یکی از باشگاه های بزرگ انگلیس است و همه تقریبا این باشگاه 

را می شناسند. مربی خیلی خوب و طبیعتا بازیکنان خیلی خوبی 
دارد و امیدوارم بتوانم تمام تالشــم را به کار بگیرم تا به شرایط 
آرمانی برسم و هم به خودم و هم به تیمم کمک کنم. قطعا کار آنجا 
دشوار و یک تجربه شیرین و جذاب برای من خواهد بود. رویای 
همه فوتبالیست ها حضور در این لیگ اســت و امیدوارم بتوانم 

آنجا موفق باشم.

کریم انصاری فرد: 
حضور در انگلیس، تجربه شیرینی برای من خواهد بود

 

تیم فوتبال ذوب آهن با شکست مقابل تیم پدیده 
در اولیــن گام از رقابت های فوتبــال جام حذفی 
کشور از این مســابقات کنار گذاشته شد تا یکی از 
پرافتخارترین تیم های ایرانی در این رقابت ها که 
توانســته بود چهار عنوان قهرمانی بازی های جام 
حذفی کشــور را به دســت آورد، خداحافظی زود 

هنگامی با این مسابقات داشته باشد.
 در چارچــوب رقابت های مرحله یک شــانزدهم 
جام حذفی، فوتبال عصر پنجشــنبه دو تیم ذوب 
آهن اصفهان و تیم پدیده مشهد در ورزشگاه فوالد 
شــهر به مصاف یکدیگر رفتند. در شرایطی که دو 
تیم آماده بــازی در وقت های اضافه شــده بودند، 
تیم پدیده با شوت ســرکش سعید صادقی، دروازه 
سبزپوشــان را در دقیقه 91 باز کرد تا شــاگردان 
یحیی گل محمدی به مرحلــه بعدی این رقابت ها 

صعود کنند.
این دیدار که یکی از حســاس ترین و جذاب ترین 
دیدارهای مرحله یک شــانزدهم رقابت های جام 
حذفی فوتبال بود با حواشی بســیاری همراه بود 
و شاگردان امید نمازی زاده به رغم ارائه یک بازی 
خوب نتوانســتند مقابل یکی از بهترین تیم های 
حاضر لیــگ فوتبال ایران که هــم اکنون در صدر 
جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد، پیروز میدان 
باشند و همین مسئله سبب شد هواداران این تیم 
این موضوع را برنتابند و در پایان بازی لب به اعتراض 

علیه بازیکنان و سرمربی تیم ذوب آهن بگشایند.
امید نمازی زاده در نشست خبری بعد از پایان بازی 
خود را مقصر اصلی این شکست دانست و گفت: برای 
این نتیجه متاسف هستم. باز هم نتیجه را در دقایق 

آخر از دست دادیم. مقصر من هستم. تصمیم گیری 
برای اینکه چه کســی بازی کند و چه کسی بازی 
نکند با من است. بازیکنی که باید پشت توپ باشد 
اما شیرجه می زند را نباید در ترکیب می گذاشتم. 
باید بچه ها را جمع کنیم و با قدرت بیشتری کار را 

ادامه دهیم.
سرمربی سبزپوشان با اشــاره به این که اعتماد به 
نفس بازیکنانش بسیار پایین اســت، افزود:  حتی 
پاس های ساده هم لو می رفت، میدان را به حریف 
دادیم. در نیمه دوم با توجه به اینکه گل خوردیم و 

در حین حمله بودیم از نظــر روانی به هم ریختیم. 
در نیمه دوم خسته به نظر رسیدیم و تیم حریف با 
بازیکنان با تجربه بازی را نگه داشت و در آخر ضربه 
خود را به ما زد. نمی دانم چطور بگویم تا حاال درباره 
داوری حرف نزدم. گل اول را که زدیم ۲ پنالتی برای 
ما گرفته نشد. اگر بازی ۲ بر یک می شد روند بازی 

تغییر می کرد.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن هم پس از پایان بازی 
نســبت به اعتراض هواداران این تیم واکنش نشان 
داد و در پیامی در اینســتاگرام ازهواداران این تیم 

خواست روزهای ســخت ذوب آهن در گذشته را 
به یاد آورند و فرامــوش نکنند که روزی در معرض  
ســقوط قرار گرفته بودند.سعید آذری در ادامه این 
پیام نوشــت: »به امید نمازی و تیــم ایمان دارم، 
تحت تاثیر دشنام ها و نظریات غیر کارشناسی قرار 
نمی گیرم و با حمایت و ایستادگی موفق می شویم. 
هیچ وقت روزهای بدی را که پشــت سر گذاشتیم 
فراموش نمی کنم، با تجربه تر از آن هستم که قافیه 
را ببازم. این تیم با همه توان ادامه می دهد و موفق 
می شود ولی تسلیم یک عده سود جو نخواهم شد.«

حمایت تمام عیار آذری از کادر فنی سبزپوشان
خداحافظی زود هنگام ذوبی ها با جام حذفی؛

  عکس روز

فوتبالیست های مشهوری که موزه شخصی دارند
برخی از فوتبالیســت های سرشــناس جهان اقدام به راه اندازی موزه شــخصی کرده اند.

فوتبالیست های معروفی که افتخارات زیادی دارند معموال با ایجاد یک موزه شخصی جام ها، 
مدال ها و جوایزی که در دوران بازی شان کســب کرده اند را در موزه نگهداری می کنند تا 
عالقه مندان به فوتبال بتوانند از آنها بازدید کنند. موزه ها فقط برای بازیکنان قدیمی نیستند 
 بلکه امروزه ســتاره های حال حاضر فوتبال جهان هم که افتخارات زیــادی دارند اقدام به

 راه اندازی موزه شخصی کرده اند.

شکایت پرســپولیس از 
نســاجی به کمیته اخالق و 

انضباطی

مهران عالیقدر:
فوتسال، جلوه بدی در ایران پیدا کرده است

بازیکن تیم گیتی پسند پس از پیروزی گیتی پسند برابر ارژن فارس گفت: توانستیم سه امتیاز شیرین را در 
خانه خودمان به دست آوردیم و از این بابت خوشحال هستیم. بازی گیتی پسند خوب، روان و منطقی بود و 
نکات فنی که سرمربی به ما تذکر داده بود را به خوبی اجرا کردیم.مهران عالیقدر افزود: شرایط بازی های لیگ 
برتر کمی سخت و ویژه است و تیم ها باید کمک کنند که داوران بازی را بهتر اداره کنند. بازیکن گیتی پسند 
در خصوص اینکه کادر فنی تیم ارژن فارس به دلیل اعتراض به امر داور، تیم خود را از زمین بیرون کشیدند، 
خاطرنشان کرد: فوتسال در حال حاضر جلوه بدی در کشــور ما دارد، این رشته سراسر هیجان بوده و برخی 
تیم ها وقتی فشار روی آنها زیاد می شود سعی می کنند با بیرون کشیدن تیم از زمین این فشار را از خود بردارند.

سرمربی گیتی پسند:
برگزاری پلی آف در لیگ، کمکی به پویایی فوتسال نمی کند

سرمربی تیم فوتسال گیتی پســند  پس از پیروزی پرگل گیتی  پســند برابر ارژن فارس اظهار داشت: بازی 
خوب بود و تیم ارژن جزو تیم های خوب لیگ اســت، قبل از بازی به بازیکنانــم گفتم که طی این 1۰ هفته 
که از لیگ گذشته اســت، تنها تیمی که در همه بخش ها پیشرفت داشــته، تیم ارژن بوده است.وی افزود: 
فکر می کنم اگر قرار اســت اتفاقی رخ دهد باید برای پویایی فوتســال باشــد و پلی آف نمی تواند به پویایی 
تیم ملی و لیگ و باشــگاه ها کمکی کند، االن برخــی تیم ها اظهار دارنــد که اکنون با شــرایط مالی قادر 
 به ادامه تیم داری نیســتیم و اضافه کردن چند بازی تحت عنــوان پلی آف، به این تیم هــا و مجموعه لیگ

 ضربه وارد می کند.

پرداخت پول به جای سکه به مدال آوران بازی های آسیایی؟

اتفاقی که رخ دادنش نزدیک است
دارنده مدال آسیایی تالو گفت: بازی های آسیایی، رویداد بسیار بزرگی است و باید پاداش مدال آوران 

هر چه زودتر پرداخت شود.
زهرا کیانی، تنها بانوی تالوکار مدال آور در تاریخ ووشــو در بازی های آســیایی است. کیانی با کسب 
مدال نقره بر اساس مصوبات ستاد بازی های آسیایی، ۸۰ ســکه پاداش دریافت خواهد کرد، اما روز 
پنجشــنبه بود که وزارت ورزش وجوانان اعالم کرد این سکه ها فروردین ســال آینده به ورزشکاران 
پرداخت می شود.کیانی در واکنش به این موضوع گفت: ما فقط شنیده ایم که قرار است سکه بدهند، 
اما نمی دانیم سکه ها پرداخت می شود یا خیر. بازی های آسیایی از رویداد های دیگر بسیار مهم تر است 
و پاداش ها هر چه زودتر پرداخت شود بهتر است. کیانی ادامه داد:اگر مسئوالن قصد دارند تا سال 9۸ 
منابع پرداخت سکه را فراهم کنند ما مشکلی نداریم، اما چیزی که شنیده ایم این است که قرار نیست 
سکه ای پرداخت شود و به جای آن معادل هر یک سکه، ۲ میلیون به ورزشکاران داده شود. در مراسم 
تجلیل از ورزشکاران مدال آور که سال جاری برگزار شد نیز پول سکه ها به فدراسیون داده شد تا خود 
آنها سکه را تهیه کنند. رییس فدراسیون ما در آن زمان خارج از کشور بود 
و زمانی که  به ایران بازگشت قیمت ســکه چند برابر شده بود.کیانی بیان 
کرد: بهتر است هر چه سریع تر پاداش ها پرداخت شود، زیرا هزینه های ما 
افزایش پیدا کرده است. لباسی که قبال از چین خریداری می کردیم 
هزار یوآن معادل با یک میلیون تومان می شــد؛ اما با 
شرایط فعلی تقریبا باید ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان 
پرداخت کنیم. اگر به جای سکه پول نقد دریافت کنیم 

ضرر خواهیم کرد.

یک شایعه نزدیک به واقعیت 
از قرارداد کی روش با فدراسیون 

فوتبال، چهار ساله بسته اند!

کی روش علیه خبر چین 
فدراسیون

یکی از نکات عجیب زندگی ورزشــی خداداد عزیزی این 
است که او با آن توانایی هایی که داشت چرا هرگز در تیم های 
ســرخابی بازی نکرد؛ البته همه می دانند کــه او بارها از هر 
دو تیم پیشنهادهایی داشــته اما این که چطور شد که نه به 
استقالل رفت و نه به پرســپولیس، خیلی عجیب است. حاال 

خودش هم پیشنهاد اســتقالل و پرسپولیس را تایید کرده و 
هم داستان توافق نکردنش با این تیم ها. البته او به طور کمکی 
و قرضی برای پرسپولیس بازی کرد، آن هم در آسیا. خداداد 
توضیح داده است: از هر دو تیم پیشــنهاد داشتم. یک بار با 
اســتقاللی ها  ، دقیق خاطرم نیست با »علی نظری جویباری« 
به رستوران رفتیم یا »کامران منزوی« و شاید هم هر دو، ولی 
به توافق نرسیدیم. سال ۱۳۸۰ و پس از بازگشت از امارات بود 
که استقاللی ها ســراغم آمدند؛ اما سر مسائل مالی به توافق 

نرسیدیم.راستش را بخواهید ســال ۸۴-۸۳ بود که به دفتر 
خود علی آقا پروین رفتم. خاطرم هست با علی آقا به توافق هم 
رسیدیم، ولی همان لحظه اکبر یداللهی که در پاس با هم بودیم 
زنگ زد. تماس گرفت و گفت تیــم عقاب می خواهد در لیگ 
دسته اول فعالیت کند و من و مهدی هاشمی نسب و دو، سه 
تا از دوستان دیگر هم آمدیم اینجا و فقط تو را کم داریم. من 
همان جا از آقای پروین عذرخواهی کردم. قبول دارم اشتباه 

کردم، پیشنهاد پرسپولیس خیلی خوب بود.

اعتراف خداداد:
 اشتباه کردم به پرسپولیس نرفتم

سمیه مصور
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نذرخوندرایامماهمحرماجرامیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

نگاه

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی؛
 ۱۴ شهید دفاع مقدس 

در اصفهان تشییع می شوند
در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، ۱۴ شهید 
دفاع مقدس روز دوشنبه هفته آینده در اصفهان 
تشییع می شــوند.از میان این ۱۴ شهید، هویت 
پنج نفر محرز شده است که پیکر مطهر این شهدا 
در محل زندگی آن ها به خاک سپرده می شود. بر 
این اساس پیکر شهید »اکبر صیادی« اعزامی از 
اصفهان پس از تشییع بر دستان مردم شهیدپرور 
اصفهان در گلستان شــهدای اصفهان به خاک 
سپرده می شود و شــهیدان »حسین قاسمی« از 
فالورجان، »مهدی شریعتی« و »غالمرضامهدیه« 
از نجف آباد، »نبی ا... محســنی« از شــهرضا در 
شهرستان های دیگر استان تشــییع و در زادگاه 
خود به خاک سپرده می شــوند. این پنج شهید 
در عملیات های رمضان، فاو و محرم به شــهادت 
رسیده اند.۱۴ شهید استان اصفهان از ساعت روز 
دوشنبه ۲۶ شهریورماه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه از 
فلکه رهنان اصفهان به سمت ناحیه بسیج امام رضا 

)ع( تشییع می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:
صدور مجوز ایجاد مهمانپذیر 

ویژه بیماران سرطانی 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از صدور 
مجوز ایجاد مهمانپذیر ویژه بیماران سرطانی در 
اصفهان خبر داد. »فریــدون الهیاری« افزود: با 
توجه به اینکه اصفهــان دارای بزرگ ترین مرکز 
درمانی بیماران صعب العالج در مرکز ایران است، 
با هماهنگی به عمل آمده با یکی از موسســات 
خیریه اصفهان، مجوز ساخت یک مهمانپذیر در 
جوار بیمارستان سید الشهدا)ع( )امید( اصفهان 
صادرشد. وی تصریح کرد: این مهمانپذیر دارای 
۳۰ اتاق بوده و عموما بیماران و همراهان آنها که 
از سایر مناطق کشور به این مرکز درمانی مراجعه 

می کنند را پذیرا خواهد بود.

یک دکترای معماری:
 نماهای تقلیدی در اصفهان 

رو به گسترش است
یک دکترای معماری اظهار کرد: استفاده مدرن از 
آجر در نمای ساختمان های شهر اصفهان به دلیل 
سبقه تاریخی این مصالح، بجا و مناسب است؛ البته 
شناسایی بســتر قرارگیری یک بنا برای طراحی 
هماهنگ و مناســب، از اهمیت باالیی برخوردار 
است. »مهرناز اســتوار« درخصوص استفاده از 
ســبک  معماری تقلیدی و تکراری گفت: تقلید 
در ســبک معماری بناها یا استفاده از سبک های 
نامتناسب همانند سبک رومی در شهر تاریخی 
اصفهان چندان مطلوب نیست، با اینکه شهرداری 
اجازه ساخت ساختمان ها با این سبک از معماری 
را نمی دهد، اما در گوشــه و کنار شــهر استفاده 
از این نوع معماری در طراحــی نمای بناها دیده 
می شود. در این سبک معماری، از سنگ در نمای 
ساختمان ها استفاده می شود که از نظر اقتصادی 

به صرفه نیست و دید بصری مناسبی نیز ندارد.
این دکترای معماری اظهار کرد: شــناخت بستر 
بناها برای طراحی و هماهنگــی آن ها با بافت ها 
و ســاختمان های اطراف، اهمیت بسیاری دارد؛ 
البته سلیقه و رویکردها در طراحی ساختمان ها 
در میان پیمانکاران و کارفرمایان متفاوت است، اما 
باید به برخی از ضوابط و اصول معماری پایبند بود، 
زیرا بسیاری از نماها در اصفهان، به صورت تقلیدی 
در حال گسترش است.وی راهکار این مشکل را 
جلوگیری از طراحی ســاختمان ها توسط افراد 
غیرحرفه ای دانست و گفت: الزم است طراحی یک 
ساختمان به وسیله یک طراح و معمار متخصص 
انجام شود، زیرا یک متخصص از طراحی مقلدانه 
پرهیز می کند و آن را به ســمت طراحی نوآورانه 

می برد.

عضو مجلس خبرگان رهبری:
 پیام همایش شیرخوارگان 

حسینی»آمادگی برای دفاع از 
حریم والیت«  است

عضو مجلــس خبــرگان رهبــری در همایش 
شیرخوارگان حسینی در میدان امام)ره( اصفهان 
اظهار داشــت: امروز در بیش از پنــج هزار نقطه 
از جای جای کشــور و در نقاط مختلف از جهان، 
همایش »شیرخوارگان حسینی« به یاد حضرت 

علی اصغر برپا شده است.
آیت ا... »سیدابوالحســن مهدوی« با بیان اینکه 
مراسم شیرخواره امام حسین )ع( دارای پیام های 
متعددی اســت، گفت: مادرانی که فرزندان عزیز 
خود را در آغوش گرفته و در این جلســه حضور 
دارند با تربیت حسینی فرزندانشان سعی می کنند 
آن ها را یار و یاور حضرت بقیه ا... )عج( تربیت کنند.

وی با اشاره به حضور پیکر مطهر دو شهید گمنام 
در این مراسم تاکید کرد: این شهدای عزیزی که 
افتخار میزبانی شان را داریم، از دامن شما مادران 
گرامی به پا خاســتند و تربیت شــدند، آن ها هم 
زمانی که شــیرخواره بودند مادرانشان در همین 
جلسات حسینی با ذکر یا حســین)ع( و گریه بر 
ایشان فرزندانشــان را تغذیه و تربیت می کردند و 
رشد معنوی می دادند؛ در نهایت جوانان برومندی 
شــده و در راه خدا خالصانه جنگیدند و جان خود 
را در راه خدا فدا کردند. آیت ا... مهدوی مراســم 
حضرت علی اصغر)ع( را دارای پیام دیگری عنوان 
کرد و اظهار داشت: پیام دیگری که این مراسم با 
عظمت برایمان دارد، عطش فوق العاده ای است که 
آن شیرخواره داشــتند؛  آن وجود در حدی تشنه 
بودند که به تعبیر برخی از مقاتل دست و پای ایشان 
هیچ حرکتی نداشت در حالی که خواب نبودند و 
بیدار بودند ولی توان حرکت دســت و پای خود 
را نداشتند؛ این حضور یعنی آماده دفاع از حریم 
والیت هســتیم. وی به اوضاع فعلی کشور اشاره 
کرد و گفت: در این اوضاع در هر گونه سختی هم 
که باشیم، دست از یاوری والیت و حمایت از رهبر 

عزیزمان برنمی داریم.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان خبر داد:
نذر خون در  ایام ماه محرم 

اجرا می شود
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: طرح 
نذر خون در ایام محرم در پایگاه های مراکز اهدای 
خون شــهر اصفهان و ۴ پایگاه خوانسار، کاشان، 

شهرضا و  نجف آباد  اجرا می شود.
»مجید زینلی« با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم 
و عالقه مردم به اهدای خون در این روزها، اظهار 
داشت: در دهه اول محرم، به ویژه روزهای تاسوعا 
و عاشــورا با حجم انبوهی از اهدا کنندگان خون 
مواجه می شویم. وی افزود: مصارف بیمارستانی 
ثابت است و از طرفی خون گرفته شده بیشتر از 
۴۰ روز قابلیت مصرف نــدارد و از چرخه مصرف 
خارج می شــود. مدیرکل انتقال خون اســتان 
با بیــان اینکه بتــوان از خون اهدایــی حداکثر 
استفاده را برد، گفت: برای استفاده بهینه از خون 
و فرآورده های خونی، طرح نذر خون در ایام محرم 

ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: در این طرح برای کنترل اشتیاق 
مردم و از بین نرفتن خون اهدایی، مردم می توانند 
به صورت ثبت نام در سایت سازمان انتقال خون 
اســتان یا با مراجعه حضوری بــه مراکز اهدای 
 خون، تاریخ و ســاعت اهدای خون را مشــخص 

کنند.
زینلی خاطرنشان کرد: با این کار در روزهایی که 
به خون احتیاج داریم، افراد فراخوان می شوند و 
می توانند با یک برنامه قبلی و از پیش تعیین شده 

خون اهدا کنند.

در شــرایط اقتصادِی فعلی، قشــر رانندگان 
تاکســی های زردرنگ، با بحرانی ترین شرایط 
در تاریخ تاکســی رانی، مواجه هستند. دالیل 
مختلفی ازجمله توسعه ناوگان اتوبوس رانی و 
قطار شهری، استفاده شهروندان از خودروهای 
تک سرنشــین و مهم تر اینکه جذب ســفر 
خودروهای شخصی اینترنتی که بدون نظارت 
قانونی در حال فعالیت هستند، موجب کاهش 
میزان جذب سفر تاکسی های زرد رنگ در سطح 

شهر اصفهان شده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی 
شــهرداری اصفهان گفت: دو ماه اســت که مدیریت 
سازمان تاکســی رانی را با شــعار »دانش محوری«، 
برعهده گرفته ام و در این دو ماه، دو رویکرد با بخش های 
مختلف را برای مرتفع ســازی مشکالت تاکسی رانی 
و رانندگان تاکســی طراحی کردیم کــه در مرحله 

مطالعاتی است.
»هادی منوچهری« با اشــاره به آخرین قوانین وضع 
شده در حوزه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت مصرف سوخت 
و مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
شــهرداری را متولی مدیریت و نظــارت بر عملکرد 
تاکسی های سطح شهر قرار داده است ولی متاسفانه 
بخش مدیریت و روش هایی که در نحوه حمل و نقل 
عمومی اجرا می شــود، بر اســاس »دانش محوری« 

نیست، بلکه »سنتی« است.
وی افــزود:  برای تغییــر نگاه مدیریتــی و رانندگان 
تاکســی باید به ســمت دانش محوری، با استفاده از 

استانداردهای جهانی حرکت کنیم.
منوچهــری عنــوان کــرد: دو رویکــرد مباحــث 
اجتماعی،فرهنگی و فنی،عملیاتی به روش علمی نوین 
تدوین شــده که در حال گذراندن مراحل مطالعاتی 

است.
وی درخصوص رویکــرد مباحث اجتماعی- فرهنگی 
تشریح کرد: بخش مهم این رویکرد، بحث آموزش موثر 
و معتبر برای رانندگان و کارکنان تاکســی رانی است 

که بتوانیم با ترویج نشــاط 
اجتماعی و بــا ایجاد امید، 
نســبت به حفظ شــرایط 
روحی و خالقیــت فردی 
اقــدام کنیــم؛  همچنین 
بحــث توســعه فرهنگی 
شهروندان در اســتفاده از 
وسایل عمومی را با استفاده 

از ابزارهای تبلیغاتی، آموزشی و رسانه ای، در کنار دفتر 
پویش ترافیک عمومی شروع کردیم و در حال توسعه 
آن هستیم. منوچهری به رویکرد فنی - عملیاتی اشاره 
و عنوان کرد: ایــن رویکرد شــامل مباحث اینترنتی 
شدن تاکسی های زرد، تعیین تکلیف سامانه هوشمند 
رانندگان، راه اندازی ســامانه الکترونیک ســرویس 
مدارس و شورای مشورتی رانندگان می شود. مدیرعامل 
مدیریت و نظارت بر ســازمان تاکسی رانی شهرداری 
اصفهان از اینترنتی شدن تاکســی های زرد رنگ در 
ماه های آینده خبر داد و گفت: این طرح برای نخستن 
بار در »تهران« اجرایی شــد که با ۵درصد اســتقبال 
روبه رو شد. علت اســتقبال کم، عدم بررسی های الزم 
برای اجرای آن بوده اســت؛ کالن شهرهای دیگر هم 
برای اجرا با چالش مواجه هســتند، ولی برای اجرای 
این طرح دراصفهان، ابتدا مراحل مطالعاتی آن در حال 
انجام است؛ اینکه جلب رضایت شهروندان و رانندگان 
از اجرای این طرح از جمله نرخ گــذاری کرایه انجام و 

سپس عملیاتی می شود.
وی افــزود: یکــی دیگر از 
نیازهای صوری برای اجرای 
این طرح، تحت نظارت قرار 
دادن مسافربران شخصی- 
اینترنتی اســت که با این 
طرح،  میــزان حضور آنان  
کاهش داده شده یا نسبت 
به تعیین تکلیف نظارت آنان اقدام می شــود؛ هر چند 
این رانندگان به دلیل به صرفه نبودن نرخ کرایه سفر 
مســافر و موانع قانونی، از نرخ کرایه ســفر رضایتی 
ندارند؛ برای همین، روند ریزش خودرو های شخصی- 
اینترنتی آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه شهرداری 
نقش واسطه گر و هماهنگ کننده را دارد، گفت: برای 
ورود تاکســی های زردرنگ به حمل و نقل اینترنتی، 
پذیرش طرح با رضایت شهروندان و رانندگان، همکاری 
نهادهای همراه، شهرداری، نهادهای حاکمیتی و بخش 
خصوصی نیاز است؛ در غیر این صورت امکان اجرای 

طرح های این چنینی بامشکل مواجه خواهد شد.
منوچهری درخصوص مشکالت »سامانه هوشمند« 
گفت: در هیچ جای دنیا نرخ کرایه تاکســی، ســنتی 
نیســت؛ بلکه دربســتی اســت. با این وجود بیشتر 
رانندگان از سامانه هوشمند که از سال 89 تا 9۴ نصب 
و راه اندازی شده بود،گالیه دارند که کامال بجاست؛ زیرا 
راه اندازی این طرح، با مطالعات و بررســی الزم انجام 

نگرفته و با اشــکاالتی مواجه بوده است که در نتیجه، 
عدم رضایتمندی مســافر و راننده را به دنبال داشت. 
وی ادامه داد: برای مرتفع ســازی مشکالت این طرح، 
چند رویکرد ارائه شــده که با انتخــاب یکی از آن ها، 
نواقص اصالح خواهد شد. البته در حال حاضر سامانه 
هوشــمند در بعضی خطوط مثل فرودگاه، راه آهن و 

برخی تاکسی ها در حال استفاده است.
منوچهری عنوان کــرد: نزدیک به ۲۳ هــزار راننده 
تحت مدیریت و نظارت تاکســی رانی در سطح شهر 
اصفهان مشــغول به فعالیت هســتند که ۱۰ هزار از 
این تعداد در خط ویژه و گردشــی و بقیه در سرویس 
مدارس فعال هستند.  وی با اشــاره به اینکه نزدیک 
به 8۰ خط ویژه تحت نظارت سازمان تاکسی رانی در 
سطح اصفهان فعال اســت، مطرح کرد: شهر اصفهان 
با افزایش جمعیت در حال توســعه بوده و سیاســت 
ما در مناطق جدید شــهری، واگذاری خطوط جدید 
به رانندگان و عدم واگــذاری و ارائه مجوز در خطوط 
ویــژه قدیمی اصفهــان اســت. وی در بحث تکذیب 
خریداری خطوط ویژه توســط رانندگان گفت: از بدو 
تاسیس تاکسی رانی تاکنون، یک ریال بابت واگذاری 
خطو ط ویژه از رانندگان نگرفتــه و نخواهیم گرفت. 
فقط در زمــان ارائه مجوز ۴درصد عــوارض یا هزینه 
نقل و انتقال با توجه بــه ارزش خــودرو از راننده در 
یافت می شود. منوچهری تصریح کرد: با این حساب، 
گفته برخی رانندگان مبنی براینکه خــط ویژه را به 
مبلغ چند میلیونی از تاکسی رانی خریداری کرده اند 
را تکذیب می کنم؛ ولی آنچه مشــهود اســت برخی 
رانندگان مجوز فعالیت خود را در خــط ویژه، با یک 
قیمت توافقی یا همان چندمیلیونی به فرد جایگزین 
خود، بدون هیچ مشــکل قانونی واگــذار می کنند؛ 
 این در حالی اســت که برعکس آن، شــایعه پراکنی 
شده اســت. مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکســی رانی شــهرداری اصفهان یادآور شد: برای 
جلب رضایتمندی رانندگان تاکسی در امور مربوطه، 
در یک رقابت ســالم، شورای مشــورتی با ۱۳ عضو از 
میان رانندگان انتخاب شد که سازمان تاکسی رانی در 
تصمیمات مهم و کالن شــهری، از نظرات اعضای این 

شورا، استفاده می کند.

تاکسیهایزردرنگ،اینترنتیمیشوند
  مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« خبر داد: 

اعظم محمدی

قاب روز

مشــاور شــهردار اصفهان اظهارکرد: با توجه به 
ضرورت تســهیل گری امور مختلف هیئت های 
مذهبی، »ستاد ویژه محرم« در شهرداری اصفهان 

با حضور مدیرکل ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری، نماینده معاونت 
خدمات شــهری، ســازمان تبلیغات 
اسالمی، پلیس امنیت و پلیس راهور 
برای برگــزاری هر چه بهتر مراســم  

محرم شکل گرفت.
»ســیدعلیرضا خاتون آبادی« افزود: 
در جلسه ســتاد ویژه محرم مقرر شد 
یک نفر نماینده تام االختیار از روابط 

عمومی شهرداری و نماینده تام االختیار از معاونت 
خدمات شــهری در ســازمان تبلیغات اسالمی 
مستقر شوند که از ۱۰ روز پیش اقدام شده است. 
مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی 
و مساجد تاکید کرد: ورود شــهرداری به عنوان 
یک نهــاد غیردولتی برای کمــک به هیئت های 
مذهبی شهر برای تسهیل گری در برگزاری مراسم  
عزاداری اباعبدا... الحسین)ع( بوده است.خاتون 
آبادی گفت: امســال کمک های ویژه شهرداری 
اصفهان به هیئت های مذهبی مورد تایید سازمان 

تبلیغات اســالمی اســت، با هماهنگی سازمان 
تبلیغات اســالمی مقرر شــده تا شــهرداری به 
هیئت هایی که در »ســامانه طوبی« این سازمان 

ثبت نام کرده اند، بر اساس نیازها و خواسته های 
آنها کمــک کند؛همچنین شــهرداری اصفهان 
به هیئت هــای مناطق محروم و فعال شــهر نیز 
کمک های خود را ارائه خواهد کــرد. وی با بیان 
اینکه در چهل و هشــتمین جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان، اعضای شــورا دغدغه خود را برای 
کمک به هیئت های مذهبی شــهر اعالم کردند، 
افزود: اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید 
داشتند کمک های مالی شهرداری به هیئت های 
مذهبی شهر از طریق شورای هیئت ها انجام شود.

مشاور شهردار اصفهان »صدای شهر« :

 فضای تبلیغات فرهنگی شهر 
در اختیار هیئت های مذهبی است

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان اظهارکرد: دو نفر نماینده از روابط 
عمومی شــهرداری و معاونت خدمات شهری در 

سازمان تبلیغات اسالمی مســتقر شده و فرآیند 
صدور مجوز را برای هیئت های مذهبی شهر کوتاه 

کرده اند که جای تقدیر دارد.
حجت االســالم والمسلمین »حســن بابایی« با 
بیان اینکه سازمان تبلیغات اسالمی استان، قبل 
از ایام محرم گردهمایی های آموزشی و توجیهی 
را برای مســئوالن هیئت های مذهبی، مداحان و 
مبلغان برگزار و نکات مورد نظر را به آنها ابالغ کرده 
است، تصریح کرد: در این گردهمایی محتواهایی 
در اختیار مداحان و مبلغان قرار گرفت و مقرر شد 

امسال در کنار مباحث مذهبی، موضوعات مهمی 
از جمله چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس، امر به معــروف، اقتصاد مقاومتی و 
کاالهای ایرانی در ســخنرانی های 
منبری و در پوســترها و بنرها مورد 
توجه قرار گیرد. مسئول تشکل های 
دینی ســازمان تبلیغات اســالمی 
اصفهان تاکیــد کــرد: آموزش ها و 
تسهیل در ارائه مجوزها رضایتمندی 
هیئت های مذهبی شهر را به همراه 
داشته است. وی با بیان اینکه در کنار 
مباحث آموزشــی و محتویات، سه 
اکیپ نظارت و ارزیابی که در آن ســه نماینده از 
شهرداری، ســازمان تبلیغات اســالمی و نیروی 
انتظامــی حضور دارند، هرشــب ســه منطقه از 
شــهرداری را مورد بازدید قرار می دهند، گفت: 
قرار است پس از ارزیابی و نظارت، برای آن دسته 
از هیئت های مذهبی که تعهدات مورد نظر را اجرا 
نکرده باشند، ســال های بعد در صدور مجوز آنها 
تجدید نظر شود و هیئت هایی که اصول را رعایت 
کرده باشــند، پس از ایام محرم در مراسمی مورد 

تجلیل قرار می گیرند.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

 شهرداری فرآیند صدور مجوز برای هیئت های مذهبی 
را کوتاه کرده است

رزمایش اقتدار عاشورایی در اصفهان

رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول ا... عصر چهارشنبه با حضور ۳ هزار بسیجی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد

از بدو تاسیس تاکسی رانی 
تاکنون، یک ریال بابت واگذاری 

خطو ط ویژه از رانندگان 
نگرفته و نخواهیم گرفت
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امام زمان )عج(:
  ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از 

خبرهاى شما از ما پنهان نيست.
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یادداشت

 نامه هایی که نوشته شدند، الله هایی که سر بریده شدند 
و ناله هایی که روان شدند.وقت کوفه و موعد دعوت شده، 
عهدهایی که بسته شــد به مهر بی وفایی و انسان هایی به 

حزب باد.
آنان که هر ســو بر مرادشان تاخته شــود، دل شان آن سو 

بافته می شود.
این سو تر و در پس دلواپسی های شــبانه روز، باغبانی به 

تیمار الله هایش مشغول است.
الله هایی که قرار بر مدار عاشــقی گذاشــته اند و بر ِگرد 
ماهی می تابند که آســمان و زمین در اشتیاقش به رقابت 

نشسته اند.
الله هایی به استواری کوه و به لطافت شبنم.

سرزمینی که مرد می خواهد و مردانگی، سالم می خواهد و 
سالمتی قلب، آمدن می طلبد و ماندگاری. 

مرد و مردانگی به لباس و مردی خالصه نمی شود زیرا زنان 
این دشت با مردانگی هایشان روی لشکری از مردانه پوش ها 

و رویین تنان را سفید کردند.
اینجا ســالم می کنند و نفس سالم را به سالمتی تن پایان 
نمی برند بلکه قلب ها را خــاص و خالص می کنند و به زیر 

خاک می برند. 
آمدن هایی بود که به ماندن منتهی شد اما چه ماندنی؟

ماندن در بخش تیره تاریخ یا در آن سویی که می درخشد و 
تاج استوار آزادگی را بر سر آزاده طلبان می گذارد؟

فراق زینب یا فراغ زینب؟ 
سخن بر هجران و غم باید داد یا بر آسودگی و راحتی؟

زینب را با هجران و غم هایش می شناسیم و معنا می کنیم 
اما از آسودگی خیالش نمی گوییم. 

آری، آســودگی خیالش زیرا در صحرای محشر با خیالی 
آسوده پیش خداوندگار می ایستد و از استواریش، از قدرتش 
و از خون هایی که برای اسالم و مردمان فدا کرد می گوید و 
داد سخن می دهد و سر و قامتش را پیش مادر و پیامبرش 

باال نگاه می دارد.
حتی سه ساله ها و شش ماهه ها هم دفتر مشق این عشق را 
سرمشق می دهند ولی آن سو ناله هایی که به زودی کران تا 
کران را در می گیرد و تندبادی از پشیمانی جاری می کند. 
ناله هایی از جنس گمراهی نیمه شب های بدون مهتاب و 

خالی از سوسوی ستارگان.
این روزها همه از الله ها می گویند و از نامه ها و شرمساری 

کوفیان و مظلومیت اسیران و بازماندگان کربال.
عجبا از سنگینی و وقار هزار و چند ساله صحنه های عاشقی 
و دلدادگی، کارستانی می کند رجوع به الله های سر بریده 

و اسیران بر خاک نشسته اش.
لبیک ای باغبان عاشق و ای ناخدای کشتی نجات.

لبیک ای ناخدای کشتی نجات

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

داده ایم از دست می دهیم، 
هیچ کس را به علت رفتار 
غرورآمیــز و بی اعتنایــی 
اندک از دســت نمی دهیم، 
بلکه به این علت از دســت 
می دهیــم کــه رفتــاری 
بیش از اندازه دوســتانه و 

فروتنانه از ما دیده است.
»در باب حکمت زندگی«
آرتور شوپنهاور

بیش از حد به کسی 
محبت نکن!

 با هیچ کس نبایــد بیش از 
اندازه گذشــت یــا محبت 
داشــت!همان طور کــه 
دوســتان مان را نــه به علت 
رد کردن تقاضای قرضی 
که از ما خواسته اند، بلکه 
به علت اینکه به آنان قرض 

امروزه در جهان شــیوه های مختلفی برای تبلیغ وجود دارد و افراد سعی 
می کنند با به کارگیری  روش های متفاوت، مشــتریان زیادی را به سمت 
خود جذب کنند. شــعبه پیتزا دومینو، در روســیه برای طرفداران پر و پا 
قرصش طرح جدیدی ارائه کرده است. هر کسی که حاضر شود، آرم پیتزا 
دومینو را روی قسمتی از بدنش که قابل دیدن است تتو کند، می تواند تا 
صد سال، هر سال 100 پیتزای رایگان دریافت کند! استقبال از این طرح به 
قدری زیاد بوده است که روزانه صدها نفر، عکس خالکوبی هایشان را برای 

پیتزا دومینو ارسال می کنند.

تبلیغ عجیب پیتزا فروشی معروف!

رســانه های عرب زبان، ویدئویی از درگیری چنــد متکدی زن در ریاض 
پایتخت عربســتان منتشر کرده اند. بنابر گزارشــات، این درگیری بر سر 
تصاحب نقطه ای مناسب برای بساط گدایی بوده که معموال در آنجا مقدار 
پول فراوانی کاسب می شــوند.در خالل این معرکه، صحنه ای که در آن 
کودکی که چندین بار از دســت یکی از زنان به زمین می افتد و زیر دست 
و پا مانده، خشم کاربران را به درد آورد. به نظر بازدیدکنندگان این ویدئو، 
کودک نسبتی فرزندی با آنها نداشته باشد و برای استفاده در باند متکدیان 

و جلب ترحم مردم ربوده شده است.

معرکه ای که میان متکدیان زن عربستانی به پا شد! 

یک شــرکت معروف خودروسازی یک ربات موتورســیکلت خودران تولید 
کرده که با موفقیت در خیابان ها حرکــت می کند و ویراژ می دهد.به تازگی 
تصاویری از حرکت این موتورسیکلت در یک مسیر آزمایشی منتشر شده که 
نشان می دهد موتورسیکلت جدید »بی ام و« در مسیرهای پیچ دار می تواند 
بدون نیاز به حفظ تعادل توسط راننده ، تعادلش را حفظ کند .از جمله دیگر 
توانمندی های این موتورسیکلت کنترل گاز ، کالچ و ترمز به طور خودکار، 

مسیریابی دقیق و تغییر مسیر حرکت بدون نیاز به هرگونه دخالت است.

ویراژ روبات موتورسیکلت بدون راننده!

اشک مادران چشم  
انتظار بدرقه راه ۱۳۵ 

شهید گمنام

مراسم تشییع پیکر مطهر 
۱۳۵ شــهید گمنام دوران 
دفــاع مقدس بــا حضور 
مقامات لشکری و کشوری 
در کنار ملت همیشــه در 
پنجشــنیه  صبح  صحنه 
22 شــهریور ماه از مقابل 
دانشگاه تهران  برگزار شد.

همه در معابر، اذان بگوییم
حجت االســالم بی آزار تهرانی با 
اشــاره به اینکه روحانیت باید در 
عرصه عمل، خودش هم شــروع 
کند و فقــط به حــرف و گفتن 
بســنده نکند، گفت: شــما حتی 
پویش ورزش های روزانه ما به نام 
یک شهید را دیده اید. این پویش 
اقدامی بود که افراد هرروز به عشــق یک شهید ورزش می کردند. من 
خودم وقتی خواســتم مجدد ورزش را به صورت جدی شــروع کنم 
چهل روز خــودم را درگیر آن کردم تا ببینم مــی توانم به این چیزی 
که می گویم عمل کنم یا نه! بعد از این که این ۴0 روز تمام شد از این 
طرح حرف زدم تا ببینم که آیا کالم من اثر می گذارد یا نه!؟ چون دم 
زدن و ســفارش تنها هیچ فایده ای ندارد؛ بلکه باید آن را انجام داد. به 
عنوان مثال من اخیرا پویش دیگری را به راه انداختم به اسم »به عشق 
موذن کربال« که در آن قرار شد تا همه در معابر اذان بگوییم و این سنت 
قدیمی را دوباره احیا کنیم. برای همین هم اولین نفری که این کار را 
شــروع کرد خود من بودم و در میدان ساعت تبریز اذان گفتم، چیزی 
 که فکر می کنم بوی خدا را در جامعه مــی آورد و می تواند تاثیر گذار 

باشد.

یکی دوست دارد پولش را در غذای نذری 
هزینه کند

عصرایران در یادداشــتی نوشت:»این روزها دو دســته آدم در ایران 
وجود دارد که مــردم را به خاطر ســفر رفتن و خرج کــردن پول در 
مناسک مذهبی محکوم می کنند. دسته اول که برخی از مقامات هم 
در آن حضور دارنــد، مردم را مواخذه می کنند که چرا ســفر خارجی 
می روند؟دسته دوم که برخی از هنرمندان سرشناس هم در آن حضور 
دارند، هر وقت فصل حج یا محرم می رسد، گوش فلک را کر می کنند 
که پول حج و غذای نذری را به فقرا کمــک کنید. ربط این دو را با هم 
نمی فهمم. یکی دوســت دارد پولی که دارد را در غذای نذری هزینه 
کند. پیرمرد و پیرزنی دوست دارند بعد از سال ها به حج بروند، چرا آنها 
را مواخذه می کنیم؟واقعا همان هایی که این افراد را محکوم می کنند 
حاضر هستند یک حقوق خود و یا دستمزد بازیگری شان را به صورت 
کامل به فقرا کمک کنند. اصال بیایند کمپینی راه بیندازند و هر هنرمند 
حقوق یک فیلم خــود را به فقرا کمک کند و اجــازه بدهند آنها لذت 
زندگی الکچری را بچشــند. اتفاقا با همین غذاهای نذری، بسیاری از 
فقرا غذاهای خوب و چرب می خورند؛ غذاهایی که شــاید در روزهای 

عادی برای آنها آرزو باشد«.

شهید فاتح در آیینه اندیشه
»شهید فاتح در آیینه اندیشه« نوشته محمد صحتی سردرودی،متولد 
1۳۴۳ است. نویســنده در این اثر تالش می کند به برخی پرسش ها 
پیرامون واقعه عاشورا و تحلیل این رویداد تاریخیـ  مذهبی بپردازد. 
بی شــک قیام امام حســین)ع( را می توان نقطه عطف تاریخ اسالم 

دانست که در آن اسالم از زوال حتمی نجات یافت. 
اما به دلیل تفکر حاکم بر متکلمان، محدثان و دیگر علمای شیعه که 
امام شناسی را تعبدی می دانستند نه تعقلی، قیام عاشورا آن چنان که 
باید تقریر نشده است؛ اما امروزه با روی آوردن گسترده مردم و جوانان 
به بحث های عقلی و اینکه تا چیزی را در نیابند نمی پذیرند، سخن در 

باب عاشورا جایگاه جدیدی یافته است.
حجت االسالم محمد صحتی ســردرودی در کتاب »شهید فاتح در 
آیینه اندیشه« کوشــیده است برای سواالت و شــبهاتی که در مورد 
قیام عاشورا مطرح اســت، جوابی در خور بیاید. کتاب در چهار فصل 
اصلی شــامل »پیشــینه بحث و پژوهش در تحلیل و تفســیر قیام 
عاشورا«، »عاشــورا از دیدگاه اهل ســنت«، »از نظر مورخان و مقتل 
نگران« و »حکمت قیام امام از منظر علمای شــیعه« تدوین شــده 
است. در این کتاب سعی شــده آرای مختلف در باب مسائل گوناگون 
 قیام عاشــورا به دور از غرض ورزی و یــا نقد ناقد، بیــان و حالجی

 شود.

کیوسک

کتابپیشنهاد روز
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