
لطفا یک نفر استعفا بدهد!
وقتی»سوختندرآتش«رویهمیشود؛

3

مخالفترییسمجمعنمایندگاناصفهانباطرحاستاندار؛

لوله کشی آب به زاینده رود ممنوع!

نقشه جنگ اقتصادی دشمن برای ایران 
خوابی آشفته  است

ارشدنظامیآجادراستانهایاصفهان،یزدوچهارمحالوبختیاری:

7

اقتدار کامل مرزبانان ناجا در حفاظت از 
مرزهای کشور

فرماندهنیرویانتظامیدراصفهانمطرحکرد:

5

سینمایی وینچستر 
کارگردان:مایکل و پیتر اسپیریگ

پردیس سینمایی چهارباغ/ پردیس 
سینمایی سیتی سنتر

آماده سازی برای پاییز؛
»پاییز« فصل مورد عالقه خیلی از 
ماست.وقتشه خودمون رو برای 

 پاییز و نارنجی های نابش 
آماده کنیم!

آمادگی مدیریت شهری برای استقبال از سال تحصیلی جدید؛

 بوی ماه مهر
درشرایطیامروزکلیدفصلبازگشــاییمدارسوآغازسالتحصیلیباورود  
شکوفهها)کالساولیها(بهمدارسزدهمیشودکهشهرداریاصفهانازتیرماه
سالجاریباتشکیلستادمهربهاستقبالماهمهرشتافتتاشهررابرایسالتحصیلیجدید
آمادهکند.»ایمنیدانشآموزان«و»استفادهازحملونقلعمومی«دوشعارمدیریتشهری
اصفهاندرسالجاریاستتاهمچونسالهایگذشتهباآغازسالتحصیلیشهربرایتردد

دانشآموزانودانشجویانودیگرشهروندانآمادهشود.
صفحه  7
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گالری نگرش
هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون 

عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
23 شهریور الی 4 مهرماه

 سومین برد سبزپوشان در اهواز رقم می خورد؟
ذوبیهابهدنبالجبرانحذفازرقابتهایجامحذفی؛
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تنها چند ســاعت بعد از حمالت موشــکی رژیم 
صهیونیســتی به مواضع نظامی در اطراف شــهر 
الذقیه، خبر مفقود شدن یک هواپیمای شناسایی 
روســیه که در سواحل ســوریه در حال پرواز بود، 

منتشر شد.
اخبار اولیه نشان می داد که 4 جنگنده اسرائیلی در 
کنار این هواپیما حضور داشته است. همچنین اعالم 
شد که موشک هایی از ناوهای جنگی فرانسوی که 
در شرق دریای مدیترانه مستقر شده بود، شلیک 

شده است.
مدتی بعد مشخص شــد هواپیمای روسی که 15 
نظامی این کشور نیز در داخل آن حضور داشتند، 
توسط سامانه ضد هوایی اس 200 سوریه منهدم 
شده است. وزارت دفاع روسیه با صدور این بیانیه 
تاکید کرد که جنگنده های رژیم صهیونیســتی از 
نوع اف 16 از وجود این هواپیما به عنوان پوشــش 
برای انجام حمالت خود استفاده کرده اند. این بیانیه 
رژیم صهیونیستی را مســئول این حادثه معرفی و 
تاکید کرد که جنگنده هــای مذکور تالش کردند 
برای فرار از دست سامانه دفاع هوایی سوریه، این 
هواپیمای روس را قربانی کنند کــه همین اتفاق 
منجر به اصابت موشک به این هواپیما و سقوط آن 

در دریا شده است.
تجاوز رژیم صهیونیستی به الذقیه به خودی خود 
معــادالت جدیدی را ایجاد می کند که بر اســاس 
آن رژیم صهیونیســتی تمامی مناطق جغرافیایی 

ســوریه را به بهانه مبارزه 
بــا موجودیــت ایــران 
هدف حمالت موشــکی 
و هوایی خود قــرار داده 
اســت. این موضــوع بر 
خــالف هماهنگی هایی 
اســت که ارتش روسیه و 
رژیم صهیونیســتی برای 

عملیات هوایی بر فراز آسمان ســوریه داشته اند. 
وزارت دفاع روســیه در بیانیه خود تاکید کرد که 
طرف اسرائیلی تنها یک دقیقه قبل از آغاز عملیات، 
این موضوع را بــه روس ها اطالع داده اســت و به 

همین علت فرصتی برای 
دور کــردن هواپیمــای 
مذکور از عرصه عملیات 

وجود نداشته است.
ســخنگوی وزارت دفاع 
روســیه، رفتــار خلبانان 
اسرائیلی را رفتار خصمانه 
و غیرمســئوالنه دانست 
که باعث کشته شدن 15 نظامی روس شده است. 
او حق پاســخگویی به این عملیات را برای روسیه 

محفوظ دانست.
پوتین، رییس جمهور روســیه نیز تماس تلفنی با 

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
داشت. نتانیاهو در این گفت وگو به او تسلیت گفت و 
در عین حال، ایران را مسئول اتفاق رخ داده دانست!

همزمان »تل آویو« با صدور یــک بیانیه نظامی از 
سوی ارتش نســبت به بروز این حادثه ابراز تاسف 
کرد و حتی عذرخواهی نیز نداشت. با وجود اینکه 
مسئولیت رژیم صهیونیستی در این اقدام خصمانه 
کامال مشــهود بود، اما این رژیم ایران و ســوریه و 
حزب ا... را مسئول دانست. ارزیابی ها اینگونه است 
که موضع اســرائیل در مذاکــرات احتمالی آینده 
موضعی دفاعی خواهد بود و این رژیم تالش خواهد 
کرد که جلوی کاهش فضای مانور خود در سوریه را 
بگیرد؛ اما موضوع روسیه موضعی هجومی خواهد 
بود که باعث می شود حاشیه مانور تل آویو در فضای 

سوریه کاهش پیدا کند.
هرچند موضع جدید نتانیاهو نشــان می دهد که 
آقای نخست وزیر دســت بردار نیست. » نتانیاهو« 
روز پنجشنبه گفت این رژیم به اقدام علیه ایران در 
منطقه ادامه خواهد داد. او گفته: اسرائیل باید »هر 
اقدامی که برای پیشگیری از جنگ الزم است، انجام 
دهد؛ اما اگر جنگی به ما تحمیل شــد، ما با قدرت 
تمام علیه کسانی که می خواهند ما را بکشند، اقدام 
می کنیم. در خاورمیانه، کســانی که برای کشتن 
ما تالش می کنند، تحت رهبــری ایران قرار دارند؛ 
ایرانی که آشــکارا و به صراحت نابودی اسرائیل را 
خواستار می شــود. وظیفه ما این است که از خود 
در برابر این خطر محافظت کنیم و به این کار ادامه 

خواهیم داد.«

آلمان تحت فشار برای مداخله 
نظامی در سوریه

ریچارد گرنل، سفیر جدید آمریکا در برلین، اکثرا 
به عنــوان نماینده متکبر این کشــور ابر قدرت و 
گاهی هم به عنوان سخنگوی وفادار ترامپ، ظاهر 
شــده؛ اما به ندرت نقش یک دیپلمات را داشته 
اســت. در ضیافت صبحانه ای که نشســت صلح 
خاورمیانه میزبان آن بود، »گرنل« خواستار نقش 
سیاستمدار میانجیگر شد. گروهی از قانونگذاران 
و سیاستمداران در یک رستوران ایتالیایی گران 
قیمت در برلیــن با یکدیگر دیدار کــرده و توافق 
کردند که گفت وگویشــان را محرمانه نگه دارند. 
گرنل، در ابتدا در مورد سیاســت هــای تجاری، 
سرمایه داری، حقوق بشر و ارزش های مشترکی 
که آلمان و آمریکا به آنها پایبند هستند، صحبت 
کرد. سپس موضوعی را پیش کشید که در چند روز 
گذشته سر تیتر رسانه ها شده است: »اگر بشار اسد، 
بار دیگر از خط قرمز رد شود و در حمله به ادلب، 
آخرین پایگاه شورشیان، از سالح های شیمیایی 

استفاده کند، واکنش غرب چه خواهد بود؟«
وی گفت: »در حال حاضر ائتالفی قوی وجود دارد 
و از قبلی هم قوی تر خواهد بود.« ماه آوریل، پس 
از حمله با گاز های سمی به شهر دوما، تنها فرانسه 
و انگلیس در حمالت تالفی جویانه واشنگتن علیه 
اسد شرکت کردند. این بار آمریکا امیدوار است تا 
جایی که می شود سایر کشورها هم همکاری کنند. 
کانادا به مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه و 
تعدادی از کشــورهای اروپایی عضو ناتو، از جمله 
آلمان، ابراز تمایل کرده اند. آلمــان، عادت دارد 
وقتی شرایط بغرنج می شــود خودش را از مهلکه 
کنار بکشــد. پیش از حمله تالفــی جویانه قبلی 
ترامپ، صدر اعظم، آلمان را از این همکاری کنار 
کشــید. در آن زمان، رییس جمهور آمریکا، این 
حمالت را از طریق پیامی در توییترش خطاب به 
رییس جمهور روسیه، والدیمیر پوتین، اعالم کرد: 
»روسیه، آماده باش.« واشنگتن حتی به خودش 
زحمت نداد بپرســد که آیا آلمانی ها می خواهند 
در این اقدام سهیم باشند یا نه. اما، این بار فرق می 
کند! این بار، آلمان باید تصمیم بگیرد. درخواست 
آمریکایی ها خیلی زود و به صورت محرمانه و بسیار 
رسمی فرستاده شد. سفارت آمریکا از وزارت امور 
خارجه و وزارت دفاع آلمان درخواست دیدار کرد.

آمریکایی ها می خواســتند بدانند که آیا دولت 
آلمان می خواهد در حمالت احتمالی علیه اســد 

مشارکت داشته باشد یا نه.
گرنل، احتماال انتظار پاســخ نداشــته است. این 
درخواســت آن قدر از لحاظ سیاسی حساس بود 
که مسئوالن اصلی کشور به آن پرداختند. فرآیند 
تصمیم گیری بســیار محرمانه بود. آنگال مرکل و 
اورســوال وون در لین، وزیر دفاع، توافق کردند که 
ابتدا رهبران گروه های پارلمانی مطلع شــوند و 
سپس هشداری عمومی علیه اســتفاده از سالح 

های شیمیایی به »اسد« داده شود.
پس از آن حزب سوســیال دموکرات چپ گرا، به 
شدت واکنش نشان داد و رهبر این حزب اعالم کرد 
که » حزب سوسیال دموکرات از دخالت آلمان در 

این جنگ در سوریه حمایت نخواهد کرد.«
فشــارهای متحدان، به ویژه آمریکایی ها، هر روز 
افزایش می یابد.همچنین تناقض بین گفته ها و 

اقدامات آلمان نیز هر روز بیشتر می شود.

رژیم صهیونیستی، دست بردار نیست
 واکنش »رییسی«

 به حواشی سیاسی اخیر
حجت االسالم سیدابراهیم رییسی، با انتشار 
پستی در توئیتر نســبت به حواشی سیاسی 
اخیر واکنش نشان داد. در بخشی از این پست 
آمده است: »سلم« مربوط به کسانی است که با 
قرآن و اهل بیت)ع( و امام جامعه اسالمی باشند 
و اگر کسی از این خیمه گاه بیرون رفت و در 
صف مقابله قرار گرفت به جبهه دشمنان دین 

خدا و اولیاء ا... پیوسته و در دشمنی با ماست.

واکنش »زنگنه« به یارکشی 
آمریکا برای تحریم ایران

بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاســخ به این سوال 
که آیا شــما با دیگر اعضای اوپک و روسیه که 
برای کمک به تغییر اقدامــات با اهداف آمریکا 
هستند، مذاکره کرده اید؟ گفت: من نمی گویم 
که روسیه همسو با اهداف آمریکا اقدام می کند. 
روســیه آنقدر بزرگ هســت که چنین کاری 
نکند، اما ممکن است برخی از همکاری روسیه 
سوء  اســتفاده کنند. به تازگی با برخی وزیران 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تماس گرفته ام، 
با آنها صحبت کرده  و به آنها نامه نوشته ام و به 

آنها توضیح داده ام.

 معاونان »شریعتمداری«
 استعفا دادند

ایلنا نوشــت: فقط هفت معاون وزارت صمت، 
شــامل قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
بودنــد که پــس از ابــالغ این قانون توســط 
رییس جمهور همگی در حمایت از این تصمیم 
اســتعفا دادند. وزارت صنعت معدن و تجارت 
یکی از پر معاونت ترین وزارتخانه های کشــور 
اســت که با 6 حوزه معاونت و هفت ســازمان 
و چندین زیــر مجموعه، بزرگ ترین شــورای 
معاونین وزارتخانه ها در حدود بیســت و پنج 
عضو را تشکیل می دهد. با این حال از این بیست 
و چند معاون فقط هفت معاون شــامل قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان بودند که پس از 
ابالغ این قانون توسط رییس جمهور همگی در 

حمایت از این تصمیم استعفا دادند.

 واکنش وزارت خارجه 
به ادعای مالقات با ترامپ

ســخنگوی وزارت خارجــه  گفــت: هرگز 
درخواست مالقاتی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران با آقای ترامپ مطرح نشده است. قاسمی 
در پاســخ به پرســش خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران، خبر منتشره از سوی 
یکی از خبرگــزاری های خارجــی به نقل از 
»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
متحد مبنی بر درخواستی از سوی طرف ایرانی 
برای مالقات با رییس جمهور آمریکا در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را 
مضحک و در جهت ایجاد یــک فضای روانی 
با اهداف مشخص خواند و آن را تکذیب کرد. 
قاسمی افزود: اینگونه اظهارات نعل وارونه زدن 
های محافل خاصی است که ناشیانه به قلب 

واقعیات می پردازند.

غالمعلی رجایی
 فعال سیاسی اصالح طلب:

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت: 
اگر خدای ناکرده کســی بخواهــد از فرصت محرم 
سوءاســتفاده کرده و با جناح بازی و سیاست بازی 
مطالب مربوط بــه این ایام را منحــرف کند، قطعا 
ناپسند است و این موضوع از سوی واعظ و مداح به 

مراتب ناپسندتر خواهد بود.
حجت االسالم سید رضا اکرمی در خصوص سخنان 
برخی مداحان در مراسم های ماه محرم گفت: سیادت 
واژه ای است که اگر از روی دانش، بینش و کوشش 
صحیح انجام بگیرد، یعنی به تدبیر، عهد و پیمان و 
اخالق توجه شود حتما کار مثبت و مفیدی است؛ چه 

در ایام محرم باشد و چه در ایام دیگر.
وی ادامه داد: اگر ما سیاسی کاری کنیم، سیاسی بازی 
و منفی بافی کنیم؛ قطعا چه در محرم و چه در ماه های 
دیگر مطلوب نیست.این عضو جامعه روحانیت مبارز 
گفت: اسالم دین تدبیر،  تعقل، اخالق، عهد و پیمان 
و محبت است. ما براساس وجدان مان باید کوشش 
کرده و از هر فرصتی برای افزایش وحدت و اخالق در 

جامعه اسالمی استفاده کنیم.

مداحان مجاز نیستند هرچه 
دل شان می خواهد بگویند

عضو جامعه روحانیت مبارز: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 سعید مرتضوی 
در عزاداری روز عاشورا

کانال جماران، تصویری از سعید مرتضوی در 
عزاداری روز عاشورا در تفت منتشر کرده است. 
ســعید مرتضوی چندی پیش از سوی دادگاه 

به دوسال حبس محکوم شد و به زندان رفت.

هیئت، جای دعواهای سیاسی نیست

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاســی اصالح طلــب تاکید کرد: 
روحانی به دلیل تیپ و کنشی که دارد باید دو یا 
چند مرحله پایین تر بیاید. ارتباط رییس جمهور 
نباید به افطاری ها محدود شــود که چند نفر 
تشــریفاتی صحبت می کنند.غالمعلی رجایی 
درباره وضعیت کنونی کشور و وظیفه دولت در 
این شرایط گفت: اصل مطلب آن است که دولت 
باور نکرده  شرایط، شرایطی است که معیشت و 
اقتصاد مردم مشــکل دارد. وی ادامه داد: البته 
بخشــی از این مشکالت منشــأ بیرونی دارد، 
اما همین که در داخل این کار زشــت را انجام 
می دهند که ارز دولتــی می گیرند اما اجناس 
وارد شــده را به نحو دیگر به فروش می رسانند 
و از وضعیت سوءاستفاده می کنند، چه معنایی 
دارد؟ وی افزود: دولت آقــای روحانی با تاخیر 
عمل می کند شاید درک واقعی از شرایط مردم 

ندارند که با همان تیم قبلی ادامه می دهد.

 ارتباط رییس جمهور نباید 
به افطاری ها محدود شود

غالمحسین کرباسچی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

نایــب رییس کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت: 
ســخنرانی با هر موضوع و در هر زمان و مکانی نباید 
موجب نفاق و التهــاب فضای سیاســی و اجتماعی 
کشور شود، از سوی دیگر مردم به هیئت ها نمی روند 
تا شنونده و نظاره گر دعواهای سیاسی و خط و نشان 
کشیدن برخی مداحان و ســخنرانان برای سایرین 
باشند. ســیده فاطمه ذوالقدر گفت: رعایت نزاکت و 
ادب و اخالق از جمله آدابی است که در هر سخنرانی 
الزم است رعایت شــود به خصوص این که موضوع و 
محور این مجالس و ســخنرانی ها در ایام ماه محرم،  
اسوه اخالق و رشادت و آزادگی بوده است.  وی ادامه 
داد: البته همانطور که رهبر معظم انقالب بارها تاکید 
کرده اند که »هیئت ها نمی توانند به سیاست کاری 
نداشته باشند« طرح برخی مسائل و مشکالت روز از 
باب همدلی با مردم و نقد سالم و سازنده در کنار این 
مراسم می تواند مفید باشد، اما آنجا که برخی مطالب 
آنچنان تحت تاثیر هیجانــات قرار می گیرد که حتی 
موضوع اصلی سخنرانی را تحت الشعاع قرار می دهد، 

قطعا معقول و مورد پذیرش نیست.

هیئت، جای دعواهای 
سیاسی نیست

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:

دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی گفت: 
ایران باید در سازمان ملل حضور یابد و حرف و 
استدالل منطقی خود را بیان  کند. اگر مقامات 
کشورمان در سازمان ملل حضور نیابند و پاسخ 
اتهامات علیه ایران را ندهند، کشور دیگری از 
ما حمایت نمی کند. غالمحســین کرباسچی 
اظهار کرد: در  مذاکرات برجام، دنیا استدالل و 
منطق  ایران را شنید و  از ایران حمایت کردند 
که این دستاورد سیاسی و تبلیغات کمی برای 
کشورمان نیست. وی همچنین با اشاره به این 
که اسرائیل و عربستان به دنبال انزوی کشورمان 
هستند، خاطر نشان کرد: کسانی که معتقدند 
رییس جمهور به سازمان ملل نرود،  هم منطق 
می شوند با اسرائیل و عربستان که برای انزوای 
ایران تالش می کنند. معتقدم که در هر مجمع 
یا نشست بین المللی که ایران بتواند استدالل 

خود را بیان  کند، باید حضور داشته باشد. 

ایران باید  در سازمان ملل 
حضور یابد 

پیشخوان

بین الملل

»یلنا پوستوویتووا« در سایت بنیاد فرهنگ راهبردی طی یادداشتی 
نوشته است: در تهران، سوال می شود ایاالت متحده طی ریاست در 
شورای امنیت سازمان ملل در ماه ســپتامبر چه اقداماتی انجام می 
دهد؟ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، آمریکا را به ســوء 
استفاده از موقعیت خود در این سمت متهم کرده و اعالم کرد»فقط 
یک قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل در مورد ایران هست ولی 
ترامپ آن را نقض کرده و دیگــران را هم به اقدام مشــابه تحریک 

می کند«. همه از مقاصد ترامپ مطلع هســتند ولی کمتر کســی 
آماده مقابله با اوست. آمریکا از قرار می خواهد وادار کردن دیگران به 
خودداری از همکاری با ایران را از هند شروع کند. وزیر اقتصاد هند 
اعالم کرد حجم بازرگانی با ایران طی 5 ســال دو برابر می شود. راه 
افتادن راهروی بین المللی شمال - جنوب بین روسیه، ایران و هند 
عامل اصلی اســت که باعث رونق گرفتن روابط طرفین می شود. در 
ضمن شبکه آمریکایی CNBC می گوید هند، دومین خریدار نفت 

ایران پس از چین، نخواهد توانست وارد کردن نفت از ایران را متوقف 
کند و پیدا کردن جایگزینی برای نفــت ارزان ایران که از نقطه نظر 
حمل به هند هم خیلی مناسب است ممکن نخواهد بود ولی گوش 
واشنگتن به این امور بدهکار نیســت و وزرای امور خارجه و دفاع آن 
برای وادار کردن دهلی به تن دادن به خواسته آمریکا اوایل سپتامبر 
به هند سفر کردند. و برای این منظور به هند پیشنهاد می شود بجای 

ایران از آمریکا نفت بخرد.

واشنگتن می تواند ایران را منزوی کند؟

 گزافه گویی های »نتانیاهو« ادامه دارد؛ 

دست ها به لوازم التحریر 
نمی رسد

 با وجود اینکه مسئولیت رژیم 
صهیونیستی در این اقدام خصمانه 

کامال مشهود بود، اما این رژیم ایران 
و سوریه و حزب ا... را مسئول دانست

چهره ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع نگین دوخت اصفهان 
ثبت به شماره 43332 شناسه ملی 10260611860 

بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت 
11 صبح مورخ 1397/07/17 در محل اصفهان ، بوستان سعدی ، طبقه دوم ، بانک کشاورزی ، کد پستی 

56771-81756 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : انتخاب مدیران- تصویب ترازنامه و صورت های مالی - انتخاب بازرسان و روزنامه 

مقام دعوت کننده : هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ 
سهامی خاص ثبت به شماره 3560 شناسه ملی 10260243777 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت 11 صبح مورخ 
1397/07/16 در محل اصفهان ، بوستان سعدی ، طبقه دوم ، بانک کشاورزی ، کد پستی 56771-81756 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : انتخاب مدیران -تصویب ترازنامه و صورت های مالی - انتخاب بازرسان و روزنامه 

مقام دعوت کننده : هیات مدیره شرکت 

رئیس جمهــور به آمریکا 
می رود

مشــق ایثــار در مکتب 
حسینی

حســین )ع( درآیینــه 
فرهنگ ایران

علیرضا کریمیان
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کاهش اجاره بها  در راه است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

واکنش

عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد:
مواظب ورود بانک زنجانی ها 

به بورس »نفت« باشیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره راه اندازی 
بورس نفت اظهار داشــت: نسبت به بورس نفت 
خوش بین نیستم؛ اگر بورس نفت وابسته به یکی 
از بورس های بین المللی بوده و خرید و فروش با 
حضور بورس های بین المللی باشــد و خریداران 
بین المللی باشند، خوب است؛ زیرا ما می توانیم 
در یک منطقه آزاد مثل »کیــش« این بورس را 
راه اندازی کنیم و مشــتریان، نفت را به نرخ روز 
از ما دریافت کنند؛ اما واقعیت این است کسانی 
 که این موضوع را دنبــال می کنند، دالالنی مثل 

»بابک زنجانی« هستند.
»جالل میرزایــی« افزود: این هــا فکر می کنند 
اکنون که وزارت نفت مشــکل فروش دارد، نفت 
را در اختیار آنها قــرار می دهد و می توانند تعهد 
بدهند که دو یا سه ماه بعد پول را برمی گردانند؛ 
وثیقه هایشــان هم کاربردی نــدارد؛ زیرا طرف 
هزاران میلیارد گرفته و ســند یک روســتا را به 
عنوان ضمانت گذاشته و به این زودی هم بانک 
به پول خود نمی رســد. وی با بیان اینکه کسانی 
که دنبال بورس نفت هســتند دالالنی با طمع 
زیادند، خاطرنشان کرد: پرداختن به بورس نفت 
یک موضوع انحرافی و مسیر غلطی است و کمکی 
به تامین منافع ملی نمی کنــد. میرزایی یادآور 
شــد: بورس، تعریف خاص خود را دارد؛ نفت نیز 
یک کاالی بین المللی است که باید صادر شود و 
مشتریان آن هم در خارج از کشور هستند؛ برای 
داخل کشــور نیز وزارت نفت تعهد عرضه دارد، 
این گونه نیست که هر کس نیاز داشت در داخل 
کشــور هم از بورس نفت بخــرد. بنابراین وقتی 
قیمت نفت ثابت و مشتری آن هم مشخص است، 
دلیلی ندارد برای آن بازار جدیدی درست کنیم. 
میرزایی با تاکید بر اینکه اکنون شــرایط برای 
بورس نفت مهیا نیست، گفت: بورس نفت ناظر به 

فروش نفت در بازارهای خارجی است. 

بازار

کیف مدرسه دخترانه

 واردات طال و ارز به کشور 
مجاز شد

بر اساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور 
ابالغ شده، ورود »ارز« به صورت اسکناس به داخل 
کشــور بدون محدودیت و مطابق مقــررات بانک 
مرکزی و مقررات مبارزه با پولشــویی مجاز بوده و 
انجام تشــریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های 
مربوطه الزامی است. واردات »طال« )ساخته شده( 
نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و 
رعایت انجام تشــریفات گمرکی و پرداخت حقوق 
ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه 
مجاز اســت. همچنین واردات طالی خام ) شمش 
اســتاندارد( با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت 
تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت 
حقوق، عــوارض قانونی و مالیات بــر ارزش افزوده 

معاف شده است.

رشد صادرات ایران به آمریکا
آمار گمرک جمهوری اســالمی ایران در پنج ماهه 
امســال نشــان می دهد، ارزش صادرات ایران به 
آمریکا با رشد 37/8 درصدی نسبت به مدت مشابه 
پارســال به رقم 45 میلیون و 110 هزار 383 دالر 
رسید. جدول های آماری گمرک ایران نشان می دهد 
که»آمریکا« در بین صد کشور عمده مقصد کاالهای 
صادراتی ایران جای گرفته و در پنج ماه امسال یک 
هزار و 487 تن کاال به آمریکا صادر شده که نسبت 
به مدت مشابه پارسال 60/8درصد افزایش داشت. 
برابر آمار گمرک، تراز تجاری ایران و آمریکا در پنج 
ماه نخســت امســال مثبت 3/8 میلیون دالر شد؛ 
درحالی که تراز تجاری پنج ماهه نخســت پارسال، 
منفی 21/6 میلیون دالر بود. ماســت، زرشــک، 
زعفران، خاویار، گلیم، گبه و مغز پســته جزو اقالم 
صادراتی به این کشور اســت؛ عالوه براین، واردات 
از این کشور در دوره این گزارش نیز کاهش داشت. 
برپایه آمار گمرک ایران، ارزش کاالهای وارداتی و 
اقالم مصرفی از آمریکا در مدت این گزارش به ارزش 

41 میلیون و 275 هزار و 471 دالر بود. 

هشدار صندوق بین المللی پول 
به انگلیس

پس از اتاق بازرگانی انگلیس، صندوق بین المللی پول 
هم به این کشور درخصوص کاهش رشد اقتصادی 
هشدار داد. صندوق بین المللی پول گفته است که 
علی رغم اتخاذ سیاست های مستحکم توسط دولت 
انگلیس، رشد اقتصادی این کشور کند شده است که 
اصلی ترین دلیل آن، مطمئن نبودن فعاالن اقتصادی 
از نتایج مذاکرات »بریگزیت« و قرار داشتن نرخ تورم 
در ســطح باالتر از ســطح هدف گذاری شده بانک 
مرکزی عنوان شده اســت. رشد اقتصادی انگلیس 
در سال های 2016 و 2017 به 1/75درصد کاهش 
یافته است و انتظار می رود این کاهش رشد در سال 
های پیش رو شدیدتر نیز شود. »انگلیس« قرار است 
در فروردین سال آینده از اتحادیه اروپا خارج شود و 
پیش بینی می شود با وجود وضعیت خوب بازار کار، 
رشد اقتصادی به 1/5 درصد در کوتاه مدت کاهش 
یابد. صندوق بین المللی پول، همچنین به انگلیس 
پیشنهاد کرده تا توافقات تجاری خود با کشورهای 
خارجه اروپا را گســترش دهد، زیــرا این توافقات 
می تواند تا حدی از تبعــات »بریگزیت« بر اقتصاد 

این کشور بکاهد.

کیف مدرسه مدل 22-6326

 40,000
تومان

کیف مدرسه دخترانه 
مدرن کیف پارسیان

 60,000
تومان

BPK-019 کوله پشتی مدل

 88,000
تومان

ساماندهی وضعیت رودخانه »زاینده رود« و تامین 
آب مورد نیاز کشــاورزان و باغداران حاشــیه این 
رودخانه، از جمله مسائلی است که به صورت مکرر 
در جلسات مجمع نمایندگان استان اصفهان مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.
فــارغ از تامین آب شــرب اهالی اصفهــان که در 
سال های اخیر به دلیل خشکسالی با مشکل مواجه 
شده است، کشــاورزان شــرق و غرب اصفهان نیز 
با مشــکالت بسیاری ناشــی از خشکسالی مواجه 

هستند.
پرداخت »خسارت نکشت« به کشــاورزان شرق 
و بازگشــایی 10 روزه آب زاینده رود برای آبیاری 
باغات غرب، درمان هایی کوتاه مدت برای دردهای 
 ناشی از خشکسالی و نحوه مدیریت در حوضه آبریز 
زاینده رود بود؛ اما در جلسه اخیر مجمع نمایندگان 
استان، استاندار از طرحی خبر داد که با اجرای آن 
عالوه بر جاری شــدن زاینده رود می توان به کمک 

کشاورزان شرق نیز شتافت.
»محسن مهرعلیزاده« در توضیح این طرح گفت: در 
استان مجاور، کنترل های الزم از سوی وزارت نیرو 
صورت گرفته و در استان اصفهان نیز سهمیه ها با 

توجه به سهم هر شهرستان مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در مســیر رودخانه سهم آبه هایی 
وجود دارد که در طرح جدید به جای جاری کردن 
آب در رودخانه، به وسیله لوله گذاری میزان آب هر 
سهم انتقال می یابد، افزود: از ابتدای حوضه آبریز تا 
انتهای حوضه آبریز و تاالب گاوخونی 52 کیلومتر 
لوله گذاری پیش بینی شده است و نسبت به سهم 
هر شهرستان در مســیر رودخانه در سال هایی که 
محدودیت های آبی وجــود دارد، آب از طریق این 
لوله ها انتقال می یابد و همه شهرستان ها در هر سال 
به نسبت ســهمی که از آب دارند به شکل حقابه و 

سهم آبه از این مسیر برداشت خواهند کرد. 
استاندار اصفهان اضافه کرد: در اصفهان نیز داخل 
رودخانه لوله گذاری خواهیم کرد و با ســاماندهی 
رودخانه برای جلوگیری از جذب زیاد آب، شــاهد 
جاری شدن آب در بستر زاینده رود خواهیم بود.وی 
خاطرنشان کرد: شرایطی فراهم خواهد شد که این 
حداقل آبی که در مسیر زاینده رود قرار می گیرد، در 
سد آبشار جمع آوری شود و در زمان نیاز، با گردش 
آب بتوانیم جریان آب را در زاینده رود برقرار کنیم.

 مهرعلیزاده گفت: این سیستم برای حفظ روحیه 
و نشاط مردم، گردشــگری و حفظ آثار تاریخی در 
شهرستان های مسیر رودخانه نیز اجرا خواهد شد. 
وی با ابراز اینکه اعتبار این طرح از سوی استانداری 
تامین می شود، اظهار داشت: طرح پیش بینی شده 
بالغ بــر 500 میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد و در 
مدت حدود یک ســال اجرایی خواهد شد و شامل 
بخش های مختلف از قبیل 40 کیلومتر لوله گذاری 
خارج از شــهر اصفهــان، لوله گذاری های مربوط 
به شــهر اصفهــان، افزایش کیفیت پســاب های 
تصفیه شده و جمع آوری و سیرکوله کردن و هدایت 
آب به کشاورزان شرق اصفهان و باتالق گاوخونی 
است که حداکثر از ابتدای مهرماه عملیات اجرایی 

آن آغاز خواهد شد.
این طرح هرچند به معنی زنــده کردن زاینده رود 
است، اما از سوی رییس مجمع نمایندگان استان 

اصفهان با مخالفت شدید روبه رو شده است.

حجت االسالم »سیدناصر موسوی الرگانی« ضمن 
مخالفت صریح خود با طرح استاندار اصفهان، اظهار 
داشت: شما برای اصفهان تصمیم می گیرید اما این 
سوال مطرح است که آیا »فالورجان«، »لنجان« و 

»مبارکه« رودخانه نداشته باشند؟
وی افــزود: اکنون باغــات کانال ندارنــد و از کف 
زاینده رود آب می برند، تکلیف آنها چه می شــود؟ 
همین پولی که االن به کشــاورزان شرق داده شده 

فریاد مردم غرب را باال برده است.
نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
کشــاورزی که 10 هکتار زمین داشــت هیچ آبی 
ندارد، االن رودخانه را هم به رویش ببندیم و بگوییم 
با لوله می خواهیم به اصفهان آب بدهیم؟ فالورجان 
هم از این رودخانه هم ســهم آبه و حقابه دارد. چه 
دلیلی دارد در اصفهان در »زاینده رود« آب باشــد 
و در فالورجان نباشــد. آب مال زاینده رود اســت 
و باید در زاینده رود باشــد.  وی با بیان اینکه 500 

هزار تومان خسارت را به کشاورزان غرب پرداخت 
نکردند، افزود: مردم این منطقه پول داده و سهم آبه 
خریدند که اسناد آن موجود است، اجازه نمی دهیم 
 آب با لوله بــه اصفهــان بیاید اما ما آب نداشــته

 باشیم.
به گزارش »تسنیم«، نظر استاندار اصفهان پیرامون 
لوله کشــی به زاینده رود، سال هاست که به عنوان 
یک تئوری تکمیل نشده مطرح می شود؛ اما با وجود 
مخالفت رییس مجمع نمایندگان استان و تعدادی 
دیگر از نمایندگان مجلــس پیرامون انتقال آب به 
بســتر زاینده رود به این وســیله، باید منتظر ماند 
و دید چــه تصمیم دیگری پیرامــون وضعیت این 

رودخانه اتخاذ خواهد شد.
زاینده رود سال هاست درگیر خشکسالی است و از 
آن مهم تر، زندگی کشاورزانی است که دسترنج آنها 
از کاشت محصوالت وابســته به آن در حاشیه این 

رودخانه است.

لوله کشی آب به زاینده رود ممنوع!
 مخالفت رییس مجمع نمایندگان اصفهان با طرح استاندار؛ 

نائب رییس کمیسیون عمران مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: طبق آمار وزارت راه و شهرســازی نسبت به میزان 
ساخت وساز در سال 1395، حدود 2/5 میلیون خانه خالی وجود دارد. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی گفت: 

طرح مالیات بر خانه های خالی،  از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.
»ابوالفضل موسوی بیوکی« ازطرح دیگری به نام »امالک استیجاری« خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای 
توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاری آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
دولت با اجرای این طرح، توانایی ورود به قیمت اجاره ها را به دســت آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی، قیمت ها 

را تا حدودی کاهش خواهد داد. امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا، شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

 کاهش اجاره بها 
در راه است

خبر خوش برای مستاجرها؛  خبر
   

  عکس روز

افتتاح یک رستوران صخره ای در »چین«
بیش از 100 گردشگر، نخستین مشتریان یک رستوران صخره ای در چین شدند. این رستوران 
حیرت آور در کوهستان »النگ کوآن« در استان »ژجیانگ« در شرق چین احداث شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
نباید صف های کوپنی تشکیل شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشــاره به دو نظریه موجود برای جبران گرانی ها، 
اظهار کرد: باید طوری عمل شــود که منجر به افزایش نقدینگی نشده و در عین حال قدرت خرید مردم 
افزایش یابد. »غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی« افزود: دولت باید در کمک به مردم، توان تامین معیشیت و 
امنیت غذایی را فراهم کند و این اتفاق باید به شیوه ای صورت گیرد که حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند 
و برای مردم سهل الوصول باشد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شــورای اسالمی با تاکید براینکه 
نباید صف های کوپنی تشکیل شود، بیان کرد: درخواست جدی از دولت داریم که برای جبران گرانی ها و 
افزایش قدرت خرید مردم، صف های کوپنی تشکیل نشود. نائب رییس فراکسیون مستقل مجلس اعالم 
کرد: دولت برای ارائه بسته حمایتی، برنامه هایی دارد که براساس اخباری که در اختیار داریم، این بسته 

حداکثر تا هفته آینده رونمایی می شود.

آذری جهرمی خبر داد: 
کاله برداری ۲۲ میلیاردی شرکت های ارزش افزوده

خدمات قابل ارائه در بستر تلفن همراه، »خدمات ارزش افزوده« نامیده می شوند. اما پیامک های ارزش افزوده 
در برهه ای از زمان موجب نارضایتی کاربران شده بود؛ به همین دلیل »محمدجواد آذری جهرمی« پیش از این 
در واکنش به این نارضایتی ها عنوان کرد که به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیده ایم؛ برای ما 
شفاف است که تخلفاتی صورت گرفته و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید، اعالم می کنیم. وی افزود: باندی 
در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم می دهیم. در این راستا جهرمی 
در صفحه توییتر خود اعالم کرد: بررســی پرونده یک کاله برداری پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید. وی  
درباره کاله برداری های صورت گرفته، اظهار کرد: برخی از شرکت های ارزش افزوده در پنج ماه اخیر، حدود 
22 میلیارد تومان از مردم کاله برداری کرده اند که خواسته ام وجوه اخاذی  شده را ظرف 10 روز به مشترکان 

بازگردانند و پرونده برای سیر قضائی به دادستانی ارسال شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,597,000
تومان

2,111,000نیم سکه
تومان

   1,111,000 ربع سکه
تومان

642,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

402,140
تومان

      قیمت سکه و طال

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره مجوز )2910، 1397(

شرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و 
شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، 
وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، 

اشتراک پذیری و ... و کنتور بندی در سطح شهرستان نجف آباد و توابع
میزان تضمین: 1/930/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و ســی 

میلیون ریال(
کد فراخوان: 3175082 

نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/07/09 
مناقصه گران مــی توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره 
تلفن 38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن خبر داد:

 UIC60 تولید ریل 
برای نخستین بار در کشور

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اظهار کــرد: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان تنها تولیدکننده ریل در خاورمیانــه، پس از تولید ریل 
U33 و تحویل آن به راه آهن جمهوری اســالمی، موفق به تولید 

ریل UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی شد.
»محمد امین یوســف زاده« گفت: کارگاه نــورد 650 ذوب آهن 
اصفهان قادر به تولید ساالنه 400 هزار تن ریل است و هم اکنون 
هزار تــن ریل UIC60 در این شــرکت تولید شــده که کیفیت 
آن فراتر از انتظار اســت و از آمادگی الزم بــرای تولید انبوه این 
محصول برخوردار هستیم. مدیر مهندسی نورد ذوب آهن، تولید 
این محصول استراتژیک در حمل و نقل ریلی را در شرایط کنونی 
که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم، بسیار ارزشمند توصیف 
کرد و افزود: قادر به تامین تمام نیازهای راه آهن جمهوری اسالمی 
هســتیم؛ لذا نیازی به واردات این محصول که در شرایط تحریم، 
کار بسیار مشکلی است، نخواهیم بود. وی در پایان تصریح کرد: در 
تولید ریل UIC60، به طورکامل از توان داخلی بهره گرفته شده 
و نیروی انسانی توانمند ذوب آهن که موفق به تولید این محصول 
 مهم شــدند، پرفورمنس خود را با اطالع کارشناسان آلمانی اجرا

 کردند.

شرکت گاز استان اصفهان
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حصر وراثت
6/403 آقای علی محمد خاری دارای شناســنامه شــماره 476 به شــرح دادخواست به 
کالسه 589/97 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اکبر امینی نژاد بشناسنامه 306 در تاریخ 97/6/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل امینی نژاد 
به شماره شناسنامه 6190266460 پسر آن مرحوم و 2- فاطمه امینی نژاد به شماره ملی 
6190129341 دختر آن مرحوم و 3- معصومه خاری آرانی به شماره شناسنامه 125 همسر 
آن مرحوم و 4- رمضانعلی شیپوری آرانی به شماره شناسنامه 142 پدر آن مرحوم و 5- خانم 
اقلیم صدفی آرانی به شماره شناسنامه 285 مادر ان مرحوم میباشد و ال غیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف 249230 رئیس شعبه اول 

دادگاه حل اختالف آران و بیدگل)174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/402 آقای ابوالفضل میرزائی دامغانی  دارای شناسنامه شماره 652 به شرح دادخواست 
به کالسه 673/97  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی میرزائی دامغانی بشناسنامه 826 در تاریخ 97/6/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- ابوالفضل به 
شماره شناسنامه 652، 2- سمیه به شماره شناسنامه 32 ، 3- رویا به شماره شناسنامه 64 
، 4- آمنه به شماره شناسنامه 28942 همگی میرزائی دامغانی به عنوان فرزندان متوفی، 
5- فاطمه شــاه میرزائی بیدگلی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 52 به عنوان همسر 
متوفی بوده و ال غیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
م الف 249401رئیس شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل )162 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/399 شــماره پرونده: 21/23/96 شماره بایگانی شــعبه: 2396 به موجب رای شماره 
13970021003 تاریخ 1397/01/15 حوزه 21 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد منتظر القائم فرزند اکبر شغل آزاد به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام تاخیر تادیه از مورخ 1396/10/17 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و 
نیم عشر اجرای احکام در حق محکوم له مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس شغل  بازنشسته 
فوالد به نشانی اصفهان خیابان سیمین کوچه 19 پالک 2 ، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:250026 شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره یک 

)زندان( شورای حل اختالف اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/400 شــماره پرونده: 21/24/96 شماره بایگانی شــعبه: 2496 به موجب رای شماره 
13970021001 تاریخ 1397/01/15 حوزه 21 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد منتظر القائم فرزند اکبر شغل آزاد به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام تاخیر تادیه از مورخ 1383/12/17 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و 
نیم عشر اجرای احکام در حق محکوم له مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس شغل  بازنشسته 
فوالد به نشانی اصفهان خیابان سیمین کوچه 19 پالک 2 ، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:250027 شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره یک 

)زندان( شورای حل اختالف اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/401 شــماره پرونده: 21/25/96 شماره بایگانی شــعبه: 2596 به موجب رای شماره 

13970021002 تاریخ 1397/01/15 حوزه 21 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهمن ایرج فرزند منوچهر شغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام تاخیر تادیه از مورخ 1396/9/25 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و نیم عشر 
اجرای احکام در حق محکوم له مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس شغل  بازنشسته فوالد به 
نشانی اصفهان خیابان سیمین کوچه 19 پالک 2 ، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:250029 شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره یک )زندان( 

شورای حل اختالف اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/398 شماره پرونده: 1207/97 حل 12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/08/06 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امین اخوان شــریف 
، نشــانی: خمینی شــهر اصغرآباد بلوار تختی نبش کوی 18 صنایع چوب ، مشــخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســین عباســی ، نام پدر: محمدیار ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعــالم 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. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 248606 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)179 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

6/333 مرجع رسیدگي: شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر به نشاني خمیني 
شهر بلوار پاسداران روبروي کوي مهستان  مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 125/97 حل 8 ، وقت رسیدگي ساعت 4  بعد از ظهر روز شنبه مورخه 1397/8/12، 
مشخصات خواهان: رجبعلي آذرنیک فرزند اسداله به نشــاني خمیني شهر خ امام جنوبي 
ابتداي خ درب محکمه عطاري درمانگر سبز، مشخصات خوانده: زینب بیزه فرزند ابراهیم،  
خواســته و بهاي آن:  مطالبه 30/000/000 ریال و هزینه دادرسي و تاخیر تادیه، دالیل 
خواهان: فتوکپي مصدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگي به وي از طریق نشر 
آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني نموده است لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثاني دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگي حاضر گردد. 
م الف: 223742 شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر )مجتمع 

شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/404  شماره دادنامه: 9709970354700967 شماره پرونده: 9609980363002016 
شماره بایگانی شعبه: 970495 شاکی: آقای عباس دادخواه تهرانی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق اول کوی روشن پ 70، متهم: 
آقای حمید خامســی پور به نشــانی اصفهان، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید خامسی پور فرزند 
عباس مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و شکایت آقای عباس دادخواه تهرانی فرزند حسن دادگاه نظر به محتویات پرونده 
و با توجه به اینکه متهم به شرح صورتجلسه توقیف اموال مورخ 1396/05/30 که رونوشت 
آن ضمیمه پرونده می باشــد به عنوان امین اموال توقیف شده تعیین گردیده است و رفتار 
ارتکابی دارای عنوان خاص مجرمانه به شرح ماده 663 از قانون تعزیرات مصوب ) 75 دخل 
و تصرف در مال توقیف شده( می باشد لذا دادگاه با اختیار حاصله از ماده 280 از قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 92 با اصالح عنوان اتهامی از خیانت در امانت به مداخله غیر مجاز 

در اموال توقیف شده که منافی با توقیف اموال می باشد )جابجائی آن از محل بدون اجازه 
مقام ذی صالح توقیف کننده( و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و مالحظه رونوشت 
صورتجلسه توقیف اموال که به عنوان امین اموال تعیین گردیده است و صورتجلسه معاینه 
و بازدید از محل که حاکی از تخلیه محل و جابجائی اموال بدون اذن و اجازه مقام ذی صالح 
می باشد و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم با وصف احضار و جلب در دادسرا و عدم حضور و 
دفاع در جلسه رسیدگی دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده 
بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مســتندا به ماده 663 از قانون تعزیرات نامبرده 
را به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شــش محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. 
در خصوص اتهام وی مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواســت صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه نظر به مراتب پیش گفته بــه لحاظ اینکه فعل ارتکابی 
دارای عنوان خاص می باشد عنوان اتهامی را صحیح تشخیص نداده و مستندا به ماده 4 از 
قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعالم می نماید رای دادگاه در این 
قسمت حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 247930 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )448 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/405  شماره دادنامه: 9709970350600651 شماره پرونده: 9609980350600563 
شــماره بایگانی شــعبه: 960678 خواهان: آقای عباس مهری اصفهانی فرزند مهدی با 
وکالت آقای علیرضا ناصری اصفهانی فرزند حسین به نشــانی یزد صفاییه نبش خیابان 
شاهد مجتمع کالج واحد شماره 4، خوانده: آقای سعید بائو فرزند اسمعیل به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عباس مهری 
اصفهانی فرزند مهدی با وکالت آقای علیرضا ناصری اصفهانی به طرفیت آقای سعید بائو 
فرزند اســمعیل به خواســته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره 
076637-1392/08/15 و 076618-1393/02/30 هر کدام مبلغ 200/000/000 ریال 
عهده بانک پاسارگاد بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده، رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، وجود 
اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد 
خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی مستندا به ماده 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده 
واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 
سیزده میلیون و دویست و بیست هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول 
آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
اصفهان می باشد. م الف: 247937 شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)340 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/406  شماره دادنامه: 9709970350600667 شماره پرونده: 9609980350601368 
شماره بایگانی شعبه: 961615 خواهان: آقای سید کمال تبریزی ریزی فرزند سید مرتضی 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان فردوسی خ منوچهری بن بست قیام پ 63، 
خواندگان: 1- شرکت فراز سپاهان خلیج فارس به مدیرعاملی آقای امیر حسین شفاعت 
به نشانی استان اصفهان خیابان شیخ بهائی ک دهش پ 1 مجتمع آریانا ط همکف واحد 
2، 2- بانک سپه شعبه زینبیه شمالی به نشــانی اصفهان خیابان زینبیه شمالی پ 1 بانک 
سپه شعبه زینبیه شمالی، 3- آقای سید خدابخش محمدی فرزند سید حسین با وکالت آقای 
نیما کیان ارثی فرزند کیامرث به نشــانی اصفهان نگهبانی خانه اصفهان ابتدای خیابان 
شهید خلیفه سلطانی )گاز( روبروی کوچه انصار نبش کوچه شماره 21 و آقای محسن پیام 
آرا فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خانه اصفهان ایستگاه نگهبانی ابتدای خیابان شهید 
خلیفه ســلطانی ) گاز( روبروی کوچه انصار نبش کوچه 21، 4- آقای امیر حسین شفاعت 
فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان 5- بانک سپه سرپرستی استان اصفهان به نشانی 

اصفهان خیابان مطهری جنب ســینما قدس پ 1 بانک ســپه سرپرستی استان اصفهان 
6- آقای سید رحمت تبریزی فرزند ســید مرتضی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان فردوسی خیابان منوچهری بن بست قیام پالک 63، 7- آقای حبیب اله مهاجری 
فرزند حجت اله به نشــانی اصفهان خیابان فردوسی خ منوچهری بن بست قیام بن بست 
دوم سمت چپ پ 63  کدملی 1287695361، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ســید کمال تبریزی ریزی 
فرزند سید مرتضی به طرفیت 1 بانک سپه سرپرستی استان اصفهان 2- بانک سپه شعبه 
زینبیه شمالی 3- شرکت فراز ســپاهان خلیج فارس و آقایان 4- سید خدابخش محمدی 
فرزند سید حسین با وکالت آقایان محسن پیام آرا و نیما کیان ارثی 5- سید رحمت تبریزی 
فرزند سید مرتضی 6- حبیب اله مهاجری فرزند حجت اله 7- امیر حسین شفاعت فرزند 
مرتضی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعوی ابطال اجرائیه شماره 
109860/4011-1378/06/13 و ابطال سند شماره 6083506557-1383/12/26 و 
مطالبه خســارت با عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای 
خود به استشهادیه محلی اســتناد نموده و استشهادیه فاقد شرائط قانونی و شهادت شهود 
نیز دارای تاثیر و ارزش نبوده و دلیل دیگری نیز ارائه نشده و از توجه به دفاعیات خواندگان 
فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده مستندا به ماده 241-505-506 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به بطالن دعوی خواهــان صادر و اعالم می گــردد رای صادره ظرف مدت 
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. 
م الف: 247940 شــعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )445 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

6/397 کالسه پرونده:390/97 ،شماره دادنامه:1534-97/06/24 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سیدمجید میردامادی نشانی: خمینی شهر 
کهندژ کوچه کالنتری 13 ک17 ؛ خوانده: کبری کریمی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای ســیدمجید میردامادی به طرفیت کبری کریمی  به خواســته مطالبه مبلغ 
شصت و شش میلیون ریال وجه دو فقره چک به شــماره 331173 بتاریخ 96/09/30 و 
33112 بتاریخ 96/04/30 هرکدام به مبلغ سی و سه میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه 
خام اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی مورخه 97/06/17 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/06/17 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر مــی باشــد. م الف: 248553  محمدرضا 
 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )368 کلمه، 

4 کادر(

اعالم مفقودی 
پروانه اشتغال مهندسی اینجانب اصغر خردمند نیا به 
شماره 1040004331 در رشته مکانیک مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعزیه؛ پاسبان موسیقی اصیل 
ایران

 نوحه ســرایی )نوحه خوانــی( و تعزیــه یکــی 
از قدیمی ترین مراســم ســوگواری برای ساالر 
شــهیدان اســت و »موســیقی« جزو الینفک 
آن. تعزیه گردانان با اســتفاده از دســتگاه های 
موسیقی ایران، در تالش بودند تا مصیبت هایی 
که بر خاندان پیغمبر و خاص امام حسین )ع( در 
عاشورا رفته است را به نمایش بگذارند. موسیقی 
دستگاهی، در طول تاریخ حیات خود با ممنوعیت 
فراوان روبه رو بوده و برای سال ها تنها در پوشش 
موسیقی تعزیه امکان حیات داشت، در این دوران 
به دلیل منع سایر انواع موسیقی، مراکزی نظیر 
تبریز، قزوین و اصفهان محل تجمع تعزیه خوانان 
و راویان آوازهای مذهبی شــد. ایــن راویان به 
دلیل تسلط بر دقایق و ظرایف آواز، از تکنیک ها 
و حاالت مختلف آن برای شــخصیت پردازی ها 
در نمایش هــای ســوگ آور بهــره می گرفتند. 
شــخصیت ها و کاراکترهای مختلف نیز که این 
امکان را فراهــم می کردند، عامــل مهمی برای 
ادامه یافتن مراسم سوگواری به خصوص مراسم 
عزاداری محرم شدند. مداحان گذشته آشنایان 
به ســبک های مختلف آوازی ایرانی و متناسب 
با فرهنگ شــیعی و ملی ما بوده اند.از آن طرف 
تعزیه نیز از موسیقی دستگاهی ایران بهره های 
بسیار برده و بدین ترتیب می توان گفت این هنر  
موسیقی دستگاهی ایران بوده است؛ این مسئله 
از چنان اهمیتی برخوردار اســت کــه »روح اله 
خالقی«، استاد موسیقی نیز بر آن صحه گذاشته 
و گفته است: »اهمیت یافتن مقام تعزیه، یکی از 
موجبات حفظ نغمات ملی به شــمار می آمده و 
مخصوصا نقش بزرگی را در تربیت آوازخوان ها به 
عهده گرفته است چنان که بهترین خوانندگان ما، 
در مکتب تعزیه پرورش یافته اند.«دکتر »محمد 
تقی مسعودیه« »پدر اتنوموزیکولوژی ایران« ، 
بر این باور اســت که تعزیه خوانی و اجرای آن در 
دولت صفویه به شــکلی عام گسترش یافت و در 
دوره زندیه به تکامل رسید. »روح اله خالقی« نیز 
در کتاب سرگذشت موسیقی به شکل مبسوطی 

به این مسئله اشاره دارد. 

سینما

دولت باید در ساخت فیلم هایی با تولید سنگین ورود کند

پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

تهیه کننده سینما:
دولت باید در ساخت فیلم هایی 

با تولید سنگین ورود کند
ســعید خانی، تهیــه کننده و پخــش کننده 
سینما درباره تولید نشدن فیلم های عاشورایی 
گفت:وقتی به روزها و هفتــه هایی مانند دفاع 
مقدس، محرم و صفر و  روزهای خاص نزدیک 
می شویم، به فکر ساخت فیلم هایی درباره این 
موضوعات می افتیم؛ در صورتی که ساخت این 
نوع فیلم ها نیاز به برنامــه ریزی از قبل تعیین 
شده دارد. وی با تاکید بر اینکه معموال در ساخت 
چنین آثاری که تولید سنگینی دارد دولت باید 
ورود کند، افزود: اگر تهیه کننده و فیلمساز بخش 
خصوصی دغدغه مالی داشته باشد، نمی تواند 
در این زمینه اقدام موثری انجام دهد چرا که از 
یک سو هزینه باالیی دارد و  از سوی دیگر عدم 
برگشت سرمایه در این بخش، ضربه سنگینی 
وارد می کند. این تهیه کننده با بیان اینکه بحث 
بعدی، نبود تفکر درســت برای ساخت چنین 
آثاری است، ادامه داد:تا زمانی که تفکر خوب  در 
این زمینه نداشته باشیم به خروجی مناسبی نمی 
رسیم؛ البته به نظر من یک اثر عاشورایی خوب 
داریم که مربوط به »بهرام بیضایی« است.خانی 
گفت : متاسفانه بیشــتر افرادی که در ساخت 
چنین فیلم هایی ورود می کنند به فکر پر کردن 
جیب و رانت بازی هستند و دلی پیش نمی روند 
که این موضوع باعث شده بحث تولید فیلم های 

عاشورایی در سینما کمرنگ شود.

تهیه کننده سینما:
رده بندی سنی در شبکه نمایش 

خانگی اعمال نمی شود
عبداله علیخانی، تهیه کننده ســینما درباره 
اعمال قانون رده بندی سنی در سینما و شبکه 
نمایش خانگــی گفت: رده بندی ســنی را در 
شــبکه نمایش خانگی نمی تــوان اعمال کرد 
چون هر خانواده ای بنا به تشخیص خود فیلمی 
را خریداری کرده و به خانه می برد.وی افزود: 
این قانون در تلویزیون اعمال می شــود چون 
طبق نظر کارشناســان، آثار تولید و پخش می 
شــود.علیخانی گفت:این قانون را در ســینما 
می توانند تعریف کنند چــرا که فردی که می 
خواهد فیلمی را ببیند با توجــه به رده بندی 
سنی و خط قرمزهای خود و خانواده اش، فیلم 

را انتخاب می کند.

در گرم ترین فصل سال، وضعیت گیشه سینما تفاوت 
محسوسی با فصل پیش از خود داشت، به این معنا 
که در تابستان حدود ۲۲ فیلم سینمایی روی پرده 
رفتند و توانستند بیش از ۶۱ میلیارد تومان عایدی 
وارد چرخه اکران کشور کنند، این درحالی است که 
حدود نیمی از این مقدار حاصــل فروش یک فیلم 
سینمایی بوده است.روزهای ابتدایی فصل تابستان 
با جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ آغاز و پایان فصل نیز با 
فرارســیدن ماه محرم همراه شد؛ بنابر این مقداری 
افت فروش دراین بازه های زمانــی طبیعی به نظر 
می رسد.بر همین اساس امسال هم طبق روال چند 
سال قبل؛ کارگروه اکران فیلم های سینمایی تصمیم 
گرفتند که برای کم کردن تاثیر افت فروش در زمان 
جام جهانی، برخی از بازی های فوتبال را روی پرده 
نقره ای ســینماها به نمایش درآورند، این تصمیم 
باعث شد میلیاردها تومان سود به سینماها وارد شود.

این در حالی است که مسئولین سازمان سینمایی 
بر این باورند که امســال افزایش مخاطب داشتیم؛ 
اما این افزایش تعداد مخاطب با افزایش قیمت بلیت 
سینماهای درجه یک کشور که از ابتدای سال به اجرا 
درآمد، همراه شد.معاون توسعه فناوری و مطالعات 
سینمایی در آماری رسمی درباره گیشه تیرماه سینما 
اعالم کرده بــود که میزان فروش ســینمای ایران 

معادل ۲۱ میلیارد  در تیرماه سال ۹۷ 

و ۴۴۶ میلیون و ۴۶۵  هزار تومان بوده و ۲ میلیون 
و ۳۳۴ هزار و ۶۱۳ نفر به تماشــای فیلم های اکران 
شده نشستند. همچنین با مقایســه تیرماه امسال 
با مدت زمان مشابه در ســال ۹۶، این رقم در سال 
گذشته ۱۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
بوده و ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۶۴۱ نفر به تماشای 
فیلم ها نشســتند که بر این اســاس در تیرماه ۹۷ 
سینما ۲۷ درصد افزایش فروش و ۱۵ درصد افزایش 
بیننده را شــاهد بوده اســت.در بین آثار پرفروش 
ســینمای تابســتان ایران، »هزارپا«ی ابوالحسن 
داوودی با فروشــی بیش از ۳۵ میلیــارد تومان در 
صدر جدول قرار گرفــت و با فاصله زیــادی، فیلم 

سینمایی »تنگه ابوقریب« بهرام توکلی و »دشمن 
زن« کریم امینی بــا حدود چهار میلیــارد تومان 
در رده دوم و ســوم قرار گرفتند. با نگاهی سطحی 
واجمالی بــه جدول فروش ســینمای ایران باز هم 
کامال مشخص است که گیشه پرفروش های سینما 
در دست کمدی هاســت و به گفته پخش کنندگان 
سینمایی، شاید بتوان گفت که اگر »هزارپا« اکران 
نمی شد و جور سینما را نمی کشید، گیشه تابستان 
به رقم فروش پایین تری تقلیل پیدا می کرد. البته که 
در این فصل فیلم های کودک و نوجوانی مثل »خاله 
قورباغه« و دفاع مقدسی همچون »تنگه ابوقریب« 
و یا اجتماعی مانند »دارکوب« تاحدودی توانستند 

مورد استقبال تماشــاگران قرار بگیرند؛ بنابراین از 
ویژگی های دیگر این فصل می توان به متنوع بودن 
ژانرهای سینمایی آن اشــاره کرد.در بین آثار اکران 
شده در این فصل، سه فیلم سینمایی از جمله آثاری 
بودند که در سی وششمین جشــنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمدند؛ »شعله ور« حمید نعمت اله، »تنگه 
ابوقریب« بهرام توکلی و »دارکوب« بهروز شعیبی از 
این دسته فیلم ها بودند.»تنگه ابوقریب« با دریافت 
۶ ســیمرغ، رکورددار دریافت بیشــترین جایزه از 
این دوره جشــنواره فیلم فجر شد و همچنین فیلم 
سینمایی »دارکوب« نیز دو سیمرغ از این جشنواره 
به دســت آورد. امین حیایی هم برای بازی در فیلم 

سینمایی »شعله ور« دیپلم افتخار دریافت کرد.
رحیم طوفان و مصطفی ســلطانی، دو کارگردانی 
هستند که اولین فیلم هایشان در این فصل روی پرده 
رفت. فیلم سینمایی »یک کیلو و بیست و یک گرم« 
که مضمونی اجتماعی دارد و از سه قشر متفاوت در 
جامعه سخن می گوید، اولین تجربه کارگردانی رحیم 
طوفان و »چراغ های ناتمام« که در ژانر دفاع مقدسی 
ساخته شده اولین تجربه مصطفی سلطانی در مقام 
کارگردان بوده است.بهمن کامیار نیز با کارگردانی دو 
فیلم سینمایی »مرداد« و »در وجه حامل« از جمله 
چهره هایی است که در این فصل دو فیلم سینمایی 

خود را روی پرده برد.

»هزار پا« آبرو داری کرد 
 61 میلیارد درآمد گیشه  تابستانه؛
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تهیه 3700 بسته لوازم التحریر برای  دانش آموزان نیازمند
پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

با مسئوالن

اخبار

 تصادف زنجیره ای 
بر اثر طوفان شن در اصفهان

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان از تصادف زنجیره ای بین خودروی 
سواری مگان، تویوتا و لیفان، مقابل کارخانه لوله 
سازی بر اثر طوفان شــن خبر داد.غفور راستین 
اظهار کرد: در ســاعت 19:14 دقیقه پنجشنبه، 
مقابل کارخانه لوله ســازی ایران اســپیرال بین 
شهرک صنعتی ســجزی و محمدآباد اصفهان، 
تصادف زنجیره ای بین خودروی ســواری مگان، 
تویوتا و لیفــان رخ داد.وی افزود: یک دســتگاه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد، این حادثه 8 
مصدوم به دنبال داشت که خانم 33 ساله و آقایان 
38 و 59 ساله به بیمارستان فارابی منتقل شدند، 
همچنین خانم 35 ساله، آقایان 16، 20 و 45 ساله 
و کودک 3 ساله عدم رضایت خود را برای اعزام به 

بیمارستان اعالم کردند.

تهیه 3700 بسته لوازم التحریر 
برای دانش آموزان نیازمند

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان از اجرای 
طرح مهر تحصیلی همچون ساله های گذشته 
خبر داد و اظهار داشــت: امســال نیز همچون 
سال های گذشته اداره اوقاف و امور خیریه استان  
به دنبال اجرای نیات واقفان، در قالب طرح مهر 
تحصیلی، 3700 بسته لوازم التحریر را برای یک 
سال تحصیلی دانش آموزان نیازمند تهیه کرده 
است.وی با دعوت خیران برای مشارکت بیشتر 
در تامین لوازم التحریــر دانش آموزان نیازمند، 
افزود: یقینا ساخت مدرســه ازجمله کارهای 
نیک و پسندیده اســت؛ اما خیرین باید در کنار 
ساخت مدرســه به تامین لوازم التحریر دانش 
آموزان نیازمند هم توجه کنند. حجت االسالم 
رضا صادقی خاطرنشــان کرد: بسته های مهر 
تهیه شده شامل، کیف، قلم، دفتر، جامدادی و... 
است که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی اداره 
اوقاف و امور خیریه اســتان و بر اساس حمایت 
از تولید ملــی و منطبق باارزش های اســالمی 
تهیه شده است.وی در پایان متذکر شد:  طبق آیه 
شریفه 32 سوره مبارکه مائده »هر کس نفسی را 
حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات 
بخشیده« بنابراین خیرین توجه داشته باشند 
اگر یک دانش آموز نیازمند در آینده با کمک این 
بزرگواران به درجه عالیه برسد اجر و پاداش آنان 

نزد خدا محفوظ خواهد ماند.

خسارات طوفان در تهران

وزش باد شــدید و طوفان همراه بــا گرد و غبار، 
ظهرپنجشــنبه در مناطقی از تهــران به وقوع 
پیوست که منجر به شکسته شــدن درختان و 

سقوط و آسیب به خودرو ها و معابر شد.

فرمانده نیروی انتظامی در اصفهان مطرح کرد:
 اقتدار کامل مرزبانان ناجا 

در حفاظت از مرزهای کشور
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه مراسم عزاداری 
امام حسین )ع(در امامزاده شاه میرحمزه اصفهان 
گفت: امســال با توجه به توطئه ها و هجمه های 
وسیع تبلیغاتی که دشــمن برای کم رنگ کردن 
عزاداری های دهه اول مــاه محرم به کار برده بود، 
کاری از پیش نبرد و مردم با اقتدار نشان دادند که 
پای انقالب ایستاده اند. وی درباره اقدامات پلیس 
برای تامین امنیت مراســم عزاداری سید و ساالر 
شهیدان، تصریح کرد: نیروی انتظامی از حدود یک 
ماه قبل تدارک ویژه ای برای برقراری نظم و امنیت 
مراسم های عزاداری دهه اول ماه محرم در دستور 
کار خود قــرار داد و طرح های ویــژه ای به همین 
منظور به اجرا گذاشت.سردار اشــتری،  در ادامه 
به اقتدار کامل مرزبانان ناجا در حفاظت از مرزهای 
کشور اشاره و بیان کرد: مرزبانان غیور و پرتالش 
نیروی انتظامی با اقتدار کامل امنیت مرزهای میهن 
عزیزمان را بر عهده دارند و اجازه نفوذ به دشمن و 

اشرار را به داخل کشور نخواهند داد.

زینب ذاکر

یک خبر تلخ جاده ای دیگر، به غــم و اندوه ایام عزای 
سید و ساالر شهیدان اضافه شــد.  خبر رسید که در 
حادثه برخورد اتوبوس با تانکر سوخت در اتوبان کاشان 
به نطنز کیلومتر 2 بادرود، 19 هموطن جان باختند. 
در این حادثه که ســاعت 23:30 دقیقه روز دوشنبه 
اتفاق افتاد، اتوبوس تهران-کرمان در کیلومتر 2 ورودی 
بادرود در آزاد راه کاشان-اصفهان واژگون شده و در 
الین مخالف دچار آتش سوزی می شــود. در اثر این 
تصادف 46 مسافر دچار حادثه شدند که 19 نفر در دم 
در آتش سوختند و 27 نفر آن ها به دلیل مصدومیت 
شدید به بیمارستان انتقال پیدا کردند. شنیده شد که 
دو نفر هم در بیمارستان جان خود را از دست دادند. 
البته این آمار از سوی منابع رسمی تایید نشده است. 
رییس جمعیت هالل احمر بادرود درباره این حادثه 
گفت: »عمق فاجعه به حدی تاسف بار بود که اورژانس 
سرآســیاب، هالل احمر بــادرود، هالل احمر نطنز، 
پلیس راه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، راهداری، 
آتش نشانی و شهرداری ســاعت ها در حال عملیات 
درمان و رهاسازی بودند.« به گفته مسئوالن امدادی، 
اجساد مسافران اتوبوس دچار سوختگی شدید شده و 
قابل شناسایی نبود تا شامگاه پنجشنبه که پس از سه 
روز، باالخره با کمک آزمایش DNA توانستند اجساد 
را شناسایی کنند. بنا بر اعالم منابع محلی، اتوبوس در 
بین راه نیز تعدادی مسافر سوار کرده که اسامی آن ها 
در لیست مسافران وجود نداشت. براساس گزارش ها 
راننده تانکر از این حادثه جان سالم به در برده است. 

تانکر حامل گازوئیل بوده است. 
 سردار »محمدحسین حمیدی« فرمانده پلیس راه 
کشور با اشاره به اینکه اتوبوس از تهران به سمت کرمان 
و تریلی، از اراک به سمت یزد در حال حرکت بودند، 
گفت: »برخورد این دو وسیله از پهلو و به صورت هم 

مسیر بوده است که بر این اساس احتماال تغییر جهت 
ناگهانی تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس، علت این 
حادثه بوده اســت.« در همین حال یک مقام مسئول 
وزارت راه با بیان اینکه طبق بررسی های اولیه برای هر 
دو راننده تانکر سوخت و اتوبوس هیچ گونه نمره منفی 
ثبت نشده است، گفت: »هم تانکر حمل سوخت و هم 

اتوبوس هر دو معاینه فنی داشته اند.« 
در نهایت هم رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: 
باتوجه به نظر کارشناسان پلیس، دلیل اصلی تصادف 
محور کاشان - نطنز، تغییر مسیر ناگهانی تانکر سوخت 

حامل گازوئیل بوده است.
همزمان با این حادثه صبح روز 27 شهریورماه، در محور 
همدان- تویسرکان نیز اتوبوســی توریستی واژگون 
شد. این اتوبوس حامل توریست های پاکستانی بود. 

این تصادف خوشــبختانه تلفات جانی نداشت؛ این 
اتوبوس عازم کربال بــود. 20 تیرماه امســال بود که 
بر اثر انفجار و آتش ســوزی در پی برخورد اتوبوس و 
تانکر حامل قیر در ورودی ترمینال ســنندج، 15 نفر 
در آتش سوختند. سرنشــینان این اتوبوس 17 نفر 
 بودند و فقط دو نفر جان سالم به در بردند. علت حادثه 
»پارگی شلنگ ترمز تانکرحمل سوخت« اعالم شد. 
مقصد تانکر کشــور عراق بود. واقعه سنندج به شدت 
افکار عمومی را متاثر کرد و چون حادثه در حاشیه شهر 
رخ داده بود، شاهدان بسیاری داشت که هیچ کاری از 

دستشان ساخته نبود. 
حوادث دلخــراش این چنینــی در کشــور افزایش 
یافته اســت. این حوادث غیر از اینکه جان تعدادی از 
هموطنان را گرفته است و به خانواده های زیادی آسیب 

زده است، بسیار دلخراش بوده اند و افکار عمومی را به 
شدت متاثر کرده اند. سوختن در آتش تصادف به هیچ 
عنوان اتفاقی ســاده و پیش پاافتاده نیست. هنگامی 
که »کشتی ســانچی« در اقیانوس دچار سانحه شد 
و 30 دریانورد ایرانی در آتش کشــتی ســوختند و 
اجسادشان هم به وطن بازنگشــت، تا هفته ها افکار 
عمومی عزادار آن حادثه تلخ بــود. حاال تصادف های 
منجر به آتش ســوزی و مرگ های دلخراش در داخل 
کشور، یادآور وقایعی همچون سانچی هستند، چه بسا 
تلخ تر؛ زیرا این اتفاقات در خاک کشور رخ می دهند و 
احتماال ناشی از کاستی های مدیریتی و قانونی است. 
اینگونه حوادث تلخ اگر در هر کشــور دیگری رخ می 
داد، حداقل چندین مسئول استعفا می دادند، اما اینجا 

استعفا که هیچ، هیچ کس عذرخواهی هم نمی کند!

لطفا یک نفر استعفا بدهد!

سرپرســت معاونت پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه طرح ملی پیشــگیری از تنبلی چشــم یا اختالالت بینایی 
)آمبلیوپی( برای  کودکان ســه تا شش ســال در سه سطح اجرا 
می شود، اظهار کرد: سطح یک معاینه کودک است که در صورت 
تشخیص مشکل به سطح دو اپتومتری یا بینایی سنج و در صورت 
لزوم به بررسی های دقیق تر به سطح سه و چشم پزشک ارجاع داده 

می شود.محمد سعید محمدی افزود: طرح ملی پیشگیری از تنبلی 
چشم یا اختالالت بینایی )آمبلیوپی( به صورت ویژه در آبان و آذر 
در مهدهای کودک نجام می شود که شامل معاینه و مداخله به موقع 
برای پیشگیری از اختالالت بینایی است. وی با بیان اینکه در سال 
96 حدود 81 1هزار 885 نفر در طرح ملی پیشگیری از اختالالت 
بینایی شــرکت کرده اند، ادامه داد: از فروردین امســال تا کنون 

21 هزار 884 نفر در طرح پیشــگیری از اختالالت بینایی شرکت 
کرده اند که این آمار در مهرماه و آبان ماه افزایش می یابد.محمدی 
با بیان اینکه در سال گذشته ازبین مراجعه کنندگان در طرح ملی 
پیشگیری از اختالالت بینایی 12 هزار نفر با احتمال اختالل بینایی 
به پزشک ارجاع  داده شدند، اضافه کرد: از این تعداد 2100 نفر دچار 

مشکل بودند که این آمار قابل توجه و نگران کننده است.

سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان:
بیش از دو کودک دارای اختالل بینایی در اصفهان شناسایی شد

 وقتی »سوختن در آتش« رویه می شود؛ 

مزایده 
پرونــده:  شــماره   139703902004000241 آگهــی:  شــماره   6 /388
139304002004000464 آگهــی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9301648 
ششــدانگ یکباب ســرای تجاری پالک 1387 بخش 2 ثبت اصفهان، با جمیع توابع و 
متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون اســتثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان خیابان حکیم 
بازارچه نو غربی کوچه کنسولگری سرای اعتدالیه که ســند مالکیت آن در صفحه 344 
دفتر 44 امالک به ملکی خانم متینه ســعادت جو فرزند حمیدرضا ثبت و صادر شده است 
و طبق نامه 93/12/19-93410108225313 اداره ثبت منطقه مرکزی اصفهان حدود 
اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: اول بدیوار اشتراکی با دکان 1390 دوم بدیوار اشتراکی 
با دکان 1389 سوم بدیوار اشتراکی با دکان 1388 چهارم بدیوار اشتراکی با دکان 1388 
مشرف پیاده رو است پنجم درب و مدخل است به شارع بازارچه نو ششم بدیوار اشتراکی با 
دکان 1386 غرب مجاور است هفتم بدیوار اشتراکی با شماره 1385 هشتم بدیوار اشتراکی 
با دکان 1384 شرقًا: بدیوار اشــتراکی با دکان 1382 جنوبًا: دیواریست به بازارچه صباغ 
های قدیم غربًا: بدیوار اشــتراکی با دکان 1392 که طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی 
دادگستری، به موجب نامه میراث فرهنگی به شماره 952/123/8490-95/9/17 سرای 
اعتدالیه به شماره ثبت از عناصر واجد ارزش در بازار تاریخی اصفهان بوده و در قالب قسمتی 
از عرصه محور فرهنگی تاریخی شهر اصفهان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. بر اساس هرگونه تفکیک و نوسازی در محدوده سرا ممنوع بوده و صرفاً مطابق طرح 
مورد تائید اداره کل میراث فرهنگی امکان پذیر خواهد بود. در سند ملک، مساحت و حدود 
اربعه درج نگردیده و مساحت آن طبق گزارشــات قبلی کارشناسان 873 متر مربع  است. 
مصالح به کار رفته در سرا از نوع خشت و گل، با قدمت صد ساله و کف سرا پوشیده از خاک 
می باشد. در آتش سوزی اخیر تیرهای چوبی سقف ده مغازه دو طبقه سوخته و بناها عماًل 
غیر قابل استفاده گردیده است. درب چوبی آن نیز قباًل در اثر آتش سوزی از بین رفته بود. 
اکنون سرای اعتدالیه متروکه می باشد دارای انشعابات برق و طبق اعالم بستانکار مورد 
وثیقه فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شــماره 6880- 91/7/10 دفتر اسناد رسمی 
شماره 261 اصفهان، در رهن تعاونی اعتبار صالحین ) بانک آینده بلوار کشاورز( اصفهان 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 97/7/16 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه الهور، ساختمان اداره ثبت منطقه 
مرکزی اصفهان، طبقه سوم، واحد اجرا، به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه )با 
احتساب ارزش ششدانگ و سرقفلی و سایر حقوق متصوره( مبلغ 72/022/500/000 ریال 
)هفتاد و دو میلیارد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/6/31 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:250059 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)624 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000240 آگهــی:  شــماره   6 /389
139504002004000347 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500982 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2118 فرعی مجزی شده از ششدانگ تجمیعی پالکهای 
2222 الی 2287 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 223/38 
متر مربع با کلیه مشترکات و ملحقات و منصوبات به آدرس: شهر جدید بهارستان خیابان 
ولی عصر شمالی خیابان طاووس کوچه طاووس 16 پالک 350 کدپستی 8143185798 
که سند مالکیت آن در صفحه 70 دفتر امالک جلد 151 ذیل شماره 40245 و شماره چاپی 
680827 به نام آقای حمیدرضا شعاعی ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: به طول نه 
متر پی است به زمین 2058 شرقاً: بطول 23/20 متر پی است به خیابان جنوباً: در دو قسمت 
که قسمت اول پخ است بطولهای 2/54 متر و 7/20 متر پی است به میدان غربًا: به طول 
25 مترپی است به زمین 2222 و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی در 

این ملک سه طبقه ساختمان به ترتیب زیرزمین با مساحت 61/5 متر مربع طبقه همکف 
با مساحت 132/60 متر مربع و طبقه اول با مســاحت 116/15 متر مربع احداث گردیده 
است. ساختمان دارای دیوار باربر آجری با ستون بتنی و سقف تیرچه بلوک می باشد. نمای 
ساختمان آجر نما 4 سانتی متری و سنگ می باشد و پوشش کف حیاط سنگ و بدنه آجرنما 
و پوشش کف طبقه همکف و بدنه سنگ و دیوارکوب، پوشش کف زیرزمین کف پوش و 
بدنه کاغذ دیواری می باشد. پوشش کف طبقه اول کف پوش با بدنه سنگ و گچ با رنگ 
آمیزی و پوشش اتاق خوابها با کف پوش و بدنه کاغذ دیواری با دربهای داخلی سکوریت 
است. کابینت آشپزخانه در طبقه همکف و اول ام دی اف با رویه شیشه سکوریت می باشد 
و پوشش حمام و سرویسهای بهداشتی با کاشی و سرامیک اســت. سقفها در پذیرائی و 
 هال کناف کاری با نورپردازی می باشد. پنجره های خارجی آلومینیمی با شیشه دو جداره 
می باشد. سیســتم گرمایش ساختمان پکیج و سیستم ســرمایش آن کولرآبی می باشد. 
ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و قدمت آن حدود 15 سال است که طبق 
اسناد رهنی شــماره 138745-90/2/19 و 152114-92/12/26 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 12 اصفهان در قبال بدهی شرکت رستاک آبرون در رهن بانک تجارت 
واقع می باشــد و تا تاریخ 98/4/9 دارای بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 97/7/16 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 4/300/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/6/31 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:249236 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)626 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/390 نظر به اینکه آقای غالمرضا محمدی فرزند فتح اله با تســلیم دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 139702157142000613 مورخ 97/06/04 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 30 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 097996 به میزان 
ششدانگ تحت پالک 1537 فرعی از 15192 اصلی که در صفحه 547 دفتر 11 امالک 
بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد به علت پارگی از بین 
رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهدشد. م الف: 250107 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )198 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/391 شــماره صادره: 1397/42/519856- 1397/6/20 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 281 فرعی از اصلی 4797 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 26426 در صفحــه 124 دفتر امالک جلد 206  به نام امیر قلی باقی تحت شــماره 
چاپی مسلسل دفترچه ای المثنی 103424  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی 
دو فقره بازداشتی به شماره های 1705/19 اجرای احکام شعبه 5 شورای حل اختالف و 
961633 مورخ 96/2/19 شعبه دو اجرای احکام مدنی اصفهان که هر دو بازداشتی نسبت 
به ســهم االرث احتمالی آرمان باقی بازداشت شــده و طی بازداشت به شماره 920297 
 مورخ 92/9/12 شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان در حق خانم عصمت رعنائی بازداشت 
می باشد سپس طبق گواهی حصر وراثت شماره 3757 مورخ 92/7/30 صادره شعبه دهم 

حصر وراثت اصفهان مالک فوت نموده و وراث نامبرده بنامهای آرمان و مژگان و شادی- 
که شهرت همگی باقی-  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 974202751745644 
مورخ 97/6/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 20020 
مورخ 97/6/1 به گواهی دفترخانه 106 اصفهان رسیده است  مدعی اند که سند مالکیت 
المثنی به علت جابجایی مفقود گردیده است و مجددا درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 250086 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )323 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633605669 ابالغنامــه:  شــماره   6 /392
9709983633600669 ، شماره بایگانی شعبه: 970678 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/22 
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای امیر خانی فروشانی فرزند 
محمدعلی ، خوانده آقای امیر خانی فروشــانی دادخواســتی به طرفیــت خواهان آقای 
محمدعلی حاجی صادقی به خواسته ابطال عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709983633600669 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/09/14 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :248739 محمود 
زمانیان نجف آبادی منشی شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/393 شماره: 1560/96 ح3 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:اسداله آخوندی 
، نام پدر: امیر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: نادر 
رجبی پیروز ، نام پدر: حبیب ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضایی، 
محکوم به:به موجب رای شماره 188 تاریخ 97/02/22 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و سی هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )96/5/20( 
)96/4/20( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق 
صندوق دولت 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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد 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: 249095 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/394 کالسه پرونده:342/97 ،شماره دادنامه:1154 -97/06/19 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمد ربیعی ، به نشانی: خمینی شهر 
میدان معلم خیابان جانبازان فرعی 5 پ11؛ خوانده: محمدحســین مجتهدی نشــانی: 
مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمد 
ربیعی فرزند شکراله علیه آقای محمدحسین مجتهدی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 593637 - 96/11/15  به انضمام 
خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 

گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه 
صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل 
بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد 
به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/187/500 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد.این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شهر است. 
م الف: 249140 مصطفی زیبائی فر  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/395 کالسه پرونده:648/97 ،شماره دادنامه:1077 -97/06/06 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
11 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: رجبعلی آذرنیک ، نشانی: خمینی شهر خ 
امام جنوبی ابتدای درب محکومه عطاری درمانگر سبز ؛ خوانده: محمدامین بخشی زاده 
، نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای رجبعلی آذرنیک به طرفیت آقای محمدامین بخشی زاده به خواسته تقاضای 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره چک به شماره 9610/41/1097 مورخ 
97/02/30 عهده بانک ملی و مطالبه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابــالغ قانونی جهت ایراد هرگونه 
دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در 
جهت پرداخت وجه چک ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد 
به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
ماده 9 قانون شورای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1295000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
که در زمان اجرا بر اساس شــاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران  محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس 
 ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 249343  یداله زمانی قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر  )313 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت 

6/396 شماره: 970720671757799  ، تاریخ: 1397/06/24 آقای حسینعلی مختاری 
ورنوسفادرانی فرزند یداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک شماره  1615 فرعی از 158 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 205 صفحه 95 به شــماره ثبت 78952 امالک به نام ایشان ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و نیز به موجب سند 32004 مورخ 6 دی ماه 1379 دفترخانه 35 خمینی شهر 
اصفهان مقدار یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ آن را به غیر واگذار نموده و نامبرده اظهار 
داشته که سند مالکیتشــان در اثر جابه جایی مفقود شده است. و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 248462  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )250 

کلمه، 2 کادر(



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2518 | شنبه 31 شهریور 1397 | 12 محرم 1440

 درگیری پلیس لیسبون
 با هواداران آلمانی

روزنامه  »آبند زایتونگ« با انتشار خبری اعالم کرد 
که رفتار هواداران بایرن در 
جریان بازی و بعد از 
بازی به شکلی بوده 
که پلیس لیسبون 
ناچار به استفاده از 
نیروهای کمکی شده 
و این نیروها با استفاده 
از باتون به اســتقبال هواداران 
بایرن رفته اند. در این گــزارش، به جزئیات دقیق 
درگیری پلیس و هواداران اشاره نشده ولی روند 
حوادث منجر به درگیری به صورت خالصه ذکر 
شده است. گزارشگر آبندزایتونگ می نویسد:»همه 
چیز برای یک روز دل انگیز چمپیونزلیگی آماده 
بود. هوا عالی و بــازی زیبایی در جریــان بود و 
رناتو سانچزی که به خانه بازگشته بود و از سوی 
هواداران بنفیکا مورد تشویق قرار می گرفت همه از 
یک روز دل انگیز خبر می داد، ولی هر چه از تاریک 
شدن هوا می گذشت دیگر همه چیز ایده آل نبود. 
قبل و در جریان بازی روی ســکوهای ورزشگاه 

شاهد صحنه های نامناسبی بودیم«. 

پیام رییس باشگاه یوونتوس 
برای »رونالدو«

به نقل از »آس«، کریســتیانو رونالدو چهارشنبه 
شــب برای نخســتین 
بار اخــراج در لیگ 
قهرمانــان اروپا را 
تجربه کرد. مهاجم 
پرتغالــی در حالی 
بــرای اولین بــار با 
پیراهــن یوونتوس در 
این بازی ها به میــدان رفت که در 
دقیقه ۳۰ به خاطر کشیدن موی بازیکن والنسیا 
کارت قرمز دریافت کرد. ســتاره تیــم تورینی با 
چشمان گریان زمین را ترک کرد و به داور گفت: 
»من کاری نکردم«.این آخریــن کلمات رونالدو 
بود. او در حالی والنسیا را ترک کرد که هیچ اظهار 
نظری نکــرد؛ اما از حمایت رییس باشــگاه خود 
برخوردار شــد. »آندرئا آنیلی«، رییس یوونتوس 
در صفحه فیس بوک خود نوشــت: »یکی برای 
همه و همه برای یکی«.در کنار نوشته عکسی از 
رونالدو نیز منتشر شد که او بر زمین نشسته است 
و چهار هم تیمی اش به او کمک مــی کنند تا از 

زمین بلند شود.

 »مسی« در مراسم فیفا
 شرکت می کند

»لیونل مسی« ، همان طور که پیش تر هم ثابت 
کرده بــود، این بــار هم 
گوشه دیگری از رفتار 
نــه اش  ا نمرد ا جو
را نشــان خواهــد 
داد. او به زودی در 
لندن حضور خواهد 
داشــت تا در مراســم 
بهترین های ســال فیفا شرکت 
کند. حضور مسی در حالی اســت که او حتی در 
بین سه نامزد نهایی کسب جایزه بهترین بازیکن 
ســال هم نیست و جایزه ای کســب نمی کند. از 
بین رونالــدو، صالح و مودریچ یــک نفر بهترین 
بازیکن سال 2۰18 خواهد شد. با این حال مسی 
در تیم منتخب ســال فیفا حضور دارد و تصمیم 
گرفته برای رعایت اصول جوانمردی، در مراسم 
شرکت کند. حضور مسی در حالی است که چندی 
پیش کریســتیانو رونالدو حاضر نشد در مراسم 
بهترین های سال یوفا شرکت کند چون می دانست 
که قرار نیست این جایزه به او برسد و»مودریچ« 

جایزه را برده است. 

 باشگاه های بزرگ انگلیسی
 به دنبال جذب »راکیتیچ«

باشــگاه های بزرگ لیگ برتــر انگلیس خواهان 
جذب هافبک بارســلونا 
ن  ا یو ا « . هســتند
راکیتیچ«یکی دو 
سالی است که مد 
نظر باشــگاه های 
بــزرگ اروپایی قرار 
گرفتــه و حــاال چند 
باشگاه بزرگ انگلیسی هم پیگیر جذب این بازیکن 
هستند.چلسی، منچسترسیتی و منچستریونایتد 
این روز ها در حال بررسی شرایط جذب این هافبک 
کروات بارسلونا هســتند و این در حالی است که 
رییس باشگاه بارسلونا اعالم کرده قصد فروش او 
را ندارد؛البته در این بین باشــگاه پاری سن ژرمن 
هم به شــدت خواهان جذب این بازیکن اســت 
 و باید دید کــه در نهایت چه اتفاقــی برای او رخ 

خواهد داد.

حذف کشتی گیر اسرائیلی  با قانون جدید اتحادیه جهانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازیکن پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس، منتظر عملی شدن وعده 
مسئوالن این باشگاه است.پیام صادقیان که اخیرا بخشی از طلبش را به 
پرسپولیس بخشید، قرار است مابقی طلبش را در دو قسط از این باشگاه 
دریافت کند. در حال حاضر زمان پرداخت قسط اول طلب صادقیان 

فرار رسیده و این بازیکن منتظر عملی شدن وعده مسئوالن است.

»صادقیان« منتظر عملی شدن وعده پرسپولیسی ها

استقالل در بازی شنبه با نساجی، فرشــید اسماعیلی را به دلیل 66
مصدومیت ندارد و شفر باید از بین »نویمایر« و »همام طارق« یکی 
را به جای او انتخاب کند؛ البته این احتمال هم هســت که آذری 
 جوان از ابتدا فیکس بازی کند؛ اما به هرحال غیبت اســماعیلی 

می تواند مشکالت شفر را در این بازی حساس، بیشتر کند.

تردید شفر برای انتخاب جانشین اسماعیلی
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 آقای نخست وزیر 
به دنیای فوتبال می آید!

براســاس گزارش روزنامه »دیلــی میل«، تونی 
بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان به عنوان یک 
کاندیدای احتمالی جانشینی ریچارد اسکودامور، 
رییس لیگ برتر انگلســتان در نظر گرفته شده 
است.بلر 65 ســاله، یکی از کاندیداهای ریاست 
لیگ برتر انگلستان اســت. از دیگر افرادی که به 
صورت غیر رســمی صحبت هایی از جانشــینی 
آنها به عنوان ریاست لیگ برتر انگلستان به گوش 
می رســد، »گاوین پترســون« و رییس شبکه 
تلویزیونی اسکای اســپورت، »بارنی فرانسیس« 
است. براساس گزارش میل، باشگاه های لیگ برتر 
انگلستان اعتقاد دارند »بلر« کاریزمای الزم برای 
این پست را داشته و می تواند لیگ برتر انگلستان 
را به سطوح باالتر ارتقا دهد.»تونی بلر« که طرفدار 
تیم فوتبال نیوکاسل است، از سال 1997 تا 2۰۰7 
نخست وزیر انگلســتان بود و از زمان ترک پست 
نخست وزیری انگلستان، به عنوان مشاور به ارائه 
خدمات به بخش های خصوصــی ، مخصوصا در 

بخش های نفت و معدن مشغول است.

در حاشیه

کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان 
جراحی شد

مرضیه عشقی، کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان به 
دلیل پار گی رباط صلیبی و مینیسک پای راست، 
تحت عمل جراحی قرار گرفت.دکتر رضا توکلی، 
پزشک معالج این بازیکن کبدی گفت: این ملی 
پوش از ناحیه رباط صلیبی و مینیسک پای راست 
دچار آســیب دیدگی شــده بود که تحت عمل 
جراحی قــرار گرفت. وی در پایــان درباره زمان 
بازگشت این بازیکن به ورزش قهرمانی افزود: این 
بازیکن پس از 6 ماه بــه تدریج می تواند به دنیای 

قهرمانی بازگردد.

برای نخستین بار؛
یک سهمیه شمشیربازی المپیک 

جوانان به ایران رسید
برای نخستین بار در تاریخ شمشیربازی ایران، این 
رشته با یک سهمیه در بازی های المپیک جوانان 
حضور خواهد داشــت.تک سهمیه شمشیربازی 
ایــران بــرای بازی هــای المپیک جوانــان در 
اسلحه سابر پســران و به واسطه نتایج این رشته 
در مســابقات جهانی ایتالیــا و همچنین برخی 
انصراف های انجام شــده از طرف شمشیربازانی 
که صاحب ســهمیه این بازی ها بودند، به دست 

آمده است. 
شمشیربازی آسیا در مجموع صاحب سه سهمیه 
در اسلحه ســابر بازی های المپیک جوانان است 
که پیش از این با محاسبه نتایج مسابقات مختلف 
توزیع شده بود.چندی پیش اما با اعالم انصراف 
یکی از ایــن بازیکنان برای حضــور در المپیک 
جوانان، سهمیه وی به ایران و امیرحسین شاکر 

رسید. 

 حذف کشتی گیر اسرائیلی 
با قانون جدید اتحادیه جهانی

کشتی گیر وزن 79 کیلوگرم رژیم صهیونیستی 
با قانون جدید اتحادیه جهانی کشــتی از جدول 
رقابت هــای جوانــان جهان حذف شــد.هیئت 
رییسه اتحادیه جهانی کشــتی در نشست اخیر 
خود در ایتالیا کــه همزمان با رقابت های جوانان 
اروپا برگزار شــد، قانونی را تصویب کرد که اگر 
مربیان و یا سرپرســت یک کشور، هنگام مراسم 
قرعه کشــی حضور نداشته باشــند، قرعه کشی 
کشــتی گیر ذی ربــط انجــام نخواهد شــد و 
 کشتی گیر آن کشور از دور رقابت ها کنار گذاشته 

می شود. 
با توجه به این قانــون، در حالی که نماینده وزن 
79 کیلوگرم کشــتی آزاد رژیم صهیونیســتی، 
برای شــرکت در رقابت های جوانــان جهان در 
اسلواکی حضور داشت، به علت غیبت مربی اش 
 در مراسم قرعه کشــی، از جدول مسابقات کنار 

گذاشته شد.
حال باید دیــد تکلیف نماینــدگان اوزان 86 و 
125 کیلوگرم رژیم صهیونیســتی در مراســم 
قرعه کشــی پنج وزن دوم چه می شــود؟ قانون 
جدید اتحادیه جهانی با پیشــنهاد کشــورهای 
صاحب نام دنیا از جمله ایران، آمریکا و روســیه 
و بــه منظــور انجــام قرعه کشــی در بهترین 
 شرایط و به دور از هرگونه شــائبه ای به تصویب

 رسیده است.

منهای فوتبال

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
گفت: وزارت ورزش وجوانان ملزم به اجرای قانون است و  با اجرای این 

قانون تغییراتی در  برخی فدراسیون ها به وجود می آید.
مسعود سلطانی فر ادامه داد: با توجه به این قانون به زودی برای برخی 
فدراسیون های ورزشی که رؤســای آنها شامل این قانون می شوند 
سرپرست تعیین می کنیم. وزیر ورزش و جوانان درباره وضعیت ارزی 

اعزام های ورزشــی گفت: در دولت یازدهم تالش های ارزشمندی 
در قالب سی ماه مذاکره با 1+5 یک صورت گرفت تا از بن بست های 
تحریم که در سال 91 و92 با آن مواجه بودیم، خارج شویم و درنهایت 
منجر به توافق برجام شــد و گشــایش هایی هم به وجود آمد؛ اما با 
بدعهدی آمریکا با شرایط خاص مواجه شدیم و با روی کار آمدن ترامپ  
که نه فقط با ایران که با بسیاری دیگر از کشورهای جهان مشکل پیدا 

کرده است، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.وزیر ورزش و جوانان 
ادامه داد: خوشبختانه در کشور در تامین کاالها مشکل نداریم  و می 
توانیم  مشکالت را پشت سر بگذاریم. سلطانی فر با اشاره به اهمیت 
تامین ارز برای اعزام های ورزشی گفت: با توجه به توافقی که با بانک 
مرکزی صورت گرفته، ارز فدراسیون ها برای اعزام ها از طریق بازار ارز 

ثانویه تامین می شود.

وزیر ورزش و جوانان:
محل تامین ارز اعزام های ورزشی مشخص شد

در چارچوب رقابت های هفته هفتم لیگ برتر 
فوتبال، عصر امروز تیم ذوب آهن در شرایطی 
در ورزشگاه غدیر اهواز مقابل تیم استقالل 
خوزستان قرار می گیرد که این تیم طی هفته 
گذشته و در جریان رقابت های جام حذفی 
در اولین گام مقابل پدیده مشــهد شکست 
خورد تا خداحافظی زود هنگامی با این دور از 

مسابقات داشته باشد.
سبزپوشــان اصفهانی در حالی در ایســتگاه هفتم 
رقابت هــای لیگ برتر بــه مصاف تیم اســتقالل 
خوزستان می روند که از شــش هفته برگزار شده 
این رقابت ها تنها موفق به کسب دو پیروزی شده اند 
و با حذف از رقابت هــای جام حذفی در مرحله یک 
شانزدهم، این روزها چندان حال و روز خوشی هم 
ندارند و برای بازگشت به شرایط ایده آل نیاز مبرمی 

به کسب سه امتیاز این دیدار دارند.
شاگردان »امید نمازی زاده« اگرچه در هفته های 
گذشته بازی های نسبتا خوبی را از خود به نمایش 
گذاشــتند و با ارائه یک فوتبال مالکانه توانستند با 
پاس کاری هــای متعدد وحــرکات تیمی موقعیت 
سازی کنند به طوری که در بسیاری از پارامترهای 
فوتبال مالکانه، به عنوان یکــی از بهترین تیم های 
حاضر در لیگ شــناخته می شــوند؛ اما در کسب 
نتیجه گیری چندان موفق عمل نکردند تا کســب 

تنها 8 امتیاز حاصل کار آنها از شــش هفته برگزار 
شده مسابقات لیگ برتر باشد. ضعف در خط دفاعی و 
افت بازیکنان کلیدی این تیم از جمله مسائلی است 
که به این تیم در هفته های گذشته ضربه وارد کرده 
و امید نمازی زاده اگــر بخواهد نتیجه گیری خوبی 
داشته باشد باید فکری به حال این مشکالت کند تا 
ذوب آهن که از این به بعد باید فقط در جبهه لیگ 
برتر بجنگد، بتواند راه خود به جمع مدعیان در باالی 

جدول باز کند.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی مقابل تیم استقالل 

خوزستان قرار می گیرند که این تیم اهوازی در خانه 
حاضر به دادن باج نبوده و طی هفته های گذشته به 
راحتی امتیاز از دست نداده است.استقالل خوزستان 
از خط حمله خوبی برخــوردار بوده و مهاجمان این 
تیم، به طور متوســط در هر بازی یــک گل به ثمر 
رسانده اند. شاگردان یزدی، سعی دارند با استفاده از 
توپ های بلند پشت مدافعان، شوت های از راه دور و 
ارسال از کناره ها موقعیت سازی کرده و به گل برسند. 
حضور بازیکن با تجربه ای مانند»ایمان مبعلی « در 
خط میانی این تیم، قدرت اســتفاده آنها از ضربات 

ایستگاهی را افزایش داده است. استقالل خوزستان 
در فاز دفاعی اما آسیب پذیر بوده و خط دفاعی این 
تیم را می توان پاشنه آشیل آنها دانست. آبی پوشان 
خوزستان همانند ذوبی ها به طور متوسط در هر بازی 
یک گل دریافت کرده اند که آمار چندان مناسبی به 

شمار نمی آید.
موقعیت هــر دو تیم در جدول رده بندی و کســب 
دو برد ذوبی ها در خــارج از خانه نویــد یک بازی 
زیبا و جــذاب را به هواداران دو تیــم می دهد؛ چرا 
که سبزپوشــان با توجه به شــرایطی که در آن به 
ســر می برند، محکوم به پیروزی مقابل اســتقالل 
خوزستان بوده و چاره ای جز کســب ۳ امتیاز این 
دیدار ندارند. ذوب آهن 8 امتیازی است و بازیکنان 
این تیم می دانند که اگر بخواهند همچنان در کورس 
تیم های باالی جدول جای داشــته و فاصله شان با 
صدر بیش از این نشــود، باید استقالل خوزستان را 

شکست دهند.
این دو تیم پیش از این تاکنــون در مجموع 1۰ بار 
مقابل یکدیگر قــرار گرفته اند  که هرکــدام از آنها 
توانســته اند به 4 پیروزی دســت یابند و  دو بازی 
نیز به تساوی کشیده شده اســت.آخرین بازی این 
دو تیــم با برد دو برصفر سبزپوشــان همــراه بوده 
اســت. ذوبی ها در ایــن دیدار  بازیکــن محرومی 
ندارنــد؛ اما وحید محمــد زاده و رضــا حبیب زاده 
 همچنان به دلیل مصدومیــت از ترکیب اصلی دور 

خواهند بود.

 سومین برد سبزپوشان در اهواز رقم می خورد؟
  ذوبی ها به دنبال جبران حذف از رقابت های جام حذفی؛  

  عکس روز

»بیرانوند« در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی
ســنگربان ملی پوش پرســپولیس همچون دیگر همبازیانش در عزاداری شب عاشورای 

حسینی شرکت کرد.

قرارداد میلیاردی فدراسیون فوتبال در سکوت خبری!
یکی از شــرکت های معتبر اســتیکر )برچســب( جهان، برای جــام جهانی 2۰18 روســیه، با تمامی 
فدراسیون های حاضر در این رویداد بزرگ قراردادی را به امضا رسانده است. قراردادی که در آن مقرر شده 
این شرکت اســتیکر حق چاپ تصاویر بازیکنان تیم های حاضر در جام جهانی را روی کارت هایی خاص، 
برچسب و ... داشته باشــد.قرارداد این شــرکت حداقل مبلغ پرداختی به فدراسیون  های حاضر در جام 
جهانی 2۰18 را مبلغ 14۰ هزار دالر  تعیین کرده اســت؛ مبلغی که با فرض دالر حدود 14 هزار تومانی 
چیزی معادل دو میلیارد تومان عاید فدراسیون فوتبال ایران می شود ولی  مشخص نیست چرا فدراسیون 
فوتبال از اعالم چنین قرارداد ارزشمندی که موجب درآمدزایی شده خودداری کرده و معلوم نیست که 

این پول کجاست و صرف چه مواردی شده است.

نفت مسجد سلیمان و تالفی لطف به استقالل!
نفت مسجدسلیمان در جام حذفی باید به مصاف اســتقالل برود.»علیرضا مرزبان« به تازگی سرمربی نفت 
مسجد سلیمان شده است. چند روز پیش بازی این تیم با استقالل در لیگ برتر لغو شد و حاال در قرعه کشی 

جام حذفی هم این دو تیم باید با هم بازی کنند. 
مرزبان، در گفت وگو با »آی اســپورت« در این باره صحبت کرده و خواستار همکاری سازمان لیگ با تیمش 
شده است:»ما بعد از بازی با سپاهان در لیگ، با استقالل در جام حذفی بازی می کنیم و سازمان لیگ باید در 
این زمینه با ما هماهنگ باشد. اجازه نمی دهیم که با ناهماهنگی برای ما بازی ترتیب داده شود؛ چرا که برای 
باشگاه استقالل هماهنگی کردیم و با این باشگاه و سازمان لیگ همکاری الزم را انجام دادیم و االن خواستار 

این هستیم که برای برنامه ریزی بازی با استقالل با ما هماهنگی صورت بگیرد.«

ایران در حالی قرار است تور دوچرخه ســواری ایران- آذربایجان را برگزار کند که باید 5۰هزار یورو 
جایزه بدهد و با توجه به وضعیت ارز، نگرانی هایی درباره پرداخت جوایز ایجاد شده است.برگزاری سی 
و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان با اما و اگرهای فراوانی همراه بود و در نهایت قرار 
شد باالخره این تور از هشتم مهربرگزار شود. مشکل بزرگی که بر سر راه برگزاری این تور وجود دارد، 
تامین هزینه های ریالی و ارزی برای برگزاری آن بود که گفته می شود این مشکل تا حدودی برطرف 
شده است؛ اما بحث مهم تامین ارز الزم برای پرداخت جوایز تور است.این روزها باال رفتن قیمت ارز به 
مشکل اساسی برای ورزش ایران تبدیل شده که در این مدت اعزام رشته های مختلف تحت تاثیر قرار 
گرفته است و در این شرایط، این سوال پیش می آید آیا جوایز ارزی تور به طور کامل تهیه می شود؟سال 
گذشته که هنوز مشکالت ارزی گریبان ورزش را نگرفته بود، مســئوالن برگزاری تور جوایز دالری 
تیم های ایرانی را حدود 8-9 ماه بعد از پایان تور توانستند پرداخت کنند و حتی این اواخر دیگر صدای 
اعتراض تیم ها و رکابزنان ایرانی بلند شده بود. حاال برای سی وســومین دوره تور قرار است 5۰ هزار 
یورو جوایز داده شود و اکنون که قیمت ارز نسبت به سال گذشته چند برابر شده واقعا توانایی پرداخت 
5۰ هزار یورو )بیش از 8۰۰ میلیون تومان( وجود دارد؟به هر حال ایران با برگزاری این تور نسبت به 
پرداخت جوایز متعهد می شود و اگر کوتاهی در این مورد صورت گیرد جدا از این که به اسم این تور 

لطمه  وارد می شود، ممکن است اتفاقات نه چندان خوبی در انتظار فدراسیون و ورزش ایران باشد.
با توجه به اینکه سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در این تور درگیر هستند، انتظار می رود 
به تعهدات خود تا آخر عمل کنند تا پس از برگزاری آن، مشــکل جدیدی گریبان دوچرخه سواری 

ایران را نگیرد.

همراه با گرانی ارز؛

جوایز تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان تامین می شود؟

سمیه مصور
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جریمه 80 هزارتومانی برای ورود به خطوط مسیرهای 
اتوبوس تندرو

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 پدر شهیدان کالهدوزان 
پر گشود

حاج »حســین کالهدوزان« پدر شهیدان 
سرافراز »مهدی«، »علیرضا« و »امیرجواد«  
پرگشود و به سوی معبود خود شتافت. مراسم 
تشییع این پدر گرانقدر، امروز شنبه از ساعت 
۸:۳۰ از مسجد »المهدی« به سمت گلستان 

شهدای اصفهان برگزار می شود.
حجت االســالم  و المســلمین »شهیدی« 
نماینده ولــی فقیه، معــاون رییس جمهور 
و رییــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران، 
 بــا صــدور پیامــی درگذشــت مرحــوم
»حاج حسین کالهدوزان« را تسلیت گفت.

در بخشــی از این پیام آمده اســت: مرحوم 
کالهدوزان پدر شهیدان ســرافراز مهدی، 
علیرضا و امیرجواد، سبک بال پرگشود؛ پدری 
که خالصانه و بــرای رضایت حضرت حق از 
فرزندان برومند و عزیزترین ســرمایه های 
خویش گذشــت تا روح قدســی آن طائران 
ملکوت، حافظ و پاسدار نظام و میهن اسالمی 

ما باشد.

 شهردار سابق اصفهان
 معاون وزیر کشور می شود

»مهدی جمالی نژاد« شهردار سابق اصفهان 
و شهردار کنونی یزد، پس از استعفا از سمت 
فعلی، قرار است به  عنوان معاون عمرانی وزیر 

کشور منصوب شود.
جمالی نژاد که در یک ســال گذشته شهردار 
یزد بود، از این سمت اســتعفا کرد تا به جای 
»منوچهر خندان دل« معاون عمران و توسعه 
امور شــهری و روســتایی وزیر کشور شود. 
خندان دل، مشــمول قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان شده است.
به گفته »محسن عباسی« سخنگوی شورای 
اسالمی شهر یزد، این شورا  به رغم میل باطنی 
احتماال با استعفای مهدی جمالی نژاد شهردار 
یزد موافقت می کنــد. جمالی نــژاد چهارم 
شــهریور ماه 1۳96 با رای 11 عضو شورای 

شهر یزد سکان شهرداری را به دست گرفت.

 سقوط چند اصله درخت
 در پی وزش شدید باد

رییــس اداره خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان اظهارکرد: همزمــان با وزش باد در 
شــهر اصفهان، مناطق پانزده گانه به حالت 
آماده باش درآمدند و تمام معاونان خدمات 
شهری، مسئوالن امور مناطق، فضای سبز و 

پیمانکاران فراخوانده شدند.
»غالمرضا ســاکتی« با بیان اینکه عصر روز 
پنجشنبه سقوط چند داربست گزارش شد 
که خسارتی بر جای نگذاشته بود، ادامه داد: 
با وزش باد، تکایا و ایســتگاه های صلواتی با 
مشکل روبه رو نشدند، اما چند اصله درخت 
و چند دستک درخت سقوط کرد که  توسط 

عوامل خدمات شهری جمع آوری شد.

امام جمعه اصفهان:
 شهدا با علم به شهادت

 با دشمن جنگیدند
امام جمعه اصفهان در نماز جمعــه اظهار کرد: 
حرکت امام حسین)ع( یک حرکت معمولی نبود؛ 
زیرا انســان اگر احتمال بدهد در جنگ شکست 
می خورد آن جنگ را انجــام نمی دهد؛ بنابراین 
سؤال می شــود که چرا امام حسین)ع( با علم به 

شکست ظاهری جنگید؟
آیت ا... »سیدیوسف طباطبایی نژاد« با بیان اینکه 
حضرت سیدالشهدا)ع( به شهادت خود و یارانشان 
و اسارت خانواده خود آگاهی داشتند، تصریح کرد: 
درست اســت گریه کردن برای سیدالشهدا)ع( 
ثواب دارد و این اشــک در روز قیامت دســتگیر 
انسان اســت، اما علت قیام سیدالشهدا)ع( چیز 
دیگری اســت؛ در روز عاشــورا موقع نماز ظهر، 
حضرت اقامه نماز کردند. امام حسین)ع( و قیام 
ایشان دســتورالعملی برای همه است. حضرت 
سیدالشهدا)ع( با قیام خود ظلم دستگاه طاغوتی 
را نشــان دادند. نماینده ولی فقیه در اســتان با 
بیان اینکه طی دوران دفاع مقدس نیز جوانان با 
علم به اینکه به شهادت می رسند، اما برای دفاع 
از دین خود بــه جبهه ها رفتند، یــادآوری کرد: 
هنگام اعزام جوانان به جبهه هــا، پدر و مادران 
پای اتوبوس گریه می کردنــد ولی خود، آن ها را 
روانه جبهه می  ساختند و جلوی فرزندان خود را 
نمی گرفتند؛ زیرا بین دین و فرزندانشان، دفاع از 

دین را انتخاب کرده بودند.

ارشد نظامی آجا دراستان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری:

نقشه جنگ اقتصادی دشمن 
برای ایران خوابی آشفته  است

ارشد نظامی »آجا« در استان های اصفهان، یزد 
و چهارمحــال و بختیاری،  در ســخنرانی پیش 
از خطبه های نمــاز جمعه اصفهان با تســلیت 
ایام سوگواری شــهادت امام حسین )ع( و یاران 
باوفایش، همچنین گرامیداشــت فرا رســیدن 
هفته دفــاع مقــدس اظهار داشــت: هشــت 
ســال دفاع مقدس تجلی اراده ملتی اســت که 
دانش آموخته کربال و عاشــورای حسینی است، 
تالش خستگی ناپذیر هشت ســاله افتخار امروز 
نیروهای مسلح است که به گنجینه ای برای انتقال 
به نسل های آینده تبدیل شده است.»امیرمحسن 
آذرافروز«  با بیان اینکه دشــمن به دنبال ایجاد 
روحیه ناامیدی در ملت اســت، گفت: دشمن به 
دنبال اهداف خود اســت؛ غافل از اینکه این ملت 
تحت رهبری مقام عظمــای والیت، پیرو نهضت 
عاشورا و متوسل به ائمه اطهار است، دشمن غافل 
است که در این کشور فرزندان غیور و مومن فراوان 
هستند، همان کســانی که در جبهه های جنگ 
تحمیلی و اقتصادی از این کشور دفاع می کنند، 
نقشه دشــمن خواب آشفته ای اســت و پیروزی 
همچون همیشه برای اسالم نبوی و حقیقی است.

همزمان با آخرین روز های تابستان؛
آمادگی 100 درصدی پلیس 

راه استان اصفهان
پلیس راه اســتان برای آخرین روزهای تابستان 
به صورت کامل و با تمام نیروهــا آماده خدمت 
رســانی به هموطنــان اســت.رییس پلیس راه 
اســتان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز 
و بازگشــایی مدارس و پایان سفر های تابستانه، 
افزایش حجم تــردد خودروهــا در محور های 
مواصالتی اصفهان پیش بینی می شود.سرهنگ 
»پورقیصری« با بیان اینکــه پلیس راه اصفهان 
برای خدمت رســانی در آخریــن روزهای فصل 
تابستان با تمام نیرو ها در آماده باش صددرصدی 
قرار داشت، افزود: ســفر های مردم در روزهای 
تاسوعا و عاشورا به روســتا و شهر های کوچک 
هم بر ترافیک محور ها اثرگذار بود.وی با اشاره به 
اینکه طی روزهای گذشته، محور های مواصالتی 
اصفهان موج کوچکی از ترافیک را شــاهد بود، 
افزود: پیش بینی می شود که همچون سال های 
گذشته، محورهای شمالی )آران و بیدگل،کاشان، 
نطنز، میمه و شاهین شــهر( و غربی )نجف آباد، 
 تیــران و کــرون و داران( با ترافیک بیشــتری

 روبه رو باشد.

در طی عملیات مرمت مسجد تاریخی در راسته »نیم آورد« بازار 
بزرگ اصفهان معروف به »میرزا احمد« یک خمره  سالم متعلق 
به دوره ساسانی و مقداری سفال کشف شــد که این کوزه بنا بر  
 برآورد اولیه کارشناسان میراث فرهنگی، متعلق به دوره ساسانی

 است.
بر این اساس به طور موقت و برای بررسی های بیشتر کار بازسازی 

این مسجد متوقف شده است.
کاوش های باستان شناسی بیشتر در مســجد تاریخی به بعد از 
تعطیالت موکول شدبنا بر اعالم اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با توجه به تعطیالت ایام تاســوعا و عاشورای حسینی و 
روز جمعه بررسی های بیشــتر و کاوش در این محل برای یافتن 
اشیای بیشتر توسط کارشناسان باستان شناسی اداره کل میراث 

پس از ایام تعطیالت انجام می شود.به گزارش مهر، نیم آورد یکی 
از راسته های بازار بزرگ اصفهان است که مساجد تاریخی مانند 
مدرســه علمیه نیم آورد متعلق به دوره صفوی نیز در این محله 
قرار دارد.این مدرسه به دلیل اینکه محل تحصیل مراجع مهمی 
مانند مرحوم آیت ا... بروجردی و دیگر علمای طراز اول کشور بوده 

است نیز شهرت دارد.

کشف یک خمره متعلق به دوره ساسانی در اصفهان 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به ممنوعیت 
تردد در مسیرهای BRT، اظهار کرد: تا 2۰ شهریورماه با همکاری خوبی 
که شهروندان در این رابطه داشتند، اعمال قانون انجام نشد و جریمه ها 
به صورت تذکر و ارشــادی بود. »علیرضا صلواتی« در ادامه افزود: برای 
رعایت بیشتر شهروندان، از 2۰ شــهریورماه دوربین های ثبت تخلف در 
خطوط BRT فعال شده اســت و اعمال قانون می کنند که در این زمینه 
به شهروندان اطالع رسانی شده است. سیاســت ما از این اقدام این است 
که احترام به شهروندان خطوط شــهری را داشته باشیم و کمتر از موانع 
فیزیکی استفاده کنیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 

عنوان کرد: این پتانسیل و ظرفیت در اصفهان ایجاد شده است که امکان 
استفاده از خط کشــی ها و المان های کوتاه و ترافیکی را داشته باشیم، 
شهروندان اصفهانی به این بلوغ رفتاری رسیده اند که فکر می کنم نیازی به 
استفاده از موانع نخواهد بود و به نوعی بتوانیم یک اتفاق خوب را در شهرمان 
شاهد باشیم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رعایت توقف پشت خط 
عابرپیاده، عدم عبور از چراغ قرمز و عدم تخطی از سرعت مطمئنه و سرعت 
مجاز را به خوبی در شهر اصفهان شاهدیم و فکر می کنم در بحث عدم ورود 
به محدوده خطوط ویژه اتوبوس هم شهروندان اصفهانی همکاری الزم را 
خواهند داشت و نیازی به اعمال قانون نخواهد بود. صلواتی در ادامه مطرح 

کرد: جرایمی که پلیس برای ورود به خطوط ویژه و ممنوع مشخص کرده 
۸۰ هزار تومان است و به ازای هر بار عبور هم این جریمه اعمال می شود. 
سیاست ما از افزایش دوربین های ثبت تخلفات، افزایش جرایم راهنمایی، 
رانندگی و افزایش درآمدهای شهرداری نیست، علی رغم تصویبات قانونی 
فعال درآمدی عاید شهرداری اصفهان نمی شــود و شهروندان اصفهانی 
مطمئن باشند که سیاســت و هدف، جریمه کردن نیست. وی در پایان 
متذکر شد: سیاست ما این اســت که بتوانیم قانون مداری بیشتری را در 
شهر حاکم کنیم و تصادفات، تخلفات و سوانح شهری که منجر به جرح 

و فوت در شهر می شود را کاهش دهیم که تا به حال هم موفق بوده ایم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
جریمه 80 هزارتومانی برای ورود به خطوط مسیرهای اتوبوس تندرو

 
»احمد رضوانی« معاون استاندار و فرماندار اصفهان، طی پیامی فرارســیدن »هفته دفاع مقدس« را به مردم همیشه در 
صحنه و شهیدپرور اصفهان و خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، تبریک گفت. در این پیام آمده است: »هفته 
دفاع مقدس یادآور روزهای حماسه، رشادت، ایثار و ازخودگذشتگی غیورمردانی است که اقتدار و استقالل امروز کشور 
مرهون صالبت، استقامت، پایداری و مجاهدت های آنهاست. این هفته  در واقع نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات 
ملت قهرمان ایران در دفاع از حریم این سرزمین است. روزهایی که رشادت های جوانان برومند، انقالب و نظام را بیمه کرد 
و نشان داد که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم و وحدت نیروها می توان هر دشمنی را به ورطه نابودی 
و شکست کشاند. دفاع مقدس، طلیعه جاودانه غرور ملی و هنگامه اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران در دفاع از شریعت 
اسالم و آب و خاک میهن عزیزمان است که با نثار خون پاک فرزندان این مرز و بوم و ایثار و مجاهدت های مثال زدنی آنان، 
جاودانه شد. رزمندگان اسالم طی هشت سال، تمام هستی خود را در راه دفاع از ارزش های اسالمی، عزت، شرف و موجودیت 
ایران اسالمی در طبق اخالص نهادند و در سایه رهبری مدبرانه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، امام عظیم الشان )ره( 
حماسه ای ماندگار را خلق کردند که جهانیان را به تحیر و تحسین واداشت. بدین وسیله، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که 
نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم 
برافراشته اسالم و قرآن است را به همه ملت شهیدپرور ایران اسالمی، علی الخصوص مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور 
اصفهان، جانبازان، ایثارگران و خانواده معزز شهدا، تبریک عرض نموده  و از خداوند متعال سربلندی ایران اسالمی را تحت 

توجهات حضرت ولیعصر )عج( و در پرتو منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مسئلت می نمایم.«

پیام فرماندار اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

 دفاع مقدس؛ طلیعه جاودانه غرور ملی 
در دفاع از اسالم ،آب و خاک است

 در شــرایطی امروز کلید فصل بازگشایی مدارس و 
آغاز ســال تحصیلی با ورود شکوفه ها )کالس اولی 
ها( به مدارس زده می شود که شهرداری اصفهان از 
تیرماه سال جاری با تشکیل ستاد مهر به استقبال ماه 
مهر شتافت تا شهر را برای سال تحصیلی جدید آماده 
کند. »ایمنی دانش آموزان« و »استفاده از حمل ونقل 
عمومی« دو شعار مدیریت شهری اصفهان در سال 
جاری است تا همچون سال های گذشته با آغاز سال 
تحصیلی شهر برای تردد دانش  آموزان و دانشجویان 

و دیگر شهروندان آماده شود.
تردد خودرو ها درروزهای آغازین ســال 

تحصیلی روان می شود
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
هماهنگی با پلیــس راهور برای اســتفاده از تمام 
ظرفیت های معابر به هنگام بازگشــایی مدارس از 
جمله اقدامات مدیریت شهری برای کاهش ترافیک 
و حرکت روان خودروها در روزهای آغازین ســال 
تحصیلی جدید است تا شهر برای ورود دانش آموزان 
آماده  شود. ایمن ســازی مدارس، خط کشی معابر 
اصلی، ایجاد خطوط جدید از دیگر اقدامات شهرداری 
برای استقبال از ماه مهر است که صلواتی به آن اشاره 
می کند و می گوید: امسال با تکمیل و راه اندازی خط 
یک مترو، شــهروندان، دانش آموزان و دانشجویان 
می توانند از آن استفاده کنند به همین منظور مقرر 
شد با تعامل آموزش و پرورش، زمان بندی ساعات کار 
حمل و نقل عمومی با ساعات رفت و آمد دانش آموزان 
تنظیم شــود.به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان ساعت کار قطار شهری در اصفهان 
از ساعت ۳۰ : 6 دقیقه صبح آغاز می شود و تا ساعت 
21 ادامه می یابد که سرفاصله آن در این روزها 1۰ 

دقیقه است.
تعریف کریدورهای دانش آموزی در ناوگان 

اتوبوسرانی
ســرویس دهی ویژه اتوبوس ها در ســال تحصیلی 
جدید، اصالح خطوط اتوبوس رانی از جمله اقدامات 
دیگر مدیریت شــهری به هنگام بازگشایی مدارس 
است که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه به آنها اشــاره می کند و مــی گوید: ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان با بیش از 1۳۰۰ دستگاه اتوبوس 
که ۷۵۰ دستگاه آن در اختیار شرکت واحد و 6۰۰ 
واحد به بخش خصوصــی واگذار شــده، اما تحت 
نظارت شرکت واحد اتوبوســرانی است، در مهرماه 

امسال ســرویس دهی ویژه ای به شهروندان خواهد 
داشــت.»افتخاری« ادامه می دهد: متوسط زمان 
انتظار مسافران در ایســتگاه ها از 1۵ دقیقه به 12 
دقیقه کاهش پیدا کرده اســت. به گفته مدیر عامل 
شرکت اتوبوســرانی اصفهان و حومه تعیین لباس 
فرم برای رانندگان بخش دولتی، تعریف کریدورهای 
دانش آموزی و تعیین ســرویس هــای مخصوص 
دانش آموزان از دیگر اقدامات این ناوگان برای مهر 
امسال اســت که در این رابطه از اول مهر امسال دو 
کریدور دانش آموزی در شهر اصفهان تعریف شده 
که به دانش آموزان سرویس دهی می کند و سرویس 
های مخصوصی نیز دانش  آموزان مقاطع راهنمایی و 

متوسطه را  تحت پوشش قرار می دهد.
حمل و نقل 72 هزار دانش آموز با استفاده از 

سرویس های مدارس
به گفته مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسی رانی شهرداری در سال تحصیلی جدید1۰ 
هزار خودرو در قالب ۵۰ شرکت حمل و نقل سرویس 
مدارس در سال تحصیلی جدید ۷2 هزار دانش آموز 

شهر اصفهان را جا به جا می کنند.
»هــادی منوچهــری« از تدوین منشــور اخالقی 
وظایف رانندگان سرویس مدارس طبق نظرات خود 
رانندگان خبر می دهد و می گوید: شرکت های حمل 
و نقل وظیفه دارند این منشــور را در بین رانندگان 
توزیع کنند، چنان چه این منشور در اختیار رانندگان 
قرار نگیرد، قصوری بــر گردن آنهــا نخواهد بود و 

شرکت ها باید این مسئله را پیگیری کنند.
محیط اطراف مدارس تمیز می شوند

رنگ آمیزی جــداول و مبلمان شــهری محدوده 
مدارس برابر دستور العمل، نظافت و پاکیزگی محیط 
اطراف مدارس، نصب یا افزودن مخازن پسماند تر و 
خشــک در معابر منتهی به مدارس، رسیدگی ویژه 
به سرویس های بهداشتی سطح شهر، امحای تمام 
دیوارنویسی ها و پاکســازی اطراف مدارس، نظافت 
و شست وشوی مبلمان شهری به ویژه ایستگاه های 
اتوبوس، پاکســازی و جمــع آوری پســماندها از 
داخل ســاختمان های قدیمــی و مخروبه و تعیین 
تکلیف آنها، تعمیرات عمرانــی در مناطق و تعمیر 
ترانشه های عمرانی مســیرهای منتهی به مدارس، 
زیباسازی سطح شهر، هرس درختان و تعیین تکلیف 
ســاختمان های نیمه کاره از دیگر مواردی است که 
رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
 از آمادگی این نهاد برای اســتقبال از ماه مهر خبر 

می دهد.

 بوی ماه مهر
آمادگی مدیریت شهری برای استقبال از سال تحصیلی جدید؛

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
6/4۵۰ شــماره درخواســت: 9۷1۰46۰۳۵۰۷۰۰۰62 شــماره پرونده: 9۷۰99۸۰۳۵۰۷۰۰۳91 شــماره بایگانی شــعبه: 
9۷۰4۵۰خواهان ها اعظم و زهره و الهام و مسعود و مهدی و اکبر و اکرم همگی مسلمی زاده فرزندان محمد دادخواستی به طرفیت 
خوانده سیدمحمد موسوی فرزند سیدجالل و سایرین به خواسته اعالم بطالن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره ۳11 ارجاع و به کالسه  9۷۰4۵۰ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۷/۷/29و ساعت ۸/۳۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال، خ شهیدنیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان م الف: 247836

 نرگس طلوعی

رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات کاربردی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
خبر داد: با تالش شورای شهر و همکاری شهرداری اصفهان، برای اولین بار 
در کشور سه اقدام مهم در این شهر اجرایی می شود. در این رابطه دو هزار 
متر فضای کار اشتراکی به زودی در اصفهان افتتاح می شود، عالوه بر این 
برنامه آموزشــی کالن در اصفهان اجرا می شود؛ همچنین بر اساس طرح 
مصوب این شورا، شهرداری اصفهان به صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر 

که در اصفهان سرمایه گذاری کنند تا ۵ میلیارد تومان مشوق می دهد.
»کوروش خسروی« رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات کاربردی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، با یادآوری این که بهبود اکوسیستم کارآفرینی جزو 
قول های ما در انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان بود، 
اظهار داشت: با تالش شورای شهر و همکاری شهرداری اصفهان، برای اولین 
بار در کشور سه اقدام مهم در این شهر اجرایی می شود، در این رابطه دو هزار 
متر فضای کار اشتراکی بزودی در اصفهان افتتاح می شود، عالوه بر این اجرا 
برنامه آموزشی کالن در اصفهان را داریم، همچنین بر اساس طرح مصوب 
این شورا، شهرداری اصفهان به صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر که در 

اصفهان سرمایه گذاری کنند، تا ۵ میلیارد تومان مشوق می دهد.
رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اســالمی شهر اصفهان افزود: 
یکی از ارکان اکوسیستم کارآفرینی، فرهنگ آن است، از نظر فرهنگی شهر 
باید آماده نوآوری و ریسک پذیری باشد، فعالیت های پرریسک کارآفرینان 
باید تشویق شود. خسروی با تصریح اینکه کسب و کارهای زیادی در شهر 
با گردش مالی کوچک راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: رشد و توسعه 
این فعالیت های کارآفرینانه، مستلزم جذب سرمایه گذار بوده که در کشور 
ما کارآفرینان برای تامین این سرمایه به سمت بانک ها و گرفتن وام هدایت 
می شوند. وی با اشاره به این که بانک منبع مناسبی برای کارآفرینی نیست، 
تصریح کرد: اصل و فرع پول باید به بانک بازگشــت داده شود، در صورتی 
که اقدام کارآفرینانه همراه با ریســک و مخاطره است.خسروی در ادامه با 
اذعان به این که یک موضوع اساسی برای راه اندازی و توسعه فعالیت های 
کارآفرینانه، سرمایه اســت، گفت: برای این مهم باید دید که در یک شهر 
چقدر منابع مالی خطر پذیر وجود دارد. وی بیان داشت: مجموعا اگر 6 متغیر 

فرهنگ، نیروی انسانی، دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی خطرپذیر، 
زیرساخت ها و حمایت های غیرمداخله گرایانه، در شهر مدیریت و ارتقا داده 
شوند، اکوسیستم کارآفرینی شهر بهبود می یابد و شهر مکان مناسب تری 

برای انجام فعالیت های کارآفرینانه می شود.
 این منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان، با یادآوری این 
نکته که بهبود اکوسیستم کارآفرینی جزو قول های ما در انتخابات بود، ادامه 
داد:  تشکیل یک ستاد در شــهرداری برای بهبود متغییرهای اکوسیستم 

کارآفرینی یکی از اولین مصوبات در شورای شهر بود.
رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
این که در راستای بهبود اکوسیستم کارآفرینی چند اقدام شاخص انجام 
گرفته است، افزود: یکی از نواقص اکوسیستم کارآفرینی اصفهان کمبود 
فضایی است که به آن فضای کار اشتراکی ))Co-working space گفته می 
شود.  خسروی، بیان کرد: در دنیا عمدتا شهرداری ها سالن های بزرگ و 
مسطحی با امکانات مختلف از جمله میز، برق، اینترنت و غیره آماده کرده اند 
و تیم های کارآفرین در طی روزهای هفته میزها را به صورت ساعتی کرایه 
می کنند و با پرداخت هزینه ای نه چندان زیاد طی جلســاتی کسب و کار 
خود را شکل می دهند.  وی ادامه داد: در واقع فضای کار اشتراکی، فضایی 
برای تیم های کارآفرینی است که تازه شکل گرفته، و توانایی تهیه مکان و 

پرداخت اجاره های سنگین را ندارند.

رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات کاربردی شورای اسالمی شهر خبر داد؛
2 هزار متر فضای کار اشتراکی در اصفهان افتتاح می شود
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
مبادا از کسانی باشی که به سبب گناهاِن بندگاِن 
خدا بر سرنوشت آنان بیمناك است، ولی خود را 

از سزاى گناه خويش ايمن می داند.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 ســهراب! دنبال کفش هایت نباش. بیا و این بار، با پای 
برهنه همراه شو.

کاروان دارد می رود؛ زود باش بیا.
سهراب! می بینی آنجا میان آتش چند بچه نشسته اند و 
گریه می کنند؟ نه، بی خیال شو، بیا؛ حتما دارند برایمان 

نقش بازی می کنند.
چرا مدام دســت بر پاهایت می کشــی؟ خــار، خس و 
ســنگ ریزه که درد ندارد! زودتر راه بیا اگر نه سهمت از 

همراهی، چند تازیانه می شود. 
گرسنگی و تشنگی دیگر چه صیغه ای است؟

 بیا؛ به نیزه ها هم چشم ندوز؛ چون آنچه می بینی خیال و 
وهمی بیش نیست.

سهراب! از خاکروبه ها و ناســزاها در اینجا و آنجا، شعری 
نگفتی؟ شاید هم ناسزا نشنیدی! 

بیا خرابه ای را که نشــان کرده اند تا شب در آنجا آرامش 
داشته باشی و سگان و درندگان آزارت ندهند، را ببین.

سهراب! چرا چشم هایت میزبان خواب نمی شوند؟
 حتمــا ضجــه و گریــه ایــن کاروان نمی گــذارد

 بخوابی؟ 
در شعرت از تب گفته بودی؛  بیا دســتانت را بر پیشانی 
این دختر بگذار و ببین واقعا تب دارد یا اینکه نقش بازی 

می کند؟
در میان تب و گریه هایش از پدرمی گوید و عمو.

آیا تو می شناسی آنها را؟ برای دختر تحفه ای آورده اند؛ بیا 
با هم ببینیم چیست!

من که باور نمی کنم این همان پدر باشــد که لباس رزم 
برتن داشت و شمشیر در دست! 

او یاران بسیار و دوستان بسیاری داشته، چرا امروز سرش 
میهمان تشت و بدنش میهمان دشت شده؟ حتما یارانش 

او را تنها گذاشته اند و دوستانش او را فراموش کرده اند.
ســهراب! بیا و این بار شــعری برایم بنویس که عشق و 

عاشقانه هایش این گونه باشند.
 برایــم از ظلم هایــی بنویــس که باورشــان ســخت

 است.
بیا از خواب عمیق دختری بنویس که به جای پدر، سر او 

را در آغوش می گیرد و آرام می شود.
برایم این بار شــعری بنویس که چاک چاک شدن قلب 

یک مادر، یک خواهر و یک عمه را برایم به تصویر بکشد.
این بار، ارزان و گران شــدن دِل خــوش را جور دیگری 

خریدار باش و به تصویر بکش.
سهراب! هنوز دنبال کفش هایت می گردی؟ هنوز هم در 

وقت تب و بیماری به مهتاب بد می گویی؟

 چاک چاک شدن قلب 
یک عمه را به تصویر بکش

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

بــرادرش نشســته و ســر 
برادر را به دامــن گرفته. 
»یــا اباعبــدا...، ابوالفضل 
برادری مثل تو دارد که به 
بالینش رفتی، مادری دارد 
که بــاالی مــزارش گریه 
کند. شام عاشــورا، تنها، 
بی بــرادر، مــادرت فاطمه 

می آید باالی سرت؟
کآشوب/ نفیسه مرشدزاده

او که برادری مثل 
تو دارد

ابوالفضــل)ع(  روضــه  
می خوانم،  گریه می کنند؛ 
آن قدر بلند که حتی صدای 
خودم را هم نمی شــنوم. 
ابوالفضــل کنار شــریعه 
از اســب به زمیــن افتاده. 
اباعبــدا...)ع( بــاالی ســر 

فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، چند سال است سر و صدای زیادی به 
پا کرده است و هرکسی می خواهد به نوعی از این دو فناوری جدید بهره برداری 
کند. شاید مصرف کنندگان، فقط به جنبه  سرگرم کننده  این فناوری ها توجه 
کنند، اما ســرمایه گذاران و شــرکت های بزرگ به دنبال کمرنگ  کردن مرز 
واقعیت و دنیای مجازی هستند. اگر پیش از این فقط از بازی های واقعیت افزوده 
یا عینک های واقعیت مجازی استفاده کرده  باشید، تعجبی ندارد اگر بشنوید در 
»توکیو« رستوران واقعیت مجازی بازگشایی شده است و در آنجا تصاویر مجازی 
با دنیای واقعی ترکیب می شود تا تجربه ای هیجان انگیز برای مشتریان رقم بزند.

چشیدن طعم آینده در عجیب ترین رستوران آسیا! 

استفاده از تلفن همراه در کالس درس به یکی از معضالت امروزی تبدیل 
شــده اســت که در واقع یک آفت جدی برای نظام آموزشی هر کشوری 
به شــمار می رود. در مدارس بسیاری از کشــورها قوانینی وجود دارد که 
دانش آموز یا دانشجو را از آوردن تلفن همراه به کالس درس منع می کند؛ 
مانند یکی از مدارس راهنمایی چین که ظاهرا دو دانش آموز پس از آوردن 
تلفن همراه به کالس درس و اســتفاده از آن، به شکل عجیبی مورد تنبیه 
قرار گرفتند. این دو دانش آموز در مقابل معلم و هم کالسی های خود مجبور 

به شکستن تلفن همراهشان شدند.

تنبیه عجیب دانش آموزان بابت استفاده از موبایل!

»یاحسین«گفتن کافی نیست؛ با »حسین«)ع( باشیم
ماه محرم نوستالژی خاصی دارد. همه ما از عزای حسین )ع( خاطره ها داریم. گریه کردن بر مصیبت موال غم ندارد، چایی تلخش هم به شیرینی 
می زند. شاید آنچه زینب)س( در محشــر کربال دید و به »ما رایُت اال جمیال« تعبیر کرد، یک ذره اش هم به ما رسیده که روحمان با گریه برای 

حسین )ع( تازه می شود!
اما محرم به اشک، سینه و زنجیر ختم نمی شود. وقتی امام حسین )ع( می گوید: »من کشته عبرت ها هستم«؛ یعنی باید به خیلی چیزها عمیق تر 
فکر کنیم؛ به لقمه های حرامی که گوش ها را سنگین کرد، به خمیه پُری که تا چراغش خاموش شد، خلوت شد! به نامه های فدایت شوم، هنگامی 
که »مسلم« را با صدای نفس هایش در کوچه های کوفه تنها گذاشــت، به معنی »کل یوٍم عاشورا و کل ارٍض کربال«، به اینکه اگر عاشورا تکرار 

می شود، صرف نشستن، سینه زدن و گریه کردن کافی است؟
معنی محرم به قدر فهم هر کسی تفاوت دارد؛  همان طور که کربال رفتن و کربالیی شــدن فرق دارد. وقتی یکی از شهدای مدافع حرم لشکر 
فاطمیون با مخالفت خانواده اش برای حضور در سوریه مواجه شد، به آن ها گفت: امسال حق ندارید برای امام حسین )ع( عزاداری کنید. علت 
را که پرسیدند، پاسخ داد: اگر قرار باشد امروز در برابر حمله ســلفی ها به حرم اهل بیت )ع( ساکت باشیم، گریه ما برای اسارت خانم و شهادت 
سیدالشهدا)ع( چه فایده ای دارد؟ شما که نمی گذارید من برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( به سوریه بروم، یعنی باید آن قدر بلند سینه بزنم 

که صدای »هل من ناصر ینصرنی« حسین)ع( را نشنوم!
به حتم عزاداری ماه محرم برای آن هایی که صفت شهید را برای خود خریدند، چیزی باالتر از ســینه زدن، گریه کردن و چای خوردن است. 
شاید آن ها در هیئت ها چیزهایی را شنیدند که ما نشنیدیم. یا به وقت هق هق کردن که شانه های مان به یکدیگر می خورد، آن ها معنی »کل یوم 
عاشورا و کل ارض کربال « را بهتر فهمیدند. اشک ریختن را همه بلدند، راه کربال را هم همین طور. روضه و شور اگرچه فضلیت دارد، اما پیمودن 
راه عشق، رهرو می خواهد. داستان »مدافعان حرم«، از همان محرم هایی آغاز شده که سال هاست برای همه ما تکرار می شود. کودکی که مادر 
 لباس سیاهش را پوشاند و دست در دست بابا به هیئت رفت؛ نشست به حسین)ع( شــنیدن و به حسین)ع( اندیشیدن.  به درک این نکته که 

»کربال حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین )ع(، راهی به سوی حقیقت نیست.«

کیوسک

پیرمرد بازنشسته  روســی با نام »والدیمیر نســین« به  رغم اینکه می تواند 
با وســایل حمل و نقل ســفر کند، ترجیــح می دهد با پای پیــاده کل دنیا 
 را بگــردد. جالب اینکه او بیشــتر مســیر را بــدون کفش طــی می کند!

نسین تاکنون به ۱۴۶ کشور ســفر کرده  است و هم چنان در حال سفرکردن 
است. او مسافرت را به ساده ترین شکل ممکن انجام می دهد و معتقد است یک 
اشتیاق کودکانه در درونش موجب شروع این سفر شده است. نسین در بیشتر 

سفرهایش تنهاست؛ اما بعضی سفرها را با اعضای خانواده اش رفته است. 

سفر به ۱۴۶ کشور با پای پیاده!

اینستاگردی

تسلیت پسر محبوب اهل سنت به شیعیان

کاوه سماک باشی در کنار مداح معروف

»سردار آزمون« همچون سال گذشته با گذاشتن استوری در صفحه اینستاگرام خود، محرم 
را به دوستان شیعه اش تسلیت گفت. »تسلیت  از طرف پسر اهل سنت به تمام  شیعیان عزیز 

که باهاشون بهترین روزها را دارم.«

»کاوه سماک باشی« در کنار حاج »سیدمجید بنی فاطمه«.
سماک باشی با انتشار این عکس نوشت: چون در همه عمر داشــتم حب علی/ آمد به سرم 

چهارده نور جلی/گفتم که شفیع من کدامیِن شماست؟/کردند اشارت به حسین بن علی...

حکمت های عاشورایی
 کتاب »حکمت های عاشــورایی« بــا تاکید بر دیــدگاه آیت ا... 
»جوادی آملی« درخصوص واقعه عاشورا توسط نشر »سبحان« 
منتشر شده است. این کتاب توسط »عباس ویجوئی« تالیف شده 
و تاکنون در چاپ های متعدد و در دو جلد راهی بازار کتاب کشور 
شده است. در جلد اول، به حکمت ها و اسراری از قیام عاشورا و امام 
حسین)ع( پرداخته شده که برخی از آن ها عبارتند از:مهم ترین علل 
جاودانگی حادثه عاشورا و نام سیدالشهدا)ع(،حکمت های عالی قیام 
حضرت سیدالشهدا)ع(،حکمت های قیام حسینی از دیدگاه علما و 
اندیشمندان- حکمت شهادت و امر سیاست. در بخش های از جلد 
اول کتاب، نویسنده ضمن بررسی حکمت آثار پس از شهادت امام 
حســین)ع( مطالبی را درباره حکمت گریستن برسیدالشهدا)ع( 
بیان کرده و آن گاه حکمت زیارت امام حسین)ع( را مورد بررسی 
قرار داده و با نگرشــی دیگر به حکمت زیارت آن حضرت، به بیان 
مصداق های زیارت پرداخته است. در جلد دوم این کتاب، ابهامات 
مقتل لهوف و نفس المهموم بررسی شده و پاسخ های ۷۰ پرسش در 
این زمینه از دو مرکز تحقیقی، درخواست و درکتاب آورده شده که 
این دو مرکز عبارتند از: موسسه فرهنگی، هنری فرهنگ عاشورای 
 دزفول  و دیگری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج»اسراء« تحت نظر 

آیت ا...جوادی آملی.

 تقدیر دختر امام موسی صدر
 از »میثم مطیعی« 

 »حــورا صــدر« فرزند »امــام موســی صــدر« در نامــه ای به 
»میثم مطیعی« مداح اهل بیت )ع(، از قرائت بخش هایی از کتاب 
»سفر شهادت« توسط او در مجلس عزای حسینی تقدیر به عمل 
آورد. »سفر شهادت«، جلد هفتم از مجموعه کتاب های در قلمرو 
اندیشه امام موســی صدر است که حاوی ســخنرانی ها، پیام ها و 
مقاالت ایشان درباره واقعه عاشوراست. امام صدر از درس های این 
واقعه برای حل مشکالت جامعه و تربیت انسان بهره ها برده و از این 
فرصت و از این اقدام امام سوم)ع(، درس آموزی کرده و از آن برای 
راست کردن کژی ها استفاده کرده است. او همچنین به نقش زنان، 
به ویژه، حضرت زینب)س( در این واقعه پرداخته اســت. عناوین 
و مقاالتی که در این کتاب آمده به این شــرح است: سفر شهادت؛ 
حســین)ع( وارث انبیاء؛ پرتوهایی از انقالب کربال؛ به ســوی خط 
حسینی؛ امام حسین)ع( و قداست جان فشانی؛ مناسبت های ماه 
رجب و زیارت امام حسین)ع(؛ امام حسین)ع( پیشوای اصالح گری؛ 
عطای حسینی در واقعه کربال؛ از دریچه عاشورا؛ حسین)ع( چراغ 
هدایت و کشــتی نجات؛ نامه ای به مردم لبنان؛ شــهادت، چشمه 
جوشان تحول؛ زینب)س(، شکوه شکیبایی۱؛ زینب)س(، شکوه 
شکیبایی۲؛ رسالت حضرت زینب)س( در عاشورا؛ یاری زینب)س(.

  حضرت زینب)س( 
رضای خدا را به دست آورد

 حجت االسالم شیخ »جعفر  ناصری«: برای ما خیلی مبهم است 
که بعد از »مرگ« چه به سرمان می آید، کجا می رویم و چه کار 
می  کنیم؟! لذا می  ترسیم؛ چون نمی دانیم آن طرف چه خبر است. 
اگر کوچک ترین لطمه ای به ما بخــورد، آن را ضرر می پنداریم. 
درحالی که همیشه این طور نیست.  وقتی به یک فرد، ضرر مالی 
یا ...  وارد  شود، این ضرر موجب می شود، او در یک کار خیر وارد 
شود؛ مثال حفظ قرآن را شروع کند و بعد از چند سال، حافظ قرآن 
می شود. بعد از مدتی که نگاه می کند، می بیند فالن اتفاق، موجب 
شد که حافظ قرآن شــود؛ لذا هیچ وقت به این اتفاق به دید یک 
ضرر نگاه نمی کند؛ چون بزرگ تر از آن نصیبش شده است که آن 
را نفع می بیند. اگر انســان در محدوده وظایف خود، این حس را 
پیدا کرد و این گونه رشد کرد، آن وقت مانند جریان حضرت زینب 
)علیهاسالم( می شــود که فرمود: »ما َرایُت اال جمیال«؛ ندیدم 
مگر زیبایی... اتفاق هرقدر هم بزرگ باشــد چون او رشد کرده، 
 در این قضیه خســارت ندیده اســت؛ بلکه رضای خدا و رسول
»صلی ا...علیه و آله«  را به دست آورده و وفاداری خود را ثابت کرده 
است. همه این ها امتیاز بوده و در این وقت است که دنیا در نظر 

انسان، زیبا می شود.

دیدگاهکتابواکنش

 عزاداری 
 دسته سقاها در 

شب »شام غریبان«
در شب شــام غریبان 
سقاها  دسته  حسینی، 
به ســمت حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه 
)س( حرکت کردند و به 

عزاداری پرداختند.
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