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گالری دیدار / مدیا: عکس
از شمال تا جنوب همراه با 70سال 

عکاسی / 7 الی 12 مهر

سینمایی عرق سرد  
کارگردان:سهیل بیرقی

پردیس سینمایی سیتی سنتر/ 
سینما قدس

به بهانه خیمه شب بازی تازه نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل؛

تردستی های » بنیامین «6ساله از سرزمین های اشغالی !
دلقک دیوانه؛ گفته بود » اسناد شگفت انگیز و آمار جالب توجه« درباره ایران دارد که با 
خود به سازمان ملل خواهد آورد. روز پنجشنبه وقتی دوباره یک نقاشی به دست گرفت 

و ادعا کرد تصویری که حضار می بینند، مربوط به محلی اســت که تاسیسات هسته ای سری 
ایران در آن جا قرار دارد، خدا را شکر کردیم که دشمنان ما را از »حمقاء« قرار داد! خیمه شب 
بازی های نخست وزیر اسرائیل حاال دیگر برای همه تبدیل به سوژه ای طنز شده که می تواند 
لحظات مفرحی را در سازمان ملل به وجود بیاورد! به ویژه وقتی از مکانی در تهران نام می برد 

صفحه   2که شاید حتی خود تهرانی ها هم نام آن را کمتر شنیده بودند : »تورقوزآباد« ...
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 جناب آقای مهندس محمدصادقي، رییس محترم
 خانه کشاورز استان اصفهان و رییس کمیته کشت فراسرزمینی اتاق بازرگانی اصفهان

در گذشت برادر گرامي تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای 
آن مرحوم علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود

 تخفیف در ایمنی معنا ندارد
 مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان در گفت و گوی اختصاصی با »زاینده رود«:
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  وقتی نان هم در برابر دالر تسلیم می شود؛

خمیر می شویم!

هنوزبازنشستهنشدهام
مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

7

کاهشنرخبیکاریدراصفهان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

3

5

مزایایناراضیبودنژنرال!
دومین پیروزی متوالی سپاهان در فصل جاری؛
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ایثارگرانوشهدا،اسطورههایعینیو
واقعیجامعههستند

امام جمعه اصفهان در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اتاق 
بازرگاني اصفهان:   

روز  ملی آتش نشان و ایمنی؛
 امروز  می خوایم از

 آتش نشانان به خاطر رشادت و 
ایثارشون قدردانی کنیم! 
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دلقک دیوانه؛ گفته بود » اسناد شگفت انگیز و آمار جالب توجه« 
درباره ایران دارد که با خود به ســازمان ملل خواهــد آورد. روز 
پنجشــنبه وقتی دوباره یک نقاشی به دســت گرفت و ادعا کرد 
تصویری که حضار می بینند، مربوط به محلی است که تاسیسات 
هســته ای ســری ایران در آن جا قرار دارد، خدا را شکر کردیم 
که دشــمنان ما را از »حمقاء« قرار داد! خیمه شــب بازی های 
نخســت وزیر اســرائیل حاال دیگر برای همه تبدیل به سوژه ای 
طنز شده که می تواند لحظات مفرحی را در سازمان ملل به وجود 
بیاورد! به ویژه وقتی از مکانی در تهران نام می برد که شاید حتی 
خود تهرانی ها هم نام آن را کمتر شــنیده بودند : »تورقوزآباد« 
در جنــوب پایتخت که همــان »دورقوزآباد« خودمان اســت! 
 »تورقوزآباد« حاال به لطف توهمات نتانیاهو شهرتی جهانی پیدا 

کرده است!

»بنیامین نتانیاهو« در سخنرانی خود در مجمع عمومی تصاویری 
را در سازمان ملل نشان داد که به ادعای او تاسیسات سری ایران 
را در چند نقطه، از جمله در تورقوزآباد، در جنوب تهران، نشــان 
می داد. این چندمین باری است که نتانیاهو با نمایش تصاویری، 

ادعاهایی را علیه ایران مطرح می کند.
نتانیاهو مدعی شد آنچه نشــان می دهد، محل یک آرشیو اسناد 

اتمی و یک انبار مواد و تجهیزات اتمی ایران است.
او ادعا کرد که ایران در ماه گذشته، ۱۵ کیلوگرم مواد رادیواکتیو 
را از تاسیساتی خارج کرده و در مناطق مختلفی در تهران پخش 
کرده  است، تا این مواد را پنهان کنند. بعد هم مدعی شد این مواد، 

جان ساکنان تهران را درخطر انداخته و باید چاره ای اندیشید. 
نتانیاهو در ادامه ســخنرانی خود که تقریبا تمام آن به »ایران« 

اختصاص داشــت گفت: آفریقای جنوبی و لیبی زمانی که برنامه 
هسته ای را متوقف کردند آرشیو انبارها را نابود کردند. چرا ایرانیان 
این کار را نکردند؟ آنها قصد داشتند بعد از پایان توافق هسته ای، 
فعالیت شان را از سر بگیرند. تاســفبارتر اینکه برخی کانال های 
معاند و ضدانقالب همچون »آمدنیوز« هم بلندگوی نخست وزیر 
رژیم کودک کش اسرائیل شده و از مسئوالن سازمان حقوق بشر و 
امنیت و ملل خواستند فکری برای مردم تهران کنند چون در خطر 

مواد رادیو اکتیو هستند، چون نتانیاهو این طور می گوید! 
مکانی که نخست وزیر اسرائیل می گوید محل تاسیسات هسته ای 

سری ایران است، درواقع یک قالیشویی است . 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این 
ادعای تازه، نتانیاهو را چوپان دروغگویــی توصیف کرد که نمی 
خواهد از دروغ گفتن دست بکشــد و گفت: اسرائیل در موقعیتی 
نیست که بخواهد درباره برنامه هسته ای صلح آمیز دیگر کشورها 
وقیحانه اتهام بزند و بهتر اســت درهای تســلیحات هســته ای 

غیرقانونی خود را روی بازرسان بگشایند. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعاهای جدید نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در ســخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، گفت: این یک شــو و نمایش جدید از سوی مقامات رژیم 
غاصب اسرائیل است که اگر چه ارزش پرداختن ندارد، آن را شدیدا 
تکذیب و رد می کنیم.  این اولین باری نیست که نتانیاهو اینچنین 
اتهامات واهی و مضحکی علیه کشورمان مطرح می کند، آخرین 
بار هم نخواهد بود و البته او مختار است هرچقدر دلش می خواهد 
خیمه شب بازی و تردستی در سازمان ملل به راه بیندازد. مهم این 
است که اینجا هیچ کس حتی آنهایی که از خیلی چیزها ناراضی 
 هستند، روی دیوار او یادگاری نمی نویسند و برایش تره هم خرد

 نمی کنند. 

»آنروا« سروسامان می گیرد
وزیر خارجــه اردن اعالم کرد کــه آژانس کار و 
امدادرسانی آوارگان فلسطینی )آنروا( از حمایت 
۱۱۸ میلیون دالری چند کشــور برخوردار شده 
اســت.ایمن الصفــدی، وزیر خارجــه اردن در 
کنفرانس خبری مشــترک با »پییر کرینبل«، 
کمیســیونر ارشــد آژانس کار و امدادرســانی 
آوارگان فلســطینی )آنــروا( پس از نشســت 
وزراتی کــه در نیویورک با مشــارکت اردن در 
حاشــیه نشســت های مجمع عمومی سازمان 
ملل برگزار شــد، گفت: ما از طریــق حمایت از 
آنروا از حق پنج میلیون فلسطینی برای زندگی 
شرافتمندانه و حق بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز 
دختر و پسر برای تحصیل در مدارس و حق افراد 
ســالخورده برای بهره منــدی از درمان حمایت 
می کنیم و این پیــام را می فرســتیم که جهان 
 همچنان به رنــج آوارگان فلســطینی اهمیت

 می دهد.

هالکت عضو پرنفوذ گروه 
تروریستی »تحریرالشام«

یکی از سرکردگان گروه تروریستی تحریرالشام 
در شمال غرب سوریه به هالکت رسید.رسانه های 
خبری از به هالکت رسیدن »ابوعبداله الترکی« 
یکی از سرکردگان گروه تروریستی تحریرالشام 
)جبهه النصره( در شمال غرب سوریه خبر داد. به 
دنبال انتشــار این خبر، رسانه های سوری اعالم 
کردند» الترکی« در شــهرک احسم در منطقه 
جبل الزاویه در جنوب اســتان ادلب مورد حمله 
افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.هیچ گروه 
یا طرفی تا به حال مسئولیت کشتن وی را برعهده 

نگرفته است.

 ماموریت ویژه »اف 35«
 در افغانستان

مقامات وزارت آمریکا از اجرای نخستین عملیات 
نظامی بمب افکن های اف-۳۵ ارتش این کشور 
در افغانستان خبر دادند.به گزارش شبکه سی ان 
ان، منابع آگاه در وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
گفتند جنگنده بمب افکــن های اف-۳۵ ارتش 
این کشور طی ۲۴ ساعت نخستین حمله نظامی 
خود در افغانســتان را انجــام داده اند.به گفته 
مقامات پنتاگــون، حمله مذکــور علیه یکی از 
مواضع شبه نظامیان طالبان در افغانستان انجام 
گرفته اســت.جنگنده اف-۳۵ چهار برابر قوی 
تــر از اف-۱۶ و اف-۱۸ و دارای توان حمله هوا 
به هوا و نیز حملــه هوا به زمین اســت.تاکنون 
رژیم اســرائیل، ترکیه، ژاپن و کــره جنوبی به 
عنــوان خریــداران خارجی تجهیــزات نظامی 
 از آمریکا، ســفارش خرید جنگنــده اف-۳۵ را 

داده اند.

 کانادا، سوچی
 را سلب تابعیت کرد

قانونگذاران کانادایی در اعتراض به جنایت دولت 
میانمار علیه مســلمانان روهینگیا، شــهروندی 
افتخاری کانادا را از رهبر این کشور پس گرفتند.

مجلــس عــوام کانــادا در اقدامــی نمادیــن 
شــهروندی افتخاری ایــن کشــور را از »آنگ 
ســان ســوچی« رهبر میانمار پس گرفت. این 
اقدام اگرچــه بدون تایید مجلس ســنای کانادا 
دارای اثر نیســت، اما نماینــدگان مجلس عوام 
این کشــور در اعتراض به جنایت های دولت و 
ارتش میانمار علیه مســلمانان روهینگیا دست 
به ایــن اقدام زدند. جاســتین ترودو، نخســت 
وزیر کانــادا نیز برای بررســی خلع ســوچی از 
 شــهروندی افتخاری کانادا اعالم آمادگی کرده 

بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
  امارات و عربستان! کوچک تر 
از آن هستید که رقیب ایران 

باشید 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: انتقام 
قطره قطره خون شهیدان مان را از عوامل داخلی 

و بیرونی حادثه اهواز خواهیم گرفت.
سردار حسین سالمی، جانشــین فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ظهر دیروز در 
ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این 
هفته تهران، اظهار داشــت: دفاع مقدس به ما 
ثابت کرد برای بقا در نظام فعلی جهان باید قوی 
بود؛ چراکه قدرت های ضعیف یا باید تســلیم 

شوند یا محکوم به اضمحالل و فنا هستند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشــاره به حادثه 
تروریستی اهواز، عنوان کرد: بعد از این حادثه 
آن ها که می خواستند با این ماجرا تفرقه های 
خونین را در خوزستان گسترش دهند، دیدند 
که چگونه در تشــیع جنازه باشــکوه شهدای 
اهواز مردم بدون اینکه ترسی از به رگبار بستن 
مجددشان داشته باشند همه آمده بودند. همه 
می گریستند و هیچکس نمی توانست تشخیص 
بدهد که خانواده این شهیدان چه کسی است 

چراکه همه گریه می کردند.
وی افزود:  به رژیم امارات و عربستان سعودی 
که صحنه گردان اصلی شــرارت های امنیتی 
اینگونه در کشورمان هســتند و آرزوی انتقال 
ناامنی به درون سرزمین مان را می کشند، می 
گوییم هرگز در توسعه تنش به هیچ موفقیتی 
نخواهید رســید و کوچک تر از آن هستید که 
یک رقیب برای کشور بزرگ ایران باشید. ملت 
ایران ۴۰ سال اســت در مقابل بی بدیل ترین 
امپراطوری های بشر ایستاده و به آنها شکست 

تحمیل کرده است.

نماینده مجلس: 
وزیر صنعت رفتنی شد

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینکه رییس جمهوری به زودی تغییرات 
وسیعی در هیئت دولت انجام خواهد داد، گفت: 
شنیده شــده که وزیر صنعت نیز طی روزهای 
آینده تغییــر خواهد کرد.فریــدون احمدی، 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه باید بر اساس گزینه های 
وزارت کشــور تصمیم گیری شود، گفت: فعال 
هرکسی درباره استانداری زنجان صحبتی دارد 
ولی از سوی وزارت کشور گزینه ای به ما معرفی 
نشده است. وی با اشاره به اینکه عملکرد دو ساله 
استاندار فعلی نیز مطلوب بوده و هرچه در توان 
داشته انجام داده است، افزود: به نظر بنده آنچه 

در توان داشته مضایقه نکرده است.

ترامپ: ایران دارد از هم 
می پاشد

دونالــد ترامــپ، رییس جمهور آمریــکا در 
مصاحبه ای بار دیگر ادعاها علیه ایران و توافق 
هســته ای برجام را تکرار کرده است.ترامپ در 
مصاحبه اختصاصی با پایگاه new3 الس وگاس 
بار دیگر از توافق هســته ای با ایــران به عنوان 
»یکی از بدترین توافق های« مذاکره شــده یاد 
کرد.او گفت: »توافق ایــران را ببینید، ما از این 
توافق خارج شدیم. یکی از بدترین توافقاتی بود 
که من دیده ام بر ســر آن مذاکره شده است. ما 
۱۵۰ میلیارد دالر پول دادیم، به همین خاطر 
از توافق ایران خارج شــدیم و حاال آن کشــور 
دارد از هــم می پاشــد.«ترامپ در ادامه بدون 
ارائه مستنداتی ادعا کرد: »شاید با آنها به توافق 
جدید دست پیدا کنیم که توافق بهتری خواهد 
بود ولی ایران دارد از هم می پاشــد. وقتی من 
روی کار آمدم، مسئله این بود که چه وقتی کل 
خاورمیانه را می گیرنــد. حاال فقط می خواهند 

روی کار بمانند.«

دیپلمات ارشد آمریکایی:
 نمی توانیم ایران را

 به زور از سوریه خارج کنیم
نماینده ویــژه آمریکا در امور ســوریه اعالم 
کرد که واشــنگتن هرگز ایران را بــا زور به 
خروج از ســوریه مجبور نخواهد کرد.»جیمز 
جفری« نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، 
در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک گفت: 
»ما هرگز ایرانی ها را به خروج از سوریه مجبور 
نخواهیم کــرد؛ ما نمی توانیم آنهــا را مجبور 
کنیم. معتقدم که روس ها نیز نمی توانند آنها 
را به خروج از سوریه مجبور کنند. زیرا مجبور 
کردن باعث می شود که به اقدام نظامی متوسل 
شــویم، در حالی که این امر در گرو فشارهای 
سیاسی است.«وی خاطرنشان کرد که آمریکا 
تالش می کند خروج نیروهای ایرانی از سوریه 
را به عنوان پیش شرطی در مشارکت واشنگتن 

در امر بازسازی سوریه مطرح کند.

معصومه ابتکار
معاون رییس جمهور: 

نماینده مردم شــیراز با اشــاره به بازداشت مهدی 
حاجتی، عضو شورای شهر شــیراز که مدعی است 
در پی اظهار نظرش راجع به پیگیری بازداشــت دو 
شخص بهائی انجام شده اســت، گفت: نباید اظهار 
نظر یک عضو شورای شــهر باعث چنین واکنشی 
شود. این کار در وضعیت فعلی نگران کننده و موجب 
تشویش اذهان عمومی اســت. ما باید در برخوردها 
عدالت و درایت را لحاظ کنیم. بهرام پارسایی اضافه 
کرد: متاسفانه بعضا با یک جرم مشهود مثل تخریب 
اماکن میراثی و اماکن ملی که در شیراز اتفاق می افتد، 
برخورد نمی شود؛ اما یک عضو شورای شهر به خاطر 
یک توئیت بازداشت می شــود که این به نفع منافع 
ملی و انسجام کشور نیســت. قطعا نمی توان دفاع 
عضو شورای شهر از حقوق شهروندی چند شهروند 
را به حساب حمایت او از یک فرقه دانست. پارسایی با 
تاکید بر این که نباید با یک اظهار نظر چنین برخورد 
قضائی شود، مدعی  شــد: آقای حاجتی در شورای 
شهر پیگیر تخریب اماکن میراثی بوده و به خاطر این 

پیگیری نیز چند بار تهدید شده بود.

بازداشت عضو شورای شهر 
شیراز به نفع منافع ملی نیست

نماینده مردم شیراز:

کافه سیاست

 تردستی های » بنیامین «6ساله از
 سرزمین های اشغالی!

پیشنهاد سردبیر:

معاون رییس جمهور گفت: مســئوالن مدام در 
بین مردم هســتند و صدای مردم را می شنوند. 
خود من در سفرهای استانی بین مردم هستم، از 
نزدیک مسائل را می شنوم و مشکالت را می بینیم.

ابتکار درباره انتقادات به بی حسی دولت نسبت به 
گرانی ها گفت: خیر، این طور نیست، دولت برنامه 
دارد؛ البته اعتراض حق مردم است. یقینا مردم با 
سختی های خیلی زیادی مواجه هستند؛ اما دولت 
همه تالش خود را برای مقابلــه با روند تورمی و 
گرانی انجام داده و می دهد که بعضا نیز این تالش 
ها موفق بوده اســت. وی ادامه داد: تالش دولت 
باعث شده تورم و آسیب هایی که قرار بود در سال 
۹۲ اتفاق بیفتد، ۵ سالی فرصت برای مردم ایران 
باشد و دیدیم در این مدت چقدر رشد، پیشرفت 
و اتفاقات خــوب رخ داد. فکر می کنم دولت باید 
بیشــتر تالش کند همه نیز این را می دانند و 

هیچ کس بی تفاوت نشده است.

 مسئوالن صدای مردم 
را می شنوند

 سرلشکر باقری 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح: 

نماینده مردم رامهرمز در مجلس گفت: ســخنان 
عزتمندانه دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل در کنار توانمندی های موشکی و نظامی ایران، 
حاوی این پیام به کشــورهای استکباری است که 
ایران کشور مستقلی است که می تواند از منافع اش 
در برابــر هر متجــاوز زورگویی دفــاع کند.اقبال 
محمدیان درباره سخنرانی رییس جمهور در مجمع 
عمومی سازمان ملل و دستاوردهای این سفر گفت: 
ســخنان رییس جمهور و مجموعه گفت وگوهای 
دو و چند جانبه و مالقات ها و نشســت های خبری 
ایشان و وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل، اقدامی منطقی و توام با عقالنیت، 

هوشمندی و تدبیر بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، پرستیژ و ارزش 
سخنان رییس جمهور کشورمان در مقابل سخنان 
مسخره رییس جمهور آمریکا را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: ســخنان دکتر روحانی در مجمع عمومی 
ســازمان ملل توجه حاضران در مجمع عمومی را 

به خود جلب کرد.

سخنان رییس جمهور 
هوشمندانه و عزتمندانه بود

نماینده رامهرمز: 

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
»برای اداره کشور باید به سازوکار دفاع مقدس 
باز گردیم« ،گفت: اگر انتظار داریم که آمریکا، 
اروپا یا هر کس دیگری که سر میز ممکن است 
هنگام خوردن قهوه، لبخندی هم به ما بزنند، 
مشکالت ما را حل کنند، اشــتباه می کنیم و 
اگر دیر به این اشتباه پی ببریم فرصت جبران 

را نداریم.
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری با بیان 
اینکه »ما در دفاع مقدس، سیم خاردار و گونی 
برای ساختن ســنگر نداشــتیم، اما مقاومت 
کردیم و پیروز شدیم«، عنوان کرد: در مقاطعی 
از دفاع مقدس به مردم اعالم می شد که برای 
ساختن ســنگر در جبهه ها، گونی های شکر و 
برنج خود را به جبهه برســانند. ما با این گونه 
مشــکالت و کمبود امکانات دست و پنجه نرم 

می کردیم .

برای اداره کشور باید به 
سازوکار دفاع مقدس برگردیم

پیشخوان

بین الملل

شهردار تهران می ماند

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در جریان نشستی در نیویورک 
به شدت از ایران انتقاد کرده و گفته »ایران هیچ نقشی در جهان عرب 
ندارد، جز اینکه از آن خارج شود.«بخش مهمی از نشست عادل الجبیر 
در جلسه اندیشکده »شــورای روابط خارجی« در نیویورک، در روز 
چهارم مهر ماه، به ایران اختصاص داشت.جبیر گفته است: »به خاطر 
بازگشت تحریم ها، ایرانی ها با فشار فزاینده اقتصادی و سیاسی روبه رو 
خواهند شد«.او با اشاره به آن چه منزوی شــدن ایران در منطقه، در 

میان کشورهای اسالمی و در ســطح جهان توصیف کرده، افزوده: ما 
در برابر ایران موفق خواهیم شــد... وضعیت ایران پایدار نیست.وزیر 
خارجه عربستان در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ایران، مدعی 
شده »ایرانی ها طی ۳۵ سال گذشــته بدون وقفه در حال انجام همه 
کارهای بد هستند«. جبیر، سپس با اشاره به توافق اتمی صورت گرفته 
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، بین ایران و شش قدرت جهانی، 
اظهار کرده فعالیت و اقدامات ایران »به خصوص پس از امضای برجام، 

افزایش پیدا کرده است.«
جبیر مدعی شــده ایران به »میلیاردها دالر پول دسترسی پیدا کرده 
است.«وزیر خارجه عربستان در بخشــی از جلسه پرسش و پاسخ در 
»شــورای روابط خارجی« تلویحا گفته که با روســیه در مورد ایران 
گفت وگویی صورت نگرفته اســت: »ما با کســی برای این که با ایران 
صحبت کند، صحبت نمی کنیم. رویکرد ما این است: ایران هیچ نقشی 

در جهان عرب ندارد که ایفا کند جز اینکه از آن خارج شود«.

چهره ها

الجبیر: ایران هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز اینکه از آن خارج شود

مخالفت قاطع شورای امنیت  
با ترامپ در مسئله برجام: 

تنها در خانه

شــورای امنیت به جلسه 
محاکمه  ترامپ تبدیل شد

جهان با برجام، ترامپ در 
انزوا

مخالفان علنی ترامپ

یک عمر توهم بافی »نتانیاهو«
سال 1992: ایران تا 1997 بمب اتم می سازد

»نتانیاهو«ی ۶۵ساله از ســال ۱۹۹۲ که عضو حزب »لیکود« در »کنست« 
)پارلمان رژیم صهیونیستی( بود به اهمیت جنجال سازی درباره برنامه هسته ای 
ایران برای تحریک هیجانات منفی دیگران و ســپس پیشبرد منابع شخصی، 
حزبی، منطقه ای و بین المللی پی برد. در آن سال نتانیاهو خطاب به نمایندگان 

کنگره گفت ایران بین ۳ تا ۵ سال با ساخت بمب فاصله دارد.
سال 1995: ایران تا سال 2000 بمب می سازد

  در سال ۱۹۹۵ هنگامی که چیزی به سررسید موعد قبلی ادعای نتانیاهو برای 
دستیابی ایران به بمب هســته ای باقی نمانده بود، در کتابی به نام »مبارزه با 

تروریسم« بار دیگر نوشت ایران »سه تا پنج سال« با ساخت بمب فاصله دارد.
سال 1996: ایران به ساخت بمب خیلی نزدیک است

نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ بعد از آنکه به نخست وزیری رژیم صهیونیستی انتخاب 
شد، در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان بار دیگر  گفت: »دستیابی ایران 
به بمب هسته ای می تواند تبعات فاجعه باری داشته باشد، نه تنها برای کشور من و 
نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای کل بشریت.« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
آن سخنرانی گفت که موعد دستیابی ایران به این هدف »بسیار نزدیک« است.

سال 2009: ایران تا سال 2011 بمب می سازد
سندی از وزارت خارجه آمریکا در سایت افشاگر» ویکی لیکس« نشان می دهد 
نتانیاهو در ســال ۲۰۰۹ که نامزد انتخابات نخســت وزیری بوده به هیئتی از 
نمایندگان کنگره که به سرزمین های اشغالی ســفر کرده بودند هشدار داده 

که ایران احتماال »یک یا دو سال« با توان ساخت سالح هسته ای فاصله دارد.
سال 2009: ایران تا سال 2011 چند بمب می سازد

یک سند دیگر که مربوط به چند ماه بعد در همان سال است هم نشان می دهد 
نتانیاهو که حاال نخست وزیر اسرائیل اســت به هیئتی دیگر از سیاستمداران  
آمریکا در قدس اشــغالی می گوید که »ایران اکنون توان ســاخت یک بمب 
هسته ای را دارد«. وی در ادامه گفته که ایرانی ها »ممکن است صبر کنند و ظرف 

یک تا دو سال آینده چندین بمب بسازند«.
سال 2012 : ایران چند ماه با ساخت بمب فاصله دارد

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی طی مصاحبه هایی در ماه ها و سال های بعد با 
خبرنگاران به کرات درباره خطر قریب الوقوع بمب ایران هشدار داده است، مثال 
در سال ۲۰۱۲ در گفت وگویی غیرعلنی که رسانه های اسرائیل آن را پوشش 
دادند، گفت که ایران »چند ماه« با دستیابی به توانمندی های هسته ای ساخت 
سالح فاصله دارد. نتانیاهو در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز هم گفت ایران 

بین ۶ تا 7 ماه با ساخت بمب فاصله دارد.
سپتامبر 2012: ایران تا بهار یا تابستان 2013 بمب دارد

چند ماه بعد از این سخنرانی بود که او با ارائه کارتونی که به شدت به سخره گرفته 
شد در صحن مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران تقریبا یک سال با ساخت 
بمب فاصله دارد.نتانیاهو در این ســخنرانی در سپتامبر سال ۲۰۱۲گفت: »با 
سرعت فعلی غنی سازی، ایران تا بهار سال آینده یا حداکثر تابستان سال آینده 
غنی سازی سطح متوسط را به پایان می رساند و به سمت مرحله نهایی حرکت 
می کند. از آنجا به بعد ایران تنها چند ماه و شاید چند هفته با داشتن اورانیوم 

کافی برای اولین بمب فاصله خواهد داشت.« 

زینب ذاکر

 تردستی های » بنیامین «6ساله 
از سرزمین های اشغالی !

 به بهانه خیمه شب بازی تازه نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل؛
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کمبود سوخت شایعه است؛ مردم توجه نکنند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

مالیات بر ارزش افزوده و 
ثمرات آن

استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده ، می تواند 
به عنوان راهکاری مناســب بــرای اصالحات 
مالیاتی و باالبردن ســهم مالیات ها در تامین 

درآمدهای مالی دولت نقش مهمی ایفا کند. 
ســهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین 
سالمت و بهداشت و ایجاد امکانات رفاهی 

مردم
 مالیات بهترین منبع درآمدی است که می تواند 
هزینه های دولت را برای تامین و توسعه خدمات 
و ایجاد امکانات بهینه برای افراد جامعه فراهم 

آورد.
یکی از این موارد، توســعه خدمــات و امکانات 
درمانی است.سالمتی، بنیادی ترین نیاز بشری 
و بزرگ ترین موهبت الهی به شــمار می رود . 
برخورداری از یک زندگی سالم و با کیفیت توأم  با 
طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، 
حق تمام آحاد جامعه است که مسئولیت تامین و 

برآورده کردن آن برعهده دولت هاست .
در قانون اساسی ، ضمن تاکید بر اهمیت سالمت 
انسان ، بهداشت و درمان از جمله نیازها و حقوق 
اولیه هر شــهروندی شناخته شــده است و در 
همین راستا، دولت مکلف شده تا تمامی امکانات 
خود را جهت برقراری سالمت افراد به کار گیرد .

بر همین اســاس و با رویکرد تامین و گسترش 
فضا و تجهیزات درمانی و کاستن از هزینه های 
مربوطه ، دولت مکلف شــد که هر ســال یک 
درصد از درآمدهای مالیات بــر ارزش افزوده را 
به بهداشــت و درمان و بخش ســالمت جامعه 

اختصاص دهد.
از این رو با اختصاص اعتبار از محل افزایش یک 
درصدی مالیات ارزش افزوده فشار بخش سالمت 
روی اقشار مردم کاهش یافته و توسعه مراکز و 
امکانات درمانی نیز در سراسر کشور در دستور 

کار قرار گرفت.

بازار

تراش رومیزی

قاچاق مرغ به کشورهای 
همسایه تعادل بازار را به هم زد

طی روزهای اخیر، قیمت هــر کیلوگرم مرغ از 
حــدود 9000 تومان به حــدود 11 تا 11500 
تومان افزایش یافته اســت.رییس اتحادیه پرنده 
و ماهی با اشــاره به افزایش حدود 2 هزار تومانی 
قیمت مرغ در بازار، گفته است: دلیل این گرانی 
عدم عرضه مرغ به بازار توسط مرغداران است؛ اما 
واقعیت دیگری در حوزه مرغ و مرغداران وجود 
دارد کــه رییس اتحادیه پرنده و ماهی ســهوا یا 
عمدا به آن اشاره ای نکرده است. افزایش نرخ دالر 
طی ماه های اخیر باعث شده تا برخی مرغداران 
برای کسب سود بیشــتر اقدام به قاچاق مرغ به 
کشــورهای همســایه کنند.یکی از فعاالن این 
بخش در خصوص افزایش قیمت مرغ و دالیل آن، 
گفت: متاسفانه در برخی جاده ها عده ای اقدام به 
سد معبر خودروهای حامل مرغ کرده و باعث کند 
شدن روند عرضه مرغ به خصوص طی هفته اخیر 
شــده اند. وی تصریح کرد: مرغداران به صراحت 
می گویند دلیلی نمی بینند مرغ را با قیمت 7 تا 8 
هزار تومانی بفروشند و در عوض آن را با نرخ روز 
دالر به برخی کشورهای همسایه قاچاق می کنند 

که سود بسیار زیادی را نصیب آنها می کند.

فرانسه به دنبال تاسیس یک 
بانک مشترک با ایران است

»دامین لمپرور« ســخنگوی حزب جناح راست 
فرانســه در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک 
روسیه گفت: فرانسه باید تاســیس یک بانک به 
منظور انجام تجارت با ایران و روســیه همزمان با 
مطرح شدن ایجاد یک وسیله ویژه برای دور زدن 
تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا را بررسی کند. وی 
تصریح کرد: اگر تصمیم راه اندازی یک وســیله 
پرداخت ویژه مفید است، به طور کامل برای تقویت 
صادرات ما به کشورهایی که تحریم شده اند ناکافی 
است. پیشنهاد می دهیم که یک بانک بدون اتصال 
یا تعامل با ایاالت متحــده برای فاینانس عملیات 
های بانکی شرکت های فرانسوی در ایران و سایر 
کشورهایی که تحت تحریم هستند، به ویژه روسیه 

تاسیس شود. 

بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را 
افزایش داد

فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره را در این کشــور 25 
صدم درصد افزایش داد. نرخ بهره ای که فدرال رزرو 
تعیین کرده، بین 2 تا 2.25 درصد است. همچنین 
فدرال رزرو آمریکا، چشم انداز سیاست های مالی 
خود را  برای ســال آینده تغییر نداد. فدرال رزرو 
اعالم کرد که احتماال افزایشــی در ماه دسامبر و 
۳ افزایش دیگر در سال آینده و تنها یک افزایش 
نرخ بهره در سال 2020 صورت می گیرد. نرخ بهره 
در آمریکا حدود 8 ســال در محدوده صفر بود تا 
اینکه دو سال پیش فدرال رزرو به ریاست »جانت 
یلن«تصمیم گرفت نــرخ بهــره را افزایش دهد 
هرچند این افزایــش در محدوده 25 صدم درصد 
انجام می شود؛ اما تصمیم گرفته شد این افزایش ها 

حدود ۳ تا ۴ بار در سال اتفاق بیفتد.

پاالیشگاه های هند به خاطر 
تحریم نفتی ایران متضرر شدند

موسسه رتبه بندی »مودی« برآورد کرده است که 
تحریم های آمریکا علیه ایران عالوه بر اینکه تاثیر 
منفی در رتبه بندی پاالیشــگاه های هند خواهد 
داشت، درآمد پاالیشــگاه های هند را حدود ۴00 
تا 500 میلیــون دالر کاهش می دهد و همچنین 
آسیب پذیری این شرکت ها در برابر نوسان قیمت 
بیشتر خواهد شــد. مودی، طی یادداشتی اعالم 
کرد: با فرض قطع کامل واردات نفت هند از ایران، 
در هر بشــکه ۳ دالر متضرر خواهند شد. برآورد 
می کنیم کــه کل کاهش درآمد پاالیشــگاه های 
هند حــدود ۴00 الی 500 میلیون دالر باشــد و 
همچنین این ضرر پاالیشگاه های هند رتبه بندی 
آنها را کاهش خواهد داد. این گزارش می نویســد 
که تحریم های ایران تامین نفت پاالیشــگاه های 
هند را با مشکل مواجه خواهد کرد. هند در حال 
حاضر بزرگ ترین خریدار نفتی ایران اســت و ۳0 
درصد نفت خام خود را از آوریل تا آگوست 2018 
از ایران وارد کرده اســت در همیــن مدت زمان 
پاالیشــگاه های هند 80 درصد خوراک خود را از 
طریق دریا وارد کرده اند کــه 1۴ درصد آنها نیز از 

ایران بوده است. 

تراش رومیزی اوتلو مدل 
New Angel5-A5

 44,840
تومان

تراش رومیزی اوتللو مدل 
New Angel 5-A5

 39,500
تومان

تراش رومیزی اوتلو مدل
New Angel5-A5

 45,000
تومان

یک مقام ارشد دولت، جزئیات بسته معیشــتی خانوار که در حال 
نهایی شدن اســت را تشــریح کرد که بر اســاس آن این بسته به 
خانوارهای با درآمد زیر سه میلیون تومان درآمد تعلق می گیرد.از 
ماه های اخیر مسئوالن دولت به دنبال برنامه ریزی و ارائه مدل های 
مختلف برای جبران قدرت خرید و معیشت اقشار مختلف جامعه در 
قالب بسته حمایتی هستند. وی در مورد میزان پرداختی به خانوارها 

گفت:  به طور متوسط صد هزار تومان برای خانوار در مقاطع مختلف 
در نظر گرفته خواهد شد.

 این مقام ارشد دولت با بیان اینکه کل اعتبار پیش بینی شده برای 
افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است، 
تصریح کرد: پیش بینی این اســت که بتوان در قالب کارت خرید 
نقدی اقدام کرد و احتماال 2 تا 5 بسته معیشــتی در نظر بگیریم. 

اهداف مختلفی دنبال می شــود تا عالوه بر رونــق تولید کاالهای 
داخلی، بخشی از کاهش قدرت معیشت دهک های پایین نیز جبران 
شود. وی به جلســه اخیر با معاون اول رییس جمهور اشاره کرد و 
افزود: سناریوی احتمالی بررسی شده و مسئولیت کار بر عهده وزارت 
رفاه است. برای این منظور متوسط درآمد خانوار طی یک تا دو سال 

گذشته بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می شود.

جزئیات بسته معیشتی خانوار؛
خانوارهای زیر ۳میلیون درآمد مشمول بسته می شوند

تعییــن قیمت نــان، ماه هاســت که محل 
کشــمکش میان نانواها و مراجــع تعیین 
قیمت است. از ســویی نانواها به دلیل گرانی 
هزینه های تولید نــان از زیان ده بودن واحد 
های صنفی خود ســخن می گویند و از سوی 
دیگر بار گرانی نان به حدی بار روانی مضاعف 
به جامعــه تحمیل می کند کــه دولت هنوز 
نتوانســته زیر مجموعه های خــود را برای 
این گرانی آماده کند و چند ســالی است که 
تالش دارد تا با ترفندهایــی مانند افزایش 
 یارانه های تخصیصی به نان، قیمت ها را پایین 

نگه دارد.
 این مسئله اما طی چند ســال اخیر که نان افزایش 
قیمت نداشته، هم از کیفیت و هم از میزان کاهش 
دور ریز آن کم نکرده اســت. در حالی کــه نانواها از 
ســوی مردم به گران فروشــی، کم فروشی و پایین 
آوردن کیفیت نان ها برای ســودآوری بیشتر متهم 
می شــوند؛ اما صنف نانوایان باال رفتن هزینه های 
جانبی مانند کارگر و خمیر مایه و نیز افت محسوس 
کیفیت آردهای توزیعی دولتــی را عاملی می دانند 
که عمال موجب می شــود تا آنها نان بی کیفیت به 
دست مشتریان برسانند. در روزهای اخیر اما به نظر 
می رســد ثبات قیمت نان باالخره شکست و نان در 
تهران و برخی از شــهرهای بــزرگ افزایش قیمت 
های غیر رسمی پیدا کرده است. یک مقام مسئول 
در حوزه نان که نخواست نامش فاش شود در ارتباط 
با افزایش قیمت نان ســنگک گفت: پس از مدت ها 
تالش برای اخذ مجوز افزایــش قیمت نان باالخره 
براساس یک تصمیم جمعی بین اتاق اصناف ایران، 

اتحادیه نانوایان سنگکی و مسئوالن وزارت صنعت 
مقرر شد قیمت نان سنگکی به طور رسمی و بدون 
اعالم مصوبه از 800 بــه 1000 تومان افزایش یابد. 
این مسئله در حالی است که افزایش قیمت انواع نان 
تقریبا بدون نظارت درست در سطح شهر متغیر است 
و در آشــفته بازار پخت نان می توان همه نوع تخلف 
از گران فروشــی تا کوچک شــدن چانه های نان را 
مشاهده کرد.  اخیرا  رییس اتحادیه صنف نانوایی های 
سنتی خبر افزایش قیمت نان را رد کرده و بر اساس 
اعالم وی، قیمت ها به صورت همان مصوبه سال 96 
ثابت مانده است؛ اما مشخص نیست این هرج و مرج 

در بازار فروش نان چطور توســط مراجع ذی صالح 
توجیه می شود. از قیمت نان که بگذریم سالمت نان 
های عرضه شده توســط نانوایی ها هم  محل بحث 
اســت. پایین بودن کیفیت آردهای توزیعی دولتی 
و نبود توجیه اقتصــادی برای اســتفاده در نانوایی 
ها موجب شــده تا برخی از این واحدهای صنفی از 
ترفند هایی برای سفید کردن نان استفاده کنند. بر 
اساس اعالم مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل 
ســازمان غذا و دارو، به تازگی برخی از نانوایی های 
سنتی برای سفید کردن نان از »بالنکیت« مصرفی 
در صنعت قند استفاده می کنند.به گفته وی،  برخی 

اوقات  در بعضــی از نانوایی ها به دلیل نبود مخمرها 
و یا هزینه بــاالی آن،  به روش هــای غیرمعمولی 
 مانند اضافه کردن نمک و جوش شــیرین متوسل 
می شوند.  به نظر می رسد دولت و اتاق اصناف بیشتر 
از این نتواند در برابر  فشــارها بــرای افزایش قیمت 
نان بایســتد و به زودی قیمت نان در سراسر کشور 
افزایش می یابد. از سوی دیگر به دلیل زیان ده بودن 
واحدهای تولیدی نانوایی بسیاری از افراد فعال در این 
صنف به سمت تاسیس واحدهای آزادپز خواهند رفت 
و این مسئله دسترسی شهروندان به نان ارزان و البته 

باکیفیت را با مشکالت زیادی مواجه خواهد کرد.

خمیر می شویم!
 وقتی نان هم در برابر دالر تسلیم می شود ؛

مشکلی در تامین و توزیع سوخت جایگاه های سراسر کشور وجود ندارد و مردم از ازدحام در جایگاه ها خودداری کنند.
فضای روانی ایجاد شده ناشی از انتشار شایعاتی درباره کمبود سوخت در روزهای گذشته، سبب ازدحام  در جایگاه های 
عرضه سوخت شده است، به نحوی که مقدار فروش سوخت در برخی جایگاه های مهم در مراکز استان ها تا ۳00 درصد 
افزایش یافته است.این درحالیست که مدیران برخی مناطق شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید می کنند 
مشکلی به لحاظ تامین و عرضه فرآورده وجود ندارد و مردم از ازدحام در جایگاه های عرضه سوخت خودداری کنند.

نعمت ا... نجفی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز درباره تامین و توزیع سوخت در این منطقه گفت: هم 
اکنون هیچ مشکلی به لحاظ تامین سوخت در منطقه وجود ندارد و سوخت کافی به جایگاه های عرضه تحویل شده است. 

کمبود سوخت شایعه 
است؛ مردم توجه 

نکنند

خت
سو

  

  عکس روز

درز تصاویر جدید پورشه تایکان مدل 2020

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران اســتان اصفهان و کشور گفت: برای حل مشکالت صنف 
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین، باید مسئوالن یک تصمیم جهادی گرفته و اقدام اساسی 

انجام دهند.
احمد کریمی اظهار کرد: اول خردادماه امسال، پیشنهاد ما به دولت این بود که در این زمان الستیک 
های مورد نیاز خریداری شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و آن زمان این بهترین روش بود.
وی گفت: البته برخی از کامیونداران به دلیل نبود الستیک و قطعات زمین گیر شده اند که نمی توان 
اسم این موضوع را اعتصاب گذاشــت، برخی هم به طور کامل در حال فعالیت هستند؛ اما نمی توان 
منکر شد که برخی کامیونداران به دلیل کم توجهی ها به ویژه از دوره قبل، از کار دست کشیده و کار 
نمی کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر به عنوان یک کارشناس بگوییم که چقدر از وعده هایی که به این 
صنف داده شد به مرحله اجرا رسیده می توان گفت که بخشــی از آن به طور نسبی تحقق پیدا کرده 
اســت ولی اقدامی که اثر آن برای راننده و کامیوندار محسوس باشد، انجام نشده است.کریمی افزود: 
به عنوان مثال موضوع تعیین کرایه حمل بر اســاس تن بر کیلومتر که حدود 1۴ جلسه مورد بحث و 
نظر کارشناسی قرار گرفت، هنوز توسط وزارت راه و شهرسازی به تصویب نرسیده و اجرا نشده است.
کریمی با اعالم اینکه عمده مشکالت این صنف مربوط به تامین الستیک، روغن و قطعات است، افزود: 
البته اقداماتی نیز در این زمینه در حال انجام است.وی اضافه کرد: ارز الزم برای خرید 500 هزار حلقه 
الستیک کامیون ســنگین تامین و تعیین تکلیف وزارت صمت برای اقدام سریع در مورد واردات این 

کاالها انجام شده است..

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران استان اصفهان:

رفع مشکالت صنف کامیونداران به یک تصمیم 
جهادی نیاز دارد

 تایکان شباهت زیادی به Mission E کانسپت مدل 2015 دارد. پورشه اعالم 
کرده این خودروی چهار در، دارای شتاب صفر تا صد کمتر از 3/5 ثانیه خواهد 

بود.

رییس سازمان صمت اصفهان:
مشکل روغن مرتفع شد

رییس سازمان صمت اصفهان گفت: انتقال الستیک یارانه ای به اســتان اصفهان صورت گرفته  و بر اساس 
سهمیه در نظر گرفته شده بین کامیونداران توزیع می شود. اسرافیل احمدیه در رابطه با تخصیص الستیک به 
کامیونداران اظهار کرد: دولت سهمیه ای را برای هر استان در نظر گرفته و بر همین اساس الستیک یارانه ای 
به استان ها ارسال می شود.احمدیه خاطرنشان کرد: سهمیه الستیک یارانه ای بر اساس تقسیم بندی قبلی 10 
درصد بوده که به دستور استاندار اصفهان و با پیگیری های انجام شده، این سهمیه به ۳0 درصد افزایش یافته 
است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: مشکالت مربوط به روغن نیز مورد بررسی قرار گرفت 
و با تدابیری که اندیشیده شد این مشکل مرتفع گردید.احمدیه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین لوازم یدکی نیز 

مسئوالن در تالش هستند تا این لوازم نیز باقیمت مناسب در اختیار فعاالن این صنف قرار بگیرد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:
کاهش نرخ بیکاری در اصفهان

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار در سال های 9۳ 
تا 96 در بخش های »جمعیت فعال و غیرفعال«، »اشــتغال« و »بیکاری« پرداخته و بر اســاس این گزارش 
جمعیت بیکار شهری در این دوره زمانی نزدیک به 60 هزار نفر کاهش و جمعیت بیکار روستایی 18 هزار نفر 
افزایش داشته است.بررسی نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور نشان می دهد که در بهار 1۳97 نسبت 
به بهار 1۳96، استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، 
یزد و تهران در نرخ بیکاری افزایش محسوسی داشته اند و استان های اردبیل، گلستان، خراسان جنوبی، البرز 
و اصفهان بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشته اند. همچنین استان های گیالن )۴6.8درصد(، خراسان 

شمالی )۴6درصد( و اردبیل )۴5.7درصد( بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان های کشور دارند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 5,217,000
تومان

2,711,000 نیم سکه
تومان

1,451,000 ربع سکه
تومان

696,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

488,940
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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ابالغ رای
7/131 کالسه پرونده:325/97 ،شماره دادنامه:1153 -97/06/19 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محسن حاجی حیدری ، به نشانی: خمینی 
شهر میدان آزادی ک بانک ســپه جنب مســجد ؛ خواندگان: 1-جواد خیاط زاده نشانی: 
مجهول المکان 2-محســن لطفی نشانی: خمینی شــهر منظریه خیابان فیض االسالم 
کوچه صفار پ41 ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
محسن حاجی حیدری فرزند حسن علیه آقای 1.جواد خیاط زاده 2. محسن لطفی به خواسته 
مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره 582628 - 94/12/25 و 
861474-95/1/30  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 خواندگان 
دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان 
ثابت تشــخیص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 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 هــای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخــت تضامنی مبلغ 65/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/812/500 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 است 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف مهلت 20  
روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شهر است. م الف: 252913 مصطفی 
 زیبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )337 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

7/132 کالسه پرونده:2271/96 ،شماره دادنامه:1022 -97/06/04 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محسن حاجی حیدری ، به نشانی: خمینی 
شهر میدان آزادی ک بانک سپه جنب مسجد ؛ خواندگان: 1-افشین فرینا نشانی: مجهول 
المکان 2-محسن لطفی نشانی: خمینی شــهر هفتصدستگاه بلوار دانشجو کوچه فجر5 ، 
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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن حاج حیدری فرزند 
حسن علیه آقای 1.افشین فرینا 2. محسن لطفی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 8106972 - 96/05/10 به انضمام خسارت دادرسی 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 خواندگان 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 شوراهای 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 دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیــت خواندگان به پرداخت تضامنی 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/250/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شــاخص 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: 252914 مصطفی زیبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )333 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/133 کالسه پرونده:573/97 ،شماره دادنامه:1256 -97/06/25 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب ، به نشانی: 

خمینی شــهر بلوار امیرکبیر فرعی 85 جنب آرایشــگاه رضایی ؛ خواندگان: 1-ابراهیم 
سلیمانی اصل فرزند عبدالحمید نشانی: مجهول المکان 2-شهرام طاهری نشانی: اصفهان 
زینبیه چهارراه عاشق اصفهانی ابتدی خ الله شمالی کوچه رامین90 مغازه دوم سمت راست 
نانوایی طاهری ، 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 نادر رجبی 
پیروز فرزند حبیب علیه 1-آقای ابراهیم سلیمانی اصل 2-شهرام طاهری به خواسته مطالبه 
مبلغ 45/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 188261 - 96/07/30 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 خواندگان 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 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت تضامنی مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/562/500 
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 
اســت. م الف: 253086 مصطفی زیبائی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )346 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/135 کالسه پرونده : 101/97 حل 8ـ  شماره دادنامه: 925-  97/06/25 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شــهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: مهران هادی زاده ، نام پدر: علی محمد 
، نشانی: خمینی شهر منظریه خ سروش  خ ش یزدانپناه مجتمع مروارید ، خوانده : نام و نام 
خانوادگی:میالد مهری ، نام پدر: محمدحسین، نشانی مجهول المکان ؛ موضوع: مطالبه 
وجه چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای مهران هادی 
زاده فرزند علی محمد به طرفیت خوانده میالد مهدی فرزند محمدحسین به خواسته مطالبه 
مبلغ 31/400/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره 315516-96/07/01 عهده 
بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده می باشد و 
اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده است دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحــات و الحاقات بعدی و مواد 522-519 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون و چهارصد هزار ریال 
با احتساب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 395/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی خمینی شهر می باشــد. م الف: 253467 سجاد پاکدل نیا قاضی شورای حل 

اختالف شعبه هشتم خمینی شهر )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/134 کالسه پرونده:227/97 ،شماره دادنامه:1182 -97/06/20 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب ، به نشانی: 
خمینی شهر بلوار امیرکبیر فرعی 85 جنب آرایشــگاه رضایی ؛ خوانده: راضیه ذوالفقاری 
فرزند رضا نشانی: مجهول المکان ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز فرزند حبیب علیه خانم راضیه ذوالفقاری فرزند رضا 
به خواسته مطالبه مبلغ 58/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 926614 - 

95/05/20 و 926615- 96/6/20 به انضمام خسارت دادرسی 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 اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از 
ناحیه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین 
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد 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 دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/725/000 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 است 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف مهلت 20  
روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شهر است. م الف: 253088 مصطفی 
 زیبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )327 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت 

7/136 شماره: 970720671729015  ، تاریخ: 1397/07/02 آقای علیرضا عمادی فرزند 
رحیم به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت بیست و سه و یک هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره  325 باقیمانده فرعی از 107 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که به پالک 2428 فرعی تبدیل و استاندارد سازی گردیده است که در دفتر 367 
صفحه 89 به شماره ثبت 80677 امالک به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
قباًل به موجب سند 28176 مورخ 14 اردیبهشت ماه 1389 دفترخانه 129 اصفهان به غیر 
واگذار نموده و به موجب استناد نامه 9609973633100262 مورخ 17 مرداد 1391 دادگاه 
حقوقی خمینی شــهر در اجرای ماده 71 قانون دوباره به مالکیت خانم جهان جعفری پور 
درآمده است و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده است. و 
معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند 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 سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 254464 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )284 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

7/122  خانم زهره دشت بزرگی دارای شناسنامه شماره 90 به شرح دادخواست به کالسه 
905/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعباس دشت بزرگی به شناسنامه 9937 در تاریخ 97/5/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره دشت بزرگی، ش.ش 
90 همسر متوفی 2- مهران دشت بزرگی به شماره ملی 1740217772 فرزند ذکور متوفی 
3- سمیرا دشت بزرگی، به شماره ملی 1741503833 و 4- سحر دشت بزرگی با شماره 
ملی 1742738214 فرزندان اناث متوفی می باشــند و متوفی به غیــر از ورثه فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 255590 احمدی 

قاضی شعبه شورای حل اختالف تیران )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/116  آقای عزیز آرین دارای شناســنامه شماره 2390 به شــرح دادخواست به کالسه  
351/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مریم کمرانیان زاده به شناسنامه 100 در تاریخ 97/4/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دوپسر و یک دختر و یک همسر 

دائمی و مادر متوفی که عبارتند از: 1- رشید آرین به شماره شناسنامه 1180032081 متولد 
70/5/19 فرزند متوفی 2- زهرا آرین به شماره شناســنامه 288 متولد 65/12/16 فرزند 
متوفی 3- محمد آرین به شــماره شناســنامه 50 متولد 64/4/23 فرزند متوفی 4- عزیز 
آرین به شماره شناسنامه 2390 متولد 37/1/10 همسر متوفی 5- کوکب زینالی نسرانی 
به شماره شناسنامه 118 متولد 1307/2/20 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 255694 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/118 شماره ابالغنامه: 9710106805502541 شماره پرونده: 9709986805500637 
شماره بایگانی شعبه: 970641 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حمزه بیرانوند فرزند ماشاءاله، خواهان بانک ملت دادخواســتی به طرفیت  خوانده حمزه 
بیرانوند به خواســته 80/000/000  مطرح که به این شــعبه ) اصفهــان مجتمع جنوب 
بهارستان انتهای خ الفت باالتر از ساختمان عمران ساختمان دادسرای عمومی و انقالب( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986805500637 شعبه 55 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/10 ساعت 9/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف:255815 شعبه 55 حقوقی مجتمع شماره 

4 شورای حل اختالف اصفهان ) 158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي ودادخواست ضمائم

7/124 خواهان : آقاي مسعودترابي فرزند عبداله دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي مهدي 
والیتي وغیره به خواســته الزام به انتقال سندرســمي مبني بروکالتنامه به انضمام مطلق 
خسارات اعم ازهزینه دادرسي ، حق الوکاله وکیل وهمچنین خسارات ناشي ازانجام عدم 
تعهد وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983648200052 
شماره بایگاني 970053 شــعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 26 / 08 / 1397 ساعت 00 : 09 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشارآگهي مي شود تاخوانده ظرف یکماه 
ازتاریخ انتشــارآگهي به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــاني کامل خودنسخه ثاني 
 دادخواســت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد.
م الف:255743 وحیدجاهي منشي شــعبة 3 دادگاه حقوقي شهرستان شهرضا )136 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای 

7/130 کالسه پرونده:1256/96 ،شماره دادنامه:885 -97/06/24 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
8 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: اکبر پریشــانی فرزند حیدرعلی ، به نشانی: 
منظریه خ یزدانپناه غربی بازارچه روبروی بازارچه پ2؛ خوانده: اکرم فرخندی فرزند آقاگل ، 
خواسته: مطالبه ، 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 شــورا: خواسته آقای اکبر پریشانی فرزند 
حیدرعلی که به طرفیت خانم اکرم فرخندی فرزند آقاگل مطرح گردیده است تقاضای الزام 
خوانده به پرداخت اجور معوقه یک باب منزل مسکونی به همراه خسارات دادرسی می باشد 
لذا شورا با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مســتندات آن خواسته خواهان را موجه 
تشخیص و مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 33/600/000 ریال بابت اجورمعوقه و پرداخت 500/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تمبر ابطالی در حق خواهان می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهای 
عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 251913 سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه 

هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر  )212 کلمه، 2 کادر(

سه برداشت از آسیب هایی که دانش آموزان را تهدید می کند

سیگار کشیدن در میان دانش آموزان
در سال های گذشته معاون وزیر بهداشــت اعالم کرده بود که 51 درصد دانش آموزان تهرانی قلیان و 31 درصد آن ها سیگار می کشــند. این آمار چندان با مشاهدات و تجربه های دیداری تک تک ما تفاوتی 
ندارد. چراکه کوچه پس کوچه های مدارس پس از تعطیلی، سفره خانه ها، مهمانی های دخترانه و پسرانه و جمع شــدن های نوجوانان، در خیلی از موارد ردی از قلیان و سیگار به جا می گذارد.یکی از اصلی 
ترین هشدارهایی که داده می شد این است که سن استعمال دخانیات به شدت در ایران کاهش یافته است. بر اساس آمار سن مصرف دخانیات در دانش آموزان به 13 سال رسیده که این موضوع خطرناک است 
همچنین 30 تا 35 درصد دختران دبیرستانی و دانشجویان تجربه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسرها به 55 درصد می رسد. آنچه این هشدارهای را جدی می کند شیوع استعمال دخانیات در میان نوجوانان 
دختر است.اخیرا مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرده است که  در ســال های 13۹۴ و 13۹5، حدود 11 درصد دانش آموزان در ایران تجربه مصرف سیگار داشته اند.

تحقیقات نشان داده است شایع ترین سن استعمال اولین نخ سیگار بین 13 تا 1۹ سالگی است؛ نوجوانان تمایل به تجربه رفتار پرخطر دارند و با وجود تبلیغات هنوز باور به این که »سیگار کشیدن نشانی از بزرگ شدن است« میان 
آنان وجود دارد. نوجوانان دوست دارند به چشم بیایند و گاه تنها راهی  که در گروه دوستی همسن و ساالن شان پذیرفته شوند و برچسب »بچه ننه بودن« نخورند، همین استعمال سیگار است. از طرفی مقاالت علمی زیادی وجود 
دارند که اثبات می کنند نوجوانانی که مادر و پدران شان مواد دخانیات استعمال می کنند، تمایل بیشتری به استفاده مواد دخانی دارند. الگوسازی با هنرپیشه ها و دیگر شخصیت های محبوب نیز در سیگاری شدن نوجوانان تاثیر 

دارد؛ مثال شخصیت کارتونی بانمک »جو کامل« سیگاری )Joe Camel(، با نفوذ به ذهن کودکان تمایل آنان را به مصرف سیگار برند )camel( در سنین بزرگسالی افزایش می دهد.

اختالالت فراگیر روانی در مدرسه ها
استرس، افسردگی و اضطراب از شایع ترین اختالالت در دوران نوجوانی هستند و عواملی همچون مسائل بیولوژیکی، نقش جنس، استرس های محیطی، محدود بودن منبع رضایت و محدودیت 
مشــارکت اجتماعی دختران را می توان از دالیل بروز این اختالالت به  شمار آورد. بیشترین مشــکل دختران دانش  آموز عدم تعامل مثبت با خانواده و معلمان است که این موضوع آ نها را از نظر 
روحی، مستعد اضطراب و افسردگی می کند. به طوری که طبق آمار حدود یک  سوم دختران دانش آموز حالتی از افسردگی را دارند که حتما باید برای درمان و همچنین پیشگیری از این معضل 
فکر اساسی شود.بر اساس اعالم آموزش و پرورش ده درصد از دانش آموزان نیاز به مشاوره و خدمات روانشناختی جدی دارند هر چند طرح»همیار مشاور« به منظور ارتقای سالمت روان، کنترل 

و پیشگیری از رفتارهای پر خطردانش آموزان با تکیه بر سند تحول بنیادین در مدارس اجرا شده؛ اما هنوز مشکالت روانی در میان جامعه آماری دانش آموزان باالست. این مسئله به خصوص با زیاد شدن آمار مرتبط با طالق 
و خشونت های خانوادگی در ایران بیشتر هم شده است و البته مسئله نگران کننده تر اینکه بسیاری از خانواده ها نسبت به آسیب های روحی فرزندان خود اطالعات درستی در دست ندارند همچنین کمبود مشاوران در 
مدارس نیز به این بحران افزوده است. بسیاری از مشکالت روحی و روانی دانش آموزان اگر چه ریشه در خانواده و تربیت های پیش از سنین مدرسه دارد؛ اما در سال های اخیر عواملی مانند فیزیک مدرسه  و پرسنلي که در 

مدرسه مشغول ارائه خدمات هستند، محتوا و برنامه هاي آموزشي همه و همه در میزان باال رفتن این اختالالت موثر بوده است.

دنیای گســترده امروز محیط چندان امنی برای بچه ها و دانش آموزان نیست و به 
همین دلیل همواره تهدیدات جدی در کمین آنهاســت، این مســئله همچنین از 
آن جهت جدی تر است که سوء تغذیه و آســیب های گسترده اجتماعی از جمله 

اعتیاد چند ســالی اســت که به عنوان خطرات عمده در جامعه مطرح می شود. 
سوء تغذیه، اســتعمال مواد مخدر و مشــکالت روان شناســی و روانپزشکی از 
جمله اصلی ترین تهدیداتی اســت که هم آموزش و پرورش و هــم والدین باید 
 نسبت به آن هوشیارانه برخورد کنند و نســبت به رفع آن احتمام زیادی داشته

 باشند. 

پریسا سعادت

 سوء تغذیه در دانش آموزان
 جدی است

سوء تغذیه مورد نظر در این گزارش تنها نخوردن غذا 
و فقر دسترسی به مواد خوردنی نیست، بلکه نداشتن 
تغذیه درست و صحیح است که موجب ایجاد مشکالت 
جســمی و حرکتی در میان دانش آموزان می شــود. 
فقر آهن و کلســیم در میان نوجوانان 11 تا 15 سال 
به شدت جدی است، این مســئله را می توان از خالل 
آمار ارائه شــده از سوی وزارت بهداشــت و درمان نیز 
دریافت. مشاهده برخی از اختالالت مانند کوتاه قدی و 
یا بلوغ زودرس در بسیاری از موارد ناشی از عدم تغذیه 
نادرست است؛ چاقی  اولین و مهم ترین عارضه ای است 
که دانش آموزان را درگیر عوارضی مانند بلوغ زودرس 
می کند. اخیرا اعالم شده بخش قابل توجهی از دانش 
آموزان صبحانه مصــرف نمی کنند و عمــال تغذیه با 
لبنیات از سبد خانوار آنها حذف شده است. این مسائل 
در نهایت عوارضی مانند فقر حرکتی و استخوانی و نیز 
مشکالت چشمی را در میان آنها در پی خواهد داشت. 
ارائه خوراکی های مضر در بوفه های مدارس نیز تهدید 
دیگری است که متاسفانه با عدم نظارت های کافی در 
سال های اخیر به محلی برای فروش اقالم زیان رسانی 

مانند چیپــس و پفک تبدیل 
شده است.
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تخفیف در ایمنی معنا ندارد

پیشنهاد سردبیر:

تخفیف در ایمنی معنا ندارد
 مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان در گفت و گوی اختصاصی با »زاینده رود«:

تحدید حدود اختصاصی
7/114 شــماره: 26031649-97/7/1 نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای شــماره 
13960302026021498 مورخه 96/12/12 هیــات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ششــدانگ یکباب خانه تحت پالک شماره 
15182/14319 مفروز و مجــزی از اصلی مذکور واقع در بخش پنــج ثبت اصفهان در 
مالکیت علی سعادت فرزند ابولفضل نسبت به ششدانگ مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد. لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 97/7/28 ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم

 می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند  و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد.  م الف:257353 ایروانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 

شمال اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

7/115 شماره ابالغنامه: 9710103741301589 شماره پرونده: 9709983741300008 
شماره بایگانی شــعبه: 970009  موضوع پرونده کالسه 970009 شــعبه دوم دادیاری 
دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان فریدونشهر بدینوســیله به آقای محسن عرب 
فرزند عثمــان ابالغ می گــردد ظرف یک مــاه از تاریخ نشــر آگهی به عنــوان متهم 
 در پرونده فوق حســب شــکایت آقای رضا اســدی فرزند غالم محمد حاضر شــوید.  
م الف:254937 شعبه دوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان فریدون 

شهر)68 کلمه، 1 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

7/117  شــماره صادره: 1397/42/520824-1397/6/25 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 252 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
صفحه 88 دفتر 91 امالک به شماره ثبت 10433 به نام آقای حاج کریم ایمانی ثبت و سند 
مالکیت صادر شده است و به موجب ســند انتقال 51435 مورخ 1343/07/22 دفترخانه 
اسناد رسمی 4 اصفهان تمامت نیم دانگ مشاع آن به خانم قدسی فتاحی و به موجب سند 
انتقال 27721 مورخ 1344/04/22 دفترخانه 71 اصفهان تمامت نیم دانگ مشاع آن به نام 
صدیقه کشاورز انتقال قطعی گردیده است و سپس تمامت ششدانگ از طرف نامبردگان 
به موجب سند انتقال 60684 مورخ 1352/01/19 دفترخانه 64 اصفهان به شرکت گروه 
آموزشی پدیده علم با مسوولیت محدود انتقال قطعی گردیده است و به موجب سند انتقال 
67054 مورخ 1354/02/15 دفترخانه 64 اصفهان به اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان انتقال قطعی گردیده است لذا نظر به اینکه اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان 
اصفهان به موجب نامه شماره 2/8788 مورخ 1397/04/19 منضم به گواهی بند )د( ماده 
26 آیین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 هیات وزیران تقاضای صدور سند مالکیت 
تک برگ به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش- اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان را نموده و ضمن آن اعالم داشته است که سند مالکیت 
دفترچه ای مربوطه در مخزن اسناد مالکیت موجود نمی باشد لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند 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 خواهد شــد. م الف: 255292 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )347 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/119 شماره ابالغنامه: 9710106805502538 شماره پرونده: 9709986805500641 
شماره بایگانی شعبه: 970645 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حمزه بیرانوند فرزند ماشاءاله، خواهان بانک ملت دادخواســتی به طرفیت خوانده حمزه 
بیرانوند به خواســته 105/700/000  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان مجتمع جنوب 
بهارستان انتهای خ الفت باالتر از ساختمان عمران ساختمان دادسرای عمومی و انقالب( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986805500641 شعبه 55 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/10 ساعت 10 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م الف:255813 شــعبه 
 55 حقوقــی مجتمــع شــماره 4 شــورای حــل اختــالف اصفهــان ) 158 کلمــه، 

2 کادر(
مزایده اموال منقول

7/120 اجرای احــکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظــر دارد جلســه مزایده ای در 
 خصوص پرونــده اجرایی کالســه 960028ج/ اول له زهرا کیوانداریــان و علیه مهدی
 پور حیدر شــیرازی مبنی بــر مطالبه مبلــغ 368/568/579 ریال محکــوم به و هزینه 
های اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در تاریــخ 97/7/22 ســاعت 12/30 صبح 
در محل اجــرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفی که توســط کارشــناس رسمی دادگســتری به شــرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصــون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگــزار نماید. طالبیــن خرید می 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی شــاهپور جدید خیابان مشیرالدوله 
روبروی مخابرات فروشــگاه پور حیدر نــزد حافظ امــوال محمد خدایــی مراجعه و از 
اموال بازدیــد و در روز مزایده بــا همراه داشــتن 10 درصد بها به صــورت نقد یا چک 
 تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند.
 پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفــت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد و 
مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. لیست اموال مزایده: 1- میل سوپاپ استوک آکسوری اصلی با دنده، تعداد:1، قیمت 
واحد: 10/000/000 و قیمت کل: 10/000/000 ، 2- بلبرینگ 12/08346 ، تعداد:17 ، 
قیمت واحد: 1/000/000 و قیمت کل: 17/000/000، 3- کمک جلو آکسور 8076015، 
تعداد: 3، قیمت واحد: 1/800/000 و قیمت کل: 5/400/000، 4- شــفت زیر گیربکس 
با بلبرینگ و کلیه دنده ها اســتوک )آکســوری(، تعداد: 1، قیمت واحد: 20/000/000 و 
قیمت کل: 20/000/000، 5- کمک عقب آکســور 80486014، تعداد: 7، قیمت واحد: 
 1/800/000 و قیمت کل: 12/600/000، 6- کمک زیر اتاق آکسوری 313763، تعداد: 5، 
قیمت واحد: 2/000/000 و قیمــت کل: 10/000/000، 7- شــاتون اصلی، تعداد: 11، 
قیمت واحــد: 1/500/000 و قیمــت کل: 16/500/000، 8- پمپ باد کامل اســتوک 
آکســوری، تعداد:1، قیمت واحد: 10/000/000 و قیمــت کل: 10/000/000، 9- بوش 
موتور: تعــداد 6، قیمت واحــد: 500/000 و قیمت کل: 3/000/000 ، 10- سرســیلندر 
پمپ باد ترک، تعــداد:2، قیمت واحــد: 1/500/000 و قیمــت کل: 3/000/000 ،11- 
شــافت اویل پمــپ و درب )ایرانی(، تعــداد: 5، قیمــت واحــد: 1/100/000 و قیمت 
کل: 5/500/000، 12- رینــگ موتور آکســور، تعــداد: 12، قیمت واحــد: 500/000 
و قیمــت کل: 6/000/000، 13- واتــر پمپ کامل )چینی( آکســور، تعــداد:1، قیمت 
 واحد: 2/000/000 و قیمت کل: 2/000/000، 14- ســوپاپ دود و هوا کامل آکســور، 
تعداد: یکدســت، قیمت واحــد: 1/200/000 و قیمت کل: 1/200/000، 15- ســوپاپ 
ســاعتی و فیلتر خشــک کن کامل چینی، تعداد:1، قیمت واحــد: 3/000/000 و قیمت 
کل: 3/000/000، جمع کل: 125/200/000 )یکصد و بیســت و پنج میلیون و دویست 
 هزار ریال(.  م الف:255814 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان )440 کلمه، 

4 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
7/121 شماره درخواست: 9710463630400017 شماره پرونده: 9409983630100166 
شماره بایگانی شعبه: 940098 به موجب اجرائیه کالسه 940098 اجرائی در اجرای احکام 
حقوقی دادگستری تیران و کرون محکوم له آقای علی اکبر کرمی هومانی فرزند نصراله 
محکوم علیه آقای احمد ســلطانی فرزند عباس، مبنی بر فروش سه دانگ مشاع عرصه و 
اعیان پالک ثبتی 2315 فرعی از 65 اصلی که توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است سه دانگ مشاع عرصه و 
اعیان پالک ثبتی 2315 فرعی از 65 اصلی به مالکیت احمد سلطانی به آدرس تیران بلوار 
امام رضا )ع( نبش کوچه بعثت پالک 28 کدپستی 8531943651، مسکونی، ششدانگ 
پالک دارای دو سند سه دانگ مشاعی می باشد. مشخصات ملک: نوساز همکف )پارکینگ 
و انباری( نازک کاری انجام شده طبقه اول در حد ســفت کاری)تا مرحله گچ و خاک اجرا 
شده( و طبقه دوم کامل، متراژ عرصه حدود 262/46 متر مربع، متراژ اعیان حدود 189/64 
متر مربع همکف و حدود 189/64 متر مربع طبقه اول و حدود 189/64 متر مربع طبقه دوم 
و حدود 20 متر مربع اطاق روی بام، دارای پروانه ساختمانی و عدم پایان ساخت، نما اجرا 
نشده، دارای پارکینگ، نوع اسکلت: نوساز سه طبقه، اسکلت بتنی با سقف تیرچه و بلوک، 
پارکینگ و قسمت انباری کف موزاییک و دیوار ســرامیک، حیاط فاقد کف سازی و نما، 
اسکلت سازه ای آسانسور اجرا شده ولی اتاقک و تجهیزات آن نصب نشده، طبقه اول در حد 
سفت کاری و گچ و خاک اجرا شده، راه پله اجرا شده با سنگ و دیوارها سرامیک نرده استیلی، 
طبقه دوم هال کف موزاییک و دیوارها کاغذ دیواری، آشپزخانه کف سرامیک دیوار کاشی 
و دارای ارک و اوپن، اجرای کناف در سقف، سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک، پشت بام 
کف موزاییک و قسمت جانپناه با پالستر سیمان سفید، اطاق روی بام کف موزاییک و دیوار 
قرنیز و گچ، کانال کولر نصب شده و طبقه دوم اسپیلت، دارای امتیازات آب و برق و گاز، با 
توجه به مطالب فوق و ارزش سه دانگ مشــاع عرصه و اعیان ملک موصوف با احتسابات 
انشــعابات مربوطه معادل 2/960/390/000 ریال معادل دویست و نودو شش میلیون و 
سی و نه هزار تومان ارزیابی گردیده است. مقرر گردید ملک موصوف روز سه شنبه مورخ 
97/7/24 ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده  درصد اولیــه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.  م الف:255587 
اجرای احکام  شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری تیران و کرون )478 کلمه، 5 کادر(

ابالغ راي
7/96 شماره دادنامه: 9709970352200940 شماره پرونده: 9609980352200561 
شماره بایگاني شعبه: 960589 خواهان: آقای حســن نوری فرزند احمد به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ معراج ک عمار بن بست میثم پ 83، خوانده: آقای منصور مختاری 
فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، 4- تامین خواسته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
حسن نوری فرزند احمد به طرفیت آقای منصور مختاری فرزند اسداله به خواسته مطالبه 
مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه چک به شماره 776944 مورخه 96/5/24 عهده بانک 
صادرات شعبه ایذه به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه وی دفاع موثر و دلیلی و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش 
به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 331-306-305-303-199-198-
336-502-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک 
و استفســاریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/892/197 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و مبلغ 33/000/000 
ریال بابت مابقی هزینه دادرســی در حق دولت صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف بیست 
 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. 
م الف:247830 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( 

)323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

7/95 شماره دادنامه: 9709970351300778 شماره پرونده: 9609980351301222 
شماره بایگاني شــعبه: 961405 خواهان: بانک مهر اقتصاد سهامي عام به مدیریت آقاي 
علیرضا زماني با وکالت خانم هاجر الســادات رضویان فرزند ســید علي به نشاني استان 
اصفهان شهرســتان نجف آباد امام جنب داروخانه دکتر رســتمي، خواندگان: 1- آقاي 
مصطفي کریمي به نشاني مجهول المکان 2- آقاي حسنعلي کاظمي جروکاني فرزند اکبر 
به نشاني اصفهان خ آتشگاه محله امت کوچه شهید باقر موسوي کدپستي 8193697966 
کدملي 1292266041، 3- آقاي ســیروس معیني مقدم فرزند مصطفي به نشاني استان 
اصفهان شهر اصفهان خ آتشگاه خ بهشت محله بوستان جنب بسیج مالک اشتر کدپستي 
8188685991،  خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت دادرسي، راي دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
هاجر السادات رضویان به طرفیت 1- آقاي سیروس معیني مقدم فرزند مصطفي 2- آقاي 
حسنعلي کاظمي جروکاني فرزند اکبر 3- آقاي مصطفي کریمي به خواسته مطالبه یک فقره 
چک به مبلغ 282/636/445 ریال به شماره 101876 به سررسید 96/6/26 بانک انصار 
شعبه نجف اشرف اصفهان به انضمام خسارات دادرسي، حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر 
تادیه لغایت اجراي حکم، با مالحظه متن دادخواست تقدیمي و اظهارات خواهان/ وکیل 
خواهان مبني بر اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده چک و خواندگان ردیف هاي دوم و 
سوم بعنوان ضامن بوده که به دلیل عدم پردخت اقساط خود چک مذکور وصول نشده است 
و خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگي حاضر شــده است و اظهار داشته که ضامن خوانده 
ردیف اول شده است و سایر خواندگان حاضر نمي باشــند لذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مستند به مواد 515، 198، 
522 قانون آیین دادرســي مدني مصوب 1379 و تبصره الحاقي بــه ماده دو قانون چک 
مصوب 1355 با اصالحات بعدي و نظریه مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، خواندگان را متضامنا به پرداخت 282/636/445 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
10/104/276 ریال بابت خسارات دادرسي و مبلغ 7/983/275 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوي و همچنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجراي حکم 
محکوم مي نماید راي صادره نسبت به خواندگان ردیف هاي اول و دوم حضوري و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان و 
نسبت به خوانده ردیف سوم غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
این دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مي باشد. م الف:247846 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

اصفهان )418 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/157 ابالغ وقت رسیدگي به آقاي عیســي نصیري فرزند سوارعلي، آقاي عبدالحسین 
ابراهیمي شکایتي به طرفیت شما مبني برایرادضرب وجرح عمدي مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9609983648600263 بشماره بایگاني 970466 شعبه 
101 دادگاه کیفري دوشهرستان شهرضا ) 101 جزایي سابق ( ثبت ووقت رسیدگي مورخ 
17 / 9 / 1397 ســاعت 30 : 10 صبح تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشــارآگهي مي شود تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتشــارآگهي به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــاني کامل خودنسخه ثاني 
 دادخواســت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد. 
 م الف: 256392  مرتضي امیرزاده شــعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرضا 

) 101 جزایي سابق ( )130 کلمه، 1 کادر(

»آتش نشانی« شاید یکی از حســاس ترین و مهم ترین و البته بی ادعا ترین 
ارگان های شهری باشد که نه تنها امنیت و ســامت مردم در گرو عملکرد 
درست و تفکرات فراسازمانی این نهاد است بلکه چشم انداز آینده شهری نیز 
به نوعی به جهت گیری های ایمنی آن و البته مدیران ارشدش وابسته است. 
پس از حادثه پاسکو در تهران بود که در بسیاری از کان شهرها تصمیماتی 
برای باال بردن میزان ایمنی ساختمان های مهم و مراکز تجاری گرفته شد. 

مشابه آنچه در پاسکو رخ داد می تواند برای اغلب ساختمان 
های ناایمن در شهر اصفهان که حتی فاقد کمترین وسایل 
ایمنی هستند هم رخ بدهد و این مسئله نیاز به بازنگری در 
مباحث ایمنی و نگاه مدیران شهری به این مقوله را می طلبد 
به همین دلیل در آستانه روز آتش نشان طی گفت وگویی 
با محسن گابی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان، 
به بررسی چالش های ایمنی در شــهر اصفهان پرداختیم؛ 
مدیری که اگر چه از اظهار نظرها و موضع گیری های برخی 
رسانه های اصفهان دلگیر بود؛ اما با روی باز و سعه صدر به 

سواالت ما پاسخ داد.

پس از حادثه پالسکو جلسات و تصمیمات زیادی در 
زمینه ارتقای ایمنی در شهر گرفته شد، این مصوبات 

تا چه حد عملیاتی و اجرا شده و وضعیت ایمنی ساختمان های شهر 
به چه صورت است؟

اصوال وظایف آتش نشــانی به دو دسته تقسیم می شــود، بخشی مربوط به 
پیشگیری و ایمنی است که زیر مجموعه خاص خودشان را دارند که در این 
زمینه آموزش و ارتباط با اصناف اهمیت دارد و البته بخش دیگر مربوط به امداد 
و نجات می شود. در زمینه پیشگیری ما با دو دسته از ساختمان ها و اماکن روبه 
رو هستیم، در دسته اول ساختمان هایی قرار می گیرند که در زمان ساخت 
آنها استعامی از سوی آتش نشانی اخذ نشده چرا که الزام قانونی نداشته است 
که به تبع آن ســاختمان هایی داریم که در بحث ایمنی مورد تایید نیستند. 
به عنوان مثال از نظر ایمنی، پایان کار آنها دارای الزام به داشتن موارد ایمنی 
مانند پله فرار و تجهیزات آتش نشانی نیست. در خصوص برخی از این مراکز 
تجاری معموال بازدید های دوره ای از سوی سازمان و نیز توسط کارگروهی 
که در شهرداری هست اعم از شهرسازی و آتش نشانی و قسمت های مختلف 
مورد بازدید قرار می گیرند. معموال در این بازرسی ها موارد ناایمن  بررسی و 
به دادستانی ارجاع می شود تا اقدامات ضروری صورت بگیرد و اگر دستور به 
پلمپ داده شود قطعا ساختمان های نا ایمن پلمپ می شود. گروه دوم مربوط 
به ساختمان های تازه سازی است که ملزم به رعایت چک لیست های سازمان 
آتش نشانی هستند که موارد ایمنی آنها در سه مرحله بررسی می شود در نقشه 
های ابتدایی موارد ایمنی متذکر و در مرحله سفت کاری و در نهایت پایان کار 
باید تمام موارد ایمنی اجرا شود تا تاییدیه آتش نشانی صادر شود. در این میان 
معموال در دو دسته ســاختمان ها موارد ایمنی رعایت نمی شود؛ ساختمان 

هایی که از قبل ساخته شده و یا ساختمان هایی که قبل از گرفتن پایان کار 
واحد ها به فروش رسیده است که معموال این مکان ها پس از چند سال برای 
گرفتن پایان کار با مشکات زیادی روبه رو می شود چرا که مالک برای ایجاد و 
رعایت نکات ایمنی ناچار به تخریب و صرف هزینه های اضافی است.در هر دو 
صورت اما سازمان آتش نشانی مالکان را ملزم به رعایت نکات ایمنی می کند.

در حال حاضر این موارد چقدر در ساختمان ها دیده می شود؟ آیا 
موارد تخلف مانند آنچه در ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد انجام 

می شود بیشتر شده است؟
برای این موارد درصدی نمی توان مشــخص کرد. آتش نشانی معموال کاری 
به میزان تخلفات ندارد بلکه معیار برای این سازمان رعایت تمام نکات ایمنی 
است. شاید برخی از تخلفات مانند آنچه به کمیســیون ماده صد شهرداری 
ارجاع می شود پس از طی مراحلی مانند تایید ایستایی و ... به جای تخریب 
حکم جریمه صادر شود؛ اما آتش نشانی نمی تواند این کار را انجام دهد چرا 
که تخفیف در ایمنی معنا ندارد و چشم پوشی در تخفیف این موارد  صد در 
صد منجر به ایجاد حادثه می شود؛بنابراین  نمی توانیم هیچ اغماضی در آن 

انجام دهیم .
آیا تا به حال مراکز مهم تجار ی و اداری اصفهان از سوی آتش نشانی 
ناایمن شناخته شده و یا تا به حال موردی از حکم پلمپ وجود داشته 

است؟

قطعا مواردی بوده است ولی وارد جزئیات آن نمی شوم.
یکی از اصلی ترین کانون های خطر بافت فرســوده است، سازمان 
آتش نشــانی چه برنامه ای برای ایمنی این قسمت از شهر در نظر 

گرفته است؟
در بافت های فرسوده مشکل اصلی این اســت که  عرض گذر ها اجازه عبور 
خودروهای آتش نشانی را نمی دهد به همین منظور در قسمت های مختلف 
شیرهای هیدرانت نصب کرده ایم که در مواقع حادثه بتوانیم از آنها استفاده 
کنیم و البته استفاده از خودرو های سبک هم می تواند در این مکان ها برای 

امداد رسانی مورد استفاده قرار بگیرد.
عالوه بر بافت فرسوده در بحث ایمنی ساختمان های قدیمی و تاریخی 
که البته تعداد آنها در اصفهان کم هم نیستند خطرات جدی وجود 
دارد، در این زمینه  آتش نشانی چه اقداماتی را انجام داده و به صورت 

کلی وضعیت ایمنی بناهای تاریخی اصفهان چگونه است؟
در اماکن تاریخی و قدیمی از نظر میراث فرهنگی نباید هیچ تغییری در ظاهر 
و بافت آن ایجاد شود، در صورتی که برای نصب سیستم های ایمنی معموال 
نیاز به تخریب و یا برخی تغییرات هست که مسلما از سوی میراث فرهنگی 
مورد تایید نیست. ما باید نشست هایی را با این سازمان داشته باشیم همان 
طور که در همه جای دنیا برای اماکنی که خاص هستند سازمان متولی آن باید 
تعریف جامع و کاملی در مورد آن بنا داشته باشد و برای تعمیرات و تغییرات 

دستور العمل های خاص وجود دارد که پان های آن در اختیار سازمان آتش 
نشانی قرار می گیرد. ضمن اینکه سازمان آتش نشانی تنها در  بحث اطفا فعال 
نیست بلکه در مبحث ایمنی هم مســئولیت دارد. به عنوان مثال در حادثه 
ای مانند ریزش در یک ســاختمان تاریخی به دلیل خوردن ستون ها توسط 
موریانه اگر فروریزشی ایجاد شود تحت مسئولیت آتش نشانی قرار می گیرد؛ 
اما به صورت کلی این مسائل باید از سوی سازمان میراث فرهنگی 
پیگیری شود؛ البته ما در صورتی که ساختمانی را ناایمن ببینیم 
 تذکر می دهیــم اما اعمال موارد ایمنــی در حیطه اختیارات ما

 نیست.
 مکان های تاریخی مانند میدان امام)ره( و بازار بزرگ از 
نظر ایمنی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، چطور باید 

ایمنی این بناها تامین شود؟
باید دید متولی این کار کیســت ما فقط تذکرات ناایمن بودن را 
می دهیم که البته به صورت متناوب تکرار می شود. در بازار  یکی 
از اصلی ترین معضاتی که وجود دارد مربوط به عرض این مکان 
و کوچه های منتهی به آن اســت که در صورت بروز حادثه قطعا 
مشکل ساز خواهد بود. ســوالی که مطرح می شود این است که 
در صورت بروز حادثه خودرو های اطفا چطور می توانند نزدیک 
بازار شــوند؟ حتی از آن هم که بگذریم با سد معبر هایی  که در 
طرفین بازار نصب شده حرکت انسانی هم بسیار مشکل است چه 
برسد به ماشــین آالت،  به همین دلیل واقعا راه کار خاصی نمی 
توان برای این مشکل انجام داد. البته برخی از کارها صورت گرفته 
است از جمله طرح های تشویقی مانند پر کردن رایگان کپسول 
های آتش نشانی و نصب شیرهای هیدرانت در تیمچه ها و نقاط 
مختلف بازار و البته  این مردم هستند که باید برای ارتقای  ایمنی این مکان ها 

با آتش نشانی همکاری کنند. 
در نهایت این سوال مطرح می شود که در صورت اجرا نکردن موارد 
ایمنی توسط کسبه برخورد و انجام راهکارهایی مانند پلمپ واحد های 
متخلف با کیست؟ به نظر می رسد در این زمینه عزم جدی و احساس 

خطری نمی شود؟
این مســئله چون موضوع خطرناکی اســت پس عزم جدی برای آن صورت 
می گیرد؛ اما فرهنگ سازی و آگاه سازی در این زمینه صورت نگرفته است.

بسیاری از مسائل نمی تواند توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعمال شود 
باید خود مردم نسبت به رعایت مسائل ایمنی حساس و محتاط باشند. یکی 
از موارد این اســت که مردم ســاختمان هایی که دارای پایان کار نیستند را 
خریداری نکنند؛ چرا که هم از نظر اقتصــادی و هم از نظر ایمنی به نفع آنان 
اســت ضمن اینکه قبل از  دریافت مجوز کســب می توانند از آتش نشانی 
استعام  کنند تا به آنها موارد ایمنی تذکر داده شــود. عاوه بر این آموزش 
و پیشــگیری نیز در دســتور کار آتش نشانی قرار گرفته اســت. مانورهایی 
که در مناطق مختلف شهر تا پیش از محرم انجام شــده یکی از راهکارهای 
 آموزشی است که این ســازمان در جهت آموزش شهروندان به اجرا گذاشته

 است.

مرضیه محب رسول
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 چرا انتقال »پوگبا« به بارسلونا 
غیر ممکن است؟

»دیلی میل« ادعا کرد که پوگبا به مورینیو گفته 
اســت که قصد پیوستن 
به بارســا را دارد؛ اما 
موندودپورتیــوو، 
رســانه نزدیک به 
باشگاه بارسلونا ادعا 
کرد کــه این انتقال 
تقریبا غیرممکن است 
و دلیل آن هم به دستمزد باالی 
پوگبا و نیز هزینه بسیار زیاد جذب او بر می گردد.

پوگبا در یونایتد ساالنه 24 میلیون یورو ناخالص 
دســتمزد می گیرد و انتقال او نیــز باالی 150 
میلیون یورو هزینه در پی خواهد داشت که حداقل 
در زمســتان برای بارســا پرداخت چنین رقمی 
غیرممکن است. بودجه بارسلونا نیز به نحوی است 
که قادر به پرداخت 24 میلیون یورو دستمزد به 
پوگبا نیست.به این ترتیب یوونتوس و حتی رئال 
می تواننــد گزینه های بعــدی پوگبا در صورت 

جدایی از یونایتد باشند.

 برابری »کوتینیو« 
با رکورد خاص مسی

هافبک برزیلی بارسلونا با گلی که در دیدار برابر 
لگانس به ثمر رســاند به 
همــراه مســی یک 
رکورد خــاص را به 
دست آورد.فیلیپ 
کوتینیو، در دیدار 
بارسلونا برابر لگانس 
توانست تک گل تیمش 
را به ثمر برســاند. این بازیکن 
برزیلی با پاس مسی از پشــت محوطه جریمه با 
شوتی سرکش موفق به گلزنی شد.از فصل گذشته 
این نهمین گلی است که کوتینیو با شوت زنی از 
پشت محوطه جریمه به ثمر می رساند.او به همراه 
مســی تنها بازیکنان در 5 لیــگ معتبر اروپایی 

هستند که موفق شده اند از پشت محوطه 
جریمــه ۹ بار با شــوت گلزنی کنند.
بارســلونا با وجود این گل زیبایی که 
2 بر کوتینیو به ثمر رساند در نهایت با نتیجه 

یک تن به شکست داد؛ اما همچنان با 1۳ امتیاز 
در صدر قرار دارد.

»رمزی« به زودی از آرسنال 
جدا خواهد شد

نشریه میرر مدعی شــد که آرون رمزی، هافبک 
آرسنال قصد دارد به زودی 
این تیم را ترک کند.
رمزی در تابستان 
بازیکن آزاد خواهد 
بود و قراردادش با 
آرسنال به اتمام می  
رســد و از مــاه ژانویه 
می تواند آزادانه با دیگر باشگاه ها 
وارد مذاکره شود. باشگاه آرسنال تمایل بسیاری 
داشــت که ســتاره ولزی را حفظ کنــد و گفته 
می شود که مذاکراتی بین دو طرف انجام شد ولی 
هنوز توافقی صورت نگرفته است.در طول تابستان 
گذشته، پیشنهاد 50 میلیون پوندی برای جذب 
رمزی ارائه شد که توپ چی ها از آنجا که به ماندن 
او مطمئن بودند، این پیشنهاد را رد کردند. با این 
حال، پس از انجام مذاکرات با ستاره ولزی موضع 
او برای فصل آینده مشخص شد و حاال آرسنال 

چاره ای جز اینکه تا پایان فصل از او استفاده کند 
و در نهایت رمزی به عنوان بازیکن آزاد از این تیم 

جدا شود، ندارد.

تفریح جالب توجه و تجمالتی 
آقای سرمربی

یکی از تفریحات همیشــگی »پــپ گواردیوال« 
ســرمربی مــن ســیتی 
ورزش گلف اســت.
پپ، همیشــه در 
ایــام فراغت چوب 
به دست می گیرد 
و جزو حرفه ای های 
این رشــته به شــمار 
می رود. عالقه پپ بــه گلف تا 
آنجاســت که چند گلف باز حرفه ای از دوستان 
صمیمی او به شــمار می رونــد؛ از جمله »تامی 
فلیتوود« که از دوســتان نزدیک پپ به حساب 
می آید. پپ و تامی در مسابقات BMW PGA با 
یکدیگر شرکت کرده بودند و حاال پیش از حضور 
فلیتوود در مسابقات رایدر کاپ، او مدعی شد که 
شاید پپ برای تماشــای بازی او بیاید.او گفت: 
»مطمئن نیســتم که پپ می آید یا نه. مطمئنم 
که او آخر هفته حسابی ســرش شلوغ است ولی 
شاید هم بیاید. ما خیلی با هم صحبت می کنیم و 

شناختن او فوق العاده است. 

مزایای ناراضی بودن ژنرال!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

استعفای اعضای کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون فوتبال

اعضای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال از 
سمت خود استعفا کردند. آنطور که خبر آمده دکتر 
وثوق احمدی، رییس، رضا حسن زاده، معاون و سایر 
اعضای این کمیته چند روز پیش از سمت هایشان 
در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال استعفا 
کردند. هنوز دلیل اســتعفای دســته جمعی این 
حقوقدانان مشخص نیســت و باید دید در روزهای 
آینده این اعضا چه واکنشــی به خبر استعفایشان 

خواهند داشت.

در راه ایتالیا؛
»فرشته کریمی« لژیونر می شود

فرشته کریمی، ســتاره تیم ملی فوتسال بانوان 
کشورمان به زودی لژیونر می شــود. با توجه به 
پســتی که نیلوفر اردالن، کاپیتان تیم های ملی 
فوتبال و فوتســال بانوان در صفحه شخصی اش 
منتشر کرده، فرشته کریمی به زودی راهی ایتالیا 
خواهد شد تا فوتسالش را در این کشور ادامه دهد . 
المپیوس رم مقصد این بانوی با استعداد کشورمان 

خواهد بود.

خط و نشان السد برای پرسپولیس 
در حضور »اتوئو«

الســد ،پیش از بازی با پرسپولیس به برد دلچسبی 
رسید.تیم های اس سی و الســد قطر در چارچوب 
هفته هفتم لیگ ستارگان به مصاف هم رفتند که 
شاگردان »فریرا« با نتیجه مقتدرانه 5 بر یک پیروز 
شدند و با اقتدار در صدر جدول باقی ماندند.در این 
مســابقه هم ژاوی، هم بونجاح و هــم اکرم عفیف 
گل زدند تا برای پرســپولیس 5 روز پیش از بازی 
سرنوشت ســاز خط و نشان بکشــند. بونجاح یک 
پنالتی را هم از دســت داد. تک گل تیم حریف هم 

توسط »ساموئل اتوئو« به ثمر رسید.

واکنش پلیس به خبر حمله به تماشاگران 
دربی:

 تکذیب شد
رییس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ اظهار کرد: 
حمله به تماشــاگران دربی پس از اتمام مســابقه 
کذب محض است. سرهنگ کیوان ظهری، رییس 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: حمله به 
تماشاگران دربی پس از اتمام مسابقه کذب محض 
اســت و این خبرکه در برخی رسانه ها منتشر شده 
صحت ندارد، چرا که تمامی نیروهای مســتقر در 
ورزشگاه آزادی به صورت آماده باش در حال انجام 
ماموریت بودنــد و تا کنون هیچ گزارشــی در این 

خصوص به ما اعالم نشده است.

در حاشیه

پیشخوان

 رقابت رفقا در شهرآورد؛ 
بمیرو ببر 

برانکو- شفر، برخورد سوم

شورش فوتبال علیه دالر

 شفر: نگران دربی نیستم

  پرونده ای برای یک مسابقه 
تاریخی، هشــتگ هشــتاد 

وهشت

»سردار آزمون« دومین بازیکن برتر روبین کازان
سردار آزمون، ملی پوش ایرانی روبین کازان به عنوان دومین بازیکن برتر تیمش در مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی روسیه انتخاب شد. با اعالم رسمی باشگاه روبین کازان روسیه، در نظرسنجی انتخاب ۳ بازیکن 
برتر تیم روبین کازان در مصاف با »خیمکی«، یگور بابورین )دروازه بان( با کسب 24/4درصد آرای هواداران 
رده نخست را به دست آورد. ســردار آزمون و »ایگور کونووالوف« به ترتیب با دریافت 20/۳ و 15/4درصد 
آرای هواداران، رتبه های دوم و سوم بهترین بازیکنان تیم روبین کازان در بازی مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی روسیه را کسب کردند. تیم روبین کازان چهارشنبه شب گذشته در نبرد 120 دقیقه ای برابر تیم 
دسته اولی خیمکی به برتری یک بر صفر دست یافت و به مرحله بعدی جام حذفی روسیه صعود کرد. یاران 

سردار آزمون و رضا شکاری، حریف دینامو مسکو در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها شدند.

موافقت رییس جمهور با واگذاری استقالل و پرسپولیس
در پی مزایده های ناکام واگذاری باشگاه های استقالل و پرسپولیس در بهار سال ۹4 و به دنبال آن خروج این دو 
باشگاه از لیست واگذاری ها، به تازگی مشاور سازمان خصوصی سازی از موافقت رییس جمهور با واگذاری استقالل 
و پرسپولیس خبر داده است.به گفته جعفر سبحانی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش به جد پیگیر خصوصی سازی 
دو باشگاه است و با نامه ای که به درخواست وزیر ورزش و جوانان برای شروع دوباره روند خصوصی سازی این دو 
تیم، از سوی رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت رفته است؛ بنابراین منتظر مصوبه 
هیئت وزیران برای شروع روند واگذاری استقالل و پرسپولیس هســتیم.وی ادامه داد: فکر می کنم  به زودی، 
هیئت وزیران با شروع روند خصوصی سازی دو باشگاه موافقت کند و بالفاصله در آن زمان شرایط و نحوه کار را 

اعالم می کنیم.

در روز هایی که آقایان ادعا مــی کنند پاک ترین 
فوتبال آسیا در ایران است، هر روز اتفاقی ناپسند 
قلب هــواداران واقعی ایــن مرز و بــوم را به درد 
می آورد. این روزها وقتی در گوشــه ای از جهان، 
خبری از فساد در فوتبال به گوش می رسد خیلی 
زود آن را انتشــار می دهیم و با بزرگ نمایی بیش 
از حد ســران فوتبال ایران می گوینــد» اطراف 
خود را نگاه کنید، ببینید کــه فوتبال ایران پاک 
ترین اســت!« اظهار نظر دربــاره وضعیت فوتبال 
ایران بسیار است؛ اما سوال مهم این است که گناه 
هواداری که به عشق حمایت از تیم محبوب خود 
تمامی مشکالت و سختی های زندگی را پشت در 
استادیوم می گذارد تا به تیمش انرژی مثبت ارسال 
کند، چیست؟ آیا هدف چیزی جر کسب رضایت 

هواداران است؟
 آیا این هوادارانی که تمام آسیا حسرت آن را می 
خورند باید اینگونه ناراضی باشــند؟!وقتی دو تیم 
محبوب با طرفــداران میلیونــی در این روزهای 
سخت به مصاف یکدیگر می روند، تنها انتظاری که 

از آنها می رود این است که یک بازی زیبا را نمایش 
بدهند به دور از هر گونه مسائلی که ممکن است بر 
نتیجه بازی تاثیر بگذارد. روز پنجشنبه شاهد یک 
بازی فوق العاده  بی روح بودیم که هواداران نه تنها 
شاد نشدند بلکه با غمی چند برابر بیشتر از قبل به 
خانه های خود بازگشــتند.بله، این است فوتبال 
ایران که سرمربی اســتقالل برای حفظ موقعیت 
خود و اخراج نشدن از شاگردانش می خواهد با یک 
بازی حساب شــده فقط به فکر تساوی باشند و یا 

سرمربی پرسپولیس برای به دور بودن از انتقادات 
پیش از بازی حساس مقابل السد، تیمی را که کامال 
هجومی اســت ، تبدیل به یک تیم نا هماهنگ و 

دفاعی می کند.
 این است فوتبال ایران که کمک داوری بعد از سال 
ها اعتراف می کند که با دریافت مبلغی ناچیز، گل 
صحیح پرســپولیس را مردود اعالم می کند تا به 
قولی نتیجه را بــر ای حریــف در بیاورد.بله، این 
اســت فوتبال ایران که مدیر عامل ســابق باشگاه 

اســتقالل بعد از ســال ها اعتراف می کند که در 
دربی 47 در شرایطی که پرســپولیس دو بازیکن 
اخراجی داشته است، دستور می آید که بازیکنان 
 استقالل حق گل زدن ندارند و باید بازی را مساوی 
کنند. بله، این اســت فوتبال ایران که بعد از سال 
ها می گویند پیش از بازی دربی سران دو باشگاه 
با یکدیگر شــرط بندی می کنند که نتیجه بازی 
چه خواهد شــد. این گوشــه ای از واقعیت های 
فوتبــال به ظاهر پاک ایران اســت که در پشــت 
این نقاب خــوش آب و رنگ، دیــوی پلید خفته 
اســت.فقط یک موضوع باقی می ماند چرا کسی 
پاسخگو نیست؟ چرا کسی نمی خواهد این فوتبال 
پاک شــود؟ چرا هواداران را بازی می دهند؟ چرا 
نمی توانیم شــاهد یک فوتبال پاک باشیم؟ چرا 
تا شــعاری از روی ســکوها بر می خیزد ســریع 
واکنش نشــان می دهید و هــواداران را محکوم 
می کنید؛ اما وقتی دو مربی نتیجه  یک بازی را با 
 مصلحت اندیشی تغییر می دهند کسی پاسخگو 

نیست؟!

لجن زاری به نام فوتبال ایران؛ 

چرا کسی پاسخگو نیست؟!

خاطرات خــوش فصل قبل اســتقاللی ها از 
گل های »مامه تیام« باعث شــد شفر برای 
انتخاب جانشین او، باز هم سراغ بازیکنی 
آفریقایی برود. خرید جدید شــفر از نظر 
ظاهری شبیه به تیام بود، ولی »ال حاجی« 
درون زمین هیچ شباهتی با مهاجم محبوب 
استقاللی ها نداشت. گرو ،در این فصل عالوه 

بر اینکه خودش نتوانســته هیچ گلی بزند، بازیکنان اســتقالل هم در 
حضور او موفق به گل زدن نشدند. ال حاجی گرو، مقابل فوالد ۹0 دقیقه 
کامل بازی کرد که حاصل آن تســاوی بدون گل دو تیم بود. در بازی با 
تراکتورسازی هم بازیکنان استقالل همه گل هایشان را تا قبل از ورود 
گرو زدند. استقالل در آن مســابقه ۳ گل به تراکتورسازی زده بود، ولی 
از دقیقه 5۳ که گرو وارد زمین شــد، آبی ها در آن 40 دقیقه دیگر گلی 
نزدند. بازی رفت با السد هم »گرو« کامل بازی کرد. مسابقه ای که تنها 

گل استقالل روی اشتباه دروازه بان حریف به ثمر رسید و بازیکنان السد 
به اشتباه دروازه خودشان را باز کردند.

جالب است طبق آمار متریکا، ال حاجی گرو تا این مقطع از فصل حتی 
یک شوت در چارچوب هم نزده و عملکرد عجیبی رقم زده است؛ اتفاقی 
که منجر شد در دربی هم بازی را از روی نیمکت شروع کند و به عنوان 
بازیکن تعویضی وارد زمین شود. ولی یک نیمه حضور در زمین هم برای 
اثبات توانایی گرو کافی نبود و ال حاجی گرو مقابل پرسپولیس هم نمایش 
ناامیدکننده ای داشت. مسابقه ای که باز هم استقالل در حضور او گل نزد 

تا آمار ال حاجی و استقالل بدتر هم شود.

آمار عجیب گرو؛ بدون حتی یک شوت در چهارچوب!

وستهام - فوتبال
منچستر
یونایتد

ساعت 
15

شبکه 
سه

بارسلونا - فوتبال
ساعتبیلبا ئو

17:45

شبکه  
ورزش

چلسی - فوتبال
ساعتلیورپول

20

شبکه  
ورزش

رئال مادرید فوتبال
- اتلتیکو 

مادرید
ساعت
20:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
7 مهر

 مـزایـای
 ناراضی بودن ژنرال!

دومین پیروزی متوالی سپاهان در 
فصل جاری؛

 در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر، تیم سپاهان با برتری دو بر صفر مقابل تیم مسجد سلیمان در یک دیدار خارج 
از خانه بار دیگر برای حریفانش خط و نشان کشید و خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل معرفی کرد.  
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی پنجشنبه  شب مقابل تیم نفت مسجد سلیمان قرار گرفتندکه هفته گذشته توانستند با یک پیروزی 
پرگل، تیم فوالد خوزستان را از سر راه بردارند و در این بازی به دنبال دومین پیروزی متوالی برای اولین بار در فصل جاری بودند. شاگردان 
امیرقلعه نویی اگرچه در پایان هفته هفتم  از رقابت های لیگ برتر در سه بازی به برتری دست یافته بودند ولی موفق نشده بودند که دو 
هفته پشت سر هم به پیروزی دست یابند و برای شکستن این طلسم و با توجه به توقف تیم پرسپولیس در دربی پایتخت برای کسب سه 

امتیاز این دیدار پای به میدان گذاشتند.
 اگرچه کیفیت بد چمن ورزشگاه، مانع از ارائه یک دیدار جذاب از سوی دو تیم شــده بود ولی با این حال سپاهان که بیشتر از میزبان 
صاحب توپ و میدان بود در اواسط نیمه نخست روی ارسال سعید آقایی از سمت چپ و ضربه سر خوب »استنلی سوارز« به گل رسید 

و از حریف پیش افتاد تا برتری یک گله نیمه اول را به پایان برسانند. 
 در نیمه دوم امیر قلعه نویی با فرستادن سرلک و کریمی، کمربند میانی تیمش را تقویت کرد تا از بازی سازی تیم نفت مسجد سلیمان 
جلوگیری کند که در این نیمه نیز توپ و میدان بیشتر در دست زرد پوشــان بود و آنها موفق شدند برای دومین بار در دقیقه 78 با 
خالقیت محمد کریمی و پاس گلی که او به استنلی سوارز داد،  دروازه تیم تیم نفت مسجد سلیمان را باز کنند و در نهایت سپاهان 

با واریز این  سه امتیاز شیرین به حسابش از زمین خارج شد.
زردپوشان در حالی موفق شدند به چهارمین پیروزی خود در این فصل از  رقابت های لیگ برتر دست یابند که انتقادات امیرقلعه 
نویی از شاگردانش در این دیدار کارساز شد و آنها توانستند نمایش خوبی را از خود ارائه دهند. سرمربی زردپوشان اگرچه تیمش 

قبولی دست یابد ولی به هیچ وجه از عملکرد شاگردانش در این بازی ها در هفته های گذشته هم توانسته بود به نتایج قابل 
از نحوه بازی برخی از ستاره های تیمش می پرداخت به طوری که در راضی نبود و بعد از هربازی به انتقاد 
جام حذفی اگرچه زردپوشان موفق شدند به سه گل تیم شهرداری اولین بازی این تیم در رقابت های 
را تهدید به کنار گذاشتن از این تیم کرد.ماهشهر را از میان بردارند؛ اما آنها 
بعد از آن دیدار گفت: بازیکنانی که قدر لباس سپاهان را داشته باشند در اختیار   امیرقلعه نویی در نشست خبری 
های سرمربی زردپوشان از عملکرد بازیکنانش حتی در هفته گذشته که این تیم باشگاه قرار می گیرند. انتقاد 
را از ســه راه بردارد نیز ادامه یافت تا این که نتیجه این سخت گیری در این هفته موفق شد با ســه گل فوالد 

مشخص شد .
لیگ برتر دلیل آن همــه انتقاد از شــاگردانش را مقابل نفت مسجدســلیمان با پرافتخارتریــن مربی 

سپاهان به همه ثابت کرد. او نشان داد که در کارش تبحر دارد و در فصلی که تیمش صدرنشینی موقت 
را برای قهرمانی در لیگ برتر آماده کرده، خوب می داند که چه کند تا شاگردانش از 

روی شکم سیری در زمین حاضر نشوند.

کی روش استنلی، آقای گل جدید لیگ برتر
مهاجم برزیلی سپاهان با دو گل زده مقابل نفت مسجد سلیمان به صدر جدول گلزنان رسید.

کی روش اســتنلی ســوارز، مهاجم برزیلی ســپاهان این روزها یکی از خطرناک ترین مهاجمــان لیگ برتر 
 اســت و توانســته در پایان هفته هشــتم با 4 گل زده به همراه »وحید خشــتان« در صدر جــدول گلزنان 
قرار بگیرد. استنلی، لیگ را خوب شروع نکرد و در 5 هفته ابتدایی هیچ گلی به ثمر نرساند ولی پس از آن موتور 
گلزنی اش روشن شد و با زدن یک گل مهم برای تیمش در ثانیه های پایانی بازی با پارس جم در هفته ششم، 

سپاهان را از شکست نجات داد.
او در هفته هفتم هم برای سپاهان مقابل فوالد از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد تا 2 گله شده و با 2 گلی که 
برابر نفت مسجد سلیمان به ثمر رساند، 4 گله شد و به صدر جدول گلزنان رسید.به نظر می رسد امسال 

باید نام استنلی را در بین مدعیان آقای گلی لیگ برتر نوشت.

سمیه مصور
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دستورالعمل»خرید اکسیژن« در حال تدوین است
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه خبر داد:

ایجاد خطوط جدید 
برای سرویس دهی بهتر به 

دانش آموزان
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه بخش زیادی از مســافران 
اتوبوس، دانش آموزان و دانشجویان هستند که از 
اول مهرماه سهم قابل توجهی از جابه جایی ها را 
به خود اختصاص داده اند، گفت: با تشکیل »ستاد 
مهر« با محوریت معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان، نظم بخشی، ساماندهی و 
بازدید مستمر از خطوط همچنین رسیدگی به 
نظافت و شرایط فیزیکی ایستگاه ها و پایانه های 
اتوبوسرانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته 
که امیدواریم ســرویس دهی مناســب تری به 
شهروندان داشته باشیم.قدرت افتخاری،  اظهار 
کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در ساعات 
اوج تقاضا از جمله زمان آغاز و تعطیلی مدارس ، 
سرویس هایی به صورت خاص برای سوارکردن 
دانش آموزان به کریدورهای دانش آموزی اضافه 
خواهد شد.وی با بیان اینکه دانش آموزان هنگام 
رفت و برگشــت از خانه به مدرسه، مدرسه ای 
کوچک را در اتوبوس های شهر تجربه خواهند 
کرد، گفت: افتخار می کنیم که در شرایط سخت 
اقتصادی اتوبوس ها راهگشای حمل ونقل برای 

شهروندان به ویژه دانش آموزان است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری:

دستورالعمل»خرید اکسیژن« 
در حال تدوین است

مدیــر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: طرح حفظ باغات 
یکی از موارد پیشنهادی دســتورالعمل خرید 
اکسیژن است، به این صورت که بعد از ارزیابی 
باغ بر اساس نوع گونه گیاهی، وضعیت شادابی 
باغ و ...، باغداران از بسته های حمایتی شهرداری 
و سازمان جهاد کشاورزی برخوردار و برای حفظ 
باغ خود ترغیب خواهند شد.فروغ مرتضایی نژاد 
افزود: مهندسان مشاور، پیشنهادات دیگری نیز 
مطرح کرده اند از جمله اینکه باغات بیش از دو 
هزار مترمربع، سازه های سبک و کوچک داشته 
باشند و مکان را به باغات تفرجگاهی تبدیل کنند 

و پروانه سبز برای آنها صادر شود.

رییس کل دادگستری اصفهان خبر داد:
بازداشت 13 نفر از معترضان به 

کامیون های راه های مواصالتی 
رییس کل دادگستری اصفهان اظهار داشت: در پی 
انجام اقدامات قضائی و اطالعاتی، 13 نفر از افرادی 
که اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آســیب به 
کامیون های حمل سوخت و بار که در حال تردد 
در راه های مواصالتی اصفهان بودند، شناسایی و 

بازداشت شدند.
احمد خسروی وفا افزود: این متهمان در حال حاضر 
با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تحقیقات 
تکمیلی در این خصوص ادامــه دارد.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه این گونه 
اقدامات در راستای خواســت و اهداف رسانه ها و 
معاندان ضد انقالب صــورت می گیرد، گفت: در 
شرایط فعلی کشور افرادی که به هر شکل قصد بر 
هم زدن نظم و امنیت و وارد آوردن فشار بر مردم را 
داشته باشند، با برخورد شدید دستگاه قضائی روبه 
رو شده و بی شک اشد مجازات قانونی برای این گونه 

افراد اعمال خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:
هنوز بازنشسته نشده ام

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه بیش از 75 درصد از مــردم اصفهان کارت 
هوشمند ملی خود را دریافت کردند، گفت: افرادی 
که هنوز برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده اند، به 
صورت تدریجی به دفاتر ثبت احوال مراجعه کنند 

و این کار را به پایان سال موکول نکنند.
حسین غفرانی با اشاره به قوانین بازنشستگی در 
بعضی از مشاغل که سن فرد باید باالی 60 سال و یا 
زمان خدمتش بیشتر از 35 سال باشد، خاطرنشان 
کرد: قانونی که در مجلس تصویب شده مشمول 
کسانی است که بازنشســته بودند و دوباره به کار 
برگشــته اند و االن باید با مقام خود خداحافظی 
کنند، بنده تا به حال بازنشسته نشده ام و همچنان 
در حال خدمت هستم، به گونه ای که هر روز صبح 
قبل از شروع ســاعت اداری و تا بعد از پایان وقت 

اداری حاضر هستم.

 
ابالغ راي
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خ نبوي منش ک 121 عرفان 30، 2- آقاي شهريار عيوضي فرزند عيدي محمد به نشاني 
استان اصفهان شــهر اصفهان خيابان نبوي منش کوچه 121 عرفان 28، 3- خانم پري 
هاروني فرزند ناصر قلي به نشاني استان اصفهان شهرستان خميني شهر خ کهندژ خ نبوي 
منش کوچه 121 عرفان 28 کدپســتي 8193697896 کدملي 4623046427، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخير تاديه، 3- مطالبه خسارت دادرسي، 
راي دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجر الســادات 
رضويان به طرفيت 1- شــهريار عيوضــي فرزند عيدي محمد 2- خانــم پري هاروني 
فرزند ناصر قلي 3- آقاي محمد رضا عيوضي فرزند عيدي محمد به خواسته مطالبه يک 
فقره چک به مبلغ 393/953/176 ريال به شماره 637226 به سررسيد 96/6/26 بانک 
مسکن شعبه آتشگاه به انضمام خسارات دادرســي، حق الوکاله وکيل و خسارات تاخير 
تاديه لغايت اجراي حکم، با مالحظه متن دادخواســت تقديمي و اظهارات وکيل خواهان 
مبني بر اينکه موکلش چک مذکور را از خوانده رديف اول به عنوان صادر کننده و از رديف 
 هاي دوم و سوم بعنوان ضامن طلبکار مي باشد که به علت کسر موجودي منجر به صدور

 گواهينامه عدم پرداخت گرديده است و خواندگان در جلسه رسيدگي حاضر نشده و اليحه 
دفاعيه ارسال نشده اســت لذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده از جمله تصوير مصدق 
 چک و گواهينامه عدم پرداخت ومســتند به مواد 515، 198، 522 قانون آيين دادرســي
 مدني مصوب 1379 و تبصره الحاقي به ماده دو قانون چک مصوب 1355 با اصالحات 
بعدي و نظريه مورخ 1377/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواندگان را متضامنا 
به پرداخت 393/953/176 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 14/000/361 ريال بابت 
 خسارات دادرســي و مبلغ 10/654/876 ريال بابت حق الوکاله وکيل در مرحله بدوي و
 همچنيــن به پرداخــت خســارات تاخير تاديــه از تاريخ چــک لغايت اجــراي حکم 
محکوم مــي نمايد راي صادره نســبت بــه خوانده رديــف دوم غيابــي و ظرف مدت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در ايــن دادگاه و ظرف مدت بيســت روز پس 
از آن قابــل اعتــراض در دادگاه محتــرم تجديدنظــر اســتان اصفهــان مي باشــد 
و نســبت به خواندگان رديف هاي اول و ســوم حضــوري و ظرف مدت بيســت روز 
 پس از ابالغ قابل اعتــراض در دادگاه محترم تجديدنظر اســتان اصفهان مي باشــد. 
 م الف:247845 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان )442 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ راي

7/93 شماره دادنامه: 9609970351300760 شماره پرونده: 9609980351300158 
شماره بايگاني شــعبه: 960183 خواهان: بانک مهر اقتصاد )سهامي عام( به نمايندگي 
عليرضا زماني با وکالت آقاي حامد منتظرين فرزند اصغر به نشــاني اصفهان خ نشــاط 
روبروي بانک ملي ساختمان مهر ط 1 واحد 3، خواندگان: 1- آقاي محسن يسلياني فرزند 
نوراله به نشاني اصفهان فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان منازل مسکوني پ 34 کدپستي 
8146500000، 2- آقاي امير سيامکي فرزند رمضانعلي 3- آقاي محمد بي اقربا فرزند 
علي اصغر همگي به نشاني مجهول المکان، 4- آقاي علي اصغر بي اقربا فرزند عباس به 
نشاني اصفهان خ 22 بهمن مجتمع کوثر پالک سي 54، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسي، گردشکار: دادگاه با بررسي 
محتويات پرونده ختم رســيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي دادگاه: در خصوص دعوي بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاي حامد منتظرين به طرفيت 
1- محمد بي اقربا فرزند علي اصغــر 2- علي اصغر بي اقربا فرزند عباس 3- محســن 
يســلياني فرزند نوراله 4- امير سيامکي فرزند رمضانعلي به خواســته صدور راي و الزام 
تضامني خواندگان به پرداخت 561/751/442 ريال قســمتي از چک شماره 275331 
مورخ 1395/11/3 به مبلغ 750/000/000 ريال عهده بانک ملي به انضمام کليه خسارات 
وارده و خسارت تاخير تاديه با عنايت به گواهي عدم پرداخت بانک محال عليه اصل چک 
در يد خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و نظر به اينکه تعبير از خوانده رديف 

سوم که در جلسه رسيدگي مورخ 96/5/25 اين دادگاه حاضر گرديده و بر بدهکاري خود 
اذعان نموده است بقيه خواندگان با وصف ابالغ قانوني حاضر نشده اند و هيچ دفاعي در 
قبال دعوي خواهان به عمل نياورند و با التفات به مصون ماندن مستندات خواهان دادگاه 
دعوي را وارد و ثابت دانسته مســتندا به مواد 310-313 قانون تجارت و مواد 519-198 
و 522 قانون آيين دادرسي مدني و توجها به تبصره الحاقي به قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 
561/751/442 ريال به عنوان خواسته و مبلغ 19/298/300 ريال به عنوان هزينه دادرسي 
و همچنين پرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفــه قانوني در مرحله بدوي و نيز پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان اجراي حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مي گردد راي صادره نسبت به خوانده رديف سوم حضوري مي باشد ظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد و نسبت بقيه 
خوانده راي غيابي است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس 
از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر 
استان اصفهان ميباشد. م الف:247843 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

اصفهان )442 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/48 شماره ابالغنامه:9710106795201645  شماره اجرائيه: 9710426795200123 
شــماره پرونده:9609986795200796 شــماره بايگانی شــعبه:960797 به موجب 
درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 9710096795200207 و شماره دادنامه 
مربوطه 9709976795200307 محکوم عليه ســاناز جاللی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 18/700/000 ريال بابت اصل خواســته بانضمام 403/750 ريال هزينه دادرســی 
و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 
لغايت اجرای حکــم در حق محکوم له محمــد کريمی فرزند حيدر به نشــانی اصفهان 
شــهر اصفهان خ امام خمينی کوجان خ اميد شــرقی ک گل ســرخ منزل 4 دست چپ 
باوکالت زهرا حق شــناس جزی فرزند قدرت اله به نشانی اســتان اصفهان شهرستان 
فالورجان بلوار بسيج جنب بيمه آســيا و دکوراسيون ميرلوحی کدپستی 8415613685 
 و نيز پرداخت نيم عشــر دولتی هزينــه اجرای احــکام. محکوم عليه مکلف اســت از
تاريخ ابــالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبــی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
 اجراييه نداند بايد ظرف ســی روز کليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه

 اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقــدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات 
 دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کليه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذکور از زمان يک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضميمه دادخواســت اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 
 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال بــه منظور فرار از اجــرای حکم، حبــس تعزيری درجه هفــت را در پی 
دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجرای محکوميت مالــی 1394( 5- انتقال مال بــه ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار 
از ادای دين به نحوی کــه باقيمانده اموال بــرای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم عليه از زنــدان منوط به موافقت 
محکوم له يــا توديع وثيقه يــا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهــد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکوميت مالــی 1394(.  م الف: 247970 شــعبه 
 22 حقوقی شــورای حــل اختالف اصفهــان )مجتمع شــهيد حججــی()439 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

7/47 شماره ابالغنامه:9710106795201644 شماره اجرائيه: 9710426795200122  
شماره پرونده:9609986795200795 شماره بايگانی شعبه:960796 به موجب درخواست 

اجرای حکم مربوطه بــه شــماره 9710096795200206 و شــماره دادنامه مربوطه 
9709976795200035 محکوم عليه حميد بهارلوئی به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 32/400/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام 605/000 ريال 
هزينه دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک لغايت اجرای حکم در حق محکوم له محمد کريمی فرزند حيدر به نشانی 
اصفهان شــهر اصفهان خ امام خمينی کوجان خ اميد شرقی ک گل سرخ منزل 4 دست 
چپ باوکالت زهرا حق شناس جزی فرزند قدرت اله به نشانی استان اصفهان شهرستان 
فالورجان بلوار بسيج جنب بيمه آسيا و دکوراسيون ميرلوحی کدپستی 8415613685 و 
نيز پرداخت نيم عشر دولتی هزينه اجرای احکام. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتيبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا 
محکوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز کليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 
4-خودداری محکــوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالــی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيــزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانــده اموال برای پرداخت ديون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محکوميــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم عليه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(.   م الف: 247972 
 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهيد حججی()439 کلمه، 

4 کادر(
مزايده اموال غير منقول

پرونــده:  شــماره   ،  139703902121000016 آگهــی:  شــماره   7 /126
139504002004000557 ، تاريخ آگهی: 1397/06/31 آگهی مزايده اموال غيرمنقول 
پرونده اجرايی کالسه 9500217 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 1142 فرعی از 103 
اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14ثبت اصفهان به آدرس کوشک بلوار الغدير بوستان 
10 کوچه باغ کوير بوستان8  حسب نامه شماره 960720671606861 - 1396/12/2 
ثبت اسناد خمينی شهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور بنام محمد کاويانی فر فرزند 
 جواد ذيل ثبت 94655 صفحه 134 دفتر 431 نســبت به ششــدانگ ثبت و سند صادر

 گرديده و محدود است شماال: اول به طول 29 متر پی ديواريست به پی ديوار پالک 1140 
و دوم به طول 4 متر پی ديواريست به عرض کوچه منسده شرقا: به طول 49/90 متر پی 
ديواريســت به پی ديوار پالک 1141 جنوبا: به طول 33 متر ديواريست مشترک با پالک 
63 غربًا:به طول 50 متر ديواريست مشــترک با پالک 54 باقيمانده حقوق ارتفاقی ندارد 
که طبق نظر کارشناس به مســاحت 1649/80 متر مربع عرصه و 387 مترمربع اعيانی 
به صورت يک باغ ويالی محصــور دارای 71 اصله درخ ميوه مثمر ثمر با ســن تقريبی 
 10 سال در دو طبقه شــامل همکف و اول به صورت دوبلکس با موقعيت عرصه جنوبی 
سيستم باربر و سازه ساختمان فوق شامل اسکلت بتن و ســقف از تيرچه و بلوک و درب 
و پنجره های خارجی فلزی دربهای داخلی چوبی سطوح ديوارهای داخلی کاغذ ديواری 
ســقف با ســقف کاذب کناف به صورت دکوراتيو بــا نورپردازی اجرا گرديده اســتکف 
 داخل ســاختمان طبقه همکف ســراميک و طبقه اول )نيم طبقه( لمينت می باشــد و 
آشــپزخانه به صورت اپن با کابينتهای mdf ديوار و کف آشپزخانه و سرويس بهداشتی 
و حمام کاشی و ســراميک سيســتم گرمايش پکيج و رادياتور و سيستم سرمايش کولر 
 آبی مســاحت کل محوطه حدود 350 مترمربع می باشــد و اســتخر و موتــور خانه به 

مســاحت حدود 100 مترمربع به عمق متوســط 1/3 متر با کف و بدنه کاشی می باشد و 
بنا به اعالم بســتانکار به موجب وارده شماره 139705002121001363 – 1397/4/5 
تا تاريخ 1398/4/4 بيمه می باشــد که ملکــی محمد کاويانی فر فرزنــد جواد بموجب 
ســند رهنی شــماره 154351-1393/7/26 تنظيمی دفترخانــه 12 اصفهان موضوع 
پرونده اجرايی کالســه 9500217 در رهن بانک صادرات اصفهان می باشد و بموجب 
گزارش کارشــناس به مبلغ هفت ميليارد و چهارصد ميليون ريــال )7/400/000/000 
ريال( ارزيابی شده اســت بدين وسيله شــش دانگ پالک مذکور باجميع توابع و لواحق 
ضمايم شرعيه و عرفيه از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1397/08/1 در محل 
واحد اجرای اسناد رســمی خمينی شــهر از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد و 
نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايــده اعم از اينکه رقم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی 
 گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 م الف: 254934 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )507 

کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

پرونــده:  شــماره   ،  139703902121000017 آگهــی:  شــماره   7 /127
139504002004000556 ، تاريخ آگهی: 1397/06/31 آگهی مزايده اموال غيرمنقول 
پرونده اجرايی کالسه 9500218 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 1141 فرعی از 103 
اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14ثبت اصفهان به آدرس کوشک بلوار الغدير بوستان 
8 انتهای کوچه 12 متری حسب نامه شماره 960720671606867 - 1396/12/2 ثبت 
اسناد خمينی شهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور بنام عليرضا جمالی فرزند صفرعلی 
ذيل ثبت 55691 صفحه 251 دفتر 239 نسبت به ششــدانگ ثبت و سند صادر گرديده 
و محدود است شماال: اول به طول چهار متر پی ديواريســت به قسمتی از عرض کوچه 
منســده و دوم به طول 29 متر پی ديواريســت به پی ديوار پالک 1139 شرقا: به طول 
 50 متر ديواريســت مشــترک با پالک 53 جنوبا: به طول 33 متر ديواريســت مشترک

 با پالک 63 غربًا:به طول 49/90 متر ديواريست مشــترک با پالک 54 باقيمانده حقوق 
ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس به مســاحت 1649/80 متر مربع عرصه و 350 
مترمربع اعيانی به صورت يک باغ ويال در دو طبقه همکف و اول اسکلت ساختمان بتن 
آرمه و سقف ها از تيرچه و بلوک دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی فلزی 
سطوح ديوارهای داخلی رنگ پالستيک کف سالن در طبقه همکف سراميک و در طبقه 
 اول لمينت طبقه همکف دارای يک اتاق خواب و آشپزخانه اپن با کابينتهای ا زنوع mdf و 
طبقه اول شــامل دو اتاق خواب سيستم گرمايش ســاختمان پکيج و رادياتور و سيستم 
ســرمايش کولر آبی می باشــد و دارای تعداد 82 اصله درختان مثمر و غير مثمر با سن 
5 تا 10 سال  دارای يک عدد اســتخر به مســاحت تقريبی 100 مترمربع و عمق 1/30 
متر با کف و بدنه از نوع کاشــی می باشد و بنا به اعالم بســتانکار به موجب وارده شماره 
139705002121001362 - 1397/4/5 تا تاريخ 1398/4/4 بيمه می باشد که ملکی 
عليرضا جمالــی فرزند صفرعلی بموجب ســند رهنی شــماره 1393/7/23-154331 
تنظيمی دفترخانــه 12 اصفهان موضوع پرونــده اجرايی کالســه 9500218 در رهن 
بانک صادرات اصفهان می باشــد و بموجب گزارش کارشــناس به مبلغ شــش ميليارد 
و هشــتصد و چهل و دو ميليون و پانصد هزار ريــال )6/842/500/000 ريال( ارزيابی 
شده است بدين وسيله شــش دانگ پالک مذکور باجميع توابع و لواحق ضمايم شرعيه 
و عرفيه از ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 1397/08/1 در محل واحد اجرای 
اسناد رســمی خمينی شــهر از طريق مزايده حضوری به فروش می رســد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعــم از اينکه رقم قطعی آن 
معلوم شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم 
عشــر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد 
 مزايــده روز اداری بعد از تعطيلــی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 
م الف: 254936  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )484 

کلمه، 5 کادر(

آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور 
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده 
ولي فقیه و امــام جمعه اصفهــان، معاون 
اقتصادي استاندار، نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي،فرماندهان نهادهاي نظامي، مدیران 
سازمان هاي دولتي و جمع کثیري از خانواده 
هاي شهدا، جانبازان ، ایثارگران و یادگاران 
دفاع مقدس و مدافعان حرم استان اصفهان 
درسالن همایش هاي بین المللي اتاق بازرگاني 

برگزار شد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد، نماینده ولي 
فقیه و امام جمعه اصفهان در این مراسم با تسلیت 
شــهادت جمعی از مــردم  در حمله تروریســتی 
در اهواز، افــزود : قرآن بــه ما وعده مــی دهد که 
امت پیامبر اســالم )ص( زود رشــد می کنند، به 
 کســی تکیه نمی کنند تــا کفار را بــه عصبانیت 

وادارند.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: درخت انقالب اسالمی 
بدون تکیه به ابرقدرت ها و با شــعار نه شــرقی،  نه 
 غربی و با تکیه بر خدا ایســتاد و به ســرعت رشد 

پیدا کرد.
 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان  با اظهار اینکه 
جوانان ما باید از دستاوردهای انقالب آگاه باشند و 
بدانند اگرچه برخی افراد اشتباهاتی داشته اند ولی 
خدا این انقالب را نگاه داشته است، تصریح کرد : با 

تالش جوانان، میزان کل 
تولید برق قبل از انقالب ٩ 
هزار مگاوات بود ولی االن 
50 هزار مگاوات برق تولید 

می کنیم.
وی بیــان کــرد : کل 
مشــترک تلفن ثابت قبل 
از انقــالب ٨50 هزار خط 

تلفن در سراسر کشور بود در حالی که امروز این رقم 
بالغ بر 50 میلیون مشترک شده است.

وی به پیشرفت های ایران اسالمی در حوزه دفاعی و 

نظامی اشاره کرد و گفت: 
در دفاع مقــدس محتاج 
گلوله آر پی جــی بودیم 
ولی امروز موشــک هایی 
را تولید کرده ایــم که با 
دقت نقطــه زنی می کند 
و توانایــی داریــم پهپاد 
آمریکایی را پایین بکشیم 

و بهتر از آن را تولید کنیم.
وی افزود : هر وقت دشمن با ملت بیشتر دشمنی کند 
باید بدانیم درست عمل کرده ایم.آیت ا... طباطبایی 

نژاد با بیان اینکه مشکل انقالب ما برخی انسان های 
ناصالح اســت، ادامه داد :  گاهــی وزارت صنعت ما 
نیازمندی ها را اعالم نمی کند تا  از خارج وارد شود 
زیرا درآمد عده ای در واردات این کاالهاســت. چرا 
برای تولید خودرو بایــد در برخی جزئیات به خارج 

متکی باشیم؟
 امام جمعه اصفهان گفت : در هشــت ســال دفاع 
مقدس تحریــم بودیــم  و عالوه بر آن مشــکالت 
متعددی داشــتیم ولی کســی به آن توجهی نمی 
 کرد و هیچ وحشتی نداشتیم.نماینده ولی فقیه در

 اســتان اصفهان اضافه کرد: وقتی ترامپ می گوید 
کشــورهایی که ما امنیت شــان را تامین می کنیم 
حق ندارنــد نفت را گــران کنند، نشــان ذلت این 

کشورهاست.
عضو مجلس خبرگان رهبــری ادامه داد: مترفین و 
صاحبان زور و زر و نا آگاهی مســتضعفین دو عامل 
شکست در تاریخ است که باید به مردم در خصوص 
حقایق اطالع رســانی کرد.وی با انتقــاد از برخی 
افراد که به واسطه شایعات اجناس را انبار و احتکار 
می کنند، گفت: چرا برخی اجناس را بی دلیل احتکار 
می کنند، اگر مردم به دین پایبند باشــند و بر خدا 
توکل داشته باشند، دشــمن هیچ غلطی نمی تواند 
بکند.وی با اشــاره به فداکاری هــای ایثارگران در 
ســال های دفاع مقــدس، ادامــه داد : ایثارگران و 
شهدا اسطوره های واقعی و عینی جامعه هستند و 
با الگوگیری از مسیر آنها نباید در برابر دشمن خود 

باختگی و سستی  داشته باشیم.

ایثارگران و شهدا، اسطوره های عینی و واقعی جامعه هستند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص برگزاری 
اولین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و اســتارت آپ ها گفت: این 
نمایشگاه نخستین بار است که در اصفهان برپا می شود و همین 

یک گام بزرگ و مهم در توسعه ایده های خالقانه و نوآورانه است.
علیرضا صلواتی با اشاره به ضرورت برگزاری این نمایشگاه اظهار 
کرد: در وضعیت موجود کشــور و موضوعاتی مثل آلودگی هوا و 

وضعیت اقتصادی ضعیف مردم، یکی از موضوعاتی که می تواند به 
سرعت ما را به نتیجه برساند و در جهت حل مشکالت شهری باشد 
بحث خالقیت و نوآوری است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان ادامه داد: این خالقیت می تواند در جهت حل مشکالت 
شهر و شهروندان باشــد و قطعا ما برای حل مشکالت به خالقیت 
و نوآوری نیاز داریم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 

با اشاره به لزوم تداوم این نمایشــگاه تاکید کرد: اگر می خواهیم 
برای اصفهان آینده ای روشن رقم بزنیم باید شهر هوشمند را در 
برنامه های خود قرار دهیم تا مســائلی مثل حمل و نقل هوشمند 
را نهایی کنیم و اگر اولویت مان را هوشــمند سازی شهر در تمام 
موضوعات قــرار دهیم قطعا خیلی زود به اصفهــان ایده آل خود 

می رسیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مطرح کرد:
هوشمند سازی شهر برای رسیدن به اصفهان ایده آل

   امام جمعه اصفهان در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اتاق بازرگاني اصفهان:   

وقتی ترامپ می گوید کشورهایی 
که ما امنیت شان را تامین می کنیم 

حق ندارند نفت را گران کنند، 
نشان ذلت این کشورهاست

حدیث زاهدی
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  امام رضا علیه السالم:
دوست هر كس عقل او  و دشمنش جهل اوست.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

گزارش

 هشت سال مجاهدت پاک ترین جوانان این مرز وبوم در راه دفاع 
از مکتب، انقاب و میهن اســامی در جنگی نابرابرکه رژیم بعثی 
عراق به کمک ایادی اســتکبار علیه ملت ایران راه انداخته بود و 
نمایش موج اتحاد و حرکت مردمانی که برای آزاد زیستن، بهای 
بسیاری پرداخته بودند و در این هشت سال جنگ تحمیلی افزون بر 
مبارزات دالورمندانه  ارزش هایی از شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، 
تدبیر و ایثار را معنایی دیگر بخشیده بودند، بخشی از تاریخ ایران 
اسامی ما را تشــکیل می دهد که نه تنها  توصیف این مجاهدت 
ها باید برای نسل های دیگر کشور بازگو شود بلکه باید به عنوان 
سندی از افتخار این ملت در معرض دید دیگر ملت ها نیز قرار گیرد. 
مدرسه علمیه ناصریه در همین راستا، همزمان با هفته دفاع مقدس 
نمایشگاه عکسي به دو زبان براي گردشگران داخلي و توریست هاي 
کشــورهاي مختلف دایر کرد. حجت االسام محســن اخوان با 
اشاره به ارائه تابلوی ارزشمند استاد بدرالسما که به مناسبت 25 
آبان 1361 سالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان خلق شده بود 
و همچنین تصاویر مستندی از ســال های دفاع مقدس، در این 
نمایشگاه از  استقبال متفاوت  توریست ها  خبر داد.مدیر مدرسه 
ناصریه با بیان اینکه  بازخورد توریست ها پس از بازدید از نمایشگاه، 
با یکدیگر متفــاوت بود، گفت :  تقریبا نیمــی از بازدیدکنندگان 
واکنش خاصی نداشــتند  و فقط نظاره گربودند ولی واکنش 5۰ 
درصد دیگر قابل ماحظه بود به طوری که شــروع به پرســیدن 
سوال های مختلفی در زمینه هشت سال جنگ تحمیلی کردند.  
حجت االسام اخوان افزود: »چرا به جنگی که سی سال پیش تمام 
شده است این قدر بها می دهید؟ آیا یادآوری آن روزهای دردآور 
زمانی که خاطره آن جنگ را در دراز مدت بازگو می کنید،سخت 
نیســت؟«از جمله سواالتی بود که توریســت ها دوست داشتند 
 درباره آن اطاعاتی کســب کنند.  وی با اشــاره به اینکه گرفتن
 عکس های یادگاری با تابلوهایی که تصاویر مستند دفاع مقدس 
روی آن نصب شده بود از جمله مواردی بودکه در روزهای برگزاری 
نمایشگاه مورد توجه گردشگران خارجی بود، بیان کرد:تصویري که 
بیشترین بازخورد را جهت گرفتن تصویر یادگاري داشت، عکس 
جوان رزمنده اي بود که برسر تفنگ خود گل گذاشته بود. حجت 
االسام اخوان ادامه داد: مورد دیگري که براي توریست ها تعجب 
برانگیز بود، تصاویر مربوط به تشییع شهداي سرافرازمان بود که 
براي ایشان جاي سوال داشت که اگر مراسم یک نظامي و رزمنده 
است پس چرا ژنرال ها و نظامیان دیده نمي شوند؟! مدیر مدرسه 
ناصریه تصریح کرد: دیدن شــادی و شعف سربازان و رزمندگانی 
که قرار بود به جبهه اعزام شوند از جمله موارد بسیار تعجب برانگیز 
گردشگران خارجی بود که نمی توانستند به راحتی آن را بپذیرند 
چرا که از نظر آنها معموال کسی از رفتن به جنگ خوشحال نمی 
شود و زمانی که برای آنها دلیل این شوق و شعف توضیح داده می 
شد مثل کسي که مطلب ســخت علمي را متوجه شده باشد سر 
تکان مي دادن و تایید مي کردند.  وی در پایان با اشــاره به حرکت 
جالب یکی از بازدید کنندگان از این نمایشگاه گفت : یکی از این 
توریست ها در این بازدید ابراز عاقه شدیدی به ایران و مردم می 
کرد تا جایی که پرچمی که برای هدیه به کودکان آماده شده بود را 

درخواست کرد و سپس پرچم را با خود به یادگار برد.

واکنش گردشگران خارجی به تصاویر مستند دفاع مقدس؛
چرا این رزمندگان با شوق به جبهه ها می رفتند

 سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

دست دادیشون... اون وقت 
توی حســرت چیزهایی که 
نداشتی و می تونستی داشته 
باشــی، زمان حــال رو ضایع 

می کنی.

»یک  مرد«
اوریانا فاالچی

بــه اســم  بــه چیــزی 
»سرنوشت« باور داری؟

بــی خیال سرنوشــت شــدن 
یک جــور شــجاعته؛ گفتــن 
ایــن کــه مــا سرنوشــت 
خودمــون رو می ســازیم، 
یک جور دیوونگیه! ولی اگه 
سرنوشــت رو قبول نداشته 
باشی، زندگیت تبدیل می شه 
به یک عالمــه فرصت که از 

»استفانی« ساکن ویرجینیای آمریکا هنگام گشت و گذار در باغچه خانگی، 
متوجه ماری با دو سر در میان گل ها شد. او که از دیدن چنین خزنده نادری 
شوکه شده بود با انتشــار تصویری از این جانور در شبکه های اجتماعی از 
کاربران کمک خواست تا چنین جانوری را شناسایی کنند.به گفته کاربران 
این مارها سمی هستند؛ اما به شدت به آرامش نیازمندند و از این رو تمایلی 
به حمله های ناگهانی ندارند.این جانوران عمر زیادی نمی کنند بنابراین 
یابندگان تصمیم گرفتند تا این خزنده را به یک موسســه زیست شناسی 

تحویل دهند تا تحت مراقبت بیشتری باشد.

خزنده ای نادر در آمریکا

زنی در بنگادش با به دنیا آوردن نــوزادی همچون پیرمردها،خبرنگاران را به 
بیمارستانی که در آن بستری بود، کشــاند.بدن این نوزاد مملو از موهای سیاه 
و پوستش پر از چروک است، همچنین چشــمان زردرنگ او بر عجیب بودن 
چهره اش افزوده است. پزشکان علت بروز چنین را وضعی را اختال »پروجریا« 
اعام کرده اند که می توان از آن با نام پیری زودرس هم یاد کرد. گفتنی است 
بنا بر اعام اسپوتنیک از هر 4 میلیون نوزاد یک نفر به چنین بیماری مبتا می 
شود. با این اوصاف والدین این نوزاد او را هدیه ای از سوی خداوند می دانند و از 

به دنیا آمدنش بسیار خوشحال هستند.

»بنجامین باتن« واقعی در بنگالدش به دنیا آمد!

عاداتی  که هر کار آفرینی به آن نیاز دارد
ممکن است در مورد کاری که می خواهید در طول زندگی انجام دهید مطمئن نباشید. 
به سختی کار می کنید؛ اما هدفی در ذهن تان نیست. نگران نباشید اکثر افراد اینگونه 
هستند؛ اما شما می توانید با فعالیت هایی که در ادامه بیان می شود،موفقیت خود را 

تضمین کنید.
در خرج کردن صرفه جویی کنید:باید با خودتان تمرین دهید و به سختی تاش 
کنید تا عادت خرید اجناس غیر ضروری را از خودتان دور کنید. ممکن است همین حاال 
نیز در اکثر مواقع در خرید خود صرفه جویی کنید؛ اما زمانی که بتوانید 2۰ درصد از 

اجناسی که می خرید را کم کنید بسیار موفق تر خواهید بود.
زود بخوابید و صبح زود هم بیدار شوید: زمانی کــه بتوانید هر روز به این عادت 

دست پیدا کنید از تاثیر آن بر موفقیت ها و بهبود شرایط زندگی خود شگفت زده خواهید شد. شاید قبل از این عاقه داشتید تا دیر وقت 
بیدار بمانید اما در نظر داشته باشید زودتر به رختخواب رفتن می تواند کمک کند صبح زود بیدار شوید و زمان کافی برای مطالعه ورزش و 

خلوت کردن داشته باشید.
روابط کاری و شــخصی خودتان را تقویت کنید:در برقراری روابط بهتر عمل کنید؛چون شبکه دوســتان برای موفقیت شما یک 
 شــرط الزم و ضروری اســت.در هفته یک الی دوبار با کســانی که در هفته ارتباط تان قطع شده اســت تماس بگیرید و یا پیامی ارسال

 کنید.
روی فعالیت خود تمرکز کنید:ممکن است پیش از آنکه شغل و پیشه واقعی خود را پیدا کنید مجبور باشید کارهای متفاوتی انجام دهید.
مشکلی نیست چون هرکدام از آنها شما را برای شخصیتی که هم اکنون هستید آماده کرده اند. شما یاد خواهید گرفت چطور افراد را هدایت 

کنید و مدیر آنها باشید و این درس ها برای شما بسیار مفید خواهند بود.

دانستنی ها

در حومه پکن، در روستایی که در قلب دره ای احاطه شده از تپه های سنگی قرار 
دارد، کتابخانه ای چوبی ساخته شده اســت. در این مکان که به ناکجاآباد شبیه 
است، آخر هر هفته صدها نفر از عاقه مندان کتاب و کتابخوانی جمع می شوند.

این محیط آرام بخش به ابتکار »لی شیائودونگ«، معمار مشهور چینی طراحی 
و در سال 2۰12 میادی افتتاح شد.ساختمان این کتابخانه، ترکیبی از فوالد و 
شیشه است؛ اما به کمک شاخه های درختان بلوط و گردو و هلویی که در آن اطراف 

قرار دارند، درون و بیرون آن به خوبی تزیین شده است.

کتابخانه ای در اعماق جنگل های پکن

اینستاگردی

اینستاپست آرش مجیدی برای ستاره جوان دلدادگان

سلفی بعد از دربی مهران رجبی و کامبیز دیرباز

  »آرش مجیدی« در توضیح عکس زیر نوشت:ســتاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد .برادر 
جان به رسم دلدادگان چه خوب دل سپردی و چه خوش دل بردی نقش از دل برآوردی و بر 
دل ها نشستی در تمام لحظه ها درخشان بودی  و در سکانس های واپسین کم نظیر، با رفتنت 
دل مان را ریش کردی  و یادت را در حافظه ها جاودان .سجاد جان  چشم در راهم که مجددا 

با کاری خوب و حالی خوب درخشش ات را مستدام کنی .

مهران رجبی در اینستاپستش نوشت: با کامبیز خان دیرباز به تماشای دربی نشستیم و کلی 
کل کل که جاتون خالی بود یه گوشه کار رو بگیرین.

محسن رفیق دوست:
»حدیدچی« ها باید در جامعه تکثیر شوند

مراسم رونمایی از سردیس مرضیه حدیدچی )طاهره دباغ( با حضور 
محسن رفیق دوست، فرمانده دفاع مقدس و جمعی از دانش آموزان 
مدارس مختلف در موزه انقاب اســامی و دفــاع مقدس برگزار 
شد.رفیق دوست با اشــاره به اولین دیدارش با خانم دباغ، تصریح 
کرد: اولین بار که خانم دباغ را دیدم در منزل شهید سعیدی بود که 
با شهید سعیدی دیداری محرمانه داشتم و حضور خانم دباغ را تایید 
کردند و گفتند که حرف هایت را بگو ایشان مورد اعتماد هستند. این 
فرمانده دفاع مقدس گفت: زمانی که انقاب شد خانم دباغ را دیدم 
و باید بگویم که مدیریت این بزرگ زن، مثال زدنی و تاریخی بود. 
زمانی ایشان از همدان به تهران آمد و به من گفت: »حاج محسن 
چرا ناراحتی؟« به او گفتم این سپاه، سپاه نمی شود! گفت: »چرا؟« 
گفتم: دولت موقت نمی خواهد. گفت: »بــه دیدار امام )ره( بروید 
واین را بگویید« همراه با خانم دباغ به حضور شریف امام)ره( رفتیم و 
سپاه از زیرنظر دولت موقت به زیرنظر شورای انقاب اسامی رفت.

رفیق دوست، با اشاره به ویژگی های مرضیه حدیدچی اظهار کرد: از 
ویژگی خانم دباغ والیت مداری بود و والیت را خوب می شناخت. تا 
آخرین لحظه حیاتش والیت مدار بود و با والیت هیچ زاویه ای پیدا 

نکرد. »حدیدچی« ها باید در جامعه تکثیر شوند. 

ایران در جنگ از چالدران تا جنگ 
تحمیلی

»ایرانیان کشورشان را به ققنوس تشبیه می کنند که در طول تاریخ 
بارها و بارها از خاکستر خویش برخاســته تا تمامیت، استقال و 
فرهنگ خود را در طول سده ها حفظ و از آن دفاع کند. یکی از عوامل 
بقای آن استقامت و پایداری نیروی نظامی ایران در سراسر تاریخ این 
کشور بوده است. به راستی سرباز ایرانی در پیروزی و شکست مقابل 
 آزمون زمانه تاب آورده اســت.« آنچه بازگو شد بخشی از سخنان

» کاوه فرخ « در کتاب »ایران در جنگ از چالدران تا جنگ تحمیلی« 
است که با ترجمه شهربانو صارمی منتشر شده است.در این بخش 
قسمت هایی از جنگ ایران و عراق به روایت کاوه فرخ نقل می شود: 
»اواسط مهر نیروی هوایی ایران نه تنها برتری هوایی بلکه کارایی 
بسیار در مقابله با حمات زرهی عراق از خود نشان داد. در فاصله 1۰ 
تا 12 مهرماه، تام کت های ایرانی پوشش بالگردهای کبرا و جنگنده 
-بمب افکن های اف-4 و اف-5 را که برای مقابله با حمله تانک های 
عراقی به دزفول، سوســنگرد و منطقه اهواز به پرواز درآمده بودند 
بر عهده داشــتند.جنگنده های ایرانی بالغ بر 6 جت عراقی را نابود 
کردند. این جنگنده ها از حمله بالگردها به رسته زرهی عراق برای از 
پای درآوردن 65 تانک در روزهای 1۰ و 11 مهرماه حوالی دزفول و 

خرمشهر پشتیبانی کردند«.

بچه ها سال به ســال کوچولوتر میشــن...  االن یک سرویس 
مدرسه اومد بچه ها را پیاده کرد، یک دونه هم از داشبورد درآورد 

گذاشت رو زمین!
قانون پایستگی الویه: الویه تمام نمی شود، از وعده ای به وعده 

دیگر منتقل می شود!
بعضی از فروشگاه ها یه جوری رو جنس هاشون به دالر قیمت 
گذاشتن که یه لحظه فکر کردم خارجی ام و به دالر حقوق می گیرم! 
اگه ســلفی گرفتن اختــال روانیه کــه باید تو لوکیشــن 

بزنم»دارالمجانین«!
من دقت کردم هر موقع که ناهار نمــی خوری یا غذای خوبی 
نخوردی، همسایه بغلی قرمه ســبزی گذاشته، بوش تو کل اتاق و 

خونه و ساختمون می پیچه! 
فاصله مطمئنه فقط واسه رانندگی نیست، تو زندگی در مورد 

آدم ها بیشتر کارایی داره! 
دهه شصت این جوری بود که صبح می زدی اخبار ببینی کوپن 
چی اعام شده، بعدش دیگه می رفتی تو صف. االن آدم نمی دونه 

چیکار کنه!
متاسفانه سعیدمون با این که اسپانیایی بلده در لیست برترین 

های فیفا جایی نداشت و بازم حقمون رو خوردن!
دختره رفته رانی خریده گوشــه رانی نوشته بوده اصل  اونم با 

ماژیک زیرش نوشت : مینا 22 ،رانی از خنده ترکیده.

خندوانهدیدگاهکتاب

زیباترین قلعه 
تاریخی در آلمان

قلعه» کوشم« یا کوخم 
در آلمان در شهر کوخم 
در ایالت راینلندـ  فالتز 
در آلمان واقع شــده  
است و یکی از زیباترین 
قلعه هــای تاریخی این 

کشور به شمار می رود.
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