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السد 0ـ  پرسپولیس 1؛ 

بوسه نیمه کاره به فینال
پرســپولیس با ارائه یکی از بهترین نمایش های خود یک شب خاطره انگیز در ذهن 

تمامی فوتبال دوستان ایرانی شکل داد و توانســت در دوحه بازی رفت را به سود خود 
خاتمه دهد و در مسیر فینال قرار گیرد.شاید پیش از بازی کمترین شانس را می توانستیم به شاگردان 
برانکو بدهیم جایی که آنها با غیبت سه ســتاره خود کامال قلع و قمع شده بودند برای چینش ترکیب 

 اصلی خود نیز برانکو را با ســرگیجه بزرگی مواجه کردنــد. در عین حال ارائــه یکی از بهترین
 نمایش های جســورانه و در عین حال با برنامه این تیم یک پیــروزی تاریخی در کارنامه 

صفحه  6پرسپولیس بود و علی علیپور توانست ...
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رحیم جافری- شهردار شهرضا

آگهی  مزایده
)مرحله دوم- نوبت دوم(

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم، هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 97/03/29 شورای اسالمی 
شهر پارکینگ واقع در خیابان شهید بهشتی جنب اتاق اصناف را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط 

و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد: 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر 

قابل استرداد می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 97/07/21 

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/07/22 در محل شهرداری شهرضا
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را بــه دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.

شماره تماس: 53241010-031 داخلی 116 

محسن حیدری- شهردار اردستان

مزایده مرحله اول و چهارم

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران  و آئین نامه اجرائی وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد یک)1( قطعه 
زمین با کاربری تجاری از امالک شهرک شهید بهشــتی واقع در ضلع شمالی بیمارستان، 
تعداد شش)6( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک امام حسن)ع( واقع در فاز 
دوم و تعداد شش)6( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک شهید مطهری )209( 
را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید لذا متقاضیان دارای 
صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/07/16 جهت دریافت اطالعات 
و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی 
خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی 

پیشنهادها مختار است.

نوبت اول

چقدر باحالیم ما!
خیابان »سپه« اصفهان هم از هجوم فروشندگان دالرهای خانگی در امان نماند؛

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:

حضور 30 هزار بسیجی در 
تجمع بسیجیان شهر اصفهان

   فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد: 

 شعار امسال هفته ناجا؛
 پلیس مقتدر امین مردم

7 7

از همان ســاعات ابتدایی آغاز ســقوط قیمت 
دالر، هجوم مردم بــه صرافی ها بــرای فروش 
دالرهای خانگی آغاز شد. اصفهانی ها هم که اهل 
پس اندازند و اخیرا هم در آماری که منتشر شد، 
اعالم شد بیشترین سرمایه های در خانه را دارند و 
درواقع اصفهان شهر سرمایه داران خانگی است)!( 
از قافله عقــب نماندند و هم پای مشــهدی ها و 
تهرانی ها و شیرازی ها و تبریزی ها و ... به محل 

تجمع صراف ها و دالل 
ها هجوم بردند تا بلکه 
بتوانند دالرهای خود 
را به قیمت مناســب 
بفروشند و بیش از این 
ضرر نکنند. دالرهایی 
که با نــرخ های باالی 
17 و 18 هزارتومــان 
خریداری شده بود و در 

کمتر از چندساعت با سقوط آزادی وحشتناک، 
به زیر 14 هزارتومان رسید و به تدریج روند نزولی 
خود را طی کــرد و حتی بــه 11 هزارتومان هم 
رسید و در برخی شهرها اعالم شد دالر را 8 هزار 

تومان می خرند! 
در بازار اصفهــان هم طی یکی دوروز گذشــته 
خریدار و هم فروشــنده وجود داشت اما کاهش 
شدید قیمت ها در بازار تهران تاثیر زیادی بر روی 
فعل و انفعالت بازار اصفهان داشت به گونه ای که 
به دلیل التهاب و تغییر لحظه ای قیمت ها خرید و 
فروش ها با تردید و وسواس انجام می شد و تقریباً 

فرایندها متوقف بود. 
در حالی کــه در روزهای گذشــته صرافی ها و 
طالفروش ها کمتر اقدام به خرید و فروش سکه 
و طال و ارز می کردند، اما از دیروز صبح راســته 
خیابان سپه حتی زودتر از معمول کرکره مغازه را 
باال داده و مشغول خرید و فروش دالر شدند. اوایل 
صبح نرخ دالر بین 9 تا 11 -12 هزار تومان بود 
و نرخ فروش دالالن از 14 هزار تومان فراتر نرفت 
که البته مشتری هم نداشت. سکه هم دست کمی 
از دالر نداشت. سکه تمام بیشترین میزان سقوط 
قیمت را داشت و پس از 
آن به ترتیب نیم سکه و 
ربع ســکه هم کاهش 
قیمت بیــش از 100 
هزارتومان را هم تجربه 
کردنــد. هرچند روی 
تابلو ، قیمت زنده ربع 
سکه را در بازار تهران 
یک میلیون و ســیصد 
هزارتومان اعالم کردند که نسبت به 24 ساعت 
قبل تــرش کاهش قیمتــی 100 هزارتومانی را 
تجربه می کرد اما فروشندگان ربع سکه را بیش از 
یک میلیون تومان نمی خریدند و البته سکه تمام 

مشتری بیشتر و بهتری داشت. 
پیش بینی می شود روند نزولی کاهش قیمت دالر 
همچنان ادامه داشته باشد ولی به هرحال برای 
عده ای از مردم که همیشه کف بازار هستند، گویا 
فرقی نمی کند. دالر گران می شود، به صرافی ها 
هجوم می برند، ارزان می شود باز هم هجوم می 

برند. کال چقدر باحالیم ما!

مژگان علیدوستی 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا
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حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع گروه 
داعش که مسئولیت حمله تروریستی به اهواز 
را بر عهده گرفته بودند در محافل سیاســی و 
نظامی جهانی سر و صدای زیادی به پا کرد. این 
تحرکات نظامی چند وقتی اســت که از سوی 
ســپاه و به منظور حفظ حریم امنیتی کشور 
صورت می گیرد و در عمل موفقیت آمیز بوده 
است. از تمام حواشی و بازخوردهای این حرکت 
که بگذریم، دیپلماســی نظامی و موشکی که 
ایران در پی حاشیه های ناامنی های اخیر به کار 
گرفته، مسئله ای است که به شدت نقاط قوت 
نظامی ایران را به رخ کشورهای منطقه می کشد.

در سال های پر از تنش اخیر، ایران تالش کرده است تا 
در منطقه پر از جنگ و آشوب خاورمیانه و در مواجهه 
با برخی از جــدی ترین تهدیدات ماننــد تحریم ها 
علیه فعالیت های هسته ای همواره از در دیپلماسی 
به این مناقشــات ورود پیدا کند؛ اما  بر اساس اصول 
بین الملل دیپلماسی نمی تواند بدون پشتوانه های 
قدرت، کاربردی داشته باشــد و معموال این پشتوانه 
ها اقتصادی و ســخت افزاری است. عالوه بر نفت که 
ایران به خوبی در این ســال ها توانسته با مدیریت بر 
آن بحران های سیاســی را مرتفع کند، پشتوانه های 
نظامی و به خصوص توان موشــکی ایران نیز یکی از 
اصلی ترین قدرت های دفاعی ایران و از عمده ترین 
قدرت های دیپلماسی نظامی کشورمان است. برنامه 
تولید و توسعه موشکی جمهوری اسالمی ایران حداقل 
پس از اتمام جنگ ایران و عراق بــه یکی از ابزارهای 
مهم در خدمت سیاســت خارجی ایران تبدیل شده 
اســت. مخصوصا پس از خرید و تولید موشــک های 
بالستیک نوع برد متوسط که دارای کارکرد تاکتیکی 

و استراتژیکی به خصوص 
در منطقــه درهــم تنیده 
توســط  خاورمیانــه 
کشــورمان و همچنیــن 
فروش برخی از مدل های 
آن بــه برخــی از دولت ها 
و گروه هــای رادیــکال و 
تروریستی منطقه و آفریقا، 

حساســیت موضوع بیش از بیش خودنمایی کرد. با 
شروع قدرت گیری برخی از گروه های تروریستی در 
مرزهای ایران، بارها این موشک های ایران بودند که 

توانستند  از شر این گروه ها 
خالص شوند  و این موضوع 
به خوبــی رابطه تنگاتنگ 
موجــود بیــن سیاســت 
خارجــی کشــور و طرح 
توسعه موشکی و غیر قابل 
مذاکره بودن این توان را که 
بارها توسط رهبری بر آن 

تاکید شده است ،آشکار می کند.
به نظر می رسد نگرانی غرب از توان موشکی ایران به 
دلیل این است که همواره این توان به عنوان پشتوانه 

دیپلماسی ایران شناخته شــده و دست برتر و قدرت 
چانه زنی در مذاکرات را به ایران می دهد. سیاســت  
جمهوری اســالمی ایران مبتنی بر دوری از تنش و 
درگیری نظامی است؛ اما ایران این پیام را همواره به 
دشمنان و متجاوزان داده اســت که در موارد الزم نه 
فقط از امنیت خود دفاع می کند، بلکه این توانایی را نیز 
دارد که با عناصر برهم زننده ثبات و امنیت در منطقه 
مقابله کند و در این میان دیپلماسی دفاعی ایران فعال 
تر از هر زمان دیگری توانسته است جلوی پروژه های 
ناامنی و ایران هراسی را در داخل و خارج از مرزهای 

ایران بگیرد.

دروغ پردازی های نتانیاهو 
برای  ۷۳ کشور رو شد

 وزیر خارجه دولت پیشــبرد امور لبنان به همراه 
هیئت دیپلماتیک از سفرای کشــورهای عربی و 
خارجی که در لبنان حضور دارند و اصحاب رسانه، 
در ناحیه جنــوب لبنان و نزدیکی فــرودگاه بین 
المللی بیروت گشت زنی کرد تا دروغ بودن ادعاهای 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اثبات کند.

نتانیاهو در اظهارات خود تصاویر هوایی را نشان داده 
و مدعی شده بود که این تصاویر مربوط به انبارهای 
موشــک های دقیقی اســت که حزب ا... لبنان در 
اختیار دارد و آنها را در نزدیکی فرودگاه مســتقر 
کرده است.باسیل گشت زنی های خود را به همراه 
دیپلمات های 73 کشــور از باشگاه گلف در مسیر 
فرودگاه آغاز کرد و در برابر نمایندگان دیپلماتیک 
کشورهای مختلف تاکید کرد که ادعاهای نتانیاهو 
و تصاویری که وی نشان داده، مربوط به یک باشگاه 
سرپوشــیده اســت که در آنجا ورزش هایی نظیر 

والیبال و مینی فوتبال انجام می شود.

جانسون:
  اگر نخست وزیر شوم

 بریگزیت را به تعویق می اندازم
»بوریس جانسون« به برخی از اعضای ارشد حزب 
محافظه کار اعالم کرده که در صورت رســیدن به 
نخســت وزیری، بریگزیت را دست کم شش ماه به 
تعویق خواهد انداخت.نارضایتی ها از »ترزا می« با 
نزدیک شــدن به زمان خروج این کشور از اتحادیه 
اروپا که باید تا مارس ۲۰۱۹ تکمیل شود، افزایش 
یافته است.نخســت وزیر انگلیس بر تصویب طرح 
خروجش در پارلمان تاکید دارد؛ اما یک سری از هم  
حزبی های او با آن موافق نیستند و بدین ترتیب، او 
باید به رای مثبت قانونگذاران اپوزیسیون از حزب 
کارگر امید ببندد که آنها هم چندان تمایلی نشان 
نمی دهند.چندی پیش بوریس جانسون در اعتراض 
به روند مذاکرات بریگزیت با استعفا از ریاست وزارت 

خارجه انگلیس از کابینه »ترزا می« خارج شد.

ساکنان »اوکیناوا« به دنبال 
گرفتن غرامت از آمریکایی ها

یک گروه سه هزار نفری از ساکنان ژاپن به دلیل 
آلودگــی صوتی هواپیماهای آمریــکا در جزیره 
اوکیناوا، که محل پایگاه های متعدد نظامی این 
کشور است، از دولت خود شکایت کردند.حدود 
۲ هزار و هشتصد تن از ســاکنان شهر گینووان 
در اســتان اوکیناوا، به دنبال دریافت غرامت ۱۰ 
میلیون دالری برای جبران خســارات ناشی از 
عملیات هوایی آمریکا در این منطقه هســتند. 
اگر ساکنان این منطقه موفق به دریافت غرامت 
شوند، هر شــهروند می تواند حدود 3/57۰ دالر 

دریافت کند.

ماجرای کشتی جنجالی روسی 
در کره جنوبی 

»رومان بیکوف«  کنسول روســیه در بندر پوسان 
کره جنوبی در پایان دیدار خود با فرمانده و خدمه 
کشتی »سواستوپل« که در جمهوری کره توقیف 
شده، تاکید کرد که این کشتی روسی هرگز به کره 
شمالی سفر نکرده، هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده 
و  نمی توانسته تحریم ها علیه پیونگ یانگ را نقض 
کند.این دیپلمات روس یادآورشــد: »کاپیتان این 
کشــتی اعالم کرده که هرگز به کره شــمالی سفر 
نکرده و هیچ اقدام غیرقانونی را انجام نداده اســت. 
ما انتظار داریم که طبق وعده مقامات کره جنوبی، 
اوضاع درباره توقیف این کشــتی روســی به طور 
نهایی مشخص شود.« شــرکت کشتیرانی حمل و 
نقل دریای »گودزون« که کشــتی مذکور متعلق 
به آن است، در ماه آگوست سال جاری به فهرست 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه پیونگ یانگ افزوده 
شد. مقامات واشنگتن معتقدند که این شرکت مواد 

سوختی برای کره شمالی حمل کرده است.

موشک و دیپلماسی؛ گزینه های ایران برای حفظ امنیت
»جاوید رحمان« خواستار 

بازدید از ایران شد
»جاوید رحمان« گزارشــگر ویژه حقوق بشر 
در مورد ایران، در نخســتین گزارش خود، از 
مقامات ایرانی خواسته  است که به ممنوعیت 
سفر گزارشــگر ویژه پایان داده و به او اجازه 
ورود دهند.رحمان، پیش از این نیز گفته بود 
قصد دارد با مقامات ایران درباره سفر به داخل 
کشــور صحبت کند.گزارشــگر ویژه حقوق 
بشر در گزارش نخست خود بر قصدش برای 
ایجاد مذاکراتی سازنده با مقامات جمهوری 
اســالمی، در جهت اجرای وظایفی که دارد، 

تاکید کرده  است.

سخنگوی وزارت خارجه:
در مورد میانجیگری روسیه  
چارچوب مشخصی دریافت 

نکرده ایم
سخنگوی وزارت خارجه درباره تکرار پیشنهاد 
میانجیگری روسیه میان ایران و اعراب یادآور 
شــد: در مورد منطقه و کشــورهای همسایه 
جنوبی ایــران و برخی از آنها کــه با جمهوری 
اسالمی ایران رفتار خاصی داشته اند، خیلی ها 
در گذشته صحبت هایی را انجام داده اند و حتی 
بحث میانجیگری را مطرح کردند.قاسمی گفت: 
درخصوص پیشــنهاد طرف روس، چارچوب 
مشخصی را دریافت نکرده ایم بلکه مواضعی است 
که مطرح شده است. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا ایران با روسیه و چین سازوکار همکاری 
دیگری فــارغ از ۱+4 خواهند داشــت، اظهار 
داشت: هم بله و هم نه، به عنوان ۱+4، همه آنها 
متعهد هستند سازوکارهای الزم را برای تضمین 
اجرای خواسته های ایران ارائه کنند ولی با توجه 
به مشخصات و روابط ایران با روسیه و چین، در 
کنار آن سازوکار، سازوکارهای دیگری با چین و 
روسیه خواهیم داشت که در گذشته نیز وجود 

داشته است.

آخرین وضعیت طرح تفکیک 
وزارتخانه ها

 عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: مبحث ارائه الیحــه تفکیک وزارتخانه ها 
ممکن است امروز در مجلس مطرح شود.اکبر 
رنجبرزاده ، گفت: بحــث تفکیک وزارتخانه ها 
از سوی دولت مجددا پیگیری خواهد شد.وی 
با اشــاره به طرح موضوع تفکیک وزارتخانه ها 
در جلسه هیئت رییســه مجلس بیان داشت: 
درجلســه اخیرهیئت رییســه عنوان شد که 
نمایندگان باید در رابطه با این الیحه هماهنگی 
بهتری داشته باشند تا اگر دولت مجددا الیحه 
تفکیک وزارتخانه هــا را به مجلــس ارائه داد 
باالخره مجلس به یک جمع بندی رسیده باشد.

رنجبرزاده تصریح کرد: همچنین جمع بندی 
اعضای هئیت رییسه این است که درحال حاضر 
فضا مقداری برای بررسی این الیحه در مجلس 
بهتر از قبل شده و ممکن است حتی این الیحه 

رای الزم را از مجلس کسب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی:
درباره CFT با سران سه قوه 

صحبت کنند
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس گفت: برخی دوســتان که 
نمایندگان را دربــاره CFT تهدید می کنند 
می توانند بــا آقایان صــادق الریجانی، علی 
الریجانی و حســن روحانی تماس بگیرند و 
بپرسند که در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی شــما در این باره موافقت کردید یا 

خیر و چرا موافقت کردید.
مصطفی کواکبیان  با اشــاره بــه حجم انبوه 
پیامک های تهدیدآمیز ارسالی به نمایندگان، 
گفت: حجــم انبــوه پیامک هایی کــه برای 
نمایندگان ارسال می شود، کامال سازمان دهی 
شده اســت. من ســعی کردم با بســیاری از 
شــماره هایی که از آنها پیامک ارسال شــده 
 بود تمــاس بگیرم و صحبت کنــم؛ اما موفق

 نشدم.

 علی یونسی
وزیر سابق اطالعات:

رییس جبهه پیروان خط امــام و رهبری می گوید: 
امروز اصالح طلبان در حال فرار به جلو هستند که 
حساب خودشان را از دولت روحانی جدا کنند. باهنر 
تصریح کرد: اینکه بعضی افــراد بخواهند از دولت 
طلبکار باشند، کار درستی نیست و به گونه ای باید 
رفتار شود که از شرایط خطیر امروز نیز به سالمتی 
عبور کنیم. وی ادامــه داد: اینکه چون دولت آقای 
روحانی دارای مشکل اســت برویم بگوییم خدا را 
شــکر که زمینه برای ما در مجلس آینده در حال 
فراهم شدن است اینها ظلم به نظام و انقالب تلقی 
می شود.محمدرضا باهنر افزود: از همان روز اول به 
روحانی گفتیم اقتصاد کشــور نمی تواند تورم تک 
رقمی داشته باشــد و به دولت پیشنهاد دادیم که 
تــورم 4۲ درصدی به جای مانــده از دولت قبل را 
با برنامه ریزی درســت به  ۲۰ درصد برسانند و در 
همین حد نگــه دارند  ولی مســئوالن دولت مصر 

بودند که تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانند.

 اصالح طلبان در حال فرار
 از روحانی هستند

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 سفر وزیر خارجه
 کره شمالی به آمریکا

احتمال مذاکره با آمریکا را رد نمی کنم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر سابق اطالعات گفت: هیچ مقامی، هیچ 
فرهیخته و دانشمند و هنرمند برجسته ای 
به دلیل قومیتش نباید محدودیت داشــته 
باشد،  بلکه باید بتواند پیشرفت کند. ما بر این 
موضوع اصرار داریم که نباید چنین اتفاقی 
رخ دهد و حتی الزم است که تبعیض مثبت 
داشته باشــیم و به نفع آنان عمل کنیم. وی 
تصریح کرد: البته در حــال  حاضر امتیازات 
زیادی به قومیت ها داده  شــده ولی به نظرم 
هنوز هم کم اســت. برای جــذب نخبگان 
اقوام ایرانی نباید ترس داشته باشیم، یعنی 
اگر قرار اســت کســی را تایید کنیم به این 
دلیل که بلوچ است او را تایید کنیم. یونسی 
افزود: چون این یــک ذهنیت تاریخی برای 
برخی قومیت هاســت که قومیت شان مانع 
 رشدشان می شود و ما باید این ذهنیت را از

 بین ببریم. 

معتقد به تبعیض مثبت 
درقبال قومیت ها هستیم

 صادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضائیه:

معــاون اول رییــس جمهــور بــا عذرخواهی از 
فشــارهایی که به ملت ایران وارد می شــود ابراز 
امیدواری کــرد که با تالش های همه مســئوالن 
کشور، این فشارها کاهش یابد.جهانگیری با اشاره 
به شرایط کشــور گفت: ما در شرایط دشواری قرار 
گرفته ایم؛ اما این امر به معنای بن بســت نیست. 
وی با اشــاره به آگاهی از اینکه مــا می دانیم ملت 
در دشــواری هستند و با ســختی زیاد زندگی می 
کنند، گفت:  بایــد بدانیم ایــران از ظرفیت های 
زیادی از نظر منابع انســانی و ثروت های طبیعی 
برخوردار اســت و به عنوان یک مســئول اجرایی 
که ســال ها ســابقه کاری دارم اطمینان دارم که 
در طول چند ماه خواهیم توانســت بحــران ها را 
سپری کنیم.وی با عذرخواهی از فشارهایی که به 
ملت ایران وارد می شــود ابراز امیدواری کرد که با 
 تالش های همه مسئوالن کشور، این فشارها کاهش

 یابد.

به خاطر مشکالت از ملت 
عذرخواهی می کنم

معاون اول رییس جمهور: 

آملی الریجانی در جلسه مســئوالن عالی 
قضائی به برخی هجمه ها علیه دستگاه قضا 
اشــاره کرد و گفت: از آنجا کــه قوه قضائیه 
در خط مقــدم مبارزه با مفاســد اقتصادی 
و ســایر جرایم قــرار دارد، چنین حمالتی 
دائما صورت می گیرد. عده ای نیز در داخل 
 همنوا با بیگانگان آب به آســیاب دشــمن 

می ریزند. 
فردی علیه نظام و همــه ارزش هایی که در 
نصوص قانونی آمده اســت، تبلیغ می کند. 
به عنوان مثال، ما هرگز نمی گوییم که اگر 
کسی صرفا مخالف حجاب بود با او برخورد 
می کنیم؛ اما وقتی کســی این مخالفت را 
تبلیغ و ترویج می کنــد طبیعتا نظام دینی 
که بر ارزش های الهی استوار است و در قانون 
خود نیز این ارزش ها را به رسمیت شناخته 

با این قبیل اقدامات برخورد می کند.

 با »مخالف حجاب« 
کاری نداریم

پیشخوان

بین الملل

وزیر امور خارجه کشورمان درباره آینده روابط تهران و واشنگتن 
گفت: ما در دنیــای احتمــاالت زندگی می کنیــم و هیچ چیز 
غیرممکن نیست؛ اما برای داشتن روابط شما باید مبنایی داشته 

باشید که از قبل ساخته شده است.
وی در گفت وگو با نشــریه »نیویورکر« گفت: شــما باید بتوانید 
رابطه ای داشته باشید که براساس یک مبنا ساخته شده است و 

ما یک سند داریم، توافق هسته ای . این یک سند ۱5۰ صفحه ای  
است نه یک توافق دو صفحه ای .

ظریف در پاسخ به این سوال که آیا باب )مذاکرات با آمریکا( هنوز 
باز است، اظهار داشــت: در صورت فراهم بودن شرایط الزم برای 
مذاکرات من احتمال گفت وگو را رد نمی کنم. این شرایط عبارت 

است از قابل اتکا بودن )طرف مقابل(.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطر نشان کرد: قابل اتکا 
بودن با اعتماد فرق دارد. 

قابل اتکا بودن یعنی این که وقتی شــما چیزی را )توافق( امضا 
می کنید باید به آن پایبند باشــید. درغیــر این صورت همه چیز 
فرو می پاشــد.ظریف تاکید کرد: ما منتظریم تا کمی واقع گرایی 

را شاهد باشیم.

ظریف: 
احتمال مذاکره با آمریکا را رد نمی کنم

  دفاع، اصل اول سیاست  

هجوم برای فروش دالرهای 
خانگی

 بر اساس اصول بین الملل دیپلماسی نمی 
تواند بدون پشتوانه های قدرت، کاربردی 

داشته باشد و معموال این پشتوانه 
ها اقتصادی و سخت افزاری است

غلط کرده اند که گفته اند من حقوق باالی 20 میلیون گرفته ام
 نماینده قائم شهر که نامش به عنوان نماینده نجومی بگیر از وزارت نفت منتشر شده به ایرناپالس گفته که این 
خبر از اساس کذب است و به همین دلیل می خواهد شکایت کند.چندی پیش هدایت ا... خادمی، نماینده 
ایذه نسبت به انتقال برخی نمایندگان مجلس به وزارت نفت اعتراض کرد. پس از این افشاگری، وزارت نفت 
در اطالعیه ای دست به افشاگری علیه خادمی زد و اعالم کرد این نماینده مجلس از وزارت نفت حقوق کالن 
دریافت می کند. بعد از این محمد مهاجری، فعال رسانه ای و سیاسی اصولگرا، نام سه نماینده، را منتشر کرد. 
وی در توییتر خود نوشت:  غیرازآقای هدایت ا...خادمی با حقوق ۲7میلیونی، ظاهرا  بهروز نعمتی، علی ادیانی و 
محسن بیگلری از وزارت نفت حقوق باالی ۲۰میلیون می گیرند. در همین زمینه ادیانی در سخنانی گفت:من 
در زمان آقای زنگنه به وزارت نفت نرفتم و از قبل کارمند بوده ام. مثل همه کارکنان از دستگاه مربوطه که 
وزارت نفت اســت حقوق می گیرم.وی افزود:غلط کرده اند که گفته اند من باالی بیست میلیون حقوق می 

گیرم. اصال چنین حقوقی برای افرادی که در مجلس هستند پرداخت نمی شود. 

حفاظت از »شخصیت ها« چقدر هزینه دارد؟
»سید جالل فیاضی«، روزنامه نگار مشهدی در وبالگ خود در خبرآنالین نوشت: اجازه بدهید یک محاسبه 
اجمالی از هزینه حفاظت شخصیت ها داشته باشیم. اگر فرض کنیم5 هزار محافظ در کشور وظیفه حفاظت 
از شــخصیت ها را بر عهده داشته باشــند، یک محافظ در سه شــیفت برای حدود۱6۰۰ شخصیت و هزینه 
هر محافظ )حقوق ،مزایا، پاداش، هزینه ســفرها...( ماهیانه4 میلیون تومان باشــد؛ بنابراین حفاظت از این 
»از ما بهتران« ســالیانه ۲4۰ میلیارد تومان برای کشــور آب می خورد! برای همین است که صاحب نظران 
اقتصادی معتقدند کشــور گران اداره می شــود . به تعبیر ما مشــهدی ها »برج « کشــور زیاد است و این 
تنها یک نمونه اســت، می توان صدها نمونه ازاین هزینــه های غیر ضروری را برشــمرد. همایش های بی 
حاصل،سمینارها،کنگره های بدون نتیجه وبی ثمر، ضیافت ها، پذیرایی ها، سفرها و... هزینه هایی که حذف 
 آنها برای کشور در شرایط جنگ اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیراست وهیچ بهانه ای نمی تواند آن را توجیه

 کند.

چهره ها

حباب ارز بازهم می ترکد

پاســخ قاطع ســپاه به 
تروریست ها

دالر در دام تهاتــر اروپا_ 
ایران علیرضا کریمیان
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کاهش ۵۰ میلیون تومانی قیمت ها  در بازار خودرو
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ذره بین

 نقش مالیات ارزش افزوده 
در مبارزه با قاچاق کاال

در کل نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه دلیـل 
وجـود سـازوکار کنتـرل متقابـل بـین مبادله 
کنندگان و نیز به دلیل امکان وضـع نـرخ پـایین 
)بـه دلیـل گـسترده بـــودن پایـه مالیـاتی ( 
دارای کمترین فرار مالیـاتی اسـت. نقش مالیات 

بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه و توسعه اجتماعی
جامعه، هنگامی از رفــاه اجتماعی و اقتصادی 
برخوردار خواهد بود که توزیع درآمدها به صورت 
عادالنه صورت گیــرد تا عموم مــردم بتوانند 
نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، بهداشت 
و رفاه را تامین کنند. از این رو به منظور بســط 
عدالت و کاهش نابرابری هــا در توزیع درآمد و 
ثروت، ابزارهای کنترلــی گوناگونی در اقتصاد 

وجود دارد که یکی از این ابزارها، مالیات است.
مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان 
یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند 
تا در جهــت اداره امور کشــور، تامین کاالها و 
خدمات عمومی و ضــروری، تضمین امنیت و 
دفاع همگانی و عمران و آبادانی توســط دولت 
مورد بهره برداری قرار بگیرد. یکی از انواع مالیات 
ها، مالیات بر ارزش افزوده است. این نوع مالیات، 
نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل 
مختلف زنجیره  واردات، تولید و توزیع از هر فعال 
اقتصادی زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال 
می یابد تــا در نهایت به مصــرف کننده  نهایی 
منتقل و از سوی وی پرداخت می شود؛ بنابراین 
پرداخت  کنندگان واقعــی این مالیات، مصرف 
کننــدگان کاالها و خدمات هســتند و عناصر 
حاضر در زنجیره تنها عامل انتقال این مالیات به 
مصرف کننده نهایی خواهد بود که وجهی را به 
عنوان مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمدهای 

خود نمی پردازند.

 قانون منع به کارگیری بازنشستگان
 به خلبانان هم رسید؛

پرواز ۶۵ ساله ها ممنوع!
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که خلبانان 
با ســن باالی ۶۵ ســال اجازه پرواز ندارند.رضا 
جعفرزاده  گفت: طبق قوانین سازمان هواپیمایی 
کشوری و بر اساس کنوانسیون شیکاگو، خلبانانی 
که ســنی باالتر از ۶۵ ســال دارند اجــازه پرواز 
نخواهند داشت.به گفته وی، این قاعده شامل حال 
ایرالین های دولتی و ایرالین خصوصی می شود 
و در این زمینه اســتثنایی وجود ندارد.بر اساس 
اطالعات ارائه شده از سوی جعفرزاده، خلبانان در 
ایرالین های دولتی پس از ۳۰ سال بازنشسته می 
شوند؛ اما امکان آن وجود دارد که پس از آن نیز تا 
سن ۶۵ سالگی به کار خود ادامه دهند. شرکت های 
هواپیمایــی غیر دولتی نیز با همین ســن اجازه 

استفاده از خلبانان خود را خواهند داشت.

بازار

دفتر یادداشت

مدیرعامل شرکت آبفار استان:
2 میلیون رأس دام از شبکه آب 

آشامیدنی استفاده می کنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان گفت : بر اســاس آمــار، آب مورد نیاز 2 
میلیون رأس دام سبک و ســنگین روستایی از 
شبکه آب آشامیدنی این منطقه تامین می شود.

محمدحسین قرائتی افزود: به دلیل خشکسالی 
رودخانه ها و چاه ها، جلوگیری از مصرف دام ها از 
شبکه آب شرب سالم امکان پذیر نیست. وی ادامه 
داد : عالوه بر این، 4۵ درصد شــبکه آب رسانی 
روستایی استان اصفهان فرسوده و نیاز به بازسازی 
دارد ؛ برخی از شبکه های آبرسانی متعلق به دوران 
قبل از انقالب بوده و فرسودگی ها منجر به اتالف 
آب شده اســت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان اصفهان با بیان اینکه میزان 
نرمال و استاندارد آب در مصارف روستایی برای 
هر مشترک در هر ماه 1۵ مترمکعب است، افزود : 
برخی از مشترکان به دلیل نگهداری دام در منزل، 
مصرفی بیش از حد معمول دارند.قرائتی یادآوری 
کرد: اصالح شبکه های آبرسانی در اولویت کاری 
آب و فاضالب روستایی استان اصفهان قرار گرفته 
که با تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 

انجام شده است. 

رییس اتاق بازرگانی استان:
از ۱۷۳۰ واحد تولید طال در 

اصفهان فقط ۳۰ واحد فعال است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان گفت: افراد بزرگی در صنعت طالی کشور 
و استان اصفهان فعال بودند؛ اما در حال حاضر از 
یکهزار و ۷2۰ واحد تولید و ساخت طال در استان 
اصفهان، کمتر از ۳۰ واحد فعال است.عبدالوهاب 
سهل آبادی در همایش میز کشوری طال و جواهر 
در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: مســئوالن 
اقتصادی استان باید دالیل این اتفاق بزرگ و مهم 
را جست وجو کنند. باید بررسی کرد چه اتفاقی 
افتاده که صنعت طال و جواهــر با تعداد باالیی از 
نیروهای شاغل و کارگر روبه تعطیلی است.رییس 
خانه صنعت، معدن وتجارت ایران خاطرنشان کرد: 
اینگونه نیست که فعاالن این صنف فقط به دلیل 
پرداخت مالیات، صادرات را رها کنند بلکه عوامل 
مختلفی این مشــکالت را رقــم زده که حاصلی 
جز پر شــدن زندان ها و شلوغی دادگاه ها نداشته 
است.سهل آبادی یادآور شد: پیش از این طالی 
خام به استان وارد و طالی ســاخته شده از این 
استان خارج می شد؛ اما متاسفانه اکنون صنعت 
طال به شدت دچار مشــکل شده است.وی گفت: 
سال هاســت درخواســت این صنف از مسئوالن 
این اســت که ارزش افزوده بر اصــل طال وضع 
نشود بلکه از دســتمزد گرفته شود؛ اما همچنان 
 این مشکل ادامه داد و این خواســته پاسخ داده

 نشده است.
دفتر یادداشت کلیپس طرح 

سماع بسته 2 عددی

 14,900
تومان

دفتر یادداشت کلیپس 
طرح اسلیمی 2

 19,400
تومان

دفتر یادداشت ارشک 
Ar00105 کد

 25,600
تومان

با کاهش بی ســابقه قیمت دالر، بسیاری از مردم 
تالش کردند تا بــا فروش دالرهای خانگی شــان 
از ضرر و زیــان جلوگیری کنند. هــراس در میان 
فروشندگان آنقدر شدت گرفته است که تجمعات 
فروشندگان در بازارهای غیر رسمی، موج کاهش 
قیمت ها را افزایــش داد و در نهایــت در آخرین 
 ســاعات کاری، قیمت ها تا یازده هــزار تومان نیز 

کاهش یافت.
 این افت قیمت را کمتر کســی در بازار پیش بینی 
می کرد، آن هم در زمانی که ایران و آمریکا و برخی 
از کشورهای عربی طی روزهای اخیر به شدت دچار 
جنگ لفظی بودند و انتظار نمــی رفت دالر در پی 
رخدادهای پیش آمده تا به این حد ســقوط قیمت 
داشته باشــد؛ اما صعود لحظه به لحظه قیمت ها 
طی هفته گذشته در کمتر از چهل و هشت ساعت 
رکوردی بی سابقه ثبت کرد و موجب شد تا در چهل 
و هشت ساعت گذشته بسیاری از شهرهای بزرگ 
تا آخرین ساعات شب شاهد حضور مردم در مکان 
های خرید و فروش دالر برای ارزهای خانگی شان 
باشند. به نظر می رســد جنگ خرید دالر که این 
روزها در همه جای کشور فراگیر شده بود به سرعت 
جای خود را بــه رقابت برای فــروش آن بدهد؛ اما 
علت چه بود و چطور اسب سرکش قیمت ارزی در 

کشور مهار شد؟
تاثیرات روانی بازار ارز همچنان اثرگذار

در حالی که صعود قیمت دالر بــه عقیده برخی از 
کارشناسان بیشــتر از آنکه دالیل اقتصادی داشته 
باشــد، زاییده ایجاد جو روانی و هراس در جامعه 
است، کاهش اخیر قیمت ها نیز همین گونه به نظر 
می رسد. سایت های اینترنتی خرید و فروش دالر 
و کانال های مجازی لحظــه به لحظه گزارش های 
نگران کننده ای از هجوم مردم به بازار ارز غیر رسمی 
مخابره می کردند، هرچند واکنش دارندگان ارز و 
هجوم آنها برای فروش طبیعی به نظر می رسد. یک 
سایت خبری اعالم کرده است که در برخی شهرها 
حتی دالر بــا قیمت 1۰ هزار تومان نیز دســت به 
دست شده و برخی دارندگان ارز ابراز نگرانی کردند 
که قیمت دالر تا 8 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

بازی صرافی ها در بازار ارز
صرافی ها نیز در ایجاد شائبه سقوط بی رویه قیمت 
دالر بی تاثیر نبوده اند. صرافــان طی دو روز اخیر 

عمال از خریــد و فروش 
ارز خودداری کــرده اند، 
هجوم مردم برای فروش 
دالر و امتنــاع صرافی ها 
برای خرید ارز در شهرهای 
مختلــف از جمله تهران، 
اهــواز، بانــه و ... مردم را 
دچار سردرگمی و نگرانی 

کرده است. این مســئله در حالی رخ داد که برخی 
صرافی ها عصر دوشــنبه قیمت دالر را 1۶ هزار و 
1۰۰ تومان اعالم می کردند و این درحالی بود که 
تا پیش از ظهر، قیمت آن حــدود 18 هزار تومان 
گزارش شــده بود. این کاهش لحظه به لحظه روی 
تابلوی اعالنات صرافی ها در حالی ثبت می شد که 
عمال در این واحد ها خرید و فروشــی صورت نمی 
گرفت. از ســوی دیگر معدود صرافانی که حاضر به 
خرید ارز بودند نیز قیمت ها را معموال کمتر از میزان 
تابلوهای خود اعالم می کردند، همین عاملی شد تا 
بار روانی خرید و فروش ارز در بازار غیر رســمی به 

شدت ملتهب شود.
بانــک مرکــزی 

باالخره فعال شد
یکی از اصلی ترین دالیل 
کاهش قیمت دالر، فعال 
شــدن بانک مرکزی در 
بازار بوده اســت. به نظر 
می رسد بخشــنامه روز 
دوشــنبه بانک مرکزی درباره تامین ارز  و نیازهای 
خدمات توسط سیستم بانکی اثر مثبتی بر کاهش 

قیمت ها داشت.
 همچنین مداخلــه جدی بانک مرکــزی در بازار، 
زمینه را برای ایجاد محرک روانی قوی جهت افت 
قیمت ها ایجاد کرده است. در جلسه اخیر شورای 
عالی هماهنگی قوای سه گانه، اختیارات ویژه ای به 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد که به 
گفته کارشناسان می تواند نقش مهمی در کاهش 

قیمت ها داشته باشد.
تصمیم مهمی که از این جلســه بیــرون آمده این 

است که بانک مرکزی اختیار الزم را برای دخالت در 
بازار ارز دارد و می تواند از طریق صرافی ها و بانک ها 
با قیمتی که در آینده اعالم می شــود، در بازار ارز 
مداخله کند. به نظر می رسد برقراری انضباط ارزی 
که در بازار ایجاد شده است، هیجانات کاذب روانی 

را از بین خواهد برد.
زمزمه تصویب FATF و بقیه قضایا

گمانه زنــی و تحلیل ها در بــاره کاهش قیمت ارز 
متفاوت اســت. برخی کاهش قیمت را ناشــی از 
تالش برای تصویب الیحه FATF و برخی اشــباع 
بازار و طوالنی شدن روند صعود قیمت ها و کاهش 
تقاضا می دانند.  کاهش جو روانی، تاثیر ســاز وکار 
ویژه اتحادیــه اروپا برای مروادات ویــژه تجاری با 
ایران و همکاری بانک مرکزی هفت کشور اروپایی 
و کاهش ســفرهای خارجی در فصل پاییز از دیگر 
دالیل کاهش قیمت ارز ذکر می شود؛ اما در نهایت 
به نظر نمی رسد این مسئله پایان ماجرای دالر باشد 
و در روزهای آینده باز هم این نوسانات و باال و پایین 

شدن قیمت ها ادامه دار خواهد بود.

سقوط آزاد
   شوک ارزی به دالرهای خانگی  

فعاالن بازار خودرو از کاهش میانگین ۵۰ میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودرو خبر می دهند.در این شــرایط 
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده از بازار خودرو، قیمت ها در بازار خودرو به شدت کاهش یافته است.به گفته 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی بین 1.۵ 
تا 12 میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون 
تومان کاهش یافته است.این وضعیت در حالی است که به گفته فعاالن بازار خودرو در حال حاضر همه در این بازار 

فروشنده شده اند و هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.

کاهش ۵۰ میلیون 
 تومانی قیمت ها 
در بازار خودرو

خبر

معدود صرافانی که حاضر به 
خرید ارز بودند نیز قیمت ها را 

معموال کمتر از میزان تابلوهای 
خود اعالم می کردند

مشاور کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان
فرصت های اقتصادی گردشگری لهستان در اصفهان

اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور در بخش های کشاورزی، گردشــگری و خدماتی می تواند زمینه 
تعامالت تجاری بین ایران و لهستان را تقویت کند. مشاور کمیســیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: اصفهان در جنگ جهانی دوم میزبان هزاران لهستانی بود و دو  کشور ایران و لهستان روابط اجتماعی 
و فرهنگی نزدیکی با هم دارند .محمد زاهدی افزود: صادرات محصوالت کشــاورزی ایران به لهستان و واردات 
محصوالت صنعتی لهستان به ایران از جمله فرصت های  اقتصادی این دو کشور است.به گفته وی، استان اصفهان 
در زمینه صنایع فوالد، نساجی ، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی ، محصوالت کشاورزی جایگاه ویژه ای در ایران دارد و 
بازرگانان لهستانی می توانند از فرصت های پیش رو استفاده کنند.وی ادامه داد: ورود به آرامستان ارامنه اصفهان و 
مشاهده قطعه لهستانی هایی که در این آرامستان مدفون هستند نشان از ارتباط دیرینه اصفهان با لهستان است. 

صادرات ۱۱هزار تن فرآورده لبنی اصفهان به هفت کشور
افزایش ۹درصدی ارزش صادرات فرآورده های لبنی

صادرات فرآورده های لبنی از اســتان اصفهان به خارج از کشــور بیش از 2۷میلیون و ۶۹هزار دالر ارزآوری 
داشته است.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال بیش 
از 11هزار تن فرآورده لبنی شامل ماست، پنیر، خامه، شیر و کره از این استان به کشورهای عراق، افغانستان، 
پاکستان، آذربایجان، بحرین، روسیه و کویت صادر شده است. فرهاد حاجی مرادی افزود: این میزان صادرات 
در مقایسه با پارسال از لحاظ ارزش بیش از ۹درصد افزایش داشته است. وی با بیان اینکه این استان از قطب 
های تولید فرآورده های لبنی در کشور اســت گفت: بیش از ۵۷واحد تولیدی فرآورده های لبنی از سازمان 
جهاد کشاورزی این استان مجور فعالیت دریافت کردند. سال گذشــته بیش از 12ونیم تن فرآورده لبنی از 
استان اصفهان به کشورهای آسیایی و حاشیه خلیج فارس به ارزش  بیش از 2۶میلیون دالر صادر شده است.

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: در حال حاضر در هیچ یک از اقالم مصرفی، کمبودی مشاهده 
نشده و تمام کاالهای مورد نیاز مردم در دســترس است.رســول جهانگیری اذعان داشت: در کنار 
نابسامانی هایی که در برخی از بخش های اقتصاد مشاهده می شــود، مباحث روانی نیز نقش بسزایی 
در نوســانات قیمت کاالها و بر هم خوردن عرضه و تقاضا دارد.رییس اتاق اصناف استان اصفهان به 

اشاره کرد و گفت: برخی برخــی تقاضاهای کاذب 
انباشــته کردن کاالهایی از افراد به ســمت خرید و 
در دســترس بوده و هیچ هجوم آورده اند که همواره 
قبیل کاالها وجود نخواهد نگرانی از بابت کمبود این 
در  رابطه بــا افزایش قیمت داشــت.جهانگیری 
مشــکالتی نظیر گرمای مرغ در دوره اخیر گفت: 
نهاده هــای دام و طیور به هــوا، افزایــش قیمــت 

دلیل نوسانات ارزی، کاهش ۵۰ درصدی جوجه ریزی در یک مقطع زمانی و قیمت پایین مرغ در ماه 
مبارک رمضان باعث شد تا شوک قیمتی به بازار مرغ وارد شود و افزایش ناگهانی قیمت مرغ مشاهده 
شود.وی خاطرنشان کرد: در سایر کاالهایی که تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته اند و برای تامین 
آنها نیاز به ارز است، نوسانات قیمت ارز بر نوسانات قیمت این قبیل کاالها تاثیر مستقیم دارد.رییس 
اتاق اصناف استان اصفهان در پایان به برخی ســودجویی هایی که در فضای مجازی ایجاد شد اشاره 
کرد و ابراز داشت: فضای مجازی نیز در بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بی تاثیر نبوده و تقاضاهای 

کاذبی که در برخی از محصوالت ایجاد شده، تحت تاثیر فضای مجازی است.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

تقاضای کاذب تحت تاثیر فضای مجازی است »آگهی تجدید مزایده«

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره ۵/۵8۶ مورخ ۹۷/۰۶/1۷ شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در 
نظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان به متراژ تقریبی 1۵۰۰ متر مربع را طبق شرایط ذیل 
بر اساس قیمت کارشناسی به عنوان پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال 

شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده: 

الف( قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 2/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
ب( متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

۹۷/۰۷/2۶ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

جواد نصری -  شهردار فالورجان

نوبت اول

مرضیه محب رسول
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برای مقابله با فصل زرد، مجهز باشید

پیشنهاد سردبیر:

شــروع فصل پاییز به علت تغییرات شدید دمایی 
معموال با برخی از بیماری ها و یا آلرژی های فصلی 
همراه است که می تواند بسیار آزار دهنده باشد، به 
همین دلیل بهتر است در شروع این فصل برخی از 
نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کرد و در طول آن با 
داشتن یک تغذیه مناسب، عوارض و میزان بیماری ها 
را به حداقل برسانیم. پاییز، فصلی است که از دیدگاه 
طب سنتی، طبیعتی سرد و خشک دارد و افرادی که 
مزاج سرد و خشک دارند در این فصل بیشتر اذیت 
می شــوند؛ همچنین به علت تغییر ساعات و کوتاه 
شــدن روزها برخی از تغییرات خلقی نیز در افراد 
ظهور و بروز پیدا می کند که می توان با رعایت برخی 

از نکات تغذیه ای این عوارض را به حداقل رساند.
افسردگی پاییزی

پاییز که می رسد خیلی ها احســاس خستگی و افسردگی 
می کنند. همین که خورشید زود غروب می کند و نور کمتر 
می شود، افسردگی نیز سراغ آدم را می گیرد. انگار پاها بی 
جان می شوند و اول صبح چشم ها به زور باز می شوند. این 
مســئله به خصوص در میانساالن بیشــتر دیده می شود. 
خوردن برخــی از خوراکی هــا در این فصــل مانند موز، 
زردآلوی خشــک و انجیر موجب می شود تا بدن گرم شده 
و انرژی زیادی در آن آزاد شــود. در طب سنتی گفته شده 
که خون ســازی بدن در فصل پاییز کم می شود، به همین 
دلیل ضعف و سســتی در بدن ایجاد خواهد شد؛ بنابر این 
بهتر است در این فصل از گوشت و مشتقاتی که دارای آهن 
هستند، زیاد استفاده کرد؛ چرا که کمبود آهن، شما را دچار 
خستگی زودگذر یا حتی خســتگی مزمن می کند و باعث 
می شود مدام احســاس ضعف کنید. برای اینکه نیازتان به 

آهن را تامین کنید گوشت قرمز، 
گوشت مرغ و گوشت 
بوقلمــون را دریابید. 

افراد گیاه خوار نیز باید 
با مصرف حبوباتی مانند 

عدس یا سبزی های برگ سبز، 

آهن مورد نیــاز خود را تامین کنند. عــاوه بر این دریافت 
به انــدازه ویتامین c در این فصل نیز مــی تواند در کاهش 
میزان خستگی موثر باشــد. این ویتامین، یک ساح قوی 
ضدخستگی است که بدن را در برابر ویروس های مختلف 
مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا ایمن می کند و روند پیری 
سلول های بدن را به تاخیر می اندازد. برای افزایش ذخیره 

ویتامین C بدن هر روز دو عدد کیوی میل کنید.
آلرژی های عود کننده

روزهای پاییزی بــا طعم و بوی آلرژی و حساســیت بر ای 
بسیاری از افراد آغاز می شــود. آبریزش بینی، حساسیت 
و ســرفه تا عطســه، خارش چشــم و... هدیه ناخوشایند 
روزهای نارنجی پاییزی برای افراد آلرژیک هستند. آلرژی 
یا حساسیت، واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن به برخی 
از عوامل و محرک های محیطی است. گرده گیاهان، یکی 
از مسائلی اســت که باعث تحریک سیستم ایمنی اشخاص 
آلرژیک می شــود که با تغییر فصل می تواند تشدید یابد. 
درمان به خصوصی برای آلرژی وجود نــدارد، هر آلرژی با 
توجه به شــکل ظاهری، علت و همینطور شــدت بروز در 
شخص می تواند درمان متفاوتی نســبت به سایر آلرژی ها 
داشته باشد؛ اما در ابتدا بایستی ماده حساسیت زا شناسایی 
شــود. در این فصل بهتر اســت از تخم مرغ، شیر، ماهی، 
محصوالت دریایی، ســویا، بــادام زمینی، گنــدم و آجیل 
اســتفاده نشــود. همچنین مهم ترین راه مقابله با ماده یا 
محرک های آلرژی را می تــوان در دوری و فاصله گرفتن 
از این مواد دانســت. زمانی که گرد و خاک یــا باران های 
پاییزی و بهاره رخ می دهند، از منزل خارج نشوید. از ماسک 
استفاده کنید و دستگاه های تهویه داخل ماشین یا منزل 

را روشن نگه دارید.
سرماخوردگی و آنفلوآنزا
ســرماخوردگی و ابتــا بــه 

آنفلوآنزا یکی از شایع ترین 
مشکاتی اســت که افراد 
در فصل پاییز با آن مواجه 
مــی شــوند. در طــب 

ایرانی، توصیه شــده برای 
شــت  ا هد نگا

تندرستی در فصل پاییز، از برخی کارها مانند 
مواجهه با گرمای سر ظهر و سرمای بامداد و 
شــبانگاه، خوابیدن در جای سرد، استحمام 

با آب سرد، نوشیدن آب خیلی سرد، خوابیدن با معده 
پر، مصرف مســهل های قوی، فصد و هــر کاری که خون 
را کم کنــد، کم خوری و پرهیز بی دلیل، تعریق بســیار و... 
پرهیز شــود. همچنین باید تا حد امکان از خواب میانه روز 
و مصرف زیاد مواد غذایی و نوشــیدنی ها خودداری کرد و 
برای پیشگیری از ابتا به ســرماخوردگی و زکام، در طول 
شب، سر را پوشــاند. یکی از اصلی ترین عواملی که موجب 
بروز ســرماخوردگی در این فصل می شود، تغییرات دمای 
ناگهانی است. نکته بعدی که در این فصل بسیار مهم تلقی 
می شود وجود هوای خشک در محیط های بسته است. در 
این دو فصل، افراد برای گرم کردن هوای خانه از وســایل 
گرمایشی استفاده می کنند و خشــکی هوا باعث می شود 
تا قدرت دفاعی مخاط تنفســی و بینی کاهش پیدا کند و 
افراد مستعد بیماری های فصلی شــوند. بهتر است در این 
فصل محیط خواب مرطوب نگه داشــته شــود. همچنین 
زدن واکسن آنفلوآنزا در این فصل می تواند در جلوگیری از 

سرماخوردگی بسیار موثر باشد.
ناراحتی های پوستی 

خشکی زیاد پوست و بروز ناراحتی های پوستی مانند اگزما 
نیز در برخی از افراد در فصل پاییز بروز پیدا می کند.»اگزما« 
نوعی التهاب پوســتی است که عائم آن شــامل قرمزی، 
خشکی، پوســته ریزی و تاول های ریز می شود. همچنین 
با خارش و ســوزش همراه اســت و می تواند باعث عفونت 
باکتریال ثانویه شود. پوســت افراد مستعد به اگزما خشک 

و تحریــک پذیر 
اســت؛ یکی دیگر 
م از بیماری های پوســتی  ر ســند

رینود اســت، این بیماری خصوصا در خانم ها 
شایع است و به شکل اختال گردش خون در دست ها، 
انگشــتان، بینی و گونه ها خود را نشــان می دهد. 

این بخش ها دچار سفیدی و گاهی قرمزی 
می شوند. انگشتان در خیلی موارد سرد، بی 

حس و دردناک است و گاهی متورم می شوند. 
پوست این نواحی درخشان اســت و حتی ممکن 

است فرد حس المسه خود را از دســت بدهد. این افراد  
باید حتما دســتکش و جوراب های ضخیم راحت بپوشند. 

اســتفاده از روغن 
هــای طبیعی 
روی پوســت 
ماننــد روغن 

بنفشــه و کــرم 
های طبیعی می تواند 

در کاهش عوارض پوستی در 
این فصل موثر باشد.

برای مقابله با فصل زرد، مجهز باشید
  باید ها و نبایدهای پاییزی؛  

پریسا سعادت

مفاد آراء
7/206 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139760302008003498 - 97/06/22 – علی صدری پور فرزند رضا 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک های 1151 و 4443 فرعی در ازاء انتقال 

عادی مع الواسطه ششدانگ از طرف اویس توانا
2- رای شــماره 139760302008003564 - 97/06/25 – عفــت مدنی فرزند احمد 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی 
 مجزی شده از پالک 2092 فرعی به مساحت بیســت و شش متر و شصت و شش صدم 

متر مربع
3- رای شماره 139760302008003565 - 97/06/25 – نصرت مدنی فرزند احمد آقا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی 

شده از پالک 2092 فرعی به مساحت بیست و شش متر و شصت و شش صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

4- رای شماره 139760302008002767 - 97/05/16 – اعظم عموعلی فرزند محمد 
حسن ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 37 فرعی به مساحت یکصد 

و نود متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
5- رای شماره 139760302008003630 - 97/06/31 – فضل اله مطهر فرزند محمد 
علی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 980 فرعی به مساحت یکصد 

و یازده متر و بیست و چهار صدم متر مربع
6- رای شماره 139760302008003586 - 97/06/26 – ولی اله امین بیطرف فرزند 
جواد ششدانگ یک باب انباری مجزی شــده از پالک 1028 فرعی به مساحت سیصد و 
شصت و هفت متر و بیست و ســه صدم متر مربع در ازاء بیست و شش حبه و هفتاد و پنج 
صدم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فاطمه 

بیگم طبیبیان
7- رای شماره 139760302008003599 - 97/06/26 – مهری بنائی فرزند محمد علی 
ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مجزی شده از پالک 1669.2 
فرعی به مساحت سی متر و نود و پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 16247 
فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن را داده است در ازاء سی و یک 
سهم مشاع از یک هزار و هفتاد سهم یک دانگ از ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محترم بیگم طبیبیان
8- رای شماره 139760302008003166 - 97/05/28 – امیر حاتمی فرزند هوشنگ 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3766 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و 

یک متر و هفتاد صدم متر مربع

9- رای شماره 139760302008003628 - 97/06/31 – سید مهدی عمادی فرزند سید 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 10115 

فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و نه متر مربع
10- رای شماره 139760302008003559 - 97/06/25 – اصغر مجاهدی فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 15394 فرعی به مساحت یکصد 

و سی و سه متر و هفتاد صدم متر مربع
11- رای شماره 139760302008003560 - 97/06/25 – اصغر مجاهدی فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 15394 فرعی به مساحت یکصد 

و سی و سه متر و بیست و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

12- رای شــماره 139760302008003635 - 97/06/31 – فضل اله خدادادی پور 
شهرضا فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 404 فرعی که به شماره 4901 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و 

دو متر و چهار صدم متر مربع
13- رای شــماره 139760302008003636 - 97/06/31 – محبوبه شبانی شهرضا 
فرزند علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
404 فرعی که به شماره 4901 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و دو متر و 

چهار صدم متر مربع
14- رای شماره 139760302008003544 - 97/06/24 – طاهره عابدی فرزند نعمت 

اله ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 753 فرعی به مساحت یکصد و بیست 
و نه متر مربع که به انضمام قســمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 

داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت دویست و نود 
و سه متر و شــصت و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است 
15- رای شماره 139760302008003494 - 97/06/22 – حسن صالح پور فرزند حیدر 
علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1180 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 

و یک متر و سی و چهار صدم متر مربع
16- رای شماره 139760302008003620 - 97/06/31 – فرهاد گرگی فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1281.1 فرعی 
که به شماره 5303 فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصد و بیست و چهار متر و شصت 

صدم متر مربع
17- رای شــماره 139760302008003621 - 97/06/31 – مهدیــه آقاخانی فرزند 
محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1281.1 فرعی که به شماره 5303 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و بیست و چهار 

متر و شصت صدم متر مربع
18- رای شــماره 139760302008003634 - 97/06/31 – حجــت الــه شــاه 
چراغی فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک خانه مجزی 
 شــده از پالک 4483 فرعی به مســاحت یکصــد و هشــتاد و دو متــر و پنجاه صدم 

متر مربع
19- رای شــماره 139760302008003637 - 97/06/31 – مریم شاه چراغی فرزند 
محمد باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک خانه مجزی شده از پالک 4483 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

20- رای شــماره 139760302008003495 - 97/06/22 – هــادی صبوری فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 103 فرعی به مساحت نود و یک 

متر و نود و شش صدم متر مربع

پنجم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد
21- رای شماره 139760302008003417 - 97/06/17 – مهدیه پارسائی فرزند محمد 
رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 480 فرعی به مساحت دویست و سیزده 

متر و بیست صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

22- رای شماره 139760302008003147 - 97/05/27 – محمود رضا اسماعیلی فرزند 
عبدالرزاق ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 271 فرعی به مساحت بیست و 

چهار متر و سه صدم متر مربع
23- رای شماره 139760302008003475 - 97/06/21 – محمد علی امیری فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1850 فرعی به مساحت سی و چهار 

متر و ده صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

24- رای شــماره 139760302008003358 - 97/06/11 – ســمیه رحمتی فرزند 
عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 186 فرعی به مساحت 

یکصد و شانزده متر و ده صدم متر مربع
25- رای شماره 139760302008003437 - 97/06/18 – ســید مسیح اله ملکیان 
فرزند سید محمد علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 187 فرعی به مساحت 

یکصد و بیست و یک متر و پنجاه و شش صدم متر مربع
26- رای شماره 139760302008003624 - 97/06/31 – حبیب اله جلی فرزند جمشید 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 216 فرعی به مساحت دویست و چهل و پنج 

متر و هشتاد صدم متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

27- رای شــماره 139760302008003617 - 97/06/27 – علی اباذری فرزند حیدر 
علی ششدانگ یک باب ساختمان اقامتگاه بوم گردی مجزی شده از پالک 159 فرعی به 

مساحت هشتصد و دوازده متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
نهم : شماره فرعی از 68/1- اصلی مزرعه میر آباد که به شماره 225- اصلی تبدیل شده

28- رای شماره 139660302008006965 - 96/12/24 – سیده سکینه موسوی فرزند 
سید مسلم ششدانگ یک باب خانه به مساحت هشتاد و دو متر و هشتاد و نه صدم متر مربع

دهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد
29- رای شماره 139760302008003618 - 97/06/31 – حسام گالبی فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 
آن مجزی شده از پالک 87 فرعی به مساحت یکصد و شصت و دو متر و نود و پنج صدم 

متر مربع
30- رای شــماره 139760302008003619 - 97/06/31 – راضیــه محمدی فرزند 
بیژن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی آن مجزی شده از پالک 87 فرعی به مساحت یکصد و شــصت و دو متر و نود و 

پنج صدم متر مربع
31- رای شماره 139760302008003419 - 97/06/17 – عبدالمطلب مرادی فرزند 
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و یک – 
چهارم حبه مشاع آن از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 

213 فرعی به مساحت دویست متر مربع
32- رای شــماره 139760302008003420 - 97/06/17 – الهه مرادی فرزند جعفر 
نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و یک – چهارم حبه 
مشاع آن از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 213 فرعی 

به مساحت دویست متر مربع
33- رای شــماره 139760302008003490 - 97/06/22 – عبداله باقری فرزند فرج 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 495 فرعی به مساحت یکصد و چهل و پنج 

متر و سی و پنج صدم متر مربع

34- رای شماره 139760302008003462 - 97/06/19 – پویا کاویانپور فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 510 فرعی به مساحت بیست و شش 

متر و شصت و هفت صدم متر مربع
35- رای شماره 139760302008003463 - 97/06/19 – پویا کاویانپور فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 510 فرعی به مساحت نود و هفت متر 

و پنجاه صدم متر مربع
بند ب(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

1- رای شــماره 139760302008001050 - 97/02/22 – خسرو خادم فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 
1116 فرعی که به شماره 13751 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و چهل و چهار متر 
و چهل صدم متر مربع که در آگهی اولیه مســاحت ملک اشتباهًا قید شده و اینک تجدید 

آگهی می گردد
2- رای شماره 139760302008001051 - 97/02/22 – الهه شیبانی فرزند مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1116 
فرعی که به شــماره 13751 فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصد و چهل و چهار متر و 
چهل صدم متر مربع که در آگهی اولیه مســاحت ملک اشــتباهًا قید شده و اینک تجدید 

آگهی می گردد
دوم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

3- رای شــماره 139560302008005022 - 95/08/27 – علیرضا فرهمندیان فرزند 
هرمز ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 66 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد 
و چهار متر و بیست صدم متر مربع در ازاء یکصد و هشــتاد و چهار سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی از یک هزار سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه بالسویه از طرف 
فاطمه و عزت کاویانی که در آگهی اولیه میزان انتقال عادی اشــتباهًا قید شــده ، اینک 

تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1397/07/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/26

م الف: 259567 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف 
فرهنگیان استان اصفهان به شماره ثبت 7878 و شناسه ملی 

 10260289825
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/22 و نامه 
شــماره 40723 - 1396/10/23 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فرهنگیان برخوار به شناســه ملــی 10260255374 به 
نمایندگی علی داوری به شــماره ملی 6609526915 ، فرهنگیان باغبادران به شناسه 
ملی 10260052880 به نمایندگی علیرضا فتاحیان به شــماره ملی 6209780695 ، 
فرهنگیان ناحیه دو به شناسه ملی 10260299093 به نمایندگی محمود میرحیدری به 
شماره ملی 1286508770 ، فرهنگیان ناحیه ســه به شناسه ملی 10260299513 به 
نمایندگی حسنعلی دهقانی به شماره ملی 1291840532 ، فرهنگیان چادگان به شناسه 
ملی 10260030520 بنمایندگی موسی عباســی بشماره ملی 5759622404 بسمت 
اعضای اصلی هیات مدیره و فرهنگیان خمینی شــهر به شناسه ملی 10260018304 
بنمایندگی عبدالرسول عمادی به شماره ملی 1141573921 ، فرهنگیان جلگه به شناسه 
ملی 10260324815 بنمایندگی مجتبی محمودی به شــماره ملی 5659679048 ، 
فرهنگیان زرین شهر به شناسه ملی 10260002887 بنمایندگی احمد ارزنکار بشماره 
ملی 1170509460 بســمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )257578(
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ابالغ رای
7/129 شماره دادنامه: 9709976793700683 شماره پرونده: 9609986793701640 
شماره بایگانی شعبه: 961640  خواهان: آقای نوید دردشــتیان فرزند محسن به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ مشــتاق دوم خ مهر بن بست شهید علیرضایی پ 251، 
خوانده: آقای امید محمودی فرزندصالح به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای نوید دردشتیان فرزند محسن به طرفیت آقای امید محمودی فرزند 
صالح به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه چک به شماره 1550/986160/41 
مورخ 94/9/28 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته و هیچ گونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/025/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ 
اجرای حکم و نیز هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:247977 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/184 شماره ابالغنامه: 9710100368602946 شماره پرونده: 9509980363400808 
شماره بایگانی شعبه: 960726  تجدیدنظرخوانده: آقای رسول باقری فرزند حسنعلی به 
نشانی شاهین شهر خ سعدی جنوبی مشاور امالک ارین داخل کوچه سمت راست منزل 
سوم ط 2 درب یشــمی رنگ، تجدیدنظرخواه: آقای محمد محمدرضائی فرزند عباسعلی 
به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان بلوار کشاورز خ کشــاورز کوچه پیروزی پ 23، 
خواسته: تجدیدنظرخواهی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
 ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نمایــد. رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی آقای محمد محمدرضایی نســبت به دادنامه 
شماره 960565-96/4/11 شعبه 107 کیفری دو اصفهان که متضمن برائت آقای رسول 
باقری از اتهام خیانت در امانت می باشد وارد است با توجه به اینکه داربست فلزی به متهم 
تحویل شده و در محل کار وی نصب شده قرار بوده که پس از پایان کار عودت نماید که 
مشخص نمی باشد که لوله ها به چه مصرفی رسیده است اما آنچه محرز است آن است که 
لوله ها در حال حاضر از مالکیت شاکی خارج شده است و متهم نیز فراری می باشد و دفاعی 
ننموده است دالیل بر توجه اتهام خیانت در امانت وجود دارد دادگاه مستندا به مواد 455 
قانون آئین دادرسی کیفری و 674 قانون مجازات اسالمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر 
خواسته حکم بر محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
این رای یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد و محکوم علیه ظرف 
بیست روز پس از تاریخ انتشــار این رای حق دارد تجدیدنظرخواهی خود را به این شعبه 
اعالم و تقدیم نماید. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگجاه های 
تجدیدنظر استان اصفهان(  م الف:248208 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

)303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/185 شماره دادنامه: 9709976805201002 شماره پرونده: 9709986805200305 
شــماره بایگانی شــعبه: 970305  خواهــان: آقای مصطفــی ابــدال محمودآبادی 
فرزندغالمحســین با وکالت خانم اکرم شــاپوری ارانی فرزند ابراهیم به نشانی استان 

اصفهان شهرستان نجف آباد خیابان شریعتی نرســیده به چهار راه ا... اکبر روبروی میوه 
فروشــی ولیعصر ســمت چپ، خواندگان: 1- آقای مجید جهانگیری به نشانی مجهول 
المکان  2- فروزان حسینی توچائی فرزند رضا به نشانی استان گیالن شهرستان رشت، 
شهر لشت نشاء، توچاه خیابان میر هاشمی، کوچه نواب صفوی، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مصطفی ابدال محمودآبادی به وکالت 
اکرم شاپوری ارانی به طرفیت 1- مجید جهانگیری 2- فروزان حسینی توچائی به خواسته 
مبلغ 98/000/000 ریال وجه چک به شماره 884025 عهده بانک ملی با انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ 98/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/725/000 ریال بابت هزینه های دادرســی حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1394/04/17 لغایت اجرای حکم که 
محاسبه آن طبق شــاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی 
اصفهان می باشد.  م الف:248210 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )366 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

7/186 شــماره: 2930/96 حل2 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:حسن 
حسینی زرینگلی، نام پدر: حمداله ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: فتح اله حاج حیدری با وکالت آقای حســین شکل آبادی ، نشانی: اصفهان 
محمودآباد خ 12 فرعی دوم صنایع گرانیت آپادانا، محکوم به:به موجب رای شــماره 73 
تاریخ 97/01/23 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 777/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت 
گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 257215 قاضی 

شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/187 کالسه پرونده: 314/97 ، شــماره دادنامه:426 - 97/07/02 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: منصور اسحاقیان درچه فرزند ناصر 
نشانی: درچه خ شریعتی روبروی پاساژ المهدی پالک9 ، خوانده: قاسم محبی اشنی فرزند: 
حسن نشانی: مجهول المکان ، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست آقای منصور اسحاقیان درچه فرزند ناصر به طرفیت آقای قاسم 
محبی اشنی فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 871383/45 
به مبلغ 50/000/000 ریال 2-1/003373 به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ به ترتیب 

1- 97/04/26 و 2-97/04/31 عهــده بانک 1-ملت 2-ملی شــعبه 1و2- الیگودرز از 
جاری 2491053/35 به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه 
به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و اینکه 
خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دیــن در حق خواهان ارایه نکرده 
است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/06/12 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313  از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/945/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از سر رسید چکهای 
موصوف لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــورا و پس  از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 257261 یداله زمانی قاضی شعبه نهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )343 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/188 کالسه پرونده: 312/97 ، شماره دادنامه:423 - 97/07/02 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: منصور اسحاقیان درچه فرزند ناصر نشانی: 
درچه خ شریعتی روبروی پاساژ المهدی پالک9 ، خواندگان: 1-محمدرضا نوری فرزند: 
مهدی 2-مهدی نوری فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 دادخواســت آقای منصور اسحاقیان درچه 
فرزند ناصر به طرفیت 1- آقای محمدرضا نوری فرزند مهدی 2- آقای مهدی نوری فرزند 
احمد به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 657606 به مبلغ 150/000/000 
ریال مورخ 1- 96/09/21 به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با 
توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه 
خواندگان دلیل و مدرکی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده 
اند همچنین خوانده ردیف دوم به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف اول 
به عنوان ضامن مبادرت به صدور سفته فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/06/12 
و به اســتناد مواد 519 و198 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313  و 314 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/895/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 97/5/1 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس  از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می 
باشد. م الف: 257264 یداله زمانی قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر   )360 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

7/189 شــماره: 38/94 حل11 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:محسن 
نصر آزادانــی، نام پدر: مهدی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: حیدر زبان دان ، نام پدر: عبدالحســین ، نشــانی: درچه خ امام کوی عدل 
کوی عدالت بن بست شهید ســلیمانی، محکوم به:به موجب رای شماره 94/153 تاریخ 
94/05/06 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 150/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 

الزم به ذکر است چک شماره 766809 به عهده ی بانک کشاورزی به تاریخ 93/12/25 و 
چک شماره 766808 به عهده ی بانک کشاورزی و به تاریخ 93/11/25 می باشد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 257284 قاضی شعبه 

یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر   )229 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/208 شــماره پرونده: 480/97 حل9 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 17:15 بعدازظهر مورخه 
1397/08/12 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمهدی موسوی ، نام پدر: 
سیدیوسف ، نشانی: درچه خ شریعتی مقابل مســجد جامع پ125 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: رضا بهمنش ، نام پدر: حســن ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال بابت طلب و خســارت تاخیر تادیه و خسارت هزینه دارسی ، دالیل 
خواهان: کپی رسید دستی ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 259182 رئیس شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر )194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/183 کالسه پرونده:961006 شماره دادنامه:9709976795700348-97/3/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سمیرا نقدی به نشانی اصفهان 
سده لنجان خ امام کوچه شهید منصور حســینی، خوانده: علیرضا حسین زاده به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته 529771 الی 529778 و 880592 و 175977 
و 880591 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای سمیرا نقدی به طرفیت علیرضا حسین زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال  وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 529771  الی  
529778 و 880592 و 880591 و 175977 ) 11 فقره سفته( به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/610/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/17 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص درخواست 
تامین خواسته با توجه به عدم واریز هزینه خسارت احتمالی از سوی خواهان مستند به بند 
ماده 108 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست اعالم می گردد. م الف:247968 شعبه 27 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )342 کلمه،3 کادر(

فقدان سند مالکیت 
7/191 شماره: 970720671763349  ، تاریخ: 1397/07/04 خانم طیبه حاجی ابراهیمی 
فروشانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین پالک 170/4744 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت دفتر 510 صفحه 567 و 570 بنام سعید علیجانی 
و جواد ماندنی ثبت و سند صادر گردیده است و طبق سند قطعی 69626 – 1387/11/23 
دفتر 46 خمینی شهر به خانم طیبه حاجی ابراهیمی انتقال قطعی شده است نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن از بین رفته بعلت جابه جایی مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 شد. م الف: 257125 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )223 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/176 شــماره صادره : 1397/42/522968-1397/7/5 نظر به اینکه به  موجب رای 
شماره 13568 مورخ 1396/12/23 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/4094 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مریم خیرالهی حسین آبادی فرزند اسداله و 
غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با 
استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1397/08/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 257879 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/195 شماره ابالغنامه: 9710106793804204 شماره پرونده: 9509986793801391 
شماره بایگانی شعبه: 951394  خواهان آقای قربانعلی کرمی مفرد جونقانی فرزند محمد 
جواد با وکالت خانم ام البنین مهدوری دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 1- مسیب 
بهرامی فرزند یداله 2- روح اله گنــدم کار فرزند ابراهیم 3- رضــا انصاری فرزند احمد 
4- مصطفی انصاری فرزند احمد به خواسته انتقال سند مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9509986793801391 شعبه 8 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/15 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 255685 شعبه 8 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )187 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/196 شماره ابالغنامه: 9710106836105244 شماره پرونده: 9709986836100698 
شــماره بایگانی شــعبه: 970748  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به  زینب بلیوندی فرزند درویــش، خواهان  رمضان مرادی فرزند فرج ا... دادخواســتی 
به طرفیت  خوانده زینــب بلیوندی فرزند درویش به خواســته الزام بــه تمکین  مطرح 
که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 4 – اتاق 403(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9709986836100698 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/15  ساعت 9/30 تعیین که حسب 

دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:255612 شعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )172 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

7/197 شماره ابالغنامه: 9710100359300550 شماره پرونده: 9709980359300076 
شماره بایگانی شعبه: 970078  نظر به اینکه در پرونده کالسه 970078 ب 14 به اتهام 
مشارکت در سرقت به روش تعقیب بانکی شاکیان علیرضا جعفری، عباس حاجیان، کریم 
جان شریفی، مجتبی عطریان، فتح اله ناظمی و خانم سودابه کاظمی از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب می باشــند و  ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتع شماره پنج 
اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. )آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خیابان 
شهدای ستار مجتمع آفتاب مجتمع قضائی شهید بهشتی( م الف:248206 شعبه 14 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 5( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

7/198 تجدیدنظرخواه: بانک ملت به مدیریت آقای هــادی اخالقی با نمایندگی آقای 
 هادی حطیم به نشانی خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت، تجدیدنظر خوانده:

 1- علی الشوری به نشانی مجهول المکان 2- امیر مســتعانی به نشانی خ فلکه ارتش 
خ ارتش بن بســت کاج طبقه همکــف با وکالت فهیمــه عصاچی به نشــانی خ توحید 
جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1، تجدیدنظرخواســته: اعتراض به دادنامه شــماره 
9709976805300187 صادره از شــعبه 53 شــورای حل اختالف، دالئل و منضمات 
دادخواست: 1- فتوکپی دادنامه 2- الیه تجدیدنظرخواهی،  م الف:248233 شعبه 53 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )97 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

7/199  شماره: 970234 خانم پرند پریسا راد به نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 
6 شورای حل اختالف واقع در خ ارباب، وقت حضور: یک هفته پس از رویت ساعت اداری، 
علت حضور: جهت رویت نظریه کارشناس ظرف مهلت مقرر به شعبه مراجعه تا چنان چه 
اعتراضی دارید کتبا اعالم نمایید.  م الف:248227 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )97 کلمه، 1 کادر(
ابالغیه 

پرونــده:  شــماره   9710100350107485 ابالغنامــه:  شــماره    7 /200
9509980350100487 شــماره بایگانی شــعبه: 950589 مشــخصات ابالغ شونده 
حقیقی: 1- زهرا انشــایی فرزند عباس 2-  اقدس میزبان 3- اکرم انشــایی 4- محمد 
انشایی  5- علی انشایی 6- مهین آذری پور 7- محمدرضا آذری پور 8- حیدر علی آذری 
پور 9- ملوک آذری پور همگی به نشانی مجهول المکان، مهلت حضور از تاریخ ابالغ : 7 
روز، محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شــماره 333، نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و 
اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می 
گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
م الف:247834 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  9710460358100025 شــماره  درخواســت:  7  شــماره  /202
9709980358100171 شماره بایگانی شــعبه: 970178 نظر به اینکه آقای علی گلپا 
متهم به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت حمیدرضا و علی زارع 
و تهدید و توهین به نامبردگان و تخریب و قدرت نمایی با ســالح سرد به شماره پرونده 
970178 شعبه دوم بازپرسی دادســرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه 

پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
میشود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند 
 و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

) اصفهان خیابان کاوه خیابان جابر انصاری مجتمع شماره 3 دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان(  م الف:247929 شعبه 2 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع 3( )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ )نظریه کارشناسی(

پرونــده:  شــماره   9710100351306495 ابالغنامــه:  شــماره    7 /201
9609980351301203 شماره بایگانی شعبه: 961386 آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
به آقایان و خانم ها 1- اشرف مشتاقیان فرزند سید ابوالقاسم 2- اعظم شیروانیان فرزند 
کریم 3- زهرا نصر اصفهانی فرزند غالمعلی 4- بتول حدادی رنانی فرزند علی 5- ایران 
مشتاقیان فرزند احمد 6- مریم یزدان بخش فرزند مهدی 7- محبوبه یزدان بخش فرزند 
مهدی 8- رضا یزدان بخش فرزند مهدی 9- مصطفی مشتاقیان فرزند احمد 10- فضل 
اله مشــتاقیان فرزند احمد 11- محمود مشــتاقیان فرزند احمد 12- حسین مشتاقیان 
فرزند احمد 13- مرضیه یزدان بخش فرزند مهدی 14- مســعود یــزدان بخش فرزند 
مهدی 15- رشید شیرانی بیدآبادی فرزند حسین، نظر به طرح دادخواست آقای محمود 
شهسواری فرزند حاتم با وکالت آقای احمد شفیعیان به طرفیت آقایان و خانم ها 1- اشرف 
مشتاقیان فرزند سید ابوالقاسم 2- اعظم شــیروانیان فرزند کریم 3- زهرا نصر اصفهانی 
فرزند غالمعلی 4- بتول حدادی رنانی فرزند علی 5- ایران مشتاقیان فرزند احمد 6- مریم 
یزدان بخش فرزند مهدی 7- محبوبه یزدان بخــش فرزند مهدی 8- رضا یزدان بخش 
فرزند مهدی 9- مصطفی مشــتاقیان فرزند احمد 10- فضل اله مشتاقیان فرزند احمد 
11- محمود مشتاقیان فرزند احمد 12- حسین مشتاقیان فرزند احمد 13- مرضیه یزدان 
بخش فرزند مهدی 14- مسعود یزدان بخش فرزند مهدی 15- رشید شیرانی بیدآبادی 
فرزند حسین با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک با توجه به اینکه در پرونده 961386 
ح 13 نظریه کارشناسی ارائه شده است از طریق آگهی به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف 
یک ماه با حضور در شعبه چنانچه اعتراضی دارند کتبا یا اثباتا ارائه نمایند.)آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 355(.  م الف:247844 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي

7/203 محکوم علیه: علي مشــکاني فرزند رحمان مجهول المکان، محکوم له : ایمان 
خســرو فرزند داوود به نشاني شــهرضاخ طالقاني فرعي 11 پ 15 ، بموجب راي شماره 
410 مورخ 9 / 5 / 97 حوزه 6 حقوقي شوراي حل اختالف شهرضا محکوم علیه محکوم 
است به : 1- الزام به پرداخت مبلغ پنجاه ودو میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
 742937 - 1 / 11 / 96 عهده بانک رفاه کارگران شعبه ابوریحان مشهد  2- پرداخت مبلغ

 000 / 150 / 1 ریــال بابت هزینه دادرســي 3-  پرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
صدورچک لغایت اجراي حکم که توســط واحداجرامحاســبه ووصول خواهدشد درحق 
محکوم له  4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به ازآن میسرباشــدودرصورتي که 
خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه 
قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًا اعالم نماید. م الف: 258865 قاضي 

شوراي حل اختالف شعبه ششم حقوقي شهرضا)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

7/204 بدینوسیله به آقاي 1- محمدزنگنه 2- ســیدمجتبي بیریا فرزند سیدمحمد فعاًل 
مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان عبدالرضارضایي رحیمي فرزند علي شــیر به 
نشاني شهرضا روستاي امین آباد منزل شخصي دادخواســتي به خواسته الزام به انتقال 
سواري پراید به شماره  638 ص 47 ایران 63  به این شورا تسلیم  که  بکالسه 97 / 597 
ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز پنجشنبه مورخ  15 / 9 / 97  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 

به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 258920 

رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا )137 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/205  شــماره نامه: 9710113749101358 شماره پرونده: 9709983749100384 
شماره بایگانی شعبه: 970706، در خصوص دادخواست خواهان آقای احسان رستمی به 
طرفیت خواندگان آقایان مهدی رضایی و روح اله کاویانی به خواسته مطالبه یک فقره چک 
به مبلغ 310/000/000 ریال تقدیم دادگاه عمومی دهاقان نموده که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع و به کالسه 970706 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/08/15 راس 
ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن احدی از خواندگان به نام مهدی 
رضایی و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور قاضی دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:258795 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دهاقان )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/207 شماره دادنامه: 9709970351400852 شماره پرونده: 9709980351400219 
شماره بایگانی شعبه: 970240 خواهان: آقای علی اکبر کیانی سخا فرزند علی محمدبه 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی شــرقی روستای خاتون آباد کوچه اولیاء 
پالک 790، خوانده: آقای احمد شریفی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوای 
آقای علی اکبر کیانی سخا به طرفیت آقای احمد شــریفی به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک یک باب منزل مسکونی به شماره ثبت 51704 پالک اصلی 9334 و 9335 
فرعی 702 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 21/000/000 ریال و مطالبه خسارت 
دادرسی با عنایت به قرارداد شــماره 2 مورخ 83/12/23 جوابیه استعالم اداره ثبت اسناد 
اصفهان به شماره 139785602027000903 مورخ 97/3/10 که مالکیت پالک مذکور 
را به نام خوانده اعالم نموده است و با التفات به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 
97/5/17 و عدم ارائه هیچ گونه دفاعی در قبال دعوا و مصون ماندن مستندات دعوا در ایراد 
بر اعتراض خوانده لذا دادگاه دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10-219-220 قانون 
مدنی و مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده با حضور در 
یکی از دفترخانه های اصفهان و انتقال پالک مارالذکــر به نام خواهان و پرداخت هزینه 
دادرسی مربوطه صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:255679 شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )342 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460351400028 درخواســت:  شــماره   7 /209
9709980351400248 شماره بایگانی شــعبه: 970280  خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای حامد منتظرین دادخواستی به طرفیت حســین بیاتی و محمد بیاتی و سعید 
منصوری و اسماعیل اله دادیان به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و به 
کالسه 970280 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/8/20 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقای اسماعیل اله دادیان و حسین بیاتی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.)آدرس: اصفهان خ جی چهار را مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضایی 
شهید بهشتی واحد 205(  م الف:247803 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید بهشتی(  )181 کلمه، 2 کادر(
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ادعای تلگراف؛ 
زیدان به جای مورینیو

بــه احتمال فــراوان زین الدین زیــدان جای 
مورینیو را روی نیمکت 
یونایتــد خواهــد 
گرفت. تلگراف در 
گزارشــی نوشته 
اســت؛ اگرچــه 
وودوارد خیلی مایل 
نیست در میان فصل 
دســت به تغییر روی نیمکت تیمــش بزند و 
قرارداد هنگفــت یونایتد را با مورینیو فســخ 
کند، ولی ممکن است با ادامه شرایط کنونی در 
الدترافورد، مجبور شــود بر خالف میل باطنی 
اش دســت به اقدام بزند.شکست ۳-۱ مقابل 
وستهم یونایتد در لیگ برتر، زخم دیگری بود 
بر پیکره مورینیــو و تیمش که این روزها اصال 
حال خوبی ندارد. نتایــج ضعیف تیم نیز مزید 
بر علت هستند تا مورینیو به درهای خروجی 

الدترافورد نزدیک تر شود.

»دی ماریا« تا ۲۰۲۱ با 
پاری سن ژرمن تمدید کرد

هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن برای تمدید 
قــراردادش تا ســال 
۲۰۲۱ با سران این 
باشگاه فرانسوی 
به توافق رســید.

آنخــل دی ماریا 
در ســال ۲۰۱۵ با 
۶۵ میلیون یــورو از 
منچســتر یونایتد به پاری سن ژرمن پیوست.

طی این ســه ســال حضور هافبک آرژانتینی 
در پاری ســن ژرمن، همواره خبرهای درباره 
جدایی او به گوش رسیده است.توماس توخل 
عالقه زیادی به بازی دی ماریا دارد و از سران 
باشگاه خواسته تا قرارداد این بازیکن را تمدید 
کنند.روزنامه معتبر اکیپ فرانســه نوشت که 
دی ماریا با سران پاری سن ژرمن برای تمدید 
قراردادش به توافق نهایی رســیده است و به 
زودی در نشســت خبری آن را تا سال ۲۰۲۱ 

تمدید خواهد کرد.

خط و نشان »پوگبا« برای منچستر؛ 
اگر مورینیو باشد من نیستم!

بر اساس گزارشی که روزنامه  انگلیسی »سان« 
منتشــر کرد، پل پوگبا 
اعــالم کــرده در 
صورتی کــه ژوزه 
مورینیو، منچستر 
یونایتــد را ترک 
نکند او در ماه ژانویه 
از این باشگاه خواهد 
رفت.مورینیــو که ایــن روزها 
به شدت تحت فشــار قرار دارد و با انتقادهای 
شدیدی روبه رو است روز دوشنبه اعالم کرد که 
چیزی شغلش را تهدید نمی کند و از بابت اخراج 
شدن نگرانی ندارد؛ اما مورینیو در عین حال با 
یک پاتک، الکسیس ســانچز را هدف گرفت و 
گفت تا زمانی که شرایطش بهبود پیدا نکند از 
او استفاده نخواهد کرد. این درحالی است که به 
گزارش روزنامه  سان، پوگبا به هم تیمی هایش 
گفته که از درگیری با مورینیو خسته شده و دیگر 
نمی تواند به کشمکش با او ادامه دهد. پوگبا گفته 
از بازی کردن با تاکتیک ها و آرایش های تیمی 
که هیچ کدام از بازیکنــان یونایتد با آنها راحت 
نیستند خسته شــده و دیگر قصد ندارد به این 

وضعیت ادامه دهد.

خالق »ژن خوب« در کمیته ملی المپیک!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تصمیم تراکتورسازی در 
خصوص محرومیت  »شجاعی«

مســعود شــجاعی در جریان دیدار جــام حذفی 
تراکتورســازی مقابل صنعت نفت آبادان که منجر 
به حذف سرخ پوشان تبریزی شد از زمین مسابقه 
اخراج و از ســوی کمیتــه انضباطی فدراســیون 
فوتبال با محرومیت یک جلســه ای روبه رو شــد. 
حاالکاپیتان ملی پوش تراکتورســازی محرومیت 
خود را غیرمنصفانه دانســته است.از این رو باشگاه 
تراکتورســازی  قصد دارد با صدور بیانیه ای نسبت 
به محرومیت شــجاعی واکنش نشــان داده و نامه 
ای را برای تجدیدنظــر در قبال این حکم به کمیته 
انضباطی ارسال کند تا این بازیکن بتواند در دیدار 

مقابل سپیدرود رشت به میدان برود.

راهکار عجیب فدراسیون کشتی 
برای تامین هزینه های اعزام

رقابت های جهانی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن 
در روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر »بوداپست« 
مجارستان برگزار می شود و دو هفته بعد رقابت های 
قهرمانی امیدهای جهان )زیر ۲۳ سال( در روزهای 
۲۱ تا ۲۷ آبان در شــهر بخارســت رومانی برگزار 
خواهد شد.رسول خادم به تازگی نشست ویژه ای را 
با وزیر ورزش داشته تا بتواند با تخصیص ارز ثانویه 
به فدراسیون کشتی، مشکالت اعزام تیم های ملی 
را حل کند، اما متولیان فدراسیون در صورت عدم 
حمایت از ســوی وزارت ورزش، راهکار دیگری را 
هم در ذهن دارند.گفته می شود فدراسیون در نظر 
دارد هزینه قابل تامین و میلیــاردی را بین این دو 
تیم تقســیم کند. این راهکار در اولویت تصمیمات 
فدراسیون کشتی و شــوراهای فنی قرار دارد، مگر 
اینکه با ورود متولیان ورزش بــه این ماجرا، هزینه 

های اعزام به طور کامل تامین شود.

 خالق »ژن خوب«
 در کمیته ملی المپیک!

یکی از جدیدترین حکم های صادر شده در کمیته 
ملی المپیک، برای پسر محمدرضا عارف و به عنوان 
مشــاور رییس و مسئول کمیســیون تازه تشکیل 
شده است. پســر ارشــد محمدرضا عارف، رییس 
فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی در دوره 
دهم و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، جدیدترین آقازاده ای است که به ورزش 
ورود کرده و حتی حکم مدیریت گرفته است.  این 
حکم از سوی سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک و برای حمیدرضا عارف زده شده است. 
به موجب این حکم، عارف به عنوان مشــاور رییس 
و مسئول کمیسیون صلح و ورزش در کمیته ملی 
المپیک منصوب شده است. »حمیدرضا عارف« در 
حالی در کمیته ملی المپیک مسئولیت گرفته که 
سال گذشته بحث »ژن خوب« را مطرح و با تاکید بر 
توانایی هایش گفت که این توانایی ها از دو ژن خوب 
از طرف پدر و مادرش رسیده است. این موضوعی بود 
که در شبکه های اجتماعی سروصدای زیادی ایجاد 
کرد و تا ماه ها با هشتک ژن خوب، پیگیری می شد. 

بازداشت دو مدیر ارشد ورزشی
۱۶ مردادمــاه، موتورخانه آکادمــی ملی المپیک 

منفجر و ۳ نفر در این انفجار کشته شدند.
به دنبال این اتفاق، چند روز گذشته  دو مدیر ارشد 
ورزشی بازداشت شــدند. دادسرای ناحیه ۳ ونک، 
شعبه ۱۰ بازپرســی اعالم کرده با قرار وثیقه ۶۵۰ 
میلیونی این دو مقام می  توانند آزاد شوند. در بخش 
تاسیسات یکی از ساختمان های آکادمی که بیش از 
۳۰۰ متر وسعت داشت، کارگران مشغول کار روی 
یکی از چیلرها بودند که بــه یکباره مخزن منفجر 
شد. سه کارگر که بین ۳۰ تا ۶۰ سال سن داشتند، بر 
اساس تایید اورژانس در همان لحظات اولیه به دلیل 
شدت انفجار جان خود را از دست دادند.با توجه به 
شکایت بازماندگان و و کیل قانونی آنها پرونده سانحه 
فوق در دادگاه به جریــان افتاده و در نهایت قاضی 

حکم به بازداشت مدیر ارشد ورزشی داده است.

در حاشیه

پیشخوان

قبل از بــازی با صنعت نفت وقتی متوجه شــد در 
لیســت ۱۸ نفره تیم جایی ندارد، با کلی ادا و اطوار 
غیرحرفه ای تیم را رها کرد و به تهران  برگشــت. 
سعید آذری، مدیرعامل باشــگاه هم شاکی شد و 
گفت: »ما از محسن توقع بازی خوب داریم و نباید 
چنین کاری می کرد. کاری نداریم محســن را قبال 
چی صدا می زدند، مهم این اســت که او برای تیم 

خوب بازی کند.«
»مســلمان« در ذوب آهن »مســلمان« شد. باید 
مدیون و ممنون این تیم باشد. گفتیم شاید برگشته 
تا ادای دین کند اما بازیکن پرحاشیه، کسی نبود که 
نمازی و آذری می خواستند و انتظارش را داشتند. 
حاال احتماال طرفداران پرسپولیس هم به »برانکو« 
حق می دهند که از این بازیکن بازیساز که از قضا اگر 
درگیر حاشیه ها نباشد، کیفیت فوتبال خوبی هم 
ارائه می کند، گذشت و عذر او را خواست، یا حتی 
به سرمربی پرمدعای تیم ملی هم حق می دهیم که 
مسلمان را دعوت نکرد. کمتر مربی ای پیدا می شود 
که حاضر باشد نظم تیمی را فدای بازیکنی کند که 
خوب فوتبال بازی می کند؛ اما حاشــیه دارد و تیم 
را هم به حاشــیه می برد و مسلمان حتی آن روزها 
که هنوز این قدر ستاره نشده بود هم حاشیه داشت. 
همان روزهایی که باید سراغش را از قهوه خانه های 
شــهر می گرفتی و عکس هــای غیرمتعارفش با 

بعضی ها را در سایت های می دیدی! 
حتی ازدواج او هم خبرساز و حاشیه ای شد و بعدتر 
که شــایعاتی درباره طالق زودهنگامش به گوش 

رسید هم باز به حاشیه رفت. کال توی حاشیه دست و 
پا می زند و هیچ مربی ای هم نتوانست او را سر به راه 
کند. مسلمان انگار دلش می خواهد عمر فوتبالش 
مثل »پیام صادقیــان« که زمانی رفیــق گرمابه و 
گلستان یکدیگر بودند، کم باشد و از سرنوشت پیام 

درس عبرت نمی گیرد. 
دوران یحیی گل محمدی هم دقیقا مشــابه چنین 
اتفاقی بــرای »مســلمان« رخ داد. و حــاال »امید 
نمازی« گفته: »همه چیز بســتگی به خود محسن 
مسلمان دارد. اگر بتواند با شــرایط ما و چارچوب 
کاری که برایش مشــخص می کنیم کنــار بیاید، 
می تواند در ذوب آهن بــه کارش ادامه دهد.« و این 

یعنی »یا درست شو، یا برو!«
مسلمان خودش انگار نمی خواهد »درست شود«! 
بدون حاشیه درست کردن انگار زندگی اش چیزی 
کم دارد . بازیکن خوبی است ولی قدر خودش را نمی 
داند. حاال حتی »سعید آذری« هم نمی تواند حامی 
او باشد چون دلیل موجهی برای این کار ندارد. نمی 
توانند هم به راحتی قیدش را بزنند چون رقم قرارداد 
سنگینی دارد. مسلمان به خاطر 4۰۰ میلیون بیشتر 
به ذوب آهن آمد و دور سپاهان را خط کشید. برای 
او مهم نبود به تیمی برود که هواداران پرسپولیس 
نسبت به آن حساســیت دارند)سپاهان( . او پول را 
می خواست و اگر سپاهان بیشتر پول می داد، حاال 
البد »طالیی« پوشیده بود و شاید مقابل »امیرقلعه« 
جرئت نمی کرد از این ادا و اطوارها دربیاورد هرچند 
قلعه نویی هم نشــان داده اگر پــای نتیجه گرفتن 
وسط باشد، حاضر است چشم روی بداخالقی ها و 
بی نظمی ها ببندد)نمونه اش را در رابطه با ابراهیم 

توره در دوره قبلی که ســرمربی سپاهان بود، دیده 
بودیم( اما به هرحال »نمازی« مربی ای نیست 

که بتواند امثال مسلمان را مدیریت کند! 
نمازی گفته بود قبل از بازی به این 

بازیکن گفته بود اگر بخواهد می 
تواند در ترکیب باشد و مسلمان 
گفته هر طور صالح می دانید و 
او هم صالح دانسته مسلمان 
در ترکیب نباشد و این »شر« 

به پا شده است. 

فضای مجازی

هزینه میلیونی استقالل برای شکایت از پرسپولیس
باشگاه استقالل برای کشاندن پرونده سوپرجام به دادگاه عالی ورزش، هزینه زیادی را پرداخت کرده است.

سوپرجام فوتبال ایران این فصل یکی از جنجالی ترین پرونده های کمیته انضباطی و استیناف را به خود 
اختصاص داد که در نهایت این قرمزهای پایتخت بودند که با نتیجه ۳-۰ پیروز و قهرمان این جام معرفی 
شدند؛ اما پس از اعالم این حکم، باشگاه استقالل به دلیل فشار باالی هواداران خود به اجبار پرونده را به 
دادگاه CAS کشاند. به گفته برخی رسانه های داخلی این اقدام آبی ها برای آنها ۱۰۰۰ فرانک سوئیس آب 
خورده است که به پول کشورمان چیزی حدود ۱۷ میلیون تومان می شود. روند کاری دادگاه عالی ورزش 
به این شکل است که آنها ابتدا به بررسی شکایت فرستاده شده از ســوی باشگاه استقالل می پردازند و 
سپس با ارسال نامه ای از طرف دیگر دعوی می خواهند که دفاعیات را برای آنها بفرستد، این روند معموال 

تا دو بار طی می شود تا این که CAS  رای نهایی خود را در مورد پرونده صادر می کند.

ریاست فدراسیون فوتبال پس از بازنشستگی »تاج« به یک زن می رسد؟!
در روزهای باقی مانده تا پایان مهلت سازمان بازرسی به رؤسای بازنشسته، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. از برکناری 
مهدی تاج تا ادامه فعالیت های او و اثبات غیردولتی بودن فدراسیون. حتی ممکن است هیچ یک از این دو اتفاق نیفتد و 
تاج تسلیم قانون شود و خیلی راحت تر از این حرف ها عطا را به لقایش ببخشد و با یک استعفای بی دردسر از فدراسیون 
برود. هر کدام از این اتفاق ها که بیفتد باید دید بعد از او برای فدراسیون چه اتفاقی می افتد؟ مهدی تاج درباره علت 
اتفاقاتی که رخ داده به فیفا توضیح می دهد و زمینه تعلیق را فراهم می کند یا اســتعفا می دهد و بعد از کفاشیان و 
بهاروند، سرپرستی موقت فدراسیون فوتبال به »لیال صوفی زاده« می رسد؟ براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، 
درصورت کنار رفتن رییس فدراسیون، اداره موقت امور فوتبال به نایب رییس اول و به همین ترتیب به نواب رییس 
بعدی می رسد. نکته قابل توجه در شرایط فعلی فدراسیون فوتبال این است که این ۶ نفر از هیئت رییسه ۱۰نفره 

فدراسیون فوتبال، بازنشسته هستند و اگر تاج محکوم به ترک فدراسیون شود، آنها هم باید بروند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شماره مجوز )1397/3199(

شــرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد کاالی اســقاطی خود را با 
مشخصات مندرج در جدول زیر از طریق مزایده عمومی بفروش برساند:

نوبت اول
شرکت گاز استان اصفهان

پرسپولیس بدون توقف

فینال غرب آسیا؛ راند اول

نبرد نابرابر پای فینال

یازده منهای یک
مظلومــی: بازیکن باید از 

فیلتر ما بگذرد

 خواستگاری »انصاریان« 
از »مونیکا بلوچی«!

جواد کاظمیان، مهاجم ســابق پرســپولیس و 
تیم ملی بارها از عالقــه خودش به بازیگر مطرح 
سینمای هالیوود، یعنی مونیکا بلوچی گفته است. 
کاظمیان،تولد مونیکا را در اینســتاگرام خود 
تبریــک گفتــه و در عیــن نابــاوری بلوچی 
 جواب کاظمیــان را در یک کامنــت داد و از او 

تشکر کرد! 
حال علی انصاریان، کامنتی زیر پســت مونیکا 
بلوچی منتشــر کرده و از عالقه کاظمیان به این 
بازیگر نوشته و رســما بلوچی را برای کاظمیان 
خواستگاری کرده اســت که این کار باعث ایجاد 
 حاشــیه هایی برای کاظمیان در فضای مجازی 

شد.

زندگی در حاشیه
وقتی »مسلمان« قدر خودش را نمی داند؛

امیر علی مرآتی

پرسپولیس با ارائه یکی از بهترین نمایش های خود یک 
شب خاطره انگیز در ذهن تمامی فوتبال دوستان ایرانی 
شکل داد و توانســت در دوحه بازی رفت را به سود خود خاتمه دهد و در 

مسیر فینال قرار گیرد.
شاید پیش از بازی کمترین شــانس را می توانستیم به شاگردان برانکو 
بدهیم جایی که آنها با غیبت سه ستاره خود کامال قلع و قمع شده بودند 
برای چینش ترکیب اصلی خود نیز برانکو را با ســرگیجه بزرگی مواجه 
کردند. در عین حال ارائه یکی از بهترین نمایش های جسورانه و در عین 
حال با برنامه این تیم یک پیروزی تاریخی در کارنامه پرسپولیس بود و 
علی علیپور توانست یکی از شــیرین ترین گل های دوران فوتبالی خود 
را به ثمر برساند. اکنون پرســپولیس تنها 9۰ دقیقه با حضور در فینال 
فاصله دارد و مسلما در بازی برگشت و با حمایت هواداران این کار ممکن 

خواهد بود.
تغییرات جالب توجه برانکو در شــرایطی که پرســپولیس با غیبت سه 

بازیکن اصلی خود پا به این مسابقه گذاشــته بود، با میدانداری السد در 
دقایق ابتدایی همراه بود.آدام همتی و ســیامک نعمتی در خط دفاعی 
و وینگر سمت راست بزرگترین ســورپرایز برانکو محسوب می شدند و 
اتفاقا موفق شــدند عملکرد خوبی در نیمه اول به نــام خود ثبت کنند. 
بشار رســن نیز دیگر بازیکن پرســپولیس بود که در نیمه اول نمایش 
موفقی به نام خــود ثبت کرد و با حفظ توپ و ارســال  پاس های کلیدی 
خود در نهایت تیم را در موقعیت مناســبی قرار می داد. گادوین منشــا 
برخالف دیدار بــا الدحیل اینبــار در نهایی کردن ضربــه خود و ثبت 
گل یک ناکام بزرگ لقــب گرفت و دو موقعیت ایده آل را از دســت داد.

 نیمه اول این دیدار در شــرایطی که بــا موقعیت های جالــب توجه و 
هیجان انگیزی برای دو تیم همراه بود با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

 نیمه دوم در حالی آغاز شد که السد قطر برای گل برتری مقابل پرسپولیس 
بی تاب بود و ســد دفاعی ســرخ آنها را هر ثانیه ناکام تر از قبل می کرد. 
رهبری ژاوی و حمایت گابی برای شــکل گرفتن حمالت السد در نیمه 
دوم نیز با صخره دفاعی بزرگی مواجه شد و تعویض های فریرا هم سودی 
برای آنها نداشت. پرسپولیس برخالف نیمه اول تمام توان خود را روی فاز 
دفاعی قرار داده بود و شاگردان برانکو پرس شدید را برای برهم زدن نظم 
حریف در دستور کار داشتند. هرچه از زمان بازی می گذشت مشخص بود 
که برانکو برای ضدحمالت برنامه ریزی شده تیمش نقشه جالبی دارد و در 
نهایت نیز روی یکی از همین حمالت علی علیپور موفق شد دروازه بان تازه 
از مصدومیت بازگشته السد را با خاطره انگیزترین خطای خود مواجه کند 
تا داور سریالنکایی به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد و علیپور کار را برای 
حریف تمام کند.پرسپولیس اکنون تنها 9۰ دقیقه برای بزرگترین اتفاق 
تاریخ خود فاصله دارد. همه انتظارات اکنون به بازی برگشــت در آزادی 

است و اینکه سرخ ها بتوانند تابع حضور در فینال ناب آسیا را بشکنند.
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شعار امسال هفته ناجا؛ پلیس مقتدر امین مردم
پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

اخبار

 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
 ثبت نام با سامانه سماح

 به نفع زائران اربعین است
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: به 
زائران اصفهانی توصیــه می کنیم که از طریق 
سامانه سماح ثبت نام کنند تا از خدمات بیمه 

و... بهره مند شوند.
غالمعلی زاهــدی اظهار کرد: زائــران اربعین 
حسینی در مرحله نخســت باید برای ثبت نام 
به سامانه ســماح مراجعه کنند و مرحله دوم 
صدور روادید و ویزای کشور عراق است که در 
کنسولگری عراق در اصفهان در صورت تکمیل 
مدارک، در ۷۲ ساعت صادر شده و سه ماه نیز 

اعتبار دارد.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هزینه صدور روادیــد و خدمات بیمه ای 
۳۸۵ هزار و ۲۶۷ تومان اســت، اضافه کرد: در 
سطح اســتان اصفهان حدود ۱۹۰ دفتر برای 
خدمات اعزام اربعین مجــوز فعالیت دارند که 
مردم باید برای ثبت نام و صدور روادید از طریق 

این دفاتر مجاز اقدام کنند.

۱۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در اصفهان کشف و ضبط شد

محموله قاچــاق ســوخت از نوع نفــت گاز 
)گازوئیــل( به مقــدار  ۱۸ هزار لیتر توســط 
عوامل نیروی مقاومت بســیج اصفهــان و با 
همــکاری عوامل صنعت و معدن و حراســت 
شرکت نفت کشف و ضبط شد. محموله قاچاق 
ســوخت از نوع نفت گاز )گازوئیــل( به مقدار 
۱۸ هزار لیتر توســط عوامل نیــروی مقاومت 
بســیج اصفهان و با همکاری عوامل صنعت و 
 معدن و حراست شــرکت نفت کشف و ضبط 

شد.
 این محموله در اصفهان بارگیری شــده بود و 
قصد خروج از مرز به صورت قاچاق را داشــت.

تریلر ۱۸ چرخ لبه دار مخصوص محموله گندم 
بوده و تانکرهای ســوخت به صــورت قاچاق 
در البه الی نخاله های ســاختمانی جاسازی 

شده بود. 
طی چند روز گذشته نیروهای بسیجی مقادیر 
زیادی اقالم و ارزاق عمومی که احتکار شده بود 
و بعضا به صورت قاچاق در بازار توزیع می شد 
در راستای منویات مقام معظم رهبری کشف 
و ضبط کردند که با دستور مقام قضائی به بازار 

عرضه خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
۴۶۴ نفر در تصادفات اصفهان 

جان باختند
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
گفت: در پنج ماه نخســت ســال جاری ۴۶۴ 
نفر در حــوادث ترافیکــی اســتان اصفهان 
جان باختند.علی ســلیمان پور بــا بیان اینکه 
در پنج ماه نخســت ســال جــاری ۴۶۴ نفر 
در حوادث ترافیکــی جان باخته انــد، اظهار 
 کرد: از این تعداد ۸۶ نفــر زن و ۳۷۸ نفر مرد

 بوده اند.
وی با بیان اینکه بیشــترین تلفــات حوادث 
ترافیکی  اســتان بــا ۲۶۶ نفــر در جاده های 
برون  شهری بوده است، ادامه داد: ۱۷۳ نفر در 
مسیرهای درون  شهری، سه نفر در جاده های 
روســتایی و ۲۲ نفــر در ســایر جاده ها جان 

باخته اند.
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه در پنج ماهه اول ســال جاری 
۱۳ هــزار و ۳۳۸ مصدوم مدعــی تصادف به 
اداره کل  پزشــکی قانونی اســتان اصفهان و 
مراکز تابعــه مراجعه کرده انــد، اضافه کرد: از 
این تعداد ســه هزار و ۷۴۸ نفر زن و ۹ هزار و 
۵۹۰ نفر مرد هســتند که در مقایسه با  مدت 
 مشــابه ســال قبل ۷.۷ درصد افزایش داشته

 است.
وی همچنین به جان باختن ۴۸ مرد در حوادث 
کار پنج ماه امسال اشــاره کرد و گفت: تعداد 
فوتی های حوادث کار امسال نسبت به ۳۳ نفر 
فوتی حوادث ســال گذشــته ۱۲ درصد رشد 

داشته است.
ســلیمان پور با بیــان اینکه برخورد جســم 
ســخت و ســقوط از بلنــدی مهم ترین دلیل 
فوت شهروندان در حوادث کار استان اصفهان 
اســت، اضافه کرد: ضروری اســت که ایمنی 
 کارگران، بیشتر از سوی کارفرمایان مورد توجه 

قرار گیرد.

بهره برداری از خط دو قطار 
شهری اصفهان تا ۱۴۰۲

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری شــهرداری 
اصفهان گفت: عملیــات عمرانی احداث خط دو 
قطار شــهری اصفهان آغاز شــده و طبق برنامه 
زمان بندی، تا ســال ۱۴۰۲ مــورد بهره برداری 
قرار می گیرد. ســید محمدرضا بنکدار هاشمی 
اظهارکرد: طول مســیر خط دو قطار شــهری 
اصفهان ۱۵ کیلومتر است که از بلوار شهید غفاری 
واقع در زینبیه آغــاز و در ابتدای خیابان کهندژ 
خاتمه پیدا می کند. وی افــزود: در حال حاضر 
عملیات اجرایی چهار پروژه شفت ورودی تی. بی. 
ام دپوی زینبیه، ایستگاه های حرم زینبیه، عاشق 
اصفهانی و عمان سامانی به طول چهار کیلومتر 
 آغاز شده و پیمانکاران پروژه ها مشغول فعالیت 

شده اند.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری شــهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکه در خط دو قطار شــهری 
اصفهان ۱۶ ایستگاه پیش بینی شده است، تصریح 
کرد: با تزریق بودجه و فروش اوراق مشــارکت، 
عملیات عمرانی خط دو آغاز شده و طبق برنامه 
زمان بندی قرار است تا سال ۱۴۰۲ به بهره برداری 
برسد.وی ادامه داد: فاز دوم خط دو قطار شهری 
اصفهــان از خیابــان کهندژ تا میدان شــهدای 
خمینی شهر هنوز در دستور کار اجرایی سازمان 

قطار شهری قرار ندارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان تاکید کرد:

ضرورت انجام معاینه فنی 
تاکسی ها، هر سه ماه یک بار

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: معاینه فنی تاکسی ها باید هر سه ماه یکبار 
انجام شود تا این خودروها با استاندارد باالتری در 
سطح شهر تردد کنند.علیرضا صلواتی اظهارکرد: 
کنترل معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس 
با توجه به اینکه جزو وسایل حمل و نقل عمومی 
شهر به شــمار می رود، ســخت گیرانه تر انجام 
می شود و داشتن کارت معاینه فنی جزو الزامات 

صدور مجوز است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
تاکید کرد: هیچ ســرویس مدرسه ای حق سوار 
کــردن بیش از پنج نفــر دانش آمــوز را ندارد و 
چنانچه تعــداد دانش آمــوزان در هــر خودرو 
بیش از این تعداد باشــد، اعمال قانون توســط 
پلیس راهور انجام خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
کالنشــهر اصفهان در بحث ســرویس مدارس 
جزو کم شکایت ترین اســتان های کشور است، 
اظهارکرد: بازرسان تاکسیرانی وضعیت سرویس 
مدارس را از لحاظ ظرفیــت خودروها، مدارک 
و مجوز رانندگان، پوشــش راننده و نحوه سوار 
و پیاده کــردن دانش آموزان بررســی و ارزیابی 

می کنند.

استقبال کم رانندگان اصفهانی 
از معاینه فنی خودرو ها

مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان 
گفت: در این اصفهان هشت مرکز مکانیزه معاینه 
فنی با ظرفیــت دو هزار خودرو در دو شــیفت 
فعال اســت که فقــط یک چهــارم خودروهای 
مشــمول معاینه به این مراکز مراجعه کرده اند.

منصور خادمی افزود: بیشترین مورد در خصوص 
رد یا مــردودی معاینه فنی مربــوط به معیوب 
بودن سیستم ســوخت و سیســتم ترمز است 
 که این مــوارد ۲۵درصــد خودروها را شــامل

می شــود. وی اضافه کرد: تا پایان ســال مراکز 
معاینه فنی موتور سیکلت هم راه اندازی خواهد 
شد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان هم با اشــاره به اینکه 
۲۲دوربین در سطح شهر خودروهای فاقد معاینه 
فنی را شناســایی و اعمال جریمــه می کنند، 
گفت: پلیــس خودروهای فاقد معاینــه فنی را 
۵۰هزار تومــان جریمه می کنــد و در صورت 
 دود زا بودن،بــرای تعمیر بــه پارکینگ منتقل 
می شــود. ســرهنگ رضــا رضایی افــزود: با 
برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه امســال 
تعــداد دوربیــن هایــی کــه ثبــت عــدم 
 معاینــه فنــی مــی کننــد بــه ۲۰۰دوربین

 می رسد.

سردار مهدی معصوم بیگی، در نشست خبری 
با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان به 
مناسبت هفته ناجا با تبریک هفته دفاع مقدس 
اظهار داشت: دشــمنان به خوبی می دانند که 
هر تعرضی به جمهوری ایران باعث نابودی آنها 
می شود؛ چراکه ایرانیان با تمام توان و تا پای جان 

از مرزهای میهن و ناموس خود دفاع می کنند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به آغاز هفته 
نیروی انتظامی و اعالم شــعار امســال هفته نیروی 
انتظامی که »پلیس مقتدر، امین مردم« اســت، بیان 
داشــت: قدرت و اقتدار دو موضوع متفاوت از یکدیگر 
است، بدان معنا که قدرت اعمال اختیار نشانی از قانون 
است؛ اما اقتدار اعمال اختیار ناشی از مشروعیت و موجه 
بودن است و در این راستا حوزه اختیار نیروی انتظامی 
ایران بسیار وسیع اســت. وی با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب افزود: نیــروی انتظامی مقتدر، نه از نوع 
هالیوودی بلکه از نوع مشروع است ، به نوعی که مردم 
آن را قبول دارند و فرزندان ملت در نیروی انتظامی جان 
و جوانی خود را برای امنیت مردم صرف می کنند. بر این 
اساس، ناجا سازمانی تخصصی است و رویکرد اجتماعی 

با هدف افزایش سرمایه اجتماعی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: پلیس پناهگاه مردم و از بطن ملت ایران 
است و فرزندان مردم برای خدمت گزاری حاضر هستند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه شعار روز 
نخســت هفته نیروی انتظامی در روز جمعه »جامعه 
ایمانی، ارزش های اســالمی، رافت و مهربانی« است، 
گفت: حضور در نماز عبادی، سیاسی اجتماعی، ارائه 
خدمات پزشکی و مشــاوره در نماز جمعه، راه اندازی 
اتوبوس نظم و دوستی از برنامه های مهم این روز است. 
سردار معصوم بیگی افزود: روز شنبه ۱۴ مهرماه با عنوان 
»پلیس، انضبــاط، اقتدار و امنیت پایــدار«، صبحگاه 
مشترک نیروهای مسلح به میزبانی نیروی انتظامی و 
همچنین مانور اقتدار برگزار می شود. فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه روز یکشنبه ،۱۵ مهرماه 
به نام »پلیس، حرفــه ای گرایی، تخصص، کارآمدی« 
نام گذاری شده است، تصریح کرد: در این روز همایش 

تجلیل از نمونه های ترافیکی، بازدیــد دانش آموزان 
از کالنتری هــا و مقرهای نیــروی انتظامی و همایش 
تخصصی با حضور نگهبانان محله برگزار می شود. وی با 
بیان اینکه »پلیس، آموزش همگانی، مشارکت عمومی 
و پیشگیری اجتماعی« شــعار روز چهارم است، اظهار 
داشــت: برگزاری همایش طالیه داران حوزه عفاف و 
حجاب و حضور کارشناســان در مدارس را در این روز 
شاهد هستیم. سردار معصوم بیگی گفت: روز سه شنبه 
۱۷ مهرماه با نام »پلیس، خدمت گزاری، پاسخگویی، 
امانتداری« خواهــد بود و همایش پلیــس و اصناف، 
همایش همیاران پلیس برگزار می شود و طرح تجمیع 

خطوط ۱۱۰ عملیاتی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه »پلیس، دانش بنیانی، پژوهش 
محوری، روزآمدی مهارت افزایی« به عنوان شعار روز 
ششم است، ابراز داشت: برگزاری مسابقات تیراندازی در 
نیروی انتظامی، همایش راهوران محله در سطح تعامل 
با روستاها و برگزاری نشست های علمی مالقات مردمی 

از  برنامه های مهم این روز است.
معصوم بیگی آخرین روز از هفته ناجا را با شعار  »پلیس، 
حماسه حسینی، والیت مداری، ایثار و شهادت« عنوان 
کرد و گفت: در این روز شاهد غبار روبی و عطرافشانی 
گلزار شــهدا و همایش پیــاده روی خانوادگی و مردم 

هستیم. فرمانده انتظامی اســتان در ادامه به عملکرد 
۶ ماهه نخســت ســال ۹۷ در نیروی انتظامی استان 
پرداخت و  با اشــاره به اینکه در همه سطوح اقدامات 
مفید و موثری انجام شده اســت، بیان کرد: در حوزه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۲ هزار و ۱۳۴ پرونده تشکیل 
شده، پرونده های باالی ۵۰۰ میلیون تومان ۶۰ درصد 
رشد داشته است، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر قاچاقچی کاال 
و ارز هم دستگیر شده اند و ارزش ریالی کشفیات حدود 
۶۷ میلیارد تومان است. وی همچنین مطرح کرد: حوزه 
احتکار بسیار مهم است و مردم هم باید در این خصوص 
کمک کنند چراکه افراد معدودی به دنبال استفاده از 
شرایط اقتصادی فعلی هســتند، در این بخش بالغ بر 
۵۰ انبار کاال در سطح استان شناسایی و کشف شده و 
بانک اطالعاتی از انبارهای استان و محل های نگهداری 
کاال نیز تشکیل شده اســت. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اقدامات در حوزه سرقت خاطرنشان 
کرد: دســتگیری بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ سارق، اجرای 
۸ طرح سراسری مبارزه با ســرقت و کشف، تمرکز بر 
فروشــندگان و خریداران کاالهای دست دوم از جمله 
اقدامات فرماندهی انتظامی اســتان در ۶ ماه گذشته 
بوده و بیش از ۷۰ میلیارد تومان اموال مردم از سارقان 
گرفته شده است. وی با بیان اینکه بحث مبارزه با مواد 

مخدر به عنوان یک ابر آســیب از اولویت های استان 
است، تاکید کرد: از نظر کشفیات مواد مخدر توفیقات 
خوبی داشتیم و در شش ماه نخست سال جاری ۱۹ تن 
انواع مواد مخدر کشف شده که این کشفیات در سال 
گذشته ۱۳ تن بوده است. معصوم بیگی با اشاره به اینکه 
در این راستا شاهد ۴۷ درصد افزایش کشف داشتیم، 
تاکید کرد: از ۱۹ تن مواد مخدر کشف شده ۷۶ درصد 
از نوع تریاک بوده است و ۱۲ هزار نفر قاچاقچی، توزیع 
کننده، حمل کننده، نگهدارنده و معتاد متهاجر دستگیر 
و ۸۱ باند متالشی شدند که  از میان دستگیر شدگان 
۲.۶ درصد زن هستند و به خانواده ها هشدار می دهیم 
که خطر اعتیاد در کمین همه خانواده هاست و باید با 
دقت کامل مراقب فرزندان خود باشند. وی با تاکید به 
تمرکز بر آموزش در حوزه ترافیکی، گفت: عمده راکبان 
موتورسیکلت های پست و راکبان موتورسیکلت اسنپ 
تحت آموزش قرار گرفتند، در حوزه مدارس برنامه های 
جذاب و ویژه ای اجرا شده، آموزش در میادین شهر برای 
موتورسواران و اطالع رسانی و تهیه کلیپ های تاثیرگذار 

در بحث تصادفات از اقدامات در این حوزه بوده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح 
»خیابان سبز« که برای نخستین بار در کشور ابداع و 
نوآوری شده گفت: این طرح با هدف افزایش فرهنگ 
ترافیک، کاهش آلودگی هوا، حمایت از محیط زیست 
و کاهش زمان تردد و صرفه جویــی در وقت مردم در 
سه ماهه چهارم ســال جاری در ۱۵ منطقه شهرداری  
اجرایی خواهد شــد. وی تصریح کرد: در خیابان های 
سبز شــهر محل تردد دوچرخه سواران، ایستگاه های 
بی آر تی، خط کشــی معابر، نصب دوربین ها به اندازه 
کافی صورت می گیرد و در واقع نظارت مکانیزه کامل 
انجام می شود. سردارمعصوم بیگی در پایان با اشاره به 
اجرای طرح جدیدی با نام »ســفا« یا سامانه مدیریت 
فناوری در راستای کاهش آلودگی ها بیان داشت: در 
این طرح اطالعات خودروهای دارای معاینه فنی و فاقد 
آن به دوربین های ترافیکی داده شده و این جریمه تکرار 
می شود که با اجرایی شــدن این طرح تمام رانندگان 
موظف می شوند تا درصدد رفع عیب خودروهای خود 
باشند و همین امر باعث کاهش آلودگی و سالمت بیشتر 

همشهریان می گردد.

شعار امسال هفته ناجا؛ پلیس مقتدر امین مردم
   فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد: 

حدیث زاهدی

تا به ســالن نشســت خبری در طبقــه دوم محل ســپاه صاحب 
الزمان)عج( استان برسیم، تصاویر شهدا بود که در گوشه و کنار به 
چشم می خورد. »شهید جواد محمدی« به میهمانانی که آمده بودند 
تا در نشست خبری جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
شرکت کنند، از دور لبخند می زد. دور تا دور سالن محل نشست هم 
با تصاویر شهدا تزیین شده بود. همه بودند؛ از شهدای انقالب و دفاع 
مقدس تا همین مدافعان حرم مان که پهلوانان نسل جدید شدند و 

برای ما دهه شصتی ها آبرو خریدند. 
»سردار مجتبی فدا« در ابتدای سخنان خود با اشاره به این که در 
آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اســالمی هستیم و استکبار 
جهانی بخش عمــده ای از تمرکز خود را بــه علت های مختلف در 
مســائل داخلی ایران گذاشته است، از علل ســه گانه تالش های 
آمریکا در همین زمینه گفت. از نظر سردار فدا، علت اول؛ شکست 
آمریکایی ها و همدســتان آن در برنامه ها و ماموریت های خود در 
منطقه که طبق گفته های خودشان هزینه های هنگفتی را در این 

منطقه خرج کرده اند و عمال هیچ چیزی به دست نیاوردند، است. 
دومین علت، به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی است که تمام 
این اقدامات و برنامه ها به هر نحوی که اجرا شــود، بخشی از آن در 

سایه  آسایش و امنیت اسرائیلی ها دنبال می شود.
سردار، به فرمایش رهبر انقالب هم اشاره کرد. به اینکه فرمودند تا ۲۵ 
سال آینده رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت و نماز 
را در بیت المقدس خواهیم خواند و اسرائیل و آمریکا نگران همین 

شده اند و احساس خطر بیشتری دارند.
سومین علت، عدم توانایی  آمریکایی ها به واسطه هزینه، تلفات و عدم 

توانایی در جنگ مستقیم با جمهوری اسالمی ایران است.
سردار فدا به جمله دیگری از رهبر معظم انقالب اشاره کرد و ادامه 
داد: »دوران بزن دررو تمام شده اســت« و بعد با بیان اینکه توان و 
ظرفیت موشکی جمهوری اسالمی سبب قدرت بازدارندگی برای 
ایران شده است، گفت: امروز دشمن به دنبال این است که از هر نقطه 
اختالف و شکافی که در هر بعد از ایران شکل بگیرد، استفاده کند و 

منشأ و پشتوانه همه این فشارها نیز وزارت خزانه داری آمریکاست.
این روزها که مشکالت اقتصادی به مردم بیش از هر زمان دیگری 
فشار آورده و تحریم ها به عالوه نوســان قیمت و گرانی هم بر این 
مشکالت افزوده، سپاه دوشــادوش مردم درتالش است تا بتواند از 

بار فشارها کم کند . 
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان هم با تاکید بر 

اینکه برخی مطالبات و مشــکالتی که در کشور وجود دارد و ما هم 
منکر آن نیستیم و باید توسط مســئوالن به آنها توجه شود، گفت: 
مســئوالن باید در کوتاه ترین زمان ممکن بخــش عمده ای از این 

مشکالت را حل کنند.
سردار فدا ادامه داد: رهبر انقالب تاکید کرده اند که تمام راه حل های 
مشکالت در داخل کشور است و دشمن مشکالت را ایجاد و از آنها 

بهره برداری می کند.
»دشــمن از هیچ عرصه ای برای ضربه زدن به نظام و مردم ما غافل 
نمی شود«. این را سردار فدا گفت و اشــاره کرد که دشمن دارد از 
فضای مجازی و رسانه ای بهره برداری می کند. نباید از انجام عملیات 
روانی و فضاسازی چه در رســانه و چه در میدان اقدام و عمل غافل 

باشیم.
و بعد نوبت به »بسیج« رسید که به گفته ســردار فدا، همواره و در 
شرایط حساس از توان و ظرفیت جمهوری اسالمی حفاظت کرده 
است . جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( گفت: یکی از 
مجموعه هایی که در شرایط حساس و همه برهه ها از توان و ظرفیت 
جمهوری اسالمی حفاظت کرده، سازمان بسیج است. مجموعه ای 
که نهال آن توســط حضرت امام خمینی )ره( کاشــته شد و امروز 
درصحنه حمایت، همبستگی و وحدت ملی انسجام برای حل برخی 

از مشکالت مردم حضور دارد.
سردار فدا بابیان اینکه از ابتدای شهریورماه، مراحل رزمایش نیروهای 
بسیج شروع شده اســت، گفت: مرحله اول از شهریورماه در سراسر 
کشور شروع شد که با ســازمان دهی و اعزام گروه های جهادی به 
استان های مختلف کشور آغاز گردید. بخش عمده از این رزمایش 
در حاشیه شــهرها و مناطق محروم بود و در استان اصفهان، چهار 
هزار نفر در بیش از ۳۵۶ گروه جهادی به نقاط محروم و نیازمند اعزام 
و مشغول خدمت رسانی شدند. سردار با اشاره به اینکه این خدمات 
شامل فعالیت های عمرانی، بهداشتی، درمانی و خدماتی، فرهنگی 
و اقتصادی، اشتغال زایی و آب رســانی بوده است، خاطرنشان کرد: 

مرحله دوم رزمایش، شامل حفظ انســجام و آمادگی گردان های 
بیت المقدس در اصفهان برگزار شد که شاهد رژه بسیجیان در نقاط 

مختلف بودیم.
سردار افزود: مرحله سوم رزمایش اقتدار عاشورایی، روز جمعه ۱۳ 

شهریورماه در شهر اصفهان برگزار می شود.
ســردار فدا با تاکید بر اینکه ۳۰ هزار نفر از اقشار مختلف بسیج در 
یکی از نقاط اصلی شــهر اصفهان اجتماع می کنند و این ظرفیت و 
فراخوانی برای حفظ انسجام، آمادگی و نشان دادن اقتدار نیروهای 
بسیج و توانمندی آنها در حمایت و نظام جمهوری اسالمی، ضرب 
شصتی است برای توطئه های دشــمنان ،گفت: یکی از سخنرانان 

مطرح لشکری در این مراسم حضور دارند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( یک خبر خوب هم برای 
مردم شهر داشت. آن هم اینکه قرار است در کنار این رزمایش روز 
جمعه در راستای خدمت رســانی به مردم، یک مجموعه خدماتی 
درمانی در سپاهان شهر افتتاح شــود. این کلینیک درمانی شامل 
بخش های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی است که تجهیزات و 
امکانات پیشرفته ای دارد و خانواده های نیروهای مسلح و عموم مردم 

می توانند از امکانات و خدمات آن بهره مند شوند. 
این مجموعه درمانی در فضایی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع زیربنا 

افتتاح می شود. 
سوال ما از ســردار در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در اهواز بود و 
شانتاژهای خبری که در رابطه با این حادثه تلخ می شود و گالیه ها 
و انتقاداتی که نسبت به تامین امنیت مراسم رژه مطرح شده است. 
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در پاسخ گفت: در حادثه 
تروریستی اهواز دشمن اعتراف کرده و رســانه های بیگانه و حتی 
برخی کشــورهای عربی نیز از این اقدام حمایت کردند. فرقی بین 
نیروهای مسلح نیست و از ســپاه، ارتش و نیروی انتظامی در بین 
شهدا بودند و سپاه نیز انتقام خون همه شهدا را گرفت، تروریست ها 
در صحنه کشته شدند و این نشان از آمادگی نیروهای مسلح دارد، 
کشتن مردم بی دفاع رذیالنه و پست است، اگر کسی خط قرمز ما را 
رد کند ما نیز خطوط قرمز را رد خواهیم کرد. سردار فدا از دستگیری 
قاتل شهید »سجاد شاه سنایی« هم خبر داد و گفت که با همکاری 
نیروهای اطالعاتی و امنیتی هوشمند و هوشیار، قاتل شهید سجاد 
شاه سنایی دستگیر شد که با بازجویی های موثر به جرم خود اعتراف 
کرد. پایان بخش سخنان سردار فدا هم اشاره به حضور موثر بسیج در 
حوزه های مختلف از جمله در راستای مقابله با احتکار، قاچاق و گرانی 
کاال بود و اشاره به اینکه بسیجیان در کنار نیروی انتظامی در راستای 

مقابله با تهدیدکنندگان امنیت تالش می کنند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:
حضور 3۰ هزار بسیجی در تجمع بسیجیان شهر اصفهان

سمیه پارسادوست 
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امام صادق )علیه السالم(:
  مردى نزد پیامبر )ص( آمد و از تنگدستى ، به 
او شكایت كرد . پس ایشان فرمودند : »ازدواج 
كن« . آن مرد ازدواج كرد و به گشایش رسید .
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یادداشت

 مصداق بارز یک مومن، در هر شرایطی لبخند از روی لبش حذف 
نمی شود. کارشناس غم زدایی و شیطنت های جذاب. مثل دختر 
بچه های دو ساله، نشســت روبه رویم و گفت: »کشتی هات غرق 
شــده؟ بیچاره. خدا صبرت بدهد. غرق کشتی با این قیمت دالر. 
تا هفت نسلت باید آب خنک بخورند. نگران نباش خودم درستش 
می کنم«. در عرض چند ثانیه کتابم را از دستم قاپید و دستی روی 
جلدش کشــید و گفت: »کتاب جادو جان،  هزار سال است این 
بیچاره در این قحط مطالعه، شما را مطالعه می کند چند تا آرزویش 
را هم برآورده نمی کنید؟ یعنی تو کمتر از چــراغ جادویی؟«. با 
مهربانی نگاهم کرد: »بگو چی می خوای کتابت قول داده آرزوت 
رو برآورده کنه«. مکث کردم و گفتم: »یک کلبه قشــنگ. وسط 
یک فضای سبز امن. غذا و آب و امنیت و کتاب و اینترنت و کاغذ و 
قلم. تاریک نباشه. حیونای مارمولکی نباشند. نترسم. خودم باشم 

و خدا. غیر از ما هیچ کس نباشه. هیچ کس«. خندید و گفت: »کتاب 
جادو جان ببخشید این منظورش همان ویالست شما کلبه را بی 
خیال شو«. باالخره خندیدم و خیالش راحت شد. ادامه داد: »حاال 
موال جان چی شد هوس ویال کردی؟«. »اول کلید کلبه ام را بیاور 
تا بگویم، گفتــی آرزویم را برآورده می کنــی«. نگاهی به اطراف 
انداخت و چند لحظه  غیب شد و برگشــت.  کلید خانه را گرفت 
جلوی صورتم، گفت: »بفرمایید. همان کلبه ای که می خواستید. 
فقط فضای ســبزش را چند صدمتری برده ایم آن طرف تر همه 
استفاده کنند. به جای آن اشانتیون یک خانواده هم گذاشته ایم 
تنها نباشید. خدا گفت، بنده ام تنهایی را دوست ندارد«. خواسته 
هایم را مرور کردم، راست می گفت، خدا، خانواده، سرپناه،  امنیت و 
آب و غذا، کتاب و اینترنت و کاغذ و قلم. اعیانی نبود ولی با دانستن 
اوضاع یمن و فلســطین و افغانســتان بی انصافی بود نگویم ویال 
نشــینم. قرارمان این بود در دنیا به پایین دســت نگاه کنیم و در 
آخرت به باال دست. کلید را گرفتم و در دلم گفتم: »قبل تر ها همه 
می گفتند، دل مان گرفته برویم بیرون دوری بزنیم. نگاه مان گره 
بخورد با نورانیت  انسان ها، گوش مان پر شود از آواز امید. دل مان 
شاد شود به دیدن خوشبختی هم میهنان مان و از دلتنگی خالص 
شویم. برویم با دیدن کوچه و بازار شهرمان یادی از خدا کنیم. این 
روزها هر قدم که در کوچه و بازار می زنیم،  کم مانده کارمان به سی 
سی یو بکشد. فضای مجازی و حقیقی، پر است از گله و شکایت. از 
خبرهای راست و دروغی که دل ها را آزرده می کند. گوَشت پر می 
شود از اماها و چراهای دل های شکسته. از نداشتن ها و غرورهای 
له شده. از دعوای برادر با برادر. از گران فروشی، از احتکار. از طمع. 
از ندیدن هم نوع و نیازش. ازحق های کتمان شده. از عهدهایی که 
وفا نمی شود. شــعله های نا امیدی که انگیزه های جوانان را می 
بلعد. از چشم هایی که فقط کاستی ها را می بینید و فریاد می زند.  
از صدای ناهنجار و تصویر دلخراش فراموشی خدا. باور می کنی؟  
آن هم در سرزمینی که برای زنده ماندن یاد خدا خون های زیادی 
روی زمینش ریخته شد. حیدر شناســانی که تا می آمدند، پدر 
مادرهایشان رفته بودند. مسئولین کجا هستند؟ فکری کنید، پایه 

های ویالهای مان به لرزه افتاده!«.

ویال نشینان

 زهره  جمالی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

کردن به کسی که شوق 
دیدنش کالفه ات کـرده، 
تردید مبهمت را به یقینی 
روشــن تبدیــل می کنــد: 

عاشق شده ای... 

»چند روایت معتبر«
مصطفی مستور

فرار از نگاه

می خواهی از نگاه کردن 
بــه او فــرار کنــی. پــس 
ســعی مــی کنی بــا ورق 
زدن کتاب توی دستت یا با 
کشیدن خطوط نامفهوم 
روی تکه ای کاغذ خودت 
را ســرگرم کنــی، امــا 
نمی توانی. پرهیز از نگاه 

 »لیلی تان« ۲۸ ساله اهل روستای گانسو در شمال غربی چین است. او که 
خود لباس عجیب عروســی اش را دوخته می گوید این فکر با دیدن ده ها 
کیسه سیمان رها شده در اطراف خانه شان به ذهنش خطور کرده است. 
کیسه های سیمان برای بازسازی بخشی از خانه در حال تعمیرشان مورد 

استفاده بوده است.
به گفته لیلی، لباس عروس عجیب اش با ۴۰ کیسه سیمان به هم دوخته 
و دنباله ای بلند درست شده که توجه بسیاری از رسانه های اجتماعی را به 

خود جلب کرده است.

دوخت لباس عروس با کیسه های سیمان!

هنرهای سه بعدی این روزها به یکی از بزرگ ترین سرگرمی های هنرمندان 
تبدیل شده؛ اما عده ای این حرفه را با خالقیت باالتری دنبال می کنند و حاال 

به شهرت های خاصی نیز رسیده اند. 
»بنجامین شاین« یکی از این هنرمندانی است که با خالقیت متفاوت خود 
طرفداران زیادی پیدا کرده است. این هنرمند با استفاده از پارچه های نازک 
که همان پارچه  توری است، این کار را انجام می دهد. »شاین« یک تکه از این 
نوع پارچه را برمی دارد، آنها را تا کرده و اتو می کند و بعد به شکل این پرتره های  

جالب و واقعی با این  همه نور و سایه و عمق در می آورد.

خالقیت متفاوت یک هنرمند در خلق آثار پرتره 

قیمتی ترین آثار هنری دنیا را بشناسید
نقاشی »سالواتور موندی« که به عنوان یکی از حدود ۲۰ نقاشی به جا مانده از »داوینچی« نقاش نامدار رنسانس شناخته می شود و قدمت آن به 
سال ۱۵۰۰ میالدی بازمی گردد، سال گذشته در حراجی کریستیز نیویورک با فروش ۴۵۰ میلیون دالری، رکورد گران ترین اثر نقاشی که تاکنون 
در یک حراجی به فروش رفته را به نام خود ثبت کرد و هم اکنون با اختالف فراوان با سایر رقبا در رتبه نخست گران ترین اثر هنری فروخته شده در 
حراجی ها قرار دارد. در تاریخ ۲ می سال ۲۰۱۲ یکی از آثار چهارگانه »جیغ« از »ادوارد مونش« نقاش برجسته اهل نروژ در حراجی ساتبی شهر 
نیویورک با قیمتی بالغ بر ۱۱۹ میلیون دالر به فروش رفت. این شاهکار تنها اثری از آثار این هنرمند است که در اختیار مجموعه داران خصوصی 
قرار دارد و سه اثر از »پابلو پیکاسو« نقاش اسپانیایی به نام های »عریان، برگ سبز و تندیس«، »پسری با پیپ« و »دورامار و گربه« از سال ۱۹۹۰ 
تا به حال از گران ترین آثار هنری فروخته شده در حراجی های هنری بوده اند.اثر »عریان، برگ سبز و تندیس« پیکاسو محصول سال ۱۹۳۲ با 
قیمت ۱۰۶ میلیون دالر گران ترین اثر فروخته شده از این هنرمند به شمار می رود. این اثر در تاریخ ۳۰ آوریل سال ۲۰۱۰ در حراجی کریستیز 
نیویورک به  فروش رفت.نقاشی »پسری با پیپ« پیکاسو ساخته شده در سال ۱۹۰۵ با قیمتی معادل ۱۰۴ میلیون دالر در تاریخ ۵ می سال ۲۰۰۴ 
در حراجی ساتبی نیویورک، چکش خورد. همچنین اثر فروخته شده از این هنرمند با عنوان »دورامار و گربه« با قیمت ۸۳ میلیون دالر در تاریخ 
 ۲۲ مارس ۲۰۰۶ در حراجی ساتبی لندن به فروش رفت. این نقاشی رنگ روغن متعلق به سال ۱۹۴۱ میالدی است. در سال ۲۰۱۰ مجسمه 
» مردی که راه می رود« اثری از »آلبرتو جاکومتی« )مجسمه ساز و نقاش سوئیسی( محصول سال ۱۹۶۱ در حراجی ساتبی لندن با قیمت ۱۰۵ 

میلیون دالر به فروش رفت، این اثر در حال حاضر گران ترین مجسمه فروخته شده در حراجی هاست.
همچنین اثر سه لتی »فرانسیس بیکن« یکی از نقاش های نامدار سبک اکسپرسیونیسم سده بیستم در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ متعلق به سال 

۱۹۷۶ با قیمت ۸۵.۹ میلیون دالر به »رومن آبراموویچ« )مالک باشگاه فوتبال چلسی( فروخته شد.
در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۰۶ پرتره »آدله بلوخ باوئر« )۱۹۱۲( اثر »گوستاو کلیمت« نقاش نمادگرای اتریشی با قیمت ۸۷ میلیون دالر در حراجی 
کریستیز نیویورک چکش خورد.یک گلدان چینی متعلق به قرن ۱۸ میالدی که به سلسله »چیان لون« برمی گردد در سال ۲۰۱۰ با قیمت ۸۵ 

میلیون دالر در حراج خانه »بین بریجز« لندن به فروش رفت.

دانستنی ها

یک خانواده تایوانی هفت سال است که با چکمه های بلند تا زیرزانـــو در 
خانه و به ویـژه آشپزخانه راه می روند.

 آنها نگران این هستند که مبادا دچار برق گرفتگی شوند. مرد این خانواده، 
در گفت و گو با یکی از شبکه های خبری تایوان اعالم کرده است با دست 
 زدن به هر وســیله ای در آشپزخانه احســاس می کنند که برق شدیدی 
 از بدن شــان عبور می کند، بنابرایــن مجبورند از خودشــان محافظت

 کنند.

ترس عجیب خانواده تایوانی از برق گرفتگی 

اینستاگردی

از محله گل و بلبل نمیشه گذشت

تشکر »منوچهر هادی« از هنروران فیلم »دلدادگان«

»نعیمه نظام دوست« با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:» از هرچی بگذریم از محله گل 
و بلبل نمی تونیم بگذریم ، محله ای زیبا با آدم های مهربون و دوست داشتنی ،به نظر من همه 
تو محله گل و بلبل فرشته هستند ، همه مهربون و دوست داشتنی هستند ، کاری که با تالش 
شبانه روزی هر سال ساخته میشه و یه دنیا عشق و محبت رو به شما عزیزانم هدیه میده ، اینقدر 
رو این کار تعصب دارم که حد و حساب نداره، یه جورایی هیچ وقت دلم نمی خواد با مامان نیاز 

خداحافظی کنم ، مامان نیاز دیگه بخشی از وجود من شده و یه جای ویژه تو قلبم داره...«

»منوچهر هادی« با انتشار این عکس در صفحه اش نوشــت: »عکس فوق مربوط به پشت 
صحنه دلدادگان در شهرک سینمایی به همراه تعدادی از هنروران جوان که در فضاسازی و 
همراهی با عوامل بسیار موثر عمل کردند. به این بهانه از کلیه هنروران عزیز و محترمی که 

در طول فیلمبرداری ما را یاری کردند قدردانی می کنم«.

نیرنگ نیزه ها
کتاب »نیرنگ نیــزه ها«، روایتی از حیله هــا در جنگ صفین 
 اثر »غالمرضا آبروی« به همت انتشــارات »بوســتان کتاب« 

چاپ شد.
در معرفی این کتاب آمده است: »جنگ صفین، نبرد خون بار و 
خســارت باری بود که معاویه و یارانش بر امیرمومنان، علی)ع( 
تحمیل کردند. این جنگ، چند ماه طول کشــید و ســربازان 
اردوگاه علی)ع(، رشــادت های فراوانی از خود نشــان دادند، 
اما برخی از آنان هــم در نهایت، گرفتــار نیرنگ های معاویه و 
عمروعاص شدند و تن به حکمیت دادند. تاسف بارتر آن که در 
جریان حکمیت نیز ابوموسی اشعری، فریب عمروعاص را خورد 
و صفحه ای ننگین از نیرنگ و فریب رقم خورد. اثر حاضر، شرح 

غم بار این فریب را به تصویر کشیده است.«
 بریــده ای از کتاب:»ابوموســی از علــی جــدا شــد و برای 
شرکت در شــورا به طرف »دومه الجندل« به راه افتاد. امام)ع( 
رو به »عبیدا... بــن ابی رافع« که همراه ابوموســی بود، گفت: 
»می دانم کــه او فریب خواهد خــورد« عبیدا... بــن ابی رافع 
گفت:»اگر مــی دانی چرا او را می فرســتی؟« اگــر خداوند با 
 علم خود با بندگانش رفتار می کــرد، دیگر برای آنان پیامبری 

نمی فرستاد. «

اولین طیاره وارد ایران می شود)1(
 اولین هواپیما را »برادران رایت« اختراع کردند و آرزوی دیرینه 

بشر و میلش به پرواز را محقق ساختند.
 از آنجا که هر تکنولوژی بدون حاشــیه و بی نقص فنی نیست، 
احتمالش هست که بعد از هر تیک آف و سقوطی، پدر بیامرزی 
برای مخترعانش به ارمغان آورد یا لعنت و دشنامی، با این همه 
سقوط، باز هم کسی به برادران رایت اعتراضی نمی کند و حتی 
پدر بیامرزی هم نصیب شان نمی شود. اولین تکنولوژی ها در 
زمان قاجار به ایران آمد. اولین هواپیما  نیز در آن دوره و زمانه به 
ایران آمد؛ اما نه برای حمل و نقل مسافران یا بارها. هواپیما در 
ایران، تنها  برای به پول جیب زدن و انجام  حرکات نمایشی در 
معرض دید عموم قرار گرفت. »کوزمینسکی«، خلبان لهستانی 
همراه دســت اندرکاران قطعات هواپیمای » بلریو۱۱« را مجزا 
کردند و از روســیه، از طریق بندر انزلی بــا اتومبیل به تهران 
آوردند؛  بعد ســرهمش کردند و در آســمان تهران به پرواز در 
آوردند. همه اطرافیان ، هــاج و واج و متعجب از این تکنولوژی  
عجیب و غریب، اصــال به فکر این نبودند که ایــن غول پیکر با 
صدای مهیبش قرار اســت کجا فرود بیاید و به زمین بینشیند، 
بعد ها احمد شاه و خدمتکارانش آمدند آنجا و عکس یادگاری 

گرفتند.

دیشب از خونمون دزدی کردن هر چیز گرون قیمتی که بود 
رو بردن و ما بدبخت شــدیم میدونی چیارو بردن؟ روغن سرخ 
کردنی. رب گوجه.خود گوجه. سیب زمینی.نوشابه.خدارو شکر 

چیز دیگه ای نبردن؛ البته چیز دیگه ای هم نبود.
شب مهمون داشتم، به پســرم گفتم شکالتا رو تعارف کن. 
ظرفشو گرفت جلوی دوستم گفت بخور. گفتم محترمانه تعارف 
 کن. دوباره شــکالتارو گرفت جلوی دوســتم گفت محترمانه

 بخور.
تنها استعدادی که تونستم به نحو احسن از حالت بالقوه به 

بالفعل درش بیارم استعداد چاقی بود،بازم شکر.
به علــت گرانــی امــروز سرســفره بابــام گفت:همتون 
شناســنامه هاتونو بیارین،ماهم باخوشحالی شناسنامه هامونو 
آوردیم.فکر کردیم میخواد مال ومنالی به ناممون بزنه،یه دفعه 

گفت: از فردا طرح زوج و فرد توی خونه اجرا میشه.
گفتیم یعنی چه؟ گفت: اونایی که دو رقم آخر شناسنامشــون 
زوجه روزهــای زوج روزه می گیرن و اونایی کــه دو رقم آخر 
شناسنامشــون فرده روزهای فرد روزه می گیرن.روزای جمعه 

رو هم یوم الشک اعالم می کنم و همه با هم روزه می گیریم.
جایگاه و اعتباری که شــامپو تخم مرغی پیش بابام داره رو 

من ندارم.

خندوانهکتابزنگ تاریخ

کشتی به گل نشسته 
در دریاچه ارومیه

سعید محمدزاده، عکاس 
ایرانی با تصویری که از 
یک کشتی به گل نشسته 
در دریاچه ارومیه به ثبت 
رسانده به عنوان عکاس 
برتر مســابقه عکاسی 
بین المللی گیوم انتخاب 

شد.
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