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  ترک اعتیاد با کتک!  
    مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در اصفهان همچنان جوالن می دهند  
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 استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در اصفهان در حال کاهش است

سهمی که هر روز آب می رود

لزوم راه اندازی شهرک سالمت در چهار 
نقطه اصفهان

رییس سازمان نظام پزشکی  استان اصفهان: 
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زخم شکارچیان بر تن محیط بان اصفهانی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد:
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 رشد ۱۰ درصدی معاینه فنی خودروها در 
نیمه نخست سال

دبیر ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان خبر داد:

کارگاه آیین نگارش در عکاسی
مدرس: سیامک تراکمه زاده

پنج شنبه ۱۹ مهر ۹۷

روز جهانی ُپست؛
پست از قدیمی ترین 

ابزارهای ارتباطی بین مردمه   
 و  سمبل وحدت مردمان 

پنج قاره جهانه...

رییس اتاق بازرگانی اصفهان

مالیات کمر تولیدکنندگان را شکسته است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بحث مالیات به ویژه مالیات بر ارزش 
افزوده از مدتها قبل بین تولیدکنندگان و اصحاب کار و تولید یک هیاهو و دغدغه 
خاصی ایجاد کرده است.سیدعبدالوهاب سهل آبادی اظهارمی کند: ۱۰سال از وجود قانون 
مالیات بر ارزش افزوده ای می گذرد که در بخش تولید، کمر تولیدکنندگان را شکسته است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: زمانی باید مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفت 
که تولیدکننده محصوالت خود را در مدت هشت ماه به فروش برساند، ولی هر سه ماه یکبار 

صفحه  3باید با مالیات تسویه حساب انجام شود...
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مهدی کثیری - سرپرست شهرداری دولت آباد

آگهی  مزایده
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتی 

شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراســت شهرداری : روز چهارشنبه مورخ 

97/07/25
گشایش پاکت های مزایده : روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

 محل دریافــت اســناد : دولت آبــاد-  بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتی
www.dolatabad.ir 

تلفن : 031-45822010
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم

 گالری نگرش
ضمیری هنری در کالبدی بیمار

۱3 الی 24 مهر

موزه هنرهای معاصر اصفهان
پرده خیالی نگاری عاشورا

۱ الی 30 مهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/07/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 1397/07/29

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 384(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/07/17

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

عملیات بهره برداری، خدمات عمومی و امور 97-3-151/4
8/345/915/191418/000/000جاریمشترکین نائین )با ارزیابی کیفی(

1/421/026/45572/000/000جارینصب و اصالح و تعویض انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه فالورجان97-3-159/3

خدمات رسیدگی به حوادث، نصب انشعابات، تعویض 97-3-170/2
2/378/623/038119/000/000جاریکنتور و خدمات مشترکین و نیروی انسانی چادگان

97-3-177/2
عملیات نگهداری و رسیدگی به حوادث شبکه و انشعابات 

فاضالب، شستشو، الیروبی، همسطح سازی، تعمیر و اصالح 
شبکه فاضالب منطقه یک اصفهان) با ارزیابی کیفی(

28/057/260/0181/403/000/000جاری
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بر اساس اعالم های قبلی قرار است تا پایان این 
هفته و به احتمال زیاد امروز وزرای پیشنهادی 
دولت برای وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و 
اقتصاد معرفی شوند، وزرایی که پیش از این به 

حکم مجلس از کار برکنار شدند.
 اگر چه بر اساس گمانه زنی ها تغییرات در کابینه به این 
دو وزیر خالصه نمی شود و وزرای صنعت و معدن و راه 
و شهرسازی نیز به زودی با دولت خداحافظی خواهند 
کرد. دو وزیری که در ماه های اخیر بیشترین فشار به 
دولت برای برکناری آنها صورت گرفته است، از تهدید 
به استیضاح و ســواالت مکرر و دادن کارت زردهای 
متوالی. علی رغم شایعات جابه جایی اما به نظر نمی 
رسد این دو نفر چندان از بدنه دولت فاصله بگیرند بر 
این اساس قرار است»  محمد شریعتمداری « با استعفا 
از وزارت صنعت به اداره کا ر و  رفاه اجتماعی برود چند 
هفته ای است که بحث استعفای»  شریعتمداری « در 
رسانه ها داغ است. حتی برخی از نمایندگان مجلس 
به ویژه رییس و برخی اعضای کمیســیون اقتصادی 
تاکید داشــتند که وزیر صنعت با هماهنگی روحانی 
استعفا داده است گرچه چندی بعد وزارتخانه این خبر 
را تکذیب کرد. با این حال نمایندگان اصرار داشــتند 
که این اســتعفا صحت دارد و حتی»  پورابراهیمی « 
در گفت وگو با صداوسیما این خبر را مطرح کرد. پس 
از این تایید ها و تکذیب ها حاال قرار است وزیر صنعت 
به عنوان جانشین»  ربیعی «  به مجلس معرفی شود 
این مســاله به خصوص با غیبت دیروز وی در جلسه 
بررسی استیضاحش در مجلس قوت بیشتری گرفته 
اســت. این موج تغییرات اگر چه باید بسیار زودتر و 
منطبق با رخدادهای غیر قابل پیش بینی در کشــور 
اتفاق می افتاد اما حاال و در آســتانه این تغییرات نیز 

به نظر نمی رســد دولت به دنبال چرخش آشکاری 
در سیاست هایش باش.د آن طور که از جابجایی . ها 
و انتصابات چند وقت اخیر بر می آید دولت همچنان 
تالش دارد تا با همان تیم قبلی به کار خود ادامه دهد 
و در نهایت تغییرات مورد نظر روحانی به جابجایی در  
برخی از پست ها و نه رویکردها محدود خواهد شد. این 
مساله به خصوص پس از منتفی شدن طرح تفکیک 
وزارت خانه ها از سوی دولت و البته خبرهای عجیب از 
جابجایی مدیران قوت گرفته است. بر اساس خبرهای 
منتشر شــده قرار است کرباســیان وزیر برکنار شده 

اقتصاد به جای شــریعتمداری به وزارت صنعت برود 
همچنین از » پرویز  فتاح«  و »  دژپســند « به عنوان 
 کاندیداهای احتمالی وزارت کار و اقتصاد هم نام برده 

می شود. 
این مساله موجب شده تا نمایندگان مجلس نیز به این 
گزینه های احتمالی واکنش نشــان دهند در همین 
ارتباط چند روز پیش »حسینعلی حاجی دلیگانی « 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که 
مجلس به گزینه تکراری و غیرتوانمند رای نمی دهد. او 
همچنین گفت که فردی که وزیر بود و از سوی مجلس 

عزل و برکنار شد به معنای آن است که وی توانایی کار 
کردن در سطح وزارتخانه را ندارد . به نظر می رسد در 
صورت درست بودن حدس و گمان ها و جابجایی وزرا 
دولت در یک اقدام کم نظیر تالش دارد تا نیروهای خود 
را به مجلس تحمیل نماید، مهره هایی که ناکارآمدی 
آنها در ماه های اخیر عمال نابسامانی ها و به هم ریختگی 
های لجام گسیخته ای را در صنعت و اقتصاد ایران رقم 
زد  و در نهایت  نشــان داد  نقدها به ساختار و کارکرد 
دولت از سوی رییس جمهور جدی گرفته نشده و دولت 

همچنان تالش دارد تا به راه خود برود.

نماینده لبنانی تأیید کرد: 
سعد حریری در عربستان 

بازداشت بود
نماینده پارلمــان لبنان که در زمان اســتعفای 
»ســعد الحریری« نخســت وزیر این کشور در 
عربستان با وی مصاحبه کرد، تأیید کرد ریاض، 
نخست وزیر لبنان را بازداشــت کرده بود. »پوال 
یعقوبیــان« خبرنگار سرشــناس لبنانــی که با 
انتخابات اخیر، به پارلمان این کشــور راه یافته 
و در گفت وگویــی با »جرج صلیبی« در شــبکه 
لبنانی »الجدید« گفت: به » سعد الحریری«  در 
عربستان اهانت شد و چه بسا مسائل دیگری که 
از آن آگاه نیستم. من بدون دلیل یا سند می گویم 

بله وی در بازداشت بود.

کره جنوبی از احتمال سفر رهبر 
کره شمالی به روسیه خبر داد

یک روز بعد از دیــدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر 
کره شمالی، رئیس جمهور کره جنوبی گفته است 
احتماال رهبر کره شمالی به زودی به روسیه سفر 
می کند و رئیس جمهور چین نیز به پیونگ یانگ 
خواهد رفت.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، » 
مــون « همچنین گفت که »شــی جینپینگ« 
رئیس جمهور چین نیز احتماال به زودی به کره 
شــمالی ســفر می کند. چین نزدیکترین متحد 
کره شمالی اســت و سران دو کشــور طی سال 
جاری پیش از دیدار ســران دو کره و همچنین 
پیش از دیدار ســران کره شــمالی و آمریکا، با 
یکدیگر نشســت هایی داشــته اند. این اظهارات 
» مون « یــک روز بعد از دیدار کیــم با »مایک 
 پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در پیونگ یانگ بیان 

شده است. 

آلمان شمار دیگری از مهاجران 
غیرقانونی را بازگرداند

در راستای سیاســت های مهاجرتی دولت آلمان 
این کشور شمار دیگری از مهاجران غیرقانونی را به 
کشورهای مبداء بازگرداند.به همین منظور دولت 
آلمان مهاجران غیرقانونی از کشورهای الجزایر، 
تونس و مراکش را به کشورهای مبداء بازگرداند. 
اداره مهاجرت آلمان بدون اشــاره به تعداد دقیق 
این افراد اعالم کرد: طی ۸ ماهه اخیر حدود ۴۰۰ 
پناهجوی غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود 
بازگردانده شدند. شــمار زیادی از این مهاجران 
 از کشــورهای شــمال آفریقا وارد خــاک آلمان

 شده اند.

در آستانه انتخابات کنگره، 
بیم تهدیدات هکری

 همچنان باالست
یک کارشناســان حوزه امنیت یک ماه مانده به 
انتخابات کنگــره آمریکا در ماه نوامبر نســبت 
به خطر هک شــدن سیســتم های رای گیری یا 
سایر اهداف انتخاباتی هشدار داده و امکان آن را 
همچنان باال ارزیابی می کنند.» الکس هلدرمن 
« متخصص علــوم کامپیوتری در یک کنفرانس 
فناوری در بوستون نشان داد که چه ساده می توان 
یک دستگاه رای گیری الکترونیک را هک کرد و 
بدون اینکه ردی بر جای بماند، نتایج را تغییر داد.

این پروفسور دانشگاه میشیگان می گوید: آنچه 
مرا شب ها بیدار نگه می دارد این تهدید است که 
یک کشور متخاصم بتواند با کشف نقاط ضعف، 
نتایج را در یــک منطقه یا ایالــت کلیدی تغییر 
دهد و نتایج یک انتخابات ملی عوض شود.گفته 
مقام هــای اطالعاتی، عوامل روس شــبکه های 
ثبت نام رای دهندگان در دســت کم ۲۰ ایالت را 
مورد ارزیابی قرار داده و دست کم به یکی از آنها 

دسترسی پیدا کردند.

احضار شهود به مجلس برای 
بررسی حواشی استیضاح ربیعی

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: 
برخی از مستندات نمایندگانی که در جلسه 
استیضاح»  ربیعی «مطرح کردند وابسته به 
شهود بود، قرار شد در جلسه آینده از شهود 
دعوت شود تا در جلسه حضور یابند.» محمد 
جواد جمالی« گفــت: از نمایندگانی که در 
مخالفت و موافقت با اســتیضاح » ربیعی  « 
صحبت کردند، بنا به دستور ریاست مجلس 
خواستیم که مســتندات خود را ارائه کنند.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه 
داد: تعدادی از نمایندگان مدارک و مستندات 
کتبی خود را ارائه کــرده اند اما چون برخی 
از استنادات آنها به شــهود بود، قرار شد در 
جلســه آینده هیئت نظارت از شهود مورد 
 نظر دعوت شــود تا در جلسه هیئت نظارت 

حضور یابند.

از سوی کشورهای اروپایی صورت 
گرفت

درخواست مجدد بازگشایی 
دفتر اتحادیه اروپا در تهران

رییس کمیتــه  روابط خارجی کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت  که سفرای کشورهای اروپایی 
در تهران از کمیسیون امنیت ملی گشایش 
هر چه  سریع تر دفتر اتحادیه اروپا در تهران را 
خواستار شدند.» مرتضی صفاری نطنزی  « 
اظهار کرد: در نشســتی که اخیرا کمیسیون 
امنیت ملی با ســفرای کشــورهای اروپایی 
در تهران داشــت، آنها خواســتار تسریع در 
روند گشــایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران 
شدند.وی یادآور شد: دو سال پیش موضوع 
بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران مطرح 
شــد. در آن دوران به دالیلی این درخواست 

مورد موافقت قرار نگرفت. 

حساب بانکی» زیباکالم « 
توقیف شد

صادق زیباکالم در کانال تلگرامی خود خبر 
داد که حســاب بانکی اش کــه کمک های 
مردمی بــرای زلزلــه زدگان را جمع آوری 
می کرد مسدود شده اســت. وی نوشت: به 
دســتور مقام قضایی امروز صبح حساب وی 
را که در رابطه با جمــع آوری کمک به زلزله 
زدگان کرمانشاه می بودرا مسدود کرده اند. 
وی اضافه کرد شخصا از این اقدام قوه قضاییه 
خیلی خوشــحالم و قبال هم گفته بودم یک 
گوسفند نذر کرده ام که دادستان حسابم را 
ببندد. اما به واسطه دفاع از اهالی دهکده امید 
و هموطنانی که به این حســاب پول ریخته 
اند، هم به ریاست محترم قوه قضاییه اعتراض 

خواهم  نمود.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد
۱۴ استاندار بازنشسته تغییر 

می کنند
ســخنگوی وزارت کشــور گفت: با توجه به 
بررسی هایی که تاکنون صورت گرفته است 
تعداد ۱۴ اســتاندار، ۱۱ معاون اســتاندار، 
۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ســتاد وزارت 
کشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور 
بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک 
کنند.» ســید سلمان ســامانی« با اشاره به 
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشســتگان 
در وزارت کشور اظهارداشــت: پس از ابالغ 
اصالحیه ماده واحده این قانون از سوی رئیس 
جمهور، پرونده اداری و استخدامی مدیران 
وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول در 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستور 
کار قرار گرفت.سخنگوی وزارت کشور با بیان 
اینکه فرصت دو ماه بــرای اجرای این قانون 
و تغییر مدیران بازنشســته پیش بینی شده 

است که در زمان مقرر انجام خواهد شد.

آیتا...علمالهدی
نمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی:

یــک عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
هفت شرط ایران در کنوانســیون مقابله با تامین 
مالی تروریســم )CFT( نگرانی ها در این زمینه را 
برطرف می کند، گفت که تعــدادی از نمایندگان 
تحت تاثیر مخالفت ها بــا این الیحه قرار گرفتند.» 
مصطفی کواکبیان « گفت: نبایــد فکر کنیم که با 
تصویب این الیحه تحریم ها برداشــته می شود،  یا 
اتفاق خارق العاده ای می افتد. بحث این بود که بهانه 
تراشی کارگزاران و سیستم های بانکی بسیاری از 
کشورها گرفته شــود.نماینده مردم تهران اظهار 
کرد: ما تاکنون به ده ها کنوانسیون پیوسته ایم که 
هیچ سر و صدایی نداشته است،  اما متاسفانه این بار 
مسئله را احساسی و هیجانی کردند و گاهی هم آن 
را با عواطف مذهبی درگیر کردند. مثال در پیامک ها 
به نمایندگان می نوشتند » حضرت زینب نظاره گر 
شماســت«،  که نهایتا به نظر می رســد تعدادی از 
نمایندگان تحت تاثیر این مخالفت ها قرار گرفتند.

موضوع CFT را با عواطف 
مذهبی درگیر کردند

کواکبیان: 

کافه سیاست

عکس  روز 

حمایت اقلیت» دروز«  از 
بشار اسد در بلندی های 

جوالن اشغالی

دولت همچنان به راه خود می رود!

پیشنهاد سردبیر:

نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
مدیریت غلط اقتصادی برخی از آقایان مشکالت 
اقتصادی را برای مردم به وجود آورده و بارها در 
این مورد به مسئوالن تذکر داده بودیم  اما کسی 
گوش به حرف مان نداد.» آیت اهلل سید احمد علم 
الهدی  « اظهار داشت:  مشکالت معیشتی سبب 
شده اداره زندگی برای قشر آسیب پذیر  سخت 
شود و حتی ظرفیت گذران زندگی روزمره هم 
برای آنها وجود ندارد و نمی توانند با این درآمد، 
زندگی خود را اداره کنند. وی با   بیان اینکه قطعاً 
همه مردم این گرانی ها را حس می کنند و به نظر 
من حتی این گرانی مافوق حس اســت، افزود: 
 وضعیت گرانی برای معیشت مردم دردسر ایجاد 
کرده  و از سوی دیگر اجناس گران است و  نوسان 
اقتصادی قدرت برنامه ریزی معیشتی را از مردم 
گرفته  و قشر آســیب پذیر و طبقه متوسط به 

پائین جامعه را مستأصل کرده است.

 کسی گوش به حرف مان 
نمی دهد

هدایتا...خادمی
عضوکمیسیونانرژی:

نایب رئیس مجلس شورای اســالمی پیوستن به 
CFT را به نفع کشــور دانســت و گفت: پیوستن 
به ایــن کنوانســیون اصالحاتی در نظــام بانکی 
صورت می دهــد که به نفــع منافع برخــی افراد 
نیســت. وی اضافه کرد: عده ای نیز ممکن اســت 
به دنبال زمین زدن دولت باشــند کــه می دانند 
اگر ایــن الیحه تصویب شــود در امــور اقتصادی 
گشایشــی ایجاد می شــود در حالی که آنها می 
خواستند دولت زمین بخورد. نایب رئیس مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: این الیحه که 
هم اکنون به تصویب مجلس رســیده به شــورای 
نگهبان مــی رود و اگر آنها ایــراد نگیرند تصویب 
می شــود و اگر ایراد بگیرند به مجلــس می آید تا 
ایراد رفع شــود و باز به شــورا می رود؛ سپس اگر 
تأیید شد قانون می شــود اما اگر برگردد مجلس 
و مجدد بر آن اصرار شود، الیحه به مجمع می رود 
 اما احتمال می دهم شــورای نگهبــان آن را تأیید

 می کند.

 CFT احتماال شورای نگهبان 
را تأیید می کند

مطهری:

عضو کمیسیون انرژی گفت:کمیسیون ترک 
خدمت داوطلبانه مدیران بازنشســته وزارت 
نفــت را پیگیری می کند،دیوان محاســبات، 
ســازمان بازرســی نیز بر اجرای دقیق قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان نظارت دقیق 
دارند.» هدایت اهلل خادمــی « با تأکید بر لزوم 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
در وزارت نفت اظهار داشــت: در وزارت نفت 
نیز باید مدیران بازنشســته طبق قانون ترک 
 خدمت کنند و نیروهای جــوان به کارگیری

 شوند.
وی تصریح کرد: مدیران نفتی زیادی هستند 
که بیش از ۶۰ سال ســن دارند و باید برکنار 
شــوند . وی عدم اجرای این مصوبه را تخلف 
خواند و گفت: کمیسیون انرژی ترک خدمت 
داوطلبانــه مدیران بازنشســته وزارت نفت را 

پیگیری می کند

مجلس ترک خدمت مدیران 
بازنشسته را پیگیری می کند

پیشخوان

بین الملل

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: برخی از نمایندگان مجلس 
موضع سیاسی مشخصی ندارند و به اقتضای شرایط جهت خود را 
تغییر می دهند.»سیدناصر موسوی  الرگانی« اظهار داشت: اعضای 
فراکســیون نمایندگان والیی معتقد بودند که مردم باید کامال در 
جریان جزئیات این الیحه قرار گیرند و نمایندگان موافق و مخالف 
این الیحه هم باید اعالم شوند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی 

با اشاره به تصمیم فراکسیون متبوع خود برای آبستراکسیون در 
مخالفت با CFT متذکر شــد: تصمیم این بود که اگر تعداد ما در 
خروج از صحن علنی مجلس باعث شود تا جلسه از حد نصاب بیفتد، 
حتما از جلسه خارج شویم و آبستراکسیون کنیم، اما از آنجایی که 
با خروج اعضای فراکسیون والیی از صحن تعداد آرای موافق این 
الیحه افزایش می یافت، این تصمیم را عملیاتی نکردیم. » موسوی  

الرگانی « با بیان اینکه آرای مخالف با الیحه الحاق به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم بســیار زیاد بود، تصریح کرد: ما در 
مجلس ماندیم و این حضور منجر به ۱۲۰ رأی مخالف  شد.وی ادامه 
داد: اعضای فراکسیون والیی برای مخالفت با CFT آبستراکسیون 
نکردند اما درست نیســت نماینده مجلس هر طرف که به نفعش 

باشد، خط سیاسی اش را تغییر دهد.

CFT علت آبستراکسیون نکردن والیی ها در مخالفت با
پیروزی منطق بر بلوا

عامل ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان شناسایی شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در خصوص منبع پیامک های ارسالی FATF به 
نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی خواهد و خود افراد 
دخیل در این امر اعالم کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است.»محمدرحیم نوروزیان«،افزود: 
این فرد تاکنون دستگیر نشده و از سوی یک حسینیه است که آشکارا  اعالم کردند که کار آن ها بوده و مساله 
پنهانی نبوده اســت.» نوروزیان « بیان کرد: این فرد » خلیل موحد« )عضو سابق شورای شهر مشهد( بوده 
که در حسینیه ای در خیابان چمران مشهد مشغول فعالیت اســت.»  نوروزیان «گفت: بعضی از افرادی که 
این پیامک ها را ارسال کردند، اصال نمی دانند FATF چه هست. وی ادامه داد: پیشتر، این افراد بطور آشکار 
در فضای مجازی موضوع ارسال پیامک به نمایندگان مجلس را اعالم کرده بودند و این اقدام کار پوشیده ای 
نبوده است. اگر این اقدامات مجرمانه بود دستگاه قضایی با آنان برخورد می کرد بنابراین ارسال پیامکها  از 

نظر دستگاه قضایی جرم نبوده است.

تالش ایران برای لغو ویزا با عراق
معاون سفیر ایران در بغداد گفت: کنســولگری ایران در بصره به زودی فعالیت های خود را از سرمی گیرد تا 
برای شهروندان عراقی که تمایل به سفر به ایران را دارند ویزا صادر کند. معاون سفیر کشورمان در بغداد اعالم 
کرد که مسئوالن ایرانی در تالش هستند تا ویزای سفر به ایران و عراق را لغو کنند.»موسی علیزاده«، معاون 
سفیر ایران در بغداد در گفت وگو با شبکه المربد گفت: کنسولگری ایران در بصره به زودی فعالیت های خود را 
از سرمی گیرد تا برای شهروندان عراقی که تمایل به سفر به ایران را دارند ویزا صادر کند.وی افزود: کنسولگری 
ایران در بصره کامال آماده است و تنها برخی امور ساده اداری مانده است تا فعالیت خود برای صدور ویزاها را 
آغاز کند.معاون ایرج مسجدی همچنین اعالم کرد که مسئوالن ایرانی با همکاری دولت عراق در تالش هستند 
تا ویزای ســفر ایران و عراق را لغو کنند و طی ماه های آینده استان های ایران را برای ورود و خروج مسافران 
عراقی همانند مناطق آزاد کنند. وی گفت: ایران گفت وگو با دولت عراق در این رابطه را آغاز کرده است و ما 

آمادگی کامل داریم که این مساله را اجرایی کنیم.

چهره ها

اصالحــات بــه شــیوه
 بن سلمان

اســتقبال جهانی از  رای 
مجلس

 FATF روی میز شــورای 
نگهبان

 رای در تاریکی

مرضیه محب رسول

 دولت همچنان به 
راه خود می رود!

  کابینه در آستانه ترمیم  
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مالیات کمر تولیدکنندگان را شکسته است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در مدیریت اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده آثار و تبعات بیشماری 
را می تواند بر اقتصاد کشور ایفا نماید که از آن 
جمله می توان به اصالح الگوی مصرف اشــاره 
نمود. لذا در این بررسی بیش از آنکه نحوه تاثیر 
مالیات بر ارزش افزوده بــر مصرف خانواده ها 
مورد مطالعه قرار گیرد بــه ویژگیهای این نوع 

مالیات اشاره می شود.
در کشور ما نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه 
به مزیتها و ویژگی هائی که از آن برخوردار بوده 
است، موفق شده سهم قابل مالحظه ای از منابع 
درآمدی دولت را تامین نمایــد. البته گفتنی 
اســت اهمیت این نوع مالیات فقط محدود به 
تامین منابــع درآمدی دولت نبــوده، بلکه از 
آنجائیکه اساسا این مالیات بر پایه مصرف اخذ 
و وصول می شود می تواند تاثیر فوق العاده ای 
بر اصالح الگوی مصرف نیز داشته باشد. اما قبل 
از تبیین اثرات آن بر مصرف خانوارها شایسته 
است در ادامه به ویژگیها و مزیتهای مالیات بر 

ارزش افزوده اشاره شود:
1- تامیــن منابع مالــی برای دولتهــا بعلت 
درآمدزایی باال کــه از مهمترین اهداف دولت 

می باشد.
2- کمک به داشتن یک نظام جامع اطالعات 

مالیاتی در کشور
3- ثبات نســبی مالیات از طریق کاهش وقفه 

های وصول
4- جلوگیری از فرار مالیاتی

5- امکان تشخیص دقیق تر مالیات بردرآمد
6- اقتصادی بودن هزینه های وصول

7- ایجاد تغییرات الزم در الگوی مصرف
امروز که اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم های 
بین المللی، رکود تورمی و ســایر عوامل قرار 
دارد طلــب می کند که دولــت و کارگزاران با 
سیاســتگذاری مناســب به تقویت آن همت 

گمارند.

بازار

پوشک نوزاد و کودک

مدیراجرایی انجمن فوالدمبارکه اصفهان 
تاکید کرد:

FATF  گشایشی به کام 
فوالدسازان

» وحیــد یعقوبی«  مدیر اجرایــی انجمن فوالد 
مبارکه اصفهان در خصــوص تصویب FATF و 
تأثیر آن بــر هزینه مبادالت و میــزان صادرات 
عنوان کرد: FATF به تصویب مجلس رسیده اما 
برای اجراشدن نیاز به تائید نهایی شورای نگهبان 
دارد که در صورت تصویــب، درزمینه صادرات 
می تواند به تســهیل ارتباطات مالی کمک کند 
خصوصاً در رابطه با بســته های حمایتی اروپا در 
قبال خروج آمریکا از برجام کــه نقل و انتقاالت 
مالی ایران و اروپا را تســهیل کند.  وی ادامه داد: 
تصویب FATF در صورت انجــام تعهدات اروپا، 
می تواند گشــایش قابل مالحظه ای را درزمینه 
صادرات محصوالت فوالدی شــاهد باشیم. وی 
در خصوص ریزش صنایع فوالدی اذعان داشت: 
بازار سرمایه بازاری هوشمندی بوده و با توجه به 
مسئله تحریم ها، احتمال افت صادرات فوالد ایران 
در ماه های آتی وجود خواهد داشت.  مدیراجرایی 
انجمن فوالدمبارکه اصفهان تصریح کرد: کاهش  
شاخص ها دلیل بنیادی کافی نداشته زیرا اتفاق 
خاصی برای بازار رخ نداده و این امر ناشی از جو 
روانی حاکم ناشی از کاهش نرخ ارز است؛  بارها 
در بازار سهام این مهم اتفاق افتاده که با افزایش 
نرخ ارز سهام فلزی ها و فوالدی ها مثبت می شود 
و به نوعی جو روانی مرتبط، ســهام فوالدی ها را 

سهامی دالری می شناسند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان
مالیات کمر تولیدکنندگان را 

شکسته است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
بحث مالیات به ویژه مالیات بــر ارزش افزوده از 
مدتها قبل بین تولیدکننــدگان و اصحاب کار و 
تولید یک هیاهو و دغدغه خاصــی ایجاد کرده 
است.سیدعبدالوهاب سهل آبادی اظهارمی کند: 
1۰سال از وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده ای 
می گذرد که در بخش تولید، کمر تولیدکنندگان 

را شکسته است.

رییس اتاق بازرگانــی اصفهان تاکید کرد: زمانی 
باید مالیات بــر ارزش افــزوده را در نظر گرفت 
که تولیدکننــده محصوالت خــود را در مدت 
هشــت ماه به فروش برســاند، ولی هر سه ماه 
یکبار باید با مالیات تسویه حســاب انجام شود 
در غیر این صورت جرایــم گریبانگیر او خواهد 
شد  در واقع باید مالیات را از زنجیره آخر مصرف 
کننده دریافت کنند.وی با اشاره به نحوه دریافت 
مالیات در بخش طال و جواهر، اضافه می کند: در 
خصوص طال مذاکراتی انجام دادیم تا مالیات بر 
ارزش افزوده بر دستمزد محاسبه شود نه در کل 
قیمت طال، اما توجهی به این اعتراض ها صورت 
نگرفت.وی ادامــه می دهد: صنــدوق های پوز 
باید در تمام فروشــگاه ها نصب و رعایت شــود، 
همچنین مســئوالن مالیاتی آن را دنبال کنند 
نه اینکه تنها دغدغه وصول مطالبات از صنعت و 

تولید را داشته باشند.

مجیری:
ساماندهی جمعه بازار بعثت در 

دستور کار است
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
در صدد رفع ریشــه ای مشــکالت و ساماندهی 
دست فروشان در سطح شــهر اصفهان هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دست فروشان اطراف 
جمعه بازار خیابان بعثت مشکالتی برای تردد و 
سالمت شهروندان ایجاد کرده اند، کارگروهی در 
محل بازار بعثت تشکیل و مسئوالن چند دستگاه 
ذی ربط گردهــم آمدند تا از نزدیک مســایل و 
مشکالت بهداشتی، دامپزشــکی، امنیتی و ... را 
مشاهده و تصمیم گیری جامعی برای آن داشته 
باشند.مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: شهرداری اصفهان در صدد 
رفع ریشــه ای مشــکالت و ســاماندهی دست 

فروشان در سطح شهر اصفهان است.

پوشک مولفیکس سایز 
2 بسته 16 عددی

 21,000
تومان

پوشک مای بیبی 
سایز 2 بسته 18 عددی

 24,500
تومان

پوشک بیبی لینو مدل 
سایز 2 بسته 26 عددی

 51,000
تومان

 در بازار طال وضعیت جنگی اســت گاهی نه کسی 
می خرد و نه کسی می فروشد حتی مشتریانی که 
برای کاربردهای شــخصی قصد خرید دارند هم با 
یک تاخیر چند ده دقیقه ای در پرداختشــان باید 
هزینه هایی به مراتب باال تر بپردازند این را یکی از 
مشتریانی می گوید که پس از صادر شدن فاکتور 
انگشــتری که خریده بود برای آوردن عابر بانک از 
خودروی خود چند دقیقه مغازه طال فروشی را ترک 
کرد و پس از بازگشت مجبور شد برای همان انگشتر 
سی هزار تومان بیشــتر بپردازد، چرا که قیمت ها 
در همین ده دقیقه گران تر شده بود. این حکایت 
اوضاع نابسامان و پر التهاب این روزهای بازار طالی 
کشــور اســت. مغازه های نیمه تعطیل،مشتریان 
سرگردان و جوالن دالالن حتی زنان خانه داری که 
روزی جزو مشتریان ثابت طال فروشی ها بودند این 
روزها تنها به دنبال طالی آب شده و دست دوم می 
گردند برای پس انداز و البته به امید گرانی بیشتر 
و کسب سود. معضلی که نه تنها عمال صنعت طال 
سازی در کشور را به سمت ور شکستگی سوق داده 
است بلکه موجب ایجاد شبکه ای از قاچاق و تقلب 

در بازار شده است.
آماری شوکه کننده از ذخایر طالی خانگی

پس از گرانی های اخیر در بازار طال هشدارها نسبت 
به خرید طال و هجوم سرمایه ها به این بازار افزایش 
یافت. مساله ای که در نهایت امروز موجب شده تا 
سهمی نجومی از طال در خانه ایرانیان ذخیره شود 
چیزی در حــدود 2۰۰تن. این مســاله را اخیرا»  
محمد کشتی آرای «رییس ســابق اتحادیه طال و 
جواهر اعالم کرده اســت به گفته وی: بررسی ها 
نشــان می دهد که با افزایش قیمــت طال،میزان 
ذخایر طالی خانگی در ایران رو به افزایش گذاشته 
و طبق برآورد ما 2۰۰ تن ذخایر خانگی داریم.وی 
افزود: افزایش بی رویه و شوک قیمتی که به صنعت 
طال وارد شده به پول و ســرمایه های مردم آسیب 
می رســاند در نتیجه مردم نگهــداری مصنوعات 
طال را نوعی ســرمایه گذاری بــرای روزهایی که 
احتیاج دارند،انجام مــی دهند.این فعال بازار طال 
و جواهر کشور با بیان اینکه سرمایه گذاری در این 
صنعت به دلیل نوسان قیمت ارز دچار تالطم شده، 

عنوان کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری در بازار 
طال متنوع شــده به طوری که عــالوه بر معامالت 
طال،صندوق های سرمایه گذاری یا خرید و فروش 
سکه، یک نوع داد و ستد تجاری جدید شده است 

که ثمره افزایش قیمت ارز است.
زنان خانه دار دالالن یک شبه بازار طال

اگر چه عمده مشــتریان بازار طال همیشه خانم ها 
بوده اند اما در ماههای اخیر حضور زنان در این بازار 
رنگ متفاوتی به خود گرفته است. مشتریان قدیمی 
بازار طال با ورود ســرمایه های خانگی خود و پس 
اندازهایشان به بازار طال عمال موجب ایجاد موجی 
از تقاضا در این بازار شدند این مساله تا آنجا پیش 
رفت که رییس اتحادیه طال و جواهر تهران نسبت 
به این مساله هشــدار داد و گفت: وقتی خانم های 
خانه دار در بــازار تهران طالی آب شــده خرید و 
فروش می کنند و برای حفظ دارایی خود به شمش 
طال روی می آورنــد، یعنی ســرمایه های مردم به 

سمت بازار مولدی هدایت نشده و بعضاً بازار صنف 
طال و جواهر را نیز به هــم می ریزد. عالوه بر حجم 
باالی تقاضا برای شمش و طالی دست دوم فروش 
طالی تقلبی و سکه های غیر مجاز نیز در بازار طال 
افزایش چشمگیری یافته است که البته بزرگ ترین 
قربانیان این کاله برداری ها هم خانم هایی هستند 
که در بازار به دنبال طالی ارزان قیمت و دست دوم 
می گردند علی رغم این مساله  اما به نظر می رسد 
پرســه زنی زنان در بازار طال همچنان ادامه داشته 
باشد حتی برخی از این افراد به صورت علنی در بازار 
طال اقدام به خرید و فروش سکه و طالی دست دوم 

هم می نمایند.
روزهای از رونق افتاده بازار

سود های کالن از خرید و فروش های غیر رسمی 
در بازار طال در حالی صورت میگیرد که این روزها 
وضعیت کاســبان بازار طال چندان تعریفی ندارد 
مالیات و نبود مشتری و البته رکود دامنگیر در این 

صنعت به دلیل نوسانات شدید قیمتی همه دست به 
دست هم داده تا این صنعت در آستانه ورشکستگی 
باشــد. بر اســاس آخرین آمار اعالم شده در حال 
حاضر تولید مصنوعات طال در کشور به حدود 4۰ 
تا 55 تن کاهش پیدا کرده است. از این میزان 65 
درصد طال بازیافت مصنوعات دست دوم است که 
مجددا به چرخه تولید باز می گردد این مســاله در 
کنار معضالتی مانند ممنوعیت صادرات و نیز قانون 
مالیات بر ارزش افزوده که قاچاق شمش را افزایش 
داده و مهمتر از آن رویکرد مردم و خانواده نسبت به 
خریدو ذخیره سازی طالی آب شده در سطح کشور 
موجب شده تا از سویی طال از چرخه اقتصادی خارج 
و از سوی دیگر ســاخت و خرید مصنوعات در بازار 
به شــدت کاهش یابد روندی که در نهایت سرمایه 
گذاری در این صنعت را به سوی زیانده بودن سوق 
می دهد مساله ای که این روزها بازار طالی ایران را 

از رونق انداخته است. 

وقتی خانم های خانه دار دالل طال می شوند
 روایتی از یک تجارت زنانه

» یزدی زاده « مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه صادرات این شرکت از سال 92 تا کنون رشد چشمگیری 
داشته و از 132 هزار تن در سال 92 به یک میلیون و 198 هزار تن در سال 96 رسیده است گفت : صادارات این 
شرکت به 14 کشور دنیا در 4 قاره انجام می شــود و با دریافت گواهینامه کرز درسال گذشته ، صادرات میلگرد 
ذوب آهن به اروپا نیز در حال انجام است. » یزدی زاده  «میزان مصرف ریل در کشور با توجه به افق 14۰4 را در 
بهترین حالت 15۰ هزارتن اعالم کرد و افزود : ذوب آهن به راحتی توان تامین ریل مورد نیاز کشور را دارد . با توجه 
به اهمیت بسیار زیاد توسعه حمل و نقل ریلی و نقش چشمگیر آن در توسعه زیرساخت های صنعتی کشور ، تولید 

ریل ملی یک اقدام مهم است که موفقیت بزرگی برای صنعت فوالد کشور محسوب می شود .

 برنامه ریزی
 ذوب آهن برای یک 
میلیون و 300 هزارتن 
صادرات تا پایان سال 

خبر
 

  عکس روز

اعتصاب در انگلیس
 اصفهان رتبه نخست

 از نظر تعداد واحدهای صنعتی فعال در کشور 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان از صادرات نزدیک به 451 میلیون دالری 
آهن، فوالد و مصنوعات آن به مقصد کشــورهای خارجی در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.» 
اسرافیل احمدیه« گفت: نزدیک به 415 میلیون دالر از این صادرات استان اصفهان مربوط به آهن 
و فوالد و 36 میلیون دالر نیز مربوط به مصنوعات آهن و فوالد بود.بــه گفته وی، اصفهان با تولید 
بیش از 7۰ درصد فوالد کشور جایگاه نخست را در بین استان ها دارد.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان افزود: محصوالت پتروشــیمی با ارزش 2۰2 میلیون دالر، فرش و صنایع 
وابسته با 1۰7 میلیون دالر و محصوالت شــیمی عالی 67 میلیون دالر در رده های بعدی صادرات 
استان اصفهان قرار دارند.وی با اشاره به رشد 48 درصدی ارزش صادرات انواع کاال از استان اصفهان 
در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشــته بیان کرد: نزدیک به یک میلیارد 
و 1۰3 میلیون دالر انواع کاال در این مدت از اســتان اصفهان صادر شــد.» احمدیه «  همچنین به 
افزایش 28 درصدی وزن آنها اشاره و بیان کرد: وزن کاالهای صادراتی از استان اصفهان نیز افزون 
بر 2 میلیون و 643 هزار تن بوده اســت.وی در ادامه از پرداخت چهار هــزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب طرح رونق تولید به صنایع استان اصفهان در 6 ماهه نخست سال خبر داد و تاکید 
کرد: پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید ادامه داشــته که با تبدیل شدن به قانون شاهد کاربردی 
تر شدن آن خواهیم بود.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه نیز گفت: 
نرخ بیکاری در اســتان اصفهان نزدیک به 13 درصد است. وی با اشــاره به فعالیت 9 هزار و 3۰۰ 
 واحد صنعتی افزود: استان اصفهان رتبه نخســت را از نظر تعداد واحدهای صنعتی فعال در کشور

 دارد.

هزاران نفر از کارکنان خدمات عمومی در انگلیس از جمله کارگران رستوران های زنجیره ای 
مک دونالد، شرکت آمریکایی آمازون، پیک های توزیع کننده غذای رستوران ها و شماری 
از کارکنان تاکســیرانی اینترنتی، کارکنان خط مرکزی متروی لنــدن  در لندن و چندین 
 شــهر انگلیس در اعتراض به آنچه بی عدالتــی در پرداخت دســتمزد خواندند، تظاهرات

 کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان
ساالنه ۵۸00 فقره تسهیالت بهسازی مسکن به روستاییان پرداخت می شود

» غالمحسین خانی « مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 92 
مشخص شد 2۰5 هزار واحد مسکونی روستایی در اســتان وجود دارد، افزود: این آمار با رشد جمعیت 
به 236 هزار واحد مسکونی رســیده و باید ساالنه پنج هزار و 8۰۰ فقره تســهیالت بهسازی مسکن به 
روستاییان پرداخت شود. مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به تسهیالت 25 میلیونی برای هر 
واحد اظهار کرد: برای بهسازی واحدهای مسکونی روســتایی 25 میلیون تومان پرداخت می شود اما از 
کمک های بالعوض و حساب 1۰۰ حضرت امام هم به آنها کمک می شود.» خانی « در خصوص واحدهای 
شهری گفت: نزدیک به سه هزار و 45 واحد شهری در اســتان اصفهان در دست اجراست که دو هزار و 
237 واحدهای نیمه تمام سال گذشته بوده و 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، 8۰8 واحد نیز سهمیه 

سال 97 است که احداث آنها امسال شروع شده و به صورت قیمت تمام شده به مردم واگذار می شود.

 استاندار:
تسهیالت رفع موانع تولید اصفهان 26 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

استاندار اصفهان گفت : سال گذشته 6 هزار میلیارد ریال تســهیالت برای رفع موانع تولید در استان در نظر 
گرفته شد که این میزان در سال جاری به 26 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.» محسن مهرعلیزاده « افزود : 
در جلسه کارگروه تسهیل رفع موانع تولید مصوب شد این مبلغ سال جاری برای کمک به بنگاه ها بر اساس 
ظرفیت بانکها تقسیم تا به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در اختیار آن ها قرار گیرد.وی اضافه کرد: 
بر اساس مصوبات این جلسه حجم تســهیالت پرداختی بانک ها به نسبت توان بانک ها به همراه ضریب 3۰ 
درصد اضافه در بین بانک ها تقسیم شد. استاندار اصفهان زمان ابالغ این اعتبار را حدود 2 هفته پیش اعالم و 
اضافه کرد : سال گذشته استان اصفهان رتبه اول را در تامین و توزیع این اعتبارات به خود اختصاص داد و تالش 
می کنیم امسال جایگاه خوبی کسب کنیم.به گفته وی از سال گذشته این اختیارات بهبود یافته و در استان 

کارگروه رفع موانع تولید تالش می کند برخی محدودیت ها به صورت قانونی برطرف شود.

با اپلیکیشــن حســابداری 
پول محک  کیف  شــخصی 
میتوانید تمامــی هزینه ها 
و درآمدهای خــود را ثبت و 
مدیریت کنید و یک دستیار 
هوشــمند برای یادآوری به 
موقع به شما،  در موعد وصول 
طلب ها ، چک ها و اقساط تون 

، در اختیار داشته باشید

حسابداری کیف 
پول محک

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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بین الملل
آیا قذافی ها دوباره به قدرت باز می گردند؟

پیشنهاد سردبیر:

ترور به سبک سعودی
منتقد سرشناس به سرنوشت شاهزاده های مطرود دچار شد

رئیس مفقود اینترپل استعفا کرد
پلیس بین الملل اعالم کرد رئیس این سازمان پس از مفقود شدن با ارسال نامه ای به این نهاد 
از سمت خود کناره گیری کرده اســت. » منگ هونگ وی «، رئیس چینی »اینترپل« پس 
از متهم شدن به قانون شکنی در کشورش با ارســال نامه ای به پلیس بین الملل از ریاست بر 
این نهاد کناره گیری کرد.پلیس اینترپل همچنین با بیان اینکه »کیم جونگ یانگ «، معاون 
اینترپل، از کره جنوبی رئیس موقت این نهاد شده اســت اعالم کرد رئیس جدید خود را در 
نشستی در دُبی که ماه نوامبر برگزار خواهد شد، انتخاب می کند.  چین چند روز پس از اعالم 
مفقود شدن» منگ هونگ وی « در این کشور اعالم کرده بود رئیس اینترپل به دلیل اتهاماتی 

که در خصوص نقض قوانین داخلی چین متوجه وی است تحت بازجویی قضایی قرار دارد.

 پنتاگون به دنبال ارتش حشرات و 
استفاده از سالح بیولوژیک

منابع خبری آمریکا از پروژه تحقیقاتی جدید پنتاگون خبر داده اند که در آن از حشرات به 
عنوان حامالن ویروس های اصالح شده ژنتیکی استفاده می شود. تارنمای » الیو ساینس  « 
در یادداشتی عنوان کرد آیا به کار گیری حشرات حامل ویروس های اصالح ژنیتیکی شده، 
مزارع آمریکا را نجات می بخشند یا آنها همچون سالح های بیولوژیکی کنترل ناپذیر عمل 

می کنند؟
این بحثی است که در اطراف یک پروژه جنجالی تحقیقاتی جدید پنتاگون به نام » حشرات 
متفقین«  جریان دارد. آژانس پــروژه های تحقیقات پیشــرفته وزارت دفاع آمریکا تامین 
کننده منابع مالی این تحقیقات اســت که از تکنیک های ویرایــش ژنوم برای آلوده کردن 
حشرات با ویروس های اصالح شده استفاده می کند تا بتوانند محصوالت کشاورزی آمریکا 
را مقاومتر ســازند .در توضیح این پروژه آمده است اگر زمین زراعتی تحت تاثیر خشکسالی 
غیرمنتظره یا در معرض یک پاتوژن ناگهانی قرار گیرد، ممکن است حشرات متفقین بتوانند 
یک ویروس اصالح شده ژنتیکی را برای کاهش سرعت رشد گیاه ذرت بکار گیرند.بر اساس 
گزارش وب سایت آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته وزارت دفاع آمریکا، این درمان های 
هدفمند می توانند تنها یک بار در یک دوره رشد محصوالت استفاده شوند و به طور بالقوه از 
امنیت غذایی آمریکا در برابر تهدیداتی همچون بیماری، سیل، سرما و حتی » تهدید های 
بیولوژیکی بازیگران دولتی یا غیر دولتی« محافظت می کند.»  بلیک بکستین «مدیر برنامه 
حشــرات متفقین نگرانی کمتری دارد و می گوید همه فناوری های جدید می تواند هر دو 
صفت تهاجمی و تدافعی را داشته باشند اما ما به دنبال رساندن ویژگی های مثبت به گیاهان 
هستیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که امنیت غذایی ما تامین می شود.وی با بیان 
اینکه این پروژه مراحل ابتدایی خود را ســپری می کند، تاکید کرد: امنیت غذایی بخشی از 
امنیت ملی ما است اما جامعه علمی به این مساله مشکوک هستند و در نامه ای که در پنجم 
اکتبر  در مجله ساینس منتشر شد، یک تیم پنج نفره دانشمندان ابراز نگرانی کردند که این 
پروژه می تواند به راحتی به عنوان یک سالح بیولوژیک مورد سوء استفاده قرار گیرد یا حداقل 
به عنوان یک نگرانی جامعه بین المللی محســوب شود.یکی از این دانشمندان به واشنگتن 
پست گفته است به اندازه کافی روشن نیســت که چرا آنها از حشرات به جای سیستم سم 
پاشی استفاده می کنند؟ استفاده از حشرات به عنوان یک حامل، گستراننده بیماری و یک 

سالح بیولوژیک کالسیک است.

برزیل بر سر دوراهی حساس انتخابات
»ترامپ برزیلی« و میراث دار »داســیلوا« بــه دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری برزیل 
رفتند.بر این اســاس »جایر بولســونارو« نامزد احزاب راســت افراطی و »فرناندو هاداد« 
نامزد احزاب چــپ به دور دوم انتخابات راه یافته اند و باید برای تصاحب کرســی ریاســت 
جمهوری بار دیگر با هم رقابت کنند.» بولســونارو « که با ترامپ مقایســه می شــود و در 
کارنامه خود سابقه نظامی گری داشته، آشکارا از رژیم دیکتاتوری سال های ۱۹۸۵-۱۹۶۴ 
حمایت می کند و وعــده مبارزه با فســاد را داده اســت. » هاداد « نیز از حــزب چپگرای 
کارگران از چهره هــای مطرح در این انتخابــات بوده و در تازه ترین نظرســنجی ها ۲۲ به 
۳۶ از بولسونارو عقب اســت.گفتنی اســت در انتخابات پیش رو، ۱۴۷ میلیون رای دهنده 
 عالوه بر رئیس جمهور، ۵۱۳ عضو مجلس نمایندگان و دو ســوم از ۸۱ عضو سنا را انتخاب

 می کنند.

کشته شدن یکی از فعاالن مخالف رژیم صهیونیستی در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرده است. مقامات ترکیه و فعاالن مدنی انگشت اتهام را به سوی 
دولت عربستان گرفته اند اتهاماتی که با وجود سابقه طوالنی در سرکوب و ترور مخالفان این رژیم در سالهای گذشته چندان بی اساس هم نیست. در سالهای 
اخیر عربستان عالوه بر سرکوب مخالفان در داخل فعاالن سیاسی مخالفش در خارج را نیز ترور کرده است. موج دستگیری و بازگردان مخالفان توسط دولت عربستان 
چند سالی است که دراروپا و سایر نقاط دنیا دنبال می شود مساله ای که هر بار با انفعال مجامع بین المللی و حتی کشورهای میزبان این وقایع همراه بوده است. هر چند به نظر 
می رسد آخرین آدم ربایی سعودی ها با موج رسانه ای و اعتراضات زیادی همراه خواهد بود و این کشور به راحتی نمی تواند بر این موضوع سرپوش بگذارد. این مساله به خصوص با 

فعالیت نامزد » خاشقچی« روزنامه نگا ر ربوده شده  در فضای مجازی و فعالیت های رسانه ای او در سطح بین الملل وارد فاز سیاسی تازه ای شده است.
موج آدم ربایی از روزنامه نگاران تا شاهزاده ها

»  خاشقچی « که قتل و اتهام ترور او از سوی عربستان در ترکیه این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است یکی از فعاالن رسانه ای مخالف دولت عربستان بو.د برخی گزارش ها حاکیست، نام » جمال 
خاشقجی « پیشتر در فهرست افراد بازداشتی تحت تعقیب توسط » بن سلمان ولیعهد سعودی « قرار گرفته بود، بنابر این برخی از فعاالن در صفحه توئیتر خود نوشتند که » خاشقچی « به دستور » بن سلمان 
« ربوده شده است. برخی از کابران اینترنتی نیز می گویند که مقامات سعودی احتماال خاشقچی را ربوده اند، زیرا وی اخیرا از سیاست های آل سعود انتقاد کرده است. وی جزو روزنامه نگارهای شاخص عربستان 
محسوب می شد  » خاشقچی « در سال ۲0۱0 سردبیر شبکه خبری »العرب«شد که با هزینه »ولید بن طالل« میلیارد معروف سعودی که سال گذشته چند ماهی را در زندان بن سلمان گذراند، ایجاد شده 
بود . این شبکه در سال ۲0۱۵ تنها یک روز فعالیت کرد و بسته شد. خاشقجی همزمان در این سالها به عنوان مفسر و تحلیلگر در شبکه های » ام.بی.سی« ، »بی.بی.سی« و »الجزیره« فعالیت داشت . اما این 
تنها مورد از ربوده شدن مخالفان توسط دوبت عربستان نبوده است براساس گزارش های تائید شده، حداقل سه تن از شاهزادگان سعودی که در اروپا زندگی می کردند، طی چند سال گذشته ناپدید شده اند. 
همه این شاهزادگان از منتقدان دولت عربستان بوده اند که در اروپا ربوده شده و به این کشور منتقل شده اند. از سرنوشت این افراد تا کنون خبری منتشر نشده است .در این ارتباط می توان به به ماجرای ربایش 
شاهزاده »سلطان بن ترکی بن عبدالعزیز« اشاره می کند که مقامات محلی نیز آن را تائید کرده اند. مطابق این گزارش در سال ۲00۳ میالدی شاهزاده سلطان براساس دعوت قبلی پسر عموی خود، »عبدالعزیز 
بن فهد« برای صرف یک صبحانه به کاخ او در خارج از یکی از شهرهای سوئیس می رود، اما بعد از آن دیگر به هتل محل اقامت خود باز نمی گردد. عالوه بر این شاهزاده بن بندر از شاهزادگان پرنفوذ سعودی 
بود که بعد از یکسری اختالفات داخلی در ارتباط با ارث و میراث خانوادگی به زندان محکوم گردید و پس از آزادی از زندان در سال ۲0۱۲ به پاریس گریخت. بن بندر در پاریس اقدام به انتشار برخی ویدئو 
کلیپ های انتقادی علیه دولت عربستان در یوتیوب نمود که در آن ها از انجام اصالحات اساسی در کشورش حمایت می کرد.آخرین ویدئوی منتشر شده توسط ترکی بن بندر در یوتیوب، مکالمه او را با قائم 

مقام وزیر کشور عربستان نشان می دهد. در این مکالمه تلفنی که» بن بندر « آن را ضبط و منتشر نموده است، قائم مقام وزیر کشور از او می خواهد که به عربستان بازگردد، چون ممکن است مانند شاهزاده 
سلطان ناپدید شود. قائم مقام وزیر کشور عربستان در این گفت و گوی تلفنی با» بن بندر «، نخست با لحنی آرام مدعی می شود که در عربستان همه منتظر بازگشت او هستند و بعد از امتناع بن بندر 

برای بازگشت، او را فرزند نامشروع خاندان سلطنتی می خواند که بزودی دستگیر خواهد شد. کمی بعد از انتشار این مکالمه در جوالی ۲0۱۵، ترکی بن بندر در پاریس ناپدید شد.گفته شده 
بن بندر پس از یک سفر به مراکش، به درخواست مقامات سعودی دستگیر و به عربستان بازگردانده شده است.

مخالفان دولت عربستان در کجا نگه داری می شوند
الحائر مخوف ترین، بزرگ ترین و مستحکم ترین زندان سعودی است که بسیاری از مخالفان سیاسی عربستان، دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کنند. 

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درنوامبر گذشته اعالم کرده بود که احتماالً شاهزاده های بازداشت شده در هتل »ریتز کارلتون« در ریاض به این زندان 
منتقل شده اند.  سایت افشاگر ویکی لیکس نیز در سال ۲0۱0 از روش های وحشیانه ای پرده برداشت که مقامات آل سعود برای شکنجه مخالفان خود از 

آن بهره می بردند. این سایت تاکید کرد که عربستان بزرگترین زندان ها از نظر حجم در جهان را دارا است که مهمترین آنها نیز زندان الحائر است.

مرضیه محب رسول

تحلیلگران معتقدند» ســیف االســالم قذافی  « 
ویژگی های الزم را برای رهبری لیبی دارد و امکان 
دارد قبایــل لیبی از او برای پیــروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری حمایت کنند.به گزارش روزنامه 
القدس العربی، در زمانی کــه لیبی برای برگزاری 
انتخاباتی آماده می شود که احتماال اندکی صلح و 
آرامش را برای این کشــور به ارمغان آورد،»  سیف 
االسالم قذافی «، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق 
لیبی برای شرکت در این انتخابات تالش می کند. 
» سیف االسالم « در ســال ۲0۱۱ پیش از سقوط 
حکومت پدرش در مصاحبه با شــبکه» یورونیوز  
«گفت کــه»  نیکوال ســارکوزی «، رئیس جمهور 
پیشــین فرانســه باید پول هایی را که لیبی برای 
حمایت از کمپین تبلیغاتی اش اختصاص داده بود 
به لیبی پس بدهد. » سیف االسالم « در این موضع 
پسر دیکتاتوری است که برای انتقام تالش می کند. 
او پول های مردم را از شخصی می خواهد که جنگی 
را برای مخفی کردن اقداماتش به راه انداخته بود.

او پیش از ســرنگونی دولت پدرش، پیروزی های 
دیپلماتیک زیادی دشت که از جمله آن موفقیتش 
در رهبری مذاکرات ۲00۴ درباره پرداخت غرامت 
به قربانیان انفجارهــای الکربی و انفجار هواپیمای 
فرانسه بود. همچنین تالش هایش در سال ۲00۷ 
درباره پرونده پرســتاران زن بلغارستانی موفقیت 

آمیز بود.تحلیلگران معتقد بودند که» سیف االسالم  
« یک روز جانشین پدرش خواهد شد. او برخالف 
برادرش» ســاعدی « که یک ورزشــکار ماجراجو 
بود، ویژگی های رهبری را داشــت امــا بهار عربی 
بیشتر رؤیاهای » ســیف االسالم « برای در اختیار 
گرفتن اداره کشــور را به باد داد.» ســیف االسالم  
«در صحبت های تلویزیونی مشهور خود در جریان 

جنگ گفت: لیبی شاهد سیلی از خون است. ما تا 
آخرین نفر و آخرین گلوله خواهیم جنگید.

اما با تداوم جنگ و سنگین شدن کفه ترازو به سمت 
مخالفان،» سیف االسالم « هم ناپدید شد. پس از 
کشته شدن»  معمر قذافی « » سیف االسالم « نیز 
در نوامبر ۲0۱۱ بازداشت و به اعدام محکوم شداما 

در نهایت عفو شد.
بعد از ســرنگونی قذافی، لیبی وارد مرحله تاریکی 
شد. شبه نظامیان مسلح در هر منطقه ای از کشور 
مشــغول جنگ شــدند که هنوز هم ادامــه دارد. 
دولت شکســت خورده و مفلس شــده و سازمان 
ملــل از حل بحران کشــور عاجز مانده اســت.در 
این میان » سیف االســالم « در ژوئن ۲0۱۷ و بر 
اســاس قانون عفو عمومی آزاد شــد و از آن زمان 
در ســکوت و به دور از رســانه ها بــه کارش ادامه 
می دهد و مواضعش را به واســطه وکال و حامیانش 
اعالم می کنــد. آوریل ۲0۱۸ بود کــه وی مجددا 
سارکوزی را متهم کرد و از تصمیمیش برای نامزدی 
در انتخابات ریاســت جمهوری که دسامبر برگزار 
می شود، پرده برداشــت. آنچه که می تواند برای » 
سیف االسالم  « در نامزدی اش در انتخابات مفید 
باشد مشــروعیتی اســت که قبایل به او می دهند 
اما هرچند که مســیر پیش روی او برای رســیدن 
به پست ریاســت جمهوری طوالنی است.از سوی 
دیگر » خالد الزائدی « وکیل » ســیف االســالم« 
خواهان اجرا کردن قانون عفو عمومی برای آزادی 
تمامی بازداشت شــدگان نظام ســابق شده است. 
وی گفت: آشــتی ملی و آتش بس در کشــور تنها 
 با تــوازن و هماهنگــی در اجرای قانــون ممکن

 است.

آیا قذافی ها دوباره به قدرت باز می گردند؟

نیروهای اماراتی بندر نفتی یمن 
را اشغال کردند

یک منبع یمنی از اشغال بندر نفتی »النشیمه« در 
استان »شبوه« در جنوب شرق یمن توسط نیروهای 
وابسته به امارات موسوم به »النخبه الشبوانیه« خبر 
داد .این منبع نزدیک به مقامات محلی اســتان » 
شبوه « گفت: نیروهای النخبه الشبوانیه وابسته به 
امارات، شریک اصلی ائتالف ســعودی برای تجاوز 
به یمن، هســتند.منبع مذکور افزود: اشــغال بندر 
نفتی یمن توسط نیروهای وابســته به ابوظبی در 
راستای تالش های دولت امارات برای مانع تراشی 
در مسیر صادرات نفت یمن از طریق این بندر صورت 
گرفت. به گفته این منبع، پیش از این مقامات محلی 
و امنیتی اســتان»  شــبوه «تالش زیادی برای از 
سرگیری صادرات نفت و بازگشت درآمد آن به خزانه 
کشور جهت بهبود ارائه خدمات به این استان انجام 
داده بودند که با مخالفت نیروهای اماراتی مواجه می 
شدند، اما در نهایت یک محموله نفتی در ماه گذشته 

از بندر النشیمه صادر شد.

دعوای چین- آمریکا  به کنفرانس 
خبری  وزرای خارجه کشید

وزرای خارجه چین و آمریــکا در کنفرانس خبری 
مشترکی که در پکن برگزار شــد، متقاباًل اقدامات 
یکدیگر را زیر ســوال بردند.، سفر» مایک پمپئو  « 
وزیر خارجه آمریکا به چین که در ادامه تور آسیایی 
وی به کشورهای ژاپن، کره شــمالی و کره جنوبی 
انجام شــد؛ ظاهراً نتیجه چندان دلچسبی در پی 
نداشــت چرا که از همان آغــاز، اظهاراتی که میان 
وی و »وانگ ئــی« همتای چینی رد و بدل شــد؛ 
نشان از سردی هرچه بیشتر رابطه ۲ کشور داشت.

در کنفرانس خبری مشترک،»  وانگ « تاکید کرد 
اخیراً طرف آمریکایی به  طور مکرر به اختالف تجاری 
واشــنگتن- پکن دامن زده است. آمریکا همچنین 
اقداماتی را در خصوص مسئله تایوان اتخاذ کرده که 
به حقوق چین ضرر می رساند حال آنکه واشنگتن 
انتقادهای بی اساسی به سیاست خارجی و داخلی 

چین دارد.
 » پمپئو « هم در پاســخ گفت: ما در باب مسائلی 
که نام بردیــد، اختالف نظر اساســی داریم. آمریکا 
نگرانی عظیمی از بابــت اقدامات چین دارد! ادعای 
» پمپئو « در حالی مطرح می شــود کــه اقدامات 
چین پاســخی به رفتارهای اخیر آمریکا است که 
دایره آن جنگ تجاری با چین، جانبداری از تایوان، 
عدم دعوت از چین برای شرکت در رزمایش »ریم 
آو پاســیفیک«  و تحریــم نظامی چیــن به دلیل 
 خرید جنگنده ها و موشــک های روســی را شامل

 می شود.

واکنش سفارت روسیه به تهدید حمله سایبری 
از سوی انگلیس

سفارت روســیه در لندن از مقامات انگلیس خواست مواضع رسمی خود 
در باره پیشنهاد حمله سایبری به تاسیسات حیاتی در روسیه در یکی از 
نشریات این کشور را اعالم کند.روزنامه »راسیسکایا گازیتا« نوشت: سفارت 
روسیه در لندن در بیانیه ای در تفســیر تهدید به انجام حمله سایبری به 
روسیه از سوی انگلیس که پیش از این در نشریه »ساندی تایمز« درباره 
آن مطلبی نوشته شده بود، اعالم کرد که انتشار اظهارات مقامات رسمی 
انگلیســی در رابطه با امکان حمله ســایبری علیه روسیه موجب نگرانی 
مقامات مسکو شده است.سفارت روسیه تاکید کرده، این اظهارات نشان 
دهنده فعالیت بی سابقه اطالعاتی علیه روسیه در جهت گیری به سمت 
موج جدید جاسوسی علیه این کشور است.هفته نامه »ساندی تایمز« در 
رابطه با اتهامات بی پایه و اساس قبلی به روسیه درباره حمالت سایبری 
به ســازمانهای بین المللی و برخی مراکز در انگلیــس، امکان قطع برق 
تاسیسات حیاتی در روســیه در نتیجه حمله ســایبری توسط انگلیس 
را مطرح کرده اســت.در این رابطه سفارت روســیه یادآور شد که چنین 
اظهارات غیرمسئوالنه ای می تواند امنیت ملی روسیه را در معرض خطر 
قرار داده و انگلیس را در کنار سازمان های تروریستی به عنوان تهدیدی 
برای روســیه معرفی کند.دیپلمات های روســی تاکید کردند که دولت 
تندوری کنونی انگلیس باید ســریعا مواضع خویش دربــاره برنامه های 

تهاجمی انگلیس در فضای سایبری روشن سازد.     

امارات در کدام کشورهای جهان پایگاه 
نظامی دارد؟

پایگاه خبری عربی الساسه در گزارشی اعالم کرد که دولت امارات متحده 
عربی طی چند سال اخیر و با در دســت گرفتن قدرت توسط محمد بن 
زاید آل نهیان، ولیعهد این کشــور اقدام به راه اندازی پایگاه های نظامی 
در تعدادی از کشورهای جهان کرده است یکی از این پایگاهها  در شرق 
لیبی قرار دارد امارات این پایگاه نظامی را در ماه نوامبر ســال گذشته در 
شهر » المرج« در شرق لیبی به اسم  »الکاظم« راه اندازی کرد. این پایگاه 
دارای فرودگاه اختصاصی ویژه هواپیماهای سبک نظامی است. همچنین 
در پایگاهی در ســومالی نیز امارات زمین هایی را خریداری کرده است. 
زمین این پایگاه نظامی توســط شــرکت »بنادر دوبی«خریداری شده و 
این شرکت در حال حاضر در حوزه ســاخت و ساز اسکله ها و حمل و نقل 
دریایی در سومایل فعالیت می کند. امارات بر سر اداره این بندر و پایگاه 
نظامی با دولت سومالی به مشکل خورده و گفته می شود اماراتی ها از این 

کشور اخراج شده اند.
 امارات در کشور اریتره نیز پایگاه نظامی دایر کرده است البته این پایگاه 
نظامی فقط پایگاه هوایی است و امارات در حال احداث و گسترش بیشتر 
آن است. آخرین پایگاه نظامی امارات نیز در یمن واقع شده است .دولت 
امارات از سال ۲0۱۶ میالدی برای ایجاد و راه اندازی چندین پایگاه نظامی 
در نقاط مختلف کشور یمن اقدام کرد که هدف اصلی امارات استقرار در 

جزیره »سقطری« یمن است.
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زخم شکارچیان بر تن محیط بان اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

هم زمان با سراسر کشور
آغاز طرح ملی سنجش قامت و 

حرکت زنان روستایی
دومین طرح ملی ســنجش قامــت و حرکت 
دختران روستا های استان اصفهان کلید خورد.

مســئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان گفــت: اجرای ایــن طرح به 
میزبانی دبستان دخترانه »آمین« در روستای 
اســام آباد بخش جلگه شهرســتان اصفهان 

آغاز شد.
»  نســرین شــاکری فرد«  افزود: شناســایی 
نیازهای بانوان از لحاظ اســکلتی و ســنجش 
نیازها و نواقص حرکتی آنهــا از اهداف اجرای 

این طرح است.
وی با بیان اینکه با ورزش ســامتی جســم و 
روان  افراد تضمین می شود گفت: با اجرای این 
طرح می توان  سهم ورزش را در بین جامعه به 
خصوص دختران و مادران روســتایی افزایش 
داد.»شــاکری فرد« پیش بینی کرد: تا پایان 
امسال بیش از ده هزار نفر در استان اصفهان در 
دومین طرح ملی سنجش قامت و حرکت زنان  

شرکت کنند.

همزمان با روز جهانی کودک؛
آغاز برنامه های شهروندی با 
موضوع کودکان در اصفهان 

رئیــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شهرداری اصفهان از آغاز برنامه های فرهنگ 
شــهروندی بــا موضــوع آســیب اجتماعی 
 کــودکان همزمان با روز جهانــی کودک خبر 

داد.
روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شــهرداری اصفهان از قول» احمــد رضایی 
دارافشــانی« افزود : این برنامه ها به شــکل 
مفهومی بــه موضوع هــای کــودک آزاری، 
کودکان کار، کودکان بد سرپرســت در قالب 
 چیدمان، پوستر و پرفورمنس )هنر نمایشگون( 

می پردازد.
رئیــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان همچنیــن از اهدای 30 
هزارجلــد کتاب با موضوع کــودک و فرهنگ 
شــهروندی در روز جهانی کودک در اصفهان 
خبر داد و افزود: این کتاب ها در ایستگاه های 
مترو و مناطق 15گانه شهرداری اصفهان اهدا 

می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

 زخم شکارچیان
 بر تن محیط بان اصفهانی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
روزهای گذشــته یکی از محیط بانــان در جریان 
دستگیری متخلفان شکار در منطقه شکارممنوع 
»حنا« با پرتاب سنگ توسط متخلفان مجروح شد.» 
مصطفی جمشیدیان « اظهار داشت: محیط بانان 
با وجود کار ســخت و خطرناکی کــه در مقابله با 
شکارچیان دارند با عاقه وافر خود در حفظ طبیعت 
و حیات وحش،گاه از جان خود نیز مایه می گذارند.

وی افزود: در روزهای گذشته یکی از محیط بانان 
یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در 
جریــان دســتگیری متخلفان شــکار در منطقه 
شــکارممنوع »حنای ســمیرم« با پرتاب سنگ 
توسط متخلفان شکار و صید، از ناحیه سر مجروح و 
مصدوم شد.وی ادامه داد: محیط بانان به طور مداوم 
در معرض خطراتی از ناحیه شکارچیان غیرمجاز قرار 
دارند و باید حمایت های قضایی بیشتر و مناسب تر از 

آنها هرچه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.

در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

توزیع واکسن بین گروه های 
در معرض خطر

9 هزار ُدز واکســن آنفلوانزا ویژه گروه هایی که با 
بیماران در ارتباط هستند ، در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توزیع شد.مسئول 
گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: پزشکان، پرستاران، کارکنان 
شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی بخش دولتی، 
دامپزشکان، محیط بانان، افراد دارای بیماریهای 
مزمن و ضعف دستگاه ایمنی بدن مانند بیماران 
پیوندی و برخی افراد در معرض خطر، واکســن 
آنفلوانزا را رایگان دریافت می کنند. وی ادامه  داد: 
استفاده از واکســن آنفلوانزا همزمان با آغاز فصل 
سرما برای گروههای پرخطر و مبتا به بیماریهای 

تنفسی توصیه می شود. 

اعتیاد سالهاست که در کشور به عنوان یک معضل 
جدی دامنگیر بســیاری از افــراد و خانواده های 
آنهاست از زمانیکه اعتیاد نه به عنوان یک جرم بلکه 
به عنوان یک بیماری شــناخته شده است دولت و 
متولی مستقیم آن بهزیستی تاش کرد تا با ایجاد 
مراکزی نسبت به درمان سازمان یافته معتادان اقدام 
نماید استقبال از این مراکز و تاش برای بهبودی به 
وســیله دارو به حدی مورد استقبال قرار گرفت که 
حاال این کلینیک ها تبدیل به کسب و کاری پر رونق 
و درآمدزا شــده اند. در کنا رمراکزی که تحت نظر 
و با مجوز بهزیســتی فعالیت می کنند غیر مجازها 
هم کم نیستند این مساله تا آنجا گسترده شده که 
حتی برخی از عطاری ها در سطح شهر نیز نسبت 
به فروش قرص های ترک اعتیاد و یا فرآورده های 
گیاهی اقدام می کنند اخیرا معاون پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی بهزیستی در مصاحبه ای اعام 
کرده است که در استان اصفهان برخی  از مراکز به 
صورت غیر قانونی درمان اعتیــاد در حال فعالیت 
هستند که بهزیستی استان از فعالیت این نوع مراکز 

بی اطاع است.
تجارتی برای بهبودی

اتفاقات تلخی از جمله ضرب و شتم و زندانی کردن 
و حتی موارد منجر به فوت معتادان در کمپ های 
غیر مجاز، از جمله رخدادهایی است که این روزها 
اعتماد عمومی نســبت به این مراکز را کاهش داده 
اســت. به همین دلیل اغلب افراد تمایل دارند تا به 
مراکز سرپایی ترک اعتیاد مراجعه نمایند و با دارو 
نسبت به ترک اقدام نمایند اما آنچه از دل این اتفاق 
بیرون آمده مصرف بی رویــه و بدون نظارت قرص 
های ترک و البته شیوع اعتیاد گسترده ای به قرص 
های بوپرنورفین و متادون شده است. اعتیادی که 
به مراتب خطرناک تر و کشنده تر از اعتیاد به مواد 
مخدر سنتی اســت. محبوبیت استعمال داروهای 
ترک اعتیاد  عاملی شــده تا تجارت پر ســودی در 
بازار غیر قانونی فروش متادون و ســایر قرص های 
ترک اعتیاد ایجاد شود قرص هایی که توسط مراکز 
و افرد غیر مجاز به فروش می رسد  معموال به صورت 
فله ای و قاچاق وارد بازار شــده و توسط افراد غیر 
متخصص و حتی دکه داران و عطاری ها به فروش 
می رسد. در روزهای اخیر هم پلیس اصفهان خبر 

از دســتگیری عامل تهیه 
وتوزیع داروهای غیر مجاز 
و قاچاق به همراه 30 لیتر 
شــربت متادون و بیش از 
13 هزار عدد انواع قرص 
های غیر مجــاز وو 500 
شیشه شربت برای توزیع 
متــادون داد. موردی که 

نشان می دهد داروهایی که معموال به صورت غیر 
مجاز توزیع می شود عموما تقلبی و دارای کیفیت 
بسیار پایین اســت که موجب می شــود تا میزان 
مصرف در افراد باال رفته و زمینه اعتیاد دارویی در 

فرد شکل بگیرد.
سد بزرگی به نام هزینه های ترک اعتیاد

یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی افراد معتاد 
و خانواده های آنها برای ترک هزینه های باالی این 
کار و البته خارج شــدن فرد از چرخه کار و د رآمد 
زایی است که در نتیجه بستری شدن در کمپ های 
ترک اعتیاد رخ می دهد بر اســاس اعام بهزیستی 

اصفهــان هزینــه درمان 
در کمپ هــای مجوز دار 
چیزی در حدود 480هزار 
تومان می شــود که البته 
این شامل افرادی که نیاز 
به بستری دارند نمی شود. 
هزینه ها  یکــی از اصلی 
ترین مواردی اســت که 
افراد را به سوی کمپ های غیر مجاز سوق می دهد 
این مراکز با قیمت های بسیار کمتری نسبت به سایر 
مراکز معتادان را جذب می نمایند اما در نهایت دوران 
ترک در این مراکز اغلب ناموفق و با تجربه های تلخی 
همراه است. بسیاری از این مراکز غیرقانونی  برای 
درمان معتادان، به اقداماتی نظیر گرسنه  نگهداشتن، 
ضرب و شتم و انداختن فرد معتاد در استخرهای آب 
ســرد و حتی کتک درمانی متوســل می شوند  که 
تمامی این روش ها، کارهایی غیرانسانی و به دور از 
اصول علمی است.از سوی دیگر اما عما از خانواده 
های افرادی که به این کمپ ها مراجعه می کنند هم 

حمایتی نمی شــود در صورتیکه خانواده این افراد 
معموال دارای آسیب های زیادی از جمله افسردگی و 
اضطراب و مشکات معیشتی هستند و همین عاملی 
می شود تا خانواده ها به هر مرکز و روشی برای ترک 
 زودتر و کم هزینــه تر عضو خانواده شــان اعتماد

 کنند.
مراکز ترک اعتیاد غیر مجــاز در حالی همچنان در 
شــهر اصفهان فعال هســتند که هر از چند گاهی 
مسووالن بهزیســتی آماری از این مراکز ارایه می 
دهند اما در عمل برخوردی با آنها صورت نمی گیرد 
و یا در صورت برخورد مجددا به چرخه فعالیت بازمی 
گردند به نظر می آید تجارت پر سودی که در سایه 
این مراکز شکل گرفته است موجب ایجاد پدیده ای 
به نام قاچاق ترک در حیطه های شــهرهای بزرگ 
شده است مراکزی که اگر چه تابلو دارند و مراجعه 
کنندگان زیاد ، اما مجوز ندارنــد و همچنان چراغ 
خاموش به فعالیت می پردازند و مشــخص نیست 
چطور و چگونه باید با این پدیده نامبارک در سطح 

جامعه برخورد کرد.

  ترک اعتیاد با کتک! 
    مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در اصفهان همچنان جوالن می دهند  

مراکز غیرقانونی  برای درمان 
معتادان، به اقداماتی نظیر گرسنه 
 نگهداشتن، ضرب و شتم و انداختن 
فرد معتاد در استخرهای آب سرد و 
حتی کتک درمانی متوسل می شوند

پریسا سعادت

اخطار اجرایی
7/312 شــماره: 629/96 حل11 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:سلمان 
پیرهادی تواندشتی ، نام پدر: مجیدعلی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: اردوان عباسی ، نشانی: محمودآباد خ 24 روبروی بانک رفاه کارخانه 
سنگ مزروی عباس سالن2، محکوم به:به موجب رای شماره 238 تاریخ 97/02/24 حوزه 
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم در زمان اجرا و پرداخت یک میلیون 
و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 261721 توازیانی قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/313 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 970247 
له خانم نصرت پریشانی با وکالت آقای سیدمحســن بنی هاشمی علیه آقایان و خانم ها 
نصراله ، محمدعلی ، علیرضا ، حبیب اله ، شــهناز ، بتول ، فرخنده ، صدیقه همگی حاجی 
باقری به خواسته دستور فروش  پالک ثبتی 1605/1 فرعی از 72 اصلی بخش 14 اصفهان 
به لحاظ غیرقابل افراز بودن مالکیت خواهان که 18 حبه از ملک را مالک می باشد در نظر 
دارد آن را که کارشناس رسمی دادگستری بهای هر متر مربع را 8/000/000 ریال ارزیابی 
نموده و طبق اعالم و کروکی شهرداری مساحت خالص آن 77/10 مترمربع می باشد و 
به صورت قطعه زمینی بوده را از طریق مزایده به  فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 
1397/08/06 راس ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر واقع در بلوار دانشــجو برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری کوچه احمدی روبروی مدرسه 12 فروردین 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی است که باالترین قیمت 
راپیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب 
سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز 
نماید و اصل فیش را به اجرا تحویل دهد در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد.  م الف: 260209  اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )253 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایي

7/315 شماره: 507/96 به موجب راي شماره 9 مورخ  97/1/20 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهسا رستم پور فرزند 
بختیار شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی 43 ایران 994 ه 37 به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له ایوب مومنی فرزند حاج  آقا 
شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ بســیج کوی فرهنگیان ردیف دوم پ 200 و نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:262724 شعبه دوم شــوراي حل اختالف فریدونشهر)مجتمع شماره 

یک( )186 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/317 شــماره: 524310-97/7/12 نظــر به اینکــه خانم زهــرا رازی فرزند محمد 
علی با ارائه یک برگ استشــهادیه محلی که هویت شــهود رســمًا گواهی شده مدعی 
مفقود شــدن ســند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 855 فرعی از 180 اصلی واقع در 
بخش دوازده ثبتی اصفهان شــده که به شــماره چاپــی 328640 در دفتر 118 صفحه 
115 ذیل شــماره 19130 به نام خلیل اله حکیمی صادر گردیده بعد از یک ســری نقل 
و انتقال نهایتا طبق ســند 59144- 1389/8/5 دفترخانه 41 تیــران به خانم زهرا رازی 

انتقال شده است. سپس طبق ســند 59145-1389/8/5 همان دفترخانه در قبال مبلغ 
475/635/495 ریــال در رهن بانک ملی  ایران شــعبه تیران قرار گرفته اســت اینک 
برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هــر کس مدعی انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده اســت و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه سند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
م الف: 263256 سید محمد حسن مصطفوی کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک تیران 

وکرون )218 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/318 چون آقای هادی زارعی دارکی فرزند حسن  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 187 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 31/224 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به شماره چاپی 251625 در دفتر الکترونیک 139620302027004470 
به نام حسن زارعی دارکی سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده که طبق گواهی حصر 
وراثت 4233-96/12/14 شعبه 10 شــورای حل اختالف نامبرده فوت متقاضی یکی از 
 ورثه می باشــد و  طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه 
نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 263011 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )232 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/319 نظر به اینکه آقای هادی زارعی دارکی فرزند مرحوم حسن به موجب گواهی حصر 
وراثت شماره 4233-1396/12/24 و با تسلیم  دو برگ استشهاد شهود به شماره 72975 
مورخ 97/07/03 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 187 اصفهان مدعی شده یک جلد سند 
مالکیت به شماره چاپی 251828 الف 95 به میزان ششــدانگ تحت پالک 226 فرعی 
از 31 اصلی که به شماره 139620302027004624 دفتر امالک الکترونیک بخش 18 
ثبت اصفهان بنام مرحوم حسن زارعی مورث متقاضی فوق الذکر سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المنثی نموده است لذا مراتب به 
استناد  تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 263032 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/320 شــماره صادره: 1397/42/522366- 1397/7/3 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1474 فرعی از 4793 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 25866 در  صفحه 148 دفتر امالک جلد 202 به نام بهروز پیروز تحت شماره 
چاپی مسلسل 911966 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس تمامت به موجب سند 
100734 مورخ 82/7/5 دفترخانه 9 اصفهان به بهزاد خیام باشی و بهزاد طالبی هر کدام 
2/5 دانگ و فرزاد طالبی یک دانگ انتقال که پنج دانگ از ثبت و صفحه خارج و سهم فرزاد 
طالبی یک دانگ ذیال ثبت شد سپس طی ســند انتقال شماره 159772 مورخ 83/3/20 
دفتر خانه 71 اصفهان مقدار یک دانگ فرزاد طالبی بــه ملیحه بلور فروش فرزند محمد 
انتقال شده است و سپس به موجب سند انتقال اجرایی شماره 143053 مورخ 90/12/21 
دفتر خانه 12 اصفهان مقدار شش حبه و صدو یک، سیصدم حبه مشاع به بانک صادرات 
اصفهان انتقال اجرایی یافته است سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 

139721702024019363 مورخ 97/6/17 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 7246 مورخ 97/6/15 به گواهی دفترخانه 9 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 139721702024019363 مورخ 97/6/17 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 7243 و 7242 مورخ 97/6/15 به گواهی دفترخانه 
9 اصفهان رسیده است مدعی است که سند  مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 262703 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )391 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/322 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب انبار مصالح  پالک شماره  11548/3346 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام بهجت فراهانی روحانی فرزند 
رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139760302027002102- 97/2/29 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
97/8/9 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید.  م الف:263142 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/323 شــماره صادره: 1397/42/518311- 1397/6/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
هجده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شــماره 383/1 باقیمانده که 
در راستای استاندارد ســازی به 383/64 تغییر یافته اســت واقع در بخش 5 اصفهان در 
صفحه 29 دفتر امالک 755 شماره ثبت 130435 شماره چاپی سند دفترچه ای 177654 
بنام آقای محمد هراتیان فرزند ابراهیم ثبت و ســند صادر گردیده اســت و سپس با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139721702024017307 مورخ 1397/5/29 بانضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 13677 مورخ 1397/5/29 
به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رســیده است مدعی اند که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 262622 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )244 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/324  شــماره: 26033714-97/7/12 آقای محمد مهدی زاده فرزند حسین باتسلیم 
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفترخانه 79 
اصفهان رسیده است مدعی است که یک جلد ســند مالکیت از پالک 14874/9529 در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق اولیه و برابر گواهی دفتر امالک ششدانگ پالک 

فوق بنام آقای محمد مهدی زاده فرزند حسین ذیل ص 530 دفتر 366 ثبت 64370 سند 
چاپی 137791 الف/ 32 /88 سابقه ثبت دارد که طبق سند 53238 مورخ 91/12/5 دفتر 
79 به وی انتقال گردیده اســت و پالک در بازداشت نبوده است و تمامیت مورد ثبت طی 
ســند 53239 مورخ 91/12/5 دفترخانه 79 اصفهان در رهن بانک مسکن می باشد که 
بانک طی نامه شماره 2489/1485 مورخ 97/7/11 موافقت خود را اعالم نمموده است و 
به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است لذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت  مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 263067 ایروانی رئیس منطقه ثبت اسناد شمال 

اصفهان )260 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

7/54  شماره درخواست: 9710460365300064 شماره پرونده: 9709980365300409 
شماره بایگاني شعبه: 970471 نظر به اینکه آقاي حســین اوباري فرزند حسین به اتهام 
کالهبرداري به میزان 5/050/000 ریال، حسب شکایت ســارا انصاري فرزند یونس از 
طرف این دادسرا در پرونده کالســه 970471 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراي ماده 174 
قانون آیین دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 1392 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهي در شــعبه 34 دادیاري دادسراي 
عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد.  م الف: 248228 
 شعبه 34 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )132 کلمه،  

1 کادر(
ابالغ رای

7/355  شماره دادنامه: 9609970353409050 شماره پرونده: 9409980359400451 
شماره بایگانی شعبه: 940726  شاکی: شهرداری اصفهان به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان میدان امام حسین خیابان باب الرحمه کوچه جهان نما مدیریت حقوقی شهرداری 
اصفهان، متهم: خانم بتول قصری خوزانی فرزند علی به نشانی خمینی شهر پل اشرفی ک 
25 بعد از مسجد امام حسین، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص شکایت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با نمایندگی 
آقای بهزاد مشگالنی علیه خانم بتول قصری خوزانی فرزند علی دایر بر مزاحمت تلفنی 
برای آتش نشانی اصفهان از توجه به محتویات و شــکایت شاکی و استعالم از مخابرات 
که مالک خط تلفن مزاحم را متهم نامبرده معرفی نموده است و ریز مکالمات اخذ شده از 
مخابرات و عدم حضور و ایراد دفاعی از طرف متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی به نامبرده محرز است و به اســتناد ماده 641 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات و با رعایت مواد 66  و86 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به پرداخت مبلغ 
هیجده  میلیون ریال جزای نقدی بدل از شــش ماه حبس تعزیری در حق صندوق دولت 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.   م الف: 263355 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 108 

جزایی سابق( )251 کلمه،  3 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت هوشمند رانندگی به شماره 3034633 به نام نادر 
مختاری فرزند بردی به شــماره ملی 1120076978 اهل 
و ساکن فریدونشهر عشایر دره شادی،شماره همراه 
09137870027 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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رکوردیجدیدبرایامباپه
ســتاره جوان پاری»   ســن  ژرمن«  با ســوپر 
هت تریک در دیدار برابر 
لیــون یــک رکورد 
جدید را در تاریخ 
لیگ فرانســه به 
ثبــت رســاند.» 
کیلیان ام باپه «در 
دیدار برابر لیون ستاره 
بازی لقب گرفت.این بازیکن 
جوان توانســت چهار گل در این بــازی به ثمر 
برساند.او با ۱۹ سال و ۹ ماه به نخستین بازیکن 
در تاریخ لیگ فرانســه که توانسته در این سن، 
چهار گل در یک دیدار به ثمر برســاند، تبدیل 
شــد.» ام باپه « موفق شــد در دیدار برابر لیون 
تنها در ۱۴ دقیقه چهار گل به ثمر رســاند. این 
نخستین ســوپر هت تریک او با پیراهن پاری 
 سن  ژرمن است.استعداد بزرگ فوتبال فرانسه 
در این فصل تنها پنج دیدار با پیراهن پاری  سن  
ژرمن به میدان رفته و توانسته هشت گل به ثمر 
رساند تا به همراه نیمار در صدر جدول بهترین 

گلزنان قرار گیرد.

آنچلوتی:
مندیوانهنیستم

ناپولی در هفته هشــتم رقابت های سری A به 
مصــاف ساســولو رفت و 
توانســت با دو گل به 
پیروزی برســد.» 
آنچلوتــی« در هر 
دیــدار  از ترکیب 
بهــره  خــاص 
می گیــرد و تغییرات 
زیاد او تعجب بسیاری 
را به دنبال داشته است.آنچلوتی، سرمربی ناپولی 
بعد از بازی، گفت : وقتی شــما تیم حرفه ای با 
بازیکنان بسیار خوب در اختیار دارید، چرا باید از 
تغییر ترکیب بترسید؟ در ناپولی همه بازیکنان 
نهایت تالش خود را به کار می گیرند و شایسته 
بازی کردن هســتند. من می توانم از سیستم 
چرخشــی در تیمم بهره بگیرم و بازهم چنین 
کاری را خواهم کرد. من دیوانه نیستم که بدون 

دلیل ترکیب را تغییر دهم.
وی ادامه  داد: می توانیم بهتــر از این هم ظاهر 
شــویم. بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم. 
ساسولو حریف آسانی برای ما نبود و این پیروزی 

به راحتی به دست نیامد.

هدفبزرگبارسلونادر
نقلوانتقاالت

  کولیبالی مدافع کلیدی باشــگاه ناپولی هدف 
بزرگ بارســلونا در نقل 
و انتقاالت اســت.

ی  مه هــا نا ز و ر
اسپانیایی از جمله 
»موندو دپورتیو« و 
»اسپورت« به حضور 
مدیر باشگاه بارسلونا 
برای تماشای بازی »کولیبالی« در لیگ قهرمانان 
اروپا اشاره کرده اند.این ملی پوش سنگالی در 
بازی برابر لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا خوش 
درخشید و توانست با مهار »محمد صالح« و» 
فیرمینو « راه را برای شــوت زنی این دو ستاره 
ببنند و برایدا مدیر باشگاه بارسلونا را تحت تاثیر 
بازی خود قرار دهد.برونو ســاتین، مدیر برنامه 
ســابق این بازیکن اعالم کــرده او در خصوص 
کولیبالی با برایدا صحبت کرده است.وی گفت: 
»کالیدو « می تواند برای هر تیمی در دنیا بازی 
کند، چه بارســلونا، چه رئال مادرید و یا بایرن 
مونیخ. او به تازگی قرارداد خود را تمدید کرده 
اســت اما می توان دید که پیکه وضعیت خوبی 

در بارسلونا ندارد. 

امباپه:توپطال؟چراکهنه!
 یک شنبه شب پاریسن ژرمن در خانه میزبان 
لیون بود و موفق شد با 
۵ گل این تیم را در 
هم بکوبد. امباپه ۴ 
بار و نیمار گلزنان 
پاریسی ها بودند. 
نکته جالب »امباپه« 
۴ گل خود را تنها در 

۱۳ دقیقه به ثمر رساند. 
به نقل از وبسایت fourfourtwo، امباپه بعد 
از پایان بازی گفت: »توپ طال؟ چرا که نه؟! من 
خودم را محدود نمی کنم. می خواهم به پیشرفت 

ادامه دهم و بازی  کنم. 
اگر موفق به کســب توپ طال شــدم که شدم، 
اگر نشدم مشــکلی نخواهد بود. او و » نیمار « 
در حال حاضر با 8 گل زده آقای گل های لیگ 

فرانسه هستند.

خط قرمز برانکو روی اسم مهاجم تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سایپا–استقالل؛بازهمدر
»تختی«تهران

تقریبا هر وقت صحبت از بازی های سایپا با استقالل 
یا پرســپولیس به میزبانی سایپا می شود ماجرای 
ورزشــگاه میزبان هم حاشیه ساز می شود. تقریبا 
همیشه هم شایعه می شــود که این بازی ممکن 
است به ورزشگاه آزادی برود اما در سال های اخیر 
سایپا در ورزشگاه تختی از استقالل و پرسپولیس 
میزبانی کرده. این بار هم قرار اســت همین اتفاق 
بیفتد. رضا درویش مدیرعامل باشــگاه سایپا در 
این باره گفت: »این بازی در ورزشگاه تختی تهران 
برگزار می شــود و من با مدیریت این باشگاه هم 
صحبت کردم و مشکلی برای برگزاری این مسابقه 
در ورزشگاه تختی وجود ندارد.« به این ترتیب بازی 
هفته نهم لیگ برتر بین سایپا و استقالل ساعت ۱۵ 
روز جمعه 27 مهر در ورزشگاه تختی تهران برگزار 

خواهد شد.

روحیهانگلیسیدرتمرینات
تراکتور

» محمد تقوی«ســرمربی تیم تراکتورسازی که 
به نظر می رســد فعال حضــورش روی نیمکت 
تراکتورســازی را بیمه کرده و اگر نتایج خوبش 
ادامه داشته باشــد، حداقل چند هفته دیگر نیز 
هدایت تیم تبریزی را برعهده خواهد داشت، از هر 
روشی برای رسیدن به موفقیت استفاده می کند.

تقوی که مدت ها در خارج از کشور حضور داشته 
و کالس های مربیگــری را در انگلیس گذرانده و 
مدرک مربیگری اش را هم در این کشور دریافت 
کرده، حاال به دنبال آن است تا از نظر انگیزشی و 
فنی مهارت بازیکنان تراکتورسازی را باال ببرد. او 
در کنار خودش یک تئوریسین به نام امیرحسین 
پیروانی دارد و زوج این دو می تواند کمک خوبی به 

تراکتورسازی انجام دهد.
تقوی در تمرین روز یک  شــنبه بــا گرمکنی که 
لوگوی تیم ملی انگلیس داشت و به نظر می رسید 
از این کشور به ایران آورده در تمرینات حضور یافت 
که این موضوع توجه حاضران را جلب کرد. تقوی در 
تمرینات تالش زیادی می کند تا از تمرینات مربوط 
به متدهای روز دنیا استفاده کند و باید دید آیا روش 
هایی که او مورد اســتفاده قرار داده، در آینده نیز 

نتیجه می دهد یا خیر.

در حاشیه

بانویتیراندازطالییشد
فینال رقابت های تیرانــدازی ۵۰ متر بازی های 
پاراآسیایی روز دوشنبه با حضور دو نماینده ایران 
انجام شد که قهرمان کشورمان بار دیگر قهرمانی 
را از آن خود کرد.در فینــال تیراندازی ماده ۵۰ 
متر میکس ســاره جوانمردی و سمیرا ارم روی 
خط آتش ایستادند تا با نمایندگانی از ژاپن، کره 
جنوبی، چین، هند و ازبکستان به رقابت بپردازند. 
در این رقابت نفس گیر که مســعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان نیز بــا حضور در مجموعه 
تیراندازی سانایان شــاهد تالش دو تیراندازمان 
بود، جوانمردی توانست با عبور از همه رقبای خود 
به قهرمانی در برسد. دو ورزشکار از هند، صاحب 
گردن آویز نقره و برنز شدند و سمیرا ارم از ایران 

در جایگاه ششم این رقابت ایستاد.

منهای فوتبال

پیشخوان

صاعقه سامان در آسمان 
لوشامپیونا

نشریه فرانس فوتبال 
که عنوان توپ طال 
را به بهترین بازیکن 
می کند،  اهدا  سال 
معرفی نامزدهای این 
عنوان برای امسال را 
آغاز کرده است. این فهرست ساعت به ساعت 

تکمیل خواهد شد.
ســرخیو آگوئرو )منچسترســیتی - 

آرژانتین(
تعداد بازی ها در سال 2۰۱8: ۳۳ بازی

تعداد گل ها در سال 2۰۱8: 26 گل
عناوین در ســال 2۰۱8: لیگ برتــر، جام اتحادیه، 

کامیونیتی شیلد
چرا آگوئرو شایسته توپ طالست؟

مهاجم بهتریــن تیم انگلیس در ســال 2۰۱8، در 
عرض ۴۰ روز ۹ گل برای تیمش در لیگ برتر به ثمر 
رساند. او همچنین به همراه آرژانتین در جام جهانی 
حاضر شــد و دو گل زد )یک گل مقابل فرانسه(.  او 
این فرصت را دارد که ثابت کند یکی از بهترین های 

پستش در جهان است.
الیسون بکر )رم،لیورپول – برزیل(

تعداد بازی ها در سال 2۰۱8: ۴۵ بازی
عناوین در سال 2۰۱8: -

چرا الیسون شایسته توپ طالست؟
گلر برزیلی برای اولین بار در این فهرست قرار گرفته 
است. او فصلی فوق العاده را با رم سپری کرد تا نیمه 
نهایی چمپیونزلیگ پیش رفــت و در جام جهانی 
نیز نمایش قابل قبولی داشــت ولی به همراه برزیل 
نتوانست از سد بلژیک در یک چهارم نهایی بگذرد. 
او راهی لیورپول شد و فصل خوبی را با این تیم تا به 

اینجا سپری کرده است.
گرت بیل ) رئال مادرید – ولز(
تعداد بازی ها در سال 2۰۱8: ۳۹ بازی

تعداد گل ها در سال 2۰۱8: 2۵ گل
عناوین در سال 2۰۱8: چمپیونزلیگ

چرا گرت بیل شایسته توپ طالست؟
وقتی بیل از مصدومیت رها شد، بار دیگر نشان داد که 
یکی از بهترین بازیکنان جهان است. او گلی استثنایی 
در فینال چمپیونزلیگ زد و قهرمانی را برای تیمش 

به ارمغان آورد.
کریم بنزما ) رئال مادرید(

تعداد بازی ها در سال 2۰۱8: ۳8 بازی
تعداد گل ها در سال 2۰۱8: ۱2 گل

عناوین در سال 2۰۱8: چمپیونزلیگ
رتبه در توپ طال سال قبل: 2۵

چرا کریم بنزما شایسته توپ طالست؟
در چمپیونزلیگ، مهاجم فرانســوی بازیکن بسیار 
مهمی برای رئال مادرید بود. در نیمه نهایی، او دو گل 
مقابل بایرن مونیخ قدرتمند به ثمر رساند و تیمش 
را راهی فینال کرد. در فینال نیز از اشتباه کاریوس 
استفاده کرد و گل اول تیمش را به ثمر رساند. اگر از 
چند بازی اخیر چشم پوشی کنیم، او در فصل جدید 

نیز عملکرد خوبی داشته است.
ادینســون کاوانی ) پاری ســن ژرمن – 

اروگوئه(
تعداد بازی ها در سال 2۰۱8: ۳8 بازی

تعداد گل ها در سال 2۰۱8: 28 گل
رتبه در توپ طال سال قبل: ۱۱

چرا ادینسون کاوانی شایسته توپ طالست؟
ال ماتادور از ژانویه سال قبل، 28 گل به ثمر رسانده 
است و در فصل جدید نیز موفق به زدن ۵ گل شده 

است. او در جام جهانی نیز یکی از بهترین بازیکنان 
اروگوئه بود ولی ادی و ســوارز در خط حمله، تنها 
بودند و به همین علت اروگوئه نتوانست راه به جایی 

ببرد.
تیبو کوروا ) چلسی، رئال مادرید – بلژیک(

تعداد بازی در سال 2۰۱8: ۳6 بازی
عناوین در سال 2۰۱8: جام حذفی انگلیس

چرا تیبو کورتوا شایسته توپ طالست؟
تیبو کورتوا در جام جهانی، توانست یک سطح خود 
را باالتر ببرد. هر چند که او به همراه چلسی در لیگ 
برتر و چمپیونزلیگ خیلی درخشــان نبود ولی گلر 
بلژیکی در درون دروازه تیم ملی کشورش فوق العاده 
کار کرد. او تا نیمه نهایی جــام جهانی پیش رفت و 

عنوان بهترین دروازه بان رقابت ها را به نام خود زد.
کریستیانو رونالدو )رئال مادرید، یوونتوس 

– پرتغال(
تعداد بازی در سال 2۰۱8: ۳8 بازی
تعداد گل ها در سال 2۰۱8: ۳8 گل

عناوین درسال 2۰۱8: قهرمانی چمپیونزلیگ، آقای 
گلی چمپیونزلیگ )۱۵ گل(
رتبه در توپ طال سال قبل: ۱

چرا رونالدو شایسته توپ طالست؟
او بار دیگر قهرمان چمپیونزلیگ شد و عنوان آقای 
گلی را به نام خود زد. مثل همیشه استثنایی بوده و 
فوق العاده کار کرده است. در جام جهانی، به همراه 
پرتغال کمی تنها بود ولی نمایش های درخشانی از 
جمله هت تریکش مقابل اسپانیا را به ثبت رساند. او 
در تیم جدیدش نیز روندی عالی را پیش گرفته و از 

شانس های اصلی توپ طال خواهد بود.
کوین دی بروین )منچسترسیتی – بلژیک(

تعداد بازی در سال 2۰۱8: ۳6 بازی

تعداد گل ها در سال 
2۰۱8: 7 گل

عناوین در سال 2۰۱8: 
لیگ برتر، جام اتحادیه

رتبه در توپ طال سال 
قبل: ۱۴

چرا کوین دی بروین شایسته توپ طالست؟
او رهبر خط میانی منچسترســیتی است که فصل 
گذشــته به قهرمانی رویایی رســید و رکوردهای 
بســیاری را جا به جا کرد. دی برویــن نیز رکورد 
بیشــترین پاس گل در یک فصل را بــا ۱6 پاس به 
ثبت رساند. او در جام جهانی نیز خوش درخشید، به 

خصوص در مرحله یک چهارم نهایی مقابل برزیل.
روبرتو فیرمینو )لیورپول – برزیل(

تعداد بازی در سال 2۰۱8: ۴۵ بازی
تعداد گل ها در سال 2۰۱8: ۱7 گل

چرا فیرمینو شایسته توپ طالست؟
هر چند که روبرتــو در کشــورش بازیکن چندان 
شناخته شده ای نیست ولی در هافنهایم به خوبی 
توانست خود را مطرح کند و سال 2۰۱۵ به لیورپول 
پیوست. او یک مهاجم تراز اول است که به تیمش در 

موفقیت های اخیر کمک بسیاری کرده است. 
دیگو گودین )اتلتیکومادرید – اروگوئه(

تعداد بازی در سال 2۰۱8: ۴7 بازی
تعداد گل ها در سال 2۰۱8: ۱ گل

عناوین در سال 2۰۱8: سوپرکاپ اروپا، لیگ اروپا
چرا دیگو گودین شایسته توپ طالست؟ شاید مدافع 
اروگوئه ای ، بهترین بازیکن تیمش در جام جهانی 
بود و مثل یک دیوار آهنین مقابل مهاجمان حریف 
مقاوت می کــرد. او در پیراهــن اتلتیکو نیز خوش 

درخشید و نتایج بسیار خوبی رقم زد.

 فهرست اولیه نامزدهای توپ طال سال 2018 
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بــه جــای احضــار من 
پاسخگوی هزاران میلیارد گم 

شده در موسسات مالی باشند

خسته شده ام و نیم فصل از 
استقالل می روم

برانکو: ما صد هزار تماشاگر 
پرسپولیسی داریم

 برخورد قاطع باشــگاه 
استقالل با حاشیه سازی های 
گلر جوان، همین جا میشینی، 

حرف هم نمی زنی!

سومین شکست متوالی؛
ماشینسازی،گربهسیاهپارسجنوبیجم

در چارچوب رقابت های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی تیم های پارس جنوبی جم و ماشین سازی به 
مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نماینده تبریز موفق شد در طول ۱2۰ دقیقه با نتیجه دو بر یک به برد برسد 
و به دور بعدی راه پیدا کند.نکته قابل توجه درباره این پیروزی برای ماشین سازان این بود که آنها دو هفته قبل 
در لیگ برتر هم پارس جنوبی را شکست داده بودند. در مسابقه هفته هفتم لیگ برتر در تبریز ماشین سازی 
یک بر صفر به برد رسید و ۳ امتیاز کسب کرد.ماشین سازی که سال گذشته با نام گسترش فوالد در لیگ 
برتر فعالیت می کرد، سال گذشته نیز در هفته شانزدهم در جم پارس جنوبی را برده بود. اتفاقی که ماشین 
سازی را به گربه سیاه پارس بدل کرده و باید دید نبردهای این دو تیم در آینده با چه نتایجی به پایان می رسد.

پایان حاشیه مسلمان؛ 
مثلشیردرتمرین!

» محسن مسلمان«  هفته پرحاشیه ای را در ذوب آهن پشت سر گذاشت. تا جاییکه شایعه اخراج او از این تیم 
هم مطرح شد. اما با گذشت یک هفته از آن اتفاقات همه چیز به حالت عادی برگشته است. سعید آذری مدیر 
عامل باشگاه ذوب آهن به فارس گفته: »مسلمان« مثل شیر در تمرینات ذوب آهن حضور دارد او در کمیته 
انضباطی باشگاه حاضر شد و توضیحاتی داد که مشکالت حل شد همه باید بدانیم که نام ذوب آهن از همه ما 
بزرگتر اســت و او اکنون همراه تیم عالی کار می کند. گزارش تمرین چهار روز اخیر ذوب آهن نشان می دهد 
 محسن مســلمان فوق العاده با انگیزه اســت و در تمرینات حضوری فوق العاده دارد. او باید قدرت استعداد 

خدادادیش را بداند.«

پس از نهایی شدن تصویب قانون منع به کارگیری بازنشســتگی و لزوم اجرایی شدن آن تا 28 آبان 
سال جاری، وزارت ورزش و جوانان با اعالم به تمامی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان های 
بازنشسته، روسای فدراسیون ها و نیروهای ســتادی وزارت ورزش و جوانان مشمول این قانون از آنها 

خواسته است تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام کنند.
در این اعالم از ۱2 تا ۱۳ رئیس فدراسیون و همچنین تمام مدیرانی که در ورزش کشور فعال هستند 
اما شامل قانون بازنشستگی می شوند خواسته شده تا در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت 
خود از جمله اســتعفا یا ارائه مشــمولیت های خاص مدنظر قانون اقدام کنند. متاسفانه در این بین 
مشاهده شده است برخی از روســای فدراســیون ها تمام تالش خود را برای بقا در راس فدراسیون 
مربوطه به هر طریقی انجام داده اند. از مکاتبه با فدراسیون  متناظر جهانی گرفته تا دیدار حضوری با 
مسئوالن این فدراسیون ها. جالب اینجاســت که برخی از این دیدارها با مسئوالن فدراسیون جهانی 
نیز بدون مجوزهای مربوطه از سوی شورای برون مرزی بوده است.برخی از این روسای بازنشسته از 
فدراسیون های جهانی خود خواسته اند که در صورت اجرایی شدن این قانون، فدراسیون مربوطه در 
ایران و در راس آنها وزارت ورزش و جوانان را تحت فشار قرار بدهند. این افراد حتی در مکاتبات خود با 
فدراسیون های جهانی؛ چنین امری را مصداق دخالت مستقیم دولت در امور فدراسیون ها اعالم کرده 
و از این مراجع جهانی خواستار اعمال فشار و حتی بعضا تهدید به تعلیق نیز شده اند. این افراد که به 
»چسبیده  به ورزش ها« معروف هستند در حالی که دایه سرباز نظام بودن را نیز دارند، برای بقا دست به 
هرکاری حتی تعلیق ورزش ایران نیز می زنند.این روسای فدراسیون ها که عملکرد چندان درخشانی 
هم در کارنامه نداشته   اند با صبوری خاص در پی آن هستند که شاید فرجی صورت بگیرد و با ادامه کار 

خود فدراسیون مربوطه را به مجد رسانده و تاج ریاست را همچنان بر سر داشته باشند.

خیانت بعضی روسای فدراسیون های بازنشسته به ورزش ایران
چسبیدههاولکننیستند!

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس تصمیم قطعی خود را 
در خصوص بازگشــت مهاجم تیم ملی به جمع سرخپوشان 

پایتخت اعالم کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان 
فوتبال آسیا بارها به قطر سفر کرد تا با تیم های باشگاهی این 
کشور در چارچوب این مســابقات به میدان بروند.سفرهای 

متوالی سرخپوشان به قطر سبب شــد تا بازیکنان سابق این 
تیم که در حال حاضر در لیگ ستارگان قطر هستند به اردوی 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ بروند و با آنها دیدار داشته باشند. 
رفت و آمدهایی که شایعه بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس 
را سر زبان ها انداخته است.مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در 
میانه فصل گذشته رقابت های لیگ برتر، پرسپولیس را به مقصد 
الغرافه قطر ترک کرد آمار خوبی در این تیم از خود به نمایش 
نگذاشته است. طارمی که از وی به عنوان یکی از دالیل اصلی 

محرومیت پرسپولیس از حضور در دو پنجره نقل و انتقاالتی 
یاد می شود پرسپولیس را ترک کرد تا هواداران این تیم هم دل 
خوشی از ترک کردن تیمش نداشته باشند.با این حال رفت و 
آمدهای وی به اردوی پرسپولیس صحبت هایی را در خصوص 
تمایل وی به بازگشت مطرح کرده بود که با پاسخ قاطع سرمربی 
پرسپولیس روبرو شد. برانکو ایوانکوویچ در تقابل با چنین شایعه 
ای صراحتا به مدیران باشگاه اعالم کرده است طارمی در لیست 

خرید نیست و لزومی به جذب مجدد وی وجود ندارد.

خطقرمزبرانکورویاسممهاجمتیمملی
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ادامه ناپایداری جوی در اصفهان تا اوایل هفته آینده
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 رییس سازمان نظام پزشکی
 استان اصفهان: 

لزوم راه اندازی شهرک 
سالمت در چهار نقطه اصفهان

رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان گفت: 
با توجه به گزارش عملکرد شهردار در روز گذشته 
به عملکرد شهرداری اصفهان نمره ۱۸ می دهم.

عباســعلی جوادی در خصــوص ارزیابی دیدار 
شهردار با پزشکان در قالب سلسله نشست های 
اصفهان فــردا اظهار کرد: شــهردار اصفهان در 
یک ســال گذشــته با صنوف مختلفی مالقات 
داشتند و همه صنوف مشــکالت خاص خود را 
در این جلســات عنوان کردند.وی در خصوص 
مشکالت مطرح شــده صنف پزشــکی استان 
گفت: ۳.۱ دهم تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت 
داریم که این رقم باید در ۵ سال آینده به دو برابر 
افزایش یابــد و چیزی حدود هفــت هزار تخت 
در استان و شهر اصفهان داشــته باشیم.رییس 
ســازمان نظام پزشکی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه کمبود تخت بیمارستانی در شهر اصفهان 
بیشتر از دیگر نقاط استان حس می شود، افزود: 
شهرداری اصفهان باید همکاری بیشتری داشته 
باشــد که این تخت ها چه در بخش دولتی و چه 
در بخش خصوصی افزایش یابد و قاعدتا باید در 
بخش خصوصی این افزایش بیشتر باشد چرا که 
۳۵ درصد از درمان توسط بخش خصوصی اداره 
می شود که باید حداقل به ۴۵ درصد افزایش یابد 
و عالوه بر کمک شــهرداری باید پزشکان در امر 
سرمایه گذاری فعال شوند.وی با بیان اینکه یکی از 
بزرگترین مشکالت پزشکان در اصفهان جانمایی 
نامناسب مطب هاست، اظهار کرد: خیابان هایی 
مانند آمادگاه، شمس آبادی و توحید مرکز تجمع 
مطب های پزشکان اســت که این امر شلوغی و 
ترافیک خاصی در شهر داشته است که این امر در 
جلسه دیدار با شهردار اصفهان مطرح شد.جوادی 
در خصوص پیشنهاد مطرح شــده در خصوص 
ساماندهی مکان مطب های پزشکان تصریح کرد: 
در حضور شهردار مطرح شد که در ۴ نقطه شهر 
جایگاه های مخصوص یا شهرک های کوچک برای 
مطب پزشکان درنظر گرفته شود اگرچه شهرک 
سالمت که به تازگی در حال فعالیت است شهرک 
خوبی است اما به هر حال مطب نیست و بیشتر 
کلینیک ها در آن مستقرند که در ایران پزشکان 
بیشــتر خواهان ارائه خدمت در مطب هستند و 
باید در این زمینه همــکاری بخش خصوصی و 

تعاونی های پزشکان و شهرداری صورت بگیرد.

جمشیدیان خبر داد:
رشد ۱۰ درصدی معاینه فنی 
خودروها در نیمه نخست سال

دبیر ســتاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان 
گفت: آمار معاینه فنی خودروها در نیمه اول سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ 
درصد افزایش داشــته است.جمشید جمشیدیان 
اظهارکرد: از آنجایی که موتورســیکلت و خودرو 
نقش مهمی در افزایــش آالینده های جوی دارند، 
با توجه به شروع فصل پاییز و آغاز آلودگی هوا در 
شهر اصفهان تسهیالتی در راستای معاینات فنی 
خودروها در نظر گرفته شــده است.وی با اشاره به 
افزایش تعداد مراکز معاینه فنی در شهر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: به منظور دسترســی آسان تر 
شهروندان به مراکز معاینه فنی فراخوانی مبنی بر 
مشارکت مردمی جهت احداث چهار مرکز جدید 
در سطح شهر اصفهان ترتیب داده شده که مرحله 
نخست این طرح به انجام رسیده، همچنین مدت 
زمان مشــارکت در فراخوان نیز تا ۲۰ روز آینده 
تمدید شده است. دبیر ســتاد معاینه فنی خودرو 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: اکنون هشت مرکز 
معاینه فنی خودرو با ۱۳ خط مکانیزه و یک مرکز 
معاینه فنی خودروهای ســنگین در حال فعالیت 
است و در آینده چهار مرکز ویژه معاینه فنی خودرو 

و موتورسیکلت به این مراکز افزوده می شود.

ادامه ناپایداری جوی در 
اصفهان تا اوایل هفته آینده

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اســتان 
اصفهان گفــت: ناپایداری های جــوی تا اوایل 
هفته آینــده در اصفهان فعال اســت و در اکثر 
مناطق وزش باد به همراه افزایش ابر در بعدازظهر 
ها پیش بینی می شود.ســاناز جعفری بررســی 
نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی دو  روز 
آینده، اظهار کرد: در این بازه زمانی، همچنان جو 
ناپایدار بر استان اصفهان حاکم  خواهد بود.وی با 
بیان اینکه تا اوایل هفته آینده ناپایداری جو ادامه 
خواهد داشت و در اکثر مناطق وزش باد به همراه 

افزایش ابر در بعدازظهرها پیش بینی می شود، 

ترافیک در شهر بیداد می کند شروع مهر این جریان 
را بدتر هم کرده است مدت ها باید پشت چراغ قرمز 
معطل باشیم در مســیرهای مرکز شهر خودروها 
معموال در هم گره خورده اســت اگر چه پلیس در 
چهار راهها و خیابان های پرتردد مستقر است اما 
به نظر می رسد حجم ماشین ها به حدی است که 
نظم به هیچ عنوان نمی تواند در خیابان های شهر 
جایی داشته باشد و البته در این میان سهم حمل 
و نقل عمومی در این آشــفته بازار بسیار کمتر از 
حد انتظار است. ناوگانی که اگر چه هر روز خبری 
مبنی بر نوسازی و تجهیز آن به گوش می رسد اما 
در نهایت نه مورد استقبال آنچنانی شهروندان قرار 
گرفته است و نه حتی استفاده کنندگان از آن راضی 
هستند از سوی دیگر وجود تاکسی های اینترنتی 
و به صرفه تر بودن آنها به نســبت ناوگان حمل و 
نقل عمومی نیز موجب شــده تا سهم جابه جایی 

مسافران رو به کاهش باشد.
جوالن خــودرو هــای شــخصی در 

خیابان ها
میزان مسافرت های درون شــهری با خودروهای 
شــخصی هر روز در حال افزایش است این مساله 
در حالی اســت که عمــال نه هوای اصفهــان و نه 
خیابــان ها و زیر ســاخت هایــش گنجایش این 
حجم از رفــت آمد را ندارد معضلــی که در نهایت 
موجب گســترش ترافیک در اغلب ساعات روز و 
تقریبا در همه نقاط شــهر شده اســت در همین 
زمینــه علیرضــا صلواتی معــاون حمــل و نقل 
و ترافیک شــهرداری اصفهان اعــالم کرد: طبق 
آخرین آمار، باالی 6۰ درصد از ســفرهای درون 
 شــهری اصفهان بــا خودروهای شــخصی انجام 
می شود که این امر نشان می دهد که پیک ترافیکی 
 شهر از ســاعات خاصی به کل روز گسترش یافته 

است. 
وی افزود: استفاده از خودروهای شخصی و افزایش 
بار ترافیکی در شهر موجب تاخیر افراد در رسیدن 
به مقصد، اتالف وقت مردم، تصادفات، آلودگی هوا 
و اختالل در محیط زیست می شود. صلواتی گفت : 
باید به جایی برسیم که ۵۵ درصد سفرهای شهری با 
ناوگان حمل و نقل عمومی صورت بگیرد. وی تصریح 

کرد: میزان سهم مترو از سفرهای درون شهری باید 
به ۱۰ درصد و اتوبوس به ۴۵ درصد برسد بنابراین 
باید خطوط اتوبوســرانی و تندرو را توســعه دهیم. 
صلواتی همچنین به ســهم ۱۰ درصدی دوچرخه 
در سفرهای درون شهری اشاره کرد و گفت: در این 
برنامه جامع، سهم حمل و نقل شخصی ۲۵ درصد و 
تاکسیرانی ۱۰ درصد تعیین شده است. وی با اشاره 
به برنامه مطالعات جامع حمل و نقل شــهر اصفهان 
و پیش بینی ســهم گونه های مختلف حمل و نقل 
عمومی بیان کرد: ســه خط مترو، ۱۲ خط تندرو، 
سه خط تراموا و ۱۰۰ خط اتوبوسرانی در این برنامه 
پیش بینی شده است که شــبکه یکپارچه حمل و 
نقل را تشــکیل دهند.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در زمان حاضر تاکسی 
ها بار حمل و نقل عمومی و نقاط ضعفی که در مترو 
و اتوبوسرانی وجود دارد را جبران می کنند اما باید 
آن را در قالب حمل و نقل خصوصی به سمت کاالی 
حمل و نقل گردشی و لوکس سوق دهیم و همانند 

 تاکسی های آنالین به شیوه های نو اداره و استفاده 
شود. 

امکانات کافی اما مردم ناراضی
یکی از مهمترین انتقادات مردم نســبت به ناوگان 
حمل و نقل عمومی عدم طراحی خوب و کاربردی 
فضای اتوبوس هاست که این مساله موجب ایجاد 
مشکالتی برای سالمندان و بیماران در استفاده از 
این خطوط می شود وجود صندلی خالی و فضای 
باز بیشتر در اتوبوس ها مشکالت زیادی را در طول 
جابجایی برای مســافران ایجاد می کند وجود پله 
های بلند شــیب دار و عدم رعایت استاندارد سقف 
اتوبوس ها نیز از مشکالت دیگری است که معموال 
مسافران را از تردد با این وســایل دلزده می کند. 
در تابســتان نبود کولر به دلیل فرسودگی اتوبوس 
ها در برخی از خطــوط و در زمســتان دیر آمدن 
ها و بــی برنامگی های خطوط از مشــکالت دیگر 
اتوبوس های شــهری است از ســوی دیگر  توزیع 
نامتــوازن اتوبوس در مســیرهای مختلف موجب 

شــده که در برخی مســیرها اتوبوس ها با داشتن 
۵ تا ۱۰ مســافر تردد می کننــد و در برخی دیگر 
از مســیرها اتوبوس بیش از حد ظرفیت مسافر در 
خود جای بدهد و البته کثیفی و نامناســب بودن 
صندلی های داخلی این اتوبــوس ها هم که دیگر 
موضوع جدیدی نیســت علی رغم این مسایل اما 
نمی توان از تحوالتی که در چند سال اخیر در حوزه 
حمل و نقل شهری رخ داده اســت چشم پوشید . 
ترددهای راحت و سریع توســط اتوبوس های بی 
آر تی و البته مترو که ســهم بزرگی از رضایت افراد 
در اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را دارد 
اما در نهایت باید جذابیت های اســتفاده از حمل 
و نقل عمومی به حدی باال باشــد که اســتفاده از 
خودرو شــخصی را در میان شــهروندان کمرنگ 
نماید فرهنگی که باید در کنار اختصاص امکانات 
در غالب فرهنگ ســازی و برنامه محوری در میان 
 شهروندان اصفهانی به یک رفتار اجتماعی تبدیل

 شود.

سهمی که هر روز آب می رود
 استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در اصفهان در حال کاهش است 

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9710460358100027 درخواســت:  شــماره   7 /299
9609980358100057 شــماره بايگاني شــعبه: 960058  نظر به اينکه آقاي مجتبي 
رحيمي متهم به استفاده از سند مجعول موضوع چک شــماره 547205 بانک سپه و به 
شماره پرونده 960058 شعبه دوم بازپرسي دادســراي اصفهان مي باشند و وقت حضور 
ظرف يک ماه پس از انتشــار آگهي مي باشــد با توجه به مجهول المــکان بودن متهم 
حسب ماده 174 قانون آئين دادرســي کيفري مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه هاي 
کثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 
اتخاذ خواهد شــد.)آدرس: اصفهان خيابان کاوه خيابان جابر انصاري مجتمع شــماره 3 
دادسراي عمومي و انقالب اصفهان(  م الف:255829 شــعبه 2 بازپرسي دادسراي 

عمومي و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 3( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/301 شماره: 1470/97 حل12 مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شــهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان وقت رسيدگی:ساعت 09:15 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/03 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا  با وکالت پريسا غياثی ، نشانی: خمينی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت 
مهدیـ  وکيل: خمينی شهر خ شريعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط اول ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: مجتبی ملک محمودی ، نام پدر: رفيع ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســيدگی حاضر گردد. م الف: 263149 رئيس شــعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/302 شماره: 1468/97 حل12 مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شــهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان وقت رسيدگی:ساعت 08:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/03 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، با وکالت 
پريسا غياثی ، نشــانی: خمينی شهر خ شريعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط اول ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سيد مهدی ميريان اندانی ، نام پدر: سيداسداله ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طريق نشر آگهی در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 263153 

رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/303 کالسه پرونده:743/97 ،شماره دادنامه:1297 -97/06/31 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: علی اله خدا ، به نشانی: خمينی شهر خ امام 
جنوبی قرض الحســنه حضرت مهدی؛ خوانده: محمود قربانی نشانی: مجهول المکان ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی اله خدا رحمی فرزند 
عبدالرضا عليه آقای محمود قربانی فرزند عبدالعلی به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون 
ريال وجه يک فقره چک به شــماره 323085 - 96/05/22 به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم 
پرداخت و اينکه وجود اصول مستندات در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدين آن دارد و اينکه از ناحيه خواندگان دليلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دين دعوی خواهان ثابت تشــخيص می گردد با استناد به مواد 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/075/000 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک 
کامل دين بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد.اين رای غيابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
 شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر است. 
م الف: 263156 مصطفی زيبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر  )320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633304588 ابالغنامــه:  شــماره   7 /304
9709983633300934 ، شماره بايگانی شعبه: 970965 ، تاريخ تنظيم: 1397/07/11 
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عيسی خان مرادی فرزند جمعه 
خان ،خواهان خانم مهتاب باقری فرزند اميرحســين دادخواستی به طرفيت خوانده آقای 
عيسی خان مرادی ، به خواســته مطالبه مهريه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633300934 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمينی شهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 11:00 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :262791  علی رضائی هلق منشی 
شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمينی شهر )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   ،  9710103633304612 ابالغنامــه:  شــماره   7 /306
9709983633200772 ، شماره بايگانی شعبه: 970980 ، تاريخ تنظيم: 1397/07/12 
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عيسی خان مرادی فرزند جمعه 
خان ،خواهان خانم مهتاب باقری فرزند اميرحســين دادخواستی به طرفيت خوانده آقای 
عيسی خان مرادی فرزند جمعه خان ، مبنی بر طالق به درخواست زوجه مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983633200772 شعبه سوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان خمينی شهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/17 
ساعت 11:30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. ضمنًا در 
همين جلسه استماع شهادت شهود تعرفه خواهان به اسامی 1-الهام شيروی فرزند مهدی 
به نشانی: خمينی شهرـ  خيابان شريعتی جنوبی جنب پاســاژ الزهرا کوچه شهيد کاملی 
2-رسول باقری فرزند امرحسين به نشانی خمينی شــهر خيابان شريعتی شمالی جوی 
گاردر شرقی کوچه گلشن پالک 56 3-موسی ســيدالهی فرزند عبداله به نشانی خمينی 
شهر خيابان 14 شهريور خيابان شــهيد خوزان منزل زهرا قديری 4-غالمرضا سيدالهی 
 فرزند عبداله به نشانی خمينی شهر خيابان شريعتی شمالی کوچه 147 پالک 29 می باشد. 
م الف :262790  علی رضائی هلق منشــی شــعبه ســوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان خمينی شهر )254 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/307 شماره: 1466/97 حل12 مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان وقت رسيدگی:ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/08/23 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، با وکالت 
پريسا غياثی ، نشانی: خمينی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدیـ  وکيل: 
خمينی شهر خ شريعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط اول ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: رضا لطفی ، نام پدر: مصطفی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 

اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 263146 رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/308 کالسه پرونده:387/97 ، شماره دادنامه: 1127-97/06/10 مرجع رسيدگی:شعبه 
يازدهم شــورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ســيدصادق موسوی فرزند سعيد به 
نشانی: خمينی شــهر کهندژ خ ماربين کوی امام زاده چهار راه دوم ، خواندگان: 1-هادی 
يزدانی 2-مســعود محمدی نشــانی: مجهول المکان ، خواســته:مطالبه چک و فاکتور 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سيدصادق موسوی 
فرزند سعيد به طرفيت آقای 1-هادی يزدانی 2-مسعود محمدی به خواسته مطالبه وجه 
يک فقره چک و فاکتور به شماره های 671856 - 94/9/1 به مبلغ 14/000/000 ريال 
و فاکتور 11047-95/4/25 به مبلغ 10620000 ريال عهده بانک رفاه شعبه مسجد سيد 
از جاری 12171060 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به 
دادخواست تقديمی و ضمايم  و وجود اصل مستندات دعوی در يد خواهان و اينکه خوانده 
دليل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خــود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نکرده اســت 
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/5/29 وهمچنين به اســتناد مواد 519 و 198 و 522 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ريال بابت چک و مبلغ 10/620/000 
ريال وجه فاکتور جمعًا به مبلغ 24/620/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/397/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه  نسبت به فاکتور از زمان مطالبه و نسبت 
به چک از تاريخ سر رســيد چک 94/9/1  لغايت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای شورا غيابی است و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست 
 روز  قابل تجديدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمينی شهر می باشد. 
م الف: 262532 يداله زمانی قاضی شــعبه يازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )365 کلمه، 4 کادر(
مزایده

7/309 شــماره: 3831- 97ـ  تاريخ: 97/7/1 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 3831- 97 له آقای احسان ابراهيميان عليه آقای 
حميد سليمانی به خواسته مطالبه در نظر دارد خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 
43/ 898 ن 75 مدل 1386 به رنگ نقره ای متاليک را که کارشناس رسمی دادگستری 
مبلغ 135/000/000 ريال ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رســاند لذا جلسه 
مزايده ساعت 11:00 صبح روز يکشــنبه در تاريخ 1397/08/06 در محل اجرای احکام 
مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها 
طبقه همکف برگزار می گردد. طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به پارکينگ حجت 
به نشانی کشتارگاه فلکه هفت برادران جنب مزار گاردر مراجعه و مورد مزايده را از نزديک 
بازديد نمايد. خريدار کسی است که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايست ده 
درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب 
سپرده دادگســتری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزينه های 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. تذکر: متقاضيان شرکت در مزايده می بايست 10 
درصد بهای مال مورد مزايده را طی فيش چهار نســخه ايی به حساب سپرده دادگستری 
خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واريز و با در دست داشتن اصل 
فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شــروع مزايده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش سپرده 
تحويل اجرا نماييد. م الف: 262091  مديراجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر)270 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

9710463634600008 ، شــماره پرونــده:  7 شــماره درخواســت:  /310
9609983868100242 ، شماره بايگانی شعبه: 961057 ، تاريخ تنظيم: 1397/05/07 
در پرونده کالسه 961057 اين شعبه آقای سيد جواد ايوب زاده فرزند سيدحسين به شماره 

ملی 1754950620 به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب بوده و به لحاظ مجهول المکان 
بودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 15 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کيفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی 
در اين شــعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نمايد و در صورت عــدم حضور در وقت معين 
رســيدگی و اظهار نظر می گردد. م الف:  263175 مجتبی نوروزی داديار شعبه اول 

دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر )118 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

7/311 شماره: 1092/96 حل 1 مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی:حميد مختاری 
، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ناصر 
کاظمی با وکالت خانم مريم مشتاقی ، نام پدر: مرتضی ، شغل: آزاد ، نشانی: خمينی شهر 
خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی ط 4 واحد3، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1231 تاريخ 96/11/12 حوزه اول شــورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت پنجاه ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 625/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الوکاله وکيل 
که طبق تعرفه در اجرا محاســبه می گردد و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چک تا 
زمان پرداخت اصل دين و پرداخت خسارت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غيابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد.

م الف: 262141 علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهر 
)230 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول
7/316  اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالســه 962089 ج/12 له خانم اعظم قاسم زاده و عليه آقای 
حميد شريفی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/425/262/845 ريال بابت محکوم به و هزينه های 
اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/9/19 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش 36 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکی با پالک ثبتی شماره 28/15072 بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظريه کارشناسی که ذيال درج شده اســت ملکی آقای حميد شريفی و اکنون در تصرف 
مالکانه خواهان و فرزندانش می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل 
ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز 
مزايده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقدی يا چک تضمين شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود هزينه های اجرائی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن را 
ظرف حداکثر يک ماه پرداخت و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزايده: يک واحد مسکونی با پالک ثبتی 15072 فرعی از 28 اصلی بخش 14 
ثبت اصفهان واقع در اصفهان خانه اصفهان چهار راه نيرو هوايی کوی جنت بن بست گل 
سرخ پالک 20 از محل در معيت خواهان خانم اعظم قاسم زاده بارورز بازديد به عمل آمد 
و نتيجه کا رشناسی به شرح ذيل اعالم می گردد. ســاختمان مذکور يک واحد مسکونی 
با قدمت باالی 40 سال دارای موجود به مساحت 119/9 متر مربع که ميزان 43/95 متر 
مربع آن در مسير و شامل عقب نشينی می باشد و مساحت اعيان آن حدود 120 متر مربع 
است که طبقه همکف شامل سالن و اتاق خواب و سرويسهای بهداشتی و آشپزخانه و نيم 
طبقه فوقانی دارای دو اتاق خواب می باشــد نمای ساختمان آجرنما با سنگ ازاره و ديوار 
حياط با نمای سنگ و کف حياط موزائيک ديوارهای داخلی سفيدکاری و نقاشی شده دارای 
ازاره سراميک کف سازی شده با سراميک دارای آشپزخانه با کابينت فلزی و بدنه کاشی 
و سرويسهای بهداشتی با کاشی و سراميک درب و پنجره بيرونی فلزی سيستم گرمايش 
 بخاری و ســرمايش کولر و دارای انشــعابات آب، برق، گاز و تلفن می باشد. با توجه به 
بررسی های به عمل آمده و لحاظ جميع جهات موثر در کارشناسی ارزش کل شش دانگ 
ملک شامل عرصه و اعيانی با مشخصات قيد شــده جمعا مبلغ 2/160/000/000 ريال 
معادل دويست و شــانزده ميليون تومان  ارزيابی و اعالم می گردد. در نتيجه ارزش سه 
دانگ آن به مبلغ 1/080/000/000 ريال ارزيابی می گردد. م الف: 263521  اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوازدهم اصفهان )466 کلمه، 5 کادر(

اکرم میرزایی
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یادداشت

يكــى از مفاهيمى كه در علوم اجتماعى در تحليل روابط جمعى 
مورد اســــتفاده قرار مى گيرد، مفهوم سرمايه اجتماعى است. 
سرمايه اجتماعى در واقع به مثابه يك دارايــــى ناملموس براى 
افراد اجتماع عمل مى كند كه به وســيله آن مى توانند با ديگران 
يك شــــبكه اجتماعى تشــــكيل دهند و از اعتماد اجتماعى 
ديگران براى زندگى نيازهــاى مادى و معنوى روزمــره خود بهره 
ببرند. ســرمايه اجتماعى هرشخص ماحصل جايگاه اجتماعى و 
فرهنگى او و پيشــينه كيفيت و كميت روابط اجتماعى اش است 
و هرچقدر اين جايگاه ها و روابط به گســتردگى روابط اجتماعى 
شخص بيانجامد، سرمايه اجتماعى اش بيشتر مى شود. از سرمايه 
اجتماعى به عنوان يك مفهوم اساســى مفيد بــراى فهم و حل 
مســائل و آســيب هاى اجتماعى استفاده مى شــود و به عنوان 
مثال هر شخصى كه ســرمايه اجتماعى بيشــترى داشته باشد، 
 كمتر درمعرض آســيب هايى چون فقر و طالق و اعتياد و... قرار 
مى گيرد. شايد از همين رو است كه بررسى ها نشان مى دهد، واژه 
سرمايه اجتماعى به پر كاربردترين كلمه كليدى در مجالت علمى 
وپژوهشى حوزه علوم اجتماعى تبديل شده است. على رغم همه 
اين نگاه هاى مثبت به اين مفهوم مى توان گفت افزايش ســرمايه 
اجتماعى در حوزه سياســى با مخاطراتى همراه است كه يكى از 
تبعات آن رشد محافظه كارى اســت. يكى از مؤلفه هاى شادابى 
سياسى رقابت جريان هاى سياسى و نظارت آن ها بر نحوه استفاده 
يكديگر از امكانات قدرت است، ولى در گذر زمان روابط سياسى و 
داد و ستدهاى سياسى و اقتصادى و ادارى ميان افراد و گروه هاى 
سياسى كه سرمايه اجتماعى آنان را ارتقا مى دهد، باعث كند شدن 
اين رقابت ها و نظارت ها مى شود و كم كم زمينه هاى اتحاد جريان 
هاى سياسى و چشم پوشى آنان بر خطاهاى يكديگر دراســتفاده 
از امكانات قدرت مى شود و از اينجاست كه زمينه هاى رشد فساد و 
عمومى شدن آن ميان سوژه هاى سياسى فراهم مى شود. با شكل 
گيرى انقالب اســالمى يك جريان مديريتى جديد در همه قواى 
سياسى كشــور جارى شد و دهه اول انقالب از اين جهت با نشاط 
ترين فضاى سياسى را شاهد بوديم، اما اين جريان مديريتى حدود 
چهار دهه است كه يك حلقه مديريتى بســته را در فرايند اجرايى 
و اداره كشور شكل داده است و مديران كشور حتى با بازنشســتگى 
از چرخه مديريتى خارج نمى شوند؛ بلكه صرفا از يك قوه يا نهاد 
و ارگان به نهاد ديگرى نقل مكان مى كنند و همين جابه جايى ها 
سرمايه اجتماعى بااليى را براى آن ها رقم زده است. به خاطر نبود 
شفافيت در ساختارهاى سياسى اقتصادى و مديريتى كشور، اين 
سرمايه اجتماعى باعث كند شــدن تيغ نظارت بر آن ها وشيوع 
فســاد در نهادها و ارگان هاى مختلف شده است. در شرايطى كه 
به خاطر سيطره اين حلقه سياسى بر مقدرات كشور نوعى انسداد 
 و فروبستگى در شــرايط سياســــى و اقتصادى كشور احساس 
مى شود، تصويب و تاييد قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در 
يك ماهه اخير را مى توان يك انقالب مديريتى در كشــور دانست 
كه باعث مى شود، اين چرخه مديريتى گسسته شود و بسيارى از 
اين مديران پير و محافظه كار از چرخه مديريتى كشور خارج شوند 
و جاى خود را به تازه نفس ها بدهند. حضور تازه نفس ها به خودى 
خود، نشــاط و شــــادابى مى آورد كه حاصل دو مؤلفه اســت: 
نيروى جوانى كه سرشار از آرمان گرايى، خالقيت و انرژى اســت 
و نيز سرمايه اجتماعى نحيف در حوزه سياست و قدرت كه باعث 
شــكل گيرى رقابت هاى سياسى مفيدترى مى شود. البته بايد 
مراقبت كرد كه اين قانون نيز مانند هر قانون ديگرى امكان هايى 
براى دور خوردن پيدا نكند و اجراى آن بايد با جديت ازسوى رسانه 
ها و افكار عمومى پيگيرى شود. البته جوانگرايى نيز مخاطرات و 

تبعات خود را دارد.

 جوانان، سرمایه اجتماعی جامعه اسالمی ما هستند

 میثم مهدیار

عکس روز

دوخط کتاب

را بر انگیزد کــه از صحبت 
کردن با او می هراســید. با 
در نظر گرفتن تمامی باریک 
بینــی هــای الزم، قاطعانــه 
و جســورانه صحبــت کنید؛ 
چندی نخواهد گذشــت که 
با حساســیت و شــکنندگی 
زندگی امروزتان، رویین تن 

خواهید شد.

»آموزش گفتار«
پل ژاگو

یــاد بگیریــم چگونه 
حرف بزنیم

به خاطر داشــته باشــید که 
هــر چیــز گفتنی اســت، به 
شــرط اینکــه واژه هــای 
ســاده، بی کنایه و ظریف را 
انتخاب کنیــم و لحنی آرام و 
مثبــت برگزینیم.هیچ کس 
در دنیا نباید در شما این حس 

يك حلقه الماس كه توسط يك گردشگر ايرلندى و با هدف سرقت در يك 
جواهرفروشى در تركيه بلعيده شده بود با عمل جراحى از شكم وى خارج 
شــد. ايان كمبل كه براى گذراندن تعطيالت به منطقه مارماريس تركيه 
سفر كرده بود در روز 4 اكتبر به دليل بلعيدن يك حلقه الماس به ارزش 40 
هزار دالر در يك جواهرفروشى دستگير شد.اين توريست 54 ساله سپس 
توسط پليس به بيمارستان منتقل شد تا از طريق طبيعى اين حلقه را دفع 
كند اما پس از 36 ساعت خوردن، نوشيدن، دويدن و پرش اين حلقه دفع 
نشد و وى به طور داوطلبانه خواستار عمل جراحى و خارج شدن حلقه از 

شكم خود شد.

خروج الماس سرقتی از شکم یک توریست!

»كاشا« نام گربه اى است كه به تنهايى در جريزه اى كه ورود گربه ها در آن 
ممنوع است، زندگى مى كند. مجمع الجزاير» اسلوبرت « در نروژ به وضع 
قوانين عجيب و غريب مشهور اســت. از دهه 1990 زندگى و ورود موش 
ها، خرگوش ها و گربــه ها به دليل بيمارى هاى عفونى كه ممكن اســت 
گريبانگير مردم اين منطقه شود، ممنوع شده اســت. اما گربه اى به نام » 
كاشا « كه نژادى از روباه هم دارد به تنهايى در اين جزيره زندگى مى كند و 
تنها گربه اى است كه با نظر مقامات محلى زندگى اش در اين جزيره بالمانع 

است. او شش سال است كه تنها در اين جزيره زندگى مى كند.

تنها گربه یک جزیره در نروژ!

بزرگترین کلکسیون ویولن جهان در تایوان
موزه»  چيمى«  در تايوان كه يكى از غنى ترين كلكسيون هاى ويولن جهان را در اختيار دارد، توسط » ون النگ شى« ، يكى از ثروتمندترين 

بازرگانان تايوان تاسيس شده است و قرار است موزه اى براى همه، به ويژه، براى فقرا باشد.
» داى تينگ چانگ«، مشاور ارشد كلكسيون ويولن هاى »موزه چيمى«  مى گويد: اگر پيانو مى نوازيد نگاهى به اين بيندازيد؛ اين ويولنى است 
كه مخترع پيانو آن را در سال 1۷05 ساخت و به قفسه اى اشاره مى كند كه به ساخته هاى »بارتولومئو كريستوفورى« سازنده  ايتاليايى ابزار 
آالت موسيقى اختصاص يافته است كه زمانى كه در سردابه اى با رطوبت و حرارت به شدت كنترل شده براى خاندان معروف و اصيل ايتاليايى 
» مديچى« مشغول كار بود، پيانو را اختراع كرد. اين موزه خصوصى در استان تاينان در جنوب تايوان محل نگهدارى بزرگ ترين و جامع ترين 
كلكسيون ويولن جهان است و ويولنى كه به دست »كريستوفورى«  ساخته شده است، يكى از مهم ترين اقالمى است كه در اين كلكسيون 

كه متشكل از 13۷6 ساز زهى است، به چشم مى خورد.چانگ مى گويد براى پيدا كردن آن ها 6 سال انتظار كشيدند.
 او كه خودش هم ويولن مى سازد و تحقيقاتى هم درباره ى صداها و نحوه ى ساخت آن انجام داده است، مسئوليت جمع آورى و انتقال بيشتر 
اين اشيا ء به موزه را به عهده داشته است:تنها سه تا از سازهاى زهى ساخته ى كريستوفورى در كل جهان باقى مانده است؛ يكى در گالرى 
اوفيتزى در فلورانس، ايتاليا، است و دو ساز ديگر در چيمى هستند؛ يك ويولن سل و يك ويولن.» شى ون-النگ « كه عاشق ويولن است، 
بزرگ ترين كلكسيون ويولن را در» موزه ى چيمى« جمع آورى كرده اســت.» موزه چيمى«  قبل از انتقال به پارک متروپوليتن تاينان در 
سال ۲014، در ساختمان ادارى شركت قرار داشت براى بازديد همگان باز است و مجموعه اى از آثار هنرى غربى، تاريخ طبيعى، اسلحه ها 
و ابزار جنگى، آثار باستانى و صنايع دستى را در خود جاى داده است؛ بخش بزرگى از اين موزه به آالت موسيقى تخصيص داده شده است.بر 
خالف برخى از كلكسيونرهاى خصوصى كه با توجه به سليقه   خود، اقدام به جمع آورى آثار هنرى مى كنند، »شى «جمع آورى اشياء را براى 
تحقق بخشيدن به روياى خود مبنى بر ساختن موزه اى براى همه شروع كرد. او كه در سال 19۲۸ متولد شد، در دوران جنگ در خانواده اى 

فقير با 10 كودک بزرگ شد.

وبگردی

شهردارى شهر بانكوک، پايتخت تايلند در حال آماده سازى شرايط اجراى 
مجازات براى غذا دادن به كبوترها در ميادين شهر و در بازار است. اين جريمه 
۲5 هزار بات تايلندى )۷۷ دالر( يا يك حكم سه ماهه زندان است. تابلوهايى 
با مضامين هشدار نسبت به جريمه در مكان هايى كه گردشگران و شهروندان 
اغلب به پرندگان غذا مى دهند در حال نصب شدن هستند. به گزارش روزنامه 
بانكوک پست، ممنوعيت غذا دادن به كبوترها در اماكن عمومى در ابتداى اين 
هفته توسط نخست وزير تايلند اعالم شد. ژنرال پريوت چان اوچا، هدف از اين 

قانون را جلوگيرى از گسترش بيمارى هاى عفونى اعالم كرد.

زندان، مجازات غذا دادن به کبوترها در تایلند!

اینستاگردی

رونمایی صدرالساداتی از تلخ ترین عکس تاریخ مجلس

زندگی شاد خاله شادونه با کودکش

» سيد مهدى صدرالساداتى»  با انتشار اين عكس در اينســتاگرامش نوشت: معرفى كنيد 
كه اين چه بازى است كه از ســر و صدا و باال و پايين پريدن هاى نمايندگان موافق و مخالف 
در حساسترين روزهاى سرنوشت يك كشور جذابتر اســت! حتما بايد خيلى با حال باشد. 

#بازى_سرنوشت_كشور

» مليكا زارعى«  با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: كاش مى شد هميشه كودک 
بود زندگى شادى و عروسك بود روز كودک مبارک.

برپایی ۵۱ موکب برای پذیرایی از 
زائران اربعین حسینی

» حجت االسالم والمسلمين محمدى« ؛ نماينده ولى فقيه و رئيس 
سازمان اوقاف و امور خيريه اظهار كرد: 51 موكب در هشت محور 
مهران، چزابه، شلمچه، سيستان و بلوچستان، كربال، نجف اشرف، 
كاظمين و سامرا جهت خدمت رسانى زائران اربعين حسينى برپا 
مى شود.وى با بيان اينكه هزينه هاى اين كاروان هاى تداركاتى از 
محل موقوفات مرتبط و كمك خيران تامين شــده است، تصريح 
كرد: در موكب الرضا)ع( اداره كل اوقاف خراسان رضوى، 40 خادم 

افتخارى براى خدمت رسانى به زائران حضور خواهند داشت.
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه با اشاره به راه اندازى موكب الرضا 
)ع( در كربالى معلى گفت: عالوه بر استان خراسان رضوى، استان 
هاى كردستان، اردبيل، چهار محال و بختيارى نيز در اين موكب 

همكارى خواهند داشت. 
» حجت االســالم والمســلمين محمدى«  افزود: 46 موكب در 
داخل كشور عراق، موكب ثقلين درعمود 1۲1۷ و 4 موكب داخل 
كشــور ايران با نظارت ســازمان اوقاف به زائران اربعين حسينى 
خدمت رسانى مى كنند.وى خاطرنشــان كرد: از همه مردم عزيز 
ايران تقاضا دارم جهت برگزارى باشــكوه مراسم اربعين حسينى 

تالش كنند. 

تامالت جامعه شناختی پیاده روی اربعین
از فراگير شدن پياده روى ابعين در بين پير و جوان ايرانى بيشتر از 
5-6 سال نمى گذرد اما در همين چند سال، اصحاب نشر و كتاب هم 
بى كار ننشسته اند و هر كسى تالش كرده به فراخور امكاناتش در 

اين زمينه كارى ماندگار به ثبت برساند.
كتاب »تامالت جامعه شــناختى پياده روى اربعين« هم از جمله 
تالش هاى بروبچه هاى اصفهانِى نشر آرما است كه به تازگى و در 

آستانه اربعين حسينى امسال منتشر شده است.
اگر بخواهيم مشخصه هاى جامعه شيعه در زمانه حاضر را برشمريم، 
بى شك يكى از مشخصه ها »فربهى بعد مناسكى« آن است. در يكى 
دو دهه اخير، آيين ها و مناسك جديدى در جامعه شيعه ظهور كرده 
و با روندى شتابان رشد كرده اند كه اغلب سابقه اى در ادوار پيشين 
نداشتند يا حداقل به صورت امروزى شان آيينى فراگير محسوب 
 نمى شدند.يكى از اين آيين ها، »پياده روى اربعين« است؛ به نظر 
مى رسد رشد اربعين آن قدر به ســرعت رخ داده كه پژوهشگران 
اجتماعــى را غافلگير كرده اســت. به همين دليل هنــوز ادبيات 
نظــرى و پژوهشــى قابل توجــه اى پيرامــون اين آييــن پديد 
نيامده اســت. ) البته به طــور كلى مطالعات اجتماعى تشــيع و 
 ديــن دارى در ايــران حــوزه اى بســيار نحيــف و تهيدســت

 است.(

هر چى به صبح نزديك تر بشى و خوابت نبره، بيشتر فكرهاى 
عجيب ســراغت مياد. مثال ايــن كه چرا تــو GTA هيچ وقت 
آمبوالنس آدم هايى كه با ماشين له كردى رو نمى برد بيمارستان! 
خواهش مى كنم وقتى با دوســت هامون مــى خوايم بريم 
بيرون، نپرسيد كجا ميريد؟ ما بيشتر وقت ها خودمون هم نمى 

دونيم كجا مى خوايم بريم! 
هندى ها وقتى بچه هاشون حرف بد مى زنن، غذا مى ريزن تو 

فلفل شون! 
هواى پاييز يه جوريه كه هر چند ساعت يه بار غروب جمعه 

ميشه! 
جايگاه و اعتبارى رو كه شامپو تخم مرغى پيش بابام داره، من 

ندارم! 
حاضرم شكم خودم خالى باشــه و گرسنه بمونم ولى باترى 

گوشيم هيچ وقت خالى نشه!
اينستاگرام چند لحظه قطع شد، حاال بايد همش عكس غذاى 

يخ كرده نگاه كنيم... كاش دوباره از اول بپزيد! 
ترم اول كه رفتم دانشگاه كسى بهم نگفته بود عاشق نشو ولى 
قيافه هاى هم كالسيامو كه ديدم خودم به همين نتيجه رسيدم! 
رفيقم زنگ زده ميگه يه 15 ميليون دستى دارى به من بدى؟ 
يا نمى دونه 15 ميليون چقدره، يا نمى دونه پول دستى چيه، يا 

اشتباه زنگ زده به من...  

خندوانهخبر کتاب

شنای اردک ها در 
سیل شمال

جاری شــدن سیل در 
شیخ محله - صومعه سرا
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