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سهم طالیی اصفهان از تولید طال
 تولید طال در کشور شتاب می گیرد؛

7

  به بهانه آغاز به کار سیزدهمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان؛

وقتی همه معترض اند

سرانه مصرف آب در اصفهان کاهش یابد
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری اصفهان :
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کشف 57 فقره احتکار طی دو ماه در اصفهان
مدیرکل تعزیرات استان خبر داد:

7

اینستاگرامر )مستند(  
کارگردان:سینا کیان پور

پردیس سینمایی سیتی سنتر

صرفه جویی در انرژی؛
امروز می خوایم به خاطر کره 

زمین یه فکر اساسی در شیوه 
مصرف انرژیمون داشته باشیم. 
خوبه که یه ذره برای زمین هم 

اهمیت قائل شیم!

 عزاداری اربعین حسینی 
با حضور هیئت های دانشجویی در حسینیه امام خمینی )ره(

در اربعین حســینی، حســینیه امام خمینی)ره(  
میزبان هیئت های دانشــجویی از سراسر کشور بود 
و دانشجویان دلداده  حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم و 
اصحاب باوفای ایشان، در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 
به عزاداری پرداختند.رهبر انقالب اســالمی پس از عزاداری 
دانشــجویان در ســخنان کوتاهی، دل های پاک، احساسات 
صادقانه و ایمان زالل جوانان مومن را زمینه ساز جلب تفضالت 

الهی خواندند و برای دستیابی ملت ایران به همه  اهداف بزرگ 
و آرمان های بلند اسالم و انقالب اسالمی دعا کردند.همچنین 
در این مراسم، حجت االسالم ســعدی در سخنانی اربعین را 
روز بازخوانی سنت الهی مبنی بر تحقق پیروزی جریان حق 
و شکست دشمن دانســت و گفت: پایه های تمدن حسینی 
علیه السالم بر اساس ارتباط با خدا و تسلیم در برابر حق، زیارت 

اربعین و ایستادگی در برابر استکبار شکل گرفته است.
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رییس مجمع نمایندگان استان:

3
بازچرخانی آب خواسته مردم اصفهان نیست

 جاماندگان پیاده روی اربعین 
در میدان امام علی)ع( گردهم آمدند

از صبح روز گذشته و همزمان با اربعین حسینی، جاماندگان پیاده روی اربعین 
در میدان امام علی)ع( گردهم آمدند و ارادت خود را به سید و ساالر شهیدان 
ابراز کردند.در این مراسم که از ساعت ۹ صبح  دیروز آغازشد، افرادی که توفیق 
زیارت حرم امام حسین)ع( در روز اربعین نصیب آنها نشده بود، در این محل 
گرد هم آمدند و به عزاداری و سوگواری در رثای سید و ساالر شهیدان پرداختند. 
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پس لرزه های نگارش یک نامه عجیب و غریــب با ادبیاتی عجیب 
و غریب تر ادامه دارد! پس از انتشــار تصاویــری از دیدار آیت ا... 
شــبیری زنجانی با رییس دولت اصالحات؛ آیت ا...محمد یزدی طی 
نامه ای خطاب به آیت ا... شــبیری زنجانی خواستار رعایت شئون 
مرجعیت و احترام به نظام اســالمی حاکم شد. در بخشی از این نامه 
خطاب به آیت ا... شبیری زنجانی آمده است: » پیرو انتشار تصاویری 
در فضای مجازی از حضرتعالی در کنار برخی افراد مســئله دار که 
برای نظام جمهوری اســالمی و مقام معظم رهبری»دام ظله العالی« 
احترامی قائل نیستند؛ بدین وسیله به عرض می رساند، این موضوع 
ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان را در پی داشته است... چگونه 
می شود، حضرتعالی که فرصتی برای مالقات با هیئت رییسه مجمع 

عمومی اساتید را ندارید، فرصت می کنید در منزل آقایی در تهران 
حاضر شوید و با این آقایان مالقات داشــته باشید! یادآور می شوم 
مقام و احترام شما در ســایه احترام به نظام اسالمی حاکم، رهبری و 
شأن مرجعیت است، پس الزم است این احترام و شئون مرجعیت را 
 رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این گونه مسائل دیگر تکرار

 نشود.«
با انتشار این نامه سرگشاده در رسانه های خبری، بالفاصله واکنش ها 
آغاز شد. واکنش هایی که عمدتا منفی بود و نگارش چنین نامه هایی 
را تقابل بین حوزه و نظام می دانســت. این واکنش ها در قالب های 
مختلفی صورت گرفت از استعفا از جامعه مدرسین گرفته تا انتشار 
نامه ها، بیانیه ها و پســت هایی در فضای مجازی از سوی چهره های 
مطرح حوزه و سیاســت. در ادامه نگاهی به برخی از این واکنش ها 

خواهیم داشت:

سکوت، اعتراض، انتقاد، حمایت

پیشنهاد سردبیر:

پس لرزه های نگارش یک نامه نگاری حوزوی

زینب ذاکر

استعفای یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
آیت ا...محمد عندلیب همدانی در اعتراض به نامه  آیت ا... یزدی به آیت ا... 
شبیری زنجانی، از عضویت در جامعه مدرسین استعفا داد. در بخشی از 
نامه استعفای آیت ا... عندلیب همدانی خطاب به آیت ا... یزدی آمده است: 
» نامه حضرتعالی به محضر مبارک  مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت ا... 
العظمی شبیری زنجانی دامت برکاته، هرگونه تردیدی را که  تاکنون در 
باره ادامه عضویت در آن جامعه محترم داشتم مرتفع کرد؛ چه اینکه به 
این نتیجه قطعی رسیدم که تفسیر من از استقالل حوزه و جایگاه رفیع 
مرجعیت با دیدگاه جنابعالی و همفکران شما در جامعه محترم مدرسین 
هیچگونه هماهنگی ندارد و عمال امکان همکاری وجود ندارد؛ لذا از ادامه 

عضویت در آن جامعه معذورم.«

انتقاد اعضای جامعه مدرسین
حجت االســالم و المســلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع 
مدرسین حوزه علمیه قم طی یادداشتی که در اختیار سایت »جماران« 
قرار داد، نوشــت: »... باید برای جامعه مدرســین و حوزه علمیه صد 
افسوس خورد که یک مرجع بزرگواری بمانند آیت ا... شبیر ی زنجانی 
حق ندارد روزی باشــاگردان قدیم خودش که مسئولیت های بزرگی 
زمان امام)ره( داشته اند مالقات کند. جامعه مدرسین و حوزه علمیه 
چگونه می تواند با این تنگ نظری های دور از شأن حوزه چراغ هدایت 
جامعه را به دست گیرد ونسل جوان را به اسالم و انقالب جذب کند؟ 
چرا باید کار حوزه و مرجعیت به جایی برسد که دبیر جامعه مدرسین 

با این ادبیات تند و بی پروا ، استقالل مرجعیت را زیر  سوال ببرد ؟...«

نامه یادگار امام)ره( به حضرت آیت ا... شبیری زنجانی
حجت االسالم سید حسن خمینی ، یادگار حضرت امام)ره( هم طی نامه ای به 
آیت ا... شبیری زنجانی ضمن ابراز تاسف از اسائه ادب به ساحت ایشان، نوشت: 
جمهوری اسالمی نه تنها به ذوب شــدن روحانیت شیعه در حکومت وابسته 

نیست، بلکه تنها با استقالل حوزه و مرجعیت از دولت ها میسر است.
در قســمتی از نامه نوه امام)ره( آمده اســت: اگر چه حوادث تلخ این روزها 
جان های شــاگردان و ارادتمندان حضرتعالی را رنجاند و عواطف متدینین را 
جریحه دار کرد، ولی در خود ثمره مبارکی هم داشــت که همان حسن توجه 
به ضرورت اســتقالل حوزه های علمیه و ارتباط وثیق حفظ نظام جمهوری 
اسالمی با محافظت از جایگاه مرجعیت عالی شیعیان است. آنچه مزید بر این 
امور ظاهری -که مطمئنم خللی نیز در روح بلند شما پدید نمی آورد- ، حائز 
اهمیت بوده و الزم است مورد توجه اهل علم واقع شود، استدالل ناتمامی است 

که در نامه جناب آیت ا... یزدی به آن اشاره رفته است. 

دست آیت ا... یزدی را می بوسم
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور هم به نامه اخیر رییس 
شورای عالی جامعه مدرسین خطاب به آیت ا... شبیری زنجانی واکنش 
نشان داد؛ واکنشی که البته کنایه آمیز هم بود. »آشنا« در واکنش به 
این نامه و حواشی آن نوشت: » من دست آیت ا... یزدی را هم می بوسم 
چرا که به رسم تعرف االشیا باضدادها نقشی تاریخی در معرفی آیت ا... 

شبیری زنجانی به نسل جوان و جویای اعتدال اسالمی ایفا کردند.«

نمایندگان مجلس هم در این رابطه واکنش هایی داشتند. این 
واکنش ها تاکنون از سوی نمایندگان اصالح طلب یا متمایل به 
اصالح طلبان )مثل علی مطهری( بوده است. اصولگراها تا لحظه 

نگارش این مطلب سکوت کرده و موضعی نگرفته اند. 
فاین تذهبون؟! 

»الیاس حضرتی« در حساب توئیتری خود نوشت:  »ما شیعیان 
مفتخریم که مراجــع بزرگوارمان جز از خــدای متعال از هیچ 
قدرتی اجــازه نگرفته اندومقید به قیود هیچ نهاد سیاســی یا 

اقتصــادی نبوده اند.بی جهــت نبوده که همــواره مظلومان به 
بیوت مراجع پناه برده اند.ما مکلفان اما اجازه نخواهیم دادکه به 

بهانه های واهی به ساحت مراجع اهانت شود.فاین تذهبون«.
باید از شما اجازه بگیرند؟

علی مطهری، نایب رییس مجلس هم خطاب به آیت ا... محمد 
یزدی نامه ای نوشت که در ادامه بخش هایی از آن آمده است: 

»...فرضا بپذیریم فردی که آیت ا... شبیری زنجانی به دیدارش 
رفته و همفکران شان افرادی مســئله دار هستند که برای نظام 
جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی قائل نیستند، قباحت 
مالقات یک مرجــع تقلید با آنهــا را از کجــا درآورده اید؟ اگر 
مسئله دار هستند آیا نباید مسئله آنها حل شود؟ مراجع تقلید 
به مثابه چتری بر ســر همه مردم و گروه ها هستند نه عناصری 

حزبی و جناحی  و بعد اینکه ناراحتــی و تعجب اکثر مقلدین و 
حوزویان از این مالقات را از کجا به دست آوردید؟...در پایان نامه 
خطاب به آیت ا...شبیری فرموده اید »الزم است شئون مرجعیت 
را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این گونه مسائل دیگر 
تکرار نشود. اوال خود شما با این جمله تهدیدآمیز شأن مرجعیت 
را رعایت کرده اید یا نه؟ ثانیا چه کسی گفته مالقات یک مرجع 

تقلید با افراد ســابقه دار در انقالب که احیانا انتقاداتی نیز دارند 
خالف شئون مرجعیت است. آیا شئون مرجعیت را جناب عالی 
بهتر از خود مراجع تشخیص می دهید؟ مگر مردم باید با اجازه 
شما به مالقات این و آن بروند؟! ثالثا این جمله را که به این مرجع 
عالیقدر دستور می دهید »این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد« 
از چه موضعی می فرمایید. این جملــه را فقط امام زمان )عج( 
می تواند به یک مرجع تقلید بگوید. در مجموع، نامه شما موجب 

وهن روحانیت و حوزه علمیه شد.«

واکنش بهارستانی ها

نامه آیت ا... یزدی کامال مودبانه بود
آیت ا... حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اما درباره نامه 
آیت ا... محمد یزدی به آیت ا...العظمی شبیری  زنجانی نظر متفاوتی دارد. از نظر 
ممدوحی، این نامه مسئله ساده ای است و می خواهند  درباره آن حاشیه سازی 
کنند. آیت ا... ممدوحی می گوید: نامه آیت ا... یزدی »کامال مودبانه« بوده  و 
به طور کلی فرمایش آیت ا... یزدی فرمایش کامل و درســتی است و این گونه 
مکالمات و مکاتبات بین علما در طول تاریخ اســالم ســابقه دارد. االن هم ما 
مکاتبات بین علما را الی ماشاءا...داریم؛ چه در مسائل علمی و سیاسی، چه در 
تذکرهای اجتماعی علما با هم  صحبت می کردند و اکنون هم صحبت می کنند. 
این نامه به اعتقاد من مسئله ساده ای است که می خواهند حاشیه  درست کنند. 
به خصوص دولت این کار را می کند. آقا موسی شبیری زنجانی، بنده خدا یک 
عمری گفته است من در امور سیاسی دخالت نمی کنم، اما االن دارند ایشان را 

به مجاری سیاسی می کشند و این خیلی حیف است. 

کنایه »کیهان« به دلواپسان شأن مرجعیت
روزنامــه کیهان هــم روز دوشــنبه در صفحــه اول خود در پاســخ 
واکنش هایی که به نامه آیت ا... یزدی خطاب به آیت ا...العظمی شبیری 
زنجانی در رسانه ها منتشر شده،عکس العمل نشان داد. »کیهان« در 
تیتری حمایت آمیز نســبت به نامه آیت ا... یزدی و در کنایه به اصالح 
طلبان که این روزها آیت ا... یزدی را به خاطر نگارش نامه مذکور مورد 
انتقاد قرار داده اند، نوشت: »دیروز می گفتند تقلید کار میمون است، 

امروز نگران شأن مرجعیت شدند!«

در نهایت روز دوشــنبه ســایت جماران به نقل از دفتر 
آیت ا... شــبیری زنجانی نوشــت که حجت االســالم 
والمســلمین محمدرضا باباخانی، مســئول دفتر این 

مرجع تقلید درباره نظر حضرت آیت ا... شبیری زنجانی 
درخصــوص این نامه گفــت: دفتر یا حضــرت آیت ا... 
شــبیری زنجانی نظری در خصوص ایــن نامه ندارند و 

طالب و شاگردان ایشان، پاسخ می دهند. هم دفتر و هم 
 حضرت آیت ا... موضع خاصی نداشــته و فعال سکوت را

 پیش گرفته اند. 

نخستین واکنش دفتر آیت ا... شبیری زنجانی به نامه آیت ا... یزدی:
فعال سکوت می کنیم

سکوت، اعتراض، انتقاد، حمایت

نماینده سابق مجلس: 
 اظهارات »جهانگیری« 

فرار به جلو و انتخاباتی است
نماینده سابق مجلس گفت: صحبت معاون 
اول رییس جمهور درباره نداشتن اختیار، به 
نوعی فرار به جلو محسوب می شود و اهداف 

انتخاباتی دارد.
محمدحسن آصفری اظهار داشت: از ابتدای 
انقالب تاکنــون دولت ۸ ســال در اختیار 
جریان اصالحات، ۸ سال در اختیار جریان 
سازندگی و ۵ سال در دست جریان موسوم به 
اعتدال است و در همه این مدت، این آقایان 
که امروز وزیر و یا اســتاندار هستند در آن 
دوران نیز به نوعی مسئولیت داشته اند.وی 
افزود: اگر موضوع و مســئله ای وجود دارد، 
خود این افراد باید پاسخگو باشند و اگر امروز 
می گویند اختیاری نداریم، در گذشــته که 

اختیار داشتند چه کاری کرده اند؟! 

رییس دفتر رییس جمهور:
۱۳ آبان اتفاق ویژه ای 

نمی افتد
رییس دفتر رییس جمهور گفت: آمریکایی ها 
خیلی تالش کردند تا با جنگ روانی اضطراب 
عمومی به وجود آورند؛اما مردم ایران امروز 
متوجه شدند اگر تحریم ها هم اعمال شود، 
اتفاقی نمی افتد.محمود واعظی در پاســخ 
به این سوال که »صحبت آقایان روحانی و 
جهانگیری درباره بهتر شدن اوضاع اقتصادی 
کشــور تا چند ماه آینده براســاس تحلیل 
خاصی اســت یا صرفا با هدف امیدبخشی 
مطرح می شــود؟« گفت: آمریــکا از همه 
امکانات خودش اســتفاده می کند تا فشار 
گسترده ای را بعد از ۱۳ آبان به مردم و دولت 
ایران بیاورد؛ اما چنین وضعیتی نمی تواند 

ادامه پیدا کند و اتفاق ویژه ای نمی افتد.

روزنامه آلمانی:
احتمال تحریم اتحادیه اروپا 

علیه عربستان قوت گرفت
یک روزنامه آلمانی از افزایــش احتمال اعمال 
تحریم هــای اتحادیه اروپا علیه عربســتان در 
 پی ترور منتقــد و روزنامه نگار ســعودی خبر

 داد.

 ترور »جمال خاشقجی« منتقد و روزنامه نگار 
سعودی با خشــم و اعتراض جامعه بین الملل 

روبه رو شد.
 کشــورها و نهادهای اروپایی نیز در این میان 
ضمن انتقاد و اعتراض به این رویداد خواســتار 
پیگیــری موضــوع در محاکــم ذی صــالح 
شــدند. به نوشــته این روزنامه آلمانی، شواهد 
نشــان می دهد که احتمال اعمــال تحریم از 
 ســوی اتحادیه اروپا علیه عربســتان شــدت

 است.
 این احتمال وجود دارد که در نشســت وزرای 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار 
است اواسط ماه نوامبر در بروکسل برگزار شود 
طرح اعمال تحریم علیه عربســتان از ســوی 
»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مطرح شــود. در صورت موافقت 
اعضای اتحادیه اروپا تحریم ها علیه عربســتان 
کلید زده می شود.گفتنی است؛ دولت عربستان 
تاکنون موضع شــفافی در قبــال واکنش های 
بین المللی در خصوص ترور خاشــقجی اتخاذ 

نکرده است.

بین الملل کافه سیاست
انتقاد از مسکوت ماندن طرح تفحص از سفرهای خارجی نمایندگان

نماینده مردم کبودرآهنگ از مسکوت ماندن بررســی یک طرح تحقیق و تفحص در مجلس از سوی هیئت 
رییسه انتقاد کرد.محمدعلی پورمختار با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از سفرهای خارجی نمایندگان سال 
گذشته با 6 امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است، گفت: متاسفانه تاکنون این طرح  به کمیسیون مربوطه 
ارجاع نشده و در دستورکار مجلس قرار نگرفته است.وی با بیان اینکه طراحان این طرح در مورد برخی سفرهای 
خارجی نمایندگان انتقاد دارند، افزود: طراحان معتقدند این طرح حتما باید در مجلس بررسی و هزینه سفرهای 
خارجی نمایندگان شفاف شود.نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس ضمن انتقاد از هیئت رییسه پارلمان 
برای مسکوت و معطل گذاشتن این طرح تفحص، اظهار داشت: براساس پیگیری های بنده، هیئت رییسه دلیل 
خاصی برای معطل گذاشتن این تفحص مطرح نمی کنند.پورمختار افزود: مباحثی مطرح می شود که طراحان 
از این تفحص منصرف شده  که به هیچ وجه چنین چیزی صحت نداشته و بنده به جد پیگیر این تفحص هستم.

تایید تخلیه دفتر رییس دولت اصالحات
رییس دفتر رییــس دولــت اصالحــات از تخلیه دفتر ســید محمــد خاتمی خبــر داد. علــی خاتمی 
گفت: آن دفتر صاحب و حســاب و کتــاب دارد؛ ما میهمــان دفتر امام و حاج حســن آقــا بودیم. طبق 
 توافقی که بــا بنیاد مســتضعفان صــورت گرفته اســت باید آنجــا را آماده کننــد و لذا ما ســربار آنان

 نیستیم.
وی ، با تایید خبر تخلیه دفتر رییس دولت اصالحات گفت:  بله درست است، این نقل و انتقال طبیعی است و 
در حال انجام شدن است.رییس دفتر رییس دولت اصالحات خاطرنشان کرد:  آنجا صاحب و حساب و کتاب 
دارد؛ ما میهمان دفتر امام و حاج حســن آقا بودیم. طبق توافقی که با بنیاد مستضعفان صورت گرفته است 
باید آنجا را آماده کنند و لذا ما ســربار آنان نیســتیم.خاتمی تاکید کرد: این تغییر و تحول با رضایت کامل 

صورت گرفت.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به 
درپیش بودن ۱۳ آبــان، روز اعمال تحریم های 
جدید آمریــکا علیه ایران با بیــان اینکه تجربه 

نشــان داده اســت تحریم ها آثارش 
بیشتر روانی اســت تا عملی، عنوان 
کرد: آثار روانــی تحریم های آمریکا 
از روزی کــه آقای ترامــپ از برجام 
خارج شــد و حتی قبل از آن شروع 
شــد و در طول 6 ماه گذشته آثارش 
را مشاهده کردیم. بعید می دانیم روز 
۱۳ آبان که این تحریم ها در مرحله 
 دوم عملیاتی می شود، اتفاق جدیدی

 بیفتد. 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه سازوکارهایی که 
اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین چند روز 
عملیاتی خواهد شد، خاطرنشــان کرد: ممکن 
است تا زمانی که بشود از این سازوکارها استفاده 
کرد مقدار دیگری زمان ببرد، به خاطر فشارهای 
آمریکا و کارشکنی هایی که آمریکایی ها در تمامی 
مراحل این کار داشــتند، برخی اقدامات زمان 

بیشتری برده است.
 ظریف گفــت: امیدواریم با این ســازوکارها و 
با توجه بــه این واقعیت کــه آمریکایی ها امروز 

در جامعــه بین المللی منزوی هســتند و هیچ 
کشــوری از اقدامات آمریکا به جــز چند رژیم 
 منطقه ای حمایــت نمی کنند، پیــروز میدان 

باشیم. 
وی در پایان تاکید کرد: امکان اینکه آمریکا بتواند 
 به اهداف خود حتی اهداف اقتصادی  برسد اندک

 است.

 وزیر امور خارجه:

 سازوکار جدید اتحادیه اروپا
 در روزهای آینده عملیاتی می شود

شهردار تهران با ارسال نامه ای به رییس شورای 
اســالمی شــهر تهران اعالم کرد به درخواست 
نمایندگان مردم و بر اساس مسئولیت اجتماعی 

تا اعالم نتیجه به کار خــود ادامه می دهد. در این 
نامه آمده اســت همانگونه که مســتحضرید در 
روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری با رای 
اعتماد شما نمایندگان مردم، مدیریت شهر تهران، 
پایتخت ایران به اینجانــب واگذار گردید. به رغم 
دشواری های پیش رو، تالش کردم با ارائه برنامه 
ای منسجم و عملیاتی با شعار »شهر زیست پذیر 

و شــهروند مشــارکت پذیر« و با تالش مجدانه 
همکارانم، هم چنین حمایت بی دریغ شما و مردم، 
امید را در دل های شهروندان عزیز تهرانی زنده نگه 
دارم. در این راستا تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، بهبود وضعیت هوای شهر، 
توســعه حمل و نقل عمومی به ویژه 
ریلی، تصویب الیحه درآمدهای پایدار 
شهری در دولت، بازآفرینی بافت های 
ناکارآمد شهری، کاهش آسیب های 
اجتماعی، ایجاد کمربند سبز شمال 
تهران و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان 
شــهرداری در صدر اهداف سازمان 
شهرداری قرار گرفت. مهم تر از همه 
شفاف سازی فعالیت های شهرداری و مبارزه واقعی 
و عملی با فساد و رانت، به خصوص رانت مسئولیت 
پست های کلیدی شهرداری باعث نگرانی و هجمه 
بی امان اصحاب ثروت و قدرت شــد و عده ای به 
صورت ســازمان یافته با هدف چنگ انداختن بر 
اموال مردم و دستیابی به رانت مسئولیت، تالش 

نمودند مانع این حرکت ماندگار شوند.

نامه شهردار تهران به هاشمی:

  تا اعالم نتیجه
 به کار خود ادامه می دهم
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رییس دولت هفتم و هشتم خبر داد.



دولت جرات آزادسازی قیمت ها را داشته باشد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در شفافیت اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده کــه در حقیقت نوعی 
مالیات بر مصرف اســت بر اساس سبد مصرف 
خانوارها پرداخت می شود . طبیعتا هرخانواده 
که درآمد بیشــتر دارند و به تبــع آن مصرف 
آنها بیشــتر است باید مشــارکت بیشتری در 
پرداخت مالیات داشته باشــند؛ چرا که برای 
کسب درآمد باالی خود مسلما میزان بیشتری 
از امکانات کشور اســتفاده کرده اند.می توان 
گفت مالیات بر ارزش افــزوده به منزله میزان 
و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت است 
و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد که 
حقوق هیچ فردی در جامعــه تضییع نخواهد 
شــد.یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر 
ارزش افزوده شــفافیت در اقتصاد است که از 
طریق شناســایی زنجیره تولید و توزیع کاالها 
و ممانعــت از پرداخت مالیــات های مضاعف 
در فرآینــد تولید و فروش ، موجب شــفافیت 
مبادالت اقتصادی می گــردد که این موضوع 
به تاییــد کلیه صاحب نظــران اقتصادی یکی 
از ضرورت های اقتصاد کشــور اســت.مالیات 
بر ارزش افــزوده موجب افزایش مســتقیم و 
غیرمســتقیم درآمدهای مالیاتی نیز می شود، 
افزایش مستقیم درآمدهای مالیاتی ناشی از این 
نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که به 
طور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر 

عرضه کاالها و خدمات حاصل می شود.
در کل می تــوان چنین گفت کــه مالیات بر 
ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی اســت 
که ضامن اجرای عدالت و شــفافیت اقتصادی 
است و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد 
که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع نخواهد 
شد.همچنین با توجه به گستردگی پایه مالیاتی 
که دارد موجب شفاف ســازی مبــادالت و در 

نتیجه شناسایی بخش اقتصاد پنهان می شود.

بازار

کیف چرم

 کیف رودوشی چرم 
 AH-00031 کمالی مدل

 107,000
تومان

 کیف پاسپورتی چرم 
 AH-00035 کمالی مدل

 127,000
تومان

 کیف رودوشی چرم 
 d039 آرا مدل

 115,000
تومان

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در طرح بازچرخانی 
آب قسمتی از شــهر اصفهان لحاظ شــده، در حالی که خواسته 
مردم اصفهان این نیســت و زاینده رود پایدار و همیشــه زنده را 
که به اســتان پهناور اصفهان و شهرســتان های در حاشیه آن 
آبرسانی کند، می خواهند.سیدناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه 
زاینده رود زمانی موجب آبادانی این شهرســتان ها شــده است 
که هم اکنون در حال نابودی هســتند، ادامــه داد: بنابراین این 

برنامه ریزی باید برای تمام شــهرهایی که از زاینده رود بهره مند 
می شوند صورت گیرد.وی اظهار داشــت: چرا باید 250 تا 300 
میلیارد تومان برای طرحی که در ســخنان شخص استاندار نیز 
طرحی موقت خوانده شده، هزینه شود؟ اگر در آب چرخانی آب 
زیادی مصرف نمی شود، چرا در تمام شهرستان ها اجرا نمی شود و 
چرا این مبلغ را صرف تهیه منبع آب پایدار برای زاینده رود نکنیم 
و دست به چنین کار بیهوده ای بزنیم که هزینه آن می تواند صرف 

تکمیل تونل سوم کوهرنگ شــود؟وی افزود: چرا برای آبی که از 
شهرستان سمیرم خارج می شــود برنامه ریزی نمی شود تا مردم 
اصفهان هم از آن اســتفاده کنند؟ حتی می تــوان آب موردنیاز 
برای این آب چرخانی در شــهر اصفهان را با حفر چند چاه تامین 
کرد و شــاید در ابتدا حجم آب زیبایی موردنظر را تامین نکند، 
 ولی با پر شــدن منافذ این محدوده آب چرخانی با همین چاه ها 

محقق می شود.

رییس مجمع نمایندگان استان:
بازچرخانی آب خواسته مردم اصفهان نیست

علیرضا کریمیان

ایران از جمله کشورهایی اســت که ذخایر 
طالی قابل توجهــی دارد، در حــال حاضر 
ساالنه در دنیا ۳۲۰۰ تن طال استخراج می شود 
و ۱۲۱ کشور در امر اســتخراج طال مشارکت 
دارند کــه چین بــا ۴۴۰ تــن، بزرگ ترین 
تولیدکننده به شــمار می رود و ایران با تولید 
 ســاالنه بیش از هفت تن در رتبه ۴۳ جهان

 قرار دارد.
ایران در حدود ۱000 تن طال ذخیره داشــته و هر 
ساله ظرفیت تولید ۱3 تن شــمش طال را نیز دارد. 
از ۱5 معدن طال در کشــور ۱3 معدن فعال است و 
از این معادن در ســال گذشــته ۷.5 تن شمش طال 
تولید شــده اســت. متولیان بخش معدن معتقدند 
با افزایش ســرمایه گذاری ها و ورود بیشــتر بخش 
خصوصی به بحث اســتخراج طال قابلیت رسیدن به 
تولید هشــت تن طال در ســال وجود دارد . ایران به 
عنوان ششمین کشــور پر مصرف طال در دنیا تقریبا 
تمام تولیدات طالیی خــود را در داخل مصرف می 
کند. بر اساس اعالم کارشناســان معدنی در کشور 
بیش از هزار محدوده امیدبخش برای طال ازســوی 
ســازمان زمین شناسی کشف شــده که از این هزار 
محدوده، در زمینــه ۱00 محدوده کار اکتشــافی 
انجام شده و با این وضعیت امید است میزان ذخیره 
 طالی ایران در ســال های آینده تا هزار تن افزایش

 یابد.

تولید ۳۰۰کیلوگرم 
طال در اصفهان

بر اســاس اعالم سازمان 
صنعت معــدن وتجارت 
اصفهان، این استان سهمی 
معادل 300 کیلوگرم تولید 
طال در کشور را انجام می 
دهد. »موته« بــه عنوان 

مهم ترین معدن طال در اســتان اصفهان شــناخته 
می شود، اگر چه بر اســاس اعالم مسئوالن سازمان 

صمت، معادن دیگری نیز 
در استان شناسایی شده؛ اما 
هنوز به مرحله بهره برداری 
نرسیده اســت. بر اساس 
آماری که از سوی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، منتشر 
شده مجتمع طالی موته از 
ابتدای فروردین تا پایان شــهریور 9۷، افزون بر 240 
کیلوگرم طال تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته، 23۱ کیلوگرم افزایش داشت. میزان تولید این 
شرکت نســبت به برنامه )۱58 کیلوگرم(، 52 درصد 
رشد را نشان می دهد. مجتمع طالی موته با بازنگری 
در تولید طی سال های اخیر  توانست میزان تولید خود 
را از ظرفیت حدود 300 کیلوگرم به 380 کیلوگرم در 

سال 95 و 602 کیلوگرم در سال 96 برساند.
تولید طال در گرو افزایش ســرمایه گذاری 

است 
سرمایه گذاری در معادن طالی ایران طی چند سال 
گذشته همزمان با رشــد قیمت جهانی طال، روند رو 
به رشدی را نشان می دهد. با توجه به اینکه طی سه 
سال گذشته افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی 
و داخلی باعث رونق گرفتن اکتشاف و استخراج طال 
و به صرفه بودن این کار شــده است ،سرمایه گذاری 
برای اکتشاف طال همچنان در دنیا پیشتاز پروژه های 
سرمایه گذاری در بخش معدن است و به دلیل سختی 
و زمان بر بودن این پروسه، نیاز به آخرین تکنولوژی 
در بخش معادن طال ضــروری و حیاتی اســت. در 
ایران به علت نداشتن دانش فنی و عدم شناخت انواع 
تیپ های ذخایر طال، عملیات نامناسب در اکتشافات 
سیستماتیک، حضور نداشتن شرکت های خصوصی و 
نبود دالیل مناسب برای توجیه اقتصادی، اکتشافات 
مدون روی ذخایر طال صورت نگرفته و این مسئله در 
حالی است که معادن طال می تواند ضمن اشتغال زایی 
برای جوامع محلی به عنوان یک تولید اســتراتژیک 
 بخش مهمی از پشــتوانه های اقتصــادی را نیز به

 دوش بکشد.

سهم طالیی اصفهان از تولید طال
  تولید طال در کشور شتاب می گیرد؛

 بهره برداری از هفت طرح عمرانی در مناطق عشایری استان اصفهان آغاز شد. مدیر کل امور عشایر استان گفت:این 
طرح شامل ساخت حدود سی کیلومتر جاده ارتباطی ، پل و مجتمع آبرسانی در شهرهای پادنا،سمیرم،فریدونشهر 
،چادگان، شهرضا و پل بره روز در پادنای سمیرم است.مختار اسفندیاری افزود:برای تکمیل این طرح ها 50 میلیارد 
ریال از اعتبارات ملی امور عشایر هزینه شده و با بهره برداری از این طرح ها،کشاورزی ،دامداری ،اشتغال ،درآمدزایی 
و شاخص انسانی عشایر توسعه می یابد.معاون توسعه و عمران اداره کل امور عشایر استان گفت: ساخت سد خاکی 
گاوخفت از توابع فریدونشهر با ظرفیت ذخیره یک میلیون و 200هزار متر مکعب از روان آب ها با کاربری کشاورزی 
عشایر تا کنون 85 درصد پیشرفت کار داشته  و پیش بینی می شود تا تیر سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

بهره مندی 5 هزار 
خانوار عشایری از 
طرح های عمرانی

خبر

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری اصفهان :

سرانه مصرف آب در اصفهان کاهش یابد

ایران به عنوان ششمین کشور 
پر مصرف طال در دنیا تقریبا 
تمام تولیدات طالیی خود را 

در داخل مصرف می کند

دبیر انجمن صنفی مرغداران استان:
در اصفهان کمبود نهاده های دامی داریم

دبیر انجمن صنفی مرغداران اســتان اصفهان معتقد اســت افزایش قیمت نهاده های دامی و اجاره بهای 
واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش قیمت مرغ، تولیدکنندگان این محصول خوراکی را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده و اگر حمایتی جدی از آنها صورت نگیرد، آینده مطلوبی در انتظار تولیدکنندگان مرغ نخواهد 
بود.بهرام پاکزاد اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ استان اصفهان در شرایط ناامن و نامطلوبی به 
سر می برند و آینده شغلی مبهمی پیش رو دارند.وی با تاکید بر اینکه کمبود نهاده های دامی از بزرگ ترین 
مشکالت تولیدکنندگان است، افزود: نهاده های دامی از بندر وارد و در سراسر کشور توزیع می شود و اخیرا 

نیز با قیمت بسیار باال به دست تولیدکنندگان می رسد.

 معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه اصفهان خبر داد:
هدف گذاری فوالد مبارکه برای دستیابی به ظرفیت تولید ۲5 میلیون تن

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه اصفهان ، سهم 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور 
و هدف گذاری برای دستیابی به ظرفیت تولید 25 میلیون تن در افق چشم انداز ۱404 را از دستاوردهای بزرگ فوالد 
مبارکه برشمرد.محمود اکبری، باالترین نرخ رشد ظرفیت های تولید فوالد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ، سهم 
5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 350 هزار 
نفر و هدف گذاری جهت دستیابی به 25 میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم انداز ۱404 را ، موید دستاوردهای 
بزرگ فوالد مبارکه در این راســتا ارزیابی کرد. وی ادامه داد : فوالد مبارکه با تولید نیمی از فوالد کشور و میانگین 

صادرات ۱/5میلیون تن در سال توانسته نام فوالد ایران را در بازارهای بین المللی مطرح کند.

با نصب برنامه  TickTick، کارهای 
خود را به طــور کامل برنامه ریزی 
کنیــد. کارهای مهم خــود را به 
صورت چک لیست بنویسید و از 
طریق حســاب ابری خود به آنها 
 در هر زمان و مکانی دسترســی 

یابید.
 از امکانات خوب این برنامه، امکان 
ضمیمه کــردن فایل های صوتی، 

تصویری و دیگر موارد است.

TickTick

شن مالی
معرفی اپلیکی

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب شهری 
اصفهان گفت:سرانه مصرف آب آشامیدنی در این استان ۱54 لیتر بر 
ثانیه است که این رقم با توجه به ادامه مشکالت کم آبی باید به عدد 

۱۱0 کاهش یابد.
»رضا رضایی« افزود: این در حالی است که سرانه مصرف مردم استان 
در سال 88 طی شبانه روز ۱98 لیتر بر ثانیه بود.وی بر ضرورت آموزش 
راهکارهای مصرف بهینه آب تاکید و اضافه کرد: در این راستا یکی از 
اقدامات این شرکت، شناسایی مشــترکین پرمصرف بود که این کار 
از پنج سال پیش شروع شد و بر این اساس جمعیت پرمصرف در 53 
شهر و سه هزار و 300روستای شرق استان شناسایی شدند. معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری اصفهان، از 
جمله اقدامات این معاونت را پس از شناسایی مشترکین، اطالع رسانی 
و آموزش به آنها در قالب توزیع بروشورها و هشدارهایی همراه با قبوض 
آب که در رنگ های مشخصی پس از شناسایی مشترکین پرمصرف 
صورت می گرفت ذکر کرد. وی خاطرنشان کرد: طی پنج ساله اخیر 
به حدود 80 هزار نفر مشــترک پر مصرف در مجتمع های مسکونی 
و 40 هزار نفر در ادارات آموزش های الزم در ارتباط با مصرف بهینه 
آب و صرفه جویی در این زمینه داده شده است.رضایی، معرفی لوازم 
کاهنده آب و شیوه تهیه آســان آن، آموزش کمتر مصرف کردن آب 
در زمان استحمام، وضو گرفتن و مسواک زدن را از جمله نکات مهم 

در این دوره های آموزشی برشمرد. وی یادآور شد: به خاطر برگزاری 
این کالس های آموزشی، میزان مصرف مشترکین در هر ماه به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می یافت. معاون خدمات مشترکین شرکت 
آبفای شهری اصفهان بر اجباری کردن استفاده از لوازم کاهنده آب از 
سوی مشترکین تاکید کرد و گفت : این اقدام تاثیر بسزایی در کاهش 

مصرف آب در استان خواهد داشت. وی تصریح کرد : قرار بود در اجرای 
هدفمندی یارانه ها، بهای یک متر مکعب آب به طور متوســط چهار 
و 500 ریال باشد و طی پنج سال به سمت و سوی قیمت تمام شده 

برویم که متاسفانه تنها شرکت خدماتی که شیب افزایشی قیمتی آن 
در مدت اجرای این برنامه خیلی مالیم به نظر می رسید، آب بود که 

این زیان آور است. 
رضایی، از مردم درخواست کرد که نسبت به افزایش بهای آب گله مند 
نباشــند زیرا باید جامعه پذیرای این باشد که در برخی خدمات نرخ 
مخفف و رایگان معنی ندارد. وی از صدا و سیما خواست که هر شب 
یک زمان مشــخص و مناسب را برای بیان مشــکالت در زمینه کم 
آبی به مسئوالن امر اختصاص دهند. خشکســالی امسال کشور در 
۷0 سال اخیر بی سابقه اســت به همین دلیل باید مدیریت مصرف 
آب مورد توجه قرار گیرد و در این بین، شرایط مناطق مرکزی ایران 
به شــدت بحرانی تر از ســایر مناطق کشور اســت. بررسی گزارش 
های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این اســت که استان اصفهان 
بدترین روزهای خشکســالی در مقایســه با میانگین 40 سال اخیر 
را تجربه می کند و به طور جدی با پدیده خشکســالی روبه روست. 
شدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شــرقی اصفهان بیشتر از 
دیگر نقاط این اســتان اســت به گونه ای که 64 درصد از مساحت 
استان دچار خشکســالی و 22/5درصد گرفتار خشکسالی شدید و 
بسیار شدید اســت و همین امر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اساسی 
 و جدی را بــرای مقابله با بحــران آبی در بلند مــدت و کوتاه مدت

 نشان می دهد. 

استاندار اصفهان:
دولت جرات آزادسازی 

قیمت ها را داشته باشد
استاندار اصفهان گفت: دولت جرات داشته باشد 
که با یک تصمیم اساسی و اصلی در آزادسازی 
نرخ ها در همه زمینه ها اقدام کرده و تبعات آن 
را به هر نحوی جبران کند.محسن مهرعلیزاده 
در جلســه شــورای برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، اظهار 
کرد: امیدواریم با تغییرات ایجاد شده در بخش 
اقتصادی دولت، مشــکالت ایــن بخش مرتفع 
شود و دولت بتواند با شجاعت در تصمیم گیری 
و ابتکار عمل مســائل را حل کند.وی با اشــاره 
به لزوم مبارزه با قاچاق بنزیــن و فرآورده های 
نفتی بیان کرد: با توجه بــه باالرفتن قیمت ارز 
و قیمت پاییــن بنزین در ایــران میزان قاچاق 
افزایش یافته است.استاندار اصفهان با تاکید بر 
اینکه مواردی که در استان قابل حل است باید 
بررسی و مشکالت برطرف شــود، تصریح کرد: 
باید ایجاد جایگاه های ســوخت CNG توسط 
دستگاه ها بررسی شــود؛ چرا که هرچه مصرف 
 بنزین و گازوئیل کاهش یابــد از میزان قاچاق

 کاسته می شود.

رییس اداره امور بیابان زدایي منابع 
طبیعي استان:

کاهش اعتبار بیابان زدایی 
مشکل آفرین است

رییــس اداره امور بیابان زدایــي منابع طبیعي 
اســتان اصفهان گفت: در ســال جاری اعتبار 
پروژه بیابــان زدایی کاهش پیدا کــرده و این 
مسئله می تواند مشــکل آفرین باشد.حسینعلی 
نریمانی در خصوص گــرد و خاک های موجود 
در منطقه ســجزی و جــاده ناییــن- اصفهان 
اظهار کــرد: ۱0 هزار هکتار کانــون در معرض 
فرسایش بادی دشت سجزی در اولویت کنترل 
قرار دارد. در ســال گذشــته با توجه به اعتبار 
پرداختی دولت، تنهــا 500 هکتار از این کانون 
مالچ پاشی شــد. رییس اداره امور بیابان زدایي 
منابــع طبیعي اســتان  با بیان اینکــه در کنار 
مالچ پاشی باید بستر را برای  نهال کاری آماده 
کنیم، ادامه داد: ریشه های نهال، موجب تثبیت 
خاک و کاهش شدت فرســایش بادی می شود. 
از ســال ۱349 تا کنون 30۷ هــزار هکتار در 
شهرستان های کاشان، اصفهان، آران و بیدگل، 
برخوار، نطنز، نایین و خــور و بیابانک عملیات 
نهال کاری در جهت بیابان زدایی انجام شــد. 
نریمانی، با اشــاره به اینکه نهال کاری در مدت 
48 سال، موجب تثبیت فرسایش و گرد و غبار 
در شهرستان های نطنز، اردستان، خور و بیابانک 
و کاشان شده است، تاکید کرد: فرسایش بادی 
در سه شهرستان نایین، اصفهان و آران و بیدگل 
همچنــان ادامــه دارد و طبــق برنامه ریزی و 
مطالعات انجام شده و با دریافت اعتبارات الزم، 
پروژه فرسایش زدایی در این شهرستان ها اجرا 

خواهد شد.

باابالغ طرح حمایت غذایی؛
کدام  خانوارها مشمول سبد 

حمایتی می شوند؟
سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت 
از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های 
حمایتی، در قالب واریز به حســاب سرپرســت 
خانوار از طریق حســاب هــای بانکی متصل به 

یارانه های نقدی اقدام کند.
بر اســاس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه 
و بودجه کشــور مجاز است به منظور حمایت از 
گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های 
حمایتی برای گروه های تحت پوشش، در قالب 
واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب 
های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

بر این اساس، خانوارهای تحت پوشش و پشت 
نوبتی کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، خانوارهــای با درآمد 
کمتر از 30 میلیون ریال در گروه های کارگران 
ساختمانی، قالی بافان و شاغالن صنایع دستی، 
مشــاغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان بین 
شهری و درون شــهری، زنبورداران، کارگران 
باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران 
کارگاه هــای متفرقه، عشــایر و روســتاییان، 
بازنشســتگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری 
و ســایر گروه های مشــمول که توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می شوند، 
مشــمول طرح حمایت غذایی از گروه های کم 

درآمد جامعه خواهند شد. 
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80عروس داعشی در راه بازگشت به انگلیس

پیشنهاد سردبیر:

پس از بر هم خوردن ماه عسل قطر با کشورهای محور عربستان و امارات، ایران و ترکیه تالش فراوانی کردند تا 
این کشور کوچک اما تاثیرگذار عربی را به سوی خود جذب کنند. این تالش ها در نهایت منجر شد تا این کشور 
کوچک از محاصره اقتصادی و سیاسی عربستان و شرکایش عبور کند و اگر چه اندکی تحت فشار قرار گرفت؛ 
اما چندان زمینگیر نشد. پس از آن انتظار می رفت قطر به همراهی ایران و یا ترکیه به شدت مواضع رادیکال 
اتخاذ کرده و یا در مواجهه با عربستان تندرو تر شود؛ اما به نظر می رسد قطر تالش دارد تا در محوری بی طرف 

از مزایای رابطه با هر دو سو استفاده کند و راه را برای بازگشت به دامان عربستان نیز بازبگذارد. 
قطر و بادآورده های تحریم 

صندوق بین المللی پول در ســال 2015 قطر را ثروتمندترین کشــور جهان از لحاظ درآمد سرانه دانست. 
»دوحه« با داشــتن زیرســاخت مالی منحصربه فرد به میزان 2.6 تن طال، ذخیره ارزی 40 میلیارد دالری، 

صندوق دولتی سرمایه گذاری 300 میلیارد دالری و داشتن اضافه بودجه عمال دائمی 40 میلیارد 
دالری )چنین ثروتی فقط برای 280 هزار تبعه این امیرنشــین دارای 1.9 میلیون نفر 

جمعیت است که بیشترشان مهاجرند( توانســت به تمام دعاوی مخالفان »نه« 
بگوید و البته در سایه اســتقبال ترکیه، ایران و روســیه از رویگردانی این 

کشور از عربســتان حتی اندکی ضرر اقتصادی را نیز متحمل نشد و 
با آغوش باز درهای این کشــور به روی محصوالت ارزان قیمت 

و با کیفیت ایرانی و ترکی گشوده شــد و حتی به نوعی بازار 
رقابتی در این کشور شــکل گرفت. این مسئله با حمایت 

تلویحی آمریکا از این کشور و ادامه سرمایه گذاری های 
شــرکت های آمریکایی در صنایع گازی و نفت قطر 

 عمال حرکت اقتصادی این کشــور را از شتاب باز
 نداشت.

ایران و ترکیه؛ رقیب دیروز و دوست 
امروز

به عقیده کارشناسان بین الملل، روابط ایران 
و قطر هیچ گاه دوستانه و متحد نبوده است؛ 
اما پس از اختالفات قطــر و اعراب، ایران با 
آغوش باز به اســتقبال قطری ها رفت. هر 
چند طی سال های گذشــته بر سر میدان 
گازی ایران و دوحه به نوعی رقیب سرسخت 
تبدیل شده بودند؛ اما همواره قطر موضعی 
سازش پذیر با ایران داشت. در مقابل ترکیه به 

سرعت به قطر نزدیک نشد، برای ترکیه راحت 
نبود که در شرایط منطقه ای و بین المللی حاکم 

تصمیم بگیرد که به قطر کمک کند؛ اما بر اساس 
مالحظات استراتژیک، اندکی پس از محاصره اعراب 

وارد عمل شد و از قطر در برابر عربستان حمایت کرد، 
به خصوص آنکه در این بحران ترکیه به ایران و روسیه نیز 

نزدیک تر بود. ترکیه اتهامات کشورهای محاصره کننده قطر 
علیه آن را رد کرد و به ســرعت از سه محور سیاسی، اقتصادی و 

نظامی به حمایت از قطر پرداخت، آنکارا محاصره قطر را با قاطعیت 
محکوم کرد و خواســتار پایان دادن به آن از طریق طرح ابتکار سلمان بن 

عبدالعزیز، پادشاه عربستان شد. ترکیه که همواره به عنوان یک شریک راهبردی 
برای قطر محسوب می شد پس از محاصره عمال به یک شریک اقتصادی مهم هم بدل 

شد. نقش ایران و ترکیه در تامین امنیت غذایی قطر غیر قابل انکار است، قطر دو و نیم میلیون 
نفر جمعیت دارد و شبه جزیره ای است که از طریق تنها گذرگاه در مرز با عربستان که »أبو سمره« نام دارد 

با دنیای خارج در ارتباط اســت تا نیازهای مردم خود را اعم از مواد غذایی اصلی و مصرفی تامین کند. قطر، 
تقریبا به طور کامل به واردات از خارج اتکا دارد و قریب به 80 درصد از نیازهای مواد غذایی آن از طریق مرز با 
عربستان یا بندر جبل در امارات متحده پدید می آمد. ترکیه و به خصوص ایران نقش مهمی در ایجاد فرصت 
های راهبردی برای دور زدن تحریم ها و باز کردن راه های ارتباطی جدید برای قطر داشتند؛ مقامات ترکیه 
و همچنین ایران مجوزهای عبور هواپیماهای قطر از آسمان خود را افزایش داده و هواپیماهای عازم اروپا هم 
از آسمان ایران و ترکیه عبور کردند و آنهایی که عازم آفریقا بودند از آســمان ایران، عمان و از آنجا به سمت 
جنوب عبور کردند تا جایی که مجوزهای عبور از آســمان ایران به طور مثال مابین 100 تا 150 پرواز روزانه 
افزایش پیدا کرد. این اقدامات جایگزینی کارایی فوری محاصره هوایی قطر را مختل کرد، اگرچه مســتلزم 
صرف هزینه و زمان بیشتری بود اما  شریان حیاتی دوحه را تامین کرد. این اقدام همچنین دولت قطر را قادر 
ساخت تا اطمینان شهروندان و دنیای خارج را جلب کند چون توانست ایســتادگی کرده و آمادگی خود را 
برای مقابله با اقدامات غیرقانونی محور عربستان نشان دهد. ترکیه در جایگاه متحد منطقه ای اصلی دوحه 
یک پل هوایی برای شکســتن تحریم اقتصادی تحمیلی علیه قطر ایجاد کرد. در ســاعات نخست بحران در 
ششــم ژوئن 201۷ کاالهای ترکیه از طریق هواپیماهای باری خطوط هوایی ترکیه به دوحه سرازیر شدند 
که حامل مواد غذایی و به خصوص لبنیات، تخم مرغ و مرغ بود. در این بین به نظر ترکیه بســیار موفق تر از 

ایران عمل کرد؛ ظرف 48 ساعت کاالهای ترکیه به بازارهای قطر سرازیر شد به گونه ای که دیگر کشورهای 
تحریم کننده نتوانستند در اقدامی غافلگیرانه دوحه را در منگنه قرار دهند. در کمتر از 10 روز هواپیماهای 
باری ترکیه و قطر با دســت کم 40 پرواز حدود 2800 تن مواد غذایی جابه جا کردند و به گفته وزیر اقتصاد 
ترکیه، ظرف 15 روز نخست تحریم قطر قریب به 105 هواپیما به طور روزانه از ترکیه به دوحه کاال فرستاده 
شد که به طور متوسط تقریبا هر روز هفت هواپیمای حامل بار از ترکیه در فرودگاه دوحه به زمین می نشست. 
 در این میان ســهم ایران از این بازار ســودآور تنها چهار هواپیما از کاالهای فاسد شدنی و میوه و سبزیجات

 بود.
»قطر« طرف هیچ کس نیست

»قطر، طرف هیچ کس نیست.« این جدیدترین اظهار نظر وزیر امور خارجه قطر است که نشان می دهد این 
کشــور به رغم تمام امتیازاتی که در ارتباط با ایران، 
ترکیه و روســیه طی ماه های پس 
از بحران با عربســتان به 
آورده  دســت 
ن  همچنا

جیح  تر
می دهــد بی 
طرف باقــی  بماند تا 
شاید راه برای از سر گیری رابطه 
اش با کشورهای عربی باز باشد. اخیرا وزیر دفاع 
این کشور اعالم کرده است کشورش نه به محور عربستان می پیوندد نه محور ایران.»خالد بن حمد العطیه« 
وزیر دفاع قطر طی سخنرانی در کنفرانســی با موضوع بحران میان قطر و عربستان گفت، قرار گرفتن ترکیه 
برادر در کنار دوحه اولین عامل خارجی بود که محاصره را در وهله اول با شکست روبه رو کرد.»العطیه« برای 
عادی سازی روابط با سعودی و سه کشــور دیگر محاصره کننده قطر شرط گذاشت و افزود، هرگونه آشتی با 
کشورهای محاصره کننده مشروط به عذرخواهی علنی آنها از ملت قطر است که به سبب محاصره تحمیلی 
بر آنها متضرر و اذیت شدند، پس از عذرخواهی گفت وگو می کنیم.وی ادامه داد: کشورهای محاصره کننده بر 
حمایت آمریکا برای انجام عملیات نظامی علیه قطر حساب باز می کردند که تصور اشتباهی بود، چرا که قطر 
روابط استراتژیکی با ایاالت متحده دارد و ما هرگز منتظر هیچ کس برای دفاع از خود نخواهیم ماند، ترک ها 
برادران ما هستند و قطر گام های بزرگی در زمینه های تکنولوژی سالح سازی برداشته است. »العطیه« اظهار 
داشت : »قطر این گزینه را انتخاب کرد که به دو محور در منطقه نپیوندد و آنها عربستان و ایران هستند«. این 
اظهار نظرها  به خوبی نشان می دهد که قطر تا چه حد نگران همراهی با ایران و ایجاد واکنش ها نسبت به این 
 همراهی است، مسئله ای که در نهایت نشانه هایی از تمایل به بازگشت به محور عربی از سوی کشور قطر را 

دارد.

بازی قطر در زمین بی طرف
وزیر دفاع قطر اعالم کرده نه در جبهه ایران است نه سمت عربستان؛

  تمدید پروانه 
مرکز خیریه توانبخشی پگاه امید اصفهان

به استحضار می رساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 96/7/15 تشکیل شد و تغییرات صورت 
گرفته از قرار زیر است:

هیات مدیره از 5 نفر به 7 نفر تغییر یافت.
هیات امنا به 11 نفر افزایش یافت.

تغییر آدرس خیریه: خیابان جهاد، کوچه 7 هادی زاده کوچه نجارباشی، سمت راست، درب چهارم
تمدید مدت مدیرعامل خانم زیبا ربانی تا سال 1399 

تغییر بازرس اصلی و علی البدل: آقای روح ا... سیالنی به عنوان عضو اصلی و آقای امین ا... هاشم 
زاده به عنوان عضو علی البدل معرفی شد.

مرضیه محب رسول
»کانادا« ورود کاله سفیدها به این کشور را پذیرفت

بنابر گزارش سی بی سی نیوز، کانادا 11۷ تن از اعضای کاله ســفیدها به همراه خانواده هایشان را 
که در ابتدای جوالی با کمک رژیم صهیونیستی از سوریه خارج شــده بودند، پذیرش کرده است.

اواخر ماه جوالی بیش از 400 نفر از کاله سفیدها و خانواده هایشان به درخواست کانادا، کشورهای 
اروپایی و آمریکا از سوریه خارج شــدند. جامعه بین المللی انتظار خروج هزار و 200 تن از اعضای 
کاله سفیدها به همراه خانواده هایشان از سوریه را داشت، اما در نهایت تنها 422 تن از اعضای کاله 
سفیدها به همراه خانواده های خود تا اواخر جوالی از سوریه خارج شدند.بنابر گفته بشار اسد، رییس 
جمهور سوریه، کاله سفیدها وابسته به سازمان تروریستی القاعده هستند. نماینده دائم روسیه در 
شورای اروپا نیز پیش تر اعالم کرد خارج کردن کاله ســفیدها از سوریه ثابت می کند که این گروه 
عملیاتی را سازماندهی می کرد تا اقدامات تحریک آمیز خود را پوشش دهد.  دمشق و مسکو، کاله 
سفیدها را از عوامل کمک به انجام حمله شیمیایی به غوطه شرقی در ماه آوریل می دانند. این حمله 
موجب شد آمریکا، انگلیس و فرانسه یک هفته بعد بیش از 100 موشک را به اهدافی در خاک سوریه 

شلیک کنند.

عربستان در تالش برای خرید پیشرفته ترین تجهیزات 
جاسوسی 

بنابر گزارش پایگاه الخلیج آنالین، منابع دیپلماتیک بلندپایه از مشورت ها و دیدارهای 
سری جدیدی که به صورت هماهنگ بین 
مقامات سعودی و اسرائیلی با هدف امضای 
قراردادهــای خرید ســامانه های امنیتی 
پیشــرفته و تقویت تبادل همکاری های 
نظامی بیــن دو طرف صــورت می گیرد، 
خبر دادند.   به گفته ایــن منابع ریاض از 
ماه آوریل گذشته مذاکراتی جدی با رژیم 
اشــغالگر صهیونیســتی به منظور کامل 
کردن قرارداد خرید دستگاه های جاسوسی 
بسیار پیشرفته از این رژیم آغاز کرده و این 

مذاکرات از طریق میانجی گری یک کشور اروپایی در حال انجام است.این منابع اظهار 
داشتند که این مذاکرات سری در برخی از پایتخت های کشورهای غربی از جمله لندن 
و واشنگتن انجام شده و دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از نتایج این مذاکرات 
آگاه است.عربستان برای به دســت آوردن جدیدترین تجهیزات جاسوسی از اسرائیل 
تالش می کرد و سرانجام بعد از مذاکراتی سخت و تالش های گسترده  و فشرده، توافقی 
رسمی مبنی بر تجهیز ریاض به جدیدترین و دقیق ترین تجهیزات جاسوسی بین المللی 
که رژیم صهیونیستی آن را در اختیار دارد، محقق شد.منابع مذکور با بیان اینکه »ارزش 
قرارداد عربستان و اسراییل بیش از 250 میلیون دالر تخمین زده می شود« تاکید کردند 
که برخی از برنامه ها و تجهیزات جاسوسی اسراییل عمال به ریاض منتقل و بهره برداری 
از آن رسما آغاز شده است.به گفته این منابع، امارات نیز حدود یک سال قبل تجهیزات 
جاسوسی و پهپادهای جدید از اسراییل وارد کرد؛ اما تجهیزاتی که ریاض خریداری کرده 
از  تجهیزاتی که به کشورهای عربی دیگر فروخته شده پیشرفته تر و دقیق تر است.قرارداد 
خرید تجهیزات جاسوسی بیانگر حجم توسعه روابط بین ریاض و تل آویو در زمینه های 

مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی است.

80عروس داعشی در راه بازگشت به انگلیس
به گزارش تایمز آو ایندیا، حــدود 80 زن مظنون به عضویت در گروه تروریســتی داعش در حال 
بازگشت به انگلیس هستند. احتماال این زنان که به همراه تعداد زیادی کودک راهی انگلیس شده 
اند، عضو گروهی بوده اند که تمام اعضایش زن بوده و پس از فروپاشی این گروه بازداشت شده اند.

دو خواهر از شرق لندن، دختر یک ســرباز ارتش انگلیس و یک فارغ التحصیل رشته »آی تی« که 
مادرش برای خدمات بهداشــت ملی کار می کند در بین این زنان هستند. تحقیقات ساندی تایمز 
نشان می دهد این زنان با اعضای بدنام گروه تروریســتی داعش در ارتباط بوده اند.یکی از مقامات 
سرویس امنیتی انگلیس در این باره گفت: »بیشتر کسانی که از ســوریه به انگلیس بازمی گردند 
زنان و بچه ها هســتند. ما با همه کســانی که بازمی گردند صحبت می کنیم، چون ممکن است در 
اقدامات تروریســتی درگیر بوده باشــند.« یکی از این زنان گفت که گذرنامه انگلیسی اش را به او 
برگردانده و به فرزندش هم مدارک مســافرتی داده اند؛ اما قرار اســت بچه اش آزمایش دی ان  ای 
بدهد که مشخص شود فرزند اوست.تحقیقات مشترک »ساندی تایمز« و »سابادو«، 6 زن انگلیسی 
مرتبط با اعضای بدنام گروه تروریستی داعش از جمله جان داعشــی را شناسایی کرد. این زنان و 
 زنان دیگری که بازمی گردند بازداشــت می شــوند و احتماال بچه هایشــان هم از آنها جدا خواهد 

شد.

پالیتیکو:
احتمال دارد 6 عضو کابینه »ترامپ« بعد از انتخابات 

میان دوره ای کنار بروند
نشــریه »پالیتیکو« به نقل از منابع آگاه گزارش داد بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا احتمال دارد موج جدیدی از اســتعفا و برکناری در دولت این کشور آغاز شود. بنا 
بر این گزارش، احتماال پس از این انتخابات، 6 عضو کابینه ترامپ از سمت خود کنار می 
روند یا برکنار خواهند شد. »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد یکی از این 
افراد است که ماه گذشته رسما اعالم کرد در پایان سال جاری میالدی از سمتش کناره 
گیری می کند. »جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا هم که از مدت ها قبل زمزمه جدایی اش 
از ترامپ مطرح شده، از دیگر افرادی است که به نوشــته پالیتیکو، منابع نزدیک به کاخ 
ســفید می گویند بعد از انتخابات میان دوره ای پنتاگون را تــرک می کند. ترامپ چندی 
پیش متیس را »دموکرات« توصیف کرد، اما گفت مشکلی با کار کردن با او ندارد. »جف 
سشنز« دادستان کل آمریکا که بارها مورد انتقاد صریح ترامپ قرار گرفته، »رایان زینک« 
وزیر کشور، »ویلبر راس« وزیر بازرگانی و »کریســتن نیلسن« وزیر امنیت داخلی دیگر 
افرادی هستند که گفته می شود در آستانه جدایی از دولت آمریکا هستند.یک سیاستمدار 
جمهوری خواه نزدیک به کاخ سفید در این مورد می گوید: »رییس جمهور دنبال کسانی 
است که عملکرد بهتری داشته باشند. تمام این تصمیمات با دید پیشبرد کارزار انتخاب 
مجدد در سال 2020، اتخاذ می شوند. ترامپ می خواهد با قدرتمندترین تیم ممکن وارد 
انتخابات 2020 شود.« در آمریکا معموال رؤسای جمهور در دو سالگی دولت دست به تغییر 
و تحوالتی می زنند، اما دولت ترامپ تا همین جا به  نحوی غیرمعمول شاهد موارد متعددی 
از استعفا و برکناری بوده است. وزیر خارجه، رییس آژانس مرکزی اطالعات )سیا(، رییس 
دفتر رییس جمهور و مشاور امنیت ملی از جمله سمت هایی  هستند که طی این دو سال، 

چند بار دست به دست شده اند.

 دانشگاه های هند از نقد دولت 
ممنوع شدند

براساس مصوبه جدید دولت هند، دانشگاه های این کشور 
از نقد دولت ممنوع شــدند؛ برهمین اساس دانشجویان 
خاطی از تحصیل محروم خواهند شد.توضیح دولت هند 
برای صدور این مصوبه عدم آســیب به دانشگاه های این 
کشور است. کابینه دولت هند باور دارد، مباحث سیاسی 
می تواند به تدریس، تحقیق و نشر دانشگاهی آسیب بزند. 
آموزش عالی هنــد با پذیرش دســتورات دولت، کمیته 
انضباطی قوانین جدیدی را به دانشگاه های مرکزی اطالع 
داد که تمام دانشجویان و کارکنان موظف به رعایت آن از 
ابتدای سال جاری شــده اند. در پی وضع قوانین جدید، 
ناشــران نیز مجاز به نشــر هر مطلبی نخواهند بود و در 

صورت عدم رعایت مصوبه جدید، جریمه خواهند شد. 
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اجرائیه
8/162 شماره اجرائیه: 9310423633100176، شماره پرونده: 9109983633100995 
، شماره بایگانی شعبه: 911027 ، تاریخ تنظیم:1393/07/10 مشخصات محکوم له: نام 
ونام خانوادگی: بانک ملت اصفهان به مدیریت آقای علی دیواندری ، نشانی: اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی مدیریت امور شــعب بانک ملت طبقه دوم اداره حقوقی ؛ مشخصات 
محکوم علیه: 1-نام و نام خانوادگی: محســن حداد خوزانی ، نام پدر: قدیرعلی ، نشانی: 
خمینی شهرـ  خ شریعتی جنوبی کوی شهید عمویی پالک 20 ، 2- نام و نام خانوادگی: 
داود عموسلطانی فروشــانی ، نام پدر: عبدالعلی ، نشــانی:مجهول المکان ، 3- نام و نام 
خانوادگی: رضا سلطانی ورنوسفادرانی ، نام پدر: ناصر ، نشانی: مجهول المکان، محکوم 
به:بموجب درخواست اجرای حکم شماره دادنامه مربوطه 9209973633100076 محکوم 
علیهم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
547/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 440/000 ریال بابت واخواست سفته 
ها و پرداخت مبلغ 792/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس قرار داد بانکی از تاریخ واخواست سفته ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد رعایت تبصره 2 ماده 
306 الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احــکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخت محکوًم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوًم به از آن میسر باشد.چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود)مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرا حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون 
اجرای احکام  مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده امال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکوٌم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد 
بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( م  الف : 276358 
خلیل رضایی مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )511 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/163 کالسه پرونده: 342/97 ، شــماره دادنامه:449 - 97/07/11 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا باقری فرزند مرادعلی 
نشانی: درچه دینان انتهای خیابان آزادگان کوچه عدل، وکیل:ندا براتی فرزند محمدعلی 
نشانی: اصفهان خ جی خ پروین خ دشتستان مجتمع تجاری دشتستان طبقه زیر زمین ، 
خوانده: زیادعلی نوری پیرسلطان فرزند: بهلول نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای محمدرضاباقری 
فرزند مرادعلی با وکالت ندابراتی به طرفیت آقای زیادعلی نوری پیرسلطان فرزند بهلول 
به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 113852 به مبلغ 19/000/000 ریال و 
113851 به مبلغ 19/000/000 ریال مورخ به ترتیب: 1- 95/1/31 و 2-94/12/25 عهده 
قرض الحسنه مهر شعبه فردوســی از جاری 1-13203737 به انضمام هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل و خسارت تا خیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم 
و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر برایت 
ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکــرده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/06/19 و 
به استناد مواد 519 و198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313  از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 38/000/000 
ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه دادرســی  حق الوکاله 
 وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید
 چکهای موصوف لغایــت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه مــی گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و پس  از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف: 276926 
 یداله زمانی قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )374 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633508128 ابالغنامــه:  شــماره   8 /164
9709983633500971 ، شماره بایگانی شعبه: 970988 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/26 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای فاروق شکل زهی ، خواهان 
آقای علیرضا سرمدی فرزند محمدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فاروق شکل 
زهی ، به خواسته اســترداد مال منقول مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9709983633500971 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/02 ساعت 12:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. م الف :276544 شــایان مدیر 
 شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمینی شهر )165 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633508234 ابالغنامــه:  شــماره   8 /165
9709983633500974 ، شماره بایگانی شعبه: 970991 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/28 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای عقیل چپانی ، خواهان آقای 
علیرضا سرمدی فرزند محمدرضا دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای عقیل چپانی ، به 
خواسته اســترداد مال منقول مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983633500974 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/10/03 ساعت 11:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. م الف :276547 شــایان مدیر 
 شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمینی شهر )163 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633508541 ابالغنامــه:  شــماره   8 /166
9709983633500850 ، شماره بایگانی شعبه: 970865 ، تاریخ تنظیم: 1397/08/02 
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم بــه آقای عطــااهلل رحمت زهی ، 

خواهان آقای علیرضا ســرمدی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقــای عطااهلل رحمت 
زهی ، به خواسته اســترداد مال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983633500850 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/10/11 ساعت 11:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. م الف :276553 شــایان مدیر 
 شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمینی شهر )162 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/168 شماره: 337/97 حل9 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان ، )درچه خ سجاد(، وقت رسیدگی:ساعت 16:30 بعدازظهر 
روز شنبه مورخه 1397/09/10 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدنصیر 
گلستانه ، نام پدر: سیداحمد ، نشانی: دولت آباد امامزاده نرمی کوی الهیه بلوک 31 نیکان 
واحد10، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا پناهی ،  نام پدر: غالمحسین 
، خواســته و بهای آن:مطالبه 7 فقره چک بانک ملی خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی 
، دالیل خواهان: اصل و برگشــتی چکها و گواهی عدم پرداخــت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 276991 رئیس شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/179  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت حسن شرعی علیائی به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 356/97 ثبت 
و برای تاریخ 97/9/13 ساعت 16/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274891 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/180  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت محمد برســم به خواسته مطالبه 
وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است 
که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 157/97 ثبت و برای 
تاریخ 97/9/10 ساعت 16/30  وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق 
 مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در جلســه دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274895 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )122 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/181  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت سید زهرا وهابی به خواسته مطالبه 

وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است 
که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 445/97 ثبت و برای 
تاریخ 97/9/10 ساعت 16/50  وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق 
مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274889 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/182  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت منصور رضایی به خواسته مطالبه 
وجه حواله دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است 
که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 447/97 ثبت و برای 
تاریخ 97/9/1 ســاعت 16/40  وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق 
مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274894 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )122 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/183  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت حسن شرعی علیائی به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 360/97 ثبت 
و برای تاریخ 97/9/13 ساعت 16/50  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274885 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

8/184  نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت حسن شرعی علیائی به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 358/97 ثبت 
و برای تاریخ 97/9/13 ساعت 16/40  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف:274892 شعبه دوم حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان  آران و بیدگل )123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/185 در خصوص پرونده کالســه 970241خواهان نیره السادات منزوی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل پیدائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/9/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 247946 
 شعبه 28 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )113 کلمه، 

1 کادر(

ابالغ راي
8/145 شماره دادنامه: 9709970369101076 شماره پرونده: 9509980352400146 
شــماره بایگاني شــعبه: 960603  تجدیدنظرخواه: آقاي محمد جان نثاري الداني فرزند 
محمود با وکالت آقاي سید مهدي حسیني فرزند سید حسین به نشاني اصفهان خ آمادگاه 
مجتمع گلدیس ورودي ســوم طبقه ســوم واحد 336، تجدیدنظرخوانــدگان: 1- آقاي 
اسماعیل جانثاري به نشاني اصفهان خ آتشگاه ایســتگاه صفر خ قدس کوچه مسجد 12 
امام روبروي مغازه مرحوم شــیخ صادق کفعمي پ 1، 2- شهرداري اصفهان منطقه 9 به 
نشاني اصفهان دروازده دولت، 3- آقاي اکبر مستاجران فرزند محمود با وکالت خانم نفیسه 
مستقل فرزند غالمحســین به نشاني اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالي خ شیخ مفید 
ساختمان 14 ط دوم کدپستي 8164765151 دفتر وکالت آقاي محمود بافنده، 4- آقاي 
کاظم خلیلیان گورتاني به نشــاني اصفهان خ آتشگاه ایستگاه صفر خ قدس کوچه مسجد 
12 امام روبروي مغازه مرحوم شــیخ صادق کفعمي پ 1، 5- خانم زهره عالم، 6- آقاي 
حسین رضایي، 7- آقاي رســول مســتاجران، 8- آقاي حمید نصر ازاداني فرزند عباس، 
9- آقاي محمد حسیني، 10- آقاي مهرداد محققان، 11- آقاي الهام شیخي، 12- آقاي 
ابراهیم نصر ازاداني فرزند عباس همگي به نشــاني مجهول المکان، 13- آقاي هوشنگ 
نصر به نشاني اصفهان پل آتشگاه خ پل گورتان جنب مرکز و ورزشگاه کنار مادي پل دوم 
بعد از سالن ورزشي پ 24، تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1412-1395/8/22 شعبه 
24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، گردشــکار: دادگاه با بررســي محتویات پرونده ختم 
رسیدگي را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص 
تجدیدنظرخواهي محمد جان نثاري الداني فرزند محمود با وکالت سید مهدي حسیني به 
طرفیت اکبر مستاجران فرزند محمود با وکالت خانم نفیسه مستقل و شهرداري منطقه 9 
اصفهان و سایر تجدیدنظرخواندگان به اسامي محمد حسین، الهام مشایخي )شیخي(، زهره 
عالم، رسول مستاجران، مهرداد محققیان، حسین رضایي، حمید نصر ازاداني، ابراهیم نصر 
اصفهاني، اسماعیل جان نثاري، کاظم خلیلیان گورتاني و هوشنگ نصر نسبت به دادناهم 
شماره 1412-1395/8/22 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، با عنایت 
به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به شــرح اظهاراتش در 
جلسه رسیدگي مورخه 1397/6/10 در این دادگاه اقرار به عدم مالکیت فعلي خود نسبت به 
قطعات واگذار شده از سوي تجدیدنظرخوانده ردیف اول بر اساس مبایعه نامه عادي مورخه 
1386/3/28 نموده اســت و في الواقع اکنون مالکیت ندارد لذا طرح دعوي وي در قالب 
افزایش خواسته مبني بر الزام به تحویل پنج قطعه زمین و الزام به انتقال رسمي که دادگاه 
بدوي آن را نپذیرفته و در قالب افزایش خواسته مردود اعالم نموده صحیح نبوده و اساسا 
سمتي در طرح دعوي نداشته و ذي نفع تلقي نمي شود لذا تجدید نظر خواهي در این قسمت 
وارد نبوده و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسي مدني قرار رد دعوي مذکور را 
نتیجتا تایید مي نماید و در خصوص دعوي مطروحه از سوي وي نسبت به مجلوبین ثالث 
که منتهي به صدور قرار رد دعوي گردیده استدالل دادگاه بدوي در صدور قرار رد دعوي 
صحیح تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهي به اســتناد ماده 353 مذکور تایید مي گردد و 
در خصوص تجدیدنظرخواهي وي نسبت به قسمت پایاني دادنامه تجدیدنظر خواسته که 
متضمن صدور حکم بر بیحقي به خواسته ابطال سند مالکیت رسمي واگذاري ملک از سوي 
تجدیدنظرخوانده ردیف اول به شــهرداري منطقه 9 مي باشد با عنایت به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده نظر به اینکه در مبایعه نامه عادي مورخه 86/3/28 به کروکي پیوســت 
مبایعه نامه تصریح شده و به شــرح کروکي پیوست 5 قطعه از 9 قطعه مالکیت تجدیدنظر 
خوانده ردیف اول )اکبر مســتاجران( به نامبرده منتقل گردیده لیکــن میزان واگذاري به 
صورت خام )بدون در نظر گرفتن مقدار واقع در طرح گذربندي شــهرداري بوده و بایستي 
عقب نشیني صورت مي گرفت و تجدیدنظر خواه به جهت انتقال قسمتي از مبیع به اداره 
آموزش و پرورش، به شــهرداري مراجعه کرده و به موجب نامه مورخه 87/12/11 اظهار 
نموده که مقدار 432 متر مربع باقیمانده به منظور رعایت گذربندي، عقب نشیني گردیده 
و به شــهرداري منتقل گردد، که این موضوع داللت بر واگــذاري قطعات مورد معامله به 
صورت خام بوده و حتي در مبایعه نامه نیز لفظ »تقریبي« به کار رفته است بنا به مراتب و با 
مالحظه دادنامه قطعي صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبني بر برائت 
تجدیدنظر خوانده ردیف اول از اتهام فروش مــال غیر و لزوم تبعیت از راي دادگاه کیفري 
توسط دادگاه حقوقي که به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 1392 الزم 

االتباع است دادگاه تجدیدنظرخواهي را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسي 
مدني دادنامه در این قسمت نیز تایید مي گردد راي صادره قطعي است. م الف: 271645 

شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )748 کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/170 شــماره صادره : 1397/42/529329-1397/8/5 چون آقــای علی نورائی فقیر 
فرزند اصغر در اجرای مقــررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان واقع در 
محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شــماره 828 
مورخ 1397/2/17 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شــده و 
تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر 
تحدید حدود پالک شماره 512 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
آقای علی نورائی فقیر فرزند اصغر در روز دوشنبه 1397/09/05 از ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 279456 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)203 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/171 شــماره صادره: 1397/42/525384- 1397/7/17 نظر به اینکه ســند مالکیت 
برگی چهار دانگ مشــاع پالک ثبتی شــماره 2778 فرعــی از 4348 اصلــی واقع در 
بخش 5 ثبت جنوب اصفهان تحت شــماره چاپی 554187 ج 96 و شــماره الکترونیکی 
139720302024011420 به نام آقای حســن اســحاقیان درچه به موجب رای شماره 
13183 مورخ 1396/11/29 هیات قانون تعیین تکلیف ثبت جنوب اصفهان  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397/022670 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 35148 مورخ 
1397/07/10 و رمز تصدیق 814587 به گواهی دفترخانه 58 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت آتش سوزی از بین رفته است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 279450 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )248 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/172 شــماره صادره: 1397/42/525390- 1397/7/17 نظر به اینکه ســند مالکیت 
برگــی دو دانگ مشــاعی پالک ثبتی شــماره 2778 فرعــی از 4348 اصلــی واقع در 
بخش 5 ثبت جنوب اصفهان تحت شــماره چاپی 554188 ج 96 و شــماره الکترونیکی 
139720302024011421 به نام خانم اشرف امانی به موجب رای شماره 13012 مورخ 
1396/11/21 هیات قانون تعیین تکلیف ثبت جنوب اصفهان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397/022670 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 35150 مورخ 1397/07/10 و رمز 
تصدیق 854953 به گواهی دفترخانه 58 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت آتش سوزی از بین رفته است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 

را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 279400 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )246 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/173 شــماره: 97/2027027307 - 97/8/5 چون آقای حجت اله یزدانی طبق وکالت 
مدنی از طرف امیر محمودزاده فرزند احمد  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 193 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 15200/254 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 659951 ســری ب در دفتر الکترونیک 541 صفحه 368 به نام 
نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری 
انجام نشده و طبق سند 13090-94/4/16 دفتر 378 اصفهان نزد بانک شهر در رهن 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 سند مالکیت و ســند 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 شــد. م الف: 279441 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )235 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/174 شــماره: 97/2027027308 - 97/8/5 چون آقای حجت اله یزدانی طبق وکالت 
مدنی از طرف امیر محمودزاده فرزند احمد  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 193 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 15200/253 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 659950 در دفتر الکترونیک 541 صفحه 365 به نام نامبرده سابقه  
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده 
و طبق ســند 167585-93/4/31 دفتر 15 اصفهان در رهن بانک ملی می باشد 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 سند مالکیت و ســند 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 شــد. م الف: 279440 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )235 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/175 شماره: 97/7/2027027305 - 97/8/5 چون آقای حجت اله یزدانی طبق وکالت 
مدنی از طرف امیر محمودزاده فرزند احمد  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 193 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 15200/257 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 659947  در دفتر الکترونیک 541 صفحه 377 به نام نامبرده سابقه  
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و 
طبق سند 167584-93/4/31 دفتر 15 اصفهان در رهن بانک ملی می باشد و وثیقه نمی 
باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت 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 سند مالکیت و ســند 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 شــد. م الف: 279435 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )237 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/176 شــماره: 97/2027027309 - 97/8/5 چون آقای امیر محمود زاده فرزند احمد 
نسبت به  ششــدانگ با تســلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده و به تایید دفتر 193 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت 
ششــدانگ آپارتمان پالک 15200/252 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
659949 سری ب در دفتر الکترونیک 541 صفحه 362 به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و طبق سند 
167585-93/4/31 دفتر 15 اصفهان نزد بانک ملی در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند 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 سند 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 279433 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )228 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/177  نظر به اینکه علی اکبر کریمی فرزند محمد علی  با تسلیم دو برگ استشهاد شهود 
شــماره 30358-97/7/30 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 116 اصفهان، مدعی مفقود 
 شدن یک جلد ســند مالکیت مربوط به ششــدانگ پالک 13134/2 تحت شماره چاپی
 0727587  ه 91 به شــماره ثبت 8953 مورد ثبت در صفحه 239 دفتر 61 امالک بخش 
5 ثبت اصفهان که به موجب ســند انتقال به شــماره 36605 مورخ 94/02/14 منجر به 
صدور سند بنام علی اکبر کریمی فرزند محمد علی گردیده شده و سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
اســتناد 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 تســلیم 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 شــد. م الف: 279228 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/178  آقای محمد حسن نوروزی درکانی داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسه 431/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسقلی نوروزی درکانی به شناسنامه 12 در تاریخ 94/9/9 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســین نوروزی درکانی، 
ش.ش 5، 2- محمد حسن نوروزی درکانی، ش.ش 1 ، 3- حیدر نوروزی درکانی، ش.ش 
1، 4- صفدر نوروزی، ش.ش 3، 5- ذبیح اله نوروزی، ش.ش 3 )پسران متوفی( 6- حلیمه 
نوروزی، ش.ش 3 )دختر متوفی( 7- جواهر صفری اذان آخاری فرزند عباسقلی، ش.ش 
523 )همسر متوفی(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
 م الف: 279230  شــعبه دوم حقوقي شــوراي حل اختالف چــادگان )159 کلمه،

2 کادر(    
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 مهاجم سابق بارسلونا 
راهی رئال مادرید می شود؟

رییس باشــگاه رئال مادرید عالقه شــدیدی 
به جذب مهاجم ۳۷ ساله 
ال ای گلکسی زالتان 
ابراهیمــووچ دارد 
و شنیده می شود 
حتــی دو طرف 
با هــم مذاکراتی 
داشــته اند.زالتان که 
مدتی در اللیگا و بارســلونا 
بازی کرده در همان زمان هم مورد توجه رئال 
مادرید بود، اما هیچ وقت به این تیم نرفت و حاال 
شنیده می شــود این بازیکن در ژانویه دوباره 
 MLS به اللیــگا برمی گردد.فصل جاری لیگ
آمریکا رو به پایان است و به همین دلیل زالتان 
قصد دارد به اروپا برگردد و فوتبال خود را ادامه 
 دهد و بعید نیســت مقصد بعــدی او مادرید

 باشد.

 جرارد پیکه
 از پنج 2010 تا پنج 2018

مدافع باتجربه بارســلونا بعد از 8 سال، شادی 
جنجالــی اش در ال کالســیکو را تکرار کرد.

رفــت  دیــدار  در 
بارســلونا و رئــال 
 مادریــد در فصل

 11-2010 بــود 
کــه بارســایی ها 
موفق شــدند با 5 
گل شــاگردان ژوزه 
مورینیو را شکســت بدهنــد. آن دیدار اولین 
حضور مورینیو روی نیمکت رئال بود. در دیدار 
دوباره رئال با بارسا،  بعد از زدن گل پنجم، پیکه 
عدد 5 را با دســت به سوی تماشاگران خودی 
نشان داد؛ تصویری که برای مدت ها به سوژه 
ثابت کری خوانی بارسایی ها برای طرفداران 
رئال تبدیل شــد.»پیکه« که بــه عنوان یک 
کاتاالنی متعصب، از هیچ تالشی برای عصبانی 
کردن رئالی ها دریغ نکرده، در دیدار اخیر هم 
 بعد از اینکه آرتورو ویدال توانست گل پنجم را 
 وارد دروازه تیبــو کورتوا کند، بــار دیگر آن 
 شــادی معــروف را بــه نمایش گذاشــت تا 
 بــه نوعــی آن حرکــت جنجالی را بــه روز 

کرده باشد.

بیداری دوباره غول طالیی بعد از خواب سه ساله

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 بازیکنان پرسپولیس
 پولدار می شوند

باشگاه پرسپولیس برای رسیدن به مرحله فینال 
به بازیکنان تیم وعده پاداش داد و با وجود اینکه 
سرخ پوشان به فینال رسیدند؛ اما هنوز مبلغی به 
حساب بازیکنان واریز نشده است.جعفر کاشانی، 
عضو هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس درباره 
پرداخت پاداش ها گفت: باشگاه در تالش است 
تا به وعده ها عمل کند. به دلیل شرایط اقتصادی 
امکان واریز پاداش ها به بازیکنان میسر نشد؛ اما 
قبل از دیدار با کاشــیمای ژاپن در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا مبالغی که قول داده شد، پرداخت 

می شود.

 »تبریز« میزبان بازی
 ایران - ترینیداد می شود؟

کی روش، بعد از بازی با بولیوی گفته بود تیم ملی 
برای همه مردم ایران است و نوبت آن رسیده تا در 
شهرستان ها هم به میدان برود. حاال احتمال دارد 
بازی 24 آبان تیم ملی مقابل ترینیداد و توباگو در 
شهر تبریز و در استادیوم یادگارم امام)ره( این شهر 
برگزار شــود. مارکار آقاجانیان و دیگر دستیاران 
کی روش در ســفر به تبریز ضمن بازدید از چمن 
اســتادیوم یادگار امام)ره( تبریز از استادیوم بنیان 
دیزل هم دیدن کردند. البته که اســتادیوم بنیان 
دیزل چمن بهتری به نســبت اســتادیوم یادگار 
امام)ره( دارد؛ اما مشکل اینجاست که اگر استقبال 
زیــادی از بازی تیم ملی شــود ظرفیت ســکوها 
نمی تواند پاسخگوی تماشــاگران باشد.دستیاران 
کی روش در ســفر به شــهر تبریز حتی از امکانات 
هتلی که قرار است تیم ملی در آن اردو بزند بازدید 
کردند که همه چیز بر اساس خواسته ها پیش رفت 
و در نهایت شهر تبریز برای میزبانی از تیم ملی تایید 
شد. البته استادیوم امام رضای شهر مشهد هم برای 
میزبانی از تیم ملی نامزد شده و قرار است دستیاران 
کی روش در روزهای آینده سفری هم به شهر مشهد 

داشته باشند.

 »فوالد« مقصد احتمالی
  گل محمدی

یحیی گل محمدی در حالی با حضــور در پدیده 
خداحافظی کرده که طبق برخی خبرها قرار نیست 
زمان زیادی از فضای لیــگ دور بماند و به زودی 
هدایت یک تیم دیگر را بر عهده می گیرد. شنیده ها 
حاکی از مذاکرات جدی یحیــی در روزهای اخیر 
برای سرمربیگری در فوالد خوزستان است. فوالد 
یکی از تیم های لیــگ هجدهم اســت که نتایج 
غیر منتظره ای گرفته و در بیــن تیم های نزدیک 
به ســقوط قرار دارد. مسئوالن باشــگاه فوالد در 
پایان هفته ششم در شرایطی که 8 امتیاز داشتند، 
سیروس پورموسوی را از سمت خود برکنار کردند. 
در همان مقطع گزینه های مختلفی مدنظر فوالد بود 
که شنیده می شد گل محمدی هم بین آنهاست؛ اما 
سرانجام تصمیم بر این شد که هدایت تیم به مربی 

تمرین دهنده و دستیار پورموسوی سپرده شود. 

افزایش ۷00 هزار یورویی 
قیمت علی قلی زاده

سایت آلمانی ترانسفرمارکت نوشت: جای تعجب 
است که علی قلی زاده، ملی پوش ایرانی که کمتر 
در طول فصل جاری ژوپیلر لیگ بلژیک برای تیم 
شــارلوا بازی کرده، قیمتش در 
سایت ترانســفر مارکت افزایش 
دو برابری یافته اســت. قلی زاده 

با قرارداد کــه 
800 هزار 
یورویی از تیم 
سایپا به تیم شارلوای 
بلژیک پیوسته بود هم اکنون دارای 

قیمت 1/5 میلیون یورو است.

در حاشیه

پیشخوان

شفر: یا تا آخر می جنگید یا 
روی نیمکت می نشینید

ارسالن مطهری پدیده چند فصل قبل نفت تهران بعد از دوران 
پرافت و خیزی کــه در لیگ برتر با پیراهن باشــگاه های پارس 
جنوبی، تراکتورسازی و ... پشت سر گذاشت در تصمیم عجیب 
ابتدای این فصل راهی عمان شــد تا فوتبالش را در این کشــور 

حاشیه خلیج فارس پیگیری کند.
اما این انتقال زیاد طول نکشــید چون ارســالن بعــد از دو ماه 
قراردادش را با عمانی ها فســخ و به ایران بازگشت تا این دفعه 

ســر از ذوب آهن در نصف جهان در بیاورد. بیــش از یک ماه از 
این انتقال و امضای قرارداد می گذشــت اما امیــد نمازی بنا به 
دالیلی اجازه اســتفاده از ارســالن مطهری را نداشت تا این که 
باشگاه اصفهانی با تالش فراوان  موفق به اخذ مجوز بازی خرید 

جدید خود شد.
با صــدور کارت بازی ارســالن مطهری بــرای ذوب آهن حاال 
این بازیکن می توانــد از این هفته بدون دغدغــه به خط حمله 

سبزپوشان نصف جهان اضافه شود بلکه با حضور او امید نمازی 
با مشکالت کمتری در راه گلزنی روبرو شود. با توجه به لغو بازی 
با پرســپولیس در هفته یازدهم به خاطر حضور سرخپوشان در 
فینال لیگ قهرمانان حاال ارسالن مطهری باید از هفته دوازدهم 
و جدال با تراکتورسازی در تبریز اســتارت رسمی خود را بزند، 
تقابلی که حساســیت های زیادی برای او مقابل تیم سابقش در 

پی خواهد داشت.

استارت ارسالن مطهری با ذوب آهن در تبریز

 از همان زمانی که نوسانات بازار ارزی اوضاع اقتصادی 
کشــور را تحت تاثیر خود قرار داد  این انتظار وجود 
داشت که در آینده خیلی نزدیک، این تغییرات ورزش 
قهرمانی کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد 
و در میدان های جهانی تیم های مختلف ورزشــی 
ایران  با مشکل روبه رو می شوند به طوری که سایه 
این تغییرات  خیلــی زود روی ورزش اول ایران خود 

را نشان داد.
 تیم ملــی کشــتی آزاد و فرنگی ایــران در جریان 
 رقابت هــای جــام جهانــی 2018 مجارســتان

 ضعیف ترین نتایج کشــور در دوران این رقابت ها را 
رقم زدند . در جریان این مســابقات تیم ملی کشتی 
آزاد بدون داشتن هیچ فینالیســتی و با کسب تنها 
دو مدال برنز در رده ششــم جهان قرار گرفت و تیم 
ملی کشتی فرنگی نیز تنها با کسب یک مدال برنز در 
جایگاه یازدهم دنیا ایستاد تا زنگ هشدار برای ورزش 

ایران به صدا در آید.
کسب نتایج ضعیف تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
ایران اگرچه واکنش های مختلفی را به دنبال داشت 
و برخی از کارشناسان این رشته ورزشی دالیل فنی 
را از دالیل اصلی این ناکامی بر شــمردند به طوری 
که بهروز یاری یکی از پیشکوســتان کشتی کشور 
در این رابطه گفت: »نداشــتن دانش فنی و امکانات 
علمی باعث فشار بی رویه در تمرینات می شود، اصل 
تخصصی تمرینــات در اردوی تیم ملی رعایت نمی 

شود. شما نگاه کنید علیرضا گودرزی در انتخابی تیم 
ملی اول شده؛ اما بعد که به اردوی تیم ملی می آید، 
حتی به کشــتی گیران ضعیف تر از خودش هم می 
بازد. مشکل فنی بزرگ در تمرینات تیم ملی کشتی 
این است که مربیان همه کشتی گیران را به یک شکل 
تمرین می دهند. باید این دانش وجود داشته باشد که 
برای هر کشتی گیر چه زمانی باید فشار تمرینات کم 
شود و چه زمانی زیاد« اما نمی توان از تاثیر مشکالت 
ارزی که برنامه های تدارکاتی کشــتی ایران را تحت 
الشعاع خود قرار داد به راحتی گذشت، مساله ای که 
در نامه رییس فدراسیون کشتی پس از کسب نتایج 

ضعیف کشتی گیران آزاد به رییس جمهور مورد اشاره 
قرارگرفت. رســول خادم در این نامه نوشت : شرایط 
معیشتی جامعه، زندگی شخصی و خانوادگی تک تک 
قهرمانان ملی، به ویژه قهرمانان رشته های المپیکی 
ورزش کشور، همچون کشتی، وزنه برداری و تکواندو 
را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است. به گونه ای 
که حتی در زمان برگزاری اردوهای ورزشی، نمی توان 
برخی از قهرمانان ملی پوش را، برای اســتراحتی دو 
سه روزه به جمع خانواده فرستاد. زیرا فقر و مشکالت 
معیشتی خانواده شان، شرایط روحی، روانی  و جسمی 
این عزیــزان را به هم می ریزد. با همه این مســائل، 

فدراسیون های ورزشــی چون کشتی، تیم های ملی 
خود را برای حضور در رقابت هــای بزرگ حهانی و 
مسابقه با رقبای تا دندان مسلح خود آماده می کنند. 
اما در شرایط موجود به دلیل گرانی ارز، بلیت و سایر 
هزینه های تدارکاتی، این آماده سازی، به هیچ وجه با 
حداقل تدارکات فنی الزم، برای حضور در مسابقات 

بزرگ بین المللی صورت نمی پذیرد.
رییس فدراسیون کشتی با اشاره به اهمیت برگزاری 
اردوهای تداکارتــی در ادامه این نامه آورده اســت: 
»کارشناسان فنی در امر ورزش به خوبی می دانند که 
به میدان فرستادن تیمهای ملی، آن هم در میادین 
جهانی، بدون حضور در مســابقات تدارکاتی)بویژه 
قهرمانانی  کــه به اصطالح نیاز بــه »میدان دیدن« 
دارند(، درست همانند به »میدان جنگ« فرستادن 
ســربازانی اســت که مشــق تیراندازی را فقط در 
»میــدان تیر« تمرین کرده باشــند. بدیهی اســت 
میزان اشتباهات چنین ســربازانی در میدان واقعی 
 جنگ، بسیار باالست.« بدون شــک مسائل ارزی و

 کمبود های مالی همان طور که تاثیر خود را بر کشتی 
ایران به جا گذاشت در آینده ای نزدیک بر روی سایر 
رشــته های ورزشــی تاثیر خود را خواهد گذاشت و 
مسئوالن کشور به خصوص با توجه به در پیش بودن 
مسابقات جام ملت های آسیا و انتظار باالی مردم برای 
قهرمانی در این رقابت ها باید به گوش باشند و راه حلی 
برای این مشکالت پیدا کند چرا که اگر راه کاری برای 
این موضوع اتخاذ نشــود باید منتظر نتایج تاسف بار 

ورزش ایران در رقابت های جهانی باشیم.

ناکامی های جدید در راه است؟
 وقتی نوسانات ارزی؛ روزهای تاریک ورزش اول کشور را رقم زد؛

 علی دایی: مثل خیلی ها 
الکی نمی گویم پرسپولیسی 

هستم

استقالل اولی نبود، آخری هم نبود؛
بیداری دوباره غول طالیی بعد از خواب سه ساله

شاید تا همین چند سال قبل شکست پرسپولیس و استقالل در استادیوم آزادی آن هم به دست سپاهان 
اتفاقی معمولی و قابل پیش بینی به حساب می آمد که هواداران سپاهان سال ها تجربه آن را داشتند؛ اما 
با شرایطی که در طول این سه فصل و بعد از قهرمانی ســپاهان در لیگ چهاردهم برای نماینده فوتبال 
اصفهان به وجود آمد بازهم دو قطب فوتبال تهران توانستند در مقابل سپاهان نتایج بهتری کسب کنند. 
به هر حال با آمدن امیر قلعه نویی و جذب بازیکنان جدید، سپاهان در این فصل چهره یک تیم مدعی را 
به خود گرفته که هواداران را هم به قهرمانی امیدوار کرده اســت و شکست استقالل آن هم در استادیوم 
آزادی یک نقطه عطف برای بیداری دوباره فوتبال ســپاهان در لیگ برتر بود. در فصلی که پدیده دست 
بردار صدر جدول نیســت و پرســپولیس هم با تیم نصف و نیمه خود تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش 
رفته، هیچ چیزی به اندازه شکست استقالل نمی توانست ترس از سپاهان را در دل دیگر مدعیان بیندازد 
که بازی منطقی و هماهنگ شــاگردان امیر قلعه نویی همین اتفاق را رقم زد تا ســپاهان بعد از شکست 
ذوب آهن، دومین بازی بزرگ فصل را از رقبای سنتی خود ببرد و به انتظار اثبات کیفیت در بازی مستقیم 
در مقابل پرسپولیس باشد.آن پنج هزار هوادار سپاهانی که عصر روز جمعه ،4 آبان ماه  در استادیوم آزادی 
حاضر شدند تا شاهد موفقیت تیم شان در مقابل استقالل باشــند در این فصل بیش از هر زمان دیگری 

به امیر قلعه نویی و سپاهان امیدوار هســتند تا غول طالیی پوش فوتبال 
آسیا بتواند دوباره به جمع مدعیان این قاره بازگردد. هوادارانی 

که در صحبت ها و انگیزه هایشان هم کامال مشخص است  
در این فصل روزهای دیگری را به نسبت دوران ویسی، 

استیماچ، کرانچار و ابراهیم زاده تجربه می کنند و در 
این 10 هفته سپری شــده از رقابت های لیگ برتر 
چهره دلنشینی از ســپاهان دیده اند که حتی برای 
پرسپولیس و استقالل در تهران هم یک خطر بالقوه 

به حساب می آید و شاگردان امیر قلعه نویی باشکست 
استقالل این موضوع را به اثبات رساندند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

)http://setadiran.ir(1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 یک شنبه مورخ 1397/08/13 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1397/08/27 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 در محل سالن جلسات اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )http://setadiran.ir( و در 
موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام 
فنی و اجرائی کشور

 4- صالحیت کلیه اشــخاص حقوقی می بایســت در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشــور
 )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
 5- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب تمرکز وجوه سپرده به شماره 

2174210212004 نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شــماره 94/158764 مورخ 

1394/07/31  سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار

مدت 
انجام 

کار)ماه(
مبنای برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

حداقل 
رتبه مورد 

نیاز

1

اجرای سازه های 
مکانیکی و بیولوژیکی 

حوضه آبخیز ابوزیدآباد 
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2009۷345۷000024

 شهرستان 
آران و 
بیدگل

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 9۷

 10/000/000/000500/000/000
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

2

اجرای خاکریز اول 
بخش سیالب جوزدان

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2009۷345۷000025

 شهرستان 
نجف آباد

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 9۷

 10/000/000/000500/000/000
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

نوبت اول

م الف:280067

 اســتنلی کی روش: به 
استوکس فکر نمی کنم

 نامه فدراسیون فوتبال به 
فیفا؛ چهار فینال استقالل باید 

باشه!

مشت های گره کرده دایی؛ 
هواداران فراموش نمی کنند

علی دایی و سایپا مقابل پرســپولیس یک امتیاز گرفتند؛ اما این یک امتیاز به قدری جنجال برانگیز شد که تا 
مدت ها در یاد می ماند. نه فقط دعواهای بازیکنان و مربیان دو تیم و تصاویر تلخ بازی که آنچه احتماال تا سال ها 

در خاطر هواداران پرسپولیس می ماند، مشت گره کرده علی دایی است.
دایی البته همیشه همین طور بوده. می گوید مربی حرفه ای دلش برای تیمش و موفقیت آن می تپد. او البته 
همین امسال باالخره بر سر پرونده ای جنجالی با قرمزها، به آنها رضایت داد تا از لیگ قهرمانان حذف نشوند 
و در انتقال مهدی ترابی به تیم محبوبش هم نهایت همکاری را داشت ولی دایی با پرسپولیس در مقام بازیکن 
هیچ گاه در صف اسطوره های شان نبوده و در مقام مربی هم اگرچه دو بار نایب قهرمان و قهرمان حذفی شده 

ولی برای شان قهرمانی لیگ نیاورده است و البته هواداران تیم از او روزهای ناکام هم کم ندیده اند.
آنچه دایی امروز را  به چالش می کشد نه گذشته دور و حتی نزدیک او که مشت های گره کرده اش است. اصال 
اگر حرفه ای رفتار کرده باشد هم آنچه از خاطر هواداران پرسپولیس به سختی می رود مشت هایی است که او 
گره کرده و به آسمان پرتاب کرد. چیزی که در فرهنگ هواداری اصال برایش تعریفی وجود ندارد و قابل هضم 
نیست و این هجمه شبکه های اجتماعی حاصل چنین باوری هستند. اتفاقی که سال هاست هواداران استقالل 

درباره امیر قلعه نویی فراموش نکرده اند.

سمیه مصور
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دفاتربازآفرینیبافتهایفرسودهتشکیلمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری: 
دفاتر بازآفرینی بافت های 

فرسوده تشکیل می شود
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهــان گفت: با 
توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد از منطقه ۱۳ را 
بافت فرسوده تشــکیل می دهد، به زودی دفاتر 
بازآفرینــی بافت های فرســوده در این منطقه 

تشکیل می شود.
محمد شــرفا اظهارکرد: منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان حدود ۱۲۰۰ هکتار مســاحت دارد که 
۸۸ هکتار آن فرسوده اســت.وی با بیان اینکه 
دفاتر بازآفرینــی بافت های فرســوده هنوز به 
لحاظ فیزیکی در این منطقه راه اندازی نشده، 
اما مقدمات تشکیل آن فراهم شده است، افزود: 
در حال حاضر یک نفر به عنوان رابط شهرداری با 
سازمان نوسازی در خصوص بافت های فرسوده 
منطقه معرفی و جلساتی نیز در سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری، معاونت عمرانی و امالک 
منطقه ۱۳ برای احصای پتانســیل های منطقه 

برگزار شده است.
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: در 
خصوص بلند مرتبه ســازی ایــن منطقه جزو 
مناطق فعال شهر اصفهان است و به رغم اینکه 
شرایط اقتصادی انگیزه ساخت و ساز را کاهش 
داده، خوشبختانه اوضاع ســاخت و ساز در این 
منطقه نســبت به سایر مناطق شــهر مطلوب 

بوده است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:
اهدای بیش از ۲ هزار جلد 

کتاب به کتابخانه زندان مرکزی
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه 
مدیریت جدید شــهری اصفهان توجه ویژه ای 
به رفع مشکالت و چالش های اجتماعی دارد، 
ایجاد فضــای فرهنگی در زنــدان اصفهان در 

دستور کار قرار گرفته است.
مرتضی رشــیدی افزود: با توجه بــه اینکه در 
حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر زندانی در زندان 
مرکزی اصفهان حضور دارند، مدیریت شهری 
اصفهان تصمیم گرفــت کتابخانه این زندان را 
تجهیز کند، از این دو بیش از دو هزار جلد کتاب 
با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، روان شناسی 

و رمان را به آن اهدا کرد.

مدیرکل تعزیرات استان خبر داد:
 کشف 57 فقره احتکار 
طی دو ماه در اصفهان

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در نوسانات اخیر بازار الزم بود سازمان 
تعزیرات حضور پررنگ تری داشــته باشد، بیان 
کرد: ســازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک 
پناهگاه و ملجا وظیفــه دارد هرگونه حقی که از 
مصرف کننده تضییع می شود با اقدامات سلبی 

مانع آن شود.
غالمرضا صالحی با بیان اینکه با 57 فقره احتکار 
در مرداد و شهریور ماه ســال جاری مقابله شده 
است، عنوان کرد: ۱۳ فقره اخفا و عدم عرضه کاال 
نیز انجام شــده که ارزش ریالی این کاالها 77۰ 
میلیارد تومان بوده است و این اقالم شامل آهن، 
میلگرد، الستیک کامیون، لوازم خانگی، حبوبات، 
برنج، پوشک، نخ و الیاف نخی بوده است.صالحی با 
بیان اینکه نیمی از پرونده ها منتهی به صدور حکم 
شــده و نیمی دیگر در حال تعیین تکلیف است، 
تصریح کــرد: روند عرضه این کاالها با ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت است .

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
زمین های گل نرگس 

آزادسازی می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مقدار زیادی از اراضی جنوب و نقاط دیگر شــهر 
اصفهان در اختیار ارتش است، اظهار کرد: ارتش 
برای آزادســازی برخی از اراضی برای توســعه 
شــهری از جمله بزرگراه شــهید اقارب پرست 
در جنوب شهر، ادامه شــهید همت که از اراضی 
ارتش عبور کــرد و حتی بزرگــراه های جنوب 
 شــهر از جمله شهید کشــوری همکاری خوبی 

داشته است.
فتح ا... معین با بیان اینکه آزادسازی زمین های 
گل نرگس نیز با همکاری ارتش صوررت می گیرد، 
اظهار کرد: امیر آذر افروز، ارشــد نظامی آجا در 
منطقه اصفهــان در این زمینــه آمادگی خود را 

اعالم کرده است.

سمیه مصور
ســیزدهمین نمایشگاه اســتانی کتاب در 
شرایطی از امروز تا پانزدهم آبان پس از سه 
سال وقفه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
استان اصفهان برپا می شود که برگزاری آن 
در سال های گذشته نتوانست آن چنان که 
باید توجه ناشــران و اهالی کتاب را به خود 
جلب کند و دستاورد فرهنگی خاصی برای 
شهروندان شهر گنبدهای فیروزه ای به دنبال 

نداشته است.
 برگزاری نمایشــگاه کتــاب یکی از مهــم ترین 
رویدادهای فرهنگی در کشــور  اســت تــا بتوان 
عالقه مندان کتــاب و کتاب خوانــی را در جریان 
آخرین تحوالت این عرصه جریان ســاز قرار داد، 
رویدادی که نخســتین دوره برگزاری آن در ایران 
به سال ۱۳66 و برپایی آن در نمایشگاه بین المللی 
تهران برمی گردد و بیش از ســی ســال پر فراز و 
نشیب را تاکنون پشت ســر گذاشته است .اهمیت 
برگزاری این رویداد فرهنگی در تبادل نظر و ارتباط 
بیشتر میان ناشران و کتاب فروشان و آگاهی بخشی 
مردم سبب شــد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 با قرار دادن ردیف بودجه ای با عنوان یارانه کتاب،

 استان های سراسر کشــور را ترغیب به برگزاری 
نمایشگاه استانی کتاب کند تا افراد عالقه مندی که 
به دلیل مسافت یا شرایط دیگر فرصت استفاده از 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را ندارند بتوانند 

از نمایشگاه کتاب بهره بگیرند. 
در همین راستا نمایشگاه استانی کتاب در اصفهان 

نیز از اواخر دهه 7۰ شــکل گرفت تا بتواند نقشی 
در بهبود فرهنگ جامعه برعهده بگیرد؛ اما برپایی 
نا منظم آن طی ســال های گذشــته باعث شد تا 
برگزاری این نمایشــگاه که قرار بود به محلی برای 
حمایت ناشران و کتاب فروشان تبدیل شود مورد 
اعتراض کتاب فروشــان شــهر قرار گیرد. فروش  
کتاب ها  توسط ناشران در این نمایشگاه ها برخالف 
سیر طبیعی برگزاری نمایشگاه کتاب در کشورهای 
پیشــرفته  که بیشــتر محل نمایش و تبادل آثار 
است تا فروش، ســبب شــد کتاب فروشان عمال  
از چرخــه توزیع کتاب خارج شــوند، از این رو این 
صنف که در این شــرایط ســخت اقتصادی عهده 

 دار بخشــی از بار فرهنگی جامعه هستند با انتشار
 بیانیه ای خواستار عدم برگزاری چنین نمایشگاهی 
در شهر شده اند در این بیانیه آمده است:  »در این 
اوضاع نابه هنجار اقتصــادی هیچ توجیه عقالنی و 
اخالقی وجود ندارد که برای خوشایند معدودی که 
منافع شان در برگزاری و حاشیه های پرسود اینگونه 
نمایشگاه هاســت اجازه دهیم کتاب فروشــانی که 
متصدیان تنفســگاه های فکری و معنوی این شهر 

هستند در زیر فشار اقتصادی خرد شوند«. 
به گفته این کتاب فروشان، ساختار فروشگاهی این 
نمایشگاه ، بزرگ ترین آســیب را به کتاب فروشی 
هــای کوچــک و محلی می زنــد. به  طــوری  که 

فروش کتاب فروشــان در ایام برگزاری نمایشــگاه 
و هفته های پس از آن به شــدت بی رونق می شــود 
چون مصرف کنندگان کتاب های موردنظرشــان را 
با تخفیف نمایشــگاه تهیه می کنند.در کنار کتاب 
فروشــان که از معترضان اصلی برگزاری نمایشگاه 
کتاب در اصفهان هستند ، شــهروندانی که از این 
نمایشــگاه طی سالیان گذشــته دیدن می کردند 
نیز  در صف معترضان قرار گرفته اند. به گفته یکی 
از شهروندان، در حالی که باید کتاب های جدید و 
خوب در عرصه نمایش قرار داده شود این نمایشگاه 
به عرصه فروش آثار دســت چندم ناشرانی تبدیل 
شــده اســت که تالش می کردند از این فرصت به 
دست آمده برای فروش کتاب های روی دست مانده 
اســتفاده کنند و تنها چیزی که در  این نمایشگاه 
دیده نمی شد آثار قابل ارزشی بود که عالقه مندان 
کتاب خوانی برای آنها به این نمایشگاه پا گذاشته 
بودند. با وجود تمام این اعتراضات سیزدهمین دوره 
نمایشگاه استانی کتاب از امروز به مدت یک هفته 
کار خود را در  اصفهان آغاز می کنــد تا بتواند این 
استان را از ردیف بودجه یارانه ای کتاب وزارت ارشاد 
برخوردار کند و دســتی بر اوضاع نه چندان خوب 
کتاب و مطالعه بکشــد. حاال باید به انتظار نشست 
و دید آیا این نماشــگاه که به گفته مدیر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  قرار است 
عالوه بر فــروش کتاب،  محل اجــرای برنامه های 
زیادی در راســتای کتاب خوانی باشــد، می تواند 
گام های موثری در دســتیابی به دســتاورد های 

فرهنگی بردارد یا نه؟

وقتیهمهمعترضاند

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در صدد هســتیم طیف افرادی 
که با سازمان ســرمایه گذاری آشنا شــده و تمایل به مشارکت 
دارند را متنوع و گســترده کرده و همچنین مســیر مشارکت بر 
اساس آورده ها را یک روند شفاف و براســاس دستورالعمل ها و 

آیین نامه های رایج کشور قرار دهیم.

شهرام رییسی با بیان اینکه ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
همواره ســعی کرده در قالب یک ساختار این مســیر را شفاف، 
تعریف و دنبال کند، افزود: هرپروژه ای که از ســوی سازمان ها، 
معاونت ها و مناطق ۱5 گانه شهرداری اصفهان در قالب مشارکت 
به سازمان سرمایه گذاری ارجاع می شود، در قالب مسیر فراخوان، 
اطالع رسانی شــفاف و دسترســی آزاد به اطالعات روی سایت 

سازمان بارگذاری خواهد شد.  مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: تمام فراخوان های 
پروژه ها از طریق رسانه های شــهرداری اصفهان بر اساس قانون 
منتشــر می شــود، بنابراین عالقه مندان به ســرمایه گذاری و 
مشارکت ها می توانند در رسانه های شهرداری اصفهان آگهی های 

این سازمان را مشاهده کنند.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری:
فرآیند مشارکت در سرمایه گذاری شفاف می شود

   به بهانه آغاز به کار سیزدهمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان؛

مفاد آراء
8/157  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای صــادره هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شــماره 139760302016000187 مورخ 97/05/10 مالکیت خانم زهرا 
کیانی خوزانی در ششدانگ قســمتی از یک درب باغ به مساحت 700/1 متر مربع پالک 
1376/1 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که بایستی با پالک 
1376 فرعی از یک اصلی تجمیع گردد خریداری با واسطه از لیال صغیر و قنبرعلی صغیر 

به قیومیت فاطمه قنبری
2- برابر رای شماره 139760302016000210 مورخ 97/06/05 مالکیت آقای علیرضا 
حاج ناصری در ششدانگ یک باب گلخانه به مســاحت ششدانگ 3467/78 متر مربع و 
یک باب ساختمان به مساحت 210/51 متر مربع مجزی از یکدیگر، مجزی شده از پالک 
35 اصلی واقع در روستای نسیم آباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مرتضی قلی 

صائبی.
3- برابر رای شــماره 139760302016000239 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اختر 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
4- برابر رای شماره 139760302016000240 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اقدس 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 مترمربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
5- برابر رای شماره 139760302016000241 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اشرف 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 مترمربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
6- برابر رای شماره 139760302016000242 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای حمید 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
7- برابر رای شماره 139760302016000243 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای حبیب 
اله ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
8- برابر رای شماره 139760302016000244 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای اسماعیل 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
9- برابر رای شماره 139760302016000245 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای غالمرضا 
مطلبی در پنج سهم مشاع از شصت ســهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت ششدانگ 
6641/22 مترمربع پــالک 2465 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشــهر بخش 12 ثبت 

اصفهان خریداری با واسطه از سکینه سادات حسینی اسفیدواجانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/9  
 م الف: 267327 ســید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران و کرون
ابالغ راي

8/134 کالسه پرونده:118/97 ،شماره دادنامه:1427 -97/07/21 ،مرجع رسیدگي:شعبه 
سوم شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: ابوالفضل فخاري فرزند عزیزاله ، به نشاني: 
اسفریز کوچه شهید علي اصغر فخاري ؛ خواندگان: 1-امیراله سلیماني 2-حسین سلیماني 
نشاني: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طي تشــریفات قانوني و اخذ نظریه مشــورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور راي مي نماید. راي قاضي شــورا: در خصوص 
دعوي آقاي ابوالفضل فخاري فرزند عزیزاله علیه آقاي 1-امیراله ســلیماني 2-حسین 
ســلیماني به خواســته مطالبه مبلغ دوازده میلیون )12/000/000( ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 05926669 مورخ 91/08/15 به انضمام خسارت دادرسي و تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه 
وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن 
دارد و اینکه از ناحیه خواندگان دلیلي که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با 
استصحاب دین دعوي خواهان ثابت تشخیص مي گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسي دادگاه 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بــه محکومیت خواندگان به پرداخت تضامني 
مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/150/000 ریال بابت 
خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
 کامل دین بر مبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در حق خواهان صادر و اعالم 
مي گردد.این راي غیابي اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این 
 شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهاي عمومي خمیني شهر است. 
م الف: 275936  مصطفي زیبائي فر قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان 

خمیني شهر )321 کلمه، 3 کادر( 
مزایده 

8/158 اجرای احکام شــعبه نهم کیفری دادگســتری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده 284/97 ش/9 جلســه مزایده ای مورخ 97/8/27 روز یکشنبه ساعت 10 
الی 11 برگزار نماید موضوع مزایده عبارتســت از فروش 10/85 حبه مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 452/118 بخش 16 ثبتی اصفهان مالکیــت آقای امیررضا کدخدایی فرزند 
شکراله به نشانی خانه اصفهان خیابان نوبهار، ک میخک بن بست کدخدایی پ 189 فعال 
ســاکن زندان مرکزی اصفهان شــکایت آقای ناصر قانعیان فرزند اکبر به نشانی خ امام 
خمینی خیابان خلیفه سلطانی کوچه 11 بن بست نســیم و نادعلی پناهی فرزند امیرقلی 
به نشانی لردگان خان میرزا روســتای کالموئی، ضمنا میزان طلب آقای ناصر قانعیان به 
مبلغ 750/000/000 ریال و طلب آقای نادعلی بنا بر مبلغ 175/000/000 ریال می باشد 
مشــخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشــد. اصفهان، شاپور جدید، 
خیابان قائم مقام جنوبی، مقابل خیابان باباگلی، به کدپستی 8190974145 بازدید بعمل 
آمده و نتیجه معاینات و مشاهدات و استماع مستندات در پاسخ دستور آن مقام محترم به 
شرح ذیل اعالم می گردد. مشخصات محل مورد نظر: پالک ثبتی 452/1118 بخش 16 
اصفهان مجزا شــده از باقی مانده قریه دهنو پالک 452 اصلی به مالکیت آقای امیررضا 
کدخدایی به موجب ســند انتقال 12939 به تاریخ 96/7/12 دفتــر 233 اصفهان مقدار 
1/150 حبه مشــاع از 12 حبه مشاع از 12 حبه مشــاع از 4 دانگ مشاع از شش دانگ به 

مســاحت عرصه حدود 2850 مترمربع و اعیانی حدود 300 متر مربع  با قدمت باالی 30 
سال که بخشی از قسمت اعیانی به صورت 7 باب مغازه و یک باب دفتر گاراژ می باشد که 
در بر خیابان قائم مقام واقع شده اســت و مابقی مساحت اعیانی به صورت انباری با دیوار 
بلوکی و سرویس بهداشتی است. مغازه ها دارای اسکلت فلزی با ستون های قوطی شکل 
و سقف تیرآهن و طاق ضربی و گچ کاری با دیوارهای جدا کننده می باشد. بخش عرصه با 
دیوارکشی به ارتفاع 2/2 متر با مصالح آجر فشاری و مالت شن و آهک محصور شده است. 
نیمی از مغازه ها بازسازی شده و مابقی احتیاج به تعمیرات دارد. ساختمان دارای اشتراکات 
آب شهری و برق ســه فاز و برق تک فاز و تلفن می باشد با توجه به توضیحات مندرج در 
مطالب فوق و با در نظر گرفتن جمیع مشخصات از جمله موقعیت محل و کاربری، مساحت، 
ابعاد، مشخصات سازه و مصالح مصرفی و امتیازات آب و برق و تلفن و کلیه عوامل موثر در 
ارزیابی و همچنین زمان ساخت، ارزش اعیانی و عرصه و حیاط سازی، جمعًا به احتساب 
شش دانگ به مبلغ 34/500/000/000 ریال )سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان( 
که ارزش یک دانگ آن به مبلغ 5/750/000/000 ریــال ) پانصد و هفتاد و پنج میلیون 
تومان( تعیین می گردد. ضمنا محل دارای مستاجرین حسب گزارش کالنتری میباشد که 
هیچگونه قراردادی از ناحیه مستاجرین ارائه نگردیده است که نحوه تصرفات محل بدین 
شرح می باشــد 1- مغازه تودوزی در بیرون گاراژ مستاجر سید مجتبی حسینی که حدود 
5 سال مستاجر محل می باشــد با 100/000/000 ریال رهن و 6/500/000 ریال بابت 
ماهیانه اجاره 2- مغازه کولر و بخاری مستاجر رامین شیرزاد 2/5 سال است مستاجر بوده و 
با مبلغ 100/000/000 ریال رهن ماهیانه 6/500/000 ریال ماهیانه اجاره 3- اگزوز سازی 
جالل ذوالفقاری حدود یک سال است با 100/000/000 ریال رهن ماهیانه 6/000/000 
ریال اجاره ماهیانه 4- صافکاری داخل گاراژ علی هاشــمی مدت 2 سال است مستاجر با 
رهن 50/000/000 ریــال و ماهیانه 1/200/000 تومان، مغازه کپســول گازی فروش 
قدیرعلی عظیمی مدت سه سال است مســتاجر با رهن 100/000/000 ریال و ماهیانه 
6/000/000 ریال که مستاجرین از ارائه قراردادهای اجاره استنکاف نموده اند مزایده از 
قیمت کارشناس را نقدا همراه داشته باشــند با این خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده 
ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند مزایده در ســاختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان شــهید نیکبخت طبقــه همکف اتاق 030 برگــزار می گردد.  
 م الف:277456 اجرای احکام شعبه نهم کیفری دادگســتری اصفهان )638 کلمه،

 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/159 شــماره صادره : 1397/42/529247-1397/8/5 نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 2505 مورخ 1397/05/04 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/4108 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرحیم حدیدی فرزند ابراهیم در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک با استناد ماده 
13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/09/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 278886 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)152 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/160 شماره صادره: 1397/42/528482- 1397/8/1 نظر به اینکه سند مالکیت بیست 
و شش حبه و سی و یک صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 
463 فرعی از 15261 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 287512 در صفحه 22 
دفتر امالک جلد 1527 به نام مینو اسماعیل زاده فرزند حسن تحت شماره چاپی مسلسل 
036434 ب/94 به موجب سند انتقال اجرایی شماره 12251 مورخ 94/12/25 دفترخانه 
316 اصفهان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت و پس از آن نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 139721702024023590 مورخ 97/7/17 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9331 مورخ 97/7/15 به گواهی دفترخانه 

244 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  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: 278720 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )264 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/169  خواهان علیرضا مظاهری دادخواســتی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر 
استرداد یکدستگاه موتور ، استرداد یکدستگاه کمپرســور هوا ، استرداد یکدستگاه موتور 
دینام به انضمام خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی تاخیر تادیه و کارشناسی به طرفیت 
خوانده مهدی عبدالغالمی به شورای حل اختالف شــعبه اول شهرستان تیران و کرون 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 724/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 
97/9/12 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
 آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط 
یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:279166 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف تیران )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

8/146 شماره دادنامه: 9709976803801071 شماره پرونده: 9709986803800115 
شماره بایگاني شــعبه: 970115  خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگي آقاي علیرضا 
 زماني با وکالت خانم زهرا ســعادت فرزند اسماعیل به نشــاني اصفهان خ حکیم نظامي 
خ شهید قندي )مهرداد سابق( ساختمان کیمیا ط 2 واحد 4، خواندگان: 1- آقاي محمود 
اسماعیلي فرزند محمد 2- آقاي نادعلي مرادي ورنامخواستي فرزند احمد به نشاني استان 
اصفهان شهرستان اصفهان خوراسگان خ شریعتي خ معراج کوچه مهرگان پالک 6 کدملي 
1284041141 کدپستي 8157166435 ،  خواسته: مطالبه وجه چک، راي قاضي شورا: 
در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد به نمایندگي آقاي علیرضا زماني با وکالت خانم 
زهرا سعادت به طرفیت 1- آقاي محمود اسماعیلي 2- آقاي نادعلي مرادي ورنامخواستي 
به خواسته مطالبه مبلغ 78/800/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره هاي 187601-

1395/09/30 به عهده بانک کشاورزي به انضمام مطالبه هزینه دادرسي و خسارت تاخیر 
تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده / 
خواندگان با ابالغ قانوني، وقت و انتظار کافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي بعمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مي کند علي هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســي مدني و مواد 249 و 307 
و 309 و 310 و 315 قانــون تجارت حکم بر محکومیت تضامنــي خوانده/ خواندگان به 
پرداخت مبلغ 78/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/122/000 ریال بعنوان خسارات 
دادرسي به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ فوق لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مي گردد. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین 
شورا و ظرف 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي اصفهان خواهد 
 بود. م الف: 271631 شعبه 38 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )313 کلمه، 

3 کادر(
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 خداوند ، وارد شدن به بهشت را بر جسمی که با 

حرام تغذيه شده ، حرام )ممنوع( کرده است .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 با در نظر گرفتن اینکه نمی شود بچه ای را در غار و به دور از وسایلی 
مثل تلویزیون و موبایل بزرگ کرد، به این نتیجه می رســیم که 
طبق عقیده بسیاری از روان شناسان، تماشای کارتون و انیمیشن 
برای کودکان مثل یک تیغ دو لبه است. کارتون ها به طور مستقیم 
روی ذهن و ذات بچه ها تاثیر می گذارند که این تاثیر هم مثبت 
است و هم منفی. برای ما به عنوان والدین ضروری است که نظارت 
درستی روی کارتون هایی که بچه ها نگاه می کنند، داشته باشیم.

 تحقیقات می گویند کودکان از ابتدا  عالقه کوتاه مدتی به تلویزیون 
پیدا می کنند که بعدها می تواند روی وضعیت روان شناسی آنها 
تاثیر بگذارد. آنها برای اینکــه نمی توانند بین  فانتزی و واقعیت 

تفاوت قائل بشوند، باور می کنند که این تصاویر واقعی هستند.
مغز بچه ها ظرفیت خیلی بزرگی برای ذخیره هر چیزی که تجربه 
می کنند، دارد. حتی آن چیزهایی که از طریق تماشای تلویزیون 
به دســت می آورند،یعنی این قابلیت را دارند هر تصویری را در 
ذهن شــان ذخیره کنند، البته همه این تصاویر در بلندمدت در 
ذهن شان باقی نمی ماند، اما تاثیرش در رفتار و گفتارشان خودش 
را نشــان می دهد. طبق تحقیقات آکادمی آمریکایی پزشــکی 
کودکان و بزرگساالن، کودکانی که نمایش هایی را نگاه می کنند 
که خشونت در آنها خیلی واقعی است، مرتب آن صحنه ها را تکرار 
می کنند یا دیگر تنبیه شدن را نمی پذیرند، درواقع آنها از چیزی 
که می بینند تقلید می کنند. مغــز و بینایی بچه ها معموال تحت 
تاثیر سرعت صحنه هایی که می بینند قرار می گیرد، این وضعیت 
می تواند بچه ها را دچار یک حملــه ناگهانی هم بکند. این حمله 
مربوط به یک اختالل ناگهانی در عملکرد مغز شده و باعث می شود 
حتی فرد دچار تشنج شود. بچه هایی که زیاد کارتون های خشن 
تماشا می کنند، این تمایل را از خودشان بروز می دهند که در برابر 
درد کمتر حساس باشند و به همین خاطر آسیب می بینند.طبق 
تحقیقات دانشگاه »بلینگ گرین استیت« تاثیر ثابت شده روی 
 مغز بچه هایی که زیاد کارتون تماشا می کنند، تاثیر روی بینایی

 است. 

وقتی کارتون ها روی کودکان تاثیر می گذارند

نعیمه  موحد

عکس روز

دوخط کتاب

بــه همــان صــورت خود 
ضبــط کنــد، مثــل بــوی 
وقــت  هــر  کــه  عطــر 
 انســان آرزو کــرد بردارد

 و ببوید.

»ربه کا«

دســتگاهی بــه نام 
»خاطره ضبط کن«

ای کاش دانشــمندان و 
مخترعیــن می توانســتند 
بســازند  دســتگاهی 
کــه خاطــرات شــیرین 
زندگانــی انســان را عینــا 

مدرســه ای در تایلند در طبیعت بنا شده که از ســاقه های درخت بامبو 
برای ساخت آن بهره گرفته شــده است. در این مدرســه بین المللی به 
دانش آموزان یاد داده می شود تا به طبیعت احترام بگذارند. دانش آموزان 
می توانند در حیاط مدرسه از سازه هایی که با ساقه های درخت بامبو درست 
شده برای استراحت و بازی اســتفاده کنند. یکی از این سازه ها یک سالن 
ورزشی به مساحت ۷۶۲ متر مربع اســت که در فضایی باز بنا شده است. 
عالوه بر آن، در این ســالن تهویه هوا به خوبی صورت می گیرد و سالن نور 

زیادی را دریافت می کند.

مدرسه ای متفاوت از جنس بامبو

»مایک هیند« نام یکی از معروف ترین مربیان ورزش در انگلیس است. او به 
تازگی پسری ۲۷ ساله را که با وزن ۲54 کیلوگرم دچار چاقی مفرط بوده، 
برای کاهش وزن در یک سال زیر نظر گرفته است. »دیبسی« به دلیل اضافه 
وزن دچار مشکالت قلبی شده و پزشــکان به او گفته اند اگر رژیم نگیرد تا 
قبل از 30 سالگی می میرد. مربی دلسوز هم برای این که هیچ کسی او را 
در رستوران و کافی شاپ راه ندهد، پوسترهایی از عکس او تهیه و در تمام 
رستوران های شهر نصب کرده اســت. او از همه خواسته که این مرد را به 

رستوران شان راه ندهند؛ چرا که با خطر مرگ همراه است.

مربی دلسوزتر از مادر!

همانند خود کشور چین، شمشیر چینی نیز قدمتی طوالنی و غنی دارد. اولین 
شمشیر چینی مربوط به دوران قبل از پارینه سنگی است و از سنگ ساخته 
شده است. در اواسط قرن سوم میالدی، شمشیرهای برنزی در بین چینی ها 
بسیار محبوب شد و کم کم شمشیرهایی از آهن و استیل نیز به وجود آمد.

شمشیر »جیان« نوعی از شمشیر چینی است که از دو طرف دارای تیغه  بوده 
و بسیار نیز برنده است. از ســال ۲54 میالدی به بعد، چینی ها به علت تاثیر 

کونگ فوی چینی به ساخت شمشیرهای کوچک تر روی آوردند . 

شمشیر چینی، سالحی به قدمت سه هزار سال

 حال ناخوش
  حجره های هنری 

در میدان نصف جهان

صدای چکش هــا دیگر زیر 
بازارچه ها نمی پیچید، اینجا 
کنار گنبدهای فیروزه ای در 
شهری که آوازه هنرش گوش 
فلک را هم کر می کند دستان 
شــوقی  دیگر  هنرمندان 
برای کار ندارند؛ عمرشــان 
را در همین بازارچه ها و پای 
حجره ها گذاشتند تا صنایعی 
را زنده نگه دارند که اینک 

رونق گذشته را ندارد. 

نوجوانان اصفهانی در نخستین نشست گفت وگوی بین نسلی با حضور یکی از چهره های سیاسی استان، 
سواالت صریحی از او پرسیدند.

عصر یک روز پاییزی نزدیک به 50 نوجوان دختر و پســر دور تا دور سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی 
مطبوعاتی اصفهان نشسته  و منتظر »حیدر قاســمی« مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 

کشوری استانداری اصفهان هستند.
 بهانه این گردهمایی، نخستین نشست گفت وگوی بین نسلی است که به همت خانه نوجوان 
و کمیته فرهنگ رسانه وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان برپا شده و قرار است در نشست هایی ادامه دار میزبان گفت وگوی بدون واسطه 

مدیران و نوجوانان اصفهانی باشد.
تمام دست اندرکاران برگزاری این نشســت و مجریان آن نوجوانان بودند و این موضوع نوید 

برگزاری یک نشست متفاوت را می داد.
حیدر قاســمی، متولد 1343 و دارای مدرک کارشناســی علوم اجتماعی از دانشــگاه 
اصفهان و کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی از دانشگاه آزاد، کارشناس دفتر سیاسی 
استانداری در اواخر دهه ۶0، معاون سابق فرماندار اصفهان، فرماندار سابق شهرستان 
تیران و کرون، شهردار سابق خوراسگان، مدیرکل اداری مالی استانداری اصفهان 
از سال 9۲ تا 9۶ و معاون سابق خدمات شهری شهرداری اصفهان، صحبت های 
خود را با سخنانی درباره ضرورت گفت وگوی بین نسلی و آداب آن آغاز کرد.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان 
اظهار داشت: شرایط زمانه و سرعت پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات و 
اطالع رسانی ضرروت گفت وگو از جمله گفت وگوی بین نسلی را 

افزایش داده است.
وی با بیان اینکه نســل جدید بیشتر از نسل قبلی آمادگی 
این گفت وگو را دارد، افزود: مرحله نخســت گفت وگو 
این است که به آن اعتقاد و باور داشته باشیم. گاهی 
تنها شعار گفت وگو ســر می دهیم و در عمل، 
این گفت وگو به درستی شکل نمی گیرد. 
همچنین باید آداب گفت وگو را رعایت 
کرده و منطق بهتر را در گفت وگو 
بپذیریــم و آن را عملیاتی 

کنیم.
قاسمی در پاسخ 
بــه اینکه 

آیا تا به حال بین دوراهی خواست مردم و خواســت مقام مافوق خود قرار گرفته است، گفت: یکی از 
آسیب های مدیریتی این اســت که پیش از فکر کردن عمل می کنیم و پس از اقدام، فکر می کنیم که 
البته بخشی از آن طبیعی است. البته من در عرصه مدیریت پله به پله باال رفتم و اگر هر کس در جایگاه 

خود قرار گیرد و شایسته ساالری برقرار شود، مشکالت کمتر می شود. 
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان ادامه داد: خوشبختانه کمتر با 
مدیرانی مواجه شدم که سلیقه شخصی را بر منافع مردم ترجیح می دادند. البته این تشخیص مصلحت 
نیز نسبی است و تالش کردم اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتم، سراغ گفت وگو بروم. طبق قانون، اگر 
مافوق دستور خالفی داد باید در ذیل آن استناد قانونی را مطرح کنی و اگر مقام مافوق اصرار بر انجام 
این دستور خالف قانون داد، باید دستور را انجام دهی و مسئولیت از دوش تو برداشته می شود. در این 
موارد سراغ گفت وگو رفته ام و تالش کردم به درک مشترک و اقدام توافقی برسم و ممکن است در برخی 

مواقع نیز دستور مافوق را اجرا کرده باشم.
وی درباره بحران آب و خشکســالی در اســتان تصریح کرد: فالت مرکزی ایران در وضعیت خشک و 
نیمه خشک قرار گرفته و شرایط گذشــته به هیچ وجه دیگر تکرار نمی شود و اقلیم تغییر کرده است. 
متاسفانه در کشاورزی، آبیاری هنوز با روش های قدیمی انجام می شود و بارگذاری های جدید و تاخیر 

در افتتاح طرح ها نیز مزید بر علت شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا پس از مدت کوتاهی از مسئولیت قبلی خود، آن را رها کرد و به استانداری 
بازگشت و تکلیف قول هایی که به مردم داده بود چه می شود، افزود: در نیمه دوم سال 9۶ از استانداری 
به شهرداری اصفهان مامور شدم. کارمند رسمی دولت تابع چارچوب خاصی است و مردادماه امسال 
این سیستم به ماموریت من در شهرداری اصفهان پایان داد و من نیز باید از قانون تبعیت می کردم و 

به استانداری بازگشتم. اگر از این دستور استنکاف می کردم، از قانون سرپیچی کرده بودم.
چگونگی ورود نوجوانان به عرصه های سیاســی و اجتماعی، ناامیدی نوجوانان و جوانان از 
آینده و باال رفتن آمار مهاجرت از کشــور، چرایی جابه جایی مکرر مدیران در دستگاه های 
مختلف، موانع رسیدن به موفقیت و اینکه اگر به دوران نوجوانی برگردد چه کارهایی را انجام 

می دهد و یا انجام نمی دهد از دیگر پرسش هایی بود که از »حیدر قاسمی« پرسیده شد.
تذکرهای مجری نوجوان برنامه برای مدیریت زمان در پاسخگویی 
و پرهیز از کلی گویی، درخواســت شــرکت کنندگان از میهمان 
برنامه برای پاســخگویی با صراحت بیشــتر و اینکــه از برخی 
پاسخ های او قانع نشده اند و شکل گرفتن مباحثه های دونفره بین 
نوجوانان و میهمان، از نکات جالب این نشست بود و حیدر قاسمی 

نیز تالش می کرد این نکات را در پاسخگویی رعایت کند.
مدیر خانه نوجوان شــهرداری اصفهان در مورد اهداف برگزاری 
سلسله نشست های گفت وگوی بین نســلی اظهار داشت: امروزه 

نیاز واقعی برای بقا و توســعه انسانی و روابط این اســت که بدانیم تفکر یک 
نسل نسبت به نســل قبل از خود در چه رتبه ای قرار دارد. نسل جدید چرا باید 

 از تفکرات نســل خود تبعیت کند، آیا باید این کار را انجام دهد یا دســت به تغییر
 بزند؟

»نیــره وکیلی زاده« افــزود: در این بیــن، گفت وگو می تواند نقش ســازنده ای داشــته 
باشــد تا همــه چیز از زبــان افــراد موفق نســل های قبــل به نســل های بعــدی انتقال 

داده شــود و نوجوانان که نسلی آینده ســاز هســتند، خودشــان تصمیم بگیرند که کدام راه 
 خوب بــوده و آن را ادامــه دهند و یا کــدام راه باید دســتخوش تغییــر و تحول و یــا اصالح قرا

ر گیرد. 
وی ادامه داد: گفت وگوی بین نســلی در اصل زمینه ای برای انتقال تجربیات شیرین و تجربیات تلخ 

است.

 به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان صورت گرفت؛

گفت وگوی بین نسلی با حضور یکی از چهره های سیاسی استان
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