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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید های زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذی صالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/15

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/07/04

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

126/000/000جاریخرید 4 دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضالب جنوب97-3-133/4

125/000/000جاریخرید یک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان97-3-138/4

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 97/3-137/2
2/230/000/000جاری600 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان

97-3-175
خرید کنتورهای قطر 3/4 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی 

)C معادل کالس( R= 160 جت نیمه خشک
1/100/000/000جاری

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 97-3-178
1/470/000/000جاریمیلیمتر جهت منطقه شاهین شهر و میمه

دیروز ) به وقت آمریکا( و دیشــب )به وقت ایران( 
هفتاد و سومین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک شــاهد یک دوئل نطقی جانانه 
میان روســای جمهور ایران و آمریکا بــود. ابتدا 
»ترامپ« پشــت تریبون قرار گرفت. ســاعت 10 
صبح به وقــت آمریکا و 18:30 به وقــت تهران ... 
نطق ترامــپ از همان ابتدا با حاشــیه های جالب 
 و بامــزه ای روبرو شــد. مثال وقتی مدعی شــد 
موفقیت ها و دســتاوردهای دوســاله او در دولت 
آمریکا، بیش از همه روســای جمهور دیگر ایاالت 
متحده بوده، حضار با صدای بلند خندیدند. ترامپ 
اعتراف کرد که انتظار چنین واکنشی را نداشته و 
حاال آقای پرزیدنت شــاید تا همیشه در خاطرش 
بماند که او تنهــا رییس جمهور ایــاالت متحده 
است که مورد تحقیر و تمســخر حضار در مجمع 
 عمومی سازمان ملل قرار گرفته و با صدای بلند به

 دروغ هایش خندیده اند. به دروغ هایی مثل اینکه 
گفت آمریکا هیچ وقت به هیچ کشوری نمی گوید 
چکار بکند یا نکند . یا وقتی مدعی شــد با کمک 
برخی کشــورهای دیگر داعش را از سوریه بیرون 
کرده اند و یادش نبود اشاره کند که زمانی خواهان 
برکناری »بشار اسد« از قدرت بود. ترامپ دیشب 
از »ایران« هم گفت. بخشی از نطق او به ادعاهای 
تکراری علیه ایران اختصاص داشت. مدعی شد که 
ایرانی ها می خواهند با موشک های هسته ای خود 
به کشــورهای دیگر حمله کنند! از تمایل ایران به 
مذاکره حرف زد و گفت که فروش نفت آنها}ایران{ 
را کم خواهیم کرد . از کشورهای دیگر خواست تا در 
منزوی کردن ایران به آمریکا کمک کنند و مدعی 
 شد ایران آشوب را در فراتر از خاورمیانه گسترش

 می دهد.
حدود ســه ســاعت و نیم بعد، نوبت به »حســن 
روحانی« رسید تا نطق خود را در سازمان ملل آغاز 

کند. نطقی که جوابی کوبنــده به گزافه گویی ها و 
ادعاهای همتای آمریکایی اش محسوب می شد. این 
بار هیچکس به سخنان رییس جمهور ایران نخندید. 
روحانی گفت: »آمریکا فکر می کند چون زور دارد، 
حق هم دارد. هیچ ملتــی را نمی توان با زور به پای 
مذاکره آورد.« و ســخنان او شاه بیت های دیگری 
هم داشت . او خطاب به آمریکا گفت: گفت و گو را از 
همین جا آغاز می کنم؛ برای گفتگو نیاز به گرفتن 
عکس های دو نفره نیســت. سخن ما روشن است؛ 

تعهد در برابر تعهد، گام در برابر گام . با چه معیاری 
می توان با دولت بدعهد آمریــکا، گفتگو کرد. هر 

گفتگویی باید در چارچوب برجام باشد.
رییس جمهور کشورمان تاکید کرد دولت آمریکا 
پنهان نمی کند که در پــی براندازی همان دولتی 
اســت که خواســتار گفتگو با آن اســت . دولت 
آمریکا دولتی اســت که هنوز به دولت بودن خود 
 واقف نیســت و عهد و پیمان ســلف خود را نقض

 می کند.

دیروز)دیشب( ترامپ حتی اوپک را هم تهدید کرد و 
گفت که این نهاد بین المللی می خواهد کشورهای 
دنیا را تیغ بزند! روحانی هم یادآور شــد که دولت 
آمریکا مــی خواهد همه نهادهای بیــن المللی را 

ساقط کند. 
روحانی که در ایران و از ســوی برخــی مخالفان 
مذاکره با آمریکا، برای انجام هرگونه دیدار تصادفی 
یا غیرتصادفی بــا آمریکایی ها تحت فشــار قرار 
گرفتــه و از آن منع شــده بود، در ســازمان ملل 
گفت که هر مذاکــره ای را می شــود از همان جا 
که قطع شــده، شــروع کرد و تاکید کرد : »ما هم 
معتقدیم در نهایت شــاید راه بهتــری جز گفتگو 
 وجــود نداشــته باشــد، امــا گفتگو دو ســویه 

است.«
و سخن روشــن روحانی در نهایت این بود: » تعهد 
در برابر تعهد، تهدید در برابر تهدید ، نقض در برابر 
نقض« و در یک کالم : »نه جنــگ ، نه تحریم. نه 
تهدید نه زورگویی؛ فقط وفای بــه عهد و عمل به 

قانون.«
رییس جمهور سخنرانی خود را با این جمله پایان 
داد: »جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت اگر 

صلح هدف و آرمان شماست.«
در پایان ســخنرانی رییس جمهور ایران، صدای 
تشــویق حضار بــود که بلنــد شــد. دالر به 17 
هزارتومان رسیده بود) بعد از ســخنرانی ترامپ( 
و توییت 4 ســال قبل رییس جمهور آمریکا دست 
به دســت در شــبکه های اجتماعی می چرخید؛ 
همان توییتی که در آن، ترامــپ درانتقاد از اوباما 
گفته بود: »رییس جمهوری نمی خواهیم که مایه 
خنده همه جهان باشــد« و همین عاقبت شــاید 
در انتظــار »نتانیاهو« هم باشــد. آقای نخســت 
وزیر رژیم کودک کش وعده داده که با »اســناد و 
 اطالعات جالب و شــگفت انگیز« به سازمان ملل 
می رود. البد باز هم برایمان نقاشــی و آهن پاره به 

همراه آورده است!!

موافقان و مخالفان طرح چه می گویند؟

تکلیف فالورجان، لنجان و 
مبارکه چه می شود؟

بازچرخانی آب، دخالت در 
اکوسیستم زاینده رود است

طرح گردش آب در زاینده رود 
به نفع مردم است

            مخالفان متوجه اهمیت طرح 
نشده اند

  اجرای عملیات طرح پیشنهادی استاندار اصفهان برای 
52 کیلومتر لوله گذاری در رودخانه زاینده رود لغو شد؛

اجرا به قید شرط!

7

شهر برخورداری که در طول تاریخ مورد طمع قرار گرفته است؛ 

علیه اصفهان!
ویژه )تاریخ(

4

فتح اصفهان در زمان سلجوقیان 

نبرد سمیرم

نبردهای اصفهان در زمان صفوی

 نه جنگ ، نه تحریم 

 روحانی با یک سخنرانی بی سابقه در سازمان ملل
پاسخ گستاخی های چندوقت اخیر رییس جمهور آمریکا را داد

به میز مذاکره ای که خودتان برهم زدید، بازگردید

سمیه پارسادوست
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بررسی الیحه پر ســر و صدای FATF بار دیگر به 
مجلس رفت تا با بررســی دوبــاره در صحن علنی 
تعیین تکلیف شــود. در حالی که به علت مخالفت 
های شدید، وقفه ای دو ماهه در اجرای این  الیحه 
ایجاد شــد؛ اما هنوز هم صف موافقــان و مخالفان 
این الیحــه رودرروی هم در مجلس ایســتاده اند 
و طــرف مقابل را به ســودجویی و حتــی خیانت 
متهم می کننــد. رویارویی این دو گــروه تا جایی 
پیش رفته که برخــی از نمایندگان مجلس تهدید 
کرده اند در صورت تصویب این طرح در مجلس آن 
را آبستراکســیون می کنند؛ اتفاقی که اگر چه در 
طول این سال ها چندین بار برای آن تالش شد؛ اما 
هیچگاه تاکنون به ثمر نرسیده است. آبستراکسیون، 
عدم حضور عمدی گروهــی از نمایندگان مجلس 
در هنگام رای گیری، به قصــد از اکثریت انداختن 
مجلس و جلوگیری از تصویــب یک الیحه یا طرح 
است.در سیاست، اســتفاده از عدم حضور عمدی 
گروهی از نمایندگان هنــگام رای گیری به عنوان 
یک حربه به کار گرفته می شود. در معنای وسیع تر، 
نصاب شکنی یا آبستراکسیون به مجموعه اقداماتی 
گفته می شــود که گروهی از نمایندگان مجلس یا 
پارلمان یک کشــور برای جلوگیری از تصویب یا 
نهایی شدن یک تصمیم و قانون در نشست رسمی 
نمایندگان در پیش می گیرند. ترک نشست علنی 
مجلس و درنتیجه نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر 

به حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست، ازجمله 
این اقدامات است. اولین آبستراکسیون در ادوار نه 
گانه مجالس با آبستراکسیون 27 نفر از نمایندگان 
مجلس اول بر ســر بیانیه الجزایر صــورت گرفت. 
آنجا که به روایت منوچهر متکی، نماینده دور اول 
مجلس، هنگام رای گیری برای تصویب این بیانیه 
که ناظر بــه آزادی گروگان هــای آمریکایی در آن 
مقطع زمانی بود،27 نفر از نمایندگان فراکســیون 
نانوشــته جوانان مجلس در یک هماهنگی دقایقی 
قبل از رای گیــری مجلس را تــرک کردند و با این 
آبستراکســیون  مجلس از اکثریت افتــاد. دومین 

تجربه جدی آبستراکســیون را می توان به مجلس 
پنجم نسبت داد، حزب جدیدالتاسیس کارگزاران در 
همراهی با مجمع روحانیون مبارز و سایر طیف های 
اصالح طلب در مقابل جناح اصولگــرا قرار گرفته 
و توانســتند از طریق ائتالف با این جریان از دولت 
هفتم حمایت کرده و با انجام آبستراکســیون هایی 
از تصویب برخی طرح هــای مخالف دولت ممانعت 
کنند. مجلس ششمی ها نیز از به کارگیری این رویه 
بی نصیب نبودند که اوج آن در ماجرای احضار چند 
نماینده از سوی قوه قضائیه و اصالح قانون مطبوعات 
رقم خورد. پس از آن هم چندین تالش نافرجام برای 

آبستراکسیون صورت گرفت؛ اما در عمل نتیجه ای 
نداشت و حاال دوباره با باال گرفتن اختالفات بر سر 
الیحه پولشــویی صحبت ها از آبستراکســیون در 
صحن علنی مجلــس باال گرفته اســت. ابوالفضل 
حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با هشدار به برخی افراد که به دنبال 
 FATF تصویــب باعجله یکــی از لوایح مرتبــط با
هســتند، اعالم کرد: اگر متوجه شــویم این الیحه 
در حال رای آوردن است، جلســه را آبستراکسیون 

می کنیم.
 این مســائل در حالی مطرح می شــود که شخص 
»الریجانــی« رییس مجلــس از ســوی برخی از 
نمایندگان بــه جانبداری و تالش بــرای تصویب 
این الیحه متهم شده اســت. آن گونه که نماینده 
شاهین شهر گفت: پس از بیانات رهبر انقالب، همه 
تصور کردند کار FATF تمام شــده است، اما آقای 
الریجانی بعد از آن به مجلس آمد و گفت فالن کشور 
چنین حرفی گفته و باید زودتر کاری بکنیم و زودتر 
به FATF بپیوندیم .سید حســین نقوی حسینی، 
ســخنگوی فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
نیز معتقد اســت اقدام الریجانی در حمایت از این 
الیحه به شدت تعجب برانگیز است. آن گونه که از 
اظهارنظرها در مورد حواشــی این الیحه بر می آید 
اختالف نظرها در مجلس بر ســر تصویب و یا عدم 
تصویب این الیحه به شــدت در حال جریان است 
و بعید نیســت اتفاقاتی مانند آبستراکسیون بر سر 

تصویب جنجالی این الیحه به واقعیت بپیوندد.

دانمارک،تروریست های 
االحوازیه را تحویل می دهد

ســخنگوی وزارت خارجه دانمــارک گفت: در 
صورت ارائــه مســتندات الزم، کپنهاگ اعضای 
گروه تروریســتی االحوازیه را که در این کشــور 
ساکن هستند، به ایران تحویل می دهد.»سورن 
اسپرسن« در گفت و گو با »رادیو دانمارک« افزود: 
اعضای گروهک تروریستی، مســئول حمله روز 
شنبه به رژه اهواز باید توسط قاضی های دانمارکی 
محاکمه و زندانی شوند.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا کپنهاگ حاضر به استرداد این افراد به ایران 
است، تصریح کرد: فکر می کنم اگر شواهد کافی 
وجود داشته باشد، باید این کار را بکنیم.همچنین 
»اندرس ساموئلســن« وزیر خارجه دانمارک در 
گفت و گویــی جداگانه با این رادیــو تاکید کرد 
که مقامات این کشــور در حال تحقیــق درباره 
این موضوع هســتند و در صورتی کــه افرادی از 
شهروندان این کشور ارتباط با این گروه تروریستی 

داشته باشند، مجازات خواهند شد.

روسیه تقویت تجهیزات جنگ 
الکترونیک در سوریه را آغاز کرد

روزنامه روسی »ایزوستیا« نوشت، اولین سری از 
تجهیزات جنگ الکترونیک با یک فروند هواپیمای 
ایلوشــین 7۶ وارد پایگاه حمیمیم روســیه در 
سوریه شد.به نوشــته این روزنامه، استفاده از این 
تجهیزات با هدف ایجاد پارازیت در فعالیت رادارها 
و سیستم های ارتباطی و مهار جنگنده هایی است 
که به خاک ســوریه حمله کنند.این روزنامه در 
ادامه گزارش خود نوشــته است: تجهیزات جنگ 
الکترونیک اقدام به ایجاد »تشویش« در عملکرد 
ناوبری هوایی خواهند کرد و این سامانه ها عالوه 
بر ســوریه اهدافی واقع در مناطق اطراف دریای 

مدیترانه را هم دربرمی گیرند. 

 استفاده کره شمالی 
از »پول مجازی« 

بنا بر ادعای ایژیا تایمز، کره شمالی از ارز رمزنگاری 
شده به منظور دور زدن تحریم های آمریکا استفاده 
می کند و حتی در حال ســاخت یک ارز مجازی 
مخصوص به خود است.دو کارشناس امور اطالعاتی 
و مالی مستقر در واشنگتن اعالم کردند: کره شمالی 
همچنین در حال ایجاد پــول مجازی مختص به 
خود همانند »بیت کوین« اســت. ایجاد این ارز 
مجازی می تواند کار آنها را برای باز کردن حساب 
های آنالین تحت پوشش یک ملت غیرواقعی و به 
صورت ناشناس برای برقراری ارتباط های تجاری 

آسان تر کند.

»زیمنس«، طرحی برای پایان 
بحران برق عراق ارائه کرد

شــرکت »زیمنس« آلمان اعالم کرده اســت که 
طرحی آماده کرده که با تولیــد 11 هزار مگاوات 
برق به بحران برق عراق پایان دهد.»جو کیســر« 
رییس شرکت زیمنس در گزارش روزنامه رسمی 
»الصباح« گفته است که شرکت زیمنس و دولت 
آلمان با قاطعیت برای پیشرفت بخش برق عراق 
تالش می کنند.الصباح از زبان رییس این شرکت 
آورده که شرکت برای توسعه پایدار این بخش در 
عراق یک نقشه راه ترسیم کرده است. وی افزود: 
راهکار های این شــرکت برای ارتقای این بخش 
بر ســه پایه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت 

می باشد.
»مصعب الخطیب« رییس اجرایی این شرکت در 
عراق نیز اعالم کرد که هدف از طرح ارائه شــده از 
سوی شرکت زیمنس، توســعه بخش برق عراق 
برای تامین نیازهای مربوط به بازســازی کشور و 
تامین نیازهای مربوط به توسعه اقتصادی است. 
الخطیب افزود: شرکت زیمنس برای تامین برق 
برای 23 میلیون شهروند عراقی با تولید برق 11 

هزار مگاوات برق اعالم آمادگی کرده است. 

از تهدید به »آبستراکسیون« تا اتهام به الریجانی!
شورای امنیت حمله تروریستی 

اهواز را محکوم کرد
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای حمله 
تروریستی اخیر در اهواز را به شدیدترین وجه 
محکوم کرده و عمیق ترین مراتب همدردی و 
تسلیت را با خانواده قربانیان و دولت ایران ابراز 
داشت.شــورای امنیت در بیانیه ای مطبوعاتی 
اعالم کرد: »اعضای شورای امنیت به شدیدترین 
وجه حمله تروریستی شنیع و بزدالنه در اهواز 
در تاریخ 31 شهریور، را محکوم می کنند.«در 
این بیانیه با اشاره به اینکه این حمله تروریستی 
علیه یــک رژه نظامی باعث کشــتار 2۴ نفر از 
جمله کودکان و مجروحیت ۶۰ نفر دیگر شد؛ 
آمده است: »اعضای شورای امنیت عمیق ترین 
مراتب همدردی و تسلیت را به خانواده قربانیان 
و به دولت جمهوری اسالمی ایران بیان داشته 
و آرزو می کنند که مجروحین به ســرعت و به 
طور کامل بهبود یابند.«ر مراجع مربوطه در این 

زمینه همکاری کنند.« 

از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛
موافقت با تشکیل شورای عالی 

پیشگیری از جرائم پولشویی
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با اکثریت 
آرا، با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از 
جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم موافقت 
کردند.در متن ماده )۴( الیحــه اصالح قانون 
مبارزه با پولشــویی آمده است: »براساس ماده 
۴ الیحه مذکــور، به منظــور هماهنگی برای 
پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین 
مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری 
از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که 
در این قانون به اختصار شــورا نامیده می شود، 
به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت 
وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور، 
دادگســتری و امور خارجــه، نماینده رییس 
قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، 
رییس سازمان بازرسی کل کشــور یا نماینده 
وی، رییس سازمان اطالعات سپاه، رییس کل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان 
ناظر به پیشــنهاد کمیســیون های اقتصادی،  
شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و 

تصویب مجلس تشکیل می شود.«

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 
 به دنبال براندازی نظام 

در ایران نیستیم
»جان بولتون«، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید 
مدعی شــد دولت »دونالد ترامــپ«، به دنبال 
براندازی نظام ایران نیست.بولتون  گفت: »تغییر 
نظام ]ایران[ سیاست دولت نیست. چیزی که از 
ایران انتظار داریم تغییرات گسترده در رفتارشان 
است.« به نوشته دیلی بیست، ادعاهای بولتون 
درباره اینکه دولت ترامپ به دنبال براندازی نظام 
حاکم ایران نیست احتماال به دیده شک نگریسته 
خواهد شد. اخیرا این روزنامه گزارش داده بود 
»رودی جولیانی«، وکیل شخصی ترامپ در کنار 
اعضای یک گروه تروریستی و فرقه ای از براندازی 
نظام حاکم ایران سخن گفت. بولتون و جولیانی 
از جمله مقام های آمریکایی هســتند که بابت 
سخنرانی در مراســم های گروهک تروریستی 

منافقین هزینه دریافت کرده اند. 

مصباحیمقدم
عضومجمعتشخیصمصحلتنظام:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره 
حمله تروریســی به اهواز اظهار کرد: ما قطعا ضعف 
امنیتی داریم و مسئوالن باید در این رابطه پاسخ گو 
باشند. نقوی حسینی همچنین گفت: شاید مقامات 
رسمی کشور محدودیت هایی برای بیان آن داشته 
باشند ولی ما نمایندگان ملت هستیم و محدودیتی 
برای بیان نداریم؛ لذا اعالم می کنم این گروه ها دست 
پرورده عربستان سعودی هستند و با حمایت آمریکا 
این اقدامات را انجام می دهند و به تازگی امارات هم 
به جرگه آنها پیوسته است.وی ادامه داد: با توجه به 
ترور گروه های تروریســتی طی چند سال گذشته 
می فهمیم که گروه داعش، ریگی، القاعده،طالبان و ... 
دست پرورده عربستان سعودی بوده اند؛ بنابراین باید 
گفت عربستان به مرکز تروریسم پروری تبدیل شده 
است.سخنگو سابق کمیسیون امنیت ملی درپاسخ به 
این سوال که چطور می شود در روزی که مانور نظامی 
درحال برگزاری است حمله تروریستی صورت می 
گیرد و آیا این برای ما یک ضعف نیست گفت: قطعا 

این یک ضعف است و باید مسئوالن پاسخ گو باشند.

ضعف امنیتی خودمان را 
بشناسیم

سید حسین نقوی حسینی:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار روحانی و »اردوغان« 
در نیویورک

ضعف امنیتی خودمان را بشناسیم

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشــخیص مصحلت نظام  اظهار 
کرد: اگر »رییسی« امروز رییس جمهور بود به 
گونه ای تیم اقتصادی خود را می چید که نگاه 
به ظرفیت های داخلی داشته باشد و شوک های 
کنونی به مردم وارد نمی شد.وی افزود: به نظر 
من از ابتدا دولت آقای روحانی تیم اقتصادی 
خوبی را انتخاب نکرد، منظورم فقط در دوره 
دوم نیست، بلکه از همان دوره اول هم این ایراد 
به تیم شان وارد بود؛ چرا که تیم اقتصادی دولت 
باید تفکری مستقل داشته باشد نه اینکه تابع 
یک اندیشــه وارداتی باشد. مصباحی تصریح 
کرد: طبعا اگر به ظرفیت های درونی کشــور 
بیشتر توجه می شد معضالت کنونی در عرصه 
اقتصاد کشور، معیشت مردم، ارز، سکه و خودرو 
رخ نمی داد و اگر مدیریت قوی در این عرصه ها 
صورت می گرفت با شوک ارزی در این مقطع 

مواجه نبودیم.

»روحانی« تیم اقتصادی 
خوبی را انتخاب نکرد

علیربیعی
وزیرسابقتعاون:

 رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
  خارجــی مجلــس گفــت: هیــچ تابویــی در 
مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد و هیئت ایرانی 
باید با حضوری جــدی، آمادگی تنــش زدایی با 
هر بازیگری در عرصه بین المللــی حتی آمریکا را 

داشته باشد.
حشــمت اله فالحت پیشــه، اظهار داشت: هیئت 
ایرانی در اجــالس پیش روی مجمــع عمومی و 
شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد فضای تنش 

مبتنی بر سخنرانی نخواهد شد.
وی افزود: هیچ تابویــی در مذاکرات ایران و آمریکا 
وجود ندارد و هیئت ایرانی باید با حضوری جدی، 
 آمادگــی تنش زدایی بــا هر بازیگــری در عرصه

 بین المللی حتی آمریکا را داشته باشد.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ادامه داد: ایران در مجمع عمومی سازمان 
ملل، حضوری عالی رتبه خواهد داشت و اعتقاد من 
این است که ایرانی ها باید حضور جدی داشته و باب 

دیپلماسی را نبندند.

  آمادگی تنش زدایی
 با آمریکا را داریم

رییس کمیسیون امنیت ملی:

وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
امنیت ملی ما را با یک ترور نمی توان سنجید 
چرا که در اروپا وقتی یــک بمب منفجر می 
شود، هیچ وقت نمی گویند آنجا ناامن است.
ربیعی گفــت: امنیت ملی ایران با گســترش 
ژئوپلتیک سیاسی، امنیتی و اقتصادی مشخص 
می شود.وی اظهارداشت: مردم منطقه هیچ 
وقت مانند امــروز اینچنین با ایــران همدل 
نبوده اند و امنیت ملی ما در این گستره است و 
تروریست ها تاکنون در عراق، یمن، لبنان و یا 
فلسطین اشغالی نیز نتوانسته اند به اهداف خود 
برسند و جایگاه ما از نظر سیاسی و فرهنگی در 
منطقه باعث شد تروریســت ها موفق نشوند. 
ربیعی ادامه داد: امروز به عنوان یک کنشــگر 
سیاسی معتقدم که در خزانه داری آمریکا که 
اعضای مجاهدین خلق و اسرائیل حضور دارند، 

اقداماتی  انجام می دهند که توطئه است.

 امنیت ملی ما را با یک ترور 
نمی توان سنجید

پیشخوان

بین الملل

پس از نشســت وزیران خارجه ایران و اعضای 1+۴ در نیویورک، 
بیانیه مشترکی صادر شــد که طی آن، اعضا بر فوریت و ضرورت 
تاسیس یک »ســاز و کار ویژه« برای تسهیل پرداخت های نفتی 
و واردات ایــران تاکید کردند. در این بیانیه آمده اســت که اعضا 
مســیرهای پیش رو برای تضمیــن اجرای کامــل و موثر توافق 
هسته ای در تمامی ابعاد را بررســی کردند. آنها همچنین فرآیند 

یافتن و عملیاتی کردن راهکارهای عملی برای مســائل ناشــی 
از خروج یکجانبــه ایاالت متحــده از این توافــق و وضع مجدد 
تحریم هارا مورد توجه قرار دادند.همچنین اعضای برجام مجددا 
بر تعهد خود نســبت به اجرای کامل و موثر آن در کمال حســن 
نیت و در یک فضای سازنده تاکید کردند. آنها خاطرنشان کردند 
که برجام یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه بوده و 

یک دستاورد بسیار مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه می باشد 
که بر اساس قطعنامه 2231 با اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت 
سازمان ملل متحد قرار گرفته است. اعضا اذعان کردند که در کنار 
اجرای تعهدات هسته ای از ســوی ایران، رفع تحریم ها و از جمله 
برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله از آن، یک بخش حیاتی 

از برجام است.

در بیانیه مشترک »ظریف« و »موگرینی« تاکید شد: 
ایجاد »سازوکار ویژه« برای تسهیل پرداخت های نفتی و واردات ایران

  حاشیه های پر رنگ بررسی FATF ؛ 

اندوه خوزستان کشت ما را...

روحانی: ترامپ جبران کند

رییس جمهــور چه خواهد 
گفت؟

نگرانی دالالن ارز

چهره ها

علیرضا کریمیان

دفاع پنهانی » فریدون« از رساله دکتری جنجال برانگیزش
برادر رییس جمهور چند روز پیش به صورت پنهانی از پایان نامه جنجال برانگیز خود دفاع کرد.پس از ماه ها کش 
و قوس درباره مدرک تحصیلی حسین فریدون، برادر رییس جمهور  قرار بود از رساله دکتری خود در 12 شهریور 
ماه با موضوع  »گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، چالش ها و فرصت ها« دفاع کند که 
پس از انتشار این خبر، واکنش گسترده  محافل خبری و علمی جلسه دفاع وی را به تعطیلی کشاند. بنا بر اظهار 
برخی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی عدم حضور یکی از اساتید داور پایان نامه فریدون به دلیل ضعف علمی 
پایان نامه از دیگر دالیل لغو این جلسه که با حواشی زیادی از جمله امنیتی شدن فضای دانشکده اقتصاد و علوم 
سیاسی همراه بود، اعالم شد.با این حال به گزارش تسنیم، فریدون چند روز پیش و بدون اعالم عمومی در دانشگاه 
)انتشار خبر دفاع و موضوع رساله در دانشکده( که عرف دفاع از پایان نامه های دانشجویی است، از رساله دکتری 

خود به شکل پنهانی دفاع کرده است.

آگهی  مناقصه عمومی تامین سرویس های ایاب و ذهاب 
کارکنان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس  poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه ویا با شماره 

تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 255822
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توزیع بنزین یورو 4 در تمامی شهرستان های استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات بر ارزش افزوده و 
ثمرات آن

مالیات بــر ارزش افــزوده، به عنــوان یکی از 
روش های جدید دریافت مالیــات جایگاه ویژه 
ای در اقتصاد کشــورها ایفا می کند، چنانچه 
مالیات بر ارزش افزوده به شکل موثر و مطلوب 
اجرا شود بسیاری از حلقه های زنجیره مبادله 
های اقتصادی که در وضعیت موجود از نظارت 
دستگاه مالیاتی و بخش مالیات بر درآمد خارج 
است ،کنترل می شــود و به این ترتیب بخش 
مالیات بر درآمد از پایه متحول خواهد شد. یکی 
از راه های اصالح نظام مالیاتی ، توجه به مالیات 
ارزش افزوده اســت. بنابراین مالیات بر ارزش 
افزوده به عنوان یکی از روش های جدید دریافت 
مالیات، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها ایفا 
می کند و مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان 
کاال ها و خدمات به عنوان مؤدیان نظام مالیاتی 
باید عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضه شده،به 
صورت درصدی از بهای فروش کاال یا خدمات،در 
زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره 
ای)فصلی(به سازمان امور مالیاتی کشور واریز 
کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شــده و از ابتدای مهر 
ماه 1387 توســط دولت جهت اجرا به تمامی 
وزارتخانه ها، ســازمان های دولتی و اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ابالغ شده اســت. این قانون 
جایگزین قانون تجمیع عوارض شــد. مالیات 
بر ارزش افزوده، مالیات غیر مســتقیم است که 
به کاالهــا و خدمات در مراحــل تولیدو توزیع 
تعلق می گیرد. این نوع مالیات توسط فروشنده 
محاسبه و وصول و به حساب اداره امور مالیاتی 
واریز می شود. چنانچه مالیات بر ارزش افزوده به 
شکل موثر و مطلوب اجرا شود بسیاری از حلقه 
های زنجیره مبادله های اقتصادی که در وضعیت 
موجود از نظارت دستگاه مالیاتی و بخش مالیات 
بر درآمد خارج اســت، کنترل می شود و به این 
ترتیب بخش مالیات بر درآمــد از پایه متحول 

خواهد شد. 

بازار

مدادرنگی 24 رنگ

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان:

سامانه نرم افزار توزیع الستیک 
در اصفهان آغاز به کار کرد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان از آغاز توزیع حواله الستیک به رانندگان 
از طریق سامانه نرم افزار توزیع الستیک خبر داد.

مهدی خضری با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه 
به شــرایط موجود بازار و درخواســت رانندگان 
مبنی بر نظارت جدی بر توزیع الستیک، این امر 
با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان و به وسیله انجمن های صنفی انجام می 
شود.وی با اشاره به تاکیدات ویژه سازمان مبنی 
بر تشــدید نظارت ها بر توزیع الســتیک، ادامه 
داد: در فاز اول توزیع الستیک بر اساس ثبت نام 
حضوری در ســامانه نرم افزاری، توزیع الستیک 

انجام می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان تصریح کرد: در فــاز دوم ثبت نام خرید 
الستیک به صورت آنالین و بدون نیاز به حضور 
فیزیکی انجام خواهد شــد.خضری با بیان اینکه 
این سامانه به آدرس www.tire.rmto.ir  در 
اختیار انجمن های صنفی قرار گرفته است، افزود: 
با این سامانه امکان رصد کامل اطالعات ناوگان 
و راننده وجود دارد و بســته به میــزان کارکرد 
 ناوگان می توان اولویت های تخصیص را تعیین 

کرد.

رییس صنف کامیونداران استان:
 مشکل کامیونداران، ملی است

رییس صنف کامیونداران استان اصفهان، افزایش 
قیمت لوازم یدکی و الستیک خودروهای سنگین 
را از مهم ترین مشــکالت این صنــف بیان کرد 
 و حــل این مشــکالت را از مســئوالن ذی ربط

 خواســتار شــد. رضا بابایی تصریح کرد: در پی 
افزایش قیمت لوازم یدکی و الستیک خودروهای 
سنگین، مســئوالن ذی ربط در ماه های گذشته 
تصمیم به افزایش 20 تا 25 درصدی دســتمزد 
کامیونــداران گرفتنــد؛ امــا ایــن تصمیم هم 
نتوانســت مشــکالت فراروی اعضای این صنف 
را حل کند.وی ادامه داد: این افزایش دســتمزد 
نتوانست نیاز کامیونداران در تامین لوازم یدکی 
و الســتیک خودروها را برآورده کنــد؛ لذا این 
قشــر هم اکنون خواهان آن هســتند که لوازم 
 یدکی و الستیک ارزان قیمت در اختیارشان قرار

 بگیرد.
رییس صنــف کامیونداران اصفهان با اشــاره به 
برگزاری جلساتی با مســئوالن استان برای حل 
مشــکالت این صنف در روزهای گذشته اظهار 
داشت: برخی از مســئوالن، افزایش دستمزد را 
راهکار برطرف شدن مشکالت در شرایط کنونی 
می دانند در حالــی که کامیونــداران خواهان 
کاهش قیمت لوازم یدکی و الســتیک هستند.

وی با اشــاره به اینکه مســئوالن نیز برای حل 
مشکالت این قشر در تالش هستند، گفت: مشکل 
کامیونداران، ملی است به همین دلیل مسئوالن 
استان با ارائه پیشنهادهایی منتظر تصمیم گیری 

در سطح کالن هستند. 

تصویب معافیت مالیاتی 
تولیدکنندگان بستر کشت قارچ

مدیرکل دفتر امــور گلخانه ها، گیاهان دارویی و 
قارچ وزارت جهاد کشاورزی از تصویب معافیت 
مالیاتــی تولیدکنندگان بســتر کشــت قارچ 
)کمپوست( در کمیسیون اقتصادی دولت خبر 
داد. وی میزان مالیات تولید کنندگان کمپوست 
را 20 تا 22 درصــد عنوان کرد و افــزود: با این 
معافیت پیش بینی می شــود هزینــه مالیات، 
وارد چرخه ســرمایه در گردش در حوزه تولید 

کمپوست یا همان بستر کشت قارچ شود.
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و 
قارچ وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه سال 
گذشته بیش از 150 هزار تن قارچ در کشور تولید 
شده است، گفت: پیش بینی می شود که امسال 
10 هزار تن میزان تولید این محصول در کشور 

افزایش یابد.
تقوی همچنیــن از تدوین دســتورالعمل نصب 
هلوگرام روی بسته بندی های قارچ خوراکی در 
راستای شفاف سازی مســیر تولید و عرضه خبر 
داد و تصریح کرد: با توجه به مصرف قارچ خودرو و 
سمی در عرصه های طبیعی، امسال دستورالعمل 
نصب هلوگرام روی بسته های قارچ تولیدی را به 
 منظور اعتماد ســازی مصرف کنندگان تدوین 

کردیم.

مداد رنگی 24 رنگ 
Kolores کورس مدل

 30,000
تومان

مداد رنگی 24 رنگ اریک 
Jumbo کراوزه مدل

وزیر ارتباطات در ســفر به اصفهان یکــی از اولین 
مســائلی که مطرح کرد، نارضایتی مــردم از تعرفه 
های مخابراتی بود. مسئله ای که این روزها اگر چه 
معترض زیادی دارد اما به نظر می رسد دولت برنامه 
جدی برای تعدیل میزان شــکایت ها و کاســتن از 
نارضایتی ها نداشته باشد. هر چند که وزیر ارتباطات 
اعالم کرد وزارتخانه متبوعش پیگیر کاهش تعرفه 
هاست؛ اما هنوز برنامه ای برای این مورد ارائه نشده 
است. این در حالی است که اینترنت و  سرعت و حجم 
مورد استفاده کاربران در داخل کشور همواره محل 
حرف و حدیث های زیادی بوده و حاال در آستانه یک 
سالگی طرحی که قرار بود مشکل بسیاری از کاربران 
اینترنت را حل کند نه تنها مشــکالت پا برجاست 
بلکه هزینه های ناعادالنه و زیادی نیز به شهروندان 

تحمیل می شود.
وقتی راهکارها ناعادالنه می شود

بعد از ابالغ تعرفه های غیرحجمی مصرف اینترنت 
به شرکت های اینترنتی در بین کاربران که پیش از 
این از قیمت اینترنت گالیه داشــتند حاال موجی از 
نارضایتی از ناعادالنه بودن میزان و قیمت تعرفه های 
جدید به ویژه در شبکه های اجتماعی راه افتاده است. 
در پی تغییرات در تعرفه اینترنت ثابت، شرکت های 
اینترنتی و وزیر ارتباطات وعــده دادند که در مدل 
جدید، پرداخت هزینه کمتر مصرف کننده مدنظر 
بوده و این درحالی اســت که انتقادهــای کاربران 
در صفحه های اجتماعی پرکاربــرد وزیر، همچون 
توییتر و اینستاگرام مملو از نظرات انتقادی نسبت به 
اتخاذ این تصمیم بوده است. اگر چه قرار بود میزان 
و حجم از بســته های اینترنتی حذف شود؛ اما در 
عمل آنچه برای کاربران مانده است تنها دسترسی 
به چند سایت محدود و کش و قوس با سرعت های 
 کند  اینترنت در صورت تمام شــدن حجم اینترنت

 است.

کاربران قربانی قیمت ها
یکی از اصلی ترین مشــکالت پیش روی سیستم 
جدید هزینه های باالیی است که به کاربران تحمیل 
می شــود. برخی آمارها حکایت از رتبه بسیار باالی 
کشورمان در این خصوص دارند؛ هزینه ای گزاف و 
گران که مدام رو به افزایش است و به رغم وعده های 
فراوان دولتمردان، ظاهرا قرار نیست ترمز رشدش 
کشیده شــود. آن گونه که برخی خبر می دهند، در 
شیوه جدید فروش اینترنت که »غیرحجمی« خوانده 
شده، در صورت استفاده از سایت ها و نرم افزارهای 
خارجی )مانند بازی های رایج میان دارندگان گوشی 
های هوشمند(، هزینه ای بیشتر از مشترک دریافت 
می شود؛ شائبه ای که البته رد یا تایید آن به سادگی 
مقدور نیست؛ اما بی شک دلیل شکل گیری آن در 
اذهان عمومی، عدم شفافیتی ا ست که از دیرباز در 

فروش اینترنت خودنمایی می کرده و می کند. 
پای فیلتر شکن ها در میان است

تمام شدن ســریع الســیر حجم های اینترنتی به 
خصوص از امســال و با فیلتر شــدن تلگرام شدت 
بیشــتری گرفته اســت. به طور طبیعی استفاده از 
نرم افزارهــای فیلترشــکن و »وی پــی ان« روی 
کامپیوترها و موبایل، باعــث افزایش حجم مصرف 
اینترنت می شود. حتی اگر مشترکان از اینترنت کم 
مصرف کنند؛ به دلیل وصل دائمی به این اپلیکیشن 

ها مصرف حجم اینترنت به شدت باال می رود .
سیاست اجرایی سرویس غیر حجمی اینترنت این 
موضوع را عنوان می کند کــه کاربر حجم زیادی از 
ترافیک ماهانه را می بایست در اختیار داشته باشد، 
اما با سرعتی محدود! مشکل، زمانی نمایان تر شد که 
یک کاربر با سطح مصرف معمولی از حجم اینترنتی، 
ماهانه مبلغ 25 هزار تومانی را برای هزینه خریداری 
حجم یا ترافیک پرداخت می کرد و به ازای آن در ماه 
10 گیگابایت ترافیک با سرعت 16 مگابایت بر ثانیه 
دریافت می نمود، جالب اســت بدانیم که این بسته 

کامال پاسخگوی نیاز مصرف ماهانه کاربر بود، ولی 
در سیاست جدید وزارت ارتباطات درباره استفاده از 
سرویس غیر حجمی، کاربر با پرداخت همان هزینه 
حجم بســیار زیادی از ترافیک اینترنــت را فقط با 
سرعت 1 تا 2 مگابایت بر ثانیه دریافت می کند. با این 
تفاسیر مخابرات حق انتخاب را از مشتری گرفته و 
برای ارائه سرعت 16 مگابایت بر ثانیه هزینه ای بالغ 
بر 80 هزار تومان را از مشتری دریافت خواهد کرد. 
نارضایتی حال حاضر کاربران اینترنتی کشور تنها 
به خاطر عدم وجود حق انتخاب شــان است، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و شورا و سازمان تنظیم 
مقررات با فراهم سازی فضایی اجباری برای انتخاب 
انتظار دارد که کاربران را بــه مصرف اینترنت ثابت 
ترغیب کند؛ اما در نهایت آنچه برای کاربران اینترنت 
غیر حجمی باقی مانده است، پرداخت های ناعادالنه 
و نارضایتی از ســرعتی اســت که هزینه های چند 

برابری برای آن اخذ می شود.

 58,000
تومان

مداد رنگی 24 رنگ فابر 
Classic کاستل مدل

 74,500
تومان

بی عدالتی ِ قانونی!
صدای نارضایتی مشترکان اینترنت به »وزیر« رسید؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به تمامی سازمان های صمت استانی اعالم کرد که صادرات گوجه 
 تا اطالع ثانوی ممنوع اســت.در این بخشنامه آمده است:» به پیوست تصویرنامه شــماره 17077۹ / 60 مورخ

 27/ 06/ 13۹7 مقام عالی وزارت درخصوص ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ارســال و به اطالع  می رساند که 
صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابالغ نامه تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد«.در روزهای اخیر قیمت گوجه در سطح 

شهر حداقل 2 برابر شده است.

صادرات گوجه 
ممنوع شد

خبر

  عکس روز

سفر وزیر ارتباطات به اصفهان

مدیرعامل شرکت آب منطقه اصفهان:
با ارتقای کیفیت پساب، آب پایدار به کشاورزان اصفهان می دهیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه اصفهان گفت: در طرح بازچرخانی آب زاینده رود بعد از ارتقای کیفیت 
پساب فاضالب اصفهان، آنچه باقی می ماند، پشت سد آبشار جمع آوری و در طول سال به صورت مستمر 
در کانال های آبیاری شرق اصفهان قرار می گیرد تا کشاورزان آب پایدار مختصری را برای کشاورزی 
داشته باشند.مسعود میر محمدصادقی در خصوص لوله گذاری و طرح بازچرخانی آب در زاینده رود 
که با برخی مخالفت  های کارشناسان مواجه است، اظهار کرد: با توجه به شرایط آبی و اقلیمی کشور، با 
تصویب هیئت دولت دوازدهم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، 
کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان محیط زیست تشکیل شد و مصوب شد تا هر 
استان برای خروج از این بحران، طرح های ویژه ای ارائه دهد.مدیرعامل شرکت آب منطقه اصفهان در 
خصوص پرداخت کمک هزینه معیشت کشاورزان، گفت: برای تامین هزینه های این بخش قرار شد به 
ازای تامین آب پایدار صنایع، مبلغی از آنها به عنوان کمک معیشت کشاورزان اخذ شود.وی به استفاده 
بهینه از پساب و ساماندهی رودخانه زاینده رود اشاره کرد و افزود: پیش از این حجمی از پساب موجود 
به صنایع واگذار شده بود، بنابراین قرار شد بعد از ارتقای کیفیت پساب  فاضالب، آنچه باقی می ماند، 
پشت سد آبشار جمع آوری و در طول سال به صورت مستمر در کانال های آبیاری شرق اصفهان قرار 
گیرد تا کشاورزان آب پایدار مختصری را برای کشاورزی داشته باشند.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مجموع آب به دست آمده از این سه تصفیه خانه که به سد آبشار می رسد، حدود 
سه مترمکعب بر ثانیه و از نظر حجمی حدود ۹0 میلیون مترمکعب در سال است، افزود: همچنین بعد 
از رایزنی با وزارت نیرو قرار است یک مترمکعب در ثانیه معادل 30 میلیون مترمکعب در سال از آب 
تازه به روشی استفاده شود و در مجموع 120 میلیون مترمکعب آب در سال به صورت نوبت بندی در 

اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

مدیر روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان 
گفت: اتفاق مثبت و مهمی که در حال حاضر در استان اصفهان شاهد 
آن هستیم، توزیع بنزین یورو در تمامی شهرستان های استان اصفهان 
است که کمتر استانی این وضعیت را داراست.در خصوص علت این امر 
صحبت های زیادی از سوی مسئوالن کشــور مطرح شده و اغلب این 
افراد بر جایگزینی تولید این بنزین با بنزین معمولی به دلیل رشد تقاضا 
تاکید داشته اند؛ ادعایی که چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی رسد و بر 
اساس آمارهای موجود، مصرف بنزین در تابستان امسال باز هم رکورد 
شکسته و طبیعتا ظرفیت تولید بنزین در این مدت، رشد متناسبی با 
تقاضا نداشته است.بهمن علیپور در خصوص دلیل کاهش عرضه بنزین 

سوپر در سطح استان اصفهان اظهار کرد: بنزین سوپر تقاضای چندانی 
در جایگاه ها نداشته و از طرفی به دلیل کمبود تقاضا، هزینه های حمل و 
نگهداری آن برای جایگاه ها از صرفه کافی برخوردار نیست. وی در ادامه 
افزود: با این حال جایگاه شرکت نفت در شهر اصفهان همچنان این بنزین 
را توزیع می کند و مصرف کنندگان این نوع بنزین می توانند به این جایگاه 
مراجعه کنند.مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 
اصفهان همچنین خاطرنشــان کرد: اتفاق مثبت و مهمی که در حال 
حاضر در استان اصفهان شاهد آن هستیم، توزیع بنزین یورو در تمامی 
شهرستان های استان اصفهان اســت که کمتر استانی این وضعیت را 
داراست.علیپور تصریح کرد: بنزین یورو 4 مزایای زیست محیطی فراوانی 

داشته و شرکت های پخش نیز صرفا ملزم به توزیع آن در کالن شهرها 
بوده اند؛ اما با تالشی که صورت گرفته هم اکنون تمامی شهرستان های 
اســتان اصفهان قابلیت فروش آن را دارند. وی متذکر شد: بنزین یورو 
4 توزیع شده در اســتان تماما از پاالیشــگاه اصفهان تامین می شود و 
در خصوص بنزین سوپر نیز صحبت هایی مبنی بر تولید مجدد آن در 
کشور مطرح شده که در حوزه فعالیت های شرکت پخش نیست و باید 
از تولیدکنندگان در خصوص آن سوال کرد.مدیر روابط عمومی شرکت 
پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر 270 
جایگاه توزیع بنزین و 160 جایگاه گاز طبیعی در اســتان وجود دارد و 

استان اصفهان در توزیع سوخت خودرو جزو بهترین استان هاست.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,746,000
تومان

2,311,000 نیم سکه
تومان

1,241,000ربع سکه
تومان

661,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

447,390
    تومان

      قیمت سکه و طال

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خبر داد:
توزیع بنزین یورو 4 در تمامی شهرستان های استان اصفهان

عملیات اجرایی شبکه فاضالب و توسعه شــبکه آب محله ایثارگران منظریه خمینی شهر آغاز شد.مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان خمینی شهر گفت:با اجرای توافقنامه بین اداره کل راه و شهرسازی و آبفای استان طرح توسعه 
شبکه آب و فاضالب این منطقه به طول 2600متر با ۹میلیارد و 440 میلیون ریال اعتبار آغاز شد. محمدجمشیدیان 
با اشاره به وجود228 واحد مسکونی در این منطقه افزود: از سال ۹2 و با واگذاری قطعه زمینی به ایثارگران ، مشکل 

انشعاب آب و فاضالب وجود داشت که با اجرای این طرح در مدت 10 روز  مشکل رفع می شود.

مرضیه محب رسول

در محله ایثارگران منظریه خمینی شهر صورت گرفت؛

 آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضالب و 
توسعه شبکه آب
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تاریخ

علیه اصفهان!
  شهر برخورداری که در طول تاریخ مورد طمع قرار گرفته است؛ 

مژگان علیدوستی

اصفهان در طول تاریخ همواره به علت اهمیت و وسعتی که در ایران داشته، محل رقابت ها و منازعات بسیاری بوده است. تقریبا بعد از اسالم، اغلب حکومت های روی 
کار آمده در ایران توجه ویژه ای به اصفهان داشته اند و به علت موقعیت جغرافیایی این منطقه معموال لشکریان و سپاهیان بسیاری در آن مستقر بوده اند.  

اصفهان همیشه شهر پررونقی بوده و به همین دلیل همواره مورد طمع مهاجمان قرار داشت. این شهر از غارت های زیادی جان سالم به در برده  و جنگ 
و نزاع بر سر فتح اصفهان به خصوص پس از اسالم در این شهر بیشتر اتفاق افتاده است . در ســده های نخست اسالم، اصفهان مانند دیگر شهرهای 
ایران به تصرف اعراب درآمد، تا اینکه در 319 ه ق »مرداویج زیاری« توانست اصفهان را آزاد کند و آن را مرکز حکومت خود قرار دهد. پس از مرداویج، 

رکن الدوله دیلمی نیز این شهر را به عنوان پایخت خود برگزید تا اینکه در سال 442 ه ق طغرل سلجوقی اصفهان را پس از یک محاصره طوالنی و ویرانگر 
تصرف کرد ؛ اما به زودی از سوی دست نشانده او »ابوالفتح مظفر نیشابوری« که به حکومت اصفهان منسوب شده بود، بازسازی شد و ظرف سه سال بی آنکه 

مالیاتی از مردم دریافت کند بناهای بسیاری در این شهر بر پا کرد. در نهایت با یورش دوباره سلجوقیان به اصفهان باز هم این شهر مورد تاخت و تاز قرار گرفت. در این 
نوشتار به بخشی از جنگ های مهم درگرفته در اصفهان خواهیم پرداخت.

فتح اصفهان در زمان سلجوقیان 
در 18مرداد سال 431شمسی، شهر اصفهان به دست طغرل سلجوقی 
تصرف شد. ســلجوقیان که بر غزنویان غلبه کرده و به قدرت رسیده 
بودند، از آن پس سرگرم تصرف شــهرها یکی پس از دیگری بودند. 
طغرل 3سال پیش از تصرف اصفهان، درصدد تصرف این شهر برآمده 
بود که مانند یزد، کرمان و فارس در دست یک خانواده دیلمی بود. با 
وجود این، طغرل چشــم به اصفهان داشت و می خواست این شهر را 
مرکز حکومت خود قرار دهد به همین خاطر  به محاصره اصفهان اقدام 
کرد. اصفهان یک سال مقاومت کرد و سرانجام حاکم اصفهان داوطلبانه 
تسلیم شد. گفته شده است که طغرل به حکمران اصفهان که بر چند 
شهر دیگر حکومت داشت وعده داده بود که اگر تسلیم شود، یزد را از او 
نخواهد گرفت که چنین هم شد. طغرل 3سال پس از تصرف اصفهان 

بغداد را هم تصرف کرد و به قدرت دیلمیان ایرانی پایان داد..

فتح اصفهان
فتح اصفهان به عنوان نقطه کلیدی در ایجاد انقالب مشروطه شناخته می شود. پس از قیام مردم 
اصفهان علیه حکومت اقبال الدوله، حاکم مستبد محمدعلی شاه و تقاضای کمک  آیت ا... نوراله 
نجفی اصفهانی و آقانجفی اصفهانی از ایل بختیاری برای پیوســتن به مجاهدین  شهری، ضرغام 
السلطنه با هفت هزار نفر به باغ ابریشم آمد و همراه با یکصد و ده تن از بختیاری ها و با شعار »علی 
ولی ا...« حرکت کرده و وارد اصفهان شد. ملحق شدن آنها به مجاهدین اصفهانی باعث فتح اصفهان 
شــد و اقبال الدوله حاکم اصفهان به کنســولگری  روس در اصفهان پناه برد. پس از آن، قشون  
بختیاری برای فتح تهران به سوی شمال حرکت کردند. فتح اصفهان، یکی از عوامل  موثر در سقوط 
محمدعلی شاه قاجار و پایان  دوره اســتبداد صغیر بود. یکی از اصلی ترین دالیل موفقیت قوای 
بختیاری در اصفهان تاثیر ارتباط میان علماي اصفهان و بختیاري ها  اعم از عامه مردم و خوانین 
بختیاري،  به اتکای باورهاي دیني اســت. بي تردید روحانیت یکي از عناصر اصلي شکل دهنده 
انقالب مشروطه بودند . علماي اصفهان نیز از دیر باز با ایل بختیاري که در همسایگي آنان زندگي 
مي کردند، ارتباط داشتند . این ارتباط به مرور از سطح مسائل صرف دیني به تحوالت سیاسي و اجتماعي ارتقا یافت به طوري که در جریان 
انقالب مشروطه و پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه و اعمال حاکمیت استبدادي در ایالت هاي مختلف از جمله اصفهان 
، علماي این شهر که داراي پیوند دیرینه با ایل بختیاري بودند، به ریاســت حاج آقا نوراله اصفهاني و آقا نجفي از خوانین و مردم این ایل 
براي حمایت از مشروطیت و عودت آزادي به ملت دعوت به عمل آوردند . آنها نیز همراهي کرده و به این نهضت پیوستند وموجب رهایي 
اصفهان از حاکمیت استبداد شدند. »جالل الدین همایي« در مقدمه بسیار ارزشمند خود بر دیوان طرب مي نویسد : »نخستین کسي که 
پیشتاز معرکه شد و دعوت علما و سران آزادي خواه اصفهان را لبیک گفت، همان ضرغام السلطنه بختیاري بود که با فرزند شجاع و دلیرش 
» ابوالقاسم خان « و گروهي از شجاعان فداکار بختیاري که عده ای مجموع آنها را یکصدو ده تن به عدد مبارک علي ) ع (  مي گفتند، در 
روز عرفه ذي الحجه سنه 1326 قمري به اصفهان آمد و با قواي دولتي جنگي مردانه  کرد و به مصداق » َکم ِمن فِئه َقلیله َغلَِبت فِئه َکثیره 

بِاِذِن ا... « در اندک مدتي شکست فاحشی به نیروهاي اقبال الدوله وارد آمد و توپخانه سنگین آنها از کارافتاد« .  

نبردهای اصفهان در زمان صفوی
جنگ ایرانیان و افغان ها یکی از مهم ترین جنگ هایی است که در زمان صفویان در اطراف اصفهان روی داد. هر 
چند در این دوره حکومت صفویه رو به زوال بود؛ اما ارتش آن باز هم به مقاومت های زیادی در اطراف اصفهان 
دست زد و به دلیل تاکتیک های اشتباه و نبود رهبری از سوی پادشاه، عمال نتیجه ای به جز شکست و سقوط 

صفویه چیز دیگری در پی نداشت.
نبرد مورچه خورت؛ نبردی بود بین سپاهیان متحد نادر و شــاه طهماسب دوم از یک سو و سپاه متحد اشرف 
افغان و عثمانی از سوی دیگر که به پیروزی ایرانیان انجامید. این نبرد در 2۰ ربیع الثانی 1142 قمری  رخ داد. 
پیش از این نبرد، اشرف افغان از سلطان احمد سوم عثمانی درخواست کمک کرده و او نیز سپاهی را روانه کرد. 
روایت های ضد و نقیضی از این جنگ در تاریخ آمده است اگر چه در انتهای این جنگ شاه سلطان حسین به 
دست اشرف افغان کشته و عمال سلسله صفویه نابود شد؛ اما گفته می شود که در راه رسیدن به اصفهان چندین 
بار لشکر افغان ها از لشکر ایرانیان شکست خورد. در نبرد مورچه خورت، سربازان صفوی به رغم نبود پادشاه،  
مقاومت خوبی از خود نشان دادند؛ اما در نهایت اشــرف افغان با چند ده سوار از جنگ به اصفهان گریخت و با 
مقاومت اندک سربازان محافظ کاخ به آن حمله و شــاه صفوی را کشت.  آنچه که باعث شده نام مورچه خورت 
بلندآوازه گردد، نبرد بزرگ نادر با اشرف غاصب است که در تاریخ ایران باید آن را در شمار جنگ هاي قطعي و 
تعیین کننده به حســاب آورد، چرا که با این جنگ پایتخت آن زمان ایران )اصفهان( گشوده شد و امید اشرف 
در حفظ تاج وتخت مبدل به یأس گردید. اهمیت این نبرد بیشــترازآن جهت اســت که شاه  با توجه به نحوه 
جنگیدن نادر و سپاهیانش و تجاربي که در دو پیکار گذشته )مهماندوســت دامغان و سر دره خوار( به دست 
آورده بود، در مورچه خورت آرایش جنگي آنها را تقلید و به کار بســته بود. از طرفي عثماني ها در این آوردگاه 
به او یاري مي رساندند وبرآن بودندکه نگذارند دست نشانده آنها مغلوب شود. این موضوع را جهانگشاي نادري 
خوب بیان کرده است: »اشرف غلیجایي چون پیش از وقت،چند نفراز پاشایان جلیل الشأن را با جمعیت شایان، 
به معاونت او روانه ساخته بود. این دفعه رومیه را نیز رفیق عزیمت ساخته با کوکبه و استعداد تمام  و احتشاد و 
احتشام ماالکالم طریق مقابله سپرد در مورچه خورت نزول افکنده دو فرسخ ما بین فریقین فاصله بود«. سردار 
دالورافشار، نقشه جنگي تازه اي طرح کرد وبرآن شــد بدون برخورد باقواي دشمن ازقسمتي ازتپه ها که فاقد 
مدافع است قواي خود را عبور داده و به اصفهان بتازد . این امر موجب مي شد که اشرف براي جلوگیري از تصرف 
اصفهان از نقشه تدافعي خود چشم بپوشــد و به تعرض بپردازد، در نتیجه طرفین همانند جنگ هاي گذشته 
درگیر مي شــدند و با روحیه خوبي که قواي نادري داشتند شکســت دراردوي اشرف مي افتاد در ضمن محل 
استتار توپخانه خصم نیز افشا مي  شد.سپیده دم روز بیستم ماه ربیع الثاني سال 1142 هجري قمري این نقشه 
ماهرانه طهماسب قلي خان )13( به مرحله اجرا در آمد. اشرف غلجائي و یارانش که مراقب اردوگاه خویش بودند 
از مانورهاي سپاهیان نادر به هراس افتاده و تصمیم به مدافعه گرفتند. در نتیجه این کار، سپاهیان اشرف عمال 

دراین دام گرفتار شده و شکست سختی خوردند.

نبرد سمیرم
یکی از مهم ترین نبردهای صورت گرفته در اصفهان، نبرد سمیرم است؛ این جنگ اگر چه اهمیت زیادی در تاریخ مقاومت ایران دارد اما کمتر به آن 
پرداخته شده است. یکی از پایه های ثابت این جنگ ایالت ایرانی هستند که در دوره رضا خانی به علت به تنگ آمدن از ظلم و دستورات دیکتاتوری 
به شدت برآشفته و در اتفاقی نادر با هم متحد شدند. در واکنش به سیاست های خشونت بار نظام رضاشاهی در اسکان اجباری ایالت جنوب،  عشایر 
عمدتا کوچروی قشقایی، کهگیلویه و بویراحمد و...  با چیرگی بر تشتت، تفرقه، رقابت و رویارویی معمول خود، به صورتی هماهنگ و منسجم بر ضد 
تشکیالت برجامانده از نظام رضاشاهی و تالش هایش برای بازسازی وضعیت پیشین، ایســتاده و مجموعه تحوالت و رخدادهایی را رقم زدند که به 
»نبرد سمیرم« مشهور شده است. »نبرد ســمیرم« جنگ موحش و فاجعه باری که در اوایل تیر 1322 بین نیروهای قشقایی و بویراحمد از یک  سو 
و یک ستون از قوای لشکر 9 اصفهان از ســوی دیگر رخ داد. طی درگیری حکومت پهلوی با خوانین و ملوک الطوایف مناطق عشایری ایران در سال 
های 132۰ و ضعف قوای حکومتی، سران عشایر قشقایی نیز از فرصت استفاده کرده و سر به شورش و اغتشاش در مناطق خود می زنند. سمیرم که 
از گذشته نیز جزو بلوک فارس و منطقه ییالقی ایل قشقایی بود و جزو مناطق تحت تسلط فرزندان صولت الدوله قشقایی )داراب خان( به حساب می 
آمد، از این مناقشات در امان نبود به گونه ای که در سال 1322 پس از درگیری و زد و خوردهای مناطق فارس و فیروز آباد و خلع سالح پاسگاه های 
آن منطقه ،خوانین و عامالن کار فراری می شوند و به منطقه بیالقی خود یعنی سمیرم می رسند.  قوای دولتی با توجه به اهداف آنها و مقابله با اشرار و 
حفظ امنیت، گروهی را از هنگ نظامی اصفهان به سرکردگی سرهنگ حسنعلی قشقایی به سمیرم اعزام می کند. در مقابله این نیرو همدستی سران 
ایل بویراحمد به ریاست عبدا... ضرغام پور با برادران قشقایی و وعده غارت سمیرم در قبال کمک بویر احمد به عشایر قشقایی در تیرماه 1322 جنگ 
سختی در محل سمیرم برپا شد که با خیانت عده ای از کالنتران سمیرم و کمک به عشایر ، با نفوذ به داخل شهر موجب تضعیف قوای دولتی و در نتیجه 
محاصره و شکست آنان می گردند. هر چند در برخی از منابع عنوان می شود که پس از این جنگ سمیرم غارت و بسیاری از اموال مردم توسط برخی از 
ایالتی ها دزدیده می شود؛ اما منابع موثقی مانند »کاوه بیات «در کتاب نبرد سمیرم- انگلیسی ها، قشقایی ها و جنگ دوم جهانی آن را تایید نمی کند.
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دستگیری 2 جاعل اسناد نیابت قضائی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس پلیس آگاهی استان:
 انبار احتکار لوازم بهداشتی 

 در اصفهان لو رفت
رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان گفت: 
کارآگاهــان اداره مبارزه با جرایــم اقتصادی 
پلیس آگاهی استان در ادامه ماموریت مقابله 
با محتکران و شناســایی انبارهای احتکار کاال 
با اجرای مرحله دیگری از عملیات مرصاد 11 
توانستند محموله بزرگ پوشــک بچه و لوازم 
بهداشتی که در یک باب منزل قدیمی واقع در 
شهر اصفهان احتکار شده بود را مورد شناسایی 
قرار دهند. سعید سلیمیان با بیان اینکه احتکار 
بودن این کاالها به دلیل عدم اعالم موجودی 
به ســازمان صنعت، معدن و تجارت به اثبات 
رسیده، بیان کرد: مالک این محموله که خرده 
فروش لوازم پالستیکی اعم از ظروف و دستمال 
 کاغذی و در حد جزئی چند بسته پوشک بچه
  اســت، شناســایی و بــه همــراه پرونــده

 جهت اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی 
شد.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
دستگیری 2 جاعل اسناد نیابت 

قضائی در اصفهان
رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان از 
شناســایی و دســتگیری دو جاعل حرفه ای 

اسناد نیابت قضائی در اصفهان خبر داد.
 احمد خســروی وفا، رییس کل دادگســتری 
استان اصفهان افزود: با تالش های شبانه روزی 
نیروهای حفاظت و اطالعات دادگستری استان 
تیمی از جاعالن اسناد نیابت قضائی که به طور 
گسترده، حرفه ای و دقیق مبادرت به جعل مهر 
و امضای قضات می کردند، شناسایی و دو نفر از 

متهمان دستگیر شدند.
وی اظهارداشــت: ایــن افــراد در حین اخذ 
نیابت با مــدارک هویتی جعلی در دو شــعبه 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شناسایی و 
بازداشت شدند. رییس کل دادگستری استان 
خاطرنشان کرد: تاکنون 16 فقره نیابت جعلی 
از این متهمان کشف شده و تحقیقات تکمیلی 
به منظور شناسایی و جلب سایر اعضای این باند 
در دســتور کار قرار دارد.تحقیقات تکمیلی به 
منظور شناسایی و جلب سایر اعضای این باند 

در دستور کار قرار دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:
کاهش ۱۶ درصدی دختران 

فراری در اصفهان
معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: طی شش ماه ســال جاری 16 دختر فراری 
به مراکز بهزیستی معرفی شد که چهار نفر از آنها 
متاهل بودند.مجتبی ناجی اظهار کرد: از این تعداد 
1۳ نفر از طریق مراجع قانونی و سه نفر به صورت 
داوطلبانه به بهزیستی مراجعه کردند.وی با بیان 
اینکه تعداد دختران فراری که در ســال جاری به 
بهزیستی ارجاع داده شدند نسبت به مشابه سال 
گذشته 16 درصد کاهش داشــته است، افزود: در 
این بازه زمانی در سال گذشته  1۹ دختر فراری به 
مراکز بهزیستی معرفی شدند. معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان ادامه داد:  از میان دختران فراری 
که در شش ماه نخست امسال به بهزیستی ارجاع 
داده شدند 1۰ نفر مجرد، یک نفر متارکه، یک نفر 

مطلقه و چهار نفر دارای همسر بودند.

پلیس راه و وزارت نفت، مقصران 
تصادف اتوبوس تهران - کرمان

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
وزارت نفت و پلیس راه در ارتباط با حادثه تصادف 
اتوبوس تهران - کرمان با تانکر حمل سوخت مسئول 
هستند، گفت: با توجه به افزایش این قبیل تصادفات، 
مجلس طرحــی را ارائه خواهــد داد که به موجب 
آن تردد تانکرهای ســوخت در ساعات شب کامال 
ممنوع شود.علوی  اظهار  کرد: واقعیت این است که 
تانکرهای حمل سوخت نباید از ساعت 6 عصر به بعد 
در جاده ها تردد داشته باشند و این در حالی است 
که متاسفانه تا کنون در کشور شاهد چندین مورد 
تصادف های وحشتناک و آتش سوزی و فوت ده ها 
نفر بوده ایم. وی با بیان اینکه وزارت نفت و پلیس راه 
در ارتباط با حادثه تصادف اتوبوس تهران - کرمان با 
تانکر حمل سوخت مسئول هستند، گفت: با توجه 
به افزایش این قبیل تصادفات، مجلس طرحی را 
ارائه خواهد داد که بــه موجب آن تردد تانکرهای 

سوخت در ساعات شب کامال ممنوع شود.

کش و قوس بر ســر فروش مجوز های شکار، 
سال هاســت که محل بحث میان مسئوالن 
محیط زیست، نمایندگان مجلس، فعاالن محیط 
زیست و متخصصان امر است. این مسئله به 
خصوص پس ا زانتشــار تصاویر اتباع خارجی 
که به شکار در مناطق حفاظت شده پرداخته 
بودند، سر و صدای زیادی بر پا کرد. بسیاری از 
این افراد شهروندان آمریکایی و یا عربی بودند 
که به شــکار برخی از کمیاب ترین گونه های 
جانوری ایران می پر داختند. پس از آن دادن 
مجوز شکار ممنوع شد؛ اما به نظر می رسد بار 
دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست قصد 
دارد تا مجوز شکار را در برخی از مناطق کشور 

صادر کند. 
پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست با 
انتشار توضیحاتی که به آگهی فروش حیات وحش به 
شکارچیان شباهت دارد، از آغاز ثبت نام از متقاضیان 
مجوز شــکار چهارپایان در مناطق چهارگانه محیط 

زیست و عرصه های منابع طبیعی خبر داد. 
در همین رابطــه علی تیمــوری، مدیرکل حفاظت 
و مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه در پی امضای تفاهم نامه سازمان 
حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست 
و تخصیص 1۰5رأسی پروانه انتفاعی شکار چهارپا به 
این صندوق به منظور صدور مجوز شــکار برای اتباع 
ایرانی که در مجموع 4۰درصد از سهمیه تخصیصی 
است، افزود: صندوق ملی محیط زیست در نظر دارد 
نســبت به ثبت نام از متقاضیان شــکار چهارپا برای 
صدور مجوز شــکار در مناطق تحت مدیریت و آزاد، 

اقدام کند. 
به نظر می رسد مسئوالن ســازمان حفاظت محیط 
زیست می کوشند با بهانه هایی از این دست که حذف 
افراد پیر، باعث سالمت گله می شود یا اینکه جمعیت 
حیات وحش در برخی مناطق افزایش یافته و یا اینکه 
شکار به عنوان ابزاری برای حفاظت از محیط زیست 
شناخته شده، فروش پروانه های شکار را توجیه کنند. 

این بهانه ها اما از ســوی متخصصان محیط زیســت 
به صورت مستدل مردود اعالم شــده است. از سوی 
دیگر عواید حاصل از فروش این گونه از مجوز ها نیز 
خود محل بحث دیگری است در حالی که عنوان شد 
سال گذشته درآمد حاصل از فروش مجوز به خارجی 
ها برای شکار در ایران چیزی بیشتر از هفت میلیارد 
تومان بوده است. امسال عنوان شده که این مجوزها 
تنها به افراد ایرانی واگذار می شــود و البته مشخص 
نشده که قرار است چه مقدار درآمد از محل این فروش 

ها به دست آید.
 از سوی دیگر احسان فرزادی، یکی از فعاالن محیط 
زیست در این زمینه می گوید» در حالی که آفت هایی 
مانند کم آبی، کاهش علوفه و ناامنی، بالی جان حیات 
وحش در زیستگاه های کشور شده، مسئوالن محیط 
زیست بر اســاس کدام سرشــماری مدعی هستند 
جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شــده از 
ظرفیت برد زیســتگاه ها تجاوز کــرده و چاره ای جز 
حذف جمعیت مــازاد وجود نــدارد؟ چرا روش های 
این بــرآورد جمیعــت را در اختیــار مخاطبان قرار 
نمی دهند؟ در حالی که جمعیت چهارپایان در دهه 
5۰، بیش از یک میلیون رأس تخمین زده شده بود و 
مسئوالن امروز به گفته خودشان جمعیت چهارپایان 

را 1۸۰ رأس برآورد کرده اند، چطور می شــود ادعای 
افزایش جمعیت را پذیرفت و بر اســاس آن چشم بر 
صدور پروانه شکار ویژه بست؟« از سوی دیگر محمود 
کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیالت 
از دانشگاه ایالتی کلرادو، اســتاد بازنشسته دانشگاه 
تهران و     پژوهشــگر پیشکســوت نمونه در بیست و 
پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران،در مورد 
بهانه های مسئوالن محیط زیست برای فروش پروانه 
شکار معتقد است: اصل انتخاب برخی مناطق به عنوان 
مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست این بوده است 
که جمعیت حیات وحش در این مناطق مورد حفاظت 
قرار  گرفته، رو به افزایش گذارده و به زیســتگاه های 

پیرامون سرریز شود.
 در حقیقت مناطــق چهارگانه بناســت ذخیره گاه 
جمعیت های حیات وحش باشند، بنابراین حتی اگر 
بپذیریم که به فرض غیرممکن، جمعیت چهارپایان 
در این زیستگاه ها از ظرفیت برد، فراتر رفته، این بدان 
معنی است که گام اول برداشته شده و حاال باید امید 
داشته باشــیم که ســرریز جمعیت به زیستگاه های 
خارج از مناطق چهارگانه بتواند به احیای جمعیت در 
این زیستگاه ها بینجامد.  افراد پیر یک گونه، برخالف 
آنچه مســئوالن می گوینــد، دارای ژن غالب بوده و 

جفتگیری آنها ضامن بقای نسل گله است. این توجیه 
غیرکارشناسی که افراد پیر باید حذف شوند، باب طبع 
شکارچیان است که به شــکار افراد پیر با به اصطالح 
خودشان »تروفه« عالقه دارند تا با شاخ و دندان شان 
رکورد ثبت کنند یا سر پوست آرایی شده آن را به دیوار 
اتاق های خود بیاویزند. در حالی که شاخ یا سر یک قوچ 

جوان ارزشی برای یک شکارچی ندارد.
 وی افزود: اتفاقا اگر همین توصیــه اتحادیه جهانی 
حفاظت از محیط زیست )IUCN( را که به آن استناد 
می کنند به درستی مطالعه کنید متوجه می شوید که 
در این توصیه آمده است که شکار در صورت مدیریت 
صحیح می تواند ابزاری برای حفاظت باشد و در ادامه 
آمده اســت که در صورت مدیریت نادرســت، شکار 
نه تنها به حفاظت منجر نخواهد شــد بلکه صدماتی 
جبران ناپذیر را برای محیط زیســت به همراه خواهد 
آورد. حاال ما با ضعف مشهودی که در حوزه کارشناسی 
با آن مواجه هستیم این شمشیر دولبه را  روی حیات 

وحش آسیب دیده کشور کشیده ایم.
اگر چه محیط زیست ایران امروز با چالش های اساسی 
روبه روست که برای به روز آوری تجهیزات و حفاظت 
از آنها نیاز به بودجه و توان علمی باالیی احساس می 
شــود؛ اما در نهایت آنچه  در زمینه مدیریتی محیط 
زیست کشــور دیده می شــود چیزی به جز روش 
های ســطحی نگرانه و اهداف بــدون برنامه ریزی 
نیست. حتی توجیه ارزآوری و درآمد زایی از محیط 
زیســت نیز که در حاشــیه رخدادهای اخیر عنوان 
شده توجیه علمی و درستی ندارد. تعادل اکولوژیک 
شاید دم دستی ترین علتی باشــد که مسئوالن این 
سازمان می توانستند برای توجیه اعطای مجوز شکار 
داشته باشند در حالی که متخصصان و کارشناسان 
تاکید دارنــد، افزایش جمعیــت چهارپایان با توجه 
به شرایط نامناسب زیســتگاه ها دور از ذهن است و 
مسئوالن محیط زیســت برای اثبات چنین ادعایی 
باید مستندات سرشماری ها و آمارهایی که دستیابی 
به آنها چندان هم ساده نیست را به جامعه ارائه کنند 
مسئله ای که هنوز در البه الی توضیحات و توجیحات 
رنگارنگ مسئوالن زیست محیطی کشور ناپیدا باقی 

مانده است.

توجیهات دم دستی!
وقتی به بهانه افزایش جمعیت چهارپایان،  مجوز شکار اعطا می کنند

پریسا سعادت

ابالغ رای
7/80 کالســه پرونده: 960434 شــماره دادنامه: 97/4/30-9709976795300488 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان،   خواهان: 1- فرهاد اقبالی بابادی 
2- زهرا خسروی بابادی با وکالت بهنوش آل آقا به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ مبارزان 
چهار راه ششــم ســاختمان بهنام ط 5 واحد 9 ، خوانده: مهدی قناعتی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه، به تاریخ 97/4/4 شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 960434 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح  آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دعوی 1- فرهاد اقبالی بابادی 2- زهرا خسروی بابادی با وکالت بهنوش آل آقا 
به طرفیت مهدی قناعتی به خواسته مطالبه 45/000/000 ریال به انضمام تاخیر تادیه و 
خسارات دادرسی، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان و شهادت شهود که داللت بر 
استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در 
خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمــه خویش به عمل نیاورده 
اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشــخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 
ق.آ.د.م  رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 640/000 ریال هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شــاخص بانک مرکزی از تاریخ 96/6/6 تا زمان وصول در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد.  م الف:247873  شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان )280 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

7/81 شماره دادنامه: 9609976825302067 شماره پرونده: 9609986825300403 
شماره بایگانی شعبه: 960452  خواهان: آقای سید جالل امیری محمدآبادی فرزند سید 
مصطفی با وکالت آقای سید جالل عقیلی فرزند ســید حسن به نشانی اصفهان خ پروین 
خ هفت تیر نبش خ سپیده کاشــانی مجتمع اقاقیا ط 2 واحد 3، خواندگان: 1- آقای مجید 
ضیایی 2- آقای حسین ضیایی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای سید جالل امیری محمدآبادی فرزند سید مصطفی با وکالت آقای سید 
جالل عقیلی به طرفیت آقایان مجید و حسین ضیائی مبنی بر مطالبه مبلغ دویست و هفتاد 
میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بابت اضافه پرداختی به خوانده ردیف 
اول بدین شرح که خواهان مدعی شده بابت تسویه بخشی از چک های شماره 448034 و 
448035 مبلغ 270 میلیون ریال به خوانده ردیف اول پرداخت نموده لکن نامبرده علیرغم 
دریافت این مبلغ چکهای مزبور را در اختیار خوانده ردیــف دوم قرار داده و با صدور حکم 
خواهان مجبور به پرداخت وجه چک ها در حق خوانده ردیف دوم شــده است با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا دفاعی مطرح ننموده 
و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت 
تشخیص و با اســتناد به مواد 519  و 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 301 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یازده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ 1396/4/28  تا زمان وصول اصل دین در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و در مورد خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به مواد 84 و 89 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. این رای حضوری و ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف:247851  شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)390 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/82 شماره دادنامه: 9709970354700960 شماره پرونده: 9609980362501406 
شماره بایگانی شــعبه: 961291   شاکی: ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
نمایندگی خانم الناز سادات حسینی به نشــانی اصفهان خ فردوسی خ منوچهری، اتهام: 
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
و جامع اوراق آن ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به انشا و صدور رای می 
نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا آقاجانی مبنی بــر تغییر غیرمجاز اراضی 
زراعی و باغی از طریق دیوارکشــی به میزان ســی متر مربع) که بهای هر متر آن بعد از 
تغییر کاربری مبلغ هفتصد هزار ریال توســط کمیســیون  تقویم اراضی به شرح صفحه 
سیزده پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ مجوز از کمیســیون موضوع تبصره )1( ماده )1( 
قانون حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 بــا اصالحات بعدی آن دادگاه 
نظر به شــکایت جهاد کشاورزی اصفهان و صورتجلســه بازدید از محل و گزارش مرجع 
انتظامی و معاینه محلی و صورتجلســه تخریب دیوار و همچنین صورتجلسه کمیسیون  
تقویم اراضی راجع بهای ملک پس از تغییر کاربری و عــدم حضور و دفاع از ناحیه وی در 
مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه رســیدگی دادگاه باوصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
به ایشــان و اینکه برابر ماده یک دســتور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز 
مصوب 1385/8/1 یکــی از  مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز دیوارکشــی اراضی بدون 
مجوز از کمیســیون مربوطه می باشد و ســایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و 
مسلم می داند لذا مســتندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغها عالوه بر قلــع و قمع بنا احداثی )دیوار( و اعاده به وضع ســابق به پرداخت 
جزای نقدی معادل یک برابر بهای روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متهم بوده است 
به مبلغ 21/000/000 ریال در حق صنــدوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 
 مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت.  
م الف:247854  شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی(  

)341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/83 شماره دادنامه: 9709970351000771 شماره پرونده: 9609980351000738 
شماره بایگانی شعبه: 960910  خواهان: آقای علی فقیه زاده علویجه فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان شاهپور جدید خیابان مشیرالدوله تعمیرگاه مفید، خواندگان: 
1- خانم فرزانه جعفرزاده فرزند کریم به نشــانی اصفهان خ آذر کوچه باغ جنت بن بست 
نیلوفر پ 5 کدملی 1141019337، 2- آقای محمد جعفر زاده فرزند کریم 3- خانم زهرا 
جعفر زاده فرزند کریم همگی به نشانی مجهول المکان، 4- خانم اعظم جعفر زاده فرزند 
کریم به نشانی استان تهران شهر تهران 1 پاسداران خ نیستان  3- خ راستبان جنوبی بن 
بست رز پ 4، 5- خانم فرشته جعفر زاده فرزند کریم به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خانه اصفهان بلوار سپاه ک شماره 11 ک ارکیده پ 88 واحد 2، 6- آقای حمیدرضا جعفر 
زاده فرزند کریم به نشانی اصفهان خانه اصفهان بلوار ســپاه کوچه ابطحی کوچه ارکیده 
پ 88 کدملی 1140149806 ، 7- آقای سیف اله رست بر الیادرانی فرزند محمد جعفر به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ آتشگاه بعد از خ قدس کوچه 67 نبش بن بست الله 
با کدپستی 8186897751، خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره) غیر منقول(، رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی فقیه زاده علویجه فرزند حسن به طرفیت آقایان 
و خانم ها سیف اله رست بر الیادرانی فرزند محمد جعفر، محمد، اعظم، فرشته، حمیدرضا، 
زهرا و فرزانه همگی جعفر زاده فرزندان کریم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 
به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه موجر رابطه ای استیجاری خواهان، 
خوانده ردیف اول است و خوانده ردیف اول هیچگونه مالکیت رسمی در ملک مورد اجاره 
ندارد و امکان تنظیم سند رسمی بین موجری که مالک ثبتی ملک نیست با مستاجر وجود 
ندارد بنابراین مســتندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و امالک 
کشور قرار عدم اســتماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

است.  م الف:247786  شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )332 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/84 شماره دادنامه: 9709970350700342 شماره پرونده: 9609983819100714 
شماره بایگانی شعبه: 960973  خواهان: آقای روح ا... منصوری فرزند محمد تقی به نشانی 
بروجن کوی امام هنرمند 6 پ 12 ، خوانده: آقای حبیب اله حافظ طرقبه فرزند غالمحسین 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
روح ا... منصوری به طرفیت حبیب اله حافظ طرقبه مبنی بر مطالبه مبلغ 600/000/000 
ریال وجه چک شماره 8705321-96/8/15 بانک کارآفرین و خسارات قانونی با توجه به 
محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن سند مزبور 
در دست دارنده نشان اشــتغال ذمه صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود 
ارایه و ایراد و دفاعی نکرده ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستندا 
به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
600/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 21/625/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررســید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر 
قیمت های ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در 
حق خواهان صادر می گردد. رای صادر شــده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:247840  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )246 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/85 شماره دادنامه: 9709976825300835 شماره پرونده: 9509986825300786 
شماره بایگانی شعبه: 950993  خواهان: آقای سعید مشکاتی فرزند رضا با وکالت آقای امیر 
سامان صهبا فرزند هدایت اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ شمس آبادی بعد از 4 
راه قصر جنب مرکز تحقیقات معلمان ساختمان رازی ط آخر واحد 119، خواندگان: 1- آقای   
غالمرضا ادیبی فرزند نعمت اله 2- آقای رضا طباطبایی پور فرزند مرتضی همگی به نشانی 
مجهول المکان، 3- آقای شــهرام چابک فرزند محمود به نشانی اصفهان خ هاتف کوچه 
یخچال سه راه سنگ تراشها اول خ هارونیه پیک موتوری صبا مشیر پالک 3، 4- خانم ماه 
سطان فضیلتی فرزند ابراهیم ، 5- آقای مجید سلیمانی فرزند فیروز 6- خانم رویا سلیمانی 
فرزند فیروز همگی به نشانی اصفهان خ هاتف کوچه یخچال سه راه سنگ تراشها کوچه 
سار و تقی جنب پاساژ نرجس فروشگاه سلیمانی پالک 8، 7- آقای جعفر رفایی فرزند ناصر 
به نشــانی اصفهان خ احمدآباد جنب کتابخانه امیر المومنین علیه السالم رستوران خان 
سرای نامی طبقه فوقانی رستوران خان سرای نامی، 8- آقای داریوش رحمتی نور فرزند 
نصراله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان کاوه اول باهنر کوچه شماره 5 کوچه 
شهید محسن آذر کیش پ 7، 9- آقای عباس امین نیلی فرزند اسماعیل به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ ابن سینا ک ارشاد ک عمر پالک اول کدپستی 8148675363 ، 
10- آقای سعید سلیمانی فرزند فیروز به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ بزرگمهر 
خ رکن الدوله چهار راه اول بن بست فرشته پ 65، 11- آقای مهدی شانه ساز زاده فرزند 
علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ جابر انصاری کوچه عباسی پالک 111 طبقه 
4، خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمی ملک 2- الزام به تفکیک ملک 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سعید مشکاتی فرزند رضا با وکالت 
آقای امیر سامان صهبا به طرفیت آقایان  و خانمها رضا طباطبایی پور فرزند مرتضی  و ماه 
سلطان فضیلتی فرزند ابراهیم و مجید و سعید و رویا هر سه سلیمانی فرزندان فیروز و جعفر 
رفایی فرزند ناصر و مهدی شانه ساز فرزند علی و شهرام چابک فرزند محمود و غالمرضا 
ادیبی فرزند نعمت اله و داریوش رحمتی فرزند نصراله و عباس امین نیلی فرزند اسماعیل 
مبنی بر الزام به تفکیک ملک یک باب مغازه قدیمی ســاز واقع در اصفهان خیابان هاتف 
کوچه مشیر سه راه هارونیه کوچه هارونیه ســومین مغازه سمت چپ به میزان قدر السهم 
جزئی از 5 سهم مشاع از 10 سهم مشاع از 225 سهم ســه دانگ مشاع از کل 450 سهم 

ششدانگ بازارچه مشتمل بر بیســت و دو باب دکان و یک زورخانه به شماره 5056 الی 
5070  و 6376 الی 6389 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان و 5 سهم مشاع از 55 صدم از 17 
سهم مشاع از 35 سهم مشاع و 10 مشاع از 205 ســهم ششدانگ پالک های فوق الذکر 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان  و الزام خواندگان به انتقال سند رسمی مغازه فوق و مطالبه 
خسارات دادرسی، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مبایعه نامه استنادی وی 
 که به موجب آن خواهان یک باب مغازه قدیمی ســاز با قدمت 40 ساله واقع در اصفهان 
خ هاتف کوچه مشیر کوچه هارونیه مغازه مشکاتی به مساحت 20-11 متر مربع را خریداری 
کرده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین باقی 
مانده و پاسخ اســتعالم واصله ازاداره ثبت اســناد و امالک که داللت بر مالکیت رسمی 
خواندگان بر ملک موضوع دعوی می نماید و نظر به اینکه انتقال ملک به نام خریدار از نتایج 
عرفی قرارداد و الزامات ضمنی آن است و خواندگان ردیف ششم و یازدهم ادعای خواهان 
و مستند وی را قبول کرده اند و ســایر خواندگان با وصف ابالغ صحیح در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا دفاعی مطرح ننموده اند فلذا 
دعوی خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به مواد 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال پنج سهم از 450 سهم مشاع 
از پالک ثبتی شماره 6389/1 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان )از باقیمانده مالکیت مرحوم 
فیروز سلیمانی به نسبت سهم االرث وراث( و محکومیت خوانده ردیف یازدهم به پرداخت 
مبلغ یازده میلیون و دویست و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در مورد دعوی الزام به تفکیک، 
با توجه به مفاد نظریه کارشناس که مورد اعتراض خواهان قرار نگرفته و حسب مفاد این 
نظریه خواهان کلیه مالکین را طرف دعوی قرار نداده لذا دعوی خواهان قابلیت اســتماع 
ندارد و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و 
اعالم می نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:247849  شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )798 کلمه، 8 کادر(
ابالغ رای

7/86 کالســه پرونده: 960803 شــماره دادنامه:96/10/27-9609976794104240 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حسن صادقی فرزند 
اصغر به نشانی اصفهان چهار باغ پایین نگارستان پالک 8، خوانده: آقای پویا یوسفی مهر به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار تومان به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و صدور تامین خواسته،  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حسن صادقی 
فرزند اصغر به طرفیت آقای پویا یوسفی مهر به خواســته مطالبه مبلغ صد و نود و هشت 
میلیون ریال قسمتی از وجه چک به شــماره 543176-96/6/21 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج 
آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ صد و نود و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و چهل و پنج 
هزارریال بابت هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )96/6/21(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:247978 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )332 کلمه، 3 کادر(
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اتوئو:
»مسی« بهترین بازیکن تاریخ 

است
ستاره ســابق بارســلونا با وجود حضور نداشتن 
مســی در بین ســه گزینه 
نهایی به ســتایش از 
او پرداخــت و این 
ســتاره آرژانتینی 
را بهترین بازیکن 
تاریخ دانست.لیونل 
مسی بعد از 10 سال در 
بین سه گزینه نهایی بهترین 
بازیکن جهان حضور نداشت. این جایزه در نهایت 
به »لوکا مودریچ«، ســتاره کروات رئال مادرید 
رسید که فصل درخشانی را با این تیم پشت سر 
گذاشت.اتوئو، همبازی سابق مسی در بارسلونا 
درباره این بازیکن، گفت: درست است که مسی 
نتوانست عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد؛ 
اما از نظر من او بهترین اســت. مســی بهترین 
بازیکن تاریخ اســت و این عنوان برای همیشه 
همراه او خواهد بود.»اتوئو« بعد از سال ها حضور 
در فوتبال اروپا تصمیم گرفت که راهی قاره کهن 
شود و در حال حاضر در لیگ ستارگان قطر بازی 

می کند.

هشدار »کوواچ« به تیمش؛ 
غرور ممنوع!

بایرن مونیخ با هدایت نیکــو کوواچ فصل جدید 
را فو ق العــاده شــروع 
کــرده و هرهفــت 
مسابقه رسمی خود 
در فصــل جاری را 
با پیروزی پشــت 
سر گذاشــته است. 
بایرن بعد از گذشــت 
چهار هفتــه از آغاز فصل جدید 
بوندس لیگا در صدر جدول ایســتاده و کوواچ در 
آســتانه  شکســتن رکورد »آنچلوتی« در بایرن 
قرار دارد.کوواچ درباره شــروع خارق العاده  بایرن 
با هدایت او را کم اهمیت دانســت و گفت:»روند 
پیروزی های پیاپی هر چند بازی هم باشد باالخره 
تمام می شــود. برای من مهم این است که تیم 
روی هم رفته شرایط خوبی داشته باشد«.کوواچ  
همچنین گفت: من به بازیکنانم هشــدار دادم و 
گفتم نباید همه چیز را عالــی و بی عیب و نقص 
تصور کنیم. ما نباید اجــازه دهیم که این تعریف 
و تمجیدها باعث شود جانب احتیاط را از دست 

بدهیم. 

 نیش و کنایه معنادار »پوگبا«
 به مورینیو

پوگبا در جریان دست و پنجه نرم کردن های 
لفظی اش با مورینیو اعتراف کرد اگر واقعا آنچه 
در ذهنش می گذرد را بگوید 
از سوی باشگاه جریمه 
خواهد شد. بعد از 
تساوی یک- یک 
مقابل »ولور« هم 
هافبک فرانسوی 
یونایتد یک بار دیگر 
بــه کنایــه از چنین 
شــرایطی حرف زد: »ما باید تحرک بیشتری 
در خط حمله داشــته باشیم و راه های دیگری 
هم برای بازی کردن امتحان کنیم، ولی بیشتر 
از این نمی توانم حرفی بزنم، چون فقط بازیکن 
تیم هســتم. به هر حال این نظر من است، ما 
باید تحرک بیشتری داشته باشــیم و بهتر از 
این بازی کنیم. در بازی های خانگی باید فقط 
حمله کنیم چون در اولدترافورد باید هجومی 
بازی کرد. تیم ها از منچســتریونایتد هجومی 
می ترســند. از ۳ بازی خانگی تنهــا ۴ امتیاز 

گرفتیم و این خوب نیست«.

راموس: 
 عالقه داشتم توپ طال 

به »مودریچ« برسد
کاپیتــان رئال مادریــد اعالم کرد عالقه داشــته 
جایزه برترین بازیکن ســال 
به هــم تیمی کرواتش 
برسد.لوکا مودریچ، 
دوشــنبه شب در 
رقابــت بــا محمد 
صالح و کریستیانو 
رونالدو به عنوان برترین 
بازیکن سال فیفا انتخاب شد 
و سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید اعالم کرد 
هم تیمی اش سزاوار کسب این جایزه بود.راموس 
برای نهمین بار در مراسم برترین های سال رای داد 
و در حاشیه گفت:» با توجه به سطح بازیکنان شما 
می توانید بالون دور را به مسی، کریستیانو یا لوکا 

بدهید، همه آنها فقط برنده خواهند بود« . 

بردهایاستقاللازدربیشروعمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

استقالل در فصل جدید لیگ برتر نتایج خوبی نگرفته و این مسئله در 
آســتانه دربی، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ اما علی کریمی 
هافبک تــازه وارد آبی ها به هواداران تیمش امیــدواری داده و گفته: 
»هواداران حق دارند نگران تیم باشند. نتایج اخیر هم مناسب نبوده اما 
ما به آنها قول می دهیم هرچه زودتر به هماهنگی کامل برسیم. تالش ما 

این است که از همین دربی بردهای استقالل شروع شود«. 

بردهای استقالل از دربی شروع می شود

سید جالل حسینی معموال همیشــه از آمادگی خوبی برخوردار 29
است و هیچ کس به یاد نمی آورد او دچار افت شده باشد. اخیرا در 
تمرین پرسپولیس اتفاق جالبی افتاد و این موضوع ثابت شد. تشویق 
سیدجالل حسینی از سوی هواداران با واکنش جالبی همراه بود. 
بازیکنان با حالت شوخی و خنده مانع از حضور سیدجالل به میان 

هواداران شدند و به نوعی به این موضوع حسودی کردند.

به حسینی حسودی می کنند

04

 »روحانی« دقیقا از المپیک
 چه می خواهد؟

رییس جمهــور ایــران بــا رییس کمیتــه بین 
المللی المپیک دیدار کرد .رضــا صالحی امیری، 
رییس کمیتــه ملی المپیــک ایران کــه همراه 
با رییس جمهور به نیویورک رفتــه ترتیب دیدار 
»توماس باخ« بــا روحانی را داد؛ دیــداری کوتاه 
که از ســوی باخ به این لحاظ مهم بود تا مطمئن 
شــود در صــورت کاندیداتوری رییــس اتحادیه 
 جهانی کشتی؛ ایران ســمت او نمی رود و »باخ«

را انتخاب می کند. ایــران اما در ایــن دیدار یک 
اطمینان خاطر می خواســت.اینکه آیــا به مانند 
افغانستان و خیلی کشورهای دیگر ما هم می توانیم 
بعد از حدود دو دهه دوباره یک عضو هیئت اجرایی 
کمیته بین المللی المپیک داشــته باشیم؟ رییس 
جمهور روحانی در دیدار با رییس کمیته بین المللی 
المپیک گفت: به رغم اســتقالل فدراسیون ها از 
دولت، همواره حامی ورزش و ورزشکاران کشورمان 
هســتیم. توماس باخ هم در ادامه دیدار بیان کرد: 
ورزش ایران در ســال های اخیر پیشــرفت های 
شگرفی داشته و فرصت های خوبی نیز برای بانوان 
ایرانی در عرصه های مختلف ورزشی به وجود آمده 
است. پرچمداری کاروان ورزشی ایران در بازی های 
آسیایی توسط یک بانوی ورزشکار بسیار جالب بود.

حرکت خالقانه سرمربی 
ذوب آهن

»امید نمازی« این روزها اولین ســال مربیگری 
خود روی نیمکت یکی از تیم های لیگ برتری را 
پشت سر می گذارد. او که پیش از این تنها با تجربه 
مربی تیم ملــی در فوتبال ایران حضور داشــت 
اتفاقات مختلفی را برای اولین بار در فوتبال ایران 
تجربه می کند.اشــتباهات داوری در لیگ برتر 
یکی از آن دسته اتفاقاتی بود که سرمربی ذوبی ها 
تجربه آن را از ســر نگذرانده بود. به همین دلیل 
نمازی در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام 
دســت به حرکتی خالقانه و جالــب زد. او تمام 
تصاویر ویدئویی مربوط به مهم ترین اشــتباهات 
داوری علیه تیم خــود را میکس زده و در صفحه 
اجتماعی خود منتشر کرد.این حرکت برای اولین 
بار توسط یکی از مربیان فوتبال ایران اتفاق افتاد 
و نمازی به این وسیله خواست اشتباهات کشنده 
علیه تیم خود را به تمام هواداران خود که صفحه 

اجتماعی او را پیگیری می کنند، نشان دهد.

آرای کی روش و شجاعی؛
 فقط یک تفاوت!

با اعالم آرای مربیان و کاپیتان های تیم های ملی 
عضو فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در مراسم 
انتخاب مرد ســال فوتبال دنیــا از رای کارلوس 
کی روش، سرمربی و مســعود شجاعی، کاپیتان 
تیم ملی کشورمان رونمایی شــد. بر این اساس 
کی روش، لوکا مودریچ را برگزید و کیلیان امباپه 
و ادن ازار را در رده هــای دوم و ســوم قرار داد. 
رای شجاعی اما کمی متفاوت بود و او به ترتیب 
محمد صــالح، لوکا مودریچ و کیلیــان امباپه را 

انتخاب کرد.

در حاشیه

پیشخوان

نعمتــی: دوســت دارم 
رحمتی اخراج شود

 اراده، یعنی اینکه با تماشــای پارالمپیک  سیدنی 
جذب ورزش شوی و در پارالمپیک آتن روی سکوی 
اول دنیا بایســتی. حکایتی از »علی نادری« که در 
سن نوجوانی راهی جبهه های حق علیه باطل شد 
و در عملیات والفجر 10 در حلبچه مدال خوشرنگ 
جانبازی را به گردن آویخت. نادری در دنیای ورزش، 
ناشدنی ها را شدنی کرد و تنها قهرمان پارالمپیکی 
نصف جهان لقــب گرفت. فرا رســیدن هفته دفاع 
مقدس و در پیش بودن بازی های پارآسیایی ۲01۸ 

بهترین بهانه برای این مصاحبه است.
جناب نادری بهتر است گفت وگو را با چگونگی 

حضورتان در جبهه های جنگ شروع کنیم؟ 
عالقه به اسلحه و تفنگ پای مرا به میدان های جنگ 
باز کرد و در حالی که هنوز چهارده سالم تمام نشده 
بود در ســال 1۳60 بعد از چند ماه آموزش ، راهی 
جبهه شــدم ولی زمانی که در آنجا حضور یافتم و 
تحت تاثیر خلــوص و جوانمــردی رزمندگان قرار 
گرفتم و این که برای چه هدف مقــدس که همانا 
دفاع از دین و خاک و ناموس بود می جنگیم، دیگر 
در جبهه ها مانــدگار شــدم و در عملیات مختلف 
مانند والفجر ۸، فتح و خیبر و ... شرکت کردم و در 
آن عملیات ها هم با مجروحیت رو به رو شــدم ولی 
جانبازی من بر مــی گردد به  ســال 1۳66  که در 
عملیات والفجر 10 در شهر حلبچه بر اثر شیمیایی 
شدن و همچنین اصابت ترکش سه کیلویی از گلوله 
تانک، مجروح و با قطع نخــاع از ناحیه کمر جانباز  
70درصد شــدم. زمانی که در منطقه بودم، 11 ماه 
برای مرخصی به اصفهان نیامده و در تمام این مدت 
دل تنگ مادرم بودم؛ لحظه ای که با اصابت ترکش 
گلوله تانک جان می دادم، از خدا خواستم یک مرتبه 

دیگر مادرم را ببینم و  بعد از  دنیا بروم.
از اینکه بــه مقام جانبازی نائل شــدید چه 

احساسی دارید؟
 خدا را شاکرم که توانستم به وظیفه مان در راه دفاع 
از آب وخاک عمل کنیم. یک انسان زمانی به کمال 
می رسد که یک الگوی مناســب در زندگی داشته 
باشد و الگوی ما جانبازان حضرت ابوالفضل)ع( است. 
با درد های بعد از جانبازی چطور کنار آمدید؟ 

من زمانــی که جانبــاز شــدم دو ســال و نیم در 

بیمارســتان های مختلف بســتری بودم و به گفته 
پزشکان با وجود برخورد ترکش سه کیلویی گلوله 
تانک بــه ناحیه کمر، از قدرت بدنــی فوق العاده ای 
برخوردار بودم که توانســتم زنــده بمانم.دردهای 
جانبازی زیاد ما را اذیت نمی کند، بلکه بیشتر دیدن 
مشکالت مردم اســت که باعث اذیت ما می شود به 
خصوص در روزگار فعلی. بعضی از مردم از ما سوال 
می کنند که پیشمان نیســتید از این که به جبهه 
رفتید و جانباز شدید که من در جواب می گویم نه، 
اصال پشیمان نیستم و حاال هم اگر شرایط مثل آن 
روزها پیش بیاید حتما در صف اول دفاع از کشــور 

حاضر می شوم.
از چه زمانی به ورزش روی آوردید؟

به دلیل درد کشــیدن از ناحیه کمر و دوره درمانم 
که زمان زیادی به طول انجامید، نتوانســتم ادامه 
تحصیل بدهم و تصمیم گرفتم به سمت ورزش بروم 
و رشته وزنه برداری را انتخاب کردم ولی زمانی که در 
این رشــته هم فعالیت می کردم دوباره درد کمر به 
سراغم آمد و مجبور شدم  این ورزش را رها کنم و به 
دنبال رشته ورزشی دیگری بروم تا اینکه اواخر سال 
79 نیمه های شب با تماشای مسابقات پارالمپیک 
سیدنی از تلویزیون بســیار احساساتی شده و پس 
از راز و نیاز کردن با خداونــد، قاطعانه با خودم عهد 
بســتم که با موفقیت در عرصه ورزش برای کشورم 

افتخارآفرینی کنم. 
15 روز پس  از این تصمیم، به آسایشــگاه شــهید 
مطهری رفتم و از همان سال 79 فعالیت های ورزشی 

من به طور حرفــه ای در دو ومیدانی رشــته پرتاب 
آغاز شد.

چه عناوینی در این مدت که در عرصه ورزش 
حضور داشتید،کسب کردید؟

در سال ۸1 در مســابقات قهرمانی کشور توانستم 
مدال برنز کســب کنم. در همان مسابقات به خودم 
قول دادم که در مسابقات بعدی به مدال طال دست 
یابم که  همان سال در رقابت های انتخابی گروه ملی 
موفق شدم مدال طال را از آن خود کرده و سال ۸1 
به اردوی تیم ملی دعوت شــدم. در همان سال در 
مسابقات جهانی فرانســه در دو ماده شرکت کردم 
و توانســتم در پرتاب نیزه مدال طــال و در پرتاب 
دیسک برنز را دریافت کنم.در سال ۸۲ رقابت های 
جهانی نیوزلند برگزار شد و من با کسب مدال در سه 
ماده، پرتاب نیزه طال، دیسک و وزنه هرکدام به طور 
جداگانه نقره، موفق شدم سهمیه ورود به مسابقات 
پارالمپیک آتن ۲00۴ را کســب کنم.در مسابقات 
پارالمپیک آتن ســال ۸۳، در یک ماده پرتاب نیزه 
عالوه بر دریافت مدال طال، توانســتم دو متر و ۳0 
سانتی متر رکورد پارالمپیک را بشکنم و تاکنون هیچ 
دونده ای نتوانسته این رکورد را بشکند و همچنان به 

نام خودم ثبت  شده است.
 در بازی های پارآسیایی نیز حضور داشتید؟ 

 بله، من یک بار فقط در این بازی ها بودم که حضورم 
به بازی های آسیایی گوانگجو برمی گردد که در آن 
رقابت ها موفق شدم با وجود مصدومیت در پرتاب 

نیزه به مدال طال دست یابم.

چرا ورزش حرفه ای  را کنار گذاشتید؟
آخرین حضــور مــن در رقابت هــای برون مرزی، 
مسابقات جهانی امارات بوده که به خاطر نامهربانی ها 
و کم لطفی های برخی مسئوالن دست خالی به ایران 
بازگشــتم و نتیجه قابل توجهی حاصل نشــد و از 
همان زمان ورزش را برای همیشه کنار گذاشتم.  با 
وجود اینکه  هیچ کس در اصفهان به جز من موفق 
به دریافت مدال پارالمپیکی نشــده ولی مسئوالن 
با من رفتار درســتی نداشــتند. من به عنوان مربی 
هم ورزشــکاران و هم مربیان را آمــوزش داده ام، 
به طوری که برخی از این مربیان در تیم ملی مشغول 
فعالیت هســتند؛ اما زمانی که با تاسیس ورزشگاه 
قصد خدمت به ورزش استان را داشتم، تربیت بدنی 
به دالیل مختلف مخالفت کرده و چنین اجازه ای به 

من داده نشده است.
وضعیت ورزش جانبازان و معلوالن استان را 

چطور می بینید؟ 
نســبت به زمانی که من در رقابت ها حضور داشتم 
شرایط کار برای ورزشکاران معلول بهتر شده است 
ولی هنوز مشکالت زیادی در این زمینه وجود دارد. 
ما ظرفیت های خوبی داریم کــه باید بتوانیم از آنها 
به خوبی استفاده کنیم. اگر هیئت ورزش جانبازان و 
معلوالن عرصه را برای فعالیت من و امثال من فراهم 
کنند می توانیم تجربه های خــود را در اختیار آنها 
قراردهیم. ورزش حرفــه ای مربی حرفه ای و کاربلد 
می طلبد، باید تخصصی عمل کرد و تنها یک مربی 
برای تعداد زیادی ورزشکار دونده کافی نیست؛ در 
ورزش دو و میدانی برای هر نفر یا نهایتا دو دونده، یک 
مربی نیاز است، به ویژه جانبازان و معلوالن که مربی 
باید شــناخت کافی به وضعیت جسمانی و سالمت 

آنها داشته باشد.
اکنون به چه کاری اشتغال دارید؟

 من بعد از این که ورزش حرفه ای را کنار گذاشــتم 
به کشــاورزی و باغداری روی آوردم و خوشبختانه 
توانستم در این عرصه نیز با وجود اینکه کسی امید 
چندانی به موفقیت من به خاطر روی ویلچرنشستن 
نداشت، موفق باشم. البته در همان باغ هم فعالیت 
های ورزشــی ام را ادامه می دهم به طوری که می 
خواستم در بازی های پارآسیایی جاکارتا هم دوباره 
شرکت کنم که با وجود مصدومیت این امکان برای 

من فراهم نشد.

مشکالتمردمبیشترازدردهایجانبازیمارااذیتمیکند
  گفت وگو با علی نادری، قهرمان اصفهانی پارالمپیک و پارآسیایی:  

  عکس روز

تاالر افتخارات »لوکا مودریچ« تکمیل شد

 علیرضا بیرانوند: دوست 
دارم در داربی پاس گل بدهم

پیروزی شما، پیروزی ملت 
و شکست دشمنان ایران است

فرصت انتقام خیلی زود به شاگردان »تارتار« رسید
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور روز دوشنبه برگزار شد و 
در یکی از مسابقات هشت گانه تیم های پارس جنوبی و ماشین سازی باید در جم با هم دیدار کنند.این 
دیدار در شرایطی هفته آینده برگزار می شود که پارس جنوبی و ماشین سازی در هفته هفتم لیگ برتر 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند و ماشین سازی این بازی را با برد یک بر صفر پشت سر گذاشت.حاال در جام 
حذفی خیلی زود فرصت گرفتن انتقام آن شکست به شاگردان مهدی تارتار رسیده و آنها می توانند در 
حضور هواداران پرشور خود در شهرستان جم نه تنها باخت چند روز قبل را جبران کنند که در جام حذفی 

نیز یک مرحله دیگر باالتر بروند.

نیمکت تراکتورسازی همچنان در بالتکلیفی 
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در آخرین بازی خود در لیگ برتر به نتیجه تساوی بدون گل مقابل پدیده در 
مشهد دست یافت.سرخ پوشان تبریزی در حالی به این یک امتیاز رسیدند که محمد تقوی پس از کنار رفتن 
»توشاک« از سمت سرمربیگری تراکتورسازی، وظیفه هدایت این تیم را بر عهده داشت.از قرار معلوم تقوی 
در بازی روز جمعه تراکتورسازی مقابل استقالل خوزستان هم قرار است مسئولیت فنی را بر عهده بگیرد؛ چرا 
که مدیران باشگاه تراکتورسازی تبریز هنوز نتوانسته اند گزینه های نهایی خودرا به محمدرضا زنوزی، مالک 
باشگاه تراکتورســازی اعالم کنند.زنوزی که با ریخت و پاش های مالی خود توانست بسیاری از بدهی های 

تراکتورسازی را پرداخت کند، به دنبال جذب مربی خارجی است. 

ابهام در فروش الکترونیکی تمام بلیت های داربی ۸۸؛

در »آزادی« بلیت فروخته می شود؟
در حالی که مدیر مجموعه آزادی اعالم کرد با توجه به تصمیم شورای تامین، تمام بلیت های داربی به صورت 
الکترونیکی فروخته می شود؛ اما در سایت بلیت فروشــی تنها 50 درصد از ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه 
آزادی برای بلیت فروشی الکترونیکی در نظر گرفته شده است.داربی ۸۸ بین دو تیم استقالل و پرسپولیس، 
پنجشنبه )5 مهر( در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ابتدا قرار بود قانون 10-90 در این دیدار اجرا شود 
اما پس از برگزاری جلسه شورای تامین، تصمیم بر این شد که همانند داربی های گذشته، بلیت فروشی به 
صورت 50-50 بین تماشاگران پرسپولیس و استقالل صورت گیرد.طبق اعالم نیکوخصال، مدیر مجموعه 
ورزشی آزادی، با تصمیم شورای تامین تمام بلیت های داربی ۸۸ به صورت الکترونیکی فروخته می شود تا 
هیچ بلیتی در روز بازی فروخته نشود. با این حال با ورود به سایت بلیت فروشی، در بخش اطالعیه های مربوط 
به داربی ۸۸ اعالم شده که» مطابق با نظر شورای محترم تامین استان تهران 100 درصد از ظرفیت طبقه 
پایین و 50درصد از ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای مسابقه داربی ۸۸ به صورت اینترنتی فروخته 
خواهد شد.« اطالعیه سایت بلیت فروشی داربی مغایر با صحبت های مدیر مجموعه ورزشی آزادی است و به 
نظر می رسد که 50 درصد بلیت های طبقه دوم در روز بازی در محل ورزشگاه آزادی فروخته خواهد شد.البته 
با توجه به این که در تمامی داربی ها نیروهای برقراری امنیت بین هواداران استقالل و پرسپولیس می نشینند 
تا این دو گروه را از هم جدا کنند، در نتیجه فروش تمام 7۸ هزار بلیت ورزشگاه آزادی نیز غیرممکن است.

طبق اعالم سایت فروش الکترونیکی بلیت داربی، تا لحظه ارسال این خبر، پرسپولیسی ها بلیت های بیشتری 
نسبت به استقاللی ها خریداری کرده اند. هواداران پرسپولیس تا این لحظه 5۲ درصد بلیت های پشت دروازه 
و ۴۸ درصد بلیت های پرسپولیس در طبقه دوم و هواداران استقالل ۳۲ درصد بلیت های پشت دروازه و ۲۳ 
درصد بلیت های استقالل در طبقه دوم را خریداری کرده اند. همچنین تمام بلیت های جایگاه و روبه روی 

جایگاه فروخته شده است.

  قلعه نویــی: امیدوارم 
استقالل شهرآورد را ببرد
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تشییع شهید حادثه تروریستی اهواز در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

 
مفاد آراء

7/72 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

شــماره صادره: 1397/03/519335-1397/6/18 آراء که در اجــراي ماده يک قانون 
مذکور توسط هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک اردستان صادر 
گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي 
کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شــخص يا اشخاصي که به آراي مذکور اعتراض 
دارند از تاريخ اولين آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک 
اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يک 
ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تســليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد و يا معترض 
گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، ثبت اردســتان مبادرت 
 به صدور ســند مالکيت مي نمايد. ضمنا صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302032000019 مورخه 1397/06/04 خانم هايده مهربخش 
فرزند هوشنگ ششدانگ يک باب دامداری احداثي بر روي قسمتي از مزرعه بلهر پالک 
7 اصلي عليا اردســتان بخش هفده حوزه ثبت اصفهان به مســاحت 521/76 متر مربع 

مالک رسمي 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/04

م الف:244764 خيراله عصاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
مزایده اموال غیرمنقول

7/73 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 962530 ج/دوم  له آقای محمود يزدانيان و عليه مسعود يزدانيان 
مبنی بر فروش پالک ثبتی 40 فرعی 31250 اصلی بخش 5 اصفهان در تاريخ 97/8/1 
ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج 
شده است ملکی آقای ماليی و اکنون در تصرف مالکانه مسعود يزدانيان می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده برگــزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به 
نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و روز مزايده و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت 
نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و مابقی ثمن حداکثر يک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزايده:  )آدرس 
محل: محل اصفهان خ وحيد کوچه 31 شهيدان شــاه محمدی پالک اول سمت چپ( 
محل مورد نظر عبارتست از: يک باب منزل مسکونی دارای پالک  ثبتی 3125/40 بخش 
5 ثبت اصفهان می باشد و در عرصه ای بمســاحت مطابق سند 289/54 متر مربع در دو 
سمت شمال و جنوب دارای ساختمانی با قدمت حدود 50 سال با ديوارهای خشت و گل و 
سقف تير چوبی  و توفال و در قسمت هايی تيرآهن و طاق ضربی با پوشش کف موزائيک و 
پوشش بدنه رنگاميزی احداث گرديده است، ملک مذکور از جهت ضلع جنوبی سمت گذر 
در مسير تعريض گذر واقع شده و دارای عقب نشينی می باشد. ملک دارای انشعابات برق و 
آب و گاز می باشد.نتيجه گيری نظريه هيات کارشناسان: با عنايت به موارد فوق الذکر و در 
نظر گرفتن موقعيت و مساحت ملک، نوع کاربری)مسکونی( و نوع مصالح بکار رفته در بنا 
و قدمت بنا و امتيازات و شرايط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قضيه، 
ارزش کل شش دانگ ملک مذکور جمعا به مبلغ 11/420/000/000 ريال )يازده ميليارد و 
چهارصد و بيست ميليون ريال( معادل يک ميليارد و يکصد و چهل و دو ميليون تومان تمام 

محاسبه برآورد و اعالم می گردد. مطابق استعالم انجام شده 53 و 1/7 بنام محمود و 18 و 
6/7 بنام مسعود مالکيت داشته و وفق ماده 10 آئين نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کسر هزينه عمليات اجرايی به نسبت سهم هر يک از مالکين تقسيم خواهد 

شد. م الف:247862 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان )447 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/74 شماره:1397/04/521429-1397/6/27 چون تمامی ششدانگ قطعه زمين بائره  
و مشجر تقريبا دو قفيز و نيمی مشهور فضای تله پل پالک شماره 1863 فرعی از 100- 
اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اعظم 
محمدی طامه فرزند مرتضی در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد.  م الف:251733  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/75  آقای علی دوبرار دارای شناسنامه شماره 736 به شرح دادخواست به کالسه 421/97 
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان خديجه 
محسنی دره بيدی به شناسنامه 159 در تاريخ 1365/11/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زين العابدين ايران منش، 
ش.ش 5 متولد 1330/2/11 فرزند پسر 2- علی دوبرار، ش.ش 736 متولد 1332/2/15 
فرزند پسر 3- ليال دوبرار، ش.ش 9 متولد 1336/3/8 فرزند دختر 4- لطفعلی دوبراری، 
ش.ش 9 متولد 1339/1/7 فرزند پسر 5- فاطمه دوبرار، ش.ش 18 متولد 1341/4/16 
فرزند دختر 6- کبری دوبراه، ش.ش 3 متولد 1347/1/7 ، 7- علی احمدی پور، ش.ش 
804 متولد 1354/5/6 فرزند پســر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يــا وصيتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 252993 کاظمی رئيس شعبه اول شــورای حل اختالف بخش کرون)174 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/76 شماره دادنامه: 9709970350600671 شماره پرونده: 9609980350601417 
شماره بايگانی شعبه: 961679  خواهان: آقای مجتبی آقاهادی فرزند محمد علی با وکالت 
خانم زهرا امينی دهاقانی فرزند محمد امين به نشــانی اصفهان هتــل پل اول چهارباغ 
باال روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمع باران طبقه 5 واحــد 35، خوانده: آقای چنگيز 
تبری فرزند نورعلی به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنايت به جامع محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای مجتبی آقاهادی فرزند محمد علی با وکالت خانم زهرا امينی دهاقانی 
به طرفيت آقای چنگيز تبری فرزند نورعلی به خواســته مطالبــه مبلغ 318/000/000 
ريال وجه هفت فقره چک شــماره 505235-1394/12/15 مبلغ 40/000/000 ريال 
و 505236-1395/01/25 مبلــغ 50/000/000 ريال و 505238-1395/03/25 مبلغ 
40/000/000 ريال و 505239-1395/05/10 مبلغ 40/000/000 ريال و 505240-

1395/06/10 مبلغ 40/000/000 ريال و 505241-1395/04/15 مبلغ 40/000/000 
ريــال و 346374-1395/05/20  مبلغ 68/000/000 ريال عهــده بانک ملی بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به جامع محتويات پرونده، رونوشت مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه، وجود اصول مدارک در يد خواهان و اينکه 
وجه چک بايد به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاريه و 
نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خويش ايراد 

و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 313-310 
قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
سيصد و هيجده ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ ده ميليون و هشتصد 
و شصت هزار ريال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و نيز پرداخت 
خسارات تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک 
مرکزی اعالم و حين اجرای حکم محاســبه خواهد شددر حق خواهان محکوم می گردد 
رای صادره غيابی و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در همين دادگاه 
 و پس از آن ظرف بيســت روز قابــل تجديدنظرخواهی درمحاکــم تجديدنظر اصفهان 
می باشد.  م الف:247942  شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )372 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/77 کالسه پرونده: 970014 شماره دادنامه:9709976796300305-97/2/31 مرجع 
رسيدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا مباشرپور به نشانی 
بازار نبش سرای جارچی، خوانده: علی مشايخ به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک به شــماره 293169 به مبلغ 15/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای محمدرضا مباشرپور  به طرفيت آقای علی مشايخ به 
خواسته مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال وجه چک به شماره 293169-91/8/15 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و يک ميليون و دويست و پنجاه و هفت هزار و 
پانصد ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 
)91/8/15(  تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:247947 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/78 کالسه پرونده: 960639 شماره دادنامه: 9709976795903205 مرجع رسيدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی کی به نشانی اصفهان خ حافظ چهار 
راه کرمانی کوی خليفه سلطانی پ 11،  خوانده: مجيد ظاهری  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست  
علی کی به طرفيت مجيد طاهری به خواسته مطالبه مبلغ 35/600/000 وجه يک فقره 
چک به شماره 850273-94/12/2  عهده بانک کشاورزی شعبه تيران به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه  با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه 
چک  ناحيه بانک محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسيدگی مورخه 
96/11/10 و دفاعيات غير موثر خوانده  در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه اصل سند 
تجاری در يد دارنده چک  حکايت از مديونيت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد 
و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده 

فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/10  و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 198، 519 و 522 از قانون آئين دادرســی مدنی 
حکم به محکوميت خوانده و به پرداخت مبلغ 35/600/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت 1/418/720 ريال در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد آن قسمت از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه 
66/698/000 ريال نظر به اينکه خواهان در اين خصوص دعوی خود را مســترد نموده 
 است باستناد بند الف ماده 107 قانون آئين دادرســی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر 
می شود. م الف:247933 شعبه 29 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 363 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/79 شماره دادنامه: 9709976794300708 شماره پرونده: 9709986794300088 
شماره بايگانی شــعبه: 970088  خواهان: آقای عليرضا نصيری فرزند محمود به نشانی 
اســتان اصفهان شــهر خوراســگان خ اباذر، اباذر 16 پ 23 ، خواندگان: 1- آقای حيدر 
محمودی به نشانی اصفهان2- آقای حســين کمالی بوکی فرزند عزيز به نشانی استان 
فارس شهرستان کوار بخش طسوج شهرستان کوار دهستان فتح آبادکوچه سرو فرعی دوم 
سمت راست درب سوم، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتی اعضا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عليرضا نصيری به طرفيت 1- آقای حيدر محمودی 
2- آقای حسين کمالی بوکی به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه چک 
شماره 7687530 به عهده بانک توسعه تعاون به انضمام مطالبه هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه، با توجه به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، 
بقای اصول مستندات در يد خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته  دارد و اينکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور 
نيافته و اليحه دفاعيه ارائه ننموده لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حکم 
بر محکوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 1/280/000 ريال بابت هزينه دادرســی و همچنين خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چک 96/4/30 تا تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
 از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان 
خواهد بود.  م الف:247874  شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهيد حججی( )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/102 شماره نامه: 1397009000888373 ، شماره پرونده: 9509983634900319 ، 
شماره بايگانی شعبه: 961884 ، تاريخ: 1397/06/19 از شعبه 104 دادگاه کيفری دو شهر 
خمينی شهر نظر به اينکه در پرونده کالسه 961884 آقای محمد زمانی فرزند غالمرضا 
متهم می باشد به کالهبرداری رايانه ای شکايت شاکی آقای بابک رشيدی فرزن اسفنديار 
لذا وقت رسيدگی پرونده برای مورخ 1397/08/05 ساعت 08:00 صبح تعيين گرديده با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار يک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ 
می نمايد که در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گرديده بديهی است در صورت عدم 
حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسيدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابًا مبادرت 
به اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 250862  يداله زمانی رئيس شعبه 104 دادگاه 

کيفری دو خمينی شهر  )129 کلمه، 1 کادر(

بازچرخانی آب، دخالت در اکوسیستم زاینده رود است
محمود سلطانی ، پژوهشگر محیط زیســت که از منتقدان این طرح به شمار می رود، درباره 
آن گفت:اجرای این طرح باید از همه ابعاد مورد بررســی قرار گیرد و کارشناسان به صورت 
تخصصی روند اجرای آن را بررسی کنند.وی با تاکید بر اینکه به عنوان پژوهشگر حوزه محیط 
زیســت بر این باورم که اجرای طرح بازچرخانی آب در رودخانه زاینده رود نوعی دخالت در 
اکوسیستم رودخانه اســت، افزود: با اجرای این طرح چرخه طبیعت رودخانه مختل خواهد 
شد.این پژوهشگر حوزه محیط زیســت با بیان اینکه تجمع پساب در بستر رودخانه عواقب 
بهداشتی زیادی را خواهد داشــت، اضافه کرد: برای این امر بهتر است دانشگاه علوم پزشکی 

ورود جدی تری داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح بازچرخانی آب منجر به حذف خشکی زاینده رود از اذهان 

عموم مردم جامعه خواهد شد، ادامه داد: مردم به تصور اینکه رودخانه آب دارد از خشک شدن زاینده رود غافل می شوند ضمن اینکه اثرات 
بهداشتی آن از نظر دور نخواهد بود.سلطانی به ابعاد اجتماعی بازچرخانی آب نیز اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح منجر به ایجاد جو روانی 

و اجتماعی در بین اقشار مختلف و به ویژه کشاورزان خواهد بود.

طرح گردش آب در زاینده رود به نفع مردم است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت : طرح گردش و برقراری جریان 
آب در بستر رودخانه زاینده رود با نظر جمعی کارشناســان تعریف شده است و به نفع 

مردم اجرا خواهد شد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود : در بررسی و تدوین این طرح همه ابعاد دیده 

شده و هدف آن حفظ جریان و نمای آب در بستر زاینده رود است.
آیت ا... طباطبایی نــژاد با بیان اینکــه در زمان حاضر بــا کمبود منابع آبــی روبه رو 
هســتیم، تصریح کرد: ضروری بود که طرحی برای جاری کــردن آب در رودخانه اجرا 
 شــود تا صفا و جلوه زاینده رود حفظ شــده و مردم اصفهان، دیگر از خشکی آن دلگیر

 نشوند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به این که پیش از این نیز طرح ها و درخواســت هایی برای جاری کردن آب در رودخانه حتی به صورت 
حوضچه یا فواره آب مطرح شــده بود، خاطرنشان کرد: در گذشــته برای این پیشنهاد و درخواســت ها، اقدامی صورت نگرفت اما 

استانداری اصفهان، طرحی را در این راستا تهیه کرده است.

اخبار

تشییع کوچک ترین شهید 
حادثه تروریستی اهواز در 

اصفهان
»محمد طاها اقدامی« کوچک ترین شهید حادثه 
تروریســتی اهواز در اصفهان تشییع می شود. 
محمد طاها اقدامی، اهل روســتای ازان بخش 
میمه استان اصفهان در چهارم آبان ماه سال ۹۲ 
چشم به جهان گشود.محمد طاها تنها فرزند پسر 
»ســعداله اقدامی« یکی از پرسنل خدوم ارتش 
جمهوری اسالمی ایران بود که برای تماشای رژه 
پدرش به مراسم رژه رفت و در حالی که ۴ سال 
بیشتر نداشت توســط تروریست های تکفیری 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت که متاسفانه به رغم 
تالش های فراوان تیم پزشکی به دلیل خونریزی 
شدید جان خود را از دست داد.پیکر این شهید 
خردسال در مراسمی با حضور مسئوالن و آحاد 
مردم و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان روز پنجشنبه ۵ مهرماه ساعت ۹ صبح از 
مرکز فرهنگی توانبخشی شهید مطهری به سمت 
میدان خواجوی اصفهان تشییع می شود.مراسم 
تشییع و تدفین این شهید عصر پنجشنبه از شهر 

میمه به سمت روستای ازان برگزار خواهد شد.

فعالیت ۱۰۸ اکیپ رفع تخلفات 
شهری در دهه اول محرم

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در طول دهه اول 
محرم امســال تعداد ۱۰۸ اکیــپ رفع تخلفات 
شهری در سه شــیفت کاری فعال بودند.حسن 
محمدحسینی با بیان اینکه در این ایام خودروهای 
رفع تخلفات شــهری مزین به پرچم آقااباعبدا... 
الحسین)ع( تحت عنوان »شهر حسینی« فعالیت 
می کردند، افزود: امســال کمترین شکایت را از 
محل نصب داربست ها به خصوص ایستگاه های 
صلواتی داشــتیم که نشــان می دهد در زمینه 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری برنامه ریزی ها 
به خوبی انجام شده است. وی  با اشاره به تشکیل 
ســتاد محرم، حضور نمایندگان اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل شــهرداری و خدمات 
شهری در سازمان تبلیغات اسالمی و تسهیل در 
فرآیند صدور مجوزها بــرای هیئت های مذهبی 
شهر، گفت: درخواست ها برای برپایی مجالس 
عزاداری و ایســتگاه های صلواتی تــا اربعین 

حسینی ادامه خواهد داشت.

موافقانمخالفان

تکلیف فالورجان، لنجان و مبارکه چه می شود؟
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی را باید سرسخت ترین مخالف این طرح نامید که 
قبال هشدار داده بود اجازه نمی دهد  آب با لوله به اصفهان بیاید؛ اما فالورجان آب نداشته 
باشد. نماینده مردم فالورجان در این باره اظهار کرد:شما برای اصفهان تصمیم می گیرید 
اما این سوال مطرح اســت که آیا فالورجان، لنجان و مبارکه رودخانه نداشته باشند؟وی 
افزود: اکنون باغات کانال ندارند و از کف زاینده رود آب می برند، تکلیف آنها چه می شود؟ 
همین پولی که االن به کشاورزان شــرق داده شــده فریاد مردم غرب را باال برده است.

فالورجان هم از این رودخانه سهم آبه و حق آبه دارد. چه دلیلی دارد زاینده رود در اصفهان 
آب داشته باشد و در فالورجان نه. آب مال زاینده رود است و باید در زاینده رود باشد.

مخالفان متوجه اهمیت طرح نشده اند
حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان که از موافقان این طرح به شمار می رود با اشاره 
به اینکه مخالفان متوجه اهمیت این طرح نشده اند گفت: بـا لوله گـذاری و سـاماندهی 
رودخانـه بـرای جلوگیـری از جـذب زیـاد آب، شـاهد جاری شـدن آب در بسـتر زاینـده 
رود خواهیـم بـود.وی ادامه داد: در طــــرح پیشــنهادی اســتاندار اصفهــان بــرای 
۵۲ کیلومتــر لوله گــــذاری در رودخانــه زاینــده رود ازابتـــدا تـا انتهـای حوضـه 
آبریـز زاینـده رود و تـاالب گاوخونــی، میــزان حق آبــه و ســهم آبه همــه مناطــق 
اســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده اسـت. در طـرح جدیـد بـه جـای جاری 

کـردن آب، میـزان آب هـر سـهم از طریـق لوله گـذاری انتقـال می یابــد.

اجرا به قید شرط!
  اجرای عملیات طرح پیشنهادی استاندار اصفهان برای 52 کیلومتر لوله گذاری در رودخانه زاینده رود لغو شد؛

در حالی که قرار بود صبح دیروز طرح پیشنهادی استاندار اصفهان برای ۵۲ کیلومتر لوله گذاری در رودخانه زاینده رود با حضور وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار گیرد؛ اما این برنامه اجرایی نشد تا بهره برداری از این طرح به روزهای آتی واگذار شود.  سمیه مصور
در شرایطی که دفتر استانداری دلیل لغو این برنامه را عدم سفر وزیر نیرو به اصفهان اعالم کرد، در شبکه های اجتماعی پافشاری حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی و محسن کوهکن، 
نماینده لنجان بر عدم اجرای این طرح را دلیل اصلی لغو این برنامه اعالم شد تا بهره برداری از طرح پیشنهادی مهرعلیزاده در سایه ای از ابهام قرار گیرد. کاهش بارش ها و تداوم خشکسالی در سال های اخیر که مشکالت فراوانی را برای شهر اصفهان و به خصوص کشاورزان این شهر 
ایجاد کرد، باعث شد تا استاندار اصفهان در جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان خبر از تدوین طرحی جامع برای جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود و حل مشکالت کم آبی نصف جهان بدهد.  به گفته محسن مهر علیزاده، در این طرح از ابتدای حوضه آبریز تا انتهای حوضه و تاالب 
گاوخونی ۵۲ کیلومتر لوله گذاری پیش بینی شده است و با توجه به این که در مسیر رودخانه سهم آبه هایی وجود دارد  نسبت به سهم هر شهرستان در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت های آبی وجود دارد ، آب از طریق این لوله ها انتقال می یابد و همه شهرستان ها در هر سال 
به نسبت سهمی که از آب دارند به شکل حق آبه و سهم آبه از این مسیر برداشت خواهند کرد.استاندار اصفهان دلیل اجرای این طرح را زنده کردن زاینده رود، حفظ روحیه و نشاط مردم، گردشگری و حفظ آثار تاریخی در شهرستان های مسیر رودخانه معرفی کرد که پیشنهاد این طرح 

از سوی او با مخالفت ها و همچنین موافقت هایی همراه بود و هر کدام از مخالفان و موافقان از همان زمان به بیان دالیل خود در این باب پرداختند. در گزارش پیش رو به بیان دالیل برخی از موافقان و مخالفان این طرح می پردازیم.
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  امام علی )علیه السالم(:
   تحصیل ادب، مايه زيبايی َحَسب

 )شرافت خانوادگي( است.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

این سوال چرا )امام حسین)ع( زنان و کودکان را همراه خود 
به کربال برد؟( بارها و بارها از جانب افراد مختلف مطرح شده 
و پاسخ های گوناگونی به آن داده شده است؛ اما بیایید یک 
بار هم قضیه را از منظر اهل البیت و اباعبد ا... الحســین)ع( 

بررسی کنیم. 
تا کنون پای درد دل شهدا و یا در زمان کنونی همسر مدافعان 
حرم نشسته اید؟ شرح دلدادگی آنها را شنیده اید؟همسر آنها 
معصوم نبوده اند اما حتما دچار خطا و اشتباهاتی در زندگی و 

ارتباط با همسر خود بوده اند.
 اگر از همســر شــهدا  بپرســیم آیا دوســت داشــته اند 
تا آخرین لحظــه کنار همســران خود باشــند و تا آخرین 
نفس عشــق خــود را نثــار معشــوق  کنند چه پاســخی 
خواهنــد داد؟آیــا ایــن منتهــای آرزوی آنهــا نبــوده 

 اســت؟حال در صحــرای کربــال بــا امامــی و مــرادی 
رو به رو هستیم که بعد از گذشــت 1400 سال، میلیون ها 
دلداده در هر گوشــه از جهان مشــتاق جان بازی در حریم 

عشق او هستند.
عشق بازانی که حتی برای یک لحظه با او نبودند ودر کنارش 
زندگی نکردند؛ولی تنها با شنیدن وصف او ندای »یالیتنا کنا 

معک «آنها گوش فلک را کر کرده است.
  حال باید پرسید، همســری همچون »رباب« که تاریخ از او

  به عنوان عارفه یاد می کند، دوســت داشــت امامش،ولی 
 زمانش و همســر ومعشــوقش را تا پای جان همراهی کند 

یا نه؟
آیا از دست دادن علی اصغر برای او سخت تر بود یا دوری از 
محبوبی که سال ها طعم زندگی بهشتی را در کنارش تجربه 
کرده بود؟  این همــه وصف لحظات قبل و بعد از شــهادت 
 امام و یارانش را شــنیده اید؛ امــا تاکنون شــنیده اید که

ز  ا عجــز  اظهــار  و  پشــیمانی  لحظــه ای  تاریــخ   
مام)علیــه  طــرف نــه تنهــا همســران و نزدیــکان ا
مــام نقــل  لســالم( بلکــه حتــی همســر یــاران ا  ا

کرده باشد؟
 بزرگوارانی چون ام البنین )مــادر حضرت ابوالفضل)ع((که 
به دالیلی شــرایط حضور در صحرای کربال را نداشت، موقع 
بازگشت کاروان تنها ســراغ عزیز زهرا)س( را می گیرد و به 
این طریق عشق بی بدیل خود به امام حسین)علیه السالم( 

را در تاریخ ثبت می کند.
 در ایــن میان وضــع و حــال دلدادگــی حضــرت زینب 
 )ســالم ا... علیها( که بر همگان عیان اســت. همراهی او با
  برادرش در همه ســفرها، شــرط ضمن عقد او بود؛ چرا که
  طاقت دوری از برادر را نداشت. این ســوال تنها از جانب ما
  آیندگان مطرح شــد ولی در آن زمان شــاید همســران و

 فرزندان ایشــان برای بودن کنار حضرت شــان از جنگ و 
میدان نبرد واهمه ای نداشــتند و همراه امام حسین)ع( در 

غوغای کربال حاضر بودند.

عاشقانی که چون شمع سوختند

آزاده ابراهیمی

عکس روز

دوخط کتاب

دورنمــای جدیدی بــه معنای 
وحشــت می دهــد... مــن از 
صخــره پاییــن پریــدم و بعد 
در آخرین لحظه چیزی از راه 
رســید و من را میــان زمین و 
آســمان گرفت.ایــن چیــزی 
اســت که من آن را به عشق 
تعبیــر می کنــم. ایــن همان 
چیزی است که جلوی سقوط 

آدم ها را می گیرد...

»مون پاالس«
پل استر

عشق جلوی ســقوط آدم ها 
را می گیرد

 از صخره پاییــن پریدم و بعد 
همین که نزدیک بود با زمین 
برخــورد کنم اتفــاق عجیبی 
افتــاد؛ فهمیــدم آدم هایی 
هســتند که دوســتم دارند.
دوست داشته شــدن آن هم 
بــه این شــکل خیلــی چیزها 
را عوض می کند. از وحشت 
ســقوط کــم نمی کنــد، اما 

به زودی قرار اســت یکی از شــگفت انگیزترین هتل های جهان در شهر 
شانگهای چین افتتاح شود. این هتل یک هتل زیرزمینی است و به گفته 
مســئوالن پروژه، »اولین هتل زیرزمینی دنیا« به حســاب می آید! هتل 
»اینترکانتیننتال واندرلند« شانگهای که ماه آینده در چین افتتاح خواهد 
شد از بســیاری جهات خاص و منحصربه فرد محسوب می شود؛ اما بدون 
 شــک جذاب ترین و هیجان انگیزترین نکته در مورد این هتل این است

  که 1۶ طبقــه از کل 1۸ طبقــه هتــل در حقیقت زیر زمین ســاخته 
شده است! 

افتتاح »اولین هتل زیرزمینی دنیا« در چین

یک قطار باری در ایالت »آیووا« در آمریکا از خط خارج شد.این قطار باری 
در حال حمل بار شن و دانه سویا بود که در منطقه سیوکز کانتی، 3۸ واگن 
از 95 واگن آن از خط خارج شــد. تعدادی از واگن های این قطار به درون 
رودخانه »فلوید« سقوط کردند. با خارج شدن قطار از ریل، این خط برای 

چندین ساعت مسدود شد.
کالنتر منطقه سیوکز کانتی در پیامی در صفحه فیس بوک خود درباره این 
حادثه اعالم کرد که تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد و در این حادثه 

به هیچ فردی آسیبی نرسیده است.

قطاری که واگن هایش به رودخانه سقوط کرد!

مرد 4۶ ساله انگلیسی برای اینکه با همسر باردارش به بیمارستان برای زایمان 
نرود و با دوستانش خوش گذرانی کند، دست به اقدام عجیبی زد. او با همسر پا 
به ماهش تماس گرفت و با صدایی وحشت زده از او تقاضای پول کرد و گفت 
که توسط چند آدم روانی دزدیده شده است. این مرد به همسرش گفت اگر به 
آدم رباها پول ندهد، آنها پایش را قطع می کنند. زن بخت برگشته هم هرچه 
پول در حساب بانکی اش داشت به آدم رباها پرداخت کرد و آنها هم شوهرش 

را دو هفته بعد از زایمانش آزاد کردند! 

ترفند وحشتناک مردی برای گرفتن پول از همسرش

تازگیا تلویزیون یاد گرفته برای این که ذهن مردم رو آماده کنه 
میگه فالن چیز که قرار بود گرون بشه ولی نشد، بعد میری تو بازار 

می بینی شد! 
گوجه جوری گرون شده که وقتی میری کبابی طرف می پرسه 

کنار گوجه تون کباب هم بزنم یا نه؟! 
یادش به خیر همیشه تو مدرسه فکر می کردم این پنکه سقفی 
اگر بیفته، کیا در جا سرشــون قطع میشه! از بچگی یه ذره خشن 

بودم، نه؟! 
از آپشن های مدرسه ما هم این بود که روز اول مهر می پرسیدن 
 رفیق صمیمی پارســالت کی بود؟ بعد که اسمش رو می گفتیم 

می انداختن مون توی دو تا کالس جداگانه! 
دوران راهنمایی وضعیت جوری بود که یک روز از یه معلم کتک 
نمی خوردیم آخر وقت جلوی مدرســه همدیگه رو می زدیم که 

کسی شک نکنه! 
معلم های شما هم می گفتن شما بدترین کالسی هستین که 

تو این چند سال داشتم؟!
بچه بودم باشگاه فوتبال ثبت نام کردم، مربی منو کشید کنار 
گفت االن فقط دو سمت زمین بازیکن می خوایم. بال چپ دوست 
داری یا بال راست؟ گفتم برام چپ و راستش مهم نیست، کال بال و 
کتف دوست دارم، فقط کوبیده دوست ندارم. نمی دونم چرا زنگ 

زدن بابام اینا بیان دنبالم! 

خندوانه

غبارروبی صحن 
و شبستان حرم 

حضرت عباس )ع(
پس از برگزاری مراسم 
ســوگواری شــهدای 
کربال، درب های ورودی 
حرم حضرت عباس )ع( 
روی زائران بسته شد و 
عملیات غبارروبی حرم 
توسط خادمان صورت 

گرفت.

کتاب های دفاع مقدس، سرانه مطالعه کشور را 
افزایش دادند

»رحیم مخدمی« از نویســندگان و فعاالن عرصه دفاع مقدس درباره پیشی 
گرفتن آثار مستند از داســتان و رمان اظهار داشت: مستندنگاری مسیر رشد 
خود را طی می کند و این مســئله را نمی توان به موضوع تاثیر و تاثر از داستان 

و رمان قلمداد کرد.
وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه اراده برای رشــد و تعالی مستندنگاری 
زیاد است، خاطر نشان کرد: این موضوع چند دلیل دارد، اوال صاحبان خاطرات 
انگیزه زیادی پیدا کرده اند تا خاطرات خود را بازگو کنند و در ادامه ثبت شود، 
غالبا این افراد پا به سن گذاشته اند و انگیزه زیادی دارند تا خاطرات خود را به 

ثبت برسانند و این امانت  را بگذارند و بروند.
 از سوی دیگر تاثیر مستندنگاری دفاع مقدس را نیز در سطح ملی و بین المللی 
مشاهده می کنند.این نویســنده دفاع مقدس تصریح کرد: آثار مستند دفاع 
مقدس توانسته سرانه مطالعه را افزایش دهد، در واقع باال برنده سرانه مطالعه 
آثار مســتند و ادبیات دفاع مقدس ما بوده اســت. از حدود سال ۶۸ این نهال 
کاشــته شــد و افرادی به پرورش آن پرداختند و امروز میوه های آن برداشت 
می شود. ما امروز بیش از 10 هزار عنوان کتاب دفاع مقدس داریم که در میان 
 آنها کتاب های ضعیف هم زیاد اســت؛ اما پله هایی شــدند تا عیارها سنجیده 

شود.

دیدگاه

رویای آمریکایی 
کتاب »رویای آمریکایی« روایتی است سر دست، 
روان، هیجان انگیز، مســتند و با ضرب آهنگی پر 
شور از هشت سال ایستادگی و مقاومت، از هشت 
سال ایثار و مجاهدت و از هشت سال مظلومیت 
و اقتدار.»گلعلی بابایی« ریشه این کینه سیاه را 
ناکامی ها و شکســت های متوالی ایاالت متحده 
آمریکا در مواجهه با انقالب اسالمی مردم ایران 
می دانــد و هوشــمندی ملت ایران را در رشــد 

نیروهای مومن به انقالب در زیــر چتر هدایت رهبــری حکیمانه حضرت امام 
خمینی)ره( تبیین می کند.

 کتاب »رویای آمریکایــی« در ده فصل، گام به گام، مراحل ایــن تهاجم نابرابر 
را نشــان داده و چگونگی پیروزی هــای ملت ایــران در هر مرحلــه و چرایی 
شکســت های پی درپی متجــاوزان کوته فکر را تبییــن می کند.اگر می خواهید 
با طــرح انگلیســی آمریکایی تهاجم عراق به ایران در شــهریور 1359 آشــنا 
شــوید و روایت رهبر معظم انقالب، حضرت آیــت ا... خامنه ای)مدظله العالی(، 
 از خنثی شــدن کودتای طراحی شده توســط برژینســکی را بخوانید، باید به 
دو فصل اول این کتاب مراجعه کنید. چگونگی تشــکیل اتاق جنگ کاخ سفید 
در بغداد، ورود ایران به خاک عــراق و قطعنامه نافرجام 59۸ از دیگر بخش های 

جذاب این روایت مستند هستند.
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