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شیر پاکتی نداریم!
چند برداشت از رخدادهای این روزهای بازار لبنیات در اصفهان؛
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 رییس اتحادیه خودروهای سبک اصفهان می گوید بازار  خودرو متفاوت از بازار ارز و سکه است؛

از کاهش قیمت خودرو خبری نیست

امکان تولید 400 هزارتن ریل در ذوب آهن 
وجود دارد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

3

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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»میز خدمت« به صورت هدفمند دنبال می شود
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

7

کمی سعه صدر و انصاف لطفا!
  به بهانه یک »تکذیبیه« از سوی نماینده استان؛  

 گالری دیدار / مدیا: نقاشی خط
13 الی 25 مهر

روز جهاني حقوق حيوانات؛
امروز به گربه ها ،سگ ها یا حيوونایی که 
در نزدیکی ما  زندگی می کنند غذا بدیم 

و با اونا مهربون باشيم.یادمون 
باشه که حيوونا هم جاندارن و نباید با 

اونا بدرفتاری بشه.

  برگزاری سومین سالگرد شهادت
 شهید »مسلم خیزاب« در اصفهان

مراسم سومین سالگرد شــهادت مدافع حرم شهید »مســلم خیزاب« و مراسم یادبود 
فرماندهان گــردان یازهرا )س( پنجشــنبه 19 مهــر در اصفهان برگزار می شــود.این 
مراسم از نماز مغرب و عشا در هیئت فداییان حســین)ع(، خیابان جی، خیابان همدانیان، مسجد 
 محمدیه همراه بــا رونمایی از فیلم »مشــق پدر« با نقش آفرینی فرزند شــهید خیــزاب برگزار 

خواهد شد....

صفحه   7
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نمایش آهنگ های شکالتی
 کارگردان: رادمهر کشانی

10 مهر الی 4 آبان
میدان الله-تاالرهنر

سینما و تداعی های ادبی
نشست دوم نمایش فیلم شعله ور

با حضور حمید نعمت ا... و امیرپوریا
جمعه 13 مهرماه / سیتی سنتر

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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پســت های ســفارت ایران در حالــی در برخی از 
کشــورهای مهم که به عنوان شــرکای سیاسی و 
راهبردی و اقتصادی ایران مطرح هستند، خالی است 
که این روزها ایران بیشتر از هر زمان دیگری به رایزنی 
سیاســی و کار کردهای دیپلماتیک در این کشورها 
برای کنار زدن تهدیدات و گرفتن امتیازات خارج از 
مراودات معمول دیپلماتیک نیازمند است؛ اما به رغم 
تمام اعتراضات اخیر به این مسئله همچنان سفارت 
خانه های مهمی در کشورهایی مانند هند و چین فاقد 
سفیر هستند. این موضوع در حالی است که در مواقع 
اضطراری در سیاســت بین الملل معموال کشورها 
مبادرت به ارتقای سطح روابط با کشورهای دوست 
و متحد می کنند و حتی سطح سفارت را از سفیر به 
سفیر کبیر ارتقا می دهند تا بتوانند از سطح مراودات 
دو جانبه بهره بگیرند. چین، هند، فرانسه، فنالند، ژاپن 
و بلغارستان از جمله کشورهایی است که سفارتخانه  

ایران در آنها فاقد سفیر است.
چین و هند، شرکای راهبردی ایران اما بدون 

سفیر
ســفارت های مهمی مانند چین و هنــد، حدود نه 
ماه اســت که همچنان به حال خود رها شده و هیچ 

تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در مورد 
آخرین وضعیت سفارت خانه هایی که بدون سفیر اداره 
می شوند، گفت: در مورد سفارت چین و هند هنوز در 
مرحله تصمیم گیری هستیم و پروسه های آن در حال 

طی شدن است. 
تعلل چندیــن ماهه ایران در انتخاب ســفیر در این 
کشــورها در حالی صورت می گیرد که سطح روابط 
تجاری ایران با این دو کشــور راهبردی است و نبود 
سفیر موجب کند شدن پروسه های اقتصادی میان 
ایران و این کشورها خواهد شــد. پس از آنکه سفیر 
انتخابی برای اعــزام به چین ســکان هدایت بانک 
مرکزی را به عهده گرفت همچنان صندلی سفارت 
چین بدون صاحب مانده و خبری از شخص انتخابی 
دیگری از وزارت امور خارجه شنیده نمی شود. چندی 
پیش حریرچی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اعالم 
کرد: نمی توانیم کم و کاســتی در تجارت را تنها به 
فقدان سفیر مربوط کنیم؛ اما قطعا بی تاثیر هم نیست. 
نوعی سرگردانی و همچنین بالتکلیفی در سفارتخانه و 
حتی بازرگانان مشاهده می شود.وی تصریح کرد: البته 

در حال حاضر این سفارتخانه با سرپرست به روند خود 
ادامه داده و تا حد توان به مراجعه کنندگان در حوزه 

تجاری یاری می رســانند؛ 
امــا قطعــا وجــود یک 
نماینده در این کشــورها 
الزامی اســت. وضعیت در 
هند نیز چندان مســاعد 
نیست در حالی که رایزنی 
های وزارت امور خارجه و 
شخص ظریف هم نتوانسته 

هنــد را از نخریدن نفت ایران منصــرف کند و عمال 
واردات نفت از ایران به هند به صفر رســیده سفارت 
 این کشــور نه ماه اســت که خالی از ســفیر مانده

است.
غیبت سفیر در فرانســه و موج کارشکنی ها 

علیه ایران
بیش از 4 ماه است که سفیر ایران در فرانسه با پایان 
ماموریتش به ایران بازگشته و سفارتخانه یکی از اصلی 
ترین شرکای برجام در اروپا بدون سفیر اداره می شود. 
این در حالی اســت که اخیرا موجی از رویکردهای 

منفی در میان سیاســتمداران این کشور علیه ایران 
شکل گرفته است. اخیرا سه وزیر این کشور بیانیه ای 
را  علیــه ایــران منتشــر 
کرده و ایــران را متهم به 
انجام عملیات تروریستی 
کرده انــد. ایــن مــوج 
تبلیغاتی منفی با اقدامات 
گســترده مجاهدان خلق 
در این کشــور در روزهای 
اخیر شــکل جدی تری به 
خود گرفته است؛ اما همچنان سیاستمداران ایرانی 
کاری به جز صدور بیانیه و رد این اخبار نمی کنند، در 
حالی که وجود سفیر در این کشور می تواند موجب 
ایجاد ارتباط نزدیک تر با سیاســتمداران این کشور 
و کانال های نزدیک تر با دولت فرانسه شود. از سوی 
دیگر به گفته اقتصاددانان، شــرکت های کوچک و 
متوسط در ایران و فرانسه سهم بزرگی در اقتصاد دو 
کشور دارند و راه همکاری این است که ما تالش مان 
 را روی این شــرکت ها که در بســتر تحریم نیستند 

متمرکز کنیم. 

همانطور کــه محمدجواد ظریــف، وزیرامورخارجه 
کشورمان مطرح کرد، اروپایی ها در چند ماه گذشته 
تالش وسیعی را انجام دادند و هفت بانک مرکزی با 
هم توافق کرده اند که یــک راهکار ویژه مالی را برای 
ارتباط با ایران ایجاد کنند؛ لذا در این شرایط حضور 

سفیر ایران در سفارت ایران در پاریس الزامی است.
صندلی های بالتکلیف

پســت های بدون فایده و صندلی هــای خالی این 
روزهــای وزارت امــور خارجه مــورد انتقاد جدی 
کارشناســان سیاســی در داخل کشــور اســت. از 
معاونــت اقتصــادی وزارت امور خارجه که بســیار 
کند و غیر محســوس عمل می کند تا ســفرایی که 
نبودن شــان چیزی به جز فرصت ســوزی ایران در 
دوران سخت دشمنی و تحریم آمریکا در علیه کشور 
دســتاورد دیگری ندارد. آنچه مشــخص است این 
که ســفارتخانه های ایران در صف اول جبهه تحریم 
اقتصادی قرار دارند، اما متاسفانه در این برهه حساس، 
خأل تحرکات بازوهای خارجی ایران حس می شــود 
خألیی که طی  ســال های گذشته از عمر جمهوری 

اسالمی به نظر بی سابقه می رسد.

ارسال نامه ای حاوی سم مرگبار 
»رایسین« برای ترامپ

سرویس مخفی آمریکا تایید کرد یک بسته حاوی 
سم مرگبار رایسین، ارسالی برای رییس جمهور 

این کشور دریافت کرده است.
سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: این 
نامه در تاریخ یک اکتبر، خطاب به رییس جمهور 
آمریکا نوشته شــده بود؛ اما هرگز به داخل کاخ 
سفید هم راه نیافت. این نامه سمی در حالی کشف 
شــد که اخیرا پنتاگون هم دو نامه دیگر دریافت 
کرد که حاوی سم مرگبار رایسین بود. این نامه 
ها خطاب به »جیمز متیس«، وزیر دفاع آمریکا 
و »جان ریچاردسون«، فرمانده عملیات نیروی 

دریایی آمریکا نوشته شده بودند. 

احتمال بروز بحران دیپلماتیک 
میان عربستان و ترکیه

مجتهد افشاگر جنجالی عربســتانی در توئیتی 
نوشت ربوده شدن »جمال خاشقچی« نویسنده 
سعودی در ترکیه می تواند بحران دیپلماتیک با 

این کشور ایجاد کند.
مجتهــد در صفحه شــخصی خــود در پایگاه 
اجتماعی توئیتر نوشــت: هشت ساعت از ناپدید 
شدن جمال خاشقچی، نویسنده سعودی گذشته 
است. وی پس از ورود به کنسولگری عربستان در 
استانبول ناپدید شده اســت؛ بنابراین اگر معلوم 
شود که وی ربوده شده که البته احتمال آن هم 
زیاد است این مسئله می تواند بحران دیپلماتیک 
بزرگی با ترکیه ایجاد کند.جمال خاشــقچی که 
مقاله هایی برای روزنامه واشــنگتن پســت می 
نویسد، روز سه شــنبه با یکی از نزدیکان خود به 
کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد 
و فرد همراه وی بیرون از ساختمان کنسولگری 
منتظر او ماند؛ اما کنســولگری تعطیل شــد و 
جمال خاشــقچی از داخل ســاختمان بیرون 
نیامد.جمال خاشــقچی از مشاوران سابق دولت 
عربستان است که از سال گذشته از بیم بازداشت 
 احتمالی اش عربستان را ترک کرده و در آمریکا 

به سر می برد. 

هیچ همکاری با شرکت های 
سعودی نداریم

وزیر برق سوریه با بیان اینکه شرکت های ایرانی 
در پروژه های بازسازی ســوریه در اولویت قرار 
دارند، گفت: هیچ همکاری با شرکت های سعودی 
نداریم و این موضوع شــایعه است.محمد زهیر 
خبربوطلبی گفت: به دلیل موضع شرافتمندانه ای 
که ایران در حمایت از مردم و ارتش سوریه داشته 
اســت، قطعا اولویت همکاری های اقتصادی در 
بخش توسعه و بازسازی زیرساخت ها در بخش 

نیروگاهی و آب و فاضالب با ایران است. 

در مخالفت با انتخاب »برهم صالح«؛
بارزانی، سازوکار انتخاب رییس 

جمهوری را رد کرد
همزمان بــا برگزاری نشســت پارلمــان عراق 
برای رای گیری در خصوص نامزدهای ریاســت 
جمهوری عراق، مســعود بارزانــی رهبر حزب 
دموکرات کردســتان عراق با صــدور بیانیه ای 
سازوکار تعیین رییس جمهوری را رد کرد.مسعود 
بارزانی گفت: مکانیزم کنونی برای تعیین رییس 
جمهوری عراق برخالف مکانیزم هایی است که در 

دوره های قبلی انجام می شد.
بارزانی تاکید کرد که ســازوکار کنونی به هیچ 
وجه قابل قبول نیست و در آینده ای نزدیک در 
خصوص آن موضع گیــری خواهیم کرد.گفتنی 
است فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق 
نیز با صــدور بیانیه ای مکانیــزم انتخاب رییس 
جمهور عراق در پارلمان را رد کرد و انصراف نامزد 
حزب برای پست ریاست جمهوری را اعالم کرد؛ 
اما رییس پارلمان عراق انصراف »فواد حسین« 

را رد کرد.

دیوان الهه، به لغو تحریم های 
آمریکا علیه ایران رای داد

قضات دیوان الهه، روز چهارشــنبه به اتفاق 
با اعالم اینکه صالحیت رسیدگی به شکایت 
ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت 
و روابط اقتصادی و حقوق کنســولی ســال 
1955بین دو کشــور را دارنــد، رای به لغو 
تحریم های دارویی، غذایی،بشردوســتانه و 

هوایی آمریکا علیه ایران دادند.
قضات دیــوان بین المللی کیفــری الهه در 
قرائت رای خود اعالم کردند، دیوان دریافته 
اســت که برخی از تحریم هــای ضد ایرانی 
آمریکا مرتبط با برخــی از حقوق و تعهدات 

طرفین در معاهده مودت است.
 آنها افزودند: دیوان دریافته که تحریم های 
آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص 
در صنعت هوانوردی وارد کــرده و به دلیل 
تحریم ها تهیه عذا و دارو دشــوار تر شده و 
بانک ها مشغول خارج کردن دارایی خود از 

کسب و کارهای ایران هستند.
 دیــوان رای داد کــه آمریــکا بایــد طبق 
 معاهــده مــودت ســال 1955 تمامــی 
موانع ناشی از تحریم های 15مرداد در مورد 
صدور دارو، وسایل پزشــکی، مواد غذایی و 
هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه 
را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش 
 های مالی مربــوط به ایــن رای امکان پذیر

 باشد. 

طرح استیضاح وزیر کشور 
تحویل هیئت رییسه شد

نماینــده مردم اهــواز در مجلس شــورای 
اسالمی از تحویل طرح استیضاح وزیر کشور 

به هیئت رییسه خبر داد.
علی ساری اظهار کرد: طرح استیضاح آقای 
رحمانی فضلی در 14 محور و با تقاضای ۲4 
نماینده، تحویل هیئت رییسه مجلس شد. به 
گفته ساری، محورهای استیضاح وزیر کشور 
شامل  سهل انگاری در مباحث امنیتی به ویژه 
حادثه اخیر اهواز با توجه به اینکه وزیر کشور و 
رییس شورای امنیت کشور است،  عدم اجرای 
قانون تقســیمات کشــوری در طول دولت 
یازدهم و دوازدهم )که منجر به ماجراهایی 
همانند کازرون شــد(،  وضعیت نابســامان 
قاچاق کاال و عدم نظارت کافی در این زمینه 
به ویژه از ســوی اســتانداران،  عدم نظارت 
کافی بر عملکرد شــهرداری ها و شــوراهای 
شهر و عدم ارائه راهکارهای درآمدهای پایدار 
برای شهرداری ها که عده زیادی از کارگران 
شهرداری در اقصی نقاط کشور حقوق چند 

ماهه معوق دارند و... می شود.

 فشار آمریکا به آژانس
 برای بازرسی از »تورقوزآباد«

دولــت آمریــکا در تــالش اســت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را به بازرســی درباره 
ادعاهای »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت های 
هسته ای ایران در روســتای »تورقوزآباد«، 

واقع در جنوب تهران متقاعد کند.
منابع مورد اســتناد »فری بیکــن« مدعی 
شــده اند انتظار می رود دولت ایاالت متحده 
تالش هایــی را بــرای »افشــاگری های 
 بیشــتر« درباره آنچه نتانیاهــو گفته انجام 

دهد.
 آژانس بین المللــی انرژی اتمــی به تلویح 
درخواســت نتانیاهو در ســخنرانی مجمع 
عمومی برای بازرسی از »یک انبار هسته ای 
مخفی در ایران«-طبق ادعــای نتانیاهو- را 
رد کرده بود.»یوکیا آمانو«، مدیر کل آژانس 
در ایــن بیانیه بــر حفظ اســتقالل آژانس 
تاکید کرده و نوشــته: »آژانــس، در مواقع 
ضرورت بازرسان خود را به سایت ها و اماکن 
مورد نیاز می فرســتد. برای حفــظ اعتبار، 
استقالل آژانس در زمینه اجرای فعالیت های 
 راســتی آزمایی حائــز بیشــترین اهمیت

 است.«

محمدجواد ظریف 
وزیر امورخارجه ایران: 

رییس مجلس گفت: ادامه بررســی الیحه مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز باید متوقف شود زیرا شورای نگهبان 
آن را تایید نخواهد کرد.وی ادامه داد: اما دولت بدون 
در نظر گرفتن دیدگاه قوه قضائیــه این الیحه را به 
مجلس داد و آنها معتقدند این مســیر مشکل دارد 
و شــورای نگهبان در صورت تصویب این الیحه در 
مجلس، آن را تایید نخواهد کرد.الریجانی بیان کرد: 
ما ماده ۲1 آن را در مجلس تصویب کردیم، لذا بعد از 
مشورت با شورای نگهبان قرار شد بررسی این الیحه 
در همین جا متوقف شــود و به کمیسیون حقوقی 
قضائی ارجاع دهیم تا آنها با دعــوت از قوه قضائیه 
تصمیم شان را درباره مابقی مواد گرفته و حتی اگر 
نظری هم نسبت به دیگر مواد مصوب دارند ارائه کنند.

وی تاکید کرد: این نظر قطعی شورای نگهبان است 
و نمی شود دوباره کاری کرد، اگر قوه قضائیه به این 
مصوبات معترض باشد به دلیل آنکه قصد الیحه برای 
آنها بوده و ماهیت قضائی دارد، شورای نگهبان به آن 

رای نخواهد داد.

شورای نگهبان الیحه مبارزه 
با قاچاق را تایید نمی کند

رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

صحن علنی مجلس
دشمنان از صبر ما خوشحال نباشند

پیشنهاد سردبیر:

وزیر خارجه کشورمان، حمایت اروپا از برجام 
را بهتر از حد انتظــار توصیف کرد و در عین  
حال گفت که قرار نیست ایران برای تحقق 
ســاز و کار مورد تعهد آنها بیــش از انتظار، 

صبوری کند.
ظریف تاکید کرد تالش برای حفظ برجام کار 
دشواری است؛ چرا که آمریکا نقش فراگیری 
در نظام مالــی بین المللــی دارد، حال آنکه 
به رغم دشــواری ها، گزینه ها نیز مشــخص 
هســتند.وی ادامه داد: آیا جامعه بین الملل 
قصد دارد به آمریکا اجازه حکمرانی بدهد؟ در 
گذشته این امر اتفاق افتاد حال  آنکه مبتنی 
بر برخی قوانین بود نه بر اساس فرامینی که 
هر روز تغییر می کنند.ظریف گفت: هیچ چیز 
غیر ممکن نیست؛ اما نتیجه دیدار ترامپ و 
روحانی به یک عکس یادگاری و یک سند دو 

صفحه ای ختم می شود .

 صبر ایران حدی 
دارد

نوروزی 
نماینده مجلس: 

 فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی گفت: وقتی 
ما اطمینان داریم که در زمــان و مکان الزم توانایی 
زدن ضربه پشــیمان کننده داریم، صبوری پیشــه 
می کنیم اما دشــمنان از صبر ما خوشحال نباشند 
 چون دست هرقدر باالتر برود، الجرم محکم تر فرود 
خواهد آمد. امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی اظهار 
کرد: مسلمانان با واژه شهادت آشنا هستند و آشنایی 
ما با شهادت به قدمت تاریخ اسالم است.وی با تاکید 
بر اینکه خط قرمز ما، امنیت مردم و سربلندی و عزت 
کشورمان است،  ادامه داد: ما پای این عزت، سربلندی 
و امنیت تا آخر ایستاده ایم. فرمانده کل ارتش با بیان 
اینکه ما در مقابــل هر ضربه ای، ضربه شــدیدتر و 
سنگین تری به طرف مقابل خواهیم زد، اظهار کرد: 
البته ممکن است در مواقعی ما صبور باشیم که این 
صبر هم نشانه قدرت است. وقتی ما اطمینان داریم 
که در زمان و مکان الزم توانایی زدن ضربه پشیمان 
کننده داریم، صبوری پیشه می کنیم؛ اما دشمنان از 
صبر ما خوشحال نباشــند چون دست هرقدر باالتر 

برود،  الجرم محکمتر فرود خواهد آمد.

دشمنان از صبر ما خوشحال 
نباشند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی:

یک نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: وزرای کار و اقتصاد باید هرچه سریع تر 
از میان جوانان سختکوش، متعهد و پرتالش 
انتخاب شوند؛ اما آقای روحانی لج می کنند 
و برای یک وزارتخانه سرپرست غیرمرتبط 
می گذارند.حجت االاســالم حسن نوروزی 
درباره برون رفت کشور از شرایط فعلی گفت: 
اگر جــای رییس مجلس بودم پنجشــنبه، 
جمعه و شنبه نمایندگان را در مجلس نگه 
می داشــتم و خودم هم در مجلس مستقر 
می شدم. در شرایط فعلی رییس مجلس باید 
سخنرانی های گوناگون سفرهای خارجی و 
داخلی خود را لغو کند و در مجلس بنشیند.

نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: این وسط 
فقط مردم هستند که زجر می کشند. باید در 
این اوضاع و شرایط همه چیز تعطیل شود و 

راهکارهایی پیدا کنیم.

 »روحانی« لج بازی 
می کند

پیشخوان

بین الملل

قیمت ها فرو ریخت

تب فروش دالر

بانــک ها خریــدار دالر 
خانگی

دالر سقوط کرد طال ارزان 
شد

فائزه هاشمی: پیغام داده اند ساکت باشم
فائزه هاشمی با بیان اینگه راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، بازنگری در سیاست های 
کالن آن است  گفت که نداشتن رابطه با آمریکا هیچ منطقی ندارد و با سیاست های سال های اول انقالب، 
نمی توان کشور را اداره کرد. وی که به تازگی از دانشگاه آزاد اسالمی اخراج شده است به یورونیوز گفت که 
اخراج، ممنوع الخروجی و احضارهای پی در پی، تنها برای ساکت کردنش است و پیغام های متعددی به او 
رسیده که اگر ساکت باشد کاری به او نخواهند داشت.به گفته هاشمی، »راه برون رفت، بازنگری در سیاست 
های کالن است. مردم باید سیاست ها را بپذیرند که موافق سیاســت های فعلی نیستند و اعتراض هایی 
که از سوی مردم صورت می گیرد بخشی به مسئله نداشتن آزادی و بخشی هم به مسائل اقتصادی بر می 
 گردد«. وی گفت: »رفاه، آزادی و استقالل، همه در کنار هم معنی دارد و نمی شود یکی را به خاطر دیگری

 قربانی کرد«. 

معصومه ابتکار از »مونا فرجاد« شکایت می کند
معصومه ابتکار با انتشار پستی در اینستاگرام به تندی از مونا فرجاد برای انتشار مطالب خالف واقعیت انتقاد و 

تاکید کرد، به این دلیل از این بازیگر جوان شکایت خواهد کرد.
 معاون رییس جمهور در واکنش به پست انتقادی مونا فرجاد در اینستاگرام نوشت:»امپراتوری دروغ همچنان 
می تازد. کیهان خط می دهد، رسانه های هم فکرش هماهنگ جو می دهند و افرادی هم برای خودنمایی یا در 
معامله، تحریف را منعکس می کنند؛ البته بعضی ها هم مثل این یکی کلی دروغ اضافه می کنند. فایل صوتی 
صحبت های معصومه ابتکار در این مصاحبه ارائه می شود تا ببینید چگونه امپراتوری دروغ کار خود را پیش 
می برد و حیا و اخالق هم نمی شناسد.مطالب و جمالت به کار رفته در مطلب مونا فرجاد دروغ و بی تردید با 
اهداف خاصی مطرح شده است. البته شــکایت قضایی از مونا فرجاد به خاطر دروغ هایی که از زبان معصومه 

ابتکار منتشر کرده، انجام می شود .«

چهره ها

علیرضا کریمیان

سفارت های مهمی مانند چین و 
هند، حدود نه ماه است که همچنان 

به حال خود رها شده و هیچ 
تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است

فرصت هایی که 
می سوزند

   سفارتخانه های بدون سفیر؛  
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امکان تولید 400 هزارتن ریل در ذوب آهن 
وجود دارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات ارزش افزوده 
در مبارزه با قاچاق کاال

مزایای بی شــماری برای توجیــه مالیات 
بــر ارزش افزوده عنوان می شــود از جمله: 
درآمدزدایی، ثبــات نســبی، فرارمالیاتی 
حداقل، بازرســی و حسابرســی، بازرگانی 
منظم، بهبــود تجارت خارجی، نوســازی، 
حمایت موثر، حداقل تاثیر منفی بر تخصیص 
منابع، رفع مالیات هــای مخرب و در نهایت 
ایجاد رفــاه اجتماعی. همانطــور که عنوان 
شــد از مهم ترین مزایای این نــوع مالیات، 
درآمدزدایی، ثبات نسبی و فرارمالیاتی اندک 
اســت که با هزینه کرد درست و تخصیص 
منابع صحیح در تمام حوزه ها از جمله حوزه 
هــای اجتماعی می توان در جهت توســعه 
 رفاه اجتماعی، تاثیرات مثبت خود را نمایان

 کند. 
بدون شک اتکا به درآمدهای مالیاتی به ویژه 
مالیات بر ارزش افزوده که راحت الوصول تر 
از سایر منابع مالیاتی اســت، توسعه و رفاه 
اجتماعی را در بر خواهد داشت و کشور را از 
توسل به درآمدهای نفتی برای نیل به اهداف 
توســعه ای رفاه اجتماعی ،فارغ می سازد. 
زیرا ناپایداری در بازار نفت تمام تدابیر اتخاذ 
شده را دســتخوش دگرگونی خواهد کرد. 
همچنین می توان گفت که توسعه عمومی 
کشــور در گرو رشــد رفاه اجتماعی است و 
اجرای درســت و منطقی مالیات بر ارزش 
افزوده در نهایت منجر به رشد رفاه اجتماعی 
و همچنین توسعه عمومی کشور خواهد شد.

با اجرای قوانیــن مالیاتی همچــون قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و پرداخت آن 
براســاس مصرف کاال و دریافــت خدمات، 
بســترهای رونــق اقتصــادی، گســترش 
زیرســاخت های عمرانی و خدمات عمومی 

فراهم می  شود.

بازار

هدفون بی سیم

»اصفهان« با رشد منفی 
سرمایه های صنعتی روبه رو است

بر اساس آخرین آمار تا پایان تیرماه سال جاری، 
میزان رشد ســرمایه گذاری صنعتی در استان 
اصفهان در مقایسه با سال گذشته، رشد منفی 
داشته است. تعداد مجوزهای داده شده در چهار 
ماهه ابتدایی ســال جاری، 137 عدد بوده که 
به نسبت سال گذشــته 8 درصد کاهش داشته 
است. در سال 96 میزان مجوزها 149 عدد بوده 
و این کاهش تعداد همچنیــن با کاهش میزان 
سرمایه گذاری مواجه شده است. بر اساس این 
آمار، هرمزگان به دلیل صدور پروانه بهره برداری 
واحد نفت ستاره خلیج فارس با سرمایه گذاری 
بالغ بر 19۰ هزار میلیارد ریال در صدر قرار دارد 
و پس از آن اســتان های کهگیلویه و بویراحمد 
و چهار محــال و بختیــاری به ترتیب رشــد 
 1۰6۰.3 درصــدی و ۲۲1.۲ درصدی را تجربه 

کرده اند.

رییس اتحادیه حمل ونقل برون شهری 
اصفهان:

بارگیری ها در حال حاضر 
انجام می شود

رییس اتحادیه حمل ونقل برون شهری اصفهان 
بابیان اینکــه بارگیری ها در حــال حاضر انجام 
می شــود، گفت: نمی خواهیم حق راننده ضایع 

شود؛ اما باید وضعیت جامعه را در نظر بگیریم.
»محمد مرتهب« بابیان اینکه توزیع الســتیک 

با تشکل رانندگان اســت، اظهار کرد: رانندگان 
پس از ارائه مدارک، حواله یک جفت الســتیک 
می گیرند.رییس اتحادیه حمل ونقل برون شهری 
اصفهان گفت: اما متاسفانه الســتیک به اندازه  
کافی توزیع نمی شود.وی با اشاره به اینکه طبق 
پیش بینی و ســهمیه اصفهان، آمار توزیع باید 
باالتر رود، افزود: این توزیع خوب بود اما رانندگان 
رضایت ندارند.مرتهب، با تاکید بر اینکه برند این 
الســتیک ها ایمنی الزم برای کامیون تک محور 
را ندارد، ادامــه داد: هرچه تعــداد محور کمتر 
باشد، حساسیت بیشتر اســت و این برندی که 
عرضه شده امنیت الزم را ندارد.وی تصریح کرد: 
برخی از رانندگان با پرداخت مابه تفاوت تایرها، 
آن را در بازار آزاد با برند بهتــر عوض می کنند. 
رییس اتحادیه حمل ونقل برون شهری اصفهان 
با اشاره به اینکه برای بیمه تکمیلی باید شرکتی 
باســابقه خوب را فراهم می کردند، خاطرنشان 
کرد: از مسئوالن بابت پیگیری ها تشکر می کنیم؛ 
اما این شــرکتی که با آن مذاکره شده تا جایی 
که ما می دانیم و صحبت از آن اســت، ســابقه 
خوبی در خدمات رســانی ندارد. مرتهب بابیان 
اینکه هزینه کمیســیون، عوارض جاده، بیمه و 
ارزش افزوده از بارنامه  کم می شــود، گفت: کم 
کردن از کمیسیون، جواب پرداخت بیمه تکمیلی 
 را نمی دهد و احتمال ســوء اســتفاده از آن زیاد

 است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
استان:

 قیمت لوازم خانگی
 کاهش می یابد

رییــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
اســتان اصفهان گفت: کاهش قیمت دالر طی 
چند روز اخیر تاثیر بســزایی در ثبــات بازار و 
همچنین کاهش قیمــت لوازم خانگی خواهد 
داشــت.اکبر محمدی در خصوص تاثیر کاهش 
قیمت ارز بر بــازار لوازم خانگی اظهار داشــت: 
کاهش قیمــت دالر طی چنــد روز اخیر تاثیر 
بسزایی در ثبات بازار و همچنین کاهش قیمت 
لوازم خانگی در ۲۰ روز آینــده در بازار خواهد 
داشــت.وی ادامه داد: روند کاهش قیمت دالر 
طی چند روز اخیر بسیار خوشایند بوده است؛ 
چراکه افزایش روزانه قیمت دالر عامل کمبود 
لوازم خانگــی در بازارها شــد.رییس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی اســتان اصفهان در 
پایان تاکیــد کرد: با ثبات قیمت دالر مشــکل 
 نبود لوازم موردنیاز مــردم در بازار حل خواهد 

شد.

هدفون بی سیم نیا 
Q8 NEW مدل

 84,000
تومان

S33 هدفون بی سیم اولنگ مدل

 125,000
تومان

هدفون بی سیم جی بی 
JR300BT ال مدل

 350,000
تومان

به گفته فعاالن بازار خودرو، به دلیل نوســانات نرخ سکه و ارز و 
نبود ثبات قیمتــی در بازار خودرو، خرید و فروشــی دراین بازار 
انجام نمی شود؛ بنابراین نمی توان در مورد قیمت قطعی خودرو 
اظهارنظر کرد.اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها و گمانه زنی 
ها حاکی از آن است که با افت قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت 
برخی خودروها نیز در بازار کاهش چشمگیری داشته است. رییس 

اتحادیه خودروهای سبک اصفهان گفت: در نمایندگی های زیر 
نظر این اتحادیه تا کنون هیچ بخشنامه ای مبنی بر کاهش قیمت 
خودرو و ارزان شدن آن دریافت نشده است. روح ا... چلونگر اظهار 
کرد: نمایندگی های ماشین های خارجی برای فروش نیز بخشنامه 
ای دریافت نکــرده ا ند.حتی خودروهایی که خودروســازهای 
وارداتی پیش از این به مردم فروخته و تحویل نداده بودند اکنون 

همزمان با تحویل، خارج از حدود اختیارات شان مابه التفاوت نرخ 
ارز دریافت می کنند و این یعنی نه تنها ارزان تر نشده، گران تر هم 
شده است. مرتضی گل افشان، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو 
اصفهان نیز با تاییــد اینکه بازار خودرو راکد اســت، افزود: بازار 
خودرو متفاوت تر از بازار سکه و ارز بوده و به همین دلیل نوسانات 

آنی در این بازار اتفاق نمی افتد.

رییس اتحادیه خودروهای سبک اصفهان می گوید بازار  خودرو متفاوت از بازار ارز و سکه است
از کاهش قیمت خودرو خبری نیست

اگر چه افزایش قیمت شیر و لبنیات در هفته اخیر 
گالیه های زیادی را به همراه داشــت و با تاییدها 
و تکذیب های زیادی از ســوی مســئوالن تنظیم 
بازار همراه بود؛ اما حاشــیه های شیر و لبنیات در 
کشــورمان به همین گرانی های گاه و بی گاه ختم 
نمی شود. در هفته های اخیر تقریبا روزی نیست که 
این صنعت درگیر خبر و حاشیه ای نباشد. در این 
گزارش به بررسی برخی از این حاشیه ها خواهیم 

پرداخت.
شیر پاکتی در بازار نایاب شد

مشــاهدات میدانی ما نشــان می دهد چند روزی 
است که شــیر پاکتی به بازار عرضه نمی شود. این 
در حالی است که با شــروع فصل مدارس مصرف 
این کاال در میان خانواده ها افزایش یافته است؛ اما 
همچنان توزیع آن در بازار بســیار کم است. مامور 
خرید یکی از شرکت های تولیدی به »زاینده رود« 
گفت: یک هفته است که موفق به خرید شیر پاکتی 
برای کارگرانی که در محیط آلوده به سرب مشغول 
کار هستند، نشده ایم این در حالی است که کارگران 
باید برای حفظ سالمت و جلوگیری از مسمومیت، 
هر روز شــیر مصرف کنند؛ اما سوپر مارکت ها می 
گویند شــیر پاکتی توزیع نمی شود. به گفته یکی 
از توزیع کنندگان شــیر در سطح شهر، این مسئله 
به دلیل نبود مواد اولیه بسته بندی در کارخانه ها و 
ماندن کاال ها در گمرک اتفاق افتاده است و کارخانه 
های تولید مواد لبنی به شدت در مورد بسته بندی 

کاالهایشان به خصوص پاکت شیرهای با ماندگاری 
باال دچار مشکل هستند.

 ناپدید شدن یک میلیون و ۲۰۰ هزار قوطی 
شیرخشک در چهار روز

بر اســاس آنچه در خبرها آمده است، طی دو هفته 
گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار قوطی شیرخشک 
از یک برند خاص در یک روز، از گمرک ترخیص و 
در سطح شــهرها توزیع شد که در شــرایط مشابه 
ســال قبل پاســخگوی نیاز بیش از 8 هفته بازار از 
برند مذکور بود؛ اما در کمتــر از 4 روز این فرآورده 
در بازار نایاب شد. نکته عجیب آنکه این شیر خشک 

ها رژیمی و بیشــتر مربوط به کودکان با بیمارهای 
خاص بوده و مصرف گسترده همگانی ندارد. پیش 
از این نیز اعالم شد شیر خشک به صورت معکوس 
در حال قاچاق به خارج از ایران اســت و بسیاری از 
اتباع کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان 
در حال خرید این کاال و ارســال آن به کشورشان 
هستند. در حالی که دولت در ماه های اخیر تالش 
کرده اســت تا با ممنوعیت صادرات شــیر خشک 
و واردات آن به کشــور افزایش تقاضــا در این بازار 
را مدیریت کند؛ اما ســود کالن حاصــل از تولید 
شــیر خشــک و صادرات آن و نیز قاچاق به خارج 

از کشــور به حدی باال رفته که موافقــان، اجرای 
این طرح را چالشی جدی بر ســر راه صنایع لبنی 
می دانند. مسئله ای که منجر شده تا دامداران حاضر 
به فروش شــیر تولیدی خود به کارخانه های لبنی 
نشوند.  اخیرا رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با 
هشدار نسبت به عرضه کم شیر دامداران اعالم کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که میزان شیر تحویلی به 
کارخانجات لبنی با کاهش ۲5 درصدی مواجه شده 
است و در صورت تداوم این روند به مرور این کاهش 
تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت. از سوی دیگر 
اما برخی از مخالفــان ممنوعیت صادرات معتقدند 
 این اقدام دولت، منجر به افزایش قاچاق در کشــور 

می شود.
شــیر مدارس ردیف بودجــه دارد؛ اما 

تخصیص اعتبار نه
به رغم تاکیدهــا مبنی بر توزیع شــیر در مدارس 
از ســوی دولت و آموزش و پرورش اما علی الهیار 
ترکمن، معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزیر 
آموزش و پرورش اعالم کرده اســت: شیر در قانون 
بودجه ردیف دارد و به ما ابالغ هم شــده است؛ اما 
تخصیص نگرفتیم و تا زمانی که تخصیص نگیریم، 
قادر به عقد قرارداد با شرکت های لبنی نیستیم. هر 
چند کارشناسان معتقدند با گرانی های اخیر عمال 
این بودجه تخصیص داده شده به شیر تنها می تواند 
بیست نوبت شیر در مدارس را به دانش آموزان ارائه 
کند؛ با این توصیفات به نظر می رسد توزیع شیر در 
مدارس امسال هم به روال سال های قبل توزیع شیر 

در مدارس انجام نمی گیرد.

شیر پاکتی نداریم!
  چند برداشت از رخدادهای این روزهای بازار لبنیات در اصفهان؛  

  عکس روز

نمایشگاه خودرو در فرانسه

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

امکان تولید 400 هزارتن ریل در ذوب آهن وجود دارد
معاون طرح های توسعه مدرن و صنایع معدنی ایمیدرو، تولید ریل UIC60 در ذوب آهن اصفهان را 
گام مهمی در جهت توسعه زیرساخت های صنعت کشــور به ویژه صنعت فوالد دانست و گفت: برای 
دستیابی به اهداف افق 14۰4 نیاز به 16۲ میلیون تن سنگ آهن داریم.اردشیر سعدمحمدی اظهار 
کرد: بخش عمده این زیرســاخت به حمل ونقل ریل بازمی گردد که خوشبختانه ذوب آهن اصفهان با 
تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی، کمک شــایانی به تحقق توسعه حمل ونقل ریل 
کرده اســت.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با بیان اینکه صادرات این شــرکت از سال 9۲ تاکنون 
رشد چشمگیری داشــته و از 13۲ هزار تن در ســال 9۲ به یک میلیون و 198 هزار تن در سال 96 
رسیده اســت، گفت: صادرات این شرکت به 14 کشــور دنیا در چهار قاره انجام می شود و با دریافت 
گواهینامه کرز درســال گذشــته، صادرات میلگرد ذوب آهن به اروپا نیز در حال انجام است.منصور 
یزدی زاده افزود: اگر کارگاه نورد 65۰ ذوب آهن اصفهان تمرکــز خود را بر تولید ریل بگذارد، امکان 
تولید 4۰۰ هزارتن ریل در این شــرکت وجود دارد. این کارگاه قابلیت تولید مقاطع سنگین را دارد 
و می تواند ســاالنه 65۰ هزارتن انواع ریل و مقاطع ســنگین را تولید کند.یزدی زاده میزان مصرف 
ریل در کشور با توجه به افق 14۰4 را در بهترین حالت 15۰ هزار تن اعالم کرد و افزود: ذوب آهن به 
راحتی توان تامین ریل موردنیاز کشور را دارد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد توسعه حمل ونقل ریلی 
و نقش چشمگیر آن در توسعه زیرساخت های صنعتی کشور، تولید ریل ملی یک اقدام مهم است که 
موفقیت بزرگی برای صنعت فوالد کشور محسوب می شود.وی میزان تولید محصوالت فوالدی طویل 
کشور  در سال گذشته را 8 میلیون تن اعالم کرد و گفت: 3۰ درصد این محصوالت توسط ذوب آهن 
 اصفهان تولید می شــود و این شرکت حدود 66 درصد بازار تیرآهن کشــور را به خود اختصاص داده 

است.

»خانه ما« یک نرم افزار حسابداری 
شخصی اســت که به شما کمک 
می کند تا کنترل بهتری بر درآمدها 
و هزینه های زندگی تان داشــته 
باشید. با این نرم افزار می توانید 
تمام هزینه ها و درآمدهای خانه 
و زندگی تان را ثبت و دسته بندی 
کنید و از گزارش های متنوع این 
نرم افزار بــرای تصمیم گیری و 
برنامه ریزی بهتر دخل و خرج خود 

استفاده کنید.

خانه ما

شن مالی
معرفی اپلیکی

آیین افتتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی )EFQM( برگزار شد

با حضور مدیرعامــل، معاونان و مدیران شــرکت فوالد مبارکه و 
تیم اعزامی از بنیاد کیفیت اروپا ، آییــن افتتاحیه ارزیابی تعالی 
سازمانی )EFQM( برگزار شد. در این مراسم، دکتر بهرام سبحانی، 
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه بخشــی از دستاوردهای این 
شرکت، حضور فوالد مبارکه در این ارزیابی را فرصتی برای بهبود 
 و کسب تجارب و اســتانداردهای جدید در سطح جهانی دانست
  و گفت: به منظور حضــور هرچه موفق تــر در بازارهای جهانی

 بسیار به جا بود که این شرکت را در ســطح اروپایی نیز ارزیابی 
کنیم. 

وی بهره منــدی از بهتریــن رویکردهای مدیریتی در ســطح 
جهان را از اولویت های فوالد مبارکه دانســت و افزود: مدیریت 
منابع مختلف شــرکت، با به کارگیری الگوهای موفق مدیریتی 
موجب شــده تا فوالد مبارکه نتایج ارزشــمند و پایداری را برای 
ذی نفعان مختلف خلق کند؛ لذا ســطح رضایت و عالقه مندی به 
عملکرد این شرکت به نحو مناســبی افزایش یافت. وی از تمامی 
همکاران و مدیران شــرکت خواســت همــکاری صادقانه ای با 
 ارزیابان داشته باشند تا نقاط قوت و قابل بهبود سازمان به خوبی 

مشخص شود.

شرکت فوالد مبارکه، به عنوان اولین شرکت ایرانی حاضر در سطح 
جهانی، جایزه تعالی سازمانی در دوره قبلی ارزیابی بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا، که مهرماه سال گذشته برگزار شد، توانست با کسب 
عنوان سرآمد ملی و تقدیرنامه پنج ستاره به جایزه جهانی تعالی 

سازمانی راه یابد.
 شایان ذکر است برنامه ارزیابی این دوره از روز شنبه هفتم مهرماه 

آغاز و به مدت چهار روز ادامه داشت.
در همین خصوص محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و 
تعالی سازمانی با اشاره به اهمیت فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی در 
شناسایی و اجرای فرصت های بهبود، از مدل EFQM به عنوان 

جامع ترین مدل مدیریتی در سطح جهان یاد کرد و افزود: شرکت 
فوالد مبارکه از حدود سال 1378 با بهره مندی از مفاهیم اصلی 
مدیریت نوین کیفیت محور، نظــام مدیریت کیفیت فراگیر را در 
فوالد مبارکه استقرار داد. از سال 138۲ با شروع فرآیند ارزیابی 
جایزه تعالی ســازمانی در کشور بر اســاس مدل EFQM، فوالد 
مبارکه همواره برترین شرکت در این ارزیابی بوده و توانسته طی 
سال های مختلف با رشد سطح تعالی خود به باالترین سطح جایزه 
که نشان زرین تعالی سازمانی است دست یابد و به عنوان شرکت 

سرآمد ملی معرفی شود.
  وی افزود: پس از اینکــه بنیاد EFQM اروپا در ایــران به ایجاد

  دفتر نمایندگی اقدام کرد، فوالد مبارکه با توجه به نگرش جهانی 
و صــادرات محــور و با هــدف بهره منــدی بیشــتر از آخرین 
دســتاوردهای جهانی در حوزه الگوهای مدیریتــی، در فرایند 
 ارزیابی با حضور ارزیابان اروپایی شــرکت کرد. در ســال جاری 
 نیز با انجام بهبودهای ناشــی از گزارش های بازخــورد ارزیابی
  قبلــی، امیدواریم بتوانیم ضمن کســب موفقیتــی جدید برای

 شرکت و کشــور، درس های مناســبی جهت اداره بهتر کسب و 
کار بیاموزیم.

مرضیه محب رسول
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اصفهان ویترین گردشگری کشور است

پیشنهاد سردبیر:

امروزه گردشگری سالمت و توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که 
می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا کند و دامنهای بسیار 
گسترده را شامل می شود. کشورهایی که برای افزایش درآمد ناخالص ملی 
خود از طریق گسترش بازار خدمات برنامه ریزی کرده اند، بازار گردشگری 
را به عنوان مهم ترین بازار با گردش مالی، اشتغال زایی مولد و حاشیه سود 

باال یافته اند.
در همین  راستا نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سالمت در اولین شهرک 

سالمت کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.
رییس شهرک سالمت اصفهان در نشســت خبری به مناسبت برگزاری 
نمایشــگاه و کنفرانس گردشــگری ســالمت در اولین شهرک سالمت 
کشور در اصفهان اظهار داشــت: درواقع گردشگری پزشکی رایج ترین و 
حساس ترین زیر شاخه گردشگری ســالمت است. این سفر عموما برای 
درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا چک آپ ســالمت گردشگر در 
مراکز درمانی با امکانات پزشــکی باال و هزینه های درمانی مناسب انجام 
می گیرد. گردشــگری پزشکی یا گردشــگری درمانی حساس ترین نوع 
گردشگری در بین تمام انواع گردشگری هاست. زیرا به طور مستقیم با جان 
و سالمت گردشگر مرتبط است، گرچه بسیاری از کشورهای توریستی دنیا 
امروزه برای کسب درآمد، خدمات گردشگری درمانی ارائه می دهند؛ اما 
مطمئنا توانمندی یک کشور در علم پزشکی و خدمات درمانی برخالف 
گردشگری تفریحی و ورزشی و … چیزی نیست که صرفا با ساخت و ساز 
و صرف پول به دست آید. وجود پزشــکان متبحر و با تجربه، سابقه علم 
پزشکی، وجود زیرســاخت های درمانی و نظارتی، وجود بیمارستان ها و 
کلینیک های استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و به روز، همچنین وجود 
قوانین و نظارت های پزشکی جزو زیرساخت های مهم درمانی یک کشور به 
شمار می روند، تا آن کشور بتواند در مرحله بعدی با ادغام خدمات اقامتی 
و گردشگری اقدام به فعالیت در زمینه گردشگری سالمت کند. قابل ذکر 
است که کشور ایران دارای پیشینه پزشــکی هزاران ساله است و همواره 

پزشکان ایرانی در سطح بین المللی شناخته شده بودند.
صفوی تصریح کرد: امکانات و خدمات پزشکی که در ایران ارائه می شود 
حتی در کشــورهای بزرگ هم جوار مانند روســیه نیز وجود ندارد و آنها 
بسیاری از خدمات پزشکی مورد نیازشان را از کشورهای اروپایی دریافت 

می کنند.
وی افزود: در مراوداتی که با کشــورهای منطقه داشــتیم، بسیار تمایل 
داشتند تا برای دریافت خدمات پزشکی به کشــورهای نزدیک تر مانند 
ایران مراجعه کنند و بیشترین خدمات پزشکی مورد نیاز نیز در زمینه های 
جراحی زیبایی، باروری و ناباروری، درمان بیماری های قلب و مغزی است.

رییس شهرک سالمت اصفهان بیان داشت: در این میان حتی شاهد بودیم 
افراد ایرانی و غیرایرانی ساکن کشورهای دور در  اروپا، آمریکا، استرالیا و 

اصفهان ویترین گردشگری کشور است

 در نشست خبری نمایشگاه ه و کنفرانس گردشگری سالمت در شهرک سالمت کشور در 
اصفهان مطرح شد؛

ابالغ وقت رسیدگی
7/222 شماره پرونده: 1252/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/08/21 مشخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی، نام 
پدر: محمود، نشانی: خمینی شهر امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس9، مشخصات خوانده: 
1- نام و نام خانوادگی: مهران جعفری ولدانی، نام پدر: رحیم، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه، دالیل خواهــان: کپی چک و گواهی آن، گردش کار: خواهــان. خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 257820 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/223 شماره پرونده: 527/97 حل8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز 
یکشــنبه مورخه 1397/08/20 مشــخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی 
اعتمادی، نــام پدر: محمود، مشــخصات خوانده: 1-نــام و نام خانوادگــی: محمدتقی 
رشــیدی، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه حواله، دالیل خواهان: کپی حواله و گواهی 
عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان. خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 257818 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)175 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/224 شماره پرونده: 525/97 حل8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:45 بعدازظهر 
روز شــنبه مورخه 1397/08/20 مشــخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی 
اعتمادی، نام پدر: محمود، نشــانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر کوچه مدرســه نجفی بن 
بست یاس9، مشــخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: عباس گل آرا، نام پدر: محمد، 
خواســته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک، دالیل خواهــان: کپی چک و گواهی 
عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان. خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 257816  رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/225 شماره پرونده: 1398/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 10:15 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/08/26 مشــخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی، 
نشانی: خمینی شهر کوچه 167 بن بست یاس9، مشخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: 

مهدی آقا کوچکیان، نام پدر: مصطفی، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال 
و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 257815 رئیس 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/226 شماره: 2270/96 حل12 مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: سید محمد 
حسین دانشخواه، نشانی: مجهول المکان؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
محمود نقدی با وکالت آقای محمدعلی آلویی، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم 
ک دانش پ3 وکیل: خمینی شهر شریعتی شــمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی پ108، 
محکوم به: به موجب رای شــماره 696 تاریخ 97/04/10 حوزه دوازدهم شــورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولتی رای غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 257813 توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )219 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/227 شماره: 2268/96 حل12 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1- حمید 
افسری 2- ندا حزین 3- سیف اله براهیمی، نشــانی: 1 و 2 مجهول المکان 3- خمینی 
شهر خ شریعتی شــمالی ک درب یخچال ک ش پنبه ای پ13؛ مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: محمود نقدی با وکالت آقای محمدعلی آلویی، نشــانی: خمینی شهر 
بلوار بهشتی خ خرم ک دانش3 پ108 وکیل: خمینی شهر شــریعتی شمالی ط فوقانی 
دفتر اسناد رسمی، محکوم به: به موجب رای شماره 726 تاریخ 97/04/10 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت تضامنی مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولتی رای غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 257812 توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )236 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/228 شماره: 2281/96 حل12 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1- اکبر 
عبدالملکی 2- فرشاد محمودی، نشانی: هردومجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام 
و نام خانوادگی: محمود نقدی با وکالت آقای محمدعلی آلویی، نشانی: خمینی شهر بلوار 
بهشتی خ خرم ک دانش3 پ108 وکیل: خمینی شهر شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد 
رسمی، محکوم به:به موجب رای شــماره 758 تاریخ 97/04/13 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به 
صندوق دولتی رای غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 257810 توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )222 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/229 کالسه پرونده : 382/97 حل 1ـ  شماره دادنامه: 899-  97/06/30 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شهر خواهان: نام و نام خانوادگی: حسن کوبیدان، نام پدر: محمود با وکالت 
زهرا حاج حیدری، نشانی: خمینی شهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس، 
خوانده: نام و نام خانوادگی: حازم القریشی، نشانی مجهول المکان؛ موضوع: مطالبه وجه 
چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن کوبیدان با 
وکالت خانم زهرا حاج حیدری به طرفیت خوانده آقای حازم القریشــی به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شماره 483617 و 483616 و حق الوکاله 
وکیل به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک 
و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه 
خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شــورا ارائه ننموده است دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 257808 ترابی قاضی شورای حل اختالف شعبه یکم 

خمینی شهر  )274 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

7/230 شماره اجراییه:9710426795200117  شماره پرونده:9609986795200643 
شــماره بایگانی شــعبه:960644 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795200201 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976795200023 محکوم 
علیه افســانه محمدی زاده به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 2/425/000 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/1/18 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رضا شیخ ســجادی فرزند محمد به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان آپادانا اول کوچه درخشان پالک 15 با وکالت سعیده رحیمی 
فرزند روز علی به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان کوهپایه سجزی خیابان شهید 
خرازی خیابان سرچشمه بن بست قائم پالک 35 کدپستی 81395/35 و نیز پرداخت نیم 
عشر دولتی هزینه اجرای احکام. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 

را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 255826 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )435 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

7/231 شماره اجراییه:9710426793900314  شماره پرونده:9609986793901570 
شــماره بایگانی شــعبه:961583 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793900316 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976793900157 محکوم 
علیه صمد طهماسبی دزکی فرزند اسکندر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 178/750 ریال هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 068488 مورخ 93/12/15 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشــد در حق محکوم له محســن کریمی فرزند محمد علی به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ مدرس خ شهید ضابط زاده کوی نرگس پالک 223 و نیم عشر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 255830 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)421 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710460364900044 درخواســت:  شــماره   7 /234
9709980364900258 شــماره بایگانی شــعبه: 970264 آگهی ابالغ به آقای فرشید 
چاحیدی محمره فرزند کاظم به اتهام مشــارکت در کالهبرداری به مبلغ 27/009/443 
ریال از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 970264 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شــد. )آدرس: اصفهان بلوار آتشگاه روبروی پمپ بنزین بهار نبش 
کوچه برلیان ساختمان برلیان(. م الف: 256145 شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )133 کلمه، 1 کادر(

حدیث زاهدی

...ضمن سفر گردشــگری به ایران، درمان های مختلف را در ایران انجام 
می دهند و این نشــان از ظرفیت خوب کشــورمان در زمینه گردشگری 

سالمت دارد.
مدیر شهرک سالمت اصفهان با بیان اینکه تا کنون سازماندهی الزم برای 
این مسئله انجام نشده بود، ادامه داد: با فراهم کردن زیرساخت ها می توان 
از ظرفیت های کشور در حوزه گردشگری سالمت بهره برد و حتی باعث 
ارزآوری به کشور شد. همچنین باید به بحث امکان استفاده از کارت های 
اعتباری خارجی در ایران توجه کرد؛ چرا که مسافر نمی تواند مبلغ زیادی 
پول نقد به همراه داشته باشد و همین موضوع می تواند باعث عدم تمایل 

آنها برای سفر به ایران شود.
مدیر شهرک سالمت اصفهان با اشاره به اینکه پیشرفت در حوزه گردشگری 
سالمت، همدلی تمام گروه ها را می طلبد و باید هر کسی در حد توان خود 
فعالیت کند، گفت: نمایشگاه و کنفرانسی که قرار است در شهرک سالمت 
برگزار شود به حل این موضوعات خواهد پرداخت و شعار آن »گردشگری 

سالمت، حمایت از آینده ای مشترک« است.
وی در خصوص تاثیر نوســانات ارزی در جذب گردشــگران گفت: برای 
گردشگران خارجی این مسئله موضوع منفی محسوب نمی شود و برای 
فعال حوزه گردشــگری ســالمت نیز به دلیل دریافت درصدی از سود 

گردشگری سالمت، مشکلی ایجاد نمی شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هزینه های درمان ثابت است و پزشکان نیز 
نه به دالر بلکه با پول کشور خودمان هزینه های درمان را دریافت می کنند 
مشکلی با نوسانات ارزی نخواهیم داشت و نوسان نرخ ارز منجر شده بیماران 
خارجی به دلیل پرداخت هزینه های کمتر برای درمان به ایران مراجعه 
کنند و از طرفی، این گرانی ها مشکلی برای افراد فعال در این حوزه ایجاد 

نمی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هم 
با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخســت در دنیا در زمینه گردشگری 
فرهنگی و طبیعی اســت و در ایــن میان اصفهان ویترین گردشــگری 
کشور به شمار می رود، بیان داشت: تمرکز ما در سال های اخیر بیشتر بر 
جنبه های طبیعی و تاریخی گردشگری بوده و در این حوزه استان اصفهان 
از جاذبه های گردشگری متنوعی برخوردار است؛ اما به حوزه های دیگر 

چون گردشگری سالمت تا کنون پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه در ایران اسالمی تنوع خدمات گردشگری سالمت وجود 
دارد و بر این اساس نیازمند اقدامات اساسی در این ارتباط هسیتم، ابراز 
داشت: در یک تعریف گردشگری سالمت شامل ارائه خدمات در راستای 
بهبود و افزایش سالمتی در ابعاد جسمی و روحی برای مسافری است که 
حداقل ۲۴ ساعت اقامت در شهری داشته باشد و در استان اصفهان، امور 
درمان و پزشکی با هزینه کم و کیفیت باال صورت می گیرد؛ اما باید ظرفیت 

ها را افزایش داد و به هتل بیمارستان ها توجه ویژه ای کرد.
الهیاری ادامه داد :درحال حاضر در اصفهان مراکز بسیاری وجود دارد که در 
کنار منابع طبیعت درمانی امکانات اقامتی، رفاهی و نظارت پزشکی را برای 
گردشگران آماده کرده اند تا گردشگران بتوانند در آرامش و رفاه کامل از 

این نعمت های خداوند استفاده کنند.
وی با بیان اینکه باید ظرفیت های مرتبط شناسایی و مطالعات جامع درباره 
گردشگری سالمت انجام شــود، ادامه داد: در زمینه گردشگری سالمت 
در اصفهان می توان از ظرفیت اســتان در زمینه گیاهان دارویی به خوبی 
استفاده کرد. به طور مثال شهرستان نطنز خالصه ای از اقلیم اصفهان است 

به نوعی که تنوع کوهستانی و کویری دارد و این امر موجب تنوع گیاهان 
دارویی در این منطقه شده و هر سال جشــنواره گیاهان دارویی در این 

شهرستان برگزار می شود.
الهیاری با عنوان اینکه امروزه بازار گردشــگری سالمت به عنوان یکی از 
صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح اســت، عنوان کــرد : کارآفرینی، 
بازاریابی و تبلیغات گســترده مبنــی بر ارائه خدمات پزشــکی در کنار 
گردشگری، جذابیت این مقاصد را برای جذب گردشگران خارجی به منظور 
درمان افزایش  خواهد داد به طوری که کشور ایران ، به خصوص اصفهان با 
وجود داشتن چشمه های آب گرم ومعدنی فراوان، تاکنون نتوانسته است 
با برنامه ریزی مناسب نسبت به توسعه زیرساخت های گردشگری اقدام 
وسهم قابل قبولی در توسعه گردشگری سالمت داشته باشد. درآمد ناشی 
از گردشگری سالمت می تواند برای کشور ما که در حال حرکت  در روند 

توسعه هستیم، سودآور باشد.

 محسن یارمحمدیان، معاون گردشــگری میراث فرهنگی استان هم در 
این نشست اظهار داشــت: فعالیت در زمینه گردشــگری سالمت را در 
استان اصفهان و همچنین کشور بسیار دیر آغاز کردیم و بر این اساس باید 
فعالیت هایمان را در این زمینه به نوعی متمرکز کنیم که این دیرکرد جبران 
شود. جبران عقب ماندگی صنعت گردشگری سالمت از برنامه چشم انداز 
گردشگری کشور است و ضرورت اصالح قوانین و مقررات مرتبط در این 
حوزه از جمله کارهایی است که در کمیته گردشگری مورد بررسی قرار می 
گیرد که این موضوع یکی دیگر از خالقیت های استان اصفهان محسوب می 
شود. بسیاری از پیشنهادها در زمینه های گردشگری و یا حتی حوزه های 
دیگر مانند شهرک سالمت از ابتدا با ابتکار اصفهان آغازو سپس به کشور 
پیشنهاد شده است.وی افزود: در سال ۲۰۰۳ سهم ما از درآمد گردشگری 
سالمت در دنیا تنها نیم درصد بوده و االن نیز همان نیم درصد باقی مانده 
است؛ این آمار رسمی است و مانند بســیاری از امور دیگر که در کشور ما 
شفاف ســازی صورت نمی گیرد، در حوزه گردشگری سالمت نیز شفاف 

سازی وجود ندارد و سهم ما از این موضوع قطعا بیش از نیم درصد است.
یارمحمدیان با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان اصفهان و در سطح 
کشور، از طریق واســطه گری به صورت غیرمجاز در گردشگری سالمت 
فعالیت می کنند، گفت: اولین کمیته گردشــگری سالمت با طرحی که 
استاندار آماده کرد در استان اصفهان راه اندازی شد و پس از آن کمیته ای 

دیگر در تهران و با حضور وزارت خارجه تشکیل شد.
وی اعالم داشت :همشــهریان باید از طریق دفاتر، شرکت های خدمات 
مسافرتی و گردشگری که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هستند برای شرکت در تور اقدام کنند و  امروز وزارت 
خارجه آماده صدور ویزا و بیمارســتان های مجهز به هتلینگ نیز آماده 
همکاری هستند تا در حوزه گردشــگری سالمت به شکل مدرن حرکت 

شود.
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دستگیری عوامل خرید و فروش غیرقانونی ارز در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

واکنش

با مسئوالن

رییس کل دادگستری استان اعالم کرد:
دستگیری عوامل خرید و فروش 

غیرقانونی ارز در اصفهان
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان اظهار 
کرد: ۱۰نفر از عوامل خرید و فروش غیرقانونی 
ارز در اصفهان دســتگیر شدند.احمد خسروی 
وفا گفت: با همکاری ماموران انتظامی اســتان، 
این متخلفان که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی 
به خرید و فروش ارز اقدام می کردند، شناسایی 
و بازداشت شدند. وی به برخورد قاطع دستگاه 
قضائی با اخاللگــران اقتصادی اشــاره کرد و 
افزود:معامله کننــدگان ارز و دالر به طور کامل 

شناسایی و رصد اطالعاتی می شوند.

مدیرکل دامپزشکی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

شناسایی کانون های آلوده به 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

مدیــر کل دامپزشــکی شهرســتان اصفهان 
گفت: ۱۳ کانون آلوده بــه آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در اصفهان شناسایی شده است.حمید 
رضا امیری اظهار داشت: ســه واحد خطرناک 
مرغداری داریم کــه نقش عمــده ای در بروز 
بیماری و آنفلوآنزای فوق حاد دارند که به دنبال 
تعطیل کردن آنها هســتیم.وی بیان داشــت: 
برخی از مکان های غیرمجازی که به دســتور 
مقام قضائی پلمپ می شــود، بــه دلیل نظارت 
ناکافی دوبــاره آغاز بــه کار می کنند.مدیر کل 
دامپزشکی شهرســتان اصفهان تصریح کرد: 
۱۳ کانون آلوده به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در استان شناسایی شــد که عمده این کانون 
ها در شهرســتان نجف آباد و فالورجان بود که 
در مجموع یک میلیون جوجه بر اثر آن معدوم 
شد.وی با بیان اینکه گزارشی مبنی بر آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در شهرستان اصفهان گزارش 
نشده است، ادامه داد: برای مقابله با این بیماری 
آموزش های جدید به بهره برداران مرغ تخم گذار 
و شرکت های خاص مانند ســیمرغ ارائه شده 
اســت.امیری با ممنوع اعالم کردن جابه جایی 
کــود مرغی در اســتان اصفهان، گفــت: برای 
مقابله با جابه جایــی فرآورده های مرغی آلوده 
نیاز به همکاری پلیس راه، راهور بخشداری ها، 
دهیاری ها و شــوراهای روســتایی داریم.وی 
تصریح کرد: در حوزه پســت های قرنطینه ای 
اکنون هیچ مصوبــه  محدود کننــده نداریم و 

می توانیم بیماری را کنترل کنیم.

واکنش وزارت بهداشت به کشف 
شربت های تقلبی؛

 اصالت داروها را استعالم کنید
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به خبر 
کشف محموله بزرگ شربت های قالبی کودکان 
در تهران، به مردم توصیه کرد کــه حتما بعد از 
تهیه دارو بــه ویژه داروهای برنــد، اصالت آن را 

استعالم کنند.
کیانوش جهانپــور ، در واکنش به خبر کشــف 
محموله بزرگ شــربت های قالبــی کودکان در 
تهران، گفت: متاســفانه قاچاق دارو از ســوی 
افراد سودجو انجام می شــود. با توجه به توزیع 
کنترل شــده داروهای خارجــی و یا محدودیت 
در واردات داروهــای خارجی که مشــابه تولید 
داخلی شان در کشور وجود دارد، افراد سودجو، 
سوءاســتفاده کننده و منفعت طلب همیشه در 
 کمین نشســته اند تا از این فرصت ها اســتفاده 

کنند.
وی افزود: توصیه ای که در این زمینه برای مردم 
داریم این است که بحث استعالم اصالت کاالهای 
ســالمت را جدی بگیرند؛  به طــوری که بعد از 
تهیه دارو و ســایر کاالهای ســالمت یا از طریق 
سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا از طریق نرم افزار 
TTAC که روی موبایل ها قابل نصب است و یا از 
طریق  سایت TTAC.IR اصالت کاال را استعالم 
و شناســایی کنند.وی تاکید کــرد: مردم حتی 
دارویی را که از داروخانه می گیرند، حتما استعالم 
کنند. ما هم به خود داروخانه ها و هم به خریدار 
توصیه می کنیم این استعالم را انجام دهند. زیرا 
به هر حال به طرق مختلف و با روش های مختلفی 
فرآیند قاچاق و ورود کاالهــای جعلی و تقلبی 
انجام می شــود.جهانپور افزود: درباره دارو هم با 
توجه به اهمیت خاصی که دارد، توصیه ما به تک 
تک افرادی که دارو را تهیه می کنند، این است که 
اوال حتما دارو را از داروخانه تهیه کنند و در عین 
حال حتی دارویی را که از داروخانه تهیه می کنند، 
از طریق روش هایی که توضیح دادم،   اســتعالم 
کنند. این اقدام به ویژه درباره کاالهایی که تحت 
عنوان برند و کاالهای خارجی عرضه می شــوند، 

بسیار مهم است.

پیاده روی اربعین، رخداد بزرگی اســت که 
هر ساله هزاران عاشق حســینی را به عراق 
می کشاند. اگر چه این زائران از سراسر دنیا به 
عراق سفر می کنند؛ اما سهم ایرانی ها از این 
جمعیت بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. به 
رغم برگزاری چندین ساله این مراسم در آرامش 
و شکوه اما با توجه به رخدادهای چند وقت اخیر 
و ایجاد برخی از تنش ها میان ایران و عراق و نیز 
برخی از پیشامدهای داخلی مانند افزایش نرخ 
دالر، هر روز شایعاتی در زمینه سفر اربعین در 
رسانه ها منتشر می شــود؛ اما آنچه در میان 
اخبار منتشر شده موجی از تاییدها و تکذیب 
ها بر اثر اتفاقاتی است که در چند سال اخیر 

تقریبا بی سابقه بوده است. 
شــروع موج منفی میان ایران و عراق را می توان در 
گزارش جنجالی انتشار یافته در برخی از روزنامه های 
ایرانی مبنی بر سوء استفاده عراقی ها از زنان ایرانی 
در سفر به مشهد جست و جو کرد. پس از آن موجی 
از انتقادات نسبت به ســفر اتباع عراق به ایران شکل 
گرفت و از سوی دیگر هجوم عراقی ها به ایران و خرید 
های بی سابقه آنها در بازارهای مرزی ایران موجی از 
بدبینی ها میان ایرانی ها و عراقی ها را به راه انداخت؛ 
البته اگر چه این شــایعات هر ساله در موسم نزدیک 
به اربعین در مورد سفر به عراق قوت می گیرد؛ اما به 
نظر می رسد امسال این شایعات پر رنگ تر از هر زمان 

دیگری باشد.
از کاهش قیمت از سوی عراقی ها تا تقاضای 

افزایش از سوی ایرانی ها
در برخی از شــایعات در فضای مجازی عنوان شــد 
که به رغم اعالم آمادگی عراقــی ها مبنی بر کاهش 
قیمت ویزای عراق، طرف ایرانــی قیمت را 4۰ دالر 
اعالم کرده اســت. حتی برخی از صفحات و  افراد در 
فضای مجازی مدعی شــدند که این مطلب از سوی 
امام جمعه خرمشهر مطرح شــده است؛ اما مقامات 
وزارت امور خارجه به این شایعه واکنش نشان دادند. 
مجتبی کریمی، رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت 
امور خارجه در ایــن باره اعالم کــرد: تالش زیادی 
صورت گرفت تــا قیمت روادید عــراق برای اربعین 
کمتر شــود، حتی ایران اعالم آمادگی کرد در عملی 
متقابل، قیمت روادید را به هر میزان که به نفع مردم 
ایران و عراق باشــد کاهش دهد، امــا طرف عراقی 

هنوز اعالم آمادگی نکرده 
و اجرای آن را به نظر هیئت 
دولت کشورش منوط کرده 
اســت؛ البته این طرح را 
یک بار در هیئت دولت به 
رای گذاشت که تنها سهم 
وزارت گردشگری عراق را 
به یــک دالر کاهش دادند 

و در قیمت روادید این کشــور تغییری اعمال نشد و 
قیمت روادید عراق برای اربعین 4۱ دالر تعیین شد.

شایعه ویزای یک دالری
یکی از شــایعاتی که این روزها به شــدت در فضای 
مجازی دست به دست می شــود، شایعه قیمت یک 
دالری ویزای اربعین برای ایرانیان است. این مسئله 
از آن رو پر رنگ شد که امســال هزینه سفر به کربال 
به نسبت سال گذشــته چندین برابر شده است؛ اما 
در نهایت با اعالم رسمی سازمان حج و زیارت قیمت 
ویزای امســال اربعین 4۱دالر اعالم شــد. شهریار 
حیدری، مدیرکل مرزی وزارت کشــور و دبیر ستاد 
اربعین در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون ویزای 
یک دالری اربعین امسال، گفت: دولت عراق امسال 
برای زائران اربعین همه کشــورها 4۰ دالر برای ویزا 

و ۱۰ دالر با عنوان پنجره 
واحد گردشــگری در نظر 
گرفته است. وی افزود: ما به 
این موضوع اعتراض کردیم 
و اعتراض ما در دولت عراق 
مطرح شد و پس از بحث و 
بررسی ۱۰ دالر مربوط به 
پنجره واحد گردشــگری 
به یک دالر کاهــش یافت؛ بنابراین ویــزای اربعین 
امســال 4۰ دالر هزینه ویزا به عالوه یک دالر هزینه 

گردشگری برای زائران ایرانی تعیین شده است.
درگیری میان عراقی ها و ایرانی ها در کربال

ایجاد جو روانی علیه ایرانــی ها در عراق پس از آتش 
زدن کنسولگری ایران در بصره و اعتراضات پراکنده 
در این کشــور طی چند ماه اخیر شدت گرفت. پس 
از آن هم فرماندهی پلیس کربال اخبار منتشرشــده 
در خصوص مشاجره و درگیری بین عراقی ها و زائران 
ایرانی در این استان را تکذیب کرد. در همین زمینه 
فرماندهی پلیس کربال خبر یکی از شبکه های خبری 
این کشــور مبنی بر ایجاد درگیری ها میان ایرانیان 
مسافر در عراق با شهروندان این کشور را تکذیب کرد.

سخنگوی فرماندهی پلیس کربال با بیان اینکه یکی 

از شبکه ها، خبری را در خصوص وقوع درگیری بین 
عراقی ها و زائران ایرانی در کربال منتشر کرده است 
این خبر را بی اساس دانســت. وی با تاکید بر اینکه 
هیچ گونه حادثه ای از این نوع یا بروز جرح یا شکایتی 
گزارش نشــده اســت از پیگیری قضائی این گونه 

خبرسازی ها خبر داد.
بدرفتاری با مسافران عراقی در مرز ایران

شایعات درگیری میان عراقی ها و ایرانی ها با پخش 
شــدن کلیپی در فضای مجازی باز هــم باال گرفت. 
این فیلم کوتاه، بد رفتــاری مامور تحویل گذرنامه با 
مســافران و درگیری ایجاد شــده ماموران با عراقی 
ها را نشــان می دهد. در همین زمینه گمرک ایران 
در واکنش به انتشــار فیلمی از رفتار نامناسب یک 
مامور با زائران عراقی در شبکه های اجتماعی ادعای 
بد رفتاری از ســوی مامور گمرک با زائران عراقی را 
تکذیب و اعالم کرد : متولی کنترل گذرنامه در مرزها، 
سازمان  گمرک نیســت. به گفته وی، اساسا متولی 
کنترل گذرنامه در مرزها در حــوزه وظایف گمرک 
نیست و هیچ گونه بدرفتاری در مرزها از سوی ماموران 
گمرک صورت نگرفته است و نسبت دادن هر گونه بد 
 رفتاری با زائران عراقی از سوی ماموران گمرک ایران

 تکذیب می شود.

ایجاد جو روانی علیه ایرانی ها در عراق 
پس از آتش زدن کنسولگری ایران 

در بصره و اعتراضات پراکنده در این 
کشور طی چند ماه اخیر شدت گرفت

پریسا سعادت

موج سواری خبرها در بازار شایعات
  تمام حاشیه های اربعین؛  

حصر وراثت
7/210  اقدس عباســی دارای شناســنامه شــماره 4  به شرح دادخواســت به کالسه 
434/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان فاطمه عباســی  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- اقدس عباســی، ش.ش 4، ت.ت 1332/1/9 فرزند دختر 
2- کشــور عباســی، ش.ش 12، ت.ت 1340/1/12 دختر 3- بیگم عباســی، ش.ش 
13، ت.ت 1343/4/5 دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 259114 کاظمی رئیس شــعبه  اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

بخش کرون )131 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/211  خانم زهرا پور مختار دارای شناســنامه شماره 5  به شــرح دادخواست به کالسه 
620/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ماه سلطان مختاری اسفیدواجانی به شناســنامه 956 در تاریخ 93/6/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد یزدانی 
اسفیدواجانی به شماره شناسنامه 4568 فرزند ذکور متوفی و متوفی به غیر از وارث فوق 
 ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 259136  

احمدی قاضی شعبه شورای حل اختالف تیران )128 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

7/212 شماره: 687/96  به موجب رای شماره 71 تاریخ 97/2/1 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل شیرازی 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 14/700/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت 1/263/750 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 83/6/20 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان  رضا عرب پور فرزند ابوالقاســم به نشانی 
رضوانشهر منطقه صنعتی سنگبری سپاهان کدپستی 8533161588 همچنین محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجرای 
احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:260086 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )214 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/213 خانم زهره یوسفیان دارای شناسنامه شماره 1244 به شرح دادخواست به کالسه 
557/97 ح ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه بشارت دهاقانی به شناســنامه 4289 در تاریخ 1396/11/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- علی محمد یوسفیان 
فرزند حبیب اله ، ش.ش 21 متولد 1328 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 2- محمد حسن 
یوســفیان فرزند حبیب الــه، ش.ش 164 متولد 1330 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
3- محمد جعفر یوسفیان فرزند حبیب اله، ش.ش 220 متولد 1334 صادره از دهاقان ) پسر 
متوفی( 4- صدیقه یوسفیان فرزند حبیب اله، ش.ش 197 متولد 1341 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 5- زهره یوســفیان فرزند حبیب اله، ش.ش 1244 متولد 1346 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 6- فرح ناز یوسفیان دهاقانی فرزند حبیب اله، ش.ش 1257 متولد 
1349 صادره از دهاقان ) دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می 
باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 260088 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )217 کلمه،2 کادر(  
مزایده

7/214  شماره: 212/97 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان چادگان در 
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع 
محکومیت آقای عبــاس کریمی فرزند بهرام، یک دســتگاه اتومبیل ســواری پراید به 
شماره انتظامی 483/43 ب 47 مدل 1386، سفید رنگ ) چند قسمت رنگ شدگی دارد(، 
الستیکهای خودرو حدوداً 50 درصد می باشد، کارکرد خودرو: احتماال تغییراتی در آن رخ 
داده نمایش 850000 کیلومتر را نمایش می دهد، وضعیت اتاق خودرو، قســمت جلوی 
خودرو دارای ضربخوردگی و آثار تصادف و ترمیم آن مشــهود می باشد. وضعیت بیمه: 
)اعتبار در ماه 96/12 به پایان رسیده و دارای 5 سال تخفیف( است. وضعیت فنی: با توجه به 
شارژ نبودن باطری و پنچر شدن الستیک امکان روشن شدن خودرو نمی باشد را از طریق 
 مزایده به فروش رساند. لذا از کلیه کسانی که مایل به شــرکت در مزایده هستند دعوت 
می شــود پنج روز قبل از روز مزایده با همکاری کالنتری از اتومبیــل مذکور بازدید و در 
جلسه مزایده که در تاریخ 97/8/12 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف تشکیل می شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان تاریخ به حساب 
سپرده دادگستری واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید 
قیمت پایه این اتومبیل بر اســاس نظریه کارشناسی 85/000/000 میلیون ریال )معادل 
هشت میلیون و پانصد هزار تومان( می باشد.م الف: 260108 اجرای احکام حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان چادگان )253 کلمه،3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

7/215  خواهان آقای ابراهیم شیاسی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
ریال وجه یک فقره چک بانک ســپه به انضمام کلیه هزینه ها و خسارت قانونی – تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل، به طرفیت خوانــدگان 1- کیومرث خوش آبی 2- صمد آقایی 
میرزایی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 651/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/8/26 ساعت 10/30 
 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی
 نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده 
اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  
خواهد شد. م الف:260078 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

)190 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

7/216  شــماره نامه: 1397009000886047 شماره پرونده: 9609983735100537 
شــماره بایگانی پرونده: 960583 نظر به اینکه در پرونده کالســه 960583 این شعبه 
آقای مرتضی زینالی فرزند امید علی به اتهام اعمال غیر مجاز، مانع دسترســی اشخاص 
مجاز به ســامانه رایانه ای )از طریق هک شــدن صفحه تبلیغاتی اینســتاگرام( حسب 
شکایت آقای سید ســعید واقفی اسفیدانی فرزند سید اســحق و تحقیقات دادسرا تحت 
تعقیب قرار گرفته اســت و با عنایت به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترسی 
 به وی در اجــرای مقررات مــاده 174 قانون آیین دادرســی کیفری بــه نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
 حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 م الف: 259700 شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز 

)134 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/217  شماره صادره: 1397/04/522992-1397/7/5 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/60 متر مربع به پالک ثبتی شماره 
173  فرعی از یک اصلــی واقع در آوره جز بخش 9 حوزه ثبتــی نطنز  ذیل ثبت 14203 
صفحه 225 دفتر 169 تحت شماره چاپی 896042 سری الف/16 سال 88 بنام سید محمد 

علی علی زاده طباطبائی فرزند ســید علی اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 970407061763979-1397/6/31 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 1397/06/27-18768 
به گواهی دفترخانه 168 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 260117 

عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)246 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/218  شماره صادره: 1397/04/523000-1397/7/5 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63 متر مربع به پالک ثبتی شماره 155  
فرعی از یک اصلی واقع در آوره جز بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز  ذیل ثبت 16538 صفحه 
588 دفتر 134 تحت شماره چاپی 896045 سری الف/16 سال 88 بنام سید محمد علی 
علی زاده طباطبائی فرزند سید علی اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 970407061763982-1397/6/31 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18767-1397/06/27 به 
گواهی دفترخانه 168 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 260199 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)246 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگي
7/190 شماره پرونده: 1918/97 حل2 مرجع رســیدگي: شعبه دوم حقوقي شوراي حل 
اختالف خمیني شهر به نشاني: خمیني شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروي کوي مهستان 
ـ مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگي: ساعت 05:10 بعدازظهر روز 
دوشــنبه مورخه 1397/08/21 مشــخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگي: حمیدرضا 
دهقاني، نام پدر: قاسم، نشاني: خمیني شهر بلوار امیرکبیر کوي شماره 132 بن بست فدک 
، مشخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگي: محمد وزیري، نام پدر: مجتبي، 2- نام و نام 
خانوادگي: شرکت ستایش مهر یزدان، خواسته و بهاي آن: مطالبه، گردش کار: خواهان. 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي جهت استماع 
شهادت شهود به وي از طریق نشر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگي حاضر گردد. م الف: 257676 رئیس شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف 

خمیني شهر)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/219 شماره پرونده: 285/97 حل3 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز 
شنبه مورخه 1397/08/19 مشخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: علی غفاری، نام 
پدر: حسین، نشانی: خمینی شهر خ 45 متری بطرف دو شــاخ تجهیزات معدنی عدالت، 

مشــخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: حمیدرضا صادقی قلعه شاهی، نام پدر: فتح 
اله، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام 
خسارات دادرســی، دالیل خواهان: رونوشت چک رونوشــت گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان. خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 258753 رئیس شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/220 شــماره پرونده: 1314/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/08/14 مشخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری، نام 
پدر: عزیزاله، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه ش علی اصغر فخاری، مشخصات 
خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: حسین منصوری، خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: 
خواهان. خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
 در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 258575  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/221 شماره پرونده: 943/97 حل3 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز 
شنبه مورخه 1397/08/26 مشخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر بلوار امیرکبیر کوچه مدرسه دانش بن بست یاس9، 
مشــخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: احد عزیزی، نام پدر: محمد ابراهیم، خواسته 
و بهای آن: مطالبه وجه 86/000/000 ریال یک فقره چک بانضمام خســارات دادرسی، 
دالیل خواهان: رونوشت چک رونوشت گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان. خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 257822 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)198 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710460364900045 درخواســت:  شــماره   7 /233
9709980364900447 شماره بایگانی شــعبه: 970459 آگهی ابالغ به آقای علیرضا 
نوبخت آلوچه فرزند عوض به اتهام مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 29/915/672 ریال 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970459 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. )آدرس: اصفهان بلوار آتشگاه روبروی پمپ بنزین بهار نبش کوچه برلیان ساختمان 
برلیان(. م الف: 256144 شــعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان) مجتمع 2( )133 کلمه، 1 کادر(
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 »زیدان« در تماس تلفنی
 به »مورینیو« چه گفت؟

ژوزه مورینیو، تماســی تلفنــی از زین الدین 
زیــدان دریافــت کرد 
ایــن موضــوع  و 
بسیارجالب و البته 
تعجب برانگیز بوده 
است؛ به این دلیل 
که مطبوعــات در 
روزهای اخیر سرمربی 
فرانسوی را به منچســتریونایتد نسبت دادند 
و مدعی شــدند او قرار اســت در تیم انگلیسی 
جانشــین مورینیو شــود.زیدان بــرای اینکه 
رابطه اش با مورینیو خراب نشود تصمیم گرفته با 
او تماس بگیرد. او در این تماس تلفنی حمایتش 
از مورینیــو را اعالم کرده و گفته قرار نیســت 
جانشین مورینیو شود؛ اما زیدان توضیح داده که 
مدیر برنامه هایش از سرمربی فرانسوی پرسیده 
آیا اشتیاقی برای به عهده گرفتن هدایت یونایتد 
دارد یا نه و این موضوع مورینیو را بیشتر نگران 
کرده اســت. به خصوص که می داند با اخراج از 

اولدترافورد، فاصله زیادی ندارد.

کواچ: 
وقت آن رسیده همه آستین ها 

را باال بزنیم
بایرن مونیــخ در ادامه نتایــج ضعیف خود در 
چند هفته اخیر در خانه 
بــه دیــدار آژاکس 
رفت که این دیدار 
با تســاوی یک بر 
یک به پایان رسید. 
نیکو کواچ سرمربی 
کروات بایــرن مونیخ 
با اشــاره به افت تیمش گفت: هیچ کس انتظار 
چنین نتیجه ای را نداشــت و طبیعی است که 
خیلی ها شــوکه باشــند ولی وقتی شما موفق 
نمی شوید و راه را اشتباه می روید، هر لحظه این 
فرصت را دارید که بلند شوید و دوباره مانند قبل 
شوید. من خودم اصال انتظار نداشتم که تیمم 
این طور نتیجه بگیرد. ما االن ســه دیدار است 
که نتوانستیم برنده شویم. وقت آن رسیده که 
آستین ها را باال بزنیم و آماده شــویم تا دوباره 

نتایج خوب گذشته را کسب کنیم.

دی فرانچسکو: 
االن دیگر تیم شده ایم

دی فرانچسکو، سرمربی رم در نشست خبری 
بعد از بازی با ویکتوریا 
پلژن گفت: با ثبات 
و هماهنگــی باال 
بــازی کردیــم و 
به همیــن خاطر 
توانستیم به پیروزی 
هافبک های  برسیم. 
ما توپ را به خوبی به گــردش آوردند و مثبت 
و مفید بــازی کردند.او در ادامــه  اظهار کرد: 
پیروزی آن هم با این نتیجه  در لیگ قهرمانان 
اروپا آسان نیست. تفاضل گل در هفته پایانی 
مهم خواهد بود و خوشــحال هستم که با این 
نتیجه  قاطع به پیروزی رســیدیم. بدون شک 
هواداران ما از این نمایش خوشــحال و راضی 
هستند. بر این باورم که در حال  حاضر به روند 
خوبی رســیده ایم و تیمــی هماهنگ و کامل 
شــده ایم. می توانیم  فصل را بهتر ادامه  دهیم.

دی فرانچسکو در پایان سخنان خود به ستایش 
 از پلگرینی پرداخت و او را با ناینگوالن مقایسه

 کرد.

علی کریمی؛ یک قدم تا فرماندهی استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خبرنگار سایت رسمی فیفا پس از بازی پرسپولیس - السد مصاحبه 
ای تفصیلی با دروازه بان این تیم انجام داد. این مصاحبه پس از نمایش 
جذاب و تماشــایی علیرضا بیرانوند مقابل السد انجام شد. بیرانوند 6 
سیو ثبت کرد و از نظر سایت های مختلف خارجی، بهترین بازیکن تیم 
پرسپولیس بود. خبرنگار سایت فیفا پس از این با بیرانوند به صحبت 

نشست و این مصاحبه حدود 70 دقیقه به طول انجامید!

مصاحبه 70 دقیقه ای فیفا با بیرانوند

تیم عراق در فیفا دی های پیش رو دو بازی دوســتانه با تیم های 01
آرژانتین و عربســتان را برنامه ریزی کرده است.بر همین اساس 
سرکو کاتانچ، سرمربی تیم ملی عراق لیست نفرات دعوت شده به 
اردوی تیم برای این دو بازی را اعالم کرد. در میان دعوت شدگان 
بشار رسن، بازیکن تیم پرســپولیس وجود دارد؛ بازیکنی که این 

روزها نقش او در موفقیت های تیم پرسپولیس پر رنگ است. 

»بشار رسن« به تیم ملی عراق دعوت شد

05

توافق بی سابقه کی روش و تاج
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی در مصاحبه 
خود به نکته ای اشــاره کرد که کسی به آن توجه 
زیادی نداشت. او گفت که اگر فدراسیون فوتبال 
به تعهدات خود در قبال اردوی مهــر و آبان ماه 
تیم ملی عمل نکند، همــکاری دو طرف به پایان 
می رسد. حاال مشخص می شود که گزارش روزنامه 
»مارکار« ، کامال درســت بوده است. در حالی که 
همه فکر می کردند کــی روش تمدید کرده، این 
نشریه با علم کامل به جزئیات مذاکرات کارلوس 
و ایران، از مشکل به وجود آمده سخن گفت. این 
مسئله به خوبی نشان می دهد در تیم ملی ایران 
کســی بوده که اطالعات را در اختیار آن نشریه 
قرارداده است. در هر صورت حرفی که کی روش 
زد نشان از یک توافق عجیب بین او و فدراسیون 
دارد. سرمربی تیم ملی برای ماندن همه کار کرده 
و حتی پیشنهاد مکزیک را معلق نگه داشته تا ابتدا 
تکلیفش به طور کامل با ایران مشخص شود. بدین 
ترتیب اگر واقعا قرار به مانــدن کارلوس در ایران 
باشد، در پایان آبان ماه این مسئله روشن می شود.

ماجرای کارت قرمز؛
 چرا »وریا« اخراج شد؟

وریا غفوری، در دقیقه ۱0۹ دیدار سه شنبه شب 
اســتقالل برابر نفت مسجدسلیمان در چارچوب 
مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی، دو بار 
کارت زرد گرفــت و از زمین بازی اخراج شــد تا 
اســتقالل ۱0 نفره به بازی ادامه دهد.غفوری در 
این صحنه نزدیک به خط محوطه جریمه مرتکب 
خطا می شود، اما به تصمیم رضا کرمانشاهی داور 
این دیدار اعتراض می کنــد و می گوید خطایی 
مرتکب نشده است. کرمانشــاهی به او می گوید 
که تشخیص من خطا نبوده، اما مدافع - هافبک 
استقالل می گوید بهتر است چشــم هایت را باز 
کنی، چرا که خطایی انجام نــداده ام. داور هم در 
واکنش به این جمله، به غفوری کارت زرد اول را 
می دهد. بازیکن استقالل هم به نشانه عصبانیت 
به سمت کرمانشاهی رفته و چشم 
در چشم به داور نگاه کرده و عالوه 
بر اعتراض، بــا داور هم تماس 
داشت. کرمانشــاهی هم 
دومیــن کارت زرد را 
به ایــن بازیکن داد 
تا غفــوری از زمین 

اخراج شود.

در حاشیه

پیشخوان

 پرســپولیس بــا قلبش 
حماســه آفرید، عالیجنابان 

سرخ
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در خصوص نتیجه جلسه کمیته 
انضباطی باشگاه ذوب آهن به منظور رسیدگی به موضوع محسن 
مسلمان گفت: این جلسه با حضور تمام اعضای کمیته انضباطی و 
محسن مسلمان برگزار شد اما از خروجی آن اطالعی ندارم، اعضای 
این کمیته صحبت های مسلمان را شنیده اند و باید پس از بررسی 

تمام جوانب امر تصمیم گیری کنند.

احمد جمشیدی افزود:  زیرســاخت مناسبی که در باشگاه فراهم 
کردیم و مدیریت آذری و علم نمازی زاده به خوبی مشهود است. به 
نتایج کنونی تیم نگاه نمی کنیم چرا که مطمئن هستیم با برنامه 
ریزی های صورت گرفته و تمرینات مناسب سیر صعودی را طی 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: حضور یزدی زاده به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب 

آهن کمک بسیاری به ما کرده، او یک ورزشکار و مدیر ورزشی است 
و به دلیل اینکه قبال عضو هیئت مدیره باشگاه بوده، اطالعات کمی 
و کیفی را به خوبی می دانند. یزدی زاده برای ارتقای جایگاه باشگاه 
تالش می کند و بر حسب توصیه ای که به ما داشته سعی می کنیم 
به غیر از فوتبال، در سایر رشته ها فعالیت داشته باشیم تا ذوب آهن 

را به روزهای خوب گذشته بازگردانیم.

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:
 سبزپوشان  را به روزهای خوب گذشته باز می گردانیم

 در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، 
تیم های سپاهان و نساجی مازندران از ساعت ۱6 
در ورزشگاه نقش جهان در شرایطی مقابل یکدیگر 
قرار می گیرند که این دیــدار اولین رویارویی امیر 

قلعه نویی و جواد نکونام در قامت سرمربی است.
تیم فوتبال ســپاهان در حالی پا بــه این مرحله از 
رقابت های جام حذفی می گذارد که در مرحله یک 
شانزدهم نهایی این مسابقات توانست در یک بازی 
آســان و بدون دردسر تیم دســته یکی شهرداری 
ماهشهر را با نتیجه ســه بر یک از میان بردارد و به 

مرحله بعدی این بازی ها صعود کند.
طالیی پوشان نصف جهان در لیگ عملکرد مثبتی 
داشته و در نتیجه گیری نسبتا موفق عمل کرده اند. 
سپاهانی ها، فوتبالی هجومی و جذاب را به نمایش 
می گذارند و یکی از بــا کیفیت ترین تیم های حال 

حاضر لیگ هستند.
ســپاهان از مهره های کلیدی و با کیفیت بسیاری 
بهره می برد که کامال با سیســتم دلخواه قلعه نویی 
منطبق هستند. زردپوشان اصفهانی در فاز تهاجمی 
عملکرد بسیار خوبی داشته و عنوان بهترین خط 
حمله لیگ را در اختیار دارنــد. آنها در هر بازی، 

حمالت پرشماری را انجام داده و موقعیت های 
گلزنی متعددی را خلق می کنند. ســپاهانی ها 
در خط دفاعی اما عملکرد متوســطی داشته و 
نتوانسته اند موفقیت های فاز هجومی را تکرار 
کنند. آمار دریافت یک گل، به طور میانگین در 

هر بازی، نشان از ضعف زردپوشــان در فاز دفاعی 
داشته و می تواند دردسرساز شود.

شــاگردان قلعه نویی که گام اول را در جام حذفی 
قعیــت محکم برداشــتند و در لیگ نیز در  مو

خوبی به سر می برند 
به هیچ وجه نمی 
خواهنــد بازنده 
این دیدار لقب 
بگیرند و با توجه 
به شرایط خوبی 
کــه در آن قرار 
دارند بــه دنبال 

صعود به مرحله باالتر هستند. تیم فوتبال سپاهان تا 
کنون توانسته در چهار  دوره از این رقابت ها به مقام 
قهرمانی دست یابد که از آخرین قهرمانی این تیم 
در جام حذفی پنج سال می گذرد و حاال هواداران 
ســپاهان  منتظرند که این تیم با امیــر قلعه نویی 
طلســم ناکامی های پنج 
ســاله این تیم در این 
مســابقات شکسته 
شــود و پنجمین 
قهرمانی تیم شان 
را جشن بگیرند.
در آن ســو، تیم 

نســاجی که در این فصل بعد از 24 ســال فرصت 
حضور در لیگ برتــر را پیدا کــرد، در مرحله یک 
شــانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی موفق به 
کسب پیروزی پر گلی شد و با نتیجه ۵ بر صفر تیم 
شــاهین لردگان را شکســت داد تا به مرحله یک 

هشتم نهایی جام حذفی راه یابد.
شــاگردان جواد نکونــام اگرچه در اولیــن گام از 
رقابت های جام حذفی موفق بودنــد ولی در لیگ 
نتوانسته اند نتایج قابل قبولی کسب کنند و یک برد 
و چهار تساوی حاصل عملکرد آنها در پایان هشت 
هفته برگزار شده رقابت های لیگ است. با این وجود 
آنها نمی خواهند به راحتی از صحنه رقابت های جام 
حذفی کنار بروند و به نظر می رسد که دیدار این تیم 
با سپاهان از جذابیت های خاصی برخودار باشد به 
خصوص اینکه بعد از پایــان یافتن تعطیالت لیگ 
این دو تیم در اولین دیــدار باید رودر روی یکدیگر 

قرار بگیرند.
 تیم نســاجی برای دیدار این تیــم با  غیبت 7 
بازیکن اصلی خــود رو به رو اســت و حضور 
آنها مقابل ســپاهان در پاره ای از ابهام قرار 
گرفته. مصدومیت و ســرماخوردگی دالیل 
اصلی غیبت بازیکنان نســاجی در تمرینات 
است و کادرفنی این تیم تالش دارد که آنها 
را تا روز جمعــه آماده جدال با زردپوشــان 

اصفهانی بکند.
قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی بر عهده دارد 
و محمد رضا مدیر روستا، مهرداد نجفی و حسین 

زمانی او را در این بازی همراهی می کنند.

جدال »ژنرال« با شاگرد کی روش در نقش جهان
مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی؛

  عکس روز

حضور مدافع پرسپولیس در منزل شهید بلباسی
محمد انصاری، مدافع بااخالق تیم فوتبال پرسپولیس تهران در سفر به قائمشهر، در خانه 

شهید مدافع حرم، »محمد بلباسی« حضور یافت و با خانواده این شهید دیدار کرد.

دایی؛ حریف بعدی شفر، 
موج سواری اســتقالل روی 

قالیچه سلیمان!

دالر شکست، برد بزرگ 
مقابل میلیاردهای قطر

»مسلمان« در تمرینات ذوب آهن حاضر شد
محسن مسلمان ، هافبک جنجالی تیم ذوب آهن که چند وقتی است با باشگاه ذوب آهن دچار اختالفاتی 
شده  در جلســه کمیته انضباطی این باشگاه حاضر شد. در این جلســه که با حضور تمام اعضای کمیته 
انضباطی باشگاه برگزار شد، محسن مسلمان با ارائه مستنداتی پیرامون ترک اردو و تمرین تیم فوتبال 
ذوب آهن و سفر به تهران توضیحاتی ارائه کرد.در پایان این جلســه، مقرر شد کمیته انضباطی باشگاه 
ذوب آهن پس از بررسی توضیحات و موارد ارائه شده توسط محســن مسلمان، رای خود را در چند روز 

آینده اعالم کند.
پس از پایان این جلسه، مسلمان در جلسه تمرینی تیم در سالن وزنه باشگاه ذوب آهن حاضر شد و در کنار 

دیگر بازیکنان و زیر نظر امید نمازی سرمربی این تیم به تمرین پرداخت. 

علی کریمی؛ یک قدم تا فرماندهی استقالل
هافبک مرکزی استقاللی ها این روزها چهره درخشان تیم شــفر در مرکز زمین است.علی کریمی در ادامه 
نمایش های کم نقص خود در ترکیب اســتقالل برابر نفت مسجد سلیمان یک روز فوق العاده دیگر را سپری 
کرد تا همچنان در مسیر پیشرفت گام بردارد.کریمی در مرکز زمین در کنار اسماعیلی به خوبی جریان بازی 
استقالل را کنترل کرد و در حمالت نیز نقش پر رنگی داشت تا شفر آماده اعطای لقب فرماندهی به کریمی 
باشد.کریمی که جانشین ابراهیمی شــده، در دیدارهای قبلی نیز نمایش خوبی داشت و حاال در مرکز زمین 
چهره ای کلیدی برای تیم شفر است که غیبت او می تواند به آبی های تهرانی لطمه ای جدی بزند.سرمربی 
استقالل که همواره از نداشتن فرمانده در مرکز زمین گالیه می کرد، حاال با خیالی آسوده می تواند این لقب 
را برای کریمی در نظر بگیرید و مطمئن باشد که این بازیکن با کیفیت جانشین مناسبی برای ابراهیمی است. 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شماره مجوز )1397/3199(

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

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان

واحد موجودیشرح جنسردیف
جنس

۱
مخازن حمل گاز اسقاط شده با 

وضعیت موجود به تعداد ۱282 عدد
کیلو۹0/000

کدفراخوان : 3176665
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی : از روز شنبه مورخ 97/7/14 لغایت روزچهارشنبه 

مورخ 97/7/18
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یــا با 

شماره تلفن 38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

عبور برانکو کاپر فیلد از 
پنجره های بسته

فوتبال
قره باغ 
ساعت - آرسنال

20:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
12 مهر

سپاهان فوتبال
- نساجی 
مازندران

ساعت 
16

شبکه 
ورزش

پدیده مشهد فوتبال
- فوالد 
خوزستان

ساعت 
18

شبکه 
ورزش

فوتبال
برایتون - 

ساعت وستهام
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
 جمعه
 13 مهر

 اولین پست مدیریتی  بهداد سلیمی
 پس از خداحافظی با دنیای قهرمانی

بهداد ســلیمی که در بــازی های آســیایی 20۱8 با دنیــای قهرمانی 
خداحافظی کرد، صاحب یک سمت جدید شد و به عضویت هیئت رییسه 
هیئت وزنه برداری استان مازندران درآمد.عباس رحیمی، رییس هیئت 
وزنه برداری مازندران  در این مورد گفت: بهداد ســلیمی مانند بزرگانی 
چون حسین توکلی، شناســنامه وزنه برداری مازندران است؛ البته این 
سمت برای سلیمی کوچک اســت، اما وجودش می تواند به جوان ها و 
نوجوان ها کمک کند و برای همه انگیزه باشد. ما نمی خواهیم بهداد هر 
روز بیاید اما در جلسات و دیگر مراسم ها از وجودش استفاده می کنیم و 
با او هم فکری خواهیم کرد. بهداد هم همیشه پای کار است و زمانی که با 
او صحبت کردم، استقبال کرد.رحیمی در پاسخ به این پرسش که تصمیم 
ندارید از وجود بهداد برای پرورش نســل جدید وزنه برداری مازندران 
استفاده کنید، تصریح کرد: بهداد هر طور که بخواهد در استان مازندران 
کار کند ما حامی او خواهیم بود. خانه وزنه بــرداری ما دارد کامال آماده 
می شود و اگر بتوانیم از وجود او و حسین توکلی برای آموزش نوجوانان و 
جوانان حتی به صورت مقطعی استفاده کنیم، خیلی خوب است. اگر هم 
خودشان بخواهند باشگاه یا مجموعه ای برای آموزش وزنه برداران داشته 

باشند، ما کمک خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اعزام دو وزنه بردار نوجوان به المپیک آرژانتین گفت: با 
توجه به اینکه هر دو نفر وزنه برداران اعزامی از مازندران هستند پیش از 
اعزام با آنها صحبت کردیم و به حساب هر کدام یک میلیون تومان واریز 

کردیم و امیدوارم در المپیک آرژانتین موفق باشند.

سمیه مصور
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برخورد پلیس راهور با خودروهای فاقد معاینه فنی
پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:
رشد 5 درصدی سفر گردشگران 

خارجی به اصفهان
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان از افزایش 5 درصدی 
سفر گردشگران خارجی به اصفهان خبر داد.فریدون 
اللهیاری  با اشاره به اینکه در شش ماهه اول امسال 
۲۹۰هزار نفر اقامت خواب سفر گردشگران خارجی 
دراستان اصفهان ثبت شده است، گفت: این میزان 
در مقایسه  با مدت مشابه سال قبل رشد 5درصدی 
دارد.وی افزود: آلمان،فرانســه،ایتالیا،هلند و چین 
جزو 5کشور اولی هســتند که گردشگران شان به 
اصفهان سفر کرده اند.وی ادامه داد :بر اساس پیش 
بینی ها درشــش ماهه دوم ســال هم با  رشد سفر 
گردشــگران به اصفهان مواجه خواهیم بود.استان 
اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار 
و 85۰ مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به نام های 
میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان 
و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه 

گردشگران داخلی و خارجی است.

رییس پلیس راهور خبر داد:
برخورد پلیس راهور با 

خودروهای فاقد معاینه فنی
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان اظهار داشت 
: اقدامــات خوبی در زمینه برخــورد با متخلفان و 
آموزش شــهروندان صورت گرفته است.سرهنگ 
رضا رضایی افزود: باتوجه به اینکه در آستانه فصل 
سرما قرار داریم و با مشکل آلودگی هوا بیشتر مواجه 
خواهیم شد، خودروهایی که معاینه فنی ندارند مورد 
برخورد پلیس و جریمه قرار می گیرند.رییس پلیس 
راهور استان گفت:  معاینه فنی خودروهای شخصی 
4 ساله و خودروهای عمومی که دارای پالک های 
رنگی است یک ساله است و باید به محض انقضای 
مدت مجدد برای دریافت معاینه فنی مراجعه کنند.
وی با اشــاره به اقدامات پلیس مدرســه در زمان 
بازگشایی مدارس بیان کرد: با هماهنگی آموزش 
و پرورش مدارســی که محل یا حیاط شان قابلیت 
ورود و خروج خودرو های ســرویس را  دارد ، برای 
سوار کردن دانش آموزان داخل مدرسه می شوند اما 
برخی مدارس که عبور عرضی دارند و البته به ندرت 

هم هستند،دارای پلیس مدرسه هستند.

طـرح بازچرخانـی آب در زاینـده رود، ایـن روزهـا بـه 
موضوعی مناقشـه برانگیـز در اصفهان و میان مسـئوالن 
تبدیـل شـده اسـت؛ طرحـی کـه اسـتاندار پیشـنهاد 
عملیاتـی شـدن اجـرای آن را داد و موافقـان و مخالفانی 
سرسـخت هـم دارد. حتـی چنـدروز قبـل که بـا دعوت 
از خبرنـگاران و عکاسـان رسـانه ها خواسـته شـد تا در 
مراسـم اجـرای عملیـات لولـه گـذاری رودخانـه زاینده 
رود شـرکت کننـد، دقیقـه 90 خبـر رسـید برنامـه لغـو 
شـده و دالیل متناقضی هـم دربـاره علت لغو ایـن برنامه 
شـنیده می شـد از جمله اینکه مخالفت هـا و رایزنی های 
موسـوی الرگانی و کوهکن نماینـدگان فالورجان و لنجان 

باعـث لغو ایـن برنامه شـده اسـت. 
همان روز و بـه همین بهانه گزارشـی با تیتـر »اجرا به قید شـرط« 
نوشـتیم که در تاریـخ سـوم مهرمـاه امسـال در همیـن صفحه به 
چـاپ رسـید. در آن گـزارش از دالیـل برخـی موافقـان و مخالفان 
طرح بازچرخانـی آب در زاینده رود و اجرای عملیـات 5۲ کیلومتر 
لوله گذاری در این رودخانه نوشـتیم. یکـی از موافقان »حیدرعلی 
عابـدی« بود کـه در مصاحبه بـا یکی از رسـانه های محلی اسـتان 
صراحتـا تاکید کـرده بـود »مخالفـان این طـرح، متوجـه اهمیت 

آن نشـده اند.« 
عابــدی در این گفت و گو و در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
مخالفت هایــی کــه بــا اجــرای ایــن طــرح می شــود، 
گفته بود: کســانی کــه بــا طــرح  لوله گــذاری در رودخانــه 
زاینــده رود مخالفت می کننــد، متوجــه اهمیــت ایــن طــرح 
نشــده اند. در حالــت عــادی، رودخانــه  بایــد همیشــه به 
عنــوان رودخانــه باقــی بماند. بــه دلیــل شــرایط بحرانــی 
امســال،  بــرای رســاندن آب بــه غــرب، بایــد3۰ میلیون 
متــر مکعــب آب جــاری شــود کــه بــه علــت برداشــت 

های متعــدد، آب بــه ســرمقصد اصلــی نرســید. 
عابدی تاکید کرد: اگــر آب داشــته باشــیم، بایــد آبرســانی 
از ســد چــم آســمان تــا نکوآبــاد و تــاالب گاوخونــی کــه 
حق آبــه غــرب و شــرق اصفهــان در آن جــاری باشــد و 
حق آبــه کشــاورزان تامیــن گــردد، در نظــر گرفتــه شــود. 
آنهایــی کــه بــاالی ســد چــم آســمان هستند، حق آبه ای 
از زاینــده رود ندارنــد و این در حالی است که امســال در 
چهارمحــال بــا وجــود توصیه به محدودیت کشت، ۲۰ درصد 

افزایش کشت گزارش شد.
 بنابرایــن اگــر دولــت به ســرعت بخواهد ۲ میلیــون متــر 
مکعــب بــه بخش هایــی مثل خمینی شهر آبرسانی کند، باید 
3۰ میلیون متــر مکعــب آب را جــاری ســازد؛ ضمن آنکــه 

کنترلی در برداشــت بی رویــه وجــود نــدارد.

عابـدی در آن گفـت و گـو از مزایـای ایـن طـرح گفتـه و طـرح 
لولـه گـذاری در زاینـده رود را هـم اقدامـی »ارزشـمند« دانسـته 
بـود. در بخشـی از مصاحبـه هم بـه مخالفـت شـهرداری اصفهان 
بـا بخـش سـوم ایـن طـرح کـه آب چرخانـی پسـاب و انتقـال از 
پل شهرسـتان بـه نـاژوان بـود، اشـاره کـرده بـود و البتـه در هیچ 
 کجـای مصاحبـه سـخنی از مخالفـت ایـن نماینـده بـا ایـن طرح 

دیده نمی شد. 
بخشـی از آن گفت و گو را بـا عنوان سـخنان عابـدی در موافقت با 
این طـرح در روزنامه »زاینده رود« منتشـر کردیم. بخشـی بسـیار 
کوتـاه کـه در آن از قـول ایـن نماینـده عنوان شـده بـود »بـا لوله 
گـذاری و سـاماندهی رودخانـه بــرای جلوگیـری از جـذب زیـاد 
آب، شـاهد جاری شـدن آب در بســتر زاینـده رود خواهیـم بـود. 
در طــرح پیشــنهادی اســتاندار اصفهــان بــرای 5۲ کیلومتــر 
لوله گــذاری در رودخانــه زاینــده رود ازابتـدا تـا انتهـای حوضـه 
آبریـز زاینـده رود و تـاالب گاوخونــی، میــزان حق آبــه و ســهم 
آبه همــه مناطــق اســتان اصفهـــان در نظــر گرفتــه شــده 
اسـت. در طـرح جدیـد بـه جـای جاری کـردن آب، میـزان آب هـر 

سـهم از طریـق لوله گــذاری انتقـال می یابــد.«
چنـدروز بعـد و در تاریـخ 11 مهرمـاه ، عابـدی در گفـت و گـو بـا 
»ایمنـا« گفت کـه بـا قسـمت اول و دوم ایـن طـرح موافقـم، اما با 
قسـمت سـوم و بازچرخانـی مخالف هسـتم و قرار شـده اسـت که 

آقـای مهرعلیـزاده نیز بـرای طرح سـوم دسـت نگـه دارد.
پس از انتشـار این گـزارش اما شـاهد انتشـار تکذیبیه ای از سـوی 
عابدی روی پایـگاه اطالع رسـانی ایـن نماینده بودیم کـه متن آن 

در ادامـه عینا مـی آید: 
در متن انتشـار یافته متاسـفانه خبر نگار محتـرم مطالب 
انتشـار یافته را بـه صورت گزینشـی انتخاب کرده اسـت 

و مـورد تایید اینجانب نیسـت .
در مـورد خبر طـرح اسـتانداری مـن در مصاحبه به سـه 
نکته اشـاره کـردم و گفتـم این طرح سـه قسـمت دارد:

۱- قسـمت انتقـال آب از طریـق لوله از سـد چم آسـمان 
تـا نکوآباد و تنهـا در موارد اضطـراری ولـی در حالت های 

عادی آب از مسـیر رودخانـه عبور خواهـد کرد.
۲- طرحی کـه سـال هاسـت کشـاورزان مطالبـه گر آن 
هستند و گره عدم توسـعه کشاورزی شـرق را تا حدودی 
بـاز خواهـد کـرد تصفیه پسـاب شـمال، شـرق و جنوب 
اصفهـان و انتقال آنهـا به پل شهرسـتان و مخلـوط با آب 
رودخانه جمعـا چهارمتر در ثانیه که در سـال حـدود ۱۲0 
میلیـون متـر مکعـب آب یعنی حـدود یک پنجـم حقابه 
کشـاورزان شـرق خواهد بود. چـون ایـن آب در طول ۱۲ 
ماهه جـاری خواهد بود بـرای طرح های جهاد کشـاورزی 
در شـرق قابل برنامه ریزی و مقـداری هم بـرای تاالب در 

نظـر گرفته خواهد شـد.
۳- قسـمت بازچرخانـی آب به صـورت تغییر مبـدأ از پل 
شهرسـتان بـه نـاژوان بود مـن شـخصا در حضـور آقای 
دکتـر میرمحمـد صادقـی بـا اسـتاندار محترم روز سـه 
شـنبه عصـر ۲۷ شـهریور در دفتـرش مذاکره نمـودم و 
ایشـان هم قانع شـدند که فعال قسـمت سـوم اجرا نشود 

تا منبع آب مشـخص شـود.
این سـه قسـمت را مفصل بـرای خبرنگار محتـرم زاینده 
رود توضیح دادم که متاسـفانه ایشـان مطالب را گزینشی 

انتخاب و چـاپ کردند.

ضمن احترام بـه تالش هـای قابل تحسـین این نماینـده اصفهان 
که بارهـا و در همیـن جریده نوشـته ایم جـزو معـدود نمایندگان 
فعال اصفهـان در حوزه خشکسـالی و زاینـده رود و برداشـت های 
بی رویه بوده و هسـت، باید اشـاره کنیـم اصل مصاحبـه مربوط به 
رسـانه دیگری بوده و ما تنها بخشـی بسـیار کوتـاه از آن را انتخاب 
و منتشـر کردیم  و هیـچ غـرض و مرضی هـم در انتخاب سـخنان 
این نماینده وجود نداشـته جز کمبود جا برای انتشـار کل سخنان 
عابدی. بخشـی هـم که انتخـاب شـده نه خیلـی خاص اسـت و نه 

حساسـیت ویژه ای دارد!
دو اینکه این سـه قسـمتی که در تکذیبیـه دفتر نماینـده اصفهان 
آمـده کـه بـرای خبرنـگار محتـرم »زاینـده رود« بـه طـور مفصل 
توضیـح داده شـده، مربـوط بـه رسـانه و خبرنـگار محترم رسـانه 
دیگری بوده و ایشـان برای خبرنگار مـا چیزی را توضیـح نداده اند 

چـون اساسـا در این مـورد بـا ما مصاحبـه نکـرده اند!
و سـومین نکته قابل اشـاره که شـاید مهم ترین هم باشـد، ادبیات 
به کار گرفته شـده توسـط مسـئول دفتر محترم این نماینده است 
کـه تلویحـا گفتـه » یـا تکذیبیـه را چـاپ کنیـد یـا جـور دیگری 

برخـورد مـی کنیم!« 
یادمـان نمـی آیـد آن روزی کـه در گفـت و گـو بـا »حیـدر علـی 
عابدی« سـخنان ایشـان درباره بی احترامی به نمایندگان اسـتان 
در جلسـه با وزیر کشـور را منعکس کـرده و از نمایندگان اسـتان و 
از جمله ایشـان به حق دفاع کردیم، از دفتر ایشـان تماسـی گرفته 

شده باشـد و کسـی تشـکری کرده باشد!
 و البتـه که ما وظیفه اطالع رسـانی خـود را انجـام داده و می دهیم 
و توقع تشـکر از کسـی هـم نداریم امـا توقع هـم نداریم بـه صرف 
انتشـار بخشـی از سـخنان یک نماینده که اصل آن هـم مربوط به 
رسـانه دیگـری بـوده، نماینده اسـتان کـه بایـد وکیل مـا و عصاره 
فضائـل مـا ملـت باشـد و از حـق و حقـوق مـا دفـاع کنـد، چنین 
واکنشـی نشـان بدهد! سـعه صـدر و صبـوری در نایابی اسـت که 
ایـن روزهـا در میـان مسـئوالن مـا کمتـر یافت مـی شـود و البته 
آرزو داریـم مسـئوالن اسـتان اصفهـان، بیـش از پیش سـعه صدر 

داشـته باشند. 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:
»میز خدمت« به صورت هدفمند دنبال می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: با توجه به دستور رییس جمهوری در خصوص میز خدمت 
به شهروندان، پیگیر هستیم تا به صورت مناســب این خدمت را نهادینه و هدفمند دنبال کنیم تا خدمات 
شهرسازی و ارائه آن به مردم راحت تر انجام پذیرد.سید احمد حســینی نیا در بازدید از شهرداری منطقه 
هشت اصفهان اظهارکرد: منطقه هشت یکی از پر جمعیت ترین مناطق شهرداری اصفهان به شمار می رود 
و این یک فرصت  است که باید به آن نگاه ویژه ای داشــت.وی  ادامه داد: نگاه معاونت به امور شهرسازی در 
مناطق 15 گانه نگاه اجرایی است، بنابراین حضور در مناطق ورصد کردن امور از نزدیک و ارتباط مطلوب تر 
در خصوص خدمت رسانی به شهروندان در راستای شفاف سازی و تسهیل در امور است.حسینی نیا تصریح 
کرد: در ارتباط با تحقق شهرسازی الکترونیک تا حد مطلوب فاصله داریم که امیدواریم تا پایان سال جاری 

بخش زیادی از آن را اجرایی کنیم.

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان:
کانون های تجربه در منطقه ۲ راه اندازی می شود

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان که به عنوان میهمان ویژه در همایش »تحکیم حقوق سالمندان« در مرکز 
سالمت جامعه ولدان با همکاری خانه سالمت منطقه۲ شــهرداری اصفهان به مناسبت روز جهانی سالمند، 
حضور یافته بود با تبریک روز سالمند به سالمندان گفت: سالمندی فرآیندی است که همه انسان ها به نوعی 
این دوره را طی می کنند و بسیار بجاست تا جوانان از گنجینه تجربه شهروندان ارشد در زندگی خود بهره گیری 
کنند.محمد کیهانی با تاکید بر تشکیل محالت دوستدار سالمند و کانون های تجربه در محالت مختلف افزود: 
شهرداری منطقه ۲ اصفهان آمادگی دارد برای پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان و سالمندان برنامه ریزی و 
دوره های مختلف آموزشی ویژه دوران سالمندی را برگزار کند. وی ادامه داد: درصددیم تا خدماتی در شأن و 
شایسته سالمندان ارائه کنیم، البته انتظار داریم سالمندان ، مشکالت و مطالبات شهری خود در منطقه را از 

طریق سامانه 13۷ بیان تا شهرداری رسیدگی کند

سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
کالن شهرهای کشور روز گذشته به میزبانی اصفهان آغاز به کار کرد.

فتح اله معین، رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در این نشست 
اظهار کرد: یکی از باسابقه ترین کشــورهایی که سابقه شهرنشینی 
و تنظیم مقررات مربوط به شهرنشینی داشته است، ایران بوده و در 
ایران پیش از اسالم هم اشخاصی بودند که وظایفی شبیه به شهرداران 

امروز داشتند و مقرراتی هم داشته است.
وی با اشاره به توصیفات جهانگردان از شهرهای ایران، بیان کرد: پس 
از مشروطیت نیز قوانین و وظایف مربوط به شهرداری ها برگرفته از 
نمونه های اروپایی آن بود، اولین شــهرداری در تبریز شکل گرفته 
 است و طی قرن بیستم شاهد تغییرات زیادی در دنیا و ایران بودیم،

  نیازهــای جامعــه تغییر کــرد و درصد شهرنشــینی نیز بیشــتر 
شده است.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان این کــه در برخی 
استان های کشور ۹۰ درصد جمعیت شهرنشین شده اند، عنوان کرد: 
 این افزایش شهرنشینی موجب تغییر نیازهای شهر شد؛ اما نتوانستیم 
 قوانین مرتبط و متناســب با ایــن نیازها را تدوین کنیم و بخشــی
  از قوانیــن مربــوط بــه شــهرداری ها مربــوط بــه دهه هــای

 پیش است.
کاهش تصدی گری شهرداری برای ورود بخش خصوصی

شهردار اصفهان نیز در این جلسه با بیان این که برای توسعه پایدار در 
دنیای کنونی ناگریز هستیم که با بخش خصوصی ارتباط داشته باشیم 
چرا که امکان ندارد شهرداری به تنهایی بتواند در این زمینه فعالیت 
کند، بیان کرد: شهرداری ها باید بتوانند توانمندی ها و ظرفیت های 
بخش خصوصی را به کار گیرند و با کاهش تصدی گری شــهرداری، 
بخش خصوصی را به میدان آورده و به نوعی مدیریت هزینه داشــته 

باشیم.
قدرت اله نوروزی با بیان این کــه با اداره ارزان شــهر نباید کیفیت 
خدمات کاهش پیدا کند بلکــه باید این خدمــات افزایش نیز پیدا 
کند، عنوان کــرد: اصفهان به عنوان شــهری که ســرمایه گذاران 
خارجی و داخلی بــه آن مراجعه می کنند مطرح اســت؛ اما باید به 
این دیدگاه برســیم که اگر ســرمایه گذاری به ما رجوع کرد ولی به 
دلیل اشــباع خدمت یا فراهم نبودن زمینه انجام آن سرمایه گذاری 
در آن شهر ممکن نباشد، این ســرمایه گذار را به شهری که بستر و 
 زمینه آن را دارد معرفی کنیم که این نیازمند ارتباطات گسترده بین

 شهرداری هاست.
 وی با بیــان این که شــهرداری ها اســیر یــک ســری از عناوینی

  شــدند که در برخــی مواقع باعث بروز چالش هایی شــده اســت، 
 تصریح کرد: شــهرداری ها هنوز نتوانســته انــد از عناوینی چون

 مشــارکت مدنی عبور کنند و در قراردادها این مشکالت و چالش ها 
وجود دارد.

نوروزی با بیان این که شهرداری ها باید از تجربیات یکدیگر استفاده 

کنند، مطرح کرد: به عنوان شهردار اصفهان باید به فکر آبادانی نجف 
آباد، خمینی شــهر، مبارکه و ... هم باشم؛ چرا که تا این شهرها رشد 
نکند شهر ما نیز نمی تواند رشد و شکوفا شود، باید به فکر همسایگان 

خود باشیم.
قدمت سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 

کمتر از دو دهه است
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان نیز در نشســت مدیران ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمی شــهرداری های کالن شهرهای کشــور اظهار کرد: سازمان 
سرمایه گذاری در شهرداری ها یک ســازمان نوپاست و شاید قدمت 
 آن به ۲ دهــه هم نرســد، این نوپایــی چالش هایی هــم پیش رو 

دارد.
شهرام رییسی با بیان این که درآمدهای شهرداری ها نسبت به گذشته 
تغییرات زیادی داشته است و یکی از راهکارها برای مدیریت هزینه و 
درآمد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است، بیان کرد: بیش 
از ۹۰ درصد قراردادهای منعقده در سازمان مشارکت های مردمی در 
خصوص مشارکت های ساختمانی است و این درصد باید تغییر کند 

و به سمت مشارکت های غیر ساختمانی سوق یابد.
 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با بیان این که میزان سهم مشارکت های مردمی در 6 ماهه 
نخست ســال جاری کمتر از 3 درصد نســبت به بودجه شهرداری 
اصفهان اســت، در پایان گفت: الیحه و دســتورالعملی در خصوص 
مشــارکت های مردمی و خصوصی در خدمات عمومــی باید تهیه 
شــود. فقر مبانی حقوقی در خصوص قراردادهای سازمان مشارکت 
 مردمی با ســرمایه گذاران وجــود دارد که این نقــص حقوقی باید

 جبران گردد.

در نشست مدیران مشارکت های مردمی کالن شهرها در اصفهان مطرح شد:

شهرداری ها هنوز نتوانسته اند از عناوینی چون مشارکت مدنی عبور کنند

با مسئوالن

اخبار

 برگزاری سومین سالگرد 
شهادت شهید »مسلم خیزاب« 

در اصفهان 

مراسم سومین سالگرد شــهادت مدافع حرم 
شــهید »مســلم خیزاب« و مراســم یادبود 
فرماندهان گردان یازهرا )س( پنجشــنبه 1۹ 
مهر در اصفهان برگزار می شــود.این مراسم از 
نماز مغرب و عشا در هیئت فداییان حسین)ع(، 
خیابان جــی، خیابــان همدانیان، مســجد 
محمدیه همراه با رونمایی از فیلم »مشق پدر« 
 با نقش آفرینی فرزند شــهید خیــزاب برگزار 

خواهد شد.
مراســمی نیز جمعه ۲۰ مهر از ســاعت 16 تا 
1۷:3۰ همراه با قرائت زیارت عاشورا در گلستان 
شــهدای اصفهان قطعه شــهدای مدافع حرم 
برگزار خواهد شد. گفتنی است؛ شهید مسلم 
خیزاب فرمانــده گردان یازهرا)س( و لشــکر 
14 امام حسین )ع( ۲6 مهر 13۹4 در نبرد با 
تروریست های تکفیری داعش به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

برگزاری اولین گردهمایی 
دانشجویان بسیجی استان 

مسئول بســیج دانشجویی اســتان اصفهان 
گفت: گردهمایی بزرگ دانشــجویان بسیجی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان 
با شعار »دانشجوی حسینی در مکتب خمینی 
)ره(« امروز در دانشــگاه آزاد اصفهان برگزار 

می شود.
محمدحســین کفعمــی، مســئول بســیج 
دانشــجویی اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
اولین همایش مســئوالن بســیج دانشجویی 
اســتان اصفهــان بــا شــعار »دانشــجوی 
حســینی در مکتب خمینــی )ره(« امروز در 
 دانشــگاه آزاد اصفهان )خوراســگان( برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: در آســتانه اربعین حسینی در نظر 
گرفته شده است تا مسئوالن بسیج دانشجویی 
سراســر اســتان اصفهان در جمعیتی حدود 
۷۰۰ نفر دور هم جمع شــوند و مطالباتی که 
از مسئوالن بسیج دانشــجویی به عنوان یک 
عنصر پیش برنده و پیش رونده هست پیگیری 

و مرور  شود.
مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: 
حجت االسالم ماندگاری در گردهمایی بزرگ 
دانشجویان بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی استان اصفهان به عنوان سخنران حضور 
خواهند داشت تا در خصوص نقش دانشجویان 

در جامعه صحبت کنند.
وی ادامه داد: در ادامه نیز در خصوص تحول در 
بسیج دانشــجویی بحث می شود و از رده های 
برتر اســتان تقدیر خواهد شــد، همچنین در 
آخرین بخش میثاق نامه جوان انقالبی قرائت 
و کارگاه های آموزشــی با هدف توانمندسازی 
دانشــجویان برای ورود به عرصه های مختلف 

برگزار می شود.

 برگزاری یازدهمین جشنواره 
ملی حرکت در اصفهان 

مدیرکل فرهنگــی وزارت علــوم و تحقیقات 
فناوری در نشســت خبری با اصحاب رسانه با 
اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره حرکت 
در اصفهان اظهار داشــت: راهبرد اصلی اداره 
کل فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم در این 
دوره شــامل تقویت ارتباط انجمن های علمی 
و جشــنواره با صنعت، ارتقای کیفیت بخشی 
نمایشــگاهی، توســعه تعامالت علمی، ملی 
و بین المللــی و تقویت حوزه هــای رقابتی و 
 داوری جشــنواره بر اســاس اســتانداردهای 

علمی است.
محمد هــادی عســگری افــزود: یازدهمین 
جشــنواره ملــی حرکــت امســال از چهارم 
 تا هفتم آذر مــاه در دانشــگاه اصفهان برگزار 

می شود.
مدیرکل فرهنگی وزارت علــوم، تحقیقات  و 
فناوری تصریح کرد: در ایــن دوره یک هزار و 
335 اثر از 1۰6 دانشگاه و موسسه آموزش عالی 
دولتی و غیر دولتی آثار خود را به مرحله ملی 

جشنواره ارسال کردند.
وی ادامه داد: از ایــن تعداد 36 درصد در گروه 
فنی مهندسی، ۲۷ درصد در گروه علوم انسانی، 
14 درصد در گروه علوم پایــه، 1۲ درصد در 
گروه کشــاورزی و 11 درصد در گــروه هنر 

بوده اند.

سمیه پارسادوست 

کمی سعه صدر و انصاف لطفا!
 به بهانه یک »تکذیبیه« از سوی نماینده استان؛                              
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  زنان بی همسر را، همسر دهید؛ زيرا خداوند  

اخالق آنان را نیكو می گرداند  و روزى شان را 
گشايش می بخشد و بر مروت آنان می افزايد.
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یادداشت

سفر با بچه ها شاید سخت به نظر برســد ولی اگر بدانیم که 
چقدر می تواند برای ما و کــودکان مان تجربه جدید و حس 
تازه  به ارمغان بیاورد، همیشه مشتاقش خواهیم بود. گاهی 
اگر به جاده ها نگاه کنیم، می شــنویم که واقعــا ما را صدا 
می زنند؛ گاهی به قصد زیــارت، گاهی برای تجدید دیدار با 
خانواده، گاهی تفریح و گاهی هم تجربه، حیف است به خاطر 
سختی اش دست رد به ســینه اش بزنیم و محدود شویم به 
کارهای روزانه و روال عادی زندگی. شــاید با کودکان کمی 
ســخت تر شــود ولی اگر فکر کنیم به تجربه های جدید و 
اوقات لذت بخشی که در سفر منتظرمان است، سختی آن را 
با ایجاد تدابیری ساده می کنیم و چمدان می بندیم و راهی 
می شویم. یکی از سختی های سفر با کودکان، اوقاتی است 
که در مسیر باید در ماشین یا قطار یا اتوبوس گذراند. اغلب 

بچه ها از این که باید یک جا بنشــینند و فضای آزادی بازی 
ندارند زود کالفه می شوند ولی می شود با بازی ها، خوراکی 
ها و سرگرمی های ساده این اوقات را شــیرین، جذاب و به 

یادماندنی کرد.
 از ابتدای ســفر برای این مواقع باید چاره اندیشــید. کتاب 
داستان، کاغذ اوریگامی، مقوا و چسب، چند عروسک کوچک 
نمایشی و... را در راه همراه داشــته باشیم تا به یاری ما برای 

سرگرمی بچه ها بیایند. 
گاهی آنان را روی پای خود بنشانیم تا از پنجره، کوه، دشت، 
کویر، جاده و ماشین ها رانگاه کنند وفرصتی عالی برای گفت 
وگو داشته باشــیم. با بچه های بزرگ تر اسم بازی کنیم. با 
معما، لطیفه و داســتان، راه را لذت بخــش و کوتاه کنیم. با 
بچه ها، فســتیوال بازی های جــاده ای را بیندازیم و با هم 
تابلوها، پیچ ها، تونل ها، کامیون ها و ... را بشماریم و درباره 

عالئم راهنمایی صحبت کنیم.
 از خوراکی های سالم مثل میوه خشک، نان و پنیر، کشک و 
خالل غافل نشویم. وقتی کودک مان از طوالنی شدن مسیر 
کالفه شده ، می توانیم  دست های کوچکش را در کف دست 
های خود بگیریم و با خودکاری، روی سر انگشتان کوچکش 
شــکلک های خانواده ای پنج نفره را بکشیم و با آنها نمایش 
انگشــتی بازی کنیم و ماشــین را پر کنیم از قهقهه هایش. 
گاهی به هم خوردن برنامه خــواب و خوراک بچه ها، آنان را 

درسفر بهانه گیرو کالفه می کند. 
اگر از قبل به آنها حق بدهیم که کودک هستند و ظرفیت شان 
اندک، این شرایط مانع لذت ما از ســفر نمی شود. به سفر با 
چشــم تجربه نگاه کنیم و از کنار جاذبــه های آن به راحتی 
نگذریم. با گفت و گو و همدلی، برداشــت کودکان از سفر را 
غنی تر کنیم. درباره طبیعت، آثار تاریخی، زیارتگاه ها، کوچه 
و خیابان، فرهنگ، روابط خانوادگی و صنایع دستی هرشهر 
و حتی یک گل جدید کوچک با هم گفت وگو کنیم و لحظات 

سفر را جذاب و غنی سازیم.

بایدها ونباید های سفر با کودکان

مرجان الماسی

عکس روز

دوخط کتاب

شما را به حقیقت همانطور 
که هستید و فقط به خاطر 
خود شــما می خواهنــد، یا 
برای رسیدن به شما بجنگند 
یا به عشق شــما به آرامشی 
دست یابند که در کنار شما، 
برای همیشــه، دوست باقی  

بمانند.

»ساعت هشت و چهل 
و پنج دقیقه صبح« 
نیکی  فیروزکوهی

آدم آرامش باشید

نباشــید!به  جنگیــدن  آدم 
خصــوص بــرای آنهایــی 
که ثابــت کرده انــد ارزش 
ایــن جنــگ، ارزش وقــت و 
نیــرو و ارزش زخمی شــدن 
شــما را ندارند.آدم آرامش 
باشید!بگذارید کسانی  که 
از صمیــم قلــب و بــا تمــام 
وجــود دوســت تان دارنــد و 

یک مرد 30 ساله آلمانی، رژیـم عجیب و غریبی گرفته اســـت. او بـه مــدت 
20 سـاعـت هیچ چیزی نمی خورد و بعد از آن به قدری که جا داشته باشد غذا 
می خورد! هفته پیش او و همسرش به یک رستوران که آخر هفته ها پیشنهاد 
ویژه ای دارد، رفتند اما این مرد کاری کرد که تمام رستوران ها اعالم کرده اند 
هرگز او را به رســتوران راه نمی دهند! در این رستوران مشتری با پرداخت 
پول یک پرس غذا برای خودش می توانست هر چقدر که دلش بخواهد غذا 
سفارش دهد. »یارو اسالو« هم که 20 ساعت بود چیزی نخورده بود، در مدت 

یک ساعت 100 بشقاب سوشی را با پرداخت مبلغ 16 یورو خورد!

رژیم عجیب مرد آلمانی

یک زن و شوهر روسی با انتشار خبر و عکس های خنده داری از 12 جوجه 
کوچک در خانه شان، سر و صدای زیادی در شبکه های اجتماعی این کشور 
به راه انداختند. آنها ادعا می کنند تخم مرغ های محلی را سه هفته پیش 
برای مصرف خریده اند و یادشان رفته آن را در یخچال بگذارند.بعد از سه 
هفته و بازگشــت از ســفر،آنها با منظره جالبی رو به رو شدند. 12 جوجه 

کوچک در خانه شان جیک جیک می کردند!
این زن و شوهر می گویند تخم مرغ ها در مکان گرمی قرار داشتند و برای 

همین به راحتی سر از تخم بیرون آوردند.

تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل شدند

بازگشایی هتل یخی شگفت انگیز در ژاپن
به تازگی گردشگران توانسته اند اتاق های خود را در هتل یخی که در شمال کشور 
ژاپن ساخته شده، رزرو کنند. در داخل این هتل یخی که در واقع یک مجموعه گنبد 
یخ زده است مکان های استراحت و حمام در نظر گرفته شده است. این گنبدها که 
در واقع اتاق میهمانان به شــمار می روند 17 متر عرض دارند که تمام دکوراسیون 
آن از سقف و دیوار تا وسایل داخل اتاق ها شامل تختخواب میهمانان از یخ ساخته 

شده است.
در مکان های استراحت این هتل یخی، میهمانان می توانند با انواع نوشیدنی های 

داغ از خود پذیرایی کنند.
 دارچین، عسل، لیمو، شیر و سایر نوشیدنی ها از جمله غذاها و نوشیدنی هایی هستند که در اختیار میهمانان قرار می گیرد. به عالوه 50 

راهنمای تهیه معجون نیز به میهمانان در تهیه نوشیدنی دلخواه کمک می کند.
این هتل دارای حمام هایی است که از یخ ساخته شده اند و میهمانان می توانند با غوطه ور شدن در آب گرم لذت ببرند. برای رفع نگرانی 
میهمانان در این هتل از چاییدن و یخ زدن، کیسه خواب هایی در نظر گرفته شده و بعد از حمام، لباس های مخصوص زمستان در اختیار 

میهمانان قرار می گیرد. شاید تنها ایراد این هتل یخی این باشد که میهمانان فقط در فصل سرد سال می توانند با حضور در آن 
لذت ببرند.

گفتنی است؛ این هتل در انتهای یک دهکده یخی در منطقه »هوشینو« قرار دارد که دمای آن در فصل سرد سال به ویژه ماه های ژانویه 
و فوریه به 30 درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد. این هتل از تاریخ 19 ژانویه تا 28 فوریه خدمات خود را به میهمانان ارائه می دهد و 

برای هر شب اقامت در هتل، میهمانان باید 205 دالر بپردازند.

دانستنی ها

یـــک هنرمند انگلیسی به نام »آنا براونستد« برای ایــن کـه واکـنـش 
آدم هــا را بــه پول بسنجد، 100 هـزار تن سکه را در یکی از استخرهای 

فضاهای عمومی که سال ها متروکه مانده، رها کرد. 
او ساعت 8 صبح روز شنبه، ســکه ها را که در مجموع 1000 یورو ارزش 
داشتند، در این استخر رها کرد و در کمال تعجب یک ساعت بعد از سکه ها 
هیچ خبری نبود!دردوربین های مدار بسته مشاهده شد که تمام سکه ها 

در عرض یک ساعت دزدیده شده بود!

آزمایش سنجش طمع آدم ها 

اینستاگردی

خاله شادونه 10 سال قبل در پکن

»فریبا کوثری« از پا نمی افتد

»ملیکا زارعی« با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:» ده سال پیش شهر پکن در کنار 
دختران شــاد و بانمک چینی. یه چیزی تو مایه های خودمون هستند ولی از نوع چینیش؛ 
البته اون موقع دالر این قیمت نبود.کســی هم روغن و دستمال کاغذی احتکار نمی کرد تا 
جایی که یادم میاد هرکسی سرش تو کار خودش بود. یادش بخیر قبال می گفتن هر سال دریغ 
از پارسال، االن براساس نوسانات روحی و ارزی هر لحظه دریغ از لحظه قبل قدر لحظاتتون 

رو بدونین چون ممکنه یک دقیقه بعد افسوسش رو بخورین«.

فریبا کوثری، با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: بعضی از حرف ها ،اصال حرف نیست 
گوش مان را خسته نکنیم. شاید کسی که لب هایش را گشوده بدون فکر به زبان آورده مانند: تو 
نمی توانی... تو بیهوده تالش می کنی تو خودت را خسته نکن تو پایت را اندازه گلیمت دراز کن 
تو قانع باش... تو راضی باش از هر چه داری، اینجاست که تمام وجودمان را برای موفقیت آماده 
کنیم و مسیر را بدون آن فرد ادامه دهیم. آدم ها را نگه دارید آن موقع که موفقیت های شما را 

تحسین می کنند نه آنهایی که ضعف های شما را مدام به رخ شما می کشد.

»101باید در مسیر هنرمند شدن«
»101باید در مسیر هنرمند شــدن« اثر »کیت وایت« با ترجمه 

»کیوان خلیل نژاد« را انتشارات فاطمی چاپ کرده است.
 درپشــت جلد این اثر می خوانیم: »101باید در مسیر هنرمند 
شدن« مجموعه اي ســنجیده از گفتارهاي قصار است. متن این 
کتاب، مختصر، پرمغز و کارساز است و مخاطب را گام به گام براي 
ورود به دنیاي هنرهاي بصري مهیا مي سازد. زبان رسمي دنیاي 
هنر، زبان تصویر است. مدرسان هنر مي کوشند از طریق آموزش 
سواد بصري، هنرآموزان را در دســتیابي به این ابزار یاري کنند. 
هنرمندان نیز از زبان بصري براي گفت وگو با مخاطبان استفاده 
مي کنند. »101 باید در مسیر هنرمند شدن« نه تنها اصول اولیه 
زبان رسمي دنیاي هنرهاي بصري را مي آموزد، بلکه روش هایي 
عملي براي شــکل دهي به ایده هاي هنري ارائه مي دهد. در نگاه 
اول به  نظر مي رسد مدرســان هنر و هنرجویان مخاطبان اصلي 
این کتاب باشند، اما با نگاهي عمیق تر مي توان دریافت آن چه در 
راستاي رسیدن به ادراک هنري ارائه مي شود، هر بیننده اي را در 

مسیر بینش هنري قرار مي  دهد.
مولف این اثر، از اساتید برجسته نقاشي معاصر است که براي هر 
یک از مضامین کتاب، تصویري براساس یکي از آثار شاخص تاریخ 

هنر طراحي کرده است. 

اولین سقوط هواپیمایی که در ایران 
اتفاق افتاد

 اولین ســقوط هواپیمایی که در ایران اتفاق افتاد، مربوط بود به 
هواپیمای نظامی انگلیسی که ملخ چوبی داشت. این هواپیما، سال 
1294 در همان میدان مشق ) باغ ملی کنونی( آماده پرواز می شود 
و بلیت های بسیاری برای تماشــای بازدید کنندگان به فروش 
می رود. مردم هم به عشــق دیدن پرواز، آنجا جمع شده بودند. 
آن روز گویا خلبان آموزش دیده ای نداشتند و یکی از کارکنان 
سفارت انگلیس را به زور می نشانند پشــت فرمان،  اما کارنابلد، 
چطور می تواند هواپیما را به پرواز در آورد؟ آن کارمند  از انجام این 
کار ناتوان بود و سفارت کوتاه آمد و پرواز کنسل شد. روز بعد دوباره 
آن بیچاره بخت برگشته را احتماال به زور چماق یا هرچیزدیگری 
روی صندلی می نشانند. این بار خلبان می تواند هواپیما را روشن 
و در هوا پرواز کند؛ اما  کمی آن طرف تر با قوســی ســریع روی 
خاک ریزهای خندق پشت سفارت انگلیس به زمین می خورد. 
در این حادثه خلبان جان ســالم به در می برد؛ اما الشه هواپیما 
روی دست سفارت می ماند. ایرانی ها به هوش و درایت آنها شک 
می کنند و خودشان دست به کار می شوند و »کلنل محمدتقی 
 خان پسیان« را برای آموزش فنون نظامی به کشور آلمان اعزام 

می کنند.

 از ویژگی های منحصر به فرد آش رشــته اینــه که اندازه 
مناســبش بعد از دل درد گرفتن معلوم میشــه، یعنی تا وقتی 
خوبی هی ادامه میدی بعد که دلــت درد می گیره می فهمی 

همون کاسه دهم برات کافی بود.
اگر می خواید دوباره بــه کودکی برگردید خودتون رو تیکه 
تیکه کنید تو پیاز و زعفرون بخوابونید و به سیخ  بکشید. با مرغ 

همین کارو می کنن می شه جوجه.
 سیب زمینی خریدم کیلویی 4 هزارتومن! مهمون بیاد دیگه 

به جای موز میذاریم جلوشون.
جنگ داخلی فقط جنگ تو ماشین سر اینکه کابل aux به 

گوشی کی وصل بشه.
با این قیمت های جدید رب گوجــه، زین پس در مجالس 

شادی به جای رب سکه رب گوجه هدیه دهید!
من هیچ وقت فلسفه اینکه صبحا 5 دقیقه می خوابی بعد یک 

ساعت ونیم دیر میرسی رو نفهمیدم...
دقت کردیــن اینایی کــه تــو کارواش کار می کنن اصال 
لباساشون خیس نیس؟! ما یه دستمونو تو دسشویی می شوریم 

انگار از اقیانوس آرام کشیدنمون بیرون.
من هنوز نمی دونم فاز این دخترایی که گوشاشــون رو از 
مقنعه هاشون بیرون می زارن چیه فک کنم می خوان ما بدونیم 

گوش دارن.

خندوانهکتابزنگ تاریخ

بندر تاریخی 
»کنگ« در تسخیر 

زباله ها
ســاحل شــهر و بندر 
تاریخی کنگ، شــهر 
دریانــوردان دیریــن 
از توابــع شهرســتان 
اســتان  بندرلنگــه 
هرمزگان در تسخیر و 
قرق زباله هایی است که 
چهره زیبای این ساحل 
زیبای خلیج همیشــه 
فارس را خدشه دار کرده 

است.
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