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67موکبازاصفهاندرایاماربعینحسینیبرپامیشود
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین استان:
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خود کفایی در تولید محصوالت کشاورزی از حرف تا عمل؛

تهدیدبهجایتوسعه

6

»نقش جهان« مانع از قهرمانی سپاهان نشود

   دردسر برای شاگردان ژنرال؛   

لس آنجلس تهران
کارگردان:تینا پاکروان

پردیس سیتی سنتر /پردیس 
سینمایی چهارباغ/ سینما سپاهان

روز جهانی سالمت روان؛
 امروز می خواهیم همونطور که  
به سالمت جسممون اهمیت 

میدیم به  سالمت روانمون هم 
توجه کنیم. میتونیم از کتاب و یا یک 

روان شناس  کمک بگیریم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

 نیروهای انقالب ملزم به حضور
در میدان محرومیت زدایی هستند

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در نشســت آیین افتتاحیه پروژه های محرومیت زدایی 
استان اصفهان اظهار داشت: سردار حزنی، فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه  
بازدیدهای مختلفی از وضعیت محروم زدایی در اســتان دارند و این جلسه برای تبیین پروژه های 
مختلف جهادی استان است.سردار غالمرضا ســلیمانی افزود: یکی از جلسات و نشست های خوبی 
که در مجموعه خدمت پاسداران وجود دارد، برنامه هایی با موضوع محرومیت زدایی است و برای ما 

صفحه  7بسیار زیباست...
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

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

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

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

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

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/07/18

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

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

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

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

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

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

28/057/260/0181/403/000/000جاری

 گالری نگرش
ضمیری هنری در کالبدی بیمار

13 الی 24 مهر

محسنحیدری-شهرداراردستان

آگهیمناقصه

شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد عملیات بهبود عبور و مرور سطح شهر اردستان از ردیف اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و داخلی بالغ بر 10/504/000/000 ریال از طریق آگهی 
مناقصه عمومی براســاس قیمت مقطوع بدون ضرایب و تعدیل و مابه التفاوت 
و تجهیز کارگاه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای ســابقه کار واگذار نماید ، 
لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه 
97/07/28 جهت اخذ اسناد مناقصه به شــهرداری اردستان مراجعه نموده و 

قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

نوبت اول

توزیع نامتعادل امکانات در بیمارستان های اصفهان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

5

سایت موزه، راهکار ادامه کاوش های تپه اشرف
   وقتی کمبود بودجه، جست وجوی تاریخ اصفهان را متوقف می کند  

7

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اگر قیمت ها دو برابر هم شود، غیرقانونی نیست

3
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در آخرین جلســه مهم مجلــس، الریجانی یکی 
از ســخت ترین روزهایش را در اداره بهارســتان 
پشت سر گذاشت. موج انتقادات و کنایه ها نسبت 
به عملکرد او بــه حدی بود کــه در چندین مورد 
الریجانی با نمایندگان معتــرض وارد جدال های 
کالمی شــد، آن هم بــا نمایندگانی کــه اغلب از 
طیف و خواستگاه سیاســی خود الریجانی یعنی 
اصولگرایان بودند؛ اما به نظر می رسد جدایی این 
طیف سیاسی از رییس مجلس در حال شکل گیری 
است. اتفاقی که در صورت عملی شدن موجب می 
شــود تا اصولگرایان بخش مهمی از پایگاه قدرت 
خود در دســتگاه های اجرایی را از دست بدهند. 
برخی معتقدند رییس مجلــس در حال پیمودن 
مسیری است که پیش از این برخی از هم مسلکان 
او مانند هاشــمی رفســنجانی و ناطق نوری طی 
کردند. عبور از تنــدروی اصولگرایان و نزدیکی به 

نیروهای معتدل.
عطفی بر یک شروع

الریجانی زمانــی »برند« اصولگرایــی بود. وقتی 
کسی می خواست چند راست گرای شناخته شده 
را در فضای سیاسی ایران نام ببرد قطعا یکی از آنها 
علی الریجانی بود. بعد از انتخابات مجلس هشتم، 
اصولگرایان علی الریجانی بدون ســابقه حضور در 
مجلس را به حداد عادل رییس مجلس هفتم ترجیح 
دادند و کرسی سبز ریاست پارلمان را به الریجانی 
ســپردند.فاصله گیری الریجانی از اصولگرایان از 
چند سال پیش آغاز شــد، زمانی که معترضان در 
قم، ســخنرانی او را با پرتاب مهر بر هم زدند. این 
روند پس از آن با پروسه تصویب برجام در مجلس 
و دیدگاه های نزدیک الریجانی و روحانی شــدت 

بیشتری گرفت.
  الریجانی برای انتخابات مجلس دهم، رسما اعالم 
اســتقالل کرد. اصالح طلب نبود، اما اصالح طلبان 
نامش را در لیســت انتخاباتی خود قــرار دادند. با 
این حال تغییرات الریجانی به انــدازه ای نبود که 
به خانه اصالح طلبان بپیونــدد. او به مجلس رفت، 
اما جناح راســت مجلس کماکان مایل به همراهی 
با الریجانی بود. اصولگرایان در سه انتخابات هیئت 

رییسه مجلس، علی الریجانی را به عنوان نامزد خود 
برای ریاست خانه ملت معرفی می کردند؛ اما بعد از 
مدیریت الریجانی در جلسه بررسی پیوستن ایران 
به CFT ، ظاهرســازی های او را با دشمن یکسان 

پنداشتند.  
یارکشــی اصــاح طلبــان از پایگاه 

اصولگرایان
اخیرا اصالح طلبان در فاز جدیدی ازتحرکات خود 
برای تغییر مسیر، علی الریجانی را به عنوان کاندید 
انتخابات ۱۴۰۰ معرفی کرده و در صدد هستند تا 
ضمن کنار کشیدن از روحانی شرایط خود را برای 
حضور در قدرت فراهم کنند. این تغییر نگاه اصالح 
طلبان به الریجانی در فرآیندی که شاید یک دهه 
طول کشیده، اتفاق افتاده است. الریجانی تا سال 
۸۳ عمدتا به دلیل عملکرد خود در صداوسیما، یکی 
از بزرگ ترین مخالفان دولت اصالحات قلمداد می 
شــد؛ به زعم اصالح طلبان، او نهایت تالش خود را 

برای سنگ اندازی در مسیر برنامه های دولت های 
هفتم و هشتم به کار بسته بود؛ اما الریجانی در دوره 
ریاستش بر مجلس عمال رویه ای اعتدالی نسبت به 
اصالح طلبان در پیش گرفت. در مجلس نهم، این 
شیوه مدیریت وی آشکارتر هم شد؛ به ویژه که در 
این دوره مجلس از حساســیت های بیشتری هم 

برخوردار بود. 
در ادامه می تــوان به نقش او در به ثمر نشســتن 
تالش های وزارت خارجه دولت روحانی در موضوع 
برجام نیز اشــاره کرد. او بارها با موضع گیری های 
خود راه را برای مذاکره کنندگان تسهیل کرد و در 
نهایت هم  بسیاری از نمایندگان را  راضی می کرد و 
موانع را از پیش پا برمی داشت. الریجانی، در آستانه 
انتخابات مجلس دهم، زمانی که بحث ردصالحیت 
ها مطرح شد، شخصا برای مذاکره با شورای نگهبان 
به همراه حسن روحانی پا پیش گذاشت؛ کاری که 
شــاید از عهده اصالح طلبان در شــرایط سیاسی 

ســال ۹۴ هم برنمی آمد. اقدام اخیر الریجانی در 
هماهنگی و رایزنی بــا مخالفان لوایح چهارگانه در 
چند هفته اخیر، منجر شــد تا طیــف مخالفان به 
اقلیت تبدیل شــوند و در نهایــت الیحه CFT در 
مجلس تصویب شــد؛ اتفاقی که بی شک عملکرد 
الریجانی به خصوص قرائت نامه رهبری در ایجاد 
آن نقش اساسی داشت. به نظر می رسد پس از این 
رویداد و موضع گیری های تنــد و تیز نمایندگان 
اصولگرا و حتی طرح شکایت از وی در کمیسیون 
اصل نود، به دلیل رعایت نکردن آیین نامه داخلی 
مجلس در مقابل تصویب الیحه اخیر ،الریجانی در 
یار کشی های سیاســی آینده اصولگرایان جایگاه 
محکمی ندارد و در مقابل طیف اصالح طلب از وی 
به عنوان یک رییس شــجاع یاد کردند و به دنبال 
جذب او در پایگاه سیاسی خود هستند. خواسته ای 
 که به نظر می رســد مورد خواســت الریجانی نیز

 هست.

معاون وزیر امور خارجه روسیه: 
 مسئله رفتن »اسد« 
دیگر مطرح نیست

سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
اظهار کرد: دیگر هیچ فردی مسئله کناره گیری بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه را مطرح نمی کند و از 
آنجایی که همه می دانند این کشور یک عضو سازمان 
ملل به شــمار می رود این حق را دارد که خودش 
سرنوشتش را تعیین کند.وی افزود: این ملت سوریه 
هستند که تعیین می کنند چه کسی کشورشان را 
اداره کند. دمشق عالقه مند به فعالیت کمیته قانون 
اساسی و پیشــرفت روند سیاسی در سوریه است و 
هیچ شکی در این موضوع وجود ندارد.این مقام روس 
درباره حضور نیروهای آمریــکا در مناطق مختلف 
سوریه نیز اظهار کرد: حضور آمریکا در منطقه شرق 
رود فرات و التنف با پیچیده کردن روند سیاســی 

سوریه وضعیت آن را بی ثبات می کند.

»ترامپ« از قاضی کاوانا 
عذرخواهی کرد

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در مراســم 
ســوگند »برت کاوانا« عضو دیوان عالی آمریکا 
در کاخ ســفید از وی و خانواده اش عذرخواهی 
کرد.ترامپ گفت: مــن در برابر ملت آمریکا، می 
خواهم از برت و تمام خانواده کاوانا به خاطر درد 
و رنج های وحشــتناکی که به آنها تحمیل شده 
اســت، عذرخواهی کنم.ترامپ در این مراســم 
در برابر قضات شــرکت کننده به همراه اعضای 
خانــواده کاوانا و اعضای ارشــد دولــت آمریکا 
گفت: کاوانا، قربانی کمپین سیاســی و اقدامات 
تخریبی و شخصی برخی بر اساس دروغ و فریب 
شــد.چندی پیش نیز رییس جمهــوری آمریکا 
اتهامات جنسی علیه قاضی برت کاوانا را ساختگی 
و ترفند دموکرات ها خوانده و هرگونه تالش برای 

استیضاح وی را قویا محکوم کرد.

 اعتماد روس ها به »پوتین«
 کم شده است

اعتماد به رییس جمهور روسیه و حزب حاکم این 
کشور طی سال گذشته به شــدت کاهش یافته و 
تحلیلگران معتقدند که دلیــل اصلی این کاهش 
اعتماد، تغییرات جنجالی دولت در مســئله حقوق 
بازنشســتگی اســت.به نوشــته روزنامه گاردین، 
نظرســنجی صورت گرفته توســط مرکز مستقل 
»لــوادا« نشــان داد کــه ۳۹ درصــد از روس ها 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را به عنوان 
سیاســتمداری که آنها به وی اعتماد دارند معرفی 
کرده اند. این آمار نسبت به نظرسنجی نوامبر سال 
2۰۱7 میالدی توســط همین پایــگاه 2۰ درصد 
کاهش را نشــان می دهد. در آن زمــان 5۹ درصد 
از روس ها گفته بودند که بــه پوتین به عنوان یک 
سیاســتمدار اعتماد دارد.این نظرسنجی تازه ترین 
نظرسنجی اســت که عکس العمل شدید مردم به 
تالش های کرملین برای پیشبرد اصالحات اجتماعی 
نامحبوب با هدف کاهش فشــار بر بودجه را نشان 

می دهد.

بیانیه متفاوت عبدالمهدی: 
هرکس می خواهد نامزد 

وزارتخانه ها شود، رزومه بفرستد!
دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد که با توجه به میزان زیاد 
درخواست ها برای دیدارهای شخصی کسانی هم 
که فکر می کنند شایســتگی و تخصص و تجربه 
عملی دارند و مایلند برای پســت وزارتی نامزد 
شــوند می توانند از طریق پایگاه اینترنتی اقدام 
کنند. درخواست نامزدی باید شامل بیوگرافی و 
داشتن شروط مطرح شده در قانون اساسی باشد. 
در این بیانیه آمده اســت: نخست وزیر مکلف به 
مذاکرات خود با تمامی گروه ها به ویژه مسئوالن 

فراکسیون ها در پارلمان ادامه می دهد .

رییس مجلس در اردوگاه میانه روها

طرح استیضاح وزیر صنعت به 
هیئت رییسه مجلس ارائه شد

یک عضو فراکســیون والیی مجلس گفت که به 
دلیل حضور نیافتن شــریعتمداری در نشســت 
کمیسیون صنایع، طرح اســتیضاح او به هیئت 
رییسه مجلس ارائه شــده است.اکبر ترکی افزود: 
قرار بود جلســه کمیســیون صنایع و معادن در 
مورد تقاضای استیضاح محمد شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با حضور وی برگزار شود، 
ولی شریعتمداری در جلســه حضور نیافت.وی 
افزود: به همین دلیل طراحان اســتیضاح به این 
جمع بندی رسیدند که نامه استیضاح وزیر برای 
رسیدگی به هیئت رییســه مجلس تقدیم شود.
نماینده مردم فریدن در مجلس ادامه داد: برخی 
ها می گویند شریعتمداری از سمت خود استعفا 
داده و دولت می خواهد وی را به عنوان وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند، در این 
صورت تقاضای اســتیضاح شریعتمداری منتفی 
می شود ولی اگر او به عنوان وزیر کار معرفی نشود، 

استیضاح روند قانونی خود را طی می کند.

معاون جهانگیری چراغ اول 
بازنشستگی را روشن کرد

براســاس قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری 
بازنشســتگان، بــه کارگیری بازنشســتگان در 
دســتگاه های اجرایی به اســتثنای رؤسای قوا، 
معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، 
اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس 
و معاونــان رییس جمهوری ممنوع اســت.حاال 
ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم معاون اول رییس جمهــوری چراغ اول 
را روشن و از ســمت خود کنارگیری کرد. وی در 
پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر اظهار 
داشت: این آخرین همایشی است که در خدمت 
روستاییان عزیز هستم زیرا قانون بازنشستگی ما 

را از ادامه خدمت محروم می کند. 

 در جلسه غیرعلنی مجلس
 چه تصمیماتی گرفته شد؟

نشست غیرعلنی روز گذشــته مجلس با حضور 
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، 
محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی و معاونان 
اقتصادی وزیر صنعت، معــدن و تجارت، رییس 
ســازمان تعزیرات و همچنین کارشناســانی از 
مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شد.بر اساس 
سخنان سخنگوی هیئت رییسه مجلس، با توجه 
به بحث هایی که در بســته حمایتی دولت برای 
اقشار آسیب پذیر وجود دارد، مقرر شد برای 2۰ 
میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جامعه که زیر ۳ 
میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی 
از آنها کارمندان، کارگران، و افراد تحت پوشــش 
کمیته امداد و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی 
باشند، در دو مرحله بسته حمایتی در نظر بگیرند. 
هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان است که مجموع 
پرداختی ۱2 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

پرداخت بخشی از هزینه سفر 
اربعین توسط دولت

عضو هیئت رییســه فراکســیون حج و زیارت 
مجلس گفت: هزینه هایی که مردم برای سفر به 
کربال می پردازند، تنها بخشی از مبلغ درخواستی 
دولت عراق اســت و بخش دیگــر آن را دولت 
می پــردازد.وی افزود: به رغــم رایزنی هایی که 
مســئوالن کشــورمان درباره  هزینه های سفر 
اربعین با عراقی ها داشــتند، آنها با کاهش این 
مبالغ مخالفت کردند، به همیــن دلیل دولت، 
پرداخت بخشــی از هزینه ها را برعهده گرفت 
تا زائران فشــار کمتری را متحمل شــوند؛ در 
واقع هزینه هایی که مردم برای ســفر به کربال 
می پردازند، افضلی با اشاره به اینکه بخش قابل 
توجهی از هزینه این سفر مربوط به حمل و نقل 
است، گفت: دولت و مجلس با حساسیت زیادی 
مسائل مربوط به سفر اربعین را پیگیری می کنند 

که یکی از آنها، هزینه باالی حمل و نقل است.

 توکلی
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری اطالعات گفت: 
هر وقت آقای رییس جمهور تشــخیص دهند فرد 
یا وزیری مانند من، بــه کارش پایان دهد، صراحتا 
این مســئله را بیان می کنند و همانطور که گفتند 
بیا و آمدیم بگوینــد برو، ما هــم می رویم.منصور 
غالمی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد دفتر 
رییس جمهور بــرای اســتعفا از وزارت علوم و رد 
این پیشــنهاد از سوی شــما صحت دارد؟ گفت: 
اگر پیشنهادی از ســوی رییس جمهور در این باره 
داده شــود، اجرا می کنیم.وی ادامــه داد: هر وقت 
آقای رییس جمهور تشــخیص دهند فرد یا وزیری 
مانند من، به کارش پایان دهد، صراحتا این مسئله 
را بیان می کنند و همانطــور که گفتند بیا و آمدیم 
بگویند برو، ما هــم می رویم.غالمی افزود: در مورد 
مسئله مذکور هم به هیچ وجه چنین مسئله ای نه 
از سوی ایشان و نه از سوی دفتر ریاست جمهوری 

مطرح نشده است.

 بگویند برو
 می روم

وزیر علوم: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تقدیم استوارنامه سفیر 
جدید آفریقای جنوبی

معاون جهانگیری چراغ اول بازنشستگی را روشن کرد

پیشنهاد سردبیر:

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم 
باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق 
به FATF شــرط و تحفظ بگذاریــم، آن وقت 
امری عقالیی می شود و می توان آن را پذیرفت. 
احمد توکلی افزود: مقررات بین المللی یکسری 
محاسن و یکســری معایب دارد. آن مقرراتی 
که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند شرط 
می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم، 
با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به 
مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.  
وی تصریح کرد: باید نــوع نگاه مان به موضوع 
این طور باشــد که آیا مصلحت کشــور ما در 
پذیرش این موضوع است یا خیر. اگر مصلحت 
 FATF در قانون شدن لوایح چهارگانه مربوط به
اســت، بپذیریم، ولو اینکه آمریــکا بهانه های 

دیگری بتراشد. 

پذیرش  لوایح  چهارگانه    
بالحاظ تحفظ،    مصلحت  است

بهروز نعمتی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

قائم مقام ســابق حزب اعتماد ملی گفت: بنده این 
مطلب را که اصالح طلبان ارتباطی با رهبر انقالب 
ندارند را قبول نــدارم. اینکه بگوییــم کل جریان 
امکان مالقات با رهبری را ندارد مطلب نادرســتی 
است. نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی درباره 
کمک مالی رهبر انقالب به مجمــع روحانیون نیز 
یادآور شــد: مســاعدت مالی به مجمع روحانیون 
هم رویه ای بود که از زمان حضرت امام)ره( جریان 
داشت و این مســاعدت مالی به جامعه روحانیت 
نیز تعلق می گرفــت. بعد از رحلــت حضرت امام 
)ره(، رهبر انقــالب نیز این مســاعدت ها را ادامه 
دادند. منتجب نیــا افزود: تعدادی مســئله حصر 
را ابزار دســت خود قرار داده اند و مانند شعارهای 
قشــنگی مثل جوانگرایی کــه در جامعه جذابیت 
و برد تبلیغاتی دارد، از این شــعارها به عنوان ابزار 
 تبلیغاتی برای مطرح کردن خودشــان اســتفاده

 می کنند.

عدم ارتباط رهبری با 
اصالح طلبان دروغ است

قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی: 

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: دولت 
هفته آینده وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، امور اقتصــادی و دارایی و صنعت و 
معدن و تجارت را به مجلــس معرفی می کند 
و جلســه رای اعتماد نیز دو هفتــه آتی برگزار 
می شود.»بهروز نعمتی« اظهار داشت: براساس 
گفت و گویی که با محمود واعظی، رییس دفتر 
رییس جمهوری داشــتیم، دولت هفته آینده 
وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت را 
به مجلس معرفی می کند و جلسه رای اعتماد به 
وزیران پیشنهادی همزمان با آغاز جلسات علنی 
مجلس در هفته بعد از سرکشــی به حوزه های 
انتخابیه نمایندگان برگزار می شود.نماینده مردم 
تهران در مجلس خاطرنشان کرد: تاریخ دقیق 
برگزاری جلسه رای اعتماد پس از معرفی وزیران 

پیشنهادی دولت به مجلس اعالم می شود.

دولت هفته آینده سه وزیر 
پیشنهادی را معرفی می کند

پیشخوان

بین الملل

آیا پروژه عبور از »الریجانی« کلید خورده است؟
به توپ بستن مجلس در 

کمال ادب!

پیامک های تهدید، صدای نماینده دلواپس را هم درآورد
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با حواشی زیادی مواجه شد. پدیده تهدید پیامکی 
نمایندگان مجلس برای تصویب نشدن این الیحه در جریان بررسی های کارشناسی در این خصوص آغاز شد 
و اکنون پس از تصویب آن از سوی نمایندگان نیز کماکان ادامه دارد به گونه ای که پروانه سلحشوری، نماینده 
تهران در صفحه توئیتر خود درباره این تهدیدها نوشت: از سوی مخالفان تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم تهدید به مرگ شده ام، اما با افتخار می گویم از تهدیدها هراسی ندارم.سید امیرحسین قاضی 
زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رییسه مجلس که به این الیحه رای مخالف داده نسبت به این 
موضوع واکنش نشان داد و تهدید نمایندگان را امری ناپسند دانست. وی در این زمینه گفت: هر کدام مواضع، 
تحلیل و نظر کارشناسی خود را دارند و حتی مخالفان در مجلس که به این الیحه رای ندادند، ادله ای داشته اند 
 و اصوال حرکت های اینچنینی که بدون محتوای کارشناسی و با محتوای ناپسند صورت می گیرد، توجیه پذیر

 نیست.

اظهار بی اطالعی اصولگرایان از برنامه دیدار با رییس جمهور
روزنامه دولتی »ایــران« در حالی از دیــدار روحانی با اصولگرایــان خبر می دهد که هیچ یــک از احزاب و 
شــخصیت های مهم اصولگرا از آن کوچک ترین اطالعی ندارنــد. روزنامه دولتی ایــران  از دیدار روحانی با 
اصولگرایان در هفته آینده خبر داد؛ اما غالمرضا مصباحی مقدم، ســخنگوی جامعــه روحانیت مبارز از این 
خبر اظهار بی اطالعی کرده و گفت: نه تنها جزئیات بلکه از کلیات این دیدار هم خبری به دســت ما نرسیده 
اســت.همچنین محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، یکی از احزاب ریشــه دار اصولگرا نیز از 
اصل دیدار و جزئیات آن اظهار بی اطالعی کرده و گفت که تاکنون کتبی یا شــفاهی خبری در این خصوص 
دریافت نکرده است.در همین راســتا مهدی چمران، نایب رییس جبهه مردمی نیرو های انقالب اسالمی نیز 
از این جلسه ابراز بی اطالعی کرد.نکته مشخص این اســت که روزنامه دولتی ایران در حالی این خبر بدون 
 منبع را اطالع می دهد که هیــچ یک از احزاب و شــخصیت های مهم اصولگــرا از آن کوچک ترین اطالعی

 ندارند.

چهره ها

کودکان نامرئی شــنیده 
نمی شوند

پیامک ها از مشهد می آمد

آن از برجام ایــن هم از 
FATF بهانه بعدی چیست؟!

علیرضا کریمیان
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اصفهان، رتبه سوم تولید گوشت مرغ در کشور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در مدیریت اقتصادی

در خصوص موارد مصرف مالیات دریافت شــده از 
ارزش افزوده می توان گفت که نــه تنها به عنوان 
منبعی برای تامیــن درآمد دولــت در حوزه های 
مختلف همچــون تولید و اشــتغال زایی و آموزش 
همگانی، انجــام اقدامات عمرانی نظیر ســاخت 
جاده ها و بازسازی آن ها، سدسازی، ساخت و توسعه 
نیروگاه ها و شبکه های آبی، توسعه زیرساخت ها و 
انجام پروژه های گوناگون عمرانی در مناطق محروم 
و توسعه نیافته مورد استفاده قرار می گیرد بلکه از 
میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات 
یک درصد آن به ســامت و درمــان و 3 درصد به 
شهرداری ها اختصاص داده می شود که در خصوص 
درمان می توان نقش سهم مالیاتی که به این حوزه 
داده شده را به وضوح در طرح جامع سامت که در 
سال های اخیر به اجرا در آمده و هزینه های درمان 
را بسیار پایین آورده است، اشــاره کرد. همچنین 
میزان 3 درصدی که به شهرداری ها داده می شود، 
در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل و نقل 
عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان ها و 

معابر شهری و... مورد استفاده قرار می گیرد.
بر این اساس بی شک مالیات بر ارزش افزوده می تواند 
کمک فوق العاده ای به اقتصاد کشور مبذول کند. 
بدین معنی که از آنجایی که منابع کشــور محدود 
هســتند می تواند با افزایش نرخ مالیات مذکور بر 
کاالهای لوکس و تجملی، مصــرف اینگونه کاالها 
را محدودتر کــرده و در مقابل منابع کشــور را به 
تولید بیشــتر کاالهای اساســی و ضروری سوق 
داد. این امر به نوبه خود موجب می شــود که افراد 
جامعه در عادات مصرفی خــود تجدید نظرکرده و 
در حقیقت الگوی مصرفی خود  را اصاح و از مصرف 
کاالهای غیر ضروری اجتناب کنند. مالیات برارزش 
افزوده روش و تفکری است که چندین دهه از تجربه  
مثبت آن در سایر کشورها گذشــته و مورد تاکید 
اکثر صاحب نظران اســت.این مالیات در بسیاری 
از کشورها ضمن تامین بیشــتر عدالت  اجتماعی 
نسبت به سایر مالیات ها و بدون از بین بردن انگیزه  
ســرمایه گذاری و تولیــد، به عنوان منبــع درآمد 
جدیدی، در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار 

برده شده است .

بازار

کاله بافتنی زنانه

معاون مسافری راه آهن خبر داد:
 اجرای رتبه بندی قطارها

 از 15 روز آینده 
معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه رتبه بندی 
قطارهای مســافری تــا 15 روز آینده تصویب 
می شود، گفت: زمستان امســال، پیش فروش 
بلیت های قطار با لحاظ رتبه قطارها انجام خواهد 
شد. میرحسن موسوی گفت: امسال رتبه بندی 
قطارهای مسافری نهایی شد و مقرر شد که همه 
قطارهای مســافری در رتبه بندی قرار گیرند تا 
متقاضیان سفر بدانند چه قطاری با چه کیفیتی 
سوار می شوند. معاون مســافری راه آهن افزود: 
رتبه بندی قطارهای مســافری تا 15 روز آینده 
تصویب می شود و زمستان امسال فروش بلیت 
قطارها با احتساب رتبه قطارها صورت می گیرد. 

آمار محرمانه مصرف بنزین 
اعالم شد

آخرین آمار رسمی موجود از مصرف بنزین در 
ایران مربوط به پایان تیرماه است. 

ســی و یکم تیرماه ســال جاری با ثبت مصرف 

121 میلیــون و 800 هزار لیتر در یک شــبانه 
روز، رکــورد جدیدی در تاریــخ مصرف بنزین 
کشور ثبت شد.میانگین مصرف بنزین در تیرماه 
ســال جاری به رقم بی ســابقه 91 میلیون و 
700 هزار لیتر رســید. ثبت متوســط مصرف 
31 روزه در مرز 92 میلیــون لیتر در حالی رقم 
خورد که 4 ماه قبــل از این تاریــخ، میانگین 
 مصرف بنزین کشــور در مرز 80 میلیون لیتر

 بود.

 هواپیمایی قطر
 در ایران می ماند

برخاف توقف فعالیت شرکت های هواپیمایی 
انگلیس، فرانســه، هلند و امــارات در ایران به 
دنبال خــروج یک جانبــه آمریــکا از برجام و 
تشدید نوســانات ارزی که ســفرهای هوایی را 
در مســیرهای خارجی تحت تاثیر قــرار داد، 
مدیرعامل شــرکت هواپیمایی قطر اعام کرد 

روابطش را با ایران قطع نخواهد کرد.
اکبر الباکر، مدیرعامل این شــرکت هواپیمایی 
درباره تــداوم فعالیت این شــرکت هواپیمایی 
در بازار ایران با توجه به بازگشــت تحریم های 
آمریکا، تاکید کــرد: تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا علیه ایران بر پروازهای قطر ایرویز به ایران 
تاثیری نخواهد گذاشــت.  وی گفت: تحریم ها، 
صنعت هوانوردی را در بر نمی گیرند. پروازهای 
قطر ایرویز بــه مقاصد کنونی در ایــران ادامه 

خواهد یافت. 
گفتنی اســت هواپیمایــی قطــر همچنان از 
 دوحه به شهرهای مشهد، شیراز و تهران پرواز 

دارد.

کاله مدل 2304

 35,000
تومان

MS05 کاله بافت ورد مدل

 43,000
تومان

Wasp کاله خانه مد میرا مدل

 75,000
تومان

طی چند هفته اخیــر برخــی از ارزان ترین اقام 
محصوالت کشــاورزی در بازار ایران، تشــنج های 
قیمتی زیادی ایجاد کردند. هر چند گرانی موردی 
تولیدات کشــاورزی در ایران طــی فصول مختلف 
پدیده تازه ای نیســت؛ اما این بار مشکل از کمبود 
تولید و یا نبود امکانات نبود بلکه آنچه بحران ایجاد 
کرد، صادرات و عدم مدیریت تولیدات در بازار داخل 
بود. ســوالی که در خال این بحــران مضحک در 
بخش کشــاورزی ایران پیش می آید این است که 
طی ســال هایی که ادعای برنامه ریزی برای خود 
اتکایی و خود کفایی در تولید محصوالت کشاورزی 
صورت می گرفت و البتــه بودجه و توان مدیریتی و 
تبلیغاتی زیادی هم برای آن صرف می شد امروز در 
اقتصاد ایران چه نمود و بازخوردی دارد و اینکه آیا 
ایران در زمینه تولید محصوالت کشاورزی خود کفا 

شده است؟
خود اتکایی محصوالت کشاورزی چقدر 

صحت دارد؟
بر اســاس علم اقتصاد، خودکفایی به فعالیت های 
پایداری گفته می شود که در آن، بیرون از آنچه توسط 
افراد بدنه خودکفا تولید می شود، چیز دیگری مصرف 
نمی شود. در حالی که در تولید محصوالت کشاورزی 
و صنایع وابســته معموال نهاده های اولیه از طریق 
واردات تامین می شــود. وابستگی به واردات در این 
بخش به گونه ای است که قطع ورود نهاده ها، تولید 
را دچار اختال جدی می کند. این مسئله به خوبی با 
تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران مشخص شد. 
تشدید قیمت هایی که حتی در حوزه های کشاورزی 
که گفته می شد سال هاست در آن خودکفا شده ایم، 

هم دیده شد.
خود اتکایی از ادعا تا واردات بی رویه

 در بازار ایران هر جا کمبــود و یا افزایش قیمتی به 
وجود می آید، معموال واردات به عنوان اصلی ترین 
 چــاره در دســتور کار مدیــران قرار مــی گیرد. 
کارشناســان معتقدند به رغم آنکــه در 99 درصد 
محصوالت کشاورزی امکان رسیدن به خوداتکایی 
وجود دارد، اما بسیای از مســئوالن وزارت جهاد بر 
واردات اصرار می ورزند. این مسئله امروز و با باال رفتن 
قیمت ارز، عما نهادهــای امنیتی غذایی ایران را با 
اختال مواجه کرده و در اغلب بازارهای قدرت خرید 

مردم را کاهش داده است.
خرید تضمینی به معنی عدم خودکفایی 

است
علی خان محمــدی، عضو مجمع ملــی خبرگان 
کشاورزی معتقد است اگر خودکفایی در محصوالت 
اتفاق می افتاد نباید شــاهد این همه تنش در بازار 
با تغییر نرخ ارز و محدودیــت در واردات نهاده های 
کشاورزی بودیم.وی ادامه داد: یکی دیگر از نشانه های 
عدم خودکفایی لــزوم دخالت دولــت برای خرید 
تضمینی، خرید حمایتی و خرید توافقی در شرایط 
بحرانی بازار است؛ چرا که نه دولت و نه کشاورز توان 

کنترل تمامی حلقه های تولید را ندارند.
تهدیــد خودکفایــی به جای توســعه 

خوداتکایی!
اگرچه دولت در مقام ســخن، حامی خوداتکایی و 
خودکفایی در تولید محصوالت کشــاورزی است؛ 
اما در مقام عمل، اقداماتی انجام داده که خوداتکایی 
موجود را هم در معرض خطر قرار داده است.  در سال 
زراعی جاری، دولت با تاخیــری هفت ماهه قیمت 
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی را اعام کرد 

و نرخ اکثر محصوالت مانند گندم نســبت به سال 
گذشته تغییری نداشت، در حالی که براساس قانون، 
خرید تضمینی نرخ خرید باید قبل از آغاز کشت و در 
ابتدای فصل زراعی اعام شود ضمن اینکه حداقل 
به اندازه نرخ تورم افزایش داشته باشد. کارشناسان 
معتقدند اقدامات این چنینی خودکفایی محصوالت 
کشاورزی را در معرض تهدید قرار می دهد. اگرچه 
مسئوالن دولتی هیچگاه به صورت رسمی علت این 
کارشکنی ها را اعام نکرده اند؛ اما زمزمه هایی که از 
گوشه و کنار به گوش می رسد و برخی اظهارنظرها 
از سوی دست اندرکاران و فعاالن حوزه واردات نشان 
می دهد بهانه این کارشکنی ها، باالبودن قیمت گندم 
داخلی است. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر مانند 
آمریکا و روسیه  نشــان می دهد که آنها شیوه های 
ســختی برای حمایت از تولید خود دارند. چندی 
قبل منابع خبــری اعام کردند ترامــپ با افزایش 
یارانه های حمایتی کشــاورزی به تعرفه های باالی 
چین سیلی می زند و سعی می کند بخش کشاورزی 
آمریکا حداقل آسیب را از نزاع اقتصادی با چین ببیند.
به نقل از ســایت خبری آمریکایی CNBC، اعمال 

سیاست های حمایتی کشــاورزی آمریکا همیشه 
مورد اعتراض بسیاری از کشورها از جمله چین و هند 
بوده است. روزنامه Global Times )رسانه دولتی 
چین( در ماه گذشته )مارس 2018( طی یادداشتی 
بیان کرد که یارانه های دولت ایاالت متحده به زارعان 
سویا، مزیت رقابتی ناعادالنه برای فروش این محصول 
در چین ایجاد کرده است. درنتیجه، پکن طی بیانیه 
 ای تعرفه  هایی بر محصوالت آمریکایی ازجمله سویا 
که ارزشمندترین محصول صادراتی کشاورزی آمریکا 

به چین است، اعمال کرد.
خود اتکایی محصوالت کشاورزی در حالی امروز با 
حقیقت فاصله دارد که طی دهه های گذشته بسیاری 
از منابع آب و انسانی کشور در این راه بسیج شده اند و 
سرمایه های زیادی به بخش کشاورزی تزریق شده؛ 
اما امروز کشاورزی شغل پر چالشی است که تمایل 
بازار سرمایه برای ورود به آن بسیار کم است و عما 
تولیدات در این بخش بــا هزینه های زیاد و بازدهی 
 کمتری همراه است. این مســئله در صورت تداوم

 می تواند نه تنها امنیت غذایی بلکه امنیت ملی کشور 
را تهدید کند.

تهدید به جای توسعه
خود کفایی در تولید محصوالت کشاورزی از حرف تا عمل؛

حدود نیمی از زنبورداران استان اصفهان به اســتان های جنوبی مهاجرت کردند.کارشناس مسئول زنبور عسل 
سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: حدود دوهزار زنبوردار این استان با بیش از 300هزار کلنی برای 
استحصال عسل کنار به استان های بوشهر، خوزســتان، هرمزگان و فارس مهاجرت کردند.سیدمهدی طبائیان 
افزود: مهاجرت زنبورداران از نیمه شهریور آغاز شــده و تا پایان مهر ادامه دارد.وی گفت: در این مدت زنبورهای 
عسل از شهد گل درخت کنار در رویشگاه های این استان ها تغذیه می کنند تا عسل کنار تولید کنند.کارشناس 
مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود:میانگین برداشت عسل از هر کلنی حدود شش 

کیلوگرم پیش بینی شده است.

مهاجرت نیمی از 
 زنبورداران اصفهان
 به استان های جنوبی

خبر

افزایش تولید با به کارگیری فناوری های نوین؛
اصفهان، رتبه سوم تولید گوشت مرغ در کشور

با به کار گیری فناوری های نوین در کشتارگاه های اصفهان، میزان تولید گوشت مرغ در این استان افزایش 
یافته است.رییس اداره بهداشت عمومي اداره کل دامپزشکي استان اصفهان با اشاره به نصب جدیدترین 
تجهیزات کشتار شــامل خط چیلر هوایی وتخلیه اتوماتیک در واحدهای استان گفت: از 18کشتارگاه 
تاکنون 6کشتارگاه به این تجهیزات مجهز شــده اند و بقیه نیز در حال نصب و راه اندازی هستند. وحید 
خامسي پور افزایش سرعت تولید و ارتقای کیفیت مرغ گوشتی، کاهش مصرف آب، حذف دست نیروی 
کارگر در تخلیه، حذف چیلر آبی و خشک و خنک شدن الشــه ها با چیلر هوایی، کاهش بار میکروبی و 
جلوگیری از برخورد الشه ها را از مزایای روش اتوماتیک در کشتار بیان کرد و افزود: در استان اصفهان 

با فعالیت بیش از دوهزار واحد مرغداری گوشتی، ساالنه بیش از 65میلیون قطعه مرغ کشتار می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان در مورد اوضاع نابسامان این کاالها  مطرح کرد:
پاسخی نداریم که به مردم ارائه بدهیم

رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی اصفهان درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به دنبال نوسانات شدید 
ارزی، اظهار داشت: در حال حاضر نه مشتری در بازار وجود دارد که جنسی را بخرد و نه فروشندگان جنس 
خود را عرضه می کنند.اکبر محمدی افزود: در مورد این اوضاع دلیلی نمی توانیم عنوان کنیم، چون خود ما نیز 
نمی دانیم دقیقا علت چیست یا به دنبال افزایش قیمت هستند و یا جنسی ندارند که ما هم در جریان نیستیم.

وی با بیان اینکه فروشندگان منتظر مانده اند تا شرایط بازار ثابت شود، گفت: مردمی که به دنبال خرید لوازم 
خانگی هستند با این شرایط مضطر شده اند و از ســوی مقابل فروشندگان جنس خود را نمی فروشند تا بازار 
ثبات پیدا کند.رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه روزانه تماس های بسیاری از 
طرف مردم برای بررسی شرایط بازار لوازم خانگی داریم، افزود: ما نیز پاسخی نداریم که به مردم ارائه بدهیم.

اگر شما در دریافت و پرداخت 
چک های خود دچار مشــکل 
می شــوید و گاهی ممکن است 
تاریخ سررسید چک های خود 
را از یاد ببرید و یا می خواهید از 
گردش حساب هر ماه خود با خبر 
باشید، نرم افزار »چک من« به 
یاری شما خواهد آمد تا یادآوری 
به موقع سر رسید چک های شما 

را به عهده بگیرد. 

چک من

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اگر قیمت ها دو برابر هم شود، غیرقانونی نیست
رییس اتاق اصنــاف اصفهان با تاکید بر اینکــه اجناس موجود در بازار تاثیرپذیری کمتری نســبت 
به افزایش تصاعدی نرخ ارز داشــته اســت، گفت: هر کاالیی که منشــأ ارزی دارد حتی اگر قیمت 
آن دو برابر هم شــود، غیرقانونی نیست.رســول جهانگیری در خصوص کاهش نرخ دالر و تاثیر آن 
در بازار کاالهای اساسی و غیراساســی، اظهار کرد: کاالهای اساســی به اندازه نوسانات نرخ دالر در 
بازار افزایش قیمت نداشــت و تغییر قیمت این کاالهــا همچون برنج، روغــن و ... در مرحله ای که 

کــرد، موجــب افزایش صادرات جذابیــت پیدا 
اساسی شد.وی گفت: اگر نــرخ برخــی از کاالهای 
3 تا 15 هــزار تومان را در بخواهیم نوســانات دالر 
کنیم، قیمت این اجناس کاالهای اساســی لحاظ 
تا 20 درصد افزایش داشته هفت برابر نشد و تنها 15 
افزایــش غیرمنطقی رب اســت.وی در خصــوص 
رب به دلیل صادرات این گوجه فرنگی، گفت: قیمت 
که اکنون جلوی صادرات محصول افزایــش یافت 

آن گرفته شده است.وی درباره اینکه فروشــندگان بازار در برهه ای از زمان به دلیل افزایش نرخ ارز 
در لحظه، اجناس خود را گران کردند، اما امروز با کاهــش نرخ دالر حاضر به کاهش قیمت های خود 
نیستند، اظهار کرد: کاالهای سطح بازار به دلیل رکود به نسبت نرخ دالر 19 هزار تومان گران نشد و 
اجناس موجود در بازار تاثیرپذیری کمتری نسبت به افزایش تصاعدی نرخ ارز داشته است.رییس اتاق 
اصناف اصفهان تاکید کرد: اگر از فضای روانی ایجاد شده در بازار ارز رهاشده و به ثبات قیمت برسیم، 

بازار بیش از گرانی ها به کاهش قیمت واکنش نشان خواهد داد.

»آگهی تجدید مزایده«

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/586 مورخ 97/06/17 شورای محترم اسامی شهر فاورجان در 
نظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسامی فاورجان به متراژ تقریبی 1500 متر مربع را طبق شرایط ذیل 
بر اساس قیمت کارشناسی به عنوان پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال 

شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده: 

الف( قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 2/500/000 ریال میباشد.
ب( متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

97/07/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

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

جواد نصری -  شهردار فالورجان

نوبت دوم

مرضیه محب رسول
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ابالغ رای
7/349 کالسه پرونده:126/97 ،شــماره دادنامه:85 -97/05/10 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
11 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی ابراهیمی ، نشانی: خمینی شهر بلوار  
جمهوری خ ش یزدانی کوچه مخابرات شهید مطهری پ38 ؛ خوانده: ایرج واثقی ، نشانی: 
اصفهان خ فجر2 کوچه ســادات پالک 711 طبقه 2 ، خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای مهدی ابراهیمیان به طرفیت آقای ایرج واثقی به 
خواسته تقاضای مبلغ 125/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره چک به شماره 135233 
مورخ 96/2/30 عهده پست بانک و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابــالغ قانونی جهت ایراد هرگونه 
دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و اســتصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در 
جهت پرداخت وجه چک ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد 
به مواد 198 و 519  و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 310 تا 311  و 313 قانون تجارت و 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 
قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
2612500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت 
اجرای حکم که در زمان اجرا بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران  محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 263288  یداله زمانی قاضی شعبه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )327 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/350 کالسه پرونده:205/97 ، شماره دادنامه: 734-97/04/27 مرجع رسیدگی:شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدعلی رضایی آدریانی به نشانی: 
خمینی شهر آدریان روبروی قرض الحسنه ســید الشهدا ، خواندگان: 1-یوسف آقابزرگی 
نشانی: خورزوقـ  دلیگانـ  بلوار ولی عصر کوچه 54 کوچه مهدی تولیدی آقایی 2-لیال 
هارونی نشانی: مجهول المکان ، خواسته:مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدعلی رضایی آدریانی به طرفیت آقای 1-یوسف 
آقابزرگی 2-خانم لیال هارونی به خواسته مطالبه مبلغ 79/000/000 وجه یک فقره چک به 
شماره 9534/289322-12 مورخه 96/10/30 به شماره حساب جاری 0110152257008 
عهده بانک ملی ایران شعبه چمران اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک 
و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/4/11 با حضور خواهان و عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/4/11 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 79/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 2/027/500 
ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبــر در حق خواهان صادر و اعــالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
 ظرف مدت بیســت روز پس از آن  قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 262660  یداله زمانی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )384 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/351 کالسه پرونده:778/97 ،شماره دادنامه:2414 -97/06/27 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی ، به نشانی: خمینی شهر بلوار 
شهید بهشتی خیابان خرم کوچه دانش3 پ108 , وکیل: محمدعلی آلویی نشانی: خمینی 
شهر چهارراه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی ؛ خواندگان: 
1-مهدی موسوی زاده نشــانی: مجهول المکان 2-امراله روح الهی نشانی: خمینی شهر 
خ شریعتی کوچه 136 سمت چپ طبقه اول پ6 ، خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان محمود نقدی با وکالت محمدعلی آلویی 
به طرفیت خواندگان 1-مهدی موســوی زاده 2-امراله روح الهی به خواسته مطالبه مبلغ 
90/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 445065 مورخ 96/9/4 عهده بانک سپه 
شعبه گلشهر بندرعباس به شماره حســاب جاری 2072800022609 به انضمام هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخــت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت 
خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً 
به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن 
خواندگان را به پرداخت به نحو تضامنی مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 2/225/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی  حق الوکاله طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 262616  محمد رضایی قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )339 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

7/352 شماره اجراییه:9710426793700372  شماره پرونده:9709986793700233 
شــماره بایگانی شــعبه:970233 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793700369 و شماره دادنامه مربوطه 9709976793700723 محکوم علیه 
رسول باقری فرزند حسنعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به مسترد نمودن چک 
شماره 444/403599 و پرداخت مبلغ 1/498/000 ریال در حق محکوم له محسن عشقی 
کوپائی فرزند ذبیح اله به نشانی اصفهان شهر اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه مهاجر پالک 
41 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 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 مشروح 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 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 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 توسط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 263490 شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )383 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغييرات شرکت تعاونی دهياريهای بخش مرکزی مبارکه به 
شماره ثبت 1567 و شناسه ملی 14001923790

 به اســتناد نامه شــماره 20286 مورخ 1395/10/13 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان مبارکه و صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/09/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقای علیرضا قاسمی به شماره ملی 5418689932 به نمایندگی دهیاری 
روستای حسن آباد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حامد موسوی به نمایندگی 
دهیاری روستای مزرعچه به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابوالقاسمی 
به نمایندگی دهیاری روستای آبرو به سمت منشی هیئت مدیره و آقای جواد باقری به 
شماره ملی 1171248751 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل تا پایان 
مدت تصدی هیئت مدیره )تا تاریخ 1396/02/25( انتخاب شدند. - کلیه چکها و اسناد 
تعهدآور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای آقای جواد باقری )مدیرعامل( 
و آقای علیرضا قاسمی )نماینده دهیاری روســتای حسن آباد رئیس هیئت مدیره( و در 
غیاب آقای علیرضا قاسمی )نماینده دهیاری روستای حسن آباد رئیس هیئت مدیره(، 
آقای سید حامد موسوی ونهری )نماینده دهیاری روستای مزرعچه نائب رئیس هیئت 
مدیره( حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای آقای جواد باقری )مدیر عامل( و 
 با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه 
)257582(

آگهی تغييرات فرهنگی ادبی اهل قلم اصفهان موسسه 
غير تجاری به شماره ثبت 2396 و شناسه ملی 

 10860226664
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/20 و نامه شماره 
13/1/97/2592 مورخ 1397/03/29 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا کاکائی به 
شماره ملی1286921899 بســمت مدیرعامل و مرتضی میرزائی به 
شــماره ملی 1291067337 بســمت رئیس هیئت مدیره واسماعیل 
رفاهی پیکانی به شماره ملی 1289466173 بسمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای 
.مدیرعامل همراه با مهر موسســه معتبر میباشد اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان 
)262615(

آگهی تغييرات شرکت دهياريهای بخش مرکزی مبارکه 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 1567 و شناسه ملی 

 14001923790
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/11 و به استناد نامه 
شــماره 14560 مورخ 1396/07/03 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مبارکه : علیرضا قاسمی ســورچه باالیی )نماینده دهیاری 
روستای حســن آباد تنگ بیدکان(به شــماره ملی5418689932 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحامد موسوی ونهری )نماینده دهیاری 
روستای مزرعچه ( به شــماره ملی1289186871 نایب رئیس هیئت 
مدیره و علیرضا الوی )نماینده دهیاری روستای قلعه سفید( به شماره 
ملی5419658895 به سمت منشی هیئت مدیره - جواد باقری کدملی 
1171248751 )خارج از اعضای هیئت مدیره(به سمت مدیر عامل برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند . کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضای جــواد باقری )مدیر عامل ( و علیرضا 
 قاســمی ســورچه باالیی )نماینده دهیاری روستای حســن آباد تنگ

 بیدکان (  )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب علیرضا 
قاسمی سورچه باالیی )نماینده دهیاری روستای حسن آباد تنگ بیدکان ( 
)رئیس هیئت مدیره( سیدحامد موسوی ونهری )نماینده دهیاری روستای 
مزرعچه ( )نائب رئیس هیئت مدیره(حق امضا خواهد داشــت و اوراق 
عادی با امضای جواد باقری ) مدیر عامل ( و مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مبارکه 
)257581( 

آگهی تغييرات شرکت اتحاديه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف 
فرهنگيان استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 7878 و شناسه 

ملی 10260289825 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/14 و به استناد نامه شماره 
شماره 1418 مورخ 1397/1/23 اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  
محل شرکت در استان اصفهان - شهرســتان اصفهان - بخش مرکزی - دهستان قهاب 
جنوبی - روســتا میدان مرکزی میوه وتر-میدان مرکزی میوه وتربار-خیابان جی-خیابان 
تاالر-پالک 0-طبقه همکف-واحد0 کدپستی 8165139976 تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)257579(

آگهی تغييرات شرکت بنا بتن چناران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 47371 و شناسه ملی 

10260654706
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : جواد ســلیمیان1170460526 بعنوان رئیس هیات 
مدیره ، محمد ســلیمیان 1160216193بعنوان نائب رئیس هیات 
مدیره، ســعید ســلیمیان1160146004 بعنوان عضو هیات مدیره 
ومدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر اســت. ضمنًا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)257580(

فرماندار دهاقان خبرداد:
اختصاص اعتبار یکصد میلیارد 
ریالی برای اشتغال روستاییان

فرماندار شهرستان دهاقان در جمع  دهاقان
اعضای شورای اسالمی شهر و روستا و شورای عشایر 
این شهرستان، اظهار کرد: دهاقان در جذب اعتبارات 
اشتغال زایی در بین ۲۴ شهرستان استان اصفهان با 
شاخص یکصد و ۲۸ درصدی رتبه برتر را کسب کرده 
که این دستاورد نتیجه تالش بی وقفه مسئوالن بوده 
اســت.علی اصغر قاســمیان با تاکید بر لزوم توسعه 
اشتغال نو و حفظ فرصت های اشتغال، تصریح کرد: از 
مبلغ یکصد میلیارد ریالی توسعه اشتغال روستاییان 
شهرستان، تا کنون ۵۰ درصد آن جذب و در اختیار 
متقاضیان قرار داده شده و چهار بانک عامل نیز در این 
زمینه همکاری نســبتا خوبی داشــته اند.فرماندار 
شهرســتان دهاقان با توجه به مانع تراشی برخی از 
رؤسای بانک ها در زمینه وثیقه و ضامن، خاطرنشان 
کرد: اگر یکی از مسئوالن بانکی بی جهت مانع تراشی 
کند و با متقاضیان برخورد مناسب نداشته باشد، حق 

حضور در جلسات فرمانداری را ندارد.

شهردار نطنز خبر داد:
ساخت کارخانه پسماند مشترک 

بین نطنز و اردستان
شهردار نطنز گفت: کارخانه مشترک  نطنز
پسماند، به صورت مشترک بین شهرستان های نطنز 
و اردستان احداث می شود.علی پیراینده افزود: این 
کارخانه با مشارکت شــهرداری های نطنز، بادرود، 
خالدآبــاد و طــرق رود در شهرســتان نطنــز و 
شهرداری های اردستان، زواره و مهاباد در شهرستان 
اردســتان و همچنین تعاونــی دهیاری های این دو 
شهرستان ساخته خواهد شد.شهردار نطنز گفت: این 
پروژه فعال در حال مطالعات و مکان یابی بین این دو 
شهرستان است و بعد از تعیین چند نقطه مناسب و 
اســتعالم از محیط زیســت و آب منطقه ای و منابع 
طبیعی و نهادهای مرتبط، مکان مورد نظر مشخص 
خواهد شد و این نکته را هم مد نظر داریم که از لحاظ 
صرفه اقتصادی فاصله کارخانه پســماند تا هر شهر 

نباید بیش از ۵۰ کیلومتر باشد.

اخبار

شناسایی انبار احتکار  لوازم خانگی در شهر درچه

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

در قالب مطالعات مصوب ستاد 
بازآفرینی شهری پایدار؛

برگزاری نشست هم اندیشی 
مسئوالن و مدیران فالورجان

به گزارش روابــط عمومی  فالورجان
شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، روز 
دوشــنبه با حضور شــهردار، ریاست شورای 
اســالمی شــهر فالورجان و دیگــر مدیران و 

مسئوالن ادارات  این شهرستان جلسه ای در 
راستای اجرای مفاد ماده ۵9 قانون برنامه ششم 
توســعه کشــور با موضوع ضــرورت احیای 
بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی، توانمند سازی 
و باز آفرینی محالت در قالب مطالعات مصوب 
ســتاد بازآفرینی شــهری پایدار )تهیه برنامه 
جامع اقدام مشترک( در سالن اجالس شورای 

اسالمی شهر برگزار شد. 

 شناسایی انبار احتکار
 لوازم خانگی در شهر درچه

انبار لوازم خانگی به ارزش  خمینی شهر 

هفت میلیارد ریال توسط نیروهای سپاه ناحیه 
مقاومت بسیج شــهر درچه از توابع شهرستان 
خمینی شهر کشف شد.محسن براتی با اشاره به 
کشــف انبار نگهداری غیرمجاز لوازم خانگی 
اظهار کرد: در راســتای ماموریــت و فرهنگ 
خدمت رسانی بسیج به مردم و با اعالم گزارشی 
مبنی بر نگهداری غیرمجاز لــوازم خانگی در 
انباری در شــهر درچه، ســربازان گمنام امام 
زمان)عج(  ناحیه مقاومت بسیج وارد عملیات 
شدند.وی تصریح کرد: سربازان گمنام در ناحیه 
مقاومت بسیج درچه تعداد زیادی از انواع لوازم 
خانگــی از جملــه یخچــال فریزر، ماشــین 
لباسشویی، اجاق گاز و... که به صورت غیرمجاز 
نگهداری می شــدند در انبار  شناسایی کردند.

مســئول روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج 
درچه تاکید کرد: ارزش این لوازم خانگی هفت 
میلیارد ریال است که در این خصوص پرونده 

تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.

با پیروزی انقالب اسالمی و با هدف برخورداری تمام 
آحاد جامعه ایرانی از آموزش همگانی، نهضت سواد 
آموزی به دستور مستقیم رهبر کبیر انقالب در سال 
13۵۸  آغاز به کار کرد. این نهضت که در راستای 
باسواد کردن خیل عظیم بی سوادان کشور تشکیل 
شد، توانست در مدت نزدیک به چهل سال فعالیت 
خود، منشأ خدمات ارزنده ای شود. به گونه ای که 
بررسی آمار به دست آمده نشــان می دهد میزان 
بی سوادی درکشــور به کمتر از چنددرصد رسیده 
است.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ،7 دی ماه سال گذشته همزمان با مراسم 
روز بزرگداشت نهضت سواد آموزی با اشاره به این 
که اســتان اصفهان کارنامه درخشــانی در فرآیند 
با ســوادی دارد، گفت: به زودی مقدمات برگزاری 
جشن باسوادی در اســتان فراهم می شود.به گفته 
وی، آمار بی سوادان ســنین 1۰ تا ۴9 سال استان 

اصفهان 1۰3 هزار نفر اعالم شده است. 
در این میان شهرســتان آران و بیــدگل کارنامه 
موفق تری از خود به جای گذاشته و توانسته گام های 
بهتری در زمینه از بین بردن بی سوادی بردارد، به 
طوری که این شهرســتان  رتبه نخست در جذب 
بی سوادان در استان را به خود اختصاص داده است.

در همیــن زمینه مســئول نهضت ســوادآموزی 
آران و بیدگل با اشــاره به ســهمیه امسال نهضت 

سوادآموزی آران و بیدگل 
برای آموزش 1۲7 نفر از 
کم سوادان و بی سوادان 
شهرستان اظهار داشت: با 
همکاری سایر ارگان های 
مربوطه این آمار به حدود 
1۴۰ نفر رسیده و موجب 

شــده آران و بیدگل در جذب بی سوادان، رتبه اول 
استان اصفهان را به خود اختصاص دهد.

طاهره غفورزاده در ادامه از افزایش 3۰۰ درصدی 

جذب افراد بی ســواد در 
کالس های ســوادآموزی 
در  باســوادی  بــرای 
چهار ســال اخیــر خبر 
نهضــت  داد.مســئول 
سوادآموزی آران و بیدگل 
اظهار داشت: در سال های 
9۰ تا 9۲ در مجموع تنها 1۰7 نفر جذب کالس های 
سوادآموزی در دو دوره سوادآموزی عمومی و انتقال 
شده بودند که این آمار در سه ســال اخیر افزایش 

3۰۰ درصدی داشته است. وی تاکید کرد: از سال 
93 تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از بی سوادان و کم سوادان 
شهرســتان از طرق مختلف ترغیبی و تشویقی در 
دوره مختلف نهضت ســوادآموزی شرکت کرده و 
گواهینامه پایان دوره دریافــت کرده اند.غفورزاده 
همچنین از افزایــش 17۴ درصدی تعداد آموزش 
دهندگان و 313 درصدی تعــداد قبولی های افراد 
شرکت کننده در آزمون های نهضت سواد آموزی 
در ســال های اخیر خبر داد و تصریح کرد: این آمار 
در ســال های 9۰ تا 9۲ به ترتیب ۲7 و ۸۶ درصد 
بوده اســت.وی با اشــاره به اینکه از سال گذشته 
برای نخستین بار طرح باســوادی اتباع در دستور 
کار نهضت ســوادآموزی آران و بیدگل قرار گرفته 
اســت، تصریح کرد: از سال گذشــته تاکنون بیش 
از 1۰۰ نفر از اتباع تحــت آموزش های نهضت قرار 
گرفته اند.مسئول نهضت سوادآموزی آران و بیدگل 
با اشاره به این که یکی از شاخصه های مقایسه ملت ها 
سواد اســت، اظهار کرد: بســیاری از شاخصه های 
مقایسه ای از شاخص سطح ســواد افراد آن جامعه 
نشأت می گیرد و از این رو مهم است که هر کشوری 
تا چه حد به این بحث اهمیت دهد.گفتنی اســت 
از سال 137۸ )اســتقالل نهضت سوادآموزی آران 
و بیدگل از کاشــان( بیش از هفت هزار و 3۰۰ نفر 
از بی سوادان و کم سوادان در آران و بیدگل باسواد 
شده اند و هم اکنون درصد باسوادی در آران و بیدگل 

بیش از 9۶ درصد است.

رتبه نخست آران و بیدگل در جذب بی سوادان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان در نشست  لنجان
مجمع بسیج این شهرستان اظهار کرد: تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی 
از سوی بنیانگذار جمهوری اسالمی امام خمینی)ره( ابتکاری بود 
 که شــاید در آن زمان کمتر کســی به اهمیت این فرمان مهم 

پی برده بود.
حجت ا... صفرپور با بیان اینکه امروز بسیج نقش تاثیرگذاری در 
صحنه های مختلف دارد، افزود: از زمان شکل گیری بسیج تا امروز، 

این نهاد مقدس یکی از موثرترین عوامل انسانی، با توانمندی ها 
و ظرفیت های بی شمار در کشور بوده که در عرصه های مختلف 

همواره منشأ فعالیت ها و خدمات گوناگون بوده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان، تفکر بسیجی و عمل انقالبی 
را عامل موفقیت انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد:خوشبختانه 
بســیج در عرصه های ســازندگی، فرهنگی، امدادی، بهداشتی 
امنیتی و دفاعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... با توجه به عمق 

و گستره سازمانی در سراسر کشور و حضور در بین اقشار مختلف 
جامعه، کارآمدی خود را به شایستگی به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: آنچه امروز موجب ماندگاری دفاع مقدس شد و دنیا 
در برابر آن تعظیم و تحسین کرد، حضور پرشور مردمی در قالب 
بسیج و اســتقامت و پایداری و پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز 
دشمن و پیروی از فرهنگ شــهادت طلبی بود، بر همین اساس 
دشمن فکر جنگ نظامی را از لیست توطئه های خود خارج کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان تاکید کرد:
تفکر بسیجی و عمل انقالبی؛ عامل موفقیت انقالب اسالمی

  با بررسی کارنامه نهضت سواد آموزی در استان اصفهان مشخص شد؛  

 بسیاری از شاخصه های مقایسه ای 
از شاخص سطح سواد افراد 

آن جامعه نشأت می گیرد

فرزانه رحیمی 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2534 | October  10,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2534 | October  10,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2534 | چهارشنبه 18 مهر  1397 | 30 محرم 1440

توزیع نامتعادل امکانات  در بیمارستان های اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 علوم پزشکی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

 توزیع نامتعادل امکانات 
در بیمارستان های اصفهان

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: توزیع نامتعادل امکانات درمانی در سطح 
بیمارستان های استان اصفهان، مشکل اصلی 
ما در ارائه خدمات در این مراکز اســت.بهروز 
کلیدری با اعالم اینکه هم اکنون شاهد توزیع 
نامتعادل تخت های بیمارســتانی هســتیم، 
ادامه داد: از نظر استانداردهای جهانی شرایط 
خوبی در تعــداد تخت های بیمارســتانی به 
نســبت جمعیت فعلی نداریم به طوری که تا 
سال ۱۴۰۴ باید به ازای هر یک هزار نفر ۲.۶۸ 
درصد تخت بیمارستانی داشــته باشیم و این 
در حالی اســت که هم اکنون بــه ۱.۳ درصد 
می رســد.کلیدری با اظهار اینکه در اســتان 
اصفهان این نسبت ۱.۱ یا ۱.۱۵ درصد است و 
خیلی مطلوب نیست و با ورود بخش خصوصی 
و افزایش بار خدمات ســالمت به دوش بخش 
خصوصی احتمــال تغییر نســبت تخت های 
بیمارســتانی وجود دارد،  افــزود: امروز عالوه 
بر مشکل تخت بســتری و عدم توزیع مناسب 
امکانات بیمارستانی، با مشکل کمبود نیرو هم 
مواجه ایم و تا این سه رکن اصلی حل نشود به 
طور قطع در ارائه خدمات خوب و به موقع و با 

کیفیت به بیماران با مشکل روبه رو هستیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
سارقان بانک انصار کاشان 

دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: سارقان 
بانک انصار در محله اباذر شهرستان کاشان در 
کمتر از چهار ســاعت دســتگیر شدند.سردار 
مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: روز دوشنبه  
دو سارق، بانک انصار در محله اباذر شهرستان 
کاشان را مورد سرقت مســلحانه قرار دادند و 
حدود ۲۳ میلیون تومان ســرقت کردند.وی 
افزود: شناســایی سارقان در دســتور کار قرار 
گرفت، این افراد ساکن شهرستان کاشان بودند 
و در محورهای خروجی استان هم جوار سمنان 

و در گرمسار دستگیر شدند.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان:
امکان تغییر هزینه ویزای اربعین 

وجود دارد
مدیرکل حج و زیارت استان گفت: هزینه ویزای 
اربعین وابسته به هزینه دالر اســت و با توجه به 
نوســانات قیمت دالردر سیســتم بانکی، هزینه 
ویزا به همان نســبت تغییر خواهد کرد. غالمعلی 
زاهدی ادامــه داد: ویزای اربعین ابتــدا با قیمت 
۳۸۶ هزار تومان محاســبه  شــده بود ولی چون 
توافق بر اســاس قیمت ثانویه دالر در سیســتم 
بانکی بوده، در روزهــای اخیر به ۳7۲ هزار تومان 
رســیده اســت.وی با اشــاره به تغییرات هزینه 
ویــزای اربعین تصریح کــرد: مابه التفاوت هزینه 
اضافه ویزای زائران اربعین که تاکنون در ســامانه 
 ســماح نام نویســی کرده اند، برگردانده خواهد

 شد.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین استان:
67 موکب از اصفهان در ایام 

اربعین حسینی برپا می شود
سخنگوی ســتاد مرکزی اربعین استان اصفهان 
گفت: ۶7 موکــب از اصفهــان در مجموعه مرز و 
خاک عراق، پذیرای زائران حسینی در ایام اربعین 
هستند.محمدرضا قنبری با اشاره به نزدیک شدن 
مراسم اربعین حســینی اظهار داشت: تمهیدات 
الزم برای زائران کربالی معلی در ایام اربعین انجام 
شده است. وی با بیان اینکه ۱۵ کمیته و کارگروه 
ذیل ستاد مذکور تشکیل شده، گفت: در حوزه های 
مختلف فرهنگی، آموزشی، اطالع رسانی، انتظامی، 
امور کنســولی، کارگروه اعــزام، کارگروه کربال، 
کارگروه مرزی و... کارگروه هایی تشکیل شد که 
جلسات مســتمری در این باره برگزار شده است. 
قنبری ادامه داد: خروجی ســتاد و کارگروه های 
تابعه، تشکیل ۶7 موکب در مجموعه مرز و خاک 
عراق برای پذیرایی از زائران کربالی معلی در ایام 
اربعین بود.سخنگوی ستاد مرکزی اربعین افزود: 
از آنجایی که در نقط مرزی، افــراد در حال عبور 
 و مرور هستند، اســکان در نقاط مرزی ضروری 

نیست.

در روزهایی که همه از کسادی بازار و نبود مشتری 
می نالند، رســتوران داری شــاید از جمله معدود 
کسب و کارهایی باشد که همچنان رونق روزهای 
گذشته را دارد؛ هر چند در این بازار هم اصطالحا 
دست زیاد شده و رشــد قارچ گونه فروشگاه های 
طبخ و فروش غذا از اغذیه فروشی تا رستوران های 
ســنتی و مدرن را می توان د رهر محله و خیابانی 
مشاهده کرد؛ اما به رغم کم شــدن مشتریان این 
فروشگاه ها هنوز هم رفتن به رستوران یکی از اصلی 
ترین تفریحات مردم اســت؛ چرا که هر کس با هر 
مقدار بودجه مالی، می تواند غذایی خریداری کند 
از فالفل پنج هزار تومانی گرفتــه تا بره کباب صد 
هزار تومانی. اینجا می شود با هر بودجه ای در شهر 
شکم چرانی کرد. قیمت ها آنقدر متنوع و رستوران 
ها آنقدر زیاد است که اصال الزم نیست چندان هم 
در شهر پرسه بزنی، تقریبا در هر خیابانی چندین 
مدل رستوران و فست فودی با قیمت های مختلف 
مشغول به کار هســتند. فقط کافیست پول های 

جیبت را بشماری.
بازار داغ ساندویچ های الکچری

اخیرا رییس اتحادیه ســاندویچ و اغذیه فروشــان 
اصفهان گفته که از سال 9۴ تا کنون قیمت گذاری 
روی غذاها صورت نمی گیرد و قیمت ها به صورت 
رقابتی تعیین می شــود. این مســئله را می توان 
یکی از اصلی ترین دالیل هــرج و مرج قیمتی در 
مراکز فســت فود در سطح شــهر دانست؛ جایی 
که می تــوان یک همبرگر را از هفــت هزار تومان 
تا بیســت و پنج هزار تومان خریداری کرد؛ البته 
با طعم ها و شــکل های متفاوت، امــا تقریبا بدون 
نظارت و تنها بر اساس انتخاب مشتری. شاید یکی 
از اصلی ترین دالیل ایجــاد رقابت های تنگاتنگ 
میان اغذیه فروشان و بنرهای رنگارنگی که معموال 
قیمت ها را می شکنند، همین مورد باشد. در پایین 
شــهر برنده این بازار فروشــگاه هایی هستند که 

بتوانند خوشــمزه ترین غذا 
را با حجم بیشــتر و قیمت 
کمتر ارائــه دهند؛ اما قضیه 
در رســتوران های کم نور و 
مدرن باالی شهر درست بر 
عکس است)!( غذاها معموال 
با حجم کم اما بــا کیفیت و 
قیمت بســیار باال تری ارائه 

می شــود و البته در این مکان ها بازار ســلفی ها و 
عکس ها برای قرار گرفتن در شــبکه های مجازی 
داغ است. ســاندویچ های چهل هزار تومانی سوژه 

خوبی برای الیک گرفتن در فضای مجازی است.
بی کیفیت های پر طرفدار

ســال گذشــته مرکز آمار ایران اعالم کرد ۴7/7 
درصد مردم در ماه حداقل یک بار به رستوران می 
روند. این آمار شاید امسال اندکی فرق کرده باشد 
و آن اینکه مردم ترجیح می دهند غذای شان را در 

مکان هایــی  با قیمت 
ارزان تــر بخورند. این 
مسئله بیشتر متاثر از 
مشــکالت اقتصادی و 
کاهش قــدرت خرید 
مردم بــوده اســت . 
رویکرد خانــواده ها به 
ســمت غذاهای ارزان 
قیمت،  گواه این ادعاست. فالفل ها و ساندویچ های 
ارزان قیمت  از جمله پر طرفداران این روزهای بازار 
غذا هســتند؛ البته نباید از کباب های ارزان بدون 
دورچین به همراه برنج هــای بی کیفیت هم غافل 
شــد، در واقع آنچه نتیجه باال رفتن قیمت ها بوده 
است، حرکت مردم به سمت غذاهای مضر و توجه     
کمتر آنها نسبت به کیفیت مواد غذایی است. عالقه 
و تمایل قشر جوان به غذاهای آماده برای ایران به 
عنوان یک کشور جوان از سویی و گران بودن صرف 

غذا در یک رســتوران موجب شــده تا به اصطالح 
غذاهای خیابانی طرفداران زیادی داشــته باشند 
و عدم نظارت بر قیمت ها هم در چند ســال اخیر 
 موجب رواج فروش غذاهــای ارزان قیمت و البته

 بی کیفیت شده است.
قیمت ها همچنان می تازند

آنچه در میان این بازار پر از رقیب رســتوران داری 
و اغذیه فروشی به وفور به چشــم می آید، نوسان 
قیمت هاست. ســید مصطفی حســینی، رییس 
اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان معتقد 
است افزایش قیمت مواد اولیه، بازار رقابتی اغذیه 
فروشی ها وکمیت و کیفیت های متفاوت از جمله 
دالیل افزایــش ناگهانی قیمت ها طــی دو هفته 
اخیر اســت. وی همچنین معتقد اســت که علت 
افزایش تعرفه های اغذیه فروشی ها، افزایش قیمت 
مواد اولیه به وســیله کارخانه هاست.هنگامی که 
اغذیه فروشی ها با افزایش قیمت اولیه ای همچون 
سوسیس،کالباس،گوشــت ، رب گوجــه فرنگی ، 
روغن، نوشابه و... روبه رو می شــوند، ناچار به باال 
بردن قیمت هســتند. به طور مثال قیمت نوشابه 
۳۲۰۰تومان بوده که به ۴۵۰۰ تومان تغییر کرده 
که این بخشــی از تغییر ناگهانی قیمت ها توسط 
کارخانه هاســت.رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ 
فروشان اصفهان به تاثیر افزایش نرخ ارز روی تعرفه 
های اغذیه فروشی ها اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ 
ارز روی افزایش قیمت مواد اولیه فست فودها تاثیر 
گذاشته؛ اما متاسفانه کاهش نرخ ارز باعث کاهش 
قیمت آنها نشده اســت.علت آن هم این است که 
برخی از کارخانه ها به دنبال ســودجویی هستند 
وشاید به مرور زمان شــاهد تاثیر این کاهش نرخ 
ارز  روی مواد اولیه باشیم. این سخنان در حالی از 
ســوی رییس اتحادیه مطرح می شود که ولنگاری 
و گران فروشی در  رســتوران ها و فست فودهای 
لوکس بیداد می کند. در بسیاری از این مراکز حتی 
اقالمی مانند نوشابه و آب معدنی هم بسیار گران تر 

از قیمت مصرف کننده به فروش می رسد.

از غذاهای الکچری رستوران تا فالفل های خیابانی
  چند برداشت از پای ثابت تفریحات شهرنشینان؛  

 افزایش نرخ ارز روی افزایش قیمت 
مواد اولیه فست فودها تاثیر گذاشته؛ 

اما متاسفانه کاهش نرخ ارز باعث 
کاهش قیمت آنها نشده است

پریسا سعادت

حوادث

ابالغ دادخواست وضمائم
7/337 بدينوسيله به آقاي ابوطالب شهرياري گرايي فرزند اسماعيل فعاًل مجهول المكان 
ابالغ مي گرددكه خواهان آقاي ســبزعلي بابادي عكاشه فرزند گودرز به نشاني شهرضا 
شهرك اسالم آبادانتهاي خ امام خميني منزل شــخصي دادخواستي به خواسته الزام به 
انتقال سندسواري پژو به شماره 365 ل 86 ايران 73 به اين شورا تسليم  كه  بكالسه 97 
/ 595 ش6 ح  ثبت و وقت رسيدگي براي روز پنجشــنبه مورخ  15 / 9 / 97  ساعت 30 / 
9 صبح تعيين گرديده اينك حسب درخواســت خواهان و به تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م 
مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يك 
ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشويدواگربعداً 
 احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 263152 رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا )138 

كلمه، 1 كادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

7/338 بدينوســيله به آقاي فرهادقرباني عمله فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددكه 
خواهان محمدرضاحساميان فرزند عبدالحسين به نشاني شهرضا شهرك خرم خرم جاده 
راك سراميك فرعي 2 شركت كابيله شهرضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين 
شورا تسليم كه بكالسه 97 / 235 ش 3 ح  ثبت و وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
17 / 11 / 97 ســاعت 30 / 3 عصر تعيين گرديده اينك حســب درخواست خواهان و به 
تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا 
ازتاريخ انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي 
شهرضا حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 263165 عكاشــه رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف 

شماره سوم حقوقي شهرضا)127 كلمه، 1 كادر(
فقدان سند مالكيت

7/369 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت يك - هشــتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
قنات زيارتگاه 11 - اصلي بخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحــه 244 دفتر 31 - آب 
به نام ســيدعبداله هندي ثبت وسندصادروتســليم گرديده ســپس بموجب سند شماره 
82992 - 19 / 11 / 68 دفتريك شهرضا به اميدعلي جعفري زيارتگاهي انتقال گرديده 
اينك مســيب جعفري وكالتًا ازطرف ورثه نامبرده باارائه درخواست كتبي به شماره وارده 
970903741771401 - 8 / 7 / 97  بــه انضمام دوبرگ استشــهاديه محلي كه امضاء 
شهودآن ذيل شماره 756463 - 5 / 6 / 97 به گواهي دفتر 247 شهرضارسيده است مدعي 
است كه ســندمالكيت آن به علت جابجائي مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثني 
ســندمالكيت ملك فوق رانموده اند لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 
120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله 
نســبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشــد ازتاريخ انتشاراين آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به اين 
اداره تسليم ورســيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالكيت به ارائه كننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 
خواهدشد. م الف: 262793 موسوي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا )194 كلمه،2 

كادر(
ابالغ رای

7/339 در خصوص دادخواست آقای اصغر مهرآبادی آرانی فرزند رمضانعلی با وكالت آقای 
مصيب مرشدی آرانی به طرفيت آقای قاســم وفائی زرين آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
بيست و هفت ميليون و سيصد وچهل هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره 090690 
مورخ 90/2/14 عهده بانك ملی ايران به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه . با توجه به 
گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه و با توجه به وجود چك مستند دعوا در يد خواهان 
و امضای خوانده در ذيل چك و نظر به اينكه امضای مذكور از تعرض مصون مانده وخوانده 
نيز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نيافته و به نحو ديگری نيز دفاعی به عمل نياورده 
است.لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئين دادرسی مدنی ، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذكور به 
عنوان اصل خواسته و همچنين پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مذكور لغايت زمان اجرای حكم بر مبنای نرخ 
اعالمی تورم بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و 

ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم عمومی حقوقی اين شهرستان می 
باشد . م الف 263166  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

آران و بيدگل )260 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/341 شماره: 667/97 حل1 مرجع رسيدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 06:15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/08/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی حاجی هاشمی ، نام 
پدر: عليرضا ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مظاهر اسالمی ، نام پدر: اسحاق 
علی 2- نام و نام خانوادگی: محمد ميرزائی ، نام پدر:نعمت اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
طلب 35/000/000 ريال به همراه هزينه دادرســی و تاخير تاديه ، گردش كار: خواهان.

خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 255278 رئيس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر)190 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/342 شماره: 981/97 حل3 مرجع رسيدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 04:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/08/30 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: محمدعلی حاجی 
هاشمی ، نام پدر: عليرضا ، نشانی: خمينی شهر اسفريز پشت مدرسه داورپناه، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: ايرج هادی پور ، نام پدر: علی اصغر ، خواســته و بهای آن: 
مطالبه وجه چك بانك سپه به مبلغ 75/000/000 ريال ، داليل خواهان: رونوشت چك 
رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق 
نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذكور خالصه 
دادخواســت و مســتندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م الف: 255266 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی 

شهر)194 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633606322 ابالغنامــه:  شــماره   7 /343
9709983633600490 ، شماره بايگانی شعبه: 970497 ، تاريخ تنظيم: 1397/07/08 
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حامد ريائی ملكجهان فرزند ايرج 
،خواهان آقای داود حاج حيدری دادخواستی به طرفيت خوانده آقای حامد ربانی ملكجهان 
، به خواســته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709983633600490 شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمينی شهر ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1397/09/27 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :263661 محمود زمانيان نجف آبادی 
منشی شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمينی شهر )168 

كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

7/344 شماره: 1549/96 حل 12 مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی:1-سعيد 
گيالنی 2-عليرضا رحيمی ، نشانی: هردومجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له:نام و نام 
خانوادگی: سجاد خشتی ، نشانی: خمينی شــهر بلوار آزادگان ك ش خشتی 81، محكوم 
به:به موجب رای شــماره 531 تاريخ 97/03/23 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت 
تضامنی مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چك تا زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتی به صندوق دولت 
رای غيابی اســت. ماده34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
م الف: 263554 توازيانی قاضی شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمينی شهر 

)204 كلمه، 2 كادر(
مزایده

7/345 شــماره: 970857 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرســتان خمينی شهر در 
پرونده كالسه 970857 له حميدرضا مادری با وكالت آقای مجيد پرند عليه غالمحسين 
مادری به خواسته دستور فروش  ملك مشــاع به قرار يك باب مغازه شماره پالك ثبتی 
107/620 بخش 14 اصفهان به مساحت 40/32 مترمربع به لحاظ غيرقابل افرز بودن در 
نظر دارد ملك مورد اشــاره را كه هيئت كارشناس رسمی دادگستری 4/435/200/000 
ريال ارزيابی نموده و با مشــخصات دهانه 4/48 متر در يك طبقه و انشعابات آب و برق 
عمر ساختمان 30 سال كه طبق پروانه ســاختمان كاربری آن را مسكونی تجاری اعالم 
نموده و تا تاريخ 1398/03/25 قرارداد اجاره منعقد گرديده را از طريق مزايده به  فروش 
رساند لذا جلسه مزايده در تاريخ 1397/08/15 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای احكام 
مدنی دادگستری شهرستان خمينی شهر واقع در بلوار دانشجو برگزار می گردد. و طالبين 
می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی: خمينی شهر بلوار اميركبير جنب كوچه 117 
روبروی بنگاه اتومبيل جوهری پالك 84 كدپستی 8418859888 مراجعه و مورد مزايده 
را از نزديك بازديد نمايد. خريدار كسی است كه باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار 
می بايست ده درصد قيمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری واريز 
و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حساب اشاره شــده واريز نمايد و اصل فيش 
را به اجرا تحويل دهد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. شايان ذكر اســت اجرای احكام مدنی تكليفی بر تحويل مال 
به خريدار ندارد. م الف: 263519 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان خمينی 

شهر)263 كلمه، 3 كادر(
اخطار اجرایی

7/346 شماره: 151/97 حل 3 مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی:امين غالمی 
، نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: اسماعيل خوش 
اخالق  ، نام پدر: محمد ، نشانی: خمينی شهر ترمينال حمل و نقل باربری اهورا بار سپاهان، 
محكوم به:به موجب رای شماره 654 تاريخ 97/04/25 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ 
دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك ها لغايت زمان اجرای حكم 
و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است تاريخ چك ها )96/10/3( )96/11/3( 
)96/9/30( )96/7/30(. ماده34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
م الف: 263480 مصطفی زيبايی فر قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف خمينی 

شهر )207 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

7/347 كالسه پرونده:97/928 ،شماره دادنامه:1613 -97/06/13 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
4 شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: محمود نقدی فرزند محمدعلی با وكالت 
پريسا غياثی ، به نشانی: خمينی شهر خ شريعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه دوم ؛ خواندگان: 
1-كوروش رمضانی مشــهدی فرزند خدارحم 2-بهرام رمضانی نشانی: هردو مجهول 
المكان، خواســته: مطالبه وجه چك گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و جری تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 

در خصوص دعوی آقای محمود نقدی فرزند محمدعلی با وكالت خانم پريســا غياثی به 
طرفيت آقايان 1-كوروش رمضانی مشهدی فرزند خدارحم 2-بهرام رمضانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شــماره 12-9603/651617 
مورخ 97/4/9 عهده بانك ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به 
مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/06/21 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان 
و با عنايت به نظريه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دين 
و با توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و 
مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/925/000 ريال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 
لغايت استهالك كامل دين بر مبنای شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجديدنظر در محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشــد. م الف: 263373 عليرضا ايزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )380 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

7/348 كالسه پرونده:128/97 ،شماره دادنامه:782 -97/05/04 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
11 شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: مهدی ابراهيمی ، نشانی: خمينی شهر 
بلوار  جمهوری خ ش يزدانی كوچه مخابرات شهيد مطهری پ38 ؛ خوانده: خسرو واثقی 
، نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه حواله با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقديمی آقای مهدی ابراهيميان به طرفيت آقای خســرو واثقی به خواسته تقاضای مبلغ 
140/000/000 ريال وجه نقد بابت يك فقره چك به شــماره 783373 مورخ 96/8/30 
به حساب جاری 1656800137712 بنام خسرو واثقی عهده بانك سپه و مطالبه هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه با بررســی مجموع اوراق و محتويات پرونده دادخواست 
تقديمی مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با 
وصف ابالغ قانونی جهت ايراد هرگونه دفاعيات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب 
بقای دين و اينكه خوانده دليلی در جهت پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا شورا خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به اســتناد به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی و 310 
تا 311 قانون تجارت و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت 2790000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رســيد لغايت اجرای حكم كه در زمان اجرا بر اساس شاخص نرخ تورم 
اعالمی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران  محاسبه می گردد در حق خواهان محكوم 
می نمايد. و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی 
حقوقی خمينی شهر می باشــد. م الف: 263289  يداله زمانی قاضی شعبه يازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )323 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود  اختصاصی 

7/356  شماره نامه: 139785602032000535-1397/7/12 نظر با اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكدرب باغ معروف به باغ محله باال پالك شماره 1315 واقع در مهاباد 51 اصلی 
گرمسير اردستان بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای احمد 
كالنی فرزند مرحوم علی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است،  اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/8/12 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز 
و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

 م الف :265033 اداره ثبت اسناد و ا مالك اردستان  )149 كلمه، 1 كادر(
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عملکرد »امباپه« استثنایی است
امباپه 19 ساله، با پاری سن ژرمن نمایش های 
فوق العاده ای داشــته و 
در آخریــن بــازی 
اش نیــز مقابــل 
لیــون، 4 گل در 
13 دقیقه به ثمر 
رســاند. او کــه در 
سن 19 ســالگی، دو 
قهرمانی لیگ فرانســه و یک 
قهرمانی جام جهانی را کسب کرده، به عنوان 
کاندیدای آینده توپ طال شناخته می شود. در 
این زمینه  دشان، سرمربی پاری سن ژرمن نیز 
به تمجید از او پرداخته:»کیلیان، استثنایی کار 
کرده است. عملکرد او در این سن پایین عادی 
نیســت. نمی توان او را در هیچ دسته ای قرار 
داد. بازیکنی مثل او به نــدرت ظهور می کند. 
خیلی خوشــحالم که او فرانسوی است و برای 
ما بازی می کند. او هیچگاه کار آســان انجام 
نمی دهد ولی همیشه ســریع یاد می گیرد. در 
بازی مقابل لیون، تایید کرد کــه چه توانایی 
 دارد. او می داند که هنــوز می تواند بهتر و بهتر 

شود«. 

افت »صالح« در گلزنی
محمد صالح، مهاجم مصــری لیورپول فصل 
گذشته ستاره تیمش بود 
و باعث شد قرمزهای 
آنفیلد بــه فینال 
لیگ قهرمانان نیز 
راه یابند.»صالح« 
مزد آقای گلی در 
لیگ برتر را با انتخاب 
به عنوان بهتریــن بازیکن 
فصل دریافت کرد ولی نکته نگران کننده این 
که او در این فصل شروع خوبی نداشته و در این 
فصل تاکنون فقط سه گل به ثمر رسانده است. 
او در بازی حساس تیمش برابر منچسترسیتی 
هم یــک موقعیت خــوب گلزنی را از دســت 
داد تا نگرانی هــا درباره وضعیــت او بیش از 
قبل شــود.صالح،  بعد از مصدومیت در فینال 
لیگ قهرمانان و حضــور در جام جهانی، هنوز 
نتوانسته فرم خوب گذشــته اش را به دست 
بیاورد؛ البته »یورگن کلوپ« بارها تاکید کرده 

از وضعیت مهاجم تیمش راضی است .

انتقاد دوباره مارادونا از 
فدراسیون فوتبال آرژانتین

دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین بار دیگر 
به انتقاد از فدراســیون 
فوتبــال آرژانتین 
پرداخت و گفت : 
ما می خواستیم در 
فدراسیون فوتبال 
تغییراتــی را ایجاد 
کنیم و به همین دلیل 
کالدیو تابیا را به عنوان رییس جدید فدراسیون 
انتخاب کردیم.»تابیا« قبل از این که به عنوان 
رییس فدراســیون فوتبال انتخاب شود با من 
تماس گرفت و درخواست کمک کرد. من هم 
با درخواست او موافقت کردم. مارادونا در ادامه  
اضافه کرد:  من و تابیا درباره مســائل زیادی 
با هم گفت وگو کردیــم. او تغییراتی در ذهن 
داشت و برنامه های او مثبت بودند؛ اما بعد از این 
که به عنوان رییس فدراسیون فوتبال انتخاب 
شد همه چیز را فراموش کرد. او نه دیگر با من 
تماسی می گیرد و نه ارتباطی با یکدیگر داریم.

 »بنزما« ال کالسیکو را
 از دست می دهد؟

مهاجم رئال مادرید ممکن است به علت آسیب 
دیدگی، دیدار تیمش برابر 
بارســلونا را از دست 
بدهد.باشگاه رئال 
مادرید در صفحه 
خود بــه وضعیت 
کریم  جســمانی 
بنزمــا پرداخت. پس 
از انجام تست های پزشکی 
مشخص شــد او از پای راســت دچار آسیب 
دیدگی شده اســت.به گفته دکتر گونسالس، 
این مهاجم فرانسوی دو تا سه هفته از میادین 
دور خواهد بود. بر این اســاس بازیکن مادرید 
برابر لوانته حضور نخواهد داشت و به احتمال 
فراوان مقابل ویکتوریا پلژن در لیگ قهرمانان 
اروپا بــازی نمی کند.باید دیــد روند بهبودی 
بنزما چگونه پیش مــی رود و آیا او می تواند در 
ال کالسیکو ۲۸ اکتبر حاضر باشد یا نه. در هر 
صورت »یولن لوپتگی« از مهاجم فرانســوی 
می توانــد در دیدار برابر وایادولیــد که نوامبر 

برگزار خواهد شد، بهره ببرد.

15 میلیارد هزینه تعمیر آزادی بر عهده پرسپولیس!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 »پیکان« حریف تدارکاتی 
سپاهان در تعطیالت لیگ برتر

سپاهانی ها که شــرایط خوبی در لیگ برتر دارند، 
قصد دارند برای کســب آمادگی بیشتر یک دیدار 
تدارکاتی برگزار کنند. تیــم فوتبال پیکان حریف 
سپاهان در این دیدار دوستانه است و بازی دو تیم 
از ســاعت 17 روز جمعه ۲0 مهرماه و در ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان برگزار می شود.
شــاگردان امیر قلعه نویی که در جدول رده بندی 
لیــگ برتر بــا 16 امتیــاز در یک قدمــی پدیده 
صدرنشین قرار دارند، در مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی نیز موفق به شکست نساجی مازندران 
در ضربات پنالتی شــدند و به جمع ۸ تیم برتر این 
مســابقات صعود کردند تا خود را به عنوان یکی از 
جدی ترین مدعیان قهرمانی معرفی کنند.گفتنی 
اســت، رقابت های لیگ برتر فوتبال باشــگاه های 
کشــور روز جمعــه ۲7 مهرمــاه و بــا برگزاری 
 هفته نهم این مســابقات از ســر گرفته می شود و
 ســپاهان در این هفته میزبان نســاجی مازندران 

است.

قابل توجه »فتحی«؛ 
خریدها روی نیمکت!

سید رضا افتخاری پیش از ترک استقالل، بازیکنانی 
از جمله علی کریمــی، روح ا... باقــری، آقاخان و 
تیموری را جذب کــرد که دوتــای اول این روزها 
در ترکیب اســتقالل هســتند و دو تای بعدی هم 
 که اصال کســی نمی داند چرا با مصدومیت جذب 

شده اند؟!
 مدیریت جدید اســتقالل به ایــن خریدها انتقاد 
داشــت و مصاحبه هایی علیه افتخاری صورت داد 
که بجا بود ولــی اگر به ترکیب اســتقالل در بازی 
با نفت مســجد ســلیمان نگاه کنید حتی یکی از 
خریدهــای دوره مدیریت فتحی هــم در ترکیب 
نبود. طــارق، نویمایر، گرو و تبریــزی، 4 بازیکنی 
هستند که در دوره مدیریت او جذب شدند و مقابل 
 نفت اصال بازی نکردند تا مشخص شود خریدهای

  آبی هــا در دوره فتحــی هــم تــا اینجــا خوب 
نبوده است.

گاف اصلی قرارداد ترابی؛ 
اصال سرباز نیست

فدراســیون فوتبال در حالــی رای پرونده مهدی 
ترابی و تراکتورسازی را اعالم کرد که طبق آن تیم 
تبریزی بازنده بود، البته در پایان تاکید شده بود این 
رای قطعی نیست ولی یک منبع آگاه در فدراسیون 
فوتبال گفت: »رای را باید قطعی فرض کرد چراکه 
باشگاه تراکتورسازی قرارداد غیر حرفه ای با ترابی 
امضا کرده و در صورت اعتراض به اســتیناف هم 

دوباره بازنده خواهد بود.«
 این فرد آگاه در فدراســیون فوتبال تنها به گفتن 
این موضوع بسنده کرد که قرارداد تراکتورسازی و 
ترابی کامال غیراصولی و مبتدیانه بوده و ایراد های 
زیادی داشته به همین خاطر به نفع آن بازیکن تمام 
شده است. مهم ترین نکته یا سوتی قرارداد این بوده 
که در قرارداد ذکر شده او سرباز است در حالی که 
این بازیکن سرباز نیست و همین حاال برای سایپا 

بازی می کند.

در حاشیه

در بازی های پارآسیایی 2018 جاکارتا 
صورت گرفت؛

 نقره ۲۰۰ متر 
 بر گردن ملی پوش اصفهانی

دونده اصفهانی تیم ملی دوومیدانی کشــورمان 
در رقابت های پارآسیایی جاکارتا، به مدال نقره 
رسید.داوود علی قاســمی، ملی پوش اصفهانی 
کشــورمان هم  در مــاده ۲00 متر رشــته دو 
ومیدانی با کســب مدال برنز اولین مدال کاروان 
 اصفهانی هــا در این دوره از بازی هــا به نام خود

 ثبت کرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

باشگاه استقالل از تیم ملی 
برگشــت قراردادش را تمدید 
می کنــد، حســینی رســما 

عذرخواهی کرد

ســرمربی تیم هندبال آقایان ذوب آهن در مورد شرایط هندبال 
ذوب آهن برای حضور در لیگ برتر امسال، اظهار کرد: از روز شنبه، 
هفتم مهرماه تمرینات مان را شروع کردیم، البته مسابقات از همین 
هفته شروع می شود؛ اما با توجه به اینکه تیم مان را دیر بستیم بازی 
نخست  مقابل تیم نجف آباد را با تاخیر انجام می دهیم و از هفته دوم 
بازی ها، وارد میدان می شویم.کیوان صادقی ادامه داد: ترکیب تیم 

از هندبالیست های جوان اصفهان تشــکیل شده و در حال حاضر 
تصمیمی برای جذب بازیکن جدید و غیربومی نداریم. با بودجه ای 
که در اختیار داریم کسب قهرمانی سخت است؛ اما امیدوار هستم با 
بازیکنانی که در اختیار داریم بتوانیم خوب بدرخشیم. باشگاه ذوب 
آهن پس از چند سال دوری از صحنه رقابت های لیگ برتر، امسال 
مجددا از هندبال حمایت کرده و امیدوارم آینده خوبی داشته باشیم.

ســرمربی تیم هندبال آقایان ذوب آهن تصریح کرد: هنوز با هیچ 
بازیکنی قرارداد نبسته ایم و پس از این که بازیکنان مورد نظرمان را 
مشخص کردیم برای بستن قرارداد آنها با باشگاه اقدام می کنیم که 
فکر می کنم تا پایان همین هفته این موضوع نهایی شود. کادر فنی 
تیم هم تا کنون تکمیل نشده و طی یک یا دو روز آینده نفرات فنی 

مشخص می شوند.

سرمربی تیم هندبال آقایان ذوب آهن:
بودجه کم و قهرمانی سخت است

در شرایطی که مرداد ماه سال جاری، مدیر 
ورزشگاه نقش جهان اعالم کرد که با خنک 
شــدن هوای اصفهان وضعیــت چمن این 
ورزشگاه بهتر می شــود ولی با این وجود، 
هنوز چمن این ورزشگاه که قرار بود به یکی 
از استانداردهای اســتادیوم های ورزشی 
ایران تبدیل شــود کیفیت مناسب برگزاری 
دیدارهای لیگ برتر را به دست نیاورده است. 
با افتتاح ورزشــگاه نقش جهان، کیفیت چمن آن 
بیش از هر چیزی به چشم می خورد به گونه ای که 
حضور در ورزشگاه تازه ساز نقش جهان و بازی روی 
چمن این ورزشــگاه برای همه تیم ها جذاب بود و 
چمن این ورزشگاه از نقاط قوتی بود که سرمربیان 
تیم های مختلف به آن اشــاره می کردند و در یک 
مورد تنها مهدی تارتار، سرمربی تیم پارس جنوبی 
جم گفته بود که این چمن حتی از استادیوم آزادی 
هم بهتر است! اما دیری نپایید که دمای هوای باال در 
سطح چمن، خاک نسبتا  شور منطقه و کمبود آب 
شیرین برای آبیاری سبب شد تا چمن زیبای نقش 
جهان از کیفیت مورد انتظار فاصله بگیرد و برگزاری 
دیدار در این ورزشــگاه با مشکالتی همراه شود.در 
همین راستا باشگاه سپاهان پیش از بازی این تیم 
در فصل جاری رقابت های لیگ با تیم تراکتورسازی 
در بیانیــه ای اعالم کرد با توجه به مشــکالتی که 

بــرای چمن ورزشــگاه 
نقش جهــان پیش آمده، 
این مشکالت باید هرچه 
ســریع تر رفــع شــود؛ 
بنابراین طی مشورت های 
انجام شده با کارشناسان 
مربوطه مقرر شد اقدامات 

اساسی  روی چمن انجام شــود و فعال دیداری در 
اســتادیوم نقش جهان برگزار نشــود تــا زودتر به 
شرایط ایده آل برسد.به دنبال اعالم این خبر برای 

بررسی مشــکالت چمن 
نقش جهان جلســه ای با 
حضور مسئوالن استانی و 
مسئوالن باشگاه سپاهان 
برای بررســی مشکالت 
نقش جهان برگزار شد که 
احمد سعیدبخش، معاون 
اجرای پروژه های شــرکت فوالد مبارکه و نماینده 
مدیرعامل این شــرکت در ورزشگاه نقش جهان در 
مورد شرایط نامناسب چمن ورزشگاه در گفت وگو با 

رسانه ها اظهار داشت: با بررسی شرایط چمن توسط 
باشگاه ســپاهان مشخص شــد پارچه ای که برای 
محافظت چمن از نور آفتاب روی آن کشیده می شده 
آن را دچار گرمازدگی کرده و چمــن قارچ گرفته 
اســت! وی ادامه داد: برای برطرف کردن مشــکل 
قارچ، چمن سم پاشی شــد و پارچه ای هم که روی 
آن کشیده می شد با استفاده از سیم بکسل به شکلی 
درآمد که با ارتفاع و فاصله از زمین روی چمن سایه 
بیندازد و با چمن تماس نداشته باشد ولی با وجود 
این اقدامات و عدم برگزاری مسابقه در این ورزشگاه 
باز هم تغییری در کیفیت چمن نقش جهان ایجاد 
نشد، به گونه ای که حتی نزدیک بود کیفیت بد این 
چمن به ضرر سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی تمام شود، جایی که »والدیمیر کومان« 
به هنگام زدن ضربه پنالتــی روی چمن لیز خورد. 
کنده  شــدن چمن با هر فشــار کوچکی برگزاری 
دیدارها در این ورزشــگاه را مشــکل کرده است و 
این مسئله کار را برای شاگردان قلعه نویی در بازی 
های خانگی ســخت می کند. از این رو مســئوالن 
باشگاه سپاهان باید فکر اساســی برای تعمیر این 
چمن بکنند؛ چرا که داســتان کیفیت چمن نقش 
 جهان و شــرایطی که برای بازیکنان ایجاد می کند 
کم کم وارد مراحل جدیدتری می شــود و با سرد 
شدن هوا هم شــرایط بهتری پیدا نکرده و اگر دیر 
بجنبند این وضعیت ممکن اســت به ضرر سپاهان 

در پایان فصل شود.

»نقش جهان« مانع از قهرمانی سپاهان نشود
   دردسر برای شاگردان ژنرال؛   

  عکس روز

نوزادی که ستاره پرسپولیس را به وجد آورد
 مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس، فرزند خود را دید.»گادوین منشا« که به دلیل فشردگی 
بازی های پرسپولیس موفق به دیدن دختر تازه متولد شده اش نشده بود، در سفری به ایتالیا 

ضمن دیدار با خانواده اش فرزند خود را نیز دید.این دومین فرزند منشاست.

 پارچه ای که برای محافظت 
چمن از نور آفتاب روی آن کشیده 
می شده آن را دچار گرمازدگی 
کرده و چمن قارچ گرفته است!

 سرمربی تیم ملی، مربی 
جدید دروازه بان ها ، کی روش 

یاد جوانی کرد

موافقت با پرداخت حقوق 
پروفسور با ارز دولتی، اعالم 

نرخ دالر برانکویی!

مدیرعامل ورزشگاه آزادی اعالم کرد:
15 میلیارد هزینه تعمیر آزادی بر عهده پرسپولیس!

با توجه به اینکه احتمال حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا زیاد است، مسئوالن کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با بازدید از امکانات ورزشگاه آزادی تهران ایرادهای این ورزشگاه را بررسی و یادآوری کردند تا 
مسئوالن در راستای رفع آن برآیند.از این رو با جلسات برگزار شده و طبق برآوردی که انجام دادند تعمیرات 
و رفع ایرادهای ورزشــگاه آزادی در حدود 15 میلیارد تومان هزینه دارد که باید در اسرع وقت انجام شود. 
نیکوخصال، مدیر ورزشگاه آزادی در این باره گفت: »قانونا از آنجا که پرسپولیس میزبان است باید خودش 
هزینه های الزم در این زمینه را تامین کند؛ اما به هر حال این تیم هم یک تیم دولتی است. از طرفی رسیدگی 

به ایرادات مجموعه آزادی مسئله ای نیست که در بودجه سنواتی شرکت توسعه لحاظ شده باشد.« 

کمیته انضباطی استقالل پرکار می شود؛
بازگشت عجیب »همام« به فوتبال با پیراهن تیم عراقی!

طارق همام که به دلیل مصدومیت در دیدار دربی باید مدتی به استراحت می پرداخت و در اردوی اهواز استقالل و 
اردوی عربستان تیم ملی عراق حضور نداشت، به کشور خود سفر کرد و در جریان این سفر با حضور در دیدار دوستانه 
تیم فوتبال نیروی زمینی حاشیه ساز شد.این هافبک عراقی که به تازگی مصدومیت را پشت سر گذاشته، در این 
دیدار دوستانه و تدارکاتی در شرایطی شرکت کرد که باید روند درمانی خود را سپری می کرد. از سوی دیگر با توجه 
به احتمال مصدومیت در این بازی دوستانه، رفتار همام رفتاری غیر حرفه ای تلقی می شود زیرا باشگاه استقالل 
موافقتی با این موضوع نداشته هر چند هنوز مسئوالن باشگاه استقالل نسبت به این موضوع موضع گیری رسمی 

نداشته اند؛ اما شنیده ها حاکی از این است که همام در بازگشت به ایران به کمیته انضباطی فراخوانده خواهد شد .

تابستان امســال، هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان در بخش بانوان بســیار فعال بود؛ چراکه با یک 
برنامه ریزی دقیق کوهنوردان این بخش را به شرکت در برنامه های مختلف و متنوعی تشویق کرد که هم 
می توانستند صعودهای جدید را تجربه کنند و هم بر دانش علمی خود بیفزایند؛ برنامه هایی که در طول 
فصل گرما نیاز یک ورزشکار رشته کوهنوردی را به خوبی برآورده می کرد؛ برنامه های آموزشی، فرهنگی، 
عمومی و خاص که برای تدارک دیدن شان تالش زیادی صورت گرفت تا راه سخت موفقیت هموار شود.

بانوان کوهنورد نیز حضور پیدا کردند و نشان دادند روحیه ای به شادابی کوهستان و اراده ای به محکمی کوه 
دارند، آن ها مقاوم بودن را آموختند تا دنیا را در برابر بزرگی و استقامت شان به حیرت وادارند. نایب رییس 
بانوان هیئت کوهنوردی استان اصفهان اظهار کرد: برنامه های تابستانه ما در بخش بانوان شامل آموزشی، 
فرهنگی، عمومی و خاص می شد. زهرا مدرس افزود: برنامه های آموزشی مان بر اساس نیازسنجی بوده که 
توسط مسئول کمیته آموزش انجام گرفته است، به این صورت که ما از همه باشگاه ها تقویم شش ماهه 
یا یک ساله شان را می گیریم بعد بر اســاس برنامه ریزی که آنها داشته اند جاهای خالی که وجود دارد را 
پوشش می دهیم به عنوان مثال اگر بعضی برنامه ها را کم کار می کنند ما آن برنامه ها را اجرا می کنیم؛ این 
برنامه های آموزشی که تنظیم و اجرایی شده همچنان ادامه دارد و ما در شش ماهه دوم سال هم بر همین 
اساس برنامه ریزی خواهیم داشت، تقویم برنامه مان نیز تا چند وقت دیگر آماده می شود.نایب رییس بانوان 
هیئت کوهنوردی استان اصفهان عنوان کرد: الزم می دانم در مورد »درای تولینگ« نکته ای را بگویم؛ 
با توجه به اینکه شرکت کننده بانو در این رشته در رقابت های کشوری نداشتیم، با پیگیری های صورت 
گرفته و برنامه ریزی و هماهنگی هایی که از طرف هیئت انجام شد به بانوان مان در این رشته بسیار امیدوار 
شدیم، چون به چند بانویی که در این رشته فعالیت می کنند با توجه به برنامه تمرینی شان می توانیم این 

امید را داشته باشیم که در آینده نزدیک یک یا دو نفرشان را روی سکو ببینیم.   

نایب رییس بانوان هیئت کوهنوردی استان مطرح کرد:

»درای تولینگ« ورزش آینده دار بانوان کوهنورد اصفهان

رســانه های ترکیــه ای خبر دادنــد که از زمــان حضور 
 در ترکیه، مجید حســینی به بازیکن بــا ارزش تری تبدیل

 شده است. حسینی که در زمان حضورش با نظرات مثبت و منفی 
بسیاری از سوی هواداران ترابزون اسپور روبه رو شده بود، حاال 

جای خود در ترکیب اصلی تیم ترابزون را پیدا کرده و به ثبات 
قابل توجهی نیز رسیده اســت. طوفان دریای سیاه )ترابزون 
اسپور( با مجید حسینی در 5 بازی 13 امتیاز کسب کرده و رفته 
رفته به جمع مدعیان اضافه می شــود. مدافع جوان تیم ملی 
ایران، در زمان پیوستن به ترابزون اسپور 800 هزار دالر ارزش 
داشت؛ اما حاال به گفته رســانه های ترکیه ای از جمله »گازت 
دامگا« ارزشــی معادل 1/5میلیون دارد و جزو بازیکنان گران 

قیمت فوتبال ایران به حساب می آید.حسینی حمایت ایرانیان 
را هم پشت سرش احساس می کند؛ چه ایرانی هایی که در ترکیه 
حضور دارند و برای تماشای بازی اش به ورزشگاه می روند و چه 

ایرانی هایی که از داخل کشور او را حمایت می کنند.
 در ترکیه بسیاری از هواداران هر هفته راجع به امیری و حسینی 
اظهار نظر می کنند و از خرید این بازیکنان توسط مدیران راضی 

هستند.

از 800 هزار دالر تا 1/5میلیون دالر؛
»مجید حسینی« ارزشش را دو برابر کرد!

سمیه مصور
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کارخانه پسماند شهرداری به تکنولوژی های 
نوین مجهز می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری 
خبر داد:

راه اندازی ایستگاه تخصصی 
مقابله با حریق های شیمیایی

دبیر ســتاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: توافقنامــه ای برای اجــرای طرح 
مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر اصفهان 
با ســازمان پدافند غیر عامل کشــور و سازمان 
شهرداری های کشــور امضا و الیحه آن تقدیم 
شورای شهر اصفهان شده تا به محض تصویب 
آگهی مناقصه آن منتشر شود.احمدرضا مرادی با 
بیان اینکه که یکی از بندهای توافقنامه امضا شده 
شهرداری اصفهان با سازمان پدافند غیر عامل 
کشور و سازمان شــهرداری های کشور، تجهیز 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان به تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی 
است، گفت: هماهنگی الزم در این باره انجام شده 
تا در آینده ایستگاه تخصصی مقابله با حریق های 

شیمیایی در شهر اصفهان دایر شود.
دبیر ســتاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان 
ادامه داد: اطراف شــهر اصفهان مراکز صنعتی 
تولید مواد شیمیایی فعال و کریدور حمل و نقل 
مواد شیمیایی در حاشیه شهر اصفهان قرار دارد، 
از این رو می طلبد ایســتگاه تخصصی مقابله با 

حریق های شیمیایی در اصفهان احداث شود.

مدیر منطقه یک شهرداری: 
بافت متراکم مناطق، احداث 
پارکینگ را دشوار کرده است

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
هر واحــد تجاری یا خدماتی فعــال، موظف به 
در نظرگرفتن فضایی به عنوان پارکینگ برای 
مشــتریان و مراجعه کنندگان خود اســت، اما 
بافت متراکم مرکز شــهر تامین ایــن مهم را با 
مشکل مواجه کرده است.مهین شکرانی اظهار 
کرد: چنانچه در ناحیه ای از شهر پارک خودروها 
شکایت ساکنان و ســد معبر و شکایت ساکنان 
را دنبال داشته باشــد؛ پلیس با حضور در مکان 
مورد نظر و نصب عالئم ترافیکی برای روان سازی 
عبور و مرور تالش می کند.وی افزود: شهرداری 
نیز بر منطقه تحت مدیریت خود و نحوه پارک 
خودروها نظارت کرده و ســعی می کند مشکل 
ترافیکی را رفع دارد، اما چنانچه شغلی به عنوان 
حرفه مزاحم تلقی شود پلیس مسئله را به اماکن 
ارجاع می دهد تا پیگیری های الزم صورت گیرد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:
نیروهای انقالب ملزم به حضور در 

میدان محرومیت زدایی هستند
فرمانده ســپاه صاحــب الزمان )عج( در نشســت 
آیین افتتاحیه پروژه های محرومیت زدایی استان 
اصفهان اظهار داشت: سردار حزنی، فرمانده قرارگاه 
محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه بازدیدهای مختلفی 
از وضعیت محروم زدایی در استان دارند و این جلسه 
برای تبیین پروژه های مختلف جهادی استان است.

سردار غالمرضا ســلیمانی افزود: یکی از جلسات و 
نشست های خوبی که در مجموعه خدمت پاسداران 
وجود دارد، برنامه هایی با موضوع محرومیت زدایی 
است و برای ما بســیار زیباست.در تالش هستیم تا 
محرومیت مردم کاهش پیدا کند و از آنجایی که با 
محرومیت آشنا بوده ایم می دانیم که محرومیت برای 
افراد چه مشکالتی ایجاد می کند. وی خاطرنشان 
کرد: به همین دلیل برای ما بسیار شیرین است که 
در چنین شرایطی قرار بگیریم. رهبر معظم انقالب 
فرمودند اگر برای یک فرد عادی نافله ها مستحبات 
اســت برای یک پاســدار عمل انقالبی مستحبات 
آن بوده که یکی از برجسته ترین این عمل انقالبی 
محرومیت زدایی اســت، مسیر توســعه اقتصادی 
کشــور در شــرایطی بوده که بخش هایی از کشور 
در مناطق مختلف دچــار محرومیت های روزمره 
هستند. وی تصریح کرد: محرومیت هایی که اگر به 
صورت اورژانسی آنها را بررسی نکنیم شاید از روند 
زندگی قطع امید کنند. در شهر اصفهان حصه، ارزنان 
و دارک را داریم و در حال تهیه مستندسازی هستیم 
تا در این مسیر توجه بیشتری به این مناطق داشته 
باشیم، در این محالت برآوردی داشته ایم که 2800 
نفر در یکی از محالت 15 هزار نفری بی سواد وجود 
دارد.  سردار سلیمانی بیان کرد: مظاهر پیشرفت در 
برخی از این مناطق وجود ندارد که این مناطق در 
جوار شهر اصفهان است، در برآورد منطقه ارزنان و 
دارک نیز به همین شکل است، در مناطق روستایی 
 هم شرایط مشــخص اســت، نمی گویم در مرکز 
شــهر خانواده محروم نداریم؛ اما در اطراف شــهر 
مناطقی وجــود دارد که نیروهــای انقالبی را الزام 

می کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان از پایان یک فصل 
کاوش در تپه اشرف خبر داد و ادامه کاوش ها 
در این تپه باستانی را نیازمند تامین اعتبار 

الزم دانست.
قدمت 7000 ساله تپه اشرف یا کهن دژ که  دنیایی 
از شــگفتی را درخود جای داده است سبب شد تا 
از ســال ها پیش، کاوش در این تپه کــه در کناره 
شــمالی زاینده رود و در کنار پل شهرســتان قرار 
گرفته اســت، مورد توجه باســتان شناسان قرار 
گیرد تا بدیــن طریق تاریــخ گمشــده و راز آلود 
 اصفهان در این دوران هفت هزار ســاله شناسایی 

شود.
اهمیت بررسی این تپه که در واقع نام کتابخانه ای 
در دژی قدیمی به همین نام در شهر جی سپاهان 
یا اصفهان کنونی بوده، باعث شــد تا از سال های 
گذشــته تا کنون عملیات مختلف باستان شناسی 
روی آن صورت بگیرد؛ عملیــات هایی که هرکدام 
توانسته اند به شناسایی بخشی از این تاریخ هفت 
هزار ساله کمک کنند ولی این روز ها در حالی که 
فصل ششم کاوش در تپه اشرف به تازگی به پایان 
رسیده است با پایان یافتن بودجه، این عملیات ها 
متوقف شد تا سرنوشت ادامه کاوش ها در سایه ای 

از ابهام قرار گیرد. 
پایــان یافتن بودجــه طی عملیات های باســتان 

شناســی روی این تپه برای اولین بار نیســت که 
اتفاق می افتد و هر چند وقت یکباری معضل کمبود 
بودجه راز گشــایی از این تپه چند هزار ســاله را 
با مشــکل مواجه می کند، مشــکالتی که به گفته 
سرپرســت هیئت باســتان شناســایی تپه اشرف  

تهدیدی برای آن به شمار می رود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
استان اصفهان با بیان اینکه باید به این نکته توجه 
کرد که کاوش و باســتان شناســی نیازمند تامین 
اعتبار اســت، می گوید: اگر قرار باشد اهداف پروژه 
تپه باستانی اشرف یکجا انجام شود به چند میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
الهیاری ادامــه می دهــد: در حال حاضــر برای 
میراث فرهنگی مطالعات در باســتان شناســی و 
کاوش، بررســی علمی تحقیقاتــی در پروژه های 
باســتانی اهمیت بیشــتری دارد و خوشبختانه در 
فصل قبل کاوش تپه اشــرف بررســی های علمی 
 تحقیقاتی خوبی صورت گرفت و نتایج جدیدی نیز 

حاصل شد.
وی با بیان اینکه ما باید در سازمان میراث فرهنگی 
در استانی مثل اصفهان به اندازه بودجه گام برداریم، 
تصریح می کند: گاهی طرح برخــی از موضوعات 

نیازمند اطالعــات کاملی اســت، اینکــه میراث 
فرهنگی پــروژه ای را متوقف کند یــا نکند اصال 
چنین برخوردی نمی توان با پروژه های باســتانی 
داشت بلکه ما باید بر اســاس اولویت های باستانی 

حرکت کنیم.
مشــکل تامین اعتبار و مشخص نبودن زمان فصل 
بعــدی کاوش در این تپه تاریخی ســبب شــد تا 
راهکارهای برطرف کردن این مســئله از ســوی 
کارشناسان میراث فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد. 
سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف اصفهان 
در این رابطه می گوید:یک نکته مهم در ارتباط با تپه 
اشرف وجود دارد و آن اینکه در صورت تبدیل آن به 
»سایت موزه« بسیاری از مشکالت از جمله کمبود 

بودجه تخصیصی رفع می شود.
علیرضا جعفری زند ادامه می دهد: بدون تبدیل به 
سایت موزه، بودجه خاص برای تپه اشرف اختصاص 
نخواهد یافت بلکه همانند دیگر نقاط کشــور، یک 
بودجه کلی از سوی سازمان میراث فرهنگی برای 
بناهای تاریخی اختصاص پیــدا می کند و با توجه 
به اینکه اصفهان آثار تاریخی بسیار زیادی دارد که 
نیازمند مرمت های دوره ای هســتند طبیعی است 
که بودجه ای برای تپه اشرف باقی نمی ماند یا بسیار 

اندک است.
این در حالی است که در بسیاری از دیگر شهرهای 
کشــور شــاهد چنین موضوعی یعنی فراوانی آثار 
نیازمند مرمت نیستیم و مسئوالن میراث نیز بر این 

امر اذعان دارند.

سایت موزه، راهکار ادامه کاوش های تپه اشرف

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به 
قدمت ۳0 ساله کارخانه پسماند و ضرورت به روزرسانی تجهیزات 
این کارخانه اظهار کرد: فرســودگی تجهیزات کارخانه باعث شده 
مدیریت پسماند درست انجام نشــود؛ به همین منظور طراحی، 
ساخت و اصالح خطوط کارخانه به روزرســانی خواهد شد؛ طرح 
بهسازی کارخانه پسماند هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان نیاز 

دارد که در حال حاضر بخشــی از این هزینه تامین شده است و به 
زودی فراخوان این طرح اعالم می شود. 

علی دهنوی با بیان اینکه در کنار اصالح خطوط مدیریت پسماند 
نیم نگاهی به استفاده از تکنولوژی های نوین شده است، تصریح کرد: 
بدون شک با به کارگیری تکنولوژی های نوین با استانداردهای روز 
دنیا و کشور مطابق خواهیم بود. وی همچنین از خرید دستگاهی 

تحت عنوان سرند بالســتیک خبر داد و گفت: با به کارگیری این 
دستگاه اجسام سه بعدی مثل ظروف نوشابه، ظروف یکبار مصرف، 
کاغذ و مقوا از یکدیگر جدا می شوند. به طور قطع این تکنولوژی از 
به روزترین تکنولوژی های دنیا به شمار می رود که خوشبختانه در 
حال حاضر این طرح تامین اعتبار شــده و به زودی بهره برداری 

خواهد شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:
کارخانه پسماند شهرداری به تکنولوژی های نوین مجهز می شود

   وقتی کمبود بودجه، جست وجوی تاریخ اصفهان را متوقف می کند  

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
7/325 بر اساس تقاضای آقای محمد مطلبی فشارکی فرزند رضا مبنی بر حذف عبارت 
»به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از تمامت ششدانگ پالک 1312 فرعی از یک اصلی بخش 
18ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 366 دفتر 84 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق، مالکین بها ثمینه اعیانی مزبور خانمها منور قدیمی و ملــک ایروانی و فاطمه 
حامدیان همسران مرحوم غالمعلی ایروانی می باشــند. در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت و کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 
صفر ریال تعیین نموده است. متقاضی فوق الذکر اعالم داشــته از نشانی مالکین ثمنیه 
اعیانی مذکور و حیات یا ممات آنها اطالعی ندارد لــذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و ا مالک 
منطقه شــرق اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای پروین کوچه 105 بعد از بازار 
گیاهان داروئی مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یکمــاه در مراجع صالحه قضایی اقامه دعــوی و گواهی طرح دعوی را از 
مرجع قضائی مربوطه اخذ و به این اداره تســلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح 
دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« وفق مقررات از سند فوق الذکر حذف خواهد 
شد.  م الف:263504  شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان )223 

کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

7/327 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جسله مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970012 ج/2 له آقای عبدالعلی آزادی با وکالت خانم عادله ترک 
زاده و علیه آقای شهرام لنبانی مبنی بر مطالبه مبلغ 366210951 ریال بابت محکوم به 
و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/8/14 ساعت 8/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفی 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی اصفهان پل وحید باشگاه ورزشــی کوالن مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی دروجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام  بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیســت اموال مورد مزایده: عطف به ابالغ شماره 
152/11410/00 مورخ 97/4/20 کانون محترم کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان 
در رابطه با ارزیابی اموال منقول پرونده کالسه 970012 مطروحه در آن شعبه به درخواست 
خانم عادله شرکت زاده باســتحضار می رســاند با مطالعه پرونده و مدارکی حضوری با 
جنابعالی و یادداشت ابالغ شده با هماهنگی خواهان به محل نگهداری اموال مذکور واقع 
در اصفهان پل وحید باشگاه ورزشی کوالن مراجعه که نتیجه کارشناسی به شرح ذیل ایفاد 
می گردد.  میز بیلیارد حرفه ای گلد با مارک استار مدل 101 تعداد 1 عدد چهارصد میلیون 
ریال قیمت واحد و جمع کل چهارصد میلیــون ریال.  م الف:248169  اجرای احکام 

حقوقی شعبه دوم اصفهان )278 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال منقول

7/328 اجرای احکام حقوقی شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالســه 970105 ج/7 له خانم ماندانا معینی علیه شرکت فن آوران روژان رایان 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 79/769/602 ریال بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 97/8/14 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه ساختمان امین طبقه 4 شرکت فن آوران روژان رایان اسپادانا حافظ 
اموال مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم الیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- تعداد یک دســت میز مدیریتی به همراه یک دست صندلی جک دار گردان مدیریتی 
روکش چرم جمعا مبلغ 10/000/000 ریال، 2- تعداد یک دست میز کنفرانس به همراه 

13 صندلی جک دار گردان طرح چرم پشت و پای استیل جمعا مبلغ 20/000/000 ریال ، 
3- تعداد یک دستگاه تلویزیون 42 اینچ با مارک دوو ال ای دی به مبلغ 8/500/000 ریال، 
4- تعداد یک دست مبل 4 نفره راحتی طرح چرم با یک دست میز پذیرایی چوبی با رویه 
شیشه جمعا مبلغ 2/000/000 ریال، 5- یک دستگاه پیرینتر hp لیزری سه کاره سریال 
cmeyv4g12mp05mfp به مبلغ 8/500/000 ریال، 6- تعداد 5 دســتگاه تلفن 
ثابت گرانداس سری مدل  6xp1698 چینی مشکی رنگ جمعا مبلغ 8/000/000 ریال، 
7- تعداد یک دستگاه گاو صندوق دو در مارک ابتکار رمزدار به مبلغ 4/000/000 ریال، 
8- تعداد دو عدد میز کارمندی اداری جمعا به مبلغ 1/500/000 ریال، 9- تعداد یک دست 
کمد mdf  چهار کشو مبلغ 1/000/000 ریال، 10- تعداد 6 دستگاه کامل کامپیوتر شامل 
)کیس و مانیتور ال جی( و )یک عدد لمسی( موس و کیبورد جمعا مبلغ 40/000/000 ریال، 
جمع کل ارزیابی: 103/500/000 ریال.  م الف:248207  اجرای احکام حقوقی شعبه 

هفتم اصفهان )368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ تعیین وقت افراز

7/326 شــماره صــادره: 1397/04/523672-1397/7/9 نظر به اینکــه خانم فریده 
مالکی احدی از مالکین پالک 1397 فرعی از 33- اصلی واقــع در بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز درخواســت افراز ســهم خود به طرفیت وراث عباس فخاری به نام های: رضا خان 
و حسن و عذرا و محمد و حسین و علی و رضوان شــهرت همگی فخاری را نموده است 
و اعالم نموده آدرسی از رضا خان و حســن و عذرا و محمد و حسین و رضوان نداشته لذا 
با عنایت به مراتب فوق جهت معاینه محل روز دوشــنبه مورخ 97/8/14 ساعت 9 صبح 
جهت انجام عملیات افراز تعیین وقت گردیده بدینوســیله به نامبردگان فوق یا قائم مقام 
قانونی آنان ابالغ تــا در وقت مقرر در محل وقوع ملک حاضر گردند بدیهی اســت عدم 
حضور هر یک از شرکاء یا قائم مقام قانونی آنان مانع از انجام عملیات نخواهد بود و وفق 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذر ماه 1357 اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.  
 م الف:260263  عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )223 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ اجراییه

7/330 شماره پرونده: 139704002135000008/1 شماره بایگانی پرونده: 9700014 
شــماره ابالغیه: 139705102135000199 بدینوســیله به اکرم سادات جاللی چیمه 
بدهکار پرونده کالسه  139704002135000008/1 که برابر گزارش مامور ابالغ پست 
شــناخته نگردیده اید  ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی شماره 119444332 بین 
شما و مدیریت بانک ســپه منطقه اصفهان مبلغ 181/000/000 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 41/200/000 ریال بابت سود  و مبلغ 89/857/739 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
جمعا به مبلغ 312/057/739 ریال که روزانه مبلغ 182/630 ریال به آن افزوده می گردد 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق دراین اجرا مطرح می باشد لذا  طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود  چاپ و درج 
ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
م الف:  263499 اداره ثبت اســناد و امال ک نطنز )واحد اجرای اسناد رسمی نطنز(

)185 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

7/331  آقای حسین ایروانی مهابادی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به 
کالسه  371/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محب علی ایروانی مهابادی به شناسنامه 476 در تاریخ 1375/11/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین 
ایروانی مهابادی فرزند محب علی به شماره شناسنامه 19 پسر متوفی 2- عبداله ایروانی 
مهابادی فرزند محب علی به شماره شناسنامه 6 پسر متوفی 3- پروین ایروانی مهابادی 
فرزند محب علی به شماره شناسنامه 8 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 263791 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )155 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
7/332  آقای علی کریمی دارای شناسنامه شــماره 1452 به شرح دادخواست به کالسه  
363/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مریم کریمی به شناسنامه 6170145072 در تاریخ 1397/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی کریمی فرزند رضاعلی 
به شماره شناسنامه 1452 پدر متوفیه 2- خدیجه کریمی فرزند صفر به شماره شناسنامه 
2083 مادر متوفیه و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 263230 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )135 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

7/334 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت چهار دانگ مشاع ازششــدانگ پالک ثبتي 
شــماره : 2647 فرعي از 3 - اصلي که درصفحه 562 دفتر 179 بــه نام کرمعلي کاجي 
ثبت وســندصادرگردیده سپس بموجب ســند 7128 - 31 / 3 / 65 دفترچهارشهرضابه 
محمدحســین بکطاشي انتقال وســپس ومع الواسطه وبموجب سندشــماره 23203 - 
28 / 4 / 91 دفتر 5 - شــهرضا به عبدالعلــي مهاجري انتقال که بموجب سندشــماره 
232040 - 28 / 4 / 91 دررهن بانک ملت خیام شــهرضا میباشداینک آقاي حاج فضل 
اله بهرامي وکالتًا ازطرف ورثه عبدالعلي مهاجري باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 
9709036616753909 - 15 / 6 / 97  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء 
شهودآن ذیل شماره 18190 - 13 / 6 / 97 به گواهي دفترخانه 247 شهرضارسیده است 
مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده 
اســت ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالکیت ملک فوق رانموده انــد لذامراتب به 
اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد.  م الف: 262668 محمدحسن 

صمصامي  مسئول دفترامالک شهرضا)226 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

7/335 بدینوسیله به آقاي بهنام محققیان گورتاني فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان محمدرضاحسامیان فرزند عبدالحسین به نشاني شهرضا شهرک خرم خرم جاده 
راک سرامیک فرعي 2 شرکت کابیله شهرضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این 
شورا تسلیم که بکالسه 97 / 236 ش 3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
17 / 11 / 97 ساعت 3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف: 263171 عکاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 

سوم حقوقي شهرضا)129 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

7/336 بدینوسیله به آقاي ســیدعباس عمادي فرزند حمداله فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان زینب قاســمي فرزند چراغ علي به نشاني شــهرضا میدان رسالت 
بلوارجانبازان فرعي 16 ک ساالر فرعي 4 دادخواستي به خواسته الزام به انتقال سندسمند 
به شماره 172 د 28 ایران 23 به این شورا تسلیم  که  بکالسه 97 / 586 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ   97/9/13  ساعت 5 عصر تعیین گردیده اینک حسب 
درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 263179 رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا)131 کلمه، 1 کادر(

اجراییه
9610426795500006  شــماره  7  شــماره: 68/96 شــماره اجراییــه: /354
پرونده:9509986795500517 شــماره بایگانی شــعبه:950517 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 9610096795500296 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976795500311 محکوم علیه محمد سلیمانی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شصت و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/935/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1393/12/20 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان اصغر زراعت کار دهنوی فرزند محمد حسین به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی دهنو اکسپند رایانه  و پرداخت نیم عشر اجرائی. محکوم علیه مکلف 
اســت 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 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات 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-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 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 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 255852 شعبه 25 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم(  )401 کلمه، 4 کادر(
احضارمتهم

7/57  شماره درخواست: 9710460365300069 شماره پرونده: 9709980365300201 
شماره بایگاني شعبه: 970211 نظر به اینکه آقاي ابوالقاسم روحي  به اتهام کالهبرداري 
به میزان 28/600/000 تومان،  حسب شــکایت محسن سعیدي فرزند علیرضا  از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 970211 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراي ماده 174 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 34 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد.  م الف: 248251 شعبه 34 دادیاري دادسراي 

عمومي و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )130 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/357 شماره ابالغنامه: 9710106805203900 شماره پرونده: 9709986805200726 
شماره بایگانی شعبه: 970726   خواهان آقای سید جعفر آل فصول دادخواستی به طرفیت 
خوانده  آقای فرهاد نورالهی  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805200726 شعبه 52 شورای 
حل اختالف اصفهان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/24 ساعت 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 262765 شعبه 52 شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شماره سه( )156 کلمه، 2 کادر( 

نرگس طلوعی
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یادداشت

در جامعه کنونی با توجه به پیشرفت علوم تجربی وتوجه 
بیشتر به محسوسات، هنر جایگاه واالی خویش را از دست 
داده و به ابزاری صرف برای ایجاد هیجان در مخاطب بدل 

شده است. 
»اومانیســم« هم با محوریت انســان و رفتــار واعمال 
آن فقط بــه بررســی جنبه هــای وجود جســمانی او 
می پــردازد؛ هرچند اعمــال او صرفا جنبه جســمانی 
وحتی نــزول او از مرتبه انســانی بــه مرتبــه حیوانی 
باشــد.هنرمند در ایــن زمان با هــدف تعالــی جامعه 
 هنــر نمــی آفرینــد وخــود را بــه ایــن امرمتعهــد 

نمی داند .
 در بســیاری از موارد نیز از آنجا که به بعد روحانی انسان 
توجه نمی شود، هنر را حذف می کند. آری، اگر نوشیدن 

آب فقط برای رفع عطش از جسم باشد فرقی نمی کند از 
چه لیوانی نوشیده شود.

حتی اگر آن لیوان یک بار مصرف باشــد مشکلی از لحاظ 
زندگی جســمانی  او ندارد ولی آنکــه آب را به نیت رفع 
عطش از روح وجسم می نوشد به همه جوانب وسیله توجه 
می کند.لیوان سفالی که با طینت انسان هماهنگی دارد، 
با بردن نام پرودگار هنگام نوشیدن آب تشنگی را از روح 

انسان برطرف می کند.
وقتی معمار،خانه را صرفا برای استراحت جسم ساکنان 
آن می سازدو آن را محل نزول روح نمی بیند،فقط وسیله 

راحتی جسم را فراهم می کند.
اما معماری که هنرمند قدسی است،در خشت خشت آن 
روح انســانی را هم در نظر می گیرد.از بیرونی تا اندرونی 
از ســکوی کنار در ورودی گرفته تا هشتی ابتدای منزل 
که وقتی کسی وارد می شــود با قرار گرفتن در آن تمام 
نا آرامی های بیــرون خانه را همان جا فــرو می ریزد وبا 
بساطت خاطر به خانه وارد می شود، چنین منزلی محل 

پرورش روح وجسم انسان واقع می شود.
 اگر انسان فقط همین بدن جسمانی باشد فرقی نمی کند  
روی چه فرشی قدم بگذارد.آنچه اهمیت دارد استقرار و 

آسیب ندیدن جسم است.
ولی وقتی به جنبه روحانی او توجه می شود، نقوش روی 
قالی که با دستان هنرمند دختر بچه روستایی نقش بسته 

است، اهمیت پیدا می کند.     
در این میان رســالت هنرمند خطیر تر از گذشــته جلوه 
می یابد؛ چرا که وی بر خالف ســیر جامعه جسم را تنها 
مرکبی برای روح می داند ودر حد ابزاری برای حرکت به 

سوی دیار معشوق به تیمار آن می پردازد.
در این زمان مبلغ دینی باید بیشــتر از پیش به   تهذیب 
نفس وکســب مقامات عرفانی بپردازد واز طرف دیگر با 
ممارست در زمینه هنر های مختلف آن را جهت برقراری 

رابطه بین خالق ومخلوقاتش به کار گیرد.

رسالت هنر

 آزاده ابراهیمی

عکس روز

دوخط کتاب

خودمان اجازه دهیم 
به همــان انــدازه ای 
که بــرای آن ســاخته 
شــده ایــم؛ بــزرگ، 
پیچیــده  و  نــاآرام 

باشیم.

»جنگجوی عشق«
گلنن  دویل ملتن

و  نــاآرام  بــزرگ، 
پیچیده باشیم

می دانیــم جهــان از 
مــا چــه می خواهــد . 
می دانیم باید تصمیم 
آیــا  کــه  بگیریــم 
کوچک، آرام و ساده 
باقــی بمانیــم یــا بــه 

یک هنرمند خالق فرانسوی، کلبه شکالتی ســاخته است تا رویای عاشقان 
شکالت را به حقیقت تبدیل کند. تمام وسایل داخل این کلبه از جنس شکالت 
است.کلبه شکالتی توسط فردی به نام »Jean-Luc Decluzeau« ساخته 
شده که در صنعت شکالت سازی فعالیت دارد. این کلبه تنها برای یک شب 
اجاره داده می شود و هزینه یک شب اقامت آن حدود 59 دالر است. این کلبه 
شکالتی برای عالقه مندان ارزشی بیش از گذراندن در یک خانه معمولی را دارد 
و آنها احساس می کنند داستان افسانه ای هانسل و گرتل را با ورود به این کلبه 
تجربه خواهند کرد. عاشقان به افسانه کلبه های شکالتی تا ماه نوامبر این خانه 

را رزرو کرده اند.

ساخت کلبه شکالتی در فرانسه

در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا درختان عجیبی دیده شده که توجه عابران 
را به خود جلب کرده اســت.این درختان که هنوز نامی برایشان انتخاب نشده 
به صورت خودرو در منطقه ای از سان فرانســیکو رشد می کنند و کوچه ها و 
خیابان های شهر را بسیار زیبا کرده اند. این درختان شکل عجیبی دارند و توجه 
رهگذران را به خود جلب می کنند. شهروندان در نگاه اول تصور می کنند که 
این گیاهان مصنوعی هستند ولی پس از لمس شاخ و برگ آن متوجه طبیعی 
بودن این درختان می شــوند.آنها گیاهان فانتزی هستند که به مراقبت های 

ویژه ای نیازمندند .

رویش درختان خاص در سان فرانسیسکو!

عاملی که انسان را از معامله با خدا باز می دارد
»معامله« به معنای تجارت، خریدوفروش و داد و ستد بین دو شخص یا دو مجموعه است که در فقه اسالمی به چهار قسم تقسیم شده 
می شود: 1- معامله حرام: مانند تقلب، تدلیس و غش در معامله. 2- معامله واجب: مانند تمام فعالیت های اقتصادی که نظام و قوام جامعه 
اسالمی بر آن متوقف است. 3- معامله مستحب: مثال اگر فروشنده ای جنس را به مشتری فروخت و تمام خیارات معامله را اسقاط کرد 
ولی بعد مشتری یا خریدار پشیمان شد و درخواست فسخ معامله را کرد، برهم زدن معامله کار مستحب و شایسته ای است. 4- معامله 
مکروه: مانند ورود در معامله شخص دیگر که شایســته نیســت. نوع دیگری از معامالت در قرآن وجود دارد که معامله بین خداوند با 
انسان هاست. این نوع از معامله به این معناست که مومنین در قبال کارهایی که در مســیر خداوند انجام می دهند، خدا نیز برای آنان 
 پاداش هایی را در نظر می گیرد؛ لذا در این بین، مومنان سودبرنده هستند. بر خالف اینکه در معامله بین انسان ها هر دو طرف کسب سود 

می کنند. 
به عنوان نمونه خداوند در آیه 111 سوره توبه می فرماید: »اِنَّ اهللَ اْشَتری ِمَن الُْمْؤِمنیَن اَنُْفَسُهْم َو اَْموالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم الَْجنََّة یُقاتُِلوَن فی َسبیِل 
اهللِ َفَیْقُتُلوَن َو یُْقَتُلوَن َوْعداً َعلَْیِه َحّقاً فِی التَّوراِة َواالِْنْجیِل َو الُْقْرآِن َو َمْن اَْوفی بَِعْهِده ِمَن اهللِ َفاْسَتْبِشرُوا بَِبْیِعُکُم الَّذی بایَْعُتْم بِه َو ذلَِک ُهَو 
الَْفْوُز الَْعظیُم؛ خداوند از مومنان جان ها و اموال شان را خریداری کرده، که )در برابرش( بهشت برای آنها باشد. به این گونه که  در راه خدا 
پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی اســت بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به 

عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده اید  و این است آن پیروزی بزرگ. 
در این معامله بزرگ، خریدار خداوند متعال و فروشنده بندگان مومن و مجاهد و کاالی مورد معامله جان مومنان و قیمت و ثمن معامله 
بهشت برین و سند این معامله جالب و با ارزش در سه کتاب آسمانی معتبر )قرآن و انجیل و تورات( به ثبت رسیده است. این معامله آن 

قدر با برکت است که خداوند از آن به »پیروزی بزرگ« یاد می کند و به فروشندگان تبریک و تهنیت می گوید. 
حجت االسالم ماندگاری با بیان اینکه اگر انسان دنبال وسوسه های نفس و دنبال جلوه های دنیا باشد، معادالتش بر هم می خورد، گفت: 

در این شرایط انسان با خدا معامله نمی کند؛ بنابراین معامله پرسود را از دست می دهد و با شیطان معامله می کند. 

روایت روز

اخیرا در مرکز شهر کی یف اوکراین از مجسمه ای هنری که یک دست آبی رنگ 
است، رونمایی شد. هدف از خلق این اثر هنری با انتخاب رنگ آبی نشان دهنده 
دوستی و محبت است؛ اما چنین انتخابی به نظر کاربران شبکه های اجتماعی 
بسیار مضحک می باشد. این مجسمه توسط یک مجسمه ساز رومانیایی به نام 
»بوگدان راتسی« ساخته شده است.به گفته شهردار شهر، نصب این مجسمه که 
به جای بنای تاریخی لنین نصب شده، موقت است؛ اما دست آبی در مرکز شهر به 

عنوان مضحک ترین مجسمه دنیا معرفی شد و بسیار مورد تمسخر قرار گرفت.

ساخت مضحک ترین مجسمه دنیا در اوکراین 

اینستاگردی

تبریک »مهراب قاسم خانی« به مناسبت روز کودک! 

آقای بازیگر و دختر جانش در کنار بساط خربزه فروشی

»مهراب قاسم خانی« با انتشــار این عکس در صفحه اش نوشت: روزتون مبارک کودکانم... 
مرسی که اومدین و بهم این فرصت رو دادین که یه بار دیگه کنارتون کودکی کنم... حاال دیگه 
دلم میخواد بشینم، بزرگ شدن و موفق شدن و خوشبخت شدنتون رو ببینم و کیف کنم... 

فقط یادتون باشه هیچ وقت اونقدر آدم بزرگ نشید که کودکی کردن یادتون بره.

»کوروش سلیمانی« با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: مهرآفرین گیاَن َکم! چاَوکم، 
عزیز کم، کورپه شیریَن کم، روز تو و همه کودکان مبارک بابا جان! خدا کند فردا که می آید 

جهان برای شما زیباتر، امن تر، شادتر و روشن تر از امروز و دیروِز ما باشد... 
با دخترجان، روزی از روزهای تابستان، در کنار بساط خربزه فروش!

به خاطر پول از امام حسین)ع( 
نمی گذریم

کاربران فضای مجازی با انتشار هشتگ اربعین آمادگی خود را برای 
شرکت در پیاده روی عظیم اربعین اعالم کردند. آنها در توئیت  های 
خود نوشتند که با انگیزه بیشتری نسبت به سال های گذشته به مرزها 
می روند و به خاطر پول از ارباب شــان امام حسین )ع( نمی گذرند. 
همزمان با روزهای منتهی به اربعین حســینی و آمادگی موکب ها 
و هیئت های عزاداری برای استقبال از زائران اربعین، دشمن قصد 
دارد با ایجاد فشــارهایی بین مردم ایران و عــراق اختالف انداخته 
و شکوه این اتفاق بزرگ را کمرنگ کند؛ اما شــیعیان و دلدادگان 
اباعبدا... الحســین )ع( با آگاهی، اتحاد و همدلــی بیش از پیش در 
حال تدارکات این حرکت میلیونی هستند. حجت االسالم پناهیان 
در توییتی نوشــت: » انگلیس خبیث و ایادی خبیث تر از خودش، 
می خواهند بین مردم ایران و عراق اختالف بیندازند. حاال که دشمنان 
می خواهند اختالف ایجاد کنند، پس ما بیشتر به کربال خواهیم رفت 
و یک حرکت میلیونی راه می اندازیم. همه می دانند که ما برای سفر 
خارجی مشکالت مالی داریم و امسال مشکالت مان سه برابر شده 
است؛ پس امسال سه برابر، دم مرزها خواهیم رفت تا نشان دهیم به 
خاطر پول، از حسین)ع( نمی گذریم مرزها و مرزبانان آماده پذیرایی 

از ملت باشند«.

پایان تنهایی
»پایان تنهایی« اثر»بندیکت ولس« با ترجمه »حسین تهرانی« را 

انتشارات »ققنوس« چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
اولین رمان بندیکت ولس، نویســنده جوان آلمانی ـ سوئیسی   در 
سال 2٠٠٨ به چاپ رسید که بالفاصله مورد توجه عموم و منتقدان 
ادبی قرار گرفت. دومین اثرش در سال 2٠٠9 به چاپ رسید؛ رمانی 
که در سن نوزده سالگی نوشته بود. سومین اثر او درسال 2٠11 وارد 
بازار کتاب شد و در رتبه ششم پرفروش ترین کتاب هفته آلمان قرار 
گرفت.»پایان تنهایی« چهارمین اثر این نویسنده جوان است که  به 
گفته خودش، برای نوشتن آن هفت سال وقت صرف کرده. این اثر 
در سال 2٠1٦ وارد بازار شد و ســی هفته، بی وقفه، در فهرست ده 
کتاب پرفروش قرار گرفت و دو جایزه ادبی اتحادیه اروپا و انجمن 
راونسبورگ را کسب کرد. طی یک نظرسنجی که از سیصد و پنجاه 
کتاب فروشی مستقل آلمان انجام شده، این اثر عنوان محبوب ترین 
رمان سال 2٠1٦ آلمان را به خود اختصاص داده است. در قسمتی 
از کتاب می خوانیم:»گاهی آنچه به وجود می آید چنان زیبا و خالص 
اســت که روح در آن غرق می شود، تا کمی اســتراحت کند و بعد 
مسیرش را به سمت هیچ ادامه دهد...«  »پایان تنهایی« اثر»بندیکت 
ولس« با ترجمه »حسین تهرانی« را انتشارات »ققنوس«  در 312 

صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

دیگه واسه پاســپورت هم یه دکه گذاشــتن تو پلیس +1٠ 
خودشون عکس یهویی می گیرن... عکس های وحشتناک روی 
کارت ملی کم بود، می خوان در سطح بین المللی هم انگشت نما 

بشیم! 
تو خونه مــا اوج احترام واســه اونی که خوابــه اینه که داد

 می زنن: یواش حرف بزنین، فالنی خوابه!
تعداد مدرس های زبان انگلیســی این قدر زیاد شــده که 
کم کم باید تو یک کالس 15تا معلم بشینن و یک شاگرد بره سر 

کالسشون!
 یک زمانی دانشگاه شهر دیگه قبول می شدی. االن دانشگاه 
من گفت بیا ارشد ثبت نام کن. گفتم نمی خوام، راهم دوره. گفت 

خونه تون کجاست، ما میایم اون جا! 
خیلی عجیبه تا االن سرویسی درست نشده که تعدادی کارتن 
قبل اسباب کشی بهت قرض بده، بعدش پس بگیره. همیشه باید 
بدبختی کارتن یافتن و بدبختی این که بعد از اســباب کشــی 

چیکارشون کنیم رو داشته باشیم!
بعد از اونایی که موقع غذا خوردن دهنشون صدا میده، رو مخ 
ترین آدم ها اونایی هستن که تو جمع خالل و نخ دندون می کشن!

گوشیم رو زدم به شارژ و شارژش از 15 درصد رسید به یک   
 درصد. به نظر می رســه گوشیم بخشی از برق شــهر رو تامین

 میکنه! 

خندوانهخبر کتاب

سفر به مریخ برای 
گردشگران اردن

یک شرکت اقامتگاه های 
گنبــدی در صحــرای 
بــا  اردن،  روم  وادی 
ایجــاد  امکاناتی برای 
گردشگران سعی کرده 
تا تجربه ســفر به مریخ 
را برای آنها شبیه سازی 

کند.
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