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 مدیر درآمد شهرداری اصفهان می گوید هزینه های جاری نگهداشت و حفظ شهر بسیار هنگفت است؛

روزانه8 میلیارد تومان برای حفظ شهر

توزیع گوشت قرمز با کارت ملی رفتاری 
نمایشی است

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

3

جابه جایی جمعه بازار کتاب مصوبه شورای 
شهر است

 مسئول برگزاری جمعه بازار کتاب اصفهان:

7

گرگ بازی  
کارگردان:عباس نظام دوست
پردیس سینمایی چهارباغ / 
پردیس سینمایی سیتی سنتر

حمایت از محصوالت ایرانی؛
 امروز  از محصوالت و تولیدات 

 ایرانی حمایت کنیم و به جای 
محصوالت خارجی، مشابه ایرانیشو 

بخریم.

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:

افزایش ۲ برابری زائرین اربعین حسینی از اصفهان
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:  تعداد زائرانی که از استان اصفهان در سامانه سماح 
ثبت نام کرده اند نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.غالمعلی زاهدی اظهار کرد: حدود 
۱۴۸ هزار نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود طی روزهای باقی مانده 
به ۱۶۰ هزار نفر برسد. وی در ارتباط با زمان باقی مانده برای ثبت نام گفت: به طور رسمی پایان ثبت 
نام اعالم نشده است؛ اما به زودی فرآیند ثبت نام به پایان خواهد رسید.مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان با بیان اینکه برای خروج زائران از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه مشکلی پیش نیامده است، 

افزود: تاکنون مشکلی گزارش نشده و...
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باشگاه پولی برای ادامه حیات ندارد

6

نگارخانه صفوی 
زندگی ام، کارهایم، کارهایمان

3 الی 10 آبان

 با »قلعه نویی«در مسیر بازگشت
  به شعار»ما سپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم«  

 انتشار فرهنگ در زیر زمین!
  قاچاق به بازار کتاب هم رسید

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

6

طلوع
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح

ســری جدید »طلوع« با اجرای مشــترک 
شــهریار ربانی ،مهســا ملک مرزبان و اعظم 
کریمی به صورت زنده و مستقیم از برج میالد 

تهران پخش می شود.

صفحه  8
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»عمان«  این روزها کشور خبرسازی در خاورمیانه 
شــده اســت، اگر چه خبرها حــول و حوش قتل 
خاشقچی تمرکز رســانه ای را به سمت عربستان 
ســوق داده؛ اما دیدارهای پر حاشیه پادشاه عمان  
آن هم پــس از مدت ها غیبت »ســلطان قابوس« 
پس از دیدار غیر مترقبه و خارج از پیش بینی وی با 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صدر اخبار رسانه 
ها بازگشت. »نتانیاهو« در حالی در مسقط به دیدار 
قابوس رفت که این سفر در تاریخ سیاسی دو کشور 
بی سابقه بوده اســت، هر چند طی سال های دور 
سران اسراییل و عمان با یکدیگر دیدارهایی داشته 
اند؛ اما در دو دهه اخیر این سطح از نزدیکی روابط 
میان دو رژیم بی ســابقه بوده است. این نخستین 
سفر نتانیاهو به یکی از کشــورهای ساحل خلیج 
فارس اســت و قبل از این تنها یک بار شیمون پرز 
)رییس جمهور وقت اســرائیل( سفر غیررسمی به 
دوحه قطر داشــت. علت این ســفر اگر چه رایزنی 
و میانجــی گری میان اعــراب و اســراییل عنوان 
شده اســت؛ اما گمانه های دیگری از جمله رشوه 
اســراییل به عمان برای رویگردانــی از ایران و هم 
سویی بیشتر این کشور با سیاست های تل آویو در 
منطقه هم مطرح شده است. استقبال گرم پادشاه 
عمان از نتانیاهو البته در سکوت خبری و تنها پس 
از پایان این سفر رسانه ای شد که خود نکته تعجب 
برانگیزی است. به نظر می رسد قابوس از انعکاس 

منفی این سفر در رسانه 
های خاورمیانه آگاه بوده 
و به همین علت تنها پس 
از پایان ایــن دیدار اخبار 
آن رســانه ای شــد. این 
ســفر البته از سوی یکی 
از نزدیک ترین کشورها به 

عمان یعنی ایران نیز با انتقادات تندی مواجه شد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
به این دیدار تاکید کردکه رژیم صهیونیستی در پی 
ایجاد اختالف میان کشورهای مسلمان و سر پوش 

نهادن بر ۷۰ سال غصب 
و تجاوز و کشــتار مردم 
مظلوم فلســطین است.
بهــرام قاســمی گفت: از 
نظر ما کشورهای اسالمی 
منطقه نباید تحت فشــار 
کاخ سفید به رژیم غاصب 
صهیونیســتی فضای تحرک برای ایجاد مصائب و 
مشکالت جدید در منطقه دهند. بی شک این رژیم 
در پی ایجاد اختالف میان کشورهای مسلمان و سر 
پوش نهادن بر ۷۰ سال غصب و تجاوز و کشتار مردم 

مظلوم فلسطین اســت. این موضع گیری در حالی 
صورت گرفته که رسانه های منطقه ای مدعی شده 
اند که »سلطان قابوس« حامل پیامی از ایران برای 
اسراییل بوده است، هر چند که با موضع گیری تند 
ایران این مسئله بعید به نظر می رسد؛ اما آنچه در 
این میان قابل مالحظه است اینکه عمان می تواند 
به عنوان اهرم تســهیل کننده برای از ســر گیری 
مذاکرات فلســطین و اسراییل باشــد و با توجه به 
نزدیکی عمان با ایران و نفــوذ در میان گروه های 
لبنانی و فلســطینی درگیری در مذاکرات صلح به 
نظر نقش مسقط بیشتر رایزنی و گفت وگو با گروه 
های فلسطینی نزدیک به کشورمان باشد. از سوی 
دیگر روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده است که 
اســراییل در پی ایجاد برخی از کانال های تجاری 
و آغاز از ســر گیری روابط دیپلماتیک و اقتصادی 
با کشورهای منطقه است و عمان می تواند آغازگر 
این روند پر از چالش باشد. در سال 2۰۰۰ میالدی 
نمایندگی تجاری اسراییل در عمان به دلیل خشم 
عمومی ایجاد شده نسبت به اســراییل در جریان 
انتفاضه دوم فلسطینیان تعطیل شد. اسراییل دفتر 
دیگری هم در قطر داشت که در سال 2۰۰9 میالدی 
تعطیل شد و به همین دلیل این رژیم تالش دارد تا 
قبل از شــروع روابط، اندکی چهره خود را در میان 
کشورهای منطقه ترمیم کند که به نظر می رسد نه 
در میان فلسطینیان و نه در میان سایر کشورهای 
منطقه از جمله ایران این سفر بازخوردهای مثبت و 

تاثیرگذاری نداشته است.

فرانسه با توقف فروش سالح به 
عربستان سعودی مخالفت کرد

رییس جمهور فرانسه به رغم انتقادات بین المللی 
از عربســتان ســعودی به دلیل جنگ در یمن و 
همچنین قتل »جمال خاشقچی«، مخالفت خود 
را با توقف فروش سالح به عربستان سعودی اعالم 

کرده است.
»ماکرون« در توئیتر خود نوشت: »من به اقدامات 
ناگهانی یا از ســر سراســیمگی اعتقادی ندارم. 
فروش تســلیحات به عربستان ســعودی، هیچ 
ارتباطی با پرونده خاشــقچی ندارد«.وی افزود: 
»من قویا قتل خاشــقچی را محکــوم می کنم 
همانطور که همیشه حامی آزادی رسانه ها بوده ام. 
هر وقت که حقیقت درباره این جنایت روشن شد 
ما تحریم های مشخص، منســجم و هماهنگی 
را در ســطح اروپا اتخاذ خواهیم کرد«.اظهارات 
رییس جمهور فرانسه بعد از درخواست صدراعظم 
آلمان از اتحادیه اروپا برای توقف فروش سالح به 

ریاض مطرح شد.

 نخست وزیر عراق سرپرستی 
2 وزارتخانه  را برعهده گرفت

یک منبع آگاه در عراق اعالم کرد که دفتر  عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق دستورالعملی 
را صادر کرده که بــر اســاس آن عبدالمهدی، 
سرپرستی وزارت دفاع و کشور را تا زمان تعیین 
و معرفی وزرای جدید این دو وزارتخانه برعهده 

می گیرد.
منبــع مذکــور همچنیــن اعــالم کــرد: این 
دستورالعمل با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی 
عراق و بر اساس منافع عمومی کشور صادر شده 
است.پارلمان عراق به ۱۴ وزیر از مجموع 22 وزیر 
پیشــنهادی عادل عبدالمهدی رای اعتماد داد و 
هشت وزیر دیگر که در میان آنها دفاع و کشور نیز 

هستند به جلسه بعدی موکول شدند.

فارن پالیسی گزارش داد:
عملیات روانی »جان بولتون« 
برای عزل وزیر دفاع آمریکا 

مشاور امنیت ملی کاخ ســفید در تالش است با 
مطرح کردن شــایعاتی درباره کناره گیری وزیر 
دفاع آمریــکا زمینه های عــزل او را فراهم کند.

منابع آگاه به نشریه فارن پالیسی گفته اند بولتون 
و معاونش، »ماریا ریــکاردل« معتقدند متیس 
از لحاظ فکری با دولت ترامپ همســو نیست و 
به همین دلیل با مطرح کردن شــایعاتی از این 
دســت که کار او با دولت ترامپ رو به اتمام است 
می خواهند زمینه های عزلــش را فراهم کنند. 
فارن پالیسی نوشته »ریکاردلم بارها با متیس بر 
سر انتصاب پرسنل وزارت دفاع آمریکا درگیری 
لفظی داشته اســت. ترامپ چند هفته پیش در 
پاسخ سوالی درباره شایعات پیرامون کناره گیری 
متیس گفت: »نمی دانم. به مــن چیزی نگفته، 
رابطه خیلی خوبی با او دارم. شــاید هم دارد این 

کار را می کند«.

 21 استاندار ترکیه
 برکنار شدند

رجب طیب اردوغان، رییــس جمهوری ترکیه 
با صدور فرمانی، 2۱ اســتاندار این کشــور را از 
کار برکنار کرد.در فرمــان جدید اردوغان که در 
روزنامه رســمی  این کشور منتشــر شده، برای 
39 استان ترکیه استانداران جدید انتخاب شده 
است. تعدادی از اســتاندران این استان ها فقط 
محل خدمت شان عوض شــده است.برکناری و 
جا به جایی استانداران ترکیه در راستای تغییرات 
ایجاد شده در پی استقرار نظام حکومتی ریاستی 
انجام شده و برکناری و انتصاب همزمان این تعداد 

استاندار در تاریخ ترکیه سابقه نداشته است. 

پشت پرده های یک سفرجنجالی

نامه نگاری جمعی از 
FATF اصولگرایان درباره

جمعی از نماینــدگان اصولگرای مجلس در 
نامه ای به رییس و اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام، خواســتار بازگرداندن دو 
الیحه از لوایح چهارگانه FATF »اصالح قانون 
مبارزه با پول شویی« و »الحاق به کنوانسیون 
پالرمو« به مجلس بــرای طی کردن مراحل 
قانونی شــدند.علی مطهری نیز همزمان به 
سخنگوی شورای نگهبان نامه نوشت و روند 
در پیش گرفته شده از سوی این نهاد نظارتی 
درباره لوایح چهارگانه را خالف قانون خواند. 
اگرچه به نظر می رســد خاســتگاه اعتراض 
علی مطهری با ســایر نمایندگان اصولگرای 
معترض، متفاوت باشد. اختالفی که از زمان 
بررســی لوایح FATF در مجلس میان این 
نهاد قانون گذاری با شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است، هر 

روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. 

ظریف: 
۳ سفیر مشمول قانون منع به 
کارگیری بازنشتگان می شوند

وزیر امور خارجه با اشــاره بــه قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان، گفــت: با تصویب 
این قانــون ، تنها 3 ســفیر از وزارت خارجه 
بازنشسته خواهند شــد.محمد جواد ظریف 
در توضیــح اجرای قانون منــع به کارگیری 
بازنشــتگان در وزارت امــور خارجه، گفت: 
تنها 3 سفیر از مجموعه وزارت امور خارجه 
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
خواهند شــد که در پایان مهلــت قانونی به 
کشور بازخواهند گشت و به جای آنها سفیران 

جوان انتخاب خواهیم کرد.

حذف ده ها صفحه متعلق به 
ایرانی ها در فیسبوک

در حالی که ایران اعالم کرده سیاست اصولی 
جمهوری اسالمی عدم مداخله در امور داخلی 
دیگر کشورهاست، شبکه اجتماعی فیسبوک 
در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای در 
آمریکا، حساب کاربری ده ها ایرانی را با ادعای 
اینکه در این صفحــات پیام های تفرقه انگیز 
برای مخاطبان آمریکایی و انگلیسی منتشر 
می شده است، حذف کرد.»ناتانیل گلیشر« 
رییس بخش امنیت ســایبری فیسبوک در 
این باره گفت: این حســاب های کاربری به 
طور مرتب پیام هایی با موضوعات سیاســی 
تفرقه انگیــز و همچنیــن در مخالفــت با 
دونالد ترامپ،رییس جمهور آمریکا منتشــر 

می کردند. 

سردار جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران:

نماینده مردم تهران اظهار کرد: مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام یــک نقش قانون گــذاری در جای 
خــودش دارد آن هم جایی اســت کــه مجلس با 
شورای نگهبان بر سر موضوعی به اختالف برخورد 
کنند؛ امــا اینکه نقش نظارتــی مجمع که نظارت 
بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام است 
تبدیل به نقش تقنینی شــود منجــر به تضعیف 
ارکان نظام خواهد شد.صادقی افزود: آمریکایی ها 
به دنبال پررنگ کردن نقــش دخالت های فردی 
در نظــام تصمیم گیری ایران هســتند،یعنی آنها 
احســاس کردند که می توانند از اختالف نظر افراد 
مســئول و نهادهــای قانونی داخل کشــور برای 
شــکاف بیشــتر در نظام ما به نفع خود اســتفاده 
کنند. از این رو تضعیف قوه مقننــه به عنوان یکی 
از ارکان ســه گانه نظام که مســئول قانون گذاری 
 اســت، بــازی ناخودآگاهانــه در پازل دشــمن

 است.

تضعیف قوه مقننه،بازی در 
 پازل دشمن است

محمود صادقی

کافه سیاست

عکس  روز 

عکس جنجالی شریعتمداری 
خبرساز شد

با حضور شریعتمداری در طالفروشی الکچری 
و نمایشگاه جواهرات مالک معدن طالی طرقبه، 
برخی افــراد در توییتر ادعا کــرده اند که این 
معدن به دلیــل تعارضات زیســت محیطی و 
تخریب ســنگ نگارهای باستانی تعطیل شده 
بود  و همین جا تصمیم بازگشــایی اش گرفته 

شد.

آخوندی  بایدمحاکمه شود

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: پیام جهانی 
اربعین این اســت که همه مســلمانان و غیر 
مســلمانان برای حرکت ضد ظلم و استکبار 
جهانی متحد شده اند.سرلشــکر محمد علی 
جعفری اظهار کرد: پیام راهپیمایی اربعین به 
مردم جهان، وحدت و همدلی بین مسلمانان و 
یکدلی و هم صدایی با آنها برای مبارزه با ظلم 
و حرکت علیه اســتکبار است.سردار جعفری 
در این رابطه بیان کرد: هر ســال بیش ازسال 
های گذشته شور و شوق برای شرکت در مانور 
اربعین مشاهده می شود و امسال هم با وجود 
همه سختی ها، مشــکالت و مسائل اقتصادی 
مردم بیشتر از گذشته حضور پیدا کردند.وی 
افزود: امروز شاهد هستیم که حتی در وضعیت 
هوا و شــرایط جوی و باد و باران روزهای اخیر 

مردم شور و حال خود را دارند .

 پیام اربعین وحدت 
مسلمانان است

 محمدرضا خاتمی
 نایب رییس مجلس ششم:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
آقای آخوندی باید به دلیــل عملکردش در وزارت 
راه و شهرســازی و معطل کردن ایــن وزارتخانه 
محاکمه شــود.احمد علیرضابیگی گفت: قضاوت 
ما در مورد عملکرد آقــای آخوندی در وزارت راه و 
شهرسازی درســت بود، دولت هم بعد از ۶ سال به 
این نتیجه رسید که وی کارایی الزم را در وزارت راه 

و شهرسازی ندارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی 
با انتقاد از فرصت ســوزی آخوندی در وزارت راه و 
شهرســازی گفت: آخوندی پس از خروج از دولت 
نیز فحش و ناســزا و اتهام نثار دولــت کرد. احمد 
علیرضابیگی با انتقاد از عملکرد آخوندی در زمینه 
صنعت ســاختمان گفت: صنعت ســاختمان می 
توانست زندگی ها را به چرخش درآورده و اسباب 
رونق اقتصادی شــود اما طی ۶ ســال گذشته این 

صنعت تعطیل بود .

 آخوندی
 بایدمحاکمه شود

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم 
گفت:اصرار داشــتیم که با استفاده از ظرفیت 
قانونی مجلس بحــث نظارت اســتصوابی را 
به رفرانــدوم بگذاریم، ولی بــا گرفتاری ها و 
دعواهایی کــه به وجود آوردنــد مجلس پس 
از رد لوایح امــکان اینکه چنیــن رفراندومی 
را تصویــب کند، پیــدا نکرد.وی افــزود: در 
مورد انتخابات همگــی اصالح طلبان مجلس 
متفق القــول بودیم که تنها راه این اســت که 
قانون نظارت استصوابی، اصالح یا شفاف شود. 
حتی با اینکه می دانستیم شورای نگهبان در 
نهایت آن را رد می کند خیلی مصر بودیم بحث 
نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم. ولی 
با گرفتاری ها و دعواهایی که به وجود آوردند 
مجلس پــس از رد لوایح امــکان اینکه چنین 

رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.

نگذاشتند نظارت استصوابی 
را به رفراندوم بگذاریم

پیشخوان

بین الملل

روابط عمومی وزارت امور خارجه به تــازه ترین ادعای» کریمی 
قدوســی« پاســخ داد.در اطالعیه وزارت خارجه آمده اســت: 
روابط عمومی وزارت امور خارجه بــا توجه به ادعای تازه کریمی 
قدوســی، نماینده مجلس مبنی بر تالش، تمایل و اقدام وزارت 
امور خارجه در برقراری تمــاس و مذاکره با دولت ایاالت متحده 

آمریکا در یکی از کشورهای همسایه، به صراحت اعالم می دارد 
تمام ادعاهای ایشــان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به 
برقراری تمــاس و مذاکره با دولت آمریکا و نیــز انجام مذاکره با 
طرف های آمریکایی در یکی از کشــورهای همسایه غلط و بی 
اساس است و به شدت تکذیب می شــود. همچنین  وزارت امور 

خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، خود را 
تابع اوامر و سیاست های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری 
به ویژه در خصــوص چگونگی تعامل و برخــورد با دولت ایاالت 
 متحده آمریکا می داند و قطعا گامــی فراتر یا عقب تر بر نخواهد

 داشت.

وزارت امور خارجه ادعا های »کریمی قدوسی« را تکذیب کرد

چهره منفور خاورمیانه در عمان به دنبال چیست؟

عراق با کدام کشور همسو 
است 

بهبود معیشت اشتغال و 
کسب و کار

دالر زدایی 2غول اقتصادی

حمایت روسیه از سعودی ها

»نتانیاهو« در حالی در مسقط 
به دیدار قابوس رفت که 

این سفر در تاریخ سیاسی دو 
کشور بی سابقه بوده است

چهره ها

مهدی قربانی_ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شاهین شهر و میمه

آگهی مزایده  نوبت اول
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه روز گذشته صالحیت وزرای 
پیشــنهادی دولت را بررســی کردند. رییس جمهور نیز که برای دفاع از 
وزرای پیشــنهادی خود در مجلس حضور یافته بود، دقایقی در صحن 
علنی مجلس سخنرانی کرد که در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی در 

این جلسه را می خوانید: 
پیروزی سیاســی ملت ایران طی ماه های اخیر یک پیروزی کم نظیر در 
تاریخ اســت.ما به دو  موفقیت دیگر نیاز داریم؛ یکی اجتماعی و دیگری  
اقتصادی.باید در موضوع اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر باشــیم و 

آمریکا را به زانو در بیاوریم.
امروز ما در بخش اقتصــادی می خواهیم ۴ فرد مهم مســئول را با رای 
اعتماد شما )نمایندگان مجلس ( بر کرسی وزارت بنشانیم تا دولت بتواند 

مشکالت مردم را حل کند.
مردم در رنج و فشار هســتند و زندگی آنها به خصوص کسانی که درآمد 

مقطوع دارند به ســختی می گذرد، مردم از ما می خواهند که مشکالت 
آنها را حل کنیم.

 رسانه های بیگانه می خواهند افکار مردم را برای خودشان تسخیر کنند 
و به دروغ به مردم ما می گویند که ایران گران ترین کشوری است که آنها 

در آن زندگی می کنند.
آیا ایران در درمان، جزو ارزان ترین کشــور ها نیست؟ آیا آموزش رایگان 
نیســت؟ آیا ایران در بنزین، گازوئیل جزو ارزان ترین کشورها نیست؟ 
 ما در تامین کاالهای اساســی مــردم جزو ارزان ترین کشــورهای دنیا 

هستیم.
نمی توانیم به مردم بگوییم چون آمریکا فشار می آورد،کاری نمی توانیم 
انجام دهیم. ما نمی توانیم به مردم بگوییم چون فروش نفت مشــکالتی 
 دارد، در اداره کشور ناتوان هستیم. مردم باید واقعیت ها و شرایط کشور را

 بدانند.

رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی مطرح کرد:

مردم باید واقعیت شرایط کشور را بدانند

واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان خدماتی از موقوفه مســجد و حسینیه قائم )عج( 
واقع در شاهین شــهر خیابان فرخی طبقه سوم مســجد به مدت یکسال با مبلغ 
پیشنهادی ماهیانه 6/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 97/8/13 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمائید.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

 م الف: 277544

علیرضا کریمیان
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اصفهان در رتبه اول تولید ماهیان زینتی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش رسانه ها در معرفی مالیات 
بر ارزش افزوده

»راجرز« معتقد است که رسانه ها نقش اساسی 
خود را در مرحله نخست )اطالع رسانی و آگاهی 

بخشی( ایفا می کنند.
 بعد از ایــن مرحله، تماس هــای میان فردی 
نظیر مشورت با متخصصان و استفاده از تجربه 
واقعی آنان در فرآیند تثبیت، نقش اساسی را بر 

عهده می گیرند.
 بیشترین نقش رسانه ها در مرحله نخست است 
و در فرآیند پذیرش، منابع فــردی در مرحله 
تحــول، موثرتر هســتند.بنابراین تالش برای 
روی آوردن به یک نظام اطالع  رســانی بهینه 
و مطلوب در مباحث روز جامعه از جمله نظام 
مالیاتی، موجب دگرگونی در عرصه تفکر و عمل 
در میان افراد جامعه پیرامون مسائل اقتصادی 
از جمله مالیات بر ارزش افزوده می شــود؛ زیرا 
افراد با توجه بــه اطالعاتی که در دســترس 
دارند، تصمیــم می گیرند و عمــل می کنند و 
بر اســاس این اطالعات، افــکار و ذهنیت آنها 
شــکل می گیرد یا تقویت می شــود. پس هر 
اندازه پیرامون مالیات بر ارزش افزوده اطالعات 
بیشتری به جامعه داده شود، تصمیم گیری ها و 
عملکرد افراد)خاص و عام(، صحیح و عقالنی و 
در جهت رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود.از 
این رو رسانه ها به ویژه رســانه های اجتماعی 
با پرداختن به مقوله مالیــات بر ارزش افزوده، 
ابهامات و سواالت ذهنی مخاطبان را برطرف 
خواهند کرد. رســانه ها می تواننــد با اولویت 
قرار دادن مســائل اقتصادی، اذهان عمومی را 
به آن سمت هدایت کنند و ضمن اطالع رسانی 
درخصوص انواع مالیات، مسئوالن را مکلف به 
پاســخ گویی در برابر افکار عمومی کنند و این 
ارتباطات دو طرفه میان جامعه و مســئوالن، 
موجب شــفافیت نظــام مالیاتــی و عدالت 
 مالیاتی و در نهایــت منجر به نظــام مالیاتی

 پیشرو می شود. 

بازار

فلش مموری

تولید ۵/ ۲ میلیون تن محصول 
گرم توسط فوالد مبارکه

میزان تولید محصوالت گرم در نیمه اول سال با 
رشــد ۲۷ درصدی از یک میلیون ۹۳۳ هزار تن 
به ۲ میلیون ۴۶۷ هزار تن رسیده است.مرتضی 
شبانی، رییس امور سهام و مجامع شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با اعالم این مطلب از افزایش سود 
خالص این شرکت خبر داد و گفت: شرکت فوالد 
مبارکه در سالی که گذشــت توانست بیشترین 
ســود خالص را از زمان بهره بــرداری تا به امروز 
به دســت بیاورد. وی میزان ســود خالص فوالد 
مبارکه را ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
افزایش تولید و بهره برداری از طرح هایی همچون 
گندله سازی سنگان، افزایش ظرفیت فوالد سبا 
و در کنار آن افزایش نرخ محصوالت فوالد، باعث 
افزایش سود خالص در ســال ۹۶ شد. شبانی، با 
پیش بینی افزایش سود خالص در سال ۹۷ اظهار 
کرد: خوشــبختانه هیچ شــرکتی در هلدینگ 
فوالد مبارکــه زیان ده نبوده و فــوالد هرمزگان 
توانسته است طی ۶ ماه سال جاری، سودی بالغ 
بر یک هزار ۲۵۰ میلیارد تومان به دست بیاورد. 
رییس امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، ادامه داد: با توجه به رشد قیمت در بازار 
در ۱۸ ماه گذشته، ۲۰۰ درصد برای سهامداران 
 بازدهی داشته ایم که این رقم بسیار خیره کننده 

است.

مدیرشیالت و آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی استان مطرح کرد:

اصفهان در رتبه اول تولید 
ماهیان زینتی

مدیرشیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان با تولید ۶۵.۵ 
میلیون قطعه ماهی زینتی برای بیستمین سال 
متوالی، رتبه اول تولیــد این نوع ماهی را به خود 
اختصاص داد.مجتبی فوقی اظهار کرد: بر اساس 
سالنامه آماری سازمان شــیالت ایران، در سال 
گذشته ۲۴۴ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در 
کشور تولید شده است.وی افزود: اصفهان با این 
میزان تولید معادل ۲۶.۸ درصد از کل تولید رتبه 
اول و اســتان های گیالن با ۳۲.۲ میلیون قطعه، 
تهران با ۳۲ میلیون قطعه بــه ترتیب رتبه های 
دوم و سوم کشــوری را دارند.فوقی ادامه داد: در 
سال ۹۶ تولید این ماهیان در کشور در قالب ده ها 
گونه در ۷۷۸ واحد بوده و زمینه اشتغال مستقیم 

بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

 حرکت طال 
در مسیر گرانی قیمت

در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز، هر دو 
گروه کارشناسان وال اســتریت و سرمایه گذاران 
پیش بینی کردند که رونــد افزایش قیمت طال 
در هفته جاری ادامه می یابــد. قیمت طال هفته 
گذشــته تحت تاثیر سقوط ســنگین بازارهای 
سهام جهانی که تقاضا برای این فلز ارزشمند به 
عنوان دارایی مطمئن را تقویت کرد، به باالترین 
حد خود در بیش از ســه ماه گذشته صعود کرد. 
بازارهای سهام جهانی به دلیل نگرانی ها نسبت 
به درآمدهای آمریکا، مشکالت مالی دولت ایتالیا، 
تنش های تجاری و افزایش فشــار بر عربستان 
سعودی بر ســر قتل یک خبرنگار منتقد دولت، 

افت شدیدی را متحمل شدند.

 رنو فرانسه، فروش خودرو 
به ایران را متوقف کرد

رنو فرانســه، با پیروی از تحریم های آمریکا علیه 
صنعت خودروی ایران، فــروش محصوالت خود 
در ســپتامبر ۲۰۱۸ را به صفر رساند.جدیدترین 
آمار منتشر شــده از سوی شــرکت خودروسازی 
رنو فرانســه نشان می دهد این شــرکت با پیروی 
از تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران، فروش 
 محصوالت خود به ایران را به طــور کامل متوقف 
کرده است.این شرکت فرانســوی با وجود روابط 
طوالنی و گسترده با صنعت خودروی ایران به یک 
باره همکاری های خود را با ایران متوقف کرده است. 
این شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که 
توسط دولت »اوباما« علیه ایران به اجرا گذاشته شد، 
همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود؛ اما بر 
اساس آمار سپتامبر ۲۰۱۸، در دوره جدید تحریم 
ها این همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است. 
مدیران رنو به صراحت  اعالم کرده اند از تحریم های 

آمریکا علیه ایران پیروی خواهند کرد.

 فلش مموری اچ پی مدل 
V178 ظرفیت 16 گیگابایت 

 68,000
تومان

 فلش مموری اچ پی مدل 
V178 ظرفیت 8 گیگابایت 

 80,000
تومان

 فلش مموری USB 2.0 اچ پی 
مدل v270w ظرفیت 16 گیگابایت 

 66,500
تومان

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: مدیریت واحد یک مجموعه گلخانه ای از مزایای 
احداث شهرک  برای گلخانه هاست زیرا وجود یک تیم مدیریتی عالوه 
بر نقش داشــتن در بهبود کیفیت و کمیت محصوالت، مزیت های 
چشمگیر اقتصادی و صادراتی را ایجاد می کند.مهدی بارباز اصفهانی 
با اشاره به مزیت های احداث و توسعه شهرک های گلخانه ای نسبت 
به گلخانه های انفرادی، اظهارکرد: در واحدهای انفرادی گلخانه ای، 

تولید کننده توان برنامه ریزی برای صادرات را ندارد زیرا خریداران 
بین المللی محصوالت گلخانه ای نیازمند حجم زیادی از محصوالت 
با استانداردهای مختلف و بسته بندی مناسب هستند و امکان تحقق 
این مهم در واحدهای انفرادی گلخانه ای وجود ندارد و باید در بستر 
شهرک های گلخانه ای شکل گیرد.وی افزود: ایجاد شبکه واحد تامین 
نهاده های مورد نیاز گلخانه ها از دیگر مزایای احداث شــهرک های 
کشاورزی استان اصفهان است زیرا در این شبکه بسیاری از نهاده های 

مورد نیاز گلخانه ها همچون کود، سم، نیروی کارشناسی و ... با قیمت 
کمتری و برای حجم بیشتری از زمین در نظر گرفته می شود.»بارباز« 
اضافه کرد: ایجاد شــبکه واحد بازاریابی برای محصوالت گلخانه ها 
نیز از اهداف شرکت شهرک های کشــاورزی استان اصفهان است، 
زمانی که گلخانه های انفرادی در کنار یکدیگر یک شهرک گلخانه 
ای را ایجاد می کنند، فروش بیشتری خواهند داشت و بسته بندی 

محصوالت نیز آسان تر خواهد بود.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان :

توسعه شهرک های گلخانه ای مزیت اقتصادی و صادراتی دارد

مرضیه محب رسول

در حالی رییس کل بانک مرکزی از بازگشایی 
کانــال ارزی میان ایران و اروپــا خبر داده 
اســت که برخی از منابــع خارجی مدعی 
شــده اند امکان برقراری روابط مالی میان 
ایران و اروپا تا ســال آینده میالدی وجود 
نخواهد داشــت. بر خالف این فضا سازی ها 
اما رییس کل بانک مرکــزی اعالم کرد قرار 
است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان 
اروپایی و ایرانی باز شــود کــه کارکرد این 
 کانال نوعــی پیمان پولــی دو جانبه میان

 ایران و اروپاست. 
»عبدالناصر همتی« طی پســتی در اینســتاگرام 
خود گفت: جزئیــات کانال مالی اروپــا برای انجام 
تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست اخیر در 
بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد 
کانال مالی بر این درک مشــترک مبتنی است که 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی و اروپایی با وجود 
خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام تمایل 
به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. در 
این راستا به منظور رفع مشــکالت مربوط به انجام 
پرداخت های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور 

کار طرفین قرار گرفته است.
کانــال مزبور این امــکان را بــرای صادرکنندگان 
اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کــرد که ارز حاصل 
از صادرات خــود را دریافت کننــد و کارکرد نوعی 

پیمان پولی دوجانبه میان 
ایران و اتحادیه اروپا را ایفا 
خواهد کــرد. الزم به ذکر 
اســت که هر دو طرف بر 
تسریع در عملیاتی شدن 
این فرآیند تاکید دارند و 
انتظار مــی رود به زودی 
جزئیات و نحوه اســتفاده 

از این کانال نهایی شده و به اطالع عموم هموطنان 
و فعاالن اقتصادی رسانده شــود. پروسه ایجاد یک 
کانال برای ارتباطات مالی، بخشــی از تالش اروپا 

برای نگه داشتن ایران در 
برجام است؛ امیدی که به 
عنوان تنها راه حل مدون و 
اعالم شــده از سوی ایران 
و اروپادر حــال پیگیری 
اســت؛ اگر چه بســیاری 
از منتقــدان معتقدند که 
عمال این راهــکار تنها در 
حد شعار باقی خواهد ماند، در مقابل طرفداران آن 
این مســئله را  به عنوان یک  راهکا رمهندسی شده 
می دانند که قادر اســت با کمترین هزینه تحریم ها 

را دور بزند. بر اســاس آنچه نشــریه»فارین افیرز« 
مدعی شده اســت»اتحادیه اروپا نمی تواند جلوی 
تحریم های آمریکا علیه ایران را بگیرد با این حال، 
سیاست کنونی آمریکا در بلند مدت به تسلط آمریکا 
بر بازارهای مالی و اقتصادی لطمه وارد خواهد کرد«. 
این نشریه همچنین مدعی شــده است که  چالش 
های زیادی پیش روی قانون مسدود سازی اتحادیه 
اروپا و ایجاد کانال مســتقل مالی قرار دارد. انجمن 
بانکــداران بریتانیا اخیرا اعالم کــرد که مخاطرات 
قابل توجه و پیچیدگی قانونی زیــادی پیش روی 
این قانون است؛ همچنین  در مورد ایجاد سوئیفت 
مستقل، واقعیت آن است که تجارت اروپا با ایران در 
سال ۲۰۱۷ میالدی به ۷۸۷ میلیون دالر رسید که 
کمتر از سه درصد کل تجارت اتحادیه اروپاست در 
حالی که حدود پنج تریلیون دالر از طریق سیستم 
ســوئیفت به صورت روزانه ، نقل و انتقال پیدا می 
کنند. بخش عمــده ای از تجارت ضعیف اروپایی ها 
با ایران احتماال پس از تحریم های تازه آمریکا علیه 
ایران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، ایجاد سوئیفت 
مستقل از سوی اروپایی ها نیز نمی تواند مفید، قابل 
اعتماد و سودآور بودن سیستم ســوئیفت اصلی را 
 خدشــه دار کند و نمی توانــد جایگزین کارآمدی 

برای آن باشد.
 به نظر می رســد ایجاد راهکار تازه مالــی ایران و 
اتحادیه اروپایی در حالی با مانور زیاد از ســوی هر 
دو طرف پیگیری می شود که چندان آینده روشن 

و قابل پیش بینی نمی توان برای آن متصور شد . 

راه پر ابهام همراهی مالی ایران و اروپا    
 بازگشایی کانال ارزی میان ایران و اتحادیه اروپا؛

به دنبال انتشار شایعات مبنی بر مسدود شدن حساب ایرانی ها در بانک های عمانی، اتاق مشترک ایران و عمان با 
انتشار اطالعیه ای ضمن تکذیب این شایعات اعالم کرد که هیچ حساب بانکی از ایرانی ها در عمان مسدود نشده 
است.در این اطالعیه  همچنین بیان شده که طی هفته های گذشته این اتاق مشترک توانسته با رایزنی با مقامات 
ارشد دولت عمان و مدیران ارشد بانک های عمانی، زمینه افزایش روابط اقتصادی فعاالن بخش خصوصی دو کشور 
را فراهم کند؛ اما برخی تالش دارند به رغم وضعیت خوب روابط میان دو کشور موجب نگرانی تجار، سرمایه گذاران 

ایرانی و ایرانی های مقیم عمان شوند.

حساب بانکی ایرانی ها 
 در عمان مسدود 

نشده است

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان:

خبر

سخنگوی آبفای استان:

۴۰ درصد صنایع اصفهان هنوز از »آب« به جای پساب استفاده می کنند

 پروسه ایجاد یک کانال برای 
 ارتباطات مالی، بخشی از تالش 

اروپا برای نگه داشتن 
ایران در برجام است

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
توزیع گوشت قرمز با کارت ملی رفتاری نمایشی است

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان معتقد است افزایش قیمت گوشت و گزارش هایی که از قیمت های 
متفاوت آن در گوشه و کنار شهر به گوش می رسد، دلیلی به جز تقاضای متنوع مشتریان با یکدیگر ندارد و این 
مسئله موجب می شود گوشت قرمز در نقاط مختلف شهر با نرخ های متفاوتی به فروش برسد.اصغر پورباطنی  
ادامه داد: قیمت گوشت قرمز طی دو ماه گذشته تاکنون ثابت مانده و برخالف بسیاری از کاالهای دیگر به صورت 
ساعتی و یا روزانه افزایش نداشته است. وی درباره توزیع گوشــت با کارت ملی و قیمت ارزان تر آن در برخی 
فروشگاه های بزرگ، گفت: اگر گوشت ارائه شده در این فروشگاه ها بره باشد، امکان ندارد قیمتی کمتر از ۵۵ هزار 
تومان داشته باشد، مگر اینکه تقلبی در کار باشد.پورباطنی   با اشاره به توزیع گوشت وارداتی در فروشگاه های 

بزرگ برای فروش، اظهار کرد: توزیع گوشت با کارت ملی کاری نمایشی و بازارگرمی است.

سفیر کره جنوبی در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:
کاهش اثر تحریم ها با تعامل بنگاه های اقتصادی کره و ایران

»ریو جونگ هیون« در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان  از روابط خوب ایران با سایر کشورها ازجمله کره 
جنوبی خبر داد و اظهار کرد: نام گذاری خیابان های تهران و اصفهان به نام شــهرها و کشورها نشان از تفاهم نامه 
خواهرخواندگی بین شهرهای ایران با سایر کشورها دارد. سفیر کره جنوبی از مقدمات تفاهم نامه خواهرخواندگی 
گوانجو و اصفهان خبر داد و گفت: این خواهرخواندگی ها می تواند به توسعه روابط اقتصادی-فرهنگی دو شهر منجر 
شود. وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان مرکز اقتصادی این استان می تواند با حمایت از این بنگاه ها به 
تبادل تجاری با شرکت های کره جنوبی بپردازد.همچنین مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این 
دیدار خواستار همکاری بنگاه های کوچک و متوسط استان اصفهان با شرکت های کره جنوبی شد و گفت: تبادل نظر 

رودررو و نشست با شرکت های کره ای می تواند گام نخست این همکاری باشد.

محاســبات ریاضی را به صورت 
ذهنی انجام دهید!

 Math Tricks برنامه  آموزشــی
مجموعــه ای از بازی های ریاضی 
و راه حل هــای ســریع عملیات 
اصلی ریاضی برای دانش آموزان و 
دانشجویان است که طریقه انجام 
ذهنی محاسبات را به شما آموزش 
می دهد.این برنامه دارای بسیاری 

از ترفندهای جالب ریاضی است.

Math Tricks

شن مالی
معرفی اپلیکی

سخنگوی آبفای استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد صنایع اصفهان 
هنوز از آب به جای پساب استفاده می کنند که این روند باید تا سال 
۱۳۹۸ اصالح شود. اکبر بنی طبا با اشاره به اینکه تخصیص میزان 
پساب به صنعت، کشــاورزی و محیط زیست جزو وظایف شرکت 
آب منطقه ای اســت، اظهار داشت: آبفای اســتان به علت اینکه 
بخش قابل توجهی از مشترکین شــبکه فاضالب ندارند و از سوی 
دیگر منابع دولتی نیز برای ایجاد شبکه و تاسیسات فاضالب وجود 
ندارد، بنابراین از بخش های خصوصی درخواست سرمایه گذاری 
در این حوزه را کرده است تا این بخش به ازای پولی که وارد می 
کند، پســاب را در اختیار بگیرد.وی به قرارداد بیع متقابل با 
شرکت آبفا و یکی از صنایع بزرگ اســتان، در سال ۹۲ 
اشاره کرد و گفت: این شرکت قرار شد در قبال ۱۲۰ 
میلیارد تومان ســرمایه گــذاری برای 
احــداث ۴۵۰ کیلومتر 

شــبکه فاضالب به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال از پســاب فاضالب هفت 
شــهر اصفهان مثل لنجان و مبارکه اســتفاده کند که در مجموع 
۶۷۰ میلیون متر مکعب پساب به آن اختصاص می یابد.سخنگوی 
آبفای استان اصفهان بیان داشت: یکی دیگر از شرکت های صنعتی 
اصفهان هم اکنون به طور جدی به دنبال اســتفاده از پساب است 
که پساب لنجان، فوالد شــهر و نجف آباد را اســتفاده کند.وی با 
بیان اینکــه در پی جایگزینی پســاب به جای آب در پاالیشــگاه 
اصفهان هســتیم، گفت: هم اکنون حدود ۱۸۰ لیتــر بر ثانیه آب 
توسط پاالیشــگاه اصفهان برای تامین بنزین، گازوئیل و فرآورده 
های نفتی استفاده می شود که برای دستیابی به آب پایدار تصفیه 
خانه پساب شاهین شهر را برای پاالیشــگاه در نظر گرفتیم که تا 
پایان سال این اقدام صورت می گیرد.بنی طبا بیان داشت: نیروگاه 
اســالم آباد که حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب استفاده می کند مقرر 
شد که تا ســال آینده پســاب را جایگزین کند.وی با بیان اینکه 

حداکثر تا سال ۹۸ باید تمامی صنایع ما تنها از پساب برای مصارف 
خود استفاده کنند و هم اکنون ۴۰ درصد از صنایع ما هنوز از آب 
استفاده می کنند، اضافه کرد: احداث یک تصفیه خانه با ظرفیت 
باال در حدی که پســاب را به حد آب مقطر برساند، در دستور کار 
است.سخنگوی آبفای استان اصفهان  گفت: در حال حاضر تصفیه 
خانه شــمال و جنوب را برای تصفیه پساب در نظر داریم که مقرر 
 شد با تکنولوژی جدید بازسازی شــود تا پساب را به حد مطلوبی

 تصفیه کند.

دریچه
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فواید مدیتیشن در زندگی روزمره

پیشنهاد سردبیر:

پریسا سعادت

وجود »شــپش« در میان دانش آموزان یکی از پدیده هایی است که طی  چند ســال اخیر در میان افراد 
شهرنشین افزایش یافته است. هر سال با شروع فصل مدارس این پدیده در میان کودکان بیشتر هم می شود. 
این مسئله در سایه ناآگاهی و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی دانش آموزان و کودکانی که به مهد کودک 
ها می روند موجب رشد سریع و انتقال این بیماری در میان گروه های دانش آموزی می شود به صورتی که 
حتی در مواردی مشاهده شده  این معضل یک کالس مدرسه را به تعطیلی کشانده است. به علت شیوع این 
مشکل در ماه های سرد سال بهتر است خانواده ها اطالعاتی را در مورد این موضوع در اختیار فرزندان قرار 

دهند و خود نیز نسبت به مراقبت هفتگی و روزانه از موهای فرزندان شان حساس باشند.
شپش سر از کجا می آید؟

شپش ها انگل هایی اجباری هستند، یعنی نمی توانند بدون وجود میزبان خود زندگی کنند. این گونه از شپش ها فقط 
قادر به زندگی در بدن میزبان انسانی هستند، بنابراین نمی توان آنها را از سگ، گربه و یا هر حیوان خانگی دیگری گرفت.
شپش سر بال ندارد، بنابراین نمی تواند پرواز کند. این شپش ها شش پا در اطراف بدن و یک پنجه قوی در انتهای بدن خود 
در ناحیه دم دارند و این ساختار به آنها کمک می کند تا خودشان را محکم به موها بچسبانند. ابتالی به شپش سر می تواند 
برای هر کسی اتفاق افتد، اما نگرانی خاصی برای بچه های پیش دبستانی و دبستانی وجود دارد. الزم است تاکید کنیم که 
حمام نرفتن و به طور کلی هر مسئله بهداشتی دیگری دلیل ابتال به شپش سر نیست.بچه هایی که در مناطق شلوغ و پر 
جمعیت زندگی می کنند، در خطر بیشتری برای ابتال به شپش سر قرار دارند؛ اما علت آن است که این بچه ها در ارتباط 
بیشتری با افراد آلوده قرار دارند و ممکن است در همان بستری بخوابند که افراد آلوده به شپش خوابیده اند. تنها راهی که 
برای انتقال شپش از فردی به فرد دیگر وجود دارد، تماس مستقیم سر با سر است، یعنی دقیقا همان تماسی که سرهای 
دو کودک در حال خواندن یک کتاب مشترک با هم دارند یا بازی هایی که بچه ها با یکدیگر می کنند و یا با استفاده از 

یک کاله، یک کاله آفتابگیر، یک شال گردن، یک روسری و یا شانه و برس موی شخصی.شپش ماده می تواند هر 
روز 3 تا 4 تخم بگذارد، این تخم ها در فاصله 3 تا 4 میلی متری از پوست سر و دقیقا روی محور مو رشد می کند.

درمان شپش چیست؟
معموال در مورد ابتالی دانش آموزان و کودکان به شپش، پیشگیری کم هزینه تر و راحت تر از درمان است؛ هر چند 

که این مشکل راه حل های ساده ای دارد؛ اما در نهایت این راه ها گاهی پر هزینه و ناراحت کننده است. در مرحله اول 
بسیاری از والدین برای رهایی کودکان از شپش ها، به شامپوها روی می آورند. شامپوهای موثر در این زمینه دارای ترکیبی 
شیمیایی به نام پیرترین ها )Pyrethrins( هستند که به دلیل تداخل با بیوشیمی شپش ها، به عنوان ماده ای سمی 
برای آنها عمل می کند.دستورالعمل مصرف این شامپوها روی آنها درج شده و طبق این دستورالعمل معموال الزم است 
شامپو برای 10 دقیقه روی سر و آغشته به موها باقی بماند. تحقیقی که در سال 2014 در آمریکای شمالی انجام شد نشان 
داد که وقوع برخی جهش ها در ژن های این شپش ها، آنها را به محلول ها و شامپوهای حاوی پیرترین ها مقاوم می کند. 
در این شرایط برای خالصی از شپش های سر، راهی جز رجوع به داروهای نسخه ای وجود نخواهد داشت. در شرایطی که 
محلول ها و شامپوها کارساز نباشند و یا بعد از مدتی باز هم سرو کله این شپش ها پیدا شود، مراجعه به پزشک و استفاده از 

داروهایی که توسط پزشک تجویز می شود، راهکار بعدی خواهد بود.
توصیه هایی برای جلوگیری از ابتال به شپش سر

مهم ترین اصل در جلوگیری از این عارضه این است که خانواده ها جهت جلوگیری از آلودگی های انگلی در مدارس با کنترل 
بهداشت فردی کودکان شان با آموزش وپرورش همکاری کنند. افزایش سطح آگاهی جامعه و رعایت اصول بهداشت فردی 
و محیطی توسط افراد و خانواده ها از مهم ترین راه های مقابله با این آلودگی است و استحمام سر و بدن و شست و شوی 

مناسب لباس ها و لوازم شخصی از بهترین راه های کنترل پدیکلوزیس است. عالوه بر این دانش آموزان در مدارس نیز باید 
مرتبا از لحاظ بهداشتی و وضعیت موی سر کنترل شوند. برخالف باور عمومی شیوع شپش در میان دانش آموزان قشر 
مرفه در چند سال اخیر افزایش زیادتری داشته و این مسئله به علت سهل انگاری خانواده ها و عدم رعایت نکات بهداشتی 
از سوی دانش آموزان و همچنین نگهداری حیوانات خانگی بوده است. عالوه بر این بلند بودن موی کودکان به خصوص در 
دختران نیز در گسترش این بیماری موثر است. ضیاءالدینی،مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش وپرورش با 
اشاره به اینکه میزان شیوع شپش در جهان در کودکان سنین 4 تا 12 سال است، اظهار کرد: میزان شیوع در کودکانی که 

در وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف تری قرار دارند، 
بیشتر است و مواردی همچون سطح پایین سواد 

والدین، موی بلند، عدم اســتفاده متداول از 
شانه، فقدان حمام در منازل و دفعات کم 
اســتحمام می تواند از عوامل شیوع این 

آلودگی باشد.

ناخوانده های سمج
 در فصل پاییز مواظب شیوع شپش در میان کودکان و دانش آموزان باشید؛

ابالغ
8/127 شماره ابالغنامه: 9710106793204176 شماره پرونده: 9709986793200321 
شماره بايگاني شعبه: 970326 نظر به اينکه در پرونده کالسه 970326 بنا به درخواست 
اعظم دهقاني با وکالت آقاي محمد امين بصيري به طرفيت داريوش اسمعيلي ورنکشي 
فرزند حســين با موضوع مطالبه نفقه با توجه به ارجاع امر به کارشناسي و وصول نظريه 
کارشناسي لذا بدينوســيله به خوانده فوق الذکر که مجهول المکان مي باشد اخطار مي 
گردد ظرف يک هفته جهت روئت نظريه کارشناســي و اعالم نظــر به آدرس اصفهان 
خيابان سجاد مجتمع شهيد حججي شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه نماييد ) آدرس: 
اصفهان، خيابان سجاد، خيابان آيت اله ارباب، روبروي مدرسه نيلي پور، جنب ساختمان 
صبا، پالک 57( م الف: 276281 شــعبه 2 خانواده مجتمع شماره يک شوراي حل 

اختالف اصفهان)120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

8/76 شماره ابالغنامه: 9710106795902147 شماره پرونده: 9709986795900542 
شماره بايگاني شــعبه: 970542  خواهان آقاي فرزاد برخورداري دادخواستي به طرفيت 
خواندگان: 1- محمد خانپور 2- رســول خانپور به خواسته مطالبه مطرح که به اين شعبه 
)اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهداي مدافع حرم شوراي حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986795900542 شعبه 29 حقوقي 
شــوراي حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســيدگي مورخ 1397/09/10 ساعت 18 
تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده درخواســت خواهان مراتب يک نوبــت در يکي از جرايد 
کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف: 271559 شعبه 
 29 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــهداي مدافع حرم( )154 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ راي

8/94 شماره دادنامه: 9709976794200563 شماره پرونده: 9509986794201130 
شماره بايگاني شعبه: 951130 خواهان: آقاي حســين قره داغي رزوه فرزند مصطفي با 
وکالت خانم الهام نساج فرزند عبدالرسول به نشاني اصفهان دروازه شيراز مجتمع حافظيه 
ط 2 واحد 6، خوانده: آقاي احمدرضا رشيدي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه بابت رسيد عادي، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي شورا 
ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شوراي 
حل اختالف: در خصوص دعوي آقاي حسين قره داغي رزوه فرزند مصطفي با وکالت خانم 
الهام نساج به طرفيت آقاي احمدرضا رشيدي به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال 
طبق رسيد عادي مورخ 94/1/15 به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه به محتويات 
پرونده و بقاي اصول مســتندات در يد خواهان و اينکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در 
جلسه رسيدگي حضور نداشــته و هيچ گونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندي 
در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوي خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 219/000 ريال بابت هزينه دادرسي  و همچنين پرداخت هزينه نشر آگهي و حق 
الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 
95/9/14 تا تاريخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شــعبه مي باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان 
مي باشد. م الف: 271465 شــعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان) مجتمع 

شهداي مدافع حرم( )293 کلمه،3 کادر(  
ابالغ راي

8/95 شماره دادنامه: 9709976795900606 شماره پرونده: 9709986795900160 
شماره بايگاني شعبه: 970160 خواهان: آقاي رضا زنگنه فرزند عبدالرسول به نشاني شهر 
اصفهان شــيخ صدوق جنوبي ک 15 پ 4، خوانده: آقاي محسن شفيعي فرزند محمد به 

97/6/3 شــعبه 29 نشاني مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، به تاريخ 
شوراي حل اختالف اصفهان به تصدي امضا کننده زير تشکيل، پرونده کالسه 970160 
مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت 
به صدور راي مي نمايد. راي شورا: در خصوص دعواي آقاي رضا زنگنه به طرفيت آقاي 
محسن شفيعي به خواسته مطالبه مبلغ هشت ميليون ريال موضوع دو فقره چک به شماره 
هاي 002643-96/11/27 و 002644-96/12/26 هر کدام چهار ميليون ريال به انضمام 
هزينه دادرسي و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات 
در يد خواهان که داللت بر استقرار دين و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اينکه خوانده علي 
رغم ابالغ قانوني ماده هفتاد در جلسه رسيدگي حضور نيافته و هيچ گونه دليل و مدرک و 
دفاع موجهي در خصوص دعوي مطروحه مبني بر پرداخت اين بود برائت و ذمه خويش 
عمل نياورده لذا شــورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشــخيص داده و مستندا به مواد 
198-519-515-522 قانون آيين دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/740/000 ريال بابت هزينه دادرسي 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چکها به شرح فوق تا زمان اجراي حکم بر اساس 
آخرين شاخص بانک مرکزي و هزينه نشر آگهي تا حصول نتيجه در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در 
همين شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم 
عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان مي باشــد. م الف: 271347 شعبه 29 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان )304 کلمه،3 کادر(  
ابالغ راي

8/96 شماره دادنامه: 9709970367800068 شماره پرونده: 9509980367800044 
شماره بايگاني شــعبه: 950046 خواهان: آقاي محمد علي خالو احمدي فرزند حبيب با 
وکالت آقاي احمد محمديان فرزند رحمت اله به نشاني اصفهان بلوار آيت اله مطهري حد 
فاصل پل فلزي و پل شيري جنب شيريني فروشــي آدينه بن بست 25 آدينه طبقه سوم 
و آقاي علي غضنفرپور خولنجاني فرزند حسن به نشاني خيابان نيکبخت غربي روبروي 
فضاي سبز دادگستري ساختمان کلوپ تندرستي طبقه دوم، خواندگان: 1- ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( به نشــاني خ حکيم نظامي خ حســين آباد پالک 40، 2- خانم 
محبوبه آزما به نشاني اصفهان خ توحيد جنوبي کوي پيام پ 126، 3- آقاي منصور آزما 
به نشــاني مجهول المکان، 4- آقاي احمد آزما به نشاني اصفهان خ توحيد جنوبي کوي 
پيام پ 126، خواسته: مصادره اموال، گردشکار: دادگاه با بررسي جميع اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راي مي نمايد. راي دادگاه: در خصوص دادخواست آقاي محمد علي خالو احمدي با وکالت 
آقايان علي غضنفر پور و احمد محمديان به طرفيت ستاد اجرائي فرمان امام)ره( و محبوبه 
و منصور و احمد همگي آزما به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 34/49/94 
مورخ 94/8/6 دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان و الغاء دادنامه مذکور نسبت به 
171 متر مربع از ششدانگ پالک 12593 بخش 5 ثبت اصفهان، نظر به اينکه طي دادنامه 
شماره 45/49/92 مورخ 92/6/14 و دادنامه اصالحي شماره 34/49/94 مورخ 94/8/6 
صادره از دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان کليه اموال بجا مانده از علي محمد 
آزما فرزند محمد باقر، از جمله پالک ثبتي 12593 اصلي واقع در بخش 5 ثبتي اصفهان 
به نفع ستاد اجرائي فرمان امام)ره( ضبط گرديده و برهمين مبنا ستاد نيز درخواست صدور 
سند مالکيت آنرا نموده است معترض ثالث که به مشاعي بودن پالک متنازع فيه آگاهي 
 داشته و مي دانسته که محکوم ستاد نيز همانند ساير شرکاء در همه اجزاء رقبه مزبور داراي
 مالکيت است لکن برخالف موازين نســبت به اخذ راي مورخ 94/3/10 از هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت اسناد 
شرق اصفهان اقدام و خود را مالک بالمعارض در تصرفات ملکي معرفي نموده است که 
اين امر بديهتًا مغاير با قائم مقامي ستاد از محکوم عليه )آزما( در پالک مزبور مي باشد. از 
آنجا که معترض ثالث با ارائه سند وکالتنامه شماره 74329 مورخ 78/9/16 مدعي است 
که ملک متنازع فيه طي وکالتنامه اشاره شده، با انتقال به آقاي براتعلي روغني از مالکيت 
محکوم ســتاد خارج گرديده لکن ملک فوق در سال 1372 از سوي براتعلي روغني ابري 
به خانم صديقه فروغي و سپس مع الواســطه به آقاي خالو احمدي بفروش رسيده و اين 
حاکي از آنست که آقاي براتعلي روغني در آن زمان يعني سال 1372 بدون اذن و اجازه و 

اخذ وکالت در فروش از ملک ) علي محمد آزما( نسبت به معامله فضولي و فروش مال غير 
مبادرت نموده است پس تنظيم سند وکالت دليلي بر انتقال و فروش ملک محسوب نمي 
شود مضافًا اينکه محکوم ســتاد نيز هيچيک از قولنامه هاي عادي ابرازي را تنفيذ نکرده 
 و حتي رســيدي بابت دريافت ثمن معامله ارائه نگرديده و برفرض واقعي بودن معامله، 
وکالتنامه ابرازي مربوط به ســال 78 بوده که صرفًا تا زمان فوت محکوم ) 1384( داراي 
اعتبار مي باشد. ضمنا ستاد اجرائي به محض اطالع از صدور راي از هيات تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي، بالفاصله نســبت به طرح دعوي در شــعبه پنجم دادگاه حقوقي 
اصفهان اقدام کرده که پس از ارجاع امر به کارشناس ثبتي، نتيجه آن داللت بر بي حقي 
معترض ثالث دارد لهذا نظر به جميع جهات پيش  گفته با استناد به مواد 417 و 425 قانون 
آئين دادرســي مدني قرار رد اعتــراض مطروحه را صادر و اعالم مــي دارد. راي صادره 
حضوري و ظرف مهلت قانوني قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر اســتان تهران 
 مي باشد. م الف: 271639 دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان )642 کلمه،

6 کادر(  
ابالغ راي

8/71  شماره دادنامه: 9709976805300611 شماره پرونده: 9609986805300513 
شماره بايگاني شعبه: 960513 خواهان: بانک ملت با وکالت خانم فهيمه عصاچي فرزند 
کريم به نشــاني اصفهان چهار راه پليس ابتداي توحيد جنوبــي مجتمع تابان طبقه اول 
واحد 1، خواندگان: 1- خانم افسانه نظري ساماني فرزند فرج اله 2- آقاي عادل چرومي 
فرزند باروني همگي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه بابت ... ، راي قاضي 
شــورا: در خصوص دعوي بانک ملت با مديريت آقاي هادي اخالقي با نمايندگي هدي 
حطيم با وکالت خانم فهيمه عصاچي به طرفيت خانم افسانه نظري ساماني و آقاي عادل 
چرومي به خواســته مطالبه مبلغ 26/944/851 ريال به انضمام خسارت تاخير در تاديه و 
مطلق خسارت دادرسي بدين شرح که وکيل خواهان اظهار داشته خوانده رديف اول طبق 
قرارداد به شماره 911757373/230 اقدام به دريافت تسهيالت از موکل نموده و خوانده 
رديف اول ضمانت بازپرداخت اقســاط وام دريافتي را نموده اســت ليکن با تماس هاي 
مکرر از پرداخت امتناع نموده است و تقاضاي محکوميت تضامني نامبردگان را دارم علي 
ايحال شورا با عنايت به قرارداد استنادي که به امضا خواندگان رسيده و با توجه به نظريه 
کارشناس محترم دادگستري که حاکي از دريافت مبلغ 30/000/000 ميليون ريال طي 
قرارداد قرض الحسنه به شماره صدراالشاره توسط خوانده رديف اول و بازپرداخت اقساط 
36 ماهه با نرخ کارمزد چهار درصد و جريمه تاخير 12 درصد روز شمار 6/968 ريال نموده 
است و از تاريخ 1391/09/29 مي نمايد لغايت 1392/10/11 مبلغ 11/343/441 ريال 
بابت اصل تســهيالت و کارمزد تاخير تاديه پرداخت نموده و مبلغ 28/304/408 ريال از 
تاريخ 1391/10/11 لغايت 1396/09/29 بابت تسهيالت و کارمزد و جريمه تاخير با کسر 
هزينه هاي قانوني به کار مي باشــد و در نتيجه تا زمان تقديم دادخواســت ميزان بدهي 
خواندگان 28/304/408 ريال مي باشــد و با توجه به مصون ماندن نظريه کارشناس از 
اعتراض طرفين شورا دعواي خواهان را ثابت تشخيص باستناد مواد 10 و 219 و 1258 و 
225 قانون مدني و مواد 519 و 198 و 522 آيين دادرسي مدني و قانون وصول مطالبات 
بانکها مصوب 63 قانون اعطاي تســهيالت بانکي مصوب 86 مــاده 15 قانون عمليات 
بانکي بدون ربا مصــوب 65 حکم بر محکوميت خواندگان به نحــو تضامني به پرداخت 
26/944/851 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/636/810 ريال بابت هزينه دادرسي و 
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و مبلغ 2/500/000 هزار ريال بابت هزينه کارشناســي و 
هزينه نشر آگهي طبق تعرفه قانوني به مبلغ 120/000 هزار ريال و خسارت تاخير در تاديه 
با نرخ 12 درصد به استناد بند پنج قرارداد ارائه شده از تاريخ تقديم دادخواست 1396/02/30 
ننمايد وصول در حق خواهان صادر و اعالم مــي دارد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از 20 روز ديگر قابل تجديدنظر در محاکم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشــد. م الف:263513 شعبه 53 شوراي حل اختالف 

اصفهان )457 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ راي

8/91 کالسه پرونده:97/1013 ،شماره دادنامه:1629 -97/6/31 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
چهارم شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان: سيد روح اله حسيني ، به نشاني: اصفهان 
خ حکيم ک باغ قلندرها جنب درب مســجد حکيم توليدي آريايي ؛ خوانده: ليال قرباني 

به نشاني خميني شهر دوشنبه بازار  روبروي مســجد جامع )مجهول المکان( ، خواسته: 
مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جري تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي 
سيد روح اله حسيني فرزند ســيدکمال به طرفيت خانم ليال قرباني فرزند رضا به خواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 176961 مورخ 95/7/20  
عهده بانک صادرات به انضمام خســارت دادرســي و خســارت تاخير تاديه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلســه مورخ 97/06/21 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با 
عنايت به نظريه مشورتي اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با 
توجه به وصف تجريدي بودن اسناد تجاري مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقــالب در امور مدني دعوي 
خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/237/500 ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک کامل دين بر مبناي شاخص 
بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي از بانک مرکزي جمهوري اســالمي ايران در حق 
خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظــرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همين شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهي 
قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. م الف: 274877  
 عليرضا ايزدي قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر )369 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ راي

8/89 کالسه پرونده:996/97 ،شماره دادنامه:1609-97/06/25 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
12 شــوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان:سيدروح اله حســيني نشاني:اصفهان 
خ حکيم کوچه باغ قلندرها جنب درب مســجد حکيم توليدي پوشــاک آريايي ؛ خوانده: 
علي رستمي قشــقايي نشــاني: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غيابي( 
 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشريفات
 قانوني و اخذ نظريه مشــورتي اعضاءقاضي شورا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صــدور راي مي نمايد. راي قاضي شــورا: در خصوص دادخواســت تقديمي 
آقاي ســيد روح اله حســيني به طرفيت آقاي علي رستمي قشــقايي به خواسته مطالبه 
مبلغ ده ميليون و هفتصد و پنجاه هــزار ريال وجه يک فقره چک به شــماره 853850 
بتاريخ 94/12/1 عهده بانک مهر ايران شــعبه خام خميني شــهر به انضمام خســارت 
دادرســي و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويــات پرونده دادخواســت تقديمي 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رســيدگي 
مورخه 97/6/24 و عدم حضور خوانده در جلســه رســيدگي شــورا و نظر بــه اينکه از 
ناحيــه خوانده دليلي کــه حکايــت از پرداخت وجه چک نمايــد ارائه نگرديــده فلذا با 
توجه به نظريه مشورتي اعضاء شــورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/6/24 و با احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقاي دين مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
 قانون شــوراهاي حل اختــالف 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک تا زمان اجراي حکم که توسط دايره محترم اجراي احکام حقوقي بر 
اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي محاسبه مي گردد و پرداخت مبلغ يک ميليون 
و سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره 
غيابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس ظرف مدت 
 بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. 
م الف: 274879 محمدرضا توازياني قاضي شــعبه دوازدهم شــوراي حل اختالف 

شهرستان خميني شهر )377 کلمه، 4 کادر(

متخصصان تاکنون در مطالعات متعددی به بررسی و درک فواید مدیتیشن برای 
سالمتی پرداخته اند. درحالی که تاثیرات مدیتیشن روی افراد متفاوت است؛ اما 
در مجموع در بسیاری از مطالعات بر تاثیر مثبت آن روی سالمت جسم و روان 
انسان تاکید شده  است. در ادامه برخی از مهم ترین فواید مدیتیشن آمده است:

خواب 
افرادی که بی خوابی و احســاس خســتگی ناشــی از آن را تجربه کرده باشند 
می توانند از راهکار موثری بهره بگیرند که شــامل مصرف قرص های خواب آور 
نمی شود. به گفته پزشکان، مدیتیشــن ذهن آگاهی یکی از تکنیک هایی است 
که واکنش های آرام سازی را به دنبال دارد. این روش واکنش های استرس زا در 
بدن را مورد هدف قرار می دهد که در رفع اختــالالت خواب، فاکتور کلیدی به 

حساب می آید.
درد 

کارشناسان تاکید دارند که مدیتیشن در کنار درمان های دارویی مرسوم تاثیر 
مثبت دارد و می تواند جایگزینی برای روش های درمانی باشــد که از مشتقات 
تریاک در آن استفاده می شــود. برخالف خطر اعتیاد ناشی از مصرف مشتقات 
تریاک، این روش درمانــی می تواند با حداقل عوارض جانبــی تاثیر آرام بخش 

داشته باشد.
اختالالت خلق و خو 

مطالعات نشان می دهد که مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند همانند رفتار درمانی 
شناختی یا داروهای افسردگی در افرادی که تجربه ابتال به افسردگی یا اضطراب 
را داشته اند، اثربخش باشــد. در حقیقت، عوامل تداخلی منطبق با ذهن آگاهی 
می تواند جایگزینی مفید برای داروهای افسردگی باشد که البته در موارد جدی 

تشخیص آن با پزشک متخصص خواهد بود.
هوش هیجانی 

در یک مطالعه جدید مشخص شد که مدیتیشــن در ارتقای هوش هیجانی و 
کاهش استرس های دریافتی در محیط کار موثر است.

فواید مدیتیشن در زندگی روزمره
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تولد بیش از 38 هزار اصفهانی از ابتدای سال

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

 قائم مقام معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان بیان کرد:

اجرای طرح پزشکان اقماری 
برای اولین بار در استان اصفهان

 قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: طرح پزشکان اقماری به صورت 
پایلوت در استان اصفهان اجرا می شود. »حمید 
گنجی« از تدوین نقشــه درمان استان اصفهان 
تا ســال 1404 خبر داد و افزود: در این نقشــه 
وضعیت شهرستان ها در بحث خدمات درمانی 
مشخص شده و شهرستان اردستان در رده دوم 
بعد از اصفهان قرار دارد که باید نقش بســزایی 
را در این ســند ایفا کند. وی اظهار کرد: وزارت 
بهداشت در قالب طرح 12 ساله نسبت به جذب 
پزشــکان در مناطق محروم اقدام کرده است. 
همچنین برای اولین بار و به صورت پایلوت طرح 
استقرار اقماری پزشکان در استان اصفهان اجرا 
می شود. قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: در این طرح 
پزشکانی که انتقال خانوادگی آنها به شهرستان 
ها با مشکل مواجه است، به صورت قرارداد 10 
روزه با حقــوق مکفی در شهرســتان ها به کار 

گرفته می شوند.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:
تولد بیش از 38 هزار اصفهانی 

از ابتدای سال
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت:طی 
6 ماهه نخست سال گذشته 42 هزار و 40 تولد 
و در 6 ماهه نخست سال جاری 38 هزار و 597 
تولد در استان اصفهان ثبت شده است.حسین 
غفرانی با بیان اینکه تعداد زاد و ولد در استان 
اصفهان طی 6 ماهه نخست سال جاری نسبت 
به 6 ماهه نخست سال 96 کاهش داشته است، 
اظهار کرد: در 6 ماهه نخست سال گذشته 42 
هزار و 40 تولد و در 6 ماهه نخست سال جاری 
38 هزار و 597 تولد در اســتان اصفهان ثبت 
شده است.وی در پایان با بیان اینکه تعداد زاد و 
ولد نسبت به تعداد مرگ و میر در استان، بیش 
از 3 برابر است، تصریح کرد: در 6 ماهه نخست 
سال گذشــته 11 هزار و 30 مورد و در 6 ماهه 
نخست سال جاری 11 هزار و 677 مورد فوتی 
در استان اصفهان ثبت شده که بیانگر افزایش 
647 مورد مرگ و میر در سال جاری نسبت به 

سال گذشته است.

انتشار فرهنگ در زیر زمین!
 قاچاق به بازار کتاب هم رسید

شاید عجیب و غیر قابل باور باشد؛ اما پدیده شوم قاچاق 
حاال عالوه بر بازارهای پر سودی مانند بنزین و کاالهای 
مصرفی چند صباحی است که در عرصه های فرهنگی 
نیز جوالن می دهد. حجم کتاب هــای قاچاقی که در 
همین چند مــاه اخیر از انبارهــا و بازارهای غیر مجاز 
در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران جمع آوری 
 شده است به چیزی در حدود 333 هزار جلد می رسد.

 بر اســاس برخی از گمانه زنی ها تعداد ناشران قاچاق 
نزدیک به نصف تعداد ناشران قانونی است.

 در جامعه ای که کتاب خوانی عمال به فراموشی سپرده 
شــده و آمارها هر روز از تقلیل رفتن جامعه کتابخوان 
گزارش می دهد و هــر از چند گاهی انتشــاراتی ها و 
کتاب فروشی های قدیمی به دلیل زیان ده بودن و عدم 
سودآوری تعطیل می شوند، این حجم از کتاب در یک 
بازار مواز ی و غیر قانونی بسیار عجیب است. گفته می 
شــود قاچاق کتاب در ایران مثل تمام کاالهای قاچاق 
یک سردســته دارد. روزنامه »جام جم« در گزارشــی 
مدعی شده که یک شــخص کل سیســتم قاچاق را 
مدیریت می کند، مجوز 7 نشــر دارد، در سطح تهران 
120 دستفروش برایش کار می کنند و راسته انقالب 
کامال تحت کنترل اوست. به گفته پلیس، بخشی از این 
کتاب های قاچاق مربوط به عنوان هایی اســت که در 
ایران مجوز چاپ ندارند و به اصطــالح آنها را »ضاله« 
می نامند و بخشی دیگر مربوط به کتاب های پر تیراژ 
ناشران معروف هستند که توسط برخی از سودجویان 
چاپ و به قیمت های کمتر در بازار عرضه می شــود. 
حتی برخی از کتاب های چاپ افست نیز در میان این 

کتاب ها دیده می شود.
غیر مجازها در صدر کتاب های قاچاق

عالوه بر کتاب هایی که اصوال در ایران اجازه انتشــار 
ندارند برخی از کتاب ها نیز برای چاپ دوم و یا چندم 
خود مجوز انتشــار دوباره نداشــتند و به همین علت 
معموال سر از بازار قاچاق درآورده اند. برخی از فعاالن 
عرصه نشــر معتقدند پایه این اتفاق نامبارک در دوره 
ریاســت محمود احمدی نــژاد و وزارت وقت ارشــاد 
دولتش رخ  داده است. برای نمونه، در زمان دولت وی، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تجدید چاپ بسیاری 
از کتاب های نشر ققنوس )مانند سمفونی مردگان و...( 

را که قبال منتشرشــده بود، غیرمجاز اعالم کرد. به این 
ترتیب ده ها عنوان از کتاب های چاپ اول این ناشــر و 
سایر ناشران اجازه چاپ دوباره نگرفتند. این اقدام باعث 
شد که افرادی دســت به تکثیر غیرقانونی این کتاب ها 
بزنند . پس از آن اگر چه در دولت روحانی برخی از این 
کتاب ها مجوز چاپ گرفتند؛ اما عمال مکانیسم تولید و 
فروش کتاب های قاچاق در بازار به حدی نهادینه شده 

بود که مقابله با آن سخت شد.
مجازی هایی که ارزان می فروشند

دست فروشــان و فروشــگاه هــای مجــازی کتاب از 
اصلی  ترین فروشندگان کتاب های قاچاق و غیر مجاز در 
سطح جامعه هستند. در این میان قاچاقچیان خاموش 
هم وجود دارند، همان ها که کتــاب ها را به صورت پی 
دی اف بارگذاری می کنند، ســایت هایی که نســخه 
صوتی کتاب ها را غیر قانونی برای دانلود در دســترس 
قرار می دهند، آنها که کتابسازی می کنند یا ترجمه های 
متعدد از یک کتاب که همگی کپی از یک ترجمه اصلی 

هســتند را با عناوین جعلی یا تغییر نام مترجم منتشر 
می کنند. در این میان برخی از بســاط فروشان حتی 
مشتریان ثابتی دارند که به آنها سفارش کتاب می دهند 
و یا برخی از کتب را از آنها پیــش خرید می کنند. در 
تیر ماه ســال جاری  محمود آموزگار، رییس اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران با بیان اینکه حجم قاچاق 
کتاب خیلی وسیع است و در نمایشگاه های  مختلف و 
فروشگاه های مجازی شاهد آنها هستیم اعالم کرد که 
حتی برخی از توزیع کنندگان و منتشــرکنندگان این 
کتاب هــا در ادارات و وزارتخانه ها نفوذ کرده اند. عالوه 
بر قاچاق، برخی افراد با ایجــاد تغییرات جزئی در یک 
کتاب آن را به نام خود چاپ می کنند و  بدون مجوز و با 
قیمت های بسیار پایین در فروشگاه های مجازی کتاب 
را به فروش می رسانند. بخشی از این کتاب های قاچاق 
هم درقالب جشنواره های تخفیف به فروش می رسد که 
هر از چند گاهی از سوی برخی از کتاب فروشی ها و یا 

فروشگاه های مجازی برگزار می شود.

قوانین قدیمی راه قاچاق را باز گذاشته است
قوانین قدیمی و بــدون کارایی از جملــه اصلی ترین 
مقصران گســترش قاچاق کتاب است؛ معضلی که اگر 
چه موجب  گســتردگی کار قاچاقچیان شده و عرصه 
را بر ناشــران مجاز تنگ کرده؛ اما با توجه به خأل های 
قانونی و نبود عزم جدی برای مقابله با این پدیده تاکنون 
شــکایت های آنها کمتر به جایی رسیده و اغلب در پیچ 
و خم های قانونی، ناشــر مال باخته مجبور شده از خیر 
شکایت اش بگذرد. نمونه های زیادی از اعتراض ناشران 
در سال های اخیر، چه به صورت گالیه و مصاحبه و چه 
به شکل دادخواهی قانونی مشاهده شده که چندان به 
نتیجه نرسیده است. مدیر انتشارات ققنوس، ناشری که 
چندین کتابش به این مشکل مبتال شده، در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم توضیح داده است: »ما شکایت های 
زیادی کردیم، چندین پرونده در دادگاه تشــکیل شد 
ولی متاسفانه به جایی نرســید، حتی اتحادیه وکیلی 
برای این کار پیدا کرد و بودجه ای گرفت و قرار شد کار 
را پیگیری کند، اما نتیجه خاصی نگرفتیم، چند پرونده 
تشکیل دادیم که تا جایی نیز پیش رفت، اما یک دفعه 
به بن بست خورد.« عالوه بر این شکایت ها که به نتیجه 
نرسیده گاه باندهای مافیایی کتاب با برخی ناشران که 

پیش از این پیگیر ماجرا بودند، درگیر شده اند.
 از نمونه این ناشــران می توان به »یوســف علیخانی« 
مدیر نشــرآموت اشــاره کرد که تاکنون چند کتاب از 
جمله ترجمه آثار »جوجو مویز« از او در تیراژ انبوه کپی 
شده و شــرح ماجراهایی که در مواجهه با قاچاقچیان 
تجربه کــرده در فضای مجــازی بازخوردهای زیادی 
داشــته اســت. به عقیده فعاالن این حــوزه، به دلیل 
اینکه ســرقت ادبی یک جرم خصوصی است باید افراد 
زیان دیده از انتشــاردهندگان غیر مجاز شکایت کنند 
و معموال به دلیل هزینه بر بــودن و یا درگیری زیاد در 
بروکراسی اداری از خیر این مســئله می گذرند و کار 
این افراد بدون برخورد قانونی در جامعه رها می شود. 
هر چند در یک سال اخیر اقدامات  خوبی در مورد این 
موضوع انجام شده ؛ اما برخی ناشران مالباخته از روند 
کند این اقدامات گله مندند و آنها را مقطعی و کم دامنه 
می دانند، ولی بســیاری دیگر شــروع ایــن حرکت را 
نویدبخش اراده ای برای حل مشکالت ناشران می دانند 
و به روزهای خوب اقتصاد نشــر منهــای قاچاقچیان 

خوش بین هستند.

پریسا سعادت

اخطار اجرایی
8/120 شماره: 2033/97 حل8 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-ماهرخ 
افسری 2-یداله جعفری 3-محمدرضا مختاری ، نام پدر: 1-عباس 2-ابراهیم 3-مصطفی 
، نشانی: 1 و 2-مجهول المکان 3-خمینی شهر خ منتظری ک روح اله پ16 ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: میثم اعالئی ، نام پدر: حســنعلی ، نشانی: خمینی شهر خ 
امام شمالی ک ش دباغی منزل شــخصی، محکوم به:به موجب رای شماره 597 تاریخ 
97/05/08 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت بیست میلیون ریال با احتساب خسارات از 
مورخ 96/10/15 لغایت اجرای حکم و پرداخت 1/300/000 ریال هزینه دادرسی در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 275123 
سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر )215 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
8/121 کالسه پرونده : 469/97 حل 1ـ  شماره دادنامه: 995-  97/07/07 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: عزیزاله، با 
وکالت: خانم مریم مشتاقی ، نشانی: خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ، 
خوانده :اسفندیار افشار ، نشانی مجهول المکان ؛ موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دادخواســت خواهان آقای ابوالفضل فخــاری با وکالت خانم 
مریم مشــتاقی به طرفیت خوانده آقای اسفندیار افشار فرزند حســین به خواسته مطالبه 
مبلــغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره چک بانکی به شــماره 985075-96/3/30 و 
985051-96/4/30 عهده بانک صادرات به انضمام خســارت تاخیــر در تادیه و هزینه 
دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی 
از اشتغال ذمه خوانده می باشــد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن 
چک به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و 
بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال با احتساب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان 
پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید. و پرداخت حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی 
شهر می باشــد. م الف: 275988  علی اصغر ترابی قاضی شورای حل اختالف شعبه 

یکم خمینی شهر  )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/122 شماره: 706/97 حل8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/09/14 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدیرعلی حاج هاشمی 
، نام پدر: رحیم ، نشــانی: خمینی شهر شــریعتی شمالی ک شــهید کریم جعفری پ4، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رستم عباس پور ، نام پدر: شجاع 2- نام و نام 
خانوادگی: غالمحسین سبحانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک ، دالیل 
خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 

به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 275962 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/123 شــماره: 214/97 حل4 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-بهرام 
میرزاده 2-مجتبی نوری ، نام پدر: میرحسین ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: محمدعلی ، با وکالت ریحانه شایقی ، نشانی: 
اصفهانـ  خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ54، محکوم به:به موجب رای شماره 1125 
تاریخ 97/05/21 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم اند تضامنی به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/330/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 275028 مجتبی پورپیرعلی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر )215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/124 شــماره: 863/96 حل8 مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی: محمد 
خوانساری ، نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری ک گرجی نبش سه راهی روبروی نانوایی 
؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: امیر روح الهی ، با وکالت: محمدعلی عابدی و 
احمد سعیدپور و زهره رفیعی ، نشانی: خمینی شهر شهرک محمودآباد فرعی 26 سنگبری 
برادران کبیر، محکوم به:به موجب رای شماره 444 تاریخ 97/04/20 حوزه هشتم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
95/5/30 لغایت زمان پرداخت و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره 
غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 275768 سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

)220 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

8/125 شماره اجراییه:9710426793600291  شماره پرونده:9609986793600390 
شــماره بایگانی شــعبه:960393 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793600298 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793601248 محکوم علیه 
حسین شکوهی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت بخشی از دو فقره سفته 
به مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته )سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 
0013855 مورخ 96/3/1 و 0013854 مورخ 96/3/1 هر کدام به مبلغ 100/000/000 
ریال( و 4/510/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان هدا قربان خانی فرزند احمد به 
نشانی اصفهان خ سجاد جنب بانک ملت طبقه دوم صادر و اعالم می دارد با احتساب نیم 

عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 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 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 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 نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 270994 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)410 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/119 کالسه پرونده:665/97 ،شماره دادنامه:1584-97/6/25 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری نشانی: خمینی شهر 
اســفریز ک ش علی اصغر فخاری ، وکیل: مریم مشــتاقی ؛ خوانده: یداله دالئی نشانی: 
مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غیابی( گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ابوالفضل فخاری با وکالت خانم 
مریم مشتاقی به طرفیت آقای یداله دالئی به خواســته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 792280 بتاریخ 97/3/30 عهده بانک ســپه شعبه 
خام خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه رســیدگی مورخه 97/6/18 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/6/18 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 276013 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )374 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغییرات درب و پنجره سازی شهرضا و حومه 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 123 و شناسه ملی 

 10260033463
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/25 
و نامه شماره 8780 مورخ 1397/06/20 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صورتهای مالی سال 
1396/12/29 مشتمل بر ترازنامه عملکرد سود وزیان به تصویب رسید 
.حبیب اله فرازمند به کدملی 1198947985و عبدالحمید علی شاهی به 
کدملی 1199002186 و اصغر اباذری به کدملی 1198936886 بسمت 
بازرســان اصلی و حســینعلی محمد رجبی به کدملی 1199012750 
بسمت بازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )262611(

آگهی تغییرات شرکت آسانسور و پله برقی افق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12288 و شناسه ملی 

 10260333175
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/01 
خانم شهناز آقامیری اردستانی به شماره ملی 1189332353 با پرداخت 
1000000 ریال به صندوق شــرکت در دریف شرکا قرار گرفت . آقای 
امین اهلل نجاری اردستانی به شــماره ملی1189318261 با پرداخت 
مبلغ 1000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش 
داد. در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به 3000000 
ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. 
شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا شرکت پس از افزایش عبارت است 
از: پطروس نجاری اردستانی - پاندوس نجاری اردستانی - عباسعلی 
نجاری اردســتانی هرکدام 250000 ریال و آقــای امین اهلل نجاری 
اردستانی 1250000 ریال و خانم شهناز آقامیری اردستانی 1000000 
ریال. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان)262612(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 44807 و شناسه ملی 10260627306 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر 
به نشانی استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - بخش مرکزی - شهر خمینی 
شهر-محله دانشگاه صنعتی-میدان فن آوری-خیابان 6-پالک 0-ساختمان شیخ 
بهائی-طبقه همکف-واحد 101 کدپستی 8415682982 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )265445(
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 جوان 26 ساله  چینی 
رییس جدید اینتر شد

ســرمایه دار جــوان چینی کــه تنها 26 
ســال ســن دارد به 
عنــوان رییــس 
جدید باشــگاه 
اینتــر انتخاب 
شــد.اینتر یکی 
باشــگاه های  از 
سرشــناس و پــر 
طرفدار فوتبال ایتالیاســت که 
چند سالی است توسط مولتی میلیاردرهای 
چینی اداره می شــود. این باشگاه ایتالیایی 
تغییرات مدیریتی به وجود آورده تا جایی 
که »اســتفن چانگ« چینــی را به عنوان 
رییس جدیــد خود انتخاب کــرد. چانگ، 
تنها 26 سال ســن دارد و در دو سال اخیر 
عضو هیئت مدیره باشگاه اینتر بوده است. او 
بعد از انتخاب به عنوان رییس باشگاه اینتر، 
گفت: »وقتی چشــمانم را می بندم شهری 
را می بینم که تاریخی درخشان و کارهای 
زیادی برای انجــام دادن دارد. اینتر تیمی 
است که توانسته قلب های بســیاری را به 
تســخیر در آورد. من آماده هستم آیا شما 

هم آماده اید؟«

مورینیو تکلیف »زالتان« را 
مشخص کرد

 ژوزه مورینیو اعالم کرده است که شیاطین 
تمایلــی  ســرخ 
بازگشــت  برای 
یــچ  هیموو ا بر ا
بــه اولدترافورد 
ندارند.سرمربی 
یونایتد  منچستر 
در پاســخ به سوال 
خبرنگاران مبنی بر احتمال بازگشت زالتان 
به تیمش گفت: »خیــر.« ابراهیموویچ در 
ســال 2016 به منچســتریونایتد پیوست 
و در تمــام بازی های آن فصــل 28 گل به 
ثمر رســاند. این بازیکن پــس از رهایی از 
مصدومیت خــود به تیم ال ای گلکســی 

آمریکا پیوست.

»گواردیوال« شانسی برای 
قهرمانی یونایتد قائل نیست

ســرمربی منچسترســیتی معتقد اســت 
سیتی، تنها شــانس قهرمانی در لیگ برتر 
نیســت و پنج تیم در 
این لیگ شــانس 
قهرمانی دارند.

سیتی  منچستر
فردا )دوشنبه ( 
باید در لیگ برتر 
فوتبــال انگلیــس 
 بــه مصــاف تاتنهام بــرود.

 پپ گواردیوال معتقد است پنج تیم امسال 
از شانس قهرمانی در لیگ برتر برخوردارند. 
 در این بیــن نامــی از منچســتریونایتد،

  نایب قهرمــان فصل پیش وجــود ندارد. 
او گفــت : منچسترســیتی تنهــا مدعی 
قهرمانی در لیگ برتر نیســت و تیم هایی 
 همچون چلســی، آرســنال و تاتنهام هم

 تیم هایی هستند که امسال مدعی قهرمانی 
هستند. 

 با »قلعه نویی«در مسیر بازگشت
  به شعار»ما سپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم«  

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در توئیتی با اشــاره به لزوم اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها در ورزش نوشت: »تماس برخی از مدیران فدراسیون ها با فدراسیون های جهانی اثری بر 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نخواهد داشت. فدراسیون های جهانی برای قوانین مصوب 
پارلمان ها و نهادهای عالی قانون گذاری در کشــورها احترام قائل هســتند. ما ملزم به اجرای قانون 
هستیم.« این واکنش وزیر در حالی اســت که پیش از این اخباری مبنی بر تماس از چند فدراسیون 
ملی ایران از جمله والیبال، جودو و .. پیرامون همین مسئله با فدراسیون های جهانی مطرح شده بود.

سلطانی فر: تماس با »فدراسیون های  خارجی« اثری ندارد
شاید باور کردن این موضوع قدری عجیب باشد؛ اما واقعیت این است که تیم فوتبال ذوب آهن در پایان 

هفته دهم هنوز هیچ پیروزی در بازی های خانگی اش تجربه نکرده است.
سبز پوشان اصفهان که فصل گذشته به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر رسیده بودند، در فصل جدید با 
هدایت امید نمازی وارد مسابقات شدند و در حالی که انتظار می رفت موفقیت فصل گذشته در این تیم 
تکرار شود، آنها کمتر از انتظار نتیجه گرفته اند. شاگردان نمازی تا هفته دهم رقابت های لیگ برتر ۵ بازی 
در خانه خود انجام داده اند که حاصل این ۵ بازی ۳ مساوی، 2 شکست، ۷ گل زده و ۹ گل خورده است. 

رکورد عجیب ذوب آهن با نمازی!

ساز جدایی چند بازیکن 
استقالل در نیم فصل

شــنیده شــده اســت چند بازیکن تیم فوتبال 
اســتقالل در نیم فصل قصد جدایــی از این تیم 

را دارند.
اگر چه استقالل با جدایی بازیکنانی، چون امید 
ابراهیمی، سیدمجید حســینی، امید نورافکن، 
ســرور جباروف و تیام ضربه سنگینی خورد، اما 
این تیم در فصل جــاری بازیکنان جوان زیادی 
هم جذب کرد. در میــان آنها، اللهیار صیادمنش 
و سجاد آقایی فرصت بازی کردن پیدا کرده اند، 
اما سایر بازیکنان حتی یک دقیقه هم نتوانستند 
با پیراهن استقالل بازی کنند. خبر می رسد که 
چند بازیکن جوان برای اینکه بتوانند بازی کنند، 
خواهان جدایی از استقالل در نیم فصل شده اند. 
این  بازیکنان اعتقاد دارند که اگر در تیم دیگری 

حضور داشته باشند، بیشتر دیده خواهند شد.

»شفر« می ماند
  با باخت جمعه شب آبی پوشــان برابر سپاهان 
در آزادی، حواشی و اضطراب اطراف این تیم به 
اوج خود رسیده اســت. با پایان دیدار استقالل- 
ســپاهان وشکست آبی پوشــان برابر شاگردان 
ژنرال در آزادی، بعضی رسانه ها از اخراج وینفرد 
شفر، ســرمربی اســتقالل خبر دادند. این خبر 
خیلی زود توسط باشگاه استقالل تکذیب شد و 
اعالم کردند که با قدرت از وینفرد شفر حمایت 
می کنند. گفتنی است جو ورزشگاه آزادی جمعه 
شــب پس از باخت برابر سپاهان، علیه بازیکنان 

بود و شعال »بی غیرت« علیه آنان شنیده شد.

کنایه هواداران قلعه نویی به 
استقاللی ها با نشان دادن عدد 3!

تیم سپاهان جمعه شب با گل کی روش استنلی 
از سد استقالل گذشــت. در جریان این دیدار، 
هواداران امیــر قلعه نویی برای اســتقالل کری 
خواندند. آنها با نشــان دادن عدد ۳ نســبت به 
هواداران اســتقالل کری خوانده و به این شکل 
قلعه نویی را برتر از شفر معرفی کردند. تعدادی از 
هواداران ناراحت و عصبانی تیم استقالل در حالی 
که اشک می ریختند ورزشــگاه را ترک نکرده و 

روی سکوها باقی ماندند.

به »نیلسون« گفتند از 
پرسپولیس به AFC شکایت کن!

»نیلسون« دروازه بان برزیلی پیشین پرسپولیس 
مدعی است ۴ مرتبه برای توافق بر سر باقی مانده 
مطالباتش با مدیران وقت باشگاه تماس گرفته، 
اما هر بار پاســخ مثبتی دریافت نکرده و در حالی 
که حاضر بــود ۷0 درصد از طلبش را ببخشــد و 
۳0 درصد باقی مانده را به صورت نقدی دریافت 
کند، کســی به حرف هایش اعتنایی نداشت.او 
حاال دوباره از پرسپولیس شکایت کرده تا چیزی 
حدود ۳ میلیارد و ۷00 میلیون تومان از این باشگاه 
دریافت کند. شنیده شده یک نفر از ایجنت های 
سرشناس و فعال در فوتبال ایران، به این دروازه بان 
اطالعات جدیدی داده و از او خواسته برای دریافت 
مطالباتش وارد عمل شود، چون باشگاه در وضعیت 
خوبی به سر نمی برد و برای 
فــرار از محرومیت هــای 
احتمالی از سوی کمیته 
تعییــن وضعیت فیفا 
و کنفدراســیون 
فوتبال آسیا حاضر 
اســت پول های 
کالنی خرج کند.

در حاشیه

پیشخوان

خوبی که از حد بگذرد، برخی ها خیال بد می کنند! حتی در روایات 
دینی ما هم به رعایت جانب اعتدال در همه امور و از جمله محبت 
کردن و دوست داشتن و دوستی تاکید شده است. ایرانی جماعت 
اما اصوال به »افراط« و »تفریط« عــادت دارد. در ماجرای برخورد 
توام تا تساهل و تسامح با »کی روش« آن قدر افراط کرده ایم که 
صدای خیلی ها درآمده اســت. ایران برای مربی ای مثل کارلوس 
کی روش »مدینه فاضله« و »بهشت برین« است. هیچ کجای دنیا 
مثل ایران، این اندازه ناز یک مربی را نمی کشند و ساالنه میلیاردها 
تومان پول بی زبان را به مربی ای نمی دهند که ســه دوره به جام 
جهانی رفته و حتی یک بار نتوانسته تیمش را از مرحله اول باال ببرد 

و این همه هم ادعا دارد و با کارمندان فدراسیون و مربیان ایرانی 
مثل »رعیت« خود برخورد می کند و همیشه هم متوقع 

است و با بازیکن و مربی درمی افتد و هیچ وقت هم الزم 
نمی بیند توضیحی به کسی بدهد! 

درباره کی روش و برخوردهــای متفرعنانه اش زیاد 
گفته و شنیده شده است.

 بعد از تساوی مقابل السد در بازی برگشت و صعود 
پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا، تقریبا 

همه نهادهای رسمی مرتبط با این 
باشــگاه و لیگ ایران، کسب 
این افتخــار را بــه برانکو و 
شاگردانش تبریک گفتند. 

از اهالــی فوتبــال 
در ایــران گرفتــه تا 
پایگاه اطالع رســانی 
کنفدراسیون فوتبال 

آســیا و حتی ســایت 
فیفا. بین همه تبریک ها 

جای پیام یک نفر خاص خالی بود؛ کارلــوس کی روش! مربی ای 
که حتی موفقیت های آســیایی و جهانی تیم هــای رده پایه در 
ایران را هم تبریک گفته اما این بار از یک تبریک خشــک و خالی 
هم دریغ کرد. کی روش در این ســال ها، حتی حضور تیم جوانان 
در نیمه نهایی قهرمانی آســیا، آغــاز مربیگری فرهــاد مجیدی 
 و البته انتقال رامیــن رضاییان به اوســتنده بلژیــک را تبریک 

گفت!
 کسی که دو سه ســال پیش وقتی استقالل خوزســتان با عبدا... 
ویسی قهرمان شــد، آن قدر خوشــحال شــده بود که ویسی را 
»ســختکوش« نامید و چند روز بعد وقتی عبدا... را در تمرین تیم 
ملی دید، دست او را جلوی خبرنگارها و عکاس ها باال برد و بار دیگر 
به اوتبریک گفت، حاال طوری با قضیه صعود پرسپولیس به فینال 

آسیا برخورد می کند، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است!
دو فصل قبل وقتی نفت تهران با علی دایــی عنوان قهرمانی جام 
حذفی را به دســت آورد، کی روش به دایی فوتبــال ایران هم یک 
تبریک احساسی گفت. خب تعجبی هم نداشــت. ویسی و دایی 
جزو حامیان پر و پا قرص کارلوس  کی روش در این سال ها بوده اند. 
درســت مثل یحیی گل محمدی که او هم سه ســال پیش بعد از 
کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی در تمرین تیم ملی حاضر شد 

و مورد تمجید ویژه آقای سرمربی قرار گرفت.
داستان »برانکو« اما فرق می کند. برانکو البته وقتی در فروردین 
۹6 و بعد از برد تیم ملی مقابل قطر پیامی برای کی روش و بازیکنان 
فرستاد و به آنها تبریک گفت، نشــان داد که اهل لجبازی نیست. 
درسوی مقابل اما کی روش گویا »کینه« ای است! به نظر می رسد 
او پیروزی پرســپولیس را ندیده یــا آن را فاقد ارزش برای 
ارســال پیام تبریک می داند. به همیــن دلیل هم 
هست که وقتی از محمد مایلی کهن درباره صعود 
پرســپولیس به فینال ســوالی می پرسند، در 
پاسخ می گوید: »به کی روش بابت این صعود 
تســلیت می گویم.« و فقط این نیست. شاید 
اگر »امیر قلعه نویی« با ســپاهان هم به این 
موفقیت دســت پیدا کند)هرچند سپاهان 
تیم افتخاردیده ای است و به فینال 
جام باشــگاه های 
جهان هــم صعود 
کرده( بازهم شاهد 
همین رفتار دوگانه 
ســرمربی تیم ملی 
باشــیم. او »کارلوس 
کی روش« است که 
ما زیادی لوســش 

کرده ایم!

خوبی از حد گذشته است!
وقتی رفتار دوگانه »کی روش« توی ذوق می زند؛

  عکس روز

حضوربازیکنذوبآهن
درموکبشهدایجامعهفوتبال

موکب شهدای ورزشکار جامعه فوتبال این روزها میزبان زائران حسینی در مسیر راهپیمایی 
بزرگ اربعین است. »رحیم زهیوی« بازیکن باشگاه ذوب آهن اصفهان نیز با حضور در این 
موکب، ساعاتی به خدمت رسانی و مشارکت در پذیرایی از زائران پرداخت.ساختمان جدید 
این موکب در سال جاری به منظور افزایش ظرفیت پذیرایی و میزبانی زائران اربعین حسینی 

در چذابه ساخته شده و تاکنون میزبان هزاران تن از زائران ایرانی و  خارجی بوده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:
باشگاه پولی برای ادامه حیات ندارد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: در نیم فصــل و در زمان خودش با ارائه مســتندات الزم به همه 
می فهمانم که این افراد از حب علی انتقاد نمی کنند و از روی بغض معاویه این کار را انجام می دهند. 

باید بگویم که  انتقادها به دلیل نبود خودشان است و این گونه افراد نان به نرخ روز خور هستند.
سعید آذری تصریح کرد: در فصل گذشــته تیم امیر قلعه نویی در ذوب آهن زمان برد تا شکل بگیرد و 
سال گذشته همین انتقادها از باشگاه ذوب آهن می شد و کار به جایی رسید که به قلعه نویی در ورزشگاه 
توهین کردند. فوتبال چغندر نیست که بکاری و دو ماه دیگر بتوانی از آن برداشت کنی و انتظار داشته 

باشی سبز شود. فوتبال به زمان زیادی نیاز دارد تا بتوانید در آن نتیجه مناسب بگیرید.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن، ادامه داد: در نیم فصل و در زمان خودش با ارائه مستندات الزم به همه 
می فهمانم که این افراد از حب علی انتقاد نمی کنند و از روی بغض معاویه این کار را انجام می دهند. 
باید بگویم که  انتقادها به دلیل نبود خودشان اســت و این گونه افراد نان به نرخ روز خور هستند. این 
آدم های سودجو در زمان احمدی نژاد به خاطر نتایج ضعیف شــان از باشگاه حذف شدند و تیم امید 
ذوب آهن را به لیگ یک سقوط داده بودند و برای گرفتن پست و مقام در باشگاه ذوب آهن به هر دری 
زدند. در سفرهای استانی احمدی نژاد به شخص رییس جمهور سابق نامه داده بودند تا بتوانند در باشگاه 

جایگاهی به دست بیاورند که سوابق این مسئله موجود است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه باشگاه پولی برای ادامه حیات ندارد، گفت: بودجه ای که برای 
باشگاه تخصیص داده شده، کم است و مجمع باشگاه من را موظف به ایجاد درآمد کرده است. یکی از 
ایجاد درآمدها فروش بازیکنان است. ما بازیکنی را فروختیم که تنها با باشگاه یک سال قرارداد داشت و 
حاضر به تمدید نبود که او را فروختیم و قرارداد ۳ ساله با بازیکنانی مثل حبیب زاده بستیم که استعداد 

دارد و می تواند در آینده برای باشگاه سودآور باشد. 

پنالتی استقالل گم شد

کی روش دست قلعه نویی 
را گرفت

 پیروزی دوباره ژنرال برابر 
استقالل: قلعه نویی کی روشی 

برد!

 بــه این اســتقالل جام
 نمی دهند!

اینستاگردی

سوتی جدید سردار آزمون؛
امشب روز بسیار خوبی بود!

مهاجــم پر حاشــیه تیم ملی ایــران، گاف 
جدیدی داده است.ســردار آزمون و مهدی 
طارمی که همواره پای ثابت حاشــیه ها در 
فوتبال ایران هســتند یک ویژگی مشترک 
دیگر هم دارند. آن هم بی دقتی همیشــگی 
در نگارش متن های فارسی و انگلیسی خود 
در اینستاگرام است.حاال عکس جدیدی از 
استوری آزمون منتشر شده است که مشاهده 

می فرمایید.

 با »قلعه نویی«در مسیر بازگشت
  به شعار»ما سپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم«  

بعد از سه فصل کابوس وار بار دیگر طرفداران سپاهان 
شاهد تیمی هســتند که همچون سال های طالیی در 
قامت یک مدعــی قهرمانی به مصاف رقبــا می رود و 

روندی شکست ناپذیر در پیش گرفته است.
10 هفته بدون شکست از سپاهان تیمی ساخته در حد 
مدعی اول قهرمانی، تیمی که هــر روز مدعی تر از روز 
قبل نشان می دهد و درست با سبک و سیاق مردی مثل 
امیر قلعه نویی پله های پیشــرفت را طی می کند تا به 

هدفی که از روز اول ترسیم کرده، برسد.
ســپاهان مقابل اســتقالل در روزی که شروع خوبی 
نداشت، پایانی خوش و دل انگیز رقم زد تا ششمین برد 
این فصل را در پایتخت جشن بگیرد. این نتیجه باعث 
شــد تا ســپاهان فرمول قهرمانی در رقابت هایی مثل 
لیگ برتر را تا به اینجای رقابت ها که یک سوم بازی ها 
را پشت سر گذاشته،  به خوبی اجرا کند تا قلعه نویی به 
عنوان پرافتخارترین مربی لیگ برتر در مسیر رسیدن 

به جامی دیگر قرار بگیرد.
زردپوشان نصف جهان که ســه فصل کابوس وار را در 
لیگ برتر تجربــه کردند و در لیــگ هفدهم با خوش 

شانسی و ایستادن در پله چهاردهم جدول از 
سقوط نجات یافتند حاال چند ماه بعد از آن 
تراژدی توانستند با چهره ای متفاوت دوباره 

طرفداران پرشمار خود در نصف جهان را 
برای ســر دادن شعار همیشگی »ما 

ســپاهانیم حاال حاال قهرمان« 
ترغیب کنند چــون این تیم 
می تواند رویــای آنها برای 
رســیدن بــه ششــمین 
قهرمانی را به واقعیت تبدیل 

کند.

امیرعلی مرآتی
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روزانه 8 میلیارد تومان برای حفظ شهر
پیشنهاد سردبیر:

خبر

عکس نوشت

شهرداری

عقد تفاهم نامه همکاری بین 
شهرداری و دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
تفاهم نامه همکاری با موضوع توسعه سالمت 
شــهروندی بین رییــس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و 
رییس دانشگاه علوم پزشکی امضا شد.توسعه 
کانون های سالمت و تشــکیل مجمع سالمت 
در محالت شهر اصفهان، فراگیر شدن سالمت 
در جامعــه با تعامل و انجــام فعالیت های بین 
بخشی از مهم ترین اهداف و رویکردهای این 

تفاهم نامه است.

 ورود خودروهای سنگین
 به جاده جوان ممنوع شد

ورودی جاده جوان از ســمت بزرگراه شــهید 
اردستانی )آزادراه فرودگاه( به روی خودروهای 
سنگین بسته شد.  مدیر منطقه ۱۴ شهرداری 
اصفهان در این باره گفت: هفته گذشــته طی 
بازدید شهردار اصفهان، به منطقه ۱۴ مهلتی 
۱۰ روزه داد تا اصالح هندسی ورودی این جاده 
انجام شــود که در نهایت این اقدام در کمتر از 

مهلت مقرر صورت گرفت.
علی شمســی افزود: بنا به دســتور شــهردار 
همچنین مقرر شــد از ســمت ورودی عاشق 
اصفهانــی، تابلوهــای »عبور ممنــوع« برای 
خودروهای ســنگین نصــب و پیگیری های 
الزم انجام شــود تا پس از اتمام پروژه خیابان 
فرزانگان که به طول شــش کیلومتر در حال 
اجراســت، ورود تریلی و کامیون ها از ســمت 
 عاشــق اصفهانی به جــاده جــوان نیز حذف 

شود.

برقراری بیش از ۴ هزار تماس 
شهروندان با اداره ارتباطات 

مردمی
طی هفته گذشــته شــهروندان اصفهانی چهار 
هزار و ۶۷۸ مرتبه بــا اداره ارتباطــات مردمی 
 ۱۳۷ شــهرداری اصفهــان تمــاس برقــرار 

کردند.
بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشــت، چهار هزار و ۶۷۸ مرتبه با 
مرکــز ۱۳۷ تماس برقرار کردنــد که از مجموع 
تماس هــای واصل شــده دو هــزار و ۶۸ مورد 
مربوط بــه معاونت خدمات شــهری معادل ۴۸ 
درصد، ۲۸۹ تماس معاونت عمران معادل هفت 
درصد و ۸۹ مورد نیز ترافیکی شــامل دو درصد 
از مجموع کل پیام هاست؛ ســایر پیام ها نیز به 
 ســازمان ها و شرکت های وابســته به شهرداری

 ارجاع شد.
این گزارش حاکی اســت از مجموع تماس های 
شهروندان نزدیک به صد مورد به صورت ویژه و 
فوری توسط کارشناســان این اداره به مسئوالن 
اجرایی مناطــق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها 
از طریق تماس با شــهروندان پیگیری شــد.از 
مجموع تماس های شهروندان ۵۵۴ مورد از قبیل 
ترکیدگی و بازماندن والو آب فضای سبز، گزارش 
ساخت و ساز بدون مجور و آلودگی صوتی ناشی از 
آن به صورت فوری توسط کارشناسان این اداره به 
مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد 
آنها از طریِق تماس با شــهروندان پیگیری شد 
که بازتاب آن رضایت مندی ۸۵ درصدی تماس 

گیرندگان اداره ۱۳۷ بوده است.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های 
ارجاع شــده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، 
ســه هزار و ۹۳۶ تماس با شهروندان برقرار شده 

است.
گفتنی است کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 
۱۳۷ شــهرداری اصفهان طی هفته گذشته یک 
هزار و ۶۷۰ مورد مشــاوره  به شــهروندان ارائه 

کردند.

مدیر درآمد شــهرداری اصفهــان گفت: درآمدهــای پایدار 
شــهرداری نباید از نظر اقتصادی مخرب باشــد و باعث شود 
درآمد نسل آینده در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد، بلکه 
 باید به گونه ای اقدام شود تا برای نســل آینده نیز درآمدهایی 

باقی بماند.
نادر آخوندی اظهارکرد: در حال حاضر می توان گفت ۵۰ درصد درآمدهای 
شــهرداری پایدار و ۵۰ درصد ناپایدار است، زیرا بخشــی از درآمدهای 
ســاختمانی در قالب پایدار محسوب می شــود.وی افزود: بودجه امسال 
شهرداری اصفهان ســه هزار میلیارد تومان است که بخشی از این بودجه 
سیاستی اســت، مثل اوراق مشــارکت، وام، فروش اموال که بیشتر برای 
پروژه های خاصی مثل مترو تعریف می شــود.مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه بودجــه در بخش های جــاری و عمرانی تعریف 
می شــود، ادامه داد: اولویت نخست بودجه جاری اســت، به طوری که 
 وقتی هزینه های جاری انجام و مشــخص شــد، بــه هزینه های عمرانی

 پرداخته می شود.
وی تصریح کرد: بودجه  جاری به چند دســته تقسیم می شود، یک بخش 
نگهداری شهر است تا بتوانیم شهر را نگهداری، پسماندهای شهر را حمل، 
فضای ســبز را آبیاری و شکل شــهر را به همین صورت نگهداری کنیم و 

بخش دیگر برای جلوگیری از استهالک شهر هزینه می شود، چرا که شهر 
همچون موجود زنده در حال استهالک است و باید بخشی از بودجه را برای 
پایداری شهر هزینه کرد تا شهر رو به فرسودگی نرود؛ البته بخشی از بودجه 
جاری نیز صرف پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنان شهرداری می شود.

آخوندی با بیان اینکه اگر سه هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۷ شهرداری 
اصفهان را  تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنیم، می توان اعالم کرد حدود هشت 
میلیارد تومان در روز هزینه جاری و عمرانی شهر است، افزود: نزدیک به 
۴۰ درصد هزینه جاری شهر معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که روزانه 
به میزان سه میلیارد تومان برای نگهداری و هزینه های جاری شهر هزینه 
می شــود.وی اظهارکرد: البته این مباحث فقط در حیطه شهرداری است 
و اگر هزینه های سازمان های اتوبوسرانی، آتش نشانی، ورزش، پارک ها و 
فضای سبز و ... را به این عدد اضافه کنیم، عدد بسیار قابل توجهی به دست 
می آید؛ در واقع اگر هزینه آن سازمان ها جداگانه حساب شود، حداقل پنج 
میلیارد تومان هزینه های جاری و عمرانی شــهر در روز است.مدیر درآمد 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: درآمدهای پایدار شــهرداری نباید از نظر 
اقتصادی مخرب باشد و باعث شود درآمد نسل آینده در حال حاضر مورد 
استفاده قرار گیرد، بلکه باید به گونه ای اقدام شود تا برای نسل آینده نیز 

درآمدهایی باقی بماند.

 مسئول برگزاری جمعه بازار کتاب اصفهان:
 جابه جایی جمعه بازار کتاب

 مصوبه شورای شهر است
 مســئول برگــزاری جمعه بــازار کتــاب اصفهــان گفت: 
جابه  جایی جمعه بازار کتاب مصوبه شــورای شــهر است و 
پس از بررســی های تخصصی تعیین شد به زیرگذر میدان 
 امام علی)ع( منتقل شــود؛ اما این انتقال همچنان اجرایی

 نشده است.
غالمحسین مرادی اظهار کرد: با توجه به مشکالت متعددی 
که به علت جانمایی این بازار در زیر زمین پارکینگ خیابان 
طالقانی به وجود آمده است، شــورای شهر تصمیم به تغییر 
مکان این بازار گرفت ولی متاسفانه هنوز این انتقال صورت 
نگرفته و دستور شورای شهر روی زمین مانده است.وی اظهار 
کرد: برپایی جمعه بازار برای شــهرداری هیچ گونه سودی 
ندارد و تمام درآمد حاصل از آن، صرف ارائه خدمات می  شود 
ولی با این حال شــاهد وضع مطلوبی در این بازار نیستیم و 
برای بازدید ۱۰ هزار نفر در نصف روز شرایطی ایجاد می شود 
که شأن مردم حفظ نمی  شود.مسئول برگزاری جمعه بازار 
کتاب ضمن ابراز تمایل به جابه  جایی ایــن بازار هفتگی به 
زیر گذر میدان امام علی )ع( گفــت: تغییر مکان بازار اتفاق 
فرخنده ای است و پیشــنهاد دادم زیر گذر میدان امام علی 
)ع( تبدیل به بازاری هفتگی  شود و هر روز هفته یک بازار در 
آنجا برپا کنیم که بر اساس این طرح روزهای شنبه مختص 
بازار صنایع دستی، یکشنبه فرهنگی مذهبی، دوشنبه بازار 
تولیدات زنان سرپرست خانوار، ســه شنبه تولیدات جامعه 
معلولین، چهارشنبه بازار بهداشــت و سالمت و پنجشنبه 
مختص مناســبت های مختلــف اســت.مرادی ادامه داد: 
شــهرداری بدون یاری نهادهای مسئول نمی  تواند به خوبی 
عمل کند؛ چرا که در نبود نظارت نیروی انتظامی و ارشــاد 
مشــکالت متعددی در بحث امنیت اخالقــی و نظارت بر 

قیمت ها و محتوا داریم.

 اخیرا و در آستانه فرارســیدن اربعین ســرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحســین)ع(، خبرنگار یکــی از روزنامه های 
سراسری در مقاله ای به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا )ع( 
هتک حرمت کرد؛ بررســی های صوت گرفته حاکی از این است 
که صفحه شبکه های اجتماعی خبرنگار هتاک این مقاله مملو از 
توهین به ائمه اطهار )ع( است.این خبرنگار پس از واکنش های 

شــدید مردم و نخبگان قصد خروج از کشور را داشت که با حکم 
دادستانی دستگیر و به دستگاه قضائی ســپرده شد.حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شــهردر این خصوص با 
اشاره به سابقه توهین های بسیار زننده خبرنگار این روزنامه در 
فضای مجازی و هتاکی به ساحت مقدس امام حسین)ع(، اظهار 
کرد: اینکه دستگاه قضائی باید در این خصوص به وظیفه اش عمل 

کند یک حقیقت مسلم اســت و باید این موضوع را در رسانه ها 
مطرح کنیم تا برخورد قضائی با هتاکان و مسئوالن روزنامه به یک 
مطالبه مهم تبدیل شود. وی افزود: صدور بیانیه ها، موضع گیری 
و  سخنرانی ها  و برگزاری جلســات در این زمینه می تواند جو 
نامساعدی را برای قانون شکنان و هتاکان و منافقان ایجاد کرده و 

آنها را تحت فشار قرار دهد. 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه:
مردم با پیگیری هتاکی به امام حسین)ع( مجازات خاطیان را از مسئوالن مطالبه کنند

ابالغ راي
8/70 کالسه پرونده:730/95 شــماره دادنامه:1142-95/7/4 مرجع رسيدگي: شعبه 6 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت به نشاني 
خيابان حکيم نظامي جنب خيابان شهيد قندي )مهرداد( ساختمان کيميا طبقه دوم واحد 
4، خواندگان: 1- فرشته مالزمي اصفهاني 2- افشــين فالحتي هردو به نشاني مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه يک فقره چک بانضمام مطلق خســارات دادرسي و حق 
الوکاله، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را 
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي 
خانم زهرا ســعادت به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفيت فرشــته مالزمي اصفهاني 
و افشــين فالحتي و حجت ا... طاهری و کامران قربان نژاديان به خواســته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ريال  وجــه يک فقره چک به شــماره 977826-89/10/12  به عهده 
بانک تجارت شعبه خ نشاط به انضمام مطلق خسارت قانوني با توجه  به محتويات پرونده 
و بقاي اصول مســتندات در يد خواهان و صدور گواهي هاي عدم پرداخت توسط بانک 
محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اين که خواندگان در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه 
پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکــم بر محکوميت خواندگان بصورت تضامني به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 4/930/000 ريال بابت 
هزينه دادرســي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست مورخ 1395/4/23  تا تاريخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مينمايد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
م الف:263379 شعبه 6 حقوقي مجتمع شــماره يک شوراي حل اختالف اصفهان 

)317 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/112 شماره دادنامه: 9709976825201049 شماره پرونده: 9609986825200981 
شماره بايگانی شــعبه: 961037  خواهان: آقای عباس شــفيعی فرزندحسن به نشانی 
استان اصفهان شهرستان شاهين شهر و ميمه شهر شاهين شهر خ ردانی پور خ نبوت ف 
2 جنوبی 1 غربی پ 13، خوانده: آقای غالمرضا آخفته فرزند صفرعلی به نشــانی استان 
اصفهان شهرستان شــاهين شهر و ميمه شاهين شهر شــهرک ردانی پور خ نوبت نبش 
فرعی 7 جنوبی کدپستی 8313773714 کدملی 1818219859  خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- تامين خواسته 4- مطالبه وجه چک، 
دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عباس شفيعی فرزند حسن 
به طرفيت آقای غالمرضا آخفته فرزند صفرعلی به خواســته مبلغ 630/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواسته به عالوه خسارات دادرسی و خســارت تاخير تاديه به استناد يک 
فقره چک به شــماره 155092 مورخ 93/7/20 به عهده بانک ملی ايران دادگاه با توجه 
به دادخواست و مســتندات تقديمی خواهان و گواهی  عدم پرداخت بانک محال عليه و 
امضای خوانده در ذيل چک که توسط بانک مربوطه نيز گواهی گرديده و مصون از هرگونه 
ادعای جعل، تخديش، سرقت، خيانت در امانت و ... می باشــد و با عنايت به وجود چک 
مستند دعوی در يد خواهان و نظر به اينکه خوانده عليرغم ابالغ قانونی وقت رسيدگی در 
جلسه رسيدگی حاضر نشــده و دليلی بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نداده است دعوی 
خواهان را مقرون به واقع تشخيص داده و با اســتناد به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 
ماده 17 و 19 تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساريه آن 
تبصره و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 630/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل خواسته از تاريخ چک مذکور بر مبنای شاخص 
ساالنه اعالم شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران که محاسبه آن بر عهده 
واحد اجرای احکام مدنی دادگاه می باشد و مبلغ 1/382/197 ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صــادره غيابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 

قابل واخواهی در اين دادگاه و ســپس ظرف بيســت روز از انقضا مهلت واخواهی قابل 
تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف: 271514 
 شــعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع بهارســتان( )402 کلمه، 

4 کادر(
مزایده 

8/113 اجرای احکام حقوقی شعبه نهم کيفری دادگســتری اصفهان در نظر دارد جلسه 
 مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی کالســه 97/206 ش/9 مــورخ 1397/8/22 روز 
سه شنبه ساعت 10 الی 11 برگزار نمايد موضوع مزايده عبارت است از فروش 6/758 حبه 
مشاع از ســه دانگ پالک ثبتی 2848/290 بخش 5 ثبتی اصفهان متعلق به آقای فرهاد 
ابدالی حاجی آبادی فرزند حسن به نشــانی اصفهان هزار جريب بن بست پويان مجتمع 
صبا واحد 3 محکوم له آقای جواد رضايی با وکالت خانم فاطمه افشاری به آدرس تهران 
ميدان ونک خيابان مالصدرا کوچه پرديس پالک 14 ميزان طلب محکوم له با احتساب 
طلب وی در خصوص کالســه پرونده 9603297 و 9603298 تشــکيل شده در اجرای 
اسناد رســمی اصفهان به مبلغ 450/000/000 ريال بابت دو فقره چک به شماره های 
1569/322897/42 مورخ 1394/12/25 و 1569/322896/56 مورخ 1395/3/4 هر 
دو عهده بانک ملت به مبلغ 787/484/798 ريال بابت محکوم به و مبلغ 33/750/000 
ريال بابت نيم عشر دولتی در حق دولت. مشــخصات محل طبق نظريه کارشناس بدين 
 شرح می باشــد مزايده از جهت کارشــناس شــروع گرديده فرد يا افرادی برنده مزايده 
می باشند که باالترين قيمت پيشنهاد نمايند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته 
باشند طالبين خريد می توانند پنج روز قبل از مزايده ضمن هماهنگی با اين اجرا از محل 
بازديد نمايند. ملک واقع در اصفهان سی و ســه پل ابتدای خيابان چهارباغ باال ساختمان 
اداری تجاری کوثر مراجعه پس از بررسی وضع موجود و تطبيق با سوابق و مدارک گزارش 
و نظريه به شرح زير اعالم می گردد: 1- سند مالکيت ششدانگ پالک 2848/290 بخش 
پنج ثبت اصفهان واقع در طبقه چهارم به مساحت 83/89 متر مربع در صفحه 347 دفتر 
 1470 ذيل شماره 276164 نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ بنام فرهاد ابدالی
 حاجی آبادی فرزند حســن صادر و تســليم گرديده اســت. 2- مورد ارزيابی به صورت 
يک واحد آپارتمانی واقع در طبقه چهارم واحد 621 روبروی درب آسانســور که در آن به 
 عنوان دفتر کار پزشک تحت عنوان مرکز ليزر دکتر حســين ابدالی دائر است. سقف ها 
تيرچه بلوک، کف ها کفپوش، کف اطاقها سراميک، آشپزخانه کف سراميک بدنه کاشی 
کاری، کابينت ها )ام دی اف( گرمايش و سرمايش چيلر که جهت کل ساختمان کوثر پيش 
بينی شده و استفاده می گردد، درب های داخلی چوبی، دارای کتابخانه چوبی،  سرويس 
های بهداشتی کف سراميک بدنه کاشی کاری ، اســتحکام مطلوب و سهل البيع است. 
 عمر ساختمان 15 سال دارای آسانســورهای متفاوت که در اطراف ساختمان نصب شده 
اســت. لذا با عنايت به موقعيت محل و قيمت های عادله زمان مباشــرت به کارشناسی 
ارزش ششــدانگ پالک 2848/290 يک واحد اداری واقع در طبقه چهارم ســاختمان 
 کوثر در حال حاضر طبق قيمت روز مبلغ 8/389/000/000 ريال به عبارت هشــتصد و 
ســی و هشــت ميليون و نهصد هــزار تومان بــرآورد و اعــالم می گــردد. توضيحا 
 ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ بنــام فرهــاد ابدالی حاجــی آبادی صحيح اســت.  
م الف: 276331  اجرای احکام حقوقی شعبه نهم کيفری دادگستری اصفهان )479 

کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

8/194  آقای جعفر نداف دارای شناسنامه شــماره 1785 به شرح دادخواست به کالسه  
407/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
غالمحسين نداف به شناسنامه 67 در تاريخ 97/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است دو پسر به نامهای :1- رضا نداف به شماره 
شناسنامه 118 متولد 51/4/15 صادره از اصفهان فرزند متوفی 2- جعفر نداف به شماره 
شناسنامه 1785 متولد 49/12/6 صادره از اصفهان فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 275174 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )136 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/115 شــماره: 1318/97 حل11 مرجع رسيدگی: شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه 
مورخه 1397/09/11 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام 
پدر: عزيزاله ، نشانی: اسفريز کوچه شهيد علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: شرکت رويال بهشت ، 2- نام و نام خانوادگی: محمدرضا نعمت زاده ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه وجه چک 57569/45- 96/8/10 بانک ملت به مبلغ بيســت ميليون 
ريال ، داليل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عــدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 276151 رئيس شعبه يازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/116 شماره: 1353/97 حل12 مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/09/14 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام 
پدر: عزيزاله ، نشانی: خمينی شهر خ 17 شهريور محله اســفريز کوچه شهيد علی اصغر 
فخاری، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حامد ميرزائی ، نام پدر: قدرت 2- نام 
و نام خانوادگی: مجتبی هوايی 3- نام و نام خانوادگی: شرکت رنگين شميم بهار ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه 1 فقره چک به انضمام خسارات وارده 
هزينه دادرســی و تاخير در تاديه ، داليل خواهان: کپی چک و گواهــی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســيدگی حاضر گردد.  م الف: 276149 رئيس شــعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)222 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/117 مرجع رسيدگی شورای حل اختالف حوزه 1 خمينی شهر به نشانی خيابان پاسداران 
مجتمع شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، 
نام پدر: عزيزاله، با وکالت: خانم مريم مشتاقی ، نشانی: خمينی شهر خ بوعلی جنب داروخانه 
دکتر گلستانه ، خوانده :1- نعمت اله شاکری ، نام پدر: غالمرضا 2-علی ماليان ، نام پدر: 
غالمرضا ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمينی شــهر خ امام شمالی ؛ موضوع: مطالبه 
وجه چک، رای شــورای حل اختالف: در خصوص دادخواســت خواهان آقای ابوالفضل 
فخاری فرزند عزيزاله با وکالت خانم مريم مشــتاقی به طرفيت خوانده آقايان 1-نعمت 
شاکری گردرودباری فرزند غالمرضا )صادر کننده چک( 2-علی ماليان فرزند غالمرضا 
)ظهرنويس چک( به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال وجه يک فقره چک بانکی 
به شماره 636025-97/3/27 عهده بانک سپه به انضمام خسارت تاخير در تاديه و هزينه 
دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان که حاکی 
از اشتغال ذمه خوانده می باشــد و اينکه خوانده دليلی بر برائت ذمه خويش و امانی بودن 
چک به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و 
بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آيين دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
هفتاد ميليون ريال با احتساب خسارات تاخير تاديه از تاريخ صدور چک لغايت زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/900/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و تمبر 

در حق خواهان محکوم می نمايد. و پرداخت حق الوکالــه وکيل طبق تعرفه رای صادره 
غيابی است و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس 
 ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمينی شهر 
می باشــد. م الف: 276147  علی اصغر ترابی قاضی شورای حل اختالف شعبه يکم 

خمينی شهر )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/118 کالســه پرونــده:1504/97 ،شــماره دادنامــه:2711 -97/07/22 ،مرجــع 
رسيدگی:شعبه دوم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: ابوالفضل فخاری ، به 
نشانی: خمينی شــهر محله اسفريز کوچه شــهيد علی اصغر فخاری ، وکيل: خانم مريم 
مشتاقی نشانی: خمينی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ؛ خوانده: زينب افشار 
به نشانی مجهول المکان ، خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت خواهان ابوالفضل فخاری با وکالت مريم مشــتاقی به طرفيت 
خوانده زينب افشار به خواســته مطالبه مبلغ 185/000/000 ريال وجه شش فقره چک 
به شماره های 554517 - 96/9/10 و 554518-96/9/20 و 554521-96/10/20 و 
554525-96/11/30 و 554531-96/11/15 و 554549-97/3/30 بــر عهده بانک 
سپه شعبه امام خمينی به حســاب جاری 9718001303/08 به انضمام هزينه دادرسی 
و خســارت تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل از توجه به مفاد دادخواست تقديمی خواهان 
مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان که ظهور در مديونيت خوانده دارد 
و اينکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نياورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مستنداً به مواد 198و 
515 و 522 قانون آئين دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را 
به پرداخت مبلغ 185/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 3/562/500 ريال 
بعنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چکها لغايت زمان پرداخت 
مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف مهلت 
 20 روز از تاريخ انقضــاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شــهر 
می باشــد. م الف: 276014  محمد رضايی قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )321 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

8/149 شــماره صادره: 1397/03/528330-1397/8/1 آگهی مفاد آراء قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه های کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد. ضمنا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.
1- رای شماره 139760302032000045 مورخ 1397/7/21 آقای حسين زارعی فرزند 
غالمرضا ششــدانگ يک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه گونيان پالک 116 

اصلی عليا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 119 متر مربع مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/6 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/22 
م الف: 276213  خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

روزانه 8 میلیارد تومان برای حفظ شهر
 مدیر درآمد شهرداری اصفهان می گوید هزینه های جاری نگهداشت و حفظ شهر بسیار هنگفت است؛
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  امام علی علیه السالم:
 همچون زنبور عسل باش كه خوراك پاكیزه 

می خورد و محصول پاك و پاكیزه تولید می كند و 
هر گاه روى شاخه اى می نشیند، آن را نمی شكند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

اخبار اربعین

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:
افزایش ۲ برابری زائرین اربعین 

حسینی از اصفهان
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:  تعداد زائرانی که 
از استان اصفهان در سامانه سماح ثبت نام کرده اند نسبت 

به سال گذشته دو برابر شده است.
غالمعلی زاهدی اظهار کرد: حدود ۱۴۸ هزار نفر تاکنون در 
سامانه سماح ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود طی 

روزهای باقی مانده به ۱۶۰ هزار نفر برسد.
وی در ارتباط بــا زمان باقی مانده برای ثبــت نام گفت: به 
طوری رسمی پایان ثبت نام اعالم نشده است؛ اما به زودی 
فرآیند ثبت نام به پایان خواهد رسید.مدیرکل حج و زیارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه برای خروج زائران از مرزهای 
مهران، شلمچه و چذابه مشکلی پیش نیامده است، افزود: 
تاکنون مشکلی گزارش نشده و ویزای زائران نیز به روز شده 
است.وی با اشاره به اینکه تعداد زائران نسبت به سال گذشته 
دو برابر شده، گفت: تعداد ثبت نام کنندگان از استان اصفهان 
برای سفر به کربال به منظور شــرکت در پیاده روی اربعین 
حسینی، در سامانه سماح در سال گذشته ۶۰ هزار نفر بود 

که امسال دو برابر افزایش داشته است.

مرگ زائر ایرانی در جریان درگیری 
دو شهروند عراقی

شــفقنا: یک منبع امنیتی در عراق اعالم کرد که در نتیجه 
درگیری میان یک نیروی وابســته به وزارت کشــور و یک 
راننده تاکسی در بخش »الشوملی« اســتان بابل در مرکز 
این کشور، یک زائر ایرانی به اشتباه کشته شد. منبع مذکور 
در گفت و گو با الســومریه در این باره اظهار داشت: راننده 
تاکسی، نیروی وزارت کشور را زد و پا به فرار گذاشت، وی 
نیز به ســوی راننده تیراندازی کرد با این حال گلوله به یک 
زائر ایرانی نزدیک محل وقوع حادثه اصابت کرد.به گفته این 
منبع مذکور که خواسته نامش فاش نشود، نیروهای امنیتی 
محل وقوع حادثه را محاصره کردند، جســد زائر ایرانی به 
پزشــکی قانونی انتقال یافته و تحقیقات در این رابطه نیز 

آغاز شده است.

فرمانده هنگ مرزی خرمشهر خبرداد:
خروج بیش از ۷۰ هزار زائر اتباع 

خارجی از مرز شلمچه
فرمانده هنگ مرزی خرمشهر از خروج بیش از ۷۰ هزار زائر 
اتباع خارجی از گذرگاه مرزی شــلمچه خبر داد.سرهنگ 
منصوررضا عزیزی اظهار کرد: از ابتدای شروع تردد زائران 
به ســمت کربالی معلی بیش از ۷۰ هزار زائر اتباع خارجی 
از کشــور های آذربایجان، هند، پاکســتان و افغانستان از 
گذرگاه بین مرزی شــلمچه راهی عتبات عالیات شده اند.

وی افزود: پایانه مرزی شلمچه تنها گذرگاه اتباع خارجی به 
سمت کربالی معلی در ایام اربعین است؛ بنابراین تمهیدات 
الزم برای پذیرش و خدمات رســانی به ایــن زائران دیده 
شده اســت. فرمانده هنگ مرزی خرمشــهر در پایان بیان 
کرد: در راستای تســهیل تردد زائران اتباع خارجی با بهره 
گیری از مرزیــاران افتخاری پیام هشــدار دهنده، هدایت 
 کننده و خوش آمدگویی و خیرمقدم به زبان های مختلف

 گفته می شود.

 ورود ۱۰ هزار زائر افغانستانی اربعین
 به خراسان رضوی

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: 
تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار زائر افغانستانی اربعین از مرزهای 
خراسان رضوی وارد استان شــده اند.مهدی فروزان اظهار 
کرد: ۹ هزار و ۶۸۹ زائر افغانستانی اربعین حسینی تاکنون 
از مرزهای خراسان رضوی به اســتان آمده اند و فقط طی 
یک روز بالغ بر دو هزار و ۴۳۱ نفر از مرز استان با افغانستان 
در قالب ۳۹ کاروان وارد شده اند. وی افزود: این زائران پس 
از ورود به استان به مشــهد آمده و از آنجا عازم مرز عراق و 

پیاده روی اربعین حسینی می شوند.

 اتاق عملیات مشترک حشد الشعبی
 برای تامین امنیت زوار حسینی

نیروهای حشد الشــعبی در اســتان کربال از تشکیل اتاق 
عملیات مشترک با دیگر نیروهای عراقی برای تامین امنیت 
زوار مراسم اربعین خبر داد. نیروهای حشد الشعبی در استان 
کربال اعالم کردند که یک اتاق عملیات مشترک برای تامین 
امنیت زوار مراسم اربعین حسینی تشکیل شده است. این 
اتاق عملیات متشکل از نیروهای وزارت کشور، وزارت دفاع و 
حشد الشعبی برای مبارزه با شایعات منتشر شده در خصوص 
مراسم اربعین و تامین امنیت زوار است.نیروهای عراقی در 
حال حاضر طرح های امنیتی مختلفی را برای تامین امنیت 
زوار مراسم اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به کربالی 

معلی اجرا می کنند.

قاب اربعین

حضور طلبه های جهادی در مرز مهران

 تصویری از شهید محسن حججی
 میان شهدای عصائب عراق

با نزدیک شــدن به ایام اربعین، زائران زیادی از سراسر کشــور به کربال سفر می کنند. در 
بین مسیرهای کربال نذری های زیادی توزیع شــده و به زائران اربعین حسینی خدمت می 
شود، برخی کودکان فقیر نیز با یک پارچ و لیوان از زائران پذیرایی می کنند. در مرز مهران 
طلبه های جوان و جهادی برای خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی حضور دارند. در 
ادامه تصویری از حضور طلبه های جهادی و جهادی در مرز مهران برای خدمت رســانی به 

زائران را مشاهده می کنید.

نیرو های عصائب اهل الحق که موکبی را در مسیر بزرگ ترین راهپیمایی جهان برپا کردند، 
عکس شهید حججی را بین شــهدای این گروه قرار دادند. به گفته یکی از مسئوالن موکب 
عصائب اهل الحق، این اقدام نشانه محبوبیت شــهید حججی بین مردم عراق است.  شهید 
محسن حججی از شهدای مدافع حرم مردادماه سال گذشته به اسارت گروه تروریستی داعش 

درآمد و به شهادت رسید.

هر چه به اربعین نزدیک تر می شــویم، اشــتیاق دلدادگان حســینی در 
مرزها همچون رود خروشان می شــود و هیچ چیز جلوی دلدادگی زائران 

را نمی گیرد.
حکایت دلدادگی وعاشقی است که با گذشت ۱۴۰۰سال از آن هنوز عاشقان 
به دنبال راه حسین)ع( هستند، باید در مسیر باشی تا خوب احساس کنی 
 که عاشقان حسینی چطور ســختی راه  را به جان می خرند تا راهی کربال 

شوند.
در مسیر، خادمان عاشــقانه در حال خدمت به زائران هستند. از حافظان 
نظم و امنیت گرفته تا موکب داران که شبانه روز در حال خدمت به زائران 

هستند، در این مسیر  خدمت گزاری به زائران قابل وصف نیست.
تا دو ســه روز پیش، گذر از مرز عراق به کندی پیش می رفت به طوری که 
بیش از ۴۰۰ اتوبوس کاپوتاژ ماشــین خود را انجــام داده و در مرز مهران 

گرفتار شده بودند.
متاســفانه زائران بدون امکانات به خاطر کندی در پذیرش اتوبوس ها در 
کشور عراق معطل شده بودند و همین عامل باعث نارضایتی بسیاری از آنها 

شده بود؛ هر چند مسئوالن کشوری و »قاسم سلیمانی دشتکی« استاندار 
ایالم از رایزنی با کشور عراق برای حل مشــکالت خبر دادند ولی متاسفانه 
 تا ســاعت ۲۲ روز پنجشــنبه ازدحام و ترافیک اتوبوس هایی که کاپوتاژ 
 شده بودند به بیش از ۴تا ۵کیلومتر می رســید؛ لذا می طلبد که مسئوالن

   با رایزنی فشــرده مشــکل را مرتفع کنند تا زائران به راحتی راهی کربال 
شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارشنبه گذشته، حین بازدید از مرز مهران 
گفت: طبق گفته مسئوالن بانک مرکزی برای حل مشکل اختصاص ارز به 
زوار اربعین، ارز به صورت تجمیعی برای جلوگیــری از صف های طوالنی 

پرداخت شود.
عباس صالحی افــزود: باجه هــا و نیروهای بانکی نیــز در مناطق مرزی و 
شهرهای عراق در حال افزایش است و به طور قطع این مشکل حل خواهد 

شد.
آخرین وضعیت ثبت نام زائران اربعین

رییس سازمان حج و زیارت گفت: تا پایان روز شانزدهم، یعنی روز جمعه از 
زائران ثبت نام به عمل آوردیم و ویزاها هم تا امروز صادر می شود.

حمید محمدی اظهار داشــت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر 
در ســامانه ســماح ثبت نام کرده اند و یک میلیون و ۷۰۰ هزار ویزا صادر 

شده است.
 وی گفت: حدود پنج درصد از زائران از طریق هوایی به کشــور عراق سفر

 می کنند و مابقی زمینی که بخش عظیمی از مرز مهران بوده است.
رییس سازمان حج وزیارت گفت: امسال اقدامات خوبی صورت گرفته شده 

و ترددها روان است.
وی افــزود: دو هــزار و ۵۰۰ دفتر زیارتــی فعال و۲۳دفتر کنســولگری 
 عــراق فعــال بــود و هماهنگــی ســال جــاری بســیار قابــل قبــول

 است.
تعامل گردشگری مذهبی بین دوکشور ایران وعراق وجود دارد

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز اظهار 

کرد: در مســیر ایالم به مهران، تردد روان اســت و در بحث زیرساخت ها 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

علی اصغر مونســان اظهار داشــت: بــا تمهیداتی که داخل مــرز مهران 
 اندیشــیده شــده زائــران بــا کمــال آرامــش در حــال عبــور از مرز 

هستند.
وی افزود: این حرکت یک حرکت معنوی است و اگر مشکل هم وجود داشته 
باشــد، مردم می پذیرند؛ اما با تاکیدی که دولت و شــخص رییس جمهور 
داشتند همه دستگاه های اجرایی بسیج شدند و تمام امکانات برای رفاه حل 

زائران مهیا شده است.
تردد در مرز مهران از مرز یک میلیون نفر گذشت

کامران بختیاری، مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به روند تردد زوار اربعین 
در مرز مهران گفت: از اول ماه صفر تاکنــون بیش از یک میلیون نفر از مرز 

مهران تردد کرده اند.
وی تصریح کرد: بیــش از ۹۰ گیت فعال در پایانه مرزی فعال اســت و در 

کمترین زمان ممکن زائران خارج می شوند.
مدیر پایانه مرزی مهران ادامه داد: روز ســوم آبان و تنها در یک روز بیش از 

۱۵۰ هزار زائر از مرز تردد کردند که در نوع خود بی نظیر است.

مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاه اصفهان:
پیاده روی اربعین، تمرین زندگی الهی است

مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاه اصفهان  با تاکید بر درس های تربیتی اربعین حسینی اظهار داشت: پیاده روی اربعین یک دریا درس، 
خصوصا در بعد تربیتی دارد،  هرکس که خود را در این مسیر قرار دهد و در این رودخانه خروشان نجف تا کربال و رسیدن به وادی حضرت 
اباعبدا... الحسین )ع( قرار گیرد به اندازه ای که توجه داشته باشــد و در عمق این دریا فرو برود، مرواریدهای تربیتی فراوانی را می تواند 

دریافت کند.
صادقی  ادامه داد: یکی از درس های مهم اربعین، درس انقطاع و بریدن است و انسانی که تا این حد وابسته به کار، زندگی و خانواده است 
زمانی که بانگ الرحیل اربعین بلند می شود همه چیز را کنار می گذارد و به سوی کربال می شتابد که این جدایی از تعلقات در حالت عادی 

آسان نیست ولی این جاذبه اربعین است که همه را به سمت خود می کشاند.
مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاه اصفهان افزود: حتی تعلق به بسیاری از مسائل ظاهری، ایمنی و بهداشتی همچون تیپ ظاهری و یا 
خاک آلود شدن لباس ها که برای انسان اهمیت دارد، در آن فضا کمرنگ می شود به طوری که در پیاده روی اربعین اگر در دریای خاک 

هم غرق شود نه تنها خم به ابرو نمی آورد بلکه با عشق قدم برمی دارد.
وی با اشاره به دستاورد سبکبالی اربعین برای انسان و جامعه تصریح کرد: درس دیگر اربعین سبکبالی است؛ چرا که بسیاری از دستورات 
الهی و حتی موج های اجتماعی انسان را به  راحتی از جای خود تکان نمی دهد؛ اما همین انسان و جامعه در مقابل موج بلکه نسیمی که 

از کوی امام حسین)ع( بوزد مانند یک پر سبک است و متاثر می شود.
صادقی خاطرنشان کرد: کوچک شــمردن عمل خود و بزرگ دیدن عمل دیگران درسی دیگر از حماسه پیاده روی اربعین است که اگر 
در نظر انسان بیاید که در این مسیر پیاده روی کار مهمی انجام می دهد، افرادی را می بیند که شرمنده می شود. مثال اگر فکر کرد که با 
سختی راه پیمایی می کند نظاره گر کسانی خواهد بود که یک پا ندارند و با عصا حرکت می کنند و یا با ویلچر می آیند و حتی خود را روی 

زمین می کشانند.

دیدگاه

وقتی عشق حسینی مرز نمی شناسد؛

یک اتفاق بی نظیر

مکالمه عراقی )آدرس پرسیدن(

  یعنی شلون و من یا صوب الزم اروح؟                    یعنی چطور و از کدوم طرف باید برم؟      

ارید اروح الحرضه شنوالزم اسوی؟                من میخوام برم حرم چیکار باید بکنم؟

مجتبی کاور

روح گدام َگراج ِگدامک؟                                       برو مستقیم ترمینال جلوته

وین گراج التکسیات؟                                    گاراج تاکسی ها کجاست؟

ِوین القنصولیه االیرانیه؟                                                 کنسولگری ایران کجاست؟

منا للحرضه اشگد یا خذون الکروه؟                            از اینجا تا حرم چقدر کرایه می گیرند؟

کیه هم اَکو بالَگراج لو اکو باصات بس؟               ون هم هست توی ترمینال یا فقط اتوبوسه؟

اشَگد َکرَوه من اهنا لنجف لو کربله؟                              کرایه از اینجا تا نجف یا کربال چقدره؟

یم                  کنار

ساحه               میدان

شارع               خیابان
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