
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 به یاران برسان سالم ما را 
   برای »نورخدا موسوی« که نورخدا شد در تاریکی روز و روزگار ما 

  مدیرکل اوقاف اصفهان مطرح کرد:  

167 وقف با ارزش در کارنامه اصفهانی ها
5

گالری اکنون
سیری در آثار میالد فیروزفر

18 الی 23 آبان

خانم یایا
کارگردان: عبدالرضا کاهانی
سیتی سنتر/پردیس سینمایی 

چهارباغ/سینما فلسطین

کتاب خوندن؛
امروز یک کتاب جدید انتخاب کنید و 
شروع کنید به خوندن . مطالبی رو 
بخونید که تا به حال نمی خوندید! 

برید سراغ ژانرهای جالب!

طرح فروش تلفن همراه با ارائه کد ملی نمی تواند بازار را آرام  کند؛

بازار بی صاحب!

میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته است
رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت اصفهان:

3

3

جواد نصری- شهردار فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/639 مورخ 97/07/04 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده فروش ضایعات آهن و چوب موجود در نهالستان طبق شرایط ذیل و براساس 

قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .
الف – ضایعات آهن به وزن تقریبی 2/000 کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 20/900 ریال می باشد .

ب- ضایعات چوب غیر هیزمی شامل چنار ، نارون و غیره به وزن تقریبی 10/000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 
6/000 ریال می باشد .

ج- ضایعات چوب هیزمی شامل کبوده ، توت و غیره به وزن تقریبی 5/000 کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 3/000 
ریال می باشد.

د- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/09/03 
به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ه( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده می باشد .
و( شهرداری ) کمیسیون ( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir  مراجعه فرمایید.

نوبت اول
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 شهادت مامور ناجای اصفهان 
در راه مبارزه با سوداگران مرگ

هنوز از آسمانی شدن سید نور خدا موسوی، شهید زنده لرستانی که در راه دفاع از امنیت ایران  
اسالمی به مقام جانبازی رسیده بود، چند ساعتی سپری نشده بود که یکی دیگر از فرزندان 
انقالبی ایران زمین این بار از ماموران ناجای اصفهان در راه مبارزه با سوداگران مرگ شهد شیرین شهادت را 
چشید و به لقای معبود پیوست.حوالی ساعت 19 چهارشنبه شب بود که در جریان درگیری ماموران پلیس 

اصفهان با اشرار مسلح، ستوان یکم محمود رفیعی از ماموران ناجا به درجه رفیع شهادت نائل آمد...
صفحه   7

راهکار ساده برای صرفه جویی در آب:
ظرف ها را به ماشین ظرف شویی بسپارید؛ کمتر آب مصرف می شود.

آب کم است، به اندازه مصرف کنیم

»سیدنورخدا« به خدا پیوســت وقتی عده ای به 
اصطالح سلبریتی در شــبکه های مجازی شوآف 
انتقاد از تحریم دارو به راه انداختند و از تحریم های 
همان کشــوری انتقاد کردند که فرزندان شــان 
را در خاکش بــه دنیا می آورند و بچه های شــان 
را برای تحصیــل و تفریح به آن جا می فرســتند 
و مدینه فاضله اســت برایشــان و بــه قول »علی 
کریمی« »ما«ی ما با »ما«ی آنها خیلی فرق دارد! 
سلبریتی ها اما هیچ کدام از »نورخدا« حرفی نزدند، 
به جهنم.  »نورخدا« که نیازی به توئیت و پســت 
آنها و نوشتن من و امثال من نداشت و ندارد. او کار 
خودش را کرد. »الگوی تمــام عیار مجاهدان فی 
سبیل ا...« همان اسفندماه سرد و تلخی که گلوله 
دوزبانه نصف سرش را برد و تا پای شهادت رفت و 
برگشت تا »شهید زنده« زمانه ما باشد، کارخودش 
را کرد. سردار سرافزار ســپاه اسالم ، سرتیپ دوم 
»سیدنورخدا موسوی« فرمانده یگان تکاور زاهدان 
با آن سیمای زیبایش، نوری شد به وسعت نور خدا 
حتی وقتی رد گلوله گروهک ریگِی به درک واصل 

شده روی سرش مانده بود. 
حکایت شهید زنده لرســتانی که از سه چهارروز 
قبل تبدیل به شهید جاودانه شــد، روایت مردی 
است که سال ها روی تخت دراز کشید و به آسمان 
خیره شــده بود و حاال بعد از سال ها پرکشید تا به 
جمع یاران شهیدش بپیوندد. جانباز 100 درصدی 
که نزدیک به 10 سال در حالت کما به سقف اتاق 
خیره ماند و انگار در عمــق نگاهش چیزی بود که 
مسحورمان می کرد. »نور خدا« نماد و نشانه بود؛ 

نشــانه ای از پاسداشــت عزت و حفظ خاکی که 
برایمان بیش از همه دنیای خاکی می ارزد! و من 
به حال این روزهای فرزندانش فکــر می کنم. به 
»سیده زهرا« و »سید محمد«. درد دل های سیده 
زهرا در گوشم می پیچد: »به کدامین گناه کشته 
شدی بابا؟ به کدامین گناه سرت را هدف گرفتند؟ 
به کدامین گناه تمام هوش و حواست را گرفتند؟ 
به کدامین گناه صــدا و لبخندت را از من گرفتند؟ 
می دانســتند زهرایی در خانه داری که منتظرت 

است؟« ...
حاال سیده زهرا می تواند حسرت 10 ساله اش را به 
دلتنگی چندده ساله پیوند بزند. از پس روز و شب 
هایی که می آیند و »بابا« رفته است برای همیشه. 
بابا پشت و پناه دختر است، تکیه گاه دختر است. 
روی تخت هم که باشد، حرف هم که نزند، نگاهش 
خیره هم که باشــد، باز هم »بابا«ست و وجودش 
نعمت است. حاال سیده زهرا همان بابای روی تخت 
آرمیده بی صــدا و بی حرکت را هــم ندارد. تخت 
»بابا« برای همیشــه خالی شده است و همسرش 
مانده و خاطراتی که تمام نمی شــوند که فراموش 
نمی شوند که رد پای شــان تا همیشه می ماند در 
گوشه گوشــه خانه و شــهر ... در دل سیده زهرا و 

سیدمحمد. 
سیده زهرا حاال می تواند یک دل سیر اشک بریزد. 
شــاید دلش روضه می خواهد. شــاید دلش می 
خواهد یک نفــر برایش روضه بخوانــد و او از پس 
فرســنگ ها و قرن ها فاصله نه بــرای خودش که 
برای رقیه اشــک بریزد و بگوید رقیه جان! من هم 
صورت غــرق به خون پدرم را دیــده ام، من هم به 
خاک افتــادن بابایم را دیده ام، مــن هم از آغوش 

گرم بابایم و صدای دلنشــین اش محروم شده ام. 
من هم بی بابا شــدم؛ اما من ســر بابا را روی نیزه 
ندیدم و تنش لگدکوب سم اســبان تازه نعل زده 
شده نشد...در این عالم خاکی فقط یک »بابا« بود 
که ... بگذریم . ماه »ربیع« است. هرچند »کل یوم 
عاشورا «... روضه نمی خوانیم فقط دل مان جایی 
 حوالی خانه غم گرفته و غربت زده »سیدنورخدا« 

مانده است. 
به همسر وفادارش فکر می کنم که ده سال عاشقانه 
بر بالین مردی که زیبا و رشید بود و در یک لحظه 
تبدیل به قامتی شد که در راستای افق خوابیده و 
حتی توان تکلم هم ندارد، پرستاری کرد و می گفت 
افتخار می کند، عشق می کند، زندگی می کند با 

»نورخدا«یی که نور خدا را به خانه آورده است. 
»نورخدا« مدافع وطن شــد. عاشق »حاج حسین 
خرازی« بود. باالی ســرش قاب عکســی از حاج 
حســین به دیوار زده بودند. به نسلی اقتدا کرد که 
روزی روزگاری از جان و جوانی خود گذشــتند تا 
یک وجب از خاک این سرزمین را به دشمن ندهند.

 خوش به حالت که شــرمنده شهدانشدی. خوش 
به حالت که خودت هم شــهید شــدی . خوش به 
حالت که این قدر با عزت رفتــی. خوش به حالت 
که ...آبروی ناجا و وطن شــدی. سالم ما را به حاج 
حسین خرازی برسان. بگو دعا کند مثل تو روسفید 
باشیم و از زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تنها عکس 

و پوستر و همایش و نمایش سهم مان نباشد!
 راســتی می دانید تیر دوزبانه چیست؟ یعنی یک  
بار زمانی که شــلیک می شــود عمل می کند و 
 یک بار هم موقع اصابت به ســر یا بدن چاشــنی 

عمل می کند...

سمیه پارسادوست
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انتخابات میان دوره ای کنگــره آمریکا در حالی با 
شکســت جمهوری خواهان و پیــروزی دموکرات 
ها در قالبی از اقلیــت ها و تازه واردهــا به دنیای 
سیاســت آمریکایی رقم خورد که ایــران و آمریکا 
درگیر یکی از جدی ترین رویارویــی ها در تاریخ 
سیاسی دو کشــور هســتند. به همین دلیل این 
انتخابات برای ایران و چشــم انداز آینده سیاسی 
دو کشور هم مهم اســت. نتایج این انتخابات برای 
آینده ریاســت جمهوری دونالد ترامپ و همچنین 
برای برنامه های قانون گــذاری احزاب دموکرات و 
جمهوری خواه اهمیت بســیاری خواهد داشــت و 
می تواند تاثیری قابل توجه روی چشــم انداز کلی 
سیاسی آمریکا داشــته باشد چرا که کنترل کنگره 
در دست هر حزبی که قرار بگیرد، آن حزب از مزیت 
تصویب قوانین پیشنهادی خود یا ممانعت از تصویب 
طرح های مخالف یا تایید نامزدهای رییس جمهور 
برای دادگاه عالی برخوردار اســت. اگر چه مقامات 
سیاسی در داخل کشــور از پیروزی دموکرات ها 
استقبال کرده اند و آن را به منزله شکست ترامپ و 
پایانی بر سیاست های تندروی آن در داخل آمریکا 
دانسته اند؛ اما برخی از تحلیلگران معتقدند شکست 
ترامپ در صحنه سیاســت داخلی آمریکا می تواند 

تمرکز و توجه دولت آمریکا به سیاســت خارجی را 
افزایش دهد و به همین دلیل از دست دادن کنگره 
می تواند به ضرر ایران و اروپا باشــد. از سوی دیگر 
برخی از منتقدان رییس جمهور آمریکا می گویند 
این شکست مقدمه ای برای حذف ترامپ از صحنه 
سیاسی آمریکاست و در آینده ترامپ شانس کمتری 

برای پیروزی در انتخابات خواهد داشت.
ترامپ در ســطح داخلی و خارجی سیاســت های 
ناتمام زیــادی دارد که برای پیــروزی درانتخابات 

آینده نیاز دارد تا بخشی از آنها را به سرانجام برساند. 
یکی از اصلــی ترین پروژه های سیاســت خارجی 
دولت فعلی آمریکا مقابله با ایران اســت و به همین 
دلیل این شکســت در انتخابات می تواند فشارها و 
تمرکز بیشــتر ترامپ بر تحریم های ایران را برای 
رسیدن ســریع تر به نتیجه، به دنبال داشته باشد. 
جمهوری خواهان برای اقناع تندرو ها و به خصوص 
البی اســرائیل در داخل آمریکا ناچار  به نمایشــی 
برای تحت فشار قرار دادن ایران هستند به خصوص 

آنکه پیشنهادات آمریکایی ها برای مذاکره از سوی 
مقامات کشورمان رد شده است.  

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند از این 
پس دموکرات ها با توجه به در اختیار داشتن کنگره 
قادرند با اعمال فشار، ترامپ را وادار به عقب نشینی 
از مواضع ضد ایرانی خود کننــد؛ اما نکته مهم این 
است که کنگره چندان اختیاراتی در زمینه سیاست  
خارجی ندارد و عالوه بر ایــن در داخل نیز باید به 
بخش بزرگی از مســائل نوظهــور در زمان ترامپ 
به خصوص در زمینه اقلیت ها رســیدگی شود. به 
خصوص آنکه ترامپ در ماه های گذشته با استفاده 
از اکثریت کنگره تالش کرد، الیحه مراقبت مقرون 
به صرفه یا اوباماکر راـ  که میــراث اوباما بودـ  لغو 
کند. این در حالی است که »اوباما«  در دورانی که 
اکثریت در اختیار کنگره بود این قانون را به تصویب 
رساند و حاال باید بار دیگر خود را مهیای رویارویی 
با کنگره از دموکرات ها کند. در دوره های گذشته 
نیز هر گاه رؤســای جمهور آمریــکا اکثریت را در 
کنگره و سنا از دست می دادند تالش می کردند تا 
با تمرکز بر موضوعات خارجی به خصوص جنگ ها 
در مناطق حساسی مانند خاورمیانه شکست های 
داخلی را جبران کنند به همین دلیل به نظر می رسد 
ترامپ نیز بار دیگر بر برنامه های خود برای مقابله با 

کشورهایی مانند چین، روسیه و ایران تمرکز کند.

توجیه کاخ سفید درباره اخراج 
خبرنگار سی ان ان

سخنگوی کاخ سفید به دنبال اوج گرفتن واکنش 
ها به حادثه عصبانیت ترامــپ و اخراج خبرنگار 
ســی ان ان از این مکان، در تالش برای توجیهی 
مضحک در حســاب کاربری خود در توئیتر ادعا 
 )Jim Acosta( »کرد:» چــون »جیم آکوســتا
دست خود را به خانمی که کارمند کاخ سفید بود 
زد و مانع از انجام وظیفــه او در گرفتن میکروفن 
شد، وی را تعلیق کردیم!«این رویداد پس از آن به 
وقوع پیوست که این خبرنگار در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی مربوط به انتخابات میان  دوره  ای آمریکا 
از ســوی دونالد ترامپ، رییس  جمهوری آمریکا 
مورد حمله لفظی قرار گرفت.حادثه زمانی روی داد 
که وی از ترامپ درباره استفاده از کلمه »تهاجم« 
برای مهاجران عازم به مرز این کشــور با مکزیک 
ســوال پرســیده بود؛ ترامپ هم در پاسخ گفت: 
شما ســی ان ان را اداره کنید و بگذارید من کشور 

را اداره کنم. 

بیبیسی:
 عربستان »جوخه ببر« را برای 
رهایی از مخالفان تشکیل داد

پلیس لندن بعد از دریافــت اطالعاتی مبنی بر 
در معرض خطر قریب الوقوع قرار داشتن شــان، 
تعــدادی از مخالفان ســعودی را تحت مراقبت 
شــدید قرار داد.طبق فیلم های مســتند تولید 
شده از شبکه بی بی ســی، قتل خاشقجی اولین 
عملیات جوخه ببر بوده اســت.»محمود رفعت« 
که وکالت ده ها شاهزاده سعودی را برعهده داشته، 
می گوید، ســعود القحطانی مشــاور سابق دفتر 
سلطنتی عربستان خودش در هتل ریتز تعدادی 
از شاهزاده ها را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و 
به منظور برمال نشدن موضوع شکنجه ها شاهزاده 
بن ســلمان دســتور داده بود یک بیمارســتان 
میدانــی در داخل هتل برای اجتنــاب از انتقال 

آنها به بیرون و جلب توجه نکردن آن دایر شود.

 »پوتین« با خلیفه حفتر 
دیدار نمی کند

ســخنگوی کاخ کرملین اعالم کــرد که رییس 
جمهوری روسیه »خلیفه حفتر« فرمانده ارتش 
ملی لیبی که در مســکو به ســر بــرده و با وزیر 
دفاع روســیه دیدار کرده را به حضــور نخواهد 
پذیرفت.»دمیتری پسکوف« ســخنگوی دفتر 
ریاســت جمهوری روســیه در پاســخ به سوال 
خبرنگاران درباره امکان چنین دیداری در زمان 
ســفر این مقام لیبیایی به روســیه، این مسئله 
را رد کرد.پیش از این اعالم شــده که حفتر روز 
چهارشنبه وارد مسکو شده و با »سرگئی شایگو« 
وزیر دفاع روســیه دیدار کرده اســت. بر اساس 
اطالعات وزارت دفــاع روســیه، در جریان این 
مذاکرات، طرفین مســائل مربوط بــه مبارزه با 
تروریسم بین المللی و حل و فصل بحران در لیبی 

را بررسی کردند.

رییسمسیحیاناسرائیلیدرآمریکا
مدعیشد؛

 خنثی شدن طرح ترور 
»بن سلمان« در مصر

رییس هیئت مسیحیان صهیونیست در آمریکا 
مدعی طرح تــرور محمد بن ســلمان، ولی عهد 
سعودی در شمال سیناء و خنثی شدن آن توسط 
دستگاه اطالعاتی مصر شد.روزنامه جروزالم پست 
از رییس هیئت مسیحیان صهیونیست در آمریکا 
نقل کرد که »بن سلمان در دیدارش با روزنبرگ 
و هیئت همراه او گفت که می خواســتند او را در 
شمال سینا ترور کنند که دستگاه اطالعاتی مصر 
آن را خنثی کرد.« کشیش اسرائیلی افزود: یک 
باند تروریست متشکل از شهروندان سعودی در 
شمال سینا که تالش داشتند این طرح را اجرایی 

کنند، دستگیر شدند.

شکست جمهوری خواهان به نفع یا ضرر ایران؟ امارات هم زیر بار تحریم ها 
نرفت

رییس بانــک مرکزی امــارات متحده عربی 
از بی تاثیــری تحریم های اقتصــادی آمریکا 
علیه ایران در روابط بانکــی و مبادالت مالی 
میان این دو کشور سخن گفته است.مبارک 
راشد المنصوری، رییس بانک مرکزی امارات 
متحده عربی در جریان کنفرانسی در ابوظبی، 
خاطرنشان کرده اســت که به نظر نمی رسد 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران روی 
روابط مالی ما با بانک هــای ایرانی تاثیر قابل 
مالحظه ای بگذارد.طبق گزارش رویترز، وی 
همچنین ادامه داد کــه ایرانیان محدودی با 
بانک های ایرانی کــه در امارات متحده عربی 
فعالیت می کنند، ســروکار دارند؛ بنابراین به 
نظر نمی رسد تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
ایران، تاثیر چندانی روی روابط و مبادالت مالی 

بانک های اماراتی با ایران داشته باشد.

هشدار جدید آلمان درباره 
تحریم ایران

وزیر خارجه آلمان با انتقاد از تحریم های آمریکا 
علیه ایران هشــدار داد که این گونه اقدامات 
ممکن است به بی ثبات شــدن منطقه منجر 
شــود.»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در 
نشســت خبری در برلین با ابراز این که آلمان 
همراه با شرکای اروپایی خود برای حفظ توافق 
هسته  ای اقدامات مناســبی انجام می دهد، 
گفت: »بر این باوریم که این اقدام )تحریم ها( 
اشتباه است.« وزیر خارجه آلمان مدعی شد: 
»ما درحال انجام اقدامات الزم هستیم تا اقتصاد 

ایران به طور کامل سقوط نکند.« 

برایانهوک:
احتمال حادثه برای 

نفتکش های ایران باالست!
نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران با ادعای 
اینکــه نفتکش های ایرانــی در هنگام تردد 
دستگاه فرســتنده رادیویی خود را خاموش 
می کنند، از احتمال باالی بروز حادثه توسط 
این نفتکش هــا خبــر داد. »برایان هوک« 
نماینده ویــژه آمریکا در امــور ایران با طرح 
این اتهام، گفت که این اقــدام نفتکش های 
ایرانی برای امنیت کشــتیرانی یک موضوع 
نگران کننده به شــمار می رود.وی  در یک 
پیام ویدئویی خطاب به مــردم ایران مدعی 
شــد که با وجود اعمال تحریم های ســخت 
علیه جمهوری اســالمی، فروش غذا، دارو، 
تجهیزات پزشــکی و کاالهای کشاورزی به 

ایران هرگز تحریم نبوده و نیست!

سخنگوی جبهه پایداری :

عضو کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس 
با بیان اینکه مردم بیمی نسبت به تحریم های آمریکا 
نداشته باشند، گفت: قطعا راه حل های خودمان را پیدا 
خواهیم کرد و تحریم ها بی اثر می شــود و این همت 

مسئوالن کشور را طلب می کند. 
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به تحریم های 
آمریکا علیه مردم ایران گفت: مردم به هیچ وجه نباید 
بیمی نســبت به تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
داشته باشند. وی افزود: قطعا راه های خودمان را پیدا 

خواهیم کرد و تحریم ها بی اثر خواهد شد.
عضو کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس 
تصریح کرد: البته نباید اکتفا بشود  که ۸ کشور از خرید 
نفت کشورمان معاف شده اند و باید به دنبال توسعه 

بازار نفتی خودمان باشیم. 
حاجی دلیگانی بیان داشت: در حال حاضر ۷۰ هزار 
مشــتقات می توان از نفت گرفت بنابراین این راه، راه 
درستی است که باید بپیماییم چرا که تنها فروش نفت 

خام اقدام صحیحی نیست.

مردم بیمی نداشته باشند 
تحریم ها بی اثر خواهد شد

نمایندهمردمشاهینشهر:

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهراتضدترامپ
مقابلکاخسفید

اروپا به دنبال وقت کشی است

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی جبهه پایــداری، چرایی عدم 
تمایل اعضای شورای شهر تهران به شهردار 
شدن »محسن هاشمی« را مورد توجه قرار 
داد و گفت: علت این اســت کــه چمران به 
عنوان کســی که عضو جناح حاکم بر شورا 
نیست، وارد شــورا می شود.مجید متقی فر، 
گفت: تفاوتی بین گزینه هــای مطرح برای 
شهرداری تهران وجود ندارد؛ چرا که انتخاب 
شــهردار، با نگاه خدمت و کارآمدی صورت 
نمی گیرد؛ بلکه بــا نگاه سیاســی انتخاب 
می شود.وی با بیان اینکه اعضای شورا حتی 
تحمل عضویت یک نفر غیــر همفکر را در 
جمع خــود ندارند، تصریح کــرد: این نگاه، 
تنگ نظرانه اســت و همین نگاه در انتخاب 
شهردار هم تســری دارد. وی ادامه داد: اگر 
 چمران وارد شــورا شــود، یک دستی شورا 

به هم می خورد.

اعضای شورای تهران از 
ورود چمران می ترسند

کارشناس مسائل سیاسی:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اروپا با تاخیر 
فراوان به دنبال وقت کشی و خرید زمان بیشتر از ایران 
است تا از انجام تعهدات خود در ذیل برجام از جمله 
آغاز مبادالت بانکی با هدف بازگرداندن درآمدهای 
ارزی مردم ایران طفره برود.حجت االسالم سیدناصر 
موسوی الرگانی اظهار داشت:  رییس جمهور آمریکا 
تحریم های آمریکا علیه ایران را به طور کامل باز گرداند 
و این در حالی اســت که همزمان اروپا هم با تاخیر 
فراوان به دنبال وقت  کشی و خرید زمان بیشتر از ایران 
است تا از انجام تعهدات خود در ذیل برجام از جمله 
آغاز مبادالت بانکی با هدف بازگرداندن درآمدهای 
ارزی ایران طفــره رود.وی افزود: بــرای ترمیم این 
معادله و وادارسازی اروپا به اتخاذ اقدامات عملی برای 
راه اندازی کانال مبادالت مالی، باید اقداماتی عملی 
از سوی نظام صورت گیرد.موسوی الرگانی تصریح 
کرد:  باید این موضوع برای اروپا مسجل شود که هر 
گونه تاخیر بیشتر در انجام اقدامات عملی، هزینه های 

دشواری را در پی خواهد داشت.

اروپا به دنبال وقت کشی 
است

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

میررضا واعظ آشــتیانی، کارشناس مسائل 
سیاســی درباره حضور آخوندی در لیســت 
۵ نفره شــورا برای انتخاب شــهردارگفت: 
آقای آخوندی در زمــان حضورش در کابینه 
موضع متفاوتی از دولت داشت؛ ضمن اینکه 
رییس جمهور و کارشناسان از عملکرد او در 
بخش مســکن و عمران رضایت نداشتند که 
این موضوع نشــأت گرفته از سوء نگاه و سوء 
مدیریت آقای آخونــدی در دوره وزارت بود.

عضو پیشین شورای شهر تهران اظهار کرد: 
اگر احیانا شورای شهر به آخوندی به عنوان 
شهردار تهران رای دهد، مطمئنا چالش های 
شهرداری و دولت بیشتر خواهد شد زیرا نحوه 
خروج آخوندی از دولت مسالمت آمیز نبوده 
و حاشیه های مختلفی داشــته است که این 
حواشی می تواند باعث اختالف شهرداری و 

مجموعه دولت بشود.

 خروج آخوندی
 از کابینه مسالمت آمیز نبود

پیشخوان

بین الملل

معاون سیاسی وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که چرا طرف های 
اروپایی هنوز برای زمان عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی تاریخ 
مشخصی را تعیین نکرده اند، گفت: باتوجه به اینکه این سازوکار 
پیچیدگی های بسیاری دارد هنوز تاریخی برای آن اعالم نشده و 
فعال روی آن کار می شــود و امیدواریم به زودی این برنامه انجام 
شود.سید عباس عراقچی در پاسخ به این سوال که مشخص نبودن 

تاریخ و نحوه اجرای SPV این احساس را به وجود آورده است که 
این سازوکار مالی به زودی برای کشورمان قابل بهره برداری نخواهد 
بود، عنوان کرد: به عقیده من اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای 
اینکه درمقابله با تحریم های آمریکا به ایــران کمک کنند امری 
واضح و روشن است، سابقه ندارد اروپا به عنوان نزدیک ترین متحد 
واشنگتن وارد چنین اقداماتی شده باشد و به کشوری به خصوص 

ایران برای ایستادگی در برابر تحریم های ایاالت متحده کمک کند.
عراقچی خاطرنشان کرد: متاســفانه به دلیل سیطره ای که دالر و 
سیستم مالی آمریکا برنهاد های اروپایی دارد، ایجاد مکانیزمی که با 
این سیطره دالر سروکار نداشته باشد و آمریکایی ها نتوانند آن را در 
چمبره تحریم های خود قرار بدهند کار آسانی نیست، با این حال 

روی آن کار می کنند.

شفاف سازی »عراقچی« از وضعیت ساز و کار ویژه مالی اروپا

قدرتنماییدموکراتهادرانتخابات؛

یارکشــیجهانیایرانو
آمریکا

تحریمرامیشکنیم

شــهردارحزبیانتخاب
نکنید

تحریمآمریکایی،همیاری
اروپایی

واعظی و جنتی، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند
رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاســت جمهوری در لیست مدیران بازنشسته هستند و باید 
مسئولیت های فعلی خود را ترک کنند.محمود واعظی و علی جنتی در فهرست بازنشستگان قرار دارند و باید 

تا تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ نهاد ریاست جمهوری را ترک کنند.
خبرهای رسیده حاکی از این است که »واعظی« به عنوان معاون رییس جمهور در دولت همکاری خود را ادامه 
می دهد و علی جنتی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های مهم سرمایه گذاری حکم دریافت 
می کند.قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، ۲۷ شهریور ماه از سوی رییس جمهور 
برای اجرا به »سازمان اداری و استخدامی کشور« ابالغ شد و بر این اساس دو  ماه پس از ابالغ این قانون باید 

بازنشستگان دستگاه های متبوع شان را ترک کنند.  

دانمارک، سه عامل حمله تروریستی اهواز را آزاد کرد
پلیس دانمارک که سه تن از عامالن حمله تروریستی اهواز را بازداشت کرده بود به دلیل آنچه نبود 
مدارک عنوان شده آنها را آزاد کرد.به گزارش نیویورک تایمز، پلیس دانمارک سه تن از اعضای گروهک 
تروریستی )االحوازیه( را به اتهام دست داشتن در حمله تروریستی در شهر اهواز بازداشت کرد.وزیر 
خارجه دانمارک پس از وقوع این حمله با محکوم کردن آن، گفته بود در صورتی که عامالن این حمله 
ارتباطی با دانمارک داشته باشند، برای آنها تبعاتی خواهد داشت. دانمارک ۳ عضو گروهک االحوازیه 
را آزاد کرد؛اما مقامات دانمارک اعالم کردند سه تن از اعضای گروهک تروریستی االحوازیه که به دلیل 
حمایت از حمله تروریستی اهواز در این کشور بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.  دادستان های دانمارک 
اعالم کردند هیچ دلیلی برای در بازداشت نگه داشتن این سه نفر تا پیش از محاکمه دادگاه وجود ندارد.

چهره ها

آگهی مزایده 
ادارهکلورزشوجواناناستاناصفهان در اجرای ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی خود واقع  درسطح استان را از طریق 
مزایده به مستاجر واجد شرایط برای مدت یکسال واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به ســایت ) www.isfahan.msy.gov.ir ( و برای دریافت اسناد شرکت در 
مزایده تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲4 به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن 
مطالعه دقیق شرایط ، درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت ۱۲/۰۰ ظهر روز دوشنبه 
۹۷/۰۹/۰۵ به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم – بعد از پل 
غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنا زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ 
راس ساعت ۰۹/۰۰ صبح در محل اداره کل می باشد . متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده 

از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

مالف:285744محمدسلطان حسینی -  مدیرکل

نوبت اول

علیرضاکریمیان
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   در راســتای 
اجرای اقدامات پدافند غیرعامل، درسال جاری آب 

انباری به ظرفیت ۲ هزار متر مکعب به منظور تامین پایدارآب شرب 
ساکنان ۱۴۴۰ واحد مسکن مهر شهرســتان نائین احداث شد.مدیر 
آبفای نایین گفت: در سال جاری جهت اجرای اقدامات پدافند غیرعامل 
برای دسترسی پایدارساکنان ۱۴۴۰ واحد مســکن مهر نائین به آب 
شرب،آب انباری به سبک سنتی احداث شــد.این در حالیست که در 
فرهنگ مردم نائین، بهره گیری  از آب انبار در مواقع ضروری از دیر باز تا 
کنون دیده شده است. » حسن میری« گفت: در حال حاضر آب شرب 
ساکنان مسکن مهر از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و منابع داخلی 
تامین می شود و  وقوع خشکسالی های اخیرموجب شده که  شهرستان 
نائین  در فصل گرم برای تامین آب شــرب با چالش هایی مواجه شود.

وی  وجود آب انبارها  را در شهرســتان نائین غنیمت دانست و عنوان 
کرد:هم اکنون ۴۸  باب آب انبار در شهرستان نائین در مدار بهره برداری 
قراردارد که مردم عمدتا در فصل گرم سال  آب شرب خود را از طریق 
همین آب انبارها تامین می کنند.مدیرآبفــای نائین اعالم کرد: طبق 
برآوردهای صورت گرفته، ۲۳ هزارمترمکعب حجم ظرفیت آب انبارها 
تحت پوشش آبفای نائین است در حالی که تخمین زده شده بیش از 
۱۰۰ باب آب انبار در شهرستان نائین وجود دارد که در اختیار مالکان 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه طی  سال های گذشته، خیرین اقدام به 
احداث آب انبار در شهرستان نائین کردند، ادامه داد: در سال های اخیر 
افزایش دما و نیز کاهش بارندگی ها ،دسترســی کویرنشینان را به آب 

با محدودیت هایی مواجه 
کرده و  براین اساس برخی از خیرین به 

احداث آب انبار در این شهرستان اقدام کردند.میری تصریح کرد: طی 
چند سال گذشته، بیش از ۴ باب آب انبار توسط خیرین در شهرستان 
نائین احداث شد، به طوری که دو  باب آب انبار هرکدام به ظرفیت ۲ هزار 
متر مکعب در شهر نائین و دو باب دیگر هرکدام به ظرفیت ۱۵۰۰ متر 
مکعب در شهرهای انارک و بافران توسط خیرین احداث شد.وی به گوارا 
بودن آب در آب انبارها اشاره کرد و اظهارداشت:بادگیرهایی که در سطح 
آب انبارها احداث شده  با وزش باد مالیم موجب تازگی و تصفیه آب می 
شود، هر چند که مسئوالن آبفا فرآیند سالمت و کیفیت آب موجود در 
آب انبارها را به طور مستمر کنترل می کنند. همچنین آب ذخیره شده 
در آب انبارها از آب طرح اصفهان بزرگ تامین می شود که کیفیت آب 

تصفیه خانه باباشیخعلی مورد تایید دستگاه های نظارتی است.
مدیرآبفای نائین افــزود: در حال حاضر ۹۹ درصد تامین آب شــرب 
شهرستان نائین وابسته به تخصیص آب طرح اصفهان بزرگ است در 
حالی که که اگر در سال های پیش رو میزان بارندگی ها مطلوب شود 
که بتوانیم از ظرفیت قنوات موجود در شهرستان بهره مند شویم قطعا 
میزان وابستگی به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کمتر خواهد شد.وی به 

EC  باالی آب در شهرستان 
نائین اشاره کرد و بیان داشت:بررسی ها حاکی از آن است که EC  آب 
 در شهرستان نائین  بعضا به بیش از ۵ هزار میکرو زمینس برسانتی متر

می رســد؛ بنابراین مردم این منطقه قدر آب شرب  با کیفیت مطلوب 
را به خوبی می دانند و آن را به درســتی مصرف مــی کنند .میری، به 
مصرف سرانه آب شــرب در نائین اشاره  و خاطرنشــان کرد:در حال 
حاضر مصرف سرانه آب شرب در شهرستان نائین ۱۱۰ لیتر در شبانه 
روز است و مردم این منطقه قدر آب شیرین را خوب می دانند و سعی 
می کنند آن را درست مصرف کنند، هرچند که درصدد هستیم باز هم 
مردم را به مصرف بهینه آب رهنمود کنیم.وی میزان هدر رفت آب در 
شــهر نائین را ۱۰ درصد اعالم کردو گفت:  در سال جاری توانستیم با 
اصالح شبکه فرسوده آب ،تعویض کنتورهای فرسوده ،اصالح انشعابات 
،مدیریت فشــارو کاهش زمان مهار حوادث ، میزان هدر رفت آب رادر 
این شهرستان  به ۱۰ درصد برسانیم این درحالیست که در سال جاری 
بیش از ۶ کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهرستان نائین اصالح و بازسازی 
شد.مدیرآبفای  نایین اعالم کرد:جمعیت شهرنائین بالغ بر ۳۸ هزار نفر 

است و دارای ۱۴ هزار و۸۶۳ انشعاب آب می باشد.

میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

آثار مثبت مالیات بر ارزش 
افزوده در نظام اقتصادی کشور

سیستم مالیات بر ارزش افزوده، نقش مهمی در 
تشویق تولیدکنندگان به صدور کاال و خدمات 
به کشــورهای دیگر دارد و در نتیجه کشور را 
به ســوی تراز پرداخت هــای بازرگانی مثبت 
ســوق می دهد. اجرای معافیت مالیاتی برای 
محصوالت صادراتــی و یا کســر مالیات های 
پرداخت شــده قبلی )مالیات بر ارزش افزوده( 
می توان مبلغ مالیات بــر محصوالت صادراتی 
را به حداقل رســاند و در نتیجــه انگیزه برای 
صادرات را تقویت کرد و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی را به صادرات کاال و خدمات تشــویق 

کرد.
از دیگر فواید مالیات بــر ارزش افزوده، اصالح 
الگوی مصرف اســت. در سیســتم مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات نهایی از مصرف کنندگان 
دریافت می شود بنابراین دولت می تواند الگوی 
جامعه را تعیین کند و افراد را به سوی مصرف 
کاال و خدمات مطلوب جامعه سوق دهد و یا از 
مصرف کاال و خدمات غیر ضروری و تجمالتی 

باز دارد.
اســتقرار فرهنگ مالیاتی را می توان به عنوان 
یکی دیگر از اثرات مهم مالیات بر ارزش افزوده 
در نظام اقتصادی کشور نام برد. رشد و توسعه 
فرهنگ مالیاتی افراد جامعه و ممانعت از فرار 
مالیاتی می تواند دولت و مجلس شورای اسالمی 
را در رســیدن به اهداف مالیاتــی کمک کند. 
شفاف ســازی اطالعات مالی و حسابداری در 
سیستم مالیات بر ارزش افزوده زمینه را برای 
استقرار فرهنگ مالیاتی جامعه فراهم می آورد.

همان طور که مشاهده شــد قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده دارای آثار و فواید بســیاری در 
نظام مالیاتی کشور می باشد که با اجرای کامل 
و دقیق این قانون شــاهد تحوالت اساسی در 

فرآیند مالیات ستانی خواهیم بود.

بازار

شارژر همراه )پاوربانک(

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و 
آبفای وزارت نیرو خبر داد:

تعیین تکلیف حقابه بران 
حوضه های آبریز در دستور کار

مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفای 
وزارت نیرو با تاکید بر اینکــه حوضه های آبریز 
اصلی کشــور به موجب تغییرات اقلیم با کاهش 
بارندگی هــا و افزایــش درجه حــرارت مواجه 
شده اســت، اظهار کــرد: ادامه ایــن روند باعث 
شده تا منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز به شکل 
محسوســی در حوضه های مختلف آبریز کاهش 
پیدا کند.صدیقه ترابی یادآور شــد: در کشــور 
ما به لحــاظ تاریخی حقابه برانــی وجود دارند و 
براساس اسناد و مدارک موجود حقابه بر محسوب 
می شــوند. تغییرات طبیعی و انسان ساخت در 
حوضه های آبریز موجب شده است تا حقوق این 
حقابه بران نیز در بســیاری از حوضه های آبریز 
همچون زاینده رود، کارون بزرگ، کرخه و... دچار 
تغییرات شــود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفا وزارت نیــرو تصریح کرد: وزارت نیرو با 
توجه به تغییرات ایجاد شده در حوضه های آبریز 
تصمیم گرفته اســت تا موضوع تعیین تکلیف، 
ساماندهی و حل مسئله حقابه ها و حقابه بران را 
در حوضه های مختلف آبریز در ســطح کشور در 

دستور کار خود قرار بدهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان مطرح کرد:
 جلوگیری از واسطه گری 

در عرضه و تقاضای سبزیجات
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهان بــا تاکید بر اینکــه باید از 
واســطه گری در امر عرضه و تقاضا ســبزیجات 
جلوگیری شــود، گفت: فروش کارگاه هایی که 
خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند، باید 

متوقف شود.

محمدعلی شــجاعی در چهل و سومین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار اســتان، بــا تاکید بر توقف 
فروش شن و ماســه کارگاه هایی که خودسرانه 
نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده اند، اظهار کرد: 
آنالیز قیمت تمام شــده و اعالم نرخ باید توسط 
کارگروه تخصصی مربوطه انجام شود.وی تاکید 
کرد: ضروری است استفاده از توان ریلی کشور و 
استان در حمل و نقل کاالهای اساسی و نهاده های 
دامی مورد توجــه قرار گیــرد. وی همچنین بر 
ساماندهی غرف مربوط به ســبزیجات سازمان 
میادین میوه و تره بار استان برای عرضه مستقیم 
و حمایت از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
 تاکید کرد و افزود: باید از هرگونه واســطه گری

 در امر عرضه و تقاضای ســبزیجات جلوگیری 
شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان خبر داد:

اجرای پروژه های آبخیزداری 
برای مقابله با خشکسالی در اصفهان

مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان گفت: اجرای پروژه های آبخیزداری به 
منظور مقابله با خشکسالی و مسئله ذخیره آب 
 به دنبال بارش بــاران از اهمیت باالیی برخوردار

 است.
محمد حسین شــاملی اظهار داشت: با توجه به 
آغاز بارش ها، اجرای پــروژه های آبخیزداری به 
منظور کنترل سیالب و فرسایش بسیار اهمیت 
دارد.وی از الزمه اجرای ۱۷ پروژه آبخیزداری در 
سطح شهرستان ها خبر داد و بیان داشت: با اجرای 
پروژه های آبخیزداری می توانیم سفره های آب را 
تغذیه کنیم.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان ادامه داد: اعتبار این طرح ها بیش 
از ۳۰۰ میلیارد ریال اســت به طوری که بیش از 
۲۰ درصد از عملیات آنها از طریق انعقاد قرارداد 
با بخش خصوصی انجام شده است.وی با اشاره به 
اینکه با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری 
بخشــی از تنش آبی موجود در کشــور برطرف 
خواهد شــد،  افزود: با اجرای عملیات یاد شــده 
بخش مهمی از مشکالت جمعیت زیستی که در 
اثر فرسایش و از دست دادن خاک حاصلخیز که 
 از طرق مختلف طعمه ســیل و یا فرسایش بادی

 می شود، برطرف خواهد شد.

 PT100 شارژر همراه ای دیتا مدل

 129,000
تومان

شارژر همراه انرجایزر 
UE15001 مدل

 228,000
تومان

شارژر همراه اوریکو 
 K10000 مدل

 377,000
تومان

بازار موبایل تقریبا هیچ متولی ندارد؛ نه وزارت 
صمت و نــه وزارت ارتباطات نتوانســته اند 
کنترلی بر اوضاع نابه سامان این بازار داشته 
باشند. به همین دلیل هر کدام از این نهادها 
تالش دارند توپ را در زمین دیگری بیندازند 
و از زیر بار مدیریت بازار ناآرام گوشــی های 
همراه شانه خالی کنند. در جدیدترین نامه ای 
که از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است، 
پیشنهاد تنظیم بازار موبایل که بیش از صد روز 
پیش از سوی سازمان صمت به این ارگان داده 
شده  و اختیاراتی که به آن تفویض شده بود 
رد و در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت آمده است که  »خواهشمند است مقرر 
فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن 
همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم 

انجام گردد.«
در بخشی از این نامه آمده اســت:»کلیه ابزارهای 
الزم و سامانه های مربوط از قبیل صدور مجوز های 
واردات، تاییدیه هــای الزم برای ثبت ســفارش و 
تخصیص ارز در اختیار آن وزارتخانه می باشــد و از 
سویی ســاختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام 
مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی آورد.«

این موضوع در حالی رسانه ای شده است که وزارت 
صمت همــواره متهم به مــوازی کاری بــا وزارت 
ارتباطات در بازار تلفن همراه شده و به همین دلیل 
تالش کرد تا اختیارات بیشتری به وزارت ارتباطات 
سپرده شود؛ اما در نهایت ساز و کارهای قانونی مانع 
 پذیرش این اختیارات از ســوی »آذری جهرمی«

 شد.
گوشــی هایی کــه خاک می خــورد و 

مشتریانی که سرگردان هستند
اصلی ترین دالیل تشــنج در بازار موبایل و نجومی 
شــدن قیمت ها، عدم عرضه و ورود کم گوشی به 
بازار عنوان شده است. بر اســاس برآوردها مصرف 
ماهیانه گوشــی تلفن همراه در کشور، یک میلیون 

گوشی است که از ابتدای 
ســال تاکنــون کمتر از 
یک میلیون گوشــی وارد 
کشور شده و کمبودی در 
حدود ۵هزار دســتگاه در 
بازار وجود  دارد. از سوی 
دیگــر در حالی که قیمت 
ها در بازار موبایل ســر به 

فلک می زنــد هیچ کدام از طرح هــای دولت برای 
کنترل این بازار تا کنون موفق نبوده اســت.پس از 
افشــاگری »آذری جهرمی« در مورد ورود گوشی 
های با ارز دولتی و فــروش آنها در بازار به قیمت ارز 
آزاد و بگیر و ببندهای پس از آن اما در نهایت برخی 
از گوشی های قاچاق وارد شده همچنان در مبادی 
ورودی کشور دپو شــده و به بازار عرضه نمی شود. 
گفته شده که حتی بسیاری از گوشی ها در انبارها 
 باقی مانده و از سوی دولت اجازه عرضه به بازار داده 

نمی شود. 
چندی پیش رییس اتحادیه صنف دســتگاه های 
مخابراتی، ارتباطــی و لوازم جانبی تهــران تعداد 
این گوشــی ها را چیزی در حــدود ۶۰۰ هزار عدد 

اعالم کــرد؛ کاالهایی که 
به راحتی می تواند با ورود 
به بازار قیمت ها را تا حد 

زیادی تعدیل کند. 
ُمســکن هایی که 

دردی را دوا نمی کند
پــس از ماشــین و لوازم 
خانگــی، طــرح فروش 
موبایل با کارت ملی هم در برخی از فروشــگاه های 
سطح شهر و وارد کنندگان گوشی همراه آغاز شد. 
در این طرح هر شــرکت  واردکننده موبایل موظف 
شده اســت گوشــی های وارداتی را تحت نظارت و 
قیمت گذاری ســازمان حمایت و سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت به فروش برســاند.افراد می توانند 
گوشــی ها را تا ۲۰ درصد زیر قیمت بــازار و با ارائه 
شــماره ملی خریداری کنند. هر چنــد این عرضه 
ها محدود و بســیار کم اســت؛ اما به نظر می رسد 

متقاضیان زیادی داشته باشد.
 این طرح بیشتر برای گوشی های گران قیمتی مانند 
اپل و برخی از مدل های سامســونگ اجرایی شده 
اســت. هر چند به گفته فعاالن بازار، این طرح هم 

نمی تواند دردی را دوا کند. در همین رابطه رییس 
اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان تلفن همراه 
اصفهان، با اشــاره به اثر موقت اجرای طرح ثبت نام 
تلفن همراه گفت: این طرح شاید ُمسکن باشد ولی 

کاری اصولی نیست.
حســن میرشمشــیری ، درباره طرح ثبت نام تلفن 
همراه با کد ملی اظهار داشــت: از هیچ مرجعی، نه 
تهران و نه اصفهان در خصوص این طرح به ما ابالغی 
 نشــده اســت.وی افزود: هیچ مرجعی به ما اعالم

 نکرده کــه واحدهای منتخب بــرای این طرح چه 
کســانی هســتند و یا اینکه این طرح اجرا می شود 

یا خیر.
رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان تلفن 
همراه اصفهان بیان کرد: با توجه بــه اینکه در این 
روش کاال مستقیم به دست مصرف کننده می رسد، 
طرح خوبی است ولی مدیریت آن بسیار سخت است.

وی تصریح کرد: در هر صورت ممکن است در اجرای 
آن اشکال به وجود بیاید،  زیرا احتمال دارد یک نفر از 
کارت ملی افراد دیگر استفاده کند، تعدادی گوشی 

خریداری و مجدد به فروش برساند.
میرشمشیری با اشاره به اثر موقت اجرای طرح گفت: 
این طرح شاید مسکن باشد ولی کاری اصولی نیست. 
کار اصولی، گرفتن مابه التفاوت این ۶۰۰ هزار گوشی 

و وارد بازار کردن آنهاست.
وی با اشاره به اجرایی کردن راه حل دائمی در بازار 
موبایل بیان کرد: برای ســاماندهی وضعیت آشفته 
بازار تلفن همراه به صورت دائمــی، باید واردات را 
برای همه اشخاص آزاد کنند تا هر شخصی به تعداد 
دلخواه تلفن همراه وارد کرده و با پرداخت گمرکی و 
رجیستری، آنها را در اختیار واحدهای صنفی برای 
عرضه به مردم قرار دهد.میرشمشیری با بیان اینکه 
درصد سود مصوب برای واحدهای صنفی ۷ درصد 
اســت، تصریح کرد: واحدهای صنفی فقط کاالها را 
خریداری کرده و با درصد ســود مصوب به فروش 
می رساند که متاسفانه درحال حاضر به علت رقابت 
مجبور به فروش کاالهای خود با ســود یک درصد 

هستند.

بازار بی صاحب!
طرح فروش تلفن همراه با ارائه کد ملی نمی تواند بازار را آرام  کند؛

تازه ترین آمارهای منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی IDC نشــان می دهد که فصل سوم سال ۲۰۱۸ میالدی 
برای شرکت های تولیدکننده موبایل فصل پررونق و پرفروشی نبوده؛ چراکه عرضه گوشی های هوشمند در این 
بازه زمانی سه ماهه با یک کاهش ۶ درصدی در مجموع به ۳۵۵.۲ میلیون دستگاه گوشی هوشمند رسید که در 
این میان تنها دو شرکت چینی »هواوی« و »شیائومی« در مقایسه با فصل قبل، رشد و پیشرفت قابل مالحظه ای 
را تجربه کرده اند.بر اساس گزارش وب سایت اندروید هدالین، این طور که به نظر می رسد این دو شرکت چینی، 
رقیبانی همچون سامسونگ و اپل را به شــدت تهدید کرده و به چالش کشــانده اند و موقعیت و جایگاه آن ها را 

به عنوان برترین غول های تکنولوژی فعال در حوزه تولید گوشی های هوشمند را به خطر انداخته اند.

کاهش6 درصدی 
فروش گوشی هوشمند 

در سومین فصل سال یل
وبا

ی م
دنیا

 با توجه به اینکه در این روش کاال 
مستقیم به دست مصرف کننده 
می رسد، طرح خوبی است ولی 

مدیریت آن بسیار سخت است

رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت اصفهان:
میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته است

رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت اصفهان گفت: میزان تولید طال در اصفهان کاهش یافته و به تبع آن شاهد 
صادرات کم طال در سال جاری بودیم.اسرافیل  احمدیه اظهار داشت: سال ۹۰ ، سال طالیی استان اصفهان بود زیرا 
باالترین میزان صادرات طال را داشتیم که برابر با ۶۳۰ میلیون دالر بود.وی بیان داشت: هیئت دولت مصوبه ای در 
حوزه آزاد شدن واردات طالی خام دارد که با تصویب آن می توانیم به آینده طال امیدوار باشیم. رییس سازمان، 
معدن و تجارت اصفهان با انتقاد از نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنف طال، گفت: در مشاغل دیگر این 
طور نیست که مالیات بر ارزش افزوده بر مواد اولیه وضع شود؛ بنابراین در صنف طال نیز نباید مالیات از اصل طال 
گرفته شود.احمدیه گفت: سال هاست درخواست این صنف از مسئوالن این است که ارزش افزوده بر اصل طال 
وضع نشود بلکه از دستمزد گرفته شود؛ اما همچنان این مشکل ادامه دارد و این خواسته پاسخ داده نشده است.

مدیرکل ستاد بحران اســتانداری اصفهان از اجرای طرح بهینه ســازی مصرف انرژی موتورخانه ها با هدف 
صرفه جویی قابل توجه گاز طبیعی در حدود پنج هزار موتورخانه  استان اصفهان خبر داد و افزود: بهینه سازی 
انرژی درموتورخانه ها مصرف سوخت را تا ۴۰درصد کاهش می دهد.منصور شیشه فروش اظهار کرد: در طرح 
بهینه سازی موتورخانه ها با اجرای راهکارهای بهینه سازی شامل، معاینه فنی موتورخانه ها و تنظیم مشعل 
آن، نصب سیستم کنترل هوشــمند موتورخانه، عایق کاری حرارتی منبع انبساط باز، نصب دستگاه رسوب 
گیر و راهکارهای دیگر، می توان مصرف سوخت را حداقل ۳۰تا ۴۰درصد کاهش داد.وی افزود: در طرح بهینه 
سازی موتورخانه ها قرار است نسبت به اجرای راهکارهای فوق در ۵هزار موتورخانه ساختمان های مسکونی، 

اداری و تجاری اقدام شود.

با اپلیکیشــن »آپ« به آسانی 
شــارژ بخرید، قبوض خدماتی، 
قبض موبایل و قبــض جریمه 
پرداخت کنیــد، کارت به کارت 
کنیــد، بلیت قطــار و هواپیما 
بخرید، بیمه شخص ثالث خود 
را تمدید کنید، به موسســات 
خیریــه کمک کنیدو بســته 
اینترنتی بخرید. تمامی خدمات 

اپلیکیشن آپ رایگان است. 

آپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان:
بهینه سازی انرژی، مصرف سوخت را تا ۴۰درصد کاهش می دهد

 احداث آب انبار برای تامین پایدارآب شرب
 ۱۴۴۰ واحد مسکن مهر در نائین

مرضیه محب رسول
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داروی الغری نداریم

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9710103633508751 ابالغنامــه:  شــماره   8 /278
97099836335001026 شــماره بایگانی شــعبه:971043 تاریخ تنظیم 1397/8/7 
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای تقی حاجی حسن عارضی، 
خواهان :علیرضا سرمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای تقی حاجی حسن عارضی 
به خواسته استرداد مال منقول مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983633501026 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/10/16 ساعت 11:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و دادخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مرجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 280726 زهرا زمانی منشی شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/279 شماره نامه: 9710113633200734 شــماره پرونده: 9709983633200916 
شماره بایگانی شعبه:970930 تاریخ تنظیم 1397/8/7 از: دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 
شهرستان خمینی شهر، به اداره ارشاد شهرستان خمینی شهر ، نظر به اینکه آقای منصور 
شــکل زهی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن 
آقای علیرضا ســرمدی فرزند محمد رضا به خواسته اســترداد مال منقول که در جریان 
رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 ساعت 
9:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید 
واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی 
و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید این آگهی وقث ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر النتشار درج می شود. م الف: 280729 کرمعلی صمدی منشی دفتر 

شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )177 کلمه، 2 کادر(
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

8/282 شماره:970720671746506 ، شــماره: 1397/08/9 بر اساس تقاضای آقای 
محمد قورچانی خوزانی فرزند مرتضی مبنی بر تعیین بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ82/245 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است خانم ها کبری 
نصیری و صدیقه نصیری دادگســتری میزان بها ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را مبلغ 
138/640/000 ریال بر اورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده ها طی 
فیش شماره 063245 97/7/28   واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک 
فاقد نشــانی اســت لذا با توجه به مفاد  تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع  درصورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح 
دعوی را به اداره ثبت خمینی شهر تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف:  280826  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )175 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

8/314 شــماره: 970720671796928 -1397/08/13 خانم فریبــا حقیقت نیا فرزند 
حسین به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 170/1144 واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 583 دفتر 218 امالک ذیل ثبت 51723 
به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره 10574- 1382/10/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره 105 به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود شده است 

چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 282645 

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )228 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

8/315 شــماره: 970720671796928 -1397/08/13آقای محمدتقی خان احمدی 
فرزند حسن به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 170/1144 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 398 دفتر 418 امالک ذیل ثبت 
92007 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 10574- 
1382/10/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره 105 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 282643 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/316 شــماره پرونده: 1297/97 حل3  مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1397/09/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: یحیی قائدی 
، نام پدر: عوضعلی ، نشانی:خمینی شهر خ کهندژ جوی آباد پاسارگاد جنوبی 129 ک شهید 
غالمعلی بدیعی پ7 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حمیدرضا زارع کرمانی 
، نام پدر: علی اعظم ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک بانضمام جمیع خسارات دادرسی ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهینامه 
عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 281775 

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)206 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

8/317 شماره نامه: 1397009001136614 ، شماره پرونده: 9409983633600858 
، شماره بایگانی شعبه: 950380 ، تاریخ: 1397/08/05 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 950380  له آقای حسن صمدی علیه آقای 
سیدعباس ابطحی به خواســته مطالبه مبلغ 280/000/000 ریال بابت اقساط محکوم 
 علیه در نظر دارد اموال معرف مال آقای محمدرضا خانی که به پیوست نظریه کارشناسی 
می باشــد کل اموال را 292/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1397/09/03 ساعت 10:00 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد ، طالبین می توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهرـ  جاده اصغرآباد خیابان بهمن10ـ  جنب فوم 

سعیدی کارگاه ســنگبری خانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می بایســت 10 درصد قیمت 
پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف:282439  دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )280 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/320 کالسه پرونده:1886/96 ،شماره دادنامه:1180-97/5/17 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: بهروز گلکار نشانی: خمینی شهر امیرکبیر 
روبروی ترمینال اتوبوسرانی خ سفیرامید ، وکیل: سیدمحسن بنی هاشمی نشانی: خمینی 
شهر شریعتی شمالی نرسیده به ســه راه معلم ک136 ؛ خوانده: غالمرضا شریفی دارانی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای بهروز گلکار با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی به 
طرفیت آقای غالمرضا شریفی دارانی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال 
وجه سه فقره چک به شماره 1316/453990/56 - 91/7/27 و 1316/453991/43-

91/5/27 هرکدام مبلغ سی میلیون ریال و 1323/356901-91/5/10 مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال عهده بانک ملت 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 رسیدگی مورخه 97/5/13 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/13 
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 خســارت 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 محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی 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: 281458 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )398 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/321  شماره دادنامه: 9709976793601260 شماره پرونده: 9709986793600625 
شماره بایگانی شعبه: 970635 خواهان: آقای حجت اله کاظمی فرزند قنبرعلی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ سپهســاالر روبه روی چشم پزشکی آبان ساختمان نیکا 
ط 3، خوانده: آقای حسین حق شناس فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی حجت اله 
کاظمی به طرفیت حسین حق شناس به خواســته مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال وجه 

دو فقره چک شماره های 971358 مورخه 82/11/01 و 971359 مورخه 82/12/01 به 
عهده بانک تجارت به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به 
دادخواستی تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارد لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/825/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال 
هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های 82/11/01 
و 82/12/01 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف:276254 
شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )292 کلمه، 3 کادر(

اجرائیه
8/332 شماره اجرائیه: 9710423633100232، شماره پرونده: 9609983633100193، 
شماره بایگانی شعبه: 960195 ، تاریخ تنظیم:1396/08/02 مشخصات محکوم له: نام 
ونام خانوادگی: شرکت بیمه رازی )سهامی عام( به شماره ثبت 200758 به مدیریت یونس 
مظلومی ، نشانی: تهرانـ  خیابان گاندی جنوبی خیابان سیزدهم پالک 14 ؛ مشخصات 
محکوم علیه: 1-نام و نام خانوادگی: رضا سلمانی پورحیدری ، نام پدر: امیدعلی ، نشانی: 
مجهول المکان ؛ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: نام ونام خانوادگی:الدن 
پور عبداله مرادمندی ، نام پدر: رضا ، نشانی: فالورجان خیابان طالقانی جنب پمپ بنزین 
و داروخانه پاســتور ، نوع رابطه: وکیل، محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم شماره 
دادنامه مربوطه 9609973633101266 محکوم علیه بــه پرداخت مبلغ یک میلیارد و 
سیصد و ســی و دو میلیون و پانصد و چهل هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ هفتاد و شش میلیون و چهارصد و ســی و چهار هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )1396/3/8( لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعالمی سالیانه از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )که محاسبه آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی 
است( در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد 
رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوًم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوًم به از 
آن میسر باشــد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
میشود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرا حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام  مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده امال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود .) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( م  الف : 276323 خلیل رضایی مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر  )534 کلمه، 5 کادر(

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
داروی الغری نداریم

سخنگوی ســازمان غذا و دارو درباره تبلیغات داروهای الغری، 
گفت: بســیاری از محصوالتی که با نام دارو معرفی می شوند در 
واقع دارو نیستند، بلکه مکمل یا فرآورده های غذایی اند که اگر 
مجوز نداشته باشند جعلی و تقلبی محسوب می شوند.کیانوش 
جهانپور گفت: باید توجه کرد که بیــش از یک تا دو قلم دارویی 
که به نوعی بتواند در الغری اثرگذار بوده و شواهد و مدارک علمی 
و فنی مبنی بر موثر بودن را نیز دارا باشــد، در دنیا وجود نداشته 
 که آن هم با ضوابط و شــرایط خاص و با مــدت محدود مصرف

 می شود.
وی افزود: متاسفانه هر آنچه که در حوزه الغری به عنوان دارو مورد 
بحث قرار می گیرد، دارای عوارض بوده و بر همین اســاس مورد 
تایید محافل علمی قرار نگرفته و مدارک متقنی ندارند. وی افزود: 
آنچه مهم است، این است که اغلب این محصوالت دارو نیستند و 
آنهایی که مجوز دارند هم لزوما به میزان کافی برای الغری از نظر 

اثرگذاری و اثربخشی قابل اطمینان نمی باشند.

 عواملی که باعث نزدیک بینی 
در کودکان می شود

پژوهشگران دانشگاه کینگز لندن، در مطالعه اخیر خود دریافته اند 
که ارتباطی میان عوامل محیطی و افزایش نزدیک بینی کودکان 
وجود دارد. دانشمندان بر این باورند که بازی کردن با بازی های 
رایانه ای، تولد کودکان در تابســتان و داشــتن مــادران دارای 
تحصیالت عالیه، سبب ابتالی کودکان به نزدیک بینی می شود.

نزدیک بینی اغلب به دلیل زیاد بودن تحدب قرنیه چشم و بزرگ تر 
بودن طول کره چشم نسبت به حالت عادی بوده که نقطه کانونی 
عدسی روی شبکیه قرار نمی گیرد و در جلوی آن تشکیل می شود.

این بیماری ارثی است ولی به عوامل دیگری به جز ژن نیز بستگی 
دارد. معموال در دوران کودکی ظاهر می شود و پس از ایجاد با رشد 
بدن و چشم منجر به افزایش طول چشم می شود، شدت آن نیز 
افزایش یافته و شماره عینک باالتر می رود. در حالی که ژنتیک 
نقش مهمی در ابتال افراد به نزدیک بینی ایفا می کند؛ اما تحقیقات 
اخیر نشان داده که عوامل محیطی نیز در ابتالی افراد به نزدیک 
بینی دخیل هستند. بر اساس مطالعات، کسانی که در تابستان 
متولد شده بودند تقریبا دو برابر شــانس ابتال به نزدیک بینی را 
داشتند. پژوهشگران همچنین افزودند، هر یک ساعتی که کودکان 
صرف بازی های رایانه ای می کنند، احتمال نزدیک بینی آنها سه 
 درصد افزایش می یابد و این احتمــاال به دلیل نزدیکی کودکان
  به صفحه نمایش و صــرف زمان ماندن بیشــتر در داخل خانه

 است.

سرطان 

پستان تنها بیماری زنانه نیست

سرطان پستان در میان مردان شایع نیست، اما مردان 
هم به آن مبتال می شوند.هر ساله در آمریکا حدود 2350 مرد 

به سرطان پستان مبتال می شوند که 440 نفر از آنها جان خود را به 
همین خاطر از دست می دهند.عالئم سرطان پستان در مردان مشابه 
زنان است.این عالئم عبارتند از: برآمدگی یا تورم، فرورفتگی نوک 

سینه، ترشح خون از نوک سینه، و بزرگ شدن سینه.مردان 
معموال این عالئم را نادیده می گیرند، چون فکر نمی کنند 

که ممکن است مردان هم به سرطان پستان 
مبتال شوند.

پوکی 

استخوان بیماری زنانه و مردانه!

بنا بر آمار اعالم شده توسط دانشگاه هاروارد، بیش 
از 2 میلیون مرد آمریکایی مبتال به پوکی استخوان هستند. 

در این بیماری استخوان ها ضعیف و مستعد شکستن می شود.
در اکثر مواقع پوکی اســتخوان هیچ عالمت و نشــانه ای ندارد و 
فقط آزمایش سنجش تراکم اســتخوان می تواند میزان ابتال به 
پوکی استخوان را مشــخص کند.درمان های پوکی استخوان 

برای زنان و مردان مشابه است.برای پیشگیری از پوکی 
 D استخوان باید به میزان کافی کلسیم و ویتامین

مصرف کرد.

بیماری 

زنانه لوپوس به مردان هم رسید

بیش از 90 درصد افراد مبتال به لوپوس را زنان تشکیل 
می دهند.با این حال مردان نیز ممکن است در هر سنی به این 

بیماری مزمن و مختل کننده سیســتم ایمنی )در برخی موارد( 
مبتال شــوند.عالئم و روش های درمانی لوپوس نیز در مردان و زنان 
مشابه است.از عالئم این بیماری می توان به خستگی مفرط، دردهای 
مفصلی، اختالالت حافظه و دانه های قرمز روی پوست اشاره کرد.از 
آنجایی که معموال زنان به لوپوس مبتال می شوند، اگر مردی با 

عالئم این بیماری به پزشک مراجعه کند، پزشک در وهله 
اول احتمال ابتال به لوپوس را صرفا به دلیل مرد 

اختالل در اشتهابودن جدی نمی گیرد. 

بنا بر آمار ارائه شــده، زنان دو برابر بیــش از مردان از 
اختالالت اشــتها و خورد و خوراک رنج می برند، اما از هر 10 

میلیون مرد آمریکایی فقط یک مرد به این اختالل دچار می شود.
زنان بیشتر از مردان به اندام خود توجه می کنند، اما برخی از مردان 
نیز اینچنین هستند.دقیقا مانند زنان، برخی از مردان نیز هنگام 

افســردگی یا تنهایی به غذا خوردن پناه می برند.همچنین 
برخی از مردان که ورزش های سنگین بدنسازی انجام 

می دهند، از اختالل فیزیکی عضالت رنج 
می برند. 

ویروس 

)HPV( پاپیلومای انسانی

HPV شایع ترین بیماری آمیزشــی است و مردان نیز 
مانند زنان به این ویروس مبتال می شوند. HPV در زنان می تواند 

منجر به ســرطان دهانه رحم شــود.معموال زنان برای پیشگیری و 
تشخیص این ســرطان هر 2-3 سال یک بار تســت پاپ اسمیر انجام 
می دهند و از این طریق می توانند از وجود ویروس HPV مطلع شوند؛ 

اما روش تشخیصی خاصی برای مردان در این زمینه وجود ندارد.
برخالف زنان، خطر ابتال به ویروس HPV در مردان با باال رفتن 

سن افزایش می یابد. در اغلب مواقع، HPV خودبه خود 
برطــرف می شــود و مشــکلی ایجاد 

نمی کند.

میگرن

»میگرن« هم جزو بیماری های زنانه 
و مردانه است.احتمال ابتالی زنان به میگرن، سه 

برابر بیشتر از مردان است.
اغلب مردانی که سردردهای خوشه ای دارند تصور می کنند که 

به میگرن مبتال هستند.
اما مردان 6 برابر بیشتر از زنان به این نوع سردرد مبتال می شوند. 
ســردردهای خوشــه ای در مــردان ســیگاری شــایع تر 

است؛ســردردهای خوشه ای دوره ای هســتند و حداقل 
بین چند دقیقه تا چند ساعت به طول می انجامد. 

رماتیسم 

مفاصل

زنان 2-3 برابر بیشتر از مردان به رماتیسم مفاصل 
مبتال می شــوند؛ اما این بیماری به میــزان کافی در میان 

مردان شایع است.عالئم و روش های درمانی رماتیسم مفاصل 
نیز در زنان و مردان مشابه است.طبق مطالعات انجام شده در زمینه  
رماتیسم در سال 2013، مردانی که بدن شان میزان تستوسترون 
کمتری ترشــح می کند بیشــتر درخطر ابتال به این بیماری 

قرار دارند.اســتعمال دخانیات نیز ازجمله عواملی است 
 که خطر ابتال به رماتیســم مفاصــل را افزایش

می دهد.

بیماری های 
زنانه در کمین مردان!

در حالی که برخی از بیماری ها را بیشتر مختص زنان می دانیم و به زبان 
ســاده آنها را بیماری های زنانه می خوانیم، مردان هم در معرض ابتال به این 
مشکالت جســمی قرار دارند.مشکالتی که اگر پیشــگیری نشوند مسلما 

خطرناک پیش خواهند رفت.عالئم این بیماری ها هم در مردان و هم در زنان 
مشابه است، اما نکته اینجاست که این عالئم معموال در مردان نا دیده 

گرفته می شود، در حالی که از این عالئم نباید چشم پوشی کرد.در 
ادامه بیماری های زنانه که مردان نیز به آن مبتال می شوند را 

با هم بررسی می کنیم.
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اهدای بیش از 440 واحد خون در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

خبر

با مسئوالن

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

مردم در خرید لوله های بخاری 
کیفیت را فدای قیمت نکنند

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: مردم در خرید 
لوله های بخاری کیفیت را فدای قیمت نکنند.

محسن گالبی اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
ورق های چینی و بی کیفیت وارد بازار شــده 
اســت، در پی تولید لوله های بخاری بااین ورق 
ها شــاهدیم که پس از حرارت دیدن سوراخ یا 
درز پیدا می کنند و گاز به راحتی نشســت می 
یابد.وی بیان داشــت: با توجه به افزایش قیمت 
اجناس، برخی از مردم به دنبال خرید لوله های 
بخاری یا اتصاالت و شیلنگ بخاری ارزان تری 
هستند و حتی در مواردی شاهد بودیم از شیلنگ 
آب به جای گاز استفاده شده است یا از وسایل 
گازسوز غیر اســتاندارد که تمام اینها جز اینکه 
 تهدید جدی برای آن خانواده باشد،  چیز دیگری 
دربر ندارد.مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: الزم 
است که مردم در زمان خرید بخاری و تجهیزات 
آن به کیفیت محصوالت دقت کنند و حتی در 
صورت اطمینان از اهل فن نظر بخواهند. وی از 
وجود  برخی کارگاه های واقع در اطراف شــهر 
اصفهان که به توزیع و فروش زانو، کالهک اچ و 
لوله بخاری ناایمن و نامناسب با ورق های نازک و 
اتصاالت مشغول هستند، اشاره کرد و گفت: در 
همین راستا از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان خواسته ایم تا با فوریت با عاملین 

این تخلف برخورد کند. 

مدیرکل انتقال خون استان  خبر داد:
اهدای بیش از 440 واحد 

خون در اصفهان
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان 
گفت:عزاداران اســتان اصفهان در ایام رحلت 
حضرت محمد)ص( و شــهادت امام حســن 
مجتبی و امام رضا)ع( بیش از 440واحد خون 
اهدا کردند.مجید زینلی با بیان اینکه در مراکز 
انتقال خون روزانه به حدود 400 تا 450واحد 
خون نیاز اســت، افزود: با توجه به کاهش آمار 
مراجعه کنندگان در روز های سرد سال،خواستار 
استمرار حضور مردم استان در این ایام به مراکز 

اهدای خون هستیم .

مدیرکل اوقاف اصفهان مطرح کرد:
 167 وقف با ارزش

 در کارنامه اصفهانی ها
مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: در ســال گذشــته اصفهانی ها 167 وقف 
باارزش باال برجــا گذاشــتند.رضا صادقی اظهار 
داشت: اســتان اصفهان بیش از 15 هزار موقوفه 
دارد که خود نشانگر این است که اجداد ما نسبت 
به این موضوع حساســیت ویژه ای داشتند، وقتی 
به این موضوع نگاه می کنیم می بینیم که چگونه 
مردم با عشــق و عالقه از اموال خــود در راه خدا 
می گذرند تا آیندگان از آن بهره مند شــوند. وی 
ادامه داد: از میان این موقوفه های اســتان تعداد 
5 هزار و 13 مسجد ساخته شــده است و مردم از 
آن بهره مند می شود، گاهی می گویند شاید اوقاف 
نیت واقف را دقیقا انجام نمی دهد؛ اما مســاجد، 
دارالقرآن ها و... همه موقوفه هایی هستند که  مردم 
از آن ها اســتفاده می کنند، حتــی نزدیک به 50 
درصد از بیمارستان های اصفهان مثل بیمارستان 
امیرالمؤمنین، بخشــی از بیمارســتان صدوقی، 
بیمارستان خورشید و کاشانی هم موقوفه هستند، 
اما در بیمارستان خورشید نام واقف در گذشته از 
بیمارستان برداشته شده است در حالی که نام واقف 

باید باقی بماند.
صادقی اذعان داشت: علمی که انسان از خود برجا 
می گذارد هم باعث بازماندن پرونده او بعد از مرگ 
است و اگر نمی توانیم علمی برجا بگذاریم یا سوادی 
نداریم کتاب وقــف کنیم.وی خاطرنشــان کرد: 
ســومین مورد هم صدقه جاریه اســت که پیامبر 
از مومنــان می خواهد زرنگ باشــند و در این کار 

کوتاهی نکنند.
صادقی تصریح کرد: وقف نامه های اصفهانی نشان 
می دهد اجداد گذشته آن قدر به فکر همنوعان خود 
بودند که اموال خود را برای آیندگان وقف می کردند 
و این حقوق بشر واقعی است، حتی برای حیوانات 
و آنچه جانوران وحشی بوده هم یک وقف نامه در 
اصفهان وجود دارد که برای سگ های ولگرد است 
و متولی بخشــی از اموال را برای تغذیه سگ های 

ولگرد بیابان می برده است. 

تب تند زیبایی های مصنوعی در ایران موجب 
شده تا کشورمان جزو اولین ها در جراحی زیبایی 
و پالستیک باشد. این موضوع طی سال های اخیر 
نه تنها موجب پیشــرفت های پزشکی دراین 
زمینه شــده و ما اکنون به عنوان یک کشور 
صاحب تکنولوژی و مهارت در دنیای جراحی 
های پالستیک شناخته می شویم بلکه چالش 
های اجتماعی و فرهنگی جدیدی را نیز به وجود 

آورده است.
 اغلب دختران جوان و زنان میانســال و حتی پسران 
و مردان میانسال به خصوص از قشر مرفه به جراحی 
زیبایی فکر می کنند و یا آن را انجام داده اند. این مسئله 
با رونق شــبکه های اجتماعی و نبود فرهنگ درست 
اســتفاده از آن میان جوانان  میل به زیبایی را شدت 
داده است. البته این مسئله تنها مختص به ایران نیست 
و سال هاســت که در همه جای دنیا نسبت به شیوع 
ایجاد زیبایی های مصنوعی و یا تمایل به ساختن اندام و 
صورتی منطبق با معیارهای زیبایی در دنیای مد و فشن 
هشدارهای جدی داده می شود. با باال گرفتن این موج، 
روی آوری جوانان به جراحی های عجیب و غریب برای 
زیبا و متفاوت تر بودن هم افزایش یافته است. یکی از 
این امور انجام عمل های زیبایی برای گرفتن ســلفی 

های بهتر از خود است.
سلفی و چالشی به نام زیبا تر بودن

با افزایش کیفیت دوربین جلوی گوشی ها، این روزها 
می  توانیم تصاویــر بهتر و باکیفیت تــری از خودمان 
بگیریم و ایــن تصاویر دقیــق روی ایرادهــا و کم و 
کاستی های چهره ما تاکید بیشتری خواهند داشت. 
شاید چند سال قبل داشتن یک دوربین باکیفیت در 
قسمت جلوی گوشــی اهمیت چندانی برای کاربران 
گوشی های هوشمند نداشت؛ اما سلفی به سرعت در 
میان کاربران گوشــی های همراه فراگیر  و به یک تب 
جهانی تبدیل شــد؛ تبی برای گرفتن تصاویر زیبا و 
انتشار آن ها در شــبکه های اجتماعی. در حال حاضر 
تمایل مردم به گرفتن سلفی به اندازه ای افزایش یافته 
است که برای این کار و داشتن تصاویری هیجان انگیز 
و اســتثنایی، برخی افراد حاضرند دست به کارهای 
خطرناک بزنند و حتی جان خود را نیز به خطر بیندازند.
با گسترش تب ســلفی گرفتن و انتشار این سلفی ها 
با فیلترهای غیرواقعی، محققان ارتباطی مســتقیم 
و معنادار بین ســلفی گرفتن و افزایــش عمل های 

جراحی در میــان جوانان و نوجوانــان یافته اند. طبق 
گزارش آکادمی آمریکایی جراحی پالستیک صورت و 
جراحی های بازسازی AAFPRS پدیده جراحی سلفی 
یک پدیده جدید است که بر اثر »آگاهی سلفی« بین 
جوانان و نوجوانان به وجود آمده است. با سلفی گرفتن 
آگاهی افراد نسبت به ظاهر و چهره آن ها افزایش یافته 
و تمایل شان برای ایجاد تغییر در چهره و اصالح عیوب 
مورد نظر بیشتر شده است. طبق این گزارش؛ در سال 
۲017 در پنجاه و پنج درصــد از جراحی های زیبایی 
صورت، هدف بیماران این بوده است که در سلفی های 
خود زیباتر به نظر برسند و جالب است بدانید که این 
میزان در شش ماهه اول ســال ۲01۸ نسبت به سال 
گذشته 13 درصد رشد داشته است.این روند ابتدا در 
سال ۲015 کشف شد و رشدی خیره کننده پیدا کرد 
تا جایی که در سال ۲01۸ دیگر قابل اغماض نیست. 
در حال حاضر صنعــت جراحی های زیبایی، چهره ای 
متفاوت به خود گرفته است. در سال های گذشته مردم 
عکسی از چهره ستارگان سینما را به دست داشتند و از 
جراحان می خواستند تا چهره آن ها را مانند چهره این 
بازیگران تغییر دهد؛ اما در حــال حاضر افراد به جای 

تصویر بازیگران ســلفی هایی از خودشان را در دست 
دارند که با فیلترها و اپلیکیشن های روتوش و اصالح 
شده و به مبنایی برای زیبایی بعد از عمل آن ها تبدیل 

شده است.
علت بروز پدیده جراحی سلفی

اگرچه در جوامع غربی، جــوان محوری معیار زیبایی 
محسوب می شود؛ اما در حال حاضر آمار جراحی های 
زیبایی در افراد زیر ســی سال در حال افزایش است تا 
حدی که در ســال ۲016 نیمی از مراجعان به مراکز 
جراحی زیبایی را جوانان زیر ســی ســال تشــکیل 
می دادند. این نشــان می دهد که اصــالح در مراحل 
اولیه و پیشگیری از پیری در اولویت افراد قرار گرفته 
است. کارشناســان دو علت را برای این پدیده عنوان 
می کنند؛ تاثیر رسانه های اجتماعی و تالش برای باقی 
ماندن در میان نیروی کار جــوان. در واقع مردم امروز 
بیش از گذشته فشار و تاثیر ناشــی از افزایش سن را 
احساس می کنند و ســعی می کنند با این جراحی ها 

جوان باقی بمانند.
عکس هایی که دروغ می گوید

بیشتر افراد در حالی تمایل دارند که در سلفی ها زیبا 

باشند که بر اســاس یک مطالعه، بنابر دالیلی خاص، 
صورت کاربران در عکس های سلفی نسبت به حالت 
واقعی آن تفاوت داشــته و بینی آنهــا بزرگ تر از حد 
معمول به نظر می رســد. بر اساس گفته های محققان 
وقتی حین گرفتن عکس سلفی دوربین موبایل را به 
صورت خود نزدیک می کنید، بینی چیزی حدود 30 
درصد در تصویر ثبت شــده بزرگ تــر از حالت عادی 
به نظر خواهد رســید. تصاویر سلفی ثبت شده توسط 
دوربین های موبایــل به خاطر اعوجــاج پدیده آمده 
توســط این نوع لنزها حین نزدیک بودن به صورت، 
اجزای صورت کاربر را آن طور کــه باید نمایش نداده 
و برخی قســمت های آن همچون بینی را بزرگ تر از 
حالت طبیعی نمایش می دهند، بــه طوری که تا 30 
درصد احتمال افزایش اندازه بینــی در عکس وجود 
دارد. این نتیجه پژوهشی است که به تازگی در مجله 
جراحی پالستیک صورت JAMA منتشر شده است. 
بر اساس این تحقیقات می توان به راحتی فهمید که 
موج به راه افتاده برای متقاضیان جراحی های زیبایی 
 در واقع فریبی اســت که این افراد از دنیای تکنولوژی 

خورده اند.

مفاد آراء
8/303 شماره صادره: 1397/04/530650-1397/8/13 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شماره 139760302033000029 مورخ 1397/07/23 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت خانم شهين آگاهی 
کشه کدملی 0042210356 شماره شناسنامه 960 فرزند ميرزا در ششدانگ يکباب خانه 
به مســاحت 187/7 متر مربع مفروزی و قسمتی از پالک شــماره 260 فرعی از شماره 
37- اصلی واقع در کشــه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خريداری مع الواسطه از مالک 
رسمی خانم اکرم السادات کاظمی کشــه فرزند ابراهيم محرز گرديده است لذا در اجراي 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه 
کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي 
داشته باشند از تاريخ انتشــار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي 
تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورتي که اعتراضی در مهلت 
قانوني واصل نشد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/05 

م الف: 282850 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

8/304 شــماره صادره: 1397/04/529742-1397/8/7 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شماره 13976030203300030 مورخ 1397/07/23 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان نطنز در ششدانگ يک قطعه زمين محصور )جای مسجد( به مساحت 104/70 
مترمربع باقيمانده از پالک 3134 فرعی از شماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی و مع الواســطه از مالکين رسمی آقای مرتضی قائمی 
و شکراله بروجردی علوی و علی صمدی محرز گرديده است لذا در اجرای ماده 3 قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله  15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار 
و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي داشته باشند 
از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست را 
به اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشد يا 
معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/05 

م الف: 282846 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000267 آگهــی:  شــماره   8 /305
139404002004000204 آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره بايگانی: 9400503 
تمامت ششــدانگ آپارتمان پالک هفت هزار و نهصد و شصت و پنج فرعی مجزی شده 

از بيست و هشت اصلی واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان با قدرالحصه از مشاعات که 
عبارتند از پارکينگ مشاعی 7962 و حياط مشاعی 7963 و راه پله مشاعی 7966 فرعی 
و با جميع توابع شــرعيه و لواحق عرفيه به مســاحت 187/17 مترمربع طبقه اول که در 
سمت شمال غربی آن بالکنی پيشــرفتگی در فضای کوچه دارد که جزء مساحت اعيانی 
آپارتمان مزبور محسوب اســت ضمنا در حد جنوب آن تراس غير مسقفی احداث شده به 
مساحت 20/80 متر مربع که اختصاص به آپارتمان مرقوم دارد. به آدرس: اصفهان- خانه 
اصفهان - خيابان نوبهار - کوی بهارســتان- پالک 17 که اسناد مالکيت آن در صفحه 
 546 دفتر 616 امالک ذيل ثبت شــماره 112046 با شــماره چاپــی 423258 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل: به طول 1/05 متر ديوار بالکن است به فضای کوچه شش 
متری دوم به طول 9/80 متر ديوار به ديوار قطعه 184 تفکيکی شــرقًا: به طول 15/97 
 متر ديواريست به فضای سبز جنوبًا: اول در سه قســمت که قسمت دوم شرقی است به 
طول های 4/24 متر و 2/30 متر و 3/93 متر درب و پنجره و ديواريست به فضای تراس 
غير مسقف اختصاصی دوم به طول 2/17 متر پنجره و ديواريست به فضای حياط مشاعی 
7963 فرعی سوم به طول 1/05 متر ديواريســت به فضای کوچه شش متری غربًا: اول 
به طول 8/90 متر ديوار و پنجره است به فضای کوچه شش متری دوم در سه قسمت که 
قسمت اول شمالی است و قسمت سوم جنوبی است به طول های 3/92 متر و 2/17 متر 
و 3/92 متر ديوار اشتراکی با درب اختصاصی با راه پله مشاعی 7966 فرعی دوم به طول 
7/43 متر ديوار و پنجره بالکن اســت به فضای کوچه شش متری مرقوم حقوق ارتفاقی 
له و عليه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
محل به صورت يک واحد آپارتمان مســکونی واقع در طبقه آخر ســاختمان ســه طبقه 
) زيرزمين- همکف- اول( اســت با مســاحت 187/17 متر مربع با ايــن توضيح که در 
قسمت شمال غربی آن بالکن پيشــرفتگی در فضای کوچه وجود دارد که جزء مساحت 
اعيانی آپارتمان مذکور محســوب شــده و ضمنا در حد جنوب آن تراس غيرمسقف به 
مســاحت 20/80 مترمربع احداث شــده که اختصاص به آپارتمان مذکور دارد. عرصه 
اوليه پالک 2229 است و دارای قدرالحصه از مشــاعات که عبارتند از: عرصه مشاعی، 
پارکينگ مشاعی، حياط مشــاعی و راه پله مشاعی می باشــد. همچنين حقوق ارتفاقی 
له و عليه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت. آپارتمان فوق مشــتمل بــر 3 اتاق خواب، 
سالن پذيرايی، هال، آشپزخانه و سرويس های بهداشــتی و انباری می باشد. ساختمان 
سواره پياده اســت و دارای کفسازی سراميک، ديوارها و ســقف اندود گچ و رنگ و ابزار 
گچی، چهارچوب فلــزی، درب داخلی چوبی، درب و پنجره خارجــی آهنی و آلومينيوم، 
در آشپزخانه کابينت از جنس فلز و ام دی اف، ديوارها کاشــی، کف سراميک می باشد. 
دارای اشــترکات شهری آب و گاز مشــترک و برق مجزا است. نمای ســاختمان آجر و 
سنگ و سيستم گرمايش بخاری، ســرمايش کولرآبی می باشد. ساختمان فاقد آسانسور 
و با قدمت باال است. عرصه ملک از سمت شرق به فضای ســبز و از سمت غرب به گذر 
محدود می باشد. ملکی آقای مرتضی شيرازی که طبق سند رهنی شماره 55460 مورخ 
1392/09/17 تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی شــماره 79 اصفهان در رهن بانک ملت 
 واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بيمه می باشــد، از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 97/09/07 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در خيابان 
هشت بهشــت شــرقی چهار راه اول شــهيد صداقتی ابتدای خيابان الهور سمت چپ 
طبقه ســوم به مزايده گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 3/650/000/000 ) ســه 
ميليارد و ششــصد و پنجاه ميليون ريال( شــروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشــنهادی نقــدا فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی هــای مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده 
مزايده اســت ضمن آنکه پس از مزايده در صــورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت 
هزينه های فــوق از محل مازاد بــه برنده مزايده مســترد می گردد ضمنــًا اين آگهی 
 در يــک نوبت در روزنامــه زاينده رود چاپ اصفهــان مورخ 97/08/19 درج و منتشــر 
می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحاً جهت شرکت 

در جلسه مزايده چک تضمينی بانک ملی ايران به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا 
برنده مزايده بايد کل مبلغ خريد را تا پايان وقــت اداری همان روز طی فيش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نمايد.  م الف:272328 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)823 کلمه، 8 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/306 شــماره صادره : 1397/42/530624-1397/8/13 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 4786/514 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سيد شاداب موسوی فرزند سيد فرامرز در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1397/9/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 282600 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)143 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/307 شــماره صادره : 1397/52/530625-1397/8/13 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 4786/513 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سيد شاداب موســوی فرزند سيد فرامرز در جريان ثبت 
 اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت

 اخير مــاده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحديد حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/9/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 282601 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)143 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اخطاریه ماده 101

8  شــماره پرونــده: 1/ 139604002004000850 شــماره ابالغيــه:  /283
139705102004002542 شــماره بايگانی پرونده: 2/ 9603067  بدينوسيله به آقای 
حسن دهقانی پوده بدهکار پرونده ساکن: اصفهان خيابان مهرآباد خيابان پسنديده 8 متری 
اميد سمت چپ کوچه پالک 18 کدپستی 8158937493 که برابر گزارش مامور مربوطه 
آدرس شناسايی نگرديده و در پالک 58 نيز ابالغ واقعی ميسر نگرديده ابالغ می گردد که 
طبق تقاضای بستانکار مديريت شعب بانک ســپه استان اصفهان مورد وثيقه، ششدانگ 
يکباب خانه پالک 742 فرعی از 15201 اصلی واقــع در بخش 5 ثبتی اصفهان که برابر 
سند رهنی شماره 5004-92/10/4 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 422 اصفهان 
متعلق به آقای سعيد  حســنی بافرانی و اعظم امامی بافرانی که در مقابل طلب مديريت 
شعب بانک سپه اصفهان استان اصفهان در رهن قرار گرفته است طبق ارزيابی کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 8/600/000/000 ريال ارزيابی گرديده لذا برابر ماده 101 آئين 
نامه اجرائی بدينوسيله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاريخ درج آگهی بايد کتبا 
اعتراض خود را با پيوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزياب مجدد به مبلغ دوازده ميليون 
ريال به اداره اجرا تســليم داريد در صورتيکه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابی 
قطعی و به همان قيمت آگهی خواهد شد. م الف: 282435 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/271  خواهان مهدی ترزبان دادخواســتی به خواســته مطالبه وجــه چک به طرفيت 
خوانده علی حافظی بيرگانی به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان تيران و کرون 
تسليم نموده که پس از ارجاع به شــماره 480/96 ثبت گرديده و وقت دادرسی به تاريخ 
97/10/19 ساعت 9/30 تعيين گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 

و نشانی معينی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئيس شورا برابر ماده 73 قانون 
 آيين دادرســی مدنی مراتب يک بار در روزنامه های رســمی کثيراالنتشار محلی آگهی 
می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاريخ نشر آگهی ظرف مدت يکماه به دبيرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دريافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه 
دادرسی تعيين شده حضور يابد بديهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگی 
نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط 
يک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:282341 شعبه سوم مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف تيران )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

8/220 شماره دادنامه: 9709976797101015 شماره پرونده: 9709986797100047 
شماره بايگاني شــعبه: 970047 خواهان: آقاي کيوان بکراني فرزند عباسعلي به نشاني 
استان اصفهان شهر اصفهان خ فرايبورگ خ فارابي شمالي کوچه 21 پ 1 -25 کدپستي 
8168795743 ، خوانده: آقاي علي مومن اسماعيلي درکه به نشاني تهران اتوبان آزادگان 
بعد از پل ساوه روبروي يافت آباد خيابان عرفان بنگاه وحدت، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشريفات قانوني 
و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راي مي نمايد: راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي کيوان بکراني به طرفيت 
آقاي علي مومن اسماعيلي درکه به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000ريال موضوع 
بخشي از يک فقره چک به شماره 649382 مورخ 85/3/24  عهده بانک صادرات شعبه 
لردگان به انضمام مطلق خسارات قانوني با عنايت به محتويات پرونده و بقاء اصول اسناد و 
مدارک در يد خواهان که داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و نيز عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي و اينکه مشاراليه هيچگونه 
دليل و يا مدرک موثر قانوني مبني بر برائت ذمه خويش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا 
دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 و 515 قانون آيين دادرسي مدني 
حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 2/620/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نشر آگهي و همچنين خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چک 85/3/24 لغايت زمان وصول محکوم به طبق آخرين شاخص بانک 
مرکزي جمهوری اسالمي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي بوده 
و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي اصفهان خواهد بود. م الف:271535 

شعبه 41 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان )333 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/309  آقای محمد حســينی دارای شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه  
431/97 ش 1 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان حسن حسينی به شناسنامه 131 در تاريخ 96/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و يک همسر 
دائمی که عبارتند از: 1- اعظم حسينی به شماره شناســنامه 6 متولد 50/6/15 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 2- شمسی حسينی به شماره شناسنامه 1 متولد 37/5/25 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 3- فاطمه حســينی به شماره شناسنامه 5 متولد 43/9/1 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 4- گلبهار حسينی به شماره شناسنامه 7 متولد 40/1/2 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 5- حسين حسينی به شماره شناسنامه 5 متولد 35/1/2 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 6- محمد حسينی به شماره شناسامه 2 متولد 47/6/24 صادره از 
اردستان فرزند متوفی7- سکينه سادات کاظمی به شماره شناسنامه 566 متولد 12/8/7 
صادره از اصفهان همسر متوفی.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 281832 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )217 

کلمه، 2 کادر(

الهه زین الدین

سلفی زیر تیغ زیبایی
جراحی برای زیباتر شدن در دنیای مجازی؛
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ساوتگیت:
 با »رونی« راجع به بازی 

خداحافظی صحبت نکرده ام
رونی 33 ســاله، در دیــدار خداحافظی اش 
شــرکت می کند و صد 
و بیســتمین بازی 
ملــی اش را انجام 
خواهــد داد. او 
که در دی ســی 
یونایتد توپ می زند، 
بهتریــن گلزن تاریخ 
انگلیس به حساب می آید ولی در سال 2016 
از میادین ملی خداحافظی کرد. مخالفت های 
فراوانی با برگزاری این بازی انجام شد و حواشی 
بســیاری به وجود آمد و حال »ســاوتگیت« 
تاکید کــرد که هنوز با »رونــی« راجع به این 
بازی صحبت نکرده است.او گفت:» از زمانی که 
رونی به عنوان سفیر تیم زیر 17 سال شروع به 
فعالیت کرد، با او صحبت نکرده ام زیرا نیازی 
 نبود، البتــه بگذارید توضیــح بدهم که دلیل

  خاصی بــرای ایــن صحبت نکــردن وجود 
ندارد«. 

قول »سیلوا« به هواداران 
سیتی قبل از داربی منچستر

دو تیم منچسترســیتی و منچســتریونایتد 
یکشنبه باید در داربی 
شهر منچستر برابر 
هم بــه میــدان 
برونــد. داویــد 
هافبک   ، ســیلوا
اسپانیایی سیتی که 
به نظر به روزهای اوج 
خود بازگشته است درباره این دیدار به صحبت 
پرداخت. سیلوا درباره این دیدار گفت:» داربی 
شرایط خاص خودش را دارد و مانند هر فصل 
متفاوت است«. او در ادامه اضافه کرد: »برنده 
شدن در داربی این فرصت را به شما می دهد 
که بتوانید برای چند روز در سطح شهر مانند 
برنده ها باشــید و وقتی فردای داربی به ســر 
کار می روید یا دوســتان تان را در خیابان می 
بینید خوشحال خواهید بود و ما می خواهیم 
این حس را به هوادارن مان در شــهر منچستر 

بدهیم«. 

 غیبت ادامه دار رونالدو
 در تیم ملی پرتغال

فرناندو سانتوس، ســرمربی تیم ملی پرتغال 
اســامی 2۵ بازیکن را 
برای حضور در تیم 
ملی پرتغــال در 
وقفــه بازی های 
ملی مــاه نوامبر 
اعــام کرد.مهــم 
تریــن نکتــه ایــن 

غیبت ادامــه دار کریس رونالدو در فهرســت 
تیم ملی است. شــنیده می شد او قرار است در 
ماه نوامبر و برای بازی مقابــل ایتالیا در لیگ 
ملت ها به اردوی سلسائو بازگردد؛ اما بازهم این 
اتفاق نیفتاده است. هم تیمی های رونالدو در 
یوونتوس یعنی ژائو کانسلو، ژائو ماریو و »ماریو 
روی« نیــز از جمله بازیکنان دعوت شــده به 
اردوی جدید هستند.پرتغال روز 17 نوامبر در 
میان میهمان ایتالیــا خواهد بود و 3 روز بعد 
در گیمارش از لهســتان پذیرایی خواهد کرد. 
هر دو دیدار در چارچوب لیگ ملت های اروپا 

برگزار می شود.

رینا: 
میالن، ترسی از یوونتوس 

ندارد
شاگردان »گتوزو« روند پر فراز و نشیبی را تا به 
اینجای فصل طی کرده 
اند و در هفته های 
اخیــر، بردهــای 
خوبی به دســت 
آورده اند. یووه اما 
جدول  صدرنشین 
اســت و روند بسیار 
خوبی را تا به اینجا طی کرده است. حاال »رینا« 
پیش از تقابل حســاس دو تیم، تاکید کرد که 

ترسی از بیانکونری ها ندارند.
او گفت:» با تمام احترام، ما می دانیم که حریف 
قدرتمند اســت ولی بدون ترس با حریف روبه 
رو خواهیم شــد، روحیه مــان چنین خواهد 
بود. سن ســیرو برای این بازی پر خواهد شد 
و باید بهترین عملکرد را داشــته باشــیم تا 3 
امتیاز را کســب کنیم.در روزهای سخت، باید 
 بتوان خود را از دشــواری ها بیرون کشــید تا 
قوی تر شــد. حــاال به همیــن رونــد ادامه 

می دهیم.«

خانم ها در جایگاه تیفوسی های استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تقلید کاشیما
 از روی دست تیم ملی کره

کاروان تیم فوتبال کاشیما آنتلرز در حالی وارد ایران 
شدند که بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم بعضا 
از ماسک استفاده کرده بودند. احتماال دلیل این کار 
آنها آب و هوای آلوده تهران بوده است.پیش از این و 
حدود دو سال پیش هم کاروان تیم ملی کره جنوبی 
در حالی وارد تهران شد که بازیکنان این تیم ماسک 
به صورت خود زده بودند. آنها با هدایت»اشتیلیکه« 
به مصاف ایــران رفتند و با تک گل ســردار آزمون 
شکست خوردند.حاال باید دید شاگردان »هاجیمه 
موریاسو« هم به سرنوشت اشتلیکه دچار می شوند 

یا خیر.

بازیکنی که به دلیل خاراندن 
سرش محروم شد !

دیگو تاردلی، مهاجم برزیلی باشگاه فوتبال چینی 
»شاندونگ لیونگ« به دلیل خاراندن سرش در زمان 
اجرای سرود ملی این کشــور، از سوی فدراسیون 
فوتبال چین به یک جلسه محرومیت محکوم شد. 
این اتفاق قبل از آغاز بازی مقابل شــانگهای تلیس 
رخ داد و مسئوالن فدراسیون معتقدند این حرکت 
بازیکن 33 ساله بی احترامی به سرود ملی کشور و 
مستلزم مجازات است. »تاردلی« که سابقه بازی در 
تیم هایی چون سائوپائولو، رئال بتیس، فامینگو و 
اتلتیکو مینیرو را دارد پس از بازی در 24 رقابت در 
لیگ چین 17 بار گلزنی کــرده و هفت پاس گل را 
به ثبت رسانده است.پیش از این رسانه ها در مورد 
تعصب چینی ها به سرود ملی کشورشان پرداخته 
بودند و اینکه اخیرا خانمی به خاطر توهین به سرود 

ملی در شبکه های مجازی، دستگیر شد.

خانم ها در جایگاه تیفوسی های 
استقالل

 اگرچه فدراســیون فوتبال اعام رســمی نکرده؛ 
اما در بازی فینال آســیا موظفند حتما تعدادی از 
خانم ها را به اســتادیوم بفرستند. اصرار نمایندگان 
فیفا و ای اف سی سبب شــده تا فدراسیون ایران در 
تضمین هایش برای میزبانی فینال لیگ قهرمانان 
آسیا بپذیرد که بانوان در اســتادیوم باشند. آنها در 
این زمینه توضیح داده انــد و حتی جایگاه ۸ آزادی 
که معروف به جایگاه فشاری استقالی هاست برای 
خانم ها آماده شده است، ولی فدراسیون ایران برای 
پرهیز از حساســیت های موجود داخلی فعا هیچ 
ســاز و کاری را در این زمینه رسانه ای نکرده است.

احتماال روز بازی گروه محــدودی از خانم ها اجازه 
حضور در ورزشگاه را پیدا می کنند تا خانم ابتکار هم 
اگر خواست بازی پرســپولیس را از ورزشگاه ببیند 
همان طور که توئیت کردند، تنهایی به ورزشــگاه 

نرفته باشد.

مذاکره گیتی پسند با بازیکن 
برزیلی سابق مس

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان از مذاکره با 
ستاره برزیلی خبر داد.پاتریک ویرا ملقب به »بلو« 
بعد از جدایی از تیم مس سونگون، مورد توجه باشگاه 
گیتی پسند اصفهان قرار گرفته و مذاکراتی نیز بین 
این باشگاه و او صورت گرفته است. علیرضا جنتی 
مدیرعامل باشگاه گیتی پســند، با تایید خبر فوق 
اظهار کرد: بلو، به زودی  به ایران می آید تا مذاکرات 
نهایی را انجام دهیم. به هرحال جذب بازیکن خارجی 
با توجه به وضعیت نرخ ارز در ایران بســیار سخت 
است؛ اما خود بلو نیز دوست داشت در ایران بازی کند 
و به همین دلیل تخفیف ویژه ای را به ما داده است.در 
صورت امضای این قرارداد، بلو تنها بازیکن خارجی 
لیگ فوتسال ایران لقب خواهد گرفت.او  که در فصل 
13۹4 به عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ انتخاب 
شد، سابقه حضور سه فصل در تیم مس سونگون را 

در کارنامه دارد.

 انفعال وزارت ورزش و تعلیق 
احتمالی فوتبال ایران

در پی تصویب و ابــاغ اصاحیه قانون منع تصدی 
اشتغال بازنشسته ها، شــایعاتی در این باره شنیده 
می شــود که نهادهای بین المللی نســبت به این 
موضوع حســاس شــده و به آن ورود کرده اند.در 
روزهای اخیر، نامه نگاری هایی از سوی فیفا صورت 
گرفته که خواستار ارائه توضیحاتی در مورد شائبه ها 
شــده و حتی لحن نامه آخر نیز تنــد و تهدیدآمیز 
بوده است. براساس اخبار دریافتی، موضوعات اخیر 
منجر به دخالت مستقیم فیفا شده و تعلیق فوتبال 
ایران متصور اســت. البته تا این لحظــه، تدبیری 
توسط وزارت ورزش و جوانان نشده و با توجه به این 

موضوع، وقوع این حادثه دور از ذهن نیست.

در حاشیه

  عکس روز

بازگشت سردار به میدان
سردار آزمون، ملی پوش ایرانی پس از یک مصدومیت سخت مهیای بازگشت به میدان شده 
 است. باشگاه روبین کازان تصاویری از حضور ســردار آزمون در تمرین های گروهی منتشر

 کرد.

»شفر« با یک دستیار جدید استقالل را می سازد!
یکی از انتقادات اصلی که در این مدت از شفر می شد، موضوع عدم انتخاب دستیار جدید در این تیم بود. 
سرمربی استقال در ابتدای فصل مهره کلیدی نیمکت خود را از دست داد و تنها فیلیپ به جمع آبی ها 
اضافه شد که تخصص او بدنسازی بود.با عدم نتیجه گیری اســتقال، انتقادات از شفر برای اضافه شدن 
یک دســتیار افزایش یافت و در این میان نام گزینه های ایرانی زیادی مطرح شد که در نتیجه »فتحی« 
با قاطعیت همه این گزینه های داخلی را شایعه دانست.شنیده ها از باشگاه استقال حاکی از این است 
که سرمربی استقال در مذاکره با مدیریت، هماهنگی الزم برای اضافه کردن یک دستیار خارجی جدید 
را انجام داده و مراحل اضافه شدن این دســتیار این روزها آغاز شده و سرمربی استقال قصد دارد با یک 
دستیار خارجی جدید مانند ساناک، مراحل پیشرفت و بازسازی استقال را برای نیم فصل دوم آغاز کند. 

امیدواری »جهانبخش« به درخشش در برایتون
علیرضا جهانبخش، آقــای گل فصل قبل لیگ هلند در حال عادت کردن به شــرایط جدید خود در برایتون 
است. این بازیکن دچار مصدومیت جزئی شده است که باعث غیبت او در بازی برایتون برابر کاردیف می شود. 
جهانبخش درباره شــرایط خود در تیم برایتون گفت:» از قبل می دانستم حضور در لیگ برتر انگلیس بسیار 
سخت خواهد بود. سرعت بازی ها اینجا بسیار بیشتر است و من در حال عادت کردن به شرایط جدید هستم. 
قطعا انتظار زیادی از خودم دارم و امیدوار هستم در بازی های پیش رو بتوانم عملکرد بهتری برای تیم خودم 
ارائه دهم«. کریس هاتون، سرمربی برایتون درباره وضعیت بازیکن ایرانی تیمش گفت: جهانبخش دچار یک 
مصدومیت جزئی شده است. امیدوار بودیم او بتواند در تمرینات تیم حاضر باشد ولی به هر حال با مشکاتی 

روبه رو شد و به احتمال زیاد نمی تواند برابر کاردیف به میدان برود. 

در ادامه مسابقات قهرمانی جهان در ترکمنستان، سهراب مرادی وزنه بردار اصفهانی دسته ۹6 کیلوگرم 
در رقابت با وزنه بردارانی از کشورهای کلمبیا، گرجستان، چین ، قطر، روسیه، کانادا، تایلند، باروس، 

رومانی و قزاقستان موفق شد 3 مدال خوش رنگ طا را از آن خود کند.
مرادی موفق شد در دســته ۹6 کیلوگرم و در حرکت اول وزنه 1۸1 کیلوگرمی را باالی سر ببرد، در 
حرکت دوم برای شکستن رکورد دنیا و کســب مدال طای یک ضرب به وزنه 1۸6 کیلوگرمی حمله 

کرد؛ اما داوران 3 چراغ قرمز را به او دادند. 
وزنه بردار اصفهانی در حرکت سوم بار دیگر برای باالی سر بردن وزنه 1۸6 کیلوگرمی روی تخته رفت 
و با مهار این وزنه رکورد دنیا را یک کیلوگرم ارتقا و به اســم خود ثبت کــرد و طای یک ضرب را  به 

دست آورد.
 حقوقی، دیگر نماینده کشورمان در این دسته در حرکات اول و دوم موفق به مهار وزنه های 161 و 167 
کیلوگرمی شد، اما در مهار وزنه 171 کیلوگرمی ناکام بود تا با همان 167 کیلو در رده چهاردهم این 
حرکت قرار گیرد؛ همچنین »تائو تیان« از چین بــا 1۸1 کیلوگرم نقره گرفت و مدال برنز به نماینده 
باروس با 1۸0 کیلوگرم رسید.نماینده اصفهانی تیم ملی وزنه برداری در حرکت سوم خود نیز وزنه 
237 کیلوگرمی را انتخاب کرد؛ اما در مهار این وزنه نا موفق بود تا همان 230 کیلوگرم برای او به ثبت 

برسد و مدال طای دو ضرب را هم کسب کند.
به این ترتیب ســهراب مرادی در مجموع حرکت های یک ضرب و دو ضرب و با 416 کیلوگرم طای 
مجموع را به دست آورد؛ مرادی که رکورد دنیا در حرکت یک ضرب را شکسته بود توانست رکورد جهان 

در دو ضرب و مجموع را نیز به اسم خود ثبت کند.

»سهراب مرادی« رکورد های جدیدی به نام ایران ثبت کرد؛

 ادامه یکه تازی سهراب ایرانی در دنیا

لیگ برتر فوتسال امسال برای اولین بار است به صورت پلی آفی 
برگزار می شود و سازوکار مرحله حذفی مسابقات که بعد از گذشت 
نیم فصل اول از سوی کمیته فوتسال اعالم شده بود، انتقادهای 
بسیاری را در پی داشت. از همین رو کمیته فوتسال و سازمان لیگ 
در پی اعتراض های باشگاه ها دست به کار شده و برخی از ایرادها 

را برطرف کردند.یکی از موارد مورد نقد، احتمال برخورد تیم اول و 
دوم لیگ در مرحله نیمه نهایی پلی آف بود. در اصالحیه آیین نامه 
مسابقات، تیم های اول و دوم تنها در فینال به هم خواهند رسید. 
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی نیز برنده بازی تیم های اول و 
هشتم با برنده بازی تیم های چهارم و پنجم بازی کرده و برنده بازی 
تیم های دوم و هفتم با برنده بازی تیم های سوم و ششم مصاف 
خواهد کرد.سازمان لیگ اما تغییری در تعداد بازی های مرحله 
پلی آف ایجاد نکرد و در مرحله یک چهارم نهایی، سه بازی انجام 

خواهد شد. همچنین در مرحله نیمه نهایی، دو بازی به صورت رفت 
و برگشت انجام شده و برنده براساس گل های زده بیشتر در خانه 
حریف مشخص می شــود. تنها تغییر اعمال شده، افزایش وقت 
اضافه بازی های مرحله نیمه نهایی و فینال است و این زمان از سه 
دقیقه به پنج دقیقه افزایش پیدا کرده است.نحوه انتخاب میزبان و 
میهمان در بازی فینال نیز براساس رتبه دو تیم در جدول رده بندی 
انجام خواهد شد و تیمی که رتبه بهتری داشته باشد در بازی رفت، 

مهمان و در بازی برگشت میزبان خواهد بود. 

تغییر سازوکار پلی آف لیگ برتر فوتسال

 در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آســیا، مرحله نهایی؛ تیم 
فوتبال پرسپولیس در شرایطی امشب از ساعت 1۸:30 در ورزشگاه 
آزادی مقابل تیم کاشــیما آنتلــرز ژاپن صف آرایــی می کند که 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ امیدوارند با حمایت هواداران برای اولین 

بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را باالی سر ببرند.
شاگردان برانکو برای رســیدن به این مرحله ابتدا در گروه c با 
غلبه بر نسف قارشی ازبکستان، الســد قطر و الوصل امارات به 

عنوان صدرنشین راهی مرحله یک 
هشتم نهایی شــدند و در ادامه با 
برتری برابر الجزیــره امارات جواز 
صعود به جمع ۸ تیم برتر آسیا را به 
دست آوردند. سرخ پوشان تهرانی 

در ادامه با وجود شکست یک بر 
صفر برابر الدوحیل در بازی 
رفت، این تیــم قطری را با 

نتیجه سه بر یک در بازی 
برگشــت از پیش رو 
برداشتند و سپس با 
شکست السد در بازی 

رفت و تساوی در ورزشگاه آزادی، فینالیست 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 201۸ شدند.

تیم فوتبال پرســپولیس در حالی شنبه هفته 
گذشته در ژاپن مقابل نماینده این کشور به میدان 

رفت که این تیم برای اولین بار توانســته بود فرصت 
حضور در فینال رقابت هــای لیگ قهرمانان 
آسیا را به دســت آورد. نماینده ایران در این 

رقابت ها در شرایطی که نیمه اول بازی خوبی را از خود 
به نمایش گذاشت و چندین موقعیت گلزنی را از دست 
داد در نیمه دوم به یکباره میــدان داری این بازی را به 

حریف ژاپنی واگذار کرد تا تیم کاشیما آنتلرز که از فرصت میزبانی 
بهره می برد، دو بار دروازه علیرضا بیرانوند را باز کند و با خیال راحت 

پای به میدان برگشت این رقابت ها بگذارد.
سرخ پوشان برای این دیدار دو بازیکن اصلی و تاثیرگذار خود را در 
اختیار ندارند که قطعا آنها افسوس حضور در فینال لیگ قهرمانان 
را خواهند خورد. »سیامک نعمتی« به خاطر اقدام بچگانه ای که در 
دیدار رفت برابر کاشیما انجام داد از زمین اخراج شد و حاال افسوس 

بازی برابر خیل عظیم هواداران تیمش را خواهد خورد.

اما وضعیت »امید عالیشــاه« تا حدودی متفاوت است. او به دلیل 
مصدومیت این دیدار را از دست داده است. پزشکان تاش زیادی 
کردند تا وی را به دیدار برگشــت برســانند؛ اما ثمری نداشت و او 

دومین بازیکن اصلی برانکو بود که فینال را از دست داد.
با از دســت دادن این 

دو بازیکــن، پیــش 
بینی ترکیب اصلی 
سرخ پوشان کار 
سختی نیست. 

برانکو گزینه های زیادی برای انتخاب ندارد و ناچار است با همین 
داشته ها برابر تیم آماده و پربازیکن کاشیما بازی کند.

علیرضا بیرانوند، سید جال حسینی، محمد انصاری، شایان مصلح، 
شــجاع خلیل زاده، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، بشار رسن، 
آدام همتی، علی علیپور و گادوین منشــا بازیکنانی هستند که در 
ترکیب سرخ پوشان به میدان خواهند رفت.تیم فوتبال پرسپولیس 

که تا اینجای رقابت ها با وجــود محرومیت از نقل وانتقاالت خوب 
عمل کرده و خود را تا فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا رسانده 
امیدوار است با حمایت هوادارانش همانند مرحله یک چهارم نهایی 
پیروز دیدار برگشت این مسابقات لقب بگیرند و جام قهرمانی را به 
ارمغان ببرد. با توجه به نتیجه دیدار رفت، بسته ماندن دروازه این 
تیم در دیدار برگشــت کمک زیادی به قهرمانی نماینده ایران در 
این بازی ها خواهد کرد و تمام چشــم ها اول بــه علیرضا بیرانوند 
خواهد بود تا با کلین شــیت در این دیدار 
مسیر سرخ پوشان برای برتری و در نهایت 
قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

را هموار کند.

رکورد شکنی سرخ ها 
در فینال »آزادی«

هــواداران پرســپولیس در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا که در ورزشــگاه آزادی 
برگزار می شود، رکورد شکنی خواهند 
کرد. تیم فوتبال پرســپولیس،امروز از 
ساعت 1۸:30 باید در دیدار برگشت 
فینال لیــگ کنفدراســیون فوتبال 
آســیا به میدان برود. برای این بازی 
7۸ هزار و 116 بلیت فروخته شــده 
است که این تعداد برای مسابقه فینال 
لیگ قهرمانــان یک 
رکورد شکنی به حساب می 
آید. قبل از این مسابقه، درسال 2014 
این رکورد در اختیار هــواداران الهال 
عربســتان بود که در بازی فینال سال 
2014 برابر وســترن ســیدنی استرالیا 
63 هزار و 763 بلیــت خریداری کردند.

هواداران پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی، جو 
خوبی ایجاد می کنند و این تیم می تواند در بازی 
برگشت برابر کاشیما هم از این جو استفاده کند و بازی 
 را به سود خوب به پایان برساند.شیخ سلمان، رییس AFC در این باره

 می گوید: خیلی خوب اســت که ایــن رکورد ثبت می شــود. این 
برای AFC یک افتخار محسوب می شــود و  نشان دهنده پیشرفت 

کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال های اخیر است.

پیش به سوی قهرمانی

ایران در انتظار
 حماسه پسران برانکو؛

سمیه مصور
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»اصفهان« سکوی پرش مدیران نیست
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

خـبر

شهادت مامور ناجای اصفهان در 
راه مبارزه با سوداگران مرگ

 هنوز از آسمانی شدن سید نور 
خــدا موســوی، شــهید زنده 
لرستانی که در راه دفاع از امنیت ایران اسالمی به 
مقام جانبازی رســیده بود، چند ساعتی سپری 
نشده بود که یکی دیگر از فرزندان انقالبی ایران 
زمین این بار از ماموران ناجــای اصفهان در راه 
مبارزه با سوداگران مرگ شهد شیرین شهادت را 
چشید و به لقای معبود پیوست.حوالی ساعت 19 
چهارشنبه شب بود که در جریان درگیری ماموران 
پلیس اصفهان با اشرار مسلح، ستوان یکم محمود 
رفیعی از ماموران ناجا به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بــا اعالم این 
خبر گفــت: این حادثه نزدیک زندان دســتگرد 
اصفهان اتفاق افتاد که طی آن ماموران پلیس 2 
نفر از قاچاقچیان را به همراه مقداری مواد مخدر 
دستگیر کرده و در حال انتقال بودند که حدود 4، 
5 نفر جلوی خودروی پلیس را سد کرده و درگیری 
رخ می دهد و در جریان این درگیری ستوان یکم 
محمود رفیعی با اســلحه وینچستر مورد اصابت 
قرار گرفته و به شــهادت می رسد.سردار مهدی 
معصوم بیگی ادامه داد : قاتالن بالفاصله در تعقیب 
ماموران پلیس قرار گرفتند و صبح روز پنجشنبه 
دستگیر شدند.مراسم تشییع و خاکسپاری مامور 
انتظامی اصفهان ظهر دیروز بعد از برگزاری نماز 
جمعه با حضور گسترده نمازگزاران برگزار و این 
شهید واال مقام در گلســتان شهدای اصفهان به 

خاک سپرده شد.
شهادت ستوان یکم محمود رفیعی تنها اتفاق تلخ 
چند روز اخیر نبود و روز سه شنبه هم در نجف آباد 
یکی از مربیان ورزشی اصفهان طی یک درگیری به 
قتل رسید. رییس پلیس آگاهی اصفهان درباره این 
خبر گفت: یک مربی پرورش اسب، روز سه شنبه 
ساعت یک بعداز ظهر در یکی از روستاهای نجف 
آباد با سه نفر که با او  اختالف داشتند درگیر شده 
و به قتل رسید.سرهنگ سعید سلیمیان افزود: این 
افراد ماشین پژوی مربی پرورش اسب را متوقف 
کردند و پس از  ایجاد درگیری یکی از سه نفر این 
مربی را به قتل رسانده است.رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان تاکید کرد: تیم های تخصصی 
پلیس آگاهی بالفاصله پــس از اطالع از این خبر 
تشــکیل و اقدامات  اطالعاتی الزم در راســتای 

دستگیری قاتل یا قاتالن انجام شده است.

نماینده اصفهان در مجلس:
»اصفهان« سکوی پرش مدیران 

نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص ویژگی های استاندار آینده اصفهان 
اظهار داشت: در استان اصفهان استانداران بومی 
قوی وجود دارد و استفاده از شخصیت های بومی 
در انتخاب استاندار اصفهان اولویت دارد، زیرا هر 
شخصیتی که از بیرون وارد شــود تا به آشنایی 
کافی از وضعیت اصفهان برســد یک سالی طول 
می کشد و بســیاری از فرصت ها را در طول این 
مدت از دســت خواهد داد.حجت االسالم احمد 
سالک بیان کرد: اســتاندار اصفهان باید نسبت 
به وضع سیاسی و فرهنگی آگاهی کامل و با نوع 
تفکر مذهبی و انقالبی اصفهان آشنایی داشته و 
مهم است که استاندار باید انسانی با یک شخصیت 
ملی و دارای جامعیت باشد، وزارت کشور باید در 
این مطلب دقت کند و بداند اصفهان  آزمایشگاه و 

سکوی پرش مدیران در این شهر نیست.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان خبر داد:

  راه اندازی داشبوردهای 
مدیریتی آمارنامه  شهرداری

 مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
گفت: تهیه نســخه موبایل از منتخــب آمارنامه 
شــهرداری، راه اندازی داشــبوردهای مدیریتی 
آمارنامه شهر اصفهان و جمع آوری مکانیزه آمار 
و اطالعات شــهری از برنامه های آینده مدیریت 
شهری اصفهان است.ســعید فردانی اظهار کرد: 
داشــبوردهای مدیریتــی آمارنامه  شــهرداری 
اصفهان با همکاری مرکز پژوهش های شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در دست تدوین است.وی 
با بیان اینکه آمارنامه ســال 9۶ شهر اصفهان به 
عنوان دهمین سال تهیه آمارنامه شهر با همکاری 
بیش از ۶۰ ارگان شهری تهیه شده و دارای 2۰ 
فصل بر اساس اســتاندارد ISIC است، تصریح 
کرد: اطالعات این آمارهــا از طریق مکاتبه با ۶۰ 

ارگان شهر اصفهان به دست آمده است.

امام جمعه موقت اصفهــان در خطبه های نماز جمعه 
اظهار داشت: هر کشوری که زیربنای تقوا داشته باشد 
در مقابل همه آفات و بلیات مصونیت دارد، تجربه ای که 
طی 4۰ سال اخیر در مقابل قدرت های جهانی دیده ایم.

حجت االسالم ســید مجتبی میردامادی افزود: آمریکا 
و هم پیمانانش هر کاری از دست شان برمی آمده انجام 
داده اند؛ اما ایران اسالمی اســتوارتر پایدار مانده، امام 
راحل می فرمود» از هیچ قدرتی نترسید از روزی بترسید 
که مسیرتان عوض شود.«امام جمعه وقت اصفهان در 
ادامه تفسیر ســوره جمعه، عنوان کرد: خطاب آیه به 
مسلمانان این است که به ســوی نماز جمعه بشتابید، 
کار اقتصادی را رها کنید چون جمعه روز کار نیســت 
و خودتان را به خطبه های نماز جمعه برسانید، چراکه 
نمازی دشمن شــکن اســت.میردامادی تصریح کرد: 
اگر هدف تان از کار کردن در روز جمعه کســب روزی 
بیشتر است، آیه یادآور می شــود بهترین روزی دهنده 
خدای متعال است.وی با اشاره به روایاتی در خصوص 
روز جمعه ابراز داشــت: جمعه روز ظهور است، جمعه 
روزی برای نظافت است، مبادا گرما و سرما شما را از انجام 
اعمال جمعه بازدارد، نماز جمعه کفاره گناهانی است که 
انســان در طول هفته انجام می دهد.امام جمعه موقت 
اضافه کرد: نماز جمعه به عنــوان عملی واجب توصیه 
شده، برخی از مراجع می گویند حتی نماز فرادی را باید 
صبر کرد و بعد از خطبه ها خواند.میردامادی با انتقاد از 
باز بودن مساجد اصفهان در روز جمعه گفت: در تهران، 
مشهد و ... مساجد روزهای جمعه بسته است تا مردم در 
نماز جمعه شرکت کنند، نمی دانم در اصفهان مشکل 

چیست که در اصفهان مســاجد عموما باز هستند. وی 
خاطرنشــان کرد: روزی انســان، لباس، حیات، ممات 
عزت و ذلت او فقط به دســت خداوند است و تا زمانی 
که به قدرت خدا متکی باشــیم هیچ ظالمی نمی تواند 
صدمه ای به ما وارد کند، مشکل زمانی است که امید از 
خدا قطع شود و به قدرت های پوشالی امید داشته باشیم 
و به جای ترس از خدا از آمریکا بترسیم و به جای حیای از 
خدا از غیر خدا حیا کنیم.میردامادی بیان داشت: امروز 
روز آغاز هجرت پیامبر)ص( است، پیامبر فرمود پرونده 
بنی آدم با مرگ بسته می شود؛ اما سه دسته هستند که 
پرونده آن ها بازمی ماند، تربیت کننــدگان اوالد صالح 

دسته اول را تشــکیل می دهند، خطاب به آن هایی که 
هرچقدر می خواهند فشــار به مــردم می آورند و برای 
انحراف جوانــان امروز تالش می کننــد می گوییم که 
همه این عوامل سبب عزت بیشتر و مقاومت این مردم 
خواهد شد.امام جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: رسول 
اکرم)ص( به دستور خدا از مکه به مدینه هجرت کردند، 
پیش از آن هم عده ای در ایام حج از مدینه خدمت رسول 
رفته و مسلمان شده بودند، پیامبر)ص( بعد از چند روز 
پیاده روی به مدینه رسیدند، اولین اقدام ایشان در مدینه 
ساختن مسجد و تشــکیل نماز جمعه بود که اسالم از 
همان جا رونق گفت.وی افزود: آن هایی که این حقیقت 

را باور نکرده اند به روایات معتبر مراجعه کنند، اینکه به 
جای حضور در نماز جمعه نمــاز را به جماعت در جای 
دیگر و یا در خانه بخوانند گناه دارد.میردامادی توضیح 
داد: سالروز شروع تحریم های آمریکا نیز هست که نشان 
می دهد این تحریم ها چهل سال است ادامه دارد؛ اما در 
این چهل سال ما استعدادها را به کارگرفته و مقتدرتر 
شده و آن ها ذلیل تر شده اند.وی ادامه داد: در روزهایی 
که انبار سالح ما توسط منافقین در اوایل انقالب به غارت 
رفته بود؛ دشمن به خبرنگاران می گفت هفته آینده در 
تهران مصاحبه می کنیم؛ اما قدرت و لطف خدا را ببینید 
که در جنگ هشت ساله دشمنان ذلیل و ما سربلند، عزیز 
و مقتدر شــده ایم و اکنون بعد از چهل سال به قدرتی 
رسیدیم که تحریم آن چنان تاثیری بر مردم ندارد.امام 
جمعه موقت اصفهان گفت: دشــمنان گفته بودند 13 
آبان مردم به خیابان ها می ریزند ، سیزدهم آبان رفت و 
هجدهم هم آمد اما هیچ اتفاقی نیفتاد، البته مشکالت 
هست و ملت بعضی در ناتوانی هستند اما مومن مانند 
کوه است، همت و تالش بیشتری از مسئوالن نیاز است 
تا ملت برای تامین نیازهای خود زیر فشار قرار نگیرند، 
مردم هم صبر و بردباری داشته باشند و مطمئن باشند 
که والعاقبه المتقین.وی مطرح کرد: در زمان پیامبر)ص( 
هم مردم به ایشــان مراجعه می کردنــد و از نصر خدا 
می پرسیدند و ایشان جواب می داد نصرت خدا نزدیک 
است، امروز هم ولی فقیه به پیروزی و پیشرفت ما نصرت 
داده اند و خداوند همان طور کــه روز به روز عزت ملت 
ایران را بیشتر می کند آمریکا را رو به افول می برد و این 

عربده های آمریکا ناشی از قدرت اول شدن ایران است.

عربده های امروز آمریکا ناشی از قدرت ایران است

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان گفت: مطالعات در زمینه ساماندهی مشاغل مناسب 
با کارکرد مطلوب در میدان امام علی)ع( اصفهان در حال بررسی است.

محمد مجیری اظهار کرد: 13 هزار مترمربع فضا در میدان علی)ع( در 
اختیار است که برای برگزاری بازارهای یک روزه همانند جمعه بازار 
کتاب مناسب است.وی افزود: مکان فعلی جمله بازار کتاب از نظر مکان 

قرارگیری در پارکینگ و مشکالت تهویه ای مناسب نیست و با برخی 
از فعاالن جمعه بازار دراین باره صحبت شده است؛ در این راستا ارائه و 
اجرای طرحی مناسب برای فضای روی میدان علی)ع( جهت برپایی 
روز بازارها و شــب بازارها در حال بررسی اســت.مدیرعامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
گفت: البته این طراحی نباید به فضای میدان و واحدهای صنفی آسیب 

بزند، بنابراین در نظر داریم گروه های مختلف صنفی، اجتماعی و کسب 
و کار را برای ارائه خدمات به میدان امام علی)ع( منتقل کنیم.مجیری 
با بیان اینکه می توان جمعه بازار کتاب، بازار روز لوازم کامپیوتر و بازار 
صنایع دستی را در میدان امام علی)ع( برگزار کرد، ادامه داد: میدان 
امام علی به پایگاهی برای گروه های مختلف اجتماعی و کسب و کار 
تبدیل می شود تا از فضای میدان برای ارائه کاالی خود استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری:
جمعه بازار کتاب به میدان امام علی)ع( منتقل می شود

   امام جمعه موقت اصفهان:  

ابالغ راي
8/221 شماره دادنامه: 9709976797101016 شماره پرونده: 9709986797100046 
شماره بايگاني شــعبه: 970046 خواهان: آقاي کيوان بکراني فرزند عباسعلي به نشاني 
استان اصفهان شهر اصفهان خ فرايبورگ خ فارابي شمالي کوچه 21 پ 1 -25 کدپستي 
8168795743 ، خوانده: آقاي علي مومن اسماعيلي درکه به نشاني تهران اتوبان آزادگان 
بعد از پل ساوه روبروي يافت آباد خيابان عرفان بنگاه وحدت، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طي تشريفات 
قانوني و اخذ نظريه مشــورتي اعضا، قاضي شورا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي کيوان بکراني 
به طرفيت آقاي علي مومن اسماعيلي درکه به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال 
موضوع بخشي از يک فقره چک به شماره 649382 مورخ 85/3/24  عهده بانک صادرات 
لردگان به انضمام مطلق خسارات قانوني با عنايت به محتويات پرونده و بقاء اصول اسناد و 
مدارک در يد خواهان که داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و نيز عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي و اينکه مشاراليه هيچگونه 
دليل و يا مدرک موثر قانوني مبني بر برائت ذمه خويش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا 
دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 و 515 قانون آيين دادرسي مدني 
حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
495/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نشر آگهي و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک 85/3/24 لغايت زمان وصول محکوم به طبق آخرين شاخص بانک مرکزي 
جمهوری اسالمي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي اصفهان خواهد بود. م الف:271531 شعبه 41 

حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان )333 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/308  در خصوص پرونده کالسه 363/97 ش 2 خواهان آقای مسلم حيدری درخواستی 
مبنی بر مطالبه دوازده ميليون تومان بابت خسارت وارده به ساختمان و هزينه دادرسی و 
خســارت تاخير تاديه در پرداخت به طرفيت آقايان 1- علی سليمانی مطلق فرزند بهرام 
2- خسرو عاج فرزند ســلمان هر دو به نشــانی مجهول المکان تقديم نموده است وقت 
رســيدگی برای روز يکشنبه مورخ 97/10/2 ســاعت 11 صبح تعيين گرديده با توجه به 
مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد نشر تا خواندگان 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايند. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:282377 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف اردستان )131 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/310 شــماره صادره: 1397/31/530432-1397/8/12 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يک قطعه ملک پالک شماره 136 فرعی مجزی شده از پالک – فرعی واقع در 
اراضی خيرآباد دهاقان 126 اصلی که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مهدی دانشوريان فرزند 
عباسعلی در جريان ثبت ميباشــد و تحديد حدود آن بعمل نيامده است اينک بنا بدستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخه 1397/9/17 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليــف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين واحد می بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد تسليم نمايد.  م الف:282844  

اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان )184 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه مهریه
8  شــماره پرونــده: 4/ 139704014454000014 شــماره ابالغيــه:  /311
139705102142000236 شــماره بايگانی پرونده: 9700064  بدينوســيله به آقای 
 مصطفی احســانی فرزند فرهاد شناســنامه شــماره 9 و کدملی 5129828187 ابالغ 
می شود که خانم حواء موسوی کينکی فرزند سيد مرتضی برای وصول مبلغ 27/000/000 
ريال ) می بايســتی به نرخ روز محاســبه گردد( به موجــب اجرائيه مهريه به شــماره 
139704182843000003 مورخ 97/01/28 عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالســه 9700016 در واحد اجرای اسناد رســمی لردگان و پرونده اجرائی به 
کالســه 9700064 در واحد اجرای اسناد رسمی دهاقان تشــکيل شده و طبق گزارش 
مامور پســت مورخ 1397/02/24 آدرس شــما به شــرح اعالمی متعهد لــه: اصفهان 
بهارســتان بلوار امير کبير خيابان الفت مســکن مهر مجتمع صباح لو طبقه 3 پالک 33 
ابالغ واقعی صورت نگرفته و بســتانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نمايد و آدرس 
فعلی شما برای واحد اجرا مشخص نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار وارده به شماره 
1397058014454000211 مورخ 97/04/02 و طبق ماده 18 آئين نامه اجرا و تبصره 2 
ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرائی 
جريان خواهد يافت. م الف: 282838 اداره اجرای اسناد رسمی دهاقان )220 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/312 بدينوســيله بــه آقايــان محمدرضامکــي فرزنــد محمدحســين بشــماره 
ملــي 1199194557 متولــد 1357/01/15 و احمدرضامکــي فرزند محمدحســين 
بــه شــماره ملــي 1199230618 متولــد 1359/05/02 که طبــق آدرس هاي متن 
قراردادوتقاضانامه صدوراجرائيه ســاکنين : شــهرضا خيابان حافظ کوچه 36 پالک 25 
که طبق گزارش ماموراداره پســت امکان ابالغ اجرائيه به شماوجودنداشــته است ابالغ 
ميگردد؛ براساس قراردادشــماره 9408669942 مورخ 1394/12/18 تنظيمي دربانک 
ملي شــعبه طالقاني شــهرضا آقاي غالمرضا طيارئي به تعهدشــمامبلغ يکصدميليون 
ريال ازتسهيالت بانک مذکوراســتفاده که به علت عدم پرداخت وبنابه درخواست بانک 
ملي شــعبه طالقاني شــهرضا ) بســتانکار پرونده ( اجرائيه به مبلغ هفتادوشش ميليون 
ويکصدوهشــتادهزاروهفتصدوهفتادوهفت ريال بابت اصل طلب وخسارت تاخيرتاديه 
تاتاريخ 1397/04/27 کــه ازاين تاريخ به بعدروزانه مبلغ چهل وپنج هزارونهصدوســي 
وســه ريال به آن اضافه ميگردد صادر و پرونده تحت شــماره بايگانــی 9700258 در 
واحد اجرای اســناد رسمی شهرضا تشــکيل ودر جريان رسيدگی ميباشــدلذا به استناد 
ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اســناد رســمی مصوب 1387 مراتب يک نوبت در يکي 
ازروزنامه هاي کثيراالنتشــارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شــمادرج ومنتشــر ميگردد 
 وظرف مدت بيســت روز پس از انتشــار آگهی عمليــات اجرائی جريــان خواهد يافت. 
م الف: 282642 محمدمهدي يوسفيان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 

)199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/313 بدينوسيله به آقايان فخرالدين طبيبيان فرزند عليرضا بشماره ملي 1190216507 
متولد 1376/06/13 که طبق آدرس متن قراردادوتقاضانامه صدوراجرائيه ساکن : شهرضا 
خيابان قانع کدپســتي 8613663362 وطبق تقاضانامه صدوراجرائيه ســاکن : شهرضا 
خيابان شهيدقانع کوچه شقايق کدپستي 8619717586 وعلي سبزواري شهرضافرزند 
ابراهيم به شــماره ملــي 1190118033 متولــد 1371/08/23 که طبــق آدرس متن 
قراردادساکن : شهرضا کدپســتي 8617655381 وطبق تقاضانامه صدوراجرائيه ساکن 
: شهرضا خيابان حافظ کوچه برهان بن بست محســني کدپستي 181369916 وطبق 
اعالم ماموراداره پســت امکان ابالغ واقعي اجرائيه درآدرس هاي فوق مندرج دراجرائيه 
به شماوجودنداشته است ابالغ ميگردد ؛ براســاس قراردادشماره 9408362961 مورخ 
1394/11/10 تنظيمي دربانک ملي شعبه طالقاني شهرضا آقاي سيدفخرالدين طبيبيان 

به تعهدعلي سبزواري شــهرضا ومحمدحســين امين بيطرف مبلغ يکصدميليون ريال 
ازتسهيالت بانک مذکوراستفاده که به علت عدم پرداخت وبنابه درخواست بانک ملي شعبه 
طالقاني شهرضا ) بستانکار پرونده ( اجرائيه به مبلغ يکصدونوزده ميليون وهشتصدوسي 
وپنج هزارونهصدودو ريال بابت اصل طلب وخسارت تاخيرتاديه تاتاريخ 1397/04/27 که 
ازاين تاريخ به بعدروزانه مبلغ شصت وپنج هزاروهفتصدوهشتادوشش ريال به آن اضافه 
ميگردد صادر و پرونده تحت شــماره بايگانی 9700259 در واحد اجرای اســناد رسمی 
شهرضا تشکيل ودر جريان رسيدگی ميباشدلذا به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رســمی مصوب 1387 مراتب يک نوبت در يکي ازروزنامه هاي کثيراالنتشارچاپ 
اصفهان جهت ابالغ به شمادرج ومنتشر ميگردد وظرف مدت بيست روز پس از انتشار آگهی 
عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. م الف: 282650 محمدمهدي يوسفيان مسئول 

واحداجراي اسناد رسمي شهرضا )199 کلمه، 2 کادر(
نظریه افراز پالک 120/183 

8/275 خواهان: آقای مرتضی جعفری ورنوســفادرانی فرزند قنبر علی و بلقيس صرامی 
فروشانی فرزند محمد علی خواندگان: 1-ورثه مرحوم علی براهيمی )1-ابوالقاسم براهيمی 
فرزند علی 2- ابراهيم براهيمی فرزند علی 3- عبــاس براهيمی فرزند علی 4- خديجه 
براهيمی فرزند علی 5- محمد علی براهيمی فرزند علی )فوت نموده(6- فاطمه براهيمی 
فرزند علی فوت نموده که ورثه ايشان )1- رضا حيدری فوت نموده 2- بيژن حيدری  فرزند 
رضا 3- محمد علی حيدری فرزند رضا  4- محمد حيدری فرزند  رضا 5- سرور حيدری 
فرزند رضا 6- مهری حيدری فرزند رضا 7- ســلطان براهيمی فرزند علی (که ســلطان 
براهيمی فوت نموده و ورثه ايشــان )ابراهيم براهيمی فرزند علی2- ابوالقاسم براهيمی 
فرزند علی 3- خديجه براهيمی فرزند علی 4- عبــاس براهيمی فرزند علی ( 8- مهين 
حيدری فرزند رضا که فوت نموده و ورثه ايشان )1-رمضان پشنديان2- رسول پشنديان 
فرزند رمضان 3- علی پشنديان فرزند رمضان 4- ليال پشنديان فرزند رمضان 5- الهام 
پشنديان فرزند رمضان 6- مهديه پشنديان فرزند رمضان ( و ورثه مرحوم شکر اهلل حبشی 
) 1- خديجه براهيمی فرزند علی 2- محمد علی حبشــی فرزند شــکر اهلل 3- غالمعلی 
حبشی فرزند شکر اهلل 4- مرتضی حبشی فرزند شکر اهلل 5- نياز علی حبشی فرزند  شکر 
اهلل 6- عصمت حبشی فرزند شکر اهلل 7- زهرا حبشی فرزند شکر اهلل ( و ورثه مرحوم ربابه 
حبشی )1- نعمت حبشی که فوت نموه 2- طاهره حبشی فرزند نعمت 3- فريده حبشی 
فرزند نعمت 4- فرنگيس حبشی فرزند نعمت 5- فتح اهلل حبشی فرزند نعمت 6- ولی اهلل 
حبشی فرزند نعمت 7- رحيم حبشی فرزند نعمت 8- مهدی حبشی فرزند نعمت 9- عزت 
حبشــی فرزند نعمت ( که فوت نموده و ورثه ايشــان )1- محمد رضا اعالئی فرزند علی 
2- نوذر اعالئی فرزند علی 3- فروزان اعالئی فرزند علــی 4- حاج علی اعالئی فرزند 
علی ( نوروز علی حبشی، گردشکار: خواهانها مرتضی جعفری ورنوسفادرانی مالک 13/5 
سهم و بلقيس صرامی فروشانی مالک 4/5 سهم مشــاع از 30 سهم شش دانگ پالک 
120/183 واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبتی اصفهان درخواست افراز وارده به شماره 
960705841300200 مــورخ 1396/1/30 بطرفيت خواندگان فــوق تقديم اين واحد 
نموده و تقاضای افراز قدرالسهم خود از پالک شــماره 120/183 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که سند مالکيت آن در صفحات 434-431 دفتر 200 ذيل شماره به نام خواهانها  
صادر و تســليم گرديده و بموجب گزارش 960705841300200 مورخ 1396/1/30 و 
بموجب ماده 2 آيين نامه افراز عملياتی ثبتی خاتمه و با مجاورين تعارضی ندارد لذا با توجه 
به صورت مجلس تنظيمی شــماره 960705841300200 مورخ 1397/8/3 و موافقت 
نامه شهرداری منطقه 1 خمينی شهر وارده به شماره 97/1/4842 مورخ 1397/7/5 رای 
افرازی به شماره 9607057841300200 مورخ 1397/8/9 صادر و طبق ماده 5 آيين نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشاعی شش دانگ يک قطعه زمين پی کنی شده با کاربری 
مسکونی پالک 2136 فرعی مفروزی از پالک 183 فرعی باقيمانده واقع در خمينی شهر 
120 اصل بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 1150/38 متر مربع با حدود شماال به طول 
37/37 متر پی است که به قسمتی که در مسير قرار گرفته است و شرفا به طول 32/16 متر 
پی است بر روی مرز اشتراکی با پالک 187فرعی از 120 اصلی و جنوبا به طول 34/39 
متر پی است به قسمتی که در مسير قرار گرفته است و غربا به طول 32/10 متر پی است 

به پالک 183فرعی  باقيمانده و حقوق طبق سابقه ندارد و حقوقی نيز معرفی نگرديد . در 
سهم خواهانها مرتضی جعفری ورنوسفادرانی و بلقيس صرامی فروشانی و سپس نامبرده 
طی  مشروحه وارده به  شماره 960705841300200 مورخ 1396/1/30 اعالم نموده که 
از آدرس و محل سکونت خواندگان اطالعی ندارد و اظهار نموده که به دليل عدم دسترسی 
به خواندگان لذا بدين وســيله مراتب صدور رای افرازی پالک فــوق الذکر طبق قانون  
73آيين دادرســی مدنی طی يک نوبت در روزنامه های کثير النتشار سراسری به هزينه 
خواهانها آگهی تا چنانچه نامبردگان و يا ساير مالکين يا اشخاص ذی نفع به رای صادره 
مذکور اعتراضی دارند وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاعی ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را کتبا به دادگستری خمينی شهر تسليم نمايند. م الف :281258 نبی اهلل 

يزدانی رييس ثبت و اسناد و امالک خمينی شهر )674 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/281 شماره نامه: 9710113633200733 شــماره پرونده: 9709983633200766 
شماره بايگانی شعبه:970776 تاريخ تنظيم 1397/8/7 ، از: دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 
شهرستان خمينی شهر، به اداره ارشاد شهرســتان خمينی شهر ، نظر به اينکه آقای عماد 
صالحی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای 
عليرضا سرمدی فرزند محمد رضا به خواسته استرداد مال منقول که در جريان رسيدگی 
می باشد اخطار می نمايد که برای روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 ساعت 9:00 صبح 
در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمينی شــهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی 
داريد به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابــا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت نســخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد اين آگهی وقث ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثير النتشار درج می شود. م الف : 280730 کرمعلی صمدی منشی دفتر شعبه دوم 

حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر )178 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/280 شماره: 1345/97 حل 12 مرجع رسيدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ســاعت 8:30 صبح روز شنبه  مورخه 
1397/10/1 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد رضا اکبری  ، نام پدر: 
حسين، نشــانی: خمينی شــهر خيابان هفتصد دســتگاه -کوچه کربالی 2 پالک 53 ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: بهروز خدايی نام پدر: علی  نشانی : مجهول 
المکان  خواسته و بهای آن : مطالبه 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 اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر 
گردد. م الف:274157 رئيس شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)181 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

8/318 شماره نامه: 9710113634600309 ، شماره پرونده: 9409980360200327 ، 
شماره بايگانی شعبه: 950568 ، تاريخ تنظيم: 1397/08/10 در پرونده کالسه 950568 
،1-شهرام کالنتری فرزند محمدرضا به اتهام اســتفاده از سند مجعول و 2-محمدرضا 
کالنتری به اتهام جعل سند عادی تحت تعقيب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کيفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه 
حاضر و اتهام وارده دفاع نمايد در صورت عدم حضور در وقت معين رسيدگی و اظهار نظر 
می گردد. م الف: 281851  داديار شــعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمينی شهر )114 کلمه، 1 کادر(
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  امام علی علیه السالم:
هر گاه بلندى يافتی ، به نادانان فرو دستت 

منگر؛ بلكه عالمان فرا دستت را الگو قرار بده. 
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  پایبند نبودن به برنامه هایی که برای زندگی شخصی و 
اجتماعی نوشته می شود یکی از  عمومی ترین مسائلی 
است که بیشتر افراد جامعه با آن دست به گریبان هستند، 
این که همیشه دوست دارند زندگی شان را بر اساس یک 
برنامه و نظم خاص پیش ببرند ولی یک یا دو روز بیشتر 
نمی توانند به این برنامه تعیین شده عمل کنند و برمی 
گردند به روال ســابق زندگی ولی همیشــه در حسرت 
 عمل کردن بــه برنامه ریــزی روزانه، ماهانه و ســاالنه 

می مانند.
 بررسی زندگی افراد موفق نشان می دهد که آنها کسانی 
بوده اند که توانسته اند هم برای تمام اوقات زندگی شان 
برنامه بنویســند و هم پایبند به این برنامه ها باشــند، 
پس اگر بخواهیم مثل چنین افرادی باشــیم و  حسرت 
وقت و روزهای از دســت رفته را نخوریم، می توانیم با به 
کارگیری بعضی از مهارت ها پایبند به برنامه ریزی صورت 
 گرفته باشــیم. در ادامه به برخی از این مهارت ها اشاره 

شده است:
باید بهترین برنامه ریزی را داشته باشید

هر فردی باید اعتقــادات و طرز فکر خــاص خودش را 
داشته باشد و آنها را در هر زمینه ای و همیشه زنده نگه 
دارد. برخی افــکار درونی می توانند مانع از رســیدن ما 
به اهداف مان شــوند. به جای اینکه به افکار و اعتقادات 
خود فکر کنیــد، آنها را رها کنید تا بــه ذات واقعی خود 
عمل کنند.افکار و باورهای درونــی هر فرد، مدیر اصلی 
زندگی او هســتند. هر دو عامل در ابتدای جوانی شکل 
می گیرند و در ادامه زندگی، تعییــن کننده رفتارهای 
شخصی می شوند. البته عامل ســومی هم در این مسیر 
نقش دارد و آن چیزی نیست جز فرهنگ. با این تفاسیر 
این طور نتیجه گیری می شود که گویا هیچ کس هیچ نوع 
خالقیتی از خود نشان نمی دهد و فعلی واقعی در زندگی 

صورت نمی گیرد.
تقریبا همه کارهای بزرگ قبال انجام شــده اند. همچون 
نقشه، دیگران هستند که برای ما تعیین می کنند در کدام 
مسیر حرکت کنیم. ما نیز خوشــحال در راه معین شده 
توسط دیگران حرکت می کنیم و اصال تصور نمی کنیم 

خودمان هم می توانیم کنترل مسیر را به دست بگیریم.
مشکالت را به طور موقتی درمان نکنید

ما اغلب به عمق مســئله توجه نمی کنیــم و در عوض، 
ساده ترین و ســطحی ترین راه حل ممکن برای برطرف 
کردن هر مشکل را می یابیم و با انجام آن، خودمان را گول 
می زنیم. این مسئله شاید در کوتاه مدت جواب بدهد اما 
در طوالنی مدت میسر نیست و زخم های کهنه دوباره باز 
خواهند شد و در موقعیت های مشابه دوباره دردی مشابه 

ایجاد خواهند کرد.
برای ایجاد یک تغییر اساســی، باید به عمق مسائل پی 
ببرید. باید همه چیز را ریشه یابی کنید. این سفر به اعماق 
وجود خود، نیازمند رشــد فکری و روحی است و باعث 
ارتقای ســطح تفکر و اعتقادات فرد نیز می شود. وقتی 
ریشه مشکل را بیابید، از آن پس می توانید همه مشکالت 

مشابه را به روش صحیح حل و فصل کنید.
با نادیده گرفتن مشکل و پاک کردن صورت مسئله خود 
را گول نزنید. اولین قدم برای حل مشکل باور کردن آن 
است. سپس باید راهکار اساسی برای برطرف کردن آن 

بیابید.

چگونه به برنامه ریزی هایمان پایبند بمانیم

 مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

دیگری کــه قلبــش در آتش 
عشق به اســب ها می سوزد، 
مجبور است پیاده برود و خود 
را تنهــا با بــه صــدا درآوردن 
زبانــش هنــگام تماشــای 
اســب هایی کــه می گذرند، 

اقناع کند.

»یادداشت های یک دیوانه« 
نیکالی گوگول

زندگی همیشه وارونه 
است

در ایــن دنیــا همــه اتفاقــات 
مســیری وارونه دارند. دست 
تقدیر به یک نفر یک جفت اسب 
زیبا می بخشد و او با بی تفاوتی 
آنهــا را ســوار می شــود و 
نســبت به زیبایی شــان کامال 
بی اعتناست، در حالی که فرد 

طی چهار روز نخست ماه نوامبر، خیابان های شهر تولوز فرانسه تبدیل به 
 مکان نمایشــی برای ربات های غول پیکری به نام های آریان و استریون 
می شود. »آستریون« شخصیتی اســت با بدن انسان و ســر گاو یکی از 
شخصیت های داستان های اســطوره ای فرانســه که به خاطر مجازات 
خدای دریا به این شــکل به دنیا آمده اســت و »آریان« نیز یکی دیگر از 
شخصیت های اسطوره ای است به شکل عنکبوت. این ربات های غول پیکر 
 »La Machine’s multiday show« توســط کمپانی تئاتر خیابانی

ساخته شده و در خیابان های شهر به نمایش گذاشته می شوند. 

نمایش ربات های غول پیکر در فرانسه 

یک هنرمند ژاپنی با الهام گرفتن از لحظات ناخوشــایند حیوانات به خلق 
مجسمه هایی خنده دار پرداخته است. او با ساخت عروسک و مجسمه هایی 
از حیوانات معروف اینترنتی، سعی در ثبت تصاویر عینی از این موجودات 
بامزه دارد؛ اما متاســفانه با ســلیقه بدی که در آنها اعمال شده کاربران 
را متعجب کرده اســت. هنرمند ژاپنی، مجســمه ها را با برجسته سازی 
زاویه های عینی در تصاویر گرفته شده، به صورت واقع گرایانه به نمایش 
می گذارد.گفتنی است؛نام این هنرمند که عالقه به ساخت مجسمه هایی با 

مضمون زندگی دارد »میتیسای« )Meetissa( است.

آثار بدسلیقه ترین هنرمند ژاپنی!

یک شرکت معماری چینی از طرح های یک پناهگاه کوچک که می تواند روزی 
 MARS« خانه فضانوردان در مریخ باشــد، رونمایی کرد.ایــن خانه کوچک
Case« نام داشته و دارای ساختار مینیمالیستی و به شکل یک المپ حبابی 
Open Ar� «توسط شرکت پکنی MARS Caseبا یک پایه مربع است.خانه 
chitecture « و با مشارکت شرکت »شیائومی« )Xiaomi ( که غول فناوری 
چین محسوب می شود، ساخته شده است.این خانه دارای یک فضای جمع و 
جور و مناسب است که ۲.۳ متر طول، ۲.۳ متر عرض و حدود ۲ متر ارتفاع دارد.

خانه کوچک چینی ها برای مریخ 

وقتی با یکی درددل می کنم و طرف آخرش میگه خب  حاال 
بهش فکر نکن، با خودم میگم لعنتی، چــرا زودتر به فکر خودم 

نرسید؟ مرسی که هستی رفیق!
بابا اگه روغن مار واسه مو خوب بود که خود مار مو داشت خب!

تنها جذابیت بازی شطرنج اونجاســت که دو نفر دیگه دارن 
بازی می کنن، تو میری یه لگد به صفحه شطرنج شون میزنی. غیر 

از این جذابیت دیگه ای نداره برای من! 
شاید یک روز جواب سوال »اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟« پیدا 
بشه ولی جواب »دوستت دارم« همچنان در هاله ای از ابهام باقی 

می مونه!
شاخ ترین کار ما تو دوران ابتدایی این بود که معلم می گفت 
امال بنویس ماهم از رو کتاب نگاه می کردیم می نوشتیم،یعنی چه 

کیفی می داد.
 هر وقت از روزای عادی زودتر بیدار شــدی و دیگه نتونستی 

بخوابی بدون اون روز تعطیله.
 فروشنده ها شبا ازخواب می پرن هی تکرار می کنن:» من از 
همین کار واسه خونه خودم بردم عالیه « بعد زنشون میگه بخواب 

میمون تو واسه این خونه کوفتم نیوردی.
 آخرم یه روز مادرم میاد نیمه گمشدمو از تو اون کابینت باالی 

گاز پیدا می کنه و میده مادربزرگم باهاش ترشی درست کنه.

خندوانه

دریاچه زیبایی که 
با زلزله پدید آمد! 

 »Zhenhu« دریاچه
در چین ســال ها قبل 
در اثر زلزله ای شــدید 
ایجاد شد. این دریاچه 
زیبــا اکنــون یکی از 
مقاصد  پرطرفدارترین 
توریســتی کشور چین 

است.

سی کشتی، یک فرمانده
»سی کشــتی، یک فرمانده« از مجموعه قصه های دریاست که به خاطرات 
ناخدا یکم عرشه »فرید آگه دل« اختصاص یافته و به تازگی توسط سوره مهر 

منتشر شده است.
 در مقدمه کتاب اینگونه آمده اســت: آگه دل با اســتعداد بی نظیری که در 
درس خواندن داشت و با وجود اینکه درســش خوب بود و در سال تحصیلی 
1۳49ـ1۳50 دیپلمش را در رشــته ریاضی از دبیرستان خوارزمی گرفت، 
نتوانست همان سال وارد دانشگاه شود. آگه دل، سال بعد، با اینکه روحیه اش 
با نظامی گری ســازگار نبود، به عشق دریا و ساختن کشــتی، با رتبه سوم، 
وارد نیروی دریایی شد و همین امتیاز موجب شد که او برای گذراندن دوره 
فرماندهی و ناوبری چهار سال به انگلیس برود؛ اما او همچنان عاشق ساختن 
بود و عشق مهندسی کشتی سازی را در ذهنش می پروراند. با آغاز جنگ عراق 
علیه ایران، آگه دل ماموریت های متعددی انجام داد؛ از جمله در گشت هوایی، 
فرماندهی ســکوی نفتی و عملیات اســکورت کاروان. از نظــر او، مهم ترین 
عملیات اســکورت کاروان بود. او عقیده دارد که ما در جنگی ناخواسته وارد 
شده بودیم؛ جنگی که هدفش براندازی نظام بود. به همین دلیل، در صورت 

کمبود مایحتاج ضروری و ارزاق عمومی ملت، دولت و مملکت فلج می شد.

کتاب

»یک بار مصرف« واژه سال ۲۰۱۸ نامیده شد
واژه »Single-use« )یک بار مصرف( به عنوان واژه منتخب سال ۲01۸ 
اعالم شد.»فرهنگســتان واژه کالینز« با اشــاره به محصوالتــی که تولید 
می شوند و پس از یک بار به گوشــه ای انداخته می شوند و در جهت افزایش 
 »Single-use«.آگاهی از محیط زیســت این واژه را انتخاب کرده است
اصطالحی است که اغلب بر کاالی ساخته شده از پالستیک اشاره دارد که 

پس از یک بار استفاده، دور انداخته می شوند.
پارلمان اروپا به تازگی اســتفاده از پالســتیک های یک بار مصرف از قبیل 
»نی«، »اســفنج«، »بشــقاب های یک بار مصرف«، »بطــری« و »کارد و 
چنگال« را ممنوع اعالم کرده اســت. انتظار می رود اثرات این ممنوعیت از 

سال ۲0۲1 دیده  شود. 
بریتانیا هم درنظر دارد تا روی بســته بندی های پالســتیکی مالیات وضع 
کند.تصاویر انواع پالســتیک ها از جملــه بطری ها و نایلون و کیســه های 
پالستیکی در اقیانوس ها منجر به تشکیل کمپین های جهانی برای کاهش 

این آلودگی های پالستیکی شده است.
با توجه به مــوارد باال رجوع بــه واژه »Single-use«)یک بار مصرف( به 
یکی از باالترین موارد بدل شد و در سال ۲01۸ بیشتر از دیگر واژگان به کار 
 برده شده است. واژه منتخب سال fake news« ۲01۷« )اخبار جعلی( 

بود. 

خبر
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