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زخم خشکسالی بر تن باغ های اصفهان
زنگ خطر برای باغداران به صدا درآمد؛
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معاون شورای سالمندان کشورخبرداد:

اصفهان سومین استان سالخورده کشور

 پیشرفت ۴۲ درصدی احداث نمایشگاه 
بین المللی اصفهان

معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:

7
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 ظرفیت اصفهان در کشت گلخانه ای
 افزایش یابد

وزیر جهاد کشاورزی در اصفهان:

3

درخشش ورزشکاران جانباز و معلول اصفهانی 
در جاکارتا

پایان سومین دوره رقابت های پارا آسیایی؛ 

گالری اکنون / مدیا: کالژ
20 الی 25 مهر

پیشونی سفید 2
کارگردان:سید جواد هاشمی
پردیس سینمایی سیتی سنتر

روز جهانی استاندارد؛
امروز به  استاندارد نشان ایمنی 

و سالمت روی محصوالت 
دقت کنیم و ببینیم کدوم یکی از 
محصوالت مورد استفاده ما این 

نشان رو ندارن!

  نماینده مردم نجف آباد در مجلس در واکنش به اقدام استاندار اصفهان مبنی بر درخواست 
استخدام 10 نفر در مناصب مهم، مطرح کرد:  

»مهرعلیزاده« نام بدی از خود در اصفهان به جای خواهد گذاشت
اقدام اســتاندار اصفهان در معرفی یک لیســت ده نفره از افرادی که قرار بود در سمت بخشداری و 
معاون فرمانداری مشغول به کار شوند به تهران که در خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت، با واکنش 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  همراه شد. نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشریح 
جزئیات ایراد نمایندگان به استخدام 10 نفر در مناصب مهم اصفهان گفت:  ظاهرا قولی که رییس جمهور به 
ستاد جوانانش در ضیافت شام پس از پیروزی در انتخابات داده بود در حال محقق شدن است در حالی که این 

صفحه  7اتفاق  خالف قانون است...

3

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2537/October 14. 2018 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / یکشنبه 22 مهر  1397 /4 صفر 1440 / شماره 2537 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

نمایش آهنگ های شکالتی
 کارگردان: رادمهر کشانی

10 مهر الی 4 آبان
میدان الله-تاالرهنر

محسن حیدری- شهردار اردستان

 آگهی مزایده 
مرحله دوم و چهارم

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت 
محترم کشور و به اســتناد مصوبه شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد ، تعداد یک 
)1( قطعه زمین با کاربری تجاری از امالک شهرک شــهید بهشتی واقع در ضلع شمالی 
بیمارستان و چهار)4( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک امام حسن )ع( واقع 
در فاز دوم و پنج )5(قطعه زمین با کاربری مسکونی از  امالک شهرک شهید مطهری )209( 
را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشــنهاد ، واگذار نماید. لذا متقاضیان 
دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/07/30 جهت دریافت 
اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت 
پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند . شهرداری در رد یا قبول 

یک یا تمامی پیشنهادها مختار است .

نوبت اول
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فراز و نشــیب روابط ایران و اتحادیه اروپا طی دو دهه 
اخیر موجب شــده تا این دو طرف سیاســی به رغم 
نزدیکی منافع نتوانند چشم انداز روشنی از روابط میان 
خود را ترسیم کنند. یکی از واضح ترین نشانه های آن 
را  می توان در توقف در بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی 
در تهران و موجی از مخالفت ها با این مسئله از سوی 
مقامات کشورمان پیدا  کرد. ایران اگر چه پس از نهایی 
شــدن برجام به اروپا نزدیک شــد؛ اما ساز و کارهای 
قانونی و رسمی این مراودات هنوز میان دو طرف فراهم 
نیست. این مسئله بیشتر به دلیل تعلل کشورهای مهم 
این اتحادیه در پی از سر گیری روابط اقتصادی و تجاری 
با ایران و اجرای مشــخص به تعهدات برجامی است. 
موضوع بازگشــایی دفتر اتحادیه در تهران موافقان و 
مخالفان خاص خود را دارد. اگر چه مقامات این اتحادیه 
حدود یک هفته پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، 
ضمن تبریک پیروزی انتخاباتی »حســن روحانی« 
از بازگشــایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران 
سخن به میان آوردند  و بارها از آن زمان تا کنون این 
درخواست را مطرح کرده اند؛ اما هنوز اقدام عملی از 
سوی ایران برای این موضوع صورت نگرفته است. این 
مســئله به برخی از مالحظات سیاسی و حقوقی نیز 
بر می گردد به خصوص آنکه ایران باید برای برخی از 
مسائل مانند موجودیت مستقل اتحادیه اروپا به عنوان 
یک شخصیت حقوقی و برخی از مصونیت های سیاسی 
به اعضای این دفتر نیز تصمیم گیری کند. به نظر می 
رسد در برابر موجودیت مستقل اتحادیه اروپا به عنوان 
یک بازیگر واحد با پرچم و ســرود مستقل، جمهوری 

اسالمی ایران پس از سال های تیرگی روابط نیازمند یک 
تصمیم سیاسی برای بازگشایی این دفتر است. به عقیده 
برخی از کارشناسان اگر بازگشایی این دفتر در ایران در 
راستای مناسبات اقتصادی باشد، می تواند مثمرثمر 
باشــد اما اگر اتحادیه اروپا بخواهد از طریق این دفتر 
در امور داخلی ایران ورود کرده و مباحثی مانند حقوق 
بشر و... را مطرح کند، در نهایت به یک مشکل دیگر در 
روابط اتحادیه و ایران تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر 
برخی از موافقان بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا معتقدند 
به دلیل اینکه ایران در بروکسل، مقر اتحادیه اروپایی 
دارای نمایندگی سیاسی با حضور سفیر در سفارتخانه 
است و تمام ظرفیت های الزم برای یک سفارتخانه را 
داراســت، باید این امکانات هم متقابال از سوی ایران 
در اختیار این نهاد قرار بگیرد. از سوی دیگر مصونیت 

از دیگــر دغدغه های سیاســی و حقوقــی در زمینه 
بازگشایی این نهاد در ایران است. طرف های اروپایی 
خواهان گرفتن مصونیت برای کارکنان خود هستند. 
یکی از اصلی ترین دغدغه هــای دولت های خارجی یا 
سازمان های بین المللی برای اعزام هیئت های موقت 
یا دائمی دیپلماتیک به ســرزمین کشورهای دیگر، 
چگونگی رفتــار و برخورد دولت میزبان با آنهاســت. 
دولت اعزام کننده باید مطمئن باشد که نماینده اش از 
برخورد سلیقه ای نظام حقوقی دولت میزبان مصونیت 
دارد تا این اطمینان را نزد نماینــدگان اعزامی ایجاد 
کند که بدون هرگونه مزاحمتــی می توانند، وظایف 
دیپلماتیک خود را انجام دهند. روند سیاســی میان 
ایران واتحادیه اروپا به گونه ای شکننده پیش می رود 
به همین دلیل هر گونه مخالفت ایران با این درخواست 

اتحادیه می تواند به ایجاد خلل در نزدیکی شکننده دو 
طرف منجر شود. در این زمینه سید علی خرم، سفیر 
اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو 
معتقد است هر سالمی، علیکی دارد و هر سالم پاسخ 
دادنی، می تواند گشایش های بیشــتر و فرصت های 
افزون تری را ایجاد کند. حال اگر به فرصت پیش آمده، 
ایران پاسخ نه بدهد، قطعا این مسئله می تواند طرف 
مقابل را برای همکاری با ایران دلسرد کند.وی افزود: 
اسرائیلی ها درخواســت های مکرر و زیادی از اتحادیه 
اروپا برای تاســیس دفتر و ســفارتخانه داشته اند؛ اما 
اتحادیه اروپا چندین بار به دلیل اشغالگری ها و نقض 
حقوق فلسطینیان با درخواست اســرائیل مخالفت 
کرده است. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره 
ادعای احتمال جاسوسی دفتر اتحادیه اروپا یادآور شد: 
نگرانی بابت این ادعا بسیار مضحک است. ۲۸ کشور 
عضو اتحادیه اروپا در تهران دفتر دارند، اگر بخواهند 
آنها جاسوســی کنند، آیا نمی توانند این کار از طریق 
آن ۲۸ سفارتخانه انجام دهند. از طرفی، مگر جاسوسی 
از طریق دفتر و سفارتخانه انجام می شود؟ اسرائیل در 
ایران نه ســفارتخانه دارد و نه دفتر اما هم جاسوسی 
می کند و هم دست به عملیات تروریستی می زند. در 
نهایت ایران بــرای دور زدن تحریم های آمریکا چاره 
ای ندارد به جز اینکه روابط جانبی خود را تقویت کند 
و افتتاح این دفتر در ایران مــی تواند گامی عملی در 
نزدیکی و ایجاد روابط بیشتر با اتحادیه اروپایی باشد. 
هر چند هنوز معلوم نیست وعده های اتحادیه اروپایی 
چقدر تا عملی شــدن فاصله دارد؛ اما این سرنوشت 
نامعلوم با قطع بیشتر مجاری های دیپلماتیک می تواند 

نامعلوم تر هم باشد.

 قاتل »جمال خاشقجی« 
معرفی شد

روزنامه ینی شــفق، چاپ ترکیه گزارش داد که 
قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار عربستانی 
و مثله کردن او، از سوی محافظ شخصی محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شده است.ینی 
شفق، روزنامه نزدیک به مقام های ترکیه جزئیات 
تازه ای را در باره خاشقچی رونامه نگار عربستانی 
کــه دوم اکتبر )10مهــر( داخل کنســولگری 
کشورش در استانبول ترکیه ناپدید شد، منتشر 
کرده است.روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در 
گزارشــی به نقل از منابع خبری خود نوشته بود 
که دولت ترکیه، مستندات صوتی و تصویری در 
اختیار دارد که ثابت می کند خاشقجی شکنجه 

شده و سپس به قتل رسیده است.

توضیح امارات درباره 
دستگیری جاسوس انگلیسی 

بعد از ابراز نگرانی وزیر امور خارجه انگلیس نسبت 
به سرنوشت یک تبعه دســتگیر شده این کشور در 
امارات که به عنوان دانشــجو در خصوص مسائل 
امنیتی مشغول جمع آوری اطالعات بود، ابوظبی 
به طور رســمی اعالم کرد که این فرد جاســوس 
اســت.انور قرقاش، وزیر مشــاور در امــور خارجه 
امارات در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
موضوع »متیو هجز« جاســوس انگلیس طی پنج 
ماه گذشته به طور گسترده مورد بحث بوده است.

هجز، دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام انگلیس 5 
می )15 اردیبهشت ( در فرودگاه دبی بازداشت شد. 
مقامات انلگیســی می گویند او مشغول تحقیقات 
درباره سیاست خارجی امارات و امنیت داخلی این 
کشور پس از قیام های مردمی در برخی کشورهای 
عربی بوده است.روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: 
هجز، پس  از آن بازداشت شد که یک تبعه امارات به 
مقام های این کشور گزارش داد او سواالت حساسی 
را درباره وزارت خانه های این کشــور پرسیده و در 
تالش بوده اســت تا به اطالعات طبقه بندی شــده 

دست پیدا کند.

افشای اطالعات شخصی 
هزاران کارمند پنتاگون

»جــوزف بوچینو« اعالم کرد کــه پنتاگون به درز 
اطالعات شخصی پرسنل خود پی برده است و این 
وزارتخانه در حال حاضر به ارزیابی خطر آسیب ناشی 
از این حادثه و اقدامات الزم در این باره مشغول است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد: در چهارم 
اکتبر، وزارت دفاع به نوعی درز اطالعات شــخصی 
قابل شناســایی از کارکنان پنتاگون پی برد که بر 
اســاس قوانین کنگره در جریان آن قرار گرفت.در 
عین حال، بنا به گزارش رســانه ای به نقل از منابع 
مطلع، موضوع درز اطالعات شــخصی در پنتاگون 
می تواند حدود 30 هزار نفر از کارکنان وزارت دفاع 
را در برگیرد. وزارت دفاع آمریکا همچنین در حال 
حاضر روند اطالع رسانی به کسانی  که اطالعات شان 

هک شده، را آغاز کرده است.

تحریم نشست سرمایه گذاری 
ریاض به دلیل خاشقجی

دارا خسروشــاهی، مدیرعامل شــرکت »اوبر« 
تازه ترین ســرمایه دار برجســته ای است که در 
پی مفقود شــدن روزنامه نگار منتقد سعودی، از 
دولت عربستان فاصله گرفته است. خسروشاهی 
در بیانیه ای اعالم کــرد در یک کنفرانس تجاری 
»سرمایه گذاری برای آینده« که قرار است از اول 
آبان )۲3 اکتبر( در ریاض برگزار شــود، شرکت 
نمی کند.  در واکنشــی دیگر، ریچارد برانســن، 
میلیارد بریتانیایــی و مدیرعامل گــروه تجاری 
»ویرجیــن« گفــت از دو پروژه گردشــگری در 
عربســتان کناره گیری کرده و گفت وگو با دولت 
عربستان درباره سرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
در این گروه تجاری را به حال تعلیق در آورده است. 

از ظن جاسوسی تا احتمال همکاری شهردار مشهد و معاون شهردار تهران؛ 
دو گزینه احتمالی وزارت راه

رییس کمیســیون عمران مجلــس گفت: 
»شهردار مشهد« و »معاون شهردار تهران«، 
دو گزینه احتمالی بــرای معرفی به مجلس 
جهت تصدی وزارت راه و شهرسازی هستند.

وی درباره خبر انتقال عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرسازی به شهرداری تهران اظهار داشت: 
ظاهرا نظر شورای شهر تهران بر این است که 
فعال در شــهرداری تغییری ایجاد نشود، چرا 
که طی دو سال گذشــته جابه جایی هایی در 
شــهرداری تهران اتفاق افتاده است. رضایی 
کوچی با اشاره به گزینه های احتمالی تصدی 
وزارت راه و شهرســازی تصریح کرد: قاســم 
تقی زاده خامســی، شهردار مشــهد و پیروز 
حناچی، معاون شــهردار تهران گزینه های 
احتمالی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی 

به مجلس هستند.

رایزنی تهران و مسکو در مورد 
ایجاد کنسولگری های جدید

ششمین نشست مشترک کنســولی ایران و 
روسیه به ریاست مدیرکل کنسولی وزارت امور 
خارجه ایران و رییس دپارتمان کنسولی وزارت 
امور خارجه روسیه در مســکو برگزار خواهد 
شد.بر اساس اعالم ســفارت ایران در مسکو، 
در این نشســت موضوعات و مسائل مختلف 
کنسولی از جمله تسریع و تسهیل در صدور 
روادید، چگونگی اجرای توافقات و تفاهم های 
کنسولی بین دو کشــور و همکاری در زمینه 
دسترسی های کنســولی جهت رسیدگی به 
مشکالت ایرانیان مقیم و همچنین گشایش 
کنسولگری های جدید مورد بحث و تبادل نظر 

قرار خواهد گرفت.

 »مکرون«
 ادعا علیه ایران را رد کرد

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه با وجود 
متهم کردن کشــورمان گفت کــه نمی داند 
دستور حمله به نشست گروهک تروریستی 
منافقین در پاریس را چه کسی در ایران صادر 
کرده است.وی در عین متهم کردن ایران به 
دخالت در این قضیه به مجــری فرانس ۲۴ 
گفــت: »همانطورکه می دانیــد ایران گاهی 
اوقات به جناح های مختلفی تقسیم می شود 
و بنابراین من امروز نمی توانم به شــما بگویم 
این دستور از باال صادر شده است یا از این نهاد 

]امنیتی[ یا آن بخش.« 
این در حالیست که وزیر خارجه فرانسه روز 
دوم اکتبر )دهم مهر( طــی بیانیه ای وزارت 
اطالعات ایران را در پــس این حمله ادعایی 
معرفی کرد و مشخصا از سعید هاشمی مقدم، 
معاون وزارت اطالعات ایــران، به عنوان آمر 
این حمله نام بــرد. وزارت خارجه فرانســه 
همچنین با این ادعا که از نظر این وزارتخانه 
 تردیدی درباره نقــش وزارت اطالعات ایران

 در این حملــه وجود ندارد، دســتور توقیف 
دارایی هــای ادعایــی وزارت اطالعــات 
 جمهوری اســالمی ایران و دو تبعه ایرانی را 

صادر کرد.

خرم آبادی از معاونت فضای 
مجازی دادستانی کشور  رفت

عبدالصمــد خرم آبــادی از معاونت فضای 
مجازی دادســتانی کل کشــور به معاونت 
نظارت بر دادســراها رفت.حجت االســالم 
محمدجعفر منتطری، دادســتان کل کشور 
در احکامی جداگانه جاویدنیا را به ســمت 
سرپرســت جدید معــاون فضــای مجازی 
دادستانی کل کشور وعبدالصمدخرم آبادی 
را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها 
منصوب کرد. پیش از این خرم آبادی معاون 
فضای مجازی دادستان کل کشور و فیروزی 

معاون نظارت بر دادسراها بود.

علی اصغر یوسف نژاد 
عضو هیئت رییسه مجلس:

صادق زیباکالم درباره وضعیت کشــور بعد از 13 
آبان گفت: بعــد از 13 آبان اوضــاع بهتر خواهد 
شد برای اینکه االن هر چیزی هســت نگرانی از 
همان 13 آبان است. همه منتظرند ببینند بعد از 
13 آبان چه اتفاقی خواهد افتــاد. مثال دالر چند 
خواهد شــد، حاال وقتی 13 آبان برســد و نهایتا 
اتفاق خاصی نیفتــد که معتقــدم اتفاق خاصی 
نخواهد افتاد، این اثــر روانــی از روی جامعه بر 
داشته خواهد شــد. این فعال سیاسی افزود: بعد 
از 13 آبان قرار نیســت فاجعه ای رخ بدهد و یک 
آرامش خاصــی حاکم خواهد شــد و این آرامش 
باعث حل خیلی از مســائل می شــود. خیلی از 
کارهای که ترامپ می گوید بعد از 13 آبان انجام 
خواهم داد در حال اجراســت. االن کشــورهای 
مختلف، خرید نفــت ایران را کاهــش داده اند و 
 در رابطه ما بــا آمریکا هم اتفــاق خاصی نخواهد

 افتاد. 

بعد ۱۳ آبان قرار نیست 
فاجعه ای رخ بدهد

زیباکالم: 

کافه سیاست

عکس  روز 

همسر رییس جمهور فرانسه از 
 مسجد ایرانی کبود

 در ایروان بازدید کرد

شایعه ای درباره آیت ا... جنتی تکذیب شد

پیشنهاد سردبیر:

علی اصغر یوســف نژاد در مورد احتمال جابه 
جایی وزرا از سوی دولت گفت: این اقدام، یک 
اشتباه استراتژیک از سوی رییس جمهور است. 
رفتن شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اشتباهی است که قطعا مجلس به 
این انتخاب،  عکس العمل منفی نشان خواهد 
داد و شــریعتمداری نمی تواند بــرای تکیه بر 
صندلی این وزارت رای  اعتماد بگیرد.وی افزود: 
البته از نظــر قانونی جابه جایــی وزرا ایرادی 
ندارد؛ اما منطق حکم می کند که آقای روحانی 
فرد دیگــری را برای وزارتخانه تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی معرفی کند.عضو هیئت رییسه 
مجلــس تصریح کرد: بســیاری از نمایندگان 
مشــکالت منطقه ای دارند و اســتیضاح وزرا 
را دســتاویزی برای تامین مطالبــات حوزه 
انتخابیه خــود می کنند؛ امــا آن نماینده هم 

چاره ای ندارد. 

 مجلس به شریعتمداری 
رای اعتمادنمی دهد

 محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رییــس دفتر رییس جمهور در پاســخ به ســوالی 
درباره خبر اســتعفای عباس آخونــدی از وزارت 
راه می گوید: کمی صبر کنید اســامی وزرا 10 روز 
دیگر اعالم می شود.محمود واعظی درباره معرفی 
وزرای تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و اقتصاد به 
مجلس برای اخذ رای اعتماد، گفت: روز یکشــنبه 
۲۹ مهر ماه پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه خود، وزرا به پارلمان معرفی می شوند.وی 
در پاسخ به این مطلب که گفته می شود »دژپسند« 
از تصدی وزارت اقتصاد انصراف داده اســت، اظهار 
داشــت: صبر کنیــد در زمان معیــن وزرا معرفی 
می شــوند.واعظی درباره اینکه احتمــاال دولت ۴ 
گزینه برای وزارت صمــت، راه، کار و اقتصاد را به 
مجلس معرفی می کند گفت: بنده در مصاحبه هایی 
که داشتم هرگز نگفتم ۴ گزینه به مجلس معرفی 
 می کنیم بلکه گفتم چند گزینه را معرفی خواهیم

 کرد.

  اسامی وزرا
 ۱۰ روز دیگر اعالم می شود

محمود واعظی

محمدجواد آذری جهرمی در مورد انتقاداتی 
که به وزارت ارتباطات بــرای عدم حمایت از 
پیام رســان های بومی می شــود، گفت: آنچه 
می گویند که وزارت ارتباطات از نســخه های 
فارســی تلگرام حمایت می کند، به هیچ  وجه 
 درســت نیســت و ما در این فرآیند نقشــی 
نداریم. تاکنون نیز نه امکاناتی به این شبکه ها 
تعلق گرفته و نه حمایتی از آنها به عمل آمده 

است.
 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با تاکید بر 
اینکه هاتگرام و تلگرام بنا بر تصمیم مرکز ملی 
فضای مجازی و برای دوره گذار از فیلترینگ 
تلگرام، بــه فعالیت خود ادامــه دادند، گفت: 
من مســئول بســتن این شــبکه ها نیستم 
و خدمات دهنــدگان دسترســی، بنا به حکم 
قضائی، موظف به بســتن شــبکه های فضای 

مجازی هستند.

مسئول بستن نسخه های 
فارسی تلگرام نیستم

پیشخوان

بین الملل

رییس دیــوان عدالــت اداری از ثبــت 131 هزار شــکایت از 
دســتگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری ظرف یک ســال 
گذشته خبر داد. حجت االسالم بهرامی با تاکید بر وجود تعامل 
مناسب میان دیوان عدالت اداری و دستگاه های مختلف به ویژه 
شوراها گفت:  تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی، یعنی شوراها 
و دیوان عدالت اداری می تواند مشکالت بسیاری را برطرف کند 

و با ارائه پیشنهادات و گفت وگوهای فیمابین می توان مشکالت 
موجود بر سر کار هر دو نهاد را حل و فصل کرد.وی افزود: برخی 
مسائل از اختیارات ما خارج اســت همانند تعارض و تناقض در 
قوانین که رفع آن باید توسط مجلس شورای اسالمی انجام شود و 
در این خصوص باید مصوبه مجلس را گرفت. رییس دیوان عدالت 
اداری ادامه داد: بر اســاس قانون هر دریافت وجهی از مردم باید 

بر اساس قانون انجام شود. بنابراین تعیین اینکه پرداخت عوارض 
حق است یا خیر؟ باید توسط قانون مشخص شود. وی ادامه داد: ما 
معتقدیم در برخی موارد باید عوارض گرفته شود؛ اما قانون اجازه 
این کار را نمی دهد و تعداد این موارد نیز زیاد است. الزم است در 
این رابطه گام های موثری برداشته شود و از مراجع ذیصالح این 

موضوع پیگیری شود.

رییس دیوان عدالت اداری خبر داد:
ثبت ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته

اما و اگرهای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران؛

شایعه ای درباره آیت ا... جنتی تکذیب شد
شــایعه ای را که به نقل از منابع موثق مدام تکرار می شــد و در کمتر از ســاعتی بارها بازنشر شده بود، 
عباســعلی کدخدایی تکذیب کرد. درحالی که برخی سایت های خبری و بســیاری دیگر از کانال های 
تلگرامی پرمخاطب شــایعه کناره گیــری آیت ا... احمد جنتی را منتشــر کرده بودند و نوشــته بودند 
ایشــان در نامه ای خواهان کناره گیری از این مســئولیت شده و حجت االســالم والمسلمین ابوترابی 
فرد که به تازگی جانشــین آیت ا...در پست امامت موقت جمعه تهران شده اســت، این مسئولیت را بر 
عهده می گیرد، سخنگوی شــورای نگهبان این خبر را تکذیب کرد.عباســعلی کدخدایی این شایعه را 
تکذیب کرد و گفت:» هیچ تغییری در شورای نگهبان رخ نمی دهد و این خبرها کذب است. بحث هیچ 
 تغییری در شــورای نگهبان وجود ندارد و به خصوص درباره دبیری این شورا و خبرهای اینچنینی غلط 

است.«

مجلس خواستار بررسی توافق مقام ارشد دولتی با »پاول دورف« شد
یک نماینده مجلس گفته است که در دیدار مسئوالن دولتی با پاول دورف، موسس تلگرام بر سر هاتگرام و تلگرام 
طالیی توافق صورت گرفته است.سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته اند  برای بررسی مذاکرات بین مسئوالن کشورمان با مدیرعامل تلگرام، 
ماده ۲36 آیین نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع بندی 
نهایی این موضوع در قالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.وی با اعالم اینکه نماینده سوال کننده از آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت 
مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسئوالن وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند. زرآبادی با بیان اینکه  نماینده 
سوال کننده معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طالیی گذاشته شده  

افزود: مسئوالن وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند.

چهره ها

این 15 نفر

بایکوت بن سلمان 

حل مشــکالت اقتصادی 
کشور، نیازمند تالش فوق العاده 

است

ترامپ را دور بزنیم

علیرضا کریمیان
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تمديد اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

بررسی دالیل معافیت های 
مالیات بر ارزش افزوده

می دانیم کــه اخذ مالیــات بر ارزش افــزوده از 
جمله سیاســت هایی اســت که دولت ها با هدف 
کاهش نابرابری های درآمدی اتخاذ می کنند. در 
این مالیات هر کس که بیشــتر مصرف می کند، 
مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست گذاری 
معافیت ها در این مالیات هــم معموال به گونه ای 
اســت که همین هدف را پشتیبانی می کند؛ مثال 
کاالها و خدماتی کــه مورد نیــاز طبقات پایین 
درآمدی هســتند )نظیر مــواد غذایی و خدمات 
درمانی و آموزشی( مشمول معافیت شده و کاالها 
یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد 
باال هســتند، )نظیر جواهرات، گردشگری، مواد 
غذایی آماده و کاالهای لوکس( مشــمول مالیات 
می شــوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
سیاستی درست و اصولی است.  مالیات بر ارزش 
افزوده مالیات بر مصرف اســت، به عبارت دیگر 
تولید کننده یا توزیع کننده هیچ مالیاتی نخواهد 
پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل 
خواهد شد. طبیعی اســت که کاالها یا خدمات 
مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه رو خواهند 
شــد. اما بخش قابل توجهی از کاالها و خدمات از 
این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کاالهای 
کشاورزی فرآوری نشــده، دام پروری، نهاده های 
کشاورزی، آرد، گوشــت، برنج، روغن نباتی، قند 
و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و 
مطبوعات، خدمات حمل ونقــل، خدمات بانکی، 
خدمات آموزشی و پژوهشــی از جمله کاالها یا 
خدمات معاف هستند. همچنین برای صادرات و 
سرمایه گذاری هم نرخ مالیاتی صفر منظور شده 
اســت.  افزون بر اینها، با اخذ مالیــات بر ارزش 
افزوده، دیگر قانون تجمیــع عوارض ملغی بوده 
و قیمت تمام شــده کاالهای مشمول آن قانون 
احتماال کاهش خواهد یافــت، زیرا نرخ عوارض 
پیش بینی شده در قانون تجمیع عوارض در اغلب 
موارد از مجموع مالیات بــر ارزش افزوده همان 
کاال یا خدمت بیشتر اســت. به عنوان مثال، در 
قانون تجمیع عوارض برای نوشــابه های گازدار 
عوارض 15 درصدی معین شــده بود؛ اما طبق 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نرخ به مراتب 

کمتر است.

بازار

فن هیتر

در 6 ماه نخست امسال انجام شد؛
ارسال بیش از 8.5 میلیارد تن 

کیلومتر فرآورده نفتی در 
منطقه اصفهان

مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان از رسید و ارسال بیش از 8 میلیارد و 643 
میلیون تن کیلومتر نفت خام و فرآورده های نفتی 
از طریق خطوط لوله این منطقه در 6 ماهه نخست 
امسال خبر داد.مجتبی بشارتیان با اعالم این خبر، 
گفت: طی 6 ماه گذشته از طریق خط لوله مارون به 
اصفهان بالغ بر 15 میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت 
خام از مناطق نفت خیز جنوب دریافت و به اصفهان 
ارسال شد که از این مقدار بیش از 8 میلیارد و 700 
میلیون لیتر به پاالیشگاه اصفهان تحویل و بیش از 6 
میلیارد و 100 میلیون لیتر نفت خام مازاد بر نیاز این 
پاالیشگاه جهت تامین بخشی از خوراک پاالیشگاه 
های تهران و تبریز به منطقه تهران ارسال شد.وی 
در خصوص فرآورده های نفتی رسید و ارسال شده 
از طریق خطوط لوله این منطقه، افزود: در این مدت 
حدود 3 میلیارد و 300 میلیون لیتر انواع فرآورده 
های تولیدی پاالیشــگاه های بندرعباس از طریق 
منطقه جنوب شــرق دریافت و به انبار نفت شهید 
منتظری اصفهان تحویل شد، عالوه بر این بیش از 
یک میلیارد و 970 میلیون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی تولیدی پاالیشگاه های اصفهان و بندرعباس 
از انبار نفت شهید منتظری دریافت و به طرف تهران 

ارسال شد.

کامیونداران به توافق رسیدند؛
تصویب محاسبه کرایه بر اساس 

تن-کیلومتر  
پیشنهاد تعیین کرایه حمل ونقل جاده ای داخلی 
بار بر اســاس تن-کیلومتر با شرط تامین نظرات 
مراجع رسمی قیمت گذاری کاال و خدمات توسط 
سازمان  یادشده، در دویســت و نهمین نشست 

شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد.

کامیونداران معتقد بودنــد، در نرخ های توافقی 
حق آنها ضایع می شود و صاحبان کاال با همراهی 
پایانه های بار و شــرکت های باربری، در موضوع 
نرخ های توافقی فقط به فکر ســود خودهستند 
و این وســط راننده زیان می بیند.بنابر این خبر، 
به نظر می رســد با تحقق این موضــوع )اعمال 
کرایه بر اساس تن -کیلومتر( بزرگ ترین مشکل 

راننده های کامیون رفع شده است. 

رییس صنف فروشندگان تلفن همراه 
اصفهان:

قیمت ها با کاهش دالر کاهش 
یافت

رییس صنف فروشــندگان تلفن همراه اصفهان در 
رابطه با افت قیمــت دالر و تاثیر آن بر قیمت تلفن 
همراه گفــت: قیمت تلفن همراه مســتقیما متاثر 
از نوسانات ارز اســت، به همان اندازه ای که این ارز 
نوسان کند قیمت گوشــی تلفن همراه نیز نوسان 
می  یابد.حسن میرشمشیری اظهار کرد: از آنجایی 
که قیمت تلفن همراه به طور مستقیم تحت تاثیر 
نوســانات قیمت دالر اســت، قیمت گوشی تلفن 
همراه نیز با تغییر قیمت ارز، متغیر می شــود.وی 
در همین راســتا اضافه کرد: به طور متوسط بعد از 
کاهش قیمت دالر، بهای گوشــی تلفن همراه نیز 
از 10 درصد تا 20 درصــد در بازار اصفهان کاهش 
یافته است.میرشمشیری تصریح کرد: معضل اصلی 
این اســت که اجازه واردات تلفن همــراه به عموم 
مردم داده نمی شود و در واقع در حال حاضر واردات 
اصلی را یک سری شرکت های خاص و حقوقی انجام 
می دهند که همین امر انگیزه را برای ادامه فعالیت 
برخی شرکت ها کاهش داده که در نهایت منجر به 
کاهش واردات شده است.میرشمشیری به تشریح 
وضع کلی این صنف پرداخــت و بیان کرد: در حال 
حاضر کاالیی برای فروش در سطح شهر وجود ندارد 
که فعاالن این صنف بخواهنــد از بابت فروش آن 
درآمدی کسب کنند که بتوانند هزینه های دارایی و 
هزینه های جاری خود را پوشش دهند.وی بار دیگر 
به راه حل اصلی نجات این صنف اشاره و تاکید کرد: 
این شرایط تنها در یک صورت می تواند بهبود یابد 
و آن هم این است که واردات برای عموم مردم آزاد 
شود و هر فردی بتواند واردات گوشی تلفن همراه را با 

پرداخت هزینه های گمرکی انجام دهد.

فن هیتر پارس خزر 
FH2000P مدل

 191,000
تومان

فن هیتر پارس خزر 
SH2000M مدل

 239,000
تومان

فن هیتر تک الکتریک 
NF9002-20 مدل

 369,000
تومان

اصفهان به دلیل دارا بودن اقلیم های آب و هوایی 
و شرایط خاکی متفاوت، از گذشته تا کنون دارای 
تولیدات مختلف از پسته تا گالبی بوده است. 
روزگاری باغ های اصفهان و تولیداتش سرآمد 
میوه های تولید داخل بود؛ اما با خشک شدن 
زاینده رود عمال بخــش بزرگی از امکان حیات 
برای درختان و باغ های کهنســال اصفهان از 

بین رفت.
 بر اســاس اعــالم مدیــر امــور باغبانی ســازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان، در مجموع محصوالت 
باغی استان 78 هزار و752 هکتار با تولید 552 هزارتن 
و ارزش ریالی 27 هزار و600 میلیارد ریال برآورد می 
شود. بر اساس اعالم ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، در بین محصوالت باغي اســتان تولید »گل 
محمدی« و »به« رتبه دوم کشور و تولید سیب درختی 
و انار رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. 
این آمار و ارقام در حالی تا سال گذشته اصفهان را جزو 
استان های تراز اول تولید کننده محصوالت کشاورزی 
در کشــور قرار می داد که با تشــدید بحران بی آبی و 
خشکی زاینده رود، امســال اغلب محصوالت و باغات 
اصفهان با افت محســوس تولیدات و فــرآورده های 
باغی روبه رو بوده اند و بر اساس اعالم مسئوالن جهاد 
کشاورزی استان اصفهان 50 درصد باغات استان در 

معرض خشکسالی قرار دارند.
روزگار ناخوش گردوی اصفهان

تولید گــردو در اصفهان به خصــوص در بخش های 
کوهپایه و شهرضا روزگاری رونق و سودآوری زیادی 
داشــت. تولید این محصول به دلیل امکان صادرات و 
نیز بارآوری مطلوب سال ها توانسته بود بار اقتصادی 
باغداران و اهالــی این مناطق را به دوش بکشــد؛ اما 
امسال تولید و برداشت این محصول با افتی 40درصدی 
روبه رو بوده اســت. این مســئله به گفته باغداران به 
دالیلی همچون پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، 
سرمازدگی، خشکســالی و آفت ها اتفاق افتاده است. 
رییس اداره باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، به ســطح باغات گردوی اصفهان اشاره کرد 
و گفت: 3 هــزار و 829 هکتار باغ گــردو در اصفهان 
وجود دارد که از این رقم 3هزار و 250 هکتار برداشت 
محصول صورت گرفته و حدود 579 هکتار در سنین 
کوچک تر قرار گرفته اند، یعنی هنوز نهال هستند و به 
بازدهی نرسیده اند. احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه 

در ســال جاری حدود 40 درصد نسبت به سال های 
گذشته کاهش برداشت داشته ایم، ادامه داد: پیش بینی 
می کنیم میزان محصولی که امسال از باغات گردوی 
اصفهان برداشت می شود حدود 3 هزار و 800 تن باشد. 
وی با اشاره به دالیل کاهش برداشت گردو اظهار داشت: 
از دالیل عمده کاهش برداشت، خشکسالی و کمبود آب 
بوده که بسیاری از باغات ما را تحت تاثیر قرار داده است. 

تولیدی که نصف شد
پسته از جمله اقالم کشــاورزی است که دارای ارزش 
افزوده باالیی برای تولیدکنندگان بوده اســت تولید 
ساالنه 200 هزار تن پسته در ایران منجر به آن شده که 
کشور ما در ردیف یکی از 5 کشور اصلی تولید کننده 
پسته قرار گیرد؛ به طوری که بیش از 80 کشور در دنیا 
خریدار پسته ایرانی هستند. اصفهان از جمله استان 
هایی است که دارای بیشــترین تولید پسته در کشور 
پس از کرمان و یزد است. این محصول در ده سال اخیر 
به خصوص پس از مطرح شدن بحث خشکسالی ها به 
عنوان کشت جایگزین در اســتان کشت شد. حاال اما 
کم شدن تولیدات دامن پســته را هم گرفته آن هم نه 
به دلیل نبود آب بلکه به علت گرم شدن بی موقع هوا و 
تغییرات جوی و در نهایت آنچه امسال نصیب باغداران 

پســته اصفهانی شــد چیزی در حــدود نصف تولید 
محصوالت در سال گذشته بود .

شاه میوه هایی که هر سال آب می رود
تولید برخی از نوبرانه ها و میوه های فصلی نیز امسال در 
اصفهان با کاهش روبه رو بوده است. موضوعی که با قرار 
گرفتن توزیع میوه در پیچ و خم دالل بازی عمال قیمت 
میوه هایی مانند گیالس و زردآلو با رقم های نجومی 
گره خورد. بر اســاس اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی 
استان، در تابستان امسال از هزار و 23هکتار باغ های 
گیالس استان اصفهان 330هکتار به باروری نرسید و 
در نهایت برداشت گیالس در اصفهان در مقایسه با سال 

قبل 10درصد کاهش یافت.
کاهش برداشت ها به سیب سمیرم هم رسید

سیب سمیرم یکی از مرغوب ترین و بهترین محصوالت 
تولید شده در اصفهان اســت؛ اما حتی این محصول 
کشت شــده در یکی از بهترین و پر آب ترین مناطق 
اصفهان نیز امسال نتوانسته از زخم ناسور خشکسالی 
رهایی یابد. در ماه های گذشــته مسئوالن کشاورزی 
شهرستان سمیرم نســبت به خشکی گسترده باغات 
این منطقه هشدارهایی داده اند. احمد تیموري، مدیر 
جهاد کشاورزي سمیرم در نشست شوراي اداري این 

شهرستان خبر از تنش شدید و احتمال خشکي 14هزار 
هکتار باغ سیب این شهرستان داد. 

خبري که توســط برخی دیگر از مسئوالن کشاورزی 
اســتان از جمله  رییس اتحادیه نظام صنف کارهاي 
کشاورزي سمیرم نیز تایید شد. بر این اساس دبیر خانه 
کشاورز سمیرم که خود از باغداران سیب درختي است 
گفت: بخش عمده اي از مشکالت کشاورزي سمیرم 
مربوط به کم آبي است که این مشکل در سال گذشته 
باعث قطع 2 تا سه هزار اصله درخت در این شهرستان 
شد. اخبار تاســف بار در زمینه از میان رفتن تدریجی 
باغات استان در حالی هر روز ابعاد تازه ای به خود می 
گیرد که در سایه نبود مدیریت درست آب و خشکسالی 
عمال کشــاورزی در اصفهان نابود شده و حاال نوبت به 
باغاتی رسیده که به عنوان ریه اصفهان و یکی از اصلی 
ترین منابع درآمدی و اشتغال استان مطرح هستند و 
تاسف آور اینکه به رغم تمام هشدارها نسبت به نبود 
آب، هنوز هم در برخی از مناطق آبیاری به روش های 
غرق آبی و هدررفت آب مشهود و بارز است؛ نکته ای 
که بیش از هر چیز نشان دهنده نارسایی در زمینه عدم 
مدیریت درست مصرف و فرهنگ سازی در این زمینه 

را نشان می دهد.

میانگین صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهای اروپایی با وجود هشدارهای آمریکا برای کاهش روابط تجاری با 
کشورمان، در نیمه نخست امسال نسبت به سل گذشته از لحاظ وزنی 112.9 درصد و از لحاظ ارزشی 26.33 درصد 
رشد داشت.ایتالیا، آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، فرانسه، انگلستان، یونان، لهستان، اتریش، اسلواکی، پرتغال، دانمارک، 
کرواسی، سوئیس و جمهوری چک 16 کشور اروپایی هستند که در فهرست یکصد کشور مقصد کاالهای صادراتی 
ایران قرار دارند ضمن آنکه ایاالت متحده آمریکا و مکزیک نیز در مدت یاد شــده از مقاصد اصلی صادرات کاالهای 
ایرانی بوده اند.مقایسه آمار صادرات نیمه نخست امسال و سال گذشته نشان می دهد، بیشترین رشد صادرات در بین 

کشورهای اروپایی مربوط به کرواسی است. 

رشد ۲۶ درصدی 
ارزش صادرات ایران 

به اروپا ات
در

صا

  عکس روز

رونمایی از المبورگینی دست ساز در تبریز

وزیر جهاد کشاورزی گفت : باتوجه به ظرفیت های 
خوبی که در کشــور وجود دارد، ضروری است که 
بذرهای هیبریدی برای توسعه گلخانه ها در داخل 
تولید شود.محمود حجتی روز شنبه در مراسم افتتاح 
شــهرک گلخانه ای خمینی شهر در غرب اصفهان 
افزود : در حال حاضر، بذر بیشــتر گیاهان گلخانه 
ای و بذر هیبرید ســبزی، صیفی ، قلم گل و گیاه از 
خارج وارد می شود در حالی که در برخی دانشگاه 
ها و مراکز تحقیقاتی از جمله دانشگاه آزاد اصفهان 

اقداماتی برای تولید این محصول صورت گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی گفت : اصفهان از نظر کشت 
گلخانه ای، وضعیت متوسطی در کشور دارد در حالی که ظرفیت این استان بسیار بیشتر از میزان فعلی 
است. حجتی افزود : اصفهان با کاهش منابع آب مواجه است، از طرفی ظرفیت نیروی انسانی و متخصص 
در این استان زیاد است و باید در زمینه توسعه گلخانه ای با توجه به ارزش افزوده، اشتغال، صرفه جویی 
و بهره وری باال ، تالش بیشتری انجام شود. وی همچنین بسته بندی، سورتینگ )درجه بندی و دسته 
بندی محصوالت( و پردازشگری را از عمده مشکالت تولیدات گلخانه ای دانست و گفت : باید به بحث 
لجستیک )مدیریت ( محصوالت گلخانه ای توجه ویژه ای شود. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه 
نارسایی ها و مشکالت بخش کشاورزی زیاد است، افزود: مشکالت بخش آب همیشه در تاریخ بوده است 
اما با وجود کم آبی ها و مشکالت، امسال یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته در کشور گندم تولید شد.

وزیر جهاد کشاورزی در اصفهان:

ظرفیت اصفهان در کشت گلخانه ای افزایش یابد 
المبورگینی دست ساز جوانان آذربایجانی در تبریز رونمایی شد. شیشه ها و چراغ عقب و 

جلو نمونه اصلی است ، برای  موتور و گیرباکس هم از موتور جنسیس استفاده شده است.

نمایشگاه های اصفهان توسط بخش خصوصی برگزار می شود
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان گفت: بر اساس رویکرد جدید این شرکت، از 
ابتدای سال 98 نمایشگاه های استان اصفهان توسط بخش خصوصی برگزار می شود.علی یارمحمدیان با بیان 
اینکه سیاست شرکت نمایشگاه ها در سال آینده واگذاری برگزاری نمایشگاه های استان به بخش خصوصی 
است، افزود: امیدواریم این تغییر رویکرد باعث توسعه اقتصادی و توسعه صنعت نمایشگاهی استان باشد.وی 
با اشاره به بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان گفت: این نمایشگاه در روزهای 21 تا 25 
آبان ماه امسال از ساعت 15 تا 22 در اصفهان برگزار می شود.یارمحمدیان افزود: با توجه به حضور شرکت های 
معتبر حوزه IT در بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللی اتوکام اصفهان، این نمایشگاه از جایگاه بسیار 

خوبی در کشور برخوردار است.

تمدید اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان
ممیزي استانداردهاي پنجگانه سیستم هاي مدیریتی کیفیت، ایمني و بهداشت شغلي، آموزش، رضایت مشتري و 
ISO10004 در ذوب آهن اصفهان توسط موسسه خارجي SGS انجام شد و با توجه به نمونه مشاهدات و مستندات 
بررسي شده، اعتبار گواهینامه ها و استانداردهاي مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید شد. منصور یزدي زاده، مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان  به بیان اقدامات انجام شده در زمینه هاي کیفیت ، ایمني، بهداشت شغلی، مسائل زیست 
محیطي، اقدامات آموزشي و روش هاي سنجش و کسب رضایتمندي مشتري پرداخت و گفت : ذوب آهن اصفهان 
فراتر از  اجرای الزامات استانداردهاي مورد بررسي واستقرار و تمدید آنها، همواره با نهایت سعي و تالش در جهت 
افزایش بهره وري توأم با رعایت ایمني، الزامات زیست محیطي ، رعایت حق مصرف کننده و حفظ کرامت انساني 

کارکنان گام برداشته است.

IBShop اولین مرکز سرمایه گذاری 
آنالین است که برای کلیه افراد راه حل 
های سرمایه گذاری متنوعی از طریق 
ایجاد امکان صدور و ابطال واحدهای 
صندوق های ســرمایه گذاری، خرید 
و فروش اوراق تامیــن مالی، خدمات 
مشــاوره ســرمایه گذاری، خدمات 
کارگزاری و سبدگردانی ارائه می کند. 
مهم ترین قابلیت این سامانه دسترسی 
به خدمات مالی و ســرمایه گذاری به 

صورت یکپارچه و بدون واسطه  است.

IBShop

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

زخم خشکسالی بر تن باغ های اصفهان
زنگ خطر برای باغداران به صدا درآمد؛
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رهایی از مرگ با معاینات منظم

پیشنهاد سردبیر:

سرطان سینه از جمله بیماری هایی است که در یک 
دهه اخیر رشــد زیادی در میان زنان ایرانی داشــته 
است. بر اساس آمارهای جهانی، این بیماری یکی از 
شایع ترین علل مرگ ناشی از سرطان در زنان جهان 
به شمار می رود. سرطان سینه به علت خاموش بودن و 
نداشتن عالیم درد و تورم معموال از سوی افراد با سهل 
انگاری نادیده گرفته می شود و همین عاملی شده تا 
این بیماری قربانیان زیادی بگیرد. بر اساس آمار از هر 
هزار اصفهانی 37 نفر دچار این بیماری هستند، حتی 
چند سال قبل اعالم شد که اصفهان رتبه اول ابتال به 
سرطان سینه در میان زنان کشور را داراست،موضوعی 
که با در دست نبودن آمار و اطالعات جدید نمی توان 
آن را تایید یا تکذیب کرد؛ اما آنچه مشهود است رشد 
و گسترش این بیماری در ســال های اخیر و البته در 
مقابله با آن گســترش اقدامات پیشگیری و درمانی 
خوبی است که در این زمینه در اصفهان راه اندازی و 
در حال خدمات دهی است. یکی از این  اقدامات خوب 

احداث کلینیک تخصصی ســرطان سینه در شهرک 
سالمت اصفهان است که بر اساس اعالم مسئوالن آن 
یکی از اصلی ترین خدمات ارائه شده در این کلینیک، 
مشاوره برای درمان و نیز پیشگیری از عود مجدد این 
بیماری است. از اصلی ترین راهکارها در بروز و ظهور 
این بیمــاری به معاینات دوره ای زنــان بازمی گردد 
مســئله ای که اغلب از ســوی افراد نادیــده گرفته 
می شود. این موضوع بیشــتر از آنکه بعدی اقتصادی 
و یا اجتماعی داشته باشد مربوط به فرهنگ سازی و 
نبود آگاهی است که اقدامات تبلیغی می تواند منجر 
به افزایش سطح سواد عموم زنان در مقابله با بیماری 
سرطان سینه شود. در همین راستا رییس اداره توسعه 
فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان اعالم کرده است 
که شناسایی زنان در معرض خطر سرطان با استقرار 
اکیپ های ســالمت در باغ های بانوان تحت پوشش 
شــهرداری به مدت یک ماه صورت می گیرد. فریناز 
توالئیان اظهار داشت: با توجه به اینکه ۹ مهرماه تا ۹ 
آبان ماه به عنوان سالمت بانوان نام گذاری شده است 
بنابراین طــی توافق اداره 

توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان با شهرک 
سالمت و همکاری یکی از کلینیک های مستقر در این 
شهرک اقدام به شناسایی زنان درمعرض خطر سرطان 
ســینه در اصفهان می کنیم.وی گفــت: اکیپ های 
سالمت در روزهای دوشنبه و ســه شنبه در باغ های 
بانوان که بیشــترین مراجعه بانوان را دارد و تورهای 
تفریحی در آن برگزار می شود، مســتقر می شوند و 
بانوان را با بیماری  ســرطان ســینه آشنا، تست های 
بِرست، چگونگی خود مراقبتی و معاینه های اولیه را 
آموزش می دهند.رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت 
شهرداری اصفهان گفت: پکیج کاملی از درمان بیماری 
های مربوط سینه بانوان از جمله معاینه، تست برست 
و آگاه سازی بانوان نسبت به این بیماری ها وجود دارد 
و می توانند اقدامات ثانویه پس از درمان را با داشتن 
امکانات کامل انجام دهد.وی بیان داشت: چنانچه در 
معاینه های اولیه، بانوان به وجود عالیمی در ســینه 
مشکوک شدند، کلینیک شهرک سالمت آماده انجام 

درمان برای بیماران خواهد بود.

رهایی از مرگ با معاینات منظم
برنامه غربالگری تشخیصی سرطان سینه در اصفهان اجرا می شود؛

مزایده
7/403 شماره: 951149 اجرا اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در 
پرونده کالسه 951149 له آقای مجید قاســمی علیه آقای محمد رضا فاتحی به خواسته 
مطالبه در نظر دارد اموال محکوم علیه شامل 1- یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا 
نقره ای متالیک مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 43-137ن51 که با توجه به نظریه 
کارشناسی و توقیف نزدیک 2 ســال در پارکینگ باطری خودرو فرسوده ، رنگ خودرو از 
حالت استاندارد خارج شده ،سپر جلو از خودرو جدا شده و وضعیت تودوزی در حد مطلوب 
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 65/000/000 ریال ارزیابی نموده 2- نیم دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 84/858 که بصورت یک باب منزل مسکونی یک ونیم 
طبقه )نیم طبقه زیر زمین و همکف( به مساحت حدود 150 متر مربع و زیر بنای 150 متر 
مربع با قدمت ساخت باالی 20 سال که اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربر در اطراف و 
ستون فلزی در وسط و سقف طاق ضربی می باشد طبقه زیر زمین بصورت انباری با زیر 
بنای حدود 25 متر مربع و طبقه همکف بصورت یک واحد مسکونی با زیر بنای حدود 125 
متر مربع می باشد  .ساختمان مذکور دارای انشعابات آب،برق، گاز،می باشد که کارشناسی 
رسمی دادگستری نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی فوق را 62/500/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش می رســاند لذا جلســه مزایده در تاریخ شنبه 
1397/8/19 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شــهر برگزار می گردد،طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده جهت بازدید خودرو به 
نشانی پارکینک نصر واقع در خیابان نبوی منش و جهت بازدید ملک به نشانی خمینی شهر 
-خیابان 17 شهریور – فتح آباد -کوچه عاشورا – بن بست جعفر طیار- انتهای بن بست 
به کد پستی 8416666714 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند . خریدار کسی 
است که باالتریت قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ظبط 
خواهد شد شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
م الف: 265093 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ) 376 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/404 شماره: 759/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/09/7 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی سعیدی ، نام پدر: مرتضی 
، نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری جوی گاردر غربی ک شــماره 40 منزل شخصی ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سید جعفر موسوی ،نام پدر: علی اصغر ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابتدو فقره چک به شماره 639256مورخ 
96/10/15 و 639285 مورخ 96/9/15 به انضمام کلیه خسارات دادرسی تاخیر تادیه از سر 
رسید چک ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و و عدم برگشت چک  ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی 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: 265416 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر ) 219 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/405 شماره: 5260/97 حل 9 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی درچه -خیابان سجاد، وقت رسیدگی:ساعت 16:30 بعد ظهر  مورخه 
1397/08/30 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: آذر شیربان ، نام پدر: کریم ، 
نشانی: درچه -فلکه امام خ تواب صفوی – طبقه فوقانی، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: محمود بابائی بند آرتی، خواسته و بهای آن: تقاضای الزام خوانده به حضور در 
دفتر خانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 314/23 ه 49 به 

انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 31/000/000 ریال  دالیل خواهان: کپی قولنامه، 
کپی سایر مدارک خودرو کپی بینامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق 
نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف: 266638 رئیس شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

) 201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/406 شماره: 851/97 حل 8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 5 عصر روز چهارشنبه مورخه 
1397/08/30 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: احمد رضا کبیری ، نام پدر: 
محمد علی  ، نشــانی: خمینی شــهر بلوار الغدیر جاده نجف آباد جنب کاشی اصفهان  ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عباس صرامی فروشانی ،نام پدر: رمضانعلی  ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک و و گواهی عدم پرداخت  ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
 گردد.  م الف: 266381 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

) 200 کلمه، 2 کادر(
نظریه رد درخواست افراز پالک 110/49

7/407 شــماره: 970720671779264 نظر به اینکه اقایان و خانم ها 1- محمد رضا 2 
احمد رضا 3 رباب4- مهری نام خانوادگی همگی صادقی فرزندان قدمعلی درخواست افراز 
سهم مالکیتشان از ششدانگ پالک 110/49 واقع در خمینی شهر  بخش 14 ثبت  اصفهان 
اصفهان را به طرفیت اقای علیرضا صادقی و خانم طاهری صادقی و احترام صادقی فرزندان 
قدمعلی و حاجی ابو طالب صادقی فرزند رجبعلی که فوت و ورثه اش ماه سلطان  رضایی 
معرفی شده است و مالک یک دهم ثمنیه اعیانی از ششدانگ خانم زینب مفیدی خوزانی و 
مالک ثمنیه اعیانی ششدانگ مرحوم خاور سلطان صادقی که فوت و وراث انان نامبردگان 
باال و 1- عبد الکریم2- عبد الرحیم 3 عبد ارحمــن 4 معصومه 5 منور6 همدم 7 مریم 8 
شهربانو نام خانوادگی همگی مفیدی خوزانی 9 رقیه شیروی خوزانی معرفی شده اند بعنوان 
خوانده گان را به این اداره تســلیم نموده و نماینده ثبت گواهی کرده عملیات ثبتی خاتمه 
یافته و سابقه ای از صدور و سند مالکیت معارض نداشته و نقشه بردار اداره نقشه افرازی را 
ترسیم و طی شماره 970720671741607-  97/6/1 به شهرداری منطقه یک خمینی 
شهر  فرستاده و شهرداری هم طی نامه  شماره  97/1/5647 - 1397/6/3 افراز ملک را به 
دلیل  مغایرت با ظوابط شهرسازی امکان  پذیر ندانسته سپس چون خواهان ها نامبردگان 
صدر الذکر طی مشروحه شماره 970720671723828  1397/7/2 اعالم نموده که  از 
ادرس و محل سکونت خانم  ماه ســلطان رضایی فرزند حاجی ابو طالب احد از خواندگان 
اطالعی ندارد  و اظهار نموده به دلیل عدم  دسترســی به خوانده مذکور بدینوسیله مراتب  
صدور رای عدم افراز پالک  فوق الذکر طبق ماده 73 قانون ایین دادرســی مدنی در یک 
نوبت در روزنامه های کثیر النتشار سراسری به هزینه خواهان اگهی تا چنانچه نامبرده یا 
سایر مالکین و یا اشخاص ذینفع به رای صادره مذکور اعتراضی دارند  وفق ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشــاعی ظرف ده روز اعتراض خور را کتبا به دادگستری خمینی 
شهر تسلیم نمایند. م الف: 266476 نبی اله یزدانی رییس ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر) 324 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633606757 ابالغنامــه:  شــماره   7 /408

9509983633600712 ، شماره بایگانی شعبه: 950725 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/18 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید مهدی چاوشی ، خواهان 
آقای علی خضعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ســید مهدی چاوشی به خواسته 
اعسار از هزینه دادرســی مرحله تجدید نظر مطرح که به این شــعبه ارجاع  و به شماره 
پرونده کالسه 9509983633600712 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 11:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :267058  محمود زمانیان نجف 
 آبادی منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

) 169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/398 شماره دادنامه: 9709970351000710 شماره پرونده: 9709980351000151 
شماره بایگانی شعبه: 970154 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای رضا عابدی زاده 
حسین آبادی فرزند محمد تقی به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان آمادگاه مجتمع 
گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336، خواندگان: 1- خانم خدیجه محبی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان شهر فوالدشهر محله E3 ساختمان غزل طبقه 2 
واحد 2، 2-  آقای عزت ا... قدیری فرزند علی 3- خانم اکرم محبی کردسفلی فرزند حسن 
همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 
چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای رضا عابدی 
زاده حسین آبادی به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خانم ها اکرم و خدیجه محبی 
فرزند حسن و آقای عزت اله قدیری فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 207/050/398 
ریال بابت وجه چک به شــماره 9501/877676 مورخ 96/12/7 به انضمام خســارات 
دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادر شده از بانک محال علیه، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی 
اخطاریه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض 
ارائه باید کا رسازی شود، دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد 198، 502، 515، 
519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 207/050/398 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 
9/028/764 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6/169/209 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها لغایت اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
حکم صادر شــده غیابی، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 255778 شــعبه 10دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 333 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

7/374 شماره دادنامه: 9709976793801160 شماره پرونده: 9709986793800390 
شماره بایگاني شعبه: 970391  خواهان: آقاي عبدالمجید باقري فرزند مالنوراله به نشاني 
استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان حکیم نظامي کوچه 42 پالک 8 واحد 4، خوانده: 
آقاي سامان سلیمي فرزند احمد به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه بابت ...، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي شورا ختم رسیدگي را اعالم و 
به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شوراي حل اختالف: در خصوص 
دعوي آقاي عبدالمجید باقري فرزند مالنوراله به طرفیت آقاي سامان سلیمي فرزند احمد 
به خواسته مطالبه مبلغ 43/500/000 ریال وجه چک به شماره 377000 مورخ 97/2/7 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانوني، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نداشــته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 43/500/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهي به مبلغ 
120/000 ریال و 663/750 ریال بابت هزینه دادرســي و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 97/2/7 تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي 
نماید. راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه 
مي باشد و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهي در محاکم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:255554 شعبه 8 حقوقي مجتمع شماره دو 

شوراي حل اختالف اصفهان  )308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/399 شماره دادنامه: 9709970350900294 شماره پرونده: 9409980350900542 
شماره بایگانی شعبه: 940596 خواهان: آقای احسان بهامین فرزند نجف با وکالت آقای 
علی بهنام فرزند یاری جان به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان نیکبخت طبقه 
5 واحد 211، خواندگان: 1- آقای حســن صیادی هنرور فرزند غالمرضا به نشانی استان 
اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر بلوک 3 بلوار مدرس مجتمع فردوس ط 2، 2- آقای 
حسن معروف به امیر حسن رهنما با وکالت آقای محمد رهنما فالورجانی فرزند صادق به 
نشانی هرند خیابان امام خمینی مقابل اداره تامین اجتماعی جنب دفتر اسناد رسمی شماره 
259 دفتر وکالت، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص واخواهی حسن رهنما 
فالورجانی فرزند رضا بطرفیت خوانده احســان بهامین فرزند نجف نســبت به دادنامه 
معترض عنه به شماره 9509970350900364 مورخ 95/3/3 در کالسه 940596 ح 9 
با این شرح که واخواه با استناد به صورت جلسه مورخ 1393/12/20 که مورد ایراد و انکار 
و اعتراض واخوانده قرار نگرفته و در واقع نوعی تسویه حساب می باشد و در آن آمده است 
باید پس از انتقال ســند خودروی مورد نظرتان، کلیه مدارک مسترد گردد. لذا هر چند که 
شهادت شهود از جمله کاتب سند خود مزبور، اطالعات دقیق تر و کامل تری در خصوص 
سند مزبور ارائه ننمودند لیکن مفاد سند گویای این است که طرفین در خصوص روابط مالی 
خودشان اقدام به تسویه حساب نموده اند و از سوی دیگر اوال واخوانده ادعای اینکه چک 
ها مربوط به معامله و یا امر دیگری می باشد اقامه و ابراز ننموده است ثانیا تاریخ چک ها 
مربوط به قبل از توافق نامه است و به هر حال اطالق مفهوم و منطوق عبارات سند مزبور، 
شامل چک های موضوع خواسته که از قبل در اختیار خواهان بوده است نیز می گردد لذا 
واخواهی را ثابت تشخیص مستندا به مواد 1324 و 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه 
معترض عنه حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت 
 بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. 
م الف: 255793 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ) 367 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

7/375 شماره ابالغنامه: 9710106793704404 شماره پرونده: 9709986793700826 
شماره بایگاني شعبه: 970831  آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست وضمائم به آقاي 
امید سپهري فرزند محمد حســن، خواهان آقاي صالح فرحاني اصل نژاد دادخواستي به 
طرفیت خوانده آقاي امید سپهري به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهداي مدافع حرم شوراي حل 
اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793700826 شعبه 7 حقوقي شوراي 
حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/08/26 ساعت 9/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف: 262626 شعبه 7 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهداي مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 

سمانه سعادت

قبل از ورزش، این خوراکی ها را نخورید

همیشه خوراکی های بعد از ورزش مهم نیست، 
بلکه مهم اســت کــه قبــل از ورزش کردن هم 
چه چیزی می خوریــد! این که قبــل از ورزش 

چه غذایی مصرف کنیم مســئله مهمی اســت. 
بدن قبــل از ورزش نیــاز به دریافت ســوخت 
کافی دارد. 5 مــاده غذایی که بهتر اســت قبل 

از ورزش مصرف نشــوند،در این مطلب به  شما 
 معرفی خواهند شــد تا با آنها بیشتر آشنا شوید.

 با ما همراه باشید:

شیرینی
قبل از ورزش، شیرینی و کیک های شــیرین مصرف نکنید . این مواد غذایی حاوی شکر سفید و آرد هستند که 
باعث افزایش انسولین می شود و بعد از مدتی قند خون افت می کند. خوردن شیرینی قبل از ورزش باعث ایجاد 

خستگی می شود.

کلم پیچ
سبزیجاتی همچون کلم پیچ نیاز دارند که دستگاه 
گوارش بیشــتر کار کند و در زمان ورزش ممکن 
است که بدن نتواند فعالیت شدید گوارشی انجام 
دهد. خوردن غذاهایی که ســنگین هســتند و یا 

باعث نفخ می شــوند قبل از ورزش مناسب نیستند؛ 
بنابراین بهتر است که از خوردن ســبزیجات خانواده  کلم خودداری 

کنید.

شیر
شیر باعث نفخ می شود، بنابراین بهتر است 

شیر یا لبنیاتی که از شیر تولید می شوند را 
قبل از ورزش مصرف نکنیم. برخی از افراد 
نمی توانند الکتوز دریافــت کنند و مصرف 
الکتوز باعث نفخ و اسهال برای آنها می شود.

نوشابه
کافئین برای ورزش خوب است؛ اما کافئین موجود در نوشابه این طور 

نیست. خوردن نوشیدنی های گازدار باعث می شود که معده پر و ورزش 
کردن سخت تر شود. بدین شکل ممکن است در زمان ورزش احساس 

خستگی کنیم.

آب میوه
خوردن آب میوه که فروکتوز دارد، باعث 
می شــود قند خون به طور ناگهانی باال 
برود. مصرف آب میوه قبل از ورزش باعث 

نفخ و اسهال خواهدشد.

کارشناسان به افرادی که برای درمان بیماری ها یا حتی 
برای تقویت بدن شان از دارو و مکمل های تقویتی 

استفاده می کنند، هشــدار می دهند در زمان 
مصرف دارو از میوه گریپ فروت اســتفاده 

نکنند.بررسی ها نشــان می دهند، گریپ 
فروت می تواند ســبب دگرگون شــدن 
میــزان جــذب دارو های شــیمیایی در 
روده انسان شود و به طور مثال اثر آنها را 
کاهش یا افزایش دهد.کارشناسان به ویژه 

توصیه می کنند افــراد چنانچه از دارو های 
ضد ســرطان، دارو های قلــب، کنترل چربی 

وفشارخون باال، درمان آریتمی قلب، دارو های ضد 
حساسیت و برطرف کننده اســترس استفاده می کنند 

برای انتخاب نوشیدنی همراه با دارو با متخصص مشاوره انجام 
دهند.گریپ فــروت دارای ترکیبی به نــام فورانوکومار 
است که از فعالیت آنزیم حیاتی CYP3A۴ در روده 
کوچک جلوگیری می کند و به این ترتیب می تواند 
نیمــی از اثردرمانی دارو را از بیــن ببرد.برخی 
دیگر از مرکبات نیز اثری مشــابه گریپ فروت 
بر دارو ها دارنــد و درزمان مصرف دارو نباید از 
آنها اســتفاده کرد.به ویژه افراد مبتال به آلرژی 
که دارو های ضد حساسیت، چون فکسوفنادین 
مصرف می کنند نباید همزمان از آب گریپ فروت 
استفاده کنند زیرا گریپ فروت می تواند میزان جذب 
فکسوفنادین را کاهش دهد و فرد درمعرض خطر تشدید 

حمله آلرژی قرار بگیرد

هرگز این میوه خوش طعم 
پاییزی را با دارو نخورید
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کودک آزاری در اصفهان  باز هم قربانی گرفت

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 کودک آزاری در اصفهان
 باز هم قربانی گرفت

بخشدار جرقویه اظهار کرد: کودکی با جراحات 
زیاد به بیمارستان نیک آباد آورده شده بود که 
به علت شدت جراحات وارده فوت کرد. به گفته 
وی، خاله کودک، کودک را به خاطر شــیطنت 
مورد ضرب و شــتم شــدید قرار داده و سپس 
کودک را به دلیل وخامت حال به بیمارســتان 
نیک آباد منتقل کرده است و متاسفانه به دلیل 
 حال بد کودک بعد از انتقال به اتاق احیا کودک 

فوت می کند.
حسن جعفری هرندی اظهار کرد: پدر و مادر این 
کودک اهل استان فارس هستند و پدر متواری 
و مادر در زندان است، مسئوالن ذی ربط بعد از 
به زندان رفتن مادر قصد داشــتند کودک را به 
بهزیستی تحویل دهند؛ اما با عدم رضایت مادر 
به این امر و بنا به خواسته وی کودک به خاله اش 
تحویل شده بود.بخشدار جرقویه سفلی تصریح 
کرد: خاله این کودک ساکن محمد آباد جرقویه 
بوده که به مواد مخدر صنعتی معتاد بوده است.

جعفری عنوان کرد: این فرد بعد از انتقال کودک 
به بیمارستان مدعی شده کودک در تصادف با 
خودرو آسیب دیده است و بالفاصله بعد از فوت 
کودک  از بیمارســتان فرار می کند که با اطالع 
نیروی انتظامی توسط بیمارستان قبل از خروج 
او از شهر دستگیر می شــود و اکنون پرونده در 
دست بررسی است و این فرد در بازداشت موقت 

قرار دارد.

 مرگ ۲ جوان به خاطر گاز 
گرفتگی در سمیرم اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفــت : 2 جوان بر اثر استنشــاق گاز 
منوکسید کربن در شهرســتان سمیرم جان 
باختند.غفور راستین افزود: این حادثه داخل 
چادر یکی از باغ های ســیب روستای بازارگاه 
 پادنا از توابع این شهرســتان اتفــاق افتاد که

 پیک نیک در آن روشن بود.منوکسید کرین، 
گازی اســت که بر اثر ســوختن ناقص کربن 
به وجود می آید، این گاز بســیار ســمی است 
اما رنگ و بوی خاصی نــدارد، به همین دلیل 
 ایــن گاز قاتل نامرئــی نیز نامیده می شــود،

 میل ترکیبی ایــن گاز بــا هموگلوبین خون 
 حــدود 300 برابــر بیشــتر از میــل ترکیب

  گاز اکسیژن است. 

رییس کمیته بازی و ورزش استان:
استانداردسازی بازی کودکان 

اصفهان در دستور کار است
رییس کمیته بازی و ورزش استان اصفهان گفت: 
استانداردسازی بازی کودکان در مراکز وابسته به 
آموزش و پرورش و بهزیســتی استان اصفهان در 

دستور کار قرار دارد.
مریم شاهزیدی  گفت: برای این امر خانه کودک و 
هیئت ورزش های همگانی استان  اصفهان آمادگی 
خود را اعالم کرده اند. وی با بیــان  اینکه ترویج 
بازی های نوین کودکان نیز در دستور کار کمیته 
بازی  و ورزش استان اصفهان قرار دارد، ادامه داد: 
متاسفانه اکنون بیشترین زمان کودکان در فضای 
مجازی صرف می شود، تالش بر این است تا بچه ها 
بازی ها را لمس کنند و با چابکی و تحرک هایی که 
دارند لذت از بازی برایشان اتفاق بیفتد و بتوانند 

همین کار را در خانه هم انجام دهند.

با حضور نماینده سازمان ملل؛
 همایش شهر دوستدار سالمند 

در اصفهان برگزار شد
همایش شهر دوستدار سالمند با حضور نماینده 
صندوق جمعیت ســازمان ملل و معاون شورای 
سالمندان بهزیستی کشور با هدف ارائه راهکارهای 
 ایجــاد شــهر دوســتدار ســالمند در اصفهان 

برگزار شد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: کار 
برای ســالمندان کار برای آینده هــر یک از افراد 
جامعه اســت، بنابراین همه باید در فرآیند فراهم 
آوردن محیط دوستدار ســالمند مشارکت کنند 
تا شــهر زیبای خدا برای همه، زیبا باشد. مرضیه 
فرشاد  با ابراز خرسندی از نام گذاری پارکی به نام 
 سالمندان در بستر زاینده رود گفت: فراهم آوردن

 بســتری مناســب در شــهر و مناسب ســازی 
 محیــط شــهری نشــان از تکریم ســالمندان 
دارد.وی خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان با 
تعامل سازنده با سازمان های بین المللی به دنبال 
الحاق اصفهان به شــبکه بین المللی شــهرهای 

دوستدار سالمند است.

بیماری سالک از جمله معضالتی است که به 
رغم درمان های گسترده و همگانی که تا کنون 
برای آن در سراســر کشور صورت گرفته اما 
همچنان قربانی می گیرد و هنوز هم در برخی 
از شهرستان های اســتان اصفهان کودکان 
قربانیان اصلی این بیماری هستند و زخم این 
بیماری همچنان بر تن ساکنان مناطق شرقی 

اصفهان دیده می شود.
»سالک« بیماری پوستی اســت که بر اثر گزیدن 
جنس ماده نوعی پشــه خاکی به انســان منتقل 
می شود و در صورت درمان نکردن به موقع، اثر آن در 
ظاهر فرد تا مدت ها و حتی تا همیشه باقی می ماند. 
بر اســاس آمار، شــرق اصفهان هم اکنون یکی از 
مناطقی است که با بیماری سالک دست و پنجه نرم 
می کند و به رغم اجرای برنامه های وزارت بهداشت 
 در این مدت نتوانسته به ریشــه کنی این بیماری 
منجر شود. در اردیبهشــت ماه امسال بود که مدیر 
مرکز بهداشت شــماره دو شهرســتان اصفهان از 
اجرای چهار مرحلــه از طرح مبارزه با ســالک تا 
شــهریور امســال خبر داد، موضوعی که اگر چه 
اجرایی شــد، اما نتیجه آن شامل ریشه کنی کامل 
این بیماری نشد و همچنان آمار سالک در برخی از 
شهرستان های استان نگران کننده است و بر اساس 
آنچه حسین بهزادفر، بخشدار جرقویه علیا عنوان 
کرده اســت تا کنون چیزی در حدود دوهزار مورد 

بیمار سالک در اصفهان شناسایی شده اند.
جای خالی اطالع رسانی در مورد سالک

یکی از اصلی تریــن چالش هــا در زمینه بیماری 
سالک، عدم اطالع رسانی و ناآگاهی افراد در مواجه 
به این بیماری اســت. در همین زمینه رمضان پور، 
کارشناس بیماری های مشترک بین انسان و حیوان 
و مســئول بیماری ســالک مرکز بهداشت استان 
اصفهان در خصوص این بیمــاری و عدم اطالع از 
روندهای درمان آن می گوید: دراستان اصفهان نوع 
غالب بیماری سالک مرطوب، روستایی و یا وحشی 
 اســت که از نوع موش جونده صحرایی یا خرمایی

 است. 
روش انتقال بیماری به این صورت اســت که پشه 
ناقل انگل را از طریق النه مــوش دریافت کرده  و 
در ابتدای غروب آفتاب تا طلوع صبح به افرادی که 
در جریان مسیر پشه قرار دارند، به صورت تصادفی 
منتقل می کند. رمضان پور معتقد است: متاسفانه 

مبتالیان آگاهی های الزم 
را در مورد ایــن بیماری 
ندارند و بعد از مدت 2 یا 3 
ماه از زمان ابتال به بیماری 
به مراکز بهداشتی مراجعه 
می کنند  که در این زمان 
زخم ایجاد شــده بزرگ 
شده اســت. به گفته وی، 

اگر چه آموزش هایی در زمینه مقابله و هوشــیاری 
نسبت به جای گزیدگی ها در مناطق مستعد سالک 
در شرق اصفهان داده شده؛ اما این اطالع رسانی ها 
کم و ناقص است. یکی از اصلی ترین مواردی که به 
ارتقای آگاهی افراد در ایــن زمینه کمک می کند 
برنامه های صدا و سیماســت که البته کم کاری در 
این زمینه مشهود است. در همین زمینه رحمت اله 
ترابی، بخشدار جلگه به عنوان یکی از مناطقی که 
این بیماری در آن زیاد دیده شده معتقد است: نکته 
مهم و حائز اهمیت  این اســت  که خود مردم باید 
رعایت کنند و خود مراقبتی داشته باشند. بخشدار 
جلگه با اشاره به نقش خود مراقبتی مردم، تصریح 
کرد: اگرچه  اقداماتی برای اطالع رسانی  و همایشی 

بــرای شــوراها و دیگــر 
مســئوالن و مردم انجام 
شــده ولی بهتر است که 
صدا و سیما به این قضیه 
ورود کرده و از اتفاقاتی که 
برای افراد رخ داده  مستند 

سازی کند.
ســالک بیماری    

سخت و دشوار است
 کیانوش جهان پور، مدیر روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان در زمینــه اقدامات انجام 
گرفته در زمینه مبارزه با بیماری سالک در اصفهان 
می گوید: بیماری سالک بیماری بومی خود استان 
اصفهان اســت و در مناطقــی مانند اردســتان و 

بخش هایی از شهرستان اصفهان وجود دارد.
 وی با اشــاره به اقداماتی که برای کاهش آمار ابتال 
به بیماری سالک انجام شده اســت، عنوان کرد: با 
اقداماتی کــه انجام گرفته هر چنــد میزان ابتال به 
این بیماری کاهش یافته؛ اما همچنان این بیماری 

وجود دارد.
 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

با اشاره به تجهیز مراکز به آمپول و دارو برای درمان 
این بیمــاری، تصریح کرد: بحث النــه کوبی برای 
جوندگان در چند شهرســتان انجام شده و  مبارزه 
با ایــن بیماری زمان بــر اســت  و مهم ترین اقدام 
این اســت که بتوانیــم این بیماری را  ریشــه کن 
کنیم؛ سالک یک بیماری سخت و دشوار است که 
سال هاست با آن مبارزه می شود ولی همچنان وجود 
دارد. جهان پور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 
النه کوبی، دفع حشــرات و ایجاد آموزش های الزم 
می گوید: جوندگان مانند موش که در مناطق بیابانی 
و کویری نیز هستند و نوعی از سالک که سگ های 
ولگرد عامل آن هستند و پشه هایی که وجود دارند 
و گزش ایجاد می کنند، این بیماری را در بخش های 

کوهپایه و جلگه نیز ایجاد کرده است.
 با توجه به رویکرد مهم پیشــگیری بهتر از درمان 
است به نظرمی رســد آگاهی رسانی و شناخت هر 
چه بیشتر این بیماری به مردم در کنار عزم و تعامل  
جدی و فراگیر در ابعادی به وسعت شرق اصفهان راه 
را برای ریشه کنی هر چه سریع تر این بیماری هموار 
خواهد کرد که امید است خیلی زود شرق اصفهانی 

بدون سالک را شاهد باشیم.

بیماری خاموشی به نام سالک
  نیش هایی که در اصفهان همچنان قربانی می گیرد ؛ 

بیماری سالک بیماری بومی خود 
استان اصفهان است و در مناطقی 

مانند اردستان و بخش هایی از 
شهرستان اصفهان وجود دارد

پریسا سعادت

مزایده اموال منقول
7/424  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 960625 ج/3 له آقای غالمرضا باباجانی علیه آقای شهرام اشرفیان مبنی 
بر مطالبه مبلغ 657/049/758 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی که در اجرای تبصره ماده 34 ق اجرای احکام مدنی خانم ناهید نعمان مال منقول 
را جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده اســت که در تاریخ 97/8/19 ساعت 
12 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، خیابان پرتو، پارکینگ ماشین آالت سنگین مراجعه 
و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: یک دســتگاه جراثقال 20 تنی REBOA سه تلسکوپ 2 کشویی 
بدون جیب با طول 32 متر در مجموع تک وینچ با سیم و غالب مربوطه با جک پایه ثمبه 
ای و چهار چرخ گریدری 24-14 شماره سریال سوسینگ A73 - 7964تیپ جراثقالهای 
کاتو فاقد پالک سال ساخت و سازنده و سریال حدود سال ساخت 1980 میالدی متوقف 
و غیر قابل تست استاتیک قسمت ها و با وضعیت خیلی بد ظاهری و قطع بودن تمام سیم 
کشی از جعبه باطری تا چراغها و نمایشگرها و PTO با موتور دیتروید دیزل )جی ام( 200 
اســب آمریکایی و تکمیل بودن مکانیزم های محرک و متحرک شامل پمپ هیدرولیک 
و هیدروموتورها و شــیلینگ ها و اتصاالت و جک ها و تجهیزات اکسل و چرخ و محور و 
تراسمیسشن و غیره با توجه به شــرایط موجود به مبلغ 755/000/000 ریال )هفتصد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال( در محل مذکور ارزیابــی گردید. م الف: 262973  اجرای 

احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان ) 369 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/393  اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 970256 ج/2 له خانم معصومه سلطانی با وکالت خانم 
مژگان مقصودی و آقای رضا نظر علیان مبنی بر فروش پالک ثبتی 14029 فرعی از 68 
اصلی بخش 14 اصفهان در تاریخ 97/8/14 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکی با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه 
خوانده می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یک ماه پرداخت و اال 
ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک دستگاه 
آپارتمان مســکونی با پالک ثبتی 68/14029 بخش 4 ثبت اصفهان به خواسته خواهان 
خانم معصومه سلطانی با وکالت خانم مژگان مقصودی اینجانب کارشناس منتخب پس از 
اطالع از موضوع کارشناسی ضمن حضور در دفتر آن شعبه محترم و مطالعه پرونده کالسه 
فوق از محل مورد نظر واقع در ملک شهر، خیابان مطهری، خیابان نقش جهان، مجتمع 
مسکونی نقش جهان، فاز 2، بلوک B، طبقه سوم، واحد B 9، بازدید نموده و پس از معاینه 
و بررسی های الزم نتیجه به شــرح ذیل تقدیم حضور می گردد. مجتمع مسکونی مزبور 
احداثی در سه طبقه روی پیلوت با اسکلت مبتنی بر سقف تیرچه بلوک و با نمای تلفیقی 
آجر و سنگ بوده و واحد مورد معروض در طبقه سوم واحد شمالی ) B 9( واقع شده است. 
مجتمع مزبور فاقد آسانسور می باشد. بر اســاس مفاد هر سند مالکیت تک برگی شماره 
چاپی 493932 ابرازی ششدانگ آپارتمان مسکونی با پالک ثبتی 68/14029 به مساحت 

92/16 متر مربع می باشد که دارای تراس مسقف به مساحت 457 متر مربع که مساحت 
آن جزو زیربنا می باشد گردیده است. همچنین دارای انباری به مساحت 4/87 مترمربع به 
انضمام پارکینگ به مساحت 12/50 مترمربع می باشد. در زمان مباشرت به امر کارشناسی 
از محل مورد نظر مالحظه گردید که کف سرامیک، بدنه دیوارهای داخلی رنگ آمیزی، 
کف آشپزخانه سرامیک بدنه کاشی با کابینت MDF  دربهای داخلی چوبی و پنجره های 
فلزی سرویس بهداشتی حمام و توالت سرامیک و بدنه کاشی می باشد. سیستم گرمایشی 
واحد بخاری و سیستم سرمایشی آن کولر بوده و همچنین دارای انشعابات آب و برق و گاز 
می باشد. جمیع صفات موثر در تصفیه ارزیابی و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا بدینوسیله 
جهت نامه کارشناسی ششدانگ آپارتمان مزبور وصف فعلی جمعا مبلغ )1/560/000/000 
ریال( برآورد می گردد و بر این اساس قیمت یکدانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی فوق 
جمعا مبلغ )260/000/000 ( ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. مطابق اســتعالم انجام 
شده آقای رضا نظر علیانی 5 دانگ و معصومه سلطانی مالک یک دانگ مشاع بدوی و وفق 
ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات 
اجرایی به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد.  م الف: 248165  اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان ) 575 کلمه، 6 کادر(
اجراییه

7/353 شماره اجراییه:9710426794400277  شماره پرونده:9609986794401597 
شــماره بایگانی شــعبه:961600 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794400256 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976794400393 محکوم 
علیه سعید امیری فرزند تویج محکوم اســت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 24-955 ب 57 و پرداخت مبلغ ششصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له مجتبی فردوسی پور فرزند علی 
به نشانی اصفهان فلکه ارتش جنب بانک سپه کلیدسازی ابتکار و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا در حق اجرای احکام )ضمنا نسبت به ســید محمد باقر قریشی فرزند سید مرتضی 
به نشانی اصفهان خ جی ایستگاه سنگ تراشــی ک ش زارع پ 33 قرار رد دعوی صادر 
گردیده است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
 255851 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 427 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

9610426795500005  شــماره  67 شــماره اجراییــه: 7 شــماره: 96/ /395
پرونده:9509986795500516 شــماره بایگانی شــعبه:950516 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 9610096795500295 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976795500312 محکوم علیه محمد عابدی درچه  فرزند حسن به نشانی مجهول 

المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیست و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
6/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 1394/04/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان اصغر زراعت کار دهنوی 
فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان خ امام خمینی دهنو ک فتح المبین اکسپند رایانه و 
پرداخت نیم عشر اجرائی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 255854 شعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( ) 408 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

7/396 شماره اجراییه:9710426793900316  شماره پرونده:9609986793901702 
شــماره بایگانی شــعبه:961715 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793900319 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976793900408 محکوم 
علیه محمد نادیان فرزند حسنعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و چهارصد و نود و یک ریال بابت اصل 
خواسته و سه میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و ششصد و ده ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت ) 96/12/23( لغایــت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له سید فضل اله رضوی فرزند سید امراله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
جابر انصاری کوچه پور مرادی کوچه توحید پــالک 11 با وکالت مریم جهانبخش فرزند 
علی به نشانی اصفهان چهارباغ باال خ نیک بخت جنب کوچه خدابنده پالک 34 ط همکف 
زنگ 3 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 255861 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( 

) 471 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

7/410 شماره اجراییه:9710426794100433  شماره پرونده:9609986794101749 
شــماره بایگانی شــعبه:961752 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794100406 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794100776 محکوم علیه 
جالل پهلوان زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و مبلغ 1/500/000 
ریال بابت هزینه خواب خودرو در حق خواهان مرتضی اســکندری فرزند ببراز به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان بلوار کشــاورز خیابان کشاورزی کوچه مسجد بالل کوچه 
ساحل درب دوم روبروی پالک 31 کدپستی 8174855774 و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 263194 
 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 421 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/409 شماره ابالغنامه: 9710106793804842 شماره پرونده: 9709986793800551 
شماره بایگانی شعبه: 970552  خواهان خانم آنیتا شمس فرزند غالمرضا دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای محمد علی چراغی هفشــجانی فرزند ناصر به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793800551 شعبه 
8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/26 ساعت 
9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 263327 شعبه 8 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )153 کلمه، 2 کادر( 
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پدیده دروازه بانی شالکه 
قرض داده می شود

تیم فوتبال شالکه امکان دارد پدیده دروازه بانی 
جهــت  را  خــود 
ی  ز و نــد به ا تجر
بــه تیمــی دیگر 
قــرض دهد.بــه 
نقل از وستفلیشه 
آنتسایگر،آبی پوشان 
هم اکنون نمی توانند 
در تیم اصلی خود به »آلکساندر نوبل« که گفته 
می شود یکی از استعداد های بزرگ دروازه بانی 
اســت فرصت حضور در میدان را دهند؛ اما در 
برنامه آنها قرض دادن ایــن بازیکن به منظور 
بازی در رده های پایین تر به منظور کسب تجربه 
و پیشرفت گنجانده شده اســت.در این ارتباط 
زیمون هنتسلر، مربی دروازه بانی شالکه گفته 
اســت:»باید ببینیم کدام راه امکان پذیر است.

آنچه که مشخص است، آلکس در 3 سال آینده 
روی نیمکت نمی نشیند.او از نظر فنی فوق العاده 
است و تنها باید تجربه کســب کند.« نوبل 21 
ساله با شالکه تا ســال 2020 قرارداد دارد و با 
توجه به حضور رالــف فئرمان و پالتس هیرش، 

شانس بازی کردن کسب نمی کند.

 استعفای »فان باستن«
 از ریاست کمیته فنی فیفا

همزمان با روی کار آمدن جیانــی اینفانتینو 
به عنــوان رییس فیفا، 
مارکو فان باستن، 
مهاجم سابق تیم 
ملی هلند و میالن 
ایتالیا بــه عنوان 
رییس کمیته فنی 
این نهاد برگزیده شد 
و دو سال اســت که او در این پســت به انجام 
وظیفه مشغول اســت. اکنون فان باستن که 
بازی های زیبــای او در تیم ملی هلند و میالن 
ایتالیا در یادها مانده اســت، اعالم کرد بعد از 
توافق دوجانبه، از این ســمت کنــاره خواهد 
گرفت. فان باستن اعالم کرده می خواهد زمان 
بیشــتری با خانواده خود در آمستردام سپری 
کند و به همین خاطر تصمیم به ترک پســت 
خود گرفته است.فان باســتن یکی از حامیان 
ورود فناوری به فوتبال بود و در زمان او فناوری 
VAR مورد توجه و استفاده قرار گرفت و برای 

اولین بار در جام جهانی استفاده شد.

توافق سه ساله »آنری« با موناکو
به نقل از اکیپ، موناکو کــه دو فصل پیش با 
هدایت یاردیم پرتغالی 
توانســت قهرمانی 
در لیگ فرانســه 
را به دســت آورد 
و به نیمــه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا 
راه پیدا کند در فصل 
جاری عملکرد ناامید کننده از خود نشان داده 
اســت.موناکو بعد از گذشــت 9 هفته در رده 
هجدهم جدول رده بنــدی جای دارد و همین 
باعث شد تا سرمربی این تیم از کار برکنار شود. 
روزنامه معتبر اکیپ فرانســه از توافق نهایی 
موناکو با »تیری آنری« ســخن به میان آورد 
و تاکید کرد که او قرارداد سه ساله امضا کرده 
است.آنری، پیش از این از سال 1993 تا 1999 
پیراهن موناکو را بر تن کرد و 105 بار برای این 
تیم به میدان رفــت. او در جام جهانی 2018 
روسیه دستیار مارتینس، ســرمربی تیم   ملی 
بلژیک بود و توانست مدال برنز را به دست آورد.

شرط رونالدو برای درخواست 
بازجویی پلیس آمریکا

کریستیانو رونالدو، ســتاره پرتغالی یوونتوس 
روزهــای ســختی را 
پشت سر می گذارد.

رونالــدو متهم به 
تجاوز جنســی به 
یک زن آمریکایی 
در ســال 2009 
اســت. پلیس الس 
وگاس پیش از این تاکید کرد که باید این ستاره 
بزرگ بازجویی شــود و به سواالت پاسخ دهد.

روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا اعالم کرد که 
رونالدو برای موافقت با خواسته پلیس الس و 
گاس یک شرط گذاشته اســت و آن این که از 
طریق ویدئو و در ایتالیا به ســواالت آنها پاسخ 
دهد.به نوشته این روزنامه ایتالیایی، رونالدو در 
شرایط کنونی به خاطر فشردگی زیاد بازی های 
یوونتوس نمی توانــد ایتالیا را به مقصد آمریکا 
ترک کند و بــه همین خاطر چنین شــرطی 

گذاشته است.

عالیشاه به بازی برگشت برابر السد رسید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کادرپزشکی پرسپولیس از بازگشت امید عالیشاه به بازی برگشت 
این تیم مقابل السد قطر خبر داد.امید عالیشاه، که در جریان دیدار 
مقابل السد در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان دچار 
آسیب دیدگی داخلی رباط شده بود، با تالش کادرپزشکی شرایط 
بازگشت به تمرینات گروهی را به دســت آورد و قادر خواهد بود 

برابر السد در جدال برگشت تیم برانکو را همراهی کند.

عالیشاه به بازی برگشت برابر السد رسید

آنتونی استوکس، مهاجم تراکتورسازی که آقای گل رقابت های 02
لیگ برتر تاکنون محسوب می شود در هفته گذشته با کسب اجازه 
از کادرفنی چند روز به مرخصی رفت و در کشورش به استراحت 
پرداخت.اســتوکس به تازگی  بــه ایران برگشــته و با حضور در 
 تبریز کارش را برای دیدار هفته نهم تراکتورســازی از سر خواهد

 گرفت.

بازگشت مهاجم اسکاتلندی تراکتور به تبریز
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 نامه فارسی شفر به فتحی را 
چه کسی نوشت؟

وینفرد شفر، سرمربی استقالل تصور می کرد جذب 
»الحاجی گرو« و »نویمایر« به نفع استقالل باشد 
و این دو بازیکن بتوانند به خوبی جای مامه تیام و 
جباروف را پر کنند. ناکامی استقالل در این دو خرید 
هیچ، به تازگی خبری از استقالل درز کرده که در 
نوع خود عجیب است. وینفرد شفر ابتدا در دوران 
مدیریت افتخاری از او خواســت این دو بازیکن را 
جذب کنند که به شکل عجیبی مدیر سابق، این دو 
خرید را رد کرد چرا که اعتقاد داشت به درد استقالل 
نمی خورند. او حتی تاکید کرده بود نویمایر مصدوم 
اســت و نباید جذب شــود. با توجه به خریدهای 
افتخاری، طبیعتا عجیب است چطور با خرید این 
دو بازیکن مخالفت کرد. بعد از استعفای افتخاری، 
وینفرد شفر بار دیگر به خرید این دو بازیکن اصرار 
کرد و نامه ای فارسی به فتحی تحویل داد که طبق 
آن گرو و نویمایر را جذب کنند! حاال معلوم نیست 

چه کسی این نامه را برای شفر نوشته است.

 حساب علی دایی 
همچنان مسدود است!

هفته گذشته بود که علی دایی خبر از مسدود شدن 
حسابش و همچنین احضار به پلیس آگاهی خبر داد. 
دایی یکی از افرادی بود که پس از زلزله کرمانشاه و 
به خواست مردم، کمک های مردمی را جمع آوری و 
اقدام به کمک رسانی و ساختن خانه در مناطق زلزله 
زده کرد.پلیس آگاهی در اطالعیه ای اعالم کرد که 
دایی را به عنوان مطلع بــه آگاهی احضار کرده و او 
متهم نیست؛ اما همچنان به نظر می رسد حساب 

علی دایی مسدود است.

 دیدار علی انصاریان 
و مونیکا بلوچی در میالن

علی انصاریان، ســتاره ســال های نه چندان دور 
فوتبال ایران کــه این روزها مشــغول بازیگری در 
سینما و تلویزیون است، با فیلم »کاپیتان امیر« در 
جشنواره فیلم های ورزشی میالن شرکت می کند. 
جشــنواره میالن در اواخر آبان ماه برگزار می شود 
و فیلم »کاپیتان امیر« تنها نماینــده ایران در این 
فستیوال است. فیلم کاپیتان امیر، نگاهی به زندگی 
شــهید رضایی مجد دارد و انصاریان نقش ایشان 
را بازی کرده اســت. نکته جالب توجه اینکه در این 
فستیوال مونیکا بلوچی بازیگر مطرح سینمای جهان 
حضور دارد. چندی پیش انصاریان در پی پست جواد 
کاظمیان برای تبریک تولــد مونیکا بلوچی، از این 

بازیگر برای کاظمیان خواستگاری کرد.

در حاشیه

پیشخوان

در مراســم وداع و یادبود 
مجری ورزش و مــردم؛ هم 

ورزشی ها آمدند و هم مردم

ســومین دوره رقابت های پاراآسیایی در 
شــرایطی عصر شــنبه با برگزاری مراسم 
اختتامیه به پایان رسید که کاروان ورزشی 
ایران با قرار گیری در رتبه سوم جدول مدالی، 
بهترین رتبه در ادوار بازی ها پاراآسیایی را 
کسب کرد. در این دوره از بازی های آسیایی 
که از 14 مهر ماه در شهر جاکارتا شروع شد، 
کاروان اعزامی از ایران که با 209 ورزشکار 
در این مسابقات حضور یافته بود، توانست 
در پایان این بازی ها بــه 51 مدال طال، 42 
مدال نقره و 43 برنز و 136 مدال در مجموع 

دست یابد.
ایران در این دوره از بازی ها فراتر از پیش بینی ها 
عمل کرد و نه تنها یک پله صعود داشــت که حتی 
برای رده دومی نیز با کره جنوبی به رقابت پرداخت؛ 
اما در نهایت تنها با 2 مدال طال کمتر از کره جنوبی 
در رده ســوم ایســتاد. این بهترین جایگاه ایران 
در ادوار بازی های پاراآســیایی است. ورزشکاران 
اصفهانی نیز در این دوره از رقابت ها توانســتند به 
نتایج  قابل قبولی دست پیدا کنند.مهدی علیزاده 

و علیرضا مختاری، ورزشکاران اصفهانی بودند که 
در این دوره از بازی های آســیایی موفق به کسب 
مدال طال شــدند، علیزاده در رشته پرتاب نیزه در 
کالس F33/34 به نشان مدال طال دست یافت و 
ایران را در این رشته طالیی کرد. علیرضا مختاری 
نیز در رشــته دو و میدانی در ماده پرتاب وزنه در 
کالس F5 با پرتابی به میزان 8/73 به نشــان طال 
دست یافت.این ورزشکار زرین شهری پس از کسب 
مدال طال از مشکالت و کمبود تجهیزات پزشکی در 
منطقه لنجان گفت و از وزیر بهداشــت خواست تا 
در ازای دو مدال طالیی که او به دست آورده است، 
 دو دستگاه آمبوالنس به روستای همام زرین شهر 

داده شود.
مختاری در حرکتــی دیگر در حالــی  که تصویر 
خشــکیده زاینده رود را در پیســت دو و میدانی 
بازی های پارآســیایی در دســت داشــت، از این 
موضوع ابراز ناراحتی کرد. هاجر صفار زاده، قهرمان 
فالورجانی تیم ملی که پیش  از این توانسته بود دو 
مــدال در بخش های مختلف دو و میدانی کســب 
کند، در فینال دوی 400 متــر در کالس T12 به 
مدال نقره رسید و در این رقابت ها 3 مداله شد.فائزه 
کرمانی، دیگر ورزشــکار اصفهانی نیز در رشــته 

پرتاب نیــزه در کالس F33/34 به مدال نقره این 
دوره از بازی ها دست پیدا کرد.هادی نوری کماندار 
اصفهانی تیم ملی نیــز در میکس کامپوند ایران به 
همراه راضیه شیرمحمدی به مدال نقره بسنده کرد.

داوود علی قاسمی نیز که پیش ازاین دو مدال کسب 
کرده بود، در ماده 400 متر رقابت های دو و میدانی 

بازی های آسیایی به مدال برنز دست یافت.
تاریخچه حضور ورزشکاران اصفهانی در 

بازی های پاراآسیایی
در اولین دوره بازی های پاراآسیایی که در گوانگجو 
به انجام رســید، 10  ورزشکار از استان اصفهان در 
این رویداد شــرکت کردند.فرهاد رایگا در رشــته 
پرتاب وزنه و علی نادری در رشــته پرتاب نیزه دو 
طالیی نصف جهان بودند. احمدرضا کاظمی نیز در 
دوومیدانی کم بینایان و نابینایان به مدال نقره رسید 

و علی الهی نیز برنزی شد.
در بخش تیمی، محمد سرنجی در تیم ملی گلبال 
مردان و طبیه استکی و سمیرا جلیلوند در تیم ملی 
گلبال بانوان و زینب ملکی در تیم والیبال نشسته 
بانوان به مدال برنز رسیدند. در بازی های آسیایی 
اینچوان، تعداد ورزشــکاران اعزامی به بازی های 
پاراآســیایی افزایش یافت.در رشــته های پرتاب 

وزنه و پرتاب دیسک، علیرضا مختاری به دو مدال 
طال رسید.در رشته پرتاب دیسک مهران حسینی 
به مدال طال دســت یافت. هادی نــوری، المپین 
تیراندازی با کمان استان نیز در رشته های کامپوند 
انفرادی و کامپونــد میکس بر ســکوی قهرمانی 
تکیه زد.در رشــته گلبال نیز تیم ملــی مردان به 
مدال طال رســید که محمد سرنجی، کاپیتانی این 
تیم را برعهده داشــت.در دوومیدانــی کم بینایان 
و نابینایــان، علی الهی در دوی 5 هــزار متر، دوی 
800 متر و دوی 1500 متر، فائزه کرمانی  در پرتاب 
وزنه دوومیدانی معلــوالن و آرین لطفی در پرتاب 
دیسک کم بینایان و نابینایان مدال نقره به گردن 
آویختند و ســمیرا جلیلیوند نیز به همراه تیم ملی 
گلبال بانوان به مدال برنز رســید.تیم ملی والیبال 
نشســته نیز با نایب قهرمانی در این رقابت ها، به 
سهمیه پارالمپیک 2016 دست پیدا کردند.فائزه 
کرمانی  در پرتاب نیزه و علی رنجبر در رشته تنیس 
روی میز نیز به مدال برنز رسیدند و ایمان بک  زاده 
نیز با تیم بســکتبال با ویلچر مردان به مقام سومی 
رســید تا در مجموع یک پنجم مدال های کاروان 
 ورزشی ایران به ورزشکاران اصفهانی اختصاص پیدا 

کند.

درخشش ورزشکاران جانباز و معلول اصفهانی در جاکارتا
پایان سومین دوره رقابت های پاراآسیایی؛ 

  عکس روز

خوش وبش جهانگیری و علی پروین

خوش و بش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و علی پروین، پیشکسوت باشگاه 
پرسپولیس در مراسم ختم مرحوم »بهرام شفیع«.

  تنها در خانه

ورزش زورخانه ای در گود بی توجهی؛

 تعطیلی لیگ ۳ ساله شد!
با وجود اینکه ورزش های زورخانه ای ریشــه در فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم دارد و پهلوانان نامدار ایران 
زمین همچون تختی، پوریای ولی، اکبر خراســانی، حالج یزدی و ... از گود زورخانه ها با ضرب مرشــدان 
و با ذکر یا علی مدد سربرافراشــتند و دستگیر مستمندان و ضعفا شــدند؛ اما مدت هاست دیگر خبری از 
آن جالل و شــکوه نیســت و بســیاری از زورخانه ها با بی توجهی به انبار و یا خرابه تبدیل شده اند.بدون 
شک یکی از مهم ترین عوامل در پویایی و رشد یک رشته ورزشــی، توجه ویژه به استعدادپروری و کشف 
نخبه ها با برگزاری رقابت های لیگ در رده های مختلف سنی اســت، موضوعی که بی توجهی به آن باعث 
تعطیلی و رکود هر رشته ورزشــی خواهد شد و تماشــاگران خود را نیز از دســت خواهد داد، اتفاقی که 
متاســفانه گریبانگیر ورزش های زورخانه ای در ایران شده و مســئوالن و مدیران این رشته نیز بی توجه 
 به جایگاه آن در فرهنــگ و تاریخ ایران، باعث رکود بی ســابقه ورزش های زورخانه ای در ایران شــده اند.

بی توجهی به ورزش های زورخانه ای تا جایی پیش رفته کــه در میان عدم نظارت کافی، لیگ ورزش های 
زورخانه ای نزدیک به 3 سال است که به تعطیلی کشیده شده و دیگر شاهد برگزاری رقابت های لیگ چه 
به صورت تیمی و یا انفرادی نیستیم، این در حالی اســت که در دوره ریاست قبلی فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای لیگ این رشــته چه به صورت تیمی و یا انفرادی،  مرتب و هر ساله جریان داشت که همین امر 
باعث رشد جایگاه آن در میان مردم، جلب توجه رسانه ها و کسب موفقیت های مختلف می شد.عالوه بر این 
هر ساله با فرارسیدن 17 شوال و هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش های زورخانه ای، شاهد برگزاری مسابقات و 
مراسم های مختلف با حضور مسئوالن بلندپایه بودیم، موضوعی که متاسفانه یکی دو سالی است دیگر رونق 
سابق را ندارد .فعالیت ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی نیز که طبق آیین نامه مصوب شورای فرهنگ عمومی 
کشور و با مشارکت 44 دستگاه تشکیل شده نیز با افت شدیدی مواجه شده و فعالیتی در خور شأن و نام ورزش  

زورخانه ای را از این ستاد نمی بینیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا تعطیلی لیگ به خاطــر اردوی تیم ملی و بازی با تیم ملی 
بولیوی می تواند به تیم ملی کمــک کند یا خیر؟ تاکید کرد: 
در فوتبال امروز همه سبک ها در همه تیم ها وجود دارد، اما 
شرایط سیاسی ما اجازه نمی دهد که مثل عربستان باشیم و 
با هر تیمی بخواهیم بازی کنیم. تعجب می کنم که والیبال و 
فوتسال ما می تواند با هر تیمی بازی کند؛ اما تیم ملی فوتبال 

ما نمی تواند و این را باید از مسئوالن پرسید.امیر قلعه نویی 
ادامه داد: زمانی که من سرمربی تیم ملی بودم، با این که فوتبال 
ما تعلیق بود با مکزیک بازی داشتیم و این نشان می دهد که 
برخی کشور ها دوست دارند با ما بازی کنند؛ اما باید سیاست 
های فدراسیون و کادرفنی را ببینیم که چرا این حریف ها را 

انتخاب می کنند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به انتخاب علی دایی و 
علی کریمی به عنوان بهترین مهاجم و بهترین هافبک جام 
ملت های آسیا، خاطر نشــان کرد: خیلی خوشحالم که دایی 
و کریمی به عنوان بهترین مهاجم و هافبک تاریخ جام ملت 
های آسیا انتخاب شدند و خدارا شکر که این انتخاب ها حرف 

های ما را مشخص کرد. ما از نظر نیروی انسانی جزو ده کشور 
اول جهان هستیم و من چندین سال است که با آقایان بر سر 
باور کردن بازیکنان ایرانی می جنگم.وی اظهار کرد: باید از 
مسئوالن چند سال اخیر پرســید که چرا دیگر بازیکنی از 
ایران در این سطوح انتخاب نمی شود، اما افتخار ما این است 
که این انتخاب ها برای زمان یک مربی ایرانی بوده است و اگر 
در زمان یک مربی خارجی بود آقایان جشــن و سرور به راه 
می انداختند. یادمان باشد که وقتی با تیم ملی به کره باختم، 
دادگاهی ام کردند اما شکست برابر عراق حماسه تلقی شد. 
امیدوارم نگرش مدیران عوض شــود و بازیکنان نسل جدید 

فوتبال ایران هم جا پای این بزرگان بگذارند.

سرمربی سپاهان:
عقب افتادن فوتبال ما به بی کفایتی 

مدیران بر می گردد

 از دریبل ستاره آرژانتین تا 
سوگ از دست دادن مادر، غم 

بشار!

رجل سیاسی- ورزشی در 
ختم مجری

لهستانفوتبال
 - 

ایتالیا
ساعت 
22:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
22 مهر

اسپانیافوتبال
- 

 انگلیس
ساعت 
22:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
دوشنبه 
23 مهر

فرانسهفوتبال
- 

 آلمان
ساعت 
22:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
سه شنبه 

24 مهر

سمیه مصور
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پیشرفت ۴۲ درصدی احداث نمایشگاه بین المللی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

در راستای طرح سه  شنبه های بدون 
خودرو؛

»هرهفتههمرکابی«
بهمنطقه۱۰رسید

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از برگزاری 
طرح »هــر هفتــه هم رکابی« بــه میزبانی این 
منطقه از شهرداری اصفهان خبر داد.عبدالرسول 
امامی اظهار کرد: طرح »هــر هفته هم رکابی« 
از برنامه هایی اســت که در راســتای طرح سه 
شــنبه های بدون خودرو در دســتور کار پویش 
مردمی ترافیک قرار گرفتــه و مهم ترین هدف 
آن، ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و همچنین 
اســتفاده از حمل و نقل پاک در راستای کاهش 

آلودگی های زیست محیطی است.
وی افزود: شــهرداری منطقه ۱۰ جهت نمایش 
حمایت های خود از این طرح و همچنین تشویق 
شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک تصمیم 
گرفته است که در این طرح در روز سه شنبه هفته 

جاری شرکت کند.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان  تحقق اهداف 
طرح »هر هفته هم رکابی« را در گرو حمایت های 
مسئوالن شهری و همکاری شهروندان دانست و 
تصریح کرد: با اجرای چنین طرح هایی و تامین 
زیرســاخت های الزم، می توانیم شاهد شهری 
مملو از دوچرخه سوار باشیم تا بار دیگر، اصفهان 
به عنوان شهر دوچرخه ها به ایرانیان معرفی شود.

با حمایت ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی معاونت علمی؛
دستگاه»رهگیرچشمی«

بهاصفهانرسید
در راســتای توســعه و گســترش دانش علوم 
شــناختی و نیز تجهیز مراکز علمی و تخصصی 
به سیستم های پیشرفته در حوزه های شناختی، 
آزمایشگاه مشترک علوم شناختی دانشگاه علوم 
پزشــکی و دانشگاه اصفهان به دســتگاه رهگیر 
چشمی مجهز شد.سیســتم »رهگیر چشمی« 
وسیله  ای برای تعیین موقعیت چشم و حرکات 
آن اســت و در تحقیقات روی سیستم بینایی در 
آزمایشگاه های علوم اعصاب و  روان شناسی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه مشــترک علوم شــناختی دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه علوم پزشــکی این استان  با 

هدف توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و نیز 
استفاده از ظرفیت و پتانسیل های بالقوه درسطح 
مراکز علمی و تخصصی استان اصفهان، با حمایت 
ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی ایجاد و 
هم اکنون شماری از محققان و اساتید رشته های 
مختلف در حوزه های علمــی و تخصصی در این 
آزمایشگاه در حال فعالیت هستند.با حمایت های 
این ستاد آزمایشگاه مشترک علوم شناختی این 
دو مرکز آموزش عالی، از سال گذشته به دستگاه 
های ثبت سیگنال های عصبی، تحریک الکتریکی 
فراجمجمه ای و  نیز دســتگاه ثبت فعالیت های 

مغزی مجهز شده بود.

برپایی۱۰۰پایگاهجذب
حامیدرایامشهادتحضرت

رقیه)س(
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد اصفهان با بیان اینکه پیام داستان شهادت 
حضرت رقیه)س( ضرورت حمایت و دلجویی 
از ایتام و فرزندان نیازمند بی پناه است، اظهار 
داشــت: مردم نیکوکار اصفهان از شیفتگان و 
عاشقان راستین اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
هســتند و در عمل و رفتار جمعی نیز همواره 
پایبندی خود به این صراط مســتقیم هدایت 
را نشــان داده اند.مهدی رنجکش با بیان اینکه 
در ایام شهادت سه  ساله امام حسین)ع( ۱۰۰ 
پایگاه جذب حامی به  منظور تمسک عملی به 
سیره اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در سراسر 
اســتان برپا می شــود، افزود: این پایگاه ها در 
دفاتر کمیته امداد، مراکــز نیکوکاری و برخی 
محل های برگزاری مراســم عــزای حضرت 
رقیه)س( بر پا می شــود و یک پایگاه مرکزی 
نیز در محل اداره کل این نهاد واقع در خیابان 

فردوسی ابتدای منوچهری دایر می شود.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد اصفهان تعداد ایتام و فرزندان محسنین 
دارای حامی در اســتان اصفهان را ۱6 هزار و 
382 نفر اعالم کرد و گفت: هنــوز نزدیک به 
۱۱ هزار فرزند نیازمند در جامعه تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان وجــود دارند که تاکنون 
از داشتن حامی محروم هســتند و امیدواریم 

به زودی از حمایت خیران بهره مند شوند.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل 
اوقاف استان اصفهان:

برنامهفرهنگیبقاعمتبرکه
استاندرکشورپیشتازاست

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: 
براساس ابالغ شناسه برنامه های سازمان اوقاف 
و امور خیریــه و همچنین اجــرای امینانه نیات 
واقفان نیک اندیش با هدف ترویج و نشر معارف 
اسالمی و همچنین یکپارچه سازی و استاندارد 
کردن فعالیت های فرهنگی و مذهبی از اول سال 
جاری تاکنون با همکاری کارشناســان معاونت 
فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
و همچنین کارشناســان فرهنگی مستقر در 25 
اداره اوقاف در سراســر استان و مشارکت ۱۰۰6 
مبلغ بومی و ۱8۰ مبلغ اعزامی بیش از ۱۰ هزار 
برنامه مختلف فرهنگــی و مذهبی در جوار حرم 
 مطهر 35۰ بقعه و امامزاده اســتان اجرا شــده

 است.
حجت االسالم و المسلمین ولی ا... روان با اشاره 
به پیشتازی استان اصفهان در اجرای برنامه های 
فرهنگی در بقاع متبرکه ادامه داد: این برنامه های 
فرهنگی و مذهبی در قالب طــرح های آرامش 
بهاری، ضیافت الهی، نشــاط معنــوی، والیت 
علوی اکمال دیــن نبوی و بصیرت عاشــورایی 
با محوریــت اجــرای برنامکه هــای ترویجی و 
 تبلیغی پیرامون نشر معارف اسالمی و اهل بیت 
علیه السالم و همچنین ترویج فرهنگ وقف اجرا 

شده است.

معاون شورای سالمندان کشورخبرداد:
اصفهانسومیناستان

سالخوردهکشور
معاون شورای سالمندان کشــور صبح شنبه در 
کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند، با اشاره به 
ضرورت آماده سازی جامعه در ابعاد مختلف برای 
ارائه خدمات به سالمندان به سخنرانی پرداخت و 
اظهار داشت: پرداختن به امور سالمندان وظیفه 
یک نهاد نیســت، بلکه همه ادارات، سازمان ها و 
نهادها باید همســو و هماهنگ با یکدیگر به این 

مسئله بپردازند.
علی محمدی ادامه داد: در ســال 2۰۱۹ تعداد 
ســالمندان در جهان دو برابر خواهد شــد و این 
آمار در کشور ما با سرعتی بســیار زیاد به چهار 
برابــر خواهد رســید. هرچنــد که من بــا واژه 
سونامی ســالمندی موافق نیســتم و معتقدم 
 ســالمندی فرصتی ارزشــمند برای یک کشور

 است.
معاون شــورای سالمندان کشــور با بیان اینکه 
اصفهان شرایط زندگی برای همه اقشار از کودک 
تا سالمند را در خود دارد، اظهار کرد: باید برنامه 
ریزی هایی برای محیط های دوســتدار سالمند 
در اصفهان راه اندازی شــود تا همه ســاکنین 
 شــهر راضی باشند و کســی ناچار به ترک شهر

 نشود.
وی با تاکید بر اینکه سالمندی یک فرآیند جهانی 
است، گفت: این فرآیند در قاره آسیا رشد بیشتری 
دارد. اصفهان سومین استان سالخورده کشور بعد 
از مازندران و گیالن اســت؛ بنابرایــن باید برای 
مواجه با این چالش که کامال قابل مدیریت است، 

آماده باشید.

اقدام اســتاندار اصفهان در معرفی 
یک لیست ده نفره از افرادی که قرار بود در 
سمت بخشداری و معاون فرمانداری مشغول 
به کار شوند به تهران که در خارج از ضوابط 
قانونی صورت گرفت بــا واکنش نمایندگان 
 مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 

همراه شد.
نماینده مردم نجــف آباد در مجلس در تشــریح 
جزئیات ایراد نماینــدگان به اســتخدام ۱۰ نفر 
در مناصــب مهم اصفهــان گفت:  ظاهــرا قولی 
که رییس جمهور به ســتاد جوانانــش در ضیافت 
شــام پس از پیــروزی در انتخابــات داده بود در 
 حال محقق شــدن اســت در حالی که این اتفاق 

خالف قانون است.
ابوالفضل ابوترابــی در توضیح بیشــتر بیان کرد: 
معــاون اول رییس جمهــور نیــز تحــت عنوان 
اســتخدام 2 هــزار جــوان، خبــری را مطــرح 
کرده بود کــه این موضــوع از اصفهــان در حال 
کلید خوردن اســت؛ اســتاندار اصفهــان در یک 
کار خــالف قانون لیســتی ۱۰ نفره را بــه تهران 
معرفــی کرده که به صــورت قــراردادی و خارج 
از ضوابــط قانونــی و بــدون حتی یــک روز کار 
 اداری، به سمت بخشــداری و معاون فرمانداری 

انتصاب کنند.

نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: برای انتصاب 
این افراد حتــی از اداره 
اطالعــات هم اســتعالم 
گرفته نشده و این خالف 
اصل سوم قانون اساسی 

اســت که اقدامات نبایــد منجر بــه تبعیض ناروا 

باشــد، در حالی که این 
افــراد حتمــا در آزمون 
اســتخدامی باید شرکت 

کنند.
وی ادامــه داد: این افراد 
در حالــی در وضعیــت 
انتصاب در این پســت و 
سمت های ســازمانی هســتند که برخی از آن ها 

برای کاندیداشــدن در انتخابات شوراها و مجلس 
هم احراز صالحیت نشــدند؛ بر این اساس به نظر 
می رسد این اقدام یک حرکت سیاسی است چرا که 

همه افراد هم از یک جناح خاص هستند.
ابوترابــی در تکمیــل صحبت های خــود عنوان 
کرد: شــخصا با اداره کل اطالعات استان اصفهان 
تماس گرفته و موضوع اســتعالم را پیگیری کردم 
و مشخص شــد که برای انتصاب افراد از اداره کل 

اطالعات استعالم نشده است.
وی با بیان اینکه روند انتصــاب این افراد در حال 
انجام اســت، یادآوری کرد: برخی از این پست ها 
مســئول دارد برای مثال بخشدار مرکزی تیران و 
کرون تنها 2 هفته اســت که پست انتصاب گرفته 
است و مجددا می خواهند او را عوض کنند، حتی 
فرماندارها نیــز در جریان ایــن انتصابات در زیر 

مجموعه شان نیست.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
در پایان گفــت: مهرعلیزاده با ایــن حرکت خود، 
نگاه مثبتی که در اذهان و افکار درســت کرده بود 
را خراب کرد و نام بدی از خود در اصفهان بر جای 
خواهد گذاشت؛ انتظار اســت بازرسی کل کشور، 
دیوان محاسبات و دادســتان کل کشور حتی در 
صورت بازنشستگی، پرونده این تخلف را به لحاظ 

عدم اجرای قانون به سرانجام برساند.

»مهرعلیزاده« نام بدی از خود در اصفهان به جای خواهد گذاشت

مدیر آزادســازی و امالک شــهرداری اصفهان گفــت: با وجود 
محدودیت های مالی شــهرداری، آزادســازی امالک در مســیر 
پروژه های شــهری به خوبی انجام شــده اســت.مرتضی افروزی 
اظهارکرد: آزادسازی امالک در مسیر پروژه های عمرانی بر اساس 
توافق شهرداری و مالکان و با اعمال اولویت میان گذرهای اصلی و 
فرعی مناطق مختلف انجام می گیرد؛ به طور مثال چنان چه از 2۰۰ 
متر زمین 2۰ متر آن در طرح آزادسازی مالک گرفته شود شهرداری 
با دادن امتیاز ســاخت  روی زمین با مالک به توافق می رسد؛ این 
آزادســازی بیشــتر در گذرهای فرعی که در جریان آزادســازی 

درصد کمی از مالکیت زمین ســلب می شــود، انجام می گیرد در 
 نتیجه این تعــداد از ملک ها بــدون پرداخت هزینه آزادســازی

 می شود.مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان افزود: چنان چه 
شهرداری و مالک به توافق نرسند کارشناس رسمی دادگستری بر 
نحوه آزادسازی این امالک نظر می دهد، بنابراین هر دو طرف فارغ 
از سود و زیان مکلف به پذیرش نظر کارشناس دادگستری هستند. 
افروزی با بیان اینکه  بودجه شهرداری محدود است و آزادسازی ها 
نسبت به بودجه ساالنه اولویت بندی می شــود، خاطرنشان کرد: 
شــهرداری بودجه دولتی برای تامین نقدینگی جهت آزادسازی 

امالک را ندارد، بنابراین ممکن است بازه زمانی آزادسازی امالک 
در مسیر طرح ها به طول بینجامد، البته شهرداری تالش می کند 
پس از آزادسازی یک خیابان چنان چه تنها تملک چند ملک باقی 
مانده باشد، بازه زمانی آزادســازی امالک باقیمانده را به حداقل 

ممکن برساند.
وی تاکید کرد: طرح های مصوب کمیســیون ماده پنج و معاونت 
شهرســازی و معماری باید بر اساس بودجه ســالیانه شهرداری 
اولویت بندی شود، اما با این وجود شهرداری اصفهان عملکرد خوبی 

در آزادسازی و اجرای طرح های عمرانی داشته است.

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان:
آزادسازیامالکدرمسیرپروژههایعمرانیاولویتبندیمیشود

  نماینده مردم نجف آباد در مجلس در واکنش به اقدام استاندار اصفهان مبنی بر درخواست استخدام 10 نفر در مناصب مهم مطرح کرد:  

 به نظر می رسد این اقدام یک حرکت 
سیاسی است چرا که همه افراد 

هم از یک جناح خاص هستند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای تعمیرات و بازسازی بخش 
CSR  مرکز آموزشی درمانی الزهرا  )س( 

بر اساس فهرست بهاء 1397

 poshtibani.mui.ac.ir  متقاضیان شرکت د رمناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس
مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی: 
۱( تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات  در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبا ن امضا مجاز شرکت 
2( تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری ) حداقل دارای پایه5 در رشته ساختمان و 5 دررشته تاسیسات ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  یا 

پیمانکاران حداقل دارای پایه 5 دررشته ساختمان که دو پروژه تعمیرات بهداشتی درمانی انجام داده باشند.
3( اعالم کتبی آدرس قانونی متقاضی با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر متقاضی رسیده باشد.

4( ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کا رالزامی می باشد
5( تصویر حداقل 2 مورد گواهی حسن انجام کار تعمیرات بیمارستان حداکثر تا 3سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قراردادها

6( گواهی بازدید یکی از اعضای هیئت مدیره از محل پروژه  که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد .
براورد پروژه 7/223/253/۹63 ریال بر اساس فهارس بها سال ۱3۹7

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 362/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ ۱3۹7/7/22 لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱3۹7/7/26

شهری که یک سوم رســته های صنایع دستی 
جهان را در دل خود جای داده و شهرت آن در 
حوزه صنایع و تولید زبانزد است، تا چندی پیش 
از فقدان یک نمایشــگاه بین المللی استاندارد 
و بر پایه مباحــث اصولی ســاختمان و فضای 
نمایشــگاهی رنج می برد؛ اما اکنون با توجه به 
اجرای ابرپروژه نمایشگاه بین المللی، می توان 
امیدوار بود کــه با احداث این پــروژه، صنعت 
اقتصاد توریسم و نمایشگاهی اصفهان متحول 

می شود.
ایــرج مظفر، معاون عمران شــهری شــهردار 
اصفهــان در ایــن باره گفــت: پــروژه بزرگ 
نمایشــگاه بین المللی، بــا توجه بــه رعایت 
اســتانداردهای موجود و اســتفاده از سازه ای 
مدرن و متفاوت به عنوان یکــی از قطب های 
بین المللی نمایشــگاه های کشــور به شــمار 
مــی رود، بنابرایــن ســعی شــده در طراحی 

نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان تمامــی 
امکانات و زیر ســاخت های الزم نمایشــگاه ها 
 مطابق با اســتانداردهای جهانــی پیش بینی

 شود.
وی افــزود: این نماشــگاه با وجــود امکاناتی 
همچون فضای نمایشگاهی استاندارد، مسجد، 
رســتوران ها، پارکینگ، فضای سبز، اتاق های 
مذاکره، ســالن همایش، گمرک، پست، بانک و 
صرافی می تواند ماندگاری یک گردشگر در شهر 

اصفهان را تا چهار روز افزایش دهد.
معاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان از 
پیشــرفت 42 درصدی احداث پروژه نمایشگاه 
بین المللی اصفهان خبر داد و گفت: برای اجرای 
فاز نخست پروژه نمایشگاه ۱6۰۰ میلیارد ریال 
پیش بینی شــده  و برای اجرا و بهره برداری از 
سالن عالمه مجلسی هزار میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:

پیشرفت۴۲درصدیاحداثنمایشگاهبینالمللیاصفهان
رییس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
مورد ضرورت طرح جامع شهر اصفهان اظهار کرد: 
نخستین موضوعی که در پنجمین دوره شورای 
اسالمی شــهر اصفهان مدنظر مجموعه مدیریت 
شهری و اعضای شورای اسالمی قرار داشت این بود 
که برای توسعه شهر نیاز به طرحی داریم که قابل 
دفاع باشد. وی با اشاره به انقضای تاریخ اعتبار طرح  
جامع برنامه ریزی شهری که سال 67 طراحی شده 
بود، ادامه داد: طرح های تفصیلی نیز که به اعتبار 
آن طرح ها بازنگری شده بود ایرادات فراوانی داشت 
که نتیجه استفاده از آن طرح ها مسائل و مشکالتی 
است که امروزه در شهر شاهد آن هستیم.رییس 
کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: به منظور اصالح 
طرح های قبلی به این جمع بندی رسیدیم که سند 
آمایش شهری را با عنوان مکمل طرح جامع ارائه 

دهیم. این طرح که سال گذشته آماده شده است 
به شورا ارائه و مورد بررسی شــورا قرار گرفته و از 
آنجایی که ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح 
نبود توافق شد تمامی شرح خدماتی که در سند 
آمایش پیش بینی شــده اســت به عنوان مکمل 
طرح جامع شــهری در قالب طــرح جامع جدید 
اعمال شــود. وی گفت: قرار است در طرح جامع 
شــهر اصفهان با رویکرد نوین تمامی مشکالتی 
که از قبل وجود داشــته اصالح و نگاه کالبدی به 
نگاه فضایی تبدیل شود. همچنین انعطاف پذیری 
طرح پررنگ تر و مشــارکت ذی نفعان به منظور 
شناسایی اولویت ها و مشکالت کشور مورد اهمیت 
قرار گیرد،  در نظر داریم از نظرات و پیشــنهادات 
گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
تشکل ها، اتحادیه ها، اصناف و همه کسانی که در 
شهر حرفی برای گفتن داشته و دغدغه اصفهان را 

دارند استفاده کنیم.

رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر :

طرحجامعنوینشهراصفهانانعطافپذیراست

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر :

طرحجامعشهراصفهانبایدحقشهروندانرااداکند
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در مورد ضرورت طرح جامع شهر 
اصفهان اظهار کرد: طرح هایی که در دوره های گذشته مطرح و اجرایی شده بود، حالت جزیره ای داشت و از 
هم افزایی الزم برخوردار نبود. همچنین آن طرح ها دربرگیرنده مدیریت واحد شهری نبوده و به همین منظور 

در جلسات متعدد در شورای اسالمی شهر اصفهان ضرورت طرح جامع شهر اصفهان مطرح شد.
فریده روشن، با اشاره به اینکه وقتی شهری خالق با قابلیت زیست پذیری مناسب می خواهیم که بتواند حق 
شهروندان به شهر را ادا کند باید موارد جامعی را هم برای آن در نظر بگیریم، ادامه داد: برای طراحی طرحی 
جامع و کامل که تمامی موارد را در بر داشته باشد، باید کارشناسان و متخصصان رشته های مختلف اقتصادی، 
گردشگری، محیط زیست و همه فرهیختگان مشارکت کرده و انتظارات خود از آنچه که یک شهر با کیفیت 

و مناسب باید داشته باشد را اعالم کنند.

م الف:268833
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 شهر مکه، شــهر بزرگی نیســت. حداقل آن گونه که ما از شهر 
بزرگ، تهران و دیگر ابرشــهرهای عالم را مراد می کنیم، بزرگ 
نیست. مکه خیلی که باشد تازه می شود به وسعت دو سه منطقه 
تهران!کربال همان یکی دو منطقه از تهران هم نیست؛ به جهت 
مساحت! شهری کوچک با یک مرکز اصلی، همه چیز در کربال دور 
حرمین شکل گرفته است و در طواف به دور آن... و شاید این بارز 
ترین شباهت میان کربال و مکه باشد! همه چیز رو به سوی حرمین 
دارند.  تا چندی قبل که صدام حکومت می کرد، خبری نبود! یعنی 
نمی شد. چهل سالی بود که نمی شد. آن قدر که جوان های آن 
سال ها پیری خود را هم پشت سرگذاشــته بودند و بر دل شان 
مانده بود داغ این نشدن! جوان های این سال ها هم هیچ خاطره ای 
نداشتند از آن چه در داستان ها برای شان می گفتند. آخر خفقان 
بود این چهل سال.  صدام که با خفت برداشته شد، گرچه به دست 
بدتر از خودش، اما کنار همه مناقشات سیاسی و دعواهای جنگ، 
چیزی آرام آرام میان مردم عراق پیچید. سینه به سینه...اربعین! 
داغ پیرترها زنده شد و جوان ترها با دو چشم منتظر، تا ببینند آن 
چه را که در داستان های مادربزرگ هایشان شنیده بودند. محرم 
آمد. عراق بعد از چهل سالی دوباره سیاه پوش شد. کربال غوغا بود 
اما، همه چشم ها انگار چشم انتظار اربعین بودند. زیارت اربعین؛ 

یکی از پنج عالمت شیعه.
هر سال خبرهای ضد و نقیضی به گوش می رسد. یکی می گوید 
هفت، دیگری ده، فرمان دار کربال اعالمیه می دهد که دوازده، و 
البته محلی ها باور ندارند به کمتر از پانزده! دوازده میلیون زائر 
شیعه! همه و همه در دو شبانه روز! شب اربعین را سعی می کنند 
در کربال باشند؛ روز اربعین محشــر به پا می کنند و شام اربعین 

می مانند و فردایش ناگهان شهر خالی می شود.
دوازده میلیون زائر، بــی هیچ امکاناتی، با لبــاس های خاکی، 
شب و روز را در شهر سپری می کنند. نه هتلی هست نه اگر هم 
مسافرخانه ای باشد، این ظرفیت را دارد که انبوه زائران حسین)ع( 
را جای دهد. کربال در این چند شب و روز، شب و روز ندارد؛ نیمه 
های شب از میانه روز صحرای عراق گرم تر است؛ از حرارت تن ها.

 این سال ها هیچ گزارشی نشده که کسی در فشار جمعیت زائران 
اربعین قالب تهی کند.این جا مدیر، حسین)ع( است پس جان اگر 
شرف یابد، به بهایی بی نهایت خریداری می شود، به بهای دیدار، 
شهود... شهادت.از ایران که باشــی، با همه امکانات هم که عازم 
باشی، بیست کیلومتری کربال باید نعلین های امکانات را بکنی، 
ماشین را رها کنی، بارها را بسپاری به کسی که با موتوری چیزی 

برایت بیاورد و جایی در کربال تحویلت دهد و پیاده راه بیفتی.
تو این طور هستی وگرنه مردم عراق از بصره، چهارصد کیلومتر را 
راه می آیند. پیاده از موصل می آیند از کرکوک می آیند! از همین 
نجف هشتاد کیلومتری می آیند؛ آن قدر که جاده نجف-کربال 

متصل راهپیمایی است، سه روز و سه شب!
از ماشین که پیاده می شوی غبار صحرا که به چشمانت عادت می 
کند، مقابل را تا افق، هیبت های تیره ای می بینی که باد قبا و عبا 
و چادرشان را به بازی گرفته است. سر به عقب که برمی گردانی، 
تا چشم کار می کند، صورت درهم رفته و آفتاب خورده اما آرام 

زائران حسین )ع( است و لب هایی که مدام تکان می خورند.
این که می نویسم تا چشم کار می کند را تا نبینی درنمی یابی؛ 
صحرای عراق، مسطح اســت و چشم خیلی خیلی کار می کند، 

وقتی می نویسم تا چشم کار می کند، حساب کن این را.
تو  اگر حتی نخواهی هم یک روزی را پیــاده در راهی! هر چند 

خیلی ها ترجیح می دهند که از نجف تا کربال را پیاده بروند...
) ادامه دارد(

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
اینجا مدیر، امام حسین ) ع( است

 احمد اکبری

عکس روز

دوخط کتاب

عشــق تان را بفهمنــد. در 
را ببندیــد، آهنــگ را عوض 
کنیــد، خانه تکانی کنید،گرد 
و غبارها را بتکانیــد،از آنچه 
هســتید دســت برداریــدو به 
آنچه که واقعا هســتید روی 

آورید. 

 »انسان جدید،
 زندگی جدید«
پائولو کوئیلو

خــودت را از دســت 
دیگران خالص کن

بســیار مهــم اســت کــه 
بگذارید بعضی چیزها از بین 
بروند. خودتان را از آنها رها 
سازید و از دست شان خالص 
شــوید. منتظر نباشید تا قدر 
تالش هایتــان را بشناســند و 

کلیسای کاتولیک رم، بزرگ ترین شاخه از کلیساهای مسیحی محسوب می 
شود که دارای اسرار زیادی است. اخیرا در گوردخمه این کلیسا، اسکلت 
های گران بهایی یافت شده که با جواهرات و سنگ های گران قیمت مزین 
شده بودند. باســتان شناســان معتقدند که این یافته ها در نتیجه شیوه 
زندگی رهبران مذهبی در گذشته بوده است که با سنگ های گران قیمت 
و جواهرات دفن می شدند.در قرن 16 به دستور واتیکان همه گوردخمه ها 
باز شدند و تمامی اسکلت های مذهبی در سراسر آلمان و اتریش و سوئیس 
به گوردخمه پریسیل واقع در زیر زمین کلیسای کاتولیک رم انتقال یافت. 

کشف گران بها ترین اسکلت ها در کلیسای رم

مدت هاست که باغبانان ســعی دارند رز آبی پرورش دهند، اما هیچ گاه موفق 
نشدند.این در حالی است که به تازگی محققان چینی با استفاده از نوعی باکتری 
رز آبی پرورش داده اند. این گل نخستین رز مهندسی شده آبی دنیاست. محققان 
راهی برای گسترش آنزیم تولید رنگ یک باکتری یافته اند که در گلبرگ های 
گل رز سفید وجود دارد. این آنزیم به گل، رنگ آبی می بخشد.»ییهو ا. چن« از 
آکادمی علوم چین و »یان ژانگ« از دانشگاه تیانجین روشی ساده برای پرورش 
رز آبی واقعی ابداع کرده اند. آنها دو آنزیم باکتریایی را انتخاب کردند که باهم 

می توانند گلوتامین  را به رنگدانه آبی تبدیل کنند.

نخستین گل رز آبی رنگ طبیعی جهان

مهم ترین مکان هایی که  جوالنگاه دزدان دریایی است!
شاید فکر کنید پدیده دزدان دریایی مربوط به گذشته است و به افسانه ها پیوسته، اما مطمئن باشید که اینطور نیست، چون هنوز و همچنان 

این دزدان سخت مشغول کارند! در این مطلب شما را با دریاهایی که مأمن و جوالنگاه دزدان دریایی عصر مدرن است آشنا می کنیم. 
خلیج گینه :رتبه نخست در فهرست بیشترین آمار حمله دزدان دریایی به کشتی های باربری و مسافربری در جهان متعلق است به خلیج 

گینه. همین موضوع خلیج گینه را به خطرناک ترین منطقه برای گذر کشتی های بدون دفاع تبدیل کرده است.
دریای چین جنوبی :این دریا نیز از جمله کمینگاه های مورد عالقه دزدان دریایی است و گزارش های زیادی از حمله به کشتی های باربری 
در این منطقه منتشر شده  است. کشورهای ساحلی این دریا طی سال مانورهایی با موضوع به دست گرفتن کنترل کشتی هایی که دزدیده 

شده اند، برگزار می کنند.
تنگه سنگاپور:این تنگه جزو مناطقی محسوب می شود که ســرقت از محموله های باری و کشــتی ها در آن تقریبا هر هفته تیتر اول 

خبرگزاری هاست. تنگه سنگاپور یکی از گذرگاه های تجاری و مهم دنیا محسوب می شود.
دریای کارائیب :این دیگر ربطی به فیلم ندارد، زیرا منطقه فوق که در غرب اقیانوس اطلس قرار گرفته به واقع جوالنگاه دزدان دریایی است. 

دریای کارائیب از دیرباز یکی از مناطق مورد عالقه راهزنان دریایی بوده است.
تنگه ماالکا :این تنگه که دریای آندامان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل می کند  نیز از گزند راهزنان دریایی 

در امان نمانده است. در این تنگه کشتی های تجاری و نفتکش های غول پیکر توجه دزدان دریایی را به خود جلب می کند.
خلیج بنگال :خلیج بنگال در شمال اقیانوس هند قرار گرفته است و دزدان دریایی در این منطقه جدالی الینقطع با نیروی دریایی هندوستان 

را تجربه می کنند. یکی برای راهزنی تالش می کند و دیگری برای نجات مالباخته ها!
دریای جاوه :این دریا که در آب های غربی اقیانوس آرام واقع شده میان جزایر جاوه و بورونئی قرار دارد. امنیت دریای جاوه را نیروی دریایی 
اندونزی تامین می کند. دزدان دریایی به این دریا عالقه ویژه ای دارند و کشتی های نفتکش، کشتی های تجاری و حتی گاهی کشتی های 

مسافری را نیز هدف دستبرد قرار می دهند.

وبگردی

مونو »Mono« خانه متحرکی که 1۹ هزار پوند ارزش دارد با پنجره های 
بزرگ شیشه ای طراحی شده است که به راحتی می توانید فضای بیرون را 
تماشا کنید. این خانه تقریبا ۳۰ متری به گونه ای ساخته شده که می توانید 
به راحتی آن را جا به جا کنید و به عنوان یک اتاق کوچک برای کار کردن، 
درس خواندن و حتی استراحت کردن استفاده کنید.این خانه جمع و جور 
دارای چراغ های ال ای دی است و کف پوش و سقف آن به گونه ای ساخته 

شده که در برابر شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم باشد.

خانه ای متحرک با قابلیت جابه جایی سریع!

اینستاگردی

کودکی مجری تلویزیون در کنار پدرش

سید محمدرضا حسینیان، با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: »دیروز و در مراسم 
ختم عموم که بزرگ خاندان حســینیان بودن و به رحمت حق رفتند، این عکس را یکی از 
بستگان به من دادن که در آلبوم شخصیشون بوده. من و پدرم در سال 1۳۵۳ دقیقش میشه 
بیست وهشت اردیبهشت سال ۵۳ فاصله اش از ســی ام خرداد ۵۲ ، معمای سن من را حل 

میکنه. الهی شکررر که سایه پدر و مادر بر سرم هست«.

اربعین، تجلی گاه توجه به حدیث ثقلین است
الله افتخاری، عضو هیئت علمی و اســتادیار دانشگاه شاهد در 
نشست هم اندیشــی »اربعین تجلیگاه آموزه های قرآن«،که به 
همت معاونت قرآن و عترت برگزار شد با تاکید براینکه باید چکیده 
این نشســت ها در قالب کتاب هایی در معرض تمام مسلمانان 
جهان قرار بگیرد، گفت:در پیــاده روی و همایش بزرگ اربعین، 
نه تنها مسلمانان، مسیحیان و حتی بودائیان موکب دارند، حتی 
گروه های مخالف نظام و اسالم و شــیعه نیز برای گونه شناسی 
و هویت شناســی این حرکت عظیم مردمی می آینــد و اگر این 
حرکت را عمق نبخشیم، آنها در جهت کتمان یا تغییر یا به انحراف 
کشــاندن این حرکت عظیم، گام برمی دارند.وی ادامه داد: این 
حرکت باید بین نخبگان جهان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان 
تعمیق پیدا کند و از طریق آنها به دیگر مردم جهان انتشار یابد. 
این یک حرکت جهانی اســت که همه باید در آن سهیم باشند.

این استادیار دانشگاه شاهد با طرح بحث »اربعین و تطبیق قیام 
سیدالشهداء )ع( با آیات قرآن«، گفت: عاشورا و اربعین، تجلی گاه 
توجه به حدیث ثقلین است. در این زمینه چند محور نقش قرآن 
در جریان نهضت عاشورا و اربعین حسین، مبانی قرآنی این نهضت 
و پیاده روی اربعین، جایگاه کالم خدا در زندگی سیدالشهداء )ع( 

و خانواده ایشان باید مورد توجه قرار گیرد.

خانه ای که در آن بزرگ شدیم 
نشر آموت رمان »خانه ای که در آن بزرگ شدیم« اثر لیزا جول را با 

ترجمه علی شاهمرادی منتشر کرد.
»خانه ای کــه در آن بزرگ شــدیم« قصه  قید و بندهــای روابط 
خانوادگی است و نشــان دادن اینکه وقتی انســان ها چالش های 
همیشگی کنار هم بودن در یک خانواده را تاب نمی آورند، چگونه 
از هم دور می شوند و به ورطه  ســقوط می افتند.به قول منتقدان، 
این رمان، داســتانی شــگفت انگیز، قوی و تاثیرگذار دارد که یک 
خانواده  عــادی و در عین حال فوق العــاده را روایت می کند.خانم 
»جوجو مویز« نویسنده  معروف رمان »من پیش از تو«   و »پس از 
تو« و »هنوز هم من« درباره  »لورلی« )شخصیت اصلی این رمان( 
می گوید: او یکی از سرسخت ترین و پیچیده ترین شخصیت هایی 
است که در این سال ها خوانده ام.خانم »لیزا جول« متولد 1۹6۸ در 
لندن، از محبوب ترین نویسنده های انگلیسی است. مهم ترین اتفاق 
زندگی اش زمانی رخ داد که با یکی از دوستانش شرط کرد اگر بتواند 
یک رمان بنویسد او را به شــام در رستوران موردعالقه اش مهمان 
کند. این آغازی بود بر نوشته شدن نخســتین رمانش که در سال 
1۹۹۹ یکی از پرفروش ترین رمان های سال شد. آخرین رمان خانم 
جول، رمان »خانه ای که در آن بزرگ شدیم« از پرفروش ترین های 
نیویورک تایمز، یواس ای تودی و وال استریت ژورنال بوده است. 

من 6۰ سال زندگی با برگر و پیتزا و هیجان شهربازی رو به 
۲۵۰۰ سال زندگی با نون پنیر روی مبل ترجیح میدم! 

همیشه وقتی تو حموم هستم فکر می کنم کلی دعوا شده 
 تو خونه و زدن همدیگه رو کشــتن اعضا، ولــی وقتی درمیام 

می بینم هیچ خبری نیست! 
غروب های فصل پاییز هوا یک جوریه انگار می خواســتی 

جایی بری، ولی نرفتی و دلشوره گرفتی !
دیروز بود که عید بود ها، نصف ســال رفت، نیمه اول سال 

همیشه دو برابر سریع تر از نیمه دوم سال می گذره! 
یعنی اون کیه تو در ماشــین که وقتــی کمربند رو محکم

 می کشی اون از اون ور محکم تر می کشه؟! 
فقط کافیه با خودت بگی بگیرم بخوابم که فردا باید زود بلند 
شم، از همون لحظه تبدیل میشی به یه جغد بالفطره که قراره تا 

خود صبح بیدار بمونه!
ته خوشحالی ما معمولی ها اینه که گوشی رو روی ساعت ۹ 
می ذاریم... بیدار میشــیم می بینیم ساعت هشته، یک ساعت 

دیگه هم می خوابیم... ما با همینا خوشحال میشیم! 
جلسه اول  کالس شنا مربی گفت اونایی که شنا بلدن بیان 
لب استخر، سوت زدم شروع کنن. سوت زد من درجا ۴۰ تا شنا 
رفتم. فقط نمی دونم چرا بقیه پریدن تو آب، اینش برام عجیب 

بود !

خندوانهخبر آخرکتاب

آیین سنتی مذهبی 
»جمعه نشلجی ها« 
در »مشهد اردهال«

آیین ســنتی مذهبی 
جمعه نشلجی ها با هدف 
بزرگداشت حضرت علی 
بن محمد باقــر)ع( در 
مشــهد اردهال کاشان 

برگزار شد.

تبریک »مجید صالحی« برای تولد رفیق گرمابه و گلستانش
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