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 شایعه است 
 شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره انتصابات فامیلی در شهرداری:  

7

  فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

تبهکاران جاده های اصفهان دستگیر شدند

زندانیان مهریه اصفهان، ۲۵ هزار سکه 
بدهی دارند

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

5
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نرخ تورم در استان اصفهان از متوسط کشوری 
پایین تر است

دخانیات در صدر کاالهای گران شده در اصفهان؛
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 پاداش ها فراموش نشود

  غیبت مسئوالن ارشد استان در مراسم استقبال از مدال آوران 
اصفهانی بازی های آسیایی جاکارتا؛ 

ماهورا  
کارگردان:حمید زرگرنژاد
پردیس سینمایی چهارباغ

روز جهانی ریشه کنی فقر ؛
ساختن دنیایی که  هیچکس 

مجبور نباشه توی سطل 
آشغال دنبال غذا باشه؛ دنیایی 

که هیچ بچه ای به خاطر  فقر از 
درس خوندن محروم نشه. 

برای رسیدن به این دنیا به 
همدیگه کمک کنیم!

مردم به فکر تهیه کارت سوخت باشند؛

احتماالت بنزینی جدی شد
»احیای کارت سوخت در دولت در حال بررسی است.« این جدیدترین اظهار 

نظر زنگنه، وزیر نفت در مورد احتماالت و شایعات پیرامون احیای کارت 
سوخت و سهمیه بندی بنزین است. آن گونه که وزیر نفت مدعی شده کارت سوخت امر 

پیچیده ای است و سهمیه بندی یکی از روش هایی اســت که فواید و مشکالتی دارد و باید 
به صورت دقیق بررسی شود. شاید همین روند پیچیدگی وارد کردن دوباره کارت سوخت به 

عرصه اقتصادی کشور باشد که دولت را برای شروع دوباره سهمیه بندی بنزین مردد نگه داشته 
صفحه 3است؛ هر چند برخی از منابع از جمله...
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غذاهای متنوع و لذیذ ایرانی

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 دوم

گالری اکنون / مدیا: کالژ
20 الی 25 مهر
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بامداد دیروز خبر رســید که تروریســت ها 
تعدادی از مرزبانــان ایرانی را در هنگ مرزی 
میرجاوه ربودند،  در خبرهای اولیه آمده بود 
که  این نیروهای ربوده شــده بین 11 تا 14 نفر 

بوده اند. 
خبرهای تکمیلی تر اما حکایت از ربوده شــدن 14 
مرزبان ایرانی داشــت.  14 نفر از نیروهای بسیجی 
طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه به دست اعضای 
گروهک تروریستی ربوده شــدند. بر اساس آخرین 
خبرها 9 نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت 
و 5 نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه هســتند که 
بین ساعت چهار تا پنج بامداد دیروز در منطقه صفر 

مرزی لولکدان ربوده شدند.
خبرگزاری فارس اما تعداد نیروهای ربوده شده را 11 
نفر اعالم کرد و نوشــت: 6 تن از این نیروها بسیجی ، 

4 نفر سرباز وظیفه و یک نفر کادر مرزبانی بوده اند.
فارس، همچنین مدعی شد که براساس گمانه زنی های 
اولیه این افراد براثر غذای آلوده مسموم شده و توسط 

این گروهک به داخل پاکستان منتقل شده اند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه هم ساعاتی پس 
از این اتفاق، در اطالعیه ای جزئیات جدیدی را این 
ربایش منتشر کرد و نوشــت: این نیروها با خیانت و 
تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقالب 

ربوده شده اند.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در 

پایان  این اطالعیه تاکید 
کــرده اســت: »عملیات 
تعقیب اشرار، تروریست ها 
و عوامل نفوذی دشــمن 
ونیز اقدامــات الزم برای 
آزاد سازی ربوده شدگان 

با جدیت در دســتور کار نیروهای دفاعی و امنیتی 
مســتقر درمناطق مرزی قرار گرفته است و ازدولت 
پاکستان نیز انتظار می رود با اشرارو تروریست هایی 
که در جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی برخی 
کشورهای مرتجع شرور و تروریســت پرور منطقه 

 حمایــت و بــه کارگیری
 می شوند، برخورد جدی 
داشته و به سرعت نسبت 
به آزادی و تحویل مرزبانان  

اقدام کند.«
حــدس زده می شــد که 
ربودن سربازان ایرانی باز هم کار گروهک تروریستی 
»جیش العدل« بوده اســت. گروهکــی که تاکنون 
چندین بار به هنگ مرزی میرجــاوه حمله کرده و 
سال گذشته نیز با حمله به این هنگ ضمن مجروح 
کردن و تیرخالص زدن به چند مرزبان کشــورمان، 

یکی از آنها )ســعید براتی( را با خود به داخل خاک 
پاکســتان بردند و این مرزبان 25 ســاله نزدیک به 
19 ماه در اســارت آنها بود تا اینکه مردادماه امسال 
آزادشــد.  جیش العدل دیروز و پس از این اتفاق هم  
در کانال تلگرامی خود مســئولیت این ربایش را بر 
عهده گرفته اســت. در اطالعیه ای که از سوی این 
گروهک تروریستی در این کانال منتشر شد نوشت 
که »بامداد امروز، سه شــنبه 24 مهرماه یک پایگاه 
مراقبتی در شهرســتان میرجاوه را به صورت کامل 

خلع سالح کرده اند«.
در مورد سرنوشت نیروهای بســیجی هنگ مرزی 
میرجاوه که روز گذشته ربوده شدند تا لحظه نگارش 
این مطلب  اطالعات مشــخص و مستندی منتشر 
نشده بود، اما بر اســاس اخبار غیر رسمی این افراد 
توسط گروهک های تروریســتی به کشور پاکستان 
منتقل شدند. ســرکرده جیش العدل پیش از این از 
رابطه خوب خود با دیگر گروه های اپوزیسیون و ضد 
انقالب به صراحت سخن گفته بود. از تقالی جیش 
العدل برای ناامن کردن مرزهای شــرقی کشورمان 
تعجب نمی کنیم امــا از تعلل دولت پاکســتان در 
زمینه برخورد جدی با تروریست ها متعجب هستیم. 
برخالف  ادعاهای مقامات پاکستانی مبنی برای عزم 
دستگاه امنیتی این کشور برای مقابله با تروریست ها، 
شرایط برای برخی گروه های تروریستی ضد ایرانی 
بیشتر از گذشته در این کشور مهیا شده است.  انگار 
سعودی ها روی پاکستانی ها هم تاثیر گذاشته اند. 

همسایه شرقی خیلی هم »صادق« نیست!

تحریم های آمریکا علیه پنج 
گروه از جمله حزب ا... لبنان

وزیر دادگستری آمریکا اعالم کرد که تحریم های 
شدیدی علیه پنج گروه در جهان اعمال خواهد 
شــد. جف سشــنز، تاکید کرد که تحریم های 
شــدیدی را علیه این پنج گروه از جمله حزب ا... 
لبنان اعمال خواهد کرد. وزیر دادگستری آمریکا 
ایــن گروه هــا را گروه های »مجــرم فرامرزی« 
خواند. وی گفت که این گروه هــا با تحقیقات و 
 تدابیر قضائی محکم تری مواجه خواهند شــد.

جف سشنز، تصریح کرد که اسامی سایر گروه ها 
کارتل سینالوآ، کلن دل گولفو، کارتل نسل جدید 
خالیســکو و گروه ام اس- 1۳ هستند. آمریکا در 
اقدامی مضحک نام حزب ا... را در کنار گروه های 
قاچاق مواد مخدر همچون کارتل سینالوآ، کلن 
دل گولفو، کارتل نســل جدید خالیسکو و گروه 

ام اس- 1۳ قرار داده است.

 گوگل هم 
به آل سعود پشت کرد

شرکت گوگل در بیانیه ای اعالم کرد که »دایان 
گرین« از مدیران این شرکت در نشست سرمایه 
گذاری آینده که قرار اســت 2۳ اکتبر در ریاض 
آغاز به کار کند، شرکت نخواهد کرد.خبرگزاری 
رویترز در گزارشی نوشت، از زمان ناپدید شدن 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار شــناخته شده 
ســعودی که برای واشنگتن پســت کار می کرد 
و منتقد سیاست های عربســتان بود، فشار ها بر 
این کشــور افزایش یافته اســت. وی آخرین بار 
در هنگام ورود به کنسولگری عربستان سعودی 
در اســتانبول مشاهده شــد.گوگل در بیانیه ای 
اعالم کرد دایان گرین از مدیران این شرکت در 
نشست سرمایه گذاری آینده که قرار است بیست 
و ســوم اکتبر در ریاض آغاز به کار کند، شرکت 

نخواهد کرد. 

 دربار سعودی
 به داد ولیعهد می رسد

شــبکه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه گزارش 
داد ســعودی ها در پی تفسیر جدیدی هستند تا 
مسئولیت قتل جمال خاشقچی را از دوش محمد 
بن سلمان خارج کنند. شبکه ان بی سی آمریکا 
به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که این منابع 
گفته اند که ســعودی ها قصد دارند با این تفسیر 
توضیح دهند که محمد بن ســلمان دستور قتل 
خاشچقی را صار نکرده و اصال در جریان این قتل 
نبوده اســت. پیش از این شبکه خبری سی ان ان 
به نقــل از منابع خــود گفته بود که عربســتان 
سعودی در حال ایجاد زمینه های الزم برای قبول 
مسئولیت قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 
منتقد ســعودی است؛ ســعودی ها می خواهند 
مرگ وی را نتیجه »اشتباهات صورت گرفته در 

حین بازجویی« اعالم کنند.

کار آل سعود در پرونده 
خاشقچی سخت شد

مقامات ترکیه اعالم کردند به شــواهدی دست 
پیدا کرده اند که فرضیه به قتل رســیدن جمال 
خاشــقجی، روزنامه نــگار منتقد ســعودی در 
کنسولگری عربستان در استانبول را تقویت می 
کند.به گزارش الجزیره، دفتر دادستان کل ترکیه 
اعالم کرد به شواهدی دســت یافته است که بر 
فرضیه کشته شدن خاشقجی داخل کنسولگری 
عربستان در اســتانبول صحه می گذارد. طبق 
اعالم دفتر دادســتانی، تیم تحقیقاتی ترکیه به 
شواهدی مبنی بر »دســتکاری شدن« آثار قتل 
داخل کنســولگری برخورده اســت، ضمن این 
 که این یافته ها، گام مهمــی پس از چندین روز

 بی خبری به شمار می روند.

برخوردی که صادقانه نیست!

 سفیر جدید ایران 
در کره جنوبی منصوب شد 

»سعیدبادامچی شبستری« بنا به پیشنهاد وزیر 
امور خارجه و تایید رییس جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در 
کره جنوبی منصوب شد. پیش از این مسئولیت 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی 
با »حسن طاهریان« بود. رییس اداره دوم شرق 
آسیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و نیز معاون سفارت و کاردار موقت 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین از جمله 
مناصب »سعید بادامچی شبستری« سفیر جدید 
جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی در گذشته 

بوده است. 

ادعاهای وزیر نفت عربستان: 
ایران را تحریم کنید ، نفت 

هند را ما تامین می کنیم
وزیر نفت عربستان سعودی با وجود مشکالت 
فراوان این کشــور برای افزایــش تولید نفت 
خود در بازارهای جهانی مدعی شــد متعهد به 
تامین نفت هند در صورت تحریم ایران است. 
خالد الفالح، وزیر نفت عربســتان سعودی در 
سخنرانی خود در نشست انرژی هند در دهلی 
نو گفت: هند به عنوان یک بازیگر مهم جهانی، 
برای عربستان سعودی اهمیت زیادی دارد. ما 
پس از عراق دومین تامیــن کننده بزرگ نفت 
هند هســتیم و آماده ایم هرگونــه کمبود که 
ممکن اســت از تحریم های نفتی ایران ایجاد 
شــود را جبران کنیم.وی مدعی شد در دیدار 
با »نارندرا مودی« نخســت وزیــر و همچنین 
»دارمندرا پردان« وزیــر نفت هند تاکید کرده 
است که عربستان ســعودی نیاز هند به نفت 
را تامین خواهد کرد و همچنین در این کشــور 

سرمایه گذاری انجام می دهد.

احتمال معاف شدن هند از 
تحریم های آمریکا علیه ایران

شــرکت پاالیشــگاهی »مانگلور« هند انتظار 
دارد که دهلــی نو از تحریم هــای آمریکا علیه 
صــادرات نفت ایــران معاف شــود.یک مقام 
شرکت پاالیشگاهی مانگلور هند گفت: انتظار 
داریم که هنــد طی ماه جــاری از تحریم های 
آمریکا علیه صادرات نفت ایران معاف شــود. 
وی افزود: شــرکت مانگلور خرید نفت از عراق 
برای جایگزین کردن نفت ایران را مورد بررسی 
قرار خواهد داد. این مقام شرکت مانگلور اظهار 
داشت: شــرکت مانگلور بخشــی از پول نفت 
خریداری شــده از ایران را بــا روپیه پرداخت 

کرده است.

ادعاهای عجیب و غریب معاون 
اخراجی درباره »افشانی«

معاون سابق برنامه ریزی،توسعه شهری و امور 
شــوراهای شــهرداری تهران ادعای عجیبی 
درباره شــهردار تهران مطرح کــرد. حجت ا... 
میرزایی درباره ماجرای شــنود شدن از طرف 
افشانی گفت: آقای افشانی گفته اند که من تلفن 
معاونانم را شنود می کنم و فهمیدم که برخی از 
آنها پشت سر من حرف می زنند. معاون سابق 
برنامه ریزی، توسعه شــهری و امور شوراهای 
شهرداری تهران افزود: این کار غیرقانونی است 
و در هرجای دنیا اتفاق می افتاد یک رســوایی 
بزرگ محســوب می شــد . وی ادامه داد: اگر 
صحبتی هم شده راجع به عملکرد ایشان بوده، 
ما هیچ گاه بر ســر ماندن یا نماندن و جایگزین 
ایشــان صحبت نکردیم.میرزایی گفت: آقای 
افشانی باید راجع  به مشکالتی که بر اثر حذف 
من برای برنامه پنج ســاله سوم ایجاد می شود، 

پاسخگو باشند.

کافه سیاست

عکس  روز 

 تیراندازی آیت ا...رفسنجانی
 در کنار کاخ مرمر

عکســی در فضای مجازی دســت به دســت 
می چرخــد کــه نشــان می دهــد، آیــت ا... 
هاشمی رفســنجانی، رییــس فقیــد مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در کنــار کاخ مرمر 

مشغول تیراندازی با کمان است.

پیشخوان

بین الملل

مرکز مطالعات اســتراتژیک سوریه در گزارشــی نوشت که تنها 
راه خروج عربســتان از بحران قتل »جمال خاشقجی« این است 
 که همانند همــه بحران های پیشــین، ایــران را مقصر معرفی

 کند.
پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات استراتژیک سوریه در گزارشی به 
قتل »جمال خاشقجی«  روزنامه نگار منتقد سعودی در سفارت 
عربستان در استانبول پرداخت و نوشت: یکی از محافظان شخصی 

»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان از اعضای تیم قتل و شکنجه 
خاشقجی در اســتانبول بوده و بن ســلمان نمی تواند به راحتی 
مدعی این موضوع شــود که محافظ وی به صورت خودســرانه 

مرتکب این قتل شده است.
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: تنها راه خروج عربستان از این 
بحران این است که همانند همیشه ایران را مقصر این قتل معرفی 
کنند. از سوی دیگر ســناتور »وان هولن« اعالم کرد که دستور 

قتل خاشقجی بدون تردید از باالترین هرم حکومت در عربستان 
 صادر شده اســت و واشــنگتن نباید شــریک این جنایت پلید

 شود.
شبکه خبری سی ان ان اعالم کرده است که مقامات سعودی در 
حال آماده شدن برای اعالم خبر کشته شدن خاشقجی هستند. 
از قرار معلوم، ســعودی ها قصد دارند دلیل قتل وی را اشتباه در 

بازجویی اعالم کنند.

قتل »خاشقجی« را گردن ایران بیندازید!

شهر در تعلیق

براساس گمانه زنی های اولیه این 
افراد براثر غذای آلوده مسموم 
شده و توسط این گروهک به 
داخل پاکستان منتقل شده اند

میهمانی مختلط ایرانی ها در سفارت فرانسه! 
کیهان: به تازگی در فضای مجازی فیلمی منتشر شده که بازتاب دهنده یکی از میهمانی هایی است که به بهانه ای 
مثل روز ملی فرانسه در داخل سفارتخانه این کشور به شکل مختلط برپا شده است.انتشار این فیلم در فضای 
مجازی سبب شد که تعدادی از کاربران درفضای مجازی از مدعیان سلطنت طلب و نیز به اصطالح اصالح طلب 
مدعی حمایت از ناموس، درباره سکوت شان در قبال سوءاستفاده از دختران ایرانی در سفارتخانه فرانسه سواالتی 
بپرسند.کاربری نوشت: چرا برخی که در برابر شایعه سوءاستفاده از زنان ایرانی توسط اهالی یکی از کشورهای 
همسایه غیرتی شده بودند حاال در مقابل یک واقعیت روشن سکوت کرده اند؟ کاربری هم تاکید کرد: بعضی ها 
به حدی شیفته غرب هستند که برایشان در قبال لبخند اجنبی هیچ چیز مهم نیست ولو حمایت از ناموس! 
کاربری هم تصریح کرد: ظاهرا مدعیان حمایت ناموس که هشت سال دوران دفاع مقدس در پستوها و دامن 

بیگانه خزیده و چپیده بودند، برای چشم رنگی ها هر حرامی را حالل می دانند!

نظر»خلخالی« درباره اعدام های دهه 60
جواد منصوری، فرمانده اســبق ســپاه پاســداران گفته اســت : من عضو گروه حزب ا... بودم و با مجاهدین 
خلق هم ارتباط داشــتم. برادرم دکتــر محمدرضا هم با مجاهدین خلق ارتباط داشــت. مــا را در فواصلی 
بازداشــت کردند. من را ســال51 و ایشان را ســال 54 .  ســاواک گفت برادر ســوم را هم بگیرید و ایشان 
هم تا انقالب در زنــدان بود. نمی خواهم بگویم همه ما به این شــکل تبرئه می شــویم، امــا فضای امنیتی 
یک نگرانی هایــی را ایجاد می کنــد که اشــتباهاتی هم به وجود می آیــد. نمی خواهم ایــن مطلب توجیه 
باشــد. فرمانده اســبق ســپاه پاســداران افزود: وقتی به  آقای خلخالی اعتراض می کردند کــه چرا به این 
ســرعت حکم می دهی، می گفت من صد نفر را می کشــم، یعنی حکم اعدام می دهم، ممکن اســت چهار 
 مورد آن اشــتباه باشــد. اما اینکه این پرونده چندین ماه بچرخد، خســارت آن برای مملکت خیلی بیشتر

 است.

تهدید پس از  تصویب

تصمیم سران ۳ قوه برای  
FAFT تصویب

گفــت و شــنود رییس 
جمهوری با اقتصاددانان

 ترامپ در مسیر فسخ

 حمیدرضا ترقی
 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

یک عضو فراکســیون امید گفت: اصل تفکیک قوا 
ایجاب می کند که قانون گــذاری در مجلس انجام 
شود که خوشــبختانه آقای الریجانی هم به عنوان 
رییس مجلس که در آن جلســات شرکت می کند.

نماینده مردم تهــران درباره فشــارهای روانی و 
سیاسی احتمالی که ممکن است در بحث بررسی 
FATF، هماننــد نمایندگان مجلــس به اعضای 
شورای نگهبان هم اعمال شــود، گفت: به هر حال 
شورای نگهان بر اساس دو ضابطه قانون اساسی و 
شرع بررسی می کند و نباید تحت فشار سیاسی و 

روانی قرار بگیرد.
علیرضا رحیمی در پاسخ به این اظهارنظر که برخی 
معتقدند به این دلیل که در ســال آینده انتخابات 
مجلس را پیش رو داریم، نمایندگان شهامت خود 
را در اظهارنظرها از دست داده اند، گفت: برای ما که 
هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، اگر شــهامتی داشتیم 
همچنان برقرار اســت و جو مجلس هم فعال عادی 
اســت و تغییری نکرده  و این برداشت های بیرونی 

است.

 شورای نگهبان تحت فشار 
سیاسی و روانی قرار نگیرد

عضو فراکسیون امید:

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه معتقد است 
ایران با پذیرش FATF در نهایت سرنوشتی مانند 
پاکستان خواهد داشت و از لیست سیاه خارج 
نخواهد شد.حمیدرضا ترقی با اشاره به اظهارات 
»دیوید لویس« گفت: با وجود اینکه شــروط  
 FATF مجلس برای تصویب بندهای کارگروه
با معیارهای درخواســتی این کارگروه تعارض 
چندانی نداشت، اما شاهد هستیم که مسئوالن 
این کارگروه، حتی شروط حداقلی مجلس را نیز 
برنمی تابند. وی افزود : به طور طبیعی زمانی که 
  FATF ما بخواهیم نظر غربی ها را در رابطه با مفاد
تامین کنیم تا از لیست سیاه آنها خارج شویم، 
سرنوشتی بهتر از کشور پاکستان پیدا نمی کنیم. 
کشور پاکستان نیز در سال های اخیر با وجود 
اینکه به تمامی  خواسته های FATF عمل کرده  
ولی همچنان در لیست کشــورهای با ریسک 

باالی اقتصادی قرار دارد.

سرنوشتی بهتر از کشور 
پاکستان  نخواهیم داشت

 احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نایب رییس فراکســیون امید مجلس معتقد است 
مردم بهتریــن داور در موضوع FATF هســتند و 
مســلما رییس جمهوری و وزیر امور خارجه در امر 
دیپلماسی انسان های ورزیده ، وطن پرست و مورد 
تایید مقام معظم رهبری هستند.محمدرضا تابش 
 FATF در مورد رفتــار و گفتار برخــی از مخالفان
گفت: »عده ای از منتقدان FATF از روی حسن نیت 
و به دلیل اینکه کشــور در موضع ضعف قرار نگیرد 
چنین مســائل و مطالبی را دنبــال و نقطه نظرات 
خود را مطرح می کننــد.« وی افزود: »البته برخی 
از منتقدان FATF نیز از روی ناآگاهی و به واسطه 
تحریک برخی از عوامل که خود را در قامت جناح 
رقیب برای دولت تعریف کرده اند این موضوعات را 

مورد پیگیری قرار می دهند.«
تابش ادامه داد: »مســلما رییس جمهوری و آقای 
محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجــه اراده ای 
معطوف به خیر داشــتند و خواسته اند که کشور را 
از تحریم  های بیشــتر و افتادن به وادی طی ســیر 

قهقرایی نجات بدهند.«

 روحانی و ظریف 
مورد تایید رهبری هستند

نایب رییس فراکسیون امید:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید 
بر اینکه FATF تحفظ پذیر نیســت، گفت: ما 
از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم و آنها تا ما 
را خلع سالح نکنند، دســت نمی کشند. احمد 
توکلی گفت: FATF به ما می گوید از کارهایی 
که ما به طور مسلم وظیفه خود می دانیم دست 
بکشیم. اگر ما FATF را بپذیریم آیا رابطه  آمریکا 
با ما بهتر می شــود؟ آیا آمریکا مشکل دیگری 
با ما نخواهد داشــت و بهانه ای دیگری را دست 
نمی گیــرد؟ وزیر محترم خارجــه می گوید ما 
 FATF تضمین نمی دهیم مانند برجام که اگر
را بپذیریــم چه می شــود، بلکه اگــر نپذیریم 
محدودیت بر ما شــدیدتر خواهد شــد، واقعا 
ساده اندیشــی است که کســی تصور کند این 
آمریکایی که حداقل در این ســه چهار ســال 
خودش را به خوبی نشان داده، دیگر بهانه گیری 

نمی کند و همه چیز حل می شود. 

 از ترس مرگ
 نباید خودکشی کرد

چهره ها

روحانی و ظریف  مورد تایید رهبری هستند

پیشنهاد سردبیر:

ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه؛

زینب ذاکر

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2540 | October  17,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



امنیت غذایی در ایران پایین است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

توسعه زیرساخت ها و مالیات 
بر ارزش افزوده

مزیت مالیات بــر ارزش افزوده در مقایســه با 
مالیات های دیگر، خود کنترلی آن اســت. بدین 
صورت که به طــور معمول در نظــام مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات پرداخت شــده یک بنگاه 
در زمان فروش به خریداران اعالم می شود، زیرا 
بنگاه های خریدار در پی دریافت اعتبار مالیاتی و 
بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی 
خود هستند. در این نظام چنانچه بنگاهی مالیات 
را کمتر از حد واقعی اعالم کند یا مالیات متعلق 
به خود را نپردازد، ایــن مالیات به خریدار بعدی 
منتقل می شــود. به عبارت دیگــر اجرا نکردن 
تکلیف کسر و پرداخت مالیات موجب زیان بنگاه 
های خریدار می شــود که آنها به این امر واقف 
هســتند و به همین دلیل خریــداران به خرید 
کاالهایی که مالیات آنها پرداخت نشــده است 
تمایلی ندارند. بنابراین با اجــرای این قانون به 
دلیل خصوصیات آن، از فــرار مالیاتی و اجتناب 
از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری می شــود 
و چنانچه فراری هم صورت گیرد، به راحتی در 
زنجیره تولید و توزیع قابل شناسایی است. فرار 
مالیاتی در بخش های ســودآور مانند خدمات و 
تجارت نسبت به جاهای دیگر باالتر است و این 
بخش ها بار مالیاتی اندکی را متحمل می شوند. 
اجرای نظام نوین مالیات بر ارزش افزوده، می تواند 
شفافیت الزم را در شکل گیری ارزش افزوده کاال 
و خدمات ایجاد کند و همچنین حجم مبادالت 
و بنگاه های اقتصــادی را از تولید ناخالص ملی 
مشخص ســازد. بنابراین، امکان وصول درآمد 
مالیاتی را با توجه به حجم واقعی مبادالت فراهم 
می آورد و با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق 
اثر بخشی مســتقیم در ســهم مالیات بر ارزش 
افــزوده و نیز کمک به وصول مالیــات بر درآمد 
واقعی، زمینه کاهش فرار مالیاتی را آماده می کند.

همانطور که در این یادداشت بدان اشاره شد اگر 
چه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان 
یکی از راهکارهای اصلــی افزایش کارآیی نظام 
مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما مزایا و 
فواید متعددی از اجرای آن متوجه اقتصاد کشور 
می شــود که از جمله مهم ترین آنها می توان به 
شفاف سازی مبادالت اقتصادی و جزیان پول و 
کاال در کشــور، کاهش زمینه های قاچاق کاال، 
کاهش فرار مالیاتی، اصالح الگوی مصرف کاال و 
نهایتا انتقال بار مالیاتی از سمت تولید به سمت 
مصرف و حمایت از تولید، اشتغال و صادرات در 

کشور اشاره کرد.

بازار

جاروبرقی

مسئول کمیته آموزش اتحادیه نانوایان 
اصفهان:

افزایش ۱۰درصدی نرخ نان 
چاره ساز نیست

مسئول کمیته آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال85 
دولت مکلف کرد که فروردین هرســال نرخ نان 
را بر اســاس نرخ تورم تغییر دهد؛ اما این تغییر 
اتفاق نیفتاد و سال هاســت که نانوایان با همان 
نرخ، نان می فروشــند.احمدرضا خواجه افزود: 
توقع شهروندان در عرضه نان مرغوب زمانی رخ 
می دهد که عواملی چون آموزش، سحر خیزی، 
تخمیر و از همه مهم تر نرخ نان فراهم و بر اساس 
قیمت تمام شده باشــد که این امر محقق نشد و 
چند سال اســت هزینه نانوایی ها مثل آب، برق، 
گاز و مواد اولیه افزایش یافته و نرخ نان ثابت مانده 
است.برخی نانوایان گفتند افزایش نرخ مواد اولیه 
و حامل های انرژی را سال ها تحمل کردیم بدون 
افزایش نرخ نان، حاال هم افزایش 10درصدی نرخ 

نان چاره ساز نخواهد بود.

طی ۶ ماهه ابتدای سال؛
بیش از 3هزار  اصفهانی عضو 

شرکت های تعاونی شدند
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در شش ماهه اول 
امسال سه هزار و 580 اصفهانی عضو شرکت های 

تعاونی شــدند، اعالم کرد: استان اصفهان از نظر 
تعداد اعضای تعاونی های تشــکیل شده، جایگاه 
دوم را در کشــور دارد.علیرضا تیغ ســاز با بیان 
اینکــه در ســال جاری، ۷۴ شــرکت تعاونی در 
استان اصفهان تشکیل شده است، اظهار کرد: 11 
درصد از اعضای تعاونی های کل کشور در شش 
ماهه اول سال مربوط به استان اصفهان است و به 
این ترتیب برای یکهزار و 85۴ نفر فرصت شغلی 
ایجاد شده اســت.وی با بیان اینکه در سال ۹۷ 
اولویت وزارت متبوع اش، تشــکیل شرکت های 
تعاونی تامین نیــاز تولیدکننــدگان برای رفع 
بسیاری از مشکالت است، گفت: استان اصفهان 
با تشکیل سه تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان، 

رتبه اول کشور را داراست.

به مناسبت اربعین حسینی صورت می گیرد؛
 خروج موقت خودرو 
به صورت  الکترونیکی 

گمرک ایران از الکترونیکی شــدن خروج موقت 
)کابوتاژ( خــودرو به عتبات عالیات به مناســبت 
اربعین حســینی خبر داد و اعالم کرد: با استفاده 
از ســامانه جامع گمرکی؛ امکان دوراظهاری برای 
خروج موقت خودرو فراهم شــده است.بنا بر این 
گزارش، در صورتی که فرد پیش از این در سامانه 
گمرک کدینگ شده، نیازی به حضور در گمرک 
برای ثبت کدینگ نــدارد و در غیــر این صورت 
می تواند به نزدیک ترین گمرک محل با در دست 
داشــتن ســند خودرو و کارت ملی برای دریافت 
کدینگ مراجعه و پــس از دریافت، مراحل بعدی 
را بدون مراجعه حضوری و به صورت دوراظهاری 

انجام دهد.

رییس اتحادیه تولید و فروش مبل:
نیمی از کارگاه های تولید مبل 

اصفهان تعطیل است
رییس اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان با بیان 
اینکه به رغم کاهش نرخ دالر در هفته های اخیر، 
قیمت مواد اولیه تولید مبــل از جمله ابر، پارچه 
و چوب افزایش چشمگیری داشــته، اعالم کرد: 
نیمی از کارگاه های تولید مبــل اصفهان تعطیل 
است. حجت ا...پورحقانی با بیان اینکه دلیل اصلی 
تعطیلی این کارگاه ها نبود مصالح است، اظهار کرد: 
به دلیل برداشت بی رویه از جنگل ها، قطع درختان 
ممنوع شد و واردات چوب نیز باتوجه به مقرون به 
صرفه نبودن آن، بســیار کم انجام می شــود.وی 
با اشــاره به رکود حاکم بر بازار مبل در اصفهان، 
افزود: در چند ماه اخیر شاهد چک های برگشتی 
فراوان از سوی فروشــندگان مبل هستیم و دلیل 
آن به صفر رسیدن فروش مبل در حداقل دو ماه 
اخیر است، این در حالیست که فروشندگان مبل 
همواره با هزینه های جاری و ثابت روبه رو هستند.

MVC141 جاروبرقی متئو مدل

 650,000
تومان

جارو برقی آ.ا.گ

1,729,000
تومان

جارو برقی بوش

»احیای کارت ســوخت در دولت در حال بررسی 
است.« این جدیدترین اظهار نظر زنگنه، وزیر نفت 
در مورد احتماالت و شایعات پیرامون احیای کارت 
سوخت و ســهمیه بندی بنزین است. آن گونه که 
وزیر نفت مدعی شده کارت سوخت امر پیچیده ای 
است و ســهمیه بندی یکی از روش هایی است که 
فواید و مشکالتی دارد و باید به صورت دقیق بررسی 
شود. شاید همین روند پیچیدگی وارد کردن دوباره 
کارت ســوخت به عرصه اقتصادی کشور باشد که 
دولت را برای شروع دوباره ســهمیه بندی بنزین 
مردد نگه داشته اســت؛ هر چند برخی از منابع از 
جمله یکی از اعضای کمیسیون انرژی اعالم کردند 
که سهمیه بندی بنزین قطعی است و دستور آن به 

استان ها ابالغ شده است.
کارت سوخت آری؛ سهمیه بندی فعال نه

بر اســاس آنچه در خبرها می توان دید، احتمال 
احیای کارت ســوخت پر رنگ تر از بحث سهمیه 
بندی است. با توجه به خارج شدن چند ساله کارت 
های ســوخت از چرخه و اینکه بسیاری از ماشین 
ها اکنون فاقــد این کارت هســتند، دولت در پی 
احیای عرضه با کارت ســوخت برای ملزم کردن 
رانندگان به گرفتن کارت سوخت است؛ این مسئله 
را می توان مقدمه ای بر ســهمیه بندی بنزین در 
آینده دانســت. کوروش کرم پور، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس اعالم کرد: تاکنون صرفا فعال شدن 
کارت های ســوخت مطرح اســت و بحث سهمیه 
بندی بنزین تا به امروز در دستور کار کمیسیون قرار 
نگرفته و دولت درخواستی نداشته است. وی افزود: 
چگونگی فعالیت کارت سوخت ها نیز از سوی دولت 
ابالغ خواهد شــد؛ اما تا به امروز توضیحی در این 
زمینه به کمیسیون داده نشده است.بهروز نعمتی، 
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی نیز  
با بیان اینکه »دولت تصمیمی برای سهمیه بندی و 
افزایش قیمت سوخت ندارد«، گفت که فعال بحث 
احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت 
مطرح است.همچنین ســید کاظم دلخوش، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه »طبق 
قانون دولت مجوز افزایــش قیمت بنزین را دارد«، 
گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه بندی 
بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی کند.

دلخوش گفت: در واقع دولت این امکان را دارد که 

قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا 
جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد 

در اختیار مردم قرار دهد. 
مردم به فکر کارت سوخت باشند

خبرهای اخیر در حالی نشان از احیای مجدد کارت 
های ســوخت در زمانی نزدیک می دهد که هنوز 
مشخص نیست که افراد فاقد کارت چگونه باید برای 
گرفتن آن اقدام کنند، هر چند شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از اواخر ســال گذشته 
اعالم کرده است که مالکان باید نسبت به اخذ کارت 
سوخت خودروی خود اقدام کنند؛ اما هنوز بسیاری 
از افراد آن را جدی نگرفته اند. عالوه بر این پس از 
اعمال تحریم های اخیر آمریکا بــرای تامین بدنه 
کارت های هوشــمند در داخل با مشکالتی مواجه 
بوده ایم که به نظر می  رسد این مسئله در صورت 
هجوم یک باره مردم برای تقاضای کارت ســوخت 
برای دولت دردسرآفرین باشد، هرچند برای زمان 
ازسرگیری استفاده از کارت سوخت زمان مشخصی 

تعیین نشده؛  اما با جدی شدن بحث سهمیه بندی 
بنزین، مالــکان خودروهایی که به هــر دلیل فاقد 

کارت سوخت هستند با ابهاماتی مواجه هستند.
باید به حال بنزین فکری کرد

آنچه از وضعیت ســوخت کشــور به نظر می آید 
بدون شک وضعیت کنونی نمی تواند پایدار باشد. 
باال رفتن وحشــتناک آمار قاچاق سوخت، دولت و 
مجلس را برای ایجاد یک راهکار ســوختی تحت 

فشار گذاشته است.
 تنها خبر دولت از برنامــه هایش برای بنزین اخیرا 
از سوی زنگنه اعالم شــد ولی از سوی نمایندگان 
مجلس در چند وقت اخیر اظهــارات ضد ونقیض 
زیادی در رابطه با افزایش قیمت و یا سهمیه بندی 
به گوش رســیده است. به نظر می رســد اما آنچه 
مشخص اســت دولت نمی خواهد تا نهایی شدن 
تصمیماتش بــرای بنزین خبری بــه بیرون درز 
کند؛ اما از تیترها و حاشــیه ها می توان فهمید به 
طور قطع کارت ســوخت احیا و گرانــی بنزین در 

راه اســت؛ هر چند به گفته علی پــور، مدیر روابط 
عمومی پخش فرآورده هــای نفتی اصفهان بحث 
ســهمیه بندی یک مسئله سری اســت و معموال 
مدیران رده باالی اســتانی هم به ندرت در جریان 
آن قرار می گیرند. بــه گفته علی پــور، بار روانی 
مســئله گرانی و ســهمیه بندی بنزین می تواند 
فضای جامعه را متشنج کند، به همین دلیل دولت 
اجازه درز خبری در این رابطه را نمی دهد. به نظر 
می رســد گران کردن بنزین آخرین تیر دولت به 
بدنه تورمی کشور باشد. نان و بنزین در سال های 
اخیر با فشــار دولت قیمت های ثابتــی را تجریه 
کرده اســت، هر چند این ثبات قیمت چندان هم 
به نفع منابع کشور نبوده؛ اما توانسته است حداقل 
بخشی از فشــار تورمی به مردم را مهار کند؛ اما در 
شــرایط کنونی دولت ناچار به شکستن سد قیمت 
بنزین است و باید تاوان عدم گرانی بیست درصدی 
 قیمت ســوخت که هر ســال اعمال مــی کرد را

 بپردازد.

احتماالت بنزینی جدی شد
مردم به فکر تهیه کارت سوخت باشند؛

»تورم« پدیده نوظهوری در بازار ایران نیســت؛ اما 
روندهــای افزایشــی آن در چند ماه اخیر  شــاید 
بی ســابقه باشــد. به رغم کاهش شــدید قدرت خرید مردم؛ اما در 
جدیدترین برآوردهای ســازمان آمار ایران اعالم شــده اســت که 
شهروندان اصفهانی به نسبت ســایر استان ها تورم کمتری را تجربه 
کرده اند. جدول شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شهری و روستایی کشور و اســتان اصفهان در شهریور سال جاری و 
مقایســه آن با ماه های گذشــته نشــان می دهد که نرخ تورم روند 
افزایشــی را در نیمه نخست امسال داشــته که به گفته کارشناسان 
اقتصادی، با توجه به نوســانات ارزی اخیر، این اتفــاق دور از انتظار 
نیست.در این جدول، شــاخص کل )بر مبنای 100=1۳۹5( قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در شهریور سال 1۳۹۷ در استان 
اصفهان عدد 12۹/6را نشــان می دهد که نســبت به ماه قبل )تورم 
ماهانه( ۴/2 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل 
) تورم ساالنه( در 12 ماه منتهی به شهریور سال ۹۷ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل ۹/۴ است که این شاخص در مرداد امسال 8/۳درصد 
بوده است.نرخ تورم ساالنه استان اصفهان در این مدت ۷/6، ۷/5، 8/۳و 

۹/۴ درصد است که بدون شک، شوک های ارزی از ماه خرداد به بعد 
در صعودی شدن این روند بی تاثیر نبوده است. مقایسه نرخ تورم در 
ایران و اصفهان نشــان می دهد که نرخ تورم در این استان نسبت به 
کشور، کمتر است.بررسی جدول شــاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور و استان اصفهان در 6 ماه 
نخست سال جاری نشان می دهد که بیشــترین نرخ تورم در میان 

کاالها و خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات است.
نرخ تورم این گروه کاالیی در 12 ماه منتهی به شهریور سال ۹۷ نسبت 
به دوره مشابه سال قبل در کشور به۳۳/1 درصد و در استان اصفهان 
به ۳5/1 درصد رسیده اســت.نرخ تورم نقطه به نقطه )نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( دخانیات در کشور در شهریور امسال11۷/۳درصد 

و در استان اصفهان128/۳ درصد ثبت شده است.
به اعتقاد کارشناســان دلیل باالتر بودن نرخ تــورم دخانیات، ورود 
حجم عظیمی از آن به شــکل قاچاق به کشور است.پس از دخانیات 
بیشترین نرخ تورم در استان اصفهان نیز مربوط به » تفریح و فرهنگ 
«، » کاالها و خدمات متفرقه « و » خوراکی ها و آشامیدنی « هاست 
به طوری که نرخ تورم این موارد در شهریور ســال جاری به ترتیب 

15/8، 15 و 1۴ درصد بوده اســت.در گروه کاالیــی خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در اســتان اصفهان بیشــترین افزایش نقطه به نقطه 
)نسبت به ماه مشابه ســال قبل( در شهریور امسال به ترتیب مربوط 
به میوه و خشکبار )۷0 درصد(، ماهی )۳8/۳درصد(، گوشت قرمز و 
سفید )۳۷/۴درصد(، گوشت قرمز ماکیان )۳۷/۳درصد( و شیر، پنیر 
و تخم مرغ )۳5/6درصد( است.همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
کمترین نرخ تورم در کشور مربوط به گروه ارتباطات است به طوری 
که این نرخ در 6 ماه نخست امسال به ترتیب ۳/2، ۳/۴، ۳/8، ۴/۳، 5/1 
و 6/۴ درصد بوده است.از طرفی کمترین نرخ تورم در استان اصفهان 
در نیمه نخست امسال مربوط به گروه » مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

سوخت ها« بوده است.
مقایســه این آمار و ارقام نشــان می دهد که از نظر بیشترین میزان 
نرخ تورم، الگوی کشوری در اســتان اصفهان حاکم است؛ اما از نظر 
کمترین نرخ تورم، این موضــوع صدق نمی کنــد و پایین تر بودن 
نرخ تورم گروه » مســکن، آب، برق، گاز و ســایر ســوخت ها« در 
 این استان در مقایســه با کشــور، گویای کمتر بودن هزینه مسکن

 است.

  عکس روز

 راه اندازی خط تولید مدرن
 موتور سیکلت های برقی در اصفهان

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان:

امنیت غذایی در ایران پایین است
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 
کشور جهان، 82 است و یکی از دالیل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصوالت کشاورزی در 
کشور است.حمیدرضا قلمکاری با اشاره به آمارهای سازمان جهانی غذا و کشاورزی )فائو( در خصوص 
امنیت غذایی جهان گفت: امنیت غذایی مقوله بسیار مهمی اســت که یکی از ارکان توسعه پایدار به 
حساب می آید و بنا بر آمارهای موجود، جمعیت جهان تا سال 2100 میالدی به 11 میلیارد خواهد 
رسید و طبیعتا مصرف مواد غذایی نیز در این افق افزایشــی خواهد بود.وی در ادامه افزود: تحلیل ها 
نشان می دهد تا سال 2050، نیاز برای تولیدات کشاورزی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 150 
درصد افزایش می یابد و از این رو الزم اســت که از همین حاال، برنامه ریزی دقیق برای رفع نیازهای 
محصوالت کشاورزی را شروع کرد.رییس کمیسیون کشــاورزی، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
استان اصفهان همچنین تصریح کرد: حفظ امنیت غذایی کشــور از مهم ترین الزامات است و باید از 

همین امروز به فکر آن باشیم.
قلمکاری در تعریف امنیت غذایی بیان داشــت: دسترســی همه مردم در همه اوقات به غذای کافی 
برای داشــتن زندگی ســالم را امنیت غذایی می گویند که پایداری و موجود بودن آن برای همه، دو 
ویژگی دیگر امنیت غذایی در هر کشور است.به گفته وی، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 کشور 
جهان، 82 است و یکی از دالیل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصوالت کشاورزی در ایران 
است.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان در ادامه یادآور شد: در زنجیره تولید 
محصوالت کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشــت، انبار، فرآوری و بسته بندی، از 1۳0 میلیون تن 
تولید، بیش از 25 میلیون تن ضایعات ایجاد می شود که همگی ناشی از روش های نادرست استحصال، 

نگهداری و فرآوری این محصوالت است.

حسابدار همراه، نرم افزاری 
فارسی برای سیستم عامل 
اندروید است. این نرم افزار 
به شما این امکان را می دهد 
تا در محیطی ساده و جذاب 
مدیریتی کامل و یکپارچه بر 
حساب و کتاب شخصی خود 

داشته باشید.

حسابدار همراه

شن مالی
معرفی اپلیکی

4,900,000
تومان

دخانیات در صدر کاالهای گران شده در اصفهان؛

نرخ تورم در استان اصفهان از متوسط کشوری پایین تر است

مرضیه محب رسول
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بین الملل
ترکیه در ماجرای »خاشقچی« به دنبال چیست؟

پیشنهاد سردبیر:

ترکیه، همواره در دنیای سیاست به اتخاذ مواضع 
غیر قابل پیــش بینی و تند در برابــر رویدادهای 
جهانی مشهور است. شبیه اقدامی که علیه اسراییل 
در ماجرای کشــتی کمک ها به غــزه انجام داد، 
آن هم در شرایطی که روابط گســترده ای با آنها 
داشــت و یا به راه اندازی یک جنــگ لفظی تمام 
عیار با روسیه و پس از آن عذرخواهی در ماجرای 
سرنگونی هواپیمای روسی از این کشور و حتی در 
مناقشــه اخیر با آمریکا که اردوغان کشورش را تا 

پای تحریم های گســترده و ضربه های ســنگین 
اقتصادی در این جدال بر ســر مسئله جاسوسی 
یک کشــیش پیش برد و در نهایت کشــیش آزاد 
و با آمریکا بازگشــت. مجموعه ای از این واکنش 
های ترکیــه در جریان رخدادهــای بین المللی، 
موجب شده تا جهت گیری این کشور در جنجال 
ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی در کنسولگری 
عربســتان در ترکیه اندکی عجیب به نظر برسد. 
به رغم تن و تاب رســانه ها و سر و صدای زیاد این 
ماجرا اما اردوغان این بار تالشــی بــرای بحرانی 
تر کردن و به حاشــیه راندن این موضوع نداشت؛ 

اگر چه اغلب کشورهای اروپایی و حتی آمریکا به 
دلیل گســتردگی مراودات اقتصادی با عربستان 
رویکردهای دوگانه ای را با این مســئله داشــتند 
اما ترکیه این بار تالش مــی کند تا از این ماجرا به 
جای بهره برداری تبلیغاتی، استفاده های سیاسی 
بکند. ظن این مســئله از آنجا قوت می گیرد که 
اغلب رســانه های دنیا معتقدند ترکیه مدارک و 
مســتندات زیادی در رابطه با قتل خاشقچی در 
سفارت عربســتان دارد. خبرگزاری رویترز مدعی 
شده است که پلیس ترکیه فایل صوتی که کشته 
شدن خاشــقجی را ثابت می کند، در اختیار دارد 

همچنین رســانه های ترکی مدعی دست یافتن 
به مدارک مهمی در جریان تفتیش از سفارتخانه 
عربســتان شــده اند؛ اما همچنان ترکیه به جای 
پیگیری این مســئله از راه های قانونی و رســمی 
تالش دارد تا از طریق مسامحه با مقامات سعودی 
ماجرا را در رسانه ها مدیریت کند. برخی از رسانه 
های ترکیه مدعی شده اند که مقامات ترکیه با یک 
رویکرد سیاسی و نه قضائی؛ فقط بخشی از اطالعات 
ماجرای خاشقجی را به بیرون درز داده اند تا از این 
طریق بتوانند اهرم فشــاری بر ســعودی ها برای 
مذاکره با آنها در موضوعــات مختلف را در اختیار 
داشته باشــند. این رویکرد ترک ها چندان هم به 
نفع عربستان نخواهد بود؛ چرا که مدیریت اردوغان 
در این ماجرا به نوعی گرو کشی از سعودی و البته 
آمریکا تبدیل خواهد شــد و حربه ای است که به 
وسیله آن آمریکا و عربستان در نهایت باید جایگاه 
ترکیــه را در منطقه ارتقا بدهند. این مســئله اگر 
چه نمی تواند تنها با حواشی مربوط به خاشقچی 
محقق شود؛ اما در خالل شکاف میان عربستان و 
ایاالت متحده، ترکیه فرصت بیشتری برای عرض 
اندام خواهد داشــت. این موضوع به خصوص بی 
ارتباط با آزادی کشیش آمریکایی از سوی ترکیه 
نیست. از ســوی دیگر ترکیه می تواند با مدیریت 
درست این بحران و کاســتن از فشارهای سیاسی 
و تبلیغاتی بر عربستان عمال دست برتر در اجرای 
سناریوهای سیاسی خود در منطقه از جمله ایجاد 
ارتش اسالمی با پاکستان، روابط با قطر و نیز دور 
زدن تحریم های ایران و عملیات در سوریه را داشته 
باشد؛ مســائلی که در چند وقت اخیر عمال ترکیه 
را در برابر عربســتان قرار داده بــود و جدال های 
دیپلماتیک بر ســر آن میان مقامات دو کشور در 

جریان بود.

ترکیه در ماجرای »خاشقچی« به دنبال چیست؟

مرضیه محب رسول

 16کشور عربی
 در دام جاسوس افزار اسراییلی افتادند

شبکه الجزیره در گزارشی فاش کرد که یک شرکت ساخت جاســوس افزارهای اسراییلی با یک 
بدافزار از تلفن های همراه در 16 کشــور عربی جاسوسی کرده و در برخی موارد نیز سرویس های 

اطالعاتی این کشــورها علیه مخالفــان خود از آن 
استفاده کرده اند.براساس این گزارش از سال 2016 
»پگاسوس« از سوی شرکت اسراییلی به بسیاری از 
کشورهای دنیا از جمله 175 مخالف و فعال حقوقی 
و رسانه ای در جهان عرب و آمریکای التین، آسیا و 
آفریقا و مناطق دیگر دنیا فروخته شده است.الجزیره 
افزود: این بدافزار جاسوسی یک پیام به شخص مورد 
نظر می فرســتد مبنی بر اینکه می تواند با ورود به 

این برنامه به اطالعات مهمی دست یابد؛ اما به محض ورود به گوشی همراه نفوذ می کند و اطالعات 
شخص، قابل دستیابی و هک می شود.طبق این گزارش در یک مورد تحقیق در دانشگاه تورنتوی 
کانادا؛ حمالت پگاسوس برای مدت دو سال رصد شده و مشخص شده که 36 پگاسوس در 45 کشور 
برای جاسوسی به کار گرفته شده است، از جمله 16 کشــور عربی. همچنین 33 کشور این برنامه 
را از شرکت اســراییلی »اس ان او« خریداری کرده اند که بدون اجازه از سوی وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی نمی توانستند به آن اقدام کنند.این شرکت ادعا کرده که تولیدات خود را با موافقت 
رژیم صهیونیستی با هدف تحقیقات در زمینه جرایم و اعمال تروریستی و ممانعت از وقوع آنها به 

برخی کشورها فروخته است.

تعیین وزیر؛ راه حل انگلیسی برای مقابله با بحران خودکشی 
تعداد خودکشی ها در میان زنان و مردان انگلیسی طی ســال 2017 به باالترین حد در 20 سال 
گذشته رسیده است .»ترزا می«، نخست وزیر بریتانیا پست جدیدی را به کابینه خود تحت عنوان 

وزیر پیشگیری از خودکشی اضافه کرده است. 
انتصاب این سمت جدید در دولت بریتانیا بخشــی از تالش های این کشور برای پایین آوردن آمار 

خودکشی هاست. انگلیس، نخستین کشوری است 
که به چنین اقدامی روی آورده اســت. خودکشی 
در بریتانیا و به ویژه منطقه انگلیس به یک معضل 
اجتماعی و ملی بدل شــده است.بنابر آمار منتشر 
شده در بی بی سی، در ســال 2011، 6045 تن، 
سال 2010، 560۸ تن و سال 200۹، 5675 تن 
از افراد 15 ســال به باال در این کشــور خودکشی 
کرده اند.از ســوی دیگر نرخ خودکشی مردان در 

سال 2011 به باالترین حد خود از سال 2002 به بعد رسید و در ژانویه 2013 نمایندگان پارلمان 
این کشور به این افزایش شدید خودکشی ها اعتراض کردند.بنا بر گزارش های رسمی منتشر شده در 
انگلیس، اگرچه خودکشی در این کشور علل گوناگونی همچون بیماری های روانی، آشوب های درون 
خانوادگی، تقلید کودکان و نوجوانان از خودکشی دیگران و اشتباه های فردی دارد، اما کارشناسان 
معتقدند مشکالت اقتصادی، بیکاری ناشی از بحران اقتصادی جاری، از دست رفتن غرور و هویت 
فردی و پیامد های اجتماعی ناشــی از قطع یا کاهش بودجه های خدمات عمومی و رفاه اجتماعی 

نیز در این فاجعه موثر است.

در حالــی که طــی هفته هــای اخیــر، تراکنش هــای چنــد میلیارد 
روپیه ای در حســاب دو فرد که دارایی آنان از چند ده هــزار روپیه باالتر 
 نمی رفــت جنجال آفرین شــده بود، ســومین مورد نیــز در »کراچی«

 رخ داد. ســازمان های امنیتی پاکستان با مشــاهده تراکنش 3 میلیارد 

روپیه ای )حدود 25 میلیون دالر( در حســاب یک راننده سه چرخه، وی 
را جهت بازجویی احضار کردند. »محمد رشــید« که در شــهر کراچی با 
سه چرخه خود روزانه مسافران را از خیابانی به خیابان دیگر جابه جا می کند 
وقتی شنید که در حساب او بیش از 3 میلیارد روپیه موجود است با تعجب 
اعالم کرد که سطح پایین درآمد او باعث شده تا قوت روزانه خانواده اش را 
نیز به زحمت تامین کند.تمرکز رسانه ها بر سخنان محمد رشید پس از آن 
افزایش یافت که هفته گذشته نیز موجودی مالی یک فالوده فروش دوره گرد 

در شــهر کراچی به صورت ناگهانی از مرز 2 میلیارد و 250 میلیون روپیه 
گذشت و نکته جالب اینکه او نیز از وجود چنین رقم هنگفتی در حساب خود 
بی خبر بود. پیش تر از او یک راننده تاکسی نیز ناگهان متوجه وجود بیش 
از 50 میلیون روپیه در حساب خود شد که نمی دانست از کجا آمده است. 
اینک سازمان های امنیتی پاکستان بر این باورند که برخی افراد ذی نفوذ 
از حساب هایی که بالاستفاده هستند به سود خود استفاده کرده و ممکن 
است از طریق آنها دست به اختالس های کالن بزنند تا خود گرفتار نشوند.

 معمای مرموز واریز میلیاردی پول 
به حساب های بانکی در پاکستان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
7/445 شماره آگهی: 139703902003000014 شماره پرونده: 8704002003000037 
 آگهی مزایده امــوال غیر منقــول پرونده اجرایــی شــماره 8704002003000037 
) به شــماره بایگانی 8700179( به موجب پرونده اجرایی کالســه 8700179 تمامت 
شــش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شــماره 2205 فرعی 2267 اصلی به مساحت 
86/02 متر مربع واقع در طبقه ســوم با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات به انضمام 
شــش دانگ انباری 2173 فرعی به مســاحت 9/18 مترمربع واقــع در بخش 06 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان بهارســتان- خیابان الفت- خیابان بهاران- آپارتمان های 
زیتون- بلوک d 2 طبقه ســوم غربی- واحد 15 که ســند مالکیت آن در صفحه 2 دفتر 
91 ذیل شماره 28837 و شــماره چاپی 70347 به نام آقای امیر حسین محمدی دینانی 
به شماره ملی 1142165078 فرزند حسن ثبت و صادر شده اســت )برابر با نامه شماره 
139785602210000665 مورخ 1397/05/21 و 1396856022100000058 مورخ 
1396/11/24 و 964202511572670 مــورخ 96/10/11 اداره ثبت اســناد و امالک 
جنوب شرق اصفهان مالکیت آن محرز( حدود اربعه آن بدین شرح می باشد شمااًل درب و 
دیواریست به تراس اختصاصی به طول 7/75 متر) که در این حد تراس به ابعاد 5 * 7/75 
متر وجود دارد( شرقاً: درب دیوار است به راه پله مشاعی 2178 بطول 7/60 متر دوم دیوار و 
پنجره ایست به فضای عرصه مشاعی 2267/32 بطول 3/5 متر و جنوباً پنجره و دیواریست 
به فضای عرصه مشاعی مزبور به طول 7/75 متر غرباً پنجره و دیواریست به فضای عرصه 
مشاعی مزبور بطول 11/10 متر دوم حدود انباری 2173 فرعی شماال دیواریست اشتراکی 
با انباری 2172 بطول 3/60 متر شرقًا تحتانی دیواریست به تحتانی فوقانی دیوار و پنجره 
ایست به عرصه مشاعی 2267/32 به طول 2/55 متر جنوبًا دیواریست با انباری 2174 به 
طول 3/60 متر غربًا درب و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی 2178 به طول 2/55 متر 
که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر در وضعیت موجود یک دستگاه 
آپارتمان مســکونی دوخوابه واقع در یک بلوک 4 طبقه شامل 9 واحد اسکلت ساختمانی 
بتنی با نمای آجری و بدون آسانسور، دستگاه پله کف سنگ و بدنه بلکا و نرده های فلزی 
می باشد. سالن ها و خوابها موزائیک و بدنه گچ و رنگ فرسوده، درب های داخلی چوبی و 
پنجره ها فلزی است، حمام و سرویس بهداشتی تمام کاشی قدیمی آشپزخانه اپن با کف 
سرامیک و بدنه تا نیمه سرامیک، کابینتها فلزی  و آبگرمکن گازی دیواری میباشد. دارای 
حیاط خلوت حدودا 40 متر مربع در ضلع شمالی با دسترســی از سالن، سیستم گرمایش 
بخاری گازی و سیستم کولرآبی است انشعابات برق مجزا و آب و گاز 9 واحد بلوک مشترک 
است که با توجه به جمیع جهات، دسترســی، موقعیت، قدمت بنا و نوع مصالح بکار رفته 
ارزش شش دانگ ملک فوق الذکر مبلغ 900/000/000 ریال)نهصد میلیون ریال( برآورد 
گردیده است. که در قبال بخشی از طلب خانم الهام شرافت دارگانی بابت مهریه مندرج در 
سند نکاحیه 16650 مورخ 83/05/26 و نیم عشر اجرائی بازداشت و ارزیابی گردیده است 
که از ساعت 9 صبح الی 12 روز سه شنبه مورخ 97/08/15 در شعبه اسناد ذمه اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید صداقتی 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه چهارم به مزایده گذاشته می شود و مزایده از مبلغ 
پایه )900/000/000 ریال( نهصد میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/07/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:268674 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)704 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال منقول

7/447 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962959 ج/12 له خانم مهســا مهدویانی و علیه آقای 
مهرداد جعفری مبنی بر مطالبه مبلغ 3/422/908/348 ریــال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/08/15 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 
یک دستگاه ماکسیما به شماره انتظامی 676 ق 78 ایران- 53 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 
پارکینگ هادی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از 
 پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد. لیســت اموال مورد مزایده: اینجانب کارشناس رســمی دادگستری در اجرای 
دستور و در معیت خواهان در پارکینگ هادی از اتومبیل سواری ماکسیما به شماره 676 ق 
78/-53 ایران بازدید مدل 1383 برنگ سفید موتور و گیربکس در حد متوسط اطاق نسبت 
به مدل سالم طایرها در اثر آفتاب زدگی قابل کارایی نیست فاقد بیمه و ارزش آن در حال 
بازدید و قیمت فعلی بازار روز مبلغ در حدود 70/000/000 تومان )هفتاد میلیون تومان( 
برآورد می گردد. این نظریه به جهت هر گونه اقدام تقدیم می شود. م الف: 248242 

اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان )270 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجراییه

7/448 شماره پرونده:139704002003000604/1 شماره بایگانی پرونده:9700862/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000260 بدینوسیله به 1- علی شیروانی فرزند 
محمدرضا به شــماره ملی 1284929711 به نشــانی اصفهان خیابــان فروغی کوچه 
49 و 2- ســید محمدپور احمدی فرزند سید مصطفی به شــماره ملی 1291087400 
به نشــانی اصفهــان خیابان صائــب کوچه شــماره 20 بدهــکاران پرونده کالســه 
139704002003000604/1 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط اصفهان شــناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد کــه برابر قرارداد بانکــی 9306285854-93/10/27 بین 
شــما و بانک ملی شــعبه فروغی اصفهان مبلغ 80/119/950 ریال بابت اصل طلب و 
24/665/722 ریال بابت خســارت تاخیر تا تاریخ 97/02/04 و از آن به بعد روزانه مبلغ 
61452 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا بنا تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توســعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  م الف: 268088 شعبه اول اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/449 شماره ابالغنامه: 9710106793403928 شماره پرونده: 9709986793400831 
شماره بایگانی شعبه: 970870  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محسن استاد شریف معمار، خواهان آقای فراز یوسفی دادخواســتی به طرفیت  خوانده 
آقای محسن استاد شریف به خواسته چک مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793400831 شــعبه 4 خانواده شورای حل اختالف 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/28 ســاعت 9  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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: 263293 شعبه 4 خانواده شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای 

7/402 شماره دادنامه: 9709970361700879 شماره پرونده: 9709980361700106 
شماره بایگانی شــعبه: 970125 خواهان ها: 1- خانم یاسمین شفیعی نهر خلجی فرزند 
مصطفی قلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ شــهید بهشتی ایستگاه مسجد 
 لنبان ک پور سینا ک نادر االصلی بن بست نادر االصلی پ 95 کدپستی 8184685651 ، 
2- آقای جهانگیر مقصودی گنجه فرزند محمد حسین به نشــانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ بهشتی ایستگاه مســجد لنبان کوچه پور ســینا کوچه نادر االصی، بن بست 
نادراالصی، پالک 95 کدپستی 8184685651، خواندگان: 1- خانم فریده پهلوان صادق 
2- خانم نسرین کفش رسان فرزند رضا همگی به نشانی اصفهان خ شهید دکتر بهشتی 
ایستگاه مسجد لنبان کوچه پور سینا کوچه نادر االصلی بن بست نادر االصلی پالک 97 
کدپستی 8184685671 ، 3- خانم ندا کفش رسان فرزند رضا به نشانی اصفهان خ شهید 
بهشتی ایستگاه مسجد لنبان کوچه پور ســینا کوچه نادر االصلی بن بست نادر االصلی 
پالک 97 کدپستی 8184685671، 4- آقای مسعود کفش رسان 5- خانم بتول کفش 
رسان فرزند تقی 6- آقای محمد کفش رسان فرزند تقی 7- خانم فاطمه پیام آور 8- خانم 
زهرا کفش رسان فرزند تقی همگی به نشــانی مجهول المکان،9- خانم صدیقه کفش 
رسان فرزند رضا به نشانی اصفهان خ شهید بهشتی ایستگاه مسجد لنبان کوچه پورسینا 
پالک 8184696681- 8184696683 منزل آقای فخاری، خواسته: ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 1- آقای جهانگیر مقصودی گنجه 
2- خانم یاسمین شفیعی نهر خلجی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- فریده پهلوان صادق 
2- نسرین 3- ندا 4- صدیقه 5- مسعود 6- بتول 7- زهرا 8- محمد همگی کفش رسان 
9- فاطمه پیام آور به خواسته اصالح حدود شمال و شرق پالک ثبتی شماره 2893 بخش 
یک ثبت اصفهان از دیوار اشــتراکی به دیوار اختصاصی دادگاه با توجه به احراز مالکیت 
رسمی خواهانها نسبت به پالک ثبتی موضوع خواسته حسب اعالم کتبی اداره ثبت اسناد 
و امالک مرکزی اصفهان و تصویر مصدق اسناد رسمی مالکیت پیوست دادخواست و با 
عنایت به تعریف حدود شمالی و شــرقی پالک ثبتی موضوع خواسته به دیوار اشتراکی با 
پالک ثبتی شــماره 2892 بخش یک ثبت اصفهان و با توجه به معرفی آقای رضا کفش 
رســان به عنوان مالک پالک ثبتی اخیر و احراز وراثت خواندگان ردیف اول تا هشتم به 
عنوان ورثه انحصاری مرحومین رضا کفش رســان و فاطمه پیام آور حسب گواهی های 
حصر وراثت به شماره های 4816 مورخ 92/9/30 و 254 مورخ 93/1/25 صادره از شعبه 
دهم شــورای حل اختالف اصفهان و با عنایت به اینکه حســب نظریه کارشناس تامین 
دلیل در پرونده کالسه 960777 شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان هر یک از مالکین 
پالکهای ثبتی شماره 2893 و 2892 بخش یک ثبت اصفهان حق خود را از دیوار اشتراکی 
گرفته و هر کدام دیوار اختصاصی برای خودشان احداث نموده اند و عماًل دیوار اشتراکی 
تبدیل به دیوار به دیوار شده است و با توجه به موافقت بانک مرتهن پالک ثبتی موضوع 
خواسته طی نامه ثبت شده به شماره 97005161-97/5/14 با اصالح سند و نظر به عدم 
حضور خواندگان ردیف اول تا هشتم در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی و عدم ایراد 
و دفاعی از ناحیه ایشان دعوی خواهانها را ثابت و وارد تشخیص مستندا به ماده 198 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر اصالح حدود شمال و شــرق پالک ثبتی موضوع خواسته از 
دیوار اشتراکی به دیوار اختصاصی صادر و با توجه به فوت خوانده ردیف نهم قبل از تقدیم 
دادخواست حسب گواهی حصر وراثت شماره 254 مورخ 93/1/25 مستندا به ماده 2 قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف نهم صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشــد.  م الف: 263477 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )643 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

7/450  آقای حسین جاللی ماربینی دارای شناسنامه شماره 49631 به شرح دادخواست 
به کالسه  384/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی جاللی ماربینی به شناسنامه 847 در تاریخ 97/7/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند و یک همسر 
دائمی و یک پدر و یک مادر که عبارتند از: 1- ابوالفضل جاللی ماربینی به شماره شناسنامه  
4440194516 متولد 85/12/24 صادره از اردکان فرزند متوفی 2- محمد حسین جاللی 
ماربینی به شماره شناســنامه 1276494777 متولد 90/10/28 صادره از اصفهان فرزند 
متوفی 3- مریم مرادی فر به شماره شناســنامه 8 متولد 62/9/1 صادره از اردکان همسر 
متوفی 4- زهرا هاشمی ماربینی به شماره شناسنامه 17 متولد 28/2/4 صادره از اردستان 
مادر متوفی 5- حســین جاللی ماربینی به شماره شناســامه 49631 متولد 30/10/23 
صادره از اصفهان پدر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 269676 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )198 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/451  آقای مهدی شفیعی اریسمانی فرزند حسین باستناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 511/97 به این شورا چنین 
اشعار داشته است که شادروان خانم فاطمه یوسف علیان فرزند علی اکبر در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- احمد شــفیعی اریســمانی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 50، 2- مهدی شفیعی اریسمانی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 77، 3- شهال شفیعی اریسمانی فرزند حســین به شماره شناسنامه 3557 ، به 
جز افراد فوق الذکــر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 269067 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بادرود)148 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/381  آقاي مجید احمدي داراي شناسنامه شــماره 150 به شرح دادخواست به کالسه 
626/96 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
عشقلي احمدي به شناسنامه 8 در تاریخ 96/2/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- غالمرضا احمدي قهریزجاني، ش.ش 
477، ت.ت 1346/7/1 فرزند پســر 2- علیرضا احمــدي قهریزجاني، ش.ش 7، ت.ت 
 1348/1/22 فرزند پســر 3- محمد احمدي، ش.ش26، ت.ت 1350/2/1 فرزند پســر 
4- مجتبي احمدي، ش.ش 50، ت.ت 1364/8/6 فرزند پسر 5- مجید احمدي، ش.ش 
150، ت.ت 1366/6/8 فرزند پســر 6- معصومه احمــدي قهریزجاني، ش.ش 26669 
، ت.ت 1354/1/5 فرزنــد دختر 7- کبري احمــدي، ش.ش 639، ت.ت 1356/5/20 
فرزند دختر 8- اکرم احمــدي، ش.ش 640، ت.ت 1357/6/1 فرزنــد دختر 9- اعظم 
احمــدي، ش.ش 697 ، ت.ت 1359/3/1 فرزند دختر 10- خدیجــه رحیمي، ش.ش 
18، ت.ت 1334/3/15 همســر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یــا وصیتنامه از متوفي نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 265545 کاظمي رئیس شعبه شوراي حل اختالف بخش کرون ) 198 کلمه، 

2 کادر(
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زندانیان مهریه اصفهان  ۲۵ هزار سکه بدهی دارند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان:

حال یکی از محیط بانان 
زخمی، وخیم است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان ضمن تایید خبر کشــته شدن یکی از 
شــکارچیان در درگیری با محیط بانان گفت: 
حال یکی از محیط بانان وخیم اســت.مرتضی 
جمشــیدیان، اظهار کرد: یکی از محیط بانان 
شرایط خوبی دارد و تحت عمل قرار گرفته است، 
اما محیط بان دیگر به علت وخامت زخم ها اجازه 
عمل توسط پزشک را نتوانسته بگیرد و فعال تحت 
نظر اســت.وی درباره چگونگی درگیری پیش 
آمده، تصریح کرد: این دو شکارچی در نیمه های 
شب زمانی که درحال کشیدن پروژکتور برای 
یافتن و شکار آهو بودند، توســط محیط بانان 
شناسایی شــدند. محیط بانان، چراغ خاموش 
به آنها نزدیک شــدند و زمانی که شــکارچیان 
متوجه این موضوع شدند ســوار بر موتور خود 
پا به فرار گذاشــتند؛ اما در میــان راه به زمین 
خوردند و پس از اینکه محیــط بانان از خودرو 
خارج شدند، شکارچیان شــروع به تیراندازی 
کردند.وی ضمن تایید خبر کشــته شدن یکی 
از شکارچیان در این درگیری، گفت: ، متاسفانه 
پس از اینکه شکارچیان به زمین خوردند به رغم 
هشدار محیط بانان شروع به تیراندازی کردند و 
محیط بانان برای حفاظت از جان خود مجبور 
به تیراندازی شــدند که در این درگیری یکی از 

شکارچیان کشته و دیگری متواری شد.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
 شدت ناپایداری های جوی
 در اصفهان افزایش می یابد

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: ناپایداری هــای پراکنده ای طی 
چند روز آینده در ســطح اســتان پیش بینی 
می شــود که با رگبار و رعد و برق همراه خواهد 
بود.نازنین زهرا ســیدان با اشــاره به بررســی 
نقشــه های هواشناسی اســتان اصفهان طی 
روزهــای آینده اظهار کــرد: نقشــه ها بیانگر 
حاکمیت شــرایط ناپایدار جوی روی اســتان 
اصفهان است و این روند برای روزهای آینده نیز 
پیش بینی می شــود.وی افزود: بر این اساس در 
ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، رگبارهای 
پراکنــده و رعد و بــرق در اکثر نقاط اســتان 

پیش بینی می شود.

مدیرکل زندان های استان:
 زندانیان مهریه اصفهان

 ۲۵ هزار سکه بدهی دارند
مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: زندانیان 
مهریه در استان اصفهان، ۲۵ هزار سکه بهار آزادی 
بدهکار هستند.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه در 
حال حاضر یک هزار و ۳۶۰ زندانی جرایم غیر عمد 
در زندان های استان اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: 
بدهی این تعداد زندانی ۱۵۲ میلیارد تومان برآورد 
شده اســت.وی با بیان اینکه ۴۵۵ نفر از زندانیان 
جرایم غیرعمد اســتان اصفهان زندانیان مهریه و 
نفقه هستند، اضافه کرد: این تعداد زندانی ۲۵ هزار 
سکه بهار آزادی و چهار میلیارد تومان بدهی دارند.
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان به افزایش ۶۰ 
درصدی تعداد زندانیان مهریه و نفقه استان در شش 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: این روند رو به افزایش است و باید 
در این زمینه اقدامات فرهنگی بیشتری انجام شود.

خدمت مضاعف اداره گذرنامه 
پلیس اصفهان به زائران اربعین

رییس پلیس امنیت عمومی استان از ارائه خدمت 
مضاعــف اداره گذرنامه این پلیس بــه متقاضیان 
شرکت در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی 
خبر داد.سرهنگ محمد حســن اسماعیلی اظهار 
داشــت: با توجه به تقاضاهای بی شــمار مشتاقان 
شرکت در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی، 
فعالیت اداره گذرنامه این پلیــس واقع در اصفهان 
خیابان وحید،خیابــان رودکی،جنب کالنتری ۱۵ 
و همچنین ادارات گذرنامه شهرستان های استان 
به صورت مضاعف انجام می شــود. وی بیان کرد: با 
توجه به اینکه سال های گذشته بسیاری از زائران در 
مرزهای خروجی با مشکل مواجه و از خروج قانونی 
آنها جلوگیری به عمل آمده و همین امر سبب شده 
بود تا تعداد زیادی از گذرنامه های شهروندان توقیف 
و به این پلیس بازگردانده شود توصیه می کنیم زائران 
حتما مد نظر داشته باشند که برابر دستورالعمل های 
صادره، خروج از کشــور فقط منوط بــه ارائه اصل 

گذرنامه شخصی و ویزای معتبر است.

انتخاب یک نام مناسب برای فرزندان 
از تکالیف هر پدرومادری محسوب می شود؛ 
چراکه »اســم«هرگز از فرد جدا نمی شود و 
هویت و شخصیت او را معرفی می کند.ایرانی  ها 
بیشتر از نام های مذهبی برای فرزندان شان 
بهره می برند و گاهــی هم نام  هایی برای یک 

مدت پرطرفدار می شود. 
هر انســانی از لحظه ای که به دنیــا می آید تا پایان 
عمرش، با یک نام شــناخته می شــود؛ عنوانی که 
هرگز از او جدا نمی شــود و هویت و شخصیت او را 
معرفی می کند. به همین دلیل است که انتخاب یک 
اسم مناسب و زیبنده بسیار اهمیت دارد و از تکالیف 
هر پدرومادری در قبال فرزندشان، انتخاب یک نام 
مناسب برای اوست. از طرفی همه پدرومادرها هم 
دوست دارند بهترین اسم را برای کودک شان انتخاب 
کنند.ســیف ا... ابوترابی، ســخنگوی سازمان ثبت 
احوال کشــور در مورد انتخاب اسم از سوی والدین 
برای فرزندان شان می گوید: »اینطور نیست که مانند 
گذشــته، هر نامی که والدین بخواهند برای فرزند 

انتخاب کنند و همان اسم هم ثبت و تایید شود«.
ایجاد »کمیته نام« برای رد اسامی عجیب و 

نامتعارف
وی ادامه داد: به دنبال انتخاب برخی اسامی نادرست 
و بی معنی در ســازمان ثبت احــوال »کمیته نام« 
ایجاد شده و اسامی پیشــنهادی خانواده ها در این 
کمیته بررسی می شود.ابوترابی ادامه داد: این اسامی 
عجیب و غیرمتعارف که در کمیته توســط اساتید 
ادبیات فارسی و عربی بررســی می شوند اغلب در 
سامانه اسم سازمان ثبت احوال وجود ندارند و پس از 
تایید این کمیته،اسامی در شناسنامه کودکان ثبت 
می شود.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان 
اینکه انتخاب نام های عجیب و نامتعارف پذیرفتنی 
نیســت، گفت: اغلب این اســامی قبل از سال 7۰ 

انتخاب شده اند.
لیست اسامی عجیب و غریب دخترانه و 

پسرانه ایرانی
ابوترابی، با اشاره به برخی اســامی عجیب و غریب 
که از ســوی والدین انتخاب شده اســت، گفت: در 
بین اسامی منتخب پسران،نام هایی مانند »آرشیو، 
آســیب، اجباری، اخی، اردوخان، اشــتر، اهریمن، 
باباقلی، بیابانی، ملخ، فضا، فراری، شــفتالو، شربت، 
قطار، قطاری، قســمت، قربانی،  کابوس، گشــنه، 
گرگ آقا، بره، بشم، بهداشت، بوشــفر، چاه،  چراغ،  
چیتر، زنگی،  سرباز، شوجر، عالقه، غم، غارت، فرار، 

فراموش، گوپــال، گمان،  
لذت، لشکر، للو، ورندل و 

یتیم« دیده می شود.
وی افزود: همچنین برای 
دختران اسامی نامتعارفی 
ماننــد »آشــفته،  آفت، 
اجبــار، افســرده، باجی، 
بیزار، پنبه، تعارف، حلوا، 

خرما، خیار، شربتی، شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، 
همیشه، نوشابه، ییالق، لوله، لیاقت، لبو، لباء، مشکی، 
مشکی جان، مغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، حسرت، 
حضرت، حبصه، خارا،  خابــس، پارچه، پاکت، پنیر، 
پوپول، پولی، انقالب، اوجق، آمریکا، آلمان،  انگلیس، 

انه، آقابگم، ادامه و اذان« ثبت شده است.
وی گفت: تغییر نام کســانی که به موجب تبصره ۶ 
ماده ۲۰ قانون ثبت احوال با تایید مراجع ذی صالح 
به دین مبین اسالم مشــرف شده باشند و تغییر نام 
افراد همنام در خانواده، مانند بــرادر با برادر، پدر با 
پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر و نظایر آن امکان 
پذیر است.ابوترابی افزود: همچنین اسامی که فاقد 
ویژگی نام و معنای مناســب باشــند، مانند اسامی 
یاد شــده از قبیل افســرده، آفت، عذاب، زشتک و 

نام هایی که معرف صفات 
مذموم و مغایر با ارزش های 
انسانی و منزلت اجتماعی 
است، مانند کوچک، چاکر، 
پالون، جاندار، دختربس و 
...  اســامی مغایر با جنس 
اشخاص مانند آرش برای 
دختر و نسرین برای پسر 

و ... . قابل تغییر است.
بیشترین اسامی محبوب در سال گذشته

ابوترابی گفت: در ســال گذشــته بیشترین اسامی 
که از ســوی مردم انتخاب شده در پسران به ترتیب 
امیرعلی، علی، محمــد، ابوالفضل، امیرحســین، 
محمدطاها، امیرعباس، حسین و کیان بوده است. 
وی ادامه داد: برای دختران نیــز به ترتیب فاطمه، 
زهرا، هلما، زینب، یسنا، نازنین زهرا، آوا، ریحانه و رها 

بیشترین آمار را داشته اند. 
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال در مورد فراوانی 
اسامی در ۶ ماهه امسال ادامه داد: امیرعلی،محمد، 
علی، امیرحسین، حســین، ابوالفضل، امیرعباس، 
محمدطاها، محمدحسین و کیان در بین پسران و 
اسامی فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین 

زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهــرا در بین دختران 
بیشتر منتخب شده اند.

»حسین« در صدر اسامی منتخب پسران در 
ماه محرم

وی گفت:البته مناســبت هــای مذهبی،فصلی یا 
نمایش فیلم و ســریال ها در انتخاب اسامی بسیار 
موثر اســت، به طوری کــه در ماه محرم اســامی 
مانند امیرحسین،حســین، امیرعلی، علی، محمد، 
ابوالفضل،امیرعباس و محمدحســین بیشــترین 

فراوانی را در بین اسامی پسرانه داشتند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به طور 
مثال در زمان پخش سریال »ستایش« در سال های 
89 و 9۰ مشــاهده کردیم که نام ستایش در سال 
8۳ رتبه ۳۴ را در بین دختران داشــت که با پخش 
سریال ستایش در سال 89 رتبه سوم و در سال 9۰ 
رتبه دوم را بــه خود اختصاص داد و پــس از پایان 
 یافتن این سریال،ســتایش در رتبه نهم و پایین تر

 قرار گرفت.
 ابوترابی گفت: براســاس گزارش هــای موجود در 
۶ماهه ابتدایی امســال، 7۰۶هــزار و 788 کودک 
متولد شدند که از این تعداد ۳۶۴هزارو ۳97 پسر و 

۳۴۲هزارو ۳9۱ دختر بودند.

از»گرگ آقا« و»کابوس« تا »پنیر«و»نیمکت« !
  اسم هایی که باور نمی کنید واقعی باشند؛  

 به دنبال انتخاب برخی اسامی 
 نادرست و بی معنی در سازمان

 ثبت احوال »کمیته نام« 
ایجاد شده است

ابالغ تجديدنظر
پرونــده:  شــماره   9710460350900107 درخواســت:  شــماره   7 /442
9409980350900542 شماره بايگاني شعبه: 940596 آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهي به آقايان حســن صيادي هنرور، تجديدنظرخواهان احســان بهامين 
فرزند نجف دادخواست تجديدنظرخواهي به طرفيت تجديدنظرخواندگان حسن معروف 
به امير حسين رهنما و حســن صيادي هنرور فرزند غالمرضا نســبت به دادنامه شماره 
9709970350900294 در پرونده کالسه 940596 ح 9 تقديم که طبق موضوع ماده 73 
و 346 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده )حسن 
صيادي هنرور( مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد 
تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت و 
چنانچه پاسخي دارد کتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اين صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظراقدام خواهد شد. ) آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان طبقه سوم 
اتاق شماره 352( م الف:255798 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان  

)172 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

7/439 شماره: 233/97 حل 12 مشخصات محکوم عليه: نام و نام خانوادگی: ميثم جمالی 
تنها، نشانی: مجهول المکان؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: روح اله باقری 
آبچوبه نشانی: خمينی شــهر خ منتظری ک 62، محکوم به: به موجب رای شماره 1213 
تاريخ 97/05/21 شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته است. 
محکوم عليه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ يکصد و شانزده ميليون و پانصد هزار ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت اجرای 
حکم و پرداخت دو ميليون ششصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان و پرداخت 
نيم عشر دولتی به صندوق دولت رای غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 267958 قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

خمينی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/441 شماره: 1323/97 حل4 مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت  09:45مورخه 1397/09/5 
مشــخصات خواهان: 1- نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی، نام پدر: محمود، نشانی 
خمينی شهر. خ امير کبير. کوچه 167 بن بســت ياس 9، مشخصات خوانده: 1- نام و نام 
خانوادگی: ميترا ظريف سرباز ســفيد گر نام پدر: محمد حسن، خواسته و بهای آن: صدور 
حکم مبنی بر محکوميــت خوانده بابت پرداخت مبلــغ 115/000/000 ريال وجه چک 
453773 97/3/20 به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسی و صدور تامين خواسته 
داليل خواهان: کپی مصدق چک – کپی گواهی نامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان. 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
 اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 268641 رئيس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر )217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/400 شماره ابالغنامه: 9710106795001889 مشخصات ابالغ شونده حقيقی: عليرضا 

جنتی، شماره دادنامه: 9709976795000680 شماره پرونده: 9409986795000940 
شــماره بايگانی شــعبه: 940946 خواهان: خانم زهرا بهرامی فرزند رحمت اله با وکالت 
آقای مصطفی ملکيان فرزند عبدالرســول به نشــانی اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان 
هشت بهشــت غربی قبل از چهار راه گلزار دفتر وکالت محمودرضا حميديا، خواندگان: 
1- آقای عليرضــا جنتی 2- آقــای ناصر قلی جنتــی 3- آقای مصطفــی وعيدی فر 
 همگی به نشــانی مجهول المکان 4- آقای خســرو جهانگير نژاد به نشــانی اصفهان 
خ هشت بهشت غربی حد فاصل ملک  و نشاط، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی ملک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خانم زهرا بهرامی با وکالت 
آقای مصطفی ملکيان به طرفيت 1- آقای خســرو جهانگير نژاد 2- آقای عليرضا جنتی 
3- آقای مصطفی وعيدی فــر 4- آقای ناصر قلی جنتی به خواســته الزام خواندگان به 
حضور در دفترخانه و انتقال رسمی شــش دانگ يک دستگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی 
15191/14095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنايت 
به محتويات پرونده و مالحظه مفاد مبايعه نامه مورخ 87/08/23 و 87/07/28 تنظيمی 
فی مابين خواهان و خواندگان رديف اول و دوم و همچنين پاسخ استعالم واصله از اداره 
ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مبنی بر مالکيت خواندگان رديف دوم الی چهارم نسبت 
به ملک مبحوث عنه و نيز بررســی محتويات پرونده کالسه 901167 و 910113 شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و نيز دادنامه های صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی و 
13 تجديدنظر استان اصفهان که بموجب آن خواندگان رديف سوم و چهارم نيز به صورت 
تلويحی فروش آپارتمان به خوانده رديف اول را قبول نموده اند و با التفات به عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسيدگی و اينکه مشاراليهم هيچگونه اليحه و يا دفاعيه ای مبنی بر 
برائت ذمه خويش ارائه ننموده اند خواســته خواهان را من حيث المجموع ثابت و مستندا 
به مواد 195 و 515 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خواندگان رديف 
دوم الی چهارم ) علی رضا جنتــی- مصطفی وعيدی- ناصر قلی جنتــی( به حضور در 
دفترخانه و انتقال رسمی شش دانگ آپارتمان پالک ثبتی 14095 فرعی از 15191 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به انضمام انبــاری 1591/14096 واقع در زيرزمين و پارکينگ 
1591/14129 و نيز از باب تسبيب حکم بر محکوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 
1/900/000 ريال هزينه دادرسی و کارشناســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره نسبت به خوانده رديف اول حضوری و ظرف 
مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان و نسبت به 
خواندگان رديف دوم الی چهارم غيابی و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
همين شعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی درمحاکم 
عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:255844 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )504 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/401 شــماره ابالغنامــه: 9710106795001888 مشــخصات ابــالغ شــونده 
حقيقی: ناصرقلی جنتی، شــماره دادنامــه: 9709976795000680 شــماره پرونده: 
9409986795000940 شماره بايگانی شعبه: 940946 خواهان: خانم زهرا بهرامی فرزند 
رحمت اله با وکالت آقای مصطفی ملکيان فرزند عبدالرســول به نشانی اصفهان خيابان 
بزرگمهر خيابان هشت بهشت غربی قبل از چهار راه گلزار دفتر وکالت محمودرضا حميديا، 
خواندگان: 1- آقای عليرضا جنتی 2- آقای ناصر قلی جنتی 3- آقای مصطفی وعيدی فر 
همگی مجهول المکان 4- آقای خسرو جهانگير نژاد به نشانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی حد فاصل ملک و نشاط، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی ملک،گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خانم زهرا بهرامی با وکالت آقای مصطفی 
ملکيان به طرفيت 1- آقای خسرو جهانگير نژاد 2- آقای عليرضا جنتی 3- آقای مصطفی 
وعيدی فر 4- آقای ناصرقلی جنتی به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و 
انتقال رسمی شش دانگ يک دستگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی 15191/14095 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنايت به محتويات پرونده 
و مالحظه مفاد مبايعه نامه مورخ 87/08/23 و 87/07/28 تنظيمی فی مابين  خواهان و 
خواندگان رديف اول و دوم و همچنين پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
شــرق اصفهان مبنی بر مالکيت خواندگان رديف دوم الی چهارم نسبت به ملک مبحوث 
عنه و نيز بررسی، محتويات پرونده کالسه 901167 و 910113 شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان و نيز دادنامه های صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی و 13 تجديدنظر استان 
اصفهان که بموجب آن خواندگان رديف ســوم و چهارم نيز بــه صورت تلويحی فروش 
آپارتمان به خوانده رديف اول را قبول نموده اند و با التفــات به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسيدگی و اينکه مشــاراليهم هيچگونه اليحه و يا دفاعيه ای مبنی بر برائت ذمه 
خويش ارائه ننموده اند خواسته خواهان را من حيث المجموع ثابت و مستندا به مواد 195 و 
515 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خواندگان رديف دوم الی چهارم 
) علی رضا جنتــی- مصطفی وعيدی- ناصرقلی جنتی( به حضــور در دفترخانه و انتقال 
رسمی شــش دانگ آپارتمان پالک ثبتی 14095 فرعی از 15191 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به انضمام انباری 1591/14096 واقع در زيرزمين و پارکينگ 1591/14129 
و نيز از باب تسبيب حکم بر محکوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 1/900/000 
ريال هزينه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد. رای صادره نسبت به خوانده رديف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان و نسبت به خواندگان رديف 
دوم الی چهارم غيابی و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه 
و پس از انقضای مدت مذکور ظرف 20 روز قابــل تجديدنظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:255846 شــعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )502 کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال منقول

7/446 اجرای احــکام حقوقی شــعبه پنجم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزايده ای 
در خصوص پرونــده اجرايی کالســه 962226 ج/5 له آقای ناصر زمانــی و عليه آقای 
ابراهيم محمدی مبنی بــر مطالبه مبلغ 165/000/000 ريال بابــت محکوم به و هزينه 
های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/08/15 ســاعت 11/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 خيابان شهيد نيکبخت جهت 
فروش اموال توقيفی که توســط کارشناس رســمی دادگستری به شــرح ذيل ارزيابی 
شــده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديــده برگزار نمايــد. طالبين خريد 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشــانی اصفهان خوراســگان، روستای 
مورنان، خيابان شــهيد رجايی، کوچه منبــع آب، دامداری دهســتان مراجعه و از اموال 
بازديد و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شــده بانک ملی 
در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شــرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود تســليم مال مــورد مزايده پس از پرداخــت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشــد. ليســت 
 اموال  مورد مزايده: بازديد و ارزيابی و برآورد قيمت پايه مزايده دســتگاه های مستعمل 
) يک دستگاه توليد پالســتيک نايلون- يک دستگاه دوخت پالســتيک نايلون، توقيف 
شده در خوراسگان- روستای مورنان- شهيد رجايی- کوچه منبع آب- دامداری دهقانی 
به استحضار می رســاند اينجانب علی اکبر ايزدی در مورخ 97/04/21 ساعت 11 صبح 
به همراه آقای ناصر زمانی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمــوده و در معيت آقای عليرضا 
دهقانی )امين اموال( و پس از بررسی های فنی و کارشناسی و تهيه عکس از دستگاه های 
فوق الذکر نتايج ذيل حاصل گرديد. يک دستگاه توليد پالستيک نايلون مستعمل که فاقد 
بالک و کارخانه سازنده می باشد ولی طبق بررسی های فنی و کارشناسی دستگاه با توليد 
نايلون با عرض cm 80 و نارنجی رنگ، دست ســاز ايرانی و شامل يک دستگاه موتور 
الکتريکی با گيربکس و يک دســتگاه موتور الکتريکی به همراه فن دمنده جهت قالب و 
يک دستگاه الکتروموتور فن 240w مربوط به قيف والمنتهای الکتريکی )باند حرارتی(، 
 7/5 Kw .زونهای حرارتی به همراه ترموکوپلها، قسمت اکســتر و در موتور و گريبکس
قيف- سيلندر ماردون به طول حدود cm 120 قالب، تابلو برق کنتاکتوری و ترموسوئيچ 
ها و آمپرمتر ها و کنترل دور موتور و کليدهای مينياتوری می باشــد. يک دستگاه دوخت 

پالستيک نايلون سبز رنگ، مستعمل ولی فاقد پالک و کارخانه سازنده می  باشد و شامل 
الکترو موتور موتوژن تبريز( و ترانس مجموعه حرارتی دوخت و برش و تابلو کنتاکتوری و 
ترموسوئيچ می باشد. دستگاه های فوق الذکر خارج از سرويس و امکان استارت آنها وجود 
نداشت. ضمنا قيمت پايه مزايده ارائه شده منوط بر سالم و کامل بودن دستگاه ها می باشد. 
لذا با توجه به بررسی های فنی و کارشناســی فوق الذکر و با در نظر گرفتن جميع عوامل 
و جهات موثر در قضيه و نرخ عادالنــه روز و با توجه به رکود در بخش صنعت، قيمت پايه 
مزايده دستگاه های فوق الذکر شــامل يک دستگاه توليد پالستيک نايلون، يک دستگاه 
دوخت پالســتيک نايلون )مستعمل ســالم( به مبلغ کلی 165/000/000 ريال يکصد و 
شصت و پنج ميليون ريال( برآورد و ارزيابی می گردد. م الف: 248245 اجرای احکام 

حقوقی شعبه پنجم اصفهان )519 کلمه، 5 کادر(
مزايده

7/488 شماره: 940500 اجرا ح/2ـ  تاريخ: 97/7/21 دايره اجرای احکام مدنی شعبه دوم 
دادگستری خمينی شهر در پرونده اجرايی 940500 ح/2 اجرا موضوع اجراييه ابالغ شده 
پرونده 940101 ح/2 نظر به اينکه محکوم له آن آقا عبدالعلی اسماعيلی فرزند غالمعلی با 
وکالت آقای محمدعلی عابدی به طرفيت آقای حميد غفوری در نظر دارد در اجرای اعمال 
محکوميتهای مالی و استنکاف محکوم عليه از پرداخت مبلغ 1/842/503/242 محکوم 
به باضافه هزينه های اجرا با توجه به اينکه آقای عباسعلی عليرضايی ورنوسفادرانی فرزند 
مرتضی و خانم نرگس عليرضايی ورنوسفادرانی فرزند زين العابدين منزل مسکونی دارای 
پالک ثبتی 122/599 به شماره های ثبت 146500 و 23452 به نشانی خمينی شهر بلوار 
منتظری ک ش نجارپور 67 پ10 دارای کدپستی 49661-84198 شامل يک ساختمان 
يک طبقه و زيرزمين دارای عرصه به مســاحت 234 مترمربع و اعيانی به مساحت حدود 
200 متر با اسکلت ديوار باربر و سقف تيرآهن شامل دو سند سه دانگ به ارزش کارشناسی 
2/300/000/000 ريال را به عنوان مال معرفی کرده اند به مقــدار 4/807 دانگ از آن 
پالک را از طريق مزايده به فروش برساند لذا جلسه مزايده روز شنبه مورخ 1397/08/12 
ساعت 09:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی شــعبه دوم حقوقی خ پاسداران برگزار 
می گردد. طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشــانی اعالم شده فوق مراجعه 
 و از محل بازديد نمايد. خريدار کسی اســت که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار

 می بايست ده درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده دادگســتری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از 
 کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضيان شرکت در مزايده 
می بايست 10 درصد بهای مال مورد مزايده را طی فيش چهار نسخه ايی به حساب سپرده 
دادگستری خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واريز و با در دست 
داشتن اصل فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فيش 
ســپرده تحويل اجرا نماييد. م الف: 268987 مديراجرای احکام حقوقی شعبه دوم 

دادگستری خمينی شهر) 354 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/473 شماره ابالغنامه: 9710106795901953 شماره پرونده: 9709986795900526 
شماره بايگانی شــعبه: 970526  آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای حسين مراديان الوار، خواهان خانم سميه سلطانيان  دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای حسين مراديان الوار  به خواســته  مطالبه مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه 
شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به 
 شماره پرونده کالسه 9709986795900526 شــعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/08/30 ســاعت 18 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 263524 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )164 کلمه،  2 کادر( 



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2540 | چهارشنبه 25 مهر 1397 | 7 صفر 1440

ولیعهد عربستان به دنبال خرید 
منچستریونایتد

شیخ نشینان متمول کشــورهای عربی خلیج 
فارس در این چند سال 
اخیر به باشگاه داری 
آورده انــد  روی 
و توانســته اند بــا 
خرید باشگاه های 
ســیتی  منچستر
و پــاری ســن ژرمن 
تحولی در فوتبال اروپا به وجود آوردند. به نظر 
می رســد که فعالیت آنها همچنان ادامه دارد. 
بعد از خرید باشــگاه پاری ســن ژرمن توسط 
قطری ها و باشگاه سیتی توسط اماراتی ها این 
بار نوبت به ســعودی ها رســیده است.محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربســتان به دنبال خرید 
باشگاه منچســتریونایتد اســت.قرار است که 
خانواده گلیزرها که مالکان آمریکایی باشــگاه 
منچستریونایتد هستند، به زودی از عربستان 
دیدن کنند تا مذاکرات نهایی خود را با ولیعهد 
انجام دهند و به احتمال خیلی زیاد بخش اعظم 
سهام این باشگاه بزرگ را به محمد بن سلمان 

بفروشند.

 دلیل نرفتن »هازارد«
 به رئال مادرید مشخص شد

ادن هازارد، فوق ســتاره تیــم فوتبال بلژیک و 
در  چلســی  باشــگاه 
تابستان گذشته مد 
نظر باشــگاه رئال 
مادرید قرار گرفت، 
اما مسئوالن تیم 
لندنــی مبلــغ این 
بازیکــن را چیزی در 

د  و ۲۰۰ میلیون یورو اعالم کردند. با حد
این حال رسانه های انگلیسی گزارش دادند که 
همچنان باشــگاه مادریدی در فکر جذب این 
بازیکن برای جانشینی کریســتیانو رونالدو در 
ترکیب کهکشانی ها هستند. »روبرتو مارتینس« 
ســرمربی تیم ملی بلژیــک در مصاحبه ای به 
خبرنگاران گفت:هازارد می تواند رهبر هر تیمی 
در دنیا باشــد و هر بازیکنی ســخت می تواند 
به ســطح او برسد. چلســی می خواهد عنوان 
های بزرگی را به دست آورد، نه این که بازیکن 
بفروشــد! ســخت می توانم تصور کنم که آنها 
بازیکنی همچون »ادن هازارد« را در آینده ای 

نزدیک به فروش برسانند.

 رییس سابق رئال
 مشاور لیگ ستارگان قطر

»رامون کالدرون« رییس سابق باشگاه رئال مادرید 
که از او به عنوان یکی از 
تئوریســین هــای 
اصلــی اوج گیری 
اللیــگا در اتحادیه 
فوتبال اسپانیا نام 
می برند در نشستی 
با ســران فدراسیون 

ل  تبا قطر به عنوان مشاور برگزاری لیگ فو
ســتارگان قطر، همکاری خود بــا میزبان جام 
جهانی ۲۰۲۲ را آغاز کرد تا بــا تئوری های این 
مرد سرشــناس، لیگ باشــگاهی قطر به لیگی 
معتبر در جهان تبدیل شود.رامون کالدرون که 
در مدت دوسال ریاست بر رئال مادرید، تصمیمات 
جنجالی بسیار زیادی گرفت تا نامش بر سر زبان 
ها بیفتد از یک سال قبل پیشنهاد همکاری با قطر 
در آستانه جام جهانی را دریافت کرد که در نهایت 
باعث امضای توافق نامه میان طرفین شد . براساس 
این قرارداد کالدرون نقش مشــاور و تئوریسین 
در برنامه های اجرایی لیگ ســتارگان را برعهده 

خواهد داشت.

»راموس« در مسیر شکستن 
رکورد تاریخی

راموس که دوشنبه شب گل دوم تیمش را مقابل 
اســپانیا به ثمر رساند، 
در حــال انجام صد 
و شصتمین بازی 
ملــی اش بــرای 
الروخا بــود. او در 
۲7 مــارچ ۲۰۰5، 
اولین بــازی ملی اش  
برای اسپانیا مقابل چین را انجام داد و حاال 13 
سال و ۲۰3 روز از آن بازی می گذرد که راموس با 
16۰ بازی، در رده دوم بیشترین بازی ملی برای 
کشورش ، پس از » کاسیاس« با 167 بازی قرار 
گرفته است.با توجه به اینکه در فهرست باالتر از 
او تنها »بدر المطلوع« با 164 بازی ملی، همچنان 
به بازی کــردن ادامه می دهد، راموس شــانس 
باالیی دارد کــه رکورد احمد حســن، بازیکن 
افسانه ای مصر را شکسته و به نام خود ثبت کند.

بن بست دوباره پروژه بازگشت »جباری« به استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سوشا مکانی، دروازه بان تیم میوندالن نروژ در تمرین  روز دوشنبه  
از ناحیه زانو به شدت آسیب دید و در معاینات اولیه این مصدومیت 
 از ناحیه زانو عنوان شــده است.قرار اســت مکانی از زانوی خود

 ام آر آی بگیرد تا میزان دقیق مصدومیتش مشــخص شود؛ اما 
به نظر می رســد رباط صلیبی دروازه بان سابق پرسپولیس دچار 

پارگی شده است.

»سوشا مکانی« رباط پاره کرد

معاون اجرایی باشگاه اســتقالل در خصوص حضور طارق همام 22
در کمیته انضباطی این باشگاه اظهارداشت: همام به ما گفت که 
می خواهد جبران کند و اشــتباه خود را پذیرفت. وی  افزود: در 
قرارداد بازیکنان با باشگاه و در قسمتی از آن نوشته شده که اگر 
بازیکنی غیبت بدون دلیل یا مصاحبه ای علیه باشگاه انجام دهد، 

طبق قرارداد جریمه می شود. 

حکم استقاللی ها برای خطای »طارق همام«
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داور سلبریتی؛
 »فغانی« در کار تبلیغات

تنها کافی است سری بزنید به اینستاگرام علیرضا 
فغانی؛ داور خوشنام و دوست داشتنی کشورمان 
که اخیرا توانســت بازی رده بندی جام جهانی 
را با کمک هایش ســوت بزند. حاال آنها یکی از 
گروه هــای داوری روی بــورس در فوتبال دنیا 
هســتند که مدام برای بازی های دوســتانه هم 

دعوت می شوند. 
فغانی که یک سال و نیم قبل تجربه ای ناموفق از 
حضور در شورای شهر تهران را داشت و به نتیجه 
نرسید، چندی قبل در گفت و گویش با خبرآنالین 
تاکید کرد امکان نــدارد دیگر دنبــال کارهای 
مدیریت شهری یا سیاســت برود و ترجیح می 
دهد از زندگی اش لذت ببرد.او اگرچه فالوورهای 
میلیونی ندارد؛ اما در ماه های اخیر توانســته از 
مرز 1۰۰ هزار فالوور عبور کند. می توان گفت که 
وارد کار تبلیغات شده اســت و شاید مثل خیلی 
از سلبریتی های ورزشی هم دنبال این است تا از 

این مسیر به درآمدی برسد.

در حاشیه

بازگشت کاپیتان؛ 
 »عابدینی« از خداحافظی

 پشیمان شد
مجتبی عابدینی که در بازی های آســیایی در 
بخش انفرادی دســتش از مدال کوتاه ماند و در 
بخش تیمــی به مدال نقره دســت پیدا کرد، در 
همان جاکارتا اعالم کرد که به کارش در تیم ملی 
پایان داده و دیگر نمی خواهد به شمشــیربازی 

ادامه دهد.
از همان مقطع ســرمربی تیم ملــی و برخی از 
مســئوالن فدراســیون در صدد راضــی کردن 
عابدینی برای بازگشت به تیم ملی بودند و گویا 

در این کار موفق شده اند.
این ملی پوش باتجربه شمشیربازی که به عنوان 
کاپیتان تیم ملی در سال های اخیر در مسابقات 
مختلف شــرکت کرده، از  روز دوشنبه به همراه 
ســایر ملی پوشــان یعنی علی پاکدامن، محمد 
رهبــری، محمدفتوحی، فرزاد باهر ارســباران، 
نیما زاهد و جواد میرحســینی تمرینات خود را 

آغاز کرده است.
تیم ملی شمشــیربازی خود را در آکادمی ملی 
المپیک برای حضور در جــام جهانی الجزایر که 
از ۲5 آبان ماه برگزار می شود،  آماده خواهد کرد.

بمب نقل و انتقاالت والیبال ایران؛
 سید محمد موسوی 

به پیام خراسان پیوست
 ســید محمد موسوی، ســتاره تیم ملی والیبال 

ایران صاحب تیم شد.
مدافع بلندقامت تیم ملی والیبــال ایران که در 
چند سال گذشته در تیم بانک سرمایه عضویت 
داشــت بعد از مســابقات قهرمانــی جهان در 
اظهارنظری عنوان کرد که قصد دارد در این فصل 
از رقابت های لیگ برتر استراحت کرده و با هیچ 
تیمی قرار داد نبندد و فقط در بازی های ملی به 

میدان برود.
بعد از اینکه عادل غالمی به دلیل عدم توافق مالی 
با پیام خراسان به توافق نرسید و از این تیم جدا 
شد، جبار قوچان نژاد مربی صاحب نام این تیم به 
دنبال یک ستاره در روی تور خود بود و مذاکرات 
خود را با موســوی آغاز کرد و خیلی زود او را از 

تصمیمش منصرف کرد.
به این ترتیب با انتقال موســوی به پیام خراسان 
می توان گفت بمــب نقل و انتقاالت در مشــهد 
منفجر شده و این تیم یکی از تیم های مدعی این 

رقابت ها خواهد بود.

منهای فوتبال

پیشخوان

اختالف در رینگ بوکس فیزیوتراپ تیم فوتبال سپاهان، شرایط والدیمیر کومان و کی روش 
استنلی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: کومان دیروز کامل با تیم 
تمرین کرد و از نظر سالمتی مشکلی نداشت، اما از نظر فنی همه چیز 
بستگی به تصمیم امیر قلعه نویی دارد. کی روش استنلی نیز تمریناتش 
را با تیم آغاز کرده و همچنان مراحــل درمانی اش را ادامه می دهد و 
باید منتظر ماند و دید طی چند روز آینده چه اتفاقی رخ می دهد و نظر 

قلعه نویی و کادر فنی چه خواهد بود؛ اما در کل شــرایط این بازیکن 
خوب اســت. مهدی صدیقی در خصوص نحــوه مصدومیت این دو 
بازیکن خاطرنشان کرد: استنلی در دیدار مقابل نساجی با دروازه بان 
این تیم برخورد داشت و ضربه شدیدی به زانوی این بازیکن وارد شده 
و از ناحیه زانو مصدوم می شود. کومان نیز  یک روز در تمرینات تیم از 
ناحیه کشاله ران احساس درد کرد که ما مراحل درمانی را انجام دادیم 

و خوشبختانه زودتر از موعد بهبود یافته و تمریناتش را با تیم از سر 
گرفته است. صدیقی در پاسخ به اینکه شرایط رسول نویدکیا چطور 
است، گفت: زمانی که رسول نویدکیا مصدوم شده و رباط صلیبی پاره 
کرد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن مراحل فیزیوتراپی او 
زیر نظر من آغاز شد و همزمان با درمان، مراحل بدنسازی را هم پشت 

سر گذاشت و آرام آرام به تمرینات گروهی اضافه شد.

فیزیوتراپ سپاهان: 
»کومان« و »استنلی« شرایط خوبی دارند

در شــرایطی صبح روز دوشــنبه  مراسم 
استقبال از مدال آوران اصفهانی رقابت های 
پارا آسیایی 2018 جاکارتا در گلستان شهدا 
برگزار شد که هیچ کدام از مسئوالن استانی و 
شهری اصفهان در این مراسم حضور نیافتند تا 
حمایت از جامعه جانبازان و معلوالن همچنان 

در حد همان شعار باقی بماند.
سومین دوره بازی های پارا آســیایی در حالی روز 
شــنبه با برگزاری مراســم اختتامیه بــه کار خود 
پایان داد که  ورزشــکاران اصفهانی حسابی خوش 
درخشــیدند و  در این دوره از مســابقات موفق به 
کســب ۲۰ مدال رنگارنگ در رشــته های مختلف 
شدند.در این دوره از بازی های پارا آسیایی  که 1۲ 
ورزشکار و مربی از هیئت جانبازان و معلولین استان 
شرکت کرده بودند، حدود 15/5 درصد از مدال های 
کاروان ایران در این بازی ها توســط ورزشــکاران 

اصفهانی به دست آمد.
با وجود درخشش این ورزشکاران در این مسابقات 
اما هیچ کدام از مسئوالن استان در مراسم استقبال 
از آنها حاضر نشدند تا تالش های وزرشکاران جانباز 
و معلول اصفهانی همچنان پنهان از دید مسئوالن 

باشد.
رییس هیئت ورزش جانبازان و معلولین اصفهان که 
از این اقدام بسیار ناراحت بود گفت: به عنوان رییس 

هیئــت ورزش جانبازان و معلولین اســتان وظیفه 
دارم گالیه هــای خانواده 
ورزشــکاران را به گوش 
مسئوالن برسانم؛ چرا که 
از مســئوالن ارشد استان 
و شــهر اصفهان هم برای 
شرکت در مراسم بدرقه و 
هم استقبال از ورزشکاران 

دعوت کردیم  ولی متاسفانه حضور پیدا نکردند.
محمدرضا آقابابا گلیــان  در ادامه گفــت : اگرچه 

مسئوالن اســتانی در این مراســم حضور نیافتند 
ولی انتظــار داریم حقوق 
و پاداش این ورزشــکاران 
که قــرار اســت همانند 
ورزشکاران شرکت کننده 
در بــازی های آســیایی 
جاکارتا پرداخت شــود، 
فراموش نشــود تا بتوانیم 
از خجالت این ورزشکاران و خانواده های آنها که در 
راه رسیدن ورزشکاران به سکوهای قهرمانی تالش و 

صبر بسیاری داشتند در آییم. 
اســتاندار اصفهــان در  تیرماه ســال جــاری در 
دیداراعضــای کمیته برگزاری بازی های آســیایی 
جاکارتا و اعضای شورای المپیک آسیا به ورزشکاران 
اصفهانی وعده داده بودند که اگر آنها بتوانند به مدال 
دست یابند، پاداش چمشگیری دریافت می کنند. به 
گفته مهرعلیزاده، در این مراسم قرار شد هر یک از 
ورزشکاران اصفهانی که در مسابقات آسیایی جاکارتا 
طال، نقره و یا برنز کســب کنند به ترتیب 5۰ ، 3۰ و 

۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
»حمیدرضا فوالدگر« تنها چهره شــناخته شده ای 
بود که در این مراســم حضور یافت تا از تالش های 
ورزشــکاران اصفهانی تجلیل به عمل آورد. به گفته 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
تالشــی که ورزشــکاران جانباز و معلول داشتند و 
موفق به کســب مدال شــدند اجر و ثواب بیشتری 
نسبت به ورزشکارانی دارد که با جسم سالم موفق به 
مدال آوری شدند؛ چرا که ورزشکاران معلول و جانباز 

تالش بیشتری داشتند.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان نیز در این مراســم 
با اشــاره به این که مدال قهرمانان موجب نشــاط 
شهروندان، احتزاز پرچم جمهوری اسالمی و شناخت 
ظرفیت های ایران در دنیا شده است، اظهار داشت: 
امسال هم در بازی های آسیایی و پاراآسیایی میزان 
حضور اصفهانی ها دو برابر شــده بود و این نشان از 

تالش بیشتر باشگاه های ورزشی است.

 پاداش ها فراموش نشود
  غیبت مسئوالن ارشد استان در مراسم استقبال از مدال آوران اصفهانی بازی های آسیایی جاکارتا؛ 

  عکس روز

تفریح شبانه »نیمار« در بیابان جده عربستان
نیمار و تعدادی از ستاره های تیم ملی برزیل،  دوشنبه شب با لباس عربی در بیابان های جده 

عربستان به تفریح و ماشین سواری پرداختند.

با وجود درخشش این ورزشکاران 
در این مسابقات اما هیچ کدام 
از مسئوالن استان در مراسم 
استقبال از آنها حاضر نشدند

گــول  زاده:  خلیــل 
نمی خوریم السد با تیم دومش 
8 گل خورد؛ رسانه های قطری 

از سید جالل می ترسند

 آزمون با عصا هم راه برود 
به تیم ملی دعوت می شود

برانکو: جــام جهانی حق 
سید جالل بود نه پاداشش !

ستاره فوتبال ایران، نامزد جایزه گولدبولن سوئد شد
روزنامه نگار مطرح فوتبال سوئد از صالحیت سامان قدوس، ملی پوش ایرانی برای نامزدی جایزه گولدبولن 
خبر می دهد.»پاتریک اکوال« نوشته: سامان قدوس 15 بازی برای تیم اوسترشوندس در فصل جاری لیگ 
برتر فوتبال سوئد انجام داد، اما باید روی نظر هیئت داوری جایزه گولدبولن حساب کنیم، زیرا سامان قدوس 
به عنوان یک بازیکن ملی برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده است و این پرسش ظریف مطرح می شود 
که او در قامت یک بازیکن خارجی برای تیم آمیای فرانسه محسوب می شود؟این روزنامه نگار فوتبال سوئد 
ادامه می دهد: هر چند سامان قدوس تصمیم گرفت برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کند، اما او بیشتر یک 
سوئدی به حساب می آید. طبق شرایط می بایست قدوس نامزد کسب جایزه گولدبولن شود که تاکنون آن 

را فتح نکرده است. 

بن بست دوباره پروژه بازگشت »جباری« به استقالل
 وینفرد شفر در نشستی با امیر حسین فتحی، پیرامون مباحث مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.در این 
نشست سرپرست باشگاه استقالل در خصوص جباری و حضور وی در دیدار دوستانه استقالل مقابل منتخب 
آکادمی و دالیل این موضوع از شفر سواالتی پرسید که سرمربی اســتقالل اعالم کرد خود جباری در تماس با 
او خواستار حضور در محل بازی دوستانه بوده و پیشنهادی به وی نداده است.بعد از شکایت باشگاه استقالل از 
»ساناک« و اینکه این باشگاه خواستار فسخ قرارداد این مربی و روشن شدن وضعیتش از طریق فیفا شده، شایعات 
زیادی پیرامون حضور یک دستیار در کنار شفر مطرح شــد که در این بین نام جباری بیش از همه گزینه ها در 
رسانه ها به گوش رسید، ولی در نشست اخیر این موضوع منتفی شد و باشگاه استقالل با توجه به اینکه جباری 

مدرک مربیگری ندارد به شفر اعالم کرد که حضور جباری در این شرایط کمکی به استقالل نخواهد کرد.

 ملی پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی بانوان در گفت وگو با برنا اظهار کرد: مسابقات تیراندازی قهرمانی 
کشور در بخش بانوان سه شــنبه هفته گذشته در رشــته های مختلف تفنگ، تپانچه و تراپ آغاز شد و 
تیراندازان با هم رقابت کردند. ســبقت اللهی با اشاره به اینکه جمعه گذشــته مسابقات تپانچه 1۰ متر 
بادی انجام گرفت، افزود: به طور کلی رقابت های قهرمانی کشور سالی یک بار برگزار می شود و استان ها 
تیم هایشان را در قالب تیم های سه نفره شرکت می دهند، از استان اصفهان من به همراه شیدا انتشاری 
و مژگان عبداللهی یک تیم بودیم که در نهایت توانستیم مدال نقره تیمی را به دست بیاوریم.  ملی پوش 
اصفهانی تیم ملی تیراندازی بانوان ادامه داد: امتیاز 586 را کسب کردم و رکورد کشور را ارتقا دادم که این 
امتیازات در رنکینگمان موثر است. وی عنوان کرد: چون تیراندازی یک رشته  ذهنی است هر چه بیشتر 
مسابقات در آن برگزار شود، بهتر است؛ سال هاست که در کشور مشکل فشنگ برای این رشته وجود دارد 
و همین باعث شده رقابت ها تنها در بادی انجام بگیرد و رشته های خفیف در بخش بانوان برگزار نمی شود. 
سبقت اللهی اضافه کرد: در واقع استان های کشور در تپانچه بادی سالن و سالح در اختیار دارند و تمرینات 
را منظم انجام می دهند؛ اما در رشته های خفیف امکانات سالن و سالح را ندارند در نتیجه تمریناتی هم 

صورت نمی گیرد و مسابقات آن در بخش بانوان برگزار نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: در کشور چون برای تپانچه بادی مسابقات مختلفی انجام می شود،  هنگام حضور در 
رقابت های برون مرزی در این رشته هیچ مشکل یا استرسی نداریم و راحت تا فینال هم پیش می رویم؛ 
اما رشته های خفیف را در برون مرزی تازه تجربه می کنیم در حالی که آنجا جای تجربه کردن نیست، باید 
بتوانیم نتیجه بگیریم.  گلنوش سبقت اللهی اظهار کرد: مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در بخش بانوان 
سه شنبه هفته گذشته در رشته های مختلف تفنگ، تپانچه و تراپ آغاز شد و تیراندازان با هم رقابت کردند.

 ملی پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی بانوان:

اصفهانی ها نقره تیمی را در تپانچه بادی کسب کردند

سمیه مصور
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تبهکاران جاده های اصفهان دستگیر شدند
اخبارپیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
تبهکاران جاده های اصفهان 

دستگیر شدند
فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: 
اعضــای بانــد اخاللگــر امنیــت جاده ها و 
 راننــدگان کامیون در اصفهان بــه دام پلیس

 افتادند.حسین یار دوستی اظهار داشت: عده ای 
با اخالل در نظم عمومی شــبانه در محورهای 
مواصالتی این شهرســتان با ســنگ پرانی به 
سمت کامیون های حامل بار زمینه نارضایتی 
رانندگان و بــه خطر افتادن امنیــت جاده ها 
را فراهم کردند.وی افــزود: ماموران انتظامی 
در عملیاتــی تخصصی موفق به شناســایی و 
دستگیری هشت نفر از اعضای اصلی این باند 
اخاللگر شــدند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
اصفهان تصریح کرد: اخاللگــران در بازجویی 
با اعتراف به 29 مورد خســارت به خودروهای 

سنگین راهی زندان شدند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
خبر داد:

ارسال نخستین محموله 
واقفان اصفهانی به موکب 

حضرت علی اکبر)ع( 
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهان گفت: نخســتین محمولــه به موکب 
حضرت علی اکبــر)ع( اداره کل اوقاف و امور 
 خیریه اســتان اصفهان در مرز چزابه ارســال

 شد. 
حجت االســالم والمســلمین رضــا صادقی 
اظهار داشت: براساس ابالغ ســازمان اوقاف و 
امور خیریه، امســال نیز برای چهارمین سال 
متوالی براساس برنامه ریزی های انجام شده و 
هماهنگی های به عمل آمده در کمیته مشترک 
برپایی این موکب، تامین اســکان و بهداشت و 
همچنین اجرای امور فرهنگی موکب حضرت 
علی اکبــر)ع( برعهــده اداره کل اوقاف و امور 
 خیریه استان اصفهان گذاشته شده است.وی 
 ادامه داد: در همین راســتا نیز اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان اقــدام به تهیه 
6 عدد کانکس ســرویس بهداشــتی کرده و 
همچنیــن دو تریلر آب معدنی بــه ارزش 50 
میلیون تومان نیز تهیه و بــه همراه تجهیزات 
 طبخ غذای گرم به موکب علی اکبر )ع( ارسال

 می شود.

شهردار اصفهان صبح روز گذشته به میان خبرنگاران آمد تا 
در یک نشست خبری  ضمن بیان گزارش یک ساله عملکرد 
مدیریت شهری در زمان ریاســتش در شهرداری اصفهان، 
پاسخگوی سواالت خبرنگاران باشد. قدرت ا... نوروزی که 
هفته گذشته در جمع اعضای شورای شهر نیز گزارش یک 
ساله عملکرد خود را ارائه داده بود، در این نشست ضمن ابراز 
خرسندی از عملکرد شهرداری در این مدت گفت: به آنچه 

وعده داده بودیم عمل کردیم. 
در ادامه  نگاهی خواهیم داشت به گزیده ای از صحبت های 

نوروزی در این نشست. 
 ما گفته بودیم آمده ایم تا بار سنگین فعالیت های نیمه کاره و فرسوده 
شهر و پروژه هایی که مثل خوره به جان اصفهان افتاده را به سرانجام 
برسانیم. شجاعت می خواهد که کارهای 20 ساله و بلکه بیشتر و کمتر 
دیگران را تمام کنیم؛ ما به خاطر منافع مردم و شهر و نگاه به توسعه 
پایدار آمده ایم تا پروژه هایی که باید ۱5 ســال پیش به بهره برداری 
می رسید را تکمیل کنیم؛ نگاه ما به این است که منافع همه شهروندان 

را تامین و گره های کور شهر را باز کنیم.
 دقیقا دو روز بعــد از حضور من در شــهرداری یعنی ۱۷ مهر 96 
خبردار شــدیم اتفاقاتی از قبل در چهارباغ افتاده است که به هویت 
و باغ چهارباغ آســیب می زند؛ بنابراین رفع مشکالت چهارباغ یکی 
از دغدغه های مدیریت شهری شــد. وقتی تصمیم گرفتیم چهارباغ 
 را بسازیم، تاکید کردیم که این پروژه باید قبل از برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تکمیل شود از این رو سه ماه 
به صورت شبانه روزی با کمترین آسیب و کسب نظرات افراد متخصص 
پروژه را به سرانجام رساندیم، اما ای کاش تلویزیون با »بهشتی« رییس 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی صحبت می کرد؛ چرا که او در بازدید از 
چهارباغ گفت این آرزوی ده ها ساله ما بود و شما کاری کردید که این 

آرمان تحقق پذیرفت.
 دولــت ۱200 میلیــارد تومان به شــهرداری اصفهــان بدهکار 
است،دولت باید نیمی از هزینه های حمل و نقل را پرداخت می کرد 
که بخش هایی را پرداخت کرده، اما به صورت کامل انجام نشده است. 
دولت باید سوبســیدهایی برای ســوخت پرداخت می کرد که هنوز 
پرداخت نشده، در واقع برای هدفمندی یارانه ها باید اعتباراتی در نظر 
گرفته می شد همانطور که در قانون هدفمندی یارانه ها براساس تبصره 
دو،  دولت باید کمک می کرد بنابرایــن باید زمینه ارائه این کمک ها 
فراهم شود.البته دولت تنها بخشی از این بدهی ها را قبول دارد از این 

رو در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی 
و همچنین مدیریت برنامه ریزی هستیم 

تا اختالف نظرها برطرف شود.
  انتصابــات فامیلــی، حزبــی و 
ایــن دســت، در شــهرداری اصفهان 
شایعاتی بیش نیســت که انسان های 
 مقرض و افرادی که پیشــرفت شهر را
 برنمی تابند و خواستار آسایش و آرامش 

مردم به معنای واقعی نیستند، مطرح می کنند.
 امروز کل جهان خالصه شده در شــهرداری اصفهان و عده ای هم 
دلسوز امت اسالمی و همه دنیا آمده اند تا انرژی را در نورافکن ها تزریق 
و و این نورافکن ها را به شهرداری اصفهان انداختند تا شفاف کنند، 
درحالی که شعار شفاف سازی مال ماست اما اکنون شفافیت را عده ای 
مقرض شعار می دهند.باید انصاف، عدالت و مروت رعایت شود تا نقد 
سازنده باشد، از وقتی که شهردار اصفهان شدم بیش از ۳0 درصد از 
مدیران تثبیت شدند و بخش دیگری نیز نه اینکه تغییر کرده باشند 

بلکه در دایره تثبیت قرار گرفتند.
 هیچ کدام از معاونان با من نسبت فامیلی ندارند و آدم هایی نبودند 
که به این جایگاه ارتقا نبخشیده باشند و افتخاری برای جایگاه خود 
نباشند؛ نقد باید سازنده باشد و من برای هر لفظی که به کار می برم 
استداللی دارم و می توانم در باره آن صحبت کنم. نقد با تخریب تفاوت 

دارد و با استعمال برخی واژه ها و انتشار برخی 
خبرها فرق می کند، از جمــع معاونان من 
»طهرانی« را نه به خاطر حزبی که در آن است، 
بلکه به خاطر برجستگی ها و توانمندی هایی 
که داشتند، انتخاب کردم، زیرا در استان هیچ 
مدیر باسابقه و فعال اقتصادی بهتر از ایشان 

سراغ نداشتم.
 گفته می شود جوانان را در شهرداری به کار 
نگرفتیم در حالی که تاکنون در شهرداری اصفهان بیشترین افرادی 
که به کارگرفته شــدند از جوانان در بخش های مختلف بودند.بدون 
داشتن آمار و ارقام نباید قضاوت کرد چرا که کسی که مغرضانه حرفی 
را می زند به خاطر هدفی اســت که در ذهن خود دارد تا به آن هدف 
دست پیدا کند؛ اما نباید بدون داشتن ا طالعات الزم و کافی حرفی 
زده شود چرا که باعث تشــویش اذهان عمومی می شود.وقتی سن 
مدیران در شهرداری یک ســال و نیم پایین آمده و در مقابل دانش و 
علم مدیران مان ارتقا پیدا کرده چرا باید حرف های مغرضانه زد. شما 
خبرنگاران و روزنامه نگاران مورد وثوق مردم هستید، شما منبع خبری 
مردم هستید باید طوری اخبار را انعکاس کنید که موجب تشویش 

اذهان عمومی نشود.
 ما حاضر هستیم تمام اقدامات مدیران را شفاف سازی کنیم و برای 
همین منظور نیز قانونی وضع کردم و مشاوره و شخصی را به عنوان 

مشاور شفافیت و مبارزه با فساد تعیین کردیم و به همه کالن شهرها 
نیز پیشنهاد دادیم تا این کار را در شهرداری انجام دهند.اگر چیزی 
می دانید که من از آن اطالعی ندارم به من پیامک کنید. شهرداری 
اصفهان بزرگ است و ۴00 نفر مدیر در این شهر فعالیت دارند که بنده 
مشخصات آنها را منتشر می کنم تا برای همگان شفاف سازی شود که 

چه اتفاقاتی در شهرداری صورت می گیرد.
 امسال برای اینکه بتوانیم سی و یکمین دوره جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان را در اصفهان برگزار کنیم باید بدهی های ســال گذشته را 
پرداخت می کردیم، همچنین امســال عالوه بر برگزاری جشنواره 
فعالیت های جانبی دیگــری نیز انجام دادیم کــه جمعا هزینه این 
اقدامات شش میلیارد تومان شد که ســه میلیارد تومان آن را تهران 
پرداخت کرد. وقتی می گوییم اذهان عمومی را تشویش نکنید همین 
است؛ چرا که از آمار و اعداد اطالعات دقیقی ندارند و با منتشر کردن 
این اخبار فقط افکار عمومی را بر هم می ریزند.اگر امسال می خواستیم 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان را با همان بودجه سال گذشته برگزار 
می کردیم، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی هزینه ها را کاهش 
دادیم و امسال سالم ترین و با کیفیت ترین جشنواره را طبق گفته های 

متخصصان و کارشناسان و باکمترین هزینه برگزار کردیم.
 ما مجتمع مطبوعاتی در اصفهان داریم که در اختیار همه هفته نامه 
ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه های اصفهان گذاشته ایم که این 
مجتمع مطبوعاتی مدیر و هیئت مدیره ای هم دارد، بنده  یک بار به 
این مجتمع مطبوعاتی سرزدم و اکنون اینجا این سوال را از روزنامه 
نگاران و مسئوالن و مدیران نشریات و رســانه ها می پرسم که آیا از 
این مکان راضی هستید و حمایت شــده اید؟! که در پاسخ او جواب 

حاضرین مثبت بود.
 در نخستین روز معارفه ام به همراه همه خبرنگاران در سالن کوثر 
ارتش گزارشی از سوی رییس شورای شهر وقت در خصوص نیروهای 
مازاد، بدهی شهر و موارد دیگر ارائه شــد که همه با هم شنیدیم و از 
رسانه های دیداری نیز در این مراسم پخش زنده داشت؛ این بدهی 
یک هزار و 6۸0 میلیارد تومان عنوان شد که این گزارش از شهرداری 

قبلی بوده است.
 ما به دنبال افزایش بدهی ها نیستیم و حتی بدهی ها را نیز پرداخت 
می کنیم، چنان چه بخش زیادی از بدهی های مترو و سالن اجالس 
را هم پرداخت کرده ایــم و همچنین ۴00 میلیــارد تومان به بانک 
شــهر پرداختی داشــتیم تا بتوانیم اقدامات دیگری انجام دهیم؛ ما 
آمده ایم که به کمک شــما خبرنگاران و اصحاب رســانه و جراید بر 
 مشــکالت غلبه کنیم، بنابراین باید به ما کمــک کنید تا این هدف 

محقق شود.

 شایعه است
 شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره انتصابات فامیلی در شهرداری:  

ابالغ نظر کارشناسی
7/457 در اجرای امر کارشناسی ارجاع شده به شماره 152/16973 مورخ 1397/6/1 از 
شعبه 52 حقوقی شورای محترم حل اختالف اصفهان مربوط به پرونده کالسه 970295 
موضوع دعوی آقای یحیی محمدی )خواهان( به طرفیت آقای ظاهر حســنی )خوانده( 
ضمن مطالعه و رسیدگی به مدارک اخذ شده نتیجه رســیدگی های کارشناسی به شرح 
زیر تقدیم می گردد. کل کارکرد روزمزد  و متری مربوط به خواهان )بند 5-5- گزارش( 
به مبلغ 330/520/000 ریال، کســر می گردد: وجوه پرداختی به خواهان توسط خوانده 
)بند 6-5- گزارش( بــه مبلغ 256/700/000 ریال، کســر می گردد: ســهم خوانده از 
 معرفی کارهای متری به خواهان )بند 5-5- گزارش( به مبلغ 23/960/000 ریال، کسر 
می گردد: سهم خوانده از 668 متر کف ســاختمان مهندس غفوری )بند 7-5- گزارش( 
به مبلغ 6/680/000 ریال، خالص طلب خواهان از خوانده: 43/180/000 ریال، شــایان 
ذکر اســت طرفین طی بند آخر صورتجلســه مواجهه مورخ 1397/6/14 نسبت به مبلغ 
43/180/000 ریال محاسبه شده توسط این کارشــناس به توافق رسیده و مقرر گردید 
خواهان بیشتر از این مبلغ هیچ ادعایی نداشته باشــد و خوانده نیز حداکثر یکماه از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه مذکور ) تا روز 1397/7/14( طلب خوانده را پرداخت نماید. در  پایان 
به استحضار می رساند موارد بیان شــده در گزارش صرفًا اظهار نظر کارشناسی بر اساس 
مستندات ارائه شــده بوده و اتخاذ هر گونه تصمیمات مقتضی در صالحیت مقام محترم 
قضائی می باشد.) 4-5- خوانده پرونده طی صورتجلســه مورخ 1397/6/12 )پیوست 
7( مدعی اســت مبالغ پرداختی وی به خواهان به صورت مســتقیم و غیر مستقیم مبلغ 
259/700/000 ریال می باشد و بابت آن صورت ریز ارائه نمود)پیوست 4(. 5-5- خوانده 
پرونده طی صورتجلسه مورخ 1397/6/12 )پیوســت 7( مدعی است کارکردهایی را که 
خوانده با دستخط خودش برای من نوشته و ارائه می دهم را قبول دارم. کلیه کارکردهای 
انجام شــده مورد ادعای خواهان به صورت مجزا به استماع خوانده رسانده و ایشان همه 
موارد شامل 14 ردیف کارکرد را پذیرفت به جز یک مورد به مبلغ 3/000/000 ریال. نهایتًا 
کل کارکردهای مورد تایید طرفین مبلغ 330/520/000 ریال و سهم خوانده از کارکردهای 
خواهان از قرار متری 10/000 ریال مبلغ 23/960/000 ریال محاسبه گردید. 6-5- طبق 
بررسی های کارشناسی و مالحظه صورتحساب بانکی خواهان مشخص گردید دو فقره 
واریزی به مبلغ هر کدام 10/000/000 میلیون ریال و جمعا مبلغ 20/000/000 ریال به 
حساب ایشان توسط خواهان انجام شده بود که در محاسبات وی لحاظ نشده بود همچنین 
مشخص گردید خواهان مبلغ 50/700/000 ریال از آقای مهندس غفوری نقدا دریافت 
کرده ولی در محاسبات خود لحاظ نکرده است. همچنین خواهان مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت چک دریافتی از آقای عباسی را نیز کمتر در محاسبات خود لحاظ نموده بود خوانده 
پرونده مدعی بود که مبلغ 60/000/000 ریال دیگر نیز به خواهان پرداخت نموده که به 
دلیل عدم ارائه مدارک و مســتندات قابل و اثبات و همچنین عدم پذیرش خواهان، مبلغ 
اشاره شده مورد تایید کارشناس قرار نگرفت. نهایتا کل وجوه پرداختی خوانده به خواهان که 
مورد توافق طرفین قرار گرفت مبلغ 256/700/000 ریال می باشد. 7-5- طبق اظهارات 
خوانده مبلغ 6/680/000 ریال از خواهان بابت کارکرد 668 متر کف ساختمان مهندس 
 غفوری از خواهان طلبکار می باشــد که مورد تایید خواهان نیز قرار گرفت )پیوست 7(.  
م الف: 263322 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 517 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/460 شــماره: 1163/97 حل11 مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/08/29 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: میالد اصغری ، نام پدر: 
مرتضی، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه فرهنگ فرهنگ25 منزل مرتضی 
اصغری ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: گالب نعمتی ، نام پدر: جعفرقلی ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 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 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: 268736 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

) 182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/461 شماره نامه: 9710113633200707 ، شماره پرونده: 9709983633200274 
، شماره بایگانی شــعبه:970278، تاریخ تنظیم:1397/07/22 از دفتر شعبه دوم دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالســه 970278 به آقایان مجتبی 
جهانبخش و یوســف مظاهری و خانم ســجده بلند پایه خواندگان پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده اند و خواهان آن بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای جواد تک 
روســتا با وکالت خانم محبوبه صفاریان به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 1397/09/05 ساعت 09:30 صبح در دادگاه 
شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می شــود. م الف: 269180 کرمعلی صمدی منشــی دفتر شــعبه دوم حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر ) 186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/462 شماره: 1645/97 حل4 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 
1397/09/07 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدحسام رضوی زاده ، نام پدر: 
سید احمد ، نشانی: محمودآباد خ 20 سنگبری جهان سنگ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: علی محمدی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک 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: 268737 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

) 199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/464 شماره: 1404/97 حل12 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/03 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: کوروش رفیعی، با 
وکالت: علی اصغر نیک نژاد، نشانی: بهارستان میدان ولی عصر ساختمان تجاری ولیعصر 
ط3 واحد3، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: کمیل نوروزی، نام پدر: حمیدرضا 
، خواســته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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: 259061 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر) 181 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/466 شــماره: 1383/97 حل11 مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/08/26 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت اله نکویی ، نام 
پدر: عزت اله ، نشانی: خمینی شهر بلوار مطهری خ ساعی کوچه چهارم پ86 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: بهمن نادری گاوان ، نام پدر: جعفرقلی ، خواســته و بهای 
آن: مطالبه ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف: 268740 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر

) 181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

7/465 شــماره پرونــده: 139704002121000142/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000052 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700197 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/04 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700197 بدین وسیله به آقای مهدی 
مهرابی کوشــکی، نام پدر: قنبر ، تاریخ تولد 1359/01/10 شماره ملی:1141916126 
شماره شناسنامه: 1063 به نشانی: کوشــک خ میان باغات کدپستی 84341196491 
ابالغ می شود که بانک ملی شعبه کوشک خمینی شــهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 
495/000/000 ریال سود: 44/253/000 ریال خسارت تاخیر تادیه: 93/608/411 ریال 
خسارت تاخیر روزانه: 354/109 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/12/13 حق 
الوکاله شرح: طبق تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره 6501192586007 ، تاریخ سند: 
1395/09/25 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700197 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/03/18 مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. م الف : 269074 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر ) 196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/467 شماره: 3683/96 حل 2 مشخصات محکوم علیهما:نام و نام خانوادگی:1-معصومه 
عزیزی وزانی 2-حســین حاج حیدری، نام پدر: 1-عزت اله 2-احمد، شغل: 1-خانه دار 
2-آزاد، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ شهید رجایی پشت گلفروشی آزالیا 
منزل شخصی ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسن رفیعی، نام پدر: رحیم، 
شغل: آزاد، نشانی: خمینی شهر منظریه خ مهارت مسکن مهر پرنیا8 ط2 واحد7، محکوم 
به: به موجب رای شماره 1664 تاریخ 97/05/03 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیهما متضامنًا محکوم اند به: پرداخت مبلغ 
26/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/425/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 269029 محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی 

شهر ) 240 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/468 شــماره: 1404/97 حل11 مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/08/26 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت اله نکویی ، نام 
پدر: عزت اله، نشانی: خمینی شهر بلوار مطهری خ ساعی کوچه چهارم پ86 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی قاســمی دوم لتحری، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 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 دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
 اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 268735 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر ) 190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

 7/469 شــماره: 2091/96 حل 4 مشــخصات محکــوم علیهما:نام و نــام خانوادگی
1-غالمرضا منصف شادپور 2-محمد ایران نژاد 3-حمیدرضا شاهین، نام پدر: 1-الیاس 
2-اصغر 3-غالمرضا، نشانی: 1-مجهول المکان 2 و 3- خمینی شهر خ امام خمینی جوی 
گاردر در سمت راست روبری حسینیه گاردر وارد فرعی کوچه اواسط کوچه سمت راست؛  
مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمد بابایی، نام پــدر: قربانعلی، با وکالت: 
1-خانم ندا چهارمحالی 2-مهدی هادی، نشــانی: اصفهان خ توحید ابتدای خ حســن 
آباد مجتمع تجاری عســگری ط3 واحد7، محکوم به:به موجب رای شماره 111 تاریخ 
97/01/29 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
اســت. محکوم علیهما محکوم اند تضامنی به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/610/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 268911 مجتبی پور پیرعلی قاضی 

شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر ) 251 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/472 شماره ابالغنامه: 9710100351209556 شماره پرونده: 9709980351200807 
شماره بایگانی شعبه: 970903  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
رضا مسقطیان فرزند حیدرعلی، کمال سجادیه فرزند ســید عباس، خواهان  آقای معین  
نظری فرزند احمد  دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای رضا مسقطیان فرزند حیدر علی، 
کمال سجادیه فرزند سید عباس  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مطلق خسارات 
دادرســی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351200807 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/08/30 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار 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:255635 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)184 

کلمه، 2 کادر(

 حدیث زاهدی 

هیچ کدام از معاونان با من نسبت 
فامیلی ندارند و آدم هایی نبودند که 
به این جایگاه ارتقا نبخشیده باشند 
و افتخاری برای جایگاه خود نباشند
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

زندگی »سلمان فارسی« را که خواندم، پیش خودم فکر کردم  
چطور فردی که غیرمسلمان متولد شــده و چند خیابان آن 
طرف تر، درست در شــهر محل اقامت من، زندگی می کرده 
توانسته به مقامی برسد که مهاجرین و انصار بر سر انتصاب او به 
گروه خودشان تالش کنند و در نهایت هم منا اهل بیت شود؛ 
پیامبر)ص( به او لقب »سلمان محمدی« داده و او را به گروه 
اهل بیت نســبت دهد؛ آن هم اهل بیتی که آیه تطهیر درباره 
آنها نازل شده و اراده خدا بر آن تعلق گرفته که پلیدی و ناپاکی 
را از آنها دور کند؛ مقامی که حتی ام ســلمه با وجود این که 
همسر پیامبر)ص( بوده و از مقام باالیی برخوردار است شامل 
او نمی شود.شــاید توجیه خیلی از افرادی که در زندگی شان 
برای رســیدن به موفقیت و عاقبت بخیری قدمی برنداشته و 
نهایتا به جایی نرسیده اند، شرایط فرهنگی خانواده و جامعه 

ای باشد که در آن زندگی می کنند.جالب اینجاست که سلمان 
فردی زرتشتی بود آن هم در زمانی که دین زرتشت دین اصلی 
در جامعه ایران بوده اســت. او از عقل خــدادادی که به همه 
بندگانش می دهد استفاده کرده و دین مسیح را ترجیح داد.

استدالل سلمان برای این انتخاب این بود که آنها خدا را عبادت 
می کنند؛ در حالی که ما آتشــی را مقدس می دانیم که خود 
آن را روشن نگه می داریم که این نیاز خالق به مخلوقش را می 
رساند.سلمان، برای عقایدش زندانی و تهدید به مرگ شد؛ این 
در حالی بود که نه خانواده و نه جامعه آن زمان، نه تنها مدافع 

او نبودند بلکه به شدت جلوی عقایدش ایستادند.
سلمان از زندان به شهر شام فرار کرد؛ نزد اسقف، رییس کنیسه 
رفت و ماندگار شــد. با وجودی که اســقف آدم درستی نبود 
و صدقه های جمع آوری کرده از مــردم را برای خود ذخیره 
می کرد؛ اما نادرســتی اولین فرد مورد اعتقادش، باعث نشد 
که تقصیر ها را بر سر دین بیندازد و او را از اعتقادش باز دارد؛ 
چون می دانست مشکل از دین نیست از دینداری افراد است. 
پس خداوند این اســقف را به دیار باقی فرســتاد و دیگری را 
جایگزین او کرد که سلمان بســیار او را دوست داشت؛ فردی 
راغب به امور آخرت و کوشا در عبادت خداوند.بعد از مرگ او 
نزد چند نفر دیگر هم روزگار ســپری کرد  که هر کدام قبل از 
مرگ شان دیگری را معرفی می کردند.آخرین نفری که سلمان  
نزدش روزگار گذرانید به او گفت:کسی را سراغ ندارم که عینا 
مثل ما باشــد تا به تو معرفی کنم ولی تــو در عصری زندگی 
می  کنی که نزدیك است پیامبری مبعوث شود که آیین او بر 
اساس آیین حق حضرت ابراهیم)ع( استوار است و به سرزمینی 
که دارای نخلســتان و بین دو حره واقع شــده است، هجرت 
می  کند.اگر توانستی خود را به او برسانی غفلت نکن، او دارای 
عالئم و نشانه هایی است که پنهان نمی  ماند؛ صدقه نمی  خورد 
ولی هدیه را قبول می  کند، میان دو کتف او نشانه نبوت نقش 

بسته است، اگر او را ببینی حتما می  شناسی.
سلمان، با شنیدن نشانی های این ســرزمین، خود را به آنجا 
رساند و در این راه مال و آزادیش را فدا کرد و برده فردی یهودی 
شــد. روزی در حال کار بود که از شــخصی ادعای پیامبری 
حضرت محمد )صلی ا... علیه وآله وســلم( را شنید.ســر از پا 
نشناخته و به سمت مقصد شــتافت.وقتی به آنجا رسید هم 
بی گدار به آب نزد و با زیرکی خواست تا نشانه هایی که درباره 
پیامبر  شــنیده و در انجیل خوانده بود را در فرد مدعی پیدا 
کند تا از صحت ادعایش اطمینان یابد.پس وقتی خواست به 
خدمت پیامبر )صلی ا...  علیه و آله و سلم( برسد؛ ظرفی خرما 
به همراه برد و گفت: من مقداری غذا همــراه دارم نذر کرده 
ام آن را صدقه بدهم، بعد خوراکی را که همراه داشــتم زمین 
گذاشت.پیامبر به اصحاب خود گفت:بخورید به نام خدا، ولی 
خودش خودداری کرد و اصال دست به ســوی آن دراز نکرد.

سلمان با خود گفت: اولین نشــانه؛ او صدقه نمی  خورد! فردا 
دوباره نزد پیامبر )صلی ا... علیه وآله وسلم( رفت و مقداری غذا 
برد به او گفت: این هدیه اســت. پیامبر )ص( به اصحاب خود 
گفت: بخورید به نام خدا و خودش نیز با آنها میل فرمود، با خود 
گفت دومین نشــانه؛   او هدیه می  خورد!پس از چندی او را در 
بقیع یافت که دنبال جنازه ای آمده بود، دو عبا همراه داشت 
یکی را پوشیده و دیگری را به شانه انداخته بود، پشت سرش 
قرار گرفت تا قسمت باالی پشتش را ببیند، پیامبر مقصودش 
را فهمید.عبا را از پشــت خود بلند کرد، سلمان عالمت و مهر 
نبوت را، همان طور که آن شــخص برایش توصیف کرده بود، 
میان دو کتفش دید و بدین ترتیب سومین نشانه پیامبر خاتم 
براو آشکارشد.پس خود را به قدم هاي پیامبر )ص( انداخت؛ بر 
پاهایش بوسه زد و گریه کرد، سپس اسالم اختیار کرد و پیامبر 

او را از بردگی آزاد نمود.

سلمان منا اهل بیت

 ریحانه علی عسکری

عکس روز

دوخط کتاب
را به توحید دعوت کرده اند، 
اما مــن آمــده ام شــما را به 
شــرک دعــوت  کنــم!« بعد 
گفــت: »همــه پیغمبــران 
آمده انــد و گفته انــد فقــط 
خدا را بپرســتید، فقط برای 
خدا کار کنید، من می گویم 
کمی هــم بــرای خــدا کار 
کنید. یعنی همه کارهایتان 
خالصانــه بــرای غیــر خــدا 

نباشد!«
»فطرت« 
شهید مطهری

فقــط برای خــدا کار 
کنید

شهید مطهری درباره نحوه 
دعوت بــه اخــاص مرحوم 
جعفرشوشــتری،  شــیخ 
نقــل  جالــب  خاطــره ای 
می کند:مرحوم شیخ جعفر 
شوشتری، یک روز رفت باالی 
منبر و گفــت: »ایهاالناس! 
همه پیغمبران آمده اند شما 

به تازگی عکسی از نوشته پشت شیشه یك پیتزافروشی در داکوتای شمالی 
در شبکه های مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده و احساسات مردم را 
برانگیخته است. صاحب این غذاخوری پس از مشاهده افراد بی خانمانی که 
در سطل آشغال جلوی مغازه دنبال غذا می گشتند، نوشته ای با این مضمون 
روی شیشه مغازه اش نصب کرد: »تو یك انسانی و شأنت باالتر از غذا خوردن 
از سطل آشغال است. لطفا در ساعات کاری وارد شو و چند تکه پیتزای گرم 
و آب میهمان ما باش. سوال پیچت نخواهیم کرد.« این حرکت با استقبال 

مشتریان برای همراهی در این کار خیر رو به رو شده است.

پیتزا میهمان ما باش!

با دیدن تصاویر سقوط مار از سقف بانك هر بیننده ای تصور می کند که شاهد 
یك فیلم وحشتناک است. در یك جلســه کاری در بانك شهر گوانچی چین، 
کارکنان با سقوط یك پیتون از سقف غافلگیر شــدند و تمام وظایف کاری را 
فراموش کرده و تنها به فکر راهی برای فــرار بودند.هر چند این مار از خانواده 
مارهای بدون زهر است؛ اما در لحظه ســقوط کسی در فکر تشخیص نوع مار 
نبود و فقط به فکر ترک صحنه بود.مسئوالن بانك پس از غافلگیر شدن توسط 
این خزنده، به ماموران حیات وحش اعالم کردند و خوشــبختانه بدون هیچ 

آسیب دیدگی حادثه وحشتناک به پایان رسید.

ماری که با حضورش در بانک همه را غافلگیر کرد 

زنی در آمریکا پس از مشاهده سیاهپوست بودن یك راننده سرویس مدرسه، فورا 
با پلیس تماس گرفت. خانم لوئیس فقط به صرف سیاهپوست بودن این مرد که 
همراه 2کودک 8 و 12ساله برای خرید به فروشگاه بزرگی آمده بود او را متهم به 
بچه دزدی کرد. این در حالی اســت که خانواده بچه ها با توجه به شناختی که از 
این مرد داشــتند بچه ها را برای رفت وآمد و خرید به او سپرده بودند. به گزارش 

دیلی میل، خانم لوئیس ممکن است دادگاهی شود.

شکایت از سیاهپوست بودن راننده سرویس!

خندوانه

برافراشته شدن 
بزرگ ترین پرچم 
حسینی در شلمچه

بــزرگ تریــن پرچم 
عزای حضرت اباعبدا... 
الحسین)ع( در جنوب 
غرب کشور به مساحت 
به  مربــع  214 متــر 
عنوان نمــاد خدمت به 
زوار اربعین برافراشته 
شــد. این پرچم مزین 
به عبــارت »یالثارات 

الحسین« است.

نصب بیش از ۶۵ دوربین تلویزیونی در محدوده 
حرم سیدالشهدا)ع(

عضو شورای عالی اتحادیه های رادیو و تلویزیون های اسالمی گفت: بیش از ۶۵ 
دوربین در حرم امام حسین )ع(، حضرت عباس )ع( و بین الحرمین نصب شده 

تا شعور و شور زائران را به جهانیان مخابره کند.
محمدعلی انوشه، عضو شورای عالی اتحادیه های رادیو و تلویزیون های اسالمی 
با اشــاره به برنامه های این اتحادیه در ایام اربعین حســینی، اظهار داشت: با 
هماهنگی های صورت گرفته با ارگان های مختلف عراق، قرار اســت بیش از 
یك هزار و 2۰۰ خبرنگار و برنامه ســاز خارجی حضور میلیونی زائران حماسه 

پیاده روی اربعین حسینی را مخابره کنند.
وی با بیان اینکه رســانه های خارجی در نقاط مختلف میزبانی مردم عراق از 
زائران حسینی را به تصویر می کشند، افزود: مستندسازان و اهالی رسانه نه تنها 
در کربال، نجف و مسیر نجف تا کربال، بلکه در شهر های جنوبی و شمالی عراق 
همچون بصره و کوت حضور یافته و از میزبانی مردم این کشور از زائران اربعین 

گزارش هایی را تهیه کرده و برای جهانیان منعکس می کنند.
 »انوشه« با اشــاره به مستقرسازی تجهیزات رســانه ای در 1۵ مسیر منتهی 
به شــهر کربال، خاطر نشــان کرد: با همکاری عراق، رســانه های جهان در 
 1۵ مســیر منتهی به شهر کربال، حرکت عاشــقان سیدالشهدا )ع( را پوشش 

می دهند.

خبر

کی بهتون گفته چشم مشکی و قهوه ای قشنگ نیست که این قدر تو فتوشاپ 
دنبال تغییرش هستین؟! 

حتی اگه کسی که هر روز تو مترو می بینمش یك روز نیاد، نگران میشم...! 
اینا که تو دانشگاه تو یه انجمنی، چیزی عضو میشــن و بعد کارت میندازن 

گردنشون، خیلی خوبن. یعنی در حد رییس سازمان ملل فاز میگیرن! 
ناخن انگشت کوچیکه پا چرا این قدر عقب مونده است؟! 

قدیم چه جوری هم دانشگاه می رفتن، هم شاغل بودن، هم ازدواج می کردن؟ 
من یه اینستاگرام میرم، یه ترم مشروط میشم!

ولی جا داره از اونایی که انشای طوالنی می نوشتن و زنگ  کالس تموم میشد 
و نوبت به ما نمی رسید، تشکر کنیم!

با این پولی که می خوام برای خرید کاپشن هزینه کنم، تنها چیزی که می تونه 
آرومم کنه اینه که امسال زمستون به قدری هوا سرد بشه که نصف دنیا از سرما 

یخ بزنه، اول هم خودم!
رو دستم تقلب نوشتم رفتم سر جلسه یه دفعه مراقبه اومد باالی سرم گفت 
داری چیکار می کنی؟ منم گفتم دارم دعا می کنم خدا کمکم کنه!! گفت پس اینا 
چیه رو دستت؟منم یه نگا کردم گفتم:وای باورم نمیشه خدا جوابارو بهم رسوند!

شباهت من و انیشتین اینه که هردومون بچه بودیم خنگ بودیم ولی بزرگ 
که شدیم من موضعم را حفظ کردم ولی اون نامرد رفیقه نیمه راه بود.

مردم کافه و رستوران هاشونو هرچند وقت عوض میکنن؛ اونوقت پدر ما سر 
شام میگه،چه حسی دارین هر هفته از یه نونوایی جدید براتون نون می  گیرم؟

خندوانه
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