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طعم تلخ گرانی در کام بیماران مبتال به صرع
سه هزار بیمار مصروع در اصفهان با کمبود دارو مواجه هستند؛
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به بهانه موضع گیری اخیر استاندار یزد علیه اصفهان؛ 

کمی آرام تر آقای استاندار!

نیروی انتظامی؛ حافظ مهم ترین نیاز مردم جامعه
فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
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بخشودگی جرایم پلی اکریل، راه حل برون 
رفت از مشکالت است

رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران اعالم کرد:
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دو لکه ابر  )هنر و تجربه(
کارگردان:مهرشاد کارخانی
پردیس سینمایی سیتی سنتر

روز ملل متحد و روز جهاني توسعه 
اطالعات؛

امروز می خواهیم در مورد 
سازمان ملل متحد و اهدافشون 

مطالعه داشته باشیم!

  نماینده استان اصفهان در مجلس  در گفت و گو با 
»زاینده رود« درباره خودروهای مجلسی شفاف سازی کرد: 

»سراتو«ها مجانی نبود
نطق هایی که در تقبیح و انتقاد از اشرافی گری در مجلس داشته، زیاد است. یکی از دغدغه های 
اصلی اش همین تجمل گرایی به سبک بهارستان بوده است. خردادماه امسال بود که سخنان 
او درباره دستشویی های 300 میلیونی مجلس حسابی خبرساز شد. »حسن کامران« نماینده استان اصفهان 

در مجلس شورای اسالمی در واکنش به اخبار و حاشــیه ها درباره سفر تعدادی از نمایندگان مجلس به 
صفحه   2روسیه برای تماشای جام جهانی فوتبال ، از هزینه کردهای اضافی و...

در شب فراموش نشدنی فوتبال ایران، پرسپولیس به فینال آسیا صعود کرد

دو قدم تا قهرمانی
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غذاهای متنوع و لذیذ ایرانی

آگهی مناقصه عمومی
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذیصالح  انجام دهد.

شرکت آب و فا ضالب استان اصفهان

نوبت   دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-3-64/4
خرید، حمل و نصب سیستم حذف بو، اجرای پوشش کانال ورودی فاضالب، 

 واحد آشغالگیر تا واحد دانه گیری از جنس GRPو آشغالگیر دستی
 تصفیه خانه فاضالب شهرضا

اعتبارات تملک دارایی 
175.000.000سرمایه ای

126.000.000جاریخرید 4 دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضالب جنوب97-3-133/6

125.000.000جاریخرید یک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان97-3-138/6
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27 مهر الی 2 آبان

دو قدم تا قهرمانی

 در شب فراموش نشدنی فوتبال ایران،
 پرسپولیس به فینال آسیا صعود کرد
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یک شب عالی، شــبی فراموش نشدنی ...شــبی که ملت باز هم معجزه 
»ایمان« و »امید« را به چشــم دید. به قول »میثاقی« به حساب منطق 
که باشد، »السد« باید می برد، ولی زندگی منطقی نیست و چه خوب که 
دیشب روی منطقی زندگی را ندیدیم. »پرسپولیس« تا همین جا هم با 
بضاعتی که داشــت، فوق العاده بود. معادالت را به هم ریخت وقتی جواز 
 فینال آســیا را گرفت تا حاال منتظر نتیجه نهایی دیدار تیم های ژاپنی و 
کره ای باشیم و حریف فینال محبوب ترین تیم آسیا را بشناسیم. در شبی 
که »بیرانوند« عالی بود، بشار رسن داغدیده تا توانست دوید، منشا آن قدر 
از جان و دل مایه گذاشت که دقایق آخر کم آورده بود، جای »ماهینی« 
خالی بــود، تک تک بچه های پرســپولیس برای »ایران« ســنگ تمام 
گذاشتند، هواداران گل کاشتند، صدا و سیما و به طور ویژه مدیریت شبکه 
ســوم با دادن مجوز گزارش بازی به »عادل فردوسی پور« سورپرایزمان 
کرد و خالصه همه چیز دست به دست هم داد تا مردم شاد شوند. تا این 
 ملت که مدتهاست با لبخند بیگانه شــده و فقط خبرهای تلخ و ناخوش

 می شنود، کمی هم فرصت داشته باشد، روی دیگر زندگی را ببیند. آن 
روی تلخی و غم و مصیبت که شاید فقط »فوتبال« این جاذبه و قدرت را 
دارد که همه آن ها را برای چندساعت و چندروز هم شده، بشوید و از بین 
ببرد و به دست فراموشی بسپارد. اصال همین که بعد از بازی شبکه های 
مجازی پر از تبریکات این برد شیرین شــد و حال و هوای فضای مجازی 
هم رنگ شــادی به خود گرفت، همین که کل کل های اســتقاللی ها و 
پرسپولیســی ها با مایه های طنز بر سر این صعود شــیرین به راه افتاد، 
یعنی فوتبال چقدر دوست داشتنی است و پرسپولیس دوست داشتنی 
دیشب کاری کرد کارستان. پرسپولیس ایران حاال خود را در فینال آسیا 
می بیند و ما بی صبرانه منتظر شبی هستیم که جشن قهرمانی نماینده 
کشورمان را بگیریم و خوشحال باشیم که زندگی با همه بی رحم بودنش، 
گاهی روی حســاب منطق برای ما نمی چرخد واال که پرسپولیس با این 
بضاعت ناچیز کجا و تیم های چنده میلیاردی حریف کجا که یک بازیکن 
 شان به اندازه کل پرسپولیس هزینه کرده بودند. این صعود مبارک تمام 
پرسپولیسی ها، مبارک تمام ایران. منتظر معجزه آخر در روز 19 آبان و 

در ورزشگاه آزادی هستیم. 

سمیه  یوسفیان
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نطق هایی که در تقبیح و انتقاد از اشرافی گری 
در مجلــس داشــته، زیاد اســت. یکی از 
دغدغه های اصلی اش همین تجمل گرایی به 
سبک بهارستان بوده است. خردادماه امسال 
بود که سخنان او درباره دستشویی های 300 

میلیونی مجلس حسابی خبرساز شد. 
»حسن کامران« نماینده استان اصفهان در مجلس 
شــورای اســامی در واکنش به اخبار و حاشیه ها 
درباره سفر تعدادی از نمایندگان مجلس به روسیه 
برای تماشای جام جهانی فوتبال ، از هزینه کردهای 
اضافی و بی مورد در مجلــس انتقاد کرد و در همین 
 رابطه مثــال جالب توجهی هــم زد . کامران گفت:

» شما به دفتر من بیایید و اسناد و مدارک را ببینید، 
مجلس ما آنقدر ریخت و پاش دارد که به مســتراح 
هم بند کرده اســت؛ خرج تعمیر یک دستشــویی 
در مجلس 26 میلیون تومان شــده است، البته من 
جلوی آن را گرفته ام. اگر شــما عکســی از آن می 
گرفتید، می دیدید که دستشویی قبلی سنگ مرمر 
و کاشــی های مرتب داشــت، اما مجلس یک دفعه 
تصمیم گرفت آن را تعمیر کند. دستشــویی های 
ســالم را خراب کردند و دستشویی جدید ساختند. 
االن مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشویی 
دارد که روی هم رفته و با حساب سرانگشتی برای هر 
دستشویی 26 میلیون هزینه کرده اند که سرجمع 
آنها می شــود چیزی حدود 300 میلیــون تومان 
که خارج از مناقصه به افراد واگذار شــده تا ساخته 

شــود.«از مخالفان سرســخت ســفرهای خارجی 
نمایندگان هم بوده است. چندســال قبل در گفت 
و گو با یک برنامــه تلویزیونی که چنــدروز پس از 
تصویب نشــدن کاهش 50درصدی حق ماموریت 
 ســفرهای خارجی مســئوالن و نماینــدگان رقم
 می خورد، گفت: حاج خانم)نیره اخوان که نماینده 
وقت مجلس بود( هم حتی هر وقت به خارج از کشور 
ماموریت می روند، پول شان را پس می دهند. خیلی 
از ســفرها حســاب کتاب ندارد.وقتی طرح تحقیق 
و تفحص از مجلس شورای اســامی بر زمین ماند، 
در پاسخ به این ســوال که چرا برخی نمایندگان با 
شفاف سازی  مخالف هستند،گفت: هرکسی طرفدار 

شفاف سازی نیست، حتما ریگی به کفش دارد!
»کامران« معتقد است »اشــرافی گری« مثل خوره 
به جان برخی مسئوالن ما افتاده است. دوسال قبل 
در گفت و گو با یکی از ســایت های خبری ماجرای 
»سراتو« را پیش کشید که این روزها دوباره خبرساز 
شده است. کامران در آن مصاحبه گفته بود: »زمانی 
که انتخابات لیســتی باشــد در زمان رای گیری ها 
دونگی عمل می کنند که این خود یک فساد است. 
کسی نباید به منتخبان مردم دونگ یا سهمی بدهد، 
اما این کار انجام می شود. البته این سهم ها هم فرق 
دارند به برخی ها غذا می دهند، به برخی هم خانه می 
دهند،  به بعضی ها هم بلیت مسافرت. زمانی که این 

کار انجام می شود، دو آفت در مجلس به وجود می آید، 
هم فردی که انتخاب می شود فرد اصلحی نخواهد بود 
و هم این نماینده اسیر جاذبه ها می گردد، مردم هم 
هر فکری در باره آن می کنند، مردم می گویند این 
شخص آمده نماینده شود تا سراتو بگیرد یا خانه دارد، 

اجاره خانه از مجلس بگیرد.«
کامران می گوید: »زمانی روبه روی مجلس خانه های 
سازمانی قرار داشت؛ اما این خانه ها را خراب کردند و 
آسمان خراش درست کرده اند تا برای نماینده ها دفتر 
بدهند، می خواهند شکل کمیسیون ها را تغییر دهند 
و به طور کلی در حال ترویج اشرافی گری هستند، در 
این میان برخی ها هم ادعــا کرده اند که از پول خود 
نماینده ها ساخته می شود. من می گویم هر کس این 
حرف را زده بیخود گفته است. شما پول از کجا آورده 

ای که داری اشرافی زندگی می کنی؟«
درباره »سراتو« گرفتن نمایندگان که کامران مدعی 
آن شده و در روزهای گذشته بازهم بر سر زبان ها افتاد 
و این نماینده هم به آن اشاره داشت و در شبکه های 
اجتماعی بازتاب زیادی ایجاد کرد ، کامران در گفت و 
گویی که با »زاینده رود« داشت، ضمن تصحیح گفته 
خود عنوان کرد که »سراتو« ها از تسهیات نمایندگی 
خریداری شده و به صورت اقســاطی به نمایندگان 
تحویل داده اند و از حقوق آنها کسر می شود. کامران 
گفت که »سراتو ها را مجانی به نمایندگان نداده اند.« 
و گویا یکی از نمایندگان مجلس که همســایه او هم 
هست، در این باره شفاف سازی کرده و گفته که آن را 

قسطی خریده است!

پس از مدت ها غیبت، سلطان 
قابوس در انظار حاضر شد

قابوس بن سعید، پادشــاه عمان پس از مدت ها 
که از انظــار عمومی غایب بود، روز دوشــنبه در 
کاخ »البرکه« در شهر مســقط میزبان محمود 
عباس، رییس تشــکیات خودگردان فلسطین 
بود.عباس در دیدار با ســلطان قابوس به بررسی 
آخرین تحوالت مسئله فلســطین، به رسمیت 
شناختن شهر قدس اشــغالی به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا، روابط دو جانبه 
فلســطین-عمان و راه های توسعه آن پرداخت.

سلطان قابوس مدتی است از حضور در مناسبت ها 
خودداری می کند. او آخرین باردر جشن استقال 

عمان در نوامبر سال گذشته حضور داشت.

عمران خان: 
 نیازمند کمک های
 مالی ریاض هستیم

نخست وزیر پاکستان قبل از شرکت در کنفرانس 
ســرمایه گذاری خارجی در عربستان گفت: در 
حال حاضر به کمک مالی ریاض نیازمند هستیم.
وی افزود: ذخایر ارزی کشور بیش از 2 الی 3 ماه 
جوابگوی نیازهای کشور نیست، بنابراین چاره ای 
جز دریافت وام از کشــورهای دوست یا صندوق 
بین المللی پول نداریم.نخســت وزیر پاکستان 
قرار است در ادامه این ســفر با سرمایه گذاران و 

بازرگانان عربستان دیدار کند.

 هک وب سایت 
داووس در بیابان 

افراد ناشناسی وب ســایت اجاس سرمایه گذاری 
در عربستان تحت عنوان داووس در بیابان را هک 
کردند. در بخشــی از متن جایگزین روی ســایت 
درباره عمل وحشیانه و غیرانسانی بن سلمان درباره 
قتل خاشــقجی، از دخالت و تهاجم بــه یمن نیز 
انتقاد شده است.اجاس داووس در بیابان، با هدف 
سرمایه گذاری در عربستان در حالی برگزار می شود 
که اغلــب دولت های غربــی و کمپانی های بزرگ 
در اعتراض به قتل روزنامه نگار واشنگتن پســت با 
تابعیت عربستانی حاضر به شرکت در آن نشده اند.

حزب ا... لبنان: 
وزارتخانه ها، سهمیه شخصیت 

ها و مذاهب نیستند
»سیدهاشم صفی الدین« رییس شورای اجرایی 
حزب ا... لبنان تاکید کرد که این حزب بر این باور 
نیست که وزارتخانه ها ســهمیه شخصیت ها و 
مذاهب هســتند.وی در اظهارنظری درباره روند 
تشکیل دولت لبنان گفت که همه وزیران متعلق 
به همه مردم لبنان اســت.صفی الدین با تاکید 
بر ضرورت همکاری برای تشــکیل دولت لبنان 
تصریح کرد: کســی اجازه ندارد تا با سرنوشــت 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بازی کند.

 جنگ تجاری چین و آمریکا 
به نفع هند تمام شد

شرکت های هندی قصد دارند با استفاده از فرصت 
جنگ تجــاری بین چیــن و آمریکا جــای خالی 
چینی هــا را در بازار آمریکا پر کنند.شــرکت های 
هندی لیستی شامل ۱۸0 قلم کاال را که شرکت های 
این کشــور می توانند به آمریکا صادر کرده و جای 
خالی چینی هــا در بازار آمریکا را پــر کنند، آماده 
کرده اند.هندی ها قصد دارنــد در اولین قدم عدم 
حضور ۱0 میلیارد دالر کاالی چینی در بازار آمریکا 
را جبران کنند. تایمز آف نوشته است؛ این احتمال 
وجود دارد که شــرکت های هندی بتوانند ۸ تا ۱0 
میلیارد دالر از شکاف ایجادشده ناشی از جای خالی 

چینی ها در بازار آمریکا را پر کنند.

»سراتو«ها مجانی نبود جلسه رای اعتماد وزرای 
پیشنهادی 5 آبان برگزار می شود

عضو هیئت رییســه مجلس از برگزاری جلسه 
رای اعتماد وزرای پیشــنهادی در شنبه هفته 
آینــده خبــر داد.محمدعلی وکیلــی، عضو 
هیئت رییسه مجلس شــورای ، اظهار داشت: 
هفته آینده مجلس بــرای رای اعتماد 4 وزیر 
پیشــنهادی جلســه علنی خواهد داشت.وی 
عنوان کرد: شنبه هفته آینده جلسه رای اعتماد 
به اتمام خواهد رســید و بر این اساس یکشنبه 
هفته آینده )6 آبان ماه( نیــز مجلس به روال 

عادی جلسه علنی خواهد داشت.

توضیحات ظریف درباره 
ابهامات بیانیه FATF در مجلس

دو تن از نمایندگان مجلس جزئیاتی از جلسه 
غیرعلنی مجلــس، با »ظریف« بیــان کردند.

سیدحســین نقوی حســینی، نماینده مردم 
ورامین در مجلس شورای اسامی، در تشریح 
جلســه غیرعلنی صبح  دیــروز مجلس اظهار 
داشت: این جلسه با حضور محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجــه و عباس عراقچــی، معاون 
وی برگزار شد. نقوی حســینی افزود: در این 
 ،»FATF« جلســه میهمانان نکاتی را درباره
مذاکراتی کــه بــا اروپایی ها صــورت گرفته 
و همچنین کانالی کــه آنها قرار اســت برای 
مبادالت مالی طراحی کننــد، مطرح کردند. 
همچنین گزارشی از وضعیت ایران در نشست 
اخیر»FATF« به وکای ملت ارائه شــد.نقوی 
به بخشــی از اظهــارات آقای ظریــف در این 
جلسه اشــاره کرد و گفت: اروپایی ها از لحاظ 
سیاســی همچنان بر موضع قبلی خود مبنی 
بر حمایت از برجام پایبند هستند، می خواهند 
 این کانال مالی ایجاد شود و پیگیر این موضوع 

هستند.

وزیر اطالعات خبر داد: 
شناسایی و انهدام ۳ تیم 

تروریستی در استان خوزستان
وزیر اطاعــات گفت: طــی چنــد روز اخیر 
سه تیم تروریســتی را در اســتان خوزستان 
شناســایی کردیم.وی اظهار کــرد: به ادعای 
بازداشــت شــدگان، آنان قصد انجام اقدامات 
انتحــاری و آســیب و به شــهادت رســاندن 
بخشــی از زائران را داشــتند که با نیت پاک 
زائران اباعبدا... الحســین)ع( و همت سربازان 
گمنام امام زمان)عج( دســتگیر شدند.حجت 
االســام علوی افــزود: تمامی تــاش های 
آمریــکا با همراهــی صهیونیســت و در رأس 
آن آل ســعود بر این است که کشــور ما را با 
انواع و اقســام مختلف دچار مشــکل کنند و 
با ســرمایه گذاری روی جریان هــای  تجزیه 
طلب و تکفیــری آنهــا را به انجــام اقدامات 
تروریســتی تشــویق کنند؛ اما به یاری خدا از 
هر ۱00 اقدام امنیتی که در تاش برای انجام 
 آن بودند، ۹۹ مورد آن کشــف و خنثی شــده

  است.

 محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه: 

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای با اشاره به اظهار نظر اخیر جهانگیری 
گفت: این اظهار نظر موجب شد تا موج عظیمی مبنی 
بر اینکه معاون اول رییس جمهور قصد استعفا دارد، 
مطرح شود؛ اما من با اطمینان می گویم، معاون اول 
رییس جمهور نه استعفا داده و نه استعفا خواهد داد. 
کواکبیان به معرفی وزیر 4 وزارتخانه توسط رییس 
جمهور اشــاره کرد و افزود: در حــال حاضر تمرکز 
نمایندگان روی بررسی وزرای معرفی شده است و 
تا یکشــنبه آینده تکلیف این وزرا مشخص خواهد 
شد. امروز همبستگی ضرورت و نیاز کشور ماست، 
ما با همین وحدت پیروزی های فراوانی داشــتیم، 
در دادگاه الیحه رفتیم و شــکایت خــود را مطرح 
کردیم، دادگاه حکم موقت به نفــع ایران داد. البته 
ممکن اســت طول بکشد و یا وتو شــود؛ اما همین 
 امر یک پیروزی حقوقی برای جمهوری اســامی

 ایران است.

 »جهانگیری« استعفا
 نخواهد داد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 نمایندگان مجلس 
بالباس ورزشی دربرزیل

تعــدادی از نماینــدگان » مجلس شــورای 
اســامی« طی ســفر به برزیل در یک باشگاه 
ورزشــی در ایالت پارانا حضور یافته و پیراهن 

آن را به تن کردند.

هم نفت را می فروشیم، هم اقتصاد را حفظ می کنیم

پیشنهاد سردبیر:

محمدجواد ظریــف، وزیر خارجــه اظهار 
کرد: ایران در شــرایط فعلی، هم نفت خود 
را می فروشد و هم قادر اســت اقتصادش را 

حفظ کند.
ظریف افــزود: دولــت آمریــکا می تواند با 
بازگشــت به توافق هســته ای که به صورت 
غیرقانونی از آن خارج شد و لغو تحریم هایی 
که پس از این خروج علیه ایران اعمال کرد، 
راه را برای مذاکره با ایران هموار کند.وی در 
خصوص اینکه آیا ایران به خروج از برجام به 
عنوان یک گزینه می نگرد یا خیر نیز اظهار 
داشت: »ما در این خصوص بر اساس ارزیابی 
خودمان و امنیت ملــی و منافع مان تصمیم 
خواهیم گرفت.« به نوشــته کیودو، ظریف 
 گفته که در این خصوص ضرب االجلی وجود

 ندارد.

هم نفت را می فروشیم، هم 
اقتصاد را حفظ می کنیم

سید احسان قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت:

معاون اول رییــس جمهوری گفــت: صد در صد 
هزینه هــای صنــدوق نیروهای مســلح و ۷0الی 
۸0درصد هزینه های صندوق های بازنشستگی را 
دولت پرداخت می کند که در ســال های آینده با 
چالش بزرگی در صندوق های بازنشستگی روبه رو 
خواهیم بود.اســحاق جهانگیری خاطرنشان کرد: 
باید تامیــن هزینه های بازنشســتگی و نیروهای 
ســالمند در دســتور کار دولت قــرار بگیرد.وی 
خاطرنشان کرد: در برنامه های توسعه ای و هم در 
برنامه های نظام سیاســی و اجتماعی، در استفاده 
از ظرفیت سالمندان تاکید شده است.جهانگیری 
همچنین گفــت: برای ایران موضــوع آینده نگری 
برای برنامه های آتی کشــور بســیار مهم است؛ ما 
در دورانی رشــدهای جمعیت باالی چهار درصد 
را داشــته ایم، باید بدانیم رشــدهای جمعیتی باال 
 نیازهای بسیار زیادی از جمله تسهیات آموزشی

 دارد.

با چالش صندوق های 
بازنشستگی طرف می شویم

جهانگیری:

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: جمعی 
از نمایندگان دنبال تهیه استفساریه ای برای 
ابقای شهردار تهران هســتند و می خواهند 
به صورت دو فوریتی آن را مطرح کنند.سید 
احســان قاضی زاده هاشمی افزود: متاسفانه 
برخی نمایندگان مجلس بــه دنبال مطرح 
کردن استفســاریه به جای طرح دو فوریتی 
هســتند که اگر بخواهند این استفساریه را 
دو فوریتی به جریان بیندازند باید ۱40 امضا 
جمع کنند که چنین چیزی در مجلس اتفاق 
نخواهد افتاد.وی با یادآوری ۱۹6 رای موافق 
مجلس با طرح استفساریه عدم به کارگیری 
بازنشستگان، گفت: آقایان بدانند که اگر دو 
فوریت استفساریه انجام شود باز استفساریه 
قبلی مجلس به قوت خودش باقی خواهد ماند 

و از امروز )اول آبان( باید به اجرا درآید. 

برخی نمایندگان تصمیم به 
نگه داشتن افشانی دارند

پیشخوان

بین الملل

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه همانگونه که وعده 
داده بود روز گذشــته در پارلمان حاضر شــده و به ذکر جزئیات 

درباره پرونده قتل جمال خاشقجی پرداخت. 
اردوغان، در ابتدای ســخنانش درباره خاشــقجی برای او طلب 
آمرزش کرد و به خانواده و نامزدش تسلیت گفت. اردوغان گفت: 
عربستان اقدام بســیار مهمی انجام داد که وقوع قتل را پذیرفت 

و االن ما منتظر هســتیم که از اول تا آخر ماجرا را توضیح دهد و 
تمامی عوامل از باالترین رتبه تا پایین ترین آنها را معرفی کند. این 
جنایت یک اقدام برنامه ریزی نشده نبود و مشخص است که برای 
آن هماهنگی و برنامه وجود داشت. وی در ادامه با مطرح کردن 
سواالت متعددی درباره این پرونده گفت: چرا باید این ۱5 نفر در 
همان روز قتل خاشقجی به ترکیه می آمدند؟ از چه کسی دستور 

گرفته بودند؟ چه بر سر جسد قاشقجی آمده است؟ آنها می گویند 
جسد او را به یک همدســت محلی داده اند. آن همدست محلی 
کیست؟ ما براساس معاهده وین، قوانین بین المللی به تحقیقات 
ادامه خواهیم داد و هیچ کس نمی تواند مــا را از ادامه تحقیقات 
باز دارد. اردوغان خاطرنشــان کرد: به پادشاه عربستان پیشنهاد 
می کنم این ۱۸ فرد بازداشت شده را در استانبول محاکمه کند. 

گزارش یک قتل؛
» اردوغان« سخنی از بن سلمان به میان نیاورد!

  نماینده استان اصفهان در مجلس  در گفت و گو با »زاینده رود« درباره خودروهای مجلسی شفاف سازی کرد: 

مســئوالن هیچ رازی را 
پنهان نکنند

11.000.000 لیتــر قاچاق 
بنزین در روز

اقتصــاد، درگیر جنگ 
خاموش

گزینه انتحاری !

خلیج فارس به ثبت جهانی 
رسید

انتخابات افغانستان، پای شورای نگهبان را وسط کشید
انتخابات افغانستان بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان را داغ کرد و پای این نهاد 
مهم را وسط کشید. انتخابات پارلمانی این کشور برگزار شد و طبق آمار رسانه ها دست  کم 
4 میلیون نفر از شهروندان افغانستان در انتخابات پارلمانی روز شنبه هفته جاری این کشور 
در والیت  های مختلف شرکت کردند.»صادق زیباکام« در توئیتی کنایه آمیز این انتخابات 
را تبریک گفت و نوشت: »انتخابات افغانستان به مراتب از انتخابات ایران دموکراتیک تر بود. 
نه شورای نگهبان و نه نظارت اســتصوابی در کار بود و هرکس می توانست نامزد شود«.این 
مطلب که تعریضی به شورای نگهبان بود سریع با واکنش سخنگو و قائم مقام این نهاد مواجه 
شد. عباسعلی کدخدایی هم در پاسخ به زیباکام در توئیتی نوشــت: در بیشتر کشورها از 
جمله افغانستان مراجعی برای نظارت قانونی موثر وجود دارد.نگاهی به قوانین و اخبار نشان 
 می دهد اوال مراجع نظارتی موثری برای بررسی صاحیت نامزدهای افغانستانی وجود دارد 
 ثانیــا در انتخابات اخیر صاحیــت برخی نامزدهــا از جمله تعــدادی از نمایندگان فعلی

 تایید نشد.

وزیر پیشنهادی راه دوتابعیتی است؟
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اســامی گفت: در جلسه این فراکسیون با وزیر 

پیشنهادی راه، دو تابعیتی بودن ایشان مطرح شد که آقای اسامی آن را رد کردند.
مهرداد الهوتی اظهــار کرد: دیروز بــا آقای محمد اســامی، گزینه پیشــنهادی وزارت راه و 
شهرسازی جلسه ای داشتیم. در این جلســه در مورد ســاخت هواپیمای ایران ۱40 که از ۱2 
 فروند، هفت فروند آن به زمین خورده اســت بحث هایی مطرح شــد چرا که منشأ آن را ایشان

 می دانستند. 
همچنیــن در مــورد تحصیــات آقــای اســامی نیــز بحث هایــی مطــرح شــد.الهوتی 
اضافــه کــرد: یکــی از موضوعات دیگــر مطرح شــده دربــاره گزینــه پیشــنهادی وزارت 
راه این بــود که ایشــان تمام طــول جنــگ را در آمریکا بــوده و عــاوه بر ایــن موضوع دو 
تابعیتی بــودن آن نیز مطرح شــد کــه آقــای اســامی آن را رد کردنــد. در نهایــت مقرر 
 شــد روز شــنبه فراکســیون مســتقلین نظر قطعی خود را درباره گزینه پیشــنهادی وزارت

 راه اعام کند.

چهره ها

اعالم مفقودی 

کارت بازرگانی به شماره 350534 
و تاریخ صدور 1379/03/02 متعلق 
به آقای ناصر شــاوردی شهرکی 
فرزند مهدیقلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

زینب ذاکر
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38 انبار احتکار و قاچاق کاال در اصفهان کشف شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده 
درافزایش رفاه اجتماعی

با اجرایی شــدن قانون مالیات ارزش افزوده در 
کشور بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به 
شهرداری ها و دهیاری های هر منطقه اختصاص 
می یابد که این خود موجب توسعه متوازن شده 
و نیز بخشی به سالمت اختصاص داده می شود.  
این امر زمینه گســترش خدمات بهداشتی و 
درمانی در ســطح جامعه را بیشــتر از گذشته 

فراهم می آورد.
از میزان 9 درصد مالیات بــر ارزش افزوده یک 
درصد آن به حوزه  ســالمت و درمان اختصاص 
داده می شود که در این خصوص می توان نقش 
ســهم مالیات را در موفقیت طرح جامع نظام 
ســالمت که به اجرا درآمده اســت و پوشش 
هزینه های درمان مشــاهده کــرد. همچنین 
میزان 3درصــد از مالیات بــر ارزش افزوده به 
شــهرداری ها داده می شــود که در توسعه زیر 
ساخت های شهری نقش اثرگذاری دارد. یکی 
از بزرگ ترین چالش های پیش روی کشورهای 
توسعه نیافته و یا در حال توسعه، عدم توانایی 
در توسعه زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه 
از لحاظ تامیــن منابع مالی اســت. از آنجا که 
مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع 
مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های 
عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی 
با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات 
و توســعه عمرانی ارتباط معناداری با همدیگر 
دارند . طرح هــای عمرانی همچون بزرگراه ها، 
خیابان ها، جاده ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، 
فرودگاه ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت 
شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات، 
مدیریت سالمت جامعه ، توســعه زیرساخت 
های آموزشی و گســترش خدمات در مناطق 
محروم نیازمند بودجه قابل توجهی اســت که 
بخشی از آنها از محل درآمدهای مالیاتی تامین 
خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
مالیات و نظام مالیاتی بی شــک نقش موثری 
در روند توســعه و رفاه کشــور ایفا می کند و با 
تاثیر بر فعالیت بنگاه هــای اقتصادی می تواند 
در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نیز نقش 

کلیدی بر عهده داشته باشد . 

بازار

تابه

 افزایش ۵۱درصدی سود
 ذوب آهن اصفهان

شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان طی دوره ۶ 
ماهه منتهی به 97/0۶/31)حسابرسی نشده( به 
ازای هرسهم 7۵ ریال سود محقق کرده است. این 
در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل 
و به ازای هر سهم 3۶ ریال زیان محقق کرده بود.
)افزایش ۵1درصد فروش عمده دالیل شناسایی 
سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.( این 
شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی 
منتهی بــه 1397/1۲/۲9مبلغ ۲,۴9۴ میلیارد 

ریال سود خالص محقق کرده است.

افزایش عرضه، دلیل کاهش 
قیمت مرغ در بازار است

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با اشــاره به کاهش قیمت مرغ از 11هزار تومان به 
حدود 9هزار تومان، گفــت: در حال حاضر عرضه 
مرغ به بــازار زیــاد و دلیل بر کاهــش قیمت این 
محصول شده اســت.زهرا فیضی اظهارکرد: برخی 
تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از تامین نهاده های 
اولیه میزان کشتار را افزایش دادند و همین موضوع 
باعث افزایش عرضه شد؛ اما پیش بینی می شود که 
این افزایش کشتار در ماه های آینده باعث کاهش 
عرضه و افزایش قیمت مرغ شود.مدیر طیور سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: نه تنها با خنک 
شدن هوا و افزایش جوجه ریزی قیمت مرغ کاهش 
می یابد بلکه کاهش مراسم های جشن و میهمانی ها 
در ماه های محرم وصفر و در پی آن کاهش تقاضای 
مردم نیز عاملی دیگر برای کاهش قیمت مرغ شده 
است.مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به افزایش ۴0 تا ۵0 درصدی قیمت 
نهاده های مرغ نسبت به شــش ماه گذشته، اظهار 
کرد: باوجود اینکه هزینه تمام شده مرغ برای تولید 
کنندگان افزایش پیدا کرده ولی قیمت گوشت مرغ 
به دلیل مناسب نبودن بازار مصرف، متناسب با آن 

افزایش پیدا نکرده است.

گز اصفهان، در سازمان جهانی 
مالکیت فکری به ثبت رسید

مدیر کل دفتــر مالکیت صنعتــی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت از ثبت جهانی نــام خلیج فارس 
ایران با پیشوند مروارید، گز اصفهان و پنج محصول 
دیگر استراتژیک ایرانی در سازمان جهانی مالکیت 
فکری )WIPO( خبر داد.سیدمهدی صالحی ضمن 
بیان این خبر، اظهارکرد: نام خلیج فارس توســط 
ســازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از سازمان 
های زیر نظر سازمان ملل به شمار می رود ثبت شده 
و بر اساس این ســند، از این پس این خلیج تنها به 
این نام در جهان شناخته می شود و هیچ کشوری 
اجازه ندارد آن را به نام دیگری نام گذاری کند.وی 
در ادامه با اشاره به ثبت شش محصول استراتژیک 
و صادراتی دیگر در این سازمان، بیان کرد: عالوه بر 
این، محصوالت صادراتی و اســتراتژیک با عناوین 
سنگ تراورتن محالت، انجیر فارس، زعفران قائنات، 
گز اصفهان و بلداجی و کشــمش مالیر در سازمان 
جهانی مالکیت فکری به ثبت جهانی رسیده است.
مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنین از رتبه چهارم ایران از نظر ثبت 
جهانی محصوالت در این سازمان خبر داد و گفت: 
تاکنون ۶0 محصــول و کاالی صنعتی و معدنی در 

سازمان WIPO توسط ایران به ثبت رسیده است .

 

راشاتودی:
 هند، چوب حراج به اوراق 

قرضه آمریکا زد
هند از ماه مارس تا ماه آگوست 17 میلیارد دالر از 
اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه داری آمریکا تحت 
تملک خود را به فروش رســانده است، درواقع هند 
نیز به جمع دیگر کشورهایی نظیر چین و روسیه در 
فروش دارایی های دالری پیوسته و در حال دامپینگ 
اوراق بدهی آمریکا با هدف بهبود اوضاع اقتصادی 
خود اســت.  هند در ماه مارس 1۵7 میلیارد دالر 
اوراق بدهی دولتی آمریکا را در اختیار داشت که این 
رقم در ماه آگوست به 1۴0 میلیارد دالر کاهش یافته 
است. یکی از دالیل فروش این اوراق توسط هندی ها 
جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش روپیه این کشور 
بوده است.بانک مریل لینچ آمریکا، اعالم کرده است 
اگر این کاهش ارزش روپیه جبران نشود، احتماال 
هندی ها مجبور خواهند بود 10 تا 1۵ میلیارد دیگر 

از اوراق بدهی خود را عرضه کنند. 

تابه زرساب سری نرگس 
مدل NS-220G - سایز 20

 64,000
تومان

3DCa-  تابه پن هوم مدل
mellia سایز 24

 90,000
تومان

 تابه گرانیت 
دسینی سایز 28

 259,000
تومان

مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان از پرداخت 11هزار و 
۵77 فقره تسهیالت با ارزش بالغ بر پنج  هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال 
تا پایان شش ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت 
تسهیالت نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 9۴ درصد رشد 
داشته است.وی با اشاره به تک نرخی شدن سود تسهیالت حساب 

صندوق مســکن یکم، بیان کرد: تا کنون یک هزار و ۶۸9 فقره 
تسهیالت به ارزش بالغ بر یک هزار و 3۵۶ میلیارد ریال ازمحل این 
حساب پرداخت شده و با آسان شدن برخی شرایط اخذ تسهیالت 
از این صندوق نســبت به ابتدای اجرای طرح، روند اســتقبال و 
درخواست چند برابر شده است.مدیر شعب بانک مسکن استان 

اصفهان کاهش مبلغ اقساط وام مسکن، افزایش سقف تسهیالت، 
حذف شرط تاهل، حذف شرط ازدواج اول در تسهیالت پرداختی 
به زوجین و حذف شرط استعالم فرم )ج( همسر متقاضی و حذف 
شرط حداکثر سه سال عمر واحد مسکونی و تبدیل آن به حداکثر 
1۵ سال را از جمله شرایط آسان شده برای اخذ تسهیالت نام برد.

مدیر شعب بانک مسکن اصفهان خبر داد:
رشد ۹۴ درصدی پرداخت تسهیالت مسکن طی ۶ ماهه نخست امسال

رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل در نشست 
خبری خود درخصوص تشریح وضعیت پلی اکریل 
به ســواالت خبرنگاران پاســخ داد و با بیان اینکه 
11/۸00 میلیارد بدهی شرکت تسویه شده است 
اظهار داشت : روند شرکت در دوماه قبل بهتر بوده و 

معوقه ها و بدهی ها در حال تسویه است . 
وی  با بیان اینکه ۴3 میلیارد بدهی تامین اجتماعی 
بخشیده شــده و بخش عمده این رقم تهاتر شده 
اســت، ادامه داد: با توجه به این که طی دو ســال 
گذشــته نه ما و نه هیئت اجرایی نتوانسته بودیم 
مبلغی را به تامیــن اجتماعی پرداخت کنیم، روی 
ویالهای چــادگان ما توقیف گرفتــه بودند ولی با 
مذاکراتی که صورت گرفت قرار شد طلب 7 میلیارد 
تومان از آنهایی که بــه دنبال مزایده بودند را تهاتر 

کنیم.
رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل با تاکید بر 
اینکه اگر جرایم مشمول بخشودگی شود بسیاری 
از دیون و مشکالت این مجموعه حل خواهد شد، 
افزود: حدود ۸ میلیارد تومان بخشودگی گرفته ایم 
و اختالف مالیات را با آنچه کــه در اجرائیات بوده 
به صفر رســانده ایم و در حال مذاکره با بانک ملی 
اصفهان برای ملکی که از سال 9۵ در رهن این بانک 
بود، هستیم. امیدواریم بتوانیم با گرفتن بخشودگی 
در جرایم، اصل بدهی را مطــرح و مال مان را آزاد 

کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال کوچک سازی و چابک سازی 
و همچنین پرداخت دیون شــرکت ها هستیم و در 
این امر طی ماه گذشته 10 میلیارد تومان از مجموع 

بدهی ها پرداخت شده است.
»پورسیدی« در مورد بحث اعتصابات و تعدیل نیرو 
تصریح کرد : حوزه پرســنلی و حوزه تولید مربوط 
به هیئت اجرایی است و تولید پلی استر و بی ان پی 
با ۶0 درصد ظرفیت کارخانه در حال انجام اســت؛ 
هیئت اجرایی هم در حال تالش است که کارخانه را 

تحویل و خطوط آکریلیک که بیشترین محل درآمد 
است را راه اندازی کنیم که با این تمهیدات مجموعه 
1۶00  کارگر بازگشــت به کار شده اند. همچنین 
زمانی که هیئت اجرایی به کار می آید، یعنی هیئت 
مدیره در مدیریت شــرکت توانایی اداره را نداشته 
اســت و مقوله پرســنلی و تولید در اختیار هیئت 
اجرایی اســت. به عنوان مثال رفتن کارگران برای 
بیمه بیکاری با هیئت اجرایی بود ولی ما با یکدیگر 

هم فکری و همکاری خوبی داشتیم.

وی افزود : حجم تولیدات و شرایط  به صورتی بوده 
که بتوانیم حقوق و دســتمزد کارگران وکارکنان 
را پرداخت کنیم و بــرای تامین معوقات نیز برنامه 
ریزی الزم انجام شده است. با توجه به اینکه کارخانه 
پلی اکریل در اختیار شرکت پلی اکریل ایران نیست 
و گردش مالی نیز با وجود این کارخانه بوده اســت 
، بنابراین نمی توانیم درآمدزایی چندانی داشــته 
باشیم و فعال بر حداقل کردن هزینه ها تمرکز داریم.

رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل در خصوص 
۴0 میلیاردی که دولت به پلی اکریل پرداخت کرد 
اظهار کرد : در دو بازه مختلف پرداخت شد که ۲0 
میلیارد آن در قالب تنخواه و ۲0 میلیارد دیگر آن 
تحت عنوان تسهیالت از دو بانک دریافت شده اولی 
این مبلغ با توجه به مشکالتی که داریم عدد بسیار 

کمی است.
پورســیدی در پایان گفت: ســاالنه 1۵0 هزار تن 
آکریلیک در کشور مصرف می شــود که ظرفیت 
تولید ما یک سوم بازار است، به شرطی که با ظرفیت 
کامل تولید داشته باشــیم. طی دو ماه گذشته ۶۵ 
درصد کارخانه فعال بــوده و کارخانه پلی اکریل با 
3۸ درصد توان در حال فعالیت است و آن هم تنها 
بخش پلی اســتر بوده که در مجموع 1۲۸ تا 130 
تن تولید کارخانه پلی اســتر است که اگر با تدبیر و 
همفکری وارد چرخه تولید شویم، دولت می تواند 
در بخش تعرفه کمک مان کند تا دست مان باز شود. 
امیدواریم این اتفاق با صحبت هایی که انجام شده 

محقق شود.

بخشودگی جرایم پلی اکریل، راه حل برون رفت از مشکالت است
رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران اعالم کرد:

سه هزار و ۶00 متر مربع از زمین های ملی در منطقه مرق شهرستان اصفهان با نظارت یگان حفاظت منابع طبیعی 
و آبخیز داری و نیروی انتظامی رفع تصرف شد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان گفت: 
جهت صیانت و حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال ، این زمین های ملی به ارزش 10میلیارد ریال ، از 
تصرف غیرقانونی خارج و به دولت بازگردانده شده است.قابل ذکر است که یک میلیون و 3۵0 هزار هکتار از زمین 

های شهرستان اصفهان ملی است.

رفع تصرف زمین های 
ملی در منطقه مرق 

اصفهان

عی
طبی

بع 
منا

از ابتدای سال جاری تا کنون؛
38 انبار احتکار و قاچاق کاال در اصفهان کشف شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 3۸ انبار 
احتکار کاال در این استان به ارزش 700 میلیارد ریال کشف شده است.حمیدرضا خشنود افزود : این سازمان 
در این مدت با کمک نیروی انتظامی در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار و اختفا 7۲7 انبار کاالی این 
استان را بازرسی کردند.وی الستیک خودرو، لوازم خانگی، آهن آالت، مواد غذایی، روغن موتور، لوازم یدکی، 
نخ و مواد سلولزی نگهداری شده را از جمله کاالهای احتکار شده اعالم کرد.معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه بازرسی از محل نگهداری کاالها و پایش بازار در دستور کار 
قرار گرفته است، تصریح کرد: عمده فروشان، شرکت های پخش و تجار موظف هستند با اعالم محل انبار و 
ثبت آن در سامانه ذی ربط بازرسی و نظارت نسبت به اعالم موجودی کاالی خود اقدام کنند. وی از مردم 

خواست در صورت مشاهده هر گونه انبار و نگهداری کاالی مشکوک، مراتب را به سامانه 1۲۴ اعالم کنند. 

در نیمه نخست سال انجام شد؛
ارزآوری ۷۶میلیون دالری صادرات محصوالت کشاورزی

صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور حدود 7۶میلیون دالر ارز آوری داشته است.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، وزن محصوالت کشاورزی صادر شده در نیمه نخست امسال را بیش از ۶۸هزار 
تن اعالم کرد و گفت: وزن این محصوالت صادر شــده 3۲ و ارزش آن هم ۲0دالر بیشتر از مدت مشابه سال 
گذشته است. محسن کریمیان بازار هدف محصوالت کشاورزی صادر شــده این استان را کشورهای عراق، 
افغانستان، پاکســتان، هنک کنگ،مالزی روسیه و کشورهای حاشــیه خلیج فارس برشمرد. وی گفت: این 
محصوالت شــامل حیوانات زنده، محصوالت حیواني، نباتي، صنایع غذایي، صنایع شــیمیایي و روغن هاي 
حیواني یا نباتي،ماشین آالت کشاورزي گلخانه با تجهیزات کامل است.رییس سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان افزود: شیر خام، خامه، گالب و عرقیجات، پنیر و آب پنیر، کره بسته بندی شده، عسل، ژل رویال و بره 

موم، سیب زمینی، پیاز و موسیر هم از دیگر محصوالت صادراتی است.

 Shake Calc ماشــین حسابی 
حرفه ای است که تمرکز خود را 
روی رابط کاربری و همچنین حجم 
پایین گذاشته است.  پشتیبانی 
کامــل از درصد، امــکان وارد 
کردن کامل عبــارات، نگهداری 
 تاریخچه و امکان کپی نتیجه در
 clipboard، مثلثــات، امکان 
تعریــف ثابت هــای مختلف از 

ویژگی های این اپ است.

Shake Calc 

شن مالی
معرفی اپلیکی

حدیث زاهدی

در نیمه اول سال جاری، با اجرای دو خط انتقال تامین پایدار آب شرب شهرهای حبیب آباد،شــاپور آباد،دولت آباد و دستگرد در تمام 
روزهای سال محقق شد.مدیر آبفای برخوار گفت: در چند سال اخیر مردم  شهرستان برخوار در فصل گرم با چالش هایی پیرامون دسترسی 
پایدار به آب شرب  مواجه بودند که در ســال جاری با اجرای دو خط انتقال  هر کدام به طول ۲.7 و 3.۵ کیلومتر مشکل تامین پایدار آب 
شرب این منطقه برطرف شد.»احمد رضا مهرجو« به ضرورت اجرای خط انتقال آب به شهرستان برخوار پرداخت وتصریح کرد:بخش های 
شمالی شهرهای دولت آباد و شاپورآباد در انتهای خط آبرسانی به این شهرستان قراردارند، به همین دلیل ساکنان این مناطق در برخی مقاطع 
سال بعضا با مشکل افت فشار مواجه بودند  که در ســال جاری با اجرای دو خط انتقال به این شهرها مشکل عدم دسترسی پایدار به آب شرب 
در این مناطق رفع شد. وی با اشاره به چگونگی تامین آب شرب شهرستان برخوار افزود: این شهرســتان با جمعیتی  بالغ بر1۵۲ هزارنفر تحت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارد همچنین دارای۶ حلقه چاه آب اســت که در سال های اخیر به دلیل افت سطح  آب های زیرزمینی، 
آبدهی این چاه ها بسیار کاهش یافته به گونه ای که آبدهی یکی از چاه ها از ۵0 لیتر در ثانیه به 1۸ لیترکاهش یافته است.وی با بیان اینکه برای گذر 
از بحران کم آبی در تابستان ، ۲1 حلقه چاه آب کشاورزی شناسایی شد، اظهارداشت:در فصل تابســتان برای غلبه بر تبعات ناشی از خشکسالی عالوه 
بر شناسایی چاه های کشاورزی که از لحاظ کیفی ،شیمیایی قابل استفاده در بخش شــرب بودند نیز ۶ حلقه از چاه های شهرداری به شبکه توزیع متصل 
شد.مدیر آبفای برخوار ، کاهش مصرف سرانه آب و هدررفت آب را یکی از راه های مدیریت مصرف برشمرد و اعالم کرد:هم اکنون میانگین مصرف سرانه آب 
در شهرستان برخوار حدود 1۴۶ لیتر در شبانه روز اســت که تالش ها درصدد کاهش این رقم خواهد بود این درحالیست که سعی شده با اصالح شبکه های 
فرسوده ، هدر رفت آب نیز کاهش یابد. در این زمینه در سال جاری بیش از 7 کیلومتر اصالح شبکه فرسوده  و بیش از هزار مورد اصالح انشعابات  در دستورکار 
قرارگرفت. وی اجرای توزیع عادالنه آب را ضروری برشمرد و خاطرنشــان کرد:برای اینکه بتوانیم آب را عادالنه بین مشترکین توزیع کنیم 90 درصد شبکه  
توزیع آب به وسیله سیستم تله متری کنترل شده و به صورت آنالین شبکه آب رصد می شــود. همچنین 9 تابلوی فشارسنج و ۶ دستگاه فشار سنج  در نقاط 
مختلف شهرستان نصب شد تا آب به صورت عادالنه میام مشترکین توزیع شود.مهرجو، در ادامه به اجرای بیش از ۴۲.۵ کیلومتر شبکه فاضالب در شهرستان 
برخوار اشاره  و تصریح کرد: درســال گذشته بیش از ۴۲.۵ کیلومتر شــبکه فاضالب در سطح ۵شهر ،همانند دولت آباد،خورزوق، دســتگرد، شاپورآباد و حبیب 
آباد اجرا شد .وی افزود: اجرای شبکه فاضالب شهرســتان برخوار تاکنون هزینه ای بالغ بر 1۶.۵ میلیارد تومان در برداشته است این درحالیست که  ۸7درصد شبکه 
فاضالب شهرخورزوق و ۶۵ درصد شبکه فاضالب شهر دولت آباد اجرا شــد.مدیر آبفای برخوار گفت: تاکنون 1۸ هزار انشعاب فاضالب در شهرستان برخوار واگذارشده  و در 
 سال جاری به منظور اینکه مردم بیشــتری تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند، به صورت قسطی انشعابات واگذار شــد و این امر استقبال قابل توجه مشترکین را 

به همراه داشت.     

 مدیر آبفای برخوار:

 با اجرای دو خط انتقال 
مشکل تامین آب شهرستان 

برخوار برطرف شد
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بین الملل
اسراییل، اردن را به قطع آب تهدید کرد

پیشنهاد سردبیر:

مرضیه محب رسول

از »بن ســلمان« به عنوان بزرگ ترین قربانی پرونده قتل »خاشقجی« نام برده 
می شــود؛ اقدامی که قرار بود یکی از مخالفان آل صعود را بی ســر و صدا از بین 
 ببرد؛ اما در مقابل بــه یکی از بزرگ ترین افتضاحات سیاســی عربســتانی ها

 تبدیل شد.
 عالوه بر زیر سوال رفتن پرستیژ سیاســی و اجتماعی این رژیم که هزینه های 
زیادی به خصوص پس از اصالحات اجتماعی در این کشــور بــرای ارتقای آن 
در میان افکار عمومی انجام شــده بود، به احتمال فراوان سران عربستان ناچار 
 به برخی از اصالحات در دســتگاه سیاســی نیز خواهند شــد و به نظر می رسد 
»بن ســلمان« محتمل ترین گزینه برای این تغییرات باشد؛ فردی که به ادعای 
اغلب رسانه ها و کارشناسان نقش اصلی را در مسئله قتل خاشقجی داشته است، 
اگر چه کنار گذاشته شــدن وی از قدرت اندکی بعید به نظر می رسد؛ اما اغلب 
کارشناسان معتقدند در آینده حوزه اختیارات بی سابقه ولیعد عربستان محدود 
خواهد شد. حتی برخی شدت گرفتن جنگ طلبی های عربستان برای سرپوش 
گذاشتن بر این ماجرا را پیش بینی کرده اند. در کنار این احتماالت ورود برخی 
از شاهزادگان رقیب بن ســلمان به عربستان و فراخوانده شــدن آنها از سوی 
پادشاه خطر جدی برای ولیعهد محسوب می شود. به عنوان مثال شنبه گذشته 
واشنگتن پست گزارش داد که منتقدان ولیعهد  امید دارند که برادر پادشاه یعنی 
شاهزاده احمد بن عبدالعزیز به مقابله با او برخیزد. او،  جوان ترین برادر از هفت 
 پسر عبدالعزیز شاه سابق از یک مادر است.  احمد بن عبدالعزیز  که اظهارات 
تندی علیه جنگ عربستان در یمن بیان کرده بود، نشان داد که تا چه حد با 
ولیعهد جدید در تضاد فکری قرار دارد.پس از این اظهارات  در فضای مجازی 
مخالفان ولیعهد با شاهزاده احمد بیعت کردند، اما جبهه گیری او  چندان 
طول نکشید و خیلی زود در بیانیه ای مدعی شد از اظهارات او سوءبرداشت 

شده است. عالوه بر این شــاهزاده، از برادر دیگر بن سلمان نیز به 
عنوان گزینه های احتمالی جانشــینی وی نام برده می شود. 

اخیرا خالد، برادر کوچک بن ســلمان به ریــاض فراخوانده 
شــده و این روز ها در پایتخت عربســتان به سر می برد. 

بنابر برخی اخبار و شــنیده ها، فضای کلی به سمت 
و ســویی می رود که از خالد حمایت خواهد شد. 

البته نام احمد عبدالعزیز و احمد بن نایف هم 
مطرح است، ولی شانس و اقبال خالد 

به مراتب بیشتر از این دو خواهد 
بود. اگر چه از این گزینه های 

احتمالی اخبار زیادی این روزها در فضای خبری عربستان مخابره نمی شود؛ اما 
در هر صورت گزینه تغییر در این کشور جدی اســت؛ هر چند که این تغییرات 
نمی تواند بدون چراغ ســبز آمریکا در این کشــور صورت بگیرد. این مسئله در 
حالی اســت که مخالفان رســانه ای ترامپ درآمریکا با به دســت آوردن حربه 
قتل خاشــقجی عمال رییس جمهور را در میان هجمه های خــود قرار داده اند 
و فشــارهای زیادی روی دولت آمریکا در محکوم کردن عربســتان وجود دارد. 
به نظر می رســد روزنامه هایی مانند واشــنگتن پســت و نیویورک تایمز نیز از 
حربه قتل خاشقجی به عنوان دســتاویزی برای تسویه حساب با ترامپ استفاده 
کرده اند و رییس جمهورآمریکا نمی تواند به راحتی از این رســوایی عربســتان 
چشــم پوشــی کند، به همین دلیل به نظر می رســد قتل جمال خاشقجی در 
 عربستان یک قربانی بزرگ خواهد داشت و بعید نیســت که این قربانی ولیعهد 

سعودی باشد.

گمانه زنی ها از احتمال برکناری »بن سلمان« خبر می دهد؛

قربانی بزرگ »خاشقجی گیت« چه کسی است؟
اسراییل، اردن را به قطع آب تهدید کرد

رسانه های صهیونیستی به نقل از وزیر کشاورزی اسراییل نقل کردند در صورتی که پادشاه اردن از تصمیم خود درباره الحاقیه توافق صلح 
1994 منصرف نشــود، حقابه امان کاهش خواهد یافت.»اوری ارئیل« وزیر کشاورزی رژیم صهیونیســتی در واکنش به اعالم ملغی شدن 
توافق صلح 1994 در خصوص دو منطقه الغمر و الباقوره توسط پادشاه اردن نسبت به قطع آب امان پایتخت اردن تهدید کرد.وزیر کشاورزی 
اسراییل افزود: نیاز اردن به تل آویو بیش از نیاز ما به امان است و نتانیاهو باید ملک عبدا... را برای منصرف شدن از تصمیم خود متقاعد کند.

نتانیاهو، پیش از این با اشاره به اینکه اردن حق دارد اراضی خود را پس بگیرد از ورود به مذاکرات با اردن برای تمدید این توافق سخن گفت. 
ملک عبدا...، پادشاه اردن به تازگی بر عدم تمدید الحاقیه توافق صلح 1994 در خصوص اجاره دادن دو منطقه الغمر و الباقوره اردن به مدت 

25 سال تاکید کرد.

افزایش حمایت دولت کره جنوبی از پناهجویان کره شمالی
دولت کره جنوبی قوانین مربوط به استقرار پناهجویان همسایه شمالی خود در این کشور را تغییر داد. وزارت اتحاد کره جنوبی اعالم کرد 
که قصد دارد مهلت قبلی برای پناهجویان کره شمالی به منظور درخواست منزل و مزایای دیگر را به سه سال افزایش دهد. درحال حاضر 
پناهجویانی که از کره شمالی وارد کره جنوبی می شوند باید در مدت یک ســال پس از ورود خود به این کشور به مقامات اطالع دهند که 
مستقر شده اند.حدود 30 هزار پناهجوی کره شمالی در کره جنوبی زندگی می کنند؛ اما طبق آمار از ماه سپتامبر به بعد و پس از پایان مهلت 
یک ساله 206 نفر قادر به ارائه مدارک استقرار خود نشده اند.از سال 2012 و پس از به قدرت رسیدن »کیم جونگ اون« تعداد پناهجویان 

کره شمالی به صورت ثابت کاهش یافته است.

تعیین تکلیف گروگان های اسیر در دست داعش
دیده بان حقوق بشر ســوریه اعالم کرد که مقدمات آزادی گروگان های داعش که از استان سویدا ربوده شــده بودند در حال انجام است و 
این افراد به زودی آزاد می شوند.آن گونه که دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرده، براســاس توافق داعش با دولت سوریه و روسیه، قرار 
است دولت 60 تن از زنان بازداشتی خود را که داعش خواستار آزادی آنها شــده، به این گروه تحویل دهد و مبلغ 2۷ میلیون دالر نیز پول 
 بپردازد و در مقابل هم داعش اهالی سویدا را که گروگان گرفته، آزاد کند.داعش قرار است در این عملیات تبادل، 21 گروگان را آزاد کند که
  14 تــن از آنها کــودک و ۷ تن زن هســتند. این گروه تروریســتی پیش تــر 6 تن از 2۷ گروگانی که از اســتان ســویدا ربــوده بود را

 آزاد کرد. 

تنش اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ایتالیا؛
 بازی برد برد راست گرایان افراطی

تنش درباره بودجه پیشــنهادی ایتالیا بین دولت این کشــور و اتحادیه اروپا شــدیدتر شده است.هفته گذشته کمیســیون اروپا با اعالم 
 اینکه بودجه پیشــنهادی ایتالیا بحران بدهی های این کشــور را درنظر نگرفته اســت، از مقامات دولت ایتالیا خواست به بودجه جدیدی

 فکر کنند.
دولت ایتالیا با رد اظهارات کمیسیون اروپا اعالم کرده اســت که درنظرگرفتن عدد دقیق بدهی های ایتالیا در بودجه پیشنهادی تنها برای 
کمک به رشد اقتصادی است. دولت ایتالیا از کمیسیون خواســته تا اعضای دیگر اتحادیه اروپا را قانع کند تا بودجه جدید پیشنهادی این 
کشور را بپذیرند.پیشنهاد تجدیدنظر دولت ایتالیا از سوی کمیسیون اروپا بررسی می شــود و به گفته کارشناسان، کمیسیون با پیشنهاد 
دولت ایتالیا مخالفــت خواهد کرد.به هر ترتیب دود این تنش به چشــم احزاب ســنتی و دور از قدرت در ایتالیا مــی رود و به کام احزاب 
راســت گرای افراطی در قدرت تمام خواهد شــد، چرا که اگر ایتالیا به خواســته کمیســیون اروپا تن دهد در نهایت مقامات حزب لیگ 
شمال و جنبش پنج ستاره به شــهروندان می گویند که تحت فشار کمیســیون اروپا چنین بودجه ای تصویب شد و اگر هم دولت کنونی 
 به خواسته های کمیسیون تن ندهد دولت فعلی این کشــور تبدیل به قهرمان مبارزه شــهروندان علیه »غول بزرگی بنام اتحادیه اروپا«

 خواهد شد.

مزایده اموال غیرمنقول
8/21  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 970440 ج/3 له آقای حبیب اله نوری با وکالت حمید صالحی و 
علیه خانم بدری خبازیان اصفهانی مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 2795/296 بخش 5 
اصفهان در تاریخ 97/8/29 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شــش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین )خالی 
از سکنه( می باشد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. مابقی ثمن معامله ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 296 فرعی از 2795 اصلی مفروز و مجزی شده از 
54 اصلی مذکور قطعه 13 تفکیکی بخش 5 ثبت اصفهان اینجانبان کارشناسان منتخب 
در معیت وکیل خواهان آقای حمید صالحی در یک نوبت و احدی از کارشناسان در معیت 
خوانده در نوبت دوم از ملک مذکور واقع در چهارباغ باال کوچه کاویان فرعی سمت راست 
انتهای کوچه مجتمع فیروزه طبقه 4 کدپستی 8173996559  بازدید و بررسی و معاینات 
الزم بعمل آورده و نتیجه به شــرح ذیل اعالم می گردد: ساختمان مذکور عبارت است از 
یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم سمت شرقی از مجتمع مسکونی 17 واحدی )7 
طبقه روی پارکینگ( که از سمت شمال نیز به گذر بن بست راه دارد. متراژ واحد 195/25 
مترمربع مطابق سند و قدمت ساخت آن حدود 8 سال می باشد. اسکلت ساختمان بتنی بوده 
و کف پارکینگ سنگ و بدنه آن سرامیک کار شده و دیوار راه پله ها سنگ و نرده های آن 
استیل است. فرش کف واحد از جنس سنگ )که در پاره ای از قسمتهای پذیرایی از مالت 
زیرین جدا شده است( سقف دارای ابزار معمولی فاقد دکراتیو، آشپزخانه کف سرامیک و 
بدنه کاشی با کابینت MDF، دربهای داخلی چوبی، پنجره های بیرونی PVC دو جداره 
و همچنین ساختمان مجهز به سیستم گرمایش و ســرمایش چیلر بوده و دارای سیستم 
اعالم حریق می باشد. قابل ذکر است واحد مذکور در ســمت شمال دارای عقب نشینی 
بوده و از این سمت نیز نورگیر می باشد. واحد مذکور دارای انشعابات گاز، آب و برق مجزا 
بوده و دارای یک پارکینگ و یک واحد انباری در طبقه زیرزمین می باشد. فضای جنوبی 
ساختمان از مصالح ترکیبی سنگ و آجر کار شــده است. با توجه به موقعیت پالک، متراژ 
واحد، تعداد کل واحدها در این مجموعه، قدمت ســاخت، عرضــه و تقاضای بازار و کلیه 
عوامل دخیل در قیمت گذاری ارزش شش دانگ پالک ثبتی فوق االشاره معادل سیزده 
میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) 13/472/250/000 
ریال( معادل یک میلیارد و ســیصد و چهل و هفت میلیون و دویست و بیست و پنج هزار 
تومان 1/347/225/000 تومان برآورد و اعالم می گردد. مطابق استعالم انجام شده هر 
کدام ســه دانگ مشــاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس ازکسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم 
 خواهد شد. م الف: 255584  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )595 کلمه، 

6 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/22  نظر به اینکه زهره الســادات اشرف زاده فرزند ســید محمد باقر با تسلیم دو برگ 
استشهاد شهود شــماره 22000711 مورخ 97/7/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 55 
اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 11791/45 
تحت شماره چاپی 082752 الف 89 به شماره ثبت 92899 مورد ثبت در صفحه 401 دفتر 
453 امالک بخش 5 ثبت اصفهان که بنام زهره الســادات اشرف زاده فرزند سید محمد 
باقر سند صادر شده و ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد  تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 

نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 274222 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/23 شماره: 139721702027026590- 97/7/24 چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک شماره  12026 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
خانم پری دخت زند و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و  بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 ساعت 9 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:271362 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/24 شماره: 1397217027026591- 97/7/24 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک شماره  12288 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم 
پری دخت زند و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:271357 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/25 شــماره صادره : 1397/42/527853-1397/7/28 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 2788  فرعی از 4348/209 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای هدایت شاولی کوشوری فرزند خیبر در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/8/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 274000 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/26  شــماره نامــه: 139785602013000960 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
139760302013000140 مورخ 1397/06/21 صــادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی فاقد سند رسمی تحدید حدود قانونی ششــدانگ یکباب ساختمان )پایگاه بسیج( 

پالک شــماره 23 فرعی از 236 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 236 
اصلی واقع در فریدونشــهر- روســتای چقادر بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح رده بهره بردار ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر به شناسه 
ملــی 14002307660 در جریان ثبت اســت و تحدید حدود آن به عمل نیامده اســت، 
اینک با اســتناد به ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شــنبه مورخ 1397/08/26 ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  
م الف:269645  محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر)اداره 

ثبت اسناد و امالک( )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/28   آقای مجید عظیمی قصبه دارای شناسنامه شــماره 3440 به شرح دادخواست به 
کالسه  382/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقاجواد عظیمی به شناسنامه 91 در تاریخ 90/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مریم عظیمی قصبه فرزند 
آقا جواد به شماره شناسنامه 4590 نســبت با متوفی فرزند 2- زهره عظیمی قصبه فرزند 
آقا جواد به شماره شناسنامه 122 نسبت با متوفی فرزند 3- فخری عظیمی قصبه فرزند 
آقا جواد به شماره شناسنامه 3 نســبت با متوفی فرزند 4- علی عظیمی قصبه فرزند جواد 
به شماره شناسنامه 3291 نســبت با متوفی فرزند 5- مجید عظیمی قصبه فرزند جواد به 
شماره شناسنامه 3440 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 274281 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/29 کالسه پرونده:1441/96 ،شماره دادنامه:1324-97/5/30 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حمید هاشمیان نشانی: خمینی شهر خ امام 
جنوبی پشت آتش نشــانی پ12 ؛ خواندگان: 1-فریبرز گل پورالسکی نشانی: مجهول 
المکان 2-حســن کبیریان نشــانی: اصفهان محمود آباد خ6 جنب سنگبری قاصدک ، 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای حمید هاشــمیان به طرفیت آقایان 1-فریبرز گل پورالسکی 
2-حســن کبیریان به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 816595/25 مورخ 96/8/15 عهده بانک ملت شعبه خام درگهان قشم به انضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه رسیدگی 
مورخه 97/5/27 و عدم حضور خواندگان در جلســه رســیدگی شــورا و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/27 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشــتصد هزار 

ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 274186 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )373 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/30 کالسه پرونده:1180/97 ،شماره دادنامه:1822-97/7/21 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین آذرفر نشانی: خمینی شهر خ جانبازان 
معلم8 پ10 ,وکیل خواهان: علیرضا هاشــمیان و محمدکاظم دری ؛ خواندگان: 1-رضا 
نعیمی وفا نشانی: مجهول المکان 2-مجتبی طاهران نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری 
کوچه شهید حاج مرادی بن بست اول دست چپ ، خواســته: مطالبه وجه چک )غیابی( 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین 
آذرفر با وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری به طرفیت آقایان 1-رضا نعیمی وفا 
2-مجتبی طاهران به خواسته مطالبه مبلغ شصت و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 746571  عهده بانک ملی شعبه خام یزد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/7/11 و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/7/11 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف: 274209 محمدرضا توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/31 شماره: 1280/97 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 09:00 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/09/19 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: روح اله حیدری ، نام پدر: حسن 
، نشانی: خ امیرکبیر ک86 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مسعود کراچیانی ، 
نام پدر: رحیم 2- نام و نام خانوادگی: سیدعلی شاه زیدی ، نام پدر:سیدباقر ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 14/400/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خســارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی 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 دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 274058 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)208 کلمه، 2 کادر(
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سکته قلبی و سرطان سینه، علل اصلی مرگ و میر زنان اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

مدیرعامل بیمه سالمت استان خبر داد:
بیش از یک و نیم میلیون نفر 

زیر پوشش بیمه سالمت
یک میلیون و ۵۵۰هزار نفر زیر پوشــش بیمه 
سالمت در اســتان اصفهان هستند.مدیرعامل 
بیمه سالمت استان اصفهان در آیین گرامیداشت 
هفته بیمه سالمت، میزان پرداخت هزینه ساالنه 
این نوع بیمــه تکمیلی به بیمــاران خاص این 
استان را 6۰۰میلیارد ریال بیان کرد و گفت: سال 
گذشته در هر ثانیه 6نفر به مراکز درمانی سرپایی 
و بســتری زیر پوشش بیمه ســالمت مراجعه 
کرده اند. »حسین بانک« افزود: در 44بیمارستان 
دولتی این استان تنها با ارائه کد ملی به بیماران، 
خدمات بیمه ســالمت ارائه می شــود و ماهانه 
4۰۰هزار نفر به موسســات طرف قرار داد بیمه 

سالمت مراجعه می کنند. 

رییس گروه سالمت خانواده مرکز 
بهداشت استان اعالم کرد:

سکته قلبی و سرطان سینه، علل 
اصلی مرگ و میر زنان اصفهانی

رییس گروه ســالمت خانواده مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت : ســکته قلبی و ســرطان سینه 
به ترتیب به عنوان دو عامــل اصلی مرگ و میر 
زنان این استان در سال گذشــته معرفی شده 
است.»راحله صادق« افزود : بر اساس غربالگری 
و آمارگیری صورت گرفته، سکته قلبی و سکته 
مغزی، دو عامل مرگ و میر زنان استان اصفهان 
در ســال 9۵ بوده که در سال 96 سرطان سینه 
جایگاه دوم علــل مرگ و میر زنــان را به خود 
اختصاص داد.وی سایر ســرطان های شایع در 
میان زنان استان اصفهان پس از سرطان سینه 
را روده بزرگ، معده، کبد، ریه و نایژه )برونش( 
اعالم کرد.صــادق، دو عامل موثر در ابتال به این 
بیماری ها را چاقی و کم تحرکی دانست و گفت: 
64 درصد زنان کشور و اســتان اصفهان دچار 
اضافه وزن )چاقی( و کم تحرکی هستند.رییس 
گروه ســالمت خانواده مرکز بهداشت اصفهان 
شــیوع بیماری های غیر واگیــر دیگری مانند 
دیابت و فشار خون باال را نیز ناشی از کم تحرکی 
و اضافه وزن دانست و افزود : حدود 11/۵ درصد 
از مردم به دیابت و 2۵ درصد به فشار خون باال 
مبتال هســتند.وی از زنان خواست تا هر هفته 
دست کم 1۵۰ دقیقه فعالیت فیزیکی )شامل 

پیاده روی و حرکات نرمشی ( داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
نیروی انتظامی؛ حافظ 

مهم ترین نیاز مردم جامعه
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: امروز 
نیروهای انتظامی، مسئولیت حفظ و حراست از 
مهم ترین نیاز مردم جامعه یعنی امنیت و آرامش 
را برعهده دارند.سردار معصوم بیگی گفت: امنیت 
یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیاز هر جامعه ای 
است و همانطور که انســان بدون هوا نمی تواند 
زندگی کند، حیات بشر نیز وابسته به امنیت است.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ، خاطر نشان 
کرد: امروز نیروهای انتظامی، مسئولیت حفظ و 
حراست از مهم ترین نیاز جامعه اسالمی را برعهده 
دارند و در این راه نیز به طور شبانه روزی تالش 
می کنند تــا مردم در امنیــت و آرامش کامل به 
امور زندگی روزمره خود بپردازند.وی در ادامه به 
عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سال جاری 
اشاره کرد و گفت: ماموران سختکوش مجموعه 
انتظامی اســتان در حوزه مبارزه بــا مواد مخدر 
توانستند بیش از 19 تن انواع مواد مخدر را کشف 
کنند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
47 درصد رشد داشته اســت.فرمانده انتظامی 
اســتان خاطر نشــان کرد: این موضوع از طرفی 
نشــان از تحرک و چابکی بیشتر ماموران پلیس 
استان دارد و از جهتی دیگر از توطئه دشمن برای 
آلوده کردن جامعه اســالمی ما حکایت می کند.

وی در ادامه از انهدام 8۰ باند ســرقت در طول 
ســال جاری خبر داد و گفت: با تالش ماموران 
پلیس استان 7۰۰ میلیارد ریال اموال مسروقه نیز 
کشف و به مالباختگان مسترد شد.سردار معصوم 
بیگی، با اشــاره به آمار باالی تلفات جاده ای در 
اســتان اظهار کرد: با وجود تمامی تدابیری که 
برای کاهــش تصادفات و کاهــش تلفات جاده 
ای در اســتان صورت گرفته؛ اما بــا همین حال 
در سال جاری 6۰۰ نفر براثر تصادفات در جاده 
های استان جان خود را از دســت دادند.وی در 
ادامه افزود: این درحالی اســت که امسال تعداد 
مجروحان و مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی 
در راه های شــهری و برونشهری استان 1۰ هزار 

نفر بوده است.

»صرع« از جمله بیماری هایی اســت که مبتالیان 
بــه آن باید هر مــاه بودجه زیادی را بــرای تامین 
داروهایشان متحمل شــوند. این مسئله حاال زیر 
تیغ گرانی داروهای وارداتی و کمیاب شــدن آنها 
عذاب آور تر هم شده است، جایی که بیماران باید 
داروهایشان را با چندین برابر قیمت بخرند و البته 
اگر این داروها در دسترس باشد. هرچند دولت در 
همان روزهای نوسانات ارزی بازار به صراحت تاکید 
کرد که دارو، ارز مبادله ای می گیرد و قرار نیســت 
هیچ مشکلی در تامین ارز دارویی به وجود بیاید؛ اما 
گشت و گذار  در داروخانه ها   نشان می دهد، بیماران 
از اینکه برخی داروهایشــان کمیاب یا نایاب شده، 
ناراضی اند و از افزایش قیمت برخی داروها و اینکه 
داروی خارجی در داروخانه ها پیدا نمی شــود، ابراز 

نگرانی می کنند.
  این موضــوع حاال بــرای بیماران مبتــال به صرع 
به یک چالش جدی تبدیل شده است. »کوپامر« که 
یک داروی ایرانی است تا پیش از گرانی های اخیر، 
با ارائه برگه تخفیف ۵۰درصدی از ســوی انجمن 
بیماران »ام اس« ارائه می شــد و نصــف هزینه را 
سازمان غذا و دارو پرداخت می کرد ولی هم اکنون 
بیماران باید برای مصرف سه ماهه  حدود 4۰۰هزار 

تومان هزینه کنند.
کمبود و نایاب شدن داروها، مســئله ای است که 
اخیرا بیماران در اصفهان نیز زیاد با آن ســر و کار 
دارند. مســعود اعتمادی فــر، مدیرعامل انجمن 
خیریه صرع اصفهان در مورد کمبــود داروی این 
بیماران در ایــن رابطه می گوید: بــه دنبال گرانی 
ارز، هزینــه داروهای بیمــاران صرعــی افزایش 
یافتــه و برخی از آنها پیــدا نمی شــود و بیماران 
 برای تامین داروهای خود با مشــکالت عدیده ای

 مواجه هستند. 
وی با بیان اینکه داروهــای صرع اغلب هزینه های 
هنگفتی را بــه مبتالیان و خانــواده آن ها تحمیل 
می کند، عنوان کرد: بر اســاس میزان و نوع صرع 

افراد مبتال به این بیماری 
ماهیانه بین ۵۰ هزار تا یک 
میلیون تومان هزینه دارو 
می دهند که ایــن مبلغ 
برای بســیاری از بیماران 
زیاد اســت. اعتمادی فر 
افزود: داروخانه های طرف 
قرارداد انجمــن صرع که 

با تخفیف به بیماران زیر پوشش انجمن صرع دارو 
تحویل می دهند نیز با کمبــود دارو به ویژه داروی 
»دپاکین« که دارویی پر مصرف برای افراد مصروع 
اســت، مواجه اند و این دارو برای بیماران سهمیه 
بندی شده اســت.مدیرعامل انجمن خیریه صرع 
اصفهان ادامه داد: مصروع اگر دارو مصرف نکند و یا 
دوز دارو و زمان مصرف آن تغییر کند دچار تشــنج 
می شود و هر تشنج نیز آســیب های خود را روی 

بیمار دارد. 
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور انجمن خیریه 
صرع اصفهان که بیش از ســه هزار بیمار مصروع را 
زیر پوشــش خود دارد، خدمات متنوعی از جمله 
تخفیف در هزینه داروها را به آنهــا ارائه می دهد. 

مدیــر داخلــی انجمن 
خیریه صرع اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه مبتالیان به 
صرع، نیازمند حمایت های 
گوناگون از جمله حمایت 
اجتماعــی، آموزشــی، 
فرهنگــی، درمانــی و 
مددکاری هستند، گفت: 
در سطح دنیا ســازمان های مردم نهاد توانسته اند 
در زمینه این حمایت ها و به ویژه آگاه سازی مردم 
درخصوص این بیماری فعالیت های بسیار موثری 
انجام دهند. عباس شیاســی افزود: انجمن خیریه 
صرع اصفهان حمایت های مالی و اداری از مصروعان 
را از جمله تخفیف در دارو، توزیع سبد ارزاق در بین 
اعضای زیر پوشش، ارائه پوشــاک و وام های قرض 
الحســنه و نیز انعکاس مشــکالت و خواسته های 
بیماران به سازمان های حمایتی، دولتی و موسسات 

فعال را انجام می دهد.
 وی با اشــاره به راه اندازی نرم افــزار جامع و بانک 
اطالعاتی ثبت فرم های تشخیص و درمان بیماری 
صرع در این انجمــن، اظهارکرد: با توجه به اهمیت 

بسیار پژوهش در زمینه بیماری صرع، این انجمن 
در قالب واحد تحقیقات و شــورای پژوهشــی، در 
ابعاد روان شناســی، اجتماعی، فرهنگی، نورولوژی 
و ژنتیک پژوهش هایی را انجام داده اســت. مدیر 
داخلی انجمن خیریه صرع اصفهان ادامه داد: یک 
درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان متشکل 
از متخصصان ایــن امر و یک گروه روان شــناس و 
مشاور در اصفهان روزانه به ارائه خدمات به مبتالیان 
صرع اصفهان و استان های همجوار می پردازند؛ اما 
به نظر می رسد خیریه ها در امداد رسانی به بیماران 
صرع تنها هســتند و دولت اگر چه همچنان اصرار 
دارد که نیازهای دارویی این بیماران تامین می شود؛ 
اما شواهد در داروخانه ها و سطح شهر گویای چیز 

دیگری است.
 »ابراهیمی« یکی از داروخانه دارهای ســطح شهر 
در مورد علت کمیاب شــدن داروهــای صرع می 
گوید: کمیاب شدن داروی بیماران مصروع به دلیل 
سهمیه بندی داروخانه هاســت، در واقع نه تنها این 
دارو بلکه بسیاری از داروهای معمولی نیز طی چند 
هفته اخیر کمیاب و سهمیه بندی شده اند،  به طور 
مثال اگر  قبال بیماری برای دریافت چند ورق قرص 
مراجعه می کرد  ما داروی مورد نظــر را به صورت 
کامل به وی ارائه می دادیم، اما اکنون این میزان را 
کاهش داده و تنها به یک تا دو ورق اکتفا می کنیم.  

هرچند شــرایط برای کشــور به دلیل مشــکالت 
اقتصادی و تحریم مضاعف شده ولی مسائل دارویی 
امری حیاتی اســت و بایــد به صورت ویــژه مورد 

پیگیری باشد.
 عــالوه بــر بیمــاران مصــروع، طــی هفته های 
گذشــته بیمــاران هموفیلی، تاالســمی و دیابت 
نیز در تهیــه  دارو دچار مشــکل شــده اند؛ حال 
باید دید بــا توجه به شــرایط به وجــود آمده آیا 
مســئوالن چاره ای جهت کمک بــه آالم بیماران 
مصروع ارائه خواهنــد داد یا بیمــاران باید به جز 
تحمل درد و رنج بیماری، در ســطح داروخانه های 
 شــهر نیز به دنبــال پیدا کــردن داروهــای خود 

باشند؟

طعم تلخ گرانی در کام بیماران مبتال به صرع
سه هزار بیمار مصروع در اصفهان با کمبود دارو مواجه هستند؛

پریسا سعادت

  افراد مبتال به این بیماری
 ماهیانه بین 50 هزار تا یک میلیون 

 تومان هزینه
 دارو می دهند

اخطار اجرایی
8/27 شــماره: 573/92 به موجب رای شــماره 1040 تاریخ 92/8/6 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهروز پور احمد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت سی و شش میلیون و چهارصد و بیست 
هزار ریال اصل خواسته و هزینه نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و دوازده هزار ریال 
هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها ) 91/10/6 و 91/9/30 
و 91/10/2( تا اجرای کامل حکم در حق خواهان شرکت زمزم اصفهان با مدیریت سید 
جالل طیبا طیبا به نشــانی اصفهان چهارباغ باال شــرکت زمزم اصفهان و نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:271539 شــعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرایيه

8/42 شماره ابالغنامه:9710100361709619  شماره پرونده:9609980361700328 
شماره بایگانی شــعبه:960367 محکوم له: محمد پور محمد، محکوم علیه: حمیدرضا 
صیادی، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 28 حقوقی در پرونده کالسه 960367 
ح 28 به موجب دادنامه شــماره 9601438 مورخ 96/9/5 صادره از شــعبه 28 محکوم 
علیه محکوم به پرداخــت مبلغ 524/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 91/6/9 لغایت زمــان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 18/857/200 ریال بابت خسارات ناشــی از هزینه دادرسی  در حق محکوم له می 
باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر 
یا اخذ تامین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صــورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: اصفهان 
 خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 201(  
م الف: 271134 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

بهشتی( )240 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

8/43 شماره اجراییه: 9710426794100440  شماره پرونده:9709986794100002 
شــماره بایگانی شــعبه:970002  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794100412 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794100386 محکوم علیه  
سمیه مغینمی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/385/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/01/06 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان محمدرضا قربانی سینی فرزند حسین به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان خ آل محمد امالک فانوس شــب و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 271112 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )412 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

8/44 شماره اجراییه: 9710426793500380  شماره پرونده:9709986793500134 
شــماره بایگانی شــعبه:970136  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793500378 و شماره دادنامه مربوطه 9709976793501010 محکوم علیه  
1- رســول موحد زاده فرزند محمود 2- صادق توحیدی فرزند حیدر قلی هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال بابت ســفته به شماره 
103040 و مبلغ 1/510/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 97/2/11 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له جالل جاللی 
فرزند سیف اله به نشانی استان اصفهان شهرستان برخوار شهر دولت آباد منطقه صنعتی 
دولت آباد میدان تاکسیرانی خیابان رسالت 6 پ 3 و نیم عشر در حق اجرای احکام به نحو 
تضامنی.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 271625 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )429 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

8/45 شماره اجراییه: 9710426794400324  شماره پرونده:9709986794400051 
شــماره بایگانی شــعبه:970051  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 

9710096794400291 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794400681  محکوم علیه 
نوروز علی آزادی محکوم است به پرداخت مبلغ 23/280/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/311/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/01/21 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له فتح اله 
سلطانی فرزند فداعلی به نشانی اصفهان خ زینبیه ک پروین پ 145 و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق اجرای احکام. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 271599 شعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان  )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/46  شماره ابالغنامه: 9710100353406589 شماره پرونده: 9609980360100172 
شماره بایگانی شعبه: 973987  با توجه به اینکه شکایت آقای جلیل علیزاده عربلو علیه 
خانم سلیمه بیگدلی مشــهدی به اتهام خیانت در امانت به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 973987 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/05 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. )آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205(. م الف:263352 
 شــعبه 108 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 108 جزایــی ســابق( )148 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/47 شماره ابالغنامه: 9710100353305562 شماره پرونده: 9609983655100441 
شماره بایگانی شعبه: 970764  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای مرتضی رابحی فرزند 
سالم،  شاکی  آقای مصطفی شبانیان شکایتی علیه آقای مرتضی رابحی فرزند سالم مبنی 
بر توهین و تهدید با ارســال پیامک مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشــتی(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609983655100441 شــعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/09/05 ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 

گردد تا متهم 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:247762 شــعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/48 شماره درخواست: 9710466839200009 شماره پرونده: 9709986839200669 
شماره بایگانی شــعبه: 970738  خواهان آقای علی اصغر  سلحشور فرزند اکبر به نشانی 
اصفهان شهر اصفهان خیابان بزرگمهر ک قرارگاه ک شهرستانی ک حمیدرضا سلطانی 
سمت چپ  پالک 2 طبقه 2 منزل مشکی- منزل سلحشــور کدپستی 8154834755 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- حسین 2- رضا 3- محســن 4- حسن 5- معین 
6- ملیحه 7- زهره 8- رضوان 9- توران 10- ریحانه 11- پری  شهرت همگی کریمی 
کردآبادی  12- آذر 13- رضا 14- لیلی 15- فاطمه شــهرت همگی لقمانیان فرزندان 
مهدی  16- زهرا 17- فروزنده 18- بتول 19- تقی 20- فاطمه شهرت همگی مستوفی 
زاده فرزندان رضا 21- مسعود مستوفی زاده فرزند جواد 22- غالمعلی کریمی کردآبادی 
23- علی کردآبادی فرزند حسن 24- صغری روزدار فرزند علی اکبر 25- اقدس روزدار 
26- صدیقه راستین همگی به نشانی مجهول المکان دادخواست تقدیم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان نمودکه به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 970738 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 97/9/6 ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م درخواســت خواهان و دســتور دادگاه 
مراتب در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان مجهول 
المکان جهت اطالع به شعبه 16 حقوقی اصفهان واقع در آدرس )اصفهان خ جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 202( مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شوند. ) تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی ملک )تقاضای الزام 
خواندگان) ورثه مرحوم علی اکبر کریمی فرزند کاظم( به انتقال و تنظیم سند رسمی شش 
دانگ یک باب کارگاه به مساحت 211 متر مربع، به شماره پالک ثبتی 10246/6 به نشانی 
اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه کردآباد جنب حســینیه کوچه شــهید عباس سلمانی 
انتهای کوچه به انضمام جبران مطلق خســارات دادرســی و هزینه های قانونی و غیره( 
مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 4/937/400 ریال، دالیل و منضمات: 
1- پالک ثبتی دارای ارزش منطقه ای به مبلغ 4/937/400 ریال،  2- مبایعه نامه مورخ 
1379/08/01، 3- تصویر مصدق کارت شناســایی خواهان به شماره 1287792006 ، 
4- مستندات 5- برگه صادره از اداره ثبت اسناد و امالک مورخ 1397/03/24 6- برگه 
تسویه حساب بانک 7- برگه نقل و انتقاالت( م الف:271653 شعبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/49 شماره ابالغنامه: 9710106795702594 شماره پرونده: 9709986795700558 
شماره بایگانی شــعبه: 970558  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم  آقای 
مجید شیخ االسالم فرزند احمد، خواهان آقای مرتضی شــیروانی با وکالت آقای مالک 
نصیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید شیخ االسالم به خواسته مطالبه حواله 
مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795700558 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/10 
ساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 271346 
 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )171 کلمه، 

2 کادر( 
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 ماجرای اختالف »عادل فردوســی پور« و مدیران ارشد 
سازمان صدا و سیما چند صباحی است که به گوش می رسد، 
اختالفاتی که روز به روز هم بر شاخ و برگ  آن افزوده شده 
و کار را تا جایی رساند که شــایعه کنار گذاشتن مجری 
 برنامه پرسابقه نود از این سازمان به طور جدی مطرح شد؛

شایعه ای که با پخش نشدن برنامه نود برای دومین هفته 
متوالی رنگ واقعیت به خود گرفته است.

عادل فردوسی پور اگرچه قبل از تولید برنامه نود در مرداد ماه سال 
1378 به عنوان گزارشگر مسابقات فوتبال در صدا و سیما فعالیت 
می کرد؛ اما به واسطه این برنامه پر بیننده بود به یکی از مجریان 
پر طرفدار ورزشی در کشور تبدیل شد. فردوسی پور در این برنامه 
فرمت های رایج میان برنامه  های ورزشی در صدا وسیمای ایران را 
شکست و تالش کرد تا در نود به زوایای حاشیه ای فوتبال که سایه 
آن در کشور ما بر متن آن می چربد، بپردازد که همین اقدام سبب 
شد تا مخاطبان بسیاری دوشنبه  شب های خود را پای برنامه نود 
تا نیمه های شب بگذرانند و حتی موضوع این برنامه به محور گفت 
وگوی  آنها در روزهای بعد هم تبدیل می شد. اقبال گسترده مردم 
به برنامه نود سبب شده بود تا فردوسی پور تولید دیگر برنامه های 
ورزشی در شبکه سه را نیز برعهده بگیرد و زمان زیادی از کنداکتور 
این شــبکه به این مجری ورزشــی و تفکرات وی  اختصاص یابد، 
اقدامی که البته با انتقادات زیادی همراه بود و بسیاری از مردم از 
جمله کارشناسان ورزشــی و حتی چهره های سیاسی به این کار 

اعتراض کردند.
اما فردوســی پور با وجود همه این انتقادات همچنان به ساخت و 
تولید برنامه نود و دیگر برنامه های ورزشــی که به مناسبت های 
رقابت های جام جهانی، لیگ ملت های آسیا و لیگ ملت های اروپا 
روی آنتن می رفت، ادامه داد تا اینکه خرداد ماه سال جاری شایعه 
خداحافظی فردوسی پور در رسانه ها مطرح شد؛ شایعه ای که البته 
خیلی زود تکذیب شد، اما حواشی مربوط به این اتفاق ادامه یافت. 
در آن زمان فردوسی پور از برخی فوتبالیست های مشهور جهان از 
جمله »لوییس فیگو« برای حضور در برنامه هایش دعوت کرده بود 
)دعوت هایی که این گزارشگر فوتبالی را متهم به داللی نیز کرد(، 
کارلس پویول، مدافع سابق تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا هم 
به عنوان میهمان ویژه برنامه 2018 در زمان بازی ایران- اسپانیا 
دعوت شده بود اما به دلیل مخالفت مسئوالن و تصمیماتی که البته 
هیچ وقت هم دلیل اصلی آن مشخص نشد، حضور این بازیکن در 
این برنامه منتفی شد. این اتفاق با واکنشی سریع از سوی فردوسی 
پور همراه شــد و عادل تصمیم گرفت در استودیوی برنامه 2018 

حاضر نشود، تصمیمی که البته ادامه نیافت و او در ادامه به برنامه 
اضافه شد.

سنت شکنی فردوســی پور در این برنامه و مطرح کردن صحبت 
هایی درباره برخی از کشور ها و در نهایت درخواست پخش کامل 
و بدون سانسور مراســم اختتامیه رقابت های جام جهانی 2018 
روسیه سبب شــد تا برخی از  چهره های سیاسی و روزنامه های 
منتسب به اصولگرایان حمله های تندی علیه این مجری پرسابقه 
صدا وسیما انجام دهند و از مســئوالن این سازمان به دلیل اجازه 
پخش چنین برنامه هایــی و کوتاه آمدن در برابر فردوســی پور 
انتقاد ات شــدیدی کنند؛ انتقاداتی که با پایان یافتن جام جهانی 
هم چنان ادامه یافت و کنش هایی را میان این گزارشگر ورزشی و 
مدیران ارشد سازمان ایجاد کرد؛ اما با این وجود تولید برنامه نود 
ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته  شبکه سه بازی اسپانیا وانگلیس 

را به جای برنامه نود روی آنتن برد و این هفته 
نیز در حالی که سایت این برنامه مسابقه 
پیامکی این هفته نود را پوشــش داده 
بود، مسئول روابط عمومی شبکه سه 
ســاعاتی پیش از شــروع برنامه از لغو 

دوباره آن خبر داد.
در صحبت هایی که از سوی مسئوالن 

ســازمان مطــرح شــده، عدم 
پذیرش اجــرای نود 

بعــد از مســابقه 
هفتــه گذشــته 
میان اســپانیا و 
لبته  انگلیس و ا
ی  صحبت هــا

از  خــارج 
چارچوب عادل 
فردوسی پور در 
مصاحبه هایش 

دلیــل حــذف 
برنامه این هفته از 

آنتن عنوان شده که به 
نوعی از یــک لجبازی دو 
طرفه میان فردوســی پور 
و مدیران ارشــد سازمان 

حکایت دارد.
به هر شــکل معادله رابطه 

عادل با صدا و ســیما روز به روز 

پیچیده  و ســخت تر می شــود و در این شــرایط دیدن دوباره او 
روی آنتن زنده برنامه نود از احتمال کمتری نســبت به همیشــه 
برخوردار اســت و باید دیــد اقدامات بعدی طرفیــن در جابه جا 
 کردن مهره های شــطرنج به پیــروزی کدام یــک منجر خواهد

 شد.
این روزها صحبت از رایزنی های ســازمان بــرای کنار زدن عادل 
و مذاکــره با گزینه های مختلف برای جانشــینی او در رســانه ها 
مطرح شــده اســت. نفراتــی مثــل محمدحســین میثاقی و 
محمدرضا احمدی بــه عنوان گزینــه های جدی ایــن جایگاه 
معرفی شده و واکنش آنها نســبت به این پیشنهاد جذاب و البته 
 به شــدت خطرناک تاثیر زیادی در نتیجه ایــن اتفاقات خواهد

 داشت.
اما آن چه در این میــان اهمیت دارد این اســت که به هر صورت 
حذف برنامــه نود با اجرای عادل فردوســی پور کــه جزو معدود 
برنامه های حداقل به ظاهر مستقل ســازمان بود هم به زیان خود 
عادل اســت، هم به زیان رســانه ملی و هم به زیــان مخاطب که 
یکی دیگر از برنامه های انگشت شــمار قابل اعتمادش را از دست 
می دهد و بدون شک رســیدن به نقطه کنونی هم حاصل اشتباه 
 یکی از طرفین نیست و کم یا زیاد هر دو طرف در این مورد قصور 

داشته اند.

رونالدو پاسخ »ایسکو« را داد
کریستیانو رونالدو تصمیم گرفت که بعد از 9 
فصل حضور در رئال مادرید و کســب عناوین 
زیاد ایــن تیم را ترک و 
در تابســتان راهی 
یوونتوس شــود. 
حملــه  خــط 
رئــال در غیــاب 
ســتاره پرتغالــی 
خود عملکــرد ناامید 
کننده ای داشته است. شکست های زیاد باعث 
شده تا اعتراضات زیادی به رییس باشگاه رئال 
مادرید به خاطر فروش رونالدو شود.ایســکو، 
هافبک بــا تجربه رئال مادریــد در واکنش به 
جدایی رونالدو، گفت:» رونالدو دوست داشت 
که از رئال برود. نمی خواهیم که بعد از جدایی 
این بازیکن گریه کنیم و به زودی از این شرایط 
خارج می شویم«.رونالدو در گفت وگویی که با 
مارکا داشت جواب ایسکو را داد و گفت: ایسکو 
گفته که نمی خواهند گریه کنند؟ این بســیار 

خوب است،می توانی گریه نکنی. 

 تبریک »پله« به نیمار 
به خاطر رکوردشکنی

پله، اسطوره فوتبال برزیل به نیمار بابت شکستن 
رکورد بازی های ملی و عبور از 92 بازی تبریک 
گفت. نیمــار که به نظر 
سرنوشتش با تاریخ 
ســازی به همراه 
گــره  سلســائو 
خورده، توانســت 
نــود و دومین بازی 
ملی اش را انجام داده 
و از این حیــث از پله، اســطوره فوتبال برزیل 
پیشی بگیرد. پله در این 92 بازی، 77 گل به ثمر 
رســانده ولی نیمار 59 گل زده و 18 گل با پله 
فاصله دارد، نفر دوم نیز رونالدو با 62 گل است. با 
این وجود، پله به رقیب خود در فهرست بهترین 
گلزن تاریخ برزیل، تبریک گفت.او در توئیترش 
نوشت:»نیمار! به تو برای رکوردشکنی که در این 
هفته انجام دادی تبریک می گویم. تو از رکورد 
92 بازی من عبور کردی، حاال به پیش حرکت 

کن و رکورد گلزنی من را هم بشکن«. 

 احضار دستیار »ساری«
 به کمیته انضباطی

»یانی« که به عنوان دستیار ساری در چلسی 
فعالیت می کند، پــس از گل دقیقه 96 راس 
بارکلــی کــه منجر به 
تســاوی  تیم های 
یونایتد  منچستر 
و چلســی  شــد، 
به محوطــه فنی 
مورینیو وارد شــد 
و خوشــحالی اغراق 
آمیزی مقابل او انجام داد که منجر به عصبانیت 
آقای خــاص و درگیــری فیزیکــی او با یانی 
شد. یانی، ســریعا خود را به رختکن رساند و 
نیمکت نشــینان چلســی از جمله ساری، به 
ســمت مورینیو رفتــه و از او دلجویی کردند. 
پس از ایــن اتفاقات، صحبــت از اخراج یانی 
مطرح شد ولی دستیار 32 ساله ساری، از آقای 
خاص عذرخواهی کرد. با ایــن حال، اتحادیه 
فوتبال انگلیــس تصمیم گرفت کــه یانی را 
احضار کرده و درباره رفتارش از او بازخواست 
کند. همچنین این اتحادیــه به ژوزه مورینیو، 
سرمربی منچستریونایتد به خاطر رفتارش در 
کنار زمین و واکنش تندش، هشدار داده است.

سبقت »اوزیل« از کلینزمن؛
موفق ترین آلمانی لیگ برتر

»مسوت اوزیل« حاال موفق ترین بازیکن آلمانی 
در تاریخ رقابت های لیگ برتر انگلیس اســت. 
بازی ساز آلمانی آرسنال 
اندکی قبل از اتمام 
نیمــه اول بــازی 
تیمــش مقابــل 
در  لسترســیتی 
ورزشــگاه خانگی 
موفــق  آرســنال، 
به گلزنی شد و بازی را به تســاوی کشاند. این 
سومین گل اوزیل در رقابت های لیگ برتر بود 
و بدین ترتیب نام این ســتاره آلمانی ترک تبار 
در صدر جدول موفق ترین بازیکنان آلمانی در 
تاریخ لیگ انگلیس با بیشترین گل زده به ثبت 
رسید. اوزیل در 4 بازی اخیرش در رقابت های 
لیگ برتر، موفق به زدن 3 گل شده است. بدین 
ترتیب او توانســت از رکورد یورگن کلینزمن 
پیشی بگیرد و با 30 گل به تنهایی نامش را در 
صدر لیست موفق ترین بازیکنان آلمانی در لیگ 

انگلیس ثبت  کرد. 

پنالتی سپاهان، پنالتی نبود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ادعای سایپا؛ 
مجبوریم در تختی بازی کنیم

 سایپا چند روز پیش با استقالل در ورزشگاه تختی 
بازی کرد که اصال چمن مناسبی نداشت. چند روز 
دیگر سایپا با پرسپولیس بازی دارد و انگار باز هم 
قرار است این بازی در ورزشگاه تختی برگزار شود. 
رضا درویش، مدیر عامل سایپا در این باره می گوید: 
»چاره ای جز بازی در ورزشگاه تختی نداریم. روز 
شنبه ما بازی داریم و اســتقالل و سپاهان جمعه 
در ورزشــگاه آزادی بازی می کنند. در ورزشگاه 
دستگردی هم که ورزشگاه خانگی ماست شورای 
تامین اجازه میزبانی نمی دهد؛ بنابراین مجبوریم 
در ورزشــگاه تختی میزبان پرســپولیس شویم. 
البتــه تصور می کردیــم زمین ورزشــگاه تختی 
شرایط بهتری داشته باشد زیرا 6 ماه بود که در این 

ورزشگاه مسابقه ای انجام نشده بود.«

عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال :
در قرارداد کی روش شک نکنید

عبدالکاظــم طالقانــی، عضــو هیئت رییســه 
فدراسیون فوتبال در حاشیه سفر به بندرعباس، 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکــه کارلوس 
کی روش قــرارداد خود را با فدراســیون فوتبال 
منعقد کرده یا خیر؟ اظهار کرد: قرارداد بسته شده 
و شکی در آن وجود ندارد و اگر هم موضوع دیگری 
اعالم شده به قبل از بســته شدن قرارداد مربوط 
می شــود.طالقانی در خصوص مشــکالت ارزی 
پیش روی فدراسیون فوتبال هم خاطرنشان کرد: 
به طور حتم مشکالت ارزی وجود دارد و در شرایط 
فعلی، فدراسیون فوتبال ارز را از بازار آزاد جهت 
برپایی اردوها و آمادگــی تیم ملی تهیه می کند. 
انتظار داریم با توجه به ایــن که تیم ملی فوتبال 
متعلق به کل کشور است و فدراسیون، متصدی 
پیگیر امور است، دولت به مدد فدراسیون فوتبال 
بیاید.این عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در 
پایان گفت: دولتمردان باید به این موضوع اهتمام 
داشته باشند که خوشحالی مردم و پیروزی تیم 

ملی از وظایف هر دولتی است.

در حاشیه

ملی پوش اصفهانی:
 آینده خوبی در انتظار 

تیراندازی نیست
ملی پوش اصفهانی تیراندازی اظهار کرد: قبل از 
مسابقات آسیایی جاکارتا و قهرمانی جهان در کره 
جنوبی، هیچ گونه اردوی تدارکاتی نداشتیم که 
این مسئله یکی از علل ناکامی تیراندازان ایرانی 
در این مســابقات بود.حســین باقری افزود: در 
مسابقات قهرمانی تیراندازی جهان که شهریور 
ماه در کره جنوبی برگزار شد، موفق شدم در بین 
صد و پنجاه نفر رتبه 13 بازی ها را کسب کنم که 
متاسفانه ســهمیه المپیک به من تعلق نگرفت. 
نتایج در این رقابت ها بهتــر از نتایج در جاکارتا 
بود و خوشبختانه توانستیم نتایج بهتری بگیریم.
ملی پوش اصفهانی تیراندازی خاطرنشان کرد: 
وضعیت اقتصادی کشــور تاثیر زیادی روی این 
رشته ورزشی داشته است؛ چرا که تمام تجهیزات 
تیراندازی باید از خارج از کشــور وارد شــود و 
نوســانات ارزی روی قیمت ها دخالــت فراوانی 
دارد.باقری ادامه داد: برای نتیجه گرفتن در این 
رشته ورزشی اســتعداد، عالقه و امکانات تاثیر 
بســیار زیادی دارد و باید برای رشد و شکوفایی 
اســتعدادها امکانات را در اختیار آنهــا قرار داد 
که متاســفانه با چنین وضعیت اقتصادی چنین 
اتفاقــی رخ نمی دهد.بازیکن تیم ملی تیراندازی 
در رابطه با آینده این رشــته گفت: اگر وضعیت 
به همین گونه پیش برود آینده خوبی در انتظار 
این رشته ورزشی نیست و در آینده ضعیف تر از 

امروز خواهد شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

ورزشــگاه آزادی مهیای 
جشن بزرگ می شود؛ فینال 

آن سوی سد 

 اینستاگردی

پیام متواضعانه حسن یزدانی؛

عذرمیخواهم،جبرانمیکنم!
  حســن یزدانی پس از ناکامی در رقابت های جهانی در اینستاگرام خود نوشت:» سالم بر 
شما که دلم برایتان می تپد. دیشب »پا « روی یکی از تلخ ترین سکوهای دوران ورزشی ام 
گذاشتم.می دانم دوران قهرمانی بسیار پیچ و خم دارد؛ اما برای من قصه فرق می کند،سکوی 
نخست و طالیش را نه برای خودم که برای شــما و به عشق خوشحالی شما می خواهم که 
حق تان هم همین است.اما چه باید کرد که گاهی نمی شود و حاال وظیفه است از شما عذر 
بخواهم.این که بر کشتی ما چه گذشته و می گذرد و تمام چراها بماند برای بعد…به خودم 

گفتم میدان بوداپست را باید برای مردم کشورت جبران کنی.جبران می کنم.«

پرسپولیس- السد؛ در آزادی 
می مانیم! خانه ســرخ و کوچه 

سرخ است و خیابان سرخ است

پرسپولیس- السد، امشب 
ساعت 18:30؛ شب طالیی

امروز قرمز و آبی و سبزو 
زرد نداریــم، همه جای ایران 

سرای پرسپولیس است

پنالتی سپاهان، پنالتی نبود
کوپال ناظمی، داور دیدار سپاهان و نساجی مازندران با اعالم پنالتی به سود سپاهان موجب برتری 2-3 
تیم میزبان در برابر نساجی شد که این اتفاق اعتراضات شدید کادر فنی و حتی مدیریتی تیم مازنی را به 
همراه داشت و در روزهای اخیر چالش های شدیدی را به وجود آورد.فریدون اصفهانیان، رییس کمیته 
داوران در مورد این پنالتی می گوید: » فیلم این مسابقه را آنالیز کردیم اگر خطایی هم رخ داده بیرون از 
محوطه جریمه بوده و پنالتی درست نبوده است.«کوپال ناظمی به خاطر این اشتباه تاثیر گذار قطعا در 
هفته های آتی لیگ برتر قضاوت نخواهد داشت.رییس کمیته داوران در این باره می گوید: » کمیته داوران 
آیین نامه ای دارد که طبق آن داوران را تشــویق و جریمه می کند، داورانی که خوب کار نکنند و اشتباه 

تاثیرگذار داشته باشند، طبق آیین نامه محروم می شوند و چند هفته ای قضاوت به آنها داده نمی شود«. 

»منتظری« بازی با سپاهان را از دست داد
 اســتقالل برای بازی با ســپاهان دو مدافع اصلی اش را در اختیار ندارد، به جز آرمین سهرابیان که به دلیل 
محرومیت دیدار حساس این هفته تیمش مقابل سپاهان را از دست داده، آبی پوشان برای بازی با تیم ژنرال، 
پژمان منتظری را هم در اختیار ندارند. مدافع ملی پوش آبی ها در تمرین روز دوشنبه تیمش مصدوم شد و گویا 
 مصدومیتش طوری است که به بازی مقابل سپاهان نمی رسد. گفته می شود پای او ورم کرده و برای گرفتن
 ام. آر.آی از پایش باید ورم آن بخوابد که احتماال این موضوع یکی دو روز زمان خواهد برد و بعد از آن و با گرفتن 
ام.آر.آی به طور دقیق میزان مصدومیت او مشخص خواهد شد. با این حساب، استقالل برای بازی با سپاهان 
باید از روزبه چشمی و محمد دانشگر به عنوان دو مدافع میانی اش استفاده کند و آنها کار سختی جلوی بهترین 

خط حمله لیگ خواهند داشت.

 معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به سیاســت های ارزی دولت، گفت: با تالش 
 وزیر ورزش و جوانان و همراهی دولت و دستور رییس جمهور، ورزش در فهرست خدمات اولویت دار

 قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد هزینه های ارزی این حوزه از محل ارز ثانویه پرداخت شود.
محمدرضا داورزنی افزود: طبیعتا ارز اختصاص یافته به ورزش نامحدود نیســت و ما موظف هستیم 
سفرها، اردوها و شرکت در مسابقات و تورنمنت ها را اولویت بندی کنیم. بر همین اساس از فدراسیون ها 
خواستیم برنامه های اولویت دارشان را اعالم کنند و طبق این برنامه ها در شورای برون مرزی برای انجام 

سفرها و شرکت در مسابقات برنامه ریزی کردیم.
معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان با بیان این که در شورای برون مرزی بر اساس منابع مجبور 
به حذف برنامه های بدون اولویت بودیم، افزود: فدراسیون هایی که الزم بود در تورنمنت های مهم مثل 
رقابت های مهم جهانی یا آسیایی شرکت کنند، مشخص است و همه این فدراسیون ها برای شرکت در 

تورنمنت ها ارز موردنیاز را از محل ارز ثانویه دریافت خواهند کرد.
 داورزنــی تصریح کرد: فوتبــال که بایــد در جام ملت هــا حضور یابد و نیــاز دارد بــرای آمادگی، 
 بازی های تدارکاتی داشــته باشــد، یکــی از اصلی ترین بحث ها بــود و به رغم این که فدراســیون

  فوتبــال منابعی در فیفــا دارد که باید آن را بــه داخل انتقال دهــد، ولی در مــورد برنامه هایش با 
مشــکل مواجه بود. همچنین رشته هایی مثل تکواندو، شنا، والیبال یا بســکتبال و دیگر رشته ها که 
 به مسابقات مختلف باید اعزام شوند، با مشکل اســکناس ارزی مواجه بودند که تامین آن کار سختی

  بود به همین دلیل وزارت ورزش و جوانان تالش شــبانه روزی را انجام داد تا این مســئله را با بانک 
مرکزی حل کند و در نهایت با تالش های صورت گرفته و همکاری بانک مرکزی این مســئله ختم به 

خیر شد.

معاون وزیر ورزش:

اعزام های اولویت دار با ارز ثانویه انجام می شود

ســروش رفیعی که به دلیل نامه مسئوالن باشــگاه فوالد به 
فدراسیون فوتبال برای کنار گذاشتنش، دیگر اجازه همکاری با 
این تیم تا پایان دور رفت را ندارد، در پیامی راجع به قطع همکاری با 
فوالد مطالبی عنوان کرد :»بعد از گذشت چهار و نیم سال خاطرات 
خوب و زیبا و قهرمانی با این تیم ناخواسته مجبور به ترک فوالد 
شدم و مسیرم از این تیم جدا شــد.اکنون که فرصتی پیدا شد 

حداقل برای نیم فصل در خدمت شما خوزستانی های عزیز باشم، 
بازگشتم که لطف و محبت هایتان را جبران کنم.ابتدا عذرخواهی 
می کنم و شرمنده ام که در ابتدای فصل به دلیل نداشتن آمادگی 
کامل بدنی و آسیب جزئی نتوانســتم در حد خودم و انتظار شما 
ظاهر شوم، اما تنها نتوانستن بود نه نخواستن!اما اکنون که بعد از 
مداوای آسیب دیدگی به آمادگی کامل رسیده و بیش از چهار هفته 
به طور مداوم در تمرینات گروهی شرکت می کردم.به لطف رفتار 
غیر حرفه ای و غیر اخالقی مسئوالن باشگاه امکان همراهی تیم را 

در ادامه راه ندارم!امیدوارم مسئوالن باشگاه فوالد به صورت کامال 
شــفاف و دقیق تمامی اتفاقات این موضوع را برای هواداران این 
باشگاه مردمی که دانستن حقیقت حداقل حق شان است، توضیح 
دهند که در غیر این صورت با توجه به اینکه همیشه بر این اعتقاد 
بوده ام که صداقت بهترین و درست ترین راه است، به صورت دقیق 
و صریح اتفاقات را برای مردم خوزستان و هواداران باشگاه فوالد 
توضیح می دهم که بدانند این فوالد با فوالدی که زمانی هر بازیکنی 

آرزوی پوشیدن پیراهنش را داشت، بسیار فاصله دارد!«

توضیح سروش رفیعی درمورد وضعیت 
عجیبش در فوالد

 »نود« کوتاه می آید
 یا شبکه سه

  اختالفات 
برنامه 20 ساله را تعطیل کرد؛

سمیه مصور
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کمی آرام تر آقای استاندار!
پیشنهاد سردبیر:

اســتاندار یزد با خبرنگاران جلســه گذاشــته و در 
نشست خبری، تمام کاسه کوزه ها را بر سر اصفهان 
و مسئوالن آن شکسته است. استاندار اصفهان هم 
در این آخریــن روزهای حضورش در ســاختمان 
اســتانداری اصفهان و پیش از ترک پست به خاطر 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های 
دولتی، مشغول گشــت و گذار و سفرهای خارجی 
است. از فرانسه که آمد، راهی عراق شد. گفته شد به 
کربال رفته تا وضعیت زائران ایرانی و خدمت رسانی 
به آنها را بررسی کند! در شــهر کربال در میان زوار 
ایرانی، چند کالمی هم حرف زده است. حاال اینکه 
آیا استاندار در این شرایط سخت که استان اصفهان 
به آن دچار اســت، وظیفه ای واجب تر از سرزدن به 
زائران ندارد آن هم در حالی که بحمدهلل لشــکری 
از خدم و حشــم ایرانی و عراقــی در صف خدمت 
رسانی به زوار آقا اباعبدا...الحســین)ع( در مرزها و 
آن سوی مرزها مستقرهســتند، سوالی است که از 
آن می گذریم؛ اما اینکه استاندار یزد به خودش اجازه 
می دهد در نشست خبری این چنین حق به جانب و 
یکطرفه و در دفاع از استان خود و خط انتقالی آب به 
یزد که به لطف بذل و بخشش های رؤسای جمهور 
قبلی حاصل شــده است، ســخن بگوید و اینجا در 
اصفهان رسانه ها نباید و حق ندارند درباره وضعیت 
بحرانی آب  و خشکسالی زاینده رود بنویسند و اداره 
ارشاد هم چپ و راست نامه می زند که درباره فالن 
تجمع یا بهمان کمپین به راه افتاده خبر ننویسید و به 
اختالف میان استان ها دامن نزنید، موضوعاتی است 

که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. 

صدالبتــه کــه »آب« در مقاطعــی بــه موضوعی 
بحرانی و حتی امنیتی تبدیل شــد و کار به موضع 
گیری مسئوالن اســتانی علیه یکدیگر کشیده شد. 
چهارمحالی هــا، یزدی ها و خوزســتانی ها و البته 
اصفهانی ها هرکدام به نحوی در این مسئله سهیم 
بوده اند. یزدی ها کمتر موضع گرفته بودند تا وقتی 
داستان شکســتن پیاپی خط لوله انتقال آب به این 
اســتان پیش آمد و صدای مردم و مســئوالن شهر 
همسایه هم درآمد. هیچ کس موافق ترکاندن لوله آب 
نیست که به قول »فوالدگر« نماینده استان، این راه 
حل مشکل نیست اما به قول نماینده دیگر استان مان 
)کامران( حقابه، حق الناس اســت و حکومت نمی 

تواند آن را بفروشد. کامران می گوید »حقابه از زمان 
صفویه، قاجار و رژیم ستم شاهی بوده و شیخ بهایی 
آن را به درستی به گونه ای تقسیم کرده که دعوایی 

بر سر آن نباشد.«
اما هست. دعوا هست. هرکسی هم خود را به حق می 
داند. نمایندگان استان اصفهان تهدید کرده بودند 
اگر دولت برای حل مشــکالت آبی اصفهان فکری 
نکند، دســته جمعی اســتعفا می دهند که ندادند. 
نمایندگان خوزســتان پنج سال قبل در اعتراض به 
میزان اعتبار پیش بینی شــده بــرای انتقال آب در 
خوزستان دسته جمعی استعفا دادند. نمایشی بود 
ولی خب حداقل »نمایشی« استعفادادند تا توجهات 
به سمت موضوعی که به آن اعتراض داشتند، جلب 

شود. 
دوسال قبل هم نمایندگان خوزستان و چهارمحال 
وبختیاری بــه روحانی در خصــوص انتقال آب به 
زاینده رود نامه نوشتند. روزی که روحانی به مجلس 
رفته بود، نمایندگان این دو اســتان بــا حضور در 
مقابل تریبون، مانع سخنرانی رییس جمهور شدند 
که پس از وقفه چند دقیقه ای در این ســخنرانی، 
علی الریجانی رییس مجلــس با دخالت در موضوع 
و درخواســت از نمایندگان برای ترک محل، به این 
تجمع اعتراضی پایان داد. نمایــش نمایندگان دو 
استان در حالی اجرا شــد که خبری از نمایندگان 

اصفهان نبود. 
در نامه نمایندگان این دو اســتان به رییس جمهور 
آمده بود: »انتقال آب عالوه بر این که غیر کارشناسی 
و غیر منطقی است ، خیانت بزرگی به مردم مظلوم 
دو استان خوزستان و چهار محال بختیاری است و 
چالش های زیست محیطی و نابودی این استان ها 
را در بر خواهد داشــت«.  نمایندگان خوزســتان و 
چهارمحــال همچنین قید »محرمانــه« بودن این 
مصوبه را هم ظلم هیئت دولت به مردم این دو استان 

دانسته بودند. 
در ادامه این نامه همچنین خطــاب به »روحانی« 
اشاره شده بودکه »با توجه به جلســه 12 آبان ماه 
هیئت وزیران مقرر شد که وزارت نیرو پس از ارزیابی 
اعتبار مورد نظر و تامین آن توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور با اولویت نســبت به تکمیل و اجرای 
طرح تونل ســوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد 
به حوزه زاینده رود اقدام نمایند و از حیث مساعدت 
و همکاری جدی بانک مرکزی بــا نظارت دقیق بر 
اعطای تسهیالت بانکی به طرح های جدید و استان 

اصفهان پرداخت تسهیالت را منوط به تامین سهمیه  
آب طرح ها توســط وزارت نیرو و تمام مصوبات این 
جلســه در طبقه بندی اطالعات به عنوان محرمانه 

لحاظ شده است.«
چندماه قبل تر در بهمن ماه ســال 94  »معصومه 
ابتکار« با انتشــار جمالتی از مصاحبه وزیر نیرو از 
توقف طرح 12 ساله خط انتقال آب از تونل بهشت آباد 
برای حل بحران آب اصفهــان خبر داده بود. آن هم 
در حالی که در سفر سال 95 هیئت دولت به کرمان، 
پروژه انتقال آب از بهشــت آباد برای استان کرمان 
کلنگ زنی شد! در سفر آن سال روحانی به کرمان، 
طرحی افتتاح شــد که با اجــرای آن طوالنی ترین 
خط انتقال آب کشــور رقم می خورد. پروژه ای که 
منتقدان درباره آن می گفتند به نظر می رسد هم از 
تونل در آن استفاده خواهد شد و هم قرار است آب از 
بهشت آباد کیلومترها مسیر را طی کند تا به کرمان 
برسد، یعنی آب از بهشت آباد اصفهان را دور می زند و 
به کرمان می رود! در اصل انجام چنین پروژه ای پس 
از ســال ها مطالعه و تحقیقات ایرادی نبود؛ اما نکته 
اصلی تناقضی بود که جالب توجه به نظر می رسید. 
آن هم اینکه چرا گفتند انتقال آب از بهشــت آباد به 
اصفهان دارای خطرات زیست محیطی است آن هم 

با بیش از 15 سال مطالعه و کار تحقیقاتی؛ اما برای 
انتقال آب از همین منطقه به کرمان مشکلی ایجاد 
نمی شد و نمی شود؟! و هیچ کس هم اعتراض نکرد 
و تهدید به اســتعفا نکرد و حرف از خطرات زیست 

محیطی و ... نزد؟!
حاال بماند که در بهمن  ماه سال 93 حسن روحانی با 
حضور در میدان نقش جهان خطاب به مردم اصفهان 
گفت: »زاینــده رود مظهر تمدن فقــط اصفهانی ها 
نیست و از آِن سراسر ملت ایران است؛ در این راستا 
به وزارت نیرو و اســتاندار اصفهان دستور می دهم 
اگر آب زاینده رود به اندازه کافی هم نباشــد، نباید 

خشک شود.« 
زاینده رود اما خشــک شد و وزیر ســابق نیرو هم 
ســال 94 با صراحت گفت: »بهشت آباد مطلقا اجرا 
نمی شود. تمام شد«. با تصمیمات جدیدی که وزیر 
وقت نیرو گرفتــه بود، کارشناســان معتقد بودند، 
مقصد اصلی بهشــت آباد یزد و کرمان خواهد بود و 
با شیوه جدید این طرح برای اصفهان اهمیت باالیی 
نخواهد داشت. »محمد کوشافر« عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست  گفت: »پیش از 
این تصمیمات، قرار بود یک میلیارد و 100 میلیون 
متر مکعب آب از طریق تونل بهشت آباد به زاینده رود 

منتقل شود که به 580 میلیون متر مکعب کاهش 
یافت. براساس تصمیمات جدید، از 580 میلیون متر 
مکعب آب انتقالی از طرح بهشت آباد 180 میلیون 
مترمکعب به کرمان، 250 میلیون مترمکعب به یزد و 
152 میلیون متر مکعب به اصفهان انتقال می یابد.«

ما مسلمانیم . مسلمان شیعه و پیرو مکتبی که در آن 
حضرت ام االئمه فاطمه زهــرا)س( به فرزندش می 
فرماید : »اول همسایه، بعد خودت.« ما پیروان آیین 
پیامبر عظیم الشأنی هستیم که حقوق همسایه در 
سیره و سخن شان جایگاهی واال و ویژه داشت. معلوم 
است که درد همسایه، درد ما هم هست. می دانیم که 
در ماجرای آب، همواره عده ای به دنبال ماجراجویی 
بوده و شایعه ســازی کرده اند؛اما وقتی استانداران 
 سه استان یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگاران 20:30 با صراحت اعالم می 
کنند این سه استان هیچ اختالف و مشکلی با یکدیگر 
بر ســر آب ندارند و آماده همراهی و همکاری برای 
گذر از بحران هستند و از ســوی دیگر  چندروز بعد 
در جریان بازدید نمایندگان استان اصفهان از محل 
برداشــت های بی رویه در باالدست در چهارمحال، 
حتی اجازه ورود به مســئوالن اســتان اصفهان را 
نمی دهند و ماموران حاضــر در محل هم تنها نقش 
نظاره گر را ایفا می کنند، نمی توانیم موضوع را هضم 
کنیم! یا وقتی استاندار یزد در نشست خبری خود، 
مسئوالن استان اصفهان را مسئول تعرضات به خط 
لوله انتقال آب می داند و معتقد است در این زمینه 
مسئوالن اصفهان کم کاری کرده اند یا درباره حقابه 
می گوید: »تا زماني که اســتاندار یزد هستم، اجازه 
نمي دهم حتي یک لیتر از آب خط انتقالي اســتان 
یزد به نقطه دیگري واگذار شــود و اصال هیچ یک از 
استانداران استان هاي یزد، اصفهان و چهارمحال و 
بختیاري یا معاونان آنها هیچ اختیاري در زمینه کسر 
یا اضافه کردن سهمیه آب انتقالي ندارند.«، از کدام 
 همراهی و همکاری باید حرف بزنیم و آیا رواســت

 که مردم و رســانه هــا را عامل ایجــاد اختالف و 
 تنش بدانیم وقتی مســئولی اینگونه جبهه گیری 

می کند؟!
کشاورزان اصفهانی سال 93 شکایتی را در موضوع 
انتقال آب زاینده رود به یزد مطرح کرده و خواهان 
قطع این انتقال شدند. وقتی خبرنگاری در نشست 
خبری در این باره از اســتاندار یزد سوال پرسیده، 
آقای استاندار جواب داده :» با این شکایت قرار شد 

انتقال آب از اصفهان به یزد منتفي شود؛ اما مسئوالن 
یزدي تالش کردند تا این حکم به مرحله اجرا نرسد 

که نرسید!«
سکوت مسئوالن استان ما نه تنها چیزی را حل نکرده 
بلکه گویا بر صراحت و جسارت مسئوالن سایر استان 
های همجوار افزوده تا بــه همین راحتی ما را متهم 
کرده و از حق و حقوق استان خود دفاع کنند که البته 
 این دومی در نوع خود اقدام قابل تحســینی است. 
) دفاع از حق و حقوق مردم اســتانی که متولی آن 
است( اینکه استاندار یزد نوید داده قرار است عالوه 
بر زاینده رود از خلیج فارس و کهگیلویه و بویراحمد 
هم آب به یزد انتقال بدهند، برای مردم اســتانش 
حتما خبر خوشی اســت و آنها حتما آرزو می کنند 
مسئوالن کهگیلویه و بویر احمد هم مثل مسئوالن 
 اصفهانی ، در این باره سیاســت تساهل و تسامح را 
درپیش بگیرند و اجازه بدهند آب به راحتی به یزد 

برود. 

ما درباره »اصفهان« حرف می زنیم. درباره استانی 
که نیازی به یادآوری گذشته پرافتخار و غرورانگیزش 
نداریم.نیازی نیست اشاره کنیم به نقش پررنگی که 
در انقالب و پیروزی آن داشت، به همه آن سال هایی 
که زیر باران آتش و خون و خاکستر بودیم و اصفهان 
»معین« همه استان ها بود و بیشترین شهید را هم 
تقدیم کرد. از استانی حرف می زنیم که در تمام این 
سال ها مدیرانش به عنوان مدیرانی توانمند و کاربلد 
در سطوح عالی نظامی و انتظامی و امنیتی و لشکری 
و کشوری به کار گرفته شده اند چون اصفهانی ها »از 
خودگذشــتن« و »ایثارگری« و »مواجهه با سخت 
ترین شرایط« را خوب بلدند و مدیرانی »عملیاتی« 
و »جهــادی« و »اجرایی« هســتند  و مردمانی که 
این روزها نه آب دارند و نــه دل خوش؛ اما راضی به 
ناخوش بودن همسایه هم نیستند؛ همسایه ای که 
 جوری درباره حق مردم استان خودش حرف می زند 
که انگار مردم شــهر همسایه از کشــور و یا سیاره 
غریبه ای هســتند و انگار نه انگار این همه شــهید 
دادیم و روزهای ســخت پشت ســر گذاشتیم که 
یاد بگیریم »کنار هم« و »باهم« باشــیم و یادمان 
نرود »وحــدت کلمــه« دغدغه حضــرت روح ا... 
بود و مســئوالن قرار بــود »خادم مردم« باشــند 
نه عامل برهــم زدن »وحدت« و اختــالف افکنی 
 و نمک گذاشــتن  روی درد و زخم کشــاورزان ...

 آقای استاندار کمی آهسته تر! 

کمی آرام تر آقای استاندار!
به بهانه تازه ترین موضع گیری های استاندار یزد علیه اصفهان؛ 

ابالغ وقت رسیدگی
8/32 شــماره: 1626/97 حل12 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:15 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/09/07 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهرداد اصغری ، نام پدر: 
مرتضی ، با وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
شــمالی کوچه فرهنگ ، وکیل: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشــکی غدیر ط3 واحد3، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدجواد 
کیوری ، نام پدر: قربانعلی ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شــهود به وی از طریق نشــر 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: 274213 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/33 کالسه پرونده:1818/96 ،شماره دادنامه:1310-97/5/30 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حمید هاشمیان نشانی: خمینی شهر خ امام 
جنوبی پشت آتش نشانی پ12 ؛ خوانده: مهدی فرهانی دهاقانی نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای حمید هاشمیان به طرفیت آقایان 1-مهدی فرهانی دهاقانی به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 812127/17 مورخ 
96/7/25 عهده بانک ملت شعبه خام شاهین شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/5/27 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/5/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 274185 محمدرضا توازیانی  قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )360 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

8/34 شــماره: 2484/96 حل2 مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی: میالد 
مهری ، نام پدر: محمدحسین ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: علیمحمد هادیزاده ، نام پدر: عباس ، نشانی: خمینی شهر منظریه 
مجتمع مسکونی مروارید بلوک25 واحد2، محکوم به:به موجب رای شماره 2076 تاریخ 
97/05/22 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 28/800/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/410/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم 

عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره2 ماده 306 رعایت گردد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 
 274192 محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر )215 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/35 شــماره: 2743/96 حل4 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-مجید 
درویش پور 2-حســین دورستکار 3-محمد وطنخواه ، نشــانی: 1 و2 -مجهول المکان 
3-خمینی شهر هفتصددستگاه چهارراه بسیج روبروی آشــپزخانه شمشاد ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: شهاب حاج هاشمی با وکالت آقای علیرضا هاشمیان ، نام 
پدر: علی ، نشانی: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی 
غدیر ط3 واحد3 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 801 تاریخ 97/04/11 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
اســت به: پرداخت تضامنی مبلــغ 31/500/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
1/636/750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان پرداخت نیم عشــر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 274210 مجتبی پیرپورعلی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )224 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/36 شــماره: 971009 اجرا - تاریخ:1397/07/28 اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه 971009 له خانم گلی جان عالئی علیه 
محمدرضا، عصمت، عفت ، احمدرضــا، فاطمه و نصرت همگی طاهــری ورثه مرحوم 
شکراله طاهری به خواسته مطالبه 12  عدد سکه تمام بهار آزادی مقدار 20 مثقال طالی 
ساخته شده و مبلغ 50/050/000 ریال وجه نقد و نیم عشر دولتی که در روز مزایده سکه و 
طال  استعالم گرفته شده و وجه نقد و نیم عشر محاسبه می گردد در نظر دارد مقدار 4/6 از 
چهار قفیز و یک نی و نیم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 115/225 که بصورت یک باب 
منزل مســکونی دو طبقه و دو باب مغازه که یکی بصورت نانوایی و دیگری فاقد استفاده 
مفید می باشد اسکلت ســاختمان بصورت دیوار باربرکف موزائیک دیوارها گچ کاری و 
ملک فوق دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشــد را به اندازه طلب از طریق مزایده به 
فروش رساند که کارشناس رسمی دادگستری میزان مالکیت مرحوم شکراله طاهری را 
3/600/000/000 ریال ارزیابی نموده لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1397/08/27 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی: خمینی شهرـ  خیابان 17 
شهریور کوچه شهید مشتاقیـ  کوچه طالقانی جنب نانوایی طاهری مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می 
بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی 
در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 273394  اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شهر )372 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/37 شماره نامه: 9710113633200692 ، شماره پرونده: 9709983633200804 ، 
شماره بایگانی شعبه:970817، تاریخ تنظیم:1397/07/16 نظر به اینکه آقایان قدرت اله 
ملک زاده و علیرضا ملک زاده و حمید ملک زاده و خانــم ها اختر ملک زاده و زهره ملک 
زاده و مریم ملک زاده همگی فرزندان عزت اله خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده اند و خواهان آن آقایان غالمرضا و محمدتقی وطنخواه فرزندان حسن و 
پوران چوبداران فرزند کاظم و مهین مختاری فرزند عباس همگی با وکالت آقای مرتضی 
 بهارلو به خواسته ابطال سند رســمی و الزام به تنظیم سند رسمی که در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 ساعت 12:00 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 غیابــًا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه 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 شود. م الف: 273967 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/38 شماره: 213/97 حل8 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-فرهاد کاویان 
2-زهرا خدری ، نام پدر: 1-اله یار 2-بیگ محمد ، نشــانی: 1- خمینی شــهر خ شمس 
2-مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: غالمعباس جهانبازی ، 
نشانی: اصفهانـ  خ احمد آبادـ  خ قهرمانـ  ک شــمس2ـ  ک ش خوانساریـ  مجتمع 
مهرگان واحد7 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 541 تاریخ 97/02/12 و 97/04/31 
حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: انتقال اتومبیل وانت نیسان یخچال دار 997 د 43 ایران 13 در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی در حق محکوم له رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت 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: 267239 قاضی شعبه هشتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/40 شــماره: 971264 اجرا – تاریخ:1397/07/22 اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 971264 له خانم مهری صفاری علیه محمدعلی 
، علی، اقدس ، نادعلی و محترم همگی کریمیان به خواســته دستور فروش در نظر دارد 
ملکی به پالک ثبتی 85/1195 که بصورت یک باب منزل مســکونی قدیمی کلنگی به 
مساحت عرصه 391/61 مترمربع و اعیانی 271 مترمربع می باشد خانه مذکور در شمال 
آن دارای سه اتاق خواب و یک انباری با دیوار خشتی و طاق چشمه و تیرچوبی در قسمت 
غرب ســه اتاق خواب با دیوار آجری و ســقف تیرآهن و آجر و در قسمت شرق یک اتاق 
قدیمی با سقف تیرچوبی و دیوار خشتی و حمام قدیمی می باشد و ضمنًا ملک فوق دارای 
عقب نشینی نیز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش دانگ ملک فوق را 
3/000/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ سه شنبه 1397/08/22 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشانی: خمینی شــهرـ  خیابان 17 شهریور کوچه شــهید مختاری )27( کوچه شهید 
غفاری بن بست کریمیان کدپســتی 8416648987 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 

های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی 
در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف: 273216  اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شهر )353 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/39 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهســتانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:15 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/09/19 مشخصات 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رسول نوروز تولی ، نام پدر: عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر خ 
شریعتی شمالی ک108 پشت دبیرستان شهدا  ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
احمد قاسمی ، نام پدر: علی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به 
انضمام خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی 
عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 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: 
 274249  رئیس شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)196 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

8/41 شماره ابالغنامه:9710103620206847  شماره پرونده: 9709983620200291 
شــماره بایگانی شــعبه:970301 تاریخ تنظیم: 1397/06/21 در خصوص تجدیدنظر 
خواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان آران و بیــدگل بطرفیت خواندگان 
عزت اهلل بقالزاده نسبت به دادنامه شــماره 9709973620200645 مورخ 1397/5/1 
صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آران و بیدگل واقــع در آران و 
بیدگل که به شــماره تجدیدنظرخواهــی 9710543620200259 مورخ 1397/5/15 
ثبت شده اســت به علت مجهول المکان بودن آقای عزت اهلل بقالزاده و بنا به درخواست 
تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا آقای 
عزت اهلل بقالزاده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود نســخه دوم تجدیدنظرخواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی 
دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمائید. م الف:273362 دفتر 
 شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل)162 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/50 شــماره:1397/04/527707-1397/7/28 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین  
مزروعی محصور و مشجر تقریبًا دو رجلی معروف جوی سنبله پالک شماره 629 فرعی 
از 212  اصلی واقع در دشــت بزرگ طرق  جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی  به نام آقای محمد ارشادی فر فرزند شعبان در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
1397/09/08  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف:274946   اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )138 کلمه، 1 کادر(

سمیه پارسادوست
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  دخترک لبه دامن را روی مچ الغر پایش می اندازد. نمی خواهد 
بابا اثر حلقه های اسارت را ببیند. دارند به خانه برمی گردند اما 
دخترک خانه را آنقدر دور و خودش را آنقدر خســته و ناتوان 

می بیند که رسیدن به آن برایش ناممکن می نماید.
فرات، نزدیک اســت؛ اما حاال دیگر حتی آب هم نمی خواهد. 
پریشان است. شــاید اگر او و دیگر بچه ها آب نخواسته بودند، 
حاال عمو عباس )ع( اینجا بود و برایش پناه می شد. به خودش 
می گوید: چه خیال باطلی... حتی اگر آب نخواسته بود، باز هم 
عمو عباس نبود. مثل برادرانش...دوست دارد با پدر حرف بزند. 
می ترسد اشکش سرازیر شود. این عمه جان زینب )س( است 
که زبان به شــکوه و درد دل با حسین مظلوم گشوده است. از 
بالها و گستاخی های یزید ملعون می گوید، از تحقیرهای این 
چهل روز می نالد، از اینکه آنها اهل بیت پیامبر )ص( بودند؛ اما 
به عنوان خارجی به مردم معرفی شدند و این چقدر درد دارد 
برای زینت پــدر، زینب )س( که نامش را خــود پیامبر )ص( 
انتخاب کرده بود.بقیه افــراد کاروان هرکدام به نوعی تجدید 
خاطره می کنند. رباب گوشه ای سر در گریبان است، با چشم 

دشت را می کاود. گویا انتظار دارد علی اصغرش را بیابد. همه 
مادران پیکر مطهر فرزندان شــان را می کاوند جز زینب )س( 
که از حسین )ع( جدا نمی شــود و با اینکه دو پسرش عون و 
محمد را در واقعه عاشورا از دست داده، سراغ شان را نمی گیرد، 
گویی آنها را به برادرش هدیه داده است.دخترک همه را از نظر 
می گذراند و یاد خواهر کوچکش رقیه خاتون )س( ســه ساله 
می افتد؛ رقیه ای که او را در خرابه شــام جا گذاشتند. به رقیه 
)س( حسودی اش می شود، شاید اگر او به جای رقیه سر پدر 
را در آغوش گرفته بود، حاال رقیه اینجا بود و او در خرابه شام.

خاطرات این چهل روز را مرور می کند که دســتی به مهربانی 
بر شانه اش می خورد. سکینه )س( است: بلند شو جان خواهر. 

باید به سمت مدینه حرکت کنیم.

بی هدف تلویزیون را روشن می کنم. مجری تلویزیون می گوید: 
»الیوم کیومک یا اباعبدا...«. پس از آن صفحه تلویزیون کویر 
میان کربال و نجف را نشــان می دهد. جمعیــت میلیونی که 
خسته و خاک آلود اما پرشور و شــوق خود را مانند اهل حرم 
و بازماندگان کربال درآورده اند تا در اندوه اهل بیت)ع( سهیم 
باشند و حال آنها را ولو اندکی درک کنند. چند روز سفر، بدون 
هیچ توشــه و خوراکی و با پای پیاده در حالی که بار اندک با 
خود حمل می کنند. مگر می شود؟این رســم شیعیان عراق 
است که ایرانی ها در چند سال اخیر به آن عالقه نشان داده اند. 
ایرانیان؟ مردی با موهای بور و پیشانی بند »یا حسین« توی 
قاب تلویزیون ظاهر می شود. او حرف می زند و گزارشگر ترجمه 
می کند. می گوید این زائر از پاریس آمده است تا در پیاده روی 
اربعین شرکت کند. گزارشــگر می پرسد چه هدفی داشتید؟ 
مرد چیزی می گوید و گزارشگر ترجمه می کند: برای شناخت 

و ایمان و یقین.

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
ال یوم کیومک یا اباعبدا...

 عرفان سجادی

با نزدیک شــدن به ایام اربعین حســینی،  برخی نکات 
مهم عاشــورایی را از زبان آیــت ا... عبداله جوادی آملی 

مرور می کنیم:
چرا سفارش کرده اند هر روز زیارت عاشورا بخوانیم؟راز 
این که سفارش کرده اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و 
نسبت به اهل بیت)ع( تولی داشته و بر آنان صلوات و درود 
بفرستید و از دشمنان شان تبری بجویید، برای آن است 
که طرز فکر معاندان ایشان منفور شود، وگرنه هم اکنون 
سخن از معاویه و یزید نیســت تا آنها را لعنت کنیم. نام 
و یاد آنها رخت  بربســته و قبرشــان نیز زباله دانی بیش 
نیست، االن سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان عصر است. 
راز اشک و عزاداری برای امام حسین)ع( چیست؟اکنون 
نیز، هم راه ساالر شهیدان زنده است و هم  مرام و مسلک 

اموی و مروانی و عباسی وجود دارد. اینکه سفارش فراوان 
به اشــک ریختن و عزاداری کرده اند برای آن است که 
اشک بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد، خوی 
حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا 
می  گرداند. چون اشک، رنگ کسی را می گیرد که برای 
او ریخته می شــود و همین رنگ را به صاحب اشک نیز 
می  دهد.از این رو انسان حسینی  منش، نه ستم می  کند 
و نه ســتم می  پذیرد. اینکه عده  ای به فکر ظلم کردن یا 
ظلم  پذیری هستند برای آن است که خوی حسینی در 
آنها نیست وگرنه شیعه خاص حسین بن علی)ع( نه ظلم 
می کند و نه ظلم می  پذیرد.آن کسی که ظلم پذیر است 
اموی مسلک است چنان که ظالم هم اموی صفت است، 

هر چند که زمزمه »یا حسین« بر لب داشته باشد.

أنا قتیل العبرة« به چه معناست؟
حضرت سیدالشــهدا )ع( فرمودند: »أنــا قتیل العبرة« 
یعنی من که به هدف احیای حق و امحای باطل کشــته 
شدم، باید عبرات داشته باشــم؛ به طوری که چشمان 
عالقه  مندان به ساالر شهیدان پر از اشک شود و آن اشک، 
فراوان از شبکه چشم خارج گردد و به صورت انسان عبور 
کند تا عبرات بشود.این سنت حسنه، آثار فراوانی دارد، از 
جمله این که محبت اهل بیت )ع( در قلب شیعیان حضور 
پیدا می  کند؛ آنگاه دوست امامان معصوم)ع( هرگز فکر 
و راه و روش آنان را رها نمی  کند؛ زیــرا رهبری جوارح 
)اعضا( به دست دل اســت و زمامداری قلب را محبت به 
عهده می  گیرد و دل دوستان حسین بن  علی )ع( جوارح 

را به صوب صراط مستقیم رهنمود می کند.

معنای »أنا قتیل العبرة« چیست؟

 هدیه رهبر انقالب به 120 نفر از جوانان
 زائر اولی استان هرمزگان

120 نفر از جوانان زائر اولی اســتان هرمزگان عصر روز یکشــنبه)29 
مهرماه( برای شــرکت در مراسم اربعین حســینی عازم کربالی معلی 
شدند. مدیر کاروان زیارتی احســان الحسین )ع( هرمزگان گفت: هزینه 
این سفر زیارتی را رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان هرمزگان هدیه 
داده اند.حبیب بهادری افزود: این جوانان از بخش های جغین، احمدی، 
فین، رویدر و گافر بشاگرد انتخاب شــدند.مدیرکاروان زیارتی احسان 
الحسین )ع( با اشاره به اینکه این کاروان زیارتی هفتم آبان به کشور باز 
می گردد، خاطرنشان کرد: بیعت با آرمان های امام راحل و شهدا از اهداف 
این سفر معنوی اســت.وی با بیان اینکه زائران از دوم آبان در پیاده روی 
مســیر نجف تا کربال شــرکت می کنند، تصریح کرد: هر یک از زائران 
هرمزگانی با شــرکت در طرح نایب الشــهید، نایب الزیاره همه شهدای 
هرمزگان در این سفر معنوی هستند.همچنین مسئول نمایندگی بعثه 
مقام معظم رهبری در هرمزگان گفت: با هماهنگی گروه حشد الشعبی 
عراق امسال مردم این کشور 300 هزار زائر کشورمان را در منازل خود در 

مسیر پیاده روی اسکان می دهند.
حجت االســالم غالمرضا حاجبی از زائران ایرانی خواســت تا نسبت به 
خدمت خالصانه مردم عراق در مراســم اربعین حســینی با آنان رفتار 

کریمانه داشته باشند.

 تخفیف مکالمه تلفنی و اینترنت رایگان
 برای زائران ایرانی اربعین

وزارت ارتباطات عراق اعالم کرد به مناسبت اربعین حسینی از 1۸ اکتبر الی 1 
نوامبر )2۶ مهر تا 10 آبان( هزینه مکالمه تلفنی از عراق به ایران به نصف کاهش 

یافته و استفاده از اینترنت نیز رایگان خواهد بود.
بنا بر این گزارش، 1۵ شــماره تلفن نیز جهت ارتباط رایگان در اختیار زائران 

قرار دارد.
در همین حال مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران نیز از کاهش هزینه تماس 
تلفن ثابت با کشور عراق در ایام اربعین حسینی خبر داده و گفته است در ایام 
اربعین حسینی، هزینه هر دقیقه تماس از تلفن ثابت در ایران با تلفن ثابت در 
کشور عراق با 10 درصد تخفیف از ۷00 تومان به ۶30 تومان کاهش می یابد.

همچنین تماس از طریق تلفن ثابت در ایران با تلفن همراه در کشــور عراق 
که دقیقه ای 900 تومان بود، در ایام اربعین حســینی با 10 درصد تخفیف، 

دقیقه ای ۸10 تومان محاسبه می شود.پیاده روی 
اربعین آغاز شده و درحال حاضر ده ها هزار 

زائر از عراق و سایر کشورهای شیعی 
برای حضور در مراســم ســوگواری 

امام حســین )ع( به مناســبت چهلمین 
روز شــهادت ایشــان، درحال حرکت به سمت 

شهرهای نجف و کربال هستند.

آمادگی سپاه برای فراهم کردن زیرساخت 
موکب های خدمت رسان

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: ســپاه این آمادگی را دارد که برای 
موکب های خدمات رسان سیلو ایجاد کند. سردار سالمی در جلسه ستاد 
اربعین در پایانه مرزی مهران، اظهار کرد: خوشبختانه روند تردد زوار در 
پایانه مرزی مهران به خوبی برقرار است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد و همکاری و همدلی همه مسئوالن برای تسهیل در تردد زوار 

ستودنی است.
وی با اشاره به این که کنگره بزرگ اربعین طی چند سال گذشته روند رو 
به رشدی داشته است، گفت: در بحث مســائل امنیتی همه چیز در مرز 
مهران تحت کنترل است و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما باید 
یک طرح جامع برای اربعین در بخش های مختلف جهت خدمات رسانی 
به زوار اربعین در ایــن منطقه اجرا و نقاط قوت و ضعف مرز شناســایی 
شود و برای سال های بعد مسئوالن از تجربیات سال های گذشته جهت 
خدمات رسانی بهتر و تسهیل در تردد اســتفاده کنند.سالمی با اشاره به 
طوفان مهران و وارد شدن خسارت به موکب های پایانه مرزی، یادآور شد: 
ســپاه این آمادگی را دارد که برای موکب های خدمات رسان سیلو ایجاد 
کند.وی افزود: مسئوالن زمینه خدمات رســانی بیشتر به مردم در پایانه 
مرزی و موکب ها را فراهم کنند و در این زمینه سپاه هم همکاری و کمک 

خواهد کرد.

اخبار کوتاه

عکس روز

 راهپیمایی عظیم
 اربعین حسینی از مسیر 

خضر به سماوه
زائران اربعین حســینی 
پس از آغاز پیاده روی از 
شــهر های جنوب عراق 
از منطقه خضــر به طرف 
سماوه به سمت کربال ادامه 

حرکت می دهند.
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