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 سرمایه هایی که »سیگار« شدند
 جوالن ارزی چند ملیتی هادر بازار دخانیات ایران ؛

7

 نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه وزارت نیرو یک میلیون و  ۵۹۲ هزار مترمکعب از حقابه را خورده است،خواستار شد؛

وزارت اطالعات توضیح دهد چرا با وزیر نیرو برخورد نمي کند

 تصفیه پساب تحویلی به کشاورزان اصفهانی
 در حد استاندارد نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

3

5

 کشف بیش از ۱/5 تن تریاک در عملیات مرصاد ۱۳ 
پلیس

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

7

باال رفتن سن یکی از اصلی ترین علل ناباروری

در گفت وگوی »زاینده رود« با رییس کلینیک ناباروری اصفهان علل 
شیوع نازایی در استان بررسی شد؛

 گالری سایان
تهران، غیر رسمی  

عکس های یوریک کریم مسیحی
4 الی 15 آبان

مهربون بودن؛
امروز می خواهیم بدون توقع 
 پخش کننده مهر و محبت باشیم
 و حس بزرگ بودن رو در ابعاد 

دیگه تجربه کنیم!

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری  خبر داد:

فعالیت ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در اصفهان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان در 
کارگروه مشترک و تخصصی ساماندهی مشاغل و میادین شهرداری های کشور با بیان اینکه  امروز 
در شهرهای بزرگ مشکالتی با صنوف و استقرار نیافتن آنها داریم، اظهار کرد: امروزه در کالن شهرها دیگر 
جایی برای زندگی توأم با آرامش وجود ندارد چرا که شــرایط زندگی مطلوب را برای مردم دشوار کرده اند.

محمد مجیری ابراز امیدواری کرد که با برگزاری کارگروه های مشترک و تخصصی ساماندهی مشاغل با انتقال 
تجربیات بتوانیم در جهت داشتن شهری قابل سکونت و مطلوب شهروندان گام برداریم...

صفحه  7
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علیرضا کریمیان

کابینه دومــی که روحانی پــس از انتخاب 
مجددش با آن شروع به کار کرد، خیلی زود 
شکاف هایی را از خود بروز داد. هر چند این 
حاشیه ها چندان به چشــم نیامد؛ اما حاال و 
در بحبوحه به هم ریختگی اقتصاد و انتقادات 
سیاســی آنچه ملموس تر شده شکاف میان 
بخشی از بدنه دولت اســت که البته نقشی 
مهم در به قدرت رســیدن روحانی داشتند؛ 
»واعظی« و »جهانگیری« دو ســر این خط 
افتراق هستند. از مدت ها پیش زمزمه هایی 
مبنی بر اختالفات درونی دولت به گوش می 
رسید تا اینکه سالروز ملی صادرات بهانه ای 
شد برای اینکه اسحاق جهانگیری حرف های 
نگفتــه اش را بزند و در عین حال مســئله 
 اختالفات موجود در بدنه دولت را به روشنی

 عیان سازد.
 گمانه زنی ها در مــاه های اخیر حکایــت  از  این 
امر داشــت که معاون اول رییــس جمهور رفتنی 
است تا اینکه در گرامیداشت سالروز ملی صادرات 
این گمانه زنــی رنگ واقعیت گرفــت و به معنای 
واقعی کلمه قرعه به نام اســحاق جهانگیری افتاد 
تا با شکستن مهر ســکوت خود، از حسن روحانی 
عبور کند.هر چنــد اظهارات تند و شــوخ طبعانه 
جهانگیری روز بعد توســط واعظی به نوعی مزاح 
مطرح شــد؛ اما این مســئله مانع از موشکافی در 
میــان اختالفات بــه ظاهر جدی دولتــی ها نمی 
شــود. اعتراضات اخیر جهانگیری در واقع نمادی 
از جدایــی اصــالح طلبــان و کارگــزاران از بدنه 
دولت اســت؛ حاال بســیاری از صاحب نظران به 
ایــن نکته اذعان دارنــد که جهانگیــری و جریان 
کارگــزاران از رییس جمهور گالیــه دارند چرا که 
مدعی اند، اگر تالش ها و فداکاری های اســحاق 
جهانگیــری در انتخابــات 96 نبــود، روحانــی 
 هیچگاه نمی توانست ســکان دولت دوازدهم را به

 دست بگیرد.
 در واقع کناره گیــری معــاون اول از انتخابات را 
فرصتی طالیی برای روحانی مــی دانند، فرصتی 
که باعث شد او بار دیگر قبای ریاست جمهوری به 
تن کند، البته این گروه ها چندان هم از این رخداد 
ناراضی نیســتند، انتقادات جدی بدنــه جامعه به 
عملکردهای اقتصادی دولت این گروه ها را ناچار به 

جدایی از روحانی ساخته 
اســت تا شــاید شانس 
دوباره ای بــرای حضور 
در انتخابات آینده داشته 
باشند؛ اما آنچه خطرناک 
به نظر می رســد استفاده 
از تریبون های رســمی 
برای تسویه حساب های 

سیاسی اســت؛ مســئله ای که هر از چند گاهی از 
بخشی از بدنه دولت شنیده می شود. در این میان 
»واعظی« به عنــوان یکی از نزدیــک ترین یاران 
روحانی این روزها هدف اصلی هجمه های منتقدان 
و موافقــان دولت اســت! هم اصــالح طلبان و هم 
اصولگرایان از رفتار مداخله گرانه رییس دفتر رییس 
جمهور در امورد دولتــی گالیه دارند. چندی پیش 
نقش کلیدی واعظی در انتخاب وزاری پیشنهادی به 
مجلس مورد انتقاد جدی فعاالن ساسی هر دو جناح 
عنوان و این اقدام عمال تفویض بخشی از اختیارات 
رییس جمهور عنوان شد. ماجرا، اما فقط این نیست 
و شایعات درباره دولت و رییس دفتر رییس جمهوری 
همچنــان ادامــه دارد؛ اینکه محمــود واعظی در 
انتخاب های حســن روحانی دخالت می کند. این 

همــان چیزی اســت که 
واعظــی در واکنشــی 
نســبت بــه آن گفــت: 
»این حرف بی مبناســت. 
رییس جمهوری در همه 
زمینه ها تصمیم نهایی را 
شــخصا می گیرند. سوال 
اینجاست رییس جمهور 
چرا دفتــر دارد؟ دفتر ریاســت جمهوری برای این 
ایجاد شده است که مقدمات آنچه را رییس دولت در 

نظر دارد، فراهم کند«.
هر چند این مسئله از ســوی روحانی تکذیب شد؛ 
اما معموال در فضای سیاسی دولت روحانی همیشه 
شایعات رنگی از واقعیت دارند هر چند که تکذیب 

شوند. 
یار کشی جهانگیری و واعظی حتی منجر به ایجاد 
شکاف در بدن اصالح طلبان هم شده است در حالی 
که برخی از رسانه ها به شــدت تالش دارند روابط 
جهانگیری و واعظی را خوب و سازنده نشان دهند 
بخشی به عنوان حامیان جهانگیری عمال راه تخریب 
رییس دفتر روحانی را در پیش گرفته اند . دوئل یاران 
پیشین و رقبای امروز دولت اگر چه شایعه تغییرات 

بنیادین در دولــت را قوت بخشــیده؛ اما به همان 
میزان پیش بینی برای آینده این تغییرات را دشوار 
کرده است. گزینه های تغییر عالوه بر جهانگیری و 
واعظی روی »نوبخت« و حتــی »رحمانی فضلی« 
نیز تمرکز دارد. با کمرنگ شــدن نقش جهانگیری 
در کابینه بی شــک افرادی مانند رحمانی فضلی و 
نوبخت پســت های مهم تر و حساس تری خواهند 
یافت آنچه که در این میان بیــش از هر چیز قابل 
توجه است رفتن احتمالی رحمانی فضلی از وزارت 
کشــور پس از این همه مقاومت طی 3 سال اخیر و 
جانشــینی احتمالی او به جای نوبخت در سازمان 
برنامه و بودجه به عنوان یکی از دســتگاه های مهم 
و پرسر و صدای دولت است. این جابه جایی و سایر 
تغییرات چشمگیر دولت نشان از یک برنامه جدی 
و اهداف بزرگ دارد و نمی توان گفت که دولت تنها 
به دلیل افزایش انتقادات و نارضایتی ها نســبت به 
خود، درصــدد چنین تغییراتی اســت بلکه به نظر 
می رســد دولت روحانی درصدد زمینه سازی برای 
انتخابات 1400 آن هم با محوریت یکی از اعضای 
هیئت رییســه مجلس اســت، درواقع گویا شیخ 
 دیپلمات قصد دارد به نام مردم و به کام اصولگرایان 

گام بردارد.

»چین« هشدار داد:
 مانع از جدایی »تایوان« 

می شویم
وزارت دفــاع چین به کشــورهای فرامنطقه ای 
ازجمله آمریکا در خصوص به چالش کشــیدن 
خطوط قرمز پکن هشدار داد و اعالم کرد ارتش به 
هر قیمتی مانــع از جدایی تایوان از چین خواهد 

شد.
»وی فنــگ هه« وزیــر دفاع چین هشــدار داد 
که ارتش این کشــور خواهان پرداخت هرگونه 
هزینه ای برای خنثی کردن اقداماتی است که در 

راستای جدایی تایوان انجام می گیرد.
وی افــزود: مســئله تایوان به حــق حاکمیت و 
تمامیت ارضی چین و همچنین منافع کلیدی این 
کشور بســتگی دارد. در مسئله تایوان، به چالش 
کشــیدن خطوط قرمز چین بســیار خطرناک 
اســت و اگر کسی در راســتای جدایی تایوان از 
چین تالش کند؛ ارتش ما به هر قیمتی که باشد 

اقدامات الزم را اتخاذ خواهد کرد.
وزیر دفاع چین همچنین روابط نظامی با آمریکا 
را مهم و حساس ارزیابی کرد و درعین حال افزود: 
چین هرگز حتی به اندازه یک سانتیمتر از قلمرو 

خود را واگذار نمی کند.

آژانس های اطالعاتی آمریکا مدعی شدند:
شنود مکالمات تلفنی ترامپ 
توسط جاسوسان روسیه و چین

گزارشــات آژانس های اطالعاتی آمریکا حاکی 
از آن است که جاسوسان روســیه و چین اغلب 
اوقات مکالمات رییس جمهور آمریکا را شــنود 

می کرده اند.
»دونالد ترامــپ« رییس جمهــوری آمریکا در 
محل کاخ سفید به طور مرتب با دوستان قدیمی، 
شرکای تجاری و افراد معتمد خود از طریق تلفن 

»آیفون« گفت وگو می کند.
این شــیوه برقراری ارتباط از طریــق آیفون، به 
جاسوسان روسیه و چین امکان دسترسی آسان 
به ارتباطات تلفنــی و عالیق فردی ترامپ را می 

دهد.
در واقع گزارشــات آژانس های اطالعاتی آمریکا 
حاوی جزئیاتی است که نشان می دهد دستیاران 
ترامپ به طور مکرر به وی در مورد استفاده نکردن 
از آیفون شخصی خود و در عوض، استفاده از خط 

تلفن داخلی کاخ سفید هشدار داده اند.
به رغم این هشــدارها، رییس جمهــور آمریکا 
همچنــان از تلفن هــای همراه شــخصی خود 
استفاده می کند و ســایر مقامات کاخ سفید نیز 
تنها امیدوارند که رییس جمهور آمریکا پشــت 
تلفن از موضوعات محرمانه سخنی به زبان نیاورد.
بنا بر این گزارش، آژانس های اطالعاتی آمریکا 
شواهد و دالیلی در دست دارند که نشان دهنده 
استراق ســمع منظم تماس های تلفنی ترامپ 

توسط جاسوسان روسیه و  چین است.

در واکنش به قتل فجیع خاشقجی؛
سوئیس در روابط باعربستان 

بازنگری می کند
سوئیس در واکنش به قتل فجیع منتقد ریاض در 
کنسولگری سعودی در استانبول اعالم کرد که در 
روابط خود با عربستان بازنگری می کند.وزیر امور 
خارجه ســوئیس ضمن اعالم این خبر گفت که 
ظرف هفته جاری سفیر عربستان 3 بار به وزارت 

خارجه احضار شده است.
بر اســاس اعالم روزنامه بیلیــک، »اولی ماورر« 
وزیر دارایی سوئیس نیز ممکن است دیدار خود 
از عربستان ســعودی را که قرار است سال آینده 

انجام شود، لغو کند.

سرنوشت نامعلوم دوئل یاران رییس جمهور

سپاه، سهام»مخابرات« و 
»همراه اول« را واگذار کرد

روابــط عمومــی بنیاد تعــاون ســپاه در 
اطالعیه ای از واگذاری ســهام و خروج این 
مجموعه، از شــرکت توســعه اعتماد مبین 

خبر داد. 
روابــط عمومــی بنیاد تعــاون ســپاه در 
اطالعیه ای اعــالم کرد: در راســتای تدابیر 
ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی با واگذاری سهام 
خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین )مربوط 
به سهامداری شرکت های مخابرات ایران و 

همراه اول( خارج شد.

 فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد:
 قول مساعد پاکستان برای 
آزادی مرزبانان میرجاوه

سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان سفر 
یک روزه به پاکســتان در فــرودگاه نظامی 
»نورخان« گفت: بعد از اتفاقــی که در مرز 
میرجاوه افتاد، رایزنی های مختلفی از طریق 
وابسته نظامی و سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در پاکستان با مسئوالن نظامی و امنیتی این 
کشور داشــتیم؛ اما با حضور در پاکستان با 
مقامات این کشور نیز رودررو رایزنی و مذاکره 
کردیم.وی افزود: در جلسه ای که با مسئوالن 
و مقامات نظامی و امنیتی پاکســتان به ویژه 
فرمانده ارتش این کشور داشتیم نگرانی های 
خود را در مورد ناامنی هــای مرزی مطرح و 
درخصوص آزادی گروگان هــای ایرانی که 
در مرز میرجاوه ربوده شدند، با آنها صحبت 
کردیم و آنان قول دادند از تمام ظرفیت های 
خود برای آزادی و سالمت گروگان ها استفاده 

کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعالم خبر خوب 
به ملت ایران در مورد وضعیــت گروگان ها 
گفت: در حــال حاضــر نمی توانیم چیزی 
بگوییم؛ اما این هم به نوبــه خود خبر خوبی 
اســت که این اراده در مســئوالن نظامی و 
امنیتی پاکســتان وجود دارد تا با تمام توان 
و با استفاده از ظرفیت های خود برای آزادی 

گروگان های ایرانی تالش کنند.

رویترز:
 مکانیسم ویژه اتحادیه اروپا تا 
سال آینده عملیاتی نمی شود

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد که مکانیسم ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ 
کانال های پرداخت به ایران تا ابتدای ســال 
آینده میالدی عملیاتی نخواهد شد.اتحادیه 
اروپا با حمایت چین و روســیه امیدوار است 
پس از اجرای ایــن تحریم هــای آمریکا از 
طریق ادامــه تجارت با تهران این کشــور را 
در توافق هسته ای که در سال 2015 حاصل 
شــد، نگه دارد.با این حال این دیپلمات های 
اروپایــی گفته اند که این مکانیســم جدید 
 برای حفظ تمــام تجارت )با ایــران( کافی

 نخواهد بود.
 هدف این اســت که ایران را متقاعد به ادامه 
پایبندی به تعهداتش تحت توافق هسته ای 
کنند. یکی از دیپلمات های اتحادیه اروپا در 
این باره معتقد است: اینکه آنها ببینند ما در 
حال انجام این کار هســتیم حامل یک پیام 
مهم است. آنها شاهد قوانین مسدود کننده 
و دیگر تالش هــای اتحادیه اروپــا بوده اند؛ 
بنابراین ایــن کار نیز پیامی به آنها ارســال 

می کند.
این دیپلمــات اروپایی به یکــی از اقدامات 
اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای اشاره 
دارد که بر اســاس آن اتحادیه اروپا با اجرای 
قوانین مســدود کننده خود به شرکت های 
اروپایی اجازه می دهد با تحریم های فرامرزی 

آمریکا همکاری نکنند.

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: بازگشایی دفتر 
اتحادیه اروپا در تهران نباید به یک النه جاسوسی 
جدید در ایران تبدیل شود. حسین نقوی حسینی 
گفت: ما با ایجاد سازمان ها و با مراکز بین المللی در 
کشورمان مشــکلی نداریم و گاهی اوقات تاسیس 
چنین دفاتری می تواند به ارتباط مســتقیم تر ما 
با سایر کشــورها کمک کند.وی افزود: متاسفانه 
 تاســیس چنین دفاتری در کشــورمان ســابقه 
خوبی ندارد. نقوی حسینی تصریح کرد: از اتحادیه 
اروپا تا به حال ضمانت یا رفتاری که حســن نیت 
آنها را نشــان دهد، ندیده ایم. به عبــارت دیگر با 
تاســیس دفتر اتحادیــه اروپا در ایــران عمال هر 
ســفیر یا وزیر امورخارجه اروپایی که بخواهد به 
کشورمان ســفر کند قصد دخالت در امور داخلی 
 را خواهد داشت که این مســئله در برنامه پروتکل

 ما قرار نــدارد. وی اظهار کرد: بازگشــایی دفتر 
اتحادیه اروپا در تهران فقط مــی تواند به تعمیق 
روابط اقتصادی ما با اتحادیه اروپا بینجامد، البته به 

شرط آنکه تضمین هایی را دریافت کنیم.

بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا 
تبدیل به النه جاسوسی نشود 

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

پرچم برعکس ایران 
در سفر خانم ابتکار به 
سیستان و بلوچستان!

انتشار اسامی ۷ گزینه نامزد تصدی شهرداری تهران

پیشنهاد سردبیر:

وزیر کشور گفت: توصیه ما این است که مردم 
تا حد توان برای مسیر خود، پول همراه داشته 
باشند؛ البته در مسیر به میزان کافی موکب 
وجود دارد و غذا و اسکان و خدمات به مردم 
ارائه می شود.وی اظهار داشــت: در بازدید از 
مرز ها تمام مــوارد را در این مناطق زیر نظر 
داشــتیم و طی گفت وگو هایی که با زائران 
داشــتیم  اعتراض یا کمبود مهمی از سوی 
زائران عزیز مطرح نشد.وزیر کشور افزود: البته 
این موضوع از بزرگواری زوار نیز ناشی می شود 
چرا که باالخره جمعیت پرشمار و چند صد 
هزار نفری که از مرز های سه گانه عبور کرده 
اند و بقیه عزیزانی که در روز های آینده عبور 
خواهند کرد، حتما با کمی و کاســتی هایی 
روبه رو می شــوند، اما خود عزیزان شرایط را 
درک می کنند و ما هم هرکاری از دست مان 

برآید برایشان انجام می دهیم.

زائران تا حد توان پول 
همراه داشته باشند

شریعتمداری
وزیر پيشنهادی کار:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید مجلس 
شــرایط را رصد می کنــد و اخیرا جهت بررســی 
تحریم هایی کــه آمریکا مدعی اســت در 13 آبان 
اعمال می کند، تشکیل جلسه داده است.رضا علیزاده 
در پاســخ به این سوال که علت تشــکیل جلسات 
غیرعلنی در مجلس چیست و چرا مشکالت موجود به 
اطالع مردم نمی رسد، اظهار داشت: جلسه غیرعلنی 
به تشــخیص نمایندگان و هیئت رییسه هر زمانی 
می تواند تشکیل شــود، این امر عادی است و هیچ 
ایرادی ندارد.وی خاطرنشان کرد: در جلسه  غیرعلنی 
اخیر مجلس با حضــور وزیر امــور خارجه آخرین 
مسائل سیاسی و اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفت 
و در خصوص تحریم هایی کــه می گویند 13 آبان 
اعمال می شود و تاثیر آنها بحث شد.نماینده ورزقان 
در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه  نمایندگان با 
ظریف به موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان و 
تالش های ایران برای استرداد او اشاره ای شد، تصریح 
کرد: خیر در این جلسه هیچ سخنی از اسدا... اسدی 

به میان نیامد.

برای بررسی تحریم های 13 
آبان جلسه تشکیل دادیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعي گفت: گوش شــنونده 
برای شــنیدن صدای کارگران چندان وجود 
ندارد. وزیر کار ابتدا باید شنونده صدای مردم، 
نیازمندان و طبقات مختلف جامعه کارگری 
باشد. نباید به صورت یواشــکی و در گوشی 
حرفی زده شود. حرف مردم باید با صدای بلند 
زده شده تا همه بشــنوند. وزارت کار متولی 
تامین قدرت خرید طبقه کارگر است و اگر این 
مسئولیت را قبول کنم گزارش های کارشناسی 
روشن برای شورای عالی کار تهیه خواهد شد و 
در شورای عالی کار در این مورد تصمیم گیری 
می شود.وی افزود: کارگران حق دارند اعتراض 
کنند، نمی توان به کارگرانی که چند ماه حقوق 
نگرفته اند؛ گفت اعصاب خود را کنترل کنید. 
رسیدگی به وضعیت صندوق های ورشکسته 

در اولویت قرار می گیرد.

کارگران حق دارند 
اعتراض کنند

پیشخوان

بین الملل

  راه جدایی »جهانگیری« از دولت به کجا ختم می شود؟  
چــه کســانی دنبــال 

استفساریه بودند

بدعــت در قانونگذاری 
ممنوع

جدال نظارت

استمرار اسحاق 

صف معذوران تحریم ایران 
طوالنی تر شد

 گزینه های تغییر عالوه بر 
جهانگیری و واعظی روی 
»نوبخت« و حتی »رحمانی 

فضلی« نیز تمرکز دارد

فائزه هاشمی: در رفسنجان پسته داری می کنم
فائزه هاشــمی در مورد فعالیت این روزهای خودش گفت: قبل از اتفاقات اخراج، با خانــواده درباره باغ های 
رفسنجان صحبت کردیم. چون زمین های مامان در رفسنجان اســت، محسن گفت به زمین های رفسنجان 
نرسیدیم و اگر موافق باشید همه را بفروشــیم. من مخالفت کردم و گفتم من به آن رسیدگی می کنم. بعد از 
اخراج از دانشگاه آزاد فرصت خوبی شد که بروم به باغ پسته رسیدگی کنم. وی افزود: وقتی آقای والیتی با آن 
سرعت منصوب شد، بالفاصله تغییرات شروع شــد. مدیران منصوب بابا برکنار شدند؛ بسیاری از اساتید واحد 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تغییر کردند. سعی شد سیاست ها و تفکرات بابا را حذف کنند و مسیر دانشگاه تغییر 
کرد. هاشمی گفت: دو سه ماه قبل پرونده های من را گرفته بودند. آن موقع می گفتند این روند جذب درست 
نبوده است. بازرس هم فرستادند و پرونده را کامل بردند. من با دستور آقای جاسبی مشغول به کار شدم. بعد از 

فراخوان هم در مصاحبه علمی و عمومی شرکت کردم اما چون پرونده را گرفته بودند، انتظار اخراج را داشتم.

انتشار اسامی ۷ گزینه نامزد تصدی شهرداری تهران
شورای پنجم از هفته آینده در خصوص جانشین »محمد علی افشانی« شهردار تهران تصمیم می گیرد. هنوز پاسخ 
وزارت کشور نیامده؛ اما مجلس تکلیف ماندن افشانی را روشن کرد.در حالی که اعضای شورای شهر تهران در گفت 
وگو با رسانه ها اعالم کرده اند تاکنون نام گزینه ای برای شهرداری مطرح نشده است،  بعد از رای منفی مجلس به 
فوریت استفساریه محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در کانال شخصی اش 
از گزینه های احتمالی شهرداری رونمایی کرده و از مردم خواسته است گزینه مناسب را برای شهرداری انتخاب 
کنند.محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، سیدکامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، پیروز 
حناچی، معاون معماری و شهرسازی شــهرداری تهران، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، سیدمناف 
هاشمی، استاندار گلســتان، محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان 

و علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی۷ گزینه ای هستند که علیخانی از آنها رونمایی کرده است.

چهره ها
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آغاز اجرای بیش از ۲۰طرح آبخیزداری
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش رسانه ها در معرفی مالیات 
بر ارزش افزوده

 ســازمان تجارت جهانی)WTO( اجرای این 
قانون در کشــورها را جزو شــرایط پیوستن به 
این ســازمان قرار داده و این نــوع از مالیات در 
راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و اجرای 
سیاســت های کلی اصل 44 محسوب می شود 
و این قانون یکی از اساســی ترین طرح ها برای 
ایجاد برنامه تحول اقتصادی در کشور نیز به شمار 
می رود.نظام مالیات بــر ارزش افزوده به دلیل 
گستردگی پایه های مالیاتی و با توجه به تجربه 
کشورهای مختلف استفاده کننده از این نظام، 
بهترین شیوه مالیات ستانی برای باال بردن سطح 
کارایی نظام مالیاتی کشور، افزایش درآمدهای 
مالیاتی و کاهش اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای 
نفتی است.همچنین بنابر قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در ایران، از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده کاال و خدمات یک درصد آن به سالمت و 
درمان و سه درصد به شهرداری ها اختصاص داده 
می شود؛ اما سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود 
شفافیت و مزایای مالیات بر ارزش افزوده و تاکید 
اقتصاددانان بر این نوع مالیات، افراد با اجرای آن 
مخالف هستند؟ مهم ترین پاسخ به این پرسش، 
ناآگاهی و عدم اطالع مخاطبان از فرآیند مالیات 
بر ارزش افزوده است و این ناآگاهی حتی شامل 
اقشار صاحب نظر و خاص نیز می شود .همیشه 
نداشــتن شــناخت و دانش از وقایع پیرامون، 
حالت تدافعی نسبت به رویدادها در انسان ایجاد 
می کند و با نظر به جامعه شبکه ای اطالعات و 
ارتباطات که در آن به سر می بریم، نقش رسانه 
ها به عنوان منابع اطالعاتی و دادن شناخت به 
مخاطبان در خصوص هر نوع پدیده ای در جامعه 
که منجر به ایجاد کنش در مخاطبان خواهد شد، 
بسیار حساس است.رسانه ها در فرآیند ارتباطی 
که با مخاطب برقرار می کنند، چند نقش مهم 
بر عهده دارند که یکی از اصلی ترین آنها وظیفه 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی است. 

بازار

کرم و ژل ضد جوش

مدیر عامل سابق فوال مبارکه:
سهامدار فوالد مبارکه باید 

سریع تر سهام را واگذار کند 
بهرام ســبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران درباره تحریم های جدید آمریکا علیه 
چند بانک و شــرکت ایرانی گفت: فوالد مبارکه 
مشــمول تحریم های ثانویه آمریکا شده است، 
آن هم  به دلیل وجود یکی از ســهامداران فوالد 
مبارکه که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد.

وی تصریح کرد: منطقی است که سهامدار مذکور 
از فوالد مبارکه خارج شود و در این راستا اقدامات 
خاصی انجام شده و حتی مجوزها از سطوح باالی 
کشوری اخذ شــده؛ اما به جهت طوالنی شدن 
فرآیند مربوطه هنوز ایــن اقدام صورت نگرفته و 
بهتر آن بود این روند تسریع می یافت تا مشمول 
تحریم های آمریکا نمی شدیم.مدیرعامل سابق 
فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت: تحریم های 
اعالم شده صرفا سبب محدودیت فوالد مبارکه 
برای دسترسی به شبکه پولی و مالی آمریکا می 
شود هرچند که تا پیش از این تحریم ها هم فوالد 
مبارکه هیچ گونه دسترسی به شبکه پولی و مالی 

آمریکا نداشته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:
فعاالن اقتصادی در انتظار ثبات 
قوانین و کاهش نوسانات ارزی

نایب رییس اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: طی 
6ماه گذشته مشکالت حوزه صادرات برای فعاالن 
اقتصادی به اوج رســیده و ثبات اقتصادی برای 
بخش خصوصی ضروری است.مصطفی رناسی، 
نوسانات ارزی را یکی از مشکالت بخش صادرات 
عنوان کرد و افزود: پیمان ســپاری های ارزی و 
بروکراسی اداری بر حجم مشکالت افزوده است.

وی، صدور بخشنامه های متعدد را هم یکی دیگر 
از چالش های صادرات دانســت و گفت: برنامه 
ریزی های نادرست،سیاست گذاری های اشتباه 
و ثبات نداشــتن قوانین عواملی است که فعاالن 
اقتصادی را سردرگم کرده است.نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان بر ضرورت تک نرخی شدن ارز 
تاکید کرد و افزود: چند نرخی بودن ارز باعث شده 
تا رانت های به وجود آید و عده ای از شرایط فعلی 
سوءاستفاده و خسارت هایی را به اقتصاد کشور 

وارد کنند.

رییس صنف وانت تلفنی اصفهان:
سهمیه سوخت حمل و نقل عمومی 

به درستی رعایت نمی شود
رییس صنف وانت تلفنی و پیک موتوری اصفهان 
گفت: تجربــه قبلی اجرای طرح ســهمیه بندی 
سوخت نشــان داد که در این ســهمیه بندی ها، 
ســهمیه حمل و نقــل عمومی بــه خوبی دیده 
نمی شــود و این نوع تخصیص بر فعالیت فعاالن 
این بخش تاثیر مســتقیم بر جــای می گذارد.

علیرضا شاه سیاه، در خصوص بازگشت احتمالی 
کارت ســوخت به چرخه تامین سوخت کشور 
و اثر آن بــر فعالیت صنف وانــت تلفنی و پیک 
موتوری اظهــار کرد: تجربه قبلــی اجرای طرح 
ســهمیه بندی ســوخت نشــان داد که در این 
ســهمیه بندی ها، ســهمیه حمل و نقل عمومی 
به خوبی دیده نمی شــود و این نوع تخصیص بر 
فعالیت فعاالن این بخش تاثیر مستقیم بر جای 
می گذارد.وی خاطرنشــان کرد: هیــچ فردی با 
فناوری مخالف نیســت؛ امــا معتقدیم که نحوه 
اجرای آن، کارشناسی شده نبود و مشکالتی به 

همراه داشت .

جهت کنترل سیالب و تغذیه سفره های 
زیرزمینی صورت گرفت؛

آغاز اجرای بیش از ۲۰طرح 
آبخیزداری

اجرای بیش از ۲۰طرح آبخیزداری در اســتان 
اصفهان آغاز شــد.معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
این طرح ها به منظور کنترل سیالب، جمع آوری 
آب در بندهــا و تغذیه ســفره هــای زیرزمینی 
اجرا می شــود.ابوطالب امینی اعتبار تخصیصی 
اجرای این طرح ها را بیش ۲4۰میلیارد ریال  از 
محل اعتبارات صندوق توســعه ملی بیان کرد و 
افزود:این طرح ها در بخش ســیالب های تخته 
عباس گلپایــگان، عباس آباد چوپانــان نایین، 
جندق خور و بیابانک و بندهای ســنگی مالتی 
شهرستان های ســمیرم، فریدونشــهر و خورو 
بیابانک اجرا می شــود.وی پیش بینی کرد: این 
طرح های آبخیزداری تا چند ماه آینده به به بهره 

برداری برسد.

محلول ضدآکنه ژنوبایوتیک 
حجم 100 میلی لیتر

 25,000
تومان

کرم ضد جوش نوروا سری 
Actipur حجم 30 میلی لیتر

 74,000
تومان

 Pate کرم ضد آکنه پایوت مدل
Grise حجم 15 میلی لیتر

 174,000
تومان

»احتکار« ایــن روزهــا در ایران مــورد عجیبی 
نیســت،خانواده ها طی ماه های اخیــر مایحتاج 
خود را از ترس گرانی چند برابــر مصرف خریدند 
و در خانه ها انبار کردند، البتــه در بازار هم برخی 
از فروشندگان و کاســبان به این اقدام ناخوشایند 
روی آورده و اجنــاس را احتکار کردند. از ســوی 
دیگر هزاران میلیــارد تومان نقدینگــی در بازار 
هر روز ســر از جایی در می آورد؛ گاهی بازار طال، 
زمانی در ردیــف دالر فروشــان و در برهه ای هم 
پیش فروش ماشین و لوازم خانگی؛ اما آنچه در ماه 
های اخیر در این بازار آشــفته عجیب بود، سرمایه 
ها و خریدارانی بود که به بازار سیگار کشور هجوم 
آوردند؛ افرادی که نه کارشان سیگار فروشی بود و 
نه خودشــان مصرف کننده بودند، کسانی که پول 
 داشــتند و به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود

 بودند.
پول های سرگردانی که وارد بازار سیگار 

شد
اخیرا رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت دخانی از ورود پول های 
سرگردان به خرید سیگار توسط افراد غیر مرتبط 
خبر داد و اعالم کرد: ســیگارهای خریداری شده 
به پســتوها منتقل شده و شــاهد التهاب در بازار 
محصوالت دخانی هســتیم. بــاال گرفتن قیمت 
ها در بازار به حدی با قیمت های درج شــده روی 
پاکت سیگارهای تولید داخل متفاوت است که هر 
کس به خوبی می تواند رد احتکار و گران فروشی 
را در آن مشــاهدکند. این مســئله موجب شد تا 
پای مافیا هم به بازار سیگار باز شــود و عده ای از 
حضور سازماندهی شده برخی از افراد در این بازار 
و سود های نجومی حاصل از خرید سیگار سخن به 
میان آورند. عمده فروشان ســیگار در بازار تهران 
معتقدند برخی طی چند ماه اخیر از خرید و فروش 
ســیگارهای تولید داخل میلیاردها تومان سود به 

جیب زده اند. کسانی که هیچ سابقه ای در این بازار 
نداشته و تنها سرمایه هایشان را به آن وارد کردند. 
در همین زمینه رییس انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت دخانی می گوید: سیگار 
از کاالی مصرفی به کاالی ســرمایه ای تغییر پیدا 
کرده و برخی افــراد برای حفــظ ارزش پول خود 
شروع به خرید سیگار و انبار آن کرده اند، افراد غیر 
مرتبطی که فاصله عرضه و تقاضا را افزایش داده  و 
اساسا کنترل بازار از دست رفته است؛ چراکه همین 

افراد می توانند قیمت ها را کنترل کنند.
بی تدبیری در پس پرده اختصاص ارز به 

سیگار
ارز دولتی اگــر چه امروز به بســیاری از مواد اولیه 
تولیدکنندگان داخلی تخصیص داده نشــده؛ اما 
در اختیــار نمایندگی های شــرکت های خارجی 
تولید کننده سیگار در داخل قرار داده شده است. 
در شــرایطی که اوضاع اقتصادی نابســامان است 
ارز عمال به یک کاالی اســتراتژیک تبدیل شــده؛ 
اما متاسفانه دخانیات نیز شــامل اولویت های ارز 
دولتی قرار گرفت. نکته تاســف بار آن است که این 

ارز به نمایندگی شرکت های دخانی خارجی تعلق 
گرفته و شرکت دخانیات ایران از آن بهره ای ناچیز 
برده است. این مســئله در حالی است که در اغلب 
کشورهای دنیا ســیگار به عنوان یک منبع درآمد 
برای دولت ها با اعمال مالیات اضافه به شــمار می 
رود؛ امــا در ایران هزاران میلیــارد از منابع دولتی 
به صورت سوبسید در اختیار شــرکت های تولید 
سیگار قرار می گیرد و از قبل این ارز، بازار احتکار 
و قاچاق ســیگار رونق زیــادی دارد. امروزه طبق 
آماری که منتشر شده متاسفانه عمده ارز دولتی به 
نمایندگی شرکت های خارجی تعلق گرفته است. 
شرکت هایی که سود حاصله از تجارت خود را به ارز 
تبدیل می کنند و از کشور خارج می سازند و شرکت 
دخانیات ایران از این ســفره بهره ای بسیار اندک 
برده است و این تخصیص بودجه بین شرکت های 
خارجی و شــرکت دخانیات ایران بیانگر آن است 
که خیلی هم دغدغه معاش کارگران شاغل در این 
صنعت نبوده که اگر چنین بود، امروز نباید شرکت 
دخانیات ایران با حدود 6۰۰۰ کارگر نفس هایش 

به شماره بیفتد.

بازار ســیگار ایران در دست غول های 
بین المللی

شرکت های بی ای تی پارس، تولیدکننده برند های 
 JTI )Japan  (کنت، دانهیــل، پالمال، مانتانــا و
Tobacco International از جمله بزرگ ترین 
شــرکت هایی هستند که بازار ســیگار ایران را در 
اختیار دارند. بی ای تی بعد از شرکت فیلیپ موریس 
)تولید کننده برند مالبرو( بزرگ ترین تولیدکننده 
توتون و تنباکو و ســیگارت در دنیاســت. در سال 
۲۰۱6 سهم فیلیپ موریس ۲4.6 سهم بازار جهانی، 
شرکت بی ای تی ۱9.4 درصد و جی تی آی ۱4.4 
درصد از فروش جهانی سیگار بوده است. بی ای تی 
پارس و جی تی آی پارسیان )پارس( از شرکت های 
رهبر صنعت دخانیات کشور هستند. این دو شرکت 
با در اختیار داشتن سهم قابل توجهی از بازار، مقدار 
قابل توجهی از گردش مالــی بازار دخانی داخلی را 
در اختیــار دارند و عمده درآمد خــود را به صورت 
ارز های خارجی از کشور خارج می کنند. در ابتدای 
امر این شــرکت ها با هدف جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و کنترل قاچاق و انتقال تکنولوژی جدید 
تولید ســیگارت، فعالیت قانونی خــود را در ایران 
آغاز کردند، امــا به جای انتقــال تکنولوژی تولید 
و تربیــت نیروی انســانی، افــراد باتجربه صنعت 
 داخلی دخانیات کشــور را نیز جذب ساختار خود

 نموده اند.
شــرکت های چند ملیتی در حالــی در بازار ایران 
آزادانه ارز دولتی می گیرند و محصوالت شــان را 
به چندین برابر به دست خریداران می رسانند که 
نه تنها ســود حاصل از فروش را در داخل سرمایه 
گذاری نمــی کنند که حتی تکنولــوژی آن را نیز 
به بازار ارائه نمی دهند و از ســوی دیگر بســیاری 
از تولید کنندگان که کاالیشــان قابلیت صادرات 
داشته است، این روزها به دلیل کوتاهی دست شان 
از بازار ارز دولتی و بــاال رفتن هزینه ها عمال تولید 
 را متوقف و تنها نظــاره گر این بــازار بدون آینده 

هستند.

سرمایه هایی که »سیگار« شدند
جوالن ارزی چند ملیتی هادر بازار دخانیات ایران ؛

تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی و اداره کل استاندارد استان اصفهان امضا شد.   سید عبدالوهاب سهل آبادی، 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آییــن امضای این تفاهم نامه گفت : این تفاهم نامــه در زمینه آموزش، تدوین 

استاندارد های مورد نیاز و دوره های آموزشی برای تشکل های اقتصادی امضا شده است.
وی تصریح کرد : بر اساس این تفاهم نامه انجمن ها و تشکل ها می توانند با همکاری سازمان های دولتی زمینه 
استانداردسازی محصوالت را در کمترین زمان با هدف توسعه کسب وکار فراهم کنند.شفیعی، مدیرکل استاندارد 
استان اصفهان هم در این آیین گفت : به استناد این تفاهم نامه تولیدکنندگان و صنعتگران اطالع دقیق از قوانین 

استاندارد به ویژه در بخش هاي نمونه برداری ، آزمایش و آزمون محصوالت کسب می کنند.

تولیدکنندگان و 
صنعتگران با قوانین 

استاندارد آشنا می شوند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان: 

نی
گا

زر
با

  عکس روز

تولید سنتی شیره انگور در سبزوار
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 تصفیه پساب تحویلی به کشاورزان اصفهانی
 در حد استاندارد نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت : امکان تصفیه استاندارد پساب فاضالب وجود دارد 
و این در حالی است که پساب در حد استانداردهای مورد استفاده برای بخش کشاورزی تصفیه نمی شود. 
حسین محمدرضایی با تاکید بر اینکه پساب فاضالب حق کشاورزان است و ما از این حق نمی گذریم ، گفت 
: طبق مصوبه 4۳۲۲ هیئت وزیران در پنجم خرداد ۱۳۳۳، پساب شهر اصفهان مخصوص مادی های جی 
است و هیچ کس حق فروش آن را ندارد.وی گفت : یک میزان آب از تونل اول کوهرنگ برای مصارف شهر 
اصفهان از حقابه کشاورزان برداشت کردند که  بر اساس تهاتر قرار شد ، در عوض آن ۳۰ میلیون مترمکعب 
پساب در سال به کشاورزان تخصیص یابد ولی به دنبال رشد جمعیت 4۰۰ میلیون متر مکعب آب از حقابه 
کشاورزان برداشت می شود؛ بنابراین باید پساب اختصاصی به کشاورزان هم به همین تناسب افزایش یابد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اظهار اینکه در آن زمان متولی این طرح شهرداری بود و 
هم اکنون آب و فاضالب است ، ادامه داد : در آن زمان پساب شهر اصفهان وارد رودخانه می شد و کشاورزان 
استفاده می کردند، اما االن که آب نیست آب تصفیه خانه جنوب اصفهان به چاه ها نفوذ می کند و به دلیل 
گرمای هوا در زیرزمین نفوذ نمی کند.محمدرضایی تصریح کرد : به دنبال پیگیری استانداری مقرر شدکه 
پساب شمال ، جنوب ، شرق ، بهارستان و سپاهان شهر تصفیه کامل و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، به این 
صورت که با مقداری آب از زاینده رود همراه و در آبشار تجمیع شود و به صورت برش بندی بین کشاورزان 
تقسیم بندی شود که از این طرح هیچ خبری نیست.وی با بیان اینکه در حال حاضر پساب به صورت نیمه 
خام به دست کشاورزان می رسد ،گفت : امکان تصفیه استاندارد وجود دارد و این در حالی است که پساب 

در حد استانداردهای مورد استفاده برای بخش کشاورزی تصفیه نمی شود.

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:

ایران، در کوتاه مدت ارزان ترین کشور برای گردشگران خارجی است
عضو کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: »ایران« در کوتاه مدت ارزان ترین کشور برای 
گردشگران خارجی اســت.محمد زاهدی در خصوص آینده وضعیت گردشگری گفت: افزایش نرخ ارز و 
به تبع آن افزایش قیمت بلیت خطوط هوایی تاثیر قابل توجهی را بر صنعت گردشــگری کشــور بر جای 
خواهد گذاشت.وی بیان داشت: این تاثیرات را می توان در دو حوزه گردشگری خارجی و نیز ایران گردی و 
در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی کرد. وی اظهار داشت: در این وضعیت گرایش به سفرهای 
خارجی زمینی رشد بیشتری خواهد یافت، مسیرهای نزدیک نظیر باکو، تفلیس، ایروان و در کشور ترکیه 
مقاصد به نسبت جدید نظیر شهر وان مورد استقبال قرار می گیرند و در همین یکی دو هفته گذشته هم 

این استقبال را شاهد هستیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

عدم برگزاری نمایشگاه کتاب، اصفهان را از استاندارد جهانی دور می کند
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت: ممکن است با اســتاندارد جهانی فاصله و نقاط 
ضعفی در برگزاری داشته باشیم؛ اما باید برای رسیدن به هدف نمایشگاه جهانی گام برداریم و برگزار نکردن 
نمایشگاه کتاب ما را از این هدف دور می کند.علی یارمحمدیان اظهار داشــت: نمایشگاه بین المللی استان 
اصفهان تالش می کنــد در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار باشــد.وی ادامه داد: 
نمایشگاه محل تالقی تولید کننده و مصرف کننده و مرکز خالقیت است و خالقیت خوشه ای است و تمامی 
افراد یک صنف کنار هم به صورت هم افزا خالقیت و نوآوری را به وجود می آورند.وی ادامه داد: در سال گذشته 
حدود 9 میلیون نفر از نمایشگاه های کتاب سراسر کشــور بازدید کردند و متاسفانه چندین سال اصفهان از 

وجود نمایشگاه محروم بوده است.

IBShop اولین مرکز ســرمایه 
گذاری آنالین اســت که برای 
کلیه افراد راه حل های سرمایه 
گذاری متنوعی از طریق ایجاد 
امکان صدور و ابطال واحدهای 
صندوق های ســرمایه گذاری، 
خرید و فــروش اوراق تامین 
مالی، خدمات مشاوره سرمایه 
گذاری،خدمــات کارگزاری و 

سبدگردانی ارائه می کند.

مرکز سرمایه گذاری 
آنالین

شن مالی
معرفی اپلیکی

سیما  نظری
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بهترین زمان درمان صافی کف پا

پیشنهاد سردبیر:

 آیا فست فودها اعتیاد آور هستند؟

مفاد آراء
8/111 شــماره: 973719371788308-97/7/30 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیــده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشــار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می 
گردد تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نیست:
1- رای شماره 139760302021000080 مورخ 97/07/22- خانم مریم عامری برکی 
فرزند سهراب به شماره ملی 1189803704 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه درقه 100 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 340/56 

مترمربع خریداری رسمی از ورثه سهراب عامری.
2- رای شماره 139760302021000081 مورخ 97/07/22- خانم مریم عامری برکی 
فرزند سهراب به شماره ملی  1189803704 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه درقه 100 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 227/36 

مترمربع خریداری رسمی از ورثه سهراب عامری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20 
م الف: 275221 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
8/87 شماره: 1581/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شعبه 4  حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخه 1397/09/24 مشخصات 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:مجتبی نظاماتی    نشانی: خمینی شهر خ پاسداران خ زاگرس 
پ 8  مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:هومان الیاسی گهروئی نام پدر: حبیب اله، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت اجرای حکم  دالیل خواهان: کپی چک+ کپی 
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:275181 رئیس 

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/88 شــماره: 1508/97 حل 3 مرجع رسیدگی: شــعبه 3  حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشــانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 5:10 بعد از ظهر روز شنبه  مورخه 
1397/09/10 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:محمود نقدی نام پدر:محمد 
علی نشانی:خمینی شهر خ شهید بهشتی خیابان عمران ک دانش 3 پالک 108 مشخصات 
وکیل خواهان: پریسا غیاثی نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه دوم  
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:اســماعیل میرزائی خوندابی تام پدر براتعلی  ، 
خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک 0958/300858 مورخ 96/9/20 عهده 

بانک صادرات به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه دالیل 
خواهان: 1-فتوکپی مصدق چک2 گواهینامه 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:275033 رئیس شــعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی 

شهر)221 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/93 شماره: 1428/97 حل 3 مرجع رسیدگی: شعبه 3  حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 4:30 بعد از ظهر روز شنبه  مورخه 1397/09/10 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:عیسی ایل بیگی نام پدر:حبیب  نشانی:خمینی 
شهر -منظریه- ارغوان  مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:طاهره رحمتی نام پدر: 
فتح اله  ، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه  دالیل خواهان: رونوشــت فاکتور ها گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف:274871 رئیس شــعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی 

شهر)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/97  آقای سید اله رحم موسوی فرزند سید کریم دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت 
آقای بهروز جهانگیری فرزند علی اکبر تقدیم نموده و خوانــده را مجهول المکان اعالم 
نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر وقت رسیدگی برای 
رسیدگی به دعوی خواهان برای مورخ 97/9/6  ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدو نشــهر واقع در بلوارگلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین 
و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شــود.  
م الف:276531 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر )184 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/98  چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  5940/5 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتــی به نام علی شــاه دلی خوراســگانی فرزند رضا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضی ثبــت به عمل نیامــده طبق رای 
شــماره  139760302027011981- 96/11/8 مفروز گردیده بــا توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشــده لــذا بنا به دســتور تبصره ذیل مــاده 13 قانون ت.ت 
مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم 
در روز چهارشــنبه مورخ 97/9/7 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امــالک مطابق ماده 14 
قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیــد حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
 م الف:276664 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان )192 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/100  چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه پالک شــماره  12188/47 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام پروین علیخانی اشــنی فرزند صفرعلی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  

139760302027002530- 97/3/6 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه 97/8/28 ساعت 9 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد 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:276798 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)189 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/101  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 5 فرعی از 6008 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زینب نجف زاده خوراسگانی فرزند براتعلی 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027003584 مورخ 1397/4/4 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/1 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح 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 ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:276799 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/102  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3743 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا محمدی کمال آبادی فرزند 
حسن در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027003593 مورخ 1397/4/5 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/30 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح 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 ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:276815 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان )267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/103  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3397 فرعی از 7897 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام جالل قاسم خانی فرزند محمد حسن و 
زهرا جاوری فرزند علی اکبر در جریان ثبت است و آرای شماره 139760302027004501 

و 139760302027004506 مورخ 1397/4/30 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبــق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1397/8/27 روز یکشنبه ساعت 9 صبح 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 مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:276821 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)275 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/106 شــماره صادره: 1397/42/522790- 1397/7/25 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شــماره پالک 1397 فرعی مجزی شده ) 9 و 6 و 4( / 
4789 و )3 و 2( / 15261 اصلــی واقع در بخش 5 اصفهان ذیــل صفحه  220 دفتر 627 
امالک به شماره ثبت 116551 به شــماره چاپی دفترچه ای 452547 به نام شرکت ملی 
صنایع فوالد ایران ثبت و صادر و تسلیم شده سپس طی سند انتقال قطعی مع الواسطه به 
شــماره 77283 مورخ 1373/04/29 دفترخانه اسناد رسمی 31 اصفهان به خانم عصمت 
موسوی نافچی انتقال قطعی و به نامش ثبت شده است ســپس نامبرده اخیر الذکر با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره 974/1766975 مورخ 1397/07/03 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 8431 مورخ 1397/07/03 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 127 اصفهان رسیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده    لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 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 نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 276390 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )271 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/107  چــون خانمها فرزانه و مینو و فرشــته و میترا و آقای ســید محمدرضا شــهرت 
همگی صهبا وراث مرحوم عبدالرشــید صهبا مالک ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15190/2512 واقع در  بخــش 5 ثبت اصفهان و خانم مریم آغا دیباج زواره فرزند ســید 
مصطفی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مزبور با تسلیم استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت پالک مزبور در صفحات 5 و 9 
دفتر 113 امالک ذیل ثبت 13283 بنام آقای عبدالرشید صهبا و خانم مریم آغا دیباج زواره 
هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع سابقه ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و 
اعالم نموده اند که اسناد بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده 
اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 275870 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )238 کلمه، 

2 کادر(

پریسا سعادت

افراد کمی در جامعه شهر نشین امروزی یافت می شود که تمایلی به خوردن 
فست فود نداشته باشــد؛ غذاهای خوش رنگ  و لعابی که این روزها مشتریان 
زیادی دارد، اما به عقیده پزشکان یکی از خطرناک ترین غذاها و خوراکی هایی 
هستند که به شدت حیات و ســامتی مردم را تهدید می کنند. به رغم تمام 
مضراتی که برای این خوردنی های خوشمزه از ســوی پزشکان و رسانه های 
عمومی مطرح می شود؛ اما عما نه تنها مشتریان کم نمی نمی شوند بلکه هر 
روز به خیل دوستداران این غذاها در سراســر دنیا افزوده می شود. بسیاری از 
افراد با وجود اطاع از مضرات این غذاها و یا حتی خطرات جدی برای سامتی 
قادر به ترک مصرف آنها نیســتند، به همین دلیل برخی از کارشناسان تغذیه 
فرضیه اعتیاد آور بودن این غذاها را مطرح کرده اند. تحقیقات بسیاری صورت 
گرفته است که دریابند آیا فرد حقیقتا می تواند به خوردن فست فود معتاد شود. 
تمام این تحقیقات به دلیل رسیدن چاقی به ابعاد همه گیر خود، شروع شد. پس 
از آنکه مشخص شد فست فود در واقع مشکات اضافه وزن را به وجود می آورد، 
دانشمندان شروع به بررسی این موضوع کردن که آیا فست فود می تواند اعتیاد 
آور باشد. تحقیقات نشان داده اند که اعتیاد به فست فود بسیار شبیه اعتیاد به 
الکل و یا مواد مخدر است. اگر عادات خوردن فست فود را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهیم، می توانیم ببینیم که در ابتدا به دلیل نیاز بعضی افراد به آن مورد 
استفاده قرار می گرفت. با این حال، در نهایت مصرف فست فود به 

یک خصیصه همیشگی تبدیل شــده است. مواد غذایی فست 
فود سرشار از قند، چربی و نمک بوده که موادی مسرت بخش 
به حساب می آیند؛ این مواد تشکیل دهنده  فست فودهاست 

که افراد را مجبور به مصرف بیشتر و بیشتر این مواد غذایی می کند. 
تحقیقات انجام شــده روی موش، نشان داد که سلول های مغز 
موش پس از مصرف این مواد غذایی بیش از حد تحریک شده به 

طوری که این حالت شبیه به تحریک سلول ها ناشی 
از مصرف مواد مخدری مانند کوکائین بود. طی 
یک دوره  زمانی، مراکز لذت در مغز بیش از حد 
پر و یا تحریک شده و نیاز به خوردن فست فود 
افزایش می یابد. هنگامی که به موش ها غذای 
سالم داده می شــد، بعضی از موش ها به دلیل 

آنکه خواستار فســت فود بودند، به خود 
گرسنگی داده و حتی تا دو هفته حاضر 

به خوردن غذاهای سالم نبودند.نتایج 
یک بررسی جدید نشــان می دهد، 
مصرف غذاهای فســت فود مانند 

بعضی از داروها و مواد مخدر اعتیاد آور است و ترک آنها بدن را با واکنش هایی 
همانند ترک دخانیات رو به رو می کند.کارشناســان می گویند: گرچه اعتیاد 
فست فود به اندازه مواد مخدر شدید نیست، اما ترک مصرف آن بدن را تا یک 
هفته با واکنش های ترک مواجه می کند، دقیقا مانند کسی که سیگار را ترک 
کرده باشــد. به گفته کارشناســان، افرادی که مصرف غذاهایی مانند پیتزا، 
ساندویچ و ســیب زمینی ســرخ کرده را کنار می گذارند تا یک هفته و شاید 
بیشتر عائم فیزیکی و روانی ترک دخانیات و داروهای اعتیادآور را از خود بروز 
می دهند. این عائم شامل سردرد، ســرگیجه، حالت تهوع و تغییرات خلقی 
می شود. تحقیقات صورت گرفته روی موش در خصوص اعتیاد آور بودن فست 
فود نشان داد هنگامی که فست فود از موش گرفته می شد، آنها نشانه هایی از 
اضطراب را از خود نشان می دادند. عائم ترک، مانند دندان قروچه و به لرزش 
افتادن و از این دســت که به هنگام ترک نیکوتین، مورفین و ...در افراد دیده 
می شود، در این مورد نیز دیده شد. بنابراین، به این نتیجه رسیدند که افراد به 
مواد تشکیل دهنده  فست فودها مانند قند، چربی و نمک اعتیاد پیدا می کنند. 
گاهی مشاهده می شد که موش ها هنگامی که به آنها غذاهای فست فود داده 
می شد، هیچ کنترلی بر آن نداشتند که آیا حقیقتا گرسنه هستند یا خیر و این 
چیزی بود که منجر به چاقی موش ها می شد. این مورد می تواند به این حقیقت 
نسبت داده شود که قند موجود در فست فود موجب می شود قند خون باال رفته 
و ســپس به طور ناگهانی افت  کند و به همین دلیل میل به خوردن بیشتر نیز 

ایجاد خواهد شد.

فواید شگفت انگیز قرار دادن پا در آب داغ
با قرار دادن پاها در آب گرم می توانید به گشاد شدن رگ های خونی و بهبود گردش خون در سراسر بدن کمک کنید. این شرایط خستگی را کاهش می دهد و 
برای کسب آرامش کل بدن مفید است.قرار دادن پاها در آب گرم می تواند به آب رسانی به پوست کمک کند، عضات را تسکین دهد و به بهبود درد نیز کمک 
کند. افزون بر این، شما می توانید پاهای خود را برای کاهش تورم و احتمال ابتا به یک عفونت باکتریایی در محلول نمک فرنگی اصل قرار دهید.قرار دادن 
پاها در آب گرم پیش از خواب شبانه احساس بهتری را در شما ایجاد خواهد کرد. با قرار دادن پاها در آب گرم در حدود ساعت ۹ شب می توانید به بهبود انرژی 
کلیوی کمک کنید، شما می توانید پاهای خود را هنگام صبح در آب گرم قرار دهید تا ســطوح انرژی خود را افزایش دهید. ممکن است پس از خواب شبانه 
احساس خستگی کنید، زیرا وضعیت خوابیدن شما می تواند بر گردش خون تاثیرگذار باشد. قرار دادن صبحگاهی پاها در آب گرم به بهبود گردش خون کمک 
می کند و به طور هم زمان سیستم غدد درون ریز را تنظیم می کند. این کار شرایط سیســتم عصبی را نیز بهبود بخشیده و شما را برای آغاز روزی پرمشغله 
آماده می کند.با اضافه کردن فلفل سیاه، چوب دارچین و گیاه دارویی »هونگ هوآ« به آب می توانید قرار دادن پاها در آب گرم را به درمانی خوب برای دردهای 

آرتریت تبدیل کنید. افزون بر این، شما می توانید ریشه زنجبیل تازه را برای کاهش خطر ابتا به سرماخوردگی به آب اضافه کنید.

قدبلندها بیشتر سرطان می گیرند
نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد احتمال ابتای افراد قدبلندتر به سرطان بیشتر اســت، زیرا این افراد سلول های بیشتری در بدن شان دارند.اگر چه 
قدبلندتر بودن مزایای زیادی دارد و از جمله باعث می شود افراد محیط اطراف شان را بهتر ببینند، اما از نظر وضعیت سامت و طول عمر قدبلندبودن چندان 
به نفع افراد نیست.بررسی های پژوهشگران دانشــگاه کالیفرنیا نشان می دهد هر چه قد افراد بلندتر باشــد احتمال ابتای آنها به سرطان بیشتر است. بر 
همین اساس به ازای هر 10 سانتیمتری که به قد افراد اضافه می شود، احتمال ابتای آنها به سرطان هم در حدود 10 درصد بیشتر می شود.بر همین اساس 
ورزشکاران بسکتبالیست دو برابر افرادی که حدود 160 تا 170سانتیمتر قد دارند ممکن است به سرطان مبتا شوند. زیرا احتمال شکل گیری تومورهای 
خطرناک در بدن آنها با توجه به بیشتر بودن تعداد سلول های بدن شان بیشتر است.با توجه به همین مســئله افراد قدبلند باید بیش از افراد کوتاه قامت یا 

متوسط آزمایش پزشکی مختلف و منظمی را انجام دهند تا از سامت خود مطمئن شوند. آنها همچنین باید رژیم های غذایی سالم و مقوی داشته باشند.

محمدرضا میعاد، جراح پا و مچ پا در ارتباط با شایع ترین بیماری های پا و مچ پا که سبب مراجعه 
به پزشک ارتوپدی می شود، اظهار کرد: انحراف انگشت شست یکی از این بیماری هاست 

که به دو علت وراثت و یا استفاده از کفش بد و نامناسب بروز می یابد.وی افزود: جراحی 
این مشکل سخت نیست و اگر به موقع تشــخیص و درمان شود نتایج موفقی داشته 
و روی سایر انگشــتان اثر نمی گذارد و آرتروز را نیز ســبب نمی شود.این متخصص 

ارتوپدی عنوان کرد:  این مشــکل در هر ســنی ممکن اســت به وقوع بپیوندد و به طور 
کلی در زنان شــایع تر بوده و از 10 تا ۸۵ ســالگی قابل عمل جراحی اســت، همچنین 
افراد باید توجه کنند که اســتفاده از کفش مناسب و اســتاندارد را که دارای حداکثر ۲ 
سانتیمتر پاشــنه بوده و قســمت جلویی کفش پهن و به طور کلی کفش راحت باشد را 

مدنظر قرار دهند.این جراح پا و مچ پا گفت:  انحراف سایر انگشــت های پا و صافی کف پا از 
دیگر مشکات غیر تروماتیک به شــمار می رود که صافی پا انواع مختلفی داشته و اگر معاینه 

و تشخیص دقیق باشــد، درمان به خوبی انجام می گیرد و به طور کلی اگر جراحی در سن ۸ تا 
1۴ سالگی صورت گیرد نتیجه موفقیت آمیزتر خواهد بود.عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران در 

مورد آرتروز مفصل مچ پــا گفت: این بیماری نیاز به عمل جراحی دارد و از بیماری های شــایع مچ 
پا به شــمار می رود، همچنین ایجاد اســتخوان اضافه کنار داخلی پا و زیر قوزک از دیگر مشکات 
 شایع است که اگر به درمان کفی و اســتفاده از کفش مناســب جواب نداد توصیه به عمل جراحی

 می شود

بهترین زمان درمان صافی کف پا
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پیری جمعیــت و کم شــدن آمار رشــد، یکی از 
اصلی ترین معضــات این روزهــای جامعه ایرانی 
است؛ مسئله ای که بارها از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان یک هشدار جدی مطرح شده است. عاوه 
بر تغییرات سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه 
و ازدواج هــای دیر هنگام و عــدم تمایل زوج های 
جوان به فرزند دار شــدن و روی آوری خانواده ها 
به تک فرزنــدی و عدم تمایل برای داشــتن فرزند 
بیشــتر، »ناباروری« نیز یکی از اصلی ترین مسائل 
تهدید کننده رشد جمعیت در کشور محسوب می 
شود. بر اساس آمار، نرخ ناباروری در ایران در حال 
افزایش است چیزی در حدود بیست درصد از زوج 
ها در باروری مشــکل دارند. این آمار در حالی طی 
دو دهه اخیر رشد سرســام آوری داشته است و از 
هر 5 زوج یک نفر با آن دست و گنجه نرم می کند 
که ایران به عنوان یکی از اصلی ترین و پیشتاز ترین 
صاحبان تکنولوژی و دانش در جهت رفع ناباروری 
در دنیا شناخته می شــود. این موضوع اما در سایه 
نبود چتر حمایتــی دولت و نهادهــای بیمه گر از 
پروسه های درمانی، نازایی را به یکی از اصلی ترین 
و پرهزینه ترین چالش های این روزهای پزشکی در 
ایران تبدیل کرده است. نازایی و علل و عوامل آن را 
در گفت وگو با دکتــر »مهدی احمدی« متخصص 
زنان و زایمان  و مدیر مرکز ناباروری و نازایی اصفهان 
بررســی کردیم. دکتر احمدی که عمری را در راه 
کمک به بــاروری زوج های جوان صــرف کرده از 
نبود حمایت های الزم گایه داشت و از سرگردانی 
زوج ها در پروسه های درمانی سخن به میان آورد 
و از امیدهایــش برای رفع دغدغه هــای بیماران و 
مراجعانش و تاش ها برای رسیدن به روزی که زوج 
های درمانده از پروسه های سخت و نفسگیر باروری، 
دغدغه ای به جز زمان درمان و نازایی نداشته باشند.

در ادامه گفت و گوی زاینده رود با دکتر احمدی را 
می خوانید:

آقای دکتر در علم پزشــکی به چه کسانی 

»نابارور« گفته می شود؟
اصوال به زوج هایی لقب نابارور داده می شــود که 
معموال یک ســال از اقدام بــرای حاملگی آنها می 
گذرد؛ اما باروری اتفاق نیفتاده اســت. این موضوع 
برای زوج های باالی 35 ســال به شش ماه تقلیل 
می یابد، معموال از میــزان زوج های نابارور چیزی 
در حدود ســه درصد نیاز به درمان های پیشرفته 
 دارنــد و بقیــه بــا دارو درمانی مشکل شــان رفع

 می شود.
آمار نازایی در اصفهان چه میزان است؟

آمار دقیق و به روزی در دست نیست؛ اما بر اساس 
آخرین آمار گیری انجام شــده توسط موسسه ابن 
ســینا که حدود دو ســال پیش صورت گرفته در 
اصفهان نرخ ناباروری چیــزی در حدود 15درصد 
اســت، البته این میزان قطعا امروز بیشتر است. بر 
اساس آمار کشوری نازایی در میان زوج های ایرانی 
چیزی در حدود 25 درصد اســت. این آمار باال در 
حالی است که روزگاری نرخ ناباروی در ایران چیزی 

در حدود سه تا چهار درصد بود.
رشد این آمار در چه بازه زمانی صورت گرفته 

است؟
چیزی در حدود 30 تا 40 ســال اخیر این آمار به 
وجود آمده؛ البته طی دو دهه اخیر شدت رشد آن 

بیشتر بوده است.
اصلی ترین علل شایع شدن ناباروری در میان 

ایرانی ها و رشد آماری آن چه بوده است؟
عوامل متعددی در این مسئله دخیل است؛ اما یکی 
از اصلی ترین و جدی ترین عوامل به سن ازدواج در 
میان جوانان کشور مربوط است.بسیاری از افراد به 
دلیل مشکات اقتصادی و یا مسائلی مانند تحصیل 
و کار در سنین باالی سی سالگی ازدواج می کنند و 
یا حتی در سال های اولیه ازدواج حاضر به بارداری 
نمی شوند که این مســئله موجب ایجاد ناباروری و 
مشکاتی در حاملگی های باالی سی و یا سی و پنج 
می شود. به صورت کلی هر انسانی که متولد می شود 
چیزی در حدود دو میلیون فولیکول در بدنش تولید 
می شــود، تعداد زیادی از این فولیکول ها در سن 

بلوغ از بین می رود و پس از آن در هر ماه 30 الی 40 
عدد رشد کرده و بقیه می میرند و در نهایت از سن 
35 سالگی تا 40 ســالگی این رشد از بین می رود و 

ناباروری به وجود می آید.
تغذیه و تغییرات در الگوهای مصرف ما ایرانی 

ها چقدر در ناباروری موثر است؟
به صورت کلی تغذیه نقشــی اساســی در سامت 
بدن دارد و بدون شک در مسئله ناباروری نیز موثر 
اســت. ظروفی که غذا در آن نگهداری می شود ویا 
برای غذا خوردن از آن اســتفاده می کنیم هم در 
ناباروری حتی از ســنین کودکی تاثیر دارد. لباس، 
پوشک و وسایلی که برای تغذیه و حتی عرسک ها 
و وسایل بازی که بچه ها از آن استفاده می شود در 
صورت غیر استاندارد بودن می تواند موجب نازایی 
آنها در آینده شود. استفاده از ظروف یک بار مصرف 
و آغشته با رنگ های صنعتی نیز می تواند تاثیراتی 
داشته باشد.مســئله دیگر مربوط یه مواد غذایی و 

میوه و سبزیجاتی است که آغشته به مواد و سموم 
دفع آفات هستند. به صورت کلی مهم است که در 
چه زمانی و چطور از سموم در گیاهان و میوه های 
جالیزی استفاده شــود به عنوان مثال نباید تا 15 
روز پس از زدن ســم به میوه ها آنها را برداشت کرد 
وگرنه اثرات مخرب این سموم وارد بدن می شود ؛ اما 
معموال این نکته رعایت نمی شود از سوی دیگر آب 
های فاضاب تسویه شده که حاوی درصدی از سرب 
و جیوه هستند هم برای آبیاری کشاورزان استفاده 
می شــود که اثرات خطرناکی روی سامت افراد از 
جمله ناباروری دارد؛ چرا که این مواد از طریق میوه و 
سبزی جذب شده و وارد بدن می شود. عاوه بر اینها 
استفاده از فست فودها و غذاهای آماده و نوشابه هم 

می تواند خطرناک باشد.
سبک زندگی و محیط هم بر ناباروری تاثیری 

دارد؟
یکــی از علل ناباروری هــا کمبــود ویتامین ها به 

خصوص ویتامین دی عنوان می شود. سبک زندگی 
ما ایرانی ها متاســفانه به گونه ای است که میزان 
جذب بســیار پایینی از ویتامیــن دی داریم. این 
موضوع در حالی است که میزان نور آفتاب در کشور 
زیاد است ؛ اما به دلیل عدم آگاهی خانواده ها معموال 
از نور خورشید استفاده نمی شــود. از سوی دیگر 
وجود امواج الکترومغناطیس در محیط و نیز امواج 
رادیویی، پارازیت ها و امواجی که مربوط به موبایل 
است به خصوص در مورد کســانی که در نزدیکی 
آنتن ها زندگی می کننــد، می تواند تاثیرات جدی 
داشته باشد. حتی در کودکان استفاده بیش از حد از 
وسایلی مانند موبایل و کامپیوتر می تواند در آینده 
مشــکاتی را برای باروری آنها ایجاد کند. یکی از 
اصلی ترین فاکتورهای دخیل در ناباوری در سبک 
زندگی شهرنشینی، »استرس« است. کسانی که در 
شهرهای بزرگ زندگی می کنند با انواع استرس ها 
روبه رو می شوند که اگر این مسئله به صورت مزمن 
باشد می تواند کل سیکل هورمونی فرد را با مشکل 
مواجه سازد. اســترس، نقش بسیار مهمی در عقب 
افتادن حاملگی در زنــان دارد؛ گاهی ما برای زوج 
های نابارور به جای دارو توصیه به روان درمانی می 
کنیم و معموال با شــیوه های غیر دارویی و بر طرف 
شدن استرس، مشکل نازایی برطرف می شود. یکی 
از علل مهم دیگر آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ 
است؛ وجود ســرب در هوا موجب ایجاد اختاالت 
هورمونی می شــود این اثرات آلودگی هوا گاهی تا 
 80 ســال در مغز و بدن افراد باقی می ماند و اثرات

 تخریبی دارد.
آیا این تاثیرگذاری در میان پسران و دختران 

تفاوتی دارد؟
بله، معموال 55 درصد موجب ناباروری در پسران و 
45 درصد در دختران می شود. در آمار کلی میزان 
ناباروری در زنان بیشــتر از مردان است؛ اما درمان 
برای آنها ساده تر و سریع تر است و زودتر جواب می 
دهد؛ اما درمان ناباوری در مردان معموال مشکل تر 

و سخت تر خواهد بود.
اصفهان در جذب توریسم درمانی چگونه عمل 

کرده است؟
توریســم درمانی، تنها به تکنولوژی نیاز ندارد بلکه 
باید زیر ســاخت های آن نیز در کشور فراهم شود. 
به عنوان مثال هتل و هماهنگ کننده ســفر و نیز 
برنامه ریزی برای جذب این افراد بسیار مهم تر است 
که این مسئله در کشور ما اتفاق نیفتاده و   برخی از 
کشــورهای منطقه مانند ترکیه و به خصوص هند 
در این موضوع به خوبی تاش کرده و توانســته اند 
بیماران زیادی را به مراکز درمانی جذب کنند. این 
در حالی است که هزینه های درمانی در ایران بسیار 
پایین تر از این کشورهاســت و البته تکنولوژی ما 
بسیار به روز است؛ اما به دلیل عدم برنامه ریزی از این 
کشورها عقب هستیم، به عنوان مثال پروسه درمان 
در ایران چیزی در حدود 400 تا 500 دالر است در 
صورتی که در ترکیه افراد تنها برای یک ویزیت ساده 
باید 400 دالر بپردازند که این یک مزیت عالی است؛ 

اما از آن استفاده خوبی  نمی شود.
میزان مراجعان خارجی به مرکز ناباروری در 

اصفهان چقدر است؟
چیز ی در حدود ســه درصد که البته آمار بســیار 

پایینی است.
آقای دکتر حمایت هــای دولتی از درمان در 

پروسه ناباروری چگونه است؟
متاسفانه حمایت کمی در این زمینه می شود. این 
مســئله در حالی اســت که زوج های نابارور بسیار 
مستاصل هستند، آن هم در شرایطی که گاهی دو 
نفر تمام سرمایه و زندگی شان را برای این امر صرف 
می کنند در حالی که تنها 40درصد شانس درمان 
در هر دوره برایشــان وجود دارد. در سطح جامعه 
از بیمارانی که درمان شــان هزینه  بر اســت مانند 
بیماران هموفیلی یا ام اس و... حمایت می شود اما 
از پروسه نازایی تا سال گذشته تقریبا هیچ حمایتی 
نمی شــد، البته از حدود یک ســال پیش با اباغ 
سیاست های جمعیتی رهبر انقاب اغلب داروهای 
این افراد تحت پوشــش بیمه قرار گرفــت؛ اما این 
 مســئله فقط بخشی از مشــکل این زوج ها را حل 

می کند .

باال رفتن سن یکی از اصلی ترین علل ناباروری

پیشنهاد سردبیر:

باال رفتن سن یکی از اصلی ترین علل ناباروری

در گفت وگوی »زاینده رود« با رییس کلینیک ناباروری اصفهان علل شیوع نازایی در استان بررسی شد؛

مفاد آراء
8/73  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 1857 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای ماشااله ســاالروند فرزند دوشنبه 
شماره شناسنامه 208 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 159/20 مترمربع شماره پالک 
3123 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی
2- رأی شــماره 1855و1856 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای محمد شفائی مقدم فرزند 
علی شماره شناسنامه 305 و خانم طاهره باغ بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 1386 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالک 3124 فرعی از 
پالک 3 اصلی واقع در معین  آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل ابتیاعی مع 

الواسطه از مالک رسمی
3- رأی شماره 1977 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای سید عباس لحمی بیدگلی فرزند آقا 
حسین شماره شناسنامه 38 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 123/37متر مربع 
شــماره پالک 3126 فرعی از 9 فرعی از 3 اصلی واقع در معین  آباد بیدگل بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
4- رأی شماره 1859 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای غالمرضا صادقی مفرد فرزند حسین 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت98/90 مترمربع شماره پالک 940 فرعی مجزا از 
شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی ناظمی.
5- رأی شــماره 1930 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای حســین اســدی فرزند غالمرضا 
شماره شناســنامه 15 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت79 مترمربع شــماره پالک 
941 فرعی مجــزا از شــماره 107 فرعی از پــالک 6 اصلی و باقیمانــده 6 اصلی واقع 
 درحســین آباد بیدگل بخــش 3حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواســطه از 

میثم نوروززاده بیدگلی.
6- رأی شماره 1928و1929 مورخ 97/7/11هیأت : آقای هادی کبوتری بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 356و خانم فاطمه سادات ســرایدار فینی فرزند سید محمود 
شماره شناسنامه 6744 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102 مترمربع شماره 
پالک 942 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
7- رأی شماره 1927 مورخ 97/7/11هیأت : خانم فاطمه تفکری بیدگلی فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 561 ششدانگ یکبابخانه به مساحت102/52 مترمربع شماره پالک 943 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
8- رأی شماره 1982 مورخ 97/7/17 هیأت : خانم وجیهه صادقی مفرد فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 6190032559 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره 
پالک 944 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
9- رأی شــماره 1978 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای علی محمد جامعی بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1419و خانم محبوبه حسینی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
6190002455 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 91/75 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 297 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی

10- رأی شماره 1981 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای صادق عباسی فرزند احمدرضا شماره 
شناسنامه 6190003842 ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 83/82 مترمربع شماره 
پالک 1 فرعی از پالک 461 اصلی واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالک رسمی
11- رأی شــماره 1923 مــورخ 97/7/11 هیأت : آقــای علی اکبر ســالمی پور فرزند 
عبدالحسین شماره شناسنامه 282 ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/96 مترمربع 
شــماره پالک 41 فرعی از پالک 482 اصلی واقع در اماکن بخــش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
12- رأی شماره 1921 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای سید معراج مدیری فرزند سید محمد 
شماره شناسنامه 2041 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/11 مترمربع شماره پالک 8 
فرعی مجزا از شماره 2و3و1 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 885 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالکین رسمی
13- رأی شــماره 1858 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای ابوالفضــل جاللی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 325 ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت57 مترمربع شماره 
پالک 35 فرعی از پالک 958 اصلی واقع در اماکن بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالک رسمی .
14- رأی شماره 1924 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای ابوالفضل قبائی آرانی فرزند مسلم 
شماره شناسنامه 9 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/88 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شماره 1و3 فرعی از پالک 1100 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
15- رأی شــماره 1926 مورخ 97/7/11 هیــأت :خانم زهرا ابراهیم پــور آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 523 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 266 مترمربع شماره 
پالک 3219 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
16- رأی شماره 1925 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای مهدی خندان پور آرانی فرزند حبیب 
اله شماره شناسنامه 1806 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 132/50 مترمربع 
شماره پالک 3220 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی
17- رأی شماره 1922 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای امیرعباس امیری آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 10182 ششدانگ یکبابخانه به مساحت169 مترمربع شماره پالک 1946 
فرعی مجزا از شماره 149 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
18- رأی شماره 267 مورخ 97/2/9 هیأت : آقای سعید قاسم عبدلی بیدگلی فرزند مجید 
شماره شناسنامه 1250179254 ششدانگ یکبابخانه مساحت 104/50 مترمربع شماره 
پالک 6242 فرعی مجزا از شــماره 60 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان 

دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
19- رأی شــماره 1724 مــورخ 97/6/18 هیأت : خانــم معصومه بقــال زاده بیدگلی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 109 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع 
شــماره پالک 6275 فرعی مجــزا از شــماره 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 درریگســتان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواســطه از 

مالک رسمی
20- رأی شماره 1714و1715 مورخ 97/6/17 هیأت : آقای محسن شکاری آرانی فرزند 
عبداله شماره شناسنامه 6190029851 و خانم فاطمه دولوسی بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 6190071805 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع 
شماره پالک 1340 فرعی مجزا از شــماره 86. فرعی از پالک 2875 اصلی واقع درآران 

وبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/80/20

م الف: 275228 عباس عباس زادگان رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

حصر وراثت
8/81  آقای مظفر محمدی داراي شناسنامه شــماره 529 به شرح دادخواست به کالسه 
422/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آقای شیرعلی محمدی به شناسنامه 659 در تاریخ 71/6/18 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مظفر محمدی، ش.ش 529 ، 2- اردشیر 
محمدی، ش.ش 530 )پسران متوفی( 3- شیرین محمدی، ش.ش 165 فرزند رمضان 
)همسر دائمی متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 275290  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )129 کلمه،1 کادر(  

مزایده اموال منقول
8/82  شماره درخواست: 9710463630400019 شماره پرونده: 9709983630500156 
شماره بایگانی شعبه: 970129 بموجب اجرائیه کالسه 970129 ارجاعی اجرائی در اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای سروش سلیمی بروجنی فرزند نعمت اله 
و محکوم علیهما ناصر سلیمانی نجف آبادی فرزند حسین و اصغر استوار فرزند ابوالقاسم 
مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: 
1- یک دســتگاه رزین به طول حدود 14 متر و عرض حدود یک متر و مستعمل با دو فن 
الکتروموتور سه فاز 7/5 اســب بخار و یک کوره گازی با موتور سه فاز و یک کوره برقی 
دارای تابلو برق و نوار نقاله و نوار غلتک در طرفین بصورت سالم به ارزش 180/000/000 
ریال 2- یک دســتگاه کله بر به طول حدود چهار متر و عرض یک متر با یک دســتگاه 
الکتروموتور فن سه فاز 7/5 اسب بخار و یک دستگاه موتور سه فاز 6 اسب بخار دارای میز 
و غلتک به صورت سالم به ارزش 40/000/000 ریال با توجه به جمیع جهات قیمت پایه 
کل موارد فوق 220/000/000 ریال معادل بیست و دو میلیون تومان برآورد گردیده است. 
مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه 1397/8/27 از ساعت 9/30 صبح 
الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگســتری تیران به فروش 
برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
ملکف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعــد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: 275238  اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان تیران و کرون )324 کلمه،3 کادر(  
احضار متهم

8/83  شماره درخواست: 9710463624700007 شماره پرونده: 9709983624700235 
شماره بایگانی شعبه: 970252 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970252 شعبه اول بازپرسی 
متهم آقای عباس عظیمی فرزند حسن به شماره ملی 0073745431 به اتهام کالهبرداری 
از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین 
وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اردستان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس ازموعد مقرر اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 275183  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اردستان )110 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

8/84  خانم سمیه هاشمی دارای شناسنامه شــماره 482  به شرح دادخواست به کالسه 
718/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
موسی هاشمی به شناسنامه 30 در تاریخ 96/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نعمت اله هاشمی، ش.ش 2 )پدر متوفی( 
2- زهرا هاشمی، ش.ش 3 )مادر متوفی( 3- مائده هاشمی به شماره ملی 5490162805، 
4- ساجده هاشمی به شماره ملی 5490227631 فرزندان اناث متوفی و سمیه هاشمی، 
ش.ش 482 همسر متوفی می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 275641 احمدی قاضی شعبه شورای 

حل اختالف تیران )155 کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/85 شــماره صادره: 1397/09/526794- 1397/7/23 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1395 فرعی از یــک اصلی واقع در بخــش یک ثبتی 
شــهرضا که در صفحه 202 دفتر 469 امالک جلد به نام محمد حســن طالبیان  ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده اســت اینک نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
970903661782136-97/7/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 445477-97/7/3 به گواهی دفترخانه 347 رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 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 باشــد 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 نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 274149 سید اسداله موســوی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/86 شــماره: 2975/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شــعبه 4  حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:45 صبح روز دوشنبه  مورخه 
1397/10/3 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:میثم اعالیی نام پدر:حسنعلی 
نشانی:خ امام شمالی- کوچه شهید بانی مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:علیرضا 
رحمت نژاد ، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت دادرسی و خسارت 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:275126 رئیس شعبه 4 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/92 شماره: 364/97 حل 12 مرجع رسیدگی: شــعبه 12  حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 8:45 صبح  روز چهار شنبه  مورخه 
1397/09/14 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:محمود نقدی  نام پدر:محمد 
علی با وکالت پریســا غیاثی   نشانی:خمینی شهر خ شهید بهشــتی – خ عمران- کوچه 
دانش - دانش 3 پالک 108 مشــخصات خوانده: 1-نام و نــام خانوادگی:بایرام علیزاده 
خواسته و بهای آن:  مطالبه گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:275030 رئیس شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)175 

کلمه، 2 کادر(

مرضیه محب رسول
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 تمدید قرارداد اینتر 
با ۶ بازیکن

روند خوب اینتر در هفته های اخیر کم شــد و 
این تیم که برای دیدار 
با بارســلونا راهی 
اســپانیا شده بود 
بــا دو گل تن به 
شکســت داد. با 
این حال شاگردان 
اسپالتی در این فصل 
لیگ ایتالیا نتایج خوبی به دســت آوردند و در 
لیگ قهرمانان نیز بعد از بارســلونا با ۶ امتیاز 
در رده دوم گروه خود قرار دارند. در این گروه 
بارســلونا با ۹ امتیاز و اینتر هم با شش امتیاز 
به ترتیب در رده هــای اول و دوم جای دارند و 
تاتنهام و آیندهوون هم تنها یک امتیاز دارند.

باشگاه اینتر اعالم کرد با ۶ بازیکن برای تمدید 
قرارداد به توافق رســیده کــه در این بین نام 
بازیکنانی چــون آنتونیو کانــدروا، میراندا و 
مارســلو بروزوویچ نیز به چشــم مــی خورد. 
قراردادهای جدید این بازیکن، ۳ و چهار ساله 
هستند و اکنون اینتر می تواند با خیال راحت 
در تابستان به فکر جذب بازیکنان جدید باشد.

 تکذیب شایعه تماس
 رئال مادرید با »کونته«

بعد از نتایج ضعیف رئال مادرید در هفته های 
اخیر، شــایعات زیادی 
اخــراج  دربــاره 
لوپتگــی و حضور 
آنتونیو کونته در 
این تیم به گوش 
رســید. با این حال 
برتری خفیــف رئال 
مادرید برابر ویکتوریــا پلژن در لیگ قهرمانان 
فعال به این شــایعات پایان داده اســت.دانیله 
کونته برادر و مدیربرنامه هــای آنتونیو کونته 
درباره وضعیت موکلش گفــت: آنتونیو، فعال 
در تعطیالت است و هیچ گونه تماسی از رئال 
مادرید دریافت نکرده است. نه تنها رئال بلکه 
هیچ تماسی از باشگاه های دیگر برای آنتونیو 
وجود نداشته است.کونته در یوونتوس توانست 
این تیم را به ۳ قهرمانــی پیاپی در لیگ ایتالیا 
برســاند و در ادامه ایتالیا را نیز به یک چهارم 
نهایی یورو رســاند و در تیم چلســی نیز یک 
قهرمانی در لیگ و یک جام حذفی به دســت 
آورد ولی در نهایت از این تیم انگلیسی اخراج 

شد.

»کوواچ«  با ریِش بحران 
خداحافظی می کند؟

کوواچ در دیدار مقابل» آ ا ک« آتن با ریشــی 
که مشخص بود دست 
کم 10 روز اســت 
تراشــیده نشده 
در ورزشــگاه این 
تیــم ظاهر شــد 
تا بار دیگــر از این 
بابت مورد توجه قرار 
گیرد.کوواچ به خبرنگارانی که از او پرســیده 
بودند علت نتراشیدن ریشش چیست و آیا این 
موضوع به بحرانی که بایرن در آن قرار داشت 
ارتباط دارد یا نه، گفت:» من کسی هستم که 
وقتی موفق نمی شوم برای جبران و رسیدن به 
موفقیت تالشم را بیشتر می کنم و کسی نیستم 
که با اولین فشــار از هدفم منصرف شوم. این 
در ذات من است. شــاید به همین خاطر است 
که ریشم بلند شده چون وقت نکرده ام ریشم 

را بتراشم«.

گواردیوال: 
 »فرگوسن« نمی توانست
 ۲۵ سال در بارسلونا باشد

پپ گواردیوال، ســرمربی منچسترسیتی درباره 
حضور در تیــم دیگری 
غیــر از ســیتی در 
لیگ برتــر گفت: 
فهمیــدم فوتبال 
برای انگلیســی ها 
چطور است. شما می 
توانید ۲0 سال در یک 
تیم باشــید. اینجا در طول هفته مــن با روزنامه 
نگارها صحبتی ندارم و زمان را با بازیکنانم سپری 
می کنم. مشــکالت زیادی در تیم اســت و من 
بعضی مواقع خیلی ســخت گیری می کنم. االن 
خودم را یک هوادار ســیتی می دانم و به همین 
خاطر هیچ وقت هدایت تیم دیگری را در فوتبال 
انگلیسی بر عهده نخواهم گرفت. او در ادامه گفت: 
اینجا شــرایط فرق می کند. من تصور نمی کنم 
آلکس فرگوسن می توانست ۲۵ سال در بارسلونا 
مربیگری کند. در اسپانیا شرایط متفاوت است 

و سخت گیری های زیادی وجود دارد. 

تداوم روند  ناکامی های ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 پرسپولیسی ها از امارات
 به توکیو می روند

اعضای تیــم فوتبال پرســپولیس از طریق امارات 
به توکیو ســفر می کنند.پس از صعود پرسپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آســیا، حــاال این تیم باید 
برای بازی برابر کاشیما آنتلرز به ژاپن سفر کند. بر 
همین اساس مدیران این باشگاه تالش زیادی انجام 
دادند تا بتوانند با پــروازی چارتر تیم را اعزام کنند؛ 
اما این تالش ها به ســرانجام نرسید.حاال قرار است 
پرسپولیسی ها روز دوشنبه تهران را به مقصد دبی 
ترک کنند تا پس از اقامت دو روزه در این شــهر، از 
طریق فرودگاه دبی به توکیو سفر کنند.تیم فوتبال 
پرسپولیس از ســاعت 1۳:۳0 در جریان دور رفت 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، میهمان کاشیماآنتلرز 

خواهد بود.

AFC جلسه سرنوشت ساز 
 برای فوتبال ایران

روزنامــه الوطن قطــر دو ماه پیش خبــر داده بود 
که جلســه آخر کنفدراســیون فوتبال آسیا در ماه 
نوامبر)آبان( در دوحه یا تهران برگزار می شــود تا 
سرنوشت سهمیه کشــورها در لیگ قهرمانان سال 

آینده مشخص شود.
در آن زمان تکلیــف تیم های یک چهــارم نهایی 
مشخص نشــده بود و هر کدام از کشورهای قطر و 
ایران دو نماینده در این مرحله داشــتند؛ با صعود 
پرســپولیس و غلبه بر الســد میزبان این جلســه 
سرنوشت ساز نیز مشخص شــد.بنا بر گزارش این 
روزنامه قطری این جلســه در دیدار برگشت فینال 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود که با فینالیست 
شدن پرسپولیس مشخص شــد دیدار برگشت در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شــود. با این توضیحات 
جلسه سرنوشت ســاز AFC برای تعیین سهمیه 
کشورها برای لیگ قهرمانان آسیا 1۹ آبان به میزبانی 

تهران برگزار خواهد شد.

بازیکن تیم نامی نو اصفهان:
همه تیم ها شانس قهرمانی دارند

گلر تیم ملی فوتســال بانوان و بازیکن تیم نامی نو 
اصفهان درمورد وضعیت لیگ فوتسال در فصل جدید 
رقابت ها گفت: شرایط امسال نسبت به سال های قبل 
بهتر است. تیم های حاضر شرایط خوبی دارند چون 
بازیکنان ملی پوش در تمام تیم ها حضور دارند و این 
موضوع قطعا به توانایــی تیم ها کمک می کند.وی 
افزود: همه تیم ها به اعتقاد من شانس قهرمانی دارند، 
بنابراین هنوز تیم قهرمان با تمام شــدن نیم فصل 
مشخص نمی شود و قطعا در ادامه رقابت ها در فصل 
دوم جذاب تر خواهد شد.توسلی اضافه کرد: مسابقات 
لیگ شروع خوبی نداشت و اکثر تیم ها با مشکل مالی 

و منحل شدن روبه رو بودند. 

 آقای گل تراکتور
 ۴ ساله تمدید کرد

مهاجم ایرلندی تراکتورسازی و بهترین گلزن لیگ 
برتر، قراردادش را با این باشگاه به مدت چهار فصل 
دیگر تمدیــد کرد.در پی عملکــرد رضایت بخش و 
درخشــش »آنتونــی اســتوکس« در بازی های 
فصل جاری، باشــگاه تراکتورســازی پس از توافق 
با این بازیکن، قــرارداد او را به مدت دوســال دیگر 
تمدید کرد.آنتونی استوکس پیش از این، قراردادی 

دوساله با باشگاه تراکتور امضا کرده بود و 
طبق توافق حاصل شده، این قرارداد 
از دو سال به چهار ســال افزایش 

یافت.ایــن مهاجــم ۳0 ســاله 
ایرلنــدی در این فصل، 

یکــی از بهترین های 
تراکتورسازی بوده 
که موفــق به زدن 
۸ گل در ۹ مسابقه 
این فصل تیمش 

شده است.

در حاشیه

پیشخوان

شکایت پوچ قطری ها از 
پرسپولیس، السد دبه کرد!

 تداوم روند
 ناکامی های ذوب آهن

رضایت سبزپوشان به تساوی در فوالد شهر؛

  عکس روز

مالقات »عالیشاه« با کاپیتان ماهینی
حسین ماهینی، کاپیتان دوم پرتالش پرسپولیس که در دیدار با استقالل دچار مصدومیت 
رباط صلیبی شــده بود، بعد از عمل جراحی این روزها دوران نقاهت خود را پشــت ســر 
می گذارد.بعد از اینکه جمعی از هم تیمی های این بازیکن برای مالقاتش به منزل او رفتند 

روز جمعه  هم عالیشاه برای دیدن حسین ماهینی در منزل او حضور یافت.

 ناصر حجازی بهترین گلر 
تاریخ جام ملت های آسیا شد

در کنار ایبراهیموویچ و تویوونن؛
»قدوس« نامزد مهاجم سال فوتبال سوئد

سامان قدوس در کنار »زالتان ایبراهیموویچ« و »اوال تویوونن« نامزد دریافت جایزه مهاجم سال فوتبال سوئد 
شد.نامزدهای بخش های مختلف برترین های فوتبال سوئد اعالم شد که در این بین نام سامان قدوس نیز در 
بین برترین مهاجمان سال دیده می شود. نزدیک به ۲0 روز دیگر مراسم برترین های فوتبال سوئد برگزار خواهد 
شد و درخشش سامان قدوس در تیم اوسترشوندز و آمیان فرانسه باعث شده است تا این بازیکن در کنار زالتان 
ایبراهیموویچ و اوال تایوونن در بخش بهترین مهاجم سال نامزد شود. قدوس که در تیم آمیان فرانسه بازی می 
کند می تواند امیدوار به دریافت این جایزه باارزش در جشــن سالیانه فوتبال سوئد باشد. او در بازی این هفته 

تیمش برابر پاری سن ژرمن نیز حاضر بود ولی نتوانست مانع از شکست سنگین تیمش شود.

»سایپا« فدای کاشیما؛ 
نوراللهی بازی نمی کند

 به نظر می رسد مصدومیت احمد نوراللهی جدی تر از چیزی است که در ابتدا تصور می شد. به همین دلیل او 
در بازی مقابل سایپا در ترکیب تیمش قرار نمی گیرد تا بتواند برای بازی رفت با کاشیما آنتلرز در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا آماده شود. دکتر حقیقت، پزشک پرسپولیس درباره وضعیت این بازیکن گفته: »احمد نوراللهی 
در نیمه اول بازی با الســد دچار آسیب دیدگی از ناحیه چهار سر شــد. او با وجود دردی که داشت، با غیرت 
خودش نیمه دوم را بازی کرد. بعد از بازی اقدامات پزشکی انجام شد. برای MRI هم اقدام کردیم که پارگی در 
ناحیه چهارسر را نشان می دهد. به این ترتیب  نوراللهی به طور قطع بازی با سایپا را از دست می دهد و تالش 

می کنیم او را در حداقل زمان به تمرینات گروهی برسانیم.«

نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک: 

مگر بهتر از »خادم« هم در کشتی داریم
نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک درباره ارزیابی خود از عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های 
جهانی مجارستان که با کسب ۳ مدال برنز حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویزهادی و کسب جایگاه 
ششمی تیمی همراه بود، اظهار کرد: درست است نتیجه به دست آمده مورد قبول مردم و کارشناسان 
نیست؛ اما باید همه مسائل اثرگذار در این نتیجه و اینکه چرا تیم ملی اینگونه بود را مورد بررسی قرار 
دهیم. به هر حال یکسری از این کشتی گیران از دل انتخابی تیم ملی بیرون آمدند و یکسری دیگر نیز با 
صالحدید کادر و شورای فنی عازم این رقابت ها شدند؛ چرا که پتانسیل کشتی ما در حال حاضر همین 
است و نفراتی بهتر از اینها نداشتیم که اعزام کنیم. برخی از نفرات می توانستند بهتر از اینها ظاهر شوند 

و یکسری دیگر نیز خیلی ضعیف بودند.
صادق گودرزی، با تاکید بر اینکه عدم اعزام کشتی گیران تیم ملی به تورنمنت خارجی پیش از اعزام به 
رقابت های جهانی در کسب این نتیجه تاثیر داشت گفت: هیچ کدام از نفرات تیم ملی به خاطر مشکالت 
مالی فدراسیون به تورنمنت خارجی قبل از رفتن به مسابقات جهانی اعزام نشدند. اینکه کشتی گیران 
ما در ثانیه های آخر مبارزه نتیجه را واگذار می کنند ایراد بزرگی است که باید در تورنمنت های معتبر 

بین المللی رفع می شد تا کار به مسابقات جهانی نکشد.
عنوان دار جهان و المپیک با اشاره به زحمات دلسوزانه »رسول خادم« برای کشتی  ایران گفت: مگر بهتر 
از رسول خادم داریم که بر سر تیم ملی بگذاریم؟ خادم اصال برای خودش زندگی نمی کند و دائم به فکر 
دیگران است.باید با او زندگی کرده باشی تا بدانی  چه کسی است. مدام به فکر این و آن است و دلش 
برای موفقیت کشتی می تپد.خیلی اوقات او تا صبح نخوابیده و در فکر کشتی گیرانش است، البته نه 
اینکه انتقادی به عملکرد او نباشد اما اگر واقعا دل مان برای کشتی می سوزد باید به خادم کمک کنیم. 

او زندگی اش را وقف کشتی کرده و شبانه روز برای موفقیت کشتی زحمت می کشد.

رابطه کارلوس کی روش با وینفرد شفر چندان بد نیست، البته خیلی 
خوب هم نیست. در کل مشخص نیست این دو نفر چه حسی نسبت 
به هم دارند. چون در حرف هایشــان درباره هم همــه نوع نظر وجود 

دارد. اخیرا شفر در نشســت خبری قبل از بازی با سپاهان حرفی زد 
که به نوعی کی روش را تحت فشار گذاشــت. شفر در نشست خبری 
گفت: »۶ ماه پیش به خاطر دارید که گفتم لیــگ ایران بهتر از قبل 
شده است؟ شاید آن موقع همه فکر می کردند من دیوانه هستم. االن 
یکی از تیم های ایرانــی در فینال لیگ قهرمانان آســیا حضور دارد. 
چه کســی برنده این اتفاق است؟ عالوه بر اســتقالل، پرسپولیس و 
ذوب آهن در آســیا خوب بازی کردند. برنده این اتفاق تیم ملی ایران 

اســت. کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی اســتخری از مجموعه  
بازیکنان خوب داخلــی در اختیار دارد از جمله اســتعداد خوبی که 
در تیم ســپاهان به میدان می رود یا بازیکنانی چون آرمین سهرابیان 
و الهیــار صیادمنش که در تیم مــا حضور دارند. ایران در آســیا اول 
اســت و تیم ملی می تواند قهرمان جام ملت های آسیا شود. بازیکنان 
 خوبی در لیگ خودمان داریم و تیم ایران بایــد قهرمان جام ملت ها

 شود.«

کی روش تحت فشار شفر؛

 ایران باید قهرمان شود!

 نعمتی : یک شادی گل ویژه 
برای فینال کنار گذاشتم؛ دوست 

داشتم با مردم داد و بی داد کنم

  استقالل- سپاهان؛ فردا 
ساعت 16:45؛ دربی ایرانی!

 هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور در 
شرایطی عصر پنجشنبه با برگزاری سه دیدار شروع 
شــد که تیم ذوب آهن اصفهان نتوانســت به روند 
ناکامی اش در کسب پیروزی در هفته های اخیر پایان 
دهد و به تساوی مقابل تیم پیکان تهران رضایت داد 
تا همچنان این تیم در حســرت برد های خانگی در 
فوالد شهر باقی بماند.سبزپوشان اصفهانی در حالی 
در ورزشگاه فوالد شهر مقابل شاگردان مجید جاللی 
صف آرایی کردنــد که طی 4 هفته گذشــته مقابل 
تیم های ماشین ســازی تبریز، صنعت نفت، فوالد و 
استقالل خوزستان نتوانســته بودند به برتری دست 
یابند و کســب تنها دو امتیاز حاصــل تالش آنها در 

این هفته ها بود.
تیم ذوب آهن در شرایطی در این هفته پا به میدان 
گذاشــت که ترکیب این تیم نســبت به هفته های 
گذشته با تغییرات زیادی همراه بود و اگرچه این تیم 

در نیمه اول بیشتر توپ و میدان را در دست داشت؛ 
اما این پیکان تهران بود که توانست با بازکردن دروازه 
سبزپوشان نیمه اول را به سود خود به پایان برساند 
و با برتری به رختکن برود.در نیمه دوم هم شاگردان 
امید نمازی زاده بازی نســبتا خوبــی را به نمایش 
گذاشــتند و موقعیت های مختلفــی را روی دروازه 
تیم پیکان ایجــاد کردند و نبود یک مهاجم شــش 
دانگ سبب شد تا این تیم نتواند از این فرصت ها  به 
خوبی استفاده کند و با تک گل مسلمان از روی ضربه 
پنالتی  تنها به کســب تســاوی در این بازی خانگی 

رضایت دهد.
تیم نمازی زاده هم چون هفته های گذشــته خوب 
بازی می کند و به خوبی تــوپ را در زمین به گردش 
در مــی آورد و خوب موقعیت می ســازد؛ اما تیرک 
هــای دروازه با بی دقتی مهاجمان مانــع از گلزنی و 
نتیجه گیری آنها شده است. ذوب آهن در اکثر بازی 
هایی که امتیازات آن را به راحتی از دست داده لیاقت 
کسب برد را داشته است و استفاده نکردن درست از 

فرصت ها سبب شده تا این تیم در میانه های جدول 
جا خوش کند. ارائه عملکرد خوب از طرف سبزپوشان 
درهفته های سپری شــده از رقابت های این فصل از 
لیگ برتر سبب شده تا ســرمربی این تیم امیدواری 
زیادی به هفته های باقی مانــده و تغییر جایگاه این 
تیم در جدول رده بندی داشته باشد. امید نمازی زاده 
اطمینان دارد که تیمش در ادامه مسابقات لیگ برتر 

شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
ســرمربی ذوب آهن پس از تســاوی یــک بر یک 
شــاگردانش مقابل تیم فوتبال پیکان اظهار داشت: 
حرف های من تکراری شده اســت و دیگر نمی دانم 
چه بگویم. موقعیت های ما گل نشــد و به جای سه 
امتیاز، یک امتیاز گرفتیم. امروز ترافیک یکطرفه به 

سود تیم ما بود.
وی ادامه داد: موقعیت های ما بــه تیر دروازه پیکان 
برخورد کرد یا دروازه بان حریف توپ را از روی خط 
دروازه بیرون کشید. اگر از اعضای تیم پیکان بپرسید 
و اگر آنها منصف باشــند، ما خیلی بهتــر از این تیم 

بودیم، اما از فرصت های خود اســتفاده نکردیم. این 
تقصیر من است و باید این ضعف را برطرف کنم.

سرمربی تیم ذوب آهن در پاسخ به سوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکه موتور تیمش دیر روشــن می شــود، 
گفت: با این نظر کامال مخالفم. در نیمه اول ما از چهار 
موقعیت صددرصد خود استفاده نکردیم. نمی شود که 
از دقیقه یک به تیم حریف فشار بیاوریم. پیکان تیمی 
سرحال اســت و در رتبه چهارم جدول حضور دارد. 
در فوتبال، دو تیم در ۲0 دقیقــه ابتدایی یکدیگر را 

می سنجند و سپس بازی باز می شود.
»موتور تیم ما از دقیقه اول روشــن بود.«، نمازی با 
بیان این جمله تصریح کرد: بــا این حال »هرناندز« 
نتوانســت توپ را کنترل کند و گل بزند. ماریانو هم 
تا ســینه دروازه بان حریف رفت، اما توپش گل نشد. 
این چه حرفی است؟ پیکان تیم چهارم جدول است 
و نسبت به ما، موقعیت بهتری دارد. به این تیم بابت 
بازی های خوب شان تبریک می گویم، اما امروز خیلی 

از حریف بهتر بودیم.

سمیه مصور
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فعالیت ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اجرای حماسی نمایش های 
آئینی و شبیه خوانی در ناژوان

مدیر طــرح ســاماندهی ناژوان اظهــار کرد: 
نمایش های آئینی و شبیه خوانی از روز چهارم تا 
هشتم آبان ماه امسال از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ در 
پارک جنگلی ناژوان، جنب مجموعه آکواریوم 
اجرا می شود.حسن شفیعی تصریح کرد: پارک 
۱۲۰۰ هکتاری ناژوان به عنوان یکی از مناطق 
سرســبز و خوش آب و هوای اصفهان، روزانه 
پذیرای تعداد زیادی از شهروندان خوش ذوق 
اصفهان اســت، بنابراین نباید بــه ناژوان تنها 
به عنوان »پارک« یا »فضای سبز« نگاه کنیم، 
زیرا هویتی اســت که در تاریخ شهر اصفهان 
وجود داشــته و باید برای حفــظ این هویت 

تالش کنیم.

اعالم ساعت کار مجموعه های 
گردشگری شهرداری اصفهان 

شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی 
ســپاهان )وابســته به شــهرداری اصفهان( 
ساعت کار پاییز و زمســتان زیر مجموعه های 
گردشگری خود را اعالم کرد.ساعت فعالیت تله 
کابین صفه روزهای شنبه تا پنجشنبه صبح ها 
از ساعت ۱۱ تا ۱۴ و بعداز ظهرها از ساعت ۱۶ 
تا ۲۲ و در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح ها 
از ســاعت ۹ تا ۱۴ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۶ 
تا ۲۲ است.بر اساس این گزارش، بولینگ صفه 
روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت ۱۵ تا 
۲۳ و روزهای پنجشــنبه و جمعه از ســاعت 
۹ تا ۲۳ در اختیار شــهروندان است.ســاعت 
کار پرنده نگری روزهای شــنبه تا چهارشنبه 
صبح ها از ســاعت ۱۰ تا ۱۳ و بعداز ظهرها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۷ و روزهای پنجشنبه و جمعه 
از ســاعت ۹ تا ۱۷ اســت.زیپ الین صفه نیز 
روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت ۱۶ تا 
۲۲ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا 
۲۲ پذیرای شهروندان است.ساعت کار تله سیژ 
ناژوان روزهای شنبه تا پنجشــنبه صبح ها از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۴ 
تا ۱۸ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ 
تا ۱۸ اعالم شده است.شــهر رویاها در پاییز و 
زمســتان روزهای شنبه تا سه شــنبه تعطیل 
است و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از 
ساعت ۱۰ تا ۲۲ پذیرای شهروندان خواهد بود.

امام جمعه اصفهان:
انسان حق ندارد خود را در 

مقابل کسی ذلیل کند
امام جمعه اصفهان  در خطبه های این هفته نماز 
جمعه  اظهار کرد: با توجه به ایــام محرم و صفر، 
بین درس و عبرت فرق اســت. گاهی آدم از یک 
داستان و یک اتفاقی که می افتد عبرت می گیرد 
و گاهی می گویند، عبرت معموال در جایی اتفاق 
می افتد که کار غلطی صورت گرفته؛ اما »درس« 
به کارهای درستی می گویند که صورت گرفته که 
یکی از درس های عاشورا رضایت مداری حضرت و 
اصحاب ایشان است و اینکه از ابتدا قیام تا انتهای 
قیام ایشان و اصحاب محور کارشان رضایت خداوند 
بود. طباطبایی نژاد عنوان کرد: یک انسان در مال 
و جان خود اختیاراتی دارد؛ اما حق ندارد خود را 
در مقابل کســی یا چیزی ذلیل کند، لذا حضرت 
علی)ع( وقتی به یکی از شهرهای عراق آمد اصحاب 
شروع کردند به دنبال او دویدن که حضرت به آنها 
گفت این کار درست نیســت چرا که نه من با این 
عمل بزرگ می شوم و نه شما، بلکه باعث خواری 

شما در مقابل غیر خدا می شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
  کشف بیش از 1/5 تن تریاک
 در عملیات مرصاد 1۳ پلیس 

فرمانده انتظامی استان از کشف یک تن و ۵۳۳ 
کیلوگرم تریاک در عملیات مرصاد ۱۳ توســط 
ماموران این فرماندهی خبر داد.ســردار مهدی 
معصوم بیگی  اظهار داشــت: در راستای مبارزه 
بی امان با باندها و شبکه های قاچاق مواد افیونی، 
عملیات مرصاد ۱۳ در قرارگاه عملیاتی »اقدام و 
عمل« فرماندهی انتظامی استان اصفهان طراحی 
و به اجرا گذاشته شد. وی افزود: در این عملیات، 
تیم های عملیاتی از یک دستگاه خودروی زانتیا 
که از جاده های خاکی منطقه شــرق استان در 
حال حرکت بود ۶۱۵ کیلــو و ۱۰۰ گرم تریاک 
 و در بازرسی از یک دستگاه کامیون و ۲ دستگاه

 تریلر نیز ۹۱۷ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشــف 
کردند.

حســن کامران، نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی که هفته گذشــته وزیر نیرو  را برای 
پاسخگویی درباره مشکالت ایجاد شده برای رودخانه 
زاینــده رود و از بین رفتن حقابه مــردم اصفهان به 
مجلس فراخوانده بود ، روز پنجشــنبه در نشستی با 
اصحاب رســانه دوباره از کم کاری وزیر نیرو در باب 
از بین رفتن حقابه مردم اصفهان سخن به میان آورد 
و خواستار محکومیت »رضا اردکانیان« شد. نماینده 
مردم اصفهان در این نشســت با اشاره به این که آب 
بعد از نفت مهم ترین مســئله کشــور و مهم ترین 
مسئله استان اصفهان اســت،  گفت: وزیر نیرو باید 
به خاطر عــدم اجرای مصوبات آب محکوم شــود و 
مدعی العموم باید در این خصوص ورود کند چراکه 
وزارت نیــرو یک میلیون و  ۵۹۲ هــزار مترمکعب از 
حقابه را خورده است.کامران افزود: مصوبات آب در 
کشور اجرا نمی شــود؛ پس این مصوبات به درد چه 
کسی می خورد، ۱۲ نفر از نمایندگان استان اصفهان 
موافقت کردند بودجه ای که برای نمایندگان در نظر 
گرفته شده و برای بحث آب بگذاریم و تنها راهکار حل 
آب در اصفهان دادگاه و دیوان عدالت است.وی با اشاره 
به اینکه باید از وزارت اطالعات پرسید که چرا با وزیر 
نیرو به دلیل عدم رعایت حقابه ها برخورد نمی شود،  
ادامه داد: آقای اردکانیان وزیر نیرو، ســال ۸۳ الیحه 

استانی کردن زاینده رود را مطرح کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی  

با تاکید بر اینکه امروز تنها مردم می توانند به عنوان 
مدعی العموم بــه این مســئله ورود یابنــد و طرح 
بهشــت آباد فقط در صورت مطالبه عمومی اجرایی 
خواهد شــد، تصریح کرد: پروژه های آبی ما شــبکه 
آب رسانی ۹۰ هزار هکتار زاینده رود، بهشت آباد و سد 
کوهرنگ است. وی  تصریح کرد: برای سد کوهرنگ 
باید منابع خوبی تخصیص داده شود تا این پروژه تمام 
شود و پیمانکار سد کوهرنگ معتقد است اگر منابع 
کافی باشد این پروژه ظرف دو سال صورت می گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بابیان 
اینکه کل حوزه شبکه آب رسانی زاینده رود ۹۰ هزار 

هکتار است که در برنامه پنجم توسعه ۲۹ هزار هکتار 
آورده شــده بود و وقتی برنامه پنجم به اتمام رسید، 
برنامه تمام شد، خاطرنشان کرد: یک کوتاهی جهاد 
کشــاورزی اصفهان داشت که با جلســه با وزیر رفع 
شد. مابقی شبکه آب رســانی برنامه وبودجه امسال 
آورده می شود که باید به کمیســیون ماده ۲۳ برود 
و  قدم مهمی برای استان محسوب می شود.کامران 
اضافه کرد : برای طرح بهشــت آباد نیــز باید مطالبه 
عمومی شــکل بگیرد؛ چراکه روند به نحوی اســت 
که می خواهند این طرح را منحرف کنند و ۱۲ نفر از 
نمایندگان استان اصفهان بودجه ای که به آنها از سوی 

مجلس اختصاص یافت را برای آب تخصیص دادند.
نماینده مردم اصفهان در ادامه نشست،  نگاهی هم به 
حواشی های موجود در مجلس شورای اسالمی کرد و 
گفت: مذاکرات تلفیق باید مانند سایر جلسات مجلس 
مستقیم پخش شود چون این جلسات فساد زیادی در 
خود دارد.کامران با تاکید بر اینکه من مخالف حقوق 
مادام العمر برای نمایندگان مجلس هستم و تاکنون 
با این موضوع مقابله کردم،  بیــان کرد: در خصوص 
حقوق های نجومی نیز با آن مقابله کردم و در همین 
مجلس برخی نمایندگان ســفر خارجی می روند و 
عالوه بر هزینه رفت وآمــد و اقامت که از جیب مردم 
می  رود، دالر سفرشان را هم از جیب مردم می گیرند.

وی بابیان اینکه باید چمدان نمایندگان مجلس هم 
همچون سایر مردم مورد بازرسی قرار گیرد،  ادامه داد: 
باید هر مدیری که از سفر خارجی می آید چمدانش 
بازرسی شود تا ولو یک عطر خارجی آورده است جلوی 
چشمش آتش بزنند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هنوز غذای اشرافی 
گری می خورند، اضافه کرد: چه ایرادی دارد حاکمان 
هم غذای فقیران را بخورند مگر در جبهه فرماندهان 
مانند سایر رزمندگان نان و پنیر نمی خوردند؛ اما امروز 
مدیران حاضر به چنین کاری نیستند.عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس گفت: روی سفرهای 
خارجی نمایندگان، مرکز پژوهش ها، خبرگزاری ملت 
و سایر موارد مرتبط با مجلس تفحص گذاشتیم و از 
رییس مجلس نیز شــکایت کردم که چرا به ۳۹ هزار 

میلیارد تومان از بودجه بی توجهی کرده است.

وزارت اطالعات توضیح دهد چرا با وزير نیرو برخورد نمي كند

مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان در کارگروه مشترک و تخصصی 
ساماندهی مشاغل و میادین شــهرداری های کشور با بیان اینکه  
امروز در شهرهای بزرگ مشــکالتی با صنوف و استقرار نیافتن 
آنها داریم، اظهار کرد: امروزه در کالن شــهرها دیگر جایی برای 
زندگی توأم با آرامش وجود ندارد چرا که شرایط زندگی مطلوب را 

برای مردم دشوار کرده اند.محمد مجیری ابراز امیدواری کرد که 
با برگزاری کارگروه های مشترک و تخصصی ساماندهی مشاغل 
با انتقال تجربیات بتوانیم در جهت داشتن شهری قابل سکونت 
و مطلوب شهروندان گام برداریم.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در شــهر اصفهان ۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه  

و۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند، تصریح کرد: 
تعداد واحدهای صنفی فعال در شــهر اصفهان از حد استاندارد 
جهانی خارج است و تمرکز برخی از واحدها در کنار هم و ایجاد 
راسته بازارها مشکالت زیادی را برای تردد شهروندان ایجاد کرده 
است.مجیری ادامه داد: راسته بازارهای شهر اصفهان باید از این 

فضا خارج و ساماندهی مشاغل در آنها انجام شود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری  خبر داد:
فعالیت ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه وزارت نیرو یک میلیون و  ۵۹۲ هزار مترمکعب از حقابه را خورده است،خواستار شد؛

مفاد آراء
8/74 شماره صادره: 1397/03/528330-1397/8/1 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره 139760302032000045 مورخ 1397/7/21 آقای حسین زارعی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه گونیان پالک 116 اصلی 

علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 119 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/21 
م الف: 276213  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء
8/75 شماره صادره: 1397/04/528238-1397/7/30 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر رای شماره 139260302033000732 مورخ 1392/12/24 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای رحمت اله اسمعیلی 
طرقی کدملی 1239763565 شماره شناسنامه 94 فرزند حبیب در یک سهم مشاع از سه 
سهم  ششدانگ یکدرب باغ و ســاختمان مسکونی داخلی آن به مســاحت 970 مترمربع 
پالک 32 فرعی از شماره 215 اصلی واقع در الدریجه طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 
خریداری عادی از مالک رســمی آقای احمد اصغری گیوه چی، محرز گردیده است لذا در 
اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20 
م الف: 274546 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
8/77 شماره: 97/921788274  بر اساس تقاضای خانم ها فرزانه و فروزان امین فرزندان 
جواد مبنی بر حذف عبارت »به اســتثناء بها ثمنیه اعیانی« از تمامت 5/5 حبه و دو نهم از 
ربع حبه از 72 حبه شش دانگ قریه هتم آباد پالک 32 اصلی بخش 18 اصفهان، مالک بها 
ثمنیه اعیانی مزبور خانم خدیجه نجفی همسر مرحوم جواد امین می باشد در اجرای تبصره 
یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت 
فوق را مبلغ 141/782/406 ریال تعیین نموده که متقاضــی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی 
فیش شماره 284200-97/8/1 به صندوق سپرده ثبت حساب 2171320222005 تودیع 
نموده و اعالم داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 

با مدارک مثبت مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتدای خیابان پروین کوچه 105 بعد از بــازار گیاهان داروئی مراجعه نماید و در 
صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه در مراجع صالحه 
قضایی اقامه دعوی و گواهی طرح دعوی را از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت » به استثناء بها ثمینه اعیانی« وفق 
مقررات از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف: 275707 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان )240 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

8/78 شماره صادره : 1397/42/528521-1397/8/1 نظر به اینکه  به موجب رای شماره 
13450 مورخ 1396/12/14 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند رسمی 
تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2803 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غالم عباس کیانی زاده فرزند حفیظ اله 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 دوشنبه مورخ 
1397/08/28 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: 275217 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/80 شماره پرونده: 937/96 تاریخ رســیدگی: 97/06/10 شماره دادنامه: 557 شعبه دوم 
شورای حل اختالف، خواهان: اکبر صادقی به نشانی دهاقان خیابان شهید جمال محمدی 
کوچه 4 پالک 5، خوانده: شرکت راه سازان چهلستون مهندس بینا به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 150/000/000 ریال، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر شعبه به تصدی امضا کنندگان ذیل تحت 
نظر قرار گرفت. با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 
دوم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی اکبر صادقی فرزند اســدا... به طرفیت شرکت راه سازان چهل ستون به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره و تاریخ 730347-

96/10/19 با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با التفات به اینکه ارایه سند تجاری از ناحیه خواهان حکایت از استقرار دین به میزان 
خواسته در عهد خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور بخصوص گواهی عدم پرداخت 
سند تجاری در ید مدعی، داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آنرا دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور 
نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته الیحه دفاعیه ای هم ارسال 
ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است. لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 310 الی 313 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشــخیص نظام 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ 2/995/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
کامل حکم طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در همین شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل
  می باشد. م الف: 275313 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )412 کلمه،

4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/90 شماره: 2762/97 حل 2 مرجع رسیدگی: شعبه 2  حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 5:15 بعد از ظهر روز یک شنبه  مورخه 1397/09/25 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:محمود نقدی  نام پدر:محمد علی با وکالت پریسا 

غیاثی   نشانی:خمینی شهر خ شهید بهشــتی - خ عمران- کوچه دانش - دانش 3 پالک 
108 مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:عبد الوحید ایران پناه  نام پدر: الل محمد 
2- محمد علی احمدی ، خواسته و بهای آن:  مطالبه گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شهود 
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 دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:275031 رئیس شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)188 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/104  چون تحدیــد حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7897/3392 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباس طاهری اصل فرزند محمد حسن 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139760302027002790- 97/3/12 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 97/8/26 ساعت 9 در محل 
شــروع 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 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 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:276822 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه،2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/105  چــون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  7897/3385 واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نــام نصرت امینی فرزند حســن در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027010155- 96/9/18 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه 97/8/27 ساعت 9 در محل 
شــروع 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 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 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:276823 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/108  آقای امیر ملیانیان فرزند عیدیمحمد دادخواســتی مبنی بر انتقال سند مالکیت به 
طرفیت آقای پرویز جوادی محجوب فرزند خیراله تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان فریدونشهر وقت رسیدگی 
برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 97/9/6 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار  گلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین 
 و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شــود. 
م الف: 276497 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فریدونشهر 

)99 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/109 آقای اصغر عباســیان دارای شناسنامه شماره 26 به شــرح دادخواست به کالسه 
568/97 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسداله عباسیان دولت آبادی به شناسنامه 6 در تاریخ 1395/6/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه جعفریان دولت آبادی 
فرزند نعمت اله، ش.ش 6 متولد 1330 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- اصغر عباسیان 

فرزند اســداله، ش.ش 26 متولد 1352 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- اکبر عباسیان 
فرزند اســداله، ش.ش 13 متولد 1355 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- محمدعباسیان 
فرزند اسداله، ش.ش 39 متولد 1357 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 5- ایران عباسیان 
فرزند اسداله، ش.ش 7 متولد 1348 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6-زهرا عباسیان فرزند 
اســداله، ش.ش 15 متولد 1363 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان 
فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 263618 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )205 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

8/79 آقای غالمرضا ثالثی دارای شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 597/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد ثالثی 
به شناسنامه 1190020491 در تاریخ 97/4/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا ثالثی فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 75 متولد 1323 
صادره از دهاقان )پدر متوفی( 2-عصمت تقیان موسی آبادی فرزند حسن، ش.ش 11 متولد 
1335 صادره از دهاقان )مادر متوفی( متوفی به جــز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می 
باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 275629 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )145 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/110 شماره نامه: 9710113633200724 ، شــماره پرونده: 9709983633200766 
، شــماره بایگانی شــعبه:970776، تاریخ تنظیم:1397/08/02 از دفتر شعبه دوم دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر نظر به اینکه آقای عماد صالحی خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای علیرضا سرمدی فرزند محمدرضا 
به خواسته استرداد مال منقول که جریان رســیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 
دوشنبه مورخ 1397/09/05 ســاعت 10:00 صبح در دادگاه شــعبه دوم محاکم عمومی 
خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صــورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیابًا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مربوط مراجعه نماید این آگهی وفــق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امــور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. 
م الف: 276557 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )166 

کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/99  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 4 فرعی از 5940 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام جواد جعفریان خوراسگانی فرزند عباس در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027011984 مورخ 1396/11/8 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بــر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/7 روز چهارشنبه ســاعت 9 صبح 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 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:276665 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 

3 کادر(
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
هر زنی که شوهرش را در کار حج و جهاد يا علم 

آموزى کمك کند ، خداوند به او همان پاداشی را 
می دهد که به همسر ايوب)ع( داده است .
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یادداشت

 در اطراف جاده عالوه بر عمودها، هیئت های بسیاری می بینی که 
کنار یکدیگر  برپا شده اند. مردم عراق بدون هیچ چشم داشتی همه 
دارایی و اموال خود را برای زائران خرج می کنند. گوسفند قربانی می 
کنند، غذا می پزند، آب و چای تقدیم می کنند و جای گرم برای زائران 
فراهم می آورند.مردی که خود بزرگ خاندان است، می گوید که طی 
سال پول قسمتی از درآمدم را برای این روزها کنار می گذارم و در ایام 
اربعین حسینی با عشق این پول را صرف زائران می کنم. او می گوید 
از آن روز که برای امام حسین )ع( این نذر را کرده ام خداوند به زندگی 

ام برکت خاصی بخشیده و من هرچه دارم از امام حسین )ع( دارم.
عشق و ارادت این مردم  به امام حسین )ع( در الفاظ نمی گنجد. باید 
به این سفر بروی و آنان را از نزدیک ببینی که چه حال و هوایی دارند. 
چگونه به زائران التماس می کنند که در هیئت آنان کمی استراحت 
کنند و اگر به هیئت شــان قدم بگذاری، با تمام وجود از تو پذیرایی 

می کنند.
چادرهای هالل احمر نیز هر از چندگاهی دیده می شوند که در آنها 
خدمات دارویی و درمانی به صورت رایگان اعمال می شود. پزشکانی 
را می بینی که داوطلبانه آمده اند تا آنها نیز در این خدمت رســانی 
بزرگ اجر و ثوابی ببرند و نگاه موالیشان اما حسین )ع( را به سمت 

خود جلب کنند.
برخی دیگر منتظر نشسته اند تا کفش هایت را واکس بزنند تا در ثواب 

پیاده روی و زیارت تو سهیم شوند .
اما یکی از جذاب ترین و زیباترین صحنه هایی که از ارادت مردم عراق 
نسبت به زائران می بینی، ماساژ دادن بدن خسته زائران است. بدون 
اینکه از آنها بخواهی مانند یک پرستار با تو رفتار می کنند و خستگی 
را از پاهای خسته ات می زدایند. چقدر محترم شده ای؛ چقدر زائر 
حســین بودن تو را باال برده اســت؛ همه می خواهند به تو خدمتی 
برسانند. زائر که باشی شرمنده می شــوی از این همه محبت و می 
مانی از آنچه دارد در این نقطــه از عالم رخ می دهد.مردی که فرزند 
بیمارش را در ویلچر گذاشته با چشمانی اشک بار به دوردست  ها نگاه 
می  کند و از امام حسین )ع( و حضرت عباس )ع( شفای بیمارش را 
می  خواهد.»کارن فربی« دختری مسیحی است که برای دیدن چنین 
اجتماعی به کربال آمده و از شور زیادی که وجود دارد تعریف می  کند 
و حتی غبطه می  خورد که چنین اجتماعی را مسیحیت ندارد، مدام 
عکس  های گوناگون می  اندازد تا آن را در کشور زادگاه خود، بلژیک 
به نمایش بگذارد.تازه مسلمانان زیادی از اروپا، آفریقا، اندونزی و دیگر 
کشورها در بین جمعیت دیده می  شــوند که به عشق امام حسین 
)ع( و به عنوان تجربه اول خود در این مراســم حضور دارند.حجت 
االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان می گوید: »انسان تا وقتی که 
خودش اربعین به کربال نرود و تا وقتی در میان خیل عظیم عاشقان 
حســین)ع( با پای پیاده  به ســمت کربال حرکت نکند و آن فضای 
پرجاذبه و استثنایی را از نزدیک لمس نکند، نمی تواند شکوه و عظمت 
و لذت بی حد آن را درک نماید و نمی تواند حرارتی را که این حرکت 
در قلب او ایجاد می کند، حس کند.« اینجا گویا با خودت روراست تر 
می شوی . در همهمه جمعیت، فکرت اما آزادتر است. از خودت می 
پرسی که تو چرا به این مسیر قدم گذاشته ای؟ نکند تو هم مانند مردم 
کوفه در زمانه ای که اسالم به تو نیاز داشت، در مقابل حقیقت بایستی 
و به آن پشت کنی؟ با خود می گویی آیا پیمانی که با امام حسین )ع( 
و اباالفضل العباس )ع( می بندی، حقیقی است؟ و به فکر فرو می روی. 
ذهنت اینجا گویا اوج می گیرد و بزرگ می شود مانند قلبت که وسعت 
یافته و مهربان شده است. گویا همه عاشقان حسین در قلبت جای 
می گیرند . دیگر سیاه و سفید ، زبان و نژاد برایت بی اهمیت شده است 
و همه زائران را بدون دلیل دوســت داری و عالقه داری این محبت 
را نشان شان دهی . چقدر زالل شــده ای زائر ، داری آرام آرام شبیه 

حسین)ع( می شوی .

داری آرام آرام  شبیه حسین ) علیه السالم( می شوی

  مجتبی حسینی

دست شــان تنگ اســت؛ اما دل شــان تا دلت بخواهد، 
دریاســت. از همان روزهایی که قیمت ها سر ناسازگاری 
گذاشتند و گرد ناامیدی بر دل بعضی آرزومندان زیارت 
نشست، آستین های همت شان را باال زدند تا با هرآنچه 
دارند، برای هرچند نفر که می توانند، رفیق راه شــوند و 
بانی زیارت. اینطور بود که عاشــــقانه چوب حراج زدند 
به داشته هایشان تا بال پرواز شــوند برای کبوترانی که 
هوای حرم داشتند تا نشــان دهند ایرانی های عاشق در 
سخت ترین شرایط هم دست از مسیر عشق اهل بیت)ع( 

برنمی دارند.
پیکانم را می فروشم به عشق آقا )ع( و به نیت 

زائرانش
در روزهایی کــه پیام های متعــددی در فضای مجازی 

با هدف جمــع آوری کمک های مردمی بــرای برپایی 
موکب های خدماتی در مسیر پیاده روی اربعین و تامین 
هزینه سفر نیازمندان دست به دست می شد،  پیام متفاوتی 
نظرها را به خود جلب کرد؛ »می خوام پیکانم رو بفروشم 
تا هم خــودم برم کربــال و هم هزینه ســفر چند نفر رو 
که پول ندارند ولی دوســت دارند اربعین کربال باشند،  
تقبل کنم. بفرســتید برای هرکســی که می شناســید 
که ان شــاء ا... با فروش این ماشین، شــما هم در ثواب 
فرستادن زائر بیشــتر به کربال سهیم باشــید.« چنین 
پیامی آنقدر برای برخی از کاربران فضای مجازی عجیب 
و غیرقابل باور بود که یا از بازنشرش خودداری می کردند 
یا فقط از سر کنجکاوی با شماره درج شده در پیام تماس 
می گرفتند تا از صحت و ســقم آن مطلع شــوند. پایان 

بسیاری از این تماس ها اما اشــک ارادت و تحسین بود. 
»هاشم هاشــم زاده«، منشأ ارســال این پیام و صاحب 
این پیکان خاص می گوید: »در حــال حاضر از دار دنیا 
جز همین پیکان،  چیزی نــدارم. آن را هم برای هزینه 
سفر اربعین افرادی که مشــکل مالی دارند،  گذاشته ام 
برای فروش. خیلی هــا تماس گرفتند و پرســیدند: آقا 
این پیام راست است؟ بعضی ها تماس گرفتند و گفتند: 
دم شــما گرم. فقط این از دست مان برمی آمد که تماس 
بگیریم و تحســین تان کنیم. بعضی دیگــر هم تماس 
گرفتند و درحالی که اشک می ریختند،  می گفتند: خیلی 
دل مان می خواست می توانســتیم این پیکان را بخریم 
 و در کار خیر شما ســهیم شویم؛ اما دســت مان خالی

 است.«

 حراجی های خاص
  به عشق اربعین )2(

دست های خالی، دل های عاشق
وقتی پای زیارت پیش می آید کسانی هســتند که کاسه داغ تر از آش 
می شــوند  برای کمک فقرا و اینکــه چرا این پول صرف زیارت شــود؛ 
ولی انتشــار خبری از اعالم ســتاد بازســازی عتبات عالیات نشان داد 
خود مردم که دســت شــان از مال دنیا کوتاه اســت در زمینه زیارت 
پیشتاز می شــوند.خبر کوتاه بود اما یک دنیا حرف داشت. طبق اعالم 
ســتاد بازســازی عتبات عالیات، مردم کم برخوردارترین استان کشور 
بیشترین کمک را به ســاخت صحن حضرت زهرا )س( داشته اند.شما 
که غریبه نیستید. ســاکنان دورافتاده ترین روستاهای خراسان جنوبی 
کمی آن طرف تــر از مرزهای خط فقــر، روزگار ســختی می گذرانند. 
بدیهی ترین امکاناتی که در شهرها در دســترس ماست برای آنها حکم 
آرزوی های کوچک و بزرگ شان را پیداکرده است؛ اما واقعیت این است 
که »ارادت« جیب پر و خالی نمی شناســد. طبق اعالم ســتاد بازسازی 
عتبات در این اســتان هر خانواده به طور متوسط بین ۵ تا ۷ هزار تومان 
به بازســازی عتبات عالیات کمک کرده اســت. نام اهل بیت )ع( مرحم 
دردهایشان است. ارادت آنها تنها در زبان شان جاری نمی شود. زندگی 
این مردمان که تجسم سخت کوشــی و قناعت هستند با حب اهل بیت 
آمیخته شده اســت. اینا از ســفره های ناچیزشــان می زنند تا حرم های 
 مطهر ائمه برای پذیرایی از زائران شــان بی کم وکاســت تر از همیشــه

 شود.

جایی که برای اولین بار چشم ها به حرم می افتد 
خاطره اولین باری که دوستداران و محبان امام حسین علیه السالم به زیارت 
این امام بزرگوار مشرف می شوند، جزو خاطرات شیرین و فراموش نشدنی آنها 
به شمار می رود. عمود 140۷ جایی است که زائران برای اولین بار چشم هایشان 
به حرم می افتد.عالوه بر خاطره فراموش نشدنی اولین زیارت کربال و لحظه ای 
که چشم افراد به گنبد و بارگاه حرم امام حسین و حضرت عباس )ع( می افتد، 
حضور در جمع زائرانی که با پای پیاده به این سفر معنوی مشرف می شوند هم 
صفای دیگری دارد و لذت آن را دو چنــدان می کند.وقتی حرف زیارت حرم 
مطهر امام حسین علیه الســالم و همچنین زیارت حرم حضرت عباس علیه 
السالم در کربال به میان می آید، حس و حال وصف ناپذیر و خاص زائر اولی ها  
برای این سفر غیر قابل انکار است والبته شــوق وصل زیارت رفته ها و لحظه 
شماری آنها هم برای این سفر بسیار زیبا و دلنشین است؛ زائرانی که با پای پیاده 

به زیارت امام حسین علیه السالم 
می روند عالوه بــر اینکه ثوابی دو 
چندان نســبت به ســایر زائران 
نصیب شان می شــود، با رسیدن 
به کربال و تشرف به حرم لحظاتی 
 ناب و بی تکــرار را در حرم حس

 می کنند.

ابالغ سالم رهبر معظم انقالب به موکب داران
حجــت االســالم و المســلمین نجــف نجفــی، نماینده بعثــه مقام 
معظم رهبری در کشــور عراق بــا بیان اینکــه اربعین بــزرگ ترین 
کنگره جهانی اســت که در دنیا نظیر ندارد، اظهار داشــت: دشــمنان 
اســالم از برپایی ایــن عظمت عصبانی هســتند. همان طــور که امام 
خمینی )ره( فرمودنــد:» راه قــدس از کربال می گــذرد« این حضور 
 میلیونــی زائــران اربعیــن زمینــه ســاز همیــن فرمایش ایشــان

 است.
 وی، با اشــاره به اینکه حماســه پیاده روی اربعین آن قدر عظیم است 
که هیچ گروه و دولتی نمی تواند مدعی باشــد که به تنهایی این حضور 
میلیونی را اداره می کند، افزود: این حماســه عظیم یک حرکت مردمی 
اســت که خود مردم آن را اداره می کنند. حجت االسالم نجفی با بیان 
اینکه در بازدید از موکب ها دیدیم که خادمان و زائران با تمام مشکالت از 
اقتصادی یا حتی آب وهوایی با اخالص به خدمت رسانی مشغول هستند، 
گفت: یقین دارم که پیاده روی اربعین امســال از ســال های گذشته با 
شکوه تر خواهد بود و هیچ کســی اجازه نمی دهد که این حرکت عظیم 
کمرنگ شــود. نماینده مقام معظم رهبری در کربال خاطر نشــان کرد: 
خدمت به زائران اربعین هدیه الهی است که نصیب محبان اهل بیت )ع(
 شده و خدا را شکر که پرچم امام حسین)ع( بر سر همه ما گسترده شده

 است.

اخبار کوتاه

عکس روز

ُحُبّ الُحَسین 
َیْجَمُعنا

این مغناطیس حســینی 
است که همزمان با اربعین 
حســینی)ع(، دلدادگان 
اهل بیت علیهم السالم را از 
سراسر دنیا به جاده عشق 

می رساند.
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