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 در نشست هم اندیشی بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی تاکید شد:

روابط عمومی باید تخصص علمی و اطالعات به روز داشته باشد

نشست هم اندیشــی بررســی نقش و جایگاه روابط عمومی )و مدیریت 
اقتضایی در حل بحران های امروز( با حضور اســاتید مدیریت و اصحاب 
رسانه توســط موسســه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم در مجتمع 

فرهنگی مطبوعات برگزار شد.
  بــرای توســعه در یک کشــور چهــار عامل مهــم مــواد طبیعی و 
 معدنی، نیــروی انســانی خــاق و توانمنــد، تکنولــوژی و مدیریت

 الزم است . 
هادی زمانی، دبیر علمی دپارتمان روابــط عمومی اصفهان ضمن بیان 
چهار عامل مهم در توسعه کشورها به سبک مدیریت به عنوان مهم ترین 
عامل تاثیر گذار در توسعه یک کشور اشــاره کرد و گفت: یکی از بزرگ 
ترین مشکات کشــورهای در حال توسعه به کار گیری مدیریت سلیقه 
ای به جای مدیریت علمی است و مصداق آن روابط عمومی ها هستند که 
متاسفانه اکثر روابط عمومی های ادارات درایران تخصص علمی ندارند، 
اطاعات شان به روزنیســت و عملکرد ضعیفی دارند در حالی که روابط 
عمومی باید طبق آگاهی علمی نه سلیقه ای توسط مدیران ارشد انتخاب 
شوند زیرا نقش و جایگاه مهمی در حل بحران های امروز دارند. پس برای 
تحقق این مهم مدیریت اقتضایی نقش مهمی دارد که متاسفانه  این سبک 

مدیریت در ایران مورد استقبال واقع نشده است.
زمانی در ادامه برای تشریح بیشتر دوسبک مدیریت استراتژیک و اقتضایی 
عنوان کرد: توســعه جهان امروز بــا مدیریت اقتضایی پیــش می رود ؛ 
مدیریتی که  سال 1970  با هدف حل و فصل مشکات روز درجهان مطرح 
شد ولی متاسفانه سبک مدیریتی غلط استراتژیک همچنان در جامعه ما 
و کشورهای در حال توسعه، فعال است . پس یکی از عواملی که می تواند 
این کشورها را در مسیر توسعه قرار دهد، اصاح روش های مدیریتی است 
که موجب جلوگیری از بروز مشکات در حوزه های مختلف می شود. با 
توجه به این امر، یکی از دالیل توسعه یافتگی کشورهای اروپایی،  استفاده 
ازسبک مدیریت اقتضایی با هدف حل و فصل مشکات  روز جامعه است 
؛البته ناگفته نماند که مدیریت اقتضایی در سال 1970 جایگزین مدیریت 
استراتژیک در جوامع اروپایی و غربی شد ولی متاسفانه هیچ وقت این تفکر 
مدیریتی وارد ایران  نشــد و  جامعه ما با تمرکز بر تفکر غلط  استراتژیک 
برنامه ریزی می کند که این باعث شده بخشی از مشکات جامعه ما حل 

نشود.
 دبیر علمی دپارتمان روابط عمومی اصفهان با بیان  سوالی که در افکار اهل 
فن ایجاد می شود، ادامه داد: اگر بپذیریم راه حل مشکات امروز، مدیریت 
است پس چرا محققان ما در بحث مدیریت به مدیریت استراتژیک متوسل 
 و متمرکز شــده اند و تفکر غلط این مدیریت نه تنها مشکات ما را حل

 نمی کند بلکه  بیشتر هم می کند.
 وقتی بررســی می کنیم بخش بزرگــی از اروپای غربی به یک ســبک 

خاص توجه دارد که مدیر بر اســاس شــرایط و برنامه های روز به حل 
و فصل مشــکات اقتضا می کند. پــس  تحقق این مهم در کشــور ما 
 نیازمند تفکــر علمی مدیران ارشــد در حل و فصل مشــکات روزانه ،

 می تواند  در توسعه کشور تاثیر بگذارد.
  وی در خاتمه از برگزاری اولین دوره سراسری MBA ) کارشناسی ارشد 
مدیریت اجرایی روابط عمومی( و DBA )دکتــرای تخصصی مدیریت 
اجرایی روابط عمومی(  در اصفهان خبر داد و اعام کرد: حوزه تخصصی 
روابط عمومی در اصفهان، آموزش متمرکز ندارد پس با بررسی این مهم 
مقرر شد در موسســه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم به عنوان بخش 
خصوصی، یک دپارتمان  روابط عمومی در قالب آموزش های بلند مدت 
راه اندازی کنیم که در سمینار 8 خرداد از این مهم رونمایی می شود و در 

همان سمینار از دانشجویان و عاقه مندان ثبت نام به عمل می آید.
فضل ا... ســلطانی، رییس هیئت موســس خانه ارتباطات ایران هم در 
ادامه این نشست به حوزه رسانه که به طور کل متشکل از روابط عمومی، 
انتشارات و مطبوعات است، اشاره کرد و گفت: این سه بخش  در قالب یک 
تشکل رسانه ای هستند که متاسفانه در کشــورما مورد بی توجهی قرار 
گرفته  و از هم تفکیک شده اند که این اثرات خود را در 20 سال گذشته 
نمود داده و باعث عدم ارائه نظریه های جدید و ترجمه های خوب در حوزه 

رسانه شده است.
سلطانی راه حل مشکات حوزه رسانه را راه اندازی خانه ارتباطات  با هدف 
ارتقای سطح دانش رسانه ای در اصفهان وسایر استان ها اعام کرد و خبر 
داد: در حال حاضر در مرحله ثبت این طرح در اصفهان هســتیم که در 
آینده نزدیک با ثبت نام از اساتید و پیشکسوتان بخش های روابط عمومی، 
انتشارات و مطبوعات استان، کشور و سراسر جهان راه اندازی خواهد شد 
و تشکلی با حضور 100 عضو فعال را  خواهیم داشت تا بتوانیم در بخش 
پژوهش به ارائه نظریه های جدید بپردازیم. عاوه بر این نسل جدید را با 
استفاده از تجارب و تخصص پیشکسوتان حوزه رسانه آموزش خواهیم داد.

 به گفته وی؛  با رایزنی های انجام گرفته مقرر شد در استان های چهارمحال 
و بختیاری، هرمزگان، فارس و خوزستان هم برای ابداع نظریه های جدید 

در حوزه رسانه اقدام شود و پژوهش جدید ی را درپیش بگیریم.
گفتنی است؛ تخصصی ترین گردهمایی علمی و آموزشی مدیران روابط 
عمومی در ســمینار تخصصی نقش و جایگاه روابط عمومی ) و مدیریت 
اقتضایی در حل بحران هــای امروز( با محورهایی از جمله  پیشــینه و 
تاریخچه روابط عمومی و مدیریــت اقتضایی در حکمت نظری و علمی، 
نقد مدیریت استراتژیک و مبانی و اصول مدیریت اقتضایی، دستاوردهای 
حاصل از کاربرد سبک مدیریت اقتضایی در حل بحران های امروز و یک 
پیشنهاد کاربردی در شیوه انجام کارها و ویژگی مدیران ناب توسط موسسه 
آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم تحت نظــارت وزارت علوم در تاریخ 8 
خردادماه از ساعت 16 الی 20 در ساختمان بهارستان واقع در خیابان شیخ 

صدوق شمالی، نبش کوچه هفت دست شرقی برگزار خواهد شد.
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جنگ سبز- آبی در جهنم آزادی!
بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

10

»زاون قوکاسیان« زاینده رود سینما بود
کیومرث پور احمد:

4

ذخیره خون به ۶ روز رسید
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان:

توسط محقق و هنرمند اصفهانی صورت گرفت؛11
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 احیای هنر زیلوبافی 

 پس از نیم قرن

کشفیات گسترده پلیس استان 
اصفهان رونمایی می شود
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فرونشست آثار تاریخی 
نصف جهان حتمی است

8

امروزبا حضور مقامات استانی؛

8

کاهش 80 درصدی انواع جرایم تلگرامی 

یک اتفاق خوب!
مزاحمت ، توهین، ســرقت، تروریسم، جاسوسی، 
هک، قتل، اســتفاده رایگان غیر مجاز، نقض کپی 
رایت و نفوذ، مهم ترین انواع جرایم در فضای مجازی اســت که با 
 گسترش کاربران تلگرام این جرایم در حال افزایش بود و به گفته 

پلیس فتا...

 غبار روبی و عطر افشانی 
مساجد استان اصفهان

بازارکارایران در دست خارجی ها!
فعالیت زیرپوستی اتباع بیگانه در اقتصادکشور

 معاون استاندار خواستار تجدیدنظر در قوانین مربوط به انتخابات شوراها شد 

شورای شهر جای سلبریتی ها نیست

اعظم محمدی
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ترامپ خودش نیامد، درعــوض وزیر خزانه داری و 
دختر و دامادش را به شهر قدس فرستاد تا در مراسم 

افتتاح سفارت آمریکا در قدس حاضر باشند. 
از روزهای قبل تظاهراتــی در اعتراض به این اقدام 
ترامپ صورت گرفته بود . تشــکیالت خودگردان 
فلسطین از کشورهای دیگر خواسته بود این مراسم را 
تحریم کنند. اخبار رسیده حکایت از تحریم داشت. 
تحریم رژیم کودک کشی که به زور می خواهد مالک 

و صاحب سرزمینی باشد که به آنها تعلق ندارد. 
رژیــم صهیونیســتی از بیش از 86 کشــور جهان 
برای شــرکت در این مراســم دعوت کرده بود؛ اما 
بیش از نیمی از کشورها این دعوت را نپذیرفتند و 
نمایندگانی از کشورهای پاراگوئه، چک و گواتماال 
آمده بودند. کشورهایی که اعالم کرده اند عنقریب 
با اقتدا به آمریکا، ســفارتخانه هایشان را به قدس 

منتقل می کنند. 
اقدام ترامپ صدای خیلی هــا را درآورد حتی رهبر 
القاعده که می گوید کشورهای اسالمی با سکوت در 
مقابل این اقدام، فلسطین را فروختند. رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه هم مشــابه چنین 
اعتقادی دارد و گفته که برخی دولت های اسالمی 
فلسطین را به پول فروختند.با تمام این تفاسیر و در 
حالی که برخی دولت های به اصطالح اســالمی یا 
برخی کشورها که سران شان ادعای مسلمان بودن 
دارند، سکوت کردند یا حتی از اقدام ترامپ تلویحا 

حمایت کرده و با اســراییلی ها نشست و برخاست 
های پنهانی پشــت پرده دارند و فلســطینی ها را 
دعوت به سکوت یا سازش می کنند؛ اما با این حال 
باز هم زورگویی سیاســت خارجی آمریکای ترامپ 
آن قدر آشــکار و وقیح اســت که اکثریت قریب به 
اتفاق دولت های جهان از انتقال ســفارت آمریکا به 
قدس حمایت نمی کنند. اتحادیه اروپا منتقد شدید 
این اقدام آمریکاســت. همین که دیروز بسیاری از 

کشورهای اروپایی در این مراسم حاضر نبودند، خود 
نشان از اختالفات شدید در این اتحادیه بین اعضا و بر 
سر اقدام ترامپ دارد.  دیروز در شهر قدس؛ شهری که 
برای مسلمانان، یهودیان و مسیحیان عزیز و باارزش 
و مقدس است، جشــن و پایکوبی برپا بود. شرکت 
کنندگان در مراسم پوسترهایی در دست داشتند که 
روی آن نوشته شده بود: »ترامپ اسراییل را دوباره 
عظمت ببخش.« نخســت وزیررژیم صهیونیستی 

هم از سایر دولت ها خواســت از واشنگتن پیروی 
کنند. نتانیاهو گفت: »سفارتخانه هایتان را به شهر 
قدس منتقل کنید چون باعث پیشرفت صلح شده 
و شــما نمی توانید صلح را بر پایه دروغ  بنا کنید.«  
انتقال ســفارتخانه به قدس اما پایان ماجرا نیست. 
سیاستمداران آمریکا نیز به خوبی می دانند که انتقال 
سفارت این کشور به قدس هیچ گره ای را از بحران 
فلسطین باز نمی کند؛ اگرغیر از این بود که با انتقال 
یک سفارتخانه موضوع فلسطین جمع می شد، پس 
باید با انعقاد توافقنامه اسلو یا آغاز مذاکرات سازش 
بین طرف های فلسطینی و اسراییلی در سال های 
گذشته، موضوع فلســطین هم پایان می پذیرفت. 
ترامپ برای خاورمیانه نقشــه ها دارد.  او این روزها 
از تمــام توافقات بین المللی بیرون آمــده ! برجام ، 
توافــق آب و هوایی پاریس ، انتقال ســفارتخانه به 
شهر قدس و اعالم این شهر به عنوان پایتخت رسمی 
یک رژیم اشغالگر آن هم در حالی که این رژیم هیچ 

هویتی ندارد. 
نقشه بعدی چیست؟ آشــوب در خاورمیانه به راه 
انداخته اند و به نظر می رســد کشورهای اسالمی 
در خواب غفلت به ســر می برنــد. رییس مجلس 
کشورمان روز گذشــته گفت که آمریکا جواب این 
اقــدام وقیحانه را خواهد گرفت. کاش کشــورهای 
اسالمی پاسخ خوبی به آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بدهند. حداقل کشورهایی که رهبری مثل »محمد 
 بن سلمان« ندارند و هنوز غیرت اسالمی در تن شان 

مانده است! 

به گزارش واشنگتن پست؛
 ترامپ سیاست مشخصی

 در قبال ایران ندارد
 دنیس راس، سیاســتمدار کهنــه کار آمریکایی  
معتقد است دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
به رغم خروج از توافق هســته ای و تالش برای 
جلب حمایت اتحادیه اروپا در این میسر، سیاست 
مشــخصی در مورد ایران ندارد. راس بر این باور 
است که واشــنگتن برای اعمال فشار بر ایران و 
پیشبرد اهدافش برای بازگرداندن این کشور به 
پای میز مذاکره به حمایت های اروپا احتیاج دارد. 
این در حالی است که اتحادیه اروپا سعی دارد به 
واسطه ســرمایه گذاری های گسترده ای که در 
ایران انجام داده از این کشور در برابر تحریم های 

آمریکا محافظت کند.

اسناد همکاری آمریکا با داعش 
منتشر شد

پایگاه خبری »بیزینس اینســایدر« در مقاله ای 
به درز گزارش ها و اســناد محرمانه در خصوص 
عملیات صورت گرفته توسط نیروهای آمریکایی 
در سوریه و عراق پرداخته است. این اسناد نشان 
می دهد که نیروهــای ویژه آمریکا وابســته به 
نیروهای کماندوهای دریایی این کشور به بهانه 
مبارزه با گروه تروریستی داعش به دنبال انجام 
عملیات هایی برای حمایت از گروه های مســلح 
مورد نظر آمریکا یــا گفت وگو با ســرکردگان 
گروه تروریســتی داعش بوده اند.بر اســاس این 
اســناد نیروهای آمریکایی مذاکرات و ارتباطات 
مســتقیمی با تعــدادی از ســرکردگان داعش  

داشته اند.

ترکیه، تدریس زبان فرانسه را 
متوقف می کند

به گزارش رویترز؛  یک مقام ارشــد دولت ترکیه 
اعالم کــرد که در واکنــش به اقــدام اهانت بار 
جمعی از سیاستمداران فرانسوی به قرآن کریم، 
آنکارا تدریس رشــته زبان و ادبیات فرانسه را در 
دانشگاه های این کشور متوقف می کند.الزم به 
ذکر است، برخی از سیاســتمداران فرانسوی در 
اقدامی موهن، خواستار حذف برخی از صفحات 
قرآن کریم شده بودند! اقدامی که واکنش هایی 

را در جهان اسالم به دنبال داشت.

طبق نتایج اولیه رسمی اعالم شد؛
لیست مقتدی صدر و هادی 
العامری پیروز انتخابات عراق

ریاض بدران، رییــس اداره انتخابــات عراق در 
کنفرانسی خبری اعالم کرد که دو لیست »الفتح« 
و »ســائرون« به طور غافلگیرکننده ای در مقابل 
ائتالف النصر به رهبری حیدر العبادی که پیش 
از این براساس نتایج غیررسمی پیشتاز بود، آرای 
اکثر استان های عراق را به دست آوردند.لیست 
سائرون شامل صدر و حزب کمونیست و براساس 
مبارزه با فساد تشکیل شد که در رتبه نخست 6 
استان از مجموع ۱8 استان عراق و در رتبه دوم 
در چهار استان دیگر قرار گرفت؛ اما ائتالف الفتح 
که شامل گروه های حشد شعبی می شود و  نقش 
تعیین کننده در حمایــت از نیروهای عراقی در 
نابودی داعش داشــتند، در چهار اســتان اول و 
در هشت استان دوم اســت.در حالی که ائتالف 
العبادی که مورد حمایت ائتالف بین المللی است 
بعد از الفتح و سائرون در تمامی استان ها به جز 
نینوا و بزرگ ترین شــهر آن یعنــی موصل قرار 
گرفته است.این نتایج اولیه اعالم شده بیانگر 6۰ 

درصد مجموع آرای شمارش شده است.

در انتظار»غیرت اسالمی« 

دیروز جمع آدمکش ها و دیکتاتورهای مدرن گرد آمدند تا در آســتانه روز »نکبت«، نکبت 
دیگری را در صفحه تاریخ رقم بزنند.

 فرصت 2 ماهه ایران به اروپا 
برای حفظ برجام 

جلســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با حضور 
عباس عراقچــی، معاون وزیــر خارجه برای 
بررســی برجام و آینده آن برگزار شد.نقوی 
حسینی، سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و ســیا ســت خارجی مجلس در این رابطه 
گفت: ظریف درخواســت تشکیل کمیسیون 
مشترک را داد که بدون حضور آمریکا باید این 
کمیسیون تشکیل شود. این فرصت ۴۵ روز الی 
دو ماه طول خواهد کشید. وی اضافه کرد: آقای 
عراقچی در این جلسه تاکید کرد که اروپایی ها 
برجام را یک توافق امنیتــی می دانند و برای 
آن جایگاه حیثیتی قائل هســتند و  از برجام 
عبور نکردند ولی گفتند که حاضرند با آمریکا 
در حوزه موشــکی و یا نظامی ایران همکاری 
کنند.حسینی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
فرصت های بســیار خوبی دارد که می تواند از 
آنها در داخل و خارج از برجام استفاده کند. طی 
این مدت یا اروپایی ها تضمین های الزم جهت 
تامین منافع ایران و جبران خســارت خروج 
آمریکا علیه ایران را خواهند داد یا اینکه قادر به 
این اقدام نخواهند بود. اگر اروپایی ها تضمین 
ندادند تصمیم گیری نسبت به آینده به عهده 

مقامات ارشد نظام است.

 هشدار کنسولگری ایران
 در دبی به خریداران امالک 
سرکنسولگری ایران در دبی در اطالعیه ای 
خطاب بــه خریداران ایرانــی امالک در این 
منطقه تاکید کرد: خریــد امالک در دبی به 
هیچ وجه موجب اعطای اقامت طوالنی مدت 
در این منطقه نخواهد شد.متن این اطالعیه 
به شرح زیر است: سرکنسولگری جمهوری 
اســالمی ایران در دبی و امارت های شمالی 
ضمن یادآوری تجربیات سال های گذشته و 
ضرر و زیان های وارده به هموطنان که اقدام 
به خرید ملک در امارات کــرده ، توصیه می  
کند، قبل از هر اقدامی در این زمینه به نکات 

زیر توجه  کنند:

۱- خرید امالک در دبی به هیچ وجه موجب 
اعطای اقامت طوالنی مدت  نخواهد شد.

2- قبل از هرگونه اقدام بــه نحو مقتضی از 
جمله مشورت با کارشناسان معتبر امالک، 
از صالحیت و اعتبار شــرکت طرف قرارداد 

اطمینان حاصل کنید.
3- با مشــاوران حقوقی در زمینــه انعقاد و 
امضای هرگونه قراردادی تبادل نظر به عمل 
آورند. زیرا قراردادهای خرید ملک در امارات 
به گونه ای تنظیم می شوند که تنها در صورت 
عدم پرداخت یک یا دو قسط موجب از بین 
رفتن همه سرمایه خواهد شــد بدون آنکه 
حتی یک متر از ملک مــورد نظر به خریدار 

تعلق گیرد.
۴- از بخــش  کنســولی سرکنســولگری 
جمهــوری اســالمی ایــران در دبــی 

راهنمایی های الزم اخذ شود.
خاطر نشان می شــود  در سال های گذشته 
تعداد زیــادی از هموطنان ایرانــی با خرید 
امالک در دبی، شــارجه، عجمان و یا ســایر 
امارت هــا در دام کاله برداران قــرار گرفته 
و باعــث وارد آمدن خســارت های میلیارد 
درهمی به آنان شده است.هم میهنان گرامی 
توجه داشته باشند شرکت های فعال در این 
زمینه صرفا به دنبال جذب ســرمایه بوده و 
از پیچیدگی های دریافــت روادید اقامت در 

امارات سخنی به میان نمی آورند.

 حسین امیرعبداللهیان
مدیرکل بین الملل مجلس:

دیدگاه

رییس مجلس شـورای اسـالمی بـا تاکید بـر اینکه 
آمریـکا پایبند بـه هیچ تعهدی نیسـت، گفـت: آنها 
دربـاره  محـور مقاومـت دچـار اشـتباه محاسـباتی 
شـدند. قطعا این اقدام آنهـا در انتقال سـفارت خود 
از تل آویو به قدس و مسـئله هسـته ای ایـران بدون 
پاسـخ نمی مانـد. چنیـن اقداماتـی باعـث افزایـش 
تنـش در منطقـه و جهـان می شـود.علی الریجانی 
تاکید کرد: امروز همـگان دریافته اند کـه رفتارهای 
آمریـکا باعـث آشـفتگی و گسسـتگی در صحنـه 
بین المللـی و ناامنـی در جهان شـده اسـت؛ چرا که 
دولـت آمریـکا پایبند به هیـچ تعهدی نیسـت.  یک 
روز توافقـات بین المللـی آب و هوا را به هـم می زند، 
دیگـر روز نیـز توافقـات مربـوط بـه تعرفه هـای 
گمرکی با چیـن و اروپـا را زیر پا می گذارد و سـپس 
با فشـارهای مختلف حرف خود را دربـاره اروپا پس 
می گیـرد. روز دیگـر خالف حقوق بشـر بـرای اتباع 
برخی کشـورهای اسـالمی قوانین غیرعادالنه وضع 

کـرده و مرزهـای ایـن کشـور را می بندد. 

اقدام آمریکا در خروج از 
برجام بی پاسخ نمی ماند

الریجانی: 

برجام

کافه سیاست

عکس  روز 

معترضان فلسطینی
در انتظار»غیرت اسالمی« 

پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل بین الملل مجلــس گفت: ادعای 
انتقال ســفارت آمریــکا به قــدس هزینه 
بســیار ســنگینی را متوجــه طراحان این 
مســئله می کند.حســین امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: ترامپ دچار توهم شــده است 
و تصور می کند که محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی می تواند منطقه را از باال 
مدیریت کند و توافق اش با آل ســلمان در 
عربستان زمینه منطقه ای خوبی برای تحقق 
اهداف آمریکا فراهم می کند، اهدافی که در 
هفت دهه گذشــته در پرونده فلسطین به 
نتیجه نرسیده است. وی ابراز اطمینان کرد: 
همه طرف های منطقه ای و بین المللی که 
بخواهند وارد بازی شکســت خورده انتقال 
سفارت آمریکا به بیت المقدس شوند هزینه 

سنگینی پرداخت خواهند کرد.

 انتقال سفارت آمریکا
 بازی شکست خورده است

 سید حسین موسویان
 دیپلمات پیشین ایران:

واکنش

عادل آذر در خصوص پاداش نجومی برخی مدیران 
بازنشسته کشور و بازگشت آنها به کار توضیح داد: 
در نشست با اعضای کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاســبات این موضوع مطرح شــد.رییس دیوان 
محاسبات کل کشــور با بیان این موضوع که مبلغ 
دریافتی با احتســاب پاداش خدمــت و مرخصی 
ذخیره بود، بیان داشــت: معاونت های فنی دیوان 
گزارشــی در ســطح ملی و اســتانی تهیه کردند، 
این گــزارش نهایی و دو هفته ای اســت که تقدیم 
کمیسیون برنامه و بودجه شده است.وی گفت: در 
آن گزارش مشخص شد در سطح استان ها مقامی 
که پاداش 3۰۰ میلیون دریافت و به کار برگشــته 
باشد نداریم؛ اما در ســطح وزارتخانه ها ۱۱ نفر در 
پایان سال ۹6 بازنشسته شده اند و باتوجه به اینکه 
از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری بوده اند، از ظرفیت تبصره ۱ ماده واحده 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استفاده 

کرده و به کار برگشتند.

 ۱۱ مدیر نجومی بگیر
 به کار بازگشتند

رییس دیوان محاسبات:

خبر

سید حسین موســویان، دیپلمات پیشین 
ایران در مــورد گزارش تحقیــق وتفحص 
مجلس درمورد اتبــاع دوتابعیتی  گفت: من 
دارای تابعیت هیچ کشــور خارجی نیستم 
و همیشــه یک تابعیت داشــته ام و آن هم 
تابعیت ایران است. وی همچنین افزود: در 
یک اندیشــکده آمریکایی کار می کنم. آیا 
این خالف است؟ من در دانشگاه پرینستون 
آمریکا شــاغل هســتم وبعد از هجرت هم 
هیچگاه در هیچ اندیشکده ای چه در آمریکا و 
چه در خارج آمریکا هیچ نوع اشتغالی نداشته 
و ندارم. نام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه 
پرینستون » دانشکده وودرو ویلسون« است 
و اندیشکده ای در شهر واشینگتن وجود دارد 
به نام »اندیشــکده وودروویلسون«. ظاهرا 
گزارش تحقیــق و تفحص مذکــور تفاوت 
این دو که یک موضوع ســاده و آشکار است 

را تشخیص نداده و دچار اشتباه شده است.

دوتابعیتی  نیستم

پیشخوان

بین الملل

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اســالمی از ارائه الیحه ای 
برای ســاماندهی فضــای مجــازی از ســوی دولت خبــر داد.

رمضانعلی ســبحانی فر  با بیان اینکه پس از فیلترینگ تلگرام باید 
از پیام رســان های داخلی حمایت های الزم انجام شــود، گفت: 
پیام رسان های داخلی نیز باید خود را ارتقا دهند تا به استانداردهای 
الزم در این زمینه برسند.وی با تاکید بر اینکه باید انگیزه های الزم 

برای پیوستن اقشــار مختلف جامعه به پیام رسان های داخلی را 
ایجاد کنیم، ادامه داد: این کار با اعتمادســازی تا حدود زیادی از 
سوی دولت و پیام رسان های داخلی قابل انجام است.نماینده مردم 
سبزوار در مجلس با بیان اینکه پیام رســان های داخلی از وزارت 
ارتباطات مجوزهای الزم را دریافت کرده اند، اظهار داشت: دولت در 
بحث حفظ، امنیت داده ها و فضای اختصاصی در فضای مجازی در 

دو بخش خصوصی و عمومی الیحه ای را تدوین کرده است که در 
چند روز آینده به مجلس واصل می شود.عضو ناظر مجلس در کمیته 
تعیین مصادیق مجرمانه از ورود مرکز پژوهش های مجلس به بحث 
فضای مجازی خبر داد و گفت: مرکز پژوهش ها نیز در این زمینه 
کارهایی انجام داده که اگر الیحه دولت در موعد مقرر به قوه مقننه 

ارائه نشود،  این مسئله در قالب طرحی به مجلس ارائه می شود.

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسالمی:
دولت برای ساماندهی فضای مجازی الیحه می دهد

علی مطهری، نایب رییس مجلس شــورای اسالمی در 
نامه ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان 
درباره برجام واکنش نشان داد. این نماینده مجلس در 
این نامه متذکر شده که رییس مجلس خبرگان رهبری 
در حالی خواهان عــذر خواهی رییــس جمهور بابت 

خسارات وارده برجام از مردم شده است که در این بیانیه پذیرفته است که برجام با نظر مقام رهبری امضا 
شده؛ آیا این دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواســته به مقام رهبری نیست؟همچنین گفته اید در 
صورت اخذ نشدن تضمین های جدی و محکم از اروپایی ها، خروج از برجام تکلیف شرعی و قانونی دستگاه 
دیپلماسی خواهد بود.آیا تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می کنید یا مقام رهبری؟ 
همچنین آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماســی را جنابعالی تعیین می کنید یا مجلس؟ورود به مسائلی 

مانند برجام و تعیین تکلیف برای رییس جمهور و مجلس شورای اسالمی از وظایف آن مجلس نیست.

در پی انتشــار خبری به نقل از» جیسون آزبودن« مشاور 
ســابق ترامپ مبنی بر مالقات سید کمال خرازی، رییس 
شورای راهبردی روابط خارجی با جان کری، وزیر خارجه 
ســابق آمریکا در پاریس، دفتر رییس شــورای راهبردی 
روابط خارجی ضمن بی اساس بودن خبر مزبور اعالم کرد 

که خرازی برای شرکت در اجالس بنیاد رهبران برای صلح که به ابتکار »رافارن« نخست وزیر سابق فرانسه 
برای بررسی بحران های بین المللی تشکیل شده عازم پاریس شده و تنها با آقای رافارن مالقات داشته است.

گفته می شود جان کری چند روز پیش در فرانسه بوده و پاریس را ترک کرده است و تولید کننده خبر مزبور 
ناشیانه سعی کرده این دو سفر را به هم مرتبط سازد.از ســوی دیگر محمد طاهری ، کاردار سفارت ایران در 
 فرانســه نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: خبر منتشــره در مورد دیدار خرازی با جان کری یک شیطنت 

رسانه ای تبلیغاتی علیه کشورمان بوده و از اساس کذب است. 

 واکنش مطهری 
به تقاضای عذرخواهی 
بابت برجام

 دیدار خرازی و 
 جان کری
 تکذیب شد

  مراسم انتقال سفارت آمریکا در قدس برگزارشد؛  

حرف تــا عمل برجام 
اروپایی

حفظ برجام به شــرط 
تامین منافع ایران

انتقاد وزیر از برخورد 
فیزیکی با معلمان

نوشداروی چینی بعد 
از مرگ برجام!

دولت آماج

سمیه پارسا
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بازارکارایران در دست خارجی ها!
پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

خـبر

یک مقام مسئول در سازمان مالیاتی 
خبر داد:

شناسایی خانواده ای که ۳۰ 
هزار خودرو وارد کردند و 

مالیات ندادند!
یک مقام مســئول در ســازمان امور مالیاتی، از 
شناسایی خانواده ای خبر داد که بدون پرداخت 
مالیات ۳۰ هزار دســتگاه خودرو به کشور وارد 

کرده اند.
»غالمرضا قبله ای« گفت: به کمک سامانه های 
طرح جامع مالیاتــی، آن دســته از افرادی که 
فرارهای مالیاتی داشته اند را شناسایی و مالیات 
آنها را دریافت کرده ایم.وی افزود: بر این اساس، 
یک خانواده سال گذشــته شناسایی شدند که 
۳۰ هزار خودرو وارد کرده و یک ریال هم مالیات 
نداده بودند. به کمک این سامانه آنان شناسایی 
و عالوه بر اخذ مالیات بــه مراجع قضای معرفی 
شدند. این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین 
۷۷ نفر شناسایی شده اند که معادل ۹۹۰ میلیارد 
تومان از آنها مالیات اخذ شده است ضمن آنکه 
در تراکنش هــای مالیاتــی، وزارت اطالعات و 
دستگاه های مسئول در حوزه پولشویی اطالعاتی 
را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اند که 

پس از بررسی مالیات آنها را دریافت کرده ایم. 
قبله ای، خاطرنشان کرد: کل هزینه های اجرای 
طرح مالیاتی طی ۱۵ ســال گذشــته از محل 
فرارهای مالیاتی شناســایی شده طی یک سال 
گذشته، پوشش داده شد. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود، مخالفان طرح جامع مالیاتی را 
دو گروه دانست و گفت: دسته اول از مزایای این 
طرح غافل هستند و دسته دوم با قصد و غرض از 
آن جلوگیری می کنند؛ چراکه دانه درشت بوده 
و مخالف شفاف شدن اطالعات مالیاتی هستند. 
این در شرایطی اســت که همه باید از الیه های 

پنهان مالیاتی خارج شوند.

بازار

کتری و قوری

آیت ا... مکارم شیرازی:
 فروش »سکه« اشتباه است

آیت ا... »مکارم شــیرازی« در دیــدار جمعی از 
مسئوالن حراست بانک سپه کشور، گفت: اینکه 
خود بانک فعالیت های اقتصادی داشــته باشد، 
به این صورت که سرمایه ها را در مسیری به کار 
بگیرد که چندان فایده ای برای کشــور نداشته 
باشد و تنها پول دربیاورد، درست نیست؛ بانک 
باید ضرورت هــا را درنظر بگیــرد. اینکه بانک 
پول ها را در مسیرهایی که موجب اسباب تجمل 
است، به کار گیرد، کار اشتباهی است. این مرجع 
تقلید گفت: معتقدیم قرض الحسنه کارمزد دارد 
و بانک هم مخارج دارد و گفتیم تا ۴ درصد سود 
به دلیل مخارج بانک مشروع است؛ اما غیر از آن 
درست نیست و رباست. وی افزود: بحث ارز، سود 
بانکی و فروختن سکه، خود مشکلی دیگر است 
که با دست خودمان داریم عمل می کنیم. چون 
پول مردم را  از گردش خــارج می کنیم. پول، 
تبدیل به سکه می شود و در خانه می ماند. یا دالر 
می فروشیم. اینها مسائلی است که باید گفت و 

برای حل آن فکری کرد.

مذاکره برخی پیام رسان های 
خارجی با شرکت های ایرانی

یک رسانه اوکراینی نوشت: برخی پیام رسان های 
خارجی بــا برخی شــرکت های ایرانی مذاکره 
داشته، تالش هایی را برای پرکردن جای خالی 
تلگرام به عمل آورده اند. با گذشــت چند روز از 
کاهش خدمات تلگرام در ایران، کاربران ایرانی 
اندک اندک به دنبال یافتن جایگزینی مناسب 
برای این پیام رســان هســتند. این وب سایت 
اوکراینی خاطرنشــان کرد: بررســی ها نشان 
می دهد عالوه بر چند پیام رسان داخلی، برخی 
پیام رسان های خارجی هم برای پر کردن جای 
خالی تلگرام دورخیز بلنــدی را آغاز کرده اند.

این گــزارش می افزایــد: تم تــم  و دیالوگ از 
روسیه، زینگی از ارمنستان و وی چت از چین، 
فعال تــر از بقیه ظاهر شــده، تالش های جدی 
و عملیاتی خود را کلیــد زده اند و گویا با برخی 
شــرکت های ایرانی هم مذاکراتی داشــته اند.

این گزارش ها در حالی منتشــر می شــود که 
طبق آمارها، گرایش مردم به پیام رســان های 
داخلی نسبت به پیام رسان های مشابه خارجی 
به رغم وجود مشــکالت در کاربــری آنها، طی 
 هفته های اخیر، رکورد رشد بی سابقه ای را ثبت 

کرده است.

حمل پول نقد باالی 1۰ هزار 
دالر در استرالیا ممنوع می شود 
با توجه به اهمیت جلوگیری از فرارهای مالیاتی، 
پولشــویی و حمایت از تروریسم، استرالیا قصد 
دارد از ســال آینده نقل و انتقال پول باالی ده 
هزار دالر را بــه صورت نقدی ممنــوع کند. بر 
این اساس، دولت استرالیا اعالم کرد این اقدام 
با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشــویی و 
حمایت مالی از تروریســم انجام می شود. افراد 
باید برای انتقال پــول بیش از ایــن میزان، از 
کارت های اعتبــاری و چک های مســافرتی و 
بین بانکی اســتفاده کنند.یکی از مزایای این 
اقدام برای دولت اســترالیا این اســت که بازار 
تنباکوی این کشــور که میزان مالیات آن نیز 
بسیار باالســت، با روی آوردن به  نقل و انتقال 
دیجیتالی منافع زیادی بــرای دولت »کانبرا« 
خواهدداشت. درحال حاضر هر بسته سیگار یا 
تنباکو در اســترالیا حدود ۴۰ دالر است که به 
همین دلیل تعجبی ندارد کــه افراد برای عدم 
پرداخت مالیات در این کشــور در بازار تنباکو 
یا ســیگار از پول نقد به جای نقــل و انتقاالت 
بانکی اســتفاده کنند تا بتوانند با عدم پرداخت 
مالیات سود بیشتری کســب کنند. بنا به اعالم 
سازمان خزانه داری استرالیا، این کشور ساالنه 
۵۰ میلیارد دالر از محل استفاده از پول نقد به 
جای نقل و انتقاالت بانکی و فرار مالیاتی درآمد 

از دست می دهد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،916،000
تومان

986،000نیم سکه
تومان

576،000ربع سکه
تومان

361،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

184،910
تومان

      قیمت سکه و طال

کتري و قوري شيردار کرکماز 
A033 کد Luna Platinium مدل

 430,000
تومان

ست کتري و قوري سوپر 
SL-B-ST2 اليف مدل

 180,000
تومان

ست کتري و قوري فور 
HZ-415 تي سي مدل

 214,000
تومان

دریچه

پریسا سعادت

ایران به دلیــل قرارگیری در منطقــه ای بی ثبات، همــواره به عنوان 
سرزمینی مهاجرپذیر به خصوص در سه دهه گذشته بوده است. پدیده 
مهاجرت و ماندگاری آن در ایــران تا آنجا پیش رفت کــه امروز  این 
گروه درحال افزایش، به معضلی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده اند. 
سال هاست تالش می شود این افراد به نوعی ساماندهی شوند تا از این 
طریق هم بخشی از فرصت های اشتغال و اقتصاد ایرانیان در سایه کار 
آنها در کشور نســوزد و هم  حقوق انســانی و اجتماعی آنان به عنوان 

ساکنان ایران تامین شود. 
اغلب طرح های اجرا شــده برای این امر، در سال های گذشته چندان 
موفق نبوده است و به رغم قوانین سخت گیرانه ای که برای کار و حضور 
این افراد در ایران تامین شده، اما به دلیل ســطح امنیتی و اقتصادی 
پایین افغانستان،  پاکستان و در سال های اخیر عراق، میزان مهاجرانی 
 که در ایران ماندگار شــده اند یا به ایران می آیند، کاهش چشمگیری

 پیدا نکرده است.
قوانین چندان سخت گیرانه نیست

مسئله اشتغال بیگانگان در برخی اســتان ها مانند اصفهان و برخی از 
شهرهای جنوبی آن قدر گسترده شده است که سال گذشته وزیر ناچار 
شد برای پاسخگویی در این مورد در صحن علنی مجلس حاضر شود.  
»علی ربیعی« به دست بسته ایران برای ممانعت از اشتغال بیگانگان به 
دلیل عضویت در کنوانسیون های جهانی که ناظر بر حق اشــتغال اتباع 
بیگانه است، اشاره کرد و افزود: قبل از اینکه اشــتغال موضوعیت پیدا 
کند، حضور این افراد در ایران مســئله است و موضوع اشتغال مســئله 

ثانویه ای است که بر عهده وزارت کار است. 
به نظر می رسد بخشی از این حضور پر رنگ اتباع در ایران به دلیل نبود 
نظارت بر مرزهای ورودی کشــور است.  قاچاق انســان و شبکه هایی 
که این افراد را در کمتر از 2۴ ســاعت به اســتان های مرکزی ایران 
می رسانند، موجب شده برخوردهای فیزیکی با این افراد و اخراج آنها از 

کشور عمال نتیجه چندانی نداشته باشد. 
بخش نامه ها اتباع را از بازار کار حذف نکرده است

بر اساس آمارها، جمعیت اتباع خارجی کشور در سال ۹۵ برابر با یک 
میلیون و 6۵۴ هزار و ۳88 نفر است، اما سهم شاغالن روندی افزایشی 

دارد. 
توقع کــم و کارایی باالی اتبــاع بیگانــه در بازار ایران موجب شــد 
بخش اعظمی از فرصت هــای کاری به خصــوص در بخش کارگری 
توســط این افراد اشغال شــود؛ هر چند با ســخت گیری های صورت 
گرفته در چند ســال اخیر بســیاری از ایــن افراد از مشــاغلی مانند 

کارهای ســاختمانی و پیمانی کنار گذاشــته شــدند اما ایــن افراد 
حاال در کارگاه ها و مشــاغلی مشغول هســتند که کمتر در دیدرس  
نظارت قرار دارد. این مســئله موجب شــده  مســئوالن کارگری به 
عدم کارایــی الزم بخش نامه هــا در جهــت جلوگیــری از کار اتباع 
 خارجی در ایران تاکید کنند. این نگرانی تا آنجا گســترده شده است

 که برخــی از اتحادیه هــای کارگری هشــدار داده اند کــه اگر ورود 
مهاجران و اتبــاع بیگانه بــه طور جدی ســاماندهی نشــود، زمانی 
 می رســد که اتباع بیگانه به کارفرمــای نیروهــای کار ایرانی تبدیل

 خواهند شد!
حضور افغان ها از »کارواش« تا پرورش »شترمرغ«!

درحالی که بیکاری یکی از اصلی ترین معضالت امروز کشــور اســت ، 
کارفرمایان در برخی مشــاغل ترجیح می دهنــد از نیروهای خارجی 

استفاده کنند. 
 بخشــی از این موضوع به انتظارات پایین مالی و نبــود الزام بر بیمه و 
مزایای دیگر برای این افراد بر می گردد و بخشــی دیگر به دلیل عدم 
 آمادگی نیروهای جوان جامعه برای اشتغال در کارهای کارگری است. 

اگر چه در سال های گذشــته این افراد در مشــاغل پایین و کارگری 
مشغول بودند، اما امروز این افراد بخشی از کارهای خدماتی و کشاورزی 
را نیز در دست گرفته اند که این مسئله می تواند برای اقتصاد ایران بسیار 

هشدار دهنده باشد.
اشتغال بدون مهارت افزایی و مالیات

 ورود بدن ضابطه و اجازه کار، در حالی در ایران رو به پیشرفت است که 
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار معتقد است حضور اتباع بیگانه 
در ایران در شرایطی که مالیات نمی دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد 

نمی کنند، باید محدود شود. 
»علی اصالنی« با اشــاره به آمار حضور اتباع بیگانه در ایران که روز به 
 روز افزایش می یابد، گفت: حضور اتباع خارجی در کشور ما منعی ندارد 
همچنان که ایرانیان در کشــورهای دیگر فعالیت می کنند؛ ولی آنچه 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که عمده نیروهای کار در کشورهای 
خارجی جزو نیروهای ماهر و تکنسین هستند که دانش و تخصص خود 
را منتقل می کنند و اتباع بیگانه ای هم که در مشاغل آزاد فعالیت دارند، 

تابع قوانین آن کشور بوده، مالیات و عوارض خود را می پردازند.

بازارکارایران در دست خارجی ها!
  فعالیت زیرپوستی اتباع بیگانه در اقتصادکشور  

رییس انجمن قطعه سازان اظهارکرد : در شرایطی که قیمت 
همه اقالم مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو 
عادالنه نیست. »محمدرضا نجفی منش« افزود: افزایش قیمت 
مواد اولیه و هزینه های سربار متناســب با نرخ تورم افزایش 
۱۰ درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش ۳۰ 

درصدی قیمت قطعات و ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو می شود. وی ادامه داد: در همه کشورها، قیمت گذاری خودرو 
توسط بازار انجام می شود که در چنین شرایطی برای مصرف کننده نهایی، قیمتی کمتر از قیمت های فعلی خواهد 
بود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره برخی انتقادها در خصوص تفاوت قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها، توضیح 
داد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در کشور خودرو سازی مثل برزیل، خودرو وارداتی تا 2۰۰ درصد با افزایش 
قیمت مواجه است درحالی که در ایران سعی شده به جای واردات خودرو، خودروساز وارد شود که در چنین شرایطی 

کیفیت تولید داخل افزایش می یابد.

 رییس انجمن
 قطعه سازان:

خودرو 19/5 درصد 
گران شد

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی »مورچه خورت« گفت: 
مدیریت عرضه »مــس« تولید داخل کــه تحت کنترل 
دولت است، به واحدهای صنعتی پایین دستی کشور فشار 
اقتصادی وارد کرده اســت. »مجتبی مدرس« اظهارکرد: 
مدیریت عرضه مس تولیــد داخل که تحت کنترل دولت 

است، به واحدهای صنعتی پایین دستی کشور فشار اقتصادی وارد کرده است. وی افزود: در حالی  که واحدهای 
پایین دستی مس کشور برای ادامه حیات خود به مواد خام داخلی وابستگی دارند، شرکت ملی صنایع مس 
ایران با عرضه مدیریت شده مس در بهابازار کشور، زمینه گران شدن این محصول را به وجود آورده است. عضو 
هیئت امنای شهرک صنعتی مورچه خورت خاطرنشان کرد: وقتی عرضه مس در بهابازار کشور به  تدریج کم 
شود، رقابت صنایع پایین دستی برای خرید این محصول بیشتر می شود، درنتیجه همه خریداران کاالی خود 

را باقیمت بیشتری خریداری می کنند.

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی 
مورچه خورت:

 دولت
 »مس« را گران کرد

مدیر آبفــای منطقــه ۴ اصفهان اعالم کــرد: اســتفاده از پمــپ آب بدون مخزن بر ســر انشــعاب منازل 
غیرقانونی اســت و با متخلفان برخورد می شــود. مدیر آبفای منطقه ۴ اصفهان با اشــاره به تشــدید بحران 
 آب در اســتان گفت: بســیاری از شــهروندان برای رفع افت فشــار آب از پمپ بر ســر انشــعاب اســتفاده

 می کنند .
»سیدمحمدحسین صالح« با بیان اینکه اگر شهروندی از پمپ بدون مخزن استفاده کند همسایگان با افت فشار 
روبه رو می شوند و سبب خرابی کنتور نیز می شود، افزود: بر اساس قانون، با اینگونه مشترکان برخورد می شود. 

وی گفت: برای عبور از بحران باید هر خانوار ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد .

مدیر آبفای منطقه 4 اصفهان:

برخورد با نصب 
کنندگان پمپ های 

آب بدون مخزن

فا
آب

  عکس روز

پیراشکی ۱۰۰ هزار تومانی در تهران!
کاربران شبکه های اجتماعی از فروش پیراشکی با روکش طالی خوراکی با قیمت 

۱۰۰ هزار تومان در تهران خبر می دهند!
معاون بهره برداری ذوب آهن گفت: هم اکنون ریل ذوب آهن توســط راه آهن تایید شــده و به زودی 
اولین محموله ارسال می شود.ســید اردشیر افضلی اظهار کرد: ذوب آهن شــرایط خوبی پیدا کرده؛ 
اما هنوز برای بهبود امور، کارهای بســیاری باید انجام شــود که همت همــگان را می طلبد. وی در 
خصوص شرایط تولید در سال جاری افزود: میانگین تولید بخش های کوره بلند و فوالدسازی نشان 
می دهد که امسال می توانیم به 2 میلیون و 6۰۰ هزارتن تولید برسیم، تولید کوره بلند 8 هزار و ۱۰۰ 

محســوب می شــود. تولید تن بود که رقم بسیار خوبی 
تا ۷ هزار و 2۰۰ تن بود که  به فوالدسازی بین ۷هزار ۱۰۰ 
تن خواهیم رســید.معاون ۷ هزار ۷۰۰ تا ۷ هزار و 8۰۰ 
پاسخ به سوالی در خصوص بهره بــرداری ذوب آهن در 
نورد 6۵۰ و تولید ریل گفت: طوالنی شدن پروژه توسعه 
شد و محصوالت متنوعی در این پروژه به خوبــی انجام 
ریل تنها یــک محصول این این کارگاه تولید می شــود، 
آن بســیار متفاوت اســت و کارگاه است که شرایط تولید 
زمان بر است؛ هم اکنون ریل رسیدن به کیفیت مورد نظر 

ذوب آهن توسط راه آهن تایید شده و به زودی اولین محموله ارسال می شود.وی در خصوص ضرورت 
راه اندازی کوره شــماره یک، تصریح کرد: این کوره برای تولید چدن راه اندازی می شود و هم اکنون 
چدن بازار خوبی دارد و از قیمت مناسبی برخوردار اســت.افضلی در پایان گفت: ذوب آهن اقدامات 
گسترده ای در زمینه کاهش مصرف آب و همچنین تامین آب انجام داده و بسیاری اقدامات نیز در حال 

انجام است؛ اما باید دقت کنیم. 

معاون بهره برداری ذوب آهن:

ریل ذوب آهن تایید شد
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درخشش هنرمندان اصفهانی؛
برتری سه اثر در نخستین 
جشنواره ملی پویانمایی

ســه اثر پویانمایی از صداو سیمای مرکز اصفهان و 
مرکز آفرینش های هنری بسیج استان اصفهان در 
نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران 
برتر شــد. احمدرضا نصر، مجری طــرح پویانمایی 
گردان تک نفره گفت: این اثــر 10 دقیقه ای روایت 
رشادت های ســردار دالور شهید عبدالرسول زرین، 
تک تیرانداز لشکر امام حســین)ع( در دوران دفاع 
مقدس به کارگردانی علیرضا فتاحی، جایزه بهترین 
اثر در حوزه انقالب اسالمی ودفاع مقدس این رویداد 
فرهنگی را کســب کرد.وی افزود: همچنین دیگر 
اثر پویانمایــی مرکز آفرینش های هنری بســیج 
استان با عنوان »پل« به کارگردانی نوید تنظیفیان 
هم شایســته تقدیر در بخش فیلم های نیمه بند 
پویانمایی این جشنواره ملی شــد. علی رییس از 
هنرمندان صداوســیمای مرکز اصفهــان و تهیه 
کننده مجموعه هزار و یک داستان هم گفت: این اثر 
پویانمایی با هدف تروج کتاب خوانی به کارگردانی 
ریحانه کاوش، برنده تندیس بهترین اثر  نخستین 

جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران شد. 

۶۰ هزار نفر از نمایشگاه 
»والشمس«  بازدید کردند

دبیر بنیاد مهدویت و آینده پژوهی استان اصفهان با 
اشاره به برپایی نمایشگاه دایمی والشمس در محل 
بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان اظهار داشت: 
این نمایشگاه از نیمه شــعبان سال 1395 برپا شده 
اســت که در این مدت 60 هزار نفر از اقشار مختلف 
مردم اعم از دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، طالب 
و دانشجویان و طالب خارجی و مسئوالن استانی و 
کشوری از این نمایشگاه بازدید کرده اند.حجت االسالم 
مهدی نیلی پور افزود: این نمایشــگاه در 15 غرفه با 
اســتفاده از امکانات به روز، به صورت مفهومی و با 
به کارگیری هنر با موضوع مهدویت برپا شده است که 
بازدیدکنندگان به صورت گروه های 20 نفره همراه با 
یک راوی از قسمت های مختلف آن بازدید می کنند.

چهره ها

»زاون قوکاسیان«  زاینده رود سینما بود

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مصطفی رحماندوست:
شاهنامه، منبع مناسبی برای 

قصه گویی است
مصطفــی 

 ، ســت ندو حما ر
شاهنامه فردوسی 

منبــع  را 
مناسبی برای 
یــی  قصه گو

نســت  دا
گفت:  و 
شاهنامه 

عالوه بر این که زبان را تقویت می کند و افراد را با 
قصه نیاکان خود پیوند می زند، برای والدینی که 
تمایل دارند کودکان خود را با کتاب و کتاب خوانی 
آشــنا کنند، کتاب مناسبی اســت. این شاعر و 
قصه گو در آیین بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم 
فردوســی  اظهار کرد:  بهتریــن روش برای باال 
بردن سطح مطالعه در کشور، این است که از بدو 
تولد برای بچه ها شعر و قصه خوانده شود تا روح 
کتاب خوانی و اهمیت دادن بــه این موضوع در 

وجود افراد نهادینه شود.

کیومرث پور احمد:
 »زاون قوکاسیان«

 زاینده رود سینما بود
کیومرث پوراحمد  در مراســم »شبی با زاون« 
گفت:»زاون قوکاسیان همچون زاینده رود برای 
اصفهان، زاینده بود برای سینما«.  این کارگردان 
افزود:زاون در جوانی از مســئولیت ســینمای 
آزاد جوان اصفهان شــروع کرد و در دوره هایی 
که حذف شــد هم بیکار نماند و جلسات نقد و 
جشــنواره برگزار کرد، کتاب نوشت و مستند 
ســاخت. پوراحمد زاون  را سنگی قلمداد کرد 

که در محــدوده اصفهان به آبی 
ساکن پرتاب شد و رودخانه 

را وادار به موج کرد. 
وی ادامه داد:زاون 
نیــک،  فرزنــد 

دوست داشــتنی و 
کارآزموده سینمای 
 ایران بــا رویی باز 

بود.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان گفت: 
نخستین جشــنواره تئاتر »بچه های مسجد« در 

اصفهان برگزار می شود.
جواد ایزددوســت در رابطه بــا برنامه های خانه 
تئاتر حوزه هنری این  چنین اظهــار کرد: پاتوق 

یکشنبه های تئاتر که از سال پیش راه اندازی شده 
بود و فعالیــت می کرد با تغییراتــی ادامه خواهد 
داشت. این پاتوق پیش از این با نمایش نامه خوانی 
همراه بود و در مورد نمایش نامه صحبت می شــد 
؛اما در برنامه جدید در نظر داریم نمایش نامه ها به 

مرحله تولید برسند؛ از دیگر برنامه ها می توان به 
خوانش نمایش نامه های خارجی اشاره کرد که در 
این طرح به نمایش نامه هایــی که هنوز به اجرا یا 
چاپ نرسیده اند در راستای موضوعات مورد هدف 
حوزه هنری مثل ســبک زندگی پرداخته شده و 

خوانش می شوند.
وی افزود: نخســتین جشــنواره تئاتر طنز حوزه 
هنری نیز در حــال برنامه ریزی بــرای فراخوان 

است؛ سه دوره از جشــنواره تئاتر جوان پیش از 
این برگزار شــده اســت و چهارمین دوره را نیز 
برنامه ریزی خواهیم کرد تا افراد با رنج ســنی تا 
24 سال در آن شرکت کنند. وی گفت: در حوزه 
هنری به برنامه تئاتر »بچه های مســجد« توجه 
ویژه ای شــده اســت، نخســتین دوره جشنواره 
سراســری تئاتر »بچه های مسجد« نیز در تیرماه 

در استان فارس برگزار خواهد شد. 

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان:
پای »بچه های مسجد« به جشنواره باز می شود

تحدید حدود عمومی
2/669 پیرو آگهی نوبتی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود قسمتی از امالک بخش های حوزه ثبتی آران و بیدگل 
در تاریخهای تعیین شده بعمل خواهد آمد تحدید حدود امالک راس 

ساعت 8 صبح هر روز انجام خواهد شد. 
امالک و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در ایوب آباد
709 فرعی: آقــای غالمرضا حفیظیــان بیدگلی فرزنــد رحمت اله 
ششدانگ یکباب انبار ی)با کاربری کشــاورزی( به مساحت 1405 

مترمربع.
727 فرعی: آقــای محمدرضا لطف آبادی بیدگلــی فرزند علی اکبر 
ششدانگ یک درب باغ محصور ومشــجر )با کاربری کشاورزی( به 

مساحت 710 متر مربع.
728 فرعی:  آقای علی اصغر متولی بیدگلی فرزند مرتضی ششدانگ 
قطعه زمین محصور) با کاربری کشاورزی( به مساحت 424/34 متر 

مربع.
729 فرعی: آقای علی رضا حفیظی بیدگلی فرزند عزیزاله ششدانگ 
یکدرب باغ محصور و مشــجر) با کاربری کشــاورزی( به مساحت 

2389/17 مترمربع.
730 فرعی: آقای احمد یزالنی بیدگلی فرزند مصطفی ششدانگ قطعه 
زمین محصور ومشجر )با کاربری کشاورزی( به مساحت 1633/50 

مترمربع.
 97/03/28

731 فرعی: آقای قدرت اله حاجــی زاده گان بیدگلی فرزند علی اکبر 
ششدانگ یک درب باغ محصور و مشــجر ) با کاربری کشاورزی( به 

مساحت 542 مترمربع.
732 فرعی: آقای عباس صباغیان بیدگلی فرزند ناصر ششدانگ یک 
درب باغ محصور ومشجر )با کاربری کشــاورزی( به مساحت 3774 

متر مربع.
733 فرعی: خانم مهین متولی بیدگلی فرزند مرتضی ششدانگ یکباب 

انباری )با کاربری کشاورزی( به مساحت 529/50 مترمربع.
734 فرعی: آقای علی اصغر امیدی بیدگلی فرزند ابوالفضل ششدانگ 

یکدرب باغ )با کاربری کشاورزی( به مساحت 266/58 مترمربع.
735 فرعی: آقای حسن بابایان بیدگلی فرزند محمد ششدانگ یکدرب 

باغ )با کاربری کشاورزی( به مساحت 1655/38 مترمربع.
 97/03/29

736 فرعی: آقای محمد امیدی بیدگلی فرزند ماشــااله ششــدانگ 
یکدرب باغ )با کاربری کشاورزی( به مساحت 274/15 مترمربع.

737 فرعی: آقای ابوالفضل پنجی بیدگلی فرزند حسینعلی نسبت به 

315 سهم مشاع و آقای تقی پنجی بیدگلی فرزند حسینعلی نسبت به 
2175 سهم مشاع از 2490 سهم مشاع ششدانگ یکباب دامداری و 
زمین مزروعی و مشجر متصل به آن )با کاربری کشاورزی( به مساحت 

2490 مترمربع.
738 فرعی: آقای ابوالفضل پنجی بیدگلی فرزند حسینعلی ششدانگ 
یکدرب باغ محصور ) با کاربری کشــاورزی( به مســاحت 627/30 

مترمربع.
739 فرعی: آقای رحمت اله هاشمی آرانی فرزند علی ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی) با کاربری کشاورزی( به مساحت 1291/50 مترمربع.

740 فرعی: آقای رضــا محمودیان فرزند داود ششــدانگ یکدرب 
باغ محصور و مشجر) با کاربری کشــاورزی( به مساحت 2269/50 

مترمربع.
 97/03/30

742 فرعی: آقای محمد گندم کار بیدگلی فرزند حســین ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور و انبار )با کاربری کشــاورزی( به مســاحت 

3093/21 مترمربع.
743 فرعی: آقای حمید رضا رحمان فرزند امراله ششــدانگ یکدرب 
باغ محصور و مشجر )با کاربری کشــاورزی( به مساحت 1887/30 

مترمربع.
شماره فرعی از پالک 1090 اصلی واقع در اماکن 

3 فرعی: شهرداری آران و بیدگل ششــدانگ یکباب ساختمان محل 
کارخانه برق

پالک 1899 اصلی واقع در مسعودآباد )دشت جمال آباد(
آقای عباس فروغی فرزند مرحوم میرزا محمود نســبت به یک سهم 
مشاع از ده سهم و آقای حســین فروغی فرزند مرحوم میرزا محمود 
نسبت به نه سهم مشاع از ده سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 

شش قفیزی 
پالک 1900 اصلی واقع در دشت جمال آباد

آقای علی اکبر بیل باز آرانی فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین شش 
قفیزی 

 97/03/31
شماره فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد

9285 فرعی: آقای محمد رعیت مقدم آرانی فرزند رحمت اله و خانم 
علیا کریمی مقدم آرانی فرزند محمد)بالمناصفه( ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 157 مترمربع.
شماره فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت

1907 فرعی: آقای علی اصغر قدیریان آرانی فرزند علی اکبر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253/56 متر مربع.

شــماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهیم آباد 

آران
939 فرعی: آقای علی اکبر مهــدی زاده مقدم آرانی فرزند رمضانعلی 
نسبت به 549/38 سهم مشــاع و آقای جواد مهدی زاده مقدم آرانی 
فرزند رمضانعلی نسبت به 549/38 ســهم مشاع و آقای علی مهدی 
زاده مقدم آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 ســهم مشاع و آقای امیر 
مهدی زاده مقدم آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 سهم مشاع و آقای 
محمد مهدی زاده مقدم آرانی فرزند رمضانعلی نســبت به 275 سهم 
مشاع از 1923/76 سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 

1923/76 متر مربع.
940 فرعی: آقای علی اکبر مهــدی زاده مقدم آرانی فرزند رمضانعلی 
نسبت به 575/50 سهم مشــاع و آقای جواد مهدی زاده مقدم آرانی 
فرزند رمضانعلی نسبت به 226 سهم مشاع و خانم اسماء مهدی زاده 
مقدم آرانی فرزند اصغر نسبت به 226 سهم مشاع از 1027/50 سهم 

مشاع ش شدانگ یکباب دامداری به مساحت 1027/50 متر مربع.
 97/04/02

شماره فرعی از پالک 2700 اصلی واقع در دشت مهذب آباد بیدگل
163 فرعی:  آقای رحمت اله هاشــمی آرانی فرزند علی ششــدانگ 

یکدرب باغ )با کاربری کشاورزی( به مساحت 3171/35 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل
439 فرعی: آقای مهدی ستاری آرانی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 254 مترمربع.
567 فرعی: آقای جواد خراسانیان بیدگلی فرزند حسین ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 95/25 مترمربع.
568 فرعی: آقای علی عباس پریشان بیدگلی فرزند حسین ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 193/10 مترمربع.
پالک 2718 اصلی واقع در اراضی کناره روستای کاغذی

آقای محمد رضا کریمیان فرزند قدرت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
و مشجر )با کاربری کشاورزی( به مساحت 3036/15 مترمربع.

 97/04/03
پالک 3111 اصلی واقع در اماکن 

موقوفه حاجی قاســم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
آران و بیدگل ششدانگ عرصه قطعه زمین محصور )موسوم به موقوفه 
حاجی قاسم( به مساحت 530 مترمربع، وقف بر حسینیه و مسجد درب 

مختص آباد بیدگل
پالک 3112 اصلی واقع در اراضی بیدگل

شهرداری آران و بیدگل ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 45/65 متر مربع.

پالک 3113 اصلی واقع در اراضی بیدگل
آقای مســعود داروغه بیدگلی فرزند محمد ششــدانگ قســمتی از 

یکبابخانه به مساحت 92/75 متر مربع.
امالک و ابنیه بخش چهار آران و بیدگل

شماره فرعی از پالک 14 اصلی واقع در اراضی مزرعه علی آباد مرکزی
1588 فرعی مفروز و مجزی از 922 فرعی:  آقای مهدی سالکی فرزند 
اصغر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1215 مترمربع.

شماره فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد
3920 فرعی: شهرداری شهر نوش آباد ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

به مساحت 785/75 متر مربع.
 97/04/04

لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اعالم می شود که 
درروز و ســاعت تاریخهای مقرر فوق در محل وقوع ملک حاضر در 
صورتیکه هر یک از مالکین نماینده قانونی آنها در زمان تحدید حاضر 
نباشند ملک آنها مطابق ماده 14 قانون ثبت با حدود اظهار شده و تبعیت 
از مجاورین تعیین خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تحدید حدود تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
م الف: 8 عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  آران 

و بیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

2/663  شــماره ابالغنامه: 9710103630501027 شماره پرونده: 
9709983630500011 شماره بایگانی شعبه: 970058 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای محمد سبزعلی فرزند 
مرتضی، خواهان آقای ســجاد جابری با وکالت آقای سعید منتظری 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد ســبزعلی فرزند مرتضی 
به خواســته مطالبه مبلغ یکصــد و پنجاه میلیون تومــان بابت یک 
فقره سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983630500011 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران 
)جزایی ســابق( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/04/02 ساعت 
11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:80 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران )جزایی سابق( 

)166 کلمه، 2 کادر(

زیلوبافی یکی از هنرهای با ارزشی است که نشان 
از دقت نظر و نگاه ظریف و زیبا پســند ایرانیان 
دارد. اینکه این هنر برای نخستین بار  در کدام 
نقطه از ایران بزرگ برخاسته به درستی مشخص 
نیســت؛ چرا که تاریخی دقیق تــر وجود ندارد 
و منابع مکتوب نیــز دارای آن چنان اطالعاتی 
نیســتند که بتوان از روی آنها سوابق تاریخی 
زیلو را بررسی کرد. زیلو بافی را می توان  هنری 
دانست که  در ایران منسوخ و روبه فراموشی بود.

سایر فرش های تولید شده در ایران از تنوع رنگی 
کمی برخوردار است؛ اگر چه تعداد رنگ هایی 
که به طور مجــزا در زیلوها به کار می رفته قابل 
توجه بوده ولی هر فرش به تنهایی معموال دارای 
دو رنگ بوده اســت؛ رنگ هایی همچون سبز، 
نارنجی، آبی ، سفید، قهوه ای، سفید، زرشکی، 

سفید و گلی، آبی.
این ســادگی و بی پیرایگی باعث شــده است 
که زیلو بــا معماری مکانی کــه مفروش کرده، 
هماهنگ شود. مثل زیلوهای مسجدی که رنگ 
آبی و سفید آن تطبیقی کامل با رنگ کاشی های 
فیــروزه ای و رنگ آجر کاری هــا و گچ بری ها 

داشته است.
اکنون این هنر کهن که با ذوق و تالش هنرمند 
و محقق اصفهانی در هنرستان پسرانه هنرهای 

زیبای اصفهان جــزو دروس دانش آموزان قرار 
گرفته، تنها دار زیلوبافی در این شــهر به شمار 

می رود .
منصور ساالری، احیای این هنر صنعت ایرانی را 
در جذب گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان 
موثردانست و افزود: تشــویق اهالی و حمایت از 
هنرمندان صنایع دستی و سنتی کهن همچون 

گلیم، جاجیم، خورجین و ســفره بافی موجب 
رونق اقتصاد پایدار می شود.

وی اظهار کــرد:  قدیمی تریــن زیلویی که در 
اصفهان موجود است، زیلوی شاه سلطان حسین 
صفوی واقع در مدرســه چهار باغ است که این 
زیلو تنها اثر به جا مانده از این هنر منسوخ شده 

با قدمتی 500 ساله می باشد.

این هنرمند برجســته، خنک و بــادوام بودن ، 
زیبایی و ســالمت بدون اســتفاده از رنگ های 
شــیمیایی را از جملــه ویژگی هــای این هنر 
صنعت کهن ایرانی برشمرد و افزود: زیلوبافی با 
برخورداری از مکانیسم پیچیده  بافت به عنوان 
تکامل یافته گلیم و جاجیم محسوب می شود و 
مادر برخی از بافته هــای داری از جمله مخمل 

بافی و زری بافی است.
منصور ساالری، متریال این اثر را نخ های پنبه ای 
عنوان کرد و گفت: این اثر فاخر در ابعاد 30 در 
50 سانتی متر از اوایل سال جاری بافته شده و تا 

یک ماه آینده به اتمام می رسد. 
وی نوآوری در این اثر هنری و تغییر کاربرد آن 
را به عنوان رومیزی و اشیای قابل استفاده برای 
مردم ، از جمله مواردی اعالم کرد که گردشگران 
و عالقه مندان با توجه به نیازشان بتوانند از آن 

استفاده کنند.
زیلو، نوعی زیرانداز و کف پوش دست بافت است 
که با نخ بافته می شود و شباهت زیادی به حصیر 
دارد و این هنر سنتی شکل تکامل یافته حصیر 
محصول شــهر میبد اســتان یزد است که هم 
اکنون در ایران به تنهــا مهد بافت این محصول 
تبدیل شده است؛ هرچند کاشان نیز به احیای 
این هنر منسوخ شده پرداخته و امید می رود تا با 
در دست گرفتن این هنر قدیمی از فراموشی آن 

جلوگیری به عمل آید.

احیای هنر زیلوبافی  پس از نیم قرن

 زیلو، کهن ترین هنر سنتی دست بافته ایرانیان است که پیشــنیه آن به قبل از اسالم
 بر می گردد و این هنر  حاصل اندیشــه و خالقیت ایرانیانی اســت که هنر با گوشت و 

خون شان در هم آمیخته شده است. 

توسط محقق و هنرمند اصفهانی صورت گرفت؛

زهرا هادیان
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توضیح جهرمی در مورد قطع خدمات پیام رسان سروش

با مسئوالن پیشنهاد سردبیر:

توضیح جهرمی در مورد قطع 
خدمات پیام رسان سروش

وزیر ارتباطات در مورد شــائبه قطع خدمات 
زیرساختی به پیام رسان بومی سروش توضیح 
داد و گفت: این پیام رســان به جای حل فنی 
مشــکل، موضوع را به عملیات روانی کشانده 
اســت. محمدجواد آذری جهرمــی در جمع 
خبرنــگاران در مورد شــائبه قطــع خدمات 
زیرساختی برای شبکه پیام رسان بومی سروش 
گفت: هم اکنون تنها یک پیام رسان در کشور 

نداریم و ۵ پیام رســان بومی در حال فعالیت 
هســتند که یکی از آنها مرتبا بــه جای اینکه 
مسئله را در جلسات فنی حل کند، بحث را به 
عملیات روانی می کشــاند که به نظر می رسد 
این نه به سود آنها و نه به سود کشور خواهد بود.

جهرمی تاکید کــرد: باید بداننــد که وزارت 
ارتباطات حمایت کننده اســت و مشــکل را 
پیگیری می کند؛ اما این مدل اعالم مشــکل 

شائبه مسائل دیگری را به ذهن می رسد.

رییس جهاد دانشگاهی:
کمک می کنیم تا استعدادها 

تبدیل به فناوری شود
رییس جهاد دانشــگاهی با تاکید بر ضرورت 
انجام برنامه ریزی بلند مدت در ســطح کشور 
گفت: اگر برنامه ریزی دراز مدت انجام شــود 
و این برنامــه با تغییــر دولــت و مجلس نیز 
تغییــر نکند، به طــور حتم در یــک بازه 10 
ساله می توانیم به بســیاری از اهداف بلندمان 
به ویژه در توســعه فناوری های نــرم و صنایع 
فرهنگی برســیم. وی افزود : اگر برنامه ریزی 
دراز مدت انجام شود و این برنامه با تغییر دولت 
و مجلس نیز تغییر نکند، در یک بازه 10 ساله 
می توانیم به بسیاری از اهداف بلندمان به ویژه 
 در توســعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

 برسیم.

؟؟؟؟

معرفی بهترین اپلیکیشن های قیمت سکه و ارز برای موبایل
تکنولوژی

اسباب بازی هوشمند 
جایگزین موبایل می شود

به تازگی عروسکی ساخته شــده که به کودکان 
امکان می دهد پیام های صوتی بفرستند و دریافت 
کنند و به طور ایمن با خانواده ارتباط داشته باشند. 
 با کمک این عروسک، کودکان به اینترنت وای فای 
دسترسی دارند. آنها می توانند پیام های صوتی 
بفرستند و دریافت کنند. این عروسک همچنین 
می تواند به کودکان کمک کند به موقع از خواب 

بیدار شوند.

با »هوا« غذا سرخ کنید!
به تازگی گجتی برای آشــپزخانه ساخته شده 
که مواد غذایی را بدون روغــن و با کمک هوا 
سرخ می کند! این گجت با استفاده از فناوری 
Air Crispy هوای داغ را به جریان می اندازد 
تا غذایی ترد و خوشمزه بپزد.با کمک این گجت 

می توان هرغذایی را آماده کرد.

اپلیکیشنی برای کاهش 
استرس ساخته شد

به تازگی اپلیکیشنی ساخته شده که در کمتر از ۵ 
دقیقه با چند ابزار ساده از اضطراب و استرس کاربر 
می کاهد و به او کمک می کند احســاس بهتری 
 Happy Not Perfect داشته باشد.اپلیکیشن
راه حلی مدرن اســت و به افــراد کمک می کند 
احساس شادی بیشتری کنند.فرآیند ساخت این 
اپلیکیشن بیش از ۳ سال است که آغاز شده و برای 
این منظور از متخصصان اعصاب و روان شناسان 

کمک گرفته شده است.

اگر می خواهید به طور لحظه ای از وضعیت قیمت ارز، سکه و طال با خبر شوید، می توانید از اپلیکیشن های ایرانی که برای تلفن های هوشمند اندرویدی و iOS ساخته شده، استفاده کنید. 
این اپ ها به صورت رایگان و با اتصال اینترنت کار می کنند و هر کدام از قابلیت های خاصی برخوردار هستند. در ادامه با معرفی بهترین اپلیکیشن های موجود در این زمینه برای سیستم 

عامل های اندروید و iOS همراه باشید.

مفاد آراء
2/667 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660302016000339 مورخ 96/11/09 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای علی اصغر دادخواه 
تهرانی فرزند محمود به شماره شناســنامه 1411 صادره از حوزه یک ماهشهر به شماره 
ملی 1950588866 در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1259/42 
مترمربع پالک 1069 فرعی از یــک  اصلی واقع در تیران بخــش دوازده ثبت اصفهان 
خریداری از مالکین رسمی خانم گوهر جان دادخواه تیرانی و معصومه دادخواه تیرانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/9 
 م الف: 78 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

مفاد آراء
2/668 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139660302016000338 مورخ 96/11/09 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای جواد دادخواه 
تیرانی فرزند محمود به شماره شناســنامه 908 صادره از حوزه 6 اصفهان به شماره ملی 
1289659567 در سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک درب باغ به مساحت ششدانگ 
1259/42 مترمربع پالک 1069 فرعی از یک  اصلی واقــع در تیران بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالکین رســمی خانم گوهر جان دادخواه تیرانی و معصومه دادخواه 
تیرانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/9 
 م الف: 79 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

ابالغ وقت رسیدگی
2/664 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 51/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/20 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/4/16، مشخصات خواهان: سجاد خشــتی فرزند رجبعلی به نشانی خمینی شهر 
بلوار آزادگان ک شهید خشتی پالک 81، مشــخصات خوانده: لیال خسروی فرزند عزت 
اله،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 909666-91/2/21 عهده 
بانک ملی و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام کلیه خســارات قانونی، دالیل خواهان: 
1- کپی مصدق چک شماره 909666 عهده بانک ملی شعبه میدان امام حسین بروجرد 
2- گواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 621 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/665 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1457/96 حل 1 ، وقت رســیدگی ساعت 5/10 بعد از ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1397/3/28، مشخصات خواهان: اصغر جمشیدی فروشانی فرزند حسین 
به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی محمودآبادی فرعی 26 سنگبری مرمره، مشخصات 
خوانده: سهیل سیام فرزند حسن، به نشانی مجهول المکان، خواسته و بهای آن:  مطالبه 
وجه چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 619 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/666 شماره: 970720671667300 - 97/2/23 خانم فاطمه موزی خوزانی فرزند علی 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 84/1122 واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 260 دفتر 437 امالک ذیل ثبت 95887 به 
نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب سند در رهن اســت نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابجایی از بین رفته/ مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 636 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر  )221 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/670 شماره نامه : 1397009000142267، شماره پرونده : 9609983621200729، 
شــماره بایگانی پرونده : 960782، تاریخ : 1397/02/02، ابالغیه: بدینوســیله به آقای 
حسین غالمزاده فرزند ماشاله و خانم طیبه خلقتی فرزند محمد به اتهام توهین وتهدید و 
افتراء موضوع شکایت اقای امین بوطه کن فرزند اصغر ابالغ می گردد در اجرای ماده 174 
ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ظزف یک ماه از انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام وادپرده موضوع پرونده کالسه 960782 در شعبه اول دادیاری دادسرای 
عمومی وانقالب آران و بیدگل حاضر شوید . در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر 
موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف: 53 محمدرضا کرمانی نصرآبادی دادیار 

شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل )120 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/671 شــماره صادره: 1397/31/490218- 1397/2/19 نظر به اینکه خانم خدیجه 
عبداله زاده فرزند محمد علی با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
توسط دفترخانه شــماره 59 دهاقان به شــماره 35639 مورخ 1397/2/19 گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت 32 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 24 فرعی 
باقیمانده از 127 اصلی که در اجرای استاندارد ســازی پالک های ثبتی به پالک 1932 
فرعی از 127 اصلی تبدیل گردیده است واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 
43 دفتر 142 ذیل ثبت 46252 به میزان 32 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بنام خدیجه 
عبداله زاده فرزند محمد علی ثبت و سند مالکیت شماره 321087 صادر گردیده است اینک 
خانم خدیجه عبداله زاده فرزند محمد علی درخواســت سند مالکیت المثنی نسبت به 32 

حبه از 72 حبه ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 - اصالحی 
آئین نامه  قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یادر صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی اقدام وبه متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 97/49 یعقوبی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک دهاقان )269 کلمه، 3 کادر( 
ابالغیه

2/672 شماره ابالغنامه:9610103632507959 شماره پرونده:9609983633500763 
شماره بایگانی شعبه:960781 ابالغ شونده حقیقی: میترا رستمی فر فرزند علی به نشانی 
مجهول المکان، در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مسعود بمانیان به طرفیت شما نسبت 
به دادنامه 9609973633501601 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون  
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر این 
صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.ضمنا به پیوست دادخواست و 
ضمایم )غیرمکانیزه( ارسال می گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید.  
م الف:634 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

) 200 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/674 آقای مجید عموئی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 694 به شرح دادخواست به 
کالسه  131/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان نعمت اله عموئی خوزانی به شناسنامه 44 در تاریخ 1396/12/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اقدس 
میری خوزانی فرزند ســید ابراهیم، ش.ش 155 )همسر( 2- احمد عموئی خوزانی فرزند 
نعمت اله، ش.ش 234 )فرزند( 3- محمود عموئی خوزانی فرزند نعمت اله، ش.ش 174 
)فرزند( 4- مهدی عموئی خوزانی فرزند نعمت اله، ش.ش 549 )فرزند( 5- مجید عموئی 
خوزانی فرزند نعمت اله، ش.ش 694 )فرزند( 6- قاســم عموئی خوزانی فرزند نعمت اله، 
ش.ش 609 )فرزند( 7- زهرا عموئی خوزانی فرزند نعمت اله، ش.ش 20218 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 630 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/675 آقای ابراهیم حاج علی اکبری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شماره 224 به 
شرح دادخواست به کالسه  107/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محترم امیر یوســفی ورنوسفادرانی به شناسنامه 36 در 
تاریخ 1396/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- پرویز حاج علی اکبری ورنوسفادرانی فرزند رضا، ش.ش 120 )فرزند( 
2- ابراهیم حاج علی اکبری ورنوسفادرانی فرزند رضا، ش.ش 224 )فرزند( 3- هوشنگ 
حاجی علی اکبری ورنوســفادرانی فرزند رضا، ش.ش 146 )فرزند( 4- ناصر حاجی علی 
اکبری فرزند رضا، ش.ش 54035 )فرزند( 5- مهرانگیز حاجی علی اکبری ورنوسفادرانی 
فرزند رضــا، ش.ش 185 )فرزند( 6- پروین حاجعلی اکبری ورنوســفادرانی فرزند رضا، 
ش.ش 135 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 628 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/676 آقای فضل اله مهرابی کوشکی دارای شناسنامه شماره 141 به شرح دادخواست به 
کالسه  130/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرتضی مهرابی کوشکی به شناسنامه 29 در تاریخ 1396/10/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه شکرانی 
کوشکی فرزند یداله، ش.ش 44 )همسر( 2- اصغر مهرابی کوشکی فرزند مرتضی، ش.ش 
3811 )فرزند( 3- فضل اله مهرابی کوشکی فرزند مرتضی، ش.ش 141 )فرزند( 4- سیف 
اله مهرابی کوشــکی فرزند مرتضی، ش.ش 3918 )فرزند( 5- روح اله مهرابی کوشکی 
فرزند مرتضی، ش.ش 151 )فرزند( 6- فاطمه مهرابی کوشــکی فرزند مرتضی، ش.ش 
382 )فرزند( 7- زهرا مهرابی کوشــکی فرزند مرتضی، ش.ش 1165 کوشک )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 632 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710460362200001 درخواســت:  شــماره   2 /691
9709980362200103 شماره بایگانی شــعبه: 970104 نظر به اینکه عزت اله رجبی 
)شریفی( به اتهام ایراد و جرح عمدی با سالح سرد و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای 
اشخاص با سالح سرد نسبت به آقای عارف محبی فرزند عبدالحسین از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 970104 د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 3 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. م الف: 2199 شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان  )140 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/673 کالسه پرونده 1751/96 شماره دادنامه: 176-97/2/11 تاریخ رسیدگی: 97/2/8 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سعادت علی یار به 
نشــانی نجف آباد خ رجایی ک کارشناس ک باســتانی پ 59،  خواندگان: 1- اسماعیل 
جاللی 2- مجتبی مالکی هر دو  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعادت 
علی یار  به طرفیت آقایان 1- اسماعیل جاللی 2- مجتبی مالکی به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره 594654-96/3/25 مبلغ یکصد میلیون 
ریال و 594653-96/4/25 مبلغ یکصد میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه اصفهان به 
انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/2/8 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان استصحاب بقای دین 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 
310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششــصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر میباشد. م الف:626 شعبه 12 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )383 کلمه، 4 کادر(

مثقال
»مثقال« اپلیکیشــنی اســت که به صورت حرفه ای 
شــما را از قیمت ارز، طال، ســکه، خودرو، گوشی و 
تبلت با خبر می کند. رابط کاربری در نظر گرفته شــده برای 
این اپلیکیشن بســیار زیبا و کاربرپسند بوده و در بخش های 
مختلف آن شــاهد امکانات جالبی هســتیم. قابلیت نمایش 
نمودار از تغییرات قیمت ها، محاســبه میزان ســود شما بر 
اساس نرخ ارز، تبدیل واحدهای پولی به هم و تعدادی دیگر 
از این ویژگی ها، در مثقال قرار گرفته اســت؛ البته بهتر است 
بدانید این اپ در دو نسخه رایگان و پولی برای دانلود موجود 
بوده که در نسخه پولی آن، امکانات بیشــتری به کاربر ارائه 
می شود و در این حالت دیگر خبری از نمایش تبلیغات در آن 
نخواهد بود. نمایش ویجت یکی دیگر از قابلیت های جالب این 
اپلیکیشن است که با کمک آن می توان به اطالعات لحظه ای 
مانند قیمت دالر دسترســی داشــت. مثقــال را می توانید 
 از گوگل پلی یا اپ اســتور برای دســتگاه خــود دانلود ک

نید.

اپلیکیشن جامع قیمت ها
اپلیکیشــن جامع قیمت ها همان  طور که از نامش 
پیداســت، برای مطلع کــردن کاربــر از قیمت  
محصوالت مختلف به صورت جامع ســاخته شــده اســت. 
در این برنامه قیمــت همه چیز از جمله ارز، ســکه و طال به 
آســانی در دســترس کاربر قرار می گیرد و معموال با آپدیت 
منظم، قیمت ها به صــورت لحظه ای ارائه می شــوند. زمان 
به روز شــدن قیمت، تشکیل نمودار و بســیاری دیگر از این 
قبیل اطالعات هم توســط این اپ برای کاربــر نمایش داده 
می شــود. اپلیکیشــن جامع قیمت ها برای هر دو سیســتم 
 عامل اندرویــد و iOS به صورت رایگان قابــل دانلود و نصب

 است.

دکه
»دکه« یکی از سرویس های پرطرفدار و کاربردی 
خبر خوان بوده کــه به صورت اپلیکیشــن برای 
پلتفورم های مخلتف عرضه شده است. وظیفه اصلی این اپ، 
جمع کردن اخبار از وبســایت های مختلف است ولی بخشی 
هم برای اطالع رســانی از قیمت ارز، طال و ســکه در آن قرار 
گرفته اســت. قیمت ها در این برنامه معموال با سرعت باال به 
روز می شوند و در صورت نیاز می توان قابلیت دریافت اعالن 
با تغییر قیمت را در این اپ فعال کرد. دکه به صورت رایگان 
 برای سیســتم عامل های اندروید و iOS قابل دانلود و نصب

 است.

قیمت
اســت  اپلیکیشــن هایی  از  یکــی  »قیمــت« 
که بــرای سیســتم عامــل iOS ســاخته شــده 
که به صــورت رایــگان اطالعــات مختلفــی از قیمــت دالر 
و دیگــر واحدهای پولی، وضعیــت قیمتی طال و ســکه را ارائه 
می کند. این برنامه با رابط کاربری ســاده، توســط اینترنت به 
 روز می شــود و شــما را با نمایــش اعــالن از ایــن تغییرات

 باخبر می کند. از دیگر قابلیت های این اپلیکیشن امکان تبدیل 
واحدهای ارزی است که این تبدیل واحد براساس نرخ روز صورت 
می گیرد و می تواند بسیار مفید باشد. برای دانلود اپلیکیشن قیمت 

می توانید توسط دستگاه اپل خود از اپ استور اقدام کنید.
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فرمانده انتظامی »سميرم« خبر داد:
توقیف محموله میلیونی کاالی 

قاچاق 
فرمانده انتظامی شهرســتان  سميرم
ســميرم از کشــف یک محموله کاالی قاچاق به 
ارزش 300 ميليون ریال و دستگيري یک نفر دراین 
رابطه خبر داد. سرهنگ »سهراب قرقاني« اظهار 
داشت: ماموران ایستگاه بازرسی شهيد ریيسيان 
شهرستان سميرم حين کنترل خودروهاي عبوري 
به یک دستگاه کاميون باري ایسوزو مشکوک و آن 
را متوقف کردند. وی افزود: این خودرو حامل تعداد 
49 عدد چراغ قوه شارژي، 5 عدد باطري خودروي 
سنگين، 2 عدد لباسشویي،2 عدد یخچال فریزر و 
تعداد 4 دستگاه قهوه جوش خارجی فاقد مدارک 
گمرکی بود. سرهنگ قرقانی بيان داشت: ارزش 
محموله کشــف شده توســط کارشناسان 300 
ميليون ریال اعالم شده اســت. فرمانده انتظامی 
شهرستان ســميرم در پایان از دستگيری راننده 
خودرو و تحویل او بــه مراجع قضائــی خبر داو 
خاطرنشان کرد: نيروی انتظامی با سوداگران مرگ 
و قاچاقچيان برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه 

جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

با پيگيری های قضایی؛
2 واحد آالینده محیط زیست در 

»فالورجان« جریمه شدند 
دو واحد آالینده محيط زیست  فالورجان
شــامل یک واحد دامداری صنعتی و یک شرکت 
معدنی در فالورجان به پرداخت 33 ميليون ریال 
جزای نقدی محکوم شدند. با پيگيری کارشناسان 
اداره محيط زیســت فالورجان واحــد دامداری 
صنعتی به دليل عدم مدیریــت فضوالت دامی و  
شرکت معدنی به علت آالیندگی هوا و عدم توجه به 
رفع آلودگــی محکوم شــدند. واحدهای آالینده 
تهدید جدی عليه ســالمت و بهداشــت جامعه 
محسوب می شــوند، پس محيط زیست اقدام به 
پيگيری تا رفع کامل آالیندگی را انجام می دهد. بر 
این اساس واحدهای فوق با پيگيری های قضایی 

ملزم به رفع آالیندگی شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خبر داد:

اختصاص ۷۴ هزارمیلیارد اعتبار 
برای واحد های صنعتی کاشان

معاون وزیر صنعت، معدن و  کاشان
تجارت اعالم کرد: امسال ۷4 هزارميلياردتومان 
اعتبار برای واحد های صنعتی کشور اختصاص 
یافت. وی درحاشيه بازدید از واحدهای صنعتی 
کاشــان گفت: بخش بزرگی از صنایع کشــور 
کوچک و نيازمند بازســازی، نوسازی و تبدیل 
شدن به صنایع کوچک روستایی، شهرک های 
صنعتی و رونق دادن صنعت در حوزه صادرات 
اســت. او افزود: 30 ميلياردریال از این اعتبار از 
منابع بانک هــا و بقيه از بودجــه دولتی تامين 
می شود.  »صادق نجفی« افزود: عالوه بر این، یک 
و نيم ميليارددالر تســهيالت با کارمزد چهار، 
شــش و با ســرمایه در گردش 10 درصد برای 
واحدهای صنعتی در شهرهای با جمعيت کمتر 
از ده هزار نفر و نواحی روستایی، امسال پرداخت 
می شود. وی ادامه داد: نخستين بار هزار و 300 
ميلياردتومان در بودجه امسال برای مشوق های 
صادراتــی در نظر گرفته شــده و صندوق های 
ضمانتی و حمایتی همچون صندوق های ضمانت 
صادرات و ضمانت سرمایه گذاری های کوچک 
حمایت می شود تا خطرپذیری توليدکنندگان و 

صادرکنندگان کمتر شود.

ریيس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
»اردستان« خبر داد:

آغاز عملیات اجرای باند دوم 
محور اردستان به اصفهان

عمليــات اجرایــی باند دوم  اردستان
محور اردستان به اصفهان به طول 1۷کيلومتر و 
اعتباری بالغ بر 240ميلياردریال آغاز شد. ریيس 
اداره راه و شهرسازی اردستان در بازدید نماینده 
مردم این شهرستان در مجلس، فرماندار و دیگر 
مسئوالن از محور اردستان با بيان اینکه طول کل 
محور باند دوم اردستان به اصفهان 8۷کيلومتر 
است، گفت: یازده کيلومتر از این مسير به صورت 
دو باند مستقل و جدا از هم به صورت بزرگراهی 
موجب کوتاه شدن شش ونيم کيلومتری مسير 
اردستان به اصفهان و حذف سه نقطه حادثه خيز 
می شود. »مجتبی پورشفيع« افزود: محور زواره 
به اردستان نيز به طول 9ونيم کيلومتر از سمت 

زواره به سمت اردستان درحال اجراست.

اخبار

مشاغل از دست رفته کشاورزان جبران شود

پيشنهاد سردبير:

با مسئوالن

نماینده مردم اردستان در مجلس  اردستان

اظهــار کرد: همان طــور که مقام معظــم رهبری 
فرمودند، بعيد اســت کشــورهای اروپایی بر سر 
تعهدی که در برجــام داده اند، بماننــد و ضمانت 

اجرایی و عملی ارائه دهند.
حجت االسالم »سيدصادق طباطبایی نژاد« با بيان 
اینکه کشــور ایران تا کنون به همه تعهدات خود 
عمل کرده اما متاسفانه آمریکا عمل نکرد و بعد هم 
از برجام خارج شد، گفت: کشورهای اروپایی هم با 
توجه به اینکه سطح مبادالت تجاری شان با آمریکا 
بيشتر از آن مقداری است که با ما دارند، درخصوص 

برجام منافع خودشان را در نظر می گيرند.
حجت االســالم طباطبایی نژاد، با بيان اینکه بعيد 
است اروپایيان به برجام متعهد بمانند، تصریح کرد: 
همانطور که از طرف مســئوالن این کشورها اعالم 
شده تا چند هفته دیگر درخصوص خروج از برجام 

یا عدم خروج اظهار نظر خواهند کرد.
عضو کميســيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
تاکيد کــرد: آنچه بــرای ما می تواند مهم باشــد، 
توجه بــه رهنمودهای چندین ســاله مقام معظم 
رهبری و استفاده از بنيه های درون کشور و تقویت 
»اقتصادمقاومتی« است. وی خاطرنشان کرد: نسخه 

شفابخش ما اقتصاد مقاومتی، توليد ملی، حمایت 
از کاالی ایرانی و تکيه بــر اقتصاد درونی بوده و اگر 
بخواهيم در مســير کار اقتصادی موفق باشيم باید 
استقالل کشور را حفظ کرده، موضوع اقتصادی را 
درون گرا کنيم تا از تکانه های خارج کشور جلوگيری 

کرده باشيم.
 نایب ریيــس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: درخصوص برجام نظــرات متفاوت 
اســت؛ ولی ما نباید به عنوان یک نسخه شفابخش 
به برجام نگاه کنيم و آن موضوعی که می تواند ما را 
از همه تهدید ها و تکانه های اقتصادی و غيره نجات 
بدهد، »اقتصاد مقاومتی« اســت. حجت االسالم 
طباطبایی نــژاد افــزود: بهترین راهی که کشــور 
ایران بتواند از همه تهدیدها ســربلند بيرون بياید، 

درون گرایی، اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل و توليد 
داخلی، در عين حال حفظ عزت ملی است است؛ در 
غير این صورت اگر مسئوالن کشور بر اساس انفعال 
در مقابل دشمن و مســتکبران جهان رفتار کنند، 

می توان وارد مذاکره و زورگویی آنها شد. 
وی یــادآوری کرد: هویــت و ماهيــت انقالب ما 
مبارزه با این نوع اســتثمار بوده و آنان با کشوری 
که بخواهد مستقل باشد، مخالفت می کنند؛ مسئله 
هسته ای و موشــکی همه بهانه اســت. وی گفت: 
باید روی پای خود ایستاده و به ارزش ها، بنيه ها و 
نعمت های درونی که خداوند در اختيار ما و کشور 
قرار داده، تکيه کنيم؛ زیرا ظرفيتی خوبی اســت 
 تا ما آن را شــکوفا کرده، در »اقتصــاد مقاومتی« 

موفق شویم.

نماینده مردم »اردستان« در مجلس:
نگاه به داخل و تولید داخلی، تنها راه حفظ عزت ملی است

فرماندار شهرســتان لنجان در  لنجان
نشست با مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 
اصفهان با بيان اینکه برای نخســتين بار در ساليان 
گذشته کشت برنج برای کشاورزان لنجانی ممنوع 
شــد، اظهار کرد: اگر بــه دليل بحران آب شــاهد 
مشکالت در حوزه کشاورزی هستيم، باید عالوه بر 
حفظ کشاورزان، نشان دهيم به فکر زندگی مردم نيز 
هستيم؛ از این رو صرفه جویی در مصرف آب را باید 
از خودمان آغاز کنيــم. »مهدی صفرخانلو« با بيان 
اینکه لنجان ظرفيت های نهفته بی شمار فرهنگی و 
اقتصادی را در دل خود جای داده است، تصریح کرد: 
متاسفانه شهرستان لنجان رتبه نخست بيکاری را در 
استان اصفهان به خود اختصاص داده است؛ در حالی 
کــه پتانســيل های فراوانــی از جملــه در حوزه 
گردشگری در این شهرستان وجود دارد. بر همين 
اساس باید در مسيری حرکت کنيم که ظرفيت های 
بالقوه لنجان به توانمندی های بالفعل تبدیل شود.

فرماندار شهرستان با اشــاره به چالش های کشت 
برنج در شهرستان لنجان ادامه داد: با توجه به اینکه 
در این حوزه مشاغل متعددی از دست خواهد رفت 
باید به سمت سویی حرکت کنيم که مشاغل از دست 

رفته در جای دیگر جبران شود تا کشاورز ان در حوزه 
معيشت با مشــکل مواجه نشوند. صفرخانلو با بيان 
اینکه امــروزه صنعــت گردشــگری بــه عنوان 
»صنعت پاک« در تمــام دنيا به عنــوان یک اصل 
اساسی مطرح است، اضافه کرد: یکی از حوزه هایی 

که می توان این مهم را به سرانجام رساند، توجه به 
ظرفيت های موجود در حوزه گردشگری است که در 
شــرایط ســخت امروز باید با همدلــی و همراهی 
زمينه ای برای آغاز پروژه های بزرگ گردشــگری 
ایجاد شود تا شاهد ایجاد اشتغال در منطقه باشيم.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی استراتژیک و مدون 
در حوزه گردشگری شهرستان لنجان، گفت: امروز 
برخی از ادارات سخت گيری هایی در کميسيون ماده 
دو دارند و این باعث شده برخی از پروژه ها سال ها به 
مرحله اجرا نرســد در حالی که اجــرای برخی از 
طرح ها، اشتغال قابل توجهی ایجاد می کند. فرماندار 
شهرســتان لنجان خاطرنشــان کــرد: در بخش 
باغبهــادران در حــوزه گردشــگری ظرفيت های 
متعددی وجود دارد که اگر انعطاف الزم در خصوص 
اخذ مجوزها از ســوی منابع طبيعی لحاظ شــود 
می توان برای پروژه هایی که بستر الزم برای جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی در آنها فراهم شده را 
اجرایی کرد. وی تصریح کرد: بوروکراســی اداری 
موجــب شــده رونــد ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری کند شود. یکی از دغدغه ها و مشکالت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه و 
در نهایت ایجاد اشتغال، طوالنی شدن استعالم ها یا 
همــان بوروکراســی اداری اســت؛ از ایــن رو در 
شهرســتان لنجان تالش می کنيم این مسئله را از 
ميان برداریم تا سرمایه گذاران بخش خصوصی به 

حضور در این منطقه متمایل شوند.

مشاغل از دست رفته کشاورزان جبران شود
  فرماندار »لنجان« خواستار شد: 

مزایده اموال منقول
2/711 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 963785 ج/1 له وحید ملک محمدی و علیــه محمد یکرنگی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 732/908/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه های اجرایی و مبلغ 
36/624/540 ریال بابت حق االجرای دولتی در تاریخ 1396/03/09 در ساعت 12 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمیــن اتاق 15 جهت فروش یک 
دستگاه دایکاست روسی 08 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است و اکنون در تصرف محکوم له در محل شاهپور جدید امیر کبیر جنب اتوشلنگ، گاراژ 
سوپر رفیعیان می باشد و توسط کارشناس رســمی دادگستری ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار  نماید. طالبیــن خرید می توانند 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از مال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و تسلیم مال مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی به عهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف مال مورد مزایده: 1- یک دستگاه دایکاست روسی 08 
دویست و پنجاه تنی با سال ساخت 1993 میالدی کار کرده، دارای دو موتور پمپ، تابلو 
برق دمونتاژ شده و تمامی متعلقات جهت عملکرد به مبلغ 560/000/000 ریال)پانصد و 
شــصت میلیون ریال( برآورد قیمت و اعالم نظر می گردد. 2- یک دستگاه تراش روسی 
مدل E16 16 k 7 با سال ساخت 1993 میالدی به انضمام تمامی متعلقات جهت عملکرد 
 به مبلــغ 57/000/000 ریال)پنجاه و هفــت میلیون ریال( برآورد قیمــت و اعالم نظر 
می گردد.با در نظر گرفتن کل دو آیتم فوق، میزان کل برآورد قیمت تجهیزات توقیف شده 
 به مبلغ 617/000/000 ریال)ششــصد و هفده میلیون ریال( برآورد قیمت و اعالم نظر 
می گردد  م الف:4304 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگســتری اصفهان )318 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

2/652 شماره ابالغنامه: 9710100352900883 شماره پرونده: 9609980358300684 
شماره بایگاني شعبه: 961734  آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به  آقاي  
مهران جاسبي نژاد حسب شــکایت علیرضا شــعاعي،  خواهان  دادخواستي به طرفیت  
خوانده به خواسته مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جي چهار راه مسجد علي خ 
شهداي ستار مجتمع قضائي شهید بهشــتي واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980358300684 شــعبه 103 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید 
بهشتي( ثبت و  وقت رسیدگي  مورخ  1397/04/02 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:3174 شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان

 ) 103 جزایي سابق( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/712 شماره دادنامه :9709970352200155 شماره پرونده: 9609980352200704 
شماره بایگانی شعبه: 960733 خواهان ها: 1- خانم فاطمه مهمان دوست اصفهانی فرزند 
مهدی 2- خانم الهام مهمان دوست اصفهانی فرزند مهدی 3- خانم الهه مهمان دوست 
اصفهانی فرزند مهدی 4- خانم فرحناز مهماندوســت اصفهانی فرزند مهدی 5- خانم 
صدیقه فتاحی دهکردی فرزند رجبعلی، 6- خانم فریبا مهمان دوســت اصفهانی فرزند 
مهدی با وکالت آقای سید مصطفی ســادات کازرونی فرزند سید حسین به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ بزرگمهر چهار راه هشت بهشت ابتدای خ سپهبد قرنی ساختمان 
 میالد نور ط 2 واحد 203، خواندگان: 1- آقای ســید مهدی طاهرزاده فرزند سید حسین

 2-  آقای حســین کاردان پور فرزند رجبعلی 3- آقای فرهاد شــاهزمانی فرزند ســیف 
اله همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
2- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سید مصطفی سعادت 
کازرونی به وکالت از خانم ها صدیقه فتاحی دهکردی فرزنــد رجبعلی و الهه- فاطمه - 
فرحناز- الهام- فریبا جملگی مهمان دوست اصفهانی فرزندان مهدی به طرفیت  آقای 
حسین کاردان پور فرزند رجبعلی به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی سه باب مغازه به 
شماره پالک 4-5-6 فرعی از 1136 اصلی قطعه 3 تفکیکی و هزینه دادرسی با توجه به 
متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و استعالم انجام شده از سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور مرکزی اصفهان و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی و 
مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 10-219-220-1284-1301 از قانون مدنی و 
مواد 198-199-303-305-306-331-336-502-515 از قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 1379 حکم الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال اسناد 
رسمی فوق التوصیف بنام خواهان ها به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/677/473 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 800/000 ریال به عنوان حق الوکاله  در حق خواهان 
و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت  آقایان سید مهدی طاهرزاده فرزند حسین و فرهاد 
شاهزمانی فرزند سیف ا... به خواسته مذکور با توجه به اینکه سند رسمی به نام خواندگان 
مذکور نمی باشد دعوی متوجه ایشان نیست و مستندا به ماده 89ناظر به بند 4 ماده 83 از 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و 
 ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. 
م الف: 3154 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )434 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/713 شماره دادنامه :9609970351402225 شماره پرونده: 9509980351401112 
شماره بایگانی شــعبه: 951238 خواهان: آقای بابک اورکی فرزند علی حسین به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خ مطهری خ گلستان کوچه کیوان بن بست پارسا 
مجتمع شاهین 5 واحد 8، خواندگان: 1- آقای شاهین میر الوند 2- آقای مرتضی عبدالهی 
همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 
و 147 قانون اجرای احکام مدنی(، گردشــکار: دادگاه با توجه بــه محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای بابک اورکی به طرفیت 1- مرتضی عبدالهی 2- شاهین میرالوند به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجــرای احکام مدنی با این 
توضیح که خواهان مدعی اســت شــش واحد آپارتمان به پالک فرعی 2928 اصلی 68 
مفروز مجزی از 2930-2927 بخش 14 اصفهان واقع در اصفهان خیابان گلستان کوچه 
کیوان بن بست پارسا مجتمع شــاهین طبقه 5 واحد 8 ساخته شده است به موجب مبایعه 
نامه مورخ 1394/3/12 از خوانده ردیف دوم خریداری می نماید و تمامی ثمن معامله را نیز 
پرداخت می کند که خوانده ردیف دوم به لحاظ صدور اجرائیه علیه آقای شاهین میر الوند 
مبادرت به توقیف پالک مذکور نموده اســت با عنایت به محتویات پرونده- مبایعه نامه 
مورخ 1394/3/12 و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخ 
96/12/1 این دادگاه حاضر نشده اند و هیچ دفاعی در قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند 
و با التفات به مصون ماندن مستندات خواهان از هرگونه اعتراض و اقدامی خواندگان لذا 
دادگاه اعتراض را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 
حکم بر رفع توقیف آپارتمان مارالذکر به نفع خواهان صادر و اعالم می گردد و اعالم می 
شود رای صادره غیابی می باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 3144 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید بهشتی( )341 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/714 شماره دادنامه :9709970351400117 شماره پرونده: 9609980351401072 
شماره بایگانی شعبه: 961223 خواهان: آقای مهدی واثق نیا فرزند عبدالرسول به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان طیب ک 22 پ 6، خواندگان: 1- آقای حسین شاه سیاه 
فرزند اسماعیل به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان بلوار میرزا طاهر ک یخچال پ 
60، 2- آقای غالمرضا قاســمی فرزند علی 3- آقای حمید شقاقی فرزند ستار همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، تصمیم دادگاه: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مهــدی واثق نیا به طرفیت آقایان غالمرضا 
قاسمی و حمید شــقاقی و حسین شاه سیاه به خواســته مطالبه مبلغ وجه یک فقره چک 
به شماره 148219 مورخ 1396/4/30 بانک پارســیان به مبلغ 500/000/000 ریال به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت 
بر اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی 
مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 16/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید 
تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه پــس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان می باشــد. م الف: 3143 شعبه 
 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید بهشــتی( )322 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

2/715 کالسه پرونده: 960676 شــماره دادنامه:96/11/30-9609976794204461 
مرجع رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرزاد رحیمی به 
نشانی فالورجان محله مینا خ شهید بهشتی کوی هدایت پالک 15 با وکالت محمدرضا 
صادقی به نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 وکال طبقه 3 واحد 36، خوانده: 
معصومه رحیمی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای فرزاد رحیمی با وکالت محمدرضا صادقی به طرفیت خانم معصومه رحیمی 
به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شماره 398992- 95/4/31 
به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/965/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/4/31(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3191 
 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )322 کلمه،

 3 کادر(  
حصر وراثت

2/696  آقای هادی بلندنظر دارای شناسنامه شماره 3428 به شرح دادخواست به کالسه  
75/97 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن راه نورد به شناسنامه 2895 در تاریخ 96/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک عیال 
دائمی که عبارت است از: 1- جهانگیر راه نورد به شماره شناسنامه 103 متولد 55/4/19 
صادره از اردستان فرزند متوفی 2- حامد راه نورد به شماره شناسنامه 3463 متولد 60/6/30 
صادره از اردستان فرزند متوفی 3- هادی بلندنظربه شماره شناسنامه 3428 متولد 59/7/1 
صادره از اردستان فرزند متوفی 4- ریحانه راه نورد به شماره شناسنامه 64 متولد 64/4/20 
صادره از اردستان فرزند متوفی 5- فریبا راه نورد به شماره شناسنامه 3935 متولد 50/6/1 
صادره از طرق رود )نطنز( فرزند متوفی 6- فرزانه راه نورد به شــماره شناسنامه 63 متولد 
54/1/1 صادره از نطنز فرزند متوفی 7-شکوفه بلندنظر به شــماره شناسنامه 48 متولد 
26/9/1 صادره از اردستان همســر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 56 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/697  در خصوص پرونده کالســه 96/584 ش 1 خواهان حمیدرضــا ارجمند فرزند 
مرتضی به نشانی اردســتان کمربندی جنب فنی و حرفه ای برادران اتو سرویس ارجمند 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اکرم رجبی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 97/04/16 ساعت 9/45 صبح تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 55 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
اردستان )115 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
2/698  خانم معصومه محقق دارای شناسنامه شماره 7615 به شرح دادخواست به کالسه  
70/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هوشنگ خیاطی به شناسنامه 10 در تاریخ 96/11/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و یک دختر و یک 
عیال دائمی که عبارتند از: 1- محمد خیاطی به شماره شناسنامه 1573 متولد 48/5/16 
صادره از تهران فرزند متوفی 2- علی خیاطی به شماره شناسنامه 0012680060 متولد 
69/8/28 صادره از تهران فرزند متوفی 3- مجید خیاطی به شماره شناسنامه 8022 متولد 
60/5/10 صادره از تهران فرزند متوفی 4- عباس خیاطی به شماره شناسنامه 3838 متولد 
46/9/24 صادره از تهران فرزند متوفی 5- اعظم خیاطی به شماره شناسنامه 2286 متولد 
58/8/19 صادره از کرج فرزند متوفی 6- غنچه بیغش به شماره شناسنامه 3 متولد 28/1/3 
صادره از مالیر همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 58 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اردستان )203 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/682 شماره ابالغنامه: 9710106836700875 شماره پرونده: 9609986836701725 
شماره بایگانی شــعبه: 961901  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای مصطفی زمانیان فرزند عباســعلی، خواهان : خانم مینو صنیع اجالل دادخواســتی 
به طرفیت  خوانده آقای مصطفی زمانیان به خواســته طالق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 2 - اتاق 205(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986836701725 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهید قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/30 و ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:4287 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )173 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300040 شــماره پرونــده:  /695
9209982138200029 شماره بایگانی شعبه: 950147 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد دستور صادره در پرونده کالسه 950147 
اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان موضوع نیابت ارسالی از شعبه اول اجرای احکام 
حقوقی دادسرای ناحیه 6 )خارک( تهران مبنی بر ضبط وجه الوثاقه متعلق به خانم صدیقه 
رفاهی فرزند حسین به شرح ذیل ازطریق فروش آن نماید. تمامی ششدانگ پالک ثبتی 
به شماره 1/72 متعلق به خانم صدیقه رفاهی واقع در اردستان - بعد از بیمارستان شهید 
بهشتی- کوچه طباطبایی- کوچه شــهید نادمی- پالک 15، پالک مذکور دارای عرصه 
300 متر مربع است که در آن ساختمانی به مساحت اعیانی حدود 265 متر مربع شامل طبقه 
همکف مســکونی و اتاق جنب راه پله و انباری و مغازه آرایشگری در گوشه جنب شرقی 
حیاط احداث شده است اسکلت ساختمان احداث شده شامل دیوار باربر و سقف تیرآهن با 
قدمت باالی 20 سال و دارای اشترکات آب، برق و گاز، نمای خارجی ساختمان از نمای 
سنگ و نمای بیرونی منزل از آجرنما ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 1/786/000/000 ریال، متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک 
فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 
10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قســمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را 
نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 
1397/04/07 روز پنجشــنبه ســاعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان اردســتان م الف:57 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
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۳۷۰ تن برنج ذخیره سازی شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

نماینده مردم فارسان:
 باند فرودگاه شهرکرد 

باید افزایش یابد
نماینده مردم فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ 
در مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش یک و 
نیم کیلومتری باند فرودگاه شهرکرد باید برای 
اضافه شدن تعداد پروازهای استان محقق شود.

علی کاظمی اظهار داشت: مقرر شده بود برای 
بودجه اشتغال زایی اســتان ها تصمیم گیری 
کنند؛ اما وزارت کار طرح هایی را برای خودش 
انجام داده اســت و باید با آقای نوبخت مطرح 
شود که خود استان ها با توجه به اولویت هایی 
که دارند در این خصوص تصمیم گیری کنند.

وی با تاکید بر استفاده از توان بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری افزود: جهان دیگر همراهی 
چندانی با ترامپ ندارد؛ چرا که جریان برجام 
حقانیت هایی بــرای ما ایجاد کرد و ســرمایه 
گذاران خارجی به حضور در ایران تمایل دارند 
از همین رو باید به جذب ســرمایه گذار بیشتر 
توجه کرد.کاظمی با اشــاره به اعتبارات خوب 
بافت فرسوده و  حمل و نقل، بیان کرد: هر دوی 
این موارد به عنوان اشتغال زایی تعریف شده اند 

و باید مورد توجه قرار گیرند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
مطرح کرد:

توسعه بیش از 3000 هکتاری 
باغات دیم چهارمحال

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری از توســعه باغات دیم در سال زراعی 
جاری در سطح استان به مساحت 3260 هکتار 
خبر داد. »ابراهیم شیرانی« با اعالم این خبر، گفت: 
این سطح اجرا شده غالبا در مناطق قابل کشت و 
در قالب طرح های مختلف انگور دیم، بادام دیم، 
گیاهان دارویی و گل محمدی اجرا شده است.وی 
با اشاره به سطح ۱۵0هکتاری باغات انگور دیم که 
امسال مورد کشت قرار گرفت و بیشترین سطح 
در شهرستان کیار و اردل بوده است، افزود: ارقام 
مورد کشت انگور دیم از رقم یاقوتی و بوانات است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال 
و بختیاری آبخوان داری، جلوگیری از فرسایش 
خاک، افزایــش درآمدزایی مناطق روســتایی و 
اشتغال زایی را از اهداف اصلی اجرای طرح توسعه 

باغات عنوان کرد.

۵3 میلیارد ریال کاالی قاچاق در 
چهارمحال و بختیاری کشف شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
سال جاری با رصد دقیق و حضور مقتدرانه پلیس 
در محورهای مواصالتی استان ارزش کاالی های 
قاچاق مکشــوفه به ۵3 میلیارد ریال رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱00 
در صد افزایش داشته است.غالم عباس غالمزاده 
اظهار داشت: براســاس برنامه ریزی انجام شده 
نیروی انتظامی استان در نظر دارد با استفاده از 
ظرفیت عظیم مردمی و مشارکت دیگر دستگاه ها 
به طور موثر مقابله فراگیر با ترانزیت و ورود کاالی 
قاچاق به استان را را اجرایی کند.غالمزاده با اشاره 
به اقدامات گسترده نیروی انتظامی استان در سال 
گذشــته برای برخورد با قاچاق کاال خاطر نشان 
کرد: در سال گذشــته با انهدام ۱3 باند عمده و 
توقیف ۵00 دستگاه خودرو بیش از 40۱ میلیارد 

ریال کاالی قاچاق در استان کشف شد.

 مدیر عامل شرکت غله چهارمحال
 و بختیاری:

3۷0 تن برنج ذخیره سازی شد
مدیر عامل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری گفــت: 3۷0 تن برنج در 
چهارمحال و بختیاری بــرای ماه رمضان ذخیره 
ســازی شــد.کیقباد قنبری در نشست تنظیم 
بازار اســتان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اینکه 3۷0 تن برنــج در چهارمحال و بختیاری 
ذخیره سازی شــد، اظهار داشت: تمهیدات الزم 
برای تامین برنج مورد نیاز مــاه مبارک رمضان 
در این استان اندیشیده شــده است.وی عنوان 
کرد:شــکر مورد نیاز برای مبارک رمضان نیز در 
این استان تامین شده است.مدیر عامل شرکت 
غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه کاالهای اساسی خانوار در فروشگاه 
های منتخب توزیع می شود، بیان کرد: تمیهدات 
الزم برای جلوگیری از کمبود اقالم اساسی خانوار 
در ماه مبارک رمضان در این اســتان اندیشیده 

شده است.

وی افزود: بایدنیازهای استان با اداره بازرگانی، امور 
دام سازمان جهاد کشــاورزی و تعزیرات حکومتی 
سنجیده شــود و در صورت کمبود کاال و نبود آن 
در اســتان، از خارج از اســتان تزریق شود.عباسی 
گفت: الزم است میزان تولید گوشت مرغ در استان 
تنظیم شود تا مردم برای تهیه دچار مشکل نشوند، 
زیرا در این مواقع برخی از افراد قصد سوء استفاده 
دارند. استاندار گفت: اگر ما مدیران بر تهیه و توزیع 
کاالها به درســتی نظارت نکنیم عــده ای بازار را 
بر هم می زنند که در این میــان دیگران مجبورند 
درگیر شوند و نوعی یاس و ناامیدی در بازار حاکم 
می شــود.وی تاکید کرد: تنظیم بــازار مربوط به 
گوشــت مرغ، تخم مرغ و مرغ نیســت بلکه شامل 
تمام اقالم می شود، همچنین خروج ترامپ از برجام 
ارتباطی به افزایش کاالهــای موجود در بازار ندارد 
گرچه عده ای آن را ربط می دهند. عباسی گفت: اگر 
در بازار در خصوص توزیع کاالهای اساسی به ویژه 
ارزاق عمومی از لحاظ توزیع، به کمبود یا مشــکلی 
برخورد کردیم محل های مشــخص بــرای عرضه 
مستقیم قرار دهیم، اکنون نباید این محل ها را دایر 
کنیم زیرا این کار موجب نگرانی و استرس به بازار 
می شــود.وی هزینه حمل، ایاب و ذهاب و افزایش 

قیمت نهاده هــا را از دالیل گرانی قیمت گوشــت 
مرغ دانست و تصریح کرد: با افزایش قیمت کاالها 
مخالف هســتم زیرا باید تمام جوانب امر اندیشیده 
شــود وقتی کاالیی گران می شود باید بررسی شود 

تا در ماه های دیگر با مشکالتی از این دست مواجه 
نشــویم. همچنین اقبال عباسی در نشست شورای 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: امســال 
با اجرای طرح های اشــتغال زایی، ۱3 هزار شــغل 

جدید در اســتان ایجاد می شــود.وی با بیان پیش 
بینی تصویب و اجرای ۹ طرح اشتغال زایی در قانون 
بودجه طی ســال جاری در چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: مسکن، تعاون و کار، حمل و نقل، جهاد 
کشاورزی و صنایع کوچک در قالب طرح پوشاک از 
اولویت این طرح های اشــتغال زایی است.استاندار 
چهارمحال و بختیاری با بیــان رتبه باالی بیکاری 
و همچنین تخصیص اعتبار ویژه برای اشتغال زایی 
در استان، جذب این اعتبار را نیازمند برنامه ریزی و 
اطالع رسانی دقیق و به موقع دانست.عباسی افزود: 
مســئوالن و فرمانداران نقش محوری برای برنامه 
ریزی و اجرای این طرح ها با پیگیری جذب اعتبارات 
وزارتخانه ای و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
در اجرای طرح های جدید و تکمیل طرح های نیمه 
تمام، همچنین صدور مجوز، نظارت و رفع مشکالت 
از جمله تملک اراضی بر عهده دارندهمچنین وی بر 
تهیه، توزیع و نظارت کاالهای اساسی مردم تاکید 
کرد و ادامه داد: الزم است پس از تهیه و توزیع کاالها 
و ارزاق عمومی بر کم و کیف توزیع اقالم چه در ماه 
رمضان و سایر ماه ها نظارت صورت گیرد، همچنین 
باید با نصب بنر اطالع رســانی مطلوبــی از میزان 

توزیع، محل، قیمت و نوع توزیع کاال صورت گیرد.

با گرانی کاال، مخالف هستم
  گرانی و اشتغال دو دغدغه استاندار برای چهارمحال و بختیاری؛  

ابالغ رای
2/677 شماره: 588-96/12/13 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالسه: 485/96،  خواهان: خانم مرضیه  عباســی فرد فرزند جواد به آدرس نطنز 
دشتله کوی شهید قاسم شــریف علیایی جنب مســجد ولی عصر، خوانده: آقای محمد 
محمدی فرزند ســلیمان به آدرس نطنز اداره تربیت بدنی نطنز، خواسته: مطالبه مهریه، 
گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررســی محتویات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست خانم مرضیه عباسی فرد فرزند جواد به طرفیت آقای محمد 
محمدی فرزند سلیمان به خواســته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه 
ما فی القباله به شــرح 1- یک جلد کالم اله مجید به هدیه بیست هزار ریال 2-تعداد 14 
عدد سکه کامل بهار آزادی 3- مبلغ ده میلیون ریال وجه رایج کشور، بدوا صدور حکم بر 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به استشهادیه 
پیوست پرونده مبنی بر عدم مالئت خواهان جهت پرداخت هزینه دادرسی )در خصوص 
دادخواست اعسار از هزینه دادرسی( و با عنایت به مفاد سند نکاحیه که ضمن تعیین میزان 
مهریه موید وقوع عقد دائم  فیمابین زوجین می باشد و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ واقعی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است لذا دعوای مطروحه 
را مقرون به صحت می داند، مستندا به مواد 198 و 504 و 505 و 506 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 1078 و 1082 قانون مدنی ضمن صدور حکم اعسار خواهان 
از پرداخت هزینه خوانده را به پرداخت مهریه ما فی القباله نکاحیه به شرح فوق به عنوان 
اصل خواسته )توضیح آنکه ده میلیون ریال وجه رایج کشور متناسب با تغییر شاخص قیمت 
ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاســبه و پرداخت خواهد شد( و پرداخت 
1/080/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و میزان پرداخت شده در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی اســت و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد. م الف:89 شعبه دوم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف نطنز )355 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/678 شماره:1397/04/490250-1397/2/19 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پنج قطعه زمین مزروعی و مشــجر معروف دو رجلی در بخش درب مزرگه  پالک ثبتی 
شــماره 2302 فرعی از 193-  اصلی واقع در طرق بخش 11 ثبت نطنز ذیل ثبت 3063 
در صفحه 223 دفتر 21 امالک بنام محمود رحیم طرقی فرزند قنبر تحت شــماره چاپی 
مسلســل 268016 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس مع الواسطه به موجب 
سند انتقال شــماره 704 مورخ 1385/06/02 دفترخانه شــماره 168 نطنز به آقای اکبر 
کشانی فرزند عباس انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
960407061582189 مورخ 1396/10/21 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 64494 الی 64496 مورخ 1396/10/21 به گواهی دفترخانه 
7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 80 اداره  ثبت اسناد و امالک 

نطنز)266 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/679 شــماره صادره:1397/00/490356-1397/2/19 نظر به اینکه ســند مالکیت 
مجاری پنج و نیم سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ قنات قلیاق پالک ثبتی 45- اصلی 
)ردیف 18( واقع در نطنز بخش 9 به شماره دفتر الکترونیکی 139520302033001646 
تحت شماره چاپی 655284 سری ج سال 94 بنام سید علی مرتضوی طباطبائی فرزند سید 
باقر به شماره چاپی و صادر و تسلیم گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 970407061663378 مورخ 1397/02/16 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 8225 مورخ 1397/02/16 به گواهی دفترخانه 13 
نطنز رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 

چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 86 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)239 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/680 شماره صادره:1397/04/490343-1397/2/19 نظر به اینکه سند مالکیت سی و 
پنج سهم مشاع از 56 سهم عرصه و اعیان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 14 سهم از 56 سهم 
ششدانگ یکدرب باغ  پالک ثبتی شماره  1613 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز بخش 
9  ثبت نطنز ذیل ثبت 1620 در صفحه 251 دفتر 179 امالک  بنام ســید علی مرتضوی 
طباطبائی فرزند سید باقر به شماره چاپی 651518 سری د سال 91  صادر و تسلیم گردیده 
است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 970407061663387 مورخ 
1397/02/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 8224 
مورخ 97/2/16 به گواهی دفترخانه 13 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 85 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)253 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/681 چون رسول دهقانی دارکی فرزند حسین  با تسلیم 4 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعی شده که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 15202/2071 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
660577 در صفحه 554164 دفتر 339 امالک ذیل ثبت 70379 به نام نامبرده فوق سابقه  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده و به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است 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 
کتباً 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: 4332 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )207 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/682 نظر به اینکه ســیده معصومه بیگم ترابی قمبوانی فرزند سید احمد با وکالت الله 
کرار به شــماره 22660 مورخ 1397/02/10 با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 
24438 مورخ 1396/10/12 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 85 اصفهان مدعی مفقود 
شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 11822/4 و 11826/8 به شماره 
چاپی 754050 و شــماره ثبت 5767 مورد ثبت در صفحــه 329 دفتر 46 امالک بخش 
5 ثبت اصفهان که به موجب سند انتقال شــماره 75166 مورخ 1378/11/24 دفتر 47 
اصفهان منجر به صدور سند مالکیت بنام سیده معصومه بیگم ترابی قمبوانی فرزند سید 
احمد گردیده و ســند مالکیت مرقوم در اثر مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. 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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد. 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 4334 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )234 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/683 نظر به اینکه احــد از ورثه محمد علی کرارخانم الله کرار  با وکالت نامه شــماره 
22660 مورخ 1397/02/10 با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 24438 مورخ 
1396/10/12 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 85 اصفهان مدعی مفقود شدن یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 11822/4 و 11826/8 به شماره چاپی 210333 و 
شماره ثبت 29434 مورد ثبت در صفحه 437 دفتر 168 امالک بخش 5 ثبت اصفهان که 
به موجب سند انتقال شماره 75166 مورخ 1378/11/24 دفتر 47 اصفهان منجر به صدور 
ســند مالکیت بنام محمدعلی کرار فرزند یداله گردیده و سند مالکیت مرقوم در اثر مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4335 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )226 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/687 زرین احمدی طرقی فرزند حبیب ا... و مهتاب الجوردی در پرونده شماره 961103 
ب 16 این شعبه به اتهام هر دو افترا و توهین تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شــما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شــوید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 2203 شــعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  )88 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

2/689 سید علی عباس موسوی  فرزند نعمت ا... و محمد ابراهیمی فرزند رضا در پرونده 
شماره 960247 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قرار 
دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 2201 شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  )91 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

2/690 آقای سید حسین طباطبائی فرزند یحیی در پرونده 960423 ب 16 این شعبه به 
اتهام کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف: 2200 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان  )83 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

2/692 شماره ابالغنامه:9710100350200967 شماره پرونده:9609980350200394 
شماره بایگانی شعبه:960472 ابالغ شــونده حقیقی: علی آذری فرزند عباس به نشانی 
اصفهان اصفهانک شهرک ســرو بعد از خیابان 20 متری کوچه اول سمت راست پ 3، 
مهلت حضوراز تاریخ ابالغ : 7 روز، محل حضور: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 304، نوع علت حضور: 
مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، باتوجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 

م الف:3169 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

2/693 شماره ابالغنامه:9710106794500233 شماره پرونده:9609986794500590 
شماره بایگانی شعبه:960590 ابالغ شونده حقیقی: پروین رضائی فرزند رحیم کدپستی 

8158135683 کدملی 0550159800 به نشانی مجهول المکان، مهلت حضوراز تاریخ 
ابالغ : 7 روز، محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه 
نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57، نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار 
هر مطلبی نفیا یا اثباتا، باتوجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد 
ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: 
پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین 
واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:3256 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شهید حججی( ) 181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  نظر کارشناسی

2/694 عطف به ابالغ به شماره 2561/96 مورخ 97/2/9 و در اجرای دستور مقام محترم 
قضائی مبنی بر بازدید مجدد خودرو و ارزیابی جدید و پیرو نظریه کارشناسی مورخ 96/6/1 
اینجانب کارشناس منتخب در ساعت 14 مورخ 97/2/9 از سواری پراید به شماره انتظامی 
53 ایران 149 و 93 در پارکینگ بازدید و به شرح ذیل اظهار نظر می گردد. مشخصات فنی: 
نوع: سواری، سیستم پراید مدل 87 رنگ نقره ای شماره موتور 2290506 شماره شاسی 
1412287434987 ، توضیحات: در لحظه بازدید اتاق از نظر ظاهری خوب و سالم، موتور 
و گیربکس مستعمل ولی سالم رنگ در اثر آفتاب کمی خراب شده و سوخته است شیشه ها 
و چراغها و آئینه ها سالم، 4 حلقه الستیک خودرو 45 درصد سالم، روکش صندلی ها سالم، 
بیمه خودرو رویت نشده کارت و پالک و سند به نام صمد آقائی داداشی می باشد خودرو 
یگانه سوز نیز می باشد. قیمت خودرو با توجه به نوع و مدل خودرو و  قیمت خودرو در بازار 
روز مبلغ 100/000/000 میلیون ریال یعنی 10 میلیون تومان ارزش دارد.  م الف:3270 

اجرای احکام شعبه  4 شورای حل اختالف اصفهان ) 179 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/685 خانم پریســا رســولي فرزند رحم خدا و آقاي امین برغاني فراهاني فرزند اکبر در 
پرونده شماره 951105 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداري تحت 
تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري به شما ابالغ 
مي شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهي در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگي و اظهار نظر مي شــود. م الف: 2205 
 شعبه 16 بازپرسي مجتمع شــماره دو دادســراي عمومي و انقالب اصفهان  )92 کلمه، 

1 کادر(
احضار متهم

2/686 آقاي عید محمد ابراهیم آبادي فرزند غالم حســن و  آقاي علي هاشــمي فرزند 
محمد علي در پرونده شــماره 960262 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشــارکت در 
کالهبرداري تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسي 
کیفري به شما ابالغ مي شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي در این شعبه حاضر شوید. 
 در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگي و اظهار نظر مي شود. 
م الف: 2204 شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان  

)94 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

2/684 آقاي حامد حسنعلي فرزند ناصر و خانم ســینا برزگري فرزند غالمرضا در پرونده 
شماره 921430 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداري تحت تعقیب 
قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري به شما ابالغ مي 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهي در این شعبه حاضر شــوید. در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگي و اظهار نظر مي شــود. م الف: 2206 
 شعبه 16 بازپرسي مجتمع شــماره دو دادســراي عمومي و انقالب اصفهان  )90 کلمه، 

1 کادر(
احضار متهم

2/688 محمد صادق اشنود فرزند پیربخش و احمد قلي پورزرگر فرزند صفت ا... در پرونده 
شماره 951793 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداري تحت تعقیب 
قرار دارید به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرســي کیفري به شما ابالغ 
مي شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهي در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگي و اظهار نظر مي شــود. م الف: 2202 
 شعبه 16 بازپرسي مجتمع شــماره دو دادســراي عمومي و انقالب اصفهان  )91 کلمه،

1 کادر(

مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت های مردمی منابع طبیعی با بیان اینکه موضوع مشارکت زمان بر 
و هزینه بر است، گفت: در همین راستا تدوین سندی تحت عنوان برنامه راهبردی دفتر آموزش، ترویج و 
مشارکت های مردمی مطرح شده است.وحید جعفریان در  گردهمایی تدوین برنامه های راهبردی آموزش، 
ترویج و مشارکت های مردمی منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد:  برای اثربخشی بیشتر 
در انجام تعهدات باید با جدیت وارد عرصه شویم و همچنین موضوع ترویج و آموزش باید در صدر برنامه ها 
قرار گیرد. وی  اضافه کرد: تجربه های چندین ساله جهانی و کشوری نشان داده که پایداری طرح ها در گرو 
مشارکت است؛ بنابراین موظف هستیم در این طرح ها ورود پیدا کنیم. وی ادامه داد: موظف هستیم تغییرات 
را پس از مشارکت در عرصه های اجرایی ارزیابی کنیم و همچنین به صورت جدی ظرفیت های علمی را ارتقا 
دهیم.جعفریان اضافه کرد: این سند متاثر از تعهدات ما در برنامه ششم توسعه و برنامه های ساالنه است و 

در ذیل این سند ابتکارات استان ها نیز گنجانده شده است.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح های نیمه تمام چهارمحال و 
بختیاری به بخش خصوصی واگذار می شود.

حبیب ا... وفایی با اشاره به اینکه طرح های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی واگذار می 
شود، اظهار داشت: واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی از مهم ترین اهداف سال جاری 
در این استان است.وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با جدیت در سال جاری توسط دولت 
پیگیری می شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد اشتغال 
در سطح استان نقش مهمی در کاهش فقر دارد که باید از ظرفیت های بخش خصوصی در این استان بهره 
گرفت.وی عنوان کرد: 6 طرح سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این طرح های اشتغال زا در بخش ها گردشگری و 

انرژی خورشیدی و کشاورزی است.

 تدوین سند راهبردی دفتر آموزش
 ترویج و مشارکت های مردمی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:
طرح های نیمه تمام چهارمحال به بخش خصوصی واگذار می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان با اشاره به افزایش 
قیمت برخی کاالها، گفت: با افزایش قیمت کاالها مخالف هســتم زیرا باید تمام جوانب امر 

اندیشیده شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2417 | May  15,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2417 | سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 | 28 شعبان 1439

بام ایران



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2417 | سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 | 28 شعبان 1439

ریيس پليس آگاهی استان خبر داد:
کشف 2 ميليارد ریال 

لوازم خانگي قاچاق در اصفهان
ریيس پليس آگاهی اســتان اصفهان از كشــف 
یک محمولــه لوازم خانگي قاچــاق به ارزش دو 
 ميليارد ریال در بازرســي از یک انبار تخليه بار 

خبر داد.
 سرهنگ ستار خســروي گفت: در پي دریافت 
خبري مبني بر دپو و توزیع لوازم خانگی قاچاق 
توسط فردي در یكي از انبارهاي تخليه بار اطراف 
شهر اصفهان، رسيدگي به موضوع در دستور كار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: در بازرسی از محل، تعداد 41 دستگاه 
لوازم خانگی شــامل فر، اجــاق گاز صفحه اي و 

مایكرویو فاقد مدارک گمركی كشف شد.
گفتنی اســت: ارزش محموله كشــف شده دو 

ميليارد ریال اعالم و یک نفر دستگير شد.

دادستان عمومی و انقالب استان:
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
تحقق شعارامسال موثر است

 دادســتان عمومــی و انقالب اســتان اصفهان
 با اشاره به برخورد دستگاه قضا با واردكنندگان 
قاچاق كاال اظهار داشت: وجود اطالعات دقيق و 
تجزیه و تحليل صحيح می تواند در همه حوزه ها از 
اهميت ویژه ای برخوردار باشد؛ همچنين زیربنای 
مهمی برای مســائل اقتصادی و سرمایه گذاری 
 و ایجــاد اعتمــاد در ســرمایه گذاری صحيــح

 باشد.
رحيمی با بيان اینكه شعار ســال را رهبر معظم 
انقالب »حمایــت از كاالی ایرانــی« نام گذاری 
كردند، افزود:  مبارزه با قاچاق كاال و ارز می تواند 
در سرنوشت یک كشور حائز اهميت باشد، از این 
رو ورود دوســتان وزارت اطالعات در این مقوله 
و در كنترل بازار ارز تاكنــون از اهميت ویژه ای 
برخوردار بوده است. وی گفت: حوزه پيشگيری 
و بازدارندگی به خوبی اطالع رســانی نمی شودو 

مردم از این حوزه اطالعات كافی ندارند.

کشف 2 ميليارد ریال لوازم خانگي قاچاق در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

تخليه صندوق صدقات منازل 
به شکل غيرحضوری

معاون توسعه مشــاركت های مردمی كميته 
امداد امام خمينی)ره( اســتان اصفهان گفت: 
30 درصد از 458 هزار صندوق صدقه موجود 
در منازل مردم نيكوكار استان اصفهان تا پایان 
امسال به شــكل غيرحضوری تخليه می شود. 
30 درصــد از هزینه هــای مددجویان تحت 
حمایت این نهاد از محــل كمک های مردمی 
تامين می شــود؛ ولی تنها 3700 ریال سرانه 
پرداخت صدقه ماهيانه هر شــهروند اصفهانی 
اســت كه انتظار می رود با گسترش روش های 

نوین پرداخت الكترونيكی بهبود یابد.
مهدی رنج كش اظهار داشــت: فرآیند تخليه 
و پشــتيبانی صندوق ها كند و هزینه بر است و 
برای افزایش بهره وری و ارائه خدمات بهتر به 
نيازمندان، تخليه ایــن صندوق ها از این  پس  

به  صورت غيرحضوری صورت خواهد گرفت.
وی افــزود: تــا پایان ســال جــاری تخليه 
غيرحضوری 30 درصد از صندوق های صدقه  

موجود در منازل  عملياتی می شود.

افتتاح بازارچه خيریه کانون 
دانشجویی هالل احمر

ریيس جمعيت هالل احمر شهرستان اصفهان 
از افتتاح ســيزدهمين بازارچه خيریه كانون 
دانشــجویی هالل احمر در هفته هالل احمر 
توســط كانون دانشجویی دانشــگاه صنعتی 
 با نــام »آرتــوان۹7« و بــه نفــع نيازمندان

 خبر داد. 
شهریار انصاری با اشاره به افتتاح سيزدهمين 
بازارچه خيریه كانون دانشــجویی دانشــگاه 
صنعتی اصفهــان  تصریح كرد: ایــن بازارچه 
خيریه بــا عنوان »آرتــوان ۹7« بــه معنای 
یاری كننــده نيازمندان بــا 12 غرفه متنوع  
افتتاح و آغــاز به كار كــرد . وی  افــزود: این 
بازارچه بــا غرفه های امــداد و نجات، صنعت 
چاپ، زیورآالت، عطر، لــوازم جانبی موبایل، 
ترشــيجات، نمد، لوازم دكوری، گل و گياه با 
همكاری دانشــجویان انجمن علمی دانشكده 
كشاورزی، كتاب، غرفه عكس، تریا و كافی شاپ 
همچنين تونل آرزوها بــا ایده های خالقانه در 
راستای برگزاری آرزوهای نيازمندان به صورت 

كامال خيریه به مدت پنج روز دایر است.

اخبار

عضو هيئت علمی دانشكده منابع طبيعی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با تاكيد بر اینكه بی آبی و خشكی 
زاینده رود به غير از كشــاورزی به اقتصاد اصفهان 
خسارت فراوانی وارد می كند و سرمایه گذاری را 
كاهش می دهد، گفت: شرایط كنونی حاكی از نبود 

حكمرانی آب در كشــور و اصفهان است، از سوی 
دیگر ادبيات مسئوالن در حوزه آب باید تغيير كند.

مهدی بصيری  افزود: سوالی كه باید از دولتمردان، 
قوه قضائيه، نيروی انتظامی، شورای امنيت ملی و 
... پرسيد این است كه آیا ترجيح می دهيد افرادی 

كه از سال های 84 به بعد به رودخانه وصل شدند، 
آب را برداشت و در كوه ها درختكاری كنند یا اینكه 
آثار فاخــر تاریخی اصفهان با شكســت و تخریب  

روبه رو شود؟!
ایــن فعال محيــط زیســت تاكيد كــرد: زاینده 
رود تغذیه كننده آبخوان شــهر اصفهان اســت و 
شهرداری برای حفظ فضای ســبز از این آبخوان 
آب برداشت می كند و اگر آب در مدت دو سال در 

رودخانه جاری نشود، بر اثر تخليه شدید آبخوان، 
فرونشست زمين در شــهر اصفهان به طور قطع به 
وقوع خواهد افتاد و آثار تاریخی این شهر در معرض 

خطر جدی قرار می گيرند. 
بصيری تصریح كرد: سياســت كاشــت چمن در 
اصفهان اشتباه است، از ســوی دیگر در شهرهای 
حاشيه زاینده رود همچون زرین شهر، درچه، باغ 

بهادران و ... كاشت چمن باید حذف شود.

شمارش معکوس فرونشست ابنيه تاریخی نصف جهان؛

فرونشست آثار تاریخی نصف جهان حتمی است

مزاحمت ، توهين، ســرقت، تروریسم، جاسوسی، 
هک، قتل، اســتفاده رایگان غير مجاز، نقض كپی 
رایت و نفوذ، مهم ترین انواع جرایم در فضای مجازی 
است كه با گســترش كاربران تلگرام این جرایم در 
حال افزایش بود و بــه گفته پليس فتا با مســئله 
فيلترینــگ تلگرام این جرایــم  80 درصد كاهش 

یافته است.
یكی از زیرســاخت های ضروری موردنياز در كنار 
توسعه فضای مجازی در كشور پيگيری رویه های 
فنی و نيــز قوانين حقوقی الزم جهــت پيگرد این 
جرم هاست؛ جرائمی كه پيش از گسترش اینترنت 
نيز وجود داشــته اند؛ اما نوع جدیدی از زندگی در 
فضای مجازی را آغــاز كرده اند. این جرایم با همان 
شــرایط قانونی و از طرق مرســوم اتفاق می افتند 
و فضای مجازی دیواری شــده برای مخفی شدن 
مجرمانی كه بی سرو صدا به خالف های خود ادامه 

می دهند.
مزاحمت هــای رایانــه ای یكــی از این مــوارد و 
قدیمی ترین شــكل جرایم سایبری جهان به شمار 
می رود كه ميليون ها نفر از كاربران را به نوعی با خود 
درگير كرده و برای هزاران نفر دردســرهای جدی 

ایجاد كرده است. 
این شيوه شامل آزار و اذیت از طریق شایعه سازی 
برای فرد یا گروهــی از افراد اســت و در مواردی 
نيز به نشــر اكاذیب و توهين منجر می شــود؛ اما 

به طور معمول این مسئله در ميان نوجوانان شيوع 
بيشتری دارد.

برخالف توهين های مرسوم در حيطه مزاحمت ها 
رایانه ای، این روش بيشتر از منظر سياسی قابل بحث 
اســت؛ یعنی افراد خاصی از یک كشور اهدافی در 
سایر كشــورها را به باد تهمت و توهين می گيرند. 
این قبيل رفتارهای ســایبری معمــوال هدفمند و 
ناشی از كينه جویی است. این روش در هنگام صدور 
اعالميه های حقوق بشر سازمان ملل متحد به دفعات 
مورداستفاده گروه های سياسی قرار می گيرد و پس 

از مدتی جزئيات آن حذف می شود.
مســئله ای كه با عنوان برجام، تحریم و مســائل 

منطقه ای در كشــور ما شدت بيشــتری به خود 
گرفته است.

سرهنگ ســيد مصطفی مرتضوی در خصوص آثار 
مثبت و تاثيرگذار پيام رسان های داخلی بر امنيت 
كاربران فضای مجازی گفت: با توجه به اینكه سرور 
فنی این پيام رسان ها در داخل كشور قرار دارد به 
همين جهت ریسک اقدامات مجرمانه نيز به شدت 

پایين آمده است.
وی افزود: مسلما كسی كه در این پيام رسان ها كار 
می كند، جرأت نمی كند كه به راحتی درگاه جعلی 
بانک راه اندازی كند،فروشــگاه های غير مجاز دائر 
كند، اطالعــات خصوصی مردم را ســرقت یا برای 

كاربران مزاحمت ایجاد كرده و به كسی توهين كند 
چون می داند كه اطالعات او در سرور داخل كشور 
است و فرد متضرر برای احقاق حق خود و پيشگيری 
از ادامه جرم می تواند با پيگيری حقوقی اقامه دعوا 

كرده و سریع تر مجرم را شناسایی كند .
ریيس پليس فتای استان از كاهش چشمگير جرایم 
اقتصادی با مسدود سازی پيام رسان تلگرام خبر داد 
و افزود: از زمانی كه این اقدام صورت گرفته ميزان 
جرایم اخالقی نيز 80 درصد كاهش پيدا كرده است 
كه این خبر بسيار خوبی برای كاربران شبكه های 

اجتماعی به شمار می آید. 
این مقام انتظامی تاكيد كرد: شــهروندان مطمئن 
باشند شبكه های اجتماعی خارجی ، هيچ سرویس 
و یا خدمت امنيتی به آنان نمــی دهند؛ اما با ایجاد 
شبكه های داخلی این اطمينان خاطر وجود دارد كه 
مردم از این پس در یک فضای امن تر و راحت تری 
كار كنند. وی به مطرح شدن شایعاتی مبنی بر امن 
نبودن پيام رسان های داخلی اشــاره كرد و اظهار 
داشت: چنين چيزی واقعيت ندارد و باید گفت، این 
شبكه های اجتماعی خارجی هستند كه امن نيستند 
برای اینكه نفس و هدف اصلی آنها تخليه اطالعات 

شهروندان است . 
سرهنگ مرتضوی بيان داشت: از شهروندان انتظار 
داریم به شبكه های اجتماعی داخلی اعتماد كنند 
 و اگر با اختالل فنی در این شــبكه هــا هم روبه رو

 می شوند صبور باشند؛ چرا كه  به صورت تدریجی 
این مشكالت رفع خواهد شد .

یک اتفاق خوب!
کاهش 80 درصدی انواع جرایم تلگرامی

تحدید حدود اختصاصی
2/708 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 3664 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام پری ســادات طباطبائی پور 
فرزند حســین در جریان ثبت اســت و  رای شــماره 139660302027000341 مورخ 
1396/9/22 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم به صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/22 سه شنبه ساعت 9 صبح 
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 اعتراضیات 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 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 مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه 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:4347 شبان رئیس ثبت اسناد 

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

2/709 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب انبار پالک 153 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نفیسه زکی زاده فرزند اکبر و سید 
اصغر مهماندوست اصفهانی فرزند رسول و سید حسین مهماندوست اصفهانی فرزند سید 
اصغر و سید رضا مهماندوست اصفهانی فرزند رسول در جریان ثبت است و  آرای شماره 
139660302027009933 و 139660302027009939 و 139660302027009942 
و 139660302027009936 مورخ 1396/9/11 از طــرف 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 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/03/21 دوشنبه ساعت 9 صبح 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 یابند اعتراضیات 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 تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت 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:4348 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)293 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/710 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 10393/3669 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اکبر و عزت خدامی دستجردی فرزندان محمد و 
فرامرز  در جریان ثبت است و رای شماره 9896 و 9891 مورخ 1396/9/11 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/24 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 اعتراضیات 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 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:4349 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/699 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 12 فرعی از 12135 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 139660302027009828 مورخ 
1396/09/08 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم به نام خانم شــهناز نبیان دهاقانی فرزند یوسف شناسنامه 104 و 
کدملی شماره 5129582497 صادره از سمیرم ســفلی صادر گردیده و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/03/29 سه 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 ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات 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 تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت 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:4338 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)269 کلمه،

 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/700 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 159 فرعی از 39 اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نســرین جهان بین فرزند حسن در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001649 مورخ 1396/10/30 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/30 چهار 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 اعتراضیات 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 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:4339 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/701 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 385 فرعــی از 7945 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 139660302027012091 مورخ 
1396/11/11 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم به نام آقای عبدالرضا زارعی خیادانی فرزند حسین به شناسنامه 8 و 
کدملی شماره 1291705546 صادره از اصفهان صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
1397/03/28 دوشنبه 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 اعتراضیات 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی 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:4340 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/702 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  11548/3318 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 3 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی 
زارعی پور فرزند قربانعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شماره  139660302027010980- 96/10/10 مفروز گردیده با توجه 
به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 97/3/28 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 ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:4341 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/703 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 808 فرعی از 10408 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهناز اخالقی فرزند عباس در جریان 
ثبت است و  رای شماره 139660302027010165 مورخ 1396/9/19 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبــق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/28 دوشنبه 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 اعتراضیات 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 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:4342 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/704 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  12504/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر کیانی نســب فرزند عبدالحسین و غیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شماره 
1396603020227011334 و 139660302027011331- 96/10/20 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 یکشنبه مورخ 97/3/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:4343 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/705 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه شــماره پالک 12953/1941 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی حائریان اردکانی فرزند حسن در 
جریان ثبت است و رای شماره 10083 مورخ 1396/09/14 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 و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1397/03/23 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 اعتراضیات 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی 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:4344 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)259 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/706 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه شــماره پالک 10393/3683 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضــا اخالقی فر فرزند رمضان در 
جریان ثبت است و رای شماره 12313 مورخ 1396/11/16 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 و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1397/03/23 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 اعتراضیات 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت 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 اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:4345 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)258 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/707 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی پالک 185 فرعی از 
11518 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام بدری شعرباف 
فرزند عبدالرسول در جریان ثبت اســت و  رای شماره 139660302027002136 مورخ 
1396/11/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون 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 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/22 سه شنبه ساعت 9 صبح 
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 اعتراضیات 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 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 مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه 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:4346 شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(

زهرا هادیان
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بین الملل امنیت »سید حسن نصرا...« چگونه تامین می شود؟

دنیای سیاســت و روابط دیپلماتیــک در دنیای 
امــروز آنقدر پیچیده اســت که آنچــه در ظاهر و 
در پس لبخندهای رؤســای جمهــور و یا وزرای 
کشــورها در هنگام دیدارهای دو یــا چند جانبه 
دیده می شود و حرف های رســمی که به صورت 
بیانیه منتشر می شود پوســته و رویه شیکی برای 
ارائه به افکار عمومی جامعه بیشــتر نیســت و در 
پشــت پرده رای زنی ها و بده بســتان های زیادی 
توسط شــرکت های مهم تجاری و یا افراد بانفوذ 
سیاســی برای رســیدن به یک توافق در جریان 
اســت که معموال کمتر به آن اشــاره و یا در انظار 
عمومی مورد توجه قرار می گیرد. بر این اســاس 
برجام و توافق ایــران با 1+5 نیــز خالی از جوالن 
این افراد و گروه های نفوذ نبود؛  البی های قدرتی 
که هم در ایران و هم در آمریکا برای رســیدن هر 
دو طرف به توافق و امضای برجــام، تالش زیادی 
کردنــد و اکنون در آســتانه بر هم خــوردن این 
 توافق به دلیل خــروج آمریکا از آن بــاز هم فعال

 شده اند.
البی هــای قــدرت در پس پــرده چه 

می کنند؟
البی» به معنای عام یعنی درخواســت از کسی یا 
تحت فشار گذاشتن او برای انجام کاری و در معنای 
خاص و سیاســی یعنی تالش بــرای تاثیرگذاری 
بر تصمیم گیری هــای حکومــت و تامین منافع 
گروه های ذی نفوذ« بر اساس این تعریف؛ البی ها 
دارای منافع زیادی در زمینه همکاری کشــورها 
و قطع آنهــا دارند. این منافع مــی تواند اجتماعی 
سیاســی و یا اقتصادی باشد. براســاس اطالعات 
سایت دانشگاه کلمبیا؛ البي گري به بخشي پذیرفته 
شــده و دائمي در نظام هاي سیاسي در کشورهاي 
جهان تبدیل شــده اســت؛ البي ها اغلب به طور 
مســتقیم وارد گفت وگو با تصمیم ســازان دولتي 
مي شــوند، اطالعات فني به آنها ارائه مي دهند و با 
برقراري روابط دوســتي، امکان مساعدت را براي 
آنها فراهم مي ســازند. این جریان در بســیاری از 
کشــورهای جهان متداول و بدیهی شده به طوری 
که گاه و بنابر اوج گیری این روند و ایجاد اختالالتی 

ملموس در سطح کشور، اعتراضات گسترده ای از 
سوی سیاســیون و یا حتی مردم عادی صورت می 
گیرد.البی گری در دولت آمریکا آنقدر گســترده 
شــده اســت که دولت های اوباما و ترامپ یکی از 
اصلی ترین شــعارهای خود را در مورد حذف البی 
ها از تصمیمات سیاسی دولت قرار دادند، هرچند 
که اوباما در ایــن زمینه ناموفق بــود؛ اما ترامپ با 
سخت گیری در انتخاب متصدیان پست های دولتی 
کوشید بخشی از البی های گسترده در بروکراسی 

سیاسی آمریکا را حذف کند.
البی های ضد ایرانی در آمریکا 

هر چند که برخی از کارشناسان روابط بین الملل 
از ضعف البی ایران در آمریــکا انتقاد می کنند؛ اما 
البی های ضد ایرانی در این کشور بسیار قدرتمند 
عمل می کنند.در آمریکا به طور ســنتی البی ضد 
ایرانی به  البی اسراییلی و صهیونیستی محدود بود 
اما اخیرا البی عربی- سعودی هم به آن اضافه شده 
است و به دلیل پایگاه قدرتمند اقتصادی این گروه ها 
معموال هزینه های گزافی برای اتخاذ سیاست های 
ضد ایرانــی در آمریکا پرداخت می شــود. ضمن 
اینکه بزرگ ترین البی صهیونیســت ها در آمریکا 
موسوم به »ایپک« شــامل برخی از قدرتمندترین 
و ثروتمندترین شرکت های اقتصادی صهیونیست 
در آمریکا نیز از جمله گروه های قدرتی است که در 

این کشور علیه ایران فعالیت می کند.
البی های حامی ایران در آمریکا

البی گری اگر چه در همه جای دنیا و در هر سطح از 
سیاست در جریان است؛ اما در ایران چندان نگرش 
مثبتی به آن وجود ندارد. بر همین اساس این نوع 
از فعالیت ها معموال در پشت پرده و بسیار مخفیانه 
انجام می شود. در جریان دیدارهای غیر رسمی و 
یا مذاکرات دیپلماتیک برخی از افراد و یا نام برخی 
از گروه هایی مطرح می شــود که به آنها لقب البی 
های ایــران داده اند. »البي شــوراي ملي ایرانیان 
آمریکا« )نایاک( شــناخته شــده ترین و سازمان 
یافته ترین نهادی اســت کــه در آمریکا در جهت 
نزدیکی آمریکا با ایران فعالیــت های اجتماعی و 
سیاسی دارد. در وب سایت این البي، ادعا شده است 
که از بدو تاسیس در ســال ۲۰۰۲ تا کنون، نایاک 
)NIAC( به طور مســتمر و موثر صدایی پرنفوذ به 

جامعه ایرانیان آمریکا در صحن کنگره داده است؛ 
هر چند هشدارهایی نسبت به فعالیت این گروه در 
جهت منافع آمریکا و جاسوســی برای این کشور 
از ایرانیان داده شــده اســت. »هومان مجد« یکی 
دیگر از افرادی است که از او به عنوان یکی از البی 
های پشت پرده ایران در آمریکا نام برده می شود. 
مجد که در جریان مذاکرات برجام همواره در کنار 
محمد جواد ظریف دیده می شد به عنوان مرد هزار 
چهره توافق شناخته می شود. هومان مجد پیش از 
این به عنوان مترجم احمــدی نژاد و رییس دولت 
اصالحات در نیویورک فعالیــت کرده و پدرش در 
دوره پهلوی دیپلمات و ســفیر بوده است.» تریتا 
پارسی« موســس نایاک و هومان مجد در جریان 
مذاکرات برجام بارهــا در کنار هم دیده شــدند. 
برخی از شرکت های نفتی نیز در آمریکا در جهت 
نزدیکی با ایران، فعالیت های سیاســی انجام می 

دهند؛ این شــرکت ها که در جریان تحریم آمریکا 
از بازارهای سودآور نفتی در ایران محروم شده اند 
تالش می کنند تا جریان اقتصــادی میان ایران و 
 آمریکا را از زیر فشارهای سیاســی دو کشور آزاد

 کنند.
ایران بــرای ماندن در برجــام نیازمند 

البی گری با اروپاست
از حیث آمار، حضور بالغ  بر 6 هزار بنگاه البی گری و 
حداقل سی هزار البی گر در بروکسل، مقر اتحادیه 
اروپایی که تقریبا با تعداد کارمندان کمیسیون اروپا 
برابری می کند، نشان از ارزش قابل توجه و فزآینده 
البی گری جهت تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های 
کالن و تامین منافع گروه های ذی نفوذ در ســطح 
اتحادیه اروپاســت؛ اگر چه در داخل ایران نسبت 
به البی هــای نفوذ در آمریکا دیــد چندان مثبتی 
وجود ندارد؛ اما این گروه هــا در همه جای دنیا در 

پشت پرده سیاســت دولت ها برای امتیاز گیری از 
طرف های خارجی فعالیت دارند و می توانند هزینه 
رسیدن به توافق ها را بســیار کاهش دهند. ایران 
در موقعیت کنونی به دلیل قرار گرفتن در شرایط 
خروج از برجام و به منظور متقاعد کردن طرف های 
اروپایی برای دادن تضمین های عملی به البی های 
قدرتمند نیاز مبرمــی دارد ؛ چرا که نمی توان این 
چنین تضمین هایی را تنها بر اساس گفت وگوهای 
دولت محور به دســت آورد. در شــرایط حساس 
کنونی، هرگونه روزنه  ای که منتج به تقویت قدرت 
ایران در ســطح منطقه و نظام بین الملل می شود، 
نباید نادیده گرفته شود. مقوله البی گری در اتحادیه 
اروپا در زمره آن مواردی است که اگر سنگ بنای آن 
درست و اصولی بنا شود حتما متضمن دستاورد در 
سطوح دوجانبه و منطقه  ای برای جمهوری اسالمی 

در میان و بلندمدت خواهد بود.

پیشنهاد سردبیر:

نفوذ در سایه
مرضیه محب رسول البی های ایرانی در آمریکا چه می کنند؟ 

شناسایی یک منطقه 
مرگبار در دریای عمان

پژوهش های جدید تیمی از محققان 
عمانی - انگلیسی نشان می دهد که 
بخش هایی از دریای عرب که با عنوان 
مناطق مرگ مشــهور بوده و آب آن 
فاقد اکسیژن است به سمت دریای 
عمان حرکت کرده و در حال حاضر 
بخش هایی از آب دریای عمان تقریبا 
فاقد اکسیژن اســت.منطقه میانی 
سواحل غربی هندوستان و سواحل 
عمان، یمن و سومالی با عنوان دریای 
عرب شــناخته می شــود. مطالعات 
جدید پژوهشــگران نشان می دهد 
که این مناطق مرگبار دریایی و فاقد 
اکسیژن، به ســمت مرزهای شمالی 
دریای عــرب حرکت کــرده و وارد 
دریای عمان شده اند. در آزمایش ها و 
آنالیزهای انجام شده توسط این گروه 
تحقیقاتی مشخص شــد که سطح 
اکســیژن در برخی مناطق دریای 
عمان به میزان بســیار قابل توجه و 
زیــادی کاهش یافتــه و در مناطق 
 dead( موســوم به مناطق مــرگ
zone( سطح اکسیژن آب به میزان 
باورنکردنی کاهش یافته است. دریای 
عمان که با عنوان دریای مکران نیز 
شــهرت دارد در جنوب شرقی ایران 
قرار داشــته و از سمت غرب به تنگه 
هرمز و خلیج پارس و از سمت غرب 
نیز به دریای عرب محدود می شود.

متاسفانه وجود مشــکالت و موارد 
متعددی همچون مناقشات سیاسی، 
وجود راهزنان و دزدان دریایی که در 
سال های اخیر مناطق اطراف سومالی 
و خلیج عدن را ناامن کرده اند، سبب 
شده است تا در سال های اخیر امکان 
بررسی های علمی و انجام پروژه های 
تحقیقاتــی در بخش هایی از دریای 
عمان و دریــای عــرب امکان پذیر 

نباشد. 

ضیافت ۳ روزه 
کره شمالی برای تعطیلی 

آزمایشگاه هسته ای

کره شــمالی از کارشناسان امنیتی و 
رسانه های بین المللی دعوت کرده که 
در مراسمی ســه روزه شاهد تخریب 
محل آزمایش های هسته ای این کشور 
باشند.به گزارش بی بی سی؛ نیروگاه 
هسته ای »پوگی ری« محل انجام تمام 
شش آزمایش هسته ای کره شمالی از 
سال ۲۰۰6 بوده اســت. کارشناسان 
هسته ای می گویند احتماال بخشی از 
این ســایت در آزمایش های سپتامبر 
گذشته تخریب شده است.براساس این 
گزارش روند نابودی محل آزمایش های 
اتمی کره شمالی شامل تخریب تمام 
تونل های این ســایت با اســتفاده از 
انفجار، مســدود کردن ورودی های 
این محل، برداشتن تجهیزات مشاهده 
و نظارت و ساختمان های تحقیقاتی 
است.به خبرنگارانی از آمریکا، بریتانیا، 
کره جنوبی، چین و روسیه اجازه داده 
شــده که برای شــرکت و تهیه خبر 
از این مراســم حضور داشته باشند.

براساس برنامه ریزی های انجام شده 
نابود کردن این محل، سه هفته قبل از 
زمان اعالم شده برای مالقات رهبران 
 دو کشور آمریکا و کره شمالی صورت 

می گیرد.

 راز امضای عجیب
 رییس جمهور آمریکا

»جی کی رولینگ« نویســنده بریتانیایی راز امضــای عجیب ترامپ 
را رمزگشــایی کرد. به گزارش اســپوتنیک؛ امضای دونالد ترامپ، رییس 

جمهور آمریکا که در اسناد رسمی به ثبت می رساند، توجه همگان را به خود 
جلب کرده است.یکی از کاربران توئیتر این سوال را مطرح کرد که چرا امضای 
ترامپ اینقدر بزرگ است؟رولینگ، در پاسخ با این توئیت، تصویری از امضای 

 ترامپ در یک سایت خط شناسی را منتشــر کرد و در توضیح آن نوشت:
» من تا این لحظه این موضوع را باور نمی کردم. از دیدگاه منفی، امضای 

 بزرگ بدین معنی است که شــخص »خودبینی« دارد، شخصی 
غیر واقعی که عالقه بسیاری به شنیدن تعریف و تمجید 

از سوی دیگران دارد«.

تامین جانی ســید حســن نصرا... به عنوان یکی از 
دشمنان و اهداف جدی اســراییل و شبکه ترور این 
رژیم، همواره مورد توجه افــکار عمومی جهانی بوده 
است. سخنرانی های متعدد و سفرهای این شخصیت 
محبــوب در لبنــان در حالی صورت مــی گیرد که 
سال هاست نیروهای ماهر و خطرناک موساد در پی 
ترور وی هســتند و بارها طرح های تــرور برای او با 
ناکامی همراه شده اســت. نصرا... در سال ۲۰۰4  از 
طریق ریختن ســم در غذایش هدف ســوء قصدی 
نافرجام قــرار گرفت. در جنــگ 33 روزه هم تالش 
اسراییل برای ترور او  از طریق حمله هوایی به برجی 
که در داخل آن زندگی می کرد، به شکست انجامید. 
در آوریل ۲۰۰6 یک شبکه تروریستی که برای ترور 
او با استفاده از موشک »الو« برنامه ریزی کرده بودند 
که قرار بود در اثنای حضورش در یک مراسم در محله 
حاره حریک در حومه جنوب بیروت خودروی او هدف 
قرار گیرد، لو رفت. در 3۰ ژوئیه ۲۰11، یک انفجار در 
ساختمانی مسکونی در حومه جنوب بیروت رخ داد که 
گفته می شود هدف از آن ترور نصر ا... بود. ترور سید 
حسن نصرا... تا آنجا مورد توجه اسراییل است که تا به 
حال  تحقیقات و پژوهش های بسیاری از سوی مراکز 
مطالعاتی و دانشگاه های رژیم صهیونیستی در زمینه 
تامین امنیت او صورت گرفته و گزارش های بسیاری 

نیز در خصوص آن منتشر شده است از جمله مهم ترین 
این گزارش  در روزنامه صهیونیستی »معاریو« منتشر 
شده و در آن ادعا شده که یگان تامین کننده امنیت 
سید حسن نصر ا... متشکل از 15۰ نفر است که تحت 
نظر و اشراف دســتگاه امنیت داخلی لبنان و شخص 
»وفیق صفا«، مســئول دایره ارتبــاط و هماهنگی 

در حزب ا... لبنان با هماهنگــی چندین دایره و نهاد 
امنیتی عمل می  کند. معاریــو در ادامه گزارش خود 
افزوده است: اغلب مردم فقط ماموران امنیتی نزدیک 
به دبیرکل حزب ا...  لبنان را مشــاهده می  کنند که 
حدود۲۰ نگهبان با تجربه و با مهارت و مورد اعتماد 
را شامل می  شود و فرماندهی آنها را »ابو علی جواد«، 
فرمانده یگان محافظت از سید حسن نصرا... برعهده 
دارد و تنها برای انجام این ماموریت؛ یعنی محافظت 
از دبیرکل حزب ا... لبنان آموزش دیده اند؛اما دومین 

دایره امنیتی که محافظت از سید حســن نصر ا... را 
تشــکیل می  دهد، متشــکل از 13۰ نفر از نیروهای 
امنیت داخلی لبنان اســت که تامین امنیت مناطق 
و اماکنی را برعهده دارند که دبیرکل حزب ا... لبنان 
قصد حضور در آنها را دارد. معاریو می  نویسد که منزل 
و محل اقامت شخصی و خصوصی سید حسن نصر ا... 
و اغلب مســئوالن حزب ا... در مکانی دیگر است که 
حتی بسیاری از اعضای خاندان و بستگان آنها اجازه 
ماندن در این اماکن را ندارند.به طور معمول پوشش 
و لباس نیروهــای محافظ و تامیــن امنیت دبیرکل 
حزب ا... لبنان متحد الشــکل است که یکی از دالیل 
این امر امکان یافتن آنها در زمان وقوع هرگونه حادثه 
احتمالی است که تماما از کت های ضد گلوله »کفلر« 
استفاده می  کنند، آن هم به دو دلیل: اول امکان ادامه 
ماموریت و انجام وظیفه حتی در صورت زخمی شدن 
و دوم تشکیل دیواری محافظ میان خط آتش و سید 
حسن نصر ا... . آنها هم چنین مجهز به گوشی هستند 
تا امکان دریافت دستورات و ارســال پیام در شرایط 
الزم را داشته باشــند. رهبری محافظان سید حسن 
نصرا... بر عهده ابوعلی جواد، داماد سید حسن نصرا... 
بوده و در بین 1۹ فرمانده ویژه، فرماندهی تمام آنان و 
محافظان ویژه را برعهده دارد؛ به طوری که به وی لقب 

»سپر سید« داده اند.

عکس روز

 انفجارهای تروریستی طی چند روز گذشته در اندونزی 
بیم و هراس را افزایش داده است

 راز مفقود شدن پرواز MH۳۷۰ مالزی
 پس از چهار سال کشف شد

چهار ســال از مفقود شــدن پرواز شــماره 3۷۰ هواپیمایی مالزی 
)MH3۷۰( که از کواالالمپور به مقصد پکن پرواز می کرد، می گذرد 
و کارشناســان هوانوردی باالخره اعالم کردند راز ناپدید شدن آن را 
پیدا کرده اند.  »الری ونس« بازرس ارشد سابق هیئت امنیت حمل و 
نقل کانادا در یک برنامه تلویزیونی در این خصوص گفت: کارشناسان 
تقریبا درباره آخرین منطقه ای که هواپیما از آنجا گذشته است به اتفاق 
نظر رسیده اند. این کارشناسان باور دارند خلبان پرواز 3۷۰ مسئول رخ 
دادن این اتفاق تلخ است. آنها می گویند خلبان قصد خودکشی داشته و 
هواپیما را به دور افتاده ترین منطقه ممکن هدایت کرده است.به گفته 
»سیمون هاردی« خلبان بوئینگ ۷۷۷؛ خلبان هواپیمای مالزی برای 
اینکه از رادار ارتش تایلند و مالزی پنهان بماند در امتداد مرز دو کشور 
پرواز کرده است.هاردی می گوید خلبان به طور دقیق در امتداد مرز 
پرواز کرده و احتماال هر بار که به حریم هوایی یکی از این کشور ها وارد 
می شده به سرعت از آن خارج شده اســت و نیرو های نظامی لزومی 
ندیده اند که آن را به عنوان یک خطر بررسی یا پیگیری کنند.»جان 
داوسون«، وکیل ۹ خانواده ای که مسافرانی در پرواز های MH3۷۰ و 
MH1۷ داشته اند نیز اخیرا اعالم کرده شواهد نشان می دهد یکی از 

خدمه هواپیما مسئول مفقود شدن آن بوده است.

امنیت »سید حسن نصرا...« چگونه تامین می شود؟
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»اینیستا«راهیقطرمیشود؟
 شایعه شده اســت که »اینیستا« هم به مانند 
»ژاوی«، قطر را بــرای ادامه فوتبالش انتخاب 
خواهد کــرد. ایســنا 
درباره این موضوع 
نوشــت: پیش از 
ایــن از لیگ چین 
مقصد  به عنــوان 
بعدی اینیستا سخن 
به میان می آمد اما به 
نظر می رسد قطری ها همچون ژاوی به دنبال 

شکار اینیستا هستند. 
روزنامه الشــرق نوشــت: اینیســتا در حال 
مذاکره بــا یک باشــگاه قطری اســت و این 
احتمال زیاد است که او هم مانند ژاوی حضور 
در لیگ ســتارگان قطر را انتخــاب کند. اگر 
این اتفــاق رخ دهد احتمال اینکــه بازیکنان 
ایرانی تمایل بیشــتری به حضور در لیگ قطر 
داشــته باشــند، وجود خواهد داشت چون با 
انتخاب شــان می تواننــد بگویند بــه لیگی 
 رفته انــد کــه ژاوی و اینیســتا در آن بــازی

 می کنند.

فقطمعجزهمیتواندتوپطال
رااز»مسی«بگیرد!

ســتاره آرژانتینــی بارســلونا، یک قــدم تا 
کســب عنوان برترین گلــزن قــاره اروپا در 
 فصل2018 فاصله دارد.

»لیونــل مســی« 
در ایــن فصــل از 
رقابت های اللیگا 
۳۴ گل بــه ثمــر 
رسانده است. این ۳۴ 
گل برای مسی کافی 
است تا جایزه برترین گلزن قاره اروپا در فصل 

2018 را تصاحب کند.
 او یک بازی برای بهبــود یافتن رکوردش در 
دســت دارد و با توجه به اینکه محمد صالح، 
نزدیک تریــن تعقیب کننده مســی، در بازی 
پایانی فصل انگلیس تنها یک گل برابر برایتون 
به ثمر رســاند، او حاال این جایزه را در دست 
خودش می بیند و فقط یــک معجزه در بازی 
هفته پایانی می  تواند توپ طال را از چنگ مسی 
بیرون بکشــد. یاران ایموبیله در هفته پایانی 

مقابل اینتر قرار می گیرند.

»آنچلوتی«گزینهاصلی
هدایتناپولی

سرمربی سابق بایرن مونیخ گزینه اصلی هدایت 
ناپولی است و به احتمال 
زیاد جایگزین ساری 

خواهد شد.
به نقــل از کوریره 
دالسرا، مائوریتسیو 
ساری در این مدتی 
که هدایــت ناپولی را 
بر عهده گرفت، توانســت نتایج درخشانی به 
دست آورد. ســاری مشــتریان زیادی دارد و 
به نظر می رســد که جدایی او از ناپولی قطعی 
اســت. روزنامه کوریره دالســرا ایتالیا نوشت 
که رئیس باشــگاه ناپولی مذاکــرات جدی با 
کارلو آنچلوتی ســرمربی ســابق رئال مادرید 
برای جایگزینــی ســاری دارد و این احتمال 
زیاد اســت که آنچلوتی با ناپولــی دوباره به 
فوتبال ایتالیا برگردد.آنچلوتــی بعد از اخراج 
از بایرن مونیخ در ابتدای فصل قبل بوندسلیگا 
 هدایــت هیچ تیمــی را بــر عهــده نگرفته

 است. 
او گزینه اصلی هدایت تیم   ملی فوتبال ایتالیا 
بود؛ اما پیشــنهاد فدراسیون فوتبال کشورش 

را رد کرد.

میالن،آمادهفروشدوناروما
ماســیمیلیانو میرابلی، مدیر اجرایی باشــگاه 
میــالن اعــالم کــرد: 
ممکن اســت جان 
لوئیجی دوناروما، 
دروازه بان 19ساله 
ر  ی د نر ســو و ر
بــازار نقل وانتقاالت 
امســال  تابســتان 
فروخته شود. فصل جاری برای دوناروما فصل 
کم فروغی بوده و او به شدت از چشم هواداران 
میالن افتاده تــا جایی که آنهــا او را به خاطر 
اشتباهات مهلکش در شــب شکست چهار بر 
صفر میــالن مقابل یوونتــوس در فینال جام 
حذفی ایتالیا و تساوی یک بر یک روز گذشته 

مقابل آتاالنتا، »هو« کردند. 
این وضعیت سبب شده  اســت باشگاه میالن 
به فروش دروازه بانی که ســال گذشــته هم 
 تا آســتانه جدایی از روســونری پیش رفت، 

فکر کند.

جنگ سبز- آبی در جهنم آزادی!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یک رســانه معتبر ورزشــی یونان از فرا رســیدن فرصتی برای 
ملی پوش ایرانی المپیاکوس جهت قدرت نمایی در لیگی همانند 
بوندس لیگا خبر داد. نیمی از باشگاه های آلمانی پیشنهاد خرید 
»کریم انصاری فرد« را به مدیر برنامه هایش ارائه کرده اند. آگزبورگ 
یکی از همین تیم هاست که عالقه شدید خود را برای جذب مهاجم 

ایرانی المپیاکوس نشان داده است. 

زمانیبرایقدرتنمایی»انصاریفرد«دربوندسلیگا

خبر ویژه ای برای هواداران پرسپولیس داریم. اینکه الزم نیست دیگر 10
نگران شایعه بازگشت طارمی به این تیم باشند چون مهدی در الغرافه 
ماندنی شد. ایسنا نوشته: محمود الغرال، رییس بخش فوتبال باشگاه 
الغرافه تاکید کرد طارمی فصل بعد هم در این تیم بازی خواهد کرد.او 
گفته تا االن تکلیف وسلی اسنایدر، مهدی طارمی و آمادو نهایی شده 

و این سه بازیکن فصل بعد هم در الغرافه بازی خواهند کرد.

»طارمی«درالغرافهماندنیشد!
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اشتباهات حقیقی؛ 
بیثباتیوخوشخیالی

»علیرضا حقیقــی« را در جام جهانی 201۴ به 
یاد بیاورید. او به رغم انتقادهای بســیار از شکل 
دعوتش به تیم ملی در جام جهانی نمایشی قابل 
قبول داشت. علیرضا سال های 201۴ تا 2018 
را شــبیه دروازه بانی که فرصت بزرگ بازی در 
جام جهانی به دست آورده بود طی نکرد؛ تغییر 
تیم، پیوســتن به تیم های کوچک و بی نشان و 
عملکردی که همیشــه مورد انتقاد بود. حقیقی 
دیگر یــک دروازه بان جوان نبود که ســال ها را 
اینگونه بگذراند اما او بهترین سال های فوتبالش 

را با تصمیم های عجیب سپری کرد.
در آخرین پرده، علیرضا حقیقی از »سوند سوال« 

جدا و دوباره و چندباره بدون 
تیم شــد؛ این بار در آستانه 
جام جهانی. او پس از جدایی 
از سوند ســوال گفت که 
می خواســت خود را در 
آســتانه جام جهانی به 

کــارلــــوس 
کـی روش 
نــــشان 

دهد. تلقی 
حقیقی، البد 

این بوده که با چند بازی خوب 
در سوند ســوال دوباره خود 
را به تیم ملی می رســاند. این 

تلقی سراپا اشتباه است. حقیقی 
باید بهتر از ما بداند دروازه بان تیم 
ملی در جــام جهانی باید یک روند 
طوالنی و باثبات برای رســیدن 

به دروازه تیم ملی داشــته 
باشد.

جایزهمعتبرسینماییبرای
کاپیتانسابق»منچستریونایتد«

»ریو فردیناند«، کاپیتان سابق منچستریونایتد، 
برای فیلم تلویزیونی »پدر و مادر بودن«، جایزه 
بهتریــن مســتند تلویزیونــی را از جوایز بفتا 
دریافت کرد. فردیناند در سال 2015 همسرش 
ربکاالیســون را به دلیل ابتال به سرطان از دست 
داد؛ اتفاقی که باعث شد او مجبور شود به تنهایی 
ســه فرزندش را بزرگ کند. او این تجربه سخت 
را به شکل یک فیلم مســتند به تصویر کشید و 
همین جایزه »بفتا« را بــرای او به ارمغان آورد. 
او که در هنگام دریافت این جایزه احساســاتی 
شده بود، در ســخنرانی اش گفت: از بفتا و سایر 
نامزدها متشکرم. این تجربه واقعا عجیبی بود. من 
این کار را فقط به خاطر سه فرزندم انجام دادم. 
بدترین قسمت دریافت این جایزه این است که 
االن کامال احساساتی شدم. من به چنین چیزی 

عادت ندارم.

در حاشیه

بسکتبا ل 
NBA

هیوستون 
راکتس 
- گلدن 
استیت

ساعت: 
 05:40

 سایت 
آنتن

فوتبال
استقالل - 
ذوب آهن

 ساعت: 
 20:45

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
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ارديبهشت

پیشخوان

واکنش استقاللی ها به 
ذوب آهــن:  ادعــای 
اســماعیلی به وریا گفت 

توپ را محکم بزن!

 شــالق امواج دریای 
سرخ بر تن جزیره، بلیت 
برگشت در دست هشتاد 

هزار نفر!

 سرمربی الجزیره: مگر 
ســیدجالل ســوپرمن 

است!؟

 رمز صعود: پرقدرت، 
هوشیار و بی اشتباه

پیشکسوت باشگاه استقالل درباره دیدار استقالل مقابل 
ذوب آهن در چارچــوب مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: اســتقالل بازی برگشت را با 
وجود بازی خوبش واگذار کرد، امــا در تهران با توجه به 
حضور هواداران، برگشــت تیام به ترکیب اصلی و نبود دو 

مدافع میانی ذوب آهن شانس باالیی برای صعود دارد.»ســتار همدانی« ادامه داد: این بازی، بازی هافبک ها 
است و هر تیمی عملکرد بهتری در میانه میدان داشته باشد پیروز این دیدار خواهد بود؛ هر چند خیلی حیف 
است که یک نماینده شایسته از کشورمان در این مرحله باید از رقابت ها کنار برود.پیشکسوت باشگاه استقالل 
درباره عملکرد امیر قلعه نویی در دوران مربی گری اش تصریح کــرد: امیر قلعه نویی در هر تیمی که به عنوان 
سرمربی فعالیت داشــته بهترین نتیجه ها را گرفته و از نظر فنی با مربیان تراز اول خارجی مثل برانکو وشفر 

هم تراز بوده است.

تمجید
پیشکسوتاستقالل
ازامیرقلعهنویی

»بیژن ذوالفقارنســب« بــه عنوان یکــی از منتقدان 
همیشــگی »کارلوس کی روش« این بار به بهانه تکرار 
صحبت های سرمربی تیم ملی درباره آمادگی بازیکنان 
شاغل در لیگ برتر، دوباره از ســی کیو انتقاد کرده. او 
به ایرنا گفته: فوتبال ایران اختالف فاحشــی با فوتبال 

روز دنیا ندارد، در چند ســال گذشــته به صورت مداوم لیگ و بازیکنان داخلی کشــور از سوی عده ای 
تحقیر می شوند در صورتی که باور داشــتن به جوانان ایرانی به طور قطع با موفقیت همراه است. بیشتر 
فوتبالیست های ایرانی شاغل در خارج از کشور، تربیت شده همین لیگ هستند؛ این بازیکنان داخلی در 
مقاطع حساس بازی ممکن است از نظر عملکرد، انگیزه و بازی به گونه ای بازی کنند که بازیکنان شاغل 
 خارج از کشــور از انجام آن عاجزند. متاســفانه کادر فنی فعلی از انگیزه و میل به پیروزی جوانان ایرانی

 غافلند.

انتقاددوباره
ذوالفقارنسباز
کیروش

  قهرمانی »تفتیان« 
در مسابقات بین المللی پاریس

در جریان مسابقات بین المللی فرانسه که در مونت گرون پاریس 
برگزار شد »حســن تفتیان«، قهرمان دوی سرعت آسیا موفق 
شد با ثبت زمان 10.22 به عنوان نخســت دست یابد. تفتیان 
درحال حاضر زیر نظر » گای اونتنون«، مربی فرانســوی خود با 
هدف آماده سازی برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا در 
پاریس به سر می برد. این دونده سرعت ایران چند ماهی می شود 
که اردوی تدارکاتی خارجی خود را در فرانسه برپا کرده و هدفش 
رسیدن به رکوردهای بهتراست؛ با اینکه رکورد شخصی تفتیان 
که رکورد ملی ایران هم محسوب می شــود، 10.۴ ثانیه است و 

هنوز این دونده سرعتی با دوران اوج خود فاصله دارد.

 استارت بازدید روسای ورزش 
با تیم های رزمی

ســتاد عالی بازی های آسیایی که هفته گذشــته درباره تعداد 
ورزشکاران اعزامی به جاکارتا تصمیم گیری کرد، مصوب کرده 
بود از هفته جاری، مسئوالن برای نظارت بر عملکرد ورزشکاران 
در اردوی تیم های ملی در رشــته های مختلف حاضر شــوند. 
نخستین مقصد مســئوالن کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
آکادمی ملی المپیک و بازدید از تمرینات تیم های ملی بوکس و 
تکواندو بود. وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک، سرپرست 
کاروان اعزامی و دبیــرکل کمیته ملی المپیــک ابتدا به محل 
تمرینات تیم ملی بوکس رفتند. برنامه بعدی رییس کمیته ملی 

المپیک و وزیر ورزش، حضور در اردوی تیم ملی تکواندو بود.

 دختران کشتی گیر
 زیر ذره بین مربی اوکراینی

کشتی زنان در ایران مدتی است رسما استارت خورده و فدراسیون 
هم با استخدام مربی اوکراینی به دنبال پیشرفت بخش زنان است. 
»رسول خادم« در جلســه اخیر خود با »اللوویچ« توانست رسما 
مسابقات بین المللی کشتی کالسیک زنان را در سال 2018 و 2019 

در تقویم اتحادیه جهانی قرار دهد.
با اینکه تیم ملی کشتی کالســیک زنان چند باری اردوی خود را 
تشکیل داده، همچنان فدراسیون مربی اوکراینی به دنبال کشف 
استعدادهای جدید هستند. در همین راستا دومین دوره مسابقات 
عمومی در روزهای اخیر در خانه کشــتی »محمد بنا« برگزار شد 

و»گانا واسیلنکو« نیز عملکرد شرکت کنندگان را زیر نظر گرفت.

سمیه مصور  
 دور برگشت بازی تمام ایرانی مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در حالی عصر امروز 
برگزار می شود که سبزپوشان اصفهانی با توجه به برد 
هفته گذشته در ورزشــگاه فوالدشهر کار راحت تری 
نسبت به آبی پوشــان تهرانی برای صعود به مرحله 

بعدی در پیش دارند.
 تیم ذوب آهن اصفهان که با نمایش عملکردی متوسط 
در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا و 
کسب کمترین امتیاز ممکن راهی مرحله حذفی شده 
بود، در بازی رفت در شرایطی مقابل دیگر تیم استقالل 
قرار گرفت که در رقابت های لیگ برتر توانســته بود 
این تیم را پشت سر بگذارد و پس از تیم پرسپولیس 
که چند هفته مانده به پایان فصل قهرمانی اش را در 
این دوره از رقابت ها قطعی کرده بود در جایگاه دوم 
جدول رده بنــدی قراربگیرد. شــاگردان »امیرقلعه 
نویی« که در جریــان بازی رفت رقابــت تنگاتنگی 
را  با شاگردان »شــفر« به نمایش گذاشته بودند در 
دقایق اضافی بازی صاحب یک ضربه پنالتی شــدند 
که »جورجی ولیسیانی« گل برتری ذوب  آهن در این 
دیدار را وارد دروازه مهدی رحمتی کرد تا تیم اصفهانی 
با خیال راحت تری مهیای دیدار برگشت در ورزشگاه 

آزادی شوند.

هــر دو تیم ذوب آهــن و اســتقالل در حالی مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند که برد تک گله ای که بازیکنان 
ذوب آهن در فوالدشــهر کسب کردند سبب می شود 
آنها با یک نتیجه مساوی نیز راهی مرحله یک چهارم 
نهایی این فصل از رقابت ها شوند و شکست ذوب آهن 
با اختالف یک گل در پایان وقــت قانونی، بازی را به 
وقت اضافه و شــاید ضربات پنالتی می کشاند. هر دو 
تیم برای کســب پیروزی در این دیدار از انگیزه های 
باالیی برخوردار بوده و ابزارهای رسیدن به موفقیت 
را در اختیار دارند. اســتقاللی ها اگر چه شکست تلخ 
بازی رفت و مصدومیت دو تن از بازیکنان موثرشان، 
شــرایط ســختی را برای شــان به وجود آورده، اما 
شاگردان شــفر قصد دارند از جو ورزشــگاه آزادی و 
حمایت هواداران شان، نهایت بهره را برده و با استفاده 
از شرایط میزبانی، نتیجه را جبران کنند. در آن سو توان 
روحی و روانی باالتر ذوب آهن نسبت به استقاللی ها 

در کنار حضور امیر قلعه نویی و شــناخت خوب 

این مربی نسبت به تیم سابقش می تواند دردسرهای 
بسیاری را برای تیم شفر ایجاد کند؛  هر چند دو تیم 
از همراهی بازیکنان کلیدی شان در این دیدار محروم 
هستند؛ سبزپوشان اصفهانی خالد شفیعی را به دلیل 
مصدومیــت  و محمدمهدی نژادمهــدی را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارند و آبی پوشان تهرانی امید 
ابراهیمی و داریوش شــجاعیان را نمی توانند داشته 
باشند که نبود مهره های ارزشمند این دو تیم در بازی 
برگشت کار را برای هر دو مربی  در این بازی با مشکل 
مواجه می کند و هر دو تیم با استراژی متفاوتی نسبت 

به بازی رفت، به مصاف یکدیگر می روند.
بازی ذوب آهن در دیدار رفت نشان داد که کادر فنی 
سبزپوشان به خوبی استقالل را آنالیز کرده بود و تمام 
راه های نفوذی تیم شفر  بسته و قدرت خلق موقعیت 
از  این تیم گرفته شده بود.  قلعه نویی با تکیه بر همین 

شناخت و آنالیز دقیق، در بازی رفت موفق 
شد با چند تعویض جهت 

بازی را تغییر داده و شرایط را به نفع تیم خود عوض 
کند.

سبزپوشان در دیدار برگشت نیز به طور قطع با تکیه 
بر همین شناخت، روز ســختی را برای استقالل رقم 
می زنند. استقاللی ها نیز اگرچه دو بازیکن اصلی خود 
را از دست داده اند، اما بازگشــت تیام می تواند جان 
تازه ای به خط حمله این تیم بخشیده و توان هجومی 

آبی پوشان را دو چندان کند.
قلعه نویی برای این دیدار، روی آمادگی باالی مظاهری 
و خط دفاعی کم اشتباه تیمش حساب ویژه ای باز کرده 
است. سبزپوشان با توجه به نتیجه بازی رفت و توان 
باالی هجومی استقالل، تالش می کنند بازی را بسته 
و با استفاده از قدرت خط میانی و هافبک های آماده ای 
که در اختیار دارند، بازی سازهای استقالل را با پرس 
شدید از جریان بازی خارج کرده، مانع از خلق موقعیت 
آبی پوشان شوند. پیروزی شاگردان قلعه نویی نه تنها 
آنها را راهی دیدار بعــد می کند بلکه به تمام صحبت 
های اخیر که در هفته گذشــته علیه این تیم در 
فضای مجازی منتشر شد و آنها را به انجام بازی 
خشــن متهم کردند، پایان می دهد و آنان را به 
عنوان یک تیم مدعی برای ادامه  رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا معرفی می کند. 

جنگ سبز- آبی در جهنم آزادی!
 بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛
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آمایش شهری، کلیدواژه ای نو در شهرسازی 
اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

در آستانه حلول ماه میهمانی خدا انجام 
شد:

غبار روبی و عطرافشانی 
مساجد استان اصفهان

در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، پنج هزار 
و ۲۰۰مسجد در استان اصفهان غبارروبی شد.

رییس مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان گفت: هر ســاله، دهه آخر ماه شعبان 
به نام دهه بهداشــت و غبارروبی مســاجد نام 
گرفته کــه به صورت مردمــی و خودجوش، با 
مدیریت امام جماعت و هیئت امنای مساجد، 
خانه های خدا غبارروبی می شود. حجت االسالم 
»محمدرضا صالحیان« افزود: این آیین ریشه در 
دین و قرآن دارد و با توجه به تاکیدی که اسالم 
بر پاکیزگی ظاهری و باطنــی دارد، غبارروبی 
صورت می گیرد. وی گفت: مساجد همه ساله در 
این ایام تزئین و پاکیزه می شوند تا این مسئله 

بهانه ای برای پاکیزگی درونی انسان ها شود.
حجت االسالم محمدرضا صالحیان ادامه داد: 
پاکیزگی باطنی در دین اســالم بندگی خدا، 
توبه و استغفار بوده و در مساجد انجام می شود 
و از نظر اسالم کسی که نظیف ظاهری نباشد، 
نمی تواند به سمت پاکیزگی باطنی قدم بردارد.

به یاد ایثارگری های زنان اصفهانی 
برگزار می شود؛

مقاومت ۳۳ به وقت خرمشهر 
مدیــر فرهنگســرای پایــداری اصفهــان 
اظهارداشــت: ســوم خردادمــاه بــه همت 
فرهنگسرای پایداری اصفهان برنامه »مقاومت 
33 به وقت خرمشــهر« در چهارباغ عباســی 

اصفهان برگزار می شود.
»ســعید صرامــی« هــدف از برگــزاری این 
برنامه را به تصویرکشــیدن ایثارگــری زنان 
رزمندگان درحمایت از همسران شان دانست 
و افزود: زنان اصفهانی در پشت جبهه همپای 
همســران ایثارگر خود تالش می کردند. زنان 
همشــهری آنها در حمایت رزمندگان کوشــا 
بودند اما در پرداختن به این ایثارگری تاکنون 
حرکت چشمگیری انجام نشــده است. مدیر 
فرهنگســرای پایداری اصفهان بیــان کرد: از 
جمع آوری مواد خوراکی گرفته تا بسته بندی 
و جلب مشارکت، زنان اصفهان خدمات شایانی  
انجام می دادنــد، این فعالیت هــا در چهارباغ 
عباســی به نمایش درمی آیــد. وی افزود: در 
این برنامه بازیگــران و هنرمنــدان به همراه 
موسیقی و پرفورمنس این برنامه را به نمایش 
درمی آورند. این برنامه ساعت 16 آغاز شده و با 
ورود رزمندگان به چهارباغ پیگیری می شود، 
رزمندگان به جای اسلحه، گل به همراه دارند 
که پالک های شهدای عملیات بیت المقدس را 

بر گردن خواهند داشت.

امروزبا حضور مقامات استانی؛
کشفیات گسترده پلیس استان 

اصفهان رونمایی می شود
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از 
کشفیات گسترده پلیس این اســتان در قالب 
قرارگاه »اقدام و عمل« در راستای اجرای منویات 
مقام معظــم رهبری و برحســب وظیفه ذاتی 

نیروی انتظامی خبر داد.
سرهنگ »حسین حســین زاده« اظهارکرد: از 
هفته گذشته در قرارگاه عملیاتی »اقدام وعمل« 
استان اصفهان مانور عملیاتی »مرصاد« با هدف 
مبارزه با قاچاق کاالو مواد مخدر و دســتگیری 
سارقان حرفه ای و ســابقه دار اجرا شده و پایان 
این مانور عملیاتی امروز خواهد بود. وی با بیان 
اینکه سبزپوشان پلیس اصفهان با تدابیر اتخاذ 
شــده نزدیک 6.۵ میلیارد تومان انواع کاالهای 
قاچاق را کشف و ضبط کرده اند، ادامه داد: بیشتر 
این کاالها در حال ورود به شهر اصفهان بود که 
در گلوگاه های ایست و بازرســی با تیزهوشی 
ماموران و اســتفاده از دســتگاه هــای مدرنی 
همچون »ایکس ری« که در ایســتگاه بازرسی 
شهید شرافت شهرستان نایین مورد بهره برداری 
و اســتفاده قرار گرفت، کشــف شد.جانشین 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف 
محموله های ســنگین انواع کاالهــای قاچاق، 
خاطرنشان کرد: امروز )ســه شنبه( رونمایی از 
کشفیات گسترده پلیس این استان با تشکیل 
قــرارگاه »اقــدام و عمل« در راســتای اجرای 
منویات مقام معظم رهبری و برحســب وظیفه 
ذاتی نیروی انتظامی، با حضور مقامات استانی 
برگزار می شــود. وی افــزود: کارگاهان مبارزه 
با موادمخــدر با تالش هــای مجدانه خود طی 
هفته گذشته 1.۵ تن انواع مواد مخدر را قبل از 
اینکه به محل های مصرف برسد، کشف و ضبط 
کردند.سرهنگ حســین زاده تاکیدکرد: یگان 
تکاوری فرماندهی انتظامی اســتان در پوشش 
راه های فرعی بــه صورت گشــت های کمین 
بسیار خوب عمل کرده و اقدامات انجام شده در 
 گلوگاه های بازرسی استان نیز تحسین برانگیز

 بوده است.

نماینده مردم مجلس  بیان کرد:
پروژه »کوهرنگ ۳« نفعی برای 

اصفهان ندارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
درباره وضعیت آبی این استان  اظهار کرد: سال 97 
با ســال های قبلی متفاوت است چراکه ما امسال 
واقعا مشــکل اقلیمی داریم یعنی کمبود بارش 
وجود دارد. اما ســال های قبل علت مشــکل آب 
دقیقا سوءمدیریت بود. »حیدرعلی عابدی« افزود: 
اگر زاینده رود را برای اصفهانی ها حفظ می کردند 
این قدر مشکل برای کشــاورزان اصفهانی ایجاد 
نمی شــد.عابدی گفت: ما نمی گوییم چقدر آب 
می آید، بلکه می گوییم کســانی که حق ندارند از 
زاینده رود بردارند، برداشت نکنند. مصوبه شورای 
عالی آب گفت: زمانی اســتان های چهارمحال  و 
بختیاری و یزد می توانند آب برداشــت کنند که 
تونل دوم و سوم انتقال آب کوهرنگ تاسیس شده 
باشد. اما قبل از اینکه تونل ســوم راه اندازی شود 
این دو اســتان آب برداشت می کنند و این خالف 
مصوبه شورای عالی آب است. عابدی اظهار کرد: در 
چهارمحال  و بختیاری ازیک طرف در حال برداشت 
آب هستند و از طرف دیگر اجازه نمی دهند پروژه 
انتقال آب به ســرانجام برسد و مانع پیشرفت کار 
می شوند و همچنان کارشکنی ها ادامه دارد و این 
پروژه خیلی پیشرفتی نکرده است؛ به همین خاطر 

امیدی هم به آن نیست.
 نماینده اصفهان درمجلس گفت:  پروژه کوهرنگ 
3 نفعی برای اصفهان نــدارد و نفعش برای خود 
چهارمحال  و بختیاری اســت. چــون در مصوبه 
شــورای عالی آب آمده که اســتان چهارمحال  و 
بختیاری زمانی می تواند سهم اختصاصی خود را 
برداشت کند که تونل سوم ایجادشده باشد؛ چون 

تونل سوم برای آنهاست.

رییس گروه مطالعات حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری خبر داد:

راه اندازی ۲۰۰ کیلومتر خط 
BRT تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰

رییس گروه مطالعــات حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان در خصوص برنامه اصفهان 
1۴۰۰ و چشــم انداز حمل و نقل عمومی شــهر 
اظهارکرد: آنچه در سند چشم انداز مورد تاکید قرار 
گرفته، سامانه حمل و نقل همگانی با بهره گیری از 
فناوری های نوین از نظر کمیت، در دسترس بودن 
و سهولت استفاده است. »جمشید لقایی« با بیان 
اینکه خط یک قطارشهری اصفهان پس از سال ها 
به صورت کامل به بهره برداری رسید، افزود: قرار 
است تا سال 1۴۰۰ عملیات اجرایی بخش عمده ای 
از تونل خط دو قطار شهری اصفهان نیز انجام شود.

رییس گروه مطالعــات حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در سامانه های حمل و 
نقل، طی چند سال اخیر سامانه اتوبوس های تندرو 

یا همان BRT  در شهر اصفهان فعال شده است.
 BRT لقایــی تاکید کــرد: از مجمــوع 1۲ خط
بخش هایی در دســت طراحــی و بخش هایی در 
دست ساخت است و بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، تا پایان برنامه 1۴۰۰ راه اندازی ۲۰۰ 
کیلومتر خطوط اتوبوس تقویت شده و BRT در 

اصفهان راه اندازی می شود.

مدیر آموزش، تشــکیالت و بهبود روش های معاونــت برنامه ریزی، 
پژوهش و فنــاوری اطالعات شــهرداری اصفهان به دســتاوردهای 
هشــتمین دوره آمــوزش ویــژه مدیران شــهرداری بــا محوریت 
»حقوق شهروندی« و »شفافیت« اشاره و اظهار کرد: این دوره آموزشی 
با دو محور اصلی شفافیت اعم از تعاریف و شیوه های پرداختن به آن و 
مبحث دیگر مبارزه با فساد بود. »مرتضی نصوحی« خاطرنشان کرد: در 
این دوره شش نفر از اساتید برجسته از جمله »محمود عباسی«، معاون 

حقوق بشر وزارت دادگستری و از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 
و اساتید اصفهان از جمله عباسی، قاسمی، حبیب نژاد، آقایی، عطریان 
و شــاهین به تدریس پرداختند. مدیر آموزش، تشــکیالت و بهبود 
روش های معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در هشتمین دوره آموزش ویژه مدیران شهرداری سه 
کالس جانبی با محور شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد با حضور 
اساتید ممتاز از دانشگاه تهران، قم و اصفهان طی دو روز برگزار شد. وی 

خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مورد نظر مدیریت شهری اصفهان، 
تاکید بر شفافیت در مجموعه شــهرداری است، زیرا شفافیت کمک 
می کند تا شهروندان به حقوق خودشان دست پیدا کنند. وی با بیان 
اینکه شفافیت با مکانیزم خودکنترلی از فساد جلوگیری و سازمان را 
برای شهروندان پاسخگوتر می کند، گفت: کارکنان و مدیران شهری باید 
با مفاهیم، اجزا واصول حقوق شهروندی و شفافیت آشنایی داشته باشند 

تا ارتقای حقوق شهروندی و شفافیت اداری وعملکردی تحقق یابد.

مدیر آموزش، تشکیالت وبهبود روش های معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری:
شفافیت با مکانیزم خودکنترلی از فساد جلوگیری می کند

»نصیر ملت« اظهار کرد: ضرورت بازنگری برنامه جامع 
اصفهان، نیز ناکارآمدی رویکردهای قدیمی در تدوین 
برنامه های جامع عقالنی، منجر بــه امضا تفاهم نامه  
بازنگری طرح جامع اصفهان با رویکرد آمایش شهري 
شد. در رویکرد جدید، آینده نگری محتمل، برنامه ریزی 
فضایی، مشــارکت محوری و توجه به توسعه پایدار و 
کیفیت زندگی شهروندان از ویژگی های کلیدی است.

وی افزود: ایده تدوین برنامه آمایش شــهر اصفهان 
مدت ها در شــورا مطرح بوده و مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته بود و در این راه دکتر اکبری رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان نیز همکاری ارزشمندی 
داشتند. ســرانجام کلید تدوین برنامه آمایش شهر 

اصفهان در کمیسیون تلفیق شورا به تصویب رسید. 
رییس کمیســیون اقتصادي و گردشــگری شوراي 
اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: طي این جلسه که 
اعضای شوراي شهر در ســال گذشته با دکتر ایزدی، 
معاون وزیر شهرسازی، داشتند، پیشنهاد شد بازنگري 
طرح جامع اصفهان با رویکرد آمایش شهری صورت 

گیرد.
ملت ادامــه داد: ســرانجام بر اســاس تفاهم نامه ای 
که هفته گذشــته منعقد گردید، مقرر شــد شورای 
راهبری متشــکل از اســتانداری اصفهان، مدیر کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي استان، شورای شهر و شهرداری اصفهان 
با همکاري سایر دستگاه هاي ذي ربط شرح خدمات و 

سازوکار تدوین برنامه را نهایي و تصویب کنند.
ملت با اشاره به تشکیل کارگروهي براي تدوین شرح 
خدمات در سال گذشته، گفت: ایرانیان متخصص در 
این موضوع که در داخل و خارج از کشــور مشغول به 
فعالیت هستند، براي عضویت در این کارگروه درنظر 

گرفته شدند و با توجه به بحث مشارکت شهروندان، 
جامعه شناسان و روان شناســان اجتماعي نیز در این 

کارگروه حضور دارند.
وي در ارتباط با اســناد زیرمجموعه سند طرح جامع 
اصفهان با رویکرد آمایش شهری، بر سند چشم انداز و 

سند برنامه کاربری زمین شهری تاکید کرد و افزود: این 
طرح شامل یک سطح سیاست گذاري کالن است که در 
بردارنده چشم انداز شهر و اهداف توسعه شهر اصفهان 
خواهد بود و یک سطح کاربري زمین که به پهنه بندي 
و مکان گزیني فعالیت ها در ســطح شهر مي پردازد و 
می تواند جایگزین برنامه تفصیلی شهر اصفهان باشد. 

عضو شوراي اسالمی شهر اصفهان با ذکر توسعه پایدار 
شهری و کیفیت زندگی شهروندان به عنوان مفاهیم 
محتوایی کالن این برنامه، خاطرنشان کرد: بازنگري 
برنامه جامع اصفهان با رویکرد آمایش شهري، متمرکز 
بر مشکالت کلیدي شهر است و عالوه بر کالبد به ابعاد 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زیســت محیطي نیز 

خواهد پرداخت دارد. 
ملت، اضافه کرد: این برنامه با بررسی وضعیت موجود 
و تحلیل مجموعه شهری اصفهان و در قلب آن شهر 
اصفهان آینده را بر اساس احتماالت مختلف پیش بینی 
خواهد کرد و چشم انداز مطلوب شهر را ترسیم خواهد 

نمود. 
وی با بیان اینکه شــهروندان، نخبگان، سازمان های 
مردم نهاد، تشــکل های صنفی، گروه های سیاسی، و 
نهادها و دستگاه های مســئول، ذی نفعان کلیدی در 
فرایند تدویــن برنامه خواهند بود گفــت: در تدوین 
 این برنامه از ظرفیت  شرکت ها و متخصصان خارجی 
می توان اســتفاده کرد و مدت زمان پیش بینی شده 

برای انجام آن در حدود یکسال می تواند باشد. 

آمایش شهری؛ کلیدواژه ای نو در شهرسازی اصفهان

رییس کمیسیون اقتصادي و گردشگری شوراي اسالمی شهر اصفهان گفت: از آنجا که شهر 
اصفهان موتور محرک توسعه استان اســت، تدوین برنامه آمایش شهر اصفهان در راستای 
برنامه آمایش استان، حلقه مفقوده توسعه را تکمیل خواهد کرد و منجر به تحول و توسعه در شهر 

و استان خواهد شد...

 عضو شورای اسالمی شهر مطرح  کرد:  

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان در 
اجالس مشترک شورای اسالمی استان اصفهان و روسای 
شورای اسالمی شهرستان های استان اظهار کرد: فلسفه 
پیدایش شــوراها که یکی از آرمان های امــام راحل بود، 
به آن اشاره شــد؛ پدیده شــوراها ابتدا آمد و به تدریج به 
ســمت تکامل فرهنگی پیش رفت. »علی مقدس زاده« 
افزود: شــوراها فصل مهمی از قانون اساســی هســتند 
ولی اختیارات آنها متناسب با شــان آنها نیست؛ شوراها 
پایگاه های محلی هســتند ولی اختیارات آنان متناسب 
نیســت و از ۲۴ وظیفه ای که برای  شــان در نظر گرفته 
شده اســت، تنها دو مورد برجســته وجود دارد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان خاطر نشان 
کرد: برخی از قوانینی که در انتخاب و عزل شهردار وجود 
دارد، خوب نیست؛ اختیارات شوراها باید افزایش پیدا کند 
و چه خوب بود در زمان پیدایش، به صورت پایلوت انجام 
می گرفت و سپس تکمیل می شــد. وی عنوان کرد: توقع 
مردم از شوراها و اختیارات قانونی آنها متناسب نیست و 
نمی توانند همه خواسته های مردم را فراهم کنند؛ باید در 
راستای افزایش اختیارات شوراها قوانین جدید تصویب 

شود. مقدس زاده در ادامه اذعان کرد: در دنیا و کشورهای 
پیشرفته ۴ مورد صرفا مربوط به دولت ها که شامل مسائل 
سیاست خارجه، مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و مسائل 
تفریحی است و همه موارد دیگر به بخش های خصوصی 
واگذار می شود. وی بیان کرد: یکی از مشکالت ما در شوراها 
حضور فوتبالیست ها، خوانندگان و... است؛ چقدر این افراد 
می توانند به مردم کمک کنند و در قوانین جدید این مسائل 

باید در نظر گرفته شود.
باید برای مقابله با بحران ها به مردم تکیه کنیم

رییس شــورای عالی اســتان ها نیز در این جلسه اظهار 
کرد: فرصت مغتنمی در استان اصفهان است که در سایر 
استان ها وجود ندارد که هم استاندار و هم معاون عمرانی 
اســتاندار، رابطه صمیمی با من دارند. »مرتضی الویری« 
افزود: زمانی که مشــاور رییس جمهور بودم، مهرعلیزاده 
مدیر منطقه آزاد کیــش بود و رابطه خوبــی از آن زمان 
داشتیم و این رابطه حســنه ادامه پیدا کرد تا اینکه او به 
اصفهان آمد.رییس شورای عالی اســتان ها مطرح کرد: 
در خیلی از استان ها مشــکل داریم ولی در اینجا به این 
جمع بندی رســیدم که مهرعلیزاده جریان شــورایی را 

حمایت می کند؛ از این فرصت مغتنم باید استفاده کنید 
تا اصفهان را به عنوان یک پایلوت رابطه شــوراها و دولت 

ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: در شــورای اداری اســتان بهتر است از 
شورای عالی استان هم شــرکت کنند و مقدس زاده هم 
خیلی راحت  از این موضوع استقبال کرد که این یک امتیاز 
خوب است و دوســتان باید از این فرصت استفاده کنند.

الویری مطرح کرد: دوســتان باید از این پایلوت استفاده 
کنند تا ما هم بتوانیم مشکالت را رصد و حل کنیم؛ شورای 
عالی اســتان ها نیاز به ورودی از لحاظ فکری و دیدگاهی 
برای تغییر دارد. وی خطاب به اعضای شوراهای اسالمی 
ادامه داد: کارشناسی که در میدان عمل بررسی می کند 
یک نتیجه دارد و نظر شما هم یک نتیجه دارد؛ من شما را 
بیشتر قبول دارم. هرکجا می روم همین مسائل است و باید 
در جهت حل مشکالت پیش برویم. وی خاطرنشان کرد: 
مشارکت جویی، مسئله مهمی است که باید به سمت آن 
برویم؛ باید برای مقابله بحران ها به مردم تکیه کنیم ؛ در غیر 
این صورت بازنده ایم و هرکجا این اتفاق رخ داده است، با 

شکست روبه رو شده است.

 معاون استاندار خواستار تجدیدنظر در قوانین مربوط به انتخابات شوراها شد

شورای شهر جای سلبریتی ها نیست

متقاضیــان شــرکت در مناقصه مــی توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
 دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعــه یا با شــماره 
تلفــن 37924005-031 و 03137924001 و 

03137924007 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 175409

 آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای تجمیع خرید بیمه نامه های 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه یک 
پایگاه در پل خواجو اصفهان برای خون گیری بعد از 
افطار در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: وضعیت 
خون اســتان در حال حاضر خوب است اما با توجه 
به اینکه ماه مبارک رمضان در پیش اســت از مردم 
می خواهیم در ماه رمضان هــم مانند ماه های دیگر 
انتقال خون را یاری کنند.»مجید زینلی« افزود: از 
ابتدای فروردین 97 تا ۲۲ اردیبهشت ۲۵ هزار نفر به 
پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد 19 هزار نفر موفق به  اهدای خون شدند.مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر ذخیره خون در استان اصفهان بیش از 6 روز است؛ مشکلی 
در این زمینه نداریم و امیدواریم در ماه مبارک نیز با همکاری مردم مشــکلی نداشته باشیم.وی افزود: اهدا 
کنندگان بیشتر از گروه های خونی مثبت هســتند؛ به همین دلیل ذخیره خونی ما نیز بیشتر از گروه خونی 
مثبت است.زینلی با بیان اینکه 6۵ درصد از اهداکنندگان خون، اهداکننده مستمر هستند، گفت: 97 درصد 

از اهداکنندگان آقایان و 3 درصد خانم ها هستند.
وی با اشاره به نوبت گیری اینترنتی برای خون دهی اظهار داشــت: مردم اصفهان می توانند از طریق سایت 
 Esfahan.ibto.ir و یا به نشانی وب سایت سازمان www.ebto.ir سازمان انتقال خون استان به نشــانی

مراجعه کنند و اینترنتی نوبت بگیرند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان 
با بیان اینکه ماه رمضان ســال گذشــته 13 هزار و 
۵۰۰ سبد غذایی بین مددجویان توزیع شد، گفت: 
با آغاز ماه رمضان کمک های جمع آوری شده مردم 
به مددجویان تحت پوشش بهزیســتی استان اهدا 
می شود.»علی اصغر شاهزیدی« با اشاره به اینکه در 
زمینه اهدای سبد غذایی به مددجویان در دو مقوله 
فعالیت می کنیم، اظهار داشــت: جمع آوری، توزیع 
و اهدای کمک های مردمی از جمله فعالیت هایی اســت که در ماه مبارک رمضان انجام می دهیم.وی با بیان 
اینکه برخی از مردم کمک های خود را به صورت حضوری به بهزیستی تحویل می دهند، افزود: در ماه رمضان 
کمک های مردمی را در مکان هایی مانند مساجد، مصلی نماز جمعه و در شب های قدر جمع آوری می کنیم و به 
دست نیازمندان می رسانیم.معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ادارات بهزیستی 
شهرستان ها برای کمک به افراد تحت پوشش برنامه خود را دارند، خاطرنشان کرد: هر ساله به ادارات بهزیستی 
شهرستان ها مبلغی برای کمک به مناطق محروم اهدا می شود تا خودشان سبد غذا تهیه کنند و در ماه رمضان 
در اختیار نیازمندان تحت پوشش قرار دهند.وی ادامه داد: ما مبلغ را به آنها اعالم می کنیم و آنان نیز مواد غذایی 
را که متنوع است، تهیه کرده و بین مددجویان و جامعه هدف توزیع می کنند. قرار است امسال بین مددجویان 

تحت پوشش برنج توزیع شود اما هنوز به صورت قطعی اعالم نشده و منتظر نتیجه هستیم.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان:

ذخیره خون به ۶ روز رسید
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

توزیع کمک های مردمی در ماه رمضان بین مددجویان 
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 افقی :
1-  از راهکارهاي صرفه جويي در مصرف بنزين 

- حمل کننده بار
2-  نام آذري - اندک - ايراد بيجا - زشت

3- زيارت کننده - يکي از سه مرکز مهم تبادالت 
ارز - زمين داران

4-  عالم ماده - مخزن االسرار - عريان
5- حرف درد - روشني بخش - کام - وسط

6- اسم - دستوري - خاتون
7- خوراک - بزرگ تر - از وسايل ماهيگيري

8- اقتصاددان بــزرگ آمريکايي متولد 1918 و 
برنده نوبل اقتصاد

9- شغال - خارش - ميمنت
10- خانه پرندگان - گفتن - عدل

11- فرزند فرزند - تپه اي مشرف به بيت المقدس 
- خداي من - عالمت مفعولي

12- عالمت جمع - سيما - بازار تبادالت ارزي
13-  سفره چرمي - محل ايستادن پيش نماز - 

خانه کنار دريا
14- هذيان - نام مردانه فرنگي - رديف - حرف 

ندا

15- چک مســافرتي - از عوامل موثر بر قيمت 
دالر

عمودی:
1- اداره - واحد انگليسي درجه حرارت

2- نام دخترانه - يادگار -  مجبور
3- پول ســامورايي ها - خريد طبق نرخ خريد 

و فروش طبق نرخ فروش - شهر شرقي آلمان
4- اسب اصيل - ضمير مفعولي - مرکز ايتاليا

5- قصد - پسر کيومرث سرسلسله پيشداديان 
- فاکتوراصلي نشــان دهنده اخبار دربازارسهام 

- گالبي

6- باال رفتن سطح عمومي قيمت ها - بخشنده 
- درخت انگور

7- پيامبري - يک داروي ترکيبي - صوت افسوس
8- ده کوچــک - از معــادن مــس جمهوري 

دموکراتيک کنگو - نيرنگ
9- زن عقيم - اشرار - تباه

10- جديد - هواي باراني - خاک
11- ميوه مربايي - کوه زاگــرس - پرخور - راه 

شاعرانه
12- کوهان گاو نر - رييس قوم - واحدي براي 

طول
13- خس خس برونش ها - رييس بانک مرکزي 

نيوزيلند - عدد ماه
14- جانبي - نشناختن - بنياد ديوار

15- طبق مــاده 183 قانون تجارت، شــرکتي 
است که براي امور تجارتي تحت اسم مخصوص 
بين دو يا چند نفر تشکيل مي شود و مسئوليت 
هر يک از شرکا به نسبت ســرمايه اي است که 
 در شرکت گذاشته اســت - نام وزارتخانه مامور 
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25 ارديبهشــت ماه سالروز رحلت عالمی 
فرزانه اســت که خبر والدتش را نه،  بلکه 
خبر دانشــمند بودنــش را پدربزرگش 
شــنيده بود؛ زمانی که درخواب هودجی 
را  در آسمان ديد که »مالمحمدمهدی«، 
عالم بزرگ شــهر که مدتــی پيش فوت 
کرده بود در آن نشسته است و آن هودج 
چرخی زده، در خانه او فرود آمده بود. وی 
اين خواب را الهامی از عالم باال دانســت و 
به پسرو عروســش خبر داد که فرزندتان 
دانشــمندی بنام خواهد شــد. چه زود 
خواب »حــاج عبدالحميد« تعبير شــد؛  
محمدمهدی هنوز ده ساله نشده بود که 
توانست کتاب های مهم و مشکل ادبيات 
فارســی و عربی را به خوبی فــرا بگيرد؛  
به طوری که تــالش و پيشــرفت اش در 
درس خواندن شگفتی همه را بر انگيخت 
و ديگر »قمشــه« يا همان »شهرضا«ی 
امروزی جوابگوی توانمندی های او نبود؛ به 
همين دليل راه اصفهان را در پيش گرفت 
و علم آموزی همه زندگی اش شد. او دمی از 
آموختن و نوشتن دست نکشيد حتی در 
آخرين لحظه های حيات زمينی اش  نيز 
»خالصه التفسير« را اصالح می کرد. برای 
مرحوم»الهی قمشــه ای« که هنوز نامش 
روی جلدبيشتر قرآن هاديده می شود، 25 
ارديبهشت ماه  سال 52   شــد پاياِن شب 
ســياه وتيره دنيا و او با کوله باری از عشق 

الهی آماده شروع صبح آخرت گرديد. 

عالمی که خبر دانشمند بودنش 
در خواب داده شد

سمیه مصور

نقاشــی  یــک  این 
ســنگ مرمر نیست؛ 
یک عکــس هوایی از 
شکوفه های سایان در 

نیویورک است

عکس روز

عکس هوایی 
از شکوفه های 

»سایان«

غش کردن طنز نویس
1-  امروز يک طنزنويس اينجا غش کرده و افتاده وســط تحريريه. دورش با 

زغال خط کشيديم و هرچه پول خرد داشتيم پرت کرديم روی الشه اش! 
مرتيکه دمرو افتاده و با لبخندی که بر لبانش خشــکيده، انگار چيزی 
می خواهد بگويد...آقای مميزی برو کنــار ببينيم آخرين وصيت اين 

بدبخت چيه؟ پيش شما که رويش نمی شود که! 
2-  پرسيديم چی شد چی نشد؟ گفتند دو تا  سايت خبری را داشت 

می خواند که يک دفعه » موت اختياری« دشت کرد. 
هنوز هر دو  سايت، روی مانيتور کامپيوترش موجود است. يک سايت 
از سفر قريب الوقوع »آنجلينا جولی« به ايران پرده برداشته؛ آن سايت 
ديگر هم از راه اندازی گشت ارشاد در نيويورک باز هم پرده برداشته! 
3- بدبخت هنوز افتاده وسط تحريريه. از دهانش کف می آيد بيرون. 

سال ها آرزو داشت وقتی آنجلينا می آيد ايران، يک قوچ کله گاوی، 
زير پايش بزند زمين و قربانی کند. از فرداش هم برود بخوابد در 

لوکيشن فيلم ايشان، اما قسمت را می بينی؟
 4- هرکی جــای اين بدبخت بــود غش می کــرد! هر روز 
دنبال ســوژه دلخواهش می دويد اما بعد از کلی سرچينگ، 
آخرش چهار سوژه يخ می يافت که هم عرض لبه های قيچی 
روزنامه مان باشد و بيرون نزند؛ اما امروز دو تا سوژه  مردافکن 

افتاده زير پايش؛ ولی يارو دستش از دنيا کوتاه است.

از مطبوعاتی ها و طنزنویس های 
قدیمی است که درسال 1337 در تبریز 

متولد شد و سال هاست در تهران در مطبوعات مختلف 
می نویسد.  نظرش درباره شوخ طبعی جالب است: »هیچ چیز، 

طنزآلودتر از زندگی نیست؛ جدی ترین زندگی هم طنز واقعی است. 
به رفتار پدرم که می اندیشم، می بینم درمعدنی ازطنز عامیانه بزرگ 
شدم. پدرم حتی روی صحنه آهسته فوتبال هم گلزن را تشویق 

می کرد؛ فکر می کرد دوباره گل زده!  »ابراهیم افشار« بیشتر 
ورزشی نویس است و در این زمینه  هم برای خودش یلی 

است. این هم پهلوان طنز. دیگر چه می خواهید؟!
»کبریت بی خطر«

 دیکتاتورها هم »عاشق« می شوند!
 سرانجام دردناک زنان »موسولینی«

موسولينی هرگز از همسرش جدا نشد؛ ولی هميشه از رابطه با او ناراضی 
بود و می گفت او مطالعه ندارد. اما پس از رسيدن به قدرت، وی به نوکران 
خود دســتور داد وی را ديوانه عالم کرده، در آسايشگاه روانی ها زندانی 
کنند. »ايدا« در همان آسايشگاه جان سپرد. »کالريتا پتاچی« همسر دوم 
موسولينی و دختر يک پزشک بود که در دوره مهمی از زندگی او حضور 
داشت. خود موسولينی تصديق می کرد که کالريتا هم روشنفکر نيست؛ 
اما فرد قابل اعتمادی برای دوست داشتن او بود. کالريتا درباره موسولينی 
می نويسد: از بچگی عاشق تو بودم. هميشه عاشقت خواهم بود. برای تشکر 

موسولينی به او قول داده بود که از هوس بازی هايش دست بردارد.
 زندگی تراژیک معشوق »هیتلر«

شــايد ازميان ديکتاتورها، کســی به اندازه هيتلر در تاريخ مورد نفرت 
نباشند؛ اما هيتلر در زندگی شخصی اش متفاوت بود. وی که در کشتارهای 
جمعی، بی رحمی بی سابقه ای از خود نشان داد، در معاشرت با زنان، ظريف 
و مبادی آداب بود! زنان زيادی تحت تاثير او قرارمی گرفتندکه رابطه با »اوا 
براون«، از همه مشهورتر و تراژيک تر بود. براون، درسال 1929 که هيتلر 
به قدرت نرسيده بود، با رهبر نازيان برخورد کرد و شيدای او شد. اوا پس 
از دل سپردن به »پيشــوا«، از بی توجهی های او افسرده بود و برای جلب 

توجه وی، دو بار دست به خودکشی زد. 

بریدهها

 نمايشگاه کتاب هر سال شلوغ تر ميشه؛ ولی نمی دونم ملت اين همه کتاب 
رو چه کار می کنن که سرانه مطالعه هم چنان داره افت می کنه؟!

به محض گرون شدن دالر، آب معدنی دوبرابر شد قيمتش. بابا به خدا آب رو 
که وارد نمی کنيم ديگه! مگه به دالر از چشمه ها پر می کنيد؟!

مهمان تا وقتی سيب، موز و خيار می خوره، جاش رو چشم ماست؛ اگه رمز 
وای فای خونه رو بپرسه ديگه از صد تا دشمن بدتره!

 امروز تا بارون داشتم 130 تا می رفتم تو اتوبان، پنچ تا رعد و برق دقيقا داشت 
می خورد به ماشينم... رعد و برق ششم فهميدم پنچ تای قبلی هم دوربين بوده 

و پالک ماشين رو زده!
 گاهی دانشگاه های کشور اون جايی سکوی پرتاب و درخشش استعدادها 

ميشن که نری دانشگاه!
شما دقت کن نصف اونايی که دماغشون رو عمل می کنن ديگه از اون به بعد 
يه عکس تمام رخ نمی بينی ازشــون تو هيچ شبکه اجتماعی، کم مونده ديگه 

يه وری راه برن اصال!
ويفر 2 درصدش خورده ميشه، 98درصدش می ريزه رو لباس!

فقط وقتی کالس های هشت صبح خوبه که خواب می مونی و نميری!  
تنها کسی که از ديدنم خوشحال ميشه راننده تاکسی ای هست که سه نفر 

را سوار کرده و منتظر نفر آخره!
روی تابلويی کنار مدرسه ای نوشــته بود: رانندگان لطفا مراقب دانش آموزان 
باشــيد چند روز بعد دانش آموزی زير آن تابلو اين جمله ر ا اضافه کرد: ولی در 

مورد معلمان آزاديد خصوصا معلمان رياضی !

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

مقصرند که آرزوهاشان 
خــوب نبــوده یــا بــاور 

نداشتند...

کتاب »دیوانه«
عزیز نسین

آرزوهایت چقدر 
می ارزد؟

تمــام دنیــا تنهــا یــک 
ســرگرمی و بازی ســت 
بــه  کــه  افــرادی  و 
آرزوهای شــان نرسیدند 
یقیــن بدانند تنهــا خود 

»خيار خاردار آفريقايی«،  يکی از قديمی ترين ميوه های جهان است که قدمت 
آن به 3000 ســال پيش در آفريقا می رســد. اين ميوه پوســته ای زردرنگ با 
برجستگی های شبيه به خار دارد. بخش گوشــتی اين ميوه، سبزرنگ و دارای 
دانه های زيادی اســت. پوســته خارجی آن غنی از ويتامين C است. اين خربزه 
ژله ای، شکلی کشيده دارد که 5 تا 10 سانتی متر طول آن است. طعم آن نيز حد 
واسط خربزه و خيار است. آبميوه  اين ميوه بهترين درمان برای اسيديته، سوزش 
معده و اگزما محسوب می شود. مصرف اين ميوه مانع از مشکالت کليوی و ادراری 

شده، فشار خون را تنظيم می کند. 

خشک شــدن رودخانه های فصلی در نقاط بســياری ديده می شود؛ اما در يک 
اتفاقی نادر در بخش مرکزی اورگان و در جنگل های ويالمت »درياچه اورگان« 
گم می شود. در اين اتفاق عجيب، اين درياچه هر سال تابستان ناپديد و دوباره در 
فصل بعدی پيدا می شود. درياچه گمشده اورگان، هر سال در زمستان با آب پر و 
تابستان که فرا می رسد )در اواخر بهار( اين درياچه به يک علفزار تبديل می گردد. 

»درياچه اورگان« تقريبا 3000 سال پيش به وجود آمده است. چهارراه »شيبويا«، يکی از شلوغ ترين چهارراه های ژاپن و به روايتی شلوغ ترين 
چهارراه جهان اســت. در اين چهارراه پرترافيک هر بار که چراغ عابر پياده سبز 
می شــود، حدود 3000 نفر از جهت های مختلف آن عبور می کنند.در طول روز 
بسته به اينکه روز کاری باشد يا تعطيل، بالغ بر 50 تا 100 هزار نفر در اين چهارراه 
تردد می کنند. نکته جالب اينکه در طی عبور از چهارراه هيچ برخوردی بين عابران 
ايجاد نمی شود و مردم به راحتی به طرف مقابل خيابان می روند. اين چهارراه به 
دليل رفت وآمد منظم افراد پياده، به يکی از توريستی ترين مکان های »توکيو« 

تبديل شده است. 

میوه ای با قدمت 3 هزار ساله بومی آفریقاشلوغ ترین چهارراه جهان

دریاچه ای که تابستان ها ناپدید می شود!
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