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سلیقه ای که نونوار می شود
مدیرکل ثبت احوال استان در گفت و گو با »زاینده رود« از چالش های نام گذاری در فرهنگ عمومی جامعه می گوید؛
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وقتی برندی به نام »مدیریت اصفهانی« حرف اول را در ایران می زند

مغزهای بزرگ منحصربه فرد

فرودگاه اصفهان نشان می دهد که نگاه بین المللی 
نداریم

معاون توسعه منابع استانداری اصفهان:
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رشد ۴۰ درصدی پرداخت عوارض خودرو
 رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان خبرداد:

7

 گالری امروز
لغزيدن ازخط تقسيم / بلوك -٣

27 مهر الی 21 آبان

سوفی و ديوانه  
کارگردان:مهدی کرم پور

پرديس سينمايی سيتی سنتر 

روز آمار و برنامه ریزی؛
 امروز می تونیم با شروع ماه 

جدید  برای رسیدن به هدف 
هامون برنامه ریزی  کنیم.

تحليلگر مسائل راهبردی مطرح کرد:

در FATF دعوای حزب ا... نيست، دعوای فوالد مبارکه 
اصفهان است

 چهاردهمین قســمت از برنامــه »10:10 دقیقه« باشــگاه خبرنــگاران جــوان، میزبان 
»مهدی محمدی« روزنامه نگار و تحلیلگر مســائل راهبردی بود. مهدی محمدی در این 

برنامه ضرر FATF را برخالف حرف های مطرح شده ممانعت از کمک به حزب ا... و حماس ندانست بلکه 
ضرری بســیار بزرگ تر را برای آن مطرح کرد . محمدی در این برنامه گفت: با به عضویت درآمدن در 

FATF طرف مقابل قادر خواهد بود تراکنش های بانکی شما را مورد به مورد استعالم کند. این کار را 

صفحه  FATF2  نمی کند ، این کار را کشورهایی می کنند که ...
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همزمان با روز ملي صادرات، در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  که با حضور دکتر اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات کشــوري  در تهــران ، مرکز همایش های 
بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، ذوب آهن اصفهان به  عنوان صادر کننده نمونه کشوری معرفی و نشان 

صادراتي ، لوح سپاس و تندیس ویژه به  مهندس  منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
در سال جاری ذوب آهن اصفهان تنها شرکتی است که در گروه محصوالت فوالدی به عنوان صادر کننده نمونه 
کشوری انتخاب شد . این شرکت تاکنون 6 بار طی ســال هاي 1380- 1385- 1388- 1391- 1392- 1395 

صادرکننده نمونه ملي کشور و در سال 1393 صادرکننده ممتاز کشور شده بود .
مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عوامل انتخاب این شرکت به عنوان صادر کننده نمونه کشوری 
را بدین شرح بیان کرد : تداوم رشد صادرات این شرکت  طي سال های اخیر ، افزایش تعداد بازارهاي هدف صادراتي ، توجه 
خاص به صادرات محصوالت به کشورهای آفریقایی ، آسیای جنوب شرقی و کشورهای اروپایی ، صادرات محصوالت فوالدي 
با ارزش افزوده باالتر ، تنوع در روش هاي پرداخت ، حفظ کیفیت برتر محصوالت ، همکاري نزدیک با موسسات مالي و اعتباري 
نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران ، ثبت جهاني برند و لوگوي ذوب آهن اصفهان ESCO ، ZOBESCO  حضور موفق و پررنگ در 
همایش ها و سمینارهاي تخصصي بین المللي و ایراد سخنراني ، استفاده بهینه از قوانین مرتبط بر واردات و صادرات کاال به ویژه در ارتباط 

با استرداد حقوق ورودي و رفع تعهد از پروانه هاي کاالهاي وارداتي از محل صادرات از عوامل این انتخاب است.  
وی افزود : این شــرکت با برخورداری از گواهینامه های الزم صادراتی از جمله گواهینامه کرز ، قادر به صادرات محصوالت خود به چهار قاره 

جهان از جمله کشورهای اروپایی است. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان کشورهایی همچون افغانســتان ، عراق ، قطر ، امارات متحده عربی ، برمه ، تایلند ، اندونزی ، مصر ،  عمان ، انگلستان، 

سودان ، بلژیک ، تایلند ، پاکستان ، کویت ، اردن ، ترکمنستان ، تاجیکستان و چند کشــور دیگر را از جمله کشورهای هدف صادراتی این شرکت 
عنوان کرد.  

 شایان ذکر است؛ انتخاب صادر کننده نمونه ملي در پي بررسي هاي دقیق کارشناســي ؛ توسط کمیته ای متشکل از:  سازمان توسعه تجارت ایران 
) مسئول کمیته(، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری، اتاق بازرگاني صنایع معادن کشاورزي ایران،  اتاق تعاون مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گمرك جمهوري اسالمي ایران،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، امور صنایع و اقتصادي 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل صادراتي گروه کاالیي صورت گرفت.

 ذوب آهن اصفهان برای هشتمین بار
 صادرکننده نمونه کشوری شد

شبکه نمايش / امروز ساعت 2٣
سينمايی  قهرمان 

محصول 1992 امريکا
Stephen Frears :کارگردان

 پرسپولیس ایران- السد قطر؛

پیش به سوی فینال

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

فروشندگان ذیصالح  انجام دهد.

شرکت آب و فا ضالب استان اصفهان

نوبت  اول
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اعتبارات تملک دارایی 
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»مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه 
بود، دارو پیدا نمی شد، کره، پنیر و شیر خشک 
پیدا نمی شد. ســیلوهای گندم خالی بود؟ 
یادتان هست برخی شب ها در صف بانک ها 
می خوابیدید تا صبح چند ســکه بخرید؟ اما 
شما مشــکالت را می توانید حل کنید. شما 
هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف 
کردید. من به عنوان مدیری که ســال های 
گرم و سرد کار در حوزه اقتصادی را چشیدم 
اعتراف می کنم گرچه تالش بســیاری شده، 
اما راه درازی باقی مانده اســت. ما توانستیم 
ماشــین اقتصاد را از دره بیرون بیاوریم و در 
مســیر قرار بدهیم اما هنوز آن را به سرعت 
خود نرســانده ایم. ما با اتحاد تمام گروه ها،  
 قومیت ها و تفکرات سیاسی برای آینده ایران

 نیاز داریم. من یــک مدیر جهادی و جهادگر 
هســتم. با صداقت به مردم می گویم که با به 
صحنه آوردن همه جریان های سیاسی کشور 
سایه شوم جنگ را از منطقه برطرف می کنیم. 
ما می توانیم با مدل تفاهم و گفت وگوی ملی 
همه مسائل پیچیده پیش روی ملت را یک به 

یک حل کنیم.«
این گفته ها را یادتان هســت؟ مردم ایران یادتان 
هست گوینده این سخنان چه کســی بود؟ همان 
کسی که خود را »مدیر جهادگر« معرفی کرد و قرار 
بود خاطرات به زعم خودش تلخ هشت ساله دولت 

نهم و دهم را پاک کند. کسی که در مناظره ها قول 
داد دولت جدید از ظرفیت تمام جریان های سیاسی 
اســتفاده کند و سایه شــوم جنگ را از سر مملکت 
بردارند و کاری کنند دوران خوابیدن پشــت درب 

بانک ها برای خریدن چند سکه را فراموش کنیم!
هنوز خیلی از آن روزها و از آن وعده وعیدها نگذشته 
اســت. نامزد پوششی حســن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۹۶ حاال می گویدکه حتی 
توانایی عزل و نصب منشی خود را هم ندارد! درست 
چند ساعت پس از اعالم استعفای دو وزیر کابینه و 
موافقت رییس جمهور با استعفای آنها، ذخیره طالیی 
حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 

در مراسم روز ملی صادرات گفت:» دست من قلم و 
کاغذی نیست که کسی را برکنار کند و این در حالی 
است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم 
را نداشته ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل 

و وزیر را تغییر دهیم.«
جهانگیری که پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
۹۶ خود را در قامت رییس جمهور آتی می دید شاید 
هیچگاه این خواسته را به صراحت بیان نکرد، اما رفتار 
او حکایت از عالقه اش برای رسیدن به کرسی شماره 
یک در دولت دارد. سوء مدیریت ها و اختالفات سرباز 
کرده در کابینه اما او را از آرزوهایش دور کرده و شاید 

به زودی چمدان به دست از پاستور خارج شود. 

شاید جهانگیری هم برود و یادش برود چه رویاهایی 
داشت؛ اما ما یادمان نمی رود چه حرف هایی زد آن 
هم خطاب به »ملت ایران« . سایه جنگ هنوز بر سر 
این مملکت اســت، تحریم ها تشدید شد، جیب ها 
خالی تر از همیشه است، روزها و ماه های متمادی 
به خاطر آن چه که »سیاســت تعمــدی دولت در 
پایین نگه داشتن و باال بردن قیمت دالر« نامیده می 
شود، با درد گرانی و تورم و استرس آینده و باالرفتن 
بی رویه قیمت ها به خاطر وضعیت دالر سر کردیم، 
قیمت دالر باال رفت، مردم هجوم بردند و خریدند، 
قیمت پایین آمد، مردم پشــت در بانک ها و صرافی 
ها و طالفروشــی ها برای فروختن سکه ها و دالرها 
صف کشــیدند. صحبت از بازگشــت به ایام سخت 
دهه شــصت و برنج و مرغ و گوشت و بنزین کوپنی 
و سبد حمایتی شد. کارخانه ها یکی پس از دیگری 
بسته شد و کارگران بیکار شدند، هزینه ها باال رفت و 
حقوق ها پایین ماند، تولید به گل نشست و حمایت 
از تولید ملی و کاالی ایرانی تنها در قالب شــعار رخ 

نشان داد! 
اوضاع گل و بلبلی که قرار بود آفتاب تابان »برجام« 
برایمان بــه ارمغان بیاورد، تبدیل به ســیاهه ای از 
روزهای غم انگیزی شــده که در انتظار 13 آبان و 
روزگار پس از آن طی می شــود، هرچند می دانیم 
آمریکا هرآن چه در توان داشته دریغ نکرده و  دیگر 
اقدامی نمانده کــه علیه ایران انجام دهد! دســت 
دولت هم خالی است و روحانی تنهاتر از همیشه  و 
ما همچنان یادمان هســت آقای جهانگیری ... شما 

چطور؟!

»بن سلمان« شبیه شاه معدوم
نویســنده برجســته آمریکایی ضمن اعالم اینکه 
ولیعهد سعودی با شاه معدوم ایران شباهت بسیار 
زیادی دارد از حمایت واشــنگتن از سیاست های 
مخرب ریــاض به شــدت انتقاد کرد.بــه گزارش 
شبکه تلویزیونی ســی ان ان، فرید زکریا، تحلیلگر 
و صاحب نظر آمریکایی، گفت: محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی، فردی است که به شدت 
ضدایران اســت. اما نکته جالب توجه این است که 
محمد بن سلمان در کارهایش به هیچ کس به اندازه 
شاه )سابق( ایران شبیه نیست. شاه )سابق( ایران نیز 
ظاهرا اصالح طلب بود، اما در عین حال مستبد بود 
و در عین حال، نخبگان سیاسی حاکم بر غرب او را 
هم به اندازه محمد بن سلمان بسیار دوست داشتند.

 قشون کشی ولیعهد سعودی
 در فضای مجازی

روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد، عربســتان یک 
کارزار اینترنتی برای مرعوب کــردن منتقدان آل 
سعود در شبکه های اجتماعی به راه انداخته و در این 
زمینه یک جاسوس در شرکت توئیتر را به خدمت 
گرفته بود.به نوشــته نیویورک تایمز، عربستان به 
منظور مرعوب کــردن منتقدانــی مانند »جمال 
خاشقچی« و تغییر افکار عمومی به نفع خود، یک 
مرکز »ترول« )اوباش های اینترنتی( در ریاض ایجاد 
کرده و یک جاسوس در توئیتر را به کار گرفته بود تا 

بر حساب های کاربران نظارت داشته باشد.

مرگ مشکوک فعال اردنی
رســانه های اردنی از مرگ مشکوک و غیر طبیعی 
یک فعال اردنی در جریان یک حادثه رانندگی خبر 
دادند.به گزارش روسیا الیوم، فعاالن مخالف اردنی 
اعالم کردند که مرگ »المعایطــه« طبیعی نبوده 
چرا که بعد از گذشت چند ساعت از سخنانش این 
حادثه به وقوع پیوست. المعایطه، تهدید کرده بود 
که اسامی و حقوق کارمندان نهادهای رسمی اردن 
وابسته به محمد دحالن یکی از رهبران فلسطینی 
مقیم امارات را منتشر خواهد کرد. المعایطه پیش تر 
خواهان برقراری مجدد روابــط میان اردن و قطر و 

تقویت روابط کشورش با کویت و عمان شده بود. 

 پیشنهاد سناتور آمریکایی
 برای تنبیه آل سعود

یک سناتور آمریکایی خواستار تحریم واردات نفت از 
عربستان شد.به گزارش اسپوتنیک، مقامات سعودی 
روز جمعه اعــالم کردند که»جمال خاشــقجی«  
روزنامه نگار منتقد سعودی که از روز 2 اکتبر ناپدید 
شــده، طی درگیری در کنســولگری عربستان در 
استانبول به قتل رسیده اســت.»مارتین هینریچ« 
سناتور دموکرات ایالت نیومکزیکو از دولت»دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا درخواست کرد تا به 
دلیل قتل جمال خاشــقجی مانع از صادرات نفت 
عربستان به ایاالت متحده شــود. وی گفت: ایاالت 
متحده نمی تواند اجازه دهد این نقض حقوق بشــر 

بدون پاسخ باقی بماند. 

برنامه بارزانی برای دولت آینده 
اقلیم کردستان

رهبر حزب دموکرات کردســتان بعد از پیروزی 
حزبش در انتخابات پارلمانی اقلیم کردســتان بر 
ضرورت تشکیل یک دولت قدرتمند با هدف ارائه 

خدمات به ساکنین این منطقه تاکید کرد.
به گزارش النشــره، مســعود بارزانی تاکید کرد: 
متعهد می شوم که یک دولت قدرتمند به رهبری 

این حزب در اقلیم کردستان تشکیل دهم.

آقای جهانگیری! یادتان هست؟ آب پاکی غول نفتی انگلیس 
روی دست ایران

مدیرعامل شــرکت »بریتیش پترولیوم« که 
دوهفته پیش از تحریم های نفتی علیه ایران 
معاف شــده بود، اعالم کرد: این شــرکت با 
سازوکاری که اروپایی ها برای حفظ تجارت و 
مبادالت خود با ایران ایجاد می کنند، همراه 
نخواهد شد چرا که این ریسک بزرگی است. 
باب دادلی، مدیرعامل شــرکت انگلیســی 
بی پی به تازگی اعالم کرده که با ســازوکار 
اروپایی ها برای حفظ همکاری با ایران همراه 
نخواهد شد. دادلی گفته است پیوستن به این 
سازوکار و انجام مبادالت با ایران یک ریسک 

بزرگ است. 

واکنش تند مشاور الریجانی 
به قتل» خاشقجی«

مشاور رییس مجلس شورای اسالمی نسبت 
به قتل روزنامه نگار سعودی واکنش نشان داد.

حسین امیر عبداللهیان، مشــاور و دستیار 
ارشد رییس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین الملل، با انتشــار پستی در صفحه توئیتر 
خود، به ماجــرای قتل روزنامه نــگار منتقد 
سعودی و حمایت آمریکا از این ماجرا اشاره 
کرد و نوشت: »ترامپ باید به خاطر ماجرای 
»خاشقجی گیت« و حمایت از جوخه ترور 
ریاض به جهان پاسخ دهد. همزمان سعودی 
ناقض حقوق بشر در یمن، بحرین و عامل قتل 
خاشقجی باید از شورای حقوق بشر سازمان 

ملل اخراج شود.«

نگرانی آمریکا از بی اثر شدن 
تحریم های نفتی علیه ایران

یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد این کشور از 
احتمال بی اثر شدن تحریم های نفتی علیه ایران 
هراس دارد.این  مقام های ارشد واشنگتن گفت: 
»آمریکا می ترسد روسیه نفت ایران را مخفیانه 
دریافت کرده و آن را به عنوان نفت خود عرضه 
کند و سپس درآمد حاصله را به ایران تحویل 
دهد. به روسیه توصیه می کنم فکر این مسئله را 
هم نکند. این به نفع روسیه خواهد بود که مسیر 

دور زدن تحریم ها را برای ایران فراهم نکند.«
این هشــدار ها در حالی مطرح شد، که »جان 
بولتون« مشــاور امنیت ملی ترامپ قرار است 
طی هفته آتی به روسیه و آذربایجان، دو کشور 

نفتی همسایه ایران، سفر کند.

 احضار ظریف و عراقچی 
به جلسه ای محرمانه

سخنگوی هیئت رییســه مجلس، از برگزاری 
نشست غیرعلنی خانه ملت با حضور مسئوالن 
مربوطه برای بررسی لوایح مربوط به FATF از 
جمله CFT خبر داد.بهروز نعمتی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه روز سه شنبه 
)امروز( مجلس به صورت غیرعلنی خبر داد و 
اظهار داشت: قرار است با حضور آقایان ظریف و 
عراقچی درباره آخرین مسائل مربوط به الحاق 
ایران به کنوانســیون مبارزه بــا تامین مالی 

تروریسم CFT گزارشی به مجلس ارائه شود.

 علت رفتار کانادا را 
درک نمی کنیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیان 
اینکه رابطه میان کشــورها یک مســئله دو 
 طرفه اســت، تاکید کرد: تهران برای هرنوع

 گفت وگویی که بتواند منجر به خدمت رسانی 
و مساعدت های کنسولی به جامعه ایرانیان 
مقیم کانادا شــود، آمادگــی دارد؛ اما ظاهرا 
دولت کانادا آمادگی الزم برای پیشبرد جدی 

روابط را ندارد.
وی افزود: هنوز واقعیت قطع یک جانبه روابط 
از ســوی کانادا را درک نمی کنیم و برای ما 

هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است. 

احمد انارکی محمدی
نماینده مردم رفسنجان در مجلس:

شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور، 
با اشــاره به آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شــده 
ایرانی اظهار کرد: مرزبانان ربوده شــده ســالمند و 
در اختیار گروهک  تروریســتی هستند. وی با بیان 
اینکه پیگیری ها برای آزادی این عزیزان به صورت 
مستمر ادامه دارد، گفت: اقدامات الزم از سوی دولت 
جمهوری اســالمی ایران و از طریق وزارت کشور و 
خارجه در حال انجام است و امیدواریم این موضوع 
از طریق دیپلماسی به سرانجام برسد.حیدری ادامه 
داد: وزیر کشــور اعتراض خود را به دولت پاکستان 
اعالم کرده و از این کشــور خواســته تمام اقدامات 
الزم برای آزادی مرزبانــان را انجام دهد.وی با بیان 
اینکه دولت پاکســتان عزم جدی برای همکاری با 
جمهوری اسالمی در این زمینه دارد، گفت: امیدواریم 
مسیر برای آزادی مرزبانان ربوده شده فراهم شود و 
با توجه به مجموعه اقداماتی کــه در حال حاضر از 
طریق مجاری دیپلماسی کشــور در جریان است، 
 این عزیزان هر چه سریع تر صحیح و سالم به کشور

 برگردند.

 مرزبانان ربوده شده 
سالم هستند

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

کافه سیاست

عکس  روز 

اعتراض مخالفان جدایی 
بریتانیا از اتحادیه اروپا در لندن

بعد از 13 آبان  اتفاق خاصی نمی افتد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم رفســنجان در مجلس معتقد 
است ۴ وزیر پیشنهادی دولت به مجلس مشکل 
چندانی در روز رای گیری در مجلس نخواهند 
داشــت.احمد انارکی محمدی گفت: وزرای 
پیشنهادی به مجلس دارای ســوابق اجرایی 
متفاوتی هستند که در جلسات کمیسیون  های 
تخصصی مجلس باید رزومه آنها بررسی شود. 
نماینده مردم رفســنجان در مجلس با اشاره 
به معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر 
پیشنهادی کار، اظهار داشت: وی چندین دوره 
وزیر بــوده و با این جو آشناســت. وی  با بیان 
اینکه شریعتمداری تاکنون پست های اجرایی 
و ستادی همچون رییس کمیسیون اقتصادی 
شورای راهبردی روابط خارجی ایران را عهده دار 
بوده اســت، افزود: باید فردی بر مسند وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنشیند که شناخت 

کافی از مباحث تولید و اشتغال داشته باشد.

 »شریعتمداری« وزیر آبدیده
 و باتجربه ای است!

یحیی آل اسحاق
فعال سیاسی اصولگرا:

یک نماینده مجلس اظهار کرد: قطع اینترنت از سوی 
آمریکا نمی  تواند اجرایی و عملیاتی شود.سیده حمیده 
زرآبادی ، درباره شایعه قطع اینترنت از سوی آمریکا در 
روز ســیزده آبان گفت: بحث تحریم اینترنت از سوی 
آمریکا وابسته به یک کشــور نیست که بخواهد آن را 

اجرایی و عملیاتی کند.
 نماینده مردم قزوین در پاســخ به سوالی دیگر مبنی 
بر اینکه اعتماد مردم نســبت به شــبکه های داخلی 
بسیار کم است، برای ایجاد اطمینان و اعتماد چه باید 
کرد، اظهار داشت: اعتماد را خود سیاست گذاران باید 
ایجاد کنند؛ مردم حق دارند که اعتماد نمی کنند.وی 
با اشاره به بحث فیلترینگ گفت: مقام معظم رهبری 
فرمودند دســتیابی به اطالعات بدون اجازه اشخاص 
شرعا مشکل دارد؛ اما مشاهده می کنیم به رغم توصیه 
ایشان »هاتگرام« و »تلگرام طالیی« ایجاد می شود 
که وقتی شما آن را نصب می کنید دقیقا به تلگرام 
متصل می شــود که از این طریــق اطالعات  قابل 
دستیابی اســت و این کار را در داخل ایران انجام 

 می دهد.

معلوم است که مردم اعتماد 
نمی کنند

نماینده مجلس:

فعال سیاســی اصولگرا گفــت: عمده تحریم 
ها علیه ما اعمال شــده و اقدامات دیگر تاثیر 
تعیین کننده ای و شوک آوری ندارد. مثال شاید 
آمریکایی ها چند شرکت حمل و نقل هوایی یا 
چند بانک دیگر را نیز ذیــل تحریم ها تعریف 
کنند که آثار جزئی خواهد داشــت.یحیی آل 
اسحاق درباره وضعیت اقتصادی کشور بعد از 
اعمال مرحله دوم تحریم های آمریکا در روز 13 
آبان گفت: دولت ترامپ اعالم کرد می خواهد 
سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کند 
و شدیدترین ضربه اقتصادی را به ایران بزند. اگر 
این اتفاق نیفتد، مشخص می شود بلوف زده و 
امکان چنین کاری ندارد. دنیا متوجه ضعفش 
خواهد شــد و از این به بعد با نــگاه دیگری به 
آمریکا می نگرد.وی ادامه داد: البته ما باید تمام 
احتماالت را درنظر بگیریم و برای هر نوع اقدام 

جدیدی آماده باشیم.

 بعد از 13 آبان
 اتفاق خاصی نمی افتد

پیشخوان

بین الملل

وزیر امور خارجه با اشــاره بــه حادثه ربوده شــدن مرزبانان در 
میرجاوه، گفت: دولت پاکســتان اذعان داشته به شرط همکاری 

ایران پیگیر پیدا کردن مرزبانان خواهیم بود. 
حمدجواد ظریف، در توضیح آخرین اقدامات صورت گرفته برای 
مرزبانان ربوده شده در میرجاوه، گفت: سفارت ایران در پاکستان، 
سفارت پاکستان در تهران، وزیر کشور و وزیر دفاع پیگیر وضعیت 

این مرزبانان ربوده شده هستند. دولت پاکستان تاکید کرده در 
صورت همکاری ایــران پیگیر پیدا کردن مرزبانان ربوده شــده 

خواهیم بود .
 وزیر امور خارجه، تصریح کرد: دولت پاکســتان اذعان داشــته 
در صورت همــکاری ایران پیگیــر پیدا کــردن مرزبانان ربوده 
شده خواهیم بود، در واقع مســئولیت دولت پاکستان به جهت 

 اتفاق این حادثــه و نگهداری این مرزبانان در خاک این کشــور
 است.

 وی افزود: به همراه سردار باقری و در سطوح دیگر با دولتمردان 
و مسئوالن کشور پاکستان صحبت کردیم تا حضورشان در مرز 
مشــترک با ایران را افزایش دهند، البته جمهوری اسالمی ایران 

حضور خوبی در مرز مشترک خود با پاکستان دارد.

»ظریف«  خبر داد:
دولت پاکستان برای پیدا کردن مرزبانان شرط گذاشت

  به بهانه صریح ترین اعتراف آقای معاون ؛ 

اجازه برکناری منشی خود  
را هم نداشتم

گفت وگوی صریح 
دولتی ها و خصوصی ها

راز دســت های بســته 
دولتمردان

گردش به راست کابینه

وصله پینه کابینه با وزیری 
که می خواهد نباشد !

چهره ها

زینب ذاکر

چهاردهمین قســمت از برنامه »10:10 دقیقه« باشــگاه خبرنگاران 
جوان، میزبان »مهدی محمــدی« روزنامه نگار و تحلیلگر مســائل 
راهبردی بود. مهدی محمدی در ایــن برنامه ضرر FATF را برخالف 
حرف های مطرح شده ممانعت از کمک به حزب ا... و حماس ندانست 

بلکه ضرری بسیار بزرگ تر را برای آن مطرح کرد .
محمدی در این برنامه گفت: با بــه عضویت درآمدن در FATF طرف 
مقابل قــادر خواهد بود تراکنش های بانکی شــما را مــورد به مورد 
 اســتعالم کند. این کار را FATF  نمی کند ، این کار را کشــورهایی 

می کنند که در یک گروه مشــترک بــا ایران قرار دارنــد. این یعنی 
دسترســی به اطالعات مالی ایران، اطالعات مربوط به مبدأ و مقصد و 

محتوای تراکنش ها. 
محمدی همچنین گفت: چون ما یک کشــور تحت تحریم هستیم، 
FATF به آمریکا این اجازه را می دهد تا تحریم هایش هوشــمندانه 
و مصداقی شــود. طــرف آمریکایی مــی تواند از ایــن موضوع برای 
هدفمندترشــدن تحریم هایش ضد ایران اســتفاده کند که بســیار 
خطرناک است. آمریکایی ها االن برای آن که بدانند کجا و چه کسی و 
چه شرکتی را تحریم کنند، به نقشه تراکنش های بانکی ما نیاز دارند . 
باید بدانند پول کجا می رود. ما با دست خودمان داریم این اطالعات را 

تقدیم طرف آمریکایی می کنیم. 
این روزنامه نگار و تحلیلگر مســائل راهبردی می گوید، موضوع فراتر 
از گرفتن امکان حمایت از حزب ا... اســت. محمــدی تاکید می کند 
FATF اقتصاد ما را به دو بخش تحریم شــده و تحریم نشده تقسیم 
می کند و بین این دو بخش دعوا ایجاد می شود. فردا روزی بانک های 
ما اگر بخواهند به  صنایع دفاع ، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
پارسیان و ...که تحریم  هستند، خدمات ارائه بدهند نمی توانند چون 
باید قوانین FATF را رعایت کنند. بنابراین خطر بزرگ  تر و باالتر از این 
حرف هاست. کجا دعوای حزب ا... اســت؟ دعوا، دعوای فوالد مبارکه 

اصفهان است. 

تحلیلگر مسائل راهبردی مطرح کرد:

در FATF دعوای حزب ا... نیست، دعوای فوالد مبارکه اصفهان است

سمیه پارسا
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افزایش 17 درصدی صادرات از اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

کیف هندزفری

در پی خشکسالی امسال صورت گرفت؛
کاهش ۷۵درصدی تولید پسته 

از باغ های استان اصفهان
امسال به سبب خشکســالی، تولید پسته استان 
اصفهان از هفت هزار تن به هزار و ۵۰۰تن کاهش 
یافته اســت.مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان تعداد بهره برداران 
این محصول باغی را چهار هزار باغدار بیان کرد 
و افزود: وسعت باغ های پسته این استان هشت 
هزار هکتار است که امسال با توجه به خشکسالی 
پیش بینی می شود تا نیمه آبان، هزار و ۵۰۰تن 
پسته از این باغ ها برداشت شود.احمدرضا رییس 
زاده افزود: برداشت پسته از باغ های این استان 
7۵درصد کاهش یافته اســت.وی پنــج هزار از 
هشت هزار هکتار باغ های پســته این استان را 
بارور و بقیه را نهال برشمرد و افزود: اکبری، احمد 
آقایی، کله قوچــی و فندقی از ارقام پســته این 
استان است که بخش عمده آن در شهرستان های 
شاهین شــهر و میمه، آران و بیدگل، اردستان، 
نایین، اصفهان، کاشــان و نطنز تولید و نیمی از 
آن به کشورهای اروپایی، آسیایی و عربی صادر 

می شود.

معاون آب منطقه ای اصفهان:
بارش های مهر تاثیری بر آب 
پشت سد زاینده رود نداشت

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: بارش هایی که در مهرماه 
شــاهد بودیم، قابل توجه نبوده و می توان گفت 
هیچ تاثیری روی ذخیره آب پشت سد زاینده رود 
نداشته است.حسن ساسانی در رابطه با آخرین 
وضعیت آب پشت ســد زاینده رود با بیان اینکه 
حجم آب پشت ســد به صورت آنالین و روزانه 
رصد می شود، اظهار داشت: اکنون 139 میلیون 

مترمکعب آب پشت سد وجود دارد.
وی افزود: بارش هایی که در مهر ماه شاهد بودیم 
قابــل توجه نبوده و بــه طور مثال در ایســتگاه 
کوهرنگ 7 میلی متر باران طی زمان های مختلف 
داشــتیم که به اصطالح بارش موثری نیست و 
می توان گفت هیچ تاثیری روی ذخیره آب نداشته 
اســت.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان در پاســخ به این سوال که در 
چه شــرایطی آب برای کشت کشــاورزان شرق 
باز می شود، عنوان کرد: ما صرفا پیشنهاد دهنده 
هستیم و تصمیم گیرنده شــورایی است که 12 
آبان در تهران تشــکیل می شــود؛ پیشنهاد ما 
زمانی است که آب سد به 3۵۰ میلیون مترمکعب 

افزایش پیدا کند.
وی در جواب این سوال که طرح های انتقال آب 
به زاینده رود همچون انتقال آب از خلیج فارس در 
چه وضعیتی است، گفت: طرح هایی که مربوط به 
انتقال آب اســت به وزارت نیرو و مدیریت کالن 

کشور مربوط می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
حل مشکالت صادرات، عاملی 
مهم در تولید کل کشور است

رییس اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: هزینه های 
حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی برای 
تولیدکنندگان بســیار گران اســت، همچنین 
در ارتباط با حمل و نقل نیز مشــکالت بسیاری 
وجود دارد و در این باره از مســئوالن و مدیران و 
به خصوص مدیران دولتی انتظار داریم نسبت به 
ارائه حمایت های مالی و معنوی الزم به آنها اقدام 
کنند. عبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: بی ثباتی 
در صادرات نیز می تواند به ضعف روند توســعه 
اقتصادی منجر شــود. کاهش صادرات به معنی 
کاهش ارز خارجی اســت و ارز خارجی پایین تر 
به نوبه خود به معنی ظرفیت خرید محدود یک 
ملت در بازار بین المللی است.وی افزود: به جهت 
ثبات نداشتن در مسائل اقتصادی  قادر به تنظیم 
قرارداد درســت و با قدرت نیســتیم، همچنین 
مدت فروش و تحویل کاال نیز مشــخص نیست؛ 
چراکه از مشــکالت دیگر در این خصوص ثبات 
نداشتن قوانین و  آیین نامه های مرتبط به تولید 
و صادرات اســت. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان اینکه کشــور های مبدأ برای گســترش 
بازار هــای صادراتی خود از ابزار هــای مختلفی 
اســتفاده می کنند که از نمونه های آنها می توان 
به حضور و فعالیت رایزن های بازرگانی اشــاره 
کرد، افزود: حضور رایــزن های اقتصادی در دنیا 
امروز به عنوان یکی از ویژگی های دیپلماســی 
بازرگانی به حســاب می آید تا بــا اقدامات خود 
 نقش راهنما را برای تجار کشــور مبدأ و مقصد

 بازی کنند.

 کیف هندزفری گلدونه

 13,900
تومان

 Black کیف هندزفری مدل 

 8,490
تومان

کیف هندزفری آیسا طرح خرس

 32,000
تومان

علیرضا کریمیان

آمریکا مدعی است که پس از 13 آبان فروش نفت 
ایران را به صفر می رساند موضوعی که ایران آن را 
یک بلوف سیاســی و اقدامی ناممکن می داند. به 
گفته کارشناسان نفتی؛ نه بازارهای جهانی و نه زیر 
ساخت های تولید نفتی در دنیا آمادگی خروج ایران 
از بازار های نفتی را ندارند. این مسئله ای است که 
البته آمریکایی ها نیز به آن اذعان دارند، به خصوص 
پس از رد درخواست آمریکا توسط روسیه و چین 
در مورد تحریم خرید نفت از ایران و شــانه خالی 
کردن کشورهایی مانند هند و کره جنوبی از زیر بار 
محاصره نفتی، عمال امکان به صفر رساندن فروش 
نفت  زیر سوال رفته است. رسانه های خبری در دنیا 
احتماالتی را مطرح کرده اند که به وسیله آن ایران 
تالش خواهد کرد تا راه های جدیدی برای صادرات 
نفت پیدا کند. در یک برآورد جالب موسسه  رصد 
کشتی ها مدعی شده است که ایران در 13 روز اول 
اکتبر به طور میانگین روزانه 2.2 میلیون بشکه نفت 
فروخته اســت. این به معنای افزایش ده درصدی 
فروش نفت ایران است. این موضوع به خوبی نشان 
می دهد ایران برای پاره کــردن بندهای تحریم، 
برنامه های مدون و هدفمندی را دنبال خواهد کرد. 
در ادامه به بررســی چند احتمال نفتی پیش روی 

کشور می پردازیم. 
احتمال اول؛ انتقال نفت به روسیه

یک مقام  ارشد دولت آمریکا از اینکه روسیه ممکن 
اســت به ایران برای دور زدن تحریم ها علیه ایران 
کمک کند ابــراز نگرانی کرد و گفت واشــنگتن 
تالش خواهد کرد مسکو را از این کار منصرف کند. 
روزنامه تایمز اســرائیل، 23 مهرماه به نقل از یک 
ســند محرمانه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
مدعی شــده بود ایران و روســیه ماه گذشــته به 
توافقی دست پیدا کرده اند که به موجب آن مقرر 
شــده ایران نفت خام خود را به روسیه صادر کند. 
طبق این ادعا، این نفت سپس قرار است در روسیه 
پاالیش شده و به کشــورهای دیگر ارسال شود.در 
این سند ادعا شده که روسیه متعهد شده برای ایران 
مزایای تجاری و خدماتی فراهم کند. هدف از این 
فرآیند، کمک به ایران برای دور زدن تحریم هایی 
است که قرار اســت از روز 4 نوامبر )13 آبان ماه( 

علیه بخش نفت ایران اجرایی شوند.
احتمال دوم؛ به کارگیری کشــتی های 

شبح در قلب آب های آزاد
کشتی های شــبح، در مورد کشــتی هایی به کار 
می رود کــه روی آب هــای آزاد رادارهای خود را 
خاموش می کنند. این کشــتی هــا تمایل ندارند 
تا در رصد جهانی باشند و دیده شــوند. به عقیده 
برخی از کارشناسان، تعداد این کشتی ها در دریای 
آزاد که حامل میلیون ها تن نفت ایران هستند در 
حال افزایش اســت.دیجیتال ژورنال نوشت، چین 
به عنوان کشــوری که به تحریم های نفتی ایران 
نپیوسته  مقصد اصلی این کشتی هاست. همچنین 
»سی بی ســی«، گروه رصد نفت کش های جهان از 
وقوع تحوالت جالب و جدیدی خبــر داده و گفته 
تقریبا دو جین تانکر که احتماال نفــت ایران را به 
طور مرموزی حمل می کردند، فرستنده های خود 
را خاموش کردند.این رسانه مدعی شده در چهارم 
سپتامبر، داده های »سیســتم شناسایی خودکار« 
)AIS( نشان می دهد که یک تانکر عظیم حاوی 2 
میلیون بشکه نفت ایران از بندر خارک خارج شده 

و به ســمت تنگه هرمز و اقیانوس هند یعنی جایی 
که از 1۵ سپتامبر به بعد این کشتی قابل رصد نبوده 
حرکت کرده اســت. همچنین موسسه بین المللی 
رصد کشتی ها مدعی شده که مقدار زیادی از نفت 
ایران روی تانکرهای ســرگردان و بیکار انبار شده 
اســت. ایران از این طریق، بعدها خریدارانی برای 
نفت های خود پیدا می کند. بر اســاس این گزارش 
در روز آخر سپتامبر، ماهواره های شرکت مدنی 1۰ 
میلیون بشکه نفت در 6سوپر نفت کشی که شناور 
بودند را شناســایی کرده است. این نفت کش ها در 
نزدیکی بندر خارج پهلو گرفتهو روزها هیچ حرکتی 
نکرده اند.این میزان چیزی بیش از 1۰ درصد کل 
مصرف نفت جهان در یک روز است که روی کشتی 
شناور شده و به دنبال خریدار بوده و احتماال بعد از 
تحریم های آمریکا هم مشتری خود را پیدا می کند.
احتمال ســوم؛ بیمه تانکرها و معافیت های 

بیمه ای
 نشریه بلومبرگ مدعی شده است که ایران می 

تواند از طریق برخی از معافیــت های بیمه ای و با 
امید به همکاری اروپایی ها در جهت پذیرش بیمه 
های ایرانی به فروش نفت خــود ادامه دهد. یکی 
دیگر از مشــکالت خریداران نفت ایران در ســال 
2۰12 این بود که به دلیل تحریم بیمه ای اتحادیه 
اروپا علیه نفتکش های ایــران، حمل نفت ایران با 
مشکل مواجه شده بود. کشورهایی نظیر هند و ژاپن 
برای دور زدن این تحریم ها بیمه های تحت حمایت 
دولت های خود را به این کشتی ها پیشنهاد کرده و 
کمک کردند تا صادرات نفت ایران ادامه پیدا کند. 
ضمن اینکه پاالیشگاه ها از تانکرهای ایرانی برای 
دریافت نفت این کشور استفاده کردند. در وضعیت 
فعلی به دلیل پایبندی اروپایی ها به برجام احتماال 
 مشــکل بیمــه تانکرها کمتــر به وجــود خواهد 

آمد.
احتمال چهارم؛ ارائه نفت در بورس

ارائه نفت در بورس از جملــه راهکارهای دیگری 
است که از ســوی ایران به عنوان راهی برای یافتن 

مشتریان جدید و غیر رســمی نفت پیگیری شده 
اســت. ارائه نفت پس از توقف چهارساله در بورس 
موجب شده تا مشــتریان نفتی ایران از کشورهای 
بزرگ به خریداران خرد گســترش یابد. ایران در 
نظر دارد تا شــرکت های داخلــی خصوصی، نفت 
عرضه شــده در بورس را خریداری کــرده و آن را 
به  معامله گــران خارجی بفروشــند. تحلیلگران 
موسســه اف جی ای به این موضوع اشاره کرده اند 
که این اقــدام نمی تواند خریــداران خارجی را از 
مجازات معامله نفتی با ایران رهایی بخشد. شرکت 
ملی نفت ایــران در اطالعیه خود اعــالم کرده که 
قیمت گذاری محموله ها در بورس نفت بر اســاس 
قیمت فروش آن به مشــتریان کنونی خواهد بود. 
همچنین ۸۰ درصد بهــای نفت با ارزهای خارجی 
و 2۰ درصد بقیه با ریال دریافت خواهد شــد. یک 
میلیون بشــکه عرضه شــده در نخســتین نوبت، 
تقریبا برابر با صادرات یــک روز نفت ایران خواهد 
بود. به عقیده کارشناســان، بخش خصوصی می 
تواند با خرید نفــت برای پاالیشــگاه های بزرگ 
 در بورس نفت عمــال تحریم های آمریــکا را دور 

بزند.
احتمال پنجم؛ تعامل نفتی با شرکت های 

کوچک اروپایی
یکی از اصلی ترین گزینه های تجاری ایران و اروپا 
تمرکز بر داد و ستد با شرکت های متوسط و کوچک 
است. این شرکت ها همچنین می توانند بازار هدف 
خوبی برای نفــت ایران هم باشــند. چندی پیش 
رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران از پیشــنهاد انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت بــه دولت بــرای تعامل با 
شــرکت های کوچک اروپایی در زمــان تحریم ها 
خبــر داد.رییس انجمــن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفــت ایران همچنیــن در خصوص تمایل 
شرکت های اروپایی اظهار داشــت: 11۰ شرکت 
کوچک و متوســط اروپایی اعــالم آمادگی کردند 
با شــرکت های ایرانی جوینت شــوند و در صنایع 
نفت و گاز ایران حضور داشته باشند. گفتنی است؛ 
پیش تر کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپا گفته 
بود که هرکدام از شــرکت های کوچک می توانند 
 European investment bank از طریــق
حدود 2۰ میلیون یــورو ســرمایه گذاری کنند و 
 ایــن پروژه ها را با بخــش خصوصی ایــران انجام 

دهند.

احتماالت نفتی پیش روی ایران کدام است؟
   راه های دور زدن تحریم ها در شطرنج نفتی  ؛ 

صادرات محصول از تعاونی های استان اصفهان امســال بیش از 27 میلیون دالر ارز آوری داشته است.مدیرکل 
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: امسال این میزان محصول از تعاونی های استان به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس شامل عراق ،امارات و کویت  صادر شده است . علیرضا تیغ ساز، با بیان اینکه این میزان صادرات در 
مقایسه با سال گذشته بیش از 17 درصد افزایش یافته افزود: این محصوالت شامل لوله های پلی اتیلن ،سنگ ، 
فرش و روفرشی ، موزائیک، پرده ، تشک ، زعفران ، پارافین و وازلین بوده است. وی اصفهان را از مراکز برتر کشور در 
صادرات محصول برشمرد و پیش بینی کرد که تا پایان امسال ،صادرات محصول از این استان بیش از ۵۰ میلیون 

دالر ارز به همراه داشته باشد . 

افزایش 1۷ درصدی 
صادرات از اصفهان

همزمان با روز صادرات اعالم شد؛

ات
در

صا

  عکس روز

قاچاق سوخت در شهرهای مرزی
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابــع اســتانداری اصفهان گفت: در کشــور دنبال 
دستورالعمل های خلق الســاعه برای بهبود امور هســتیم به همین دلیل بسیاری از کارها به خوبی  

پیش نمی رود. 
محمدعلی شــجاعی در نشســت مشــترک با علی اصغر مونســان، معاون رییس جمهور و رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری و فعاالن گردشــگری و هنرمندان صنایع 
دســتی اصفهان، اظهار کرد: بی شــک وقتی به حــوزه اقتصاد هر کشــور نــگاه می کنیم آن هم 
کشــوری مانند ایران و اســتانی مثل اصفهان باید این استان سهم بســزایی در تولید ناخالص آن 
کشور بازی کند، اســتان اصفهان در هر ســه حوزه گردشــگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
نقش عمده ای را در این شــاخص می توانــد ایفا کند.معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری اصفهان، گفت: سرمایه گذاران این شــهر آماده اند، پس اصفهان می تواند شروع 
کننده برنامه های گردشــگری کشور باشــد. مراودات با کشورهایی که با آنان مشــکلی نداریم را  
باید تقویت کنیم، باید ایران را بشناســانیم، باید بگوییم چه داریم، اما در شــناخت خود به جهان 
خوب عمل نکرده ایم.شــجاعی ادامه داد: چرا در کشورهای جهان فروشــگاه صنایع دستی تحت 
عنوان اصفهان نداشــته باشــیم؟ در بازارهای جهان، نگاه مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان این بود 
که خط هوایی ویژه اصفهان راه اندازی  شــود که بتوان تردد اصفهان با کشــورهای هدف را تامین 
کنیم.وی گفت: فرودگاه اصفهان نشــان می دهد نگاه بین المللی نداریم، داشــته های ما در استان 
 اصفهان نباید حبس شود؛ چراکه بســترهای الزم را داریم، اما برای نیل به اهداف نگاه بین المللی 

می خواهیم.

معاون توسعه منابع استانداری اصفهان:

فرودگاه اصفهان نشان می دهد که نگاه بین المللی نداریم

معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان:
اگر بارش ها کافی باشد آب جهت کشت دوم جاری می شود

معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان گفت: اگر بارش ها در اصفهان و به ویژه چهارمحال به اندازه 
کافی باشد و حجم سد به 3۵۰ میلیون متر مکعب برسد، آب جهت کشت دوم جاری خواهد شد.حمیدرضا 
طباطبایی، اظهار کرد: مسائل و مشکالت کشاورزان شرق اصفهان تاکنون در چند حوزه مورد بررسی قرار 
گرفته است.وی با اشاره به میزان آب موجود پشت سد، افزود: طبق مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود در سال 9۵، اگر بارش ها در اصفهان و به ویژه چهارمحال به اندازه کافی باشد و حجم سد به 3۵۰ 
میلیون متر مکعب برسد، آب جهت کشت دوم جاری خواهد شــد. معاون سیاسی - امنیتی استانداری 
اصفهان تصریح کرد: خسارات وارده محاسبه و حقابه کشاورزان مشخص می شود و اقدامات مقتضی جهت 

پرداخت این خسارت ها انجام خواهد شد.

 در راستای بهینه سازی حمل و نقل صورت گرفت؛
انتقال ریلی نهاده های دام و طیور از مبادی کشور به اصفهان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان از فراهم شدن شرایط انتقال ریلی نهاده های دام و طیور از مبادی 
کشور به استان اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای بهینه سازی حمل و نقل و رفاه حال تولیدکنندگان، 
انجام گرفت.علی اکبر نجفی اظهار کرد: به منظور تسریع در تامین نهاده های دامی از بندر امام خمینی )ره( به انبارهای 
استان، شرایط نقل و انتقال ریلی فراهم شد.وی بیان کرد: طی دو ماه بالغ بر 16هزار و 6۰۰ تن انواع نهاده های دامی 
)ذرت، کنجاله سویا و جو( مورد نیاز بخش دام و طیور در استان توزیع شده است.مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام 
استان اصفهان در توضیح بیشتر در مورد نحوه بهره برداری از حمل و نقل ریلی در استان اصفهان، گفت: یک سکوی 
موقت برای تخلیه و ذخیره سازی نهاده های دامی در انبارهای مرکزی پشتیبانی امور دام فراهم شده است.نجفی 
افزود: تا پایان این هفته اولین محموله برای استان اصفهان از بندر بارگیری و در سکوی مورد نظر تخلیه می شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2545 | October  23,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2545 |سه شنبه 1 آبان 1397 | 13 صفر 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2545 |    سه شنبه 1 آبان  1397 | 13  صفر  1440

No. 2545| October 23, 2018|  8 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 
خمینی شهر

8/1 شماره: 970720671780954 - 1397/07/21  آگهی های نوبتی سه ماهه 
دوم سال 1397 مربوط به قســمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی شهرستان 
خمینی شــهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به موجب ماده دوازده قانون 
ثبت اسناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 
1397 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به شهرستان خمینی 

شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
محله فروشان خمینی شهر 72 اصلی و فرعی های زیر:

342-آقایان حیدر و اکبر شــهرت هر دو زمانی فرزندان محمدابراهیم و اصغر و 
مصطفی شهرت هر دو دانش فرزندان محمدابراهیم و هرمز دانش باغی فرزند 
محمدابراهیم هر پنج نفر با السویه هر کدام دو دانگ و دوـ  پنجم دانگ مشاع از 

یکدانگ مشاع از ششدانگ
6929- آقای مجید زمانی فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم مهری 
منصوری امیریه فرزند رحمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از 
جوی متروکه که با پالک های 72/2635 و 72/4575 به یک باب منزل مسکونی 

تبدیل شده است به مساحت 38 مترمربع
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی های زیر: 

11028-خانم الهام فتحیان دســتگردی فرزند محمدعلی ششــدانگ قسمتی 
از یکدرب باغ مجزی شــده از پالک 75/46 به مساحت 387/50 مترمربع که با 

ششدانگ پالک 75/7235 توامًا تشکیل یکدرب باغ را داده اند.
11032- آقای علی رجائی خوزانی فرزند لطفعلی ششدانگ یکباب کارگاه تابلو 

سازی مجزی شده از پالک 75/5562 به مساحت 204/47 مترمربع
اراضی صحرای اسفریز خمینی شهر 98 اصلی و فرعی های زیر:

1337- آقای رجبعلی دری اســفریزی فرزند عزیزاله ششــدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مساحت 225/36 مترمربع احداثی بروی قسمتی از پالک 98/18 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای  شماره 139660302006009472-

1396/7/29 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت که طبق گواهی بایگانی تاکنون نسبت به 
پالک آگهی نوبتی منتشــر نگردیده که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 
960705881618799-1396/12/8 ریاست ثبت متبوعه در ردیف آگهی های 

نوبتی قرار میگیرد.
1415- خانم نســرین ایمان فرزند محمد ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
5928/20 مترمربع احداثی بروی قســمتی از پالک 98/399 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق رای  شماره 1395/7/10-139560302006009754 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در سهم نامبرده قرار 
گرفته است که طبق گواهی بایگانی تاکنون نسبت به پالک آگهی نوبتی منتشر 
نگردیده است که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 970720671778317-

1397/07/17 ریاست ثبت متبوعه در ردیف آگهی نوبتی قرار میگیرد.
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

889- آقای رمضانعلی رحیمی فرزند رضا و خانم عصمت اصفهان زاده زازرانی 
فرزند علی بالسویه هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از جوی متروکه 
به مساحت 30/35 مترمربع که با ششــدانگ پالک 110/735 توامًا به صورت 

یکبابخانه را تشکیل داده است.
محله کهندژ خوزان خمینی شهر 115 اصلی و فرعی زیر:

998- آقای محمد پرنده خوزانی فرزند حسن ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
بانضمام دو باب مغازه متصله به مساحت 437/70 مترمربع بروی عرصه پالک 
23/1 فرعی که به شماره 998 فرعی استاندارد سازی شده از 115 اصلی واقع در 

بخش 14 ثبت اصفهان
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی های 

زیر: 

1449- آقای امیرحسین نصیری فرزند نصیر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع و 
آقای نصیر نصیری فرزند حسن نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر غیر محصور به مساحت 2881 مترمربع
1450- آقای امیرحسین نصیری فرزند نصیر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع و 
آقای نصیر نصیری فرزند حسن نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ مشجر غیر محصور به مساحت 215/50 مترمربع
اراضی صحرای دهشنده ورنوسفادران خمینی شهر 120 اصلی و فرعی های زیر: 
2123-آقای رمضانعلی مجیری فرزند حسن ششدانگ قسمتی از کوچه متروکه 
به مساحت 24/50 مترمربع )بیست و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع( که با پالک 

های 120/1831 و 120/473 تشکیل یکباب خانه داده است.
2127- آقای جواد وطن خوزانی فرزند احمد ششدانگ قسمتی از جوی متروکه 

به مساحت 12 مترمربع
اراضی صحرای واره کمر ورنوسفادران خمینی شهر 122 اصلی و فرعی های زیر: 
93- خانم نسیبه ملک زاده ورنوســفادرانی فرزند جمشید ششدانگ یکدرب باغ 

نهال کاری شده دارای اعیانی به مساحت 617/20 مترمربع
1660-آقای رضا عسگری ورنوسفادرانی فرزند شــکراله ششدانگ قسمتی از 
یکدرب باغ به مساحت 514/13 مترمربع که با ششدانگ پالک 122/1495 توامًا 

به صورت یکدرب باغ می باشد.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 173 اصلی و فرعی های زیر: 

762- خانم بتول دیباجی فرزند سیدمحمدتقی ششدانگ یکدرب باغ و ساختمان 
به مساحت 5259/44 مترمربع مجزی شــده قسمتی از پالک 173/94 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق رای شــماره 139660302006009472-
1396/07/29 قانون تعیین تکلیف و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
در ســهم نامبرده قرار گرفته اســت که طبق گواهی بایگانــی آگهی نوبتی آن 
منتشر نگردیده و از قلم افتاده اســت که پس از گزارش و دستور وارده به شماره 
970720671780918-1397/07/21 ریاســت ثبت متبوعه تجدید آگهی در 

ردیف آگهی های نوبتی قرار میگیرد.
776-خانم زهرا نقدی ورنوسفادرانی فرزند عباس نسبت به دو دانگ مشاع و آقای 
مجید آقامحمدی فرزند قدمعلی نســبت به یکدانگ مشاع و آقای عباس نقدی 
ورنوسفادارنی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از کوچه 
متروکه که با ششدانگ پالک 173/148 تشکیل یکباب منزل مسکونی داده است 

به مساحت 31/67 مترمربع.
ب- امالکی که طبق رای هیات نظارت ثبت باید آگهی آنها تجدید و فقط یکنوبت 
 منتشــر می گردد و مدت اعتراض نســبت به آنها از تاریخ انتشار فقط سی روز 

می باشد.
اراضی صحرای پاگودالی ورنوسفادران خمینی شهر 116 اصلی و فرعی زیر: 

1548- آقای محمدرضا حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند جعفر نسبت به سه 
دانگ مشاع و آقای ابراهیم حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 202/60 مترمربع 
مجزی شــده از 116/119 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به ترتیب رای های 
139660302006014832-1396/11/30 و 139660302006014833-
1396/11/30 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
سهم نامبردگان قرار گرفته است توضیحًا اینکه در آگهی های نوبتی قبلی نام پدر 
احدی از متقاضیان ثبت اولیه اشتباهًا منتشــر گردیده است که پس از گزارش و 
دستور وارده به شماره 970705881696023-1397/7/7 ریاست ثبت متبوعه 

در ردیف آگهی های نوبتی قرار میگیرد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1397/08/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 

انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامهـ  چاپ اصفهان درج و 

منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/1

م الف: 273918 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

8/2  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی که در ســه ماهه دوم ســال1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
 ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید تجدید شــده و یا 
شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش های حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب 

در ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف ( شــماره پالک و مشــخصات مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها در سه 
ماهه مربوطه قبــل تنظیم وجهت انتشــار آگهی در ردیف منظــور گردیده اند 
 وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشــتباها در موعد مقرر آگهی 

نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران و بیدگل 

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع درمزرعه ایوب آباد بیدگل 
755 فرعی: شــرکت فرش و گلیم ســلطان جهان آران وبیدگل با شناسه ملی 
14007724850 ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری کشاورزی به 

مساحت 575/09مترمربع
756 فرعی: آقای مهدی مینائی فرزند علی شماره شناسنامه 200و آقای بهزاد 
مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 6543 )بالمناصفه(، ششدانگ یکدرب 

باغ محصور و مشجر با کاربری کشاورزی به مساحت15894/50 مترمربع.
757 فرعی: آقای بهروز مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 373 نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم مه دخت مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
300نسبت به1/5دانگ و خانم فریبا مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
657نسبت به 1/5دانگ مشاع ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر با کاربری 

کشاورزی )باغ( بمساحت 15472/20مترمربع 
758 فرعی: آقای مهدی مینائی فرزند علی شماره شناسنامه 200 و آقای بهزاد 
مینائی بیدگلی فرزند علی شماره شناســنامه 6543)بالمناصفه ( ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 2353/50متر مربع 
759 فرعی: آقای رسول پور غالم جعفرآبادی فرزند امراله شماره شناسنامه 130 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 4012/52 
760 فرعی:آقای علیرضا حســین زاده بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 
183ششدانگ قطعه زمین )عرصه محل یکدرب باغ محصور( بمساحت 582/70 

مترمربع
761 فرعی: آقای لطف اله حســین زاده بیدگلی فرزند حسین شماره شماسنامه 
202 ششدانگ قطعه زمین )عرصه محل یکباب دامداری و باغ مشجر متصل به 

ان با کاربری کشاورزی ( بمساحت 1020 مترمربع 
امالک وابنیه بخش سه آران و بیدگل

 شماره فرعی از پالک 259 اصلی واقع در اماکن بیدگل 
6  فرعی: خانم افسانه عیاری بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 226ششدانگ 

یکباب ساختمان بمساحت 52مترمربع 

شماره فرعی از پالک 805 اصلی واقع در اماکن بیدگل 
پالک 805 اصلی :اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران و بیدگل - تصدی 
بر وقف ششدانگ )عرصه و اعیان (یکباب مسجد مشهور به جعفر بمساحت 585 

متر مربع 
پالکهای 1و2و4و6و7و9و10و13و14و15و16 فرعــی از پالک 2170 اصلی 

واقع در اماکن بیدگل :
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل تصدی بر وقف به تولیت هیات 
امنای محلی ششدانگ یکباب حسینیه مشهور به حجتیه بمساحت 324/50 متر 

مربع به انضمام 257سهم مشاع از 365سهم ششدانگ مشاعت خانه 
شماره فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

1942 فرعی: موقوفه حسین گوهری و فاطمه پیردهقان یکباب مسجد فاطمیه 
در مســلم آباد آران به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل بالمناصفه 

ششدانگ یکباب مسجد بمساحت 275مترمربع 
شماره فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل 

570 فرعی: آقای محمدرضا مبینی بیدگلی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 238 
و خانم زهرا عباسیان بیدگلی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 155بالمناصفه 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/50مترمربع 
571 فرعی: آقای عباس چتری بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 314و 
خانم فاطمه حاجی زاده بیدگلی فرزند رضا شــماره شناسنامه 9258بالمناصفه 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/50مترمربع 
امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل

شــماره فرعی از پالک 14 اصلی واقع در اراضی جنوب دشت طاهری علی آباد 
مرکزی

1593 فرعی: آقای ابوالقاسم غالمی علی آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 
یک و آقای سید حسین علوی علی آبادی فرزند ســیدعباس شماره شناسنامه 
10بالمناصفه ششــدانگ یکبــاب دامــداری و زمین متصل به ان بمســاحت 

1869/5مترمربع 
1595 فرعی: آقای علی مندی علی آبادی فرزند عبدالرســول شماره شناسنامه 
9 ششــدانگ قطعه زمین مزروعــی با کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت 

1521مترمربع 
شماره فرعی از پالک 40 اصلی واقع در کوی در بریگ شهر نوش آباد 

1295 فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران وبیدگل ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب حمام بمساحت 365متر مربع 

ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن بواسطه اشتباه موثری 
که در انتشار آنها رخ داده وبموجب آرائ هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به 
اختیارات تفویضی هیدت نظارت موضوع بندهــای 385 و386 و387 مجموع 

بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند .
 بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج قسمت

) الف( این آگهی واخواهی داشته باشــد ظرف مدت 90 روز ونسبت به بند )ب( 
ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودر 
صورتی که قبال دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر 
جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات و یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شود بال اثر بوده ومطابق قسمت اخیر ماده 16 
و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار بشرح ذیل در روزنامه اصفهان 

امروزدرج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/01 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/01 

 م الف: 271730 عبــاس عباس زادگان رئیس ثبت اســناد و امالک آران 
وبیدگل

ابالغ راي
8 شــماره دادنامــه: 9709970354100753 شــماره پرونــده:  /20
9609980359901463 شماره بایگاني شعبه: 970159 شکات: 1- خانم سهیال 
مظاهري فرزند اصغر با وکالت آقاي مسعود دادخواه فرزند محمد علي به نشاني 
استان اصفهان شهر اصفهان خ چهارباغ باال مقابل اداره برق نبش بن پاسارگاد 
ســاختمان ترنج طبقه 2 واحد 4، 2- آقاي شــهریار مظاهري به نشاني استان 
اصفهان شهر اصفهان مرداویج خیابان فرایبورگ کوچه 11 پالک 39، متهم: آقاي 
حبیب فیضي به نشاني مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه 
با بررسي اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي حبیب فیضي )متواري( 
دائر بر خیانت در امانت نســبت به یک فقره چک به شماره 1004/134224 به 
مبلغ 240 میلیون ریال به تاریخ 96/2/7 موضوع شکایت آقاي شهریار مظاهري 
و سهیال مظاهري با وکالت آقاي مسعود دادخواه نظر به اینکه وکیل شاکي بیان 
مي دارد موکلش بنام آقاي شهریار مظاهري به لحاظ نیاز مالي اقدام به دادن یک 
فقره چک فوق از حســاب مادرش به آقاي حبیب فیضي مي نماید و مقرر بوده 
اســت نامبرده مبلغ 24 میلیون تومان به وي زودتر از تاریخ چک پرداخت نماید 
لکن آقاي فیضي بعد از دریافت چک از پرداخــت مبلغ 24 میلیون تومان امتناع 
نموده و چک را مســترد نکرده و آنرا خرج نموده است دادگاه نظر به اینکه متهم 
پس از دریافت چک مالک آن بــوده و هیچکدام از مصادیق مندرج در ماده 674 
قانون مجازات 1375 تحقق نیافته و عدم پرداخت مبلغ 24 میلیون تومان از سوي 
وي امري علیحده بوده و ارتباطي با رکن مادي بزه خیانت در امانت ندارد چرا که 
مقرر نبوده چک مسترد شود و یا به مصرف معیني برسد لذا بزهکاري متهم براي 
دادگاه محرز نیست و مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به 
لحاظ عدم تحقق ارکان بزه موصوف راي بر برائت وي صادر و اعالم مي نماید. 
 راي صادره ظرف بیســت روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر است.  
م الف:263342 شعبه 115 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان) 115 جزایي 

سابق( )333 کلمه، 3 کادر( 
مزایده اموال غیرمنقول

8/3  اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 970216 ج/ 5 له آقای شهرام ارشدی و علیه  
آقای بهنام ارشــدی مبنی بر مطالبه مبلغ 833/893/461 ریال بابت محکوم و 
هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/8/28 ساعت 10/30 صبح 

در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
7/147 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 65 اصلی از 
1732 اصلی بخش 5  اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی بهنام ارشدی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه )خالی 
از سکنه( می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی آپارتمان 
مسکونی به شــماره ملک 1732/165 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در معیت 
خواهان محتــرم، از محل مورد نظر واقع در اصفهــان- خیابان حکیم نظامی- 
خیابان حســین آباد- کوچه اســفندیار مرادی)40(- بن بست اشکان- پالک 
38- طبقه چهارم بازدید و معاینه الزم بعمل آمد که نتیجه کارشناسی به شرح زیر 
تقدیم می گردد. الف: مشخصات سند مالکیت: ملک مذکور دارای 2 برگ سند 
تک برگی با شــماره های چاپی 497295 د 94 و 497296 د 94 و شماره ملک 
165 فرعی از 1732 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان هر دو به میزان ســه دانگ به 
 ترتیب بنام های آقای بهنام ارشدی فرزند بهرام و خانم رویا راست قلم فرزند اصغر 
می باشد. ب: مشــخصات لک:  ملک مذکور یکباب آپارتمان مسکونی 3 خوابه 
به مســاحت 174/1 متر مربع در طبقه چهارم می باشــد. اســکلت ساختمان 
بتنی و ســقف آن تیرچه بلوک، دیوارها دارای پوشــش کاغذ دیواری، ســنگ 
و کناف، کف واحــد لمینت )کفپوش(، ســقف کناف و رنگ آمیــزی، دربهای 
داخلی چوبی، آشپزخانه کاشی و ســرامیک با کابینت های گالس و ام دی اف، 
سرویس بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور 
و سیستم ســرمایش  ایر واشر، دارای آسانســور و آیفون تصویری،کف حیاط و 
پارکینگ موزاییک، نمای حیاط آجرنما و ســنگ و نمای بیرونی آجرنما و سنگ 
و چوب، دارای انباری به مســاحت تقریبی 3 متر مربع و پارکینگ مســقف می 
باشــد. لذا با توجه به مشــروح فوق، کیفیت مصالح و قدمت و محل بنا و کلیه 
عوامل موثر در ارزیابی ،شــش دانگ ملک مذکور هشــت میلیارد و چهارصد 
میلیــون ریــال )8/400/000/000( ریال معادل هشــتصد و چهــل میلیون 

تومان ارزیابی و اعالم می گردد که در این صورت قدرالســهم هر یک از شرکا 
مبلغ چهارمیلیارد و دویســت میلیون ریــال ) 4/200/000/000 ریال( معادل 
چهارصد و بیســت میلیون تومان می باشــد. در نتیجه 7/147 حبه مشاع آن به 
مبلــغ 833/893/461 ریال ارزیابی کــه مقدار 541/1000 حبه مشــاع آن به 
مبلغ 63/137/783  ریــال بابت حق اجرای دولتی و مقدار 6/606 حبه مشــاع 
 آن به مبلغ 770/755/678 ریال بابت مطالبات محکــوم له ارزیابی می گردد. 
م الف: 255167 اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجم اصفهان )564 کلمه، 

6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/4 شــماره صادره:1397/04/527505-1397/7/26 چون تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ دایر و بایر تقریبًا بست رجلی و بایره طرف جنوب و غرب آن  پالک 
شماره 53 فرعی از 41 اصلی واقع در ورگوران جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اقدس ابراهیمی طاری فرزند هاجی و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/09/05  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:273018 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/6  خواهان آقای حسین واعظ دادخواستی به خواســته تقاضای صدور حکم 
محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به میزان یکصد میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای کامل حکم 
بدوا صدور قرار تامین خواســته به طرفیت خوانده آقای علی حیدری به شورای 
حل اختالف شعبه دوم شهرســتان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 674/97 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 97/9/12 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی 
معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و به 
خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 

مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:273930 شعبه دوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/7  آقای هوشنگ برونی محمود صالحی داراي شناسنامه شماره 654 به شرح 
دادخواست به کالسه 405/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حیدرقلی برونی محمود صالحی به شناسنامه 
3 در تاریخ 97/6/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- رحیم برونی، ش.ش 1، 2- فرود برونی محمود صالحی، 
ش.ش 46، 3- هوشــنگ برونی محمود صالحی، ش.ش 654 )پسران متوفی( 
4- فریبا برونی محمود صالحی، ش.ش 521، 5- خانم تاج برونی، ش.ش 454، 
6- فریده برونی محمود صالحی، ش.ش 605 ، 7- زیبا برونی محمودصالحی، 
 ش.ش 520، 8- زرین برونی محمــود صالحــی، ش.ش 1 )دختران متوفی(

 9- بی بی نســاء برونی فرزند فاضــل، ش.ش 416 )همســر متوفی(  اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 273983  شعبه دوم حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

چادگان )180 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   1397009001093586 نامــه:  شــماره    8 /5
9609983753700717 شــماره بایگانی پرونده: 970345 نظــر به اینکه در 
پرونده به شماره 970345 این شعبه آقای مهدی مومنی فرزند قربانعلی حسب 
شــکایت شــرکت راه آهن  اصفهان به اتهام مشارکت در ســرقت اموال قرار 
مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به وی و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد در جلسه رسیدگی مورخ 1397/09/10 ساعت 8/30 
روز شنبه در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور وفق مقررات رسیدگی 
غیابی بعمل خواهد آمد. م الف:273199 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

نطنز ) جزایی سابق( )107 کلمه، 1 کادر(
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سلیقه ای که نونوار می شود

پیشنهاد سردبیر:

سلیقه ای که نونوار می شود
  مدیرکل ثبت احوال استان در گفت و گو با »زاینده رود« از چالش های نام گذاری در فرهنگ عمومی جامعه می گوید؛ 

»داریوش« طلبه جوانی اســت که برای تغییر نامش به ثبت 
احوال مراجعه کرده است. او می گوید اسمش با عنوان و کارش 
سنخیت ندارد و همین مسئله مشکالت زیادی را در حوزه و یا 
در مواردی که به عنوان مبلغ به روستاهای دورافتاده می رود، 

ایجاد می کند. داریوش می خواهد نامش را به »محمد« تغییر 
دهد؛ اسمی که بیشتر از نام فعلی اش دوست دارد. »اسم« در 
زمانه ای که هویت برای افراد شکل پررنگ تری یافته است، 
بســیار اهمیت دارد .از روزگاری که هر فرد را به نام پدر و یا 
فامیل می شناختند بسیار گذشته و حاال افراد و خانواده ها به 
دنبال اسمی هستند که فرزندان شان در آینده با آن در جامعه 

مطرح تر و دارای پرستیژ بیشــتر باشند. طی سه دهه پس از 
انقالب تغییر و تحوالت زیادی در سلیقه نام گذاری خانواده  
ها ایجاد شده، از دهه 60 که اغلب مردم از نام های به اصطالح 
طاغوتی روی گردان و اقبال به نام های مذهبی بیشتر بود؛ اما 
پس از آن کم کم با گسترش استفاد از اینترنت و فضای مجازی 

به نوعی تغییر فرهنگ در نام گذاری به وجود آمده است.

مرضیه محب رسول

محدودیــت در نام گــذاری از ادعا تا
 واقعیت

تغییر فرهنگ نام گذاری در میان جامعه به خوبی 
مشهود است، اســامی عجیب و غریبی که هر از 
گاهی به گوش می رســد و کودکانی که تا چند 
سال اول زندگی حتی نمی توانند نام شان را تلفظ 
کنند. اگر در دهه 70 »محمد« ها و »کورش« ها 
زیاد بودند و در دهه 80 »پارســا«ها و »ایلیا« ها، 
در این سال ها نوبت به پادرا و هیراد و روشان و ... 
رسیده است. ظهور این جریان در سال های اخیر 
موجب شده که مردم در نام گذاری به دنبال واژه 
های جدید باشند، واژه هایی که قبال خیلی مورد 
اســتفاده قرار نمی گرفته و به دالیلی بخشی از 
والدین عالقه دارند که از این اسامی برای فرزندان 
شان اســتفاده کنند.حتی این جریان سازی در 
میان سلبریتی ها و افراد مشهور هم دیده می شود 
،کسانی که برای فرزندان شان اسامی بسیار عجیب 
و غریبی مانند »برکه« و »لیا« انتخاب می کنند. 
با این وجود بر اســاس اعالم سازمان ثبت احوال 
همچنان نام های مذهبی مانند علی و فاطمه در 
صدر پر طرفدارترین اســامی به چشم می خورد. 
در این میان برخی اما از محدودیت ها و چارچوب 
هایی که از سوی ســازمان ثبت احوال به عنوان 
متولی صدور شناسنامه برای برخی از اسامی ایجاد 
می شود، ناراضی هستند. اسامی که معموال ابداعی 
و یا بسیار کم استعمال و ناشــنیده است. حسن 
غفرانی کجانی ،رییس سازمان ثبت احوال اصفهان 
اما این محدودیت درنام گذاری را رد می کند. به 
گفته وی، در سازمان ثبت احوال یک فرهنگ نام 
وجود دارد که توسط خود ســازمان گرد آوری و 
منتشر شده و شامل چندین هزار اسم اعم از ایرانی، 
مذهبی و اسالمی است. حتی از فرهنگ های دیگر 
هم تعدادی اســم در این فرهنگ نام وجود دارد، 
این اسامی از لحاظ نام، معنا و مفهوم مورد تایید 
بزرگان علم و فرهنگ اســت و  این نام نامه صرفا 
جهت مشــاوره افراد تدوین شــده است. غفرانی 
می گوید: اگر چنانچه والدین خواستار نام گذاری 
فرزندان شان با اسامی غیر از مواردی که در این نام 
نامه وجود دارد، باشند باید برای بررسی و تایید و 
اینکه جزو اسامی ممنوعه نباشد به کمیته ارسال 
شود، اگر این کمیته با بررسی های همه جانبه این 
اســم را تایید کرد والدین می توانند این نام را در 

شناسنامه فرزندان شان ثبت کنند. 

نام هایی که در یک شهرممنوع است و در شهر دیگر مرسوم
»علیرضا« از کسانی است که می گوید چندسال قبل و برای نام گذاری فرزند اولش با مشکالتی روبه رو شده است. او قصد داشته تا 
نام فرزندش را »سورنا« بگذارد؛ اما در ثبت احوال اصفهان به او گفته بودند که نمی تواند چنین نامی را برای فرزندش انتخاب کند 
و شاید در برخی از شهرهای اطراف بتواند این اجازه را داشته باشد. این مشکل برخی دیگر از مراجعان هم هست؛ اگر چه رییس 
سازمان ثبت احوال این گونه اعمال سالیق در نام گذاری در سازمان متبوعش را رد می کند و معتقد است هر نامی که در فرهنگ 
نام چاپ شده و از سوی سازمان ثبت احوال باشد باید از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار بگیرد. به گفته وی، اعمال برخی از 
محدودیت ها در نام گذاری به علت وفور نام های بدون محتوا و زننده در سال های پیش از انقالب بوده است. غفرانی می گوید: تا 
قبل از دهه هفتاد با موجی از افرادی روبه رو بودیم که تقاضای تغییر نام داشتند چرا که نام شان مشکالت زیادی برای حضور آنها 
در عرصه های اجتماعی و کاری به وجود می آورد .حتی بسشیاری از نام های عجیب و بی محتوا در سال های قبل از انقالب به دلیل 
درگیری و اختالف پدر و مادر و خانواده ها و یا به علت لجبازی برای کودک گذاشته می شد که وضع قانون نام گذاری عمال جلوی 
این رویه را گرفت. غفرانی می افزاید: تجربه آزادی در نام گذاری در دهه های گذشته چندان خوب نبود افرادی که نام مشاغل و 

یا صفت های غیر متعارف و نامناسب برای فرزندان شان انتخاب کرده بودند، کم نبودند.

قانون در مورد نام گذاری چه می گوید؟
بر اســاس اعالم ســازمان ثبت احوال اصفهان، اســم های پرطرفدار در سال 
گذشته در این استان در دختران شــامل فاطمه، زهرا، حلما، آوا، نازنین زهرا، 
باران، زینب، مرســانا، فاطمه زهرا و ریحانه بوده و اسامی پر طرفدار پسرانه نیز 
شامل امیر علی، علی، امیر حسین، حسین، محمد حسین، ماهان، محمد ،امیر 
عباس، محمد طاها و کیان می شود. این اسامی در حالی هر سال تقریبا با یک 
ترکیب ثابت به عنوان پر کاربرد ترین اسامی از سوی سازمان ثبت احوال معرفی 
می شوند که بر اســاس قانون والدین موظف به رعایت اصولی برای نام گذاری 
فرزندان شان هستند.  بر اســاس قانون ثبت احوال که در سال 1363 اصالح و 
ابالغ شده، انتخاب نام بااعالم کننده اســت که می تواند شامل یک نام ساده یا 
مرکب باشد و والدین حق ندارند اسامی که موجب هتک حرمت و حیثیت می 
شــود را انتخاب کنند، همچنین نام نباید عنوان و جزو القاب باشد. تشخیص 
 مناسب یا نامناسب بودن با جنس و تشخیص آن با شــورای عالی ثبت احوال

 است. 

اســم و چالــش هــای موقعیت
 اجتماعی

نام مادر بزرگش »طاقچه« بود اگر چه همه او 
را بی بی صدا می کردند؛ اما پیرزن همیشه از 
نامش خجالت می کشید. وقتی مرد وصیت 
کرد روی ســنگ قبرش نامش را ننویسند، 
حاال او خــودش هم برای تغییــر نامش به 
ثبت احوال آمده اســت. دلش نمی خواهد 
مانند مادربزرگش همیشــه نامش را پنهان 
کند . »صغری« اگر چه اســمش را دوست 
دارد؛ اما به دلیل تمســخر همکالسی ها و 
دوســتانش می خواهد نامش را به »مریم« 
تغییر دهد. »رقیه« دانشــجوی ســال آخر 
پزشــکی اســت؛ اما می گوید نمی خواهد 
دانشــنامه دکترایش به این نام صادر شود، 
دوســتانش معموال او  را به خاطــر این نام 
مســخره می کنند به همین علت دلش می 
خواهد یک اسم به روز تر داشــته باشد. بر 
اساس اعالم ســازمان ثبت احوال، در سال 
گذشــته 6243 نفر متقاضی تغییر نام بوده 
اند. حسن غفرانی، رییس سازمان ثبت احوال 
استان می گوید شرط تقاضا برای تغییر نام 
داشتن 15 سال ســن تمام است. این افراد 
باید ثابت کنند که اسم شان مناسب با شأن 
و موقعیت اجتماعی شــان نیست و یا برای 
آنها ضرر و زیانی به همراه دارد. تقاضا برای 
الحاق و یا حذف بخشی از اسم از اول و یا آخر 
آن، تغییر نام های مرکــب، تغییر نام هایی 
که هنگام نوشــتن و تلفظ دارای پیچیدگی 
باشند و نیز نام هایی که با شئونات اسالمی و 
مذهبی صاحبش تناسب نداشته باشد قابل 
اجراســت.همچنین اگر در میان بستگان و 
همکاران  نام های تکراری وجود داشته باشد 
افراد می توانند برای تغییر نام تقاضا کنند. 
عالوه بر این  نام هایی که گویش های محلی 
ایرانی  نامناســب دارند و یا به نوعی توهین 
آمیز هستند، با تقاضای فرد تغییر می کنند. 
رییس سازمان ثبت احوال افزود: کسانی که 
تغییر نام شان در کمیته مورد موافقت قرار 
نگیرد، می توانند بامراجعه به دادگاه ادله و 
 درخواســت خود را ارائه و حکم تغییر نام را 

بگیرند.

حصر وراثت
8/8  آقای عباس داودی زر دارای شناسنامه شــماره 726 به شرح دادخواست به کالسه  
334/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی داودی به شناسنامه 556 در تاریخ 1380/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه فرزند پسر: 1- محمد قلی داودی 
نیا، ش.ش 210، 2- عباس داودی زر، ش.ش 726، 3- حسین داودی، ش.ش 66 و دو 
فرزند دختر به نام های: 1- قدم داودی نیا، ش.ش 211، 2- شاه سلطان داودی چهاربری، 
ش.ش 857 و یک همسر دائمی به نام نیلوفر داودی، ش.ش 65 و غیر از نامبردگان فوق 
وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 273388 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)168 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/9  شماره نامه: 1397009001099287 شماره پرونده: 9409983630100669 شماره 
بایگانی پرونده: 970074 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در نظر دارد در 
جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت 
محکوم علیه آقای امیر ا... دادی فرزند درویشعلی یک سوم از دو نهم از یک و نه چهل و 
هشتم حبه مشاع از 72 حبه امالک قریه ســمندگان پالک ثبتی 62/1 از مالکیت مرحوم 
درویشعلی ا... دادی بر اساس سند شماره 60393 و گواهی حصر وراثت واقع در روستای 
سمندگان با قیمت کل 211/100/000 ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه 
کسانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می شود در تاریخ 1397/8/1 لغایت 
1397/8/26 با همکاری کالنتری 11 چادگان و محکوم له آقای محمد احمدی از امالک 
مذکور بازدید و در جلســه مزایده حضوری که در تاریخ 1397/8/27 ساعت 10 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری تشکیل می شود حاضر  شوند هر کس باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادی را در 
همان تاریخ به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب 
مربوطه پرداخت نماید. م الف: 273964  شــعبه اجرای احکام حقوقی دادگســتری 

شهرستان چادگان )202 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگي ودادخواست ضمائم

8/10 خواهــان : آقــاي عبداله عاشــوري دادخواســتي بــه طرفیت خوانــده آقاي 
 جوادمعصومي ورزنه فرزندامراله  به خواسته استردادثمن معامله ) الزام خواندگان به مبلغ
 000 / 000 / 217 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل ( وتاییدفســخ قرارداد ) فسخ مبایعه 
نامه مورخ 28 / 2 / 97 یک دستگاه پژو  بشماره انتظامي 318 ط 84 ایران 24 مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالســه 9709983648200217 شماره بایگاني 
 970224 شــعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا ثبت و وقت رسیدگي مورخ

 7 / 09 / 1397 ســاعت 00 : 09 تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشــارآگهي مي شــود تاخوانــده ظرف یکماه 
ازتاریخ انتشــارآگهي به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــاني کامل خودنسخه ثاني 
 دادخواســت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد. 
م الف: 273279 وحیدجاهي منشي شعبة 3 دادگاه حقوقي شهرستان شهرضا )151 

کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالكيت

8/11 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت سه دانگ مشــاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره 
: 170 فرعي از 51 - اصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا کــه درصفحه 376 دفتر 
7 - امالک به نام محمدعلي احمدي ثبت وصادروتسلیم گردیده سپس نامبرده بموجب 
ســند شــماره 38479 - 31 / 5 / 34 کلیه مالکیت خودرابه عبدالرحمان آقاسي انتقال 
 نموده اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 970903661761029 -
 25 /6/ 97  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 592000 
-23 / 6 / 97 به گواهي دفترخانه 11 - شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت 
آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواســت صدورالمثناي  سندمالکیت ملک 
فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم 

ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 
م الف: 273286  محمدحسن صمصامي  مسئول دفترامالک شهرضا )194 کلمه،2 

کادر(  
اجرائيه

8/12 پیروآگهــي هــاي منتشــره درجراید بدینوســیله به شــرکت تعاوني ســخت 
مفتول که مجهول المکان مي باشــدابالغ مي شــودطبق اجرائیه مربوطه به شــماره 
9710093647201961 وشــماره دادنامه مربوطه 9609973647201388 درپرونده 
960119 / ح 2 محکوم علیه محکوم است به 1- خواندگان رابه نحوتضامني به پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه برمبناي شاخص ساالنه بانک مرکزي جمهوري اسالمي که ازتاریخ 
تقدیم دادخواست ) 16 / 10 / 83 ( درپرونده کالسه 85 / 169 شعبه دوم دادگاه عمومي 
حقوقي شــهرضاتازمان اجراي حکم فــوق الذکردرمرحله اجرایي محاســبه ووصول 
خواهدشددرحق خواهان 2- پرداخت حق االجرا بدیهي است باتوجه به غیابي بودن حکم، 
اجراي حکم غیابي منوط به معرفي ضامن معتبریااخذتامین متناسب ازمحکوم له ، یاابالغ 
واقعي اجرائیه به محکوم علیه مي باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجراي ماده 73 
آ.د.م وماده 9 قانون اجراي احکام مدني دریکي ازجرایدکثیراالنتشاردرج میگرددتاظرف ده 
روزپس ازانتشارآگهي نسبت به اجراي مفاداجرائیه اقدام گردددرغیراینصورت واحداجراي 
احکام طبق مقررات نســبت بــه اجراي مدلــول اجرائیه ووصول هزینــه اجرایي اقدام 
خواهدنمود0 وفق ماده 9 قانون اجراي احکام درمــواردي که ابالغ اوراغ راجع به دعوي 
طبق ماده 73 قانون آیین دادرســي مدني به عمل آمده وتاقبل ازصدوراجرائیه محکوم 
علیه محل اقامت خودرابه دادگاه اعالم نکرده باشــدمفاداجرائیه یــک نوبت به ترتیب 
مقرردرمادتین 118 و 119 این قانون آگهي میگردد وده روز پس ازآن به موقع اجراگذاشته 
مي شــود دراین صورت براي عملیات اجرائي ابالغ یااخطاردیگري به محکوم علیه الزم 
 نیســت مگراین که محکوم علیه محل اقامــت خودراکتبًابه قســمت اجرااعالم نماید. 
م الف: 273263  محمدرضااستادشــریف رئیس شــعبه دوم حقوقي شهرضا )239 

کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

8/13 کالســه پرونده:792/97 ، تاریخ صدور: 97/07/03 مرجع رسیدگی:شعبه یازدهم 
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی رجب پور فرزند محمدرضا به نشانی: 
خمینی شهر خ امام شمالی کوچه نور پ68 ، خوانده: 1-علی پاکروان، نام پدر: منوچهر ، 
نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای مهدی رجب پور فرزند محمدرضا به طرفیت آقــای علی پاکروان فرزند منوچهر به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 726820618 به مبلغ 32/000/000 ریال 
مورخ 96/7/25 عهده بانک صادرات شــعبه اصفهان از جــاری 0102843112004 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ضمایم  و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر 
برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/7/3 
و به استناد مواد 519 و 198 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 249 و310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل وفق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چک لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 273299 یداله 
 زمانی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )342 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

8/14 شــماره: 1489/97 حل11 مرجع رســیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه 

مورخه 1397/09/05 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: محمود نقدی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر خ شــهید بهشتی خ عمران کوچه دانش3 پ108 ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسین وطنخواه ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه چک ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 272321  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)190 کلمه،2 کادر(  
اجرائيه

8/15 شماره اجرائیه: 9710423633100222، شماره پرونده: 9709983633100170 
، شماره بایگانی شعبه: 970177 ، تاریخ تنظیم:1396/07/25 مشخصات محکوم له: نام 
ونام خانوادگی: محمود نقدی فروشانی ، نام پدر: محمدعلی ، نشانی: اصفهانـ  خمینی شهر 
بلوار بهشتی گاز اول دانش3 ؛ مشخصات محکوم علیه: 1-نام و نام خانوادگی:یارمحمد 
کماسی ، نام پدر: علی احمد ، نشانی: اســتان البرز شهرستان کرج شهر کرج گوهردشت 
فاز3 بلوک2 خیابان شانزدهم پالک20 ، 2- نام و نام خانوادگی:امیر سنایی ؛ مشخصات 
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: نام ونام خانوادگی:ریحانه شایقی نائینی ، نام پدر: 
علی محمد ، نشانی: اصفهانـ  خ کاوهـ  خ مخابرات بوستان بهار پ54 ، نوع رابطه: وکیل، 
محکوم به:بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 1397009001089723 
و شــماره دادنامه مربوطه 9709973633100744 محکوم علیهما بصورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید ســند تجارتی تا تاریخ اجرای حکم و محکوم علیه یارمحمد کماسی به 
پرداخت مبلغ 8237000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولت محکوم می 
باشند رعایت تبصره 2 م306 الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوًم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوًم به از آن 
میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود)مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرا حکم ، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 
34 قانون اجرای احکام  مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده امال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوٌم علیه خواهد بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
م الف : 272748 عسگری منشــی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )508 کلمه،5 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

8/16 شماره: 957/97 حل3 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:40 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1397/09/10 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بیژن طاهری ، نام پدر: صفرعلی 
، نشانی: خمینی شهر دوشاخ ک ســنجدی کارگاه طاهری  ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: علیرضا حاجی قاســمی ، نام پدر: رحمت اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 72/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی، دالیل خواهان: 
رونوشت چک رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 

المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف: 273068 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)197 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

8/17 شماره: 1023/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 09:15 صبح روز شنبه مورخه 
1397/10/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: وحید قرغانی ، نام پدر: عزت اله 
، نشانی: ملک شهر خ امین چهاراه نیلوفر کوچه عالمه مجلسی پ3 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محمد قاسمی موگویی ، خواسته و بهای آن: مطالبه تقاضای صدور 
حکم به الزام خواندگان به ایفا تهعد انتقال سند نیســان مدل 85 شماره موتور 343884 
شاسی 034614 شــماره پالک 13- 952 ه 64 مقدم به 21/000/000 ریال هزینه نشر 
آگهی، دالیل خواهان: استعالم از راهور، معرفی شهود، استشهادیه محلی، کپی کارت بیمه 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 263538 رئیس شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)221 کلمه،2 کادر(  
ابالغ

8/18 شماره پرونده: 2111/97 حل2 نام و نام خانوادگی: سعید قیصری ، نشانی: مجهول 
المکان ، محل حضور: شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر واقع در خ پاسداران ، 
علت حضور: با عنایت به اینکه نظریه کارشــناس پرونده واصل گردیده ظرف یک هفته 
جهت مالحظه نظریه به دفتر شــورا مراجعه و به صورت مکتوب نظر خود را نفیًا یا اثباتًا 
اعالم نمائید. م الف: 273105 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)74 

کلمه،1 کادر(  
ابالغ رای

8/19 کالســه پرونده:792/97 ، تاریخ صدور: 97/07/03 مرجع رسیدگی:شعبه یازدهم 
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی رجب پور فرزند محمدرضا به نشانی: 
خمینی شهر خ امام شمالی کوچه نور پ68 ، خوانده: 1-علی پاکروان، نام پدر: منوچهر ، 
نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای مهدی رجب پور فرزند محمدرضا به طرفیت آقــای علی پاکروان فرزند منوچهر به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 726820618 به مبلغ 32/000/000 ریال 
مورخ 96/7/25 عهده بانک صادرات شــعبه اصفهان از جــاری 0102843112004 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ضمایم  و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر 
برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/7/3 
و به استناد مواد 519 و 198 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 249 و310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل وفق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چک لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد.م الف: 273299  یداله 
 زمانی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )342 کلمه،

3 کادر(  
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در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آســیا، دور 
برگشت مرحله نیمه نهایی، عصر امروز تیم فوتبال 
پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی مقابل تیم السد 

قطر صف آرایی می کند. 
سرخ پوشان تهرانی در شــرایطی امروز  از ساعت 
18:30 رو در روی تیم السد قطر قرار می گیرد که 
این تیم در تاریخ حضور خــود در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا و رقابت های جام باشگاه های آسیا 
تاکنون نتوانسته راهی مرحله نهایی شود و پیروزی 
یا تساوی در این دیدار این تیم را برای اولین بار به 

بازی فینال این مسابقات می رساند.
شاگردان برانکو در دیدار رفت این مرحله از رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا موفق شــدند  در قطر با 
یک گل، تیم الســد را از میان بردارنــد و با خیال 
آسوده تری آماده دیدار برگشت این بازی ها شوند. 
تیم پرســپولیس که در آن دیدار بــه رغم وجود 
مشکالت متعددی که ســر راه این تیم قرار داشت 
توانســت با گل علی علیپور، پیروز این میدان لقب 
بگیرد، در ورزشــگاه آزادی و در مقابل چشــمان 
هزاران هواداران این تیم با تمــام امید پا به میدان  

می گذارد تا بتواند فاتح این دیدار نیز باشد.
پرســپولیس برخالف بازی رفت که با محرومیت 
تعدادی از ســتاره هایش روبه رو بود در این بازی 
بازیکن محرومی ندارد و محمــد انصاری و کمال 
کامیابی نیا کــه در آن دیدار بــه دلیل محرومیت 
فرصت همراهی سرخ پوشــان در قطر را نداشتند 
در بازی برگشــت می توانند به کمک پرسپولیس 
بیایند و همچنین محســن ربیع خواه که مدت ها 
در بند مصدومیت به سر می برد می تواند در صورت 

صالحدید برانکو برای پرســپولیس به میدان برود. 
تنها مشکل سرخ پوشــان در این دیدار مصدومیت 
امید عالیشاه است که به گفته سرمربی پرسپولیس 
نمی تواند این تیم را در بازی برگشت همراهی کند.

اما در مقابل تیم السد قطر که توانسته بود با شکست 
دیگر تیم ایرانــی راهی مرحله نیمه نهایی شــود 
نتوانســت در بازی رفت از فرصت میزبانی استفاده 
کنــد و برای صعود بــه دیدار فینال چــاره ای جز 
شکست تیم پرســپولیس آن هم با تفاضل دوگل 
ندارد از این رو اوســوالدو فریرا ، سرمربی این تیم 
چشم امید به گام های ســتاره هایی مانند ژابی و 
گابی دوخته تا بتواند بر جو آزادی غلبه کرده و پیروز 

این میدان نام بگیرند.
البته الســد قطر  در حالی در دیدار برگشت مقابل 
پرســپولیس قرار  می گیرد که دروازه بان اول این 
تیم محروم اســت.با توجه به غیبت دروازه بان اول 
و ملی پوش باشگاه الســد که در بازی رفت به دلیل 
دریافت کارت زرد دوم شــانس حضور در مسابقه 
برگشــت نیمه نهایی را از دست داد، مشعل برشم، 
دروازه بان جوان الســد شــانس اول حضور درون 
دروازه این تیم به شمار می رود.برشم، همان دروازه 
بان جوانی است که در بازی رفت مرحله قبل مقابل 
اســتقالل درون دروازه الســد قرار گرفت و یکی از 
عجیب ترین گل هــای خورده فصل جــاری لیگ 

قهرمانان آسیا را در کارنامه خودش ثبت کرد. بر این 
اســاس حضور این دروازه بان که اصلی ترین گزینه 
فریرا محسوب می شــود به نوعی می تواند موجب 

امیدواری مهاجمان پرسپولیس باشد.
تاریخچه حضور تیم های قطری در ورزشگاه آزادی 
نشان می دهد که این تیم ها در بیشترین بازی هایی 
که در این ورزشگاه به میدان رفته اند شکست خورده 
و تنها دو بار با پیروزی از زمین خارج شــده اند که 
یکی از این پیروزی ها به نام همین تیم الســدقطر 
رفم خورده است و شاگردان فریرا امیدوارند همانند 
چند هفته گذشته با پیروزی ایران را به سمت قطر 

ترک کنند.

  »آسنسیو« در سبد فروش
 رئال مادرید

رئال مادرید حاضر اســت »مارکو آسنســیو« 
را بفروشــد و لیورپول و 
چلسی این بازیکن 
می خواهنــد. را 

ی  سنســیو آ
22 ســاله در این 
فصــل درخشــش 
خاصی با پیراهن رئال 
نداشته است. بســیاری انتظار داشــتند که او 
جای خالی کریســتیانو رونالــدو را پر کند؛ اما 
این اتفاق نیفتاده اســت. حاال »مارکا« نوشته 
که اگر یک باشگاه حاضر شود 110 میلیون یورو 
مبلغ درخواســتی رئال را بپردازد، او را خواهد 
فروخت. پاری ســن ژرمن هم اوضاع را زیر نظر 
دارد. لیورپول و منچستریونایتد هم مدتی است 
که به دنبال او هستند و شــاید حتی در ژانویه 
فروخته شــود، البته خود آسنسیو گفته است: 
»من هرگز قصد نداشته ام که به باشگاه دیگری 
بروم. این سومین فصل حضورم در این باشگاه 
اســت. به نظرم در این فصل می توانم استمرار 
بیشتری داشته باشــم و می بینم که عملکردم 

بهتر شده است.«

اروپا، فوتبال همه قاره ها را 
تحریم کرد!

جدیــد تریــن ابتــکار اتحادیه فوتبــال اروپا 
ساماندهی و راه اندازی 
تورنمنتــی جدید 
به نــام لیگ ملت 
های اروپاســت.

این تورنمنت که 
اولین دوره آن مدتی 
است آغاز شده، در حد 
فاصل رقابــت های جام جهانی و یــورو برگزار 
خواهد شد و قهرمانان هر سطح آن جواز حضور 
در رقابت های جام ملت های اروپا را کسب می 
کنند.   دلیل برگزاری این مسابقات این است که 
این بازی ها صرفا جانشین بازی های دوستانه 
جســته گریخته ای شده اســت که تیم های 
اروپایی در فیفادی برگزار می کردند.ســاکنان 
قاره سبز با این برنامه ریزی دقیق عمال برای خود 
چشم اندازی طراحی کرده اند که نتیجه ای جز 
پیشرفت برای آنها ندارد و بدون تردید بخشی از 
این چشم انداز با بایکوت آسیایی ها،آفریقایی ها 

و اهالی قاره آمریکا محقق خواهد شد. 

 »رودی فولر« سرمربی
 بایر لورکوزن می شود؟

 لورکوزن که یکی از تیم های باســابقه و مورد 
توجه فوتبال آلمان است 
این روزها در انتهای 
جــدول رده بندی 
به ســر بــرده و 
مربــی اش هایکو 
هرلیش با فشارهای 
ی  ه ا کننــد د خر
دســت و پنجه نرم می کند. با 
اینکه رســانه های آلمانی و هواداران لورکوزن 
گمانه زنی های زیادی درباره  جایگزین شــدن 
رودی فولر، اســطوره  بزرگ باشگاه با هرلیش 
داشته اند ولی روزنامه بیلد می گوید رودی فولر 
بارها نشــان داده که مردی نیست که بخواهد 
از وضعیت بغرنج یک ســرمربی تحت فشــار 
 برای پیشــبرد اهداف شــخصی اش استفاده

 کند.

با »سپاهان« در زمین بجنگید نه در رسانه!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پژمان منتظری، مدافع ملی پوش استقالل تهران که هنوز هم مورد 
توجه کارلوس کی روش است و به تیم ملی دعوت می شود، آمار 
خوبی را از حیث حضور در تمامی دقایق بازی های لیگ برتر این 
فصل استقالل به جای گذاشــته است.مدافع ملی پوش استقالل 
در حال حاضر تنها بازیکن استقالل است که در هر ۹ بازی به طور 

کامل و ۹0 دقیقه ای برای این تیم به میدان رفته است.

آمار فوق العاده مدافع مورد عالقه کی روش در استقالل

33 AFC علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس در مصاحبه با سایت
گفت: بعد از جام جهانی ما ۴ یا ۵ بازیکن خوب خود را از دست دادیم 
و به خاطر محرومیت از نقل و انتقاالت نتوانستیم بازیکن جدیدی را 
به خدمت بگیریم. من در دو فصل گذشته به همراه پرسپولیس دو بار 
قهرمان لیگ برتر ایران شدم و خودم را مدیون پرسپولیس می دانستم 

و به همین خاطر نمی خواستم باشگاه را در شرایط سخت ترک کنم.

خودم را مدیون پرسپولیس می دانم

01

گرشاسبی و افتخاری در دادسرا
حمیدرضــا گرشاســبی، مدیرعامــل کنونی 
پرســپولیس و ســیدرضا افتخاری، مدیرعامل 
پیشین باشگاه اســتقالل تهران برای پاره ای از 
توضیحات در دادســرای فرهنگ و رسانه حضور 
یافتند.گرشاســبی و افتخاری به همراه برخی از 
مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با حضور 
در دادســرا در موضوع بلیت فروشی  بازی های 
استقالل و پرســپولیس توضیحاتی را به دادسرا 
ارائه کردند.پرونده بلیت فروشی رقابت های لیگ 
برتر و انحصار یک شرکت خاص در این موضوع 
از ماه های گذشته با ورود نهادهای ناظر پیگیری 
شده بود که در نهایت با ایراداتی که به این قرارداد 
یکطرفه وارد شده بود، مقرر شد که ساختار بلیت 
فروشی رقابت های لیگ و بازی های استقالل و 
پرسپولیس تغییر کند، در همین راستا مدیران 
دو باشگاه پرطرفدار اســتقالل و پرسپولیس که 
بخش بزرگی از این بلیت فروشی مربوط به آنها 
 بوده، برای توضیح به دادســرا فراخوانده شــده

 بودند.

در حاشیه

 وزنه بردار فوق سنگین ایران 
به المپیک می رسد؟

مربی وزنه بــرداری اردبیل گفــت: انگیزه های 
ســعید علی حســینی نســبت بــه قبــل کم 
نشــده و بعد از بهبــود زانویش خــود را برای 
 شــرکت در جهانی و المپیک پیــش رو آماده 

می کند.
»عزیز علی حسینی« درخصوص وضعیت سعید 
علی حســینی بعد از جدایی از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری اظهار داشــت: علی حسینی بعد از 
بازی های آســیایی 2018 به دلیــل دردی که 
در زانویش احســاس می کرد، اردو را ترک کرد. 
زانوی او احتیاج به جراحی ندارد؛ اما با این درد 
نمی توانست در مسابقات جهانی ترکمنستان وزنه 
بزند.وی ادامه داد: ســعید این روزها تمریناتش 
را در اردبیل دنبال می کند تا ســال آینده آماده 
و سرحال در مســابقات جهانی شرکت کند.پدر 
و مربی ملی پوش وزنه بــرداری ایران با تاکید بر 
اینکه چیزی از انگیزه های سعید برای رفتن روی 
سکوی جهانی و المپیک کم نشده، تصریح کرد: 
او تمریناتش را برای مسابقات جهانی و المپیک 

پیــش رو دنبــال 
می کند. سعید مثل 
قبل انگیزه زیادی 
دارد که روی سکو 

برود.

 منهای فوتبال

پیشخوان

حسن یزدانی و پرویز هادی 
به برنز جهان رســیدند، داغ 

فینال بر دل ایران ماند

با به صدا در آمدن ســوت پایان دیدار تیم های ســپاهان و نساجی 
مازندران، موج عظیم و عجیبی علیه اعالم پنالتی به ســود سپاهان 
ایجاد شد و با گذشت ســه روز از پایان این مسابقه همچنان برخی 
رسانه های مجازی و نوشتاری که بیشتر آنها در پایتخت قرار دارند از 
سود بردن سپاهان از امر قضاوت در این دیدار سخن می گویند.این 
موج فقط مختص به رسانه ها نیست و هر کسی از راه می رسد اظهار 
فضلی می کند، خودی نشان می دهد و باد در غبغب می اندازد و می 

رود.  گویا حافظه این افراد کمی مشکل دارد چرا که طی هشت هفته 
قبلی لیگ برتر و دو مرحله ســپری شده از جام حذفی، این سپاهان 
بوده که از داوری ضرر کرده اما توسط هیچ رسانه ای حمایت یا جریان 
سازی نشد.بروز اینگونه رفتار در فضای فوتبال و رسانه ای کشور نشان 
می دهد سپاهان به درستی در مسیر خود حرکت می کند و به همین 
جهت افرادی خواسته یا ناخواســته قصد تخریب و تضعیف این تیم 
را دارند، ضمن این که بعضی ها با هدف بزرگ شــدن یا دیده شدن 

با یک مصاحبه یا یک تیتر تند علیه ســپاهان سعی می کنند از کاه 
کوه بسازند.از آخرین قهرمانی سپاهان 3 سال و چند ماه می گذرد و 
گویا اوج گیری دوباره این تیم منافع برخی مسئولین و رسانه ها را به 
خطر انداخته است. این که یک روز از حمایت تاج و ساکت از تیم های 
اصفهانی می نویسند و روز دیگر از سود بردن سپاهان از داوری، همه 
و همه به دلیل این است که هیچ مسئول و رسانه ای توان مقابله باتیم 

قلعه نویی را در زمین ندارد.

با »سپاهان« در زمین بجنگید نه در رسانه!

 پیش به سوی فینال
 پرسپولیس ایران- السد قطر؛

  عکس روز

»مورینیو« در نقش یهودا اسخریوطی!
درگیری مورینیو با یکی از دستیاران ساری در لحظات پایانی دیدار یونایتد و چلسی به یکی 
از سوژه های خبرساز تبدیل شده است. شباهت جالب این درگیری با یک نقاشی معروف از 
»کاراواجیو« است که در آن صحنه ای به تصویر کشیده شده که بر اساس اناجیل چهارگانه 
بعد از خیانت »اسخریوطی« به مسیح، سربازان حاکم رم از راه می رسندتا او را دستگیر کرده 

و با خود به سرای حاکم ببرند.

آگهی مزایده

شــهرداری تیران در نظر دارد بــا اســتناد به مصوبه شــماره 
۹7/100/30۵3 مورخ ۹7/0۵/08 شورای اسالمی شهر تیران نسبت 
به فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت ۴0/۹۹ متر مربع واقع 
در تیران-  شــهرک پردیس اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
چاپ این آگهی به شــهرداری مراجعــه نمایند. الزم به ذکر اســت 
 مهلت تحویل اسناد پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۹7/08/1۹ 

می باشد .
پیمان شکرزاده - شهردار تیران

نوبت  دوم

علی پور: ثابت می کنیم که 
بهترین تیم آسیا هستیم

 کشتی در بوداپست خاک 
شد، در حسرت فینال

با وجود حذف نام عالیشاه از 
لیست برانکو، امید خودش را 

تحمیل کرد!

پرسپولیس فوتبال
-

 السد
ساعت 
18:30

شبکه 
سه

منچستر فوتبال
یونایتد - 
یوونتوس

ساعت
22:30

شبکه 
سه

شاختار - فوتبال
منچستر 

سیتی
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 
1 آبان

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته  نهم رقابت های لیگ برتر 
بار دیگر تن به تساوی داد تا شاگردان امید نمازی نتوانند طعم 
پیروزی مقابل سپیدرود رشت را بچشند.سرمربی ذوب آهن 
اصفهان که همچنان به عملکرد فنی تیمش اعتقاد راسخ دارد 
درباره اعتراض این تیم به داوری، بازگشت محسن مسلمان به 
ترکیب اصلی و شایعه دریافت اولتیماتوم  از هیئت مدیره این 
باشگاه واکنش نشان داد. امید نمازی درباره تساوی اخیر ذوب 

آهن اصفهان مقابل سپیدرود رشت گفت: تیمی که گل نمی زند 
طبیعی است که طعم برد را هم نمی چشد. به نظر من کم دقتی 
بازیکنان در زدن ضربات آخر سبب شد تا موقعیت های متعددی 
را که روی دروازه حریف ایجاد کردیم، به گل تبدیل نشود. وی 
در خصوص عدم نتیجه گیری ذوب آهن در فصل جاری رقابت 
های لیگ برتر گفت: در هفت بازی از ۹ بازی که در لیگ برتر انجام 
دادیم مستحق کســب پیروزی قاطعانه بودیم؛ اما اشتباهات 
داوری، کم دقتی بازیکنان در زدن گل و بدشانسی سبب شد تا 

حاال در چنین جایگاهی از جدول قرار بگیریم.
نمازی در ادامه افزود: تا حاال در عمرم چنین اتفاقاتی را تجربه 

نکردم. 20 سال است ســرمربیگری می کنم؛  اما هرگز چنین 
افت و خیزی نداشــته ام ولی مطمئن هستم تیمم نتیجه الزم 
را خواهد گرفت.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره ادعای 
یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن مبنی بر اینکه 
نمازی تا نیم فصل فرصت دارد، تصریح کرد: به هیچ وجه چنین 
بحث هایی در جلسه با اعضای محترم بیان نشد. من به جلسه 
هیئت مدیره رفتم و از صحبت های تک تک اعضا نهایت استفاده 
را کردم.  صحبت های اعضای هیئت مدیره را در جلسه شنیدم 
 و دیگر به این فکر نمی کنم که آنها چه مسائلی را در نشریات

 بیان کردند.

»امید نمازی زاده« در واکنش به ادعای عضو 
هیئت مدیره  باشگاه ذوب آهن:

هیچ اولتیماتومی دریافت نکرده ام

سمیه مصور
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رشد ۴۰ درصدی پرداخت عوارض خودرو
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

برگزاری مراسم عزاداری 
امام حسین)ع( در میدان امام 

علی)ع(
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان در ارتباط با فضاســازی شــهری برای 
اربعین حســینی و ایام عزاداری 28 صفر اظهار 
کرد: سیاه پوشی شهر در این ایام در دستور کار 
قرار می گیرد و پرچم هــای عزاداری در خیابان 
های اصلی نصب می شــود.ایمان حجتی ادامه 
داد: همزمان با نصب پرچم های عزاداری در این 
ایام از سوی شهرداری اصفهان، بنابر در خواست 
های مردمی بــرای اطالع رســانی هیئت های 
مذهبی با این نهاد بررسی شــده و شهر را مزین 
خواهد کرد.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان عنوان کرد: دو رویداد مذهبی 
نیز با هماهنگی نهادهای دیگر همچون سازمان 
تبلیغات اسالمی در همین ایام بر گزار می شود در 
همین زمینه مراسم اربعین حسینی با هماهنگی 
هیئت های مذهبی و دیگر دستگاه ها مثل صدا 

و سیما در میدان امام علی)ع( برگزار می شود.

امام جمعه اصفهان:
 افراد مستعد و باهوش 

باید جذب دانشگاه ها شوند
امام جمعه اصفهان در دیدار با جمعی از مسئوالن 
بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی کشور و استان 
اصفهان با بیان اینکه بسیجی یعنی کسی که کمر 
همت را برای کار برای خدا بســته است، عنوان 
کرد: فلسفه دانشگاه آزاد از ابتدا این بود که برای 
انقالب اســالمی در بخش های مختلف همچون 
وزارتخانه ها و ... نیروی انسانی متعهد و متخصص 
تربیت کنــد؛ اما امروز می بینیم که بســیاری از 
دانشگاه ها، هر دانشجویی را در هر رشته ای، حتی 
بدون در نظر گرفتن اســتعداد فرد و نیاز کشور 
جذب کرده و از او پول می گیرند تا درس بخواند.

آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
دانشــگاه، اداره کار نیســت بلکه جایگاهی برای 
علم است، گفت:افراد مستعد و باهوش را باید به 
دانشگاه جذب کرد تا پس  از فارغ التحصیلی کامال 
نیازهای جامعه را برطــرف کنند، همچنین الزم 
است رشته های تحصیلی با جنسیت و نیاز جامعه 

تطابق داشته باشد.

در بازدید استاندار از موکب های مستقر 
در کربالی معلی مطرح شد؛

 پیاده روی اربعین
 نشان قدرت اسالم در دنیاست

اســتاندار اصفهان گفت : اتحاد ملت مســلمان، 
پایبندی و اعتقاد به راه امام حســین )ع( و نشان 
دادن قدرت اســالم در دنیــا پیام زائــران امام 

حسین)ع( است. 

محسن مهرعلیزاده با بیان توصیه هایی به زائران 
اربعین حسینی برای کسب فیض بیشتر در این 
مسیر، گفت: زمانی که انسان نسبت به اهل بیت)ع( 
معرفت پیدا می کند، همین معرفت باعث می شود 
فرد در گام بعدی به محبت دست یابد. اگر معرفت 
در افراد شــکل گرفت، محبت نیز در آنها ایجاد 
می شود؛ لذا کسب محبت اهل بیت)ع( با معرفت 
به دست می آید و اگر این معرفت نباشد، محبتی 
که می بینند گذرا خواهد بود.اســتاندار اصفهان 
افزود : در مجموع 76 موکب در شــهرهای نجف 
وکربال از استان اصفهان مشغول خدمات رسانی به 
زائران اربعین حسینی هستند که از این تعداد 59 
موکب در کربال و نجف و مابقی در طول مسیر برای 
پذیرایی از عزاداران و زائران اباعبدا... الحسین )ع( 
مستقر هستند .مهرعلیزاده ادامه داد : تاکنون یک 
میلیون و دویست هزار نفر برای اربعین حسینی 
ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود با توجه 
به سیر تقاضاها این عدد به دو میلیون نفر برسد 
.وی گفت :کلیه اقدامات و پشتیبانی اهم از نظافت 
و تامین آب آشامیدنی و کارهای بهداشتی صورت 
گرفته که مشــکلی برای موکب هــا وجود ندارد 
و موکب ها آماده خدمت به زائران امام حســین 

)ع( هستند.

در مدیریت اصل بر درایت، تالش و بازدهی است، 
اگر چه این مباحث را می توان از راه فراگیری علوم 
روز به صورت اکتسابی به دست آورد ؛اما به عقیده 
صاحب نظران بخش بزرگی از توان مدیریت افراد 
ذاتی است و مربوط به ویژگی های فردی افراد می 
شــود اینکه آیا توان مدیریت در محیط شکل می 
گیرد و یا حاصل شرایط اجتماعی  و عوامل فرهنگی 
و سیاسی و اقتصادی است محل مناقشه است؛ اما 
آنچه در برآوردهای عملکــردی مدیران می توان 
یافت این اســت که محیط و برخی از توانایی های 
ذاتی در کنار وجوه اکتســابی اســت که یک مدیر 
کارآمد را می سازد و این مشخصه ها را می تواند در 
میان برخی از برندهای مدیریتی در سطح کشور نیز 
مشاهده کرد مدیریت اصفهانی ها در رأس برخی از 
بزرگ ترین نهادهای اقتصادی، صنعتی و سیاسی و 
فرهنگی کشور در سال های پس از انقالب موجب 
شــده تا این نوع از مدیریت به عنوان یک برند در 
سطح ملی مطرح شود بسیاری از مدیران کشوری 
تنها زاده اصفهان هستند بلکه شروع دوران مدیریتی 
آنها هم در اصفهان بوده و تجربه های موفق آنها در 
این استان راه آنها را در مدیریت های کالن باز کرده 
اســت، هر چند این جابه جایی مدیران اصفهانی 
گاهی چندان هم به مذاق صاحبــان ادعا در دیگر 
شــهرهای کشــور خوش نیاید؛ اما راندمان باال و 
نتیجه دهی این انتصابات در طول سالیان عمال راه 

را بر انتقادات بسته است.
مدیریت اصفهانی دارای چه ویژگی هایی 

است؟
باید تاکید کرد که مدیریــت را نمی توان به مکان 
خاصی نسبت داد و آن را عام تر و کلی تر از این بحث 
بایستی نگریست و هر مدیریتی علم خاص خودش 
را دارد، امروزه مدیریتی علمی که در چین، اروپا و 
آمریکا اعمال می شود، توانسته است بازارهای دنیا 
را تحت کنترل خود دربیاورد، بنابراین مدیریت باید 
به طریقی اعمال شــود که بتواند با استفاده بهینه 
از امکانات و زمــان در به حرکــت درآوردن چرخ 

اقتصادی موثر واقع شود. از سوی دیگر حرکت های 
احساســی و مقطعی باعث می شود یک نام شأنیت 
خود را برای برند شــدن از دســت بدهد. برخی بر 
این باورند که مدیــران اصفهانــی از نبوغ فکری، 
ظرفیت هــای اجرایی باال و تحرک پذیری بســیار 
مناسب برخوردارند و نگاهی دقیق و موشکافانه به 
مسائل اقتصادی دارند. شاید ویژگی بارز مدیریت 
اصفهانی را کسب درآمد و صرف هزینه در جای خود 
به صورتی که بازگشتی همراه با سود داشته باشد، 
باید دانســت. نقطه ضعف مدیریت در اصفهان اما 
این است که انسجام بین مدیران در اصفهان وجود 
ندارد و هرکسی خودش را باالتر از دیگران می بیند، 
بنابراین خود را از نیاز به مشــورت مبــرا می داند. 
اگرچه برخی به مدیریت اصفهانــی باور ندارند اما 
باورشــان ویژگی هایی را برای مدیــران اصفهانی 
شامل می شود که قاعدتا ناشی از یک نوع نگرش در 
مدیریت است و در نتیجه مهر تاییدی بر وجود یک 
فرهنگ مدیریتی است .اما از برآیند سخنان موافق 
و مخالف می توان این گونه ادعــا کرد که مدیریت 
اصفهانی یک مدیریت مقتصدانه و حساب شــده، 
دارای سماجت و پشتکار، عملیاتی و مبتنی بر تجربه 

و دارای توان تصمیم گیری در شرایط بحرانی است.

برای مدیریت اصفهانی نقاط ضعفی را نیز می توان 
برشــمرد، از جملــه مدیریتــی با ضعــف نگرش 
توسعه گرایانه، سنتی و ریسک گریز و با ضعف رویکرد 
علمی و محافظه کارانه . بسیاری از مدیران اصفهانی 
در زمینه صرف پول برای مباحثی همچون آموزش 
کارکنــان، تحقیق و توســعه، بازاریابی و تحقیقات 
بازار ضعیف عمل می کنند و ایــن مباحث را صرف 
هزینه به جای سرمایه گذاری بلندمدت می پندارند 
در حالی که در کالن شهرهای اقتصادی کشور، این 
نگرش متفاوت است و مدیران با نگرش بازتر و آزادی 
عمل بیشتری حرکت می کنند. بازاریابی مبتنی بر 
شناسایی رقبا و برنامه ریزی جهت افزایش سهم بازار 
است و در این زمینه از کارکنان خبره و علمی دارای 
تجربه استفاده می شود اما در اصفهان، مدیران ارشد 
ترجیح می دهند خود مستقیم در امر فروش دخالت 
کنند و بازاریابی به صورت سنتی و انتخاب مشتریان 
قابل اعتماد و محدود باشد و تمایلی نیز به حضور در 
بازارهای بین المللی به صورت حرفه ای و مســتقیم 

وجود ندارد.
شــهرداری ها، نیروی انتظامی و ورزش 

عرصه جوالن اصفهانی ها
»فوتبال« یکــی از اصلی ترین زمینه هایی اســت 

که اصفهانی ها در آن عملکردهــای موفقی دارند 
، ریاســت چندین ساله تاج و کفاشــیان به عنوان 
اصلی ترین مدیران اصفهانی فوتبال در این ســال 
ها قابل توجه بود؛ البته ساکت ، رییس فدراسیون 
تکواندو، شــطرنج، هندبــال و... از جمله مدیران 
ورزشی اصفهانی در ســطح ملی هستند هر چند 
منتقدان حضور این افراد در ورزش کشــور کم هم 
نیستند کســانی که معتقدند حلقه اصفهانی های 
ورزش عمال مافیای قدرتی به راه انداخته اند و هیچ 
کس توان مقابله با آنها را ندارد . در نیروی انتظامی 
نیز اغلــب فرماندهان مدیران رده بــاال از اصفهان 
هستند و البته شــهرداران پیشــین اصفهان نیز 
اکنون در برخی دیگر از استان ها سمت شهرداری 
دارند مانند سقاییان نژاد در قم و مهدی جمالی نژاد 
شهردار سابق یزد و معاون وزیر کشور؛ هر چند این 
جابه جایی شــهرداران چندان هم با استقبال سایر 
مدیران شهری در استان های دیگر مواجه نشد؛ اما 
در نهایت باال بودن راندمان کاری و تحوالتی که این 
افراد در سطح مدیریت شهری ایجاد کردند راه را بر 

انتقادات بعدی بست.
 مدیران صنعتی 

نحوه توزیع قدرت در دولت های ایران از سال 60 تا 
95 نشان می دهد که سه استان یزد با 10/8 درصد، 
ســمنان با 10/2 درصد و اصفهان بــا 8/2 درصد 
بیشترین سهم را در کابینه ها نسبت به جمعیت خود 
داشته اند، هر چند این سهم در دولت فعلی اندکی 
کاهش داشته است در دولت های نهم و دهم وزیران 
اصفهانی یا منتســب به اصفهان همچون طیب نیا 
وزیر اقتصاد، ظریف وزیر امور خارجه، حجتی وزیر 
کشــاورزی و دهقان وزیر دفاع حضورداشته اند در 
ســطح باالی صنعت نیز مدیران اصفهانی حضور 

فعالی دارند.
مدیران اصفهانی در صنعت نیز تجربه های موفقی 
داشته اند، فوالد هرمزگان یکی از همین نمونه های 
موفق مدیریتی اســت. راه اندازی و سوددهی این 
شرکت به دست اصفهانی ها در چند سال اخیر قابل 
توجه بوده هر چند واگــذاری این کارخانه به فوالد 
مبارکه چندان برخورد مثبتی در هرمزگان نداشت. 

مغزهای بزرگ منحصربه فرد
وقتی برندی به نام »مدیریت اصفهانی« حرف اول را در ایران می زند؛

رییس سازمان همیاری شهرداری های استان:
کنارگذر شرق اصفهان، ترافیک مرکز شهر را کاهش می دهد

رییس ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان اصفهان گفت: پروژه کنارگذر شــرق اصفهان کریدور 
اصلی جنوب به شمال کشــور به شــمار می  رود که ترافیک مرکز شــهر را کاهش می دهد.سعادت بهرامی 

اظهارکرد: ایــن آزادراه به طــول 9۳ کیلومتر با 
هدف تکمیــل کریدور اصلی آزادراهی شــمال-
جنوب کشور در ســه قطعه اجرایی طراحی شده 
که دو قطعه آن در دســت اجراست؛ طول مسیر 
قطعه ســوم نیز نزدیک به ۳5 کیلومتر است که 
نقشــه های آن تهیه، قرارداد مربوطه آماده شده و 
در مرحله ثبت شــرکت و در ادامه انعقاد قرارداد 
با وزارت راه و شهرســازی و پیمانکار اســت.وی 

افزود: پیش بینی می شــود پس از ثبت شــرکت و انتخاب پیمانکار در مدت 2۴ ماه قطعه ســوم کنارگذر 
شــرق را به بهره برداری برســانیم. رییس ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان اصفهــان تصریح 
کرد: اتصال قطعه ســوم کنار گذر شــرق اصفهان بــه دو قطعه دیگر حدفاصل ســه راه مبارکه به ســمت 
 مجاورت آرامســتان باغ رضوان و جاده نایین- ســگزی نزدیک به 700 میلیارد تومان ســرمایه گذاری نیاز

 دارد.

در تابستان سال جاری صورت گرفت؛
رشد ۴۰ درصدی پرداخت عوارض خودرو

 رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان از اســتقبال شهروندان نســبت به پرداخت عوارض خودرو 
در تابســتان ســال جاری خبر داد و گفت: به دنبال ارائه بســته تشــویقی عوارض خودرو در سال جاری، 
پرداخت ایــن نوع عــوارض ۴0 درصــد افزایش 
داشته اســت.مهدی زارعی اظهارکرد: شهرداری 
اصفهان به منظــور ترغیب شــهروندان در جهت 
پرداخت بــه موقع عــوارض خــودرو، اقــدام به 
ارائه بسته تشــویقی کرد که خوشــبختانه مورد 
اســتقبال مردم قــرار گرفت؛ در این بســته برای 
شهروندانی که در دوره ســه ماهه تابستان نسبت 
به پرداخت عوارض خودرو اقــدام کردند، هدایایی 
در قالب شــارژ اصفهــان کارت در نظر گرفته شــد.وی با بیان اینکه میــزان وصولی ایــن ردیف درآمدی 
نسبت به دوره مشــابه ســال قبل بیش از 20 درصد رشد ریالی نشــان داده اســت، تصریح کرد: آنچه که 
بیشتر موجب خرســندی شــهرداری اصفهان شــد، افزایش مشــارکت تعداد پرداخت کنندگان عوارض 
 خودرو اســت که در دوره تابســتان به طور متوسط رشــد باالی ۴0 درصد نسبت به دوره مشــابه را نشان

 داد.

یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد: به دنبال 
توسعه شهرها، سرعت تغییرات کالبدی شهر و 
تغییر نیازهای شهروندان در زمینه های مختلف 
اجتماعی و اقتصادی، طرح های جامع شــهری 
بر مبنای اصول ســال های گذشــته نمی تواند 
پاسخگوی نیاز شهرها باشــد؛ به همین دلیل از 
دهه های گذشته چنین طرح هایی منسوخ شده 
است و کاربردی ندارد، بنابراین شاخصه های آن 
در دوران امروزی منجر به بهبود کیفیت فضای 
زندگی نمی شود. فرزاد مومنی با بیان اینکه برای 
تهیه هر طرحی الزم است قبل از هر چیز شناخت 
حاصل شود، ادامه داد: شناخت در نظام  شهرسازی 
باید جامع و کامل باشد، بنابراین همه ابعاد شهر 
از جمله کالبد شــهر، کاربری ها، دسترســی ها، 
منظر شهری همچنین بعد اجتماعی، جمعیتی، 

اقتصادی، مدیریتی و... باید مد نظر قرار بگیرد. 
این کارشناس شهرســازی تصریح کرد: در نظام 
مدیریت شهری تصمیم به تهیه طرحی همچون 
طرح جامع شهر گرفته می شود، سپس با احتساب 
دوره شناخت و هماهنگی میان مجریان حداقل 
حدود پنج تا شش سال به طول می انجامد، به طور 

مثال تهیه طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان 
سال 1۳82 آغاز و برداشت های میدانی از سوی 
مجریان در همان سال ها انجام گرفت تا به طرح 
تبدیل شد و سرانجام سال 90 به تصویب رسید، 
اماپس از دو سال از زمان تصویب در سال 92 به 

شهرداری ها جهت عملیاتی کردن آن ابالغ شد.
مومنی با بیان اینکه این فرآیند از مطالعات اولیه 
تا زمان اجرا 10 ســال به طول انجامیده است، 
خاطرنشــان کرد: در این بازه زمانی تنها دو بار 
سرشماری نفوس و مســکن انجام شده و همه 
مبنای مطالعاتی از جمله شــاخصه ها در مرحله 
اجرا تغییر کرده اســت؛ همه ساختمان هایی که 
در سال 82 نوســاز بوده اند در سال 92 دیگر 10 
سال از ساخت آنها گذشــته است، بنابراین عمر 
مفید طرح های تفصیلی و کارایی آن نهایتا دو تا 
سه سال است.این کارشناس شهرسازی راه حل 
این مشکل را اســتفاده از طرح های راهبردی و 
اســتراتژیک با رویکرد مدیریت کوانتوم دانست 
و افزود: باید مدیریت شــهری به ســمت ایجاد 
ساختارهای کوچک مقیاس با حوزه اختیار وسیع 

در قالب محالت پیش رود.

یک کارشناس پیشنهاد داد:

طرح های استراتژیک، راهکار رفع معضالت شهرها

یادداشت

افزایش دوباره نرخ بلیت اتوبوس های 
شهری در راه است؛

 بار دولت بر دوش مردم 

 در شــرایطی که نرخ بلیت اتوبوس های شهری 
مرداد ماه ســال جاری افزایش 15 درصدی به 
خود دید، شــهردار اصفهان در جلسه این هفته 
شورای شهر خواســتار  افزایش دوباره نرخ این 
بلیت ها شــد. قدرت ا... نوروزی در این جلســه 
با اشــاره به افزایش شــدید قیمت ها و مشکل 
مدیریت شــهری برای تهیه الستیک هایی که 
افزایش ۴ برابری قیمت را به خود دیده اســت 
از اعضای شورای شهر خواســت تا در نرخ 700 
تومانی بلیت اتوبوس ها بازنگری صورت بگیرد. 
اتوبوس های شــهری جزئی از نــاوگان حمل و 
 نقل عمومی هســتند که بخش قابل توجهی از 
جابه جایی های شــهروندان را انجام می دهند. 
در حال حاضر ناوگان اتوبوســرانی روزانه جابه 
جایی حدود 950 هزار نفر مســافر در روز را به 
وسیله 1۴50 دستگاه اتوبوس بر عهده دارد، که 
50 درصد از این  ناوگان هم به ســن فرسودگی 
رســیده و با توجه به وضعیت زیســت محیطی 
شهر اصفهان و افزایش آلودگی هوا باید سریعتر 
نوسازی و بازسازی شود. بر اســاس قانون یک 
سوم هزینه های حمل و نقل عمومی در شهرها 
را دولت، یک سوم شهرداری و یک سوم را مردم  
باید پرداخت کنند اما در چند سال اخیر دولت 
درپرداخت حق خود در این زمینه کوتاهی کرده  
که این مساله  سازمان اتوبوس رانی را با مشکالت 
بسیاری روبه رو کرده است. از این در سال جاری 
با توجه به این مســاله  و  افزایــش 20 درصدی 
حقوق و دستمزد کارکنان همچنین افزایش 100 
درصدی هزینه های تامین و نگهداری، افزایش 
نرخ قطعات مصرفی از جمله روغن و الستیک، 
ســازمان اتوبوس رانی اصفهان اقدام به افزایش 
نرخ بلیت اتوبوس ها کرد که در همان زمان نیز 
این افزایش قیمت با انتقادهایی مواجه شد چرا 
که شــهروندانی  برای جابه جایی در سطح شهر 
از اتوبوس های این ســازمان استفاده می کنند 
که بیش تر آنها از بضاعــت مالی چندان خوبی 
برخوردار نیســتند و با وجود همه مشکالتی که 
در اســتفاده از این اتوبوس ها مانند اتالف وقت، 
شــلوغی و نابه ســامانی  با آنها روبه رو هستند 
به خاطر هزینه های کم تر  از این وســیله برای 
سفرهای شهری استفاده می کنند و حاال با توجه 
به افزایش قیمت هایی کــه در ماه های اخیر رخ 
داده باید برای دومین بار در سال جاری منتظر 
افزایش نرخ بلیت باشند. به نظر می رسد از جایی 
که شــهرداری به عنوان متولــی اصلی حمل و 
نقل عمومی در شهر می داند که دولت همچون 
گذشــته از پرداخت حق و حقوق در این زمینه 
خودداری می کند می خواهــد بار این کوتاهی 
را بر دوش مردمی بیندازد کــه آنها نیز خود در 
این وضعیت اقتصادی کشور با مشکالت فراوانی 
دست و پنجه نرم می کنند.از طرف دیگر به نظر 
می رسد مدیریت شهری اصفهان اهتمام بیشتری 
به مترو دارد  چرا که امسال نرخ بلیت اتوبوس ها 
افزایش یافت ولی نرخ بلیت مترو تغییری نکرد 
تا مردم برای جابه جایی در ســطح شهر از این 
وسیله استفاده کنند ولی مساله اصلی این است 
بیش تر مناطق  شهر و به خصوص منطقه های 
محروم شهر که از وضعیت اقتصادی پایین تری 
برخوردارند از مترو بی بهره اند و اتوبوس ها در آن 
مناطق نقش اساسی در جابه جایی شهروندان را 
برخوردار است و باید شهرداری هم چنان که به 
دنبال توسعه خطوط قطار شهری است به جای 
افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها فکردیگری در تامین 
هزینه هایش برای حمل ونقل عمومی کند تا به 

مردم فشار بیش تری وارد نشود.

سمیه مصور

حلما عزیزی

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای تکمیل پایگاه سالمت علیمردان خان خمینی شهر به روش  سرجمع

 متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس:
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی:
1( تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان 

امضا مجاز شرکت
2( تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 5 در رشته ابنیه( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

3( ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد
4( تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثرتا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

5( گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد.
6( پیمانکاری که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند الزم است گواهی حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه 

اخذ نمایند.
برآورد پروژه: 3/333/436/757 ریال براساس فهارس بها سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 167/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/8/1 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/8/9

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف:27۴989
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 امام علی علیه السالم:
 عادت به پرخورى ، انواع دردها را به دنبال

 می آورد .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

پشــت مرز هســتیم. پالتوی امانتی خواهرم را دور خودم 
می پیچم. بچه ها خوابیده اند. می گویند امکان رد شــدن 
نیست. دعاهایم را و دعاهای آشناها را که با خودم آورده ام، 
راهی کربال می کنم. می گویم پای دل زودتر از پای جسم 
می رود. کودکم بیدار می شــود و می گوید: آب! لیوانی آب 

دستش می دهم و خیالم به چند روز پیش می رود.
شــهر داشــت حرکت می کرد. لباس گرم بچه ها برایم در 
اولویت بود و هیچ به فکر لباس گرم خودم برای شب نبودم. 
در لحظه خداحافظی خواهرم در آغوشم گرفت و پالتویش 
را به ســمتم دراز کرد. گفت:»خودم که نمی آیم، حداقل 
 این را...« جمله اش ناتمام ماند و اشکش سرازیر شد. گفتم:

»ان شاء ا... سال دیگر«.
حاال که پشت مرز نشسته ایم، با خودم فکر می کنم: خدایا! 
وای چه بگویم به او؟ دوباره برمی خیــزم روبه روی کربال. 
چشم هایم را می بندم. می گویم: به عشق تو آمدم یا اباعبدا...  
به عشق تو آمدم ای زینب! به عشــق تو آمدم ای قمر بنی 

هاشم! عشقم را بی پاسخ نگذارید.

عرض حاجتم که تمام می شود، می نشینم. هیاهویی بلند 
می شــود. زنی صلوات می فرستد. می پرســم: چه شده؟ 

می گوید: مرزها باز شدند.
نه اینکه فقط پاها باشــند که بروند به سوی کربال. نه فقط 
جســم که حرکت کند. قلب ها نیز سرگشته است. قلب ها 
هم به سمت کربال مایل شده اســت. قدم قدم راه می رود و 
در هر قدم با یادآوری مصیبت های وارد بر امام حسین )ع( 
و اهل بیت علیهم السالم ضجه می زند. قلب های سرگشته 
که پیش از آن هر یک به ســویی بود، اینک به سوی امام 
حسین)ع( می رود. دوســتان و خانواده را رها کرده و آمده 
است تا خادم تو باشــد. پیاده می آید تا ببیند امامش را. تا 
درک کند مصائب وارد شــده بر اهل بیت)ع( را. چشم ها 
در مسیر پیاده روی حرکت می کنند. اشک ها بر گونه های 
تفتیده جاری شده و نه آب چشم که تکه های قلب است که 
سرازیر می شود. ناله ها صدای عشق می دهند و زمزمه دعا 
سوز دل در فراق محبوب است. نه فقط ناله و اشک و قدم و 
قلب؛ تک تک ذرات وجود متبلور می شود. همه آنقدر صاف 
و شفاف حرکت می کنند که گویی هم آهنگی آنها در ازل 

مقدر شده بود.
حضرت عشق در قلب ها خانه کرد و قلب، اعضا و جوارح را 
با خودش همراه نمود  و این گونه پیاده روی اربعین شکل 
گرفت. کاش من به فدای تو می شــدم حسین. چشمانم، 
قلبم، دســت هایم قول می دهند که عزت و شرف را از تو 

بیاموزند و به عزاداری تو افتخار کنند.
خواهری در این مسیر قدم برداشته که موهایش در این راه 
سپید شده است. کودکی که قلبش به دیدن پدر می تپیده 
و در خرابه شــام بازمانده است. یک پســر که دیگر هرگز 
نخواهد خندید. برخیز که رفتن رســیدن اســت؛ چه دور 

باشی، چه نزدیک...

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
 برخیز که رفتن، رسیدن است

 عرفان سجادی

آیت ا... خامنه ای پیــش از انقالب اســالمی در یکی از 
سخنرانی های خود در مشهد مقدس، زوایای مختلفی از 
اربعین حسینی را بیان می کنند که گزیده این سخنرانی 

در ادامه آمده است:
شیعه یک جمع متفرقی بود. یک جامعه ای بود که در یک 
جا، در یک مکان زندگی نمی کردند. در مدینه بودند ، در 
کوفه بودند ، در بصره بودند ، در اهواز بودند ، در قم بودند ، 
در خراســان بودند، اطراف و اکناف بالد؛ اما یک روح در 
این کالبد متفرق و در این اجزای متشتت در جریان بود.

زیارت االربعین؛ می دانید یکی از عالئــم ایمان زیارت 
اربعین اســت؟ بنده نمی دانم این روایت چقدر صحیح 
اســت. اصراری هم ندارم که بگویم معنــای این روایت 
همینی است که من گمان کردم.مثل دانه های تسبیح 
یک رشته و یک نخ همه  اینها را به هم وصل می کرد. چه 

بود آن رشته؟ رشته  اطاعت و فرمانبری از مرکزیت تشیع، 
از رهبری عالی تشیع یعنی امام. همه  این رشته ها به آنجا 
متصل می شد. قلبی بود که به همه  اعضا فرمان می داد. 
و به این ترتیب تشیع یک سازمان و یک تشکیالتی بود. 
ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند؛ اما بودند 
کسانی که از حال همه با خبر بودند. اطاعت و فرمانبری 
آنها به حساب بود، فریاد زدن شــان از روی دستور بود، 

سکوت شان طبق نقشه بود.
همه چیزشــان با حســاب بود. فقط یک عیبی کار آنها 
داشــت و آن اینکه همدیگر را کمتر می دیدند. اهل یک 
شهر ، شیعیان یک منطقه البته یکدیگر را می دیدند؛ اما 
یک کنگره  جهانی الزم بود برای شیعیان روزگار ائمه )ع(.

این کنگره  جهانی را معین کردنــد. وقتش را هم معین 
کردند. گفتند در این موعد معین در آن کنگره هر کس 

بتواند شــرکت کند. آن موعد روز اربعین است و جای 
شــرکت، سرزمین کربالســت. چون روح شــیعه روح 
کربالیی است ، روح عاشورایی است. در کالبد شیعه تپش 

روز عاشورا مشهود است. 
شیعه هر جا که هست دنباله روی عاشورای حسین است. 
این هم که می بینی همه جا این تپش هایی که در شیعه 
مشهود شده ، از آن مرقد پاک ناشی شده. این شعله هایی 
بوده کــه از آن روح مقدس و پــاک و از آن تربت عالی 
مقدار سرکشیده. به جان ها و روح ها رسیده. انسان ها را 
به گلوله های داغی تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن 

فرو برده است.
بنابراین مسئله  اربعین یک مسئله  مهمی است ، اربعین 
یعنی میعاد شیعیان در یک کنگره  بین المللی  و جهانی 

برای سرزمینی که خودش خاطره انگیز است  . 

رهبر انقالب ۴۵ سال پیش چه 
تحلیلی از مراسم اربعین داشتند؟

 خدمتگزاری رییس یک دانشگاه 
در مسیر پیاده روی اربعین 

پوشیدن لباس خادمی زائران کربال در اربعین، آرزوی بسیاری از افراد در 
جایگاه ها و مناصب مختلف شغلی است.

این روزهــا تصاویر متعددی از خدمت رســانی سیاســتمداران و افراد 
صاحب نام به زائران اربعین، در ســایر حوزه های علمی و پژوهشــی در 
صفحات مختلف شبکه های اجتماعی در فضای مجازی منتشر می شود 
و تفسیر عشق به امام حسین علیه الســالم چیزی جز عشق بازی و ابراز 
ارادت عاشقان آن حضرت با رفتارها و اعمال مناسب با حال و هوای این 

ایام نیست.
 دکتر خالد جواد العادلی، رییس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه قادسیه 
یکی از هزاران خادمی اســت که بدون هیچ منتی به زائران امام حسین 
علیه الســالم در روزهای نزدیک به اربعین حســینی خدمت رســانی 
می کند.افرادی چون خالد العادلی با فرا رسیدن ایام اربعین، خصوصیات 
فردی خود را کنار گذاشته و ســاده و بی آالیش همه هم و غم خود را در 
ارائه خدمت و یاری رســاندن به زائران حضرت اباعبدا... الحسین علیه 
الســالم خالصه می کنند.خادمی زائران اربعین برای خدام حســینی 
افتخاری بســیار بزرگ و ارزشــمند است که بســیاری از افراد با وجود 
 تحصیــالت عالیه و همچنین مشــاغل مدیریتی رده باال بــا جان و دل 

می پذیرند.

  همراهی با شهدا 
در پیاده روی اربعین

برپایی راهپیمایی عظیم اربعین حســینی، مرهون جان فشــانی هزاران 
شهید مسلمانی اســت که با اهدای جان شــان که عزیزترین داشته خود 
بود، مســیر زیارت میلیون ها زائر عاشــق را فراهم کردند تا در آرامش و 
امنیت به زیارت سید و ســاالر شهیدان امام حســین)ع( در کشور عراق 
بروند.چه بسیاری از این شــهدا بودند که عاشــق و دلباخته زیارت حرم 
موال و سرورشــان امام حســین)ع( بودند؛ اما برای بقای اسالم و آسیب 
نرســیدن به حرم ائمه اطهار)ع( از زیارت در این دنیا چشم پوشی کردند 
تا در بهشــت اعال با  موالی شــان دیدار کننــد.در جریان این حماســه 
میلیونی، اقدامــات فرهنگی مختلفی از ســوی ســازمان های مردمی و 
دولتی انجام می شــود. »نایب الشــهید« یکی از این طرح ها است. در این 
طرح هر زائر بــه نیابت از یک شــهید در این راهپیمایی عظیم شــرکت 
می کند و ضمن گرامیداشــت یاد آن شــهید واالمقام ثواب این زیارت را 
با او شریک می شــود. همچنین زائر می تواند با مراجعه به ربات این طرح 
به نشــانی)naeboshahid_bot@( عکس شهید مورد عالقه خود را 
چاپ کند. بهمن کهن، دبیر کارگروه فرهنــگ مقاومت کمیته فرهنگی-
آموزشــی ســتاد اربعین در خصوص این طرح می گویــد: جریان عظیم 
 اربعین یکی از بهترین ظرفیت ها برای ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری

 است.

عکس روز

آشپزخانه حرم امام علی)ع( 
میزبان زائران اربعین

در آشــپزخانه حرم امام 
علــی )ع( روزانــه بیش 
از پنجاه هزار غذا شــامل 
صبحانه ناهار و شام طبخ 
شــده  و دربیــن زائران 

اربعین توزیع می شود.

اخبار کوتاه

تشریح واقعه کربال با عینک سه بعدی برای زائران 
اربعین

حجت االسالم محمد صالحی، مدیرکل اوقاف البرز، اظهار کرد: توزیع وعده های 
غذایی توسط خادمین اوقاف استان در نجف اشــرف آغاز شده و تا فردای روز 
اربعین ادامه دارد. طــی این مدت روزانه ۱۵۰۰ وعــده صبحانه، ۳۰۰۰ وعده 

ناهار و ۳۰۰۰ وعده شام در 
بین زائران توزیع می شود.

وی با اشاره به توزیع میان 
وعده در بین زائران افزود: 
خادمین اوقــاف البرز هر 
روز بــه جــز وعده های 
غذایی، ۷۰۰۰ میان وعده 

نیز بین زائران توزیع می کنند و طی این مــدت چای خانه اوقاف نیز به صورت 
شبانه روزی فعال است.این مسئول بیان کرد: در حال حاضر ۴۶ نفر از خادمین 
اوقاف استان در نجف اشرف مستقر شــده و به زائران خدمات رسانی می کنند.

حجت االسالم صالحی با اشاره به بخش جنبی فعالیت موکب البرز توضیح داد: 
در کنار این موکب خیمه معرفتی دایر شده و چهار مبلغ در آن مستقر هستند 
و به سواالت و ابهامات شرعی مراجعات پاســخ می دهند. مدیرکل اوقاف البرز 
گفت: در یکی از غرفه های خیمه معرفت، بخش هایــی از واقعه کربال از طریق 
 چهار مورد عینک سه بعدی ترسیم می شود که با استقبال زیادی مواجه شده

 است.
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