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صرفه جویی ۹درصدی اصفهانی ها در مصرف »آب«
معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب اصفهان خبرداد: 

3

نبود بانک اطالعاتی جامع از بیکاران چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعاون و کار استان خبر داد:

7

اصفهان؛ میزبان دو نمایشگاه تخصصی »مسکن« و »ایمنی«
 اداره رسانه و فضای مجازی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان اعالم کرد:

3

کلیدداران
مروری بر سکانداران
 

 لیگ هجدهم؛ 

   در مراسم بهره برداری از طرح های جدید شرکت اتوبوس رانی اصفهان مطرح شد؛  

 اصفهان در مسیر»امید« قرار گرفته است

مدیر کل امور زنان استانداری:

اصفهان با استانداردهای حضور زنان فاصله دارد
مدیرکل امور زنان اســتانداری اصفهان، دغدغه های خــود را درخصوص مطالعات 
و اقدامات عملی برای ورود بانوان به بازار کار، نقش توســعه گردشــگری و اقتصاد 
دانش بنیان در توسعه اشــتغال زنان و چگونگی ورود زنان به حوزه های مدیریتی شرح داد.
مدیرکل امور زنان استانداری اصفهان در همین خصوص اظهار کرد: در بحث اشتغال زنان، 

صفحه 8نسخه هایی که برای آن پیچیده می شود، بستگی به این دارد که...
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    به بهانه سخنان روحانی درباره تمایل ایران
 به برقراری رابطه با عربستان؛  

2 50 درصد قضیه حل است!

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

ادعای برخی افراد در 
حوزه بارورسازی ابرها 

قابل قبول نیست
8

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذی صالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

438/000/000جاری اعتبارات  فوالدخرید دریچه چدنی جهت مناطق مبارکه و لنجان 97-2-104/2

خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی اطراف 97-2-125
149/400/000تملک دارایی های سرمایه ایتصفیه خانه فاضالب فریدونشهر

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/13 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/14

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031   )داخلی 388(

روز هدیه کتاب های خوانده شده؛
چندتا از کتاب هایی که قبال خوندی رو به یک 

دوست هدیه بده یا به کتابخانه اهدا کن

نگارخانه صفوی/ مدیا: عکاسی
اصفهان،سمفوني شهر تاریخي

 28 تیر الی 3 مردادماه

کنسرت شب انتظار
آهنگ ساز: کامران اسدی
خواننده:مهدی کاظمی

3 مرداد /  هنرسرای خورشید

 این مستند گزارشی، به شکل نوین و تازه ای به یاد 
و خاطره شهدا می پردازد.

شهید؛ آبروی محله
 یکشنبه  و  سه شنبه ساعت: 18

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 2 /5/ 1397
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رییس جمهور کشورمان در همایش رؤسای 
نمایندگی های جمهوری اســامی ایران در 
خارج از کشــور، گفت که در شرایط فعلی به 
دنبال اصاح روابط با عربســتان، امارات و 
بحرین هستیم. این موضوع واکنش های زیادی 
را به ویژه در میان رســانه ها و افکارعمومی 

کشورهای عربی به همراه داشته است. 
واکنش عربستان به ســخنان صلح جویانه روحانی 
چه بود؟ عادل الجبیر روز گذشــته بــار دیگر تاکید 
کرد که »عربستان از هر تحریمی علیه ایران حمایت 

می کند.« 
وزیر خارجه عربســتان گفته: »اگر ایران می خواهد 
با کشورهای جهان روابط خوبی داشته باشد باید به 
قوانین بین المللی و اصل حســن همجواری احترام 
بگذارد و از حمایــت تروریســت ها و فراهم کردن 
موشک های بالســتیک برای انصارا... یمن به منظور 
قتل شهروندان دســت بردارد و همان طور که همه 

می دانند مسئولیت همه اینها برعهده ایران است.« 
در مواضع و اظهارات سران عربستانی هیچ نشانه ای 
از تمایل برای بهبود رابطه با ایران دیده نمی شــود. 
برعکس به نظر می رســد مقامات سعودی در زمینه 
ایران هراسی و ایران ستیزی و اظهارات ضد ایرانی با 
یکدیگر کورس گذاشته اند و قرار است از دست پادشاه 

جایزه بگیرند! 
چندماه قبل هم وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ 

به پرسشــی در خصوص 
روابط ایران و عربســتان و 
اینکه آیا ایران از پیشنهادها 
برای احیای روابط خود با 
عربستان اســتقبال کرده 
اســت، گفت: »اگر روزی 
عربســتان ســعودی بــا 
هرگونــه تجــاوز خارجی 

مواجه شــود، ایران نخستین کشــور است که برای 
کمک به این کشور وارد عمل می شود.«

این سخنان آشکارا از تمایل ایران به داشتن رابطه ای 

بر اساس حسن همجواری 
با کشــورهای همســایه 
و از جملــه عربســتان 
حکایت داشت؛ اما نتیجه 
نرمش های ایــران در برابر 
عربستان و خویشتنداری 
کشــورمان ، چیــزی جز 
وقیح تر شدن سعودی ها 

نبوده است. 
 »ظریف« ابراز امیدواری کرده بود که سعودی ها هم از 
ایجاد رابطه با ایران استقبال کنند؛ اما سعودی ها هیچ 

پالس مثبتی در این زمینه نفرستادند تا مشخص شود 
تحلیل ها در این باره که عربســتان تصور می کند به 
نفع آنهاست اگر دنیا فکر کند از سوی ایرانی ها تهدید 

می شوند، درست به نظر برسد. 
با این تفاسیر، به نظر می رسد سخنان روحانی درباره 
تمایل ایران به برقراری ارتباط دوستانه با عربستان، در 
شرایط فعلی صرفا برای تقویت روحیه صلح خواهی 
ایران در جوامع بین المللی موثر  اســت و بعید است 
عربستان بخواهد به روابط حســنه با ایران فکر کند. 
در واقع این خواستن دو طرفه نیســت و 50 درصد 
قضیه حل است! واال نگاهی اجمالی به رفتار عربستان 
و شیوه عملی که در حال حاضر نسبت به ایران دارد، 
نشان نمی دهد عربستان در موقعیتی باشد که فکر 
کند باید روابط خود را با ایران خوب کند. عربســتان 
فکر می کند االن موقعیت به گونه ای است که می تواند 
ایران را دچار دردسر کند و حتی اگر شرایط اجازه دهد 
ممکن است که منتظر تغییر حکومت در تهران باشد. 
برخی تحلیلگران می گویند عربستان در حال حاضر 
آماده شنیدن این صحبت ها نیست که اگر بود خیلی 
زودتر از اینها با شرایط ما کنار می آمد؛ درواقع با روی 
کارآمدن ترامپ در آمریــکا و موضعی که این رییس 
جمهور نســبت به ما دارد، دریچه های امید به روی 
عربستانی ها باز شده و عربستان فکر می کند شرایط 
برای ایران بد است و ترامپ هم اخم کرده پس می تواند 
تا آنجا که ممکن است علیه ایران عمل کند. حاال ما 
مدام هم که از دوستی با عربستان سخن بگوییم، باز 

هم بی فایده است!

 عروسی الکچری 
پسر آقای سفیر

اولین بار یک طلبــه معروف حــوزه علمیه قم 
که حضوری فعال در اینســتاگرام دارد، خبری 
را منتشــر کرد که در آن به عروسی الکچری و 
پرهزینه پسر سفیر ایران در دانمارک با یک مدل 

ایرانی اشاره کرده بود.
 این تصویر سر و صدای زیادی در فضای مجازی 
به پا کرد. آقای داماد »محســن مرادیان« است 
و سید مهدی صدرالساداتی درباره این عروسی 
الکچری نوشت: »آقای مرتضی مرادیان، سفیر 
محترم جمهوری اســامی در دانمارک!ضمن 
تبریک دامادی آقا زاده تان و آرزوی خیر و عاقبت 
بخیری برای خانواده محترم… یکی از دوستان 
عکس های عروســی دیشــب را در اینستا دیده 
بود و از من سوالی پرســید که نتوانستم خوب 
جواب دهم. ایشان گفت: آقای سفیر جمهوری 
اسامی هم انسان مذهبی هستند و هم آشنا به 
مبانی انقاب. از آنجا کــه امام)ره( فرمودند: اگر 
مسئولین از کوخ نشــینی به کاخ نشینی رفتند 
باید فاتحه جمهوری اســامی را خواند... سوال 
من این اســت که قطعا یک هزارم این ملت هم 
نمی تواند در الکچری ترین ســالن های کشور 
)دانیال، شــهرک غرب( و با ماشــین بنز برای 
 فرزندشان مراسم بگیرند، آیا شما خود را مسئول 

نمی دانید؟ 
یا اینکه قرار اســت فاتحه جمهوری اسامی را 
بخوانیم؟ یا اینکه تحلیل و تفکر امام)ره( نسبت 
به زندگی خصوصی مســئولین غلط و سطحی 
بوده؟ بنده نتوانستم خوب جواب بدهم، از شما 
و دوستان دیگر تقاضا دارم یک جوابی بدهید ما 

فوروارد کنیم؟«

آقای دامــاد گویا جواب را برای صدرالســاداتی 
فرســتاد تا او هم بتواند برای دوستش فوروارد 
کند. صدرالساداتی هم پست انتقادی خود را پاک 
کرد و در توضیح نوشــت که آقازاده حاج صادق 
آهنگران که در این پســت همراه با پسر سفیر 
ایران در دانمارک دیده می شد، از او خواسته تا 
این تصویر را پاک کند و گفته شرعا و عرفا راضی 

به پخش تصویر نیست. 
ضمن اینکه گویــا آقای داماد هم بــا این طلبه 
ارتباط گرفته و توضیح داده که اوال تصاویر بدون 
اذن و رضایــت او پخش شــده و در ثانی پدرش 
در جریان این عروســی الکچری نبوده و خرج 
 مراســم با تخفیف، ســرهم پنجاه میلیون شده 

است!

50 درصد قضیه حل است! دستور مهم دولت درباره 
مطالبات آستان های مقدسه

بر اســاس اباغیه روزهای اخیر یک مسئول 
ارشــد اجرایی خطاب به مسئوالن اقتصادی 
کابینه، تاکید شــده اســت مطالبات قانونی 
دســتگاه هایی چون نهادهــای عمومی غیر 
دولتی و آستان های مقدســه که به موجب 
قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده اند حتما 
باید به تایید ســازمان حسابرسی و با رعایت 
مقررات و اباغیه های وزارت اقتصاد برسند و 
دریافت تاییدیه سازمان حسابرسی نیز توسط 

اشخاص متقاضی صورت می گیرد.

»باهنر« ابقا شد
سخنگوی جامعه اســامی مهندسین گفت: 
محمدرضا باهنر، به عنوان تنها نامزد دبیرکلی 
جامعه اسامی مهندسین، به اتفاق آرا، مجددا 

در سمت دبیرکلی این تشکل ابقا شد.
علیرضا خجسته  پور، سخنگوی جامعه اسامی 
مهندســین )جام(، از برگزاری اولین جلسه 
رسمی شــورای مرکزی این تشکل، با حضور 
تمامی اعضای جدید شورای مرکزی در دفتر 
مرکزی این تشــکل خبر داد و گفت: در این 
جلســه، محمدرضا باهنر، بر فعال  تر شــدن 
واحد های اجرایی جامعه اسامی مهندسین 
در دوره ســیزدهم تاکید کرد و اظهار داشت: 
امیدواریم بتوانیم در دوسال آینده، برنامه های 

»جام« را با شتاب بیشتری پیگیری کنیم.

درخواست از آمریکا برای 
تحریم های مرتبط با ایران

»کیم دونگ یون« وزیر دارایی و استراتژی کره 
جنوبی از آمریکا درخواست کرد معافیت هایی 
را برای کره در تحریم نفتی علیه ایران در نظر 
بگیرد. به نوشــته روزنامه کوریا تایمز، وزارت 
دارایی و استراتژی کره جنوبی خبر داد: وزیر 
دارایی این کشــور در حاشــیه دیدار وزرای 
کشورهای گروه 20 در بوینس آیرس آرژانتین، 
به »استیون منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا 
گفت پاالیشگاه های نفت کره جنوبی و تجار 
کوچک و متوســط زیادی در کــره، با ایران 

تجارت می کنند.

»ترامپ« دوست دارد با 
تهران گفت وگو کند

»مایک پامپئــو«، وزیر امــور خارجه آمریکا 
بامداد سه شــنبه یکی دیگر از سخنرانی های 
ضدایرانی خود را در کتابخانه ریاست جمهوری 
رونالد ریگان انجام داد. وی گفت: »همان طور 
که ترامپ گفته ما مایل بــه گفت وگو با رژیم 
ایران هســتیم؛ اما رهایی از فشارهای آمریکا 
تنها زمانــی اتفاق خواهد افتاد که ما شــاهد 
تغییرات ملموس، قابل اثبــات و ادامه دار در 
سیاست های تهران باشیم.« تام کاتن، سناتور 
ضدایرانی قبل از سخنرانی پامپئو خطاب به 
حاضران گفت: »وقتی پامپئو با شما باشد، هیچ 

وقت تنها نمی مانید.«

باید با رفتار مخرب ایران 
مقابله کرد

»خالد بن سلمان«، ســفیر رژیم سعودی در 
آمریکا قبل از ســخنرانی ضد ایرانی »مایک 
پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا در یادداشــتی 
خواستار مقابله با »رفتارهای مخرب ایران«- به 
گفته او- شد. خالد بن ســلمان در این مقاله 
در وب ســایت »عرب نیوز« از سیاســت های 
ضد ایرانی »دونالد ترامــپ«، حمایت کرده و 
نوشته است: »دلگرم کننده است بشنویم که 
رییس جمهور ترامپ تصریح کند  رویکرد ما 
در قبال ایران، همان سیاست های مماشاتی 
نخواهد بود کــه در جلوگیــری از به قدرت 
رسیدن آلمان نازی ناکام ماند یا نتوانست مانع 

درگرفتن پرهزینه ترین جنگ شود.«

 آیت ا... مصباح یزدی
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم:

بهروز نعمتــی، نماینده مجلس گفــت: هم اکنون 
اســتیضاح رحمانی فضلی، غامی و کرباسیان در 
کمیسیون ها جاری است و چون در این استیضاح ها، 
تعــداد امضاها باالتــر از حدنصاب اســت، جریان 

استیضاح ادامه دارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه در جایی گفته 
بودید، البی های سنگینی پشت پرده استیضاح ها 
جریان دارد، ماجرای این البی ها چیســت، گفت: 
خود من موافق البی هســتم، ولــی اینکه تنها یک 
کانال بخواهد موضوعی را به مجموعه دیگر دیکته 
کند، درست نیست.وی در توضیح مطلب خود گفت: 
برخی افراد در دولت، به یک مجموعه خاص وابسته 
هســتند که به نظر من، این کار ایراداتی دارد و باید 
گفت متاسفانه این افرادـ  در دولت و یا خارج دولت 
ـ در کار خلل ایجاد می کنند. این افراد، اگر نگوییم 
منافع مالی دارند، حتما منافع سیاسی را دنبال می 
کنند. نعمتی گفت: اگر من به جای وزیر علوم بودم، 
استعفا می دادم. به نظر من، این وزیر ضعیف ترین 
وزیر علوم در طول عمر جمهوری اسامی ایران است.

من اگر به جای وزیر علوم 
بودم، استعفا می دادم

نماینده مجلس :

کافه سیاست

عکس  روز 

 مراسم تشییع پیکر
 آیت ا...مرتضی تهرانی

مراســم تشــییع پیکــر آیــت ا... مرتضــی 
 تهرانی،مجتهد و از استادان اخاق صبح دیروز 

با حضور گسترده مردم برگزار شد.

ترامپ از»ظریف« کپی برداری کرد!

پیشنهاد سردبیر:

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 
من هرگز باور نمی کردم که دولتمردی در نظام 
اسامی صریحا بگوید دشمنی آمریکا به خاطر 
نظام نیست، بلکه به خاطر ایران است. رهبری 
چنین مــواردی را از مدت ها قبل پیش بینی 
می کردند که به طور دائــم بر انقابی گری و 

لزوم انقابی ماندن تاکید می کردند.
 آیت ا... مصباح یزدی گفت: بزرگ ترین کار 
امام راحل این بود کــه این فکر را عوض کرد 
و به مردم فهماند نمــاز و روزه فقط جزئی از 
دین هســتند، نه تمام آن؛ امام)ره( به ما یاد 
داد که همه امور زندگی مــان باید تابع دین 
باشد. برخی به این باور رسیده اند که زماني که 
مردم خودشان رای می دهند و رییس جمهور 
را انتخاب می کنند، چه لزومی دارد که رهبری 
وجود داشته باشــد، و اصا والیت فقیه برای 

چیست؟! مگر کشورهای دیگر رهبر دارند؟!

برخی می گویند مگر 
کشورهای دیگر رهبر دارند؟!

علی صوفی
 فعال سياسی اصالح طلب:

مدرس حوزه علمیه قم با تاکید براینکه نمی توانیم 
از آسمان، برای اداره مملکت، فرشته و ملک بیاوریم، 
گفت: در میان افراد حاضــر، خیرالموجودین، دکتر 
روحانی اســت. »محســن غرویان« افزود: معتقدم 
دکتر روحانی اندیشه خوبی دارد و در راه منافع مردم 
تاش می کند.  وی اظهار داشــت: آنهایی که بحث 
»عبور از روحانی« را پیش می کشند، باید دید با عبور 
از روحانی به سمت چه کسی می خواهند بروند.ما  در 
این چهل سال دولت ها و شخصیت های مختلفی را 
دیده ایم. در این وضعیت به نظر من مواضع روحانی 
بهترین اســت، چون متعادل و معتدل است. نباید 
کشور را دچار تشــنج روحی و روانی کنیم و آرامش 
را برهم بزنیم. باید به همین دولت کمک کنیم تا در 
زمان باقی مانده به سیاست خارجی و اقتصاد خدمت 
کند.  غرویان در خصوص تاش دولت برای شفافیت 
و مبارزه با فساد، گفت: باید در عمل، شفافیت جدی 
باشــد.  مثا اتفاقاتی که در ماجرای سلبریتی ها و 
موسسه ثامن الحجج رخ داد، این موضوعات خیلی 

می تواند در اعتماد عمومی موثر باشد. 

روحانی »خیرالموجودین« 
است

مدرس حوزه علمیه قم:

علــی صوفی، فعــال سیاســی اصاح طلب 
گفت:مواضع رییس جمهور در مقابل ترامپ 
نه فقط در واکنش به خروج آمریکا از برجام 
بلکه به دلیل اقداماتی است که آمریکا علیه 
امنیت ملی انجام می دهــد. صوفی افزود: ما 
در مقابل باید تمهیدات تدافعي بیندیشــیم 
و در عرصه دیپلماســي مواضع مناســبي را 
اتخاذ کنیم؛ بنابراین در راســتاي تمهیداتي 
که وزارت خارجه و شوراي عالي امنیت ملي، 
مقام معظم رهبري و رؤساي قوا باید بچینند، 
کاما معقول است که آقاي روحاني در مقابل 
تهدیدات و مواضع قلدرمآبانه آمریکا تهدید به 
بستن تنگه هرمز بکند؛ در واقع شرایطي که 
پیش پاي ماســت این نوع موضع گیري را از 
سوي رییس جمهور مي طلبید. نزدیک شدن 
مواضع مسئوالن کشور به یکدیگر و  وحدت 

در این شرایط ضروری است.

 مواضع روحانی 
 منطبق با مواضع ملی است

پیشخوان

سوژه روز

برخی رسانه های آمریکایی به صورت هماهنگ  مدعی شدند که 
به اطاعات جدیدی از اسناد ادعایی اسرائیل و چگونگی دستیابی 
اسرائیل به این اسناد دسترســی پیدا کرده اند.  روزنامه نیویورک 
تایمز گزارشی منتشر کرد و در آن مدعی شــد که عوامل موساد 
در شب 31 ژانویه به یک انبار در منطقه ای صنعتی در تهران نفوذ 
کردند و توانستند با دستیابی به بیش از 50 هزار برگه و 163 سی 
دی مربوط به فعالیت های هسته ای گذشته ایران پیش از رسیدن 

کارکنان انبار پایتخت ایران را به همراه اسناد مسروقه ترک کنند. در 
این گزارش ادعا شده است که این جاسوس ها،6 ساعت و 29 دقیقه 
زمان صرف کردند تا بتوانند با از کار انداختن آژیرهای انبار، عبور از 
دو درب و باز کردن چندین گاو صندوق به این اسناد ادعایی دست 

یابند و سپس از ایران فرار کنند.
بنابر ادعای این گزارش عوامل موســاد ابزار جوشکاری در اختیار 
داشتند که دمای حدود 2 هزار درجه سلسیوس داشته و از طریق 

آنها توانسته بودند گاو صندوق های انبار را باز کنند و در پایان شب 
با در دست داشــتن حدود نیم تن ســند محرمانه شامل هزاران 
برگه مکتوب و سی  دی حاوی فایل ، ویدئو و طرح از شهر بگریزند. 
نیویورک تایمز در ادامه ادعا کرده است که ایرانی ها پس از حصول 
 توافق هســته ای با قدرت های جهانی در ژوئیه 2015 شــروع به
 جمع آوری و ذخیره این اســناد از سراسر کشــور در انبار مذکور 

کردند!

جزئیاتی از ادعای سرقت »اسناد محرمانه هسته ای« ایران

   به بهانه سخنان روحانی درباره تمایل ایران به اصاح روابط با عربستان؛  

سپرده گذار دانه درشت 
کیست؟

خطابه دیپلماتیک

صدای اقتدار ایران

توطئه اقتصادی کشور با 
کار جهادی خنثی می شود

شوق رفتن

روحانی: ترامپ با دم شیر 
بازی نکند آمریکا را شکست 

می دهیم

 مقامات سعودی در زمینه 
ایران هراسی و ایران ستیزی 

و اظهارات ضد ایرانی با 
یکدیگر کورس گذاشته اند

چهره ها

در دولت قبل جمشید بسم ا... بود، االن حمید قل هوا...!
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در گفت وگویی به بررسی 
موضوعات پشت پرده گرانی های اخیر، روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، تغییرات احتمالی در کابینه دولت، 
عملکرد مسئولین در خصوص تحریم های آمریکا و ... پرداخت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی در این گفت وگوی صمیمانه می گوید که با سیف، رییس کل بانک مرکزی قهر نیست؛ اما معتقد 

است که بانک مرکزی نباشد بهتر است زیرا سوء تدبیر در بانک مرکزی بیداد می کند.
پورابراهیمی معتقد اســت که تیم اقتصادی رییس جمهور فقط به درد مسابقات گل کوچک می خورد و 
می گوید تصمیمات اقتصادی دولت را هم خود دولتی ها قبول ندارند و اعضای تیم اقتصادی روحانی هر 

کدام برای خود ژنرال هستند.

ترامپ از»ظریف« کپی برداری کرد!
دونالد ترامپ در تازه ترین توئیت خود از سخنان محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که چندی پیش خطاب 
به آمریکایی ها گفته بود »هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید« کپی برداری کرد. رییس جمهور آمریکا در پیامی 
توئیتری خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشت: »دیگر هرگز ایاالت متحده را تهدید نکن، شما 
تاوان آن را خواهید داد به طوریکه در طول تاریخ افراد کمی چنین تاوانی داده اند. ما دیگر کشوری نخواهیم 
بود که کلمات جنون آمیزتان درباره خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش!« حجت االسام والمسلمین 
حسن روحانی روز یکشــنبه در همایش رؤسای نمایندگی های جمهوری اســامی ایران در خارج از کشور، 
اظهار داشت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. آقای ترامپ! ما 

مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.

سارا بهرامی 

سمیه پارسادوست
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پول پاشی ایرانی ها در ترکیه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ضرورت
 ارتقای فرهنگ مالیاتی

فرهنگ سازی در حوزه »مالیات« می تواند به 
رفتار عمومی نســبت به این مقوله نظم دهد و 
تقویت کننده همدلی و همکاری میان مردم در 
درک الزام به تبعیت از قوانین مالیاتی و توسعه 
اقتصادی حاصل از آن باشــد. فرهنگ مالیاتی 
از آنجا که اصیل    ترین و پایدارترین ابزار بینش 
و تلقی عمومی از مقوله مالیات اســت، ایجاد 
هرگونه تغییر در آن به کنــدی صورت گرفته 
و در کوتاه مدت متحول نمی شــود و همواره 
نیازمند فرآیندی تحت عنوان فرهنگ ســازی 
است که زمان بر است و تحقق آن در بازه زمانی 

طوالنی امکان پذیر است. 
تالش در جهــت ایجاد یک فرهنــگ مالیاتی 
پیشرو و قوی در کشور، می تواند تاثیر مهمی 
در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و 
ایجاد سیاست های پولی و مالی مناسب داشته 
باشد که نتیجه آن، افزایش عدالت اجتماعی و 
رفاه عمومی اســت. با ایجاد یک نظام مالیاتی 
منسجم، اتکای دولت به درآمدهای نفتی کم 
شــده و بخش عظیمی از هزینه های جاری و 
عمرانی آن تامین می شــود. می توان چنین 
گفت که فرهنگ ســازی در حــوزه ای مانند 
مالیات، فقط مختص سازمانی خاص)سازمان 
امور مالیاتی( نیست؛ بلکه همه نهادهای فعال 
درکشــور باید با تعامل مســتمر با یکدیگر و 
ایجاد هنجارهای اجتماعی و اخالقی، میل به 
پرداختن مالیات را در میان مردم افزایش داده 

و به ارتقای فرهنگ مالیاتی کمک کنند.

بازار

کولر آبی

بازرس ویژه اتحادیه صنف تاسیسات 
مکانیک ساختمان اصفهان اظهارکرد:

 تخلف پر سود 
لوله بازکنی های غیرمجاز

بازرس ویژه اتحادیه صنف تاسیســات مکانیک 
ســاختمان اصفهان گفت: تنها 50شرکت  لوله 
بازکنی در اصفهان از این اتحادیه مجوز فعالیت 

دریافت کرده اند.
»مســعود آبدار« هزینه باز کردن گرفتگی لوله 
های فاضالب را بین 300تا600 هزار ریال اعالم 
کرد و افــزود: واحدهای متخلــف در اصفهان تا 
30میلیون ریال هم دریافت کرده اند. او با اشاره 
به اینکه این اتحادیه ماهانه بیش از صد شکایت 
مردمی دریافت می کند، گفت: شــهروندان به 
برچسب های دِر منازل اعتماد نکنند و درصورت 
نیاز به لوله باز کن با شماره 34322001 تماس 
بگیرند. بازرس ویژه اتحادیه صنف تاسیســات 
مکانیک ساختمان اصفهان، همراه داشتن فاکتور 
سربرگ دار، مهر معتبرو کارت شناسایی را هنگام 
ورود لوله بازکنی  به منازل الزامی دانســت.آبدار 
افــزود: ورود اتباع خارجی به منــازل برای رفع 

گرفتگی لوله های فاضالب هم ممنوع است.

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک 
مرکزی؛

به زودی فهرست گیرندگان 
ارز رسمی منتشر می شود

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
اعالم کرد: لیســت همه دریافت کنندگان ارز به 
نرخ رســمی را تا چند روز آینده منتشر خواهیم 

کرد. 
»مهدی کسری پور« در برنامه »پایش« از تصمیم 
ستاد اقتصادی دولت در جلسه شب گذشته خبر 
داد و اظهارداشت: براساس مصوبه این ستاد، بانک 
مرکزی لیست همه دریافت کنندگان ارز به نرخ 
رســمی را تا چند روز آینده منتشر خواهد کرد.

پیش از این بانک مرکزی فهرســت ده ها شرکت 
و نهاد دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را منتشر 
کرد که گفته می شــود نام بخش عمده دریافت 

کنندگاه ارز دولتی در این لیست نبوده است.

 مدیرکل گمرک استان اصفهان اعالم کرد:
اتحادیه مربوطه خواستار 
تسهیالت برای نقره کاران 

اصفهانی شود
مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به مشکالت هنرمندان نقره کار در  زمینه تعرفه 
واردات نقره خام و ارزش افزوده ۹ درصدی در این 
ارتباط اظهار داشت: ماخذ تعرفه واردات شمش 
نقره و طال صفر درصد است؛ اما به موجب قانون 
مصوبه مجلس شــورای اسالمی، ۹ درصد ارزش 
افزوده و عوارض شــهرداری از کاالهای وارداتی 
از جمله شــمش طال و نقره دریافت و به حساب 

خزانه واریز می شود. 
»اســدا... احمدی ونهــری« با توجه بــه اینکه 
بیشــترین هنرمندان نقره کار کشور در اصفهان 
فعالیت دارند در ارتباط با تسهیالت در راستای 
حمایت از این هنرمندان، ابراز داشــت: گمرک 
جهت حمایت از تولید داخلــی و صادرات، رویه 
ورود موقت را دارد بدین ترتیــب که در صورت 
واردات شمش نقره به منظور صادرات، به جای ۹ 
درصد ارزش افزوده به همان میزان ضمانت نامه 
بانکی معتبر مــدت دار از هنرمندان این عرصه 
دریافت و پس از صــادرات مصنوع نقره، ضمانت 

نامه به آنها مسترد می شود.
 او بیان داشــت: در خصوص میزان قاچاق نقره 
متولی ارائه آمار، کمیســیون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســت که دبیرخانه آن در استانداری 

مستقر است.
 احمدی ونهری در ارتباط بــا امکان اصالحات 
قانونی برای تســهیل کار هنرمنــدان نقره کار 
اصفهانی، ابراز داشت: با توجه به اینکه بیشترین 
میزان تولید نقره در کشــور توســط هنرمندان 
استان اصفهان صورت می گیرد پیشنهاد می کنیم 
اتحادیه مربوطه با مکاتبه بــا نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی خواستار تسهیل بیشتر 

قوانین در این خصوص شوند.

 AC120-S کولر آبی مایدیا مدل

 760,000
تومان

کولر آبی پرتابل ریتون 
PC-2500 مدل

 575,000
تومان

PK-280P کولر آبی پاکشوما مدل

 315,000
تومان

ترانه محقق

درحالی که این روزها نقدینگی در اقتصاد ایران بیداد 
می کند و دولت هیچ برنامه موفقی برای جمع آوری 
این پول های سرگردان ندارد، به نظر می رسد هر روز 
این سرمایه ها بیشــتر درحال خارج شدن از ایران 
است. در این میان، کشــورهای همسایه بیشترین 
سهم را از سرمایه گذاری ایرانی ها دارند و بسیاری 
از بازارهــای آنها از جمله »مســکن« به لطف این 

سرمایه ها، روزهای پررونقی را می گذراند. 
ترکیه از جمله این همسایگان خوش شانس است و 
عالوه بر رونق باالی »گردشگری« که دارد، با خیل 
عظیم مســافران ایرانی که به آنجا سفر می کنند، 
میزان باالیی از ســرمایه گذاری ایرانی ها را در این 
کشــور تجربه می کند. داده های مرکز آمار ترکیه 
نشان می دهد که شــهروندان ایرانی با خرید ۹44 
واحد مســکونی در شــهرهای مختلف این کشور، 
بیشتر از ســه برابر مدت مشابه ســال قبل، واحد 

مسکونی در این کشور خریداری کرده اند!
ایران در رتبه سوم خرید ملک در ترکیه

براســاس گزارش اعالم شده از ســوی مرکز آمار 
ترکیه، عراقی ها بــا خرید یک هــزار و ۹87 واحد 
مسکونی در این کشور، در صدر لیست شهروندان 
کشــورهایی قرار دارند که در ترکیه به خرید خانه 
 مبادرت ورزیــده اند.این داده های آماری نشــان 
می دهد که ایرانی ها پس از شــهروندان عربستان 
ســعودی، در رتبه ســوم این لیســت قرار دارند.
بیشترین فروش منازل مســکونی به اتباع خارجی 
در شهر »اســتانبول« به تعداد ســه هزار و ۹۹۹ 
واحد بوده است و شــهرهای »آنتالیا« و »بورسا«، 
در رتبه دوم و ســوم جای دارند. طی سال 2017 
میالدی، اتباع و ســرمایه گذاران خارجی 22 هزار 
و 324 واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند 
که محبوب ترین منطقه برای این خریداران حاشیه 
شرقی »دریای سیاه« است. خرید آپارتمان در این 
ناحیه نسبت به سال قبل، 155 درصد رشد داشته 
که بیشترین درصد این خریداران را اتباع کشورهای 

تشــکیل   خاورمیانــه  
می دهند. 

وضعیت مسکن در 
ترکیه چگونه است؟

بازار »مســکن« ترکیه 
یکی از پایه های اساسی 
اقتصــاد در این کشــور 
اســت و برای بسیاری از 

سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی، بازار 
مســکن در ترکیه یکی از مهم ترین و جذاب ترین 

بازارها محسوب می شود. 
ســهولت خرید ملک در ترکیه، از یک ســو و اخذ 
اقامت در این کشــور از ســوی دیگر، موجب شده 
تا هر سال بر شــمار ســرمایه گذاران و خریداران 
خارجی بازار مســکن در این کشــور افزوده شود. 
نوسانات نرخ ارز و پایین آمدن ارزش »لیر« در برابر 
»دالر«، موجب ایجاد جذابیت های بیشتر بازارهای 
اقتصادی و ســرمایه گذاری برای افراد خارجی در 
این کشور شده است. البته بازار مسکن در گذشته 
یکی از معضالت اقتصاد ترکیه محســوب می شد؛ 

رکود و عدم گسترش، از 
اصلی تریــن چالش های 

این بازار بود. 
تا دهــه 1۹80 میالدی، 
مسکنی  سیاســت های 
دولــت ترکیــه، تنها بر 
ترغیــب و تشــویق به 
ساخت مسکن های دولتی 
و اجتماعی بــا کمک وام های دولتــی و معافیت از 
مالیات، همین طور اعمال مالیات های سنگین تر بر 
خانه های لوکس متمرکز بود؛ اما این سیاست های 
دولت ترکیه در افزایش تعداد واحدهای مسکونی 

موفق عمل نکرد.
با توسعه سریع شهرنشــینی در ترکیه، تقاضا برای 
مسکن هم روزبه روز بیشتر می شد و دولت قادر نبود 
عرضه را با تقاضا هماهنگ کند، اگرچه در این بین 
پیشرفت های محسوســی نیز رخ داد. دولت ترکیه 
امروز هم درحال اجرای سیاست های مختلف است تا 
بتواند میزان تقاضا برای مسکن اجتماعی را برآورده 
ســازد؛ اما هنوز هم تقاضا برای خانه های لوکس، 

ارزان و بی کیفیت بســیار ســریع تر از تقاضا برای 
خانه های اجتماعی و دولتی افزایش می یابد. توسعه 
صنعت »گردشــگری« در ترکیه، یکی از مهم ترین 
عواملی بود که سبب رشد بازار مسکن در این کشور 
شــد و احداث واحدهای مســکونی افزایش یافت. 
ترکیه به جز سال 2008 میالدی و بحران اقتصادی 
آن سال، تا امروز توانســته این موفقیت و رونق را 
حفظ کند و در سایه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و پروژه های اجرایی از سوی اداره انبوه سازان، عالوه 
بر افزایش نرخ مالکیت مسکن، نرخ اشتغال را نیز در 

این کشور افزایش دهد.
گردشگری؛ نقطه ثقل جذب سرمایه در 

ترکیه
جذابیت گردشــگری ترکیه برای ایرانی ها موجب 
شده تا بسیاری از مسافران، در این کشور به خرید 
ملک مبادرت کنند و شهرهای گردشگرپذیر مانند 
استانبول و آنتالیا، بیشــترین رونق خرید و فروش 
ملک در این کشور را داشته باشــند. در یک طرح 
جاه طلبانه، ترک ها تالش دارند تــا چینی ها را به 
ورود به این کشــور ترغیب نماینــد؛ البته انتظار 
مــی رود با اجرای کمپین مشــترک گردشــگری 
میان چین و ترکیه، شــاهد به اوج رســیدن تعداد 
گردشــگران به مقصد ترکیه باشــیم. پیش بینی 
می شود تا پایان ســال 2018 میالدی، ساالنه یک 
میلیون چینی از این کشــور دیــدن کنند.این امر 
قطعا سبب رونق صنعت ساخت و ساز در ترکیه نیز 
خواهد شد؛ زیرا شرکت های ســاختمانی ترکیه از 
این فرصت، جهت جذب خریداران و سرمایه گذاران 
خارجی اســتفاده خواهند کرد. این کشور نه تنها 
 برای ســرمایه داران، بلکــه برای گردشــگران با 
بودجه های مالی پایین نیز طرح های خرید مسکن 
را در نظر گرفته است که به نظر می رسد در آینده، 
طیف خریداران در این کشــور را متنوع تر خواهد 
ســاخت. بر قراری طــرح های خرید اقســاطی و 
اعطای وام های بدون بهره، از جمله طرح های بازار 

»مسکن« است.

پول پاشی ایرانی ها در ترکیه
سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه باز هم رکورد زد؛

معاون خدمات مشــترکان و درآمد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: الگوی مصرف مشــترکان 
استان از 81 به۹1 درصد رســیده اســت. »رضا رضایی« با اشــاره به اجرای طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف 
آب در اصفهان از دو مــاه پیش، گفت: تنها پنج هزار مشــترک اصفهانــی در این مدت لــوازم کاهنده مصرف 
آب را خریداری کردنــد.او با بیان اینکه با نصب لــوازم کاهنده می توان 50درصد در مصــرف آب صرفه جویی 
 کرد،گفت: مشترکان می توانند با شماره گیری 1522 لوازم کاهنده مصرف آب را با 40درصد تخفیف خریداری 

کنند.

 صرفه جویی 
9 درصدی اصفهانی ها 

در مصرف »آب«

معاون خدمات مشترکان شرکت 
آب و فاضالب اصفهان خبرداد: 

خبر
   

  عکس روز

کاشت »برنج« در خوزستان کم آب! 

 بنابر اعالم اداره رسانه و فضای مجازی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، دومین نمایشگاه 
مسکن و انبوه سازی، امالک و مســتغالت، روزهای دوم تا پنجم مردادماه با حضور 34 شرکت و سازمان 
برگزار می شود و برای فعاالن حوزه های انبوه سازی مسکن، سرمایه گذاری، معماری و مهندسی، شهرسازی 
و تاسیسات ساختمانی، عرصه ای ایجاد می کند تا به نمایش توانمندی های خود بپردازند. در این نمایشگاه 
که یک هزار و 100 مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص داده است، نمایندگانی از استان های 
اصفهان، تهران، یزد و مرکزی حضور دارند. رویکرد شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در 
برگزاری »دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و مســتغالت اصفهان« این است که 
با آسیب شناسی دوره گذشته، بهترین و مناسب ترین فرصت ها را به وجود آورد تا گام های الزم در جهت 
ثبات بازار و رشد مطلوب آن که به نفع همگان است، برداشته شــود. این نمایشگاه با وجود ایجاد رونق و 
ثبات، می تواند نوعی نشاط صنفی و اجتماعی نیز در میان فعاالن حوزه مسکن، امالک و مستغالت ایجاد 
کند. نشاطی که منبعث از اعتمادسازی در نمایشــگاه به عنوان عرصه ای برای اکران عمومی فعالیت ها و 
 HSE دستاوردها است. حاضران در »نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات حفاظتی، پلیسی، آتش نشانی و
اصفهان« توانمندی ها و ظرفیت های خود در حوزه های تجهیزات حفاظتی، ایمنی و پلیســی، تجهیزات 
ایمنی، آتش نشانی و HSE، مدیریت بحران و امداد و نجات را برای بازدید عالقه مندان و متخصصان به نمایش 
خواهند گذاشت. در این نمایشگاه، انواع محصوالت و خدمات حوزه های تجهیزات پلیسی، حفاظت فیزیکی، 
نظارت تصویری، حفاظت اسنادی، تجهیزات ارتباطی، ساختمان های هوشمند، تجهیزات رایانه ای، کنترل 
تردد عمومی و صنعتی، تجهیزات شناسایی، حفاظت پیرامونی، تجهیزات راهنمایی و ترافیکی، اتوماسیون 
اداری و صنعتی، استاندارد امنیت اطالعات، هشدار نفوذ و تجهیزات جانبی به نمایش گذاشته خواهد شد. 

 اداره رسانه و فضای مجازی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان اعالم کرد:

اصفهان؛ میزبان دو نمایشگاه تخصصی »مسکن« و »ایمنی«

دولت ترکیه امروز هم درحال 
اجرای سیاست های مختلف است 
تا بتواند میزان تقاضا برای مسکن 

اجتماعی را برآورده سازد

 معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای:
واردات ۲۵۰ میلیون دالر چای از سریالنکا محال است

 معاون بازاریابی و تنظیم بازار ســازمان چای درباره مباحث مطرح شــده مبنی بردرخواست اتحادیه چای 
سریالنکا برای تسویه بدهی نفتی از طریق صادرات چای به کشــورمان، اظهار کرد : تصور نمی کنم چنین 
درخواستی مورد پذیرش واقع شود؛ چرا که حجم آن زیاد است.»خردادپور« با بیان اینکه سالیانه 55 هزارتن 
چای وارد کشور می شود، اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم چای وارداتی 4 دالر  و 67 سنت است.او ادامه داد: 
سالیانه حدود 25 هزارتن چای خشک نیز در داخل کشور تولید می شــود و ما ساالنه حدود 105 تا 110 
هزارتن چای نیاز داریم. براساس گفته های خردادپور، تسویه بدهی 250 میلیون دالری سریالنکا به ایران 
از طریق صادرات چای، به معنای واردات حدود 53 میلیون تن چای خواهد بود که 1۹3 برابر نیاز ســاالنه 

کشور است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
کاهش تصدی گری دولت در بخش حمل و نقل ضروری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی با ارائه  راهکارهایی جهت بهبود وضعیت کامیون داران  
گفت: اگر تصدی گری دولت کاهش یابد و حق کمیســیون ها عادالنه شود، بخشــی از مشکالت کامیون داران حل 
می شود.»حسینعلی حاجی دلیگانی« اظهار کرد: رانت هایی که برخی از شرکت های حمل و نقل از آن استفاده می کنند، 
باید برداشته شود؛ همچنین شرکت های حمل و نقل حق کمیسیون هایی ناعادالنه دریافت می کنند که مقدار دریافتی 
حق کمیسیون ها، باید به حداقل برسد. او تاکید کرد: کاهش تصدی گری دولت در بخش حمل و نقل ضروری است که 
در صورت واگذاری این تصدی گری به افراد باصالحیت، مسائل رانندگان حل خواهد شد. حاجی دلیگانی  بیان داشت: 
افزایش حق بیمه رانندگان، روند منطقی ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید تسهیالتی برای رانندگان در نظر بگیرد 

که در صورت مریض شدن، شرکت های بیمه از رانندگان بیمار یا مصدوم حمایت های مناسبی کنند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,266,000
تومان

1,601,000 نیم سکه
تومان

801,000ربع سکه
تومان

452,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

265,480
تومان

      قیمت سکه و طال
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مفاد آراء
5/45 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره  950 مورخ 97/02/22 هیات اول  آقاي محمد رضا واحد دستجردي به 
شناسنامه شــماره 105 كدملي 1288983786 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه  و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد واحد دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 579 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي ابراهیم تركي به شناسنامه شماره 
3299 كدملي 4621109766 صادره شــهركرد فرزند ســعید بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 95/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه  و مع الواسطه از طرف آقای سید مرتضی 

هاشمی دنبه خریداری شده است.
3- رای شــماره 11291 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم شهرزاد سخائي به شناسنامه 
شــماره 862 كدملي 1829153455 صادره فرزند اسداهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 108/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 14فرعي از4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 596 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم فاطمه ابراهیمي به شناســنامه 
شماره 2448 كدملي 1285928822 صادره فرزند ولي اله بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 133/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

دهقانی دنبه خریداری شده است.
5- رای شماره 961 مورخ 97/02/22 هیات اول آقاي محمد حسین دهقاني به شناسنامه 
شــماره 19840 كدملي 1282667742 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 121/10 مترمربع پالك مفروزی از شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی دهقانی دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 1233 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم ربابه گلشني به شناسنامه شماره 
149 كدملي 1289287007 صادره اصفهان فرزند یداله بر10 ســهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
7- رای شماره 1235 مورخ 97/02/31 هیات اول  آقاي  رحمت اله گلشني به شناسنامه 
شــماره 6 كدملي 1288637098 صادره فرزند یداله بر20 ســهم مشــاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
8- رای شماره 1236 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم فاطمه گلشني به شناسنامه شماره 
53 كدملي 1282748076 صادره فرزند یداله بر10 ســهم مشاع از 108 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
9- رای شــماره 1238 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم زهرا گلشــني نیا به شناسنامه 
شــماره 2362 كدملي 1289560803 صادره فرزند  یداله بر10 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 1237 مورخ  97/02/31 هیات اول آقاي علیرضا گلشني به شناسنامه 
شــماره 854 كدملي 1289355150 صادره فرزند یداله بر29 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 1234 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي  حجت اله گلشني به شناسنامه 
شــماره 354 كدملي 1289265909 صادره فرزند یداله بر29 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 2690 مورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي حسن نفیسي مقدم به شناسنامه 
شماره 204 كدملي 1285746181 صادره اصفهان فرزند فضل اله بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه به مساحت 124 مترمربع پالك شماره 1983 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی صیام پور 

اشکاوندی خریداری شده است.
13- رای شماره 13568 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم مریم خیرالهي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 587 كدملي 1288933304 صادره فرزند اسداله بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 213/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 13566 مورخ  96/12/22 هیات اول  اقای بهزاد دهقاني چم پیري به 
شناسنامه شماره 283 كدملي 6209486916 صادره فرزند حبیب اله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 13381 مورخ 96/12/12 هیات اول آقاي سید شــاداب موسوي به 
شناسنامه شماره 374 كدملي 1881503372 صادره شوشتر فرزند سیدفرامرز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
16- رای شــماره 13382 مورخ 96/12/12 هیات اول آقاي سید شــاداب موسوي به 
شناسنامه شماره 374 كدملي 1881503372 صادره شوشتر فرزند سیدفرامرز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 207/37 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
17- رای شــماره 1232 مورخ 97/02/31 هیات اول  آقاي ابراهیم آقابابائي كچوئي به 
شناسنامه شــماره 19369 كدملي 1282663038 صادره اصفهان فرزند محمدرضا بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره2 فرعي از1955 
اصلي باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 13483 مورخ 96/12/16 هیات اول  آقاي بهزاد دهقاني به شناسنامه 
شماره 5 كدملي 6209874551 صادره لنجان فرزند عبدالعلي برششدانگ یکباب مغازه 
و زیرزمین به مساحت 64/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره11 فرعي از4410 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 961 مورخ  97/02/22 هیات اول آقاي محمد حسین دهقاني به شناسنامه 
شــماره 19840 كدملي 1282667742 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 121/10 مترمربع پالك مفروزی از شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی دهقانی دنبه  خریداری شده است.
20- رای شماره 1828 مورخ  97/03/28 هیات اول آقاي حمیدرضا مالبیگ به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 1288815743 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
215/68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حاج سید هاشم 

هاشمی خریداری شده است.
21- رای شــماره 1353 مورخ 97/03/03 هیات اول آقاي  عبدالحســین كوچك زاده 
سعد آباد به شناسنامه شماره 31 كدملي 4459515490 صادره تفت فرزند آقا كوچك بر 
ششدانگ  به مساحت 252/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 79 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 1226 مورخ97/02/31 و رای اصالحی شماره  1634 مورخ 97/03/19 
هیات اول آقاي شاهین مرادیان به شناسنامه شماره 1213 كدملي 4621528777 صادره 
شهركرد فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/52 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره26 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 1621 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي  ابولفضل خدادادي به شناسنامه 
شــماره 465 كدملي 0491450524 صادره فرزند محمد رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 72/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق  

خریداری شده است.
24- رای شــماره 1852 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم ایران موذني قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 491 كدملي 1111149356 صادره قهدریجان فرزند اصغر بر1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق  خریداری شده است.
25- رای شــماره 1853 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي علي كارگردســتجردي به 
شناسنامه شــماره 1 كدملي 1288513641 صادره اصفهان فرزند حسین  بر4/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری شده است.
26- رای شــماره 1854 مورخ 97/03/29 هیات اول  آقاي حیــدر قائدامیني هاروني به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 4689714142 صادره اردل فرزند محمدحسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 102/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسین دهقان خریداری شده است.
27- رای شــماره 1395 مورخ 97/03/06 هیات اول آقاي غالمرضا حدادي مباركه به 
شناسنامه شــماره 111 كدملي 5419083000 صادره مباركه فرزند عباس بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 119/12 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از2906 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 1864 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي ابوالقاسم رفیعي به شناسنامه 
شماره 9 كدملي 4622734109 صادره شهركرد فرزند شمسعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 129/82 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 19فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

بانو صدیقه فیاض دستگردی خریداری شده است.
29- رای شماره 1855 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم یکتا لطفي به شناسنامه شماره 
2773 كدملي 1290871299 صادره فرزند مرتضي بر یکدانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 4678 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
30- رای شــماره 1859 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم زهرا مالبیگي به شناسنامه 
شماره 13 كدملي 1288760574 صادره فرزند براتعلي بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4678 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
31- رای شماره 1856 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي جلیل لطفي به شناسنامه شماره 
25317 كدملي 1282720880 صادره فرزند مرتضي بر یك دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4678 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
32- رای شماره 1898 مورخ 97/03/31 هیات اول آقاي حمید رضا احمدي به شناسنامه 
شماره 26 كدملي 1159572720 صادره داران فرزند محمد حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 82/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حیدر رمضانپور دنبه خریداری شده است.
33- رای شــماره 1860 مــورخ 97/03/29 هیات اول آقاي علیرضــا امیني زازراني به 
شناســنامه شــماره 726 كدملي 1284562875 صادره اصفهان فرزنــد محمدعلي بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/93 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
34- رای شــماره 1645 مورخ 97/03/19 هیات اول خانم مریم صالح دســتگردي به 
شناسنامه شماره 3360 كدملي 1289166234 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 151/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 73 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شماره 1403 مورخ 97/03/06 هیات اول خانم سهیال دستور به شناسنامه شماره 
1858 كدملي 5179039101 صادره سیاهکل فرزند علي بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1955 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 1406 مورخ 97/03/06 هیات اول آقاي مصطفي صفاري كوپائي به 
شناسنامه شماره 1065 كدملي 1286519888 صادره اصفهان فرزند فرامرز بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 1402 مورخ 97/03/06 هیات اول آقــاي مرتضي صفاري كوپائي به 
شناسنامه شماره 1761 كدملي 1287790471 صادره اصفهان فرزند فرامرز بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

38- رای شــماره 1398 مورخ 97/03/06 هیات  اول خانم مریم تبریزیان به شناسنامه 
شماره 799 كدملي 1285696611 صادره اصفهان فرزند محمدباقر بر 5/1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1955 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 1326 مورخ 97/03/03 هیات اول خانم زهرا جعفــري یزدابادي به 
شناسنامه شــماره 453 كدملي 1288765381 صادره اصفهان فرزند امراله برششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 202/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 1910 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 1740 مورخ 97/03/23 هیات اول خانم زهرا جعفــري یزدابادي به 
شناسنامه شماره 453 كدملي 1288765381 صادره اصفهان فرزند امراله بر ششدانگ 
یکباب سوله به مســاحت 133/57 مترمربع مفروزی از پالك شماره859 فرعي از4348  
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن دهقانی دستجردی خریداری شده است.
41- رای شــماره 1672 مورخ 97/03/20 هیات اول خانم محبوبه ناظوري دستجردي 
به شناسنامه شماره 1441 كدملي 1288997116 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/10 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره351 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 1671 مورخ 97/03/20 هیات اول آقاي  یداله سخاوت جو به شناسنامه 
شماره 20548 كدملي 1282676350 صادره فرزند رجبعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 153/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره351 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
43- رای شــماره 1839 مورخ  97/03/28 هیــات اول  آقاي محمد حســین كیاني به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 4622997339 صادره شــهر كرد فرزند رستم بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 41/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای جعفر دهقانی  خریداری شده است.
44- رای شماره 1815 مورخ 97/03/27 هیات اول آقاي رضا حمزه ئي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 494 كدملي 1288705964 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن و با قید به اینکه 
سرقفلی آن متعلق به غیر است به مســاحت 67/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
45- رای شــماره 1807 مورخ 97/03/27 هیات اول خانم اعظم حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شــماره 142 كدملي 1288716362 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن با قید به اینکه 
سرقفلی آن متعلق به غیر است به مســاحت 67/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
46- رای شماره 1816 مورخ 97/03/27 هیات اول آقاي حسین حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 18216 كدملي 1282649671 صادره اصفهان فرزند محمد بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
67/30 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
47- رای شماره 1817 مورخ  97/03/27 هیات اول آقاي مهدي حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 156 كدملي 1288629990 صادره اصفهان فرزند محمد بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 67/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

48- رای شــماره 1308 مورخ 97/03/02 هیات اول  آقاي رجبعلي عباسي به شناسنامه 
شــماره 16 كدملي 6209633064 صادره باغ بهادران فرزند فرج اله ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/81 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از 
3027 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شــماره 1310 مورخ 97/03/02 هیات اول خانم شهناز جعفریان به شناسنامه 
شــماره 2404 كدملي 6209456944 صادره چرمهین فرزند اسکندر بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/81 مترمربع پالك شماره 5 فرعي از 3027 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شــماره 1453 مورخ 97/03/08 هیات اول خانم تاجمــاه تیموری كرانی به 
شناسنامه شماره 13 كدملی 4679672099 صادره فارسان فرزند محمد ولی بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 69/54 منر مربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعی از 4483 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای ولی اله معین خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/05/17

م الف: 210230  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
حصر وراثت

5/13 خانم خدیجه سلمانی داراي شناسنامه شــماره 485 به شرح دادخواست به كالسه  
333/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
عبداله سلماني ورنوسفادراني به شناسنامه 13365 در تاریخ 1397/2/20 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خدیجه سلمانی 
فرزند عباس، ش.ش 485 همسر 2- اصغر سلمانی ورنوسفادراني فرزند عبداله، ش.ش 
9184 فرزند 3- جواد سلمانی ورنوسفادراني فرزند عبداله، ش.ش 3124 فرزند 4- محمد 
علي ســلمانی ورنوســفادراني فرزند عبداله، ش.ش 24039 فرزند 5- حمزه ســلمانی 
ورنوسفادراني فرزند عبداله، ش.ش 16586 فرزند 6- زهرا سلمانی ورنوسفادراني فرزند 
عبداله، ش.ش 1130334481 فرزند 7- نرجس ســلمانی ورنوسفادراني فرزند عبداله، 
ش.ش 1976 فرزند و الغیر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در 
یك مرتبه آگهي مي نماید تا هر كسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

 م الف: 1659 شعبه 7 حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر )مجتمع 
شماره یك( )175 كلمه، 2 كادر(

ابالغ 
5/24  شماره نامه: 1397009000495919 شــماره پرونده: 9209980361700549 
شماره بایگانی پرونده: 961271 احتراما مقرر اســت نسبت به درج ابالغیه به وثیقه گذار 
آقای حســین منصوری فرزند حســن جهت احضار نمودن و تحویل مضمون عنه آقای 
مسعود منصوری حســن آبادی با توجه به رد دعوی اعســار نامبرده ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ اقدام در غیر اینصورت نســبت به مزایده و ضبط وثیقه پالك ثبتی شماره 
151/11 وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شــد. ضمنا هزینه نشر آگهی 360/000 ریال 
طی فیش شماره 641133 توسط محکوم له پرداخت گردیده است. م الف: 204130 
 شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان ) مجتمع قضایی شماره 1( )103 كلمه، 

1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/26 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 287/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز  چهارشنبه مورخه 
1397/6/14، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی خمینی شهر 
خ 17 شهریور محله اسفریزی، مشــخصات خوانده: احمد نوروزیان ایرانشاهی و محسن 

جعفری،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1664 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )163 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/27  از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه كالســه 970493 ح 4 به خانم  رضا روح اللهی ورنوســفادرانی خوانده پرونده 
فوق الذكر كه مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن ابوالفضل فخاری اسفریزی 
فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان خمینی شهر محله اسفریز روبروی قرض الحسنه چهارده 
معصوم ك ش علی اصغر فخاری به خواســته مطالبه وجه چك ودر جریان رسیدگی می 
باشد اخطار می نماید كه برای جلسه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 97/6/19 ساعت 11/30 
صبح در دادگاه شــعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شــهر مراجعه نماید و 
یاچنانچه جهات ردی دارید به صورت كتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و 
ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاباً رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  
وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار درج 
می شود. م الف: 1663 اجرای احکام شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

)173 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/28 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 486/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/50 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/6/4، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری اســفریزی فرزند عزیزاله به 
نشانی خمینی شهر محله اسفریز ك شهید علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: مهدی 
فرمانی دهاقانی فرزند احمد،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یك فقره چك به شماره 
0963/390838 مورخ 96/6/25 و گواهینامه عدم پرداخت خسارات وارده اعم از هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 1- كپی مصدق چك 2- گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1662 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )197 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

5/29 آقای مسعود لقمانی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 148 به شرح دادخواست به 
كالسه  348/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان خانم آغا میردامادی خوزانی  به شناسنامه 92 در تاریخ 1397/2/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهدی 
لقمانی خوزانی فرزند فخر، ش.ش 226 فرزند 2- مســعود لقمانــی خوزانی فرزند فخر، 
ش.ش 148 فرزند 3- ناهید لقمانی خوزانی فرزند فخر، ش.ش 169 فرزند و الغیر. اینك 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1679 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )141 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

5/30 آقای مجید مالکی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 119  به شرح دادخواست به 
كالسه  361/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان رجبعلی مالکی خوزانی  به شناسنامه 150 در تاریخ 1396/7/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- منور بیگی خوزانی 
فرزند احمدقلی، ش.ش 108 همســر 2-  ذبیح اله مالکی خوزانی فرنزد رجبعلی، ش.ش 
304 فرزند 3- علی اكبر مالکی خوزانی فرزند رجبعلی، ش.ش 63 فرزند 4- مجید مالکی 
خوزانی فرزند رجبعلی، ش.ش 119 یکصد و نوزده ، فرزند 5- مجتبی مالکی خوزانی فرزند 
رجبعلی، ش.ش 615 فرزند 6- فاطمه مالکی خوزانی فرزند رجبعلی، ش.ش 109 فرزند و 
الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید 
تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1677 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )172 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ اجرائیه

5/31  شماره پرونده: 139704002121000139/1 شماره بایگانی پرونده: 9700194 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000033 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700194 بدین وســیله به جواد شــکرانی كوشــکی، نام پدر: قدیرعلــی، تاریخ تولد: 
1364/12/28 شماره ملی: 1142462358 شــماره شناسنامه: 251 به نشانی كوشك خ 
بسیج كوی دهم كدپســتی 8434197181 و حمیدرضا مهرابی كوشکی، نام پدر: نعمت 
اله، تاریخ تولد: 1363/01/23 شماره ملی 1142160841 شماره شناسنامه 56 به نشانی 
كوشك خ گلزار 2 كوی شهید حسین زاده كدپستی 8434153646 و حمیده نصاری، نام 
پدر: عزیز، تاریخ تولد: 1357/01/15 شماره ملی: 5859903715 شماره شناسنامه: 125 
به نشانی كوشك میدان شهدا روبروی مسجد جامع بن بست اول كدپستی 8464114681 
ابالغ می شود كه بانك ملی كوشك جهت وصول مبلغ اصل طلب: 450/000/000 ریال 
ســود: 54/000/000 ریال خســارت تاخیر تادیه: 326/012/055 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 413/280 ریال، تاریخ مبنای محاســبه خســارت: 1396/12/09 حق الوكاله: 
شــرح: طبق تعرفه به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 6501023757009، تاریخ سند: 
1394/04/15 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700194 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 18 و 1397/3/19 مامور، ابالغ واقعی به شما 
مقدور نبود و آدرس شما شناسایی نگردید، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید،  عملیات اجرائی جریــان خواهد یافت. م الف: 1673 یزدانی رئیس 
 اداره ثبت اسناد و امالك خمینی شهر)واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر( )247 كلمه،

 2 كادر( 
ابالغ اجرائیه

5/32  شماره پرونده: 139704002121000144/1 شماره بایگانی پرونده: 9700199 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000032 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700199 بدین وسیله به حمیده نصاری، نام پدر: عزیز، تاریخ تولد: 1357/01/15 شماره 
ملی: 5859903715 شماره شناسنامه: 125 به نشانی كوشك میدان شهدا روبروی مسجد 
جامع بن بست اول كدپستی 8464114681 ابالغ می شود كه بانك ملی كوشك جهت 
وصول مبلغ اصل طلب: 100/000/000 ریال سود: 27/400/532 ریال، خسارت تاخیر 
تادیه: 46/256/923 ریال خسارت تاخیر روزانه: 104/468 ریال، تاریخ مبنای محاسبه 
خسارت: 1396/12/10 حق الوكاله: شرح: طبق تعرفه به اســتناد قرارداد بانکی شماره 
6601798096004، تاریخ ســند: 1394/02/24 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9700199 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/3/19 
مامور، ابالغ واقعی به شما مقدور نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید،  عملیات اجرائی جریــان خواهد یافت. م الف: 1674 یزدانی رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك خمینی شهر)واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر( )187 كلمه، 

2 كادر( 



با این گجت، پشه ها را از خود دور کنید !

پیشنهاد سردبیر:

»اپل« تنها یک گام با تریلیون دالری شدن فاصله دارد
 سه ماه قبل اپل با ارزش بازار ۸۹۳ میلیون دالری تنها ۱۲ درصد با این هدف فاصله 
داشــت و این در حالی بود که آمازون به عنوان نزدیک تریــن تعقیب کننده برای 
رسیدن به این معیار باید ۳۳ درصد ارزش سهام خود را باال می برد. با این حال برخی 
کارشناسان با تاکید بر اینکه رشد سالیانه ۸۷ درصدی آمازون به مراتب از ۲۴ درصد 
اپل بیشتر بوده، احتمال می دهند که آمازون در نهایت قبل از اپل به کمپانی تریلیون 
دالری تبدیل خواهد شــد.جدیدترین گزارش مالی این شرکت ها حاکی از نزدیک 
شدن آمازون به اپل اســت، هرچند در این ماراتن هنوز »کوپرتینویی« ها پیشگام 
هستند. بر این اساس ارزش هر ســهم اپل با رشد ۸.۸ درصدی به ۱۹۱ دالر رسیده 
که به معنی ارزش بازار ۹۳۳.۷ میلیارد دالری است. در صورتی که ارزش سهام این 
کمپانی ۷.۱ درصد افزایش یافته و به ۲۰۵.۰۴ دالر برسد این کمپانی به یونیکورن 
تبدیل خواهد شد.در همین زمان آمازون با رشــد دو برابری ارزش بازار خود را به 
۸۹۴.۶ میلیارد دالر رسانده تا ۱۱.۸ درصد با رقم جادویی یک تریلیون دالر فاصله 
داشته باشد. از دیگر رقبای این ماراتن می توان به »آلفابت« با ارزش ۸۳۵.۶ میلیارد 
دالر و فاصله ۲۲ درصدی اشاره کرد که بین مایکروسافت و آمازون قرار گرفته است. 
انتظار می رود آمازون و اپل ، گزارش مالی سه ماه سوم ســال مالی جاری را اعالم 
کنند که در صورت دریافت بازخورد مثبت از سوی سرمایه گذاران آنها را به تریلیون 

دالری شدن نزدیک خواهد کرد.

شــیائومی که زمانی عنوان سومین 
تولید کننده بزرگ تلفن های هوشمند در دنیا 
را به خود اختصاص داده بود، در ســال ۲۰۱۰ 
میالدی تاسیس شد. بزرگ ترین بازارهای این 
شرکت چین و هند هستند و در این دو کشور 
شیائومی حتی نام هایی نظیر سامسونگ را هم 
پشت سر گذاشته و به پرفروش ترین تولید 
کننده موبایل بدل شده است.از شیائومی غالبا 
با نام »اپل آسیا« یا »اپل شرق« یاد می شود و 
علت نیز عموما به شــباهت محصوالت این 
شرکت به آیفون های تولیدی رقیب آمریکایی 
اش باز می گردد؛ حتی پوسته MIUI شیائومی 
هم که برای گوشی های آن توسعه داده شده 
حسی شبیه به iOS دارد که این اتفاق در نظر 
برخی خوب و در نظر برخی دیگر بد جلوه می 
کند.در ادامه این مطلب نــکات جالبی را در 
مورد این شرکت بازگو می کنیم که احتماال از 

آن خبر نداشته اید.

شیائومی؛ رکورددار کتاب گینس
در ســال ۲۰۱۵ میالدی، شــیائومی بــه خاطر 
فروش بیشــترین تعداد موبایل ظرف ۲۴ ساعت 
رکورد جدیــدی را در کتــاب گینــس به ثبت 
رساند. این شــرکت در جریان فســتیوال ساالنه 
هــواداران خــود تخفیف هــای متنوعــی را به 
خریداران ارائه کرده و توانســته بیش از ۲میلیون 
 دستگاه گوشــی را ظرف ۲۴ ســاعت به فروش 
برســاند. پیش تر رکورد بیشــترین تعداد فروش 
گوشی در اختیار Tmall علی بابا قرار داشت که 
توانسته بود در ســال ۲۰۱۴ میالدی ۱۸۹۴۸۶۷ 
دستگاه گوشی را طی یک شــبانه روز به فروش 
برســاند.اما در کنار این تعداد موبایل شــیائومی 
۷۷۰ هزار دســتگاه لــوازم خانگی هوشــمند، 
۲۴۷۰۰۰ عــدد المپ رشــته ای، ۲۰۸۰۰۰ می 
بنــد و ۳۸۰۰۰ تلویزیــون هوشــمند را هم به 
 فروش رســانده که البته هیچ کدام رکورد شکن 

نبوده اند.

حاشیه سود شیائومی برای همیشه روی 
۵ درصد ثابت می ماند

»لی جون« مدیرعامل شیائومی در آوریل امسال 
اعالم کرد که شرکت تحت مدیریتش برای همیشه 
حاشیه سود خود از بخش فروش سخت افزار را به 
۵ درصد محدود می کند. این سیاست قرار است 
که روی همه محصوالت شرکت چینی مورد بحث 
اجرا گردد و از اسمارت فون گرفته تا اقالم مرتبط 

با سبک زندگی را شامل می شود.
این یعنــی تولید کننــده چینی قرار نیســت پا 
جای شــرکت هایی نظیر »وان پــالس« بگذارد 
که قیمت محصوالت شــان را به صورت ســاالنه 
افزایش می دهند. اقالم ارائه شده توسط شیائومی 
با اســتناد به این سیاســت همواره ارزش باالیی 
نســبت به مبلغ پرداختی خواهند داشــت و این 
خبری بسیار خوب برای مشتریان است؛ اما علت 
این تصمیم هم آن است که عمده سود شیائومی 
از لوازم جانبی و بازارچه دیجیتالی اش می آید که 
 بعد از خرید محصوالت، مشــتریان به خریدشان

 روی می آورند.
شــیائومی برای خرید یک نام دامنه ۳.۶ 

میلیون دالر پرداخت کرد
»اپل آسیا« در سال ۲۰۱۴ میالدی با پرداخت ۳.۶ 
میلیون دالر دامنه Mi.com را خریداری کرد تا 
وب سایت رســمی اش را روی آن راه اندازی کند. 
این شرکت برای حضور در بازارهای خارج از چین 
)که در آنها مردم برای تلفظ نام آن با مشکل روبه 
رو هستند( تا به حال مبالغ هنگفتی را برای خرید 
نام های دامنه مختلف پرداخت کرده است.تلفظ 
mi برای بسیاری از مردم راحت تر است ضمن آنکه 
یادآوری آن هم ســاده تر خواهد بود و این مسئله 
قطعا برای شــرکتی که تمامی محصوالتش را از 
طریق وبسایت خود به فروش می رساند از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
لوگوی شیائومی یک معنای مستتر دارد

لوگوی شیائومی شــاید در نگاه نخست ساده به 
نظر بیاید؛ اما در پــس آن مفاهیمی فراتر از آنچه 
دیده می شــود قرار گرفته اســت. کافیست آن 
را وارونه کنید تا شــبیه به یــک کاراکتر چینی 
به معنای قلب شــود؛ اما عبــارت Mi در لوگوی 
شــیائومی بــه معنــای Mobile Internet یا 
اینترنت موبایل است، با این حال مفاهیم دیگری 

نظیــر Mission Impossible )ماموریــت 
غیرممکن( را هم می توان برای آن در نظر گرفت 
که در واقع به چالــش هایی اشــاره دارد که این 
 شرکت در نخستین روزهای آغاز به کارش با آنها 

روبه رو شد.
شیائومی، محصوالت عجیب و غریبی را 

در سبد تولیداتش دارد
شــیائومی را بیشتر به خاطر اســمارت فون های 
ارزشمندش از جمله می ۸، »می میکس ۲ اس« 
و »ردمی نوت ۵« می شناســند. بــا این حال اما 
این شــرکت محصوالت دیگری را هــم در انبوه 
تولیداتش دارد که ممکن اســت از شنیدن برخی 

آنها تعجب کنید.
اپل آسیا، در کنار موبایل هایش کاالهای دیگری 
نظیر دنبال کننده های تناســب انــدام، پهپاد، 
المپ های هوشــمند، جاروربات و پاور بانک می 
سازد. به این موارد دوربین های امنیتی، دستگاه 
های پخش رســانه و حتی کفش های هوشــمند 
مخصوص دویدن را هم اضافه کنید. این شــرکت 
 حتی یک اســکوتر برقی با طراحی پرتابل  و برد

 باال دارد.

۵ حقیقت جالب در مورد اپل آسیا
تازه ها

 چرا ردپای فضانورد آمریکایی در ماه
 با کف کفشش مطابقت ندارد؟

رد پای ثبت شــده »باز آلدرین« که به همراه »نیل آرمســترانگ« اولین انســان هایی 
بودند که به کره ماه قدم گذاشتند، بر سطح کره ماه، با کف کفش های لباس فضایی وی 
مطابقت ندارد و موجب ایجاد یک سوال بزرگ در اذهان عمومی شد که جواب ساده ای 
دارد. آپولو Apollo 11(۱۱( ماموریتی از ماموریت های پروژه» آپولو« بود که منجر به 
فرود نخستین انسان روی کره ماه شد.طی این ماموریت که توسط ناسا سازماندهی شده 
بود،»نیل آرمســترانگ« و»باز آلدرین« در 20 ژوئیه 1969، ساعت 20:18 جهانی بر 
کره ماه فرود آمدند.جوابی که می توان به چرایی عدم مطابقت ردپای نمایان در عکس با 
کفش های فضایی آلدرین و آرمسترانگ داد این است که لباس به نمایش گذاشته شده 

 ،A7LB در موزه ناسا موسوم به
در واقع لباسی است که هر سه 
فضانورد در طول ماموریت آپولو 
۱۱ بر تن داشتند، با این تفاوت 
که آرمسترانگ و آلدرین، برای 
گام نهادن بر ســطح ماه، چند 
قطعه اضافه، شامل یک جفت 
روکفشی به لباس خود افزودند.

آخرین مهلت دسترسی هاتگرام و تلگرام طالیی به تلگرام
قرار بود هاتگرام و طالگرام برای مدت کوتاهی کمک حال پیام رســان های داخلی 
باشند؛ اما رفیق تلگرام و رقیب داخلی ها شده اند و بالتکلیفی، مهلت دادن و انتظار 
برای مستقل شدن این دو برنامه سنگین ترین ضربه را به پیام رسان های داخلی زده 
است. سرنوشت هاتگرام و طالگرام، دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در 
ایران با ادامه بالتکلیفی ها به کالف سردرگمی تبدیل شده است.در صورت موفقیت 
در مستقل شدن این دو برنامه و قطع ارتباط تلگرام نیز، منطق مقداری ریزش کاربر 
در این دو برنامه را پیش بینی می کند، زیرا بدیهی است که پس از قطع کامل ارتباط 
این دو برنامه با تلگرام، برخی کاربران تمایلی به اســتفاده از هاتگرام بدون تلگرام 
نداشته باشند و در این انتخاب راه گریزی نیست؛ اما برای سایر کاربران که احتماال 
اغلب کاربران را تشکیل می دهند، الزم است در آخرین دوره دسترسی به تلگرام از 
طریق هاتگرام و طالگرام، تدابیری اندیشیده شــود که با برخورد جدی با ابزارهای 
فیلترشکن، میزان مراجعه کاربران به این دو برنامه به بیشترین حد ممکن افزایش 
یابد تا در زمان ریزش کاربر، حداکثر تعداد کاربران ممکــن در این برنامه تجمیع 
شده باشند. مهلت دو ماهه و سپس فرصت آخر سه ماهه باید آخرین و نهایی ترین 
ضرب االجل هاتگرام و طالگرام برای مستقل شدن از تلگرام باشد زیرا پس از آن دیگر 
هیچ چیز به اندازه مهلت مجدد یا زمان خریدن نمی تواند بیشــترین و بزرگ ترین 

ضربه را به اقتصاد پیام رسان های بومی در کشور وارد کند.

ماجراجویی در عمق ۱۰۰ متری آب
»گالدیوس« نام یک پهپاد قدرتمند است که ماجراجویی در زیر آب را برای عالقه مندان 

ممکن می کند، یکی از مزایای این پهپاد شارژ ۴ ساعته باتری آن است.
  پهپاد زیرآبی گالدیوس می تواند تا عمق ۱۰۰ متری آب فرو رود و با دوربین فوق دقیق 
خود تصاویری هیجان انگیز را در معرض دید شما قرار دهد.نورافشانی قوی و ۲۴۰۰ لومنی 
) لومن واحد اندازه گیری مقدار نور است(، باعث می شود این پهپاد بتواند جزئیات جذابی 
را از زندگی زیر آب شکار کند و تماشای آنها را برای عالقه مندان ممکن سازد.قیمت این 
پهپاد ۲۱۹۹ دالر است؛ البته برای افرادی که می خواهند مبلغ کمتری بپردازند مدلی 
۱۷۴۹ دالری از این پهپاد نیز در دسترس است که بادقت ۱۰۸۰ پیکسل و با سرعت ۶۰ 
فریم در ثانیه تصویربرداری می کند و میزان حافظه داخلی آن تنها ۱۶ گیگابایت است. 

مدل ارزان قیمت تر تنها می تواند ۵۰ متر در عمق آب فرو برود.

  عکس روز

تصویر گالری مجسمه فرورفته در آب را تماشا کنید
یک مجسمه ساز حافظ محیط زیست، سازه ای در دل دریا ساخته که نیمی از آن در آب 

فرورفته است و افراد برای بازدید از آن باید در آب شنا کنند.

خبر

نسل جدید پد شارژر بی سیم 
ارتقا یافت

 پد شارژر بی سیم سامســونگ قادر است همزمان یک گوشی 
گلکسی اس ۹ و ساعت هوشمند گلکســی واچ را شارژ کند.

برخالف نسل قبلی، پد شارژر بی ســیم و وایرلس اختصاصی 
سامســونگ که قبال تنها می توانســت یک دســتگاه گوشی 
هوشمند این برند کره ای را به صورت کامال بی سیم شارژ کند 
نسل جدید این پدهای شارژر قادر است همزمان یک دستگاه 
موبایل و یک ساعت هوشــمند را شــارژ کند. این پد شارژر 
بی سیم که Samsung's Wireless Charger Duo نام 
دارد، یک گوشی گلکسی اس ۹ را در کنار یک گلکسی واچ با 

هم شارژ می کند. 

 طرفداران شبه آیفون
منتظر باشند

شرکت فنالندی» اچ ام دی گلوبال« به عالقه مندان گوشی های 
نوکیا این نوید را داده که گوشــی نوکیا ایکس ۵ مختص کاربران 
چینی نخواهد بود و به زودی عرضه جهانی آن آغاز می شود.این 
شرکت که حدود یک سال پیش برند نوکیا و حق فروش محصوالت 
این غول تکنولوژی را خریداری کرد، توانست در سه ماهه پایانی 
ســال گذشــته ۲۰۱۷ میالدی حدود ۴میلیون دستگاه گوشی 
هوشمند نوکیا را به بازارهای جهانی عرضه کند که این خود خبر 
بسیار خوشایندی برای این غول تکنولوژی قدیمی به شمار می آید؛ 
چراکه نوکیا برای مدت ها قادر نبود میزان فروش موفقیت آمیزی 
را به خود اختصاص داده و در عرصه رقابــت تنگاتنگی که میان 
ســازندگان گوشــی های اندروید و iOS در گرفته بود، به خوبی 
 به رقابت بپردازد. از ویژگی های نوکیا ایکس ۵ می توان به تراشه

 MediaTek Helio P۶۰، ۳ و ۴ گیگابایــت حافظه رم، باتری 
۳۰۶۰ میلی آمپر ساعت، نسخه ۸.۱ سیستم عامل اندروید اوریو، 
دوربین اصلی دوگانــه ۱۳ و ۵ مگاپیکســلی و دوربین جلوی ۸ 
مگاپیکسلی  اشاره کرد.                                                                                                            

با این گجت، پشه ها را از خود 
دور کنید !

»شیائومی« گجتی به نام Mijia Mosquito با هدف دور کردن 
حشرات به خصوص پشه طراحی کرده است که قیمت ۲۵ دالری 
دارد.گجت جدید شیائومی، دارای یک طراحی بدون حرارت است 
که با کمک پره های چرخنده خود و پخش ماده »تفلوترین«  که 
یک ماده دور کننده حشرات است، می تواند این حشرات را از منزل 
شما دفع کند؛ در واقع این گجت با دو باتری کار می کند و نیازی 
به استفاده از برق شهری ندارد. به همین دلیل خود به عنوان منبع 
گرمایی در محیط تبدیل نمی شود و می تواند در هر فضایی مورد 
استفاده قرار گیرد. شما می توانید هر شب ده ساعت این دستگاه را 

روشن بگذارید بدون اینکه گرما تولید کند.

»مزاحم نشوید« به فیس بوک و اینستاگرام آمد
ظاهرا فیس بوک و اینستاگرام هر دو در حال توسعه قابلیت جدیدی تحت عنوان »مزاحم 
نشوید« هســتند که به کاربران اجازه می دهد درصورت لزوم، اعالن های این شبکه های 
اجتماعی را خاموش کنند.حاال گزارش های منتشــره از ســوی تک کرانچ نشان می دهد 
 Do Not که فیس بوک و اینستاگرام تصمیم گرفته اند قابلیت جدید »مزاحم نشوید« یا
Disturb را به پلتفرم خود اضافه کنند. این قابلیت به کاربران در این دو شبکه اجتماعی این 
امکان را می دهد تا در صورت عدم نیاز و خروج از اپلیکیشن مربوطه، دیگر نوتیفیکیشن و 
اعالن های مربوط به آن را دریافت نکنند و به عبارتی دیگر، اعالن های پیاپی برای پست های 
ارسال شــده یا الیک و نظر دادن مخاطبان در اینستاگرام و فیس بوک، مزاحم کار 

کردن و فعالیت های کاربران نشــود. کاربران درصورت تمایل قادر 
خواهند بود به تنظیمات فیس بوک یا اینستاگرام خود بروند و روی 

زمان مشخص فعال سازی این قابلیت کلیک کنند.   
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اخبار

کشف عتیقه های سفالی »عصر آهن« در کاشان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

بیمارستان تخصصی، مطالبه 
مردم تیران و کرون است

فرماندارتیران وکرون گفت:   تیران و کرون
باتوجه به آمار باالی تصادفــات جاده ای، احداث 
بیمارستان تخصصی و مجهز، مطالبه مردم این 
شهرستان اســت. »مجید حججی« اظهار کرد: 
میزان تردد در شهرستان تیران و کرون به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی، زیاد اســت و آمار تصادفات 
جاده ای نشان دهنده این ادعاست. فرماندار این 
شهرســتان ادامه داد: مردم ایــن منطقه برای 
دریافت خدمــات درمانــی باید بــا مراجعه به 
شهرستان های مجاور، خدمات تخصصی دریافت 
کنند که این موضــوع در بعضی موارد موجب به 
وجود آمدن حادثه ای دیگر و به خطر افتادن جان 
افراد می شود. حججی با اشاره به مشارکت خیران 
در فعالیت های بهداشــت و درمان تصریح کرد: 
خیران شهرستان تیران و کرون در حوزه بهداشت 
و درمان مشارکت خوبی داشــته اند و در احداث 
بیمارستان جدید این شهرستان، همکاری دارند.

اختصاص ۲۳ میلیارد تومان 
تسهیالت برای اشتغال فراگیر

رییس اداره تعاون، کار و رفاه  گلپایگان
اجتماعی گلپایگان گفت: از محل اعتبارات فراگیر 
۳۳ میلیاردتومــان بــه شهرســتان گلپایگان 

اختصاص داده شده است.
»میثم سلیمانی« با اشاره به مشکالت پرداخت 
تســهیالت به کارآفرینان اظهار کــرد: موضوع 
اشتغال، تعامل تمام دستگاه های متولی این امر 
را می طلبد. او  با بیان اینکه براساس سرشماری 
سال ۹۵ جمعیت کل شهرستان ۹۰ هزار و ۸۲ نفر 
بوده است که از این تعداد ۷۴  هزار نفر در سه شهر  
و ۱۵ هزار نفر در روســتاهای شهرستان سکونت 
دارند، افزود: جمعیت فعال شهرستان بین سنین 
۱۵ تا ۶۰ سال هســتند که حدود ۶۰ هزار نفر از 
جمعیت را شامل می شــوند.رییس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلپایــگان با بیان اینکه نرخ 
بیکاری شهرستان در سه سال اخیر بین ۱۷/۸ تا 
۱۴/۷ دهم درصد متغیر بوده است، افزود: هشت 
هزار و ۱۷۰ نفر جویــای کار در گلپایگان وجود 
دارند که ۴۶درصد از این افراد را فارغ التحصیالن 

دانشگاهی تشکیل می دهند.

سرپرست فرمانداری گلپایگان خبر داد:
تعطیلی غسال خانه های متفرقه 

در سطح گلپایگان
فرمانــداری  سرپرســت   گلپایگان
گلپایگان بــا تاکید بر اینکه غســال خانه های 
متفرقه در سطح شهرستان باید تعطیل شود، 
اظهار داشت: برابر مصوبه ای که در این جلسه 
صورت گرفت، شهرداری ها موظفند هزینه های 
حمل و نقل و دیگر موارد مربوط به متوفیان را 
انجــام  موردنظــر  غســال خانه های  در 
دهند.»حســین یارمحمدیــان« سرپرســت 
فرمانداری گلپایگان افزود: در درازمدت و حدود 
دو یا چهار سال دیگر، باید آرامستان ها به علت 
نارضایتی مردم به بیرون شهر انتقال داده شود 
و شهرداری ها موظفند این امور را تقبل کنند.

در ادامه، دادســتان دادگســتری شهرستان 
گلپایگان با اذعان به اینکه هدف ما در خدمت 
به مردم و برآورده شــدن انتظارات آنهاست، 
اظهار داشــت: باید تمام دستگاه های اداری و 
نهادی ما به گونه ای به مردم خدمت رســانی 
کنند که در مراجعه به این مراکز اذیت نشده و 
نارضایتی نداشته باشند. او با بیان اینکه صدور 
جواز دفن وظیفه پزشــکی قانونــی و مراجع 
ذی صالح است، افزود: در مناطقی که پزشک به 
منظور صدور جواز دفن نیست دو شاهد قانونی 
نیاز است که فوت شخص را شهادت دهند، لذا 
به منظــور ثبــت این وقایــع که مــورد نیاز 
دستگاه های ذی ربط از جمله ثبت احوال است، 

باید این اقدامات برآورده می شود.

تحقق50درصدی مصوبه 
شورای اقتصاد درگازرسانی 

اردستان
 اردستان مسئول اداره گاز شهرستان 
اردستان گفت: مصوبه شورای اقتصاد در زمینه 
گازرسانی واحدهای تولیدی اردستان ۵۰درصد 
تحقق پیدا کرد. »علیرضا اعالیی« در این زمینه 
اعالم کــرد: ارائه تســهیالت گازرســانی به 
واحدهای تولیدی که عمدتا تولید مرغ هستند 
با جذب اعتبــار الزم آغــاز و در حال پیگیری 
اســت. او افزود: مصوبه مذکور در سال ۹۵ به 
شــرکت های گازرســانی ابالغ شــده و این 
شهرستان هم در زمینه جذب بودجه اقدامات 
موثــری انجــام داده و حــدود ۱۷۰۰۰متر 
شبکه گذاری و نصب عملک انجام شده است. 
اعالیی یادآور شد: امیدواریم در کنار اجرای این 
طرح محدود، روستاهای باقی مانده شهرستان 

هم بتوانند از نعمت گاز بهره مند شوند.

رییس اداره برق شــهرضا گفت:    شهرضا
»آلمان« با ۸۰ روز آفتابی در سال ۳۰ درصد از برق 
را از ســلول های خورشــیدی تامین می کند و در 
»ایران« با ۳۰۰ روز آفتابی، میــزان برق تولیدی از 
ســلول های خورشــیدی به نیم درصد می رســد! 
»مجتبی باقی« در جلسه شورای پدافند غیرعامل 
شهرستان شهرضا، بر اســتفاده بهینه از سلول های 
خورشــیدی در کشــور تاکید کرد و با بیان اینکه 
قرارداد ســه جانبه ای بین بانک ملی، شرکت توزیع 
برق و کمیته امــداد برای ایجاد ۱۰ هــزار نیروگاه 
خورشیدی  بسته شده است، افزود: در  مرحله اول 
یک هزار نیروگاه خورشــیدیw ایجاد می شود که 
افراد آسیب دیده از خشکسالی و مددجویان تحت 
پوشــش کمیته امداد، می توانند با اخذ تسهیالت 

نیروگاه ایجاد کنند.
او با بیان اینکه ســاخت نیروگاه های خورشــیدی 
خانگی از طریق سرمایه گذاری در دستور کار وزارت 
نیرو است، خاطرنشــان کرد: به دستور این وزارت، 
اداره هــا موظف هســتند در ۶ماهه دوم امســال، 
۲۰درصد مصرف برق داخلی را از طریق سلول های 
خورشیدی کم کنند. باقی با بیان اینکه امکان حمله 
سایبری به شبکه برق رسانی هر لحظه امکان دارد، 
عنوان کرد: تامین برق بارهای حساس و مراکز مهم 
و حیاتی مانند مراکز نظامی، زیرســاخت های مالی 
و بهداشــت عمومی و زیرســاخت های رسانه ای و 

اطالع رسانی، در تمام شرایط ضروری است.
او با تاکید بر پیوســت پدافند غیرعامل در طراحی 

و بهســازی تاسیســات 
نیروگاهــی، تصریح کرد: 
ســاالنه ۵ تــا ۶ درصد به 
تعداد مشــترکان و تعداد 
وسایل مصرفی به همین 
نسبت در طول سال اضافه 
می شــود و این موارد، از 
علــل افزایــش میانگین 

مصرف در هر سال است. رییس اداره برق شهرضا با 
اشاره به کاهش و منطقی کردن مصارف مشترکان 
بــا فرهنگ ســازی و برنامه های آموزشــی، اذعان 
داشت: تبلیغ اســتفاده از وســایل کم مصرف و پر 

بازده و نظارت بر ســاخت 
از  برقــی،  تجهیــزات 
راهکارهای کاهش مصرف 
برق اســت.باقی در بخش 
دیگــری از صحبت های 
خود بــا بیــان اینکه در 
شهرضا ۸۲ هزار مشترک 
برق خانگی وجــود دارد، 
اظهار کرد: این تعداد ۷۹/۵ درصد تعداد مشترکان 
را تشــکیل می دهند و ۲۱ درصد برق شهرستان در 
این بخش مصرف می شود. رییس اداره برق شهرضا 
با اشاره به این  موضوع که سهم صنعت و کشاورزی 

در مصرف برق بیشترین میزان است، ادامه داد: ۶۹ 
درصد فروش در تعرفه های کشاورزی و صنعتی است 
و درآمد ناشی از فروش انرژی پایین است و ظرفیت 
زیادی برای مدیریت بار و مصرف در حوزه کشاورزی 

و صنعتی وجود دارد.
او با اشاره به اقدامات انجام شــده در حوزه پدافند 
غیرعامل در شهرستان شــهرضا توسط اداره برق، 
گفت: تهیه بانک اطالعاتی مشترکان حساس، تهیه 
برنامه تمرینی کلیه پست ها و خطوط تغذیه سطح 
شهرستان به ویژه مشترکان ضروری، انجام تمرین 
سالیانه آماده باش مولدهای اضطراری و تهیه بانک 
اطالعاتی، از جمله اقدامات در حوزه پدافند غیرعامل 
است.باقی با اشــاره به تاسیس برق هسته مرکزی و 
نقاط حساس شهرضا، اظهار کرد: شاخص های قطعی 
برق در شهرضا از اســتان اصفهان پایین تر است؛ در 
این راستا کارشناسان امور برق شهرستان در تالش 
هستند از نیمه مردادماه خاموشی ها کمتر شود که 
این موضوع، نیازمند همکاری مشترکان در کاستن 
از میزان بار شبکه و مدیریت مصرف است. او با اشاره 
به تامین برق در شهرک صنعتی رازی شهرضا، اضافه 
کرد: سال گذشته پست سیار با ظرفیت ۴۰ مگاوات 
در این شهرک نصب شد و مشترکان را پوشش داد؛ 
همچنین پســت جدیدی در این شــهرک در حال 
ایجاد است و تا پایان سال ۹۸ وارد مدار می شود که 
 نیاز این شهرک را تا حدود ۱۵ ســال آینده تامین 

می کند.

میزان برق تولیدی از سلول های خورشیدی فقط نیم درصد است!

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ۳۳  کاشان
قطعه عتیقه سفالی با قدمت ســه هزار و ۷۰۰ ساله، مربوطه به 

»عصر آهن« خبر داد.
ســرهنگ »علي پورکاوه« گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر 
نگه داری تعدادی اشیای قدیم و عتیقه توسط فردی در شهرستان 
»کاشان«، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران انتظامی این 

فرماندهی قرار گرفت. 
او افــزود: پس از هماهنگی بــا مقام قضائی، از محــل مورد نظر 
بازرسی شد که تعداد ۳۳ قطعه عتیقه سفالی کشف  و یک نفر نیز 

در این رابطه دستگیر شد. 
سرهنگ پورکاوه در پایان با اشــاره به اینکه کارشناسان میراث 
فرهنگی، اشــیای کشف شــده را ارزشــمند و غیر قابل قیمت 

گذاری مادی دانستند، خاطرنشان کرد: اشیای عتیقه و باستانی 
نشان دهنده قدمت فرهنگی و هویت کشورمان هستند.

پورکاوه ادامه داد: از عموم مردم تقاضا می شود با پلیس همکاری 
داشــته باشــند و اجازه ندهند هویت، نماد و فرهنگ کشورمان 
توسط عده ای سودجود به تاراج گذاشته شــود و به کشورهای 

بیگانه فروخته شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اعالم کرد:
کشف عتیقه های سفالی »عصر آهن« در کاشان

با 300 روز آفتابی در ایران؛

نماینده شهرضا در مجلس شورای 
اسالمی:

امروز بیش از هر زمانی نیاز به 
حضور سرمایه گذاران داریم

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اســالمی،گفت: در حال حاضر بیش از هر زمان 
دیگری به حضور ســرمایه گذاران نیاز است و در 
این زمینه باید موانــع تولید و کارآفرینی برطرف 
شود؛ زیرا بخش زیادی از زیرساخت ها آماده است.

»ســمیه محمودی« اظهــار کــرد: پروژه های 
عمرانی شهرضا در راهسازی روبه پیشرفت است 
و امیدواریــم در هفته دولت، شــاهد افتتاح این 
پروژه ها باشــیم. او با اشــاره به پروژه  دو بانده 
کردن مسیر شــهرضا - مبارکه، گفت: براساس 
زمان بندی قبلی باید زیرسازی این طرح تا پایان 
تیرماه امسال به پایان می رسید تا در هفته دولت 
افتتاح شــود؛ اما بارندگی فصلی مانع از انجام آن 
شد و در برنامه ریزی های پیش بینی شده اختالل 

ایجاد کرد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اســالمی از ادامه عملیات آسفالت مسیر شهرضا 
- اصفهان، خبر داد و تصریح کرد: پروژه آسفالت 
۱۰ کیلومتر از این مســیر در حال انجام است و 
آگهی مناقصه ۱۰ کیلومتر دیگر آن نیز به زودی 
منتشر می شود. محمودی با اشاره به ظرفیت های 
سرمایه گذاری منطقه، اظهار کرد: شهرک رازی 
شهرضا یکی از مهم ترین قطب های صنعتی استان 
بوده که در آن بستر مناسب برای سرمایه گذاری 
ایجاد شده است. او تصریح کرد: تکمیل فیبر نوری 
این منطقه، انتقال بخشــی از پساب تصفیه شده 
فاضالب به این شهرک جهت رفع مشکل کم آبی 
و اصالح زیرگذر ورودی شهرک، بخش از اقدامات 
عمرانی انجام شــده یا در دســت اقدام است که 
زمینه مناسب تری برای فعالیت صاحبان سرمایه 

و کارآفرینان فراهم می کند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نام گذاری سال ۹۷ تحت عنوان 
»حمایت از کاالی ایرانی« از ســوی رهبر معظم 
انقالب، تاکیــد کرد: همه تــوان اجرایی و قانون 
گذاری و نظارتی کشور باید در راستای حمایت از 
تولیدات داخلی متمرکز شود، زیرا این اقدام زمینه 

اشتغالزایی و گردش سرمایه را فراهم می کند.

 مدیر صندوق کارآفرینی امید
 استان اصفهان خبر داد:

بهره گیری 919 نفر از تسهیالت 
صندوق کارآفرینی» امید«

مدیر صندوق کارآفرینی امید  کاشان
اســتان اصفهان گفت: با وجود کمبودهای مالی و 
اعتباری در سال گذشته بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال 
تســهیالت در قالــب طرح هــای مشــارکتی، 
خوداشتغالی و مشاغل خانگی به ۹۱۹ نفر متقاضی 
شهرســتان کاشــان پرداخــت شــده اســت. 
»احسان مهدوی« با بیان اینکه صندوق کارآفرینی 
امید از توسعه کسب و کارهای نوپا در کاشان به ویژه 
در حوزه های صنایع تبدیلی، فرش و اقامتگاه های 
بوم گردی و گردشــگری حمایت می کند، افزود: 
براســاس هماهنگی های انجام شــده با صندوق 
کارآفرینی امید کشور، بیش از یک سوم تعهدهای 
معوق مانده صندوق در شهرستان کاشان تا پایان 
شهریورماه پرداخت خواهد شــد. او تصریح کرد: 
طرح تسهیالت روستایی برای اشتغال بخش بزرگی 
از مــردم دارای اهمیت ویژه ای اســت و صندوق 
کارآفرینی برای رفع موانع و مشــکالت احتمالی 

شعب، در پرداخت این تسهیالت تالش می کند.

شهردار بادرود:
طرح نهضت آسفالت در بادرود 

آغاز شد
شــهردار بادرود از آغاز طرح  بادرود
نهضت آسفالت در این شهر خبرداد و اظهار کرد: 
در راستای عمل به مهم ترین مطالبه شهروندان 
بادرود مبنی بر آسفالت خیابان ها، مرحله جدید 
طرح نهضت آسفالت با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد 

ریال اجرا می شود. 
»مجید صفاری« با بیان اینکه این اعتبار از محل 
بودجه جاری شــهرداری بادرود تامین می شود، 
افزود: بر اســاس برنامه ریزی کارشناســان این 
حوزه، آسفالت ۳۶ هزار مترمربع از سطح خیابان ها 
و معابر شــهری تا دوماه آینده بــه اتمام خواهد 
رسید. شــهردار بادرود از دســتگاه های اجرایی 
و خدماتی درخواســت کرد: پیــش از آغاز طرح 
آســفالت خیابان ها و معابر شــهری، نسبت به 
انجام حفاری ضروری اقدام کنند، چراکه هر گونه 
حفاری پس از آســفالت خیابان ها عالوه بر هدر 
دادن ســرمایه بیت المال، نارضایتی شهروندان 

را به دنبال دارد.

کارشناسان امور برق شهرضا در 
تالشند از نیمه مردادماه خاموشی ها 
کمتر شود که این موضوع، نیازمند 

همکاری مشترکان  است

مدیر جهادکشاورزی شهرســتان آران و بیدگل از برداشت ساالنه ۲۵۰۰ تن هندوانه   آران و بیدگل
دیمی از »مزرعه  سمبک« این شهرستان خبر داد. »حسین فتاحی« اظهارداشت: مزرعه سمبک یکی از 
قدیمــی تریــن مزرعه هــای 
شهرســتان آران و بیدگل است 
که از قدیم االیــام، مردمان این 
منطقه  در چاله های این مزارع 
بــه کشــت هندوانــه اقــدام 

می کردند. 
مدیر جهاد کشــاورزی  آران و 
بیدگل افزود: حدود ۲۰۴ چاله  
با ذخیره  آب ســطح االرضی در 
این مزرعه وجــود دارد که در 
حال حاضر ۱۰۴عدد در حدود 
۱۰هکتار اراضی این مزرعه زیر 
کشت است. او  با اشاره به اینکه این چاله ها سطح االرضی است و مانند کاسه ای نزوالت جوی را در فصل 
زمستان در خود نگه داری می کند، گفت: کشاورزان این منطقه با آموزش از گذشتگان خود، بعد از کندن 
یک گودال حدود ۶۰ سانتی متری به آب می رسند  که این گودال ها را با بذر و کود در اوایل بهار   به  کشت 

هندوانه تبدیل می کنند و بدون هیچ سمی، این بذر در ماه تیر   آماده برداشت محصول می شود.
فتاحی  خاطر نشان کرد : این نوع هندوانه بهترین داروی طبیعی برای سنگ کلیه  و مثانه است و با توجه 
به اینکه آب در اختیار بذر بوده، از  ذخیره آب فراوانی برخوردار است و در فصل گرم تابستان  تامین آب 

بدن را عهده دار می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل، در ادامه  با اشاره به  اینکه حدود ۱۴۰۰۰  و پانصد هکتار اراضی این 
شهرستان زیر کشت است، افزود: حدود ۱۰۰۰۰  هکتار باغات و ۴۰۰۰ هکتار زمین های  زراعی با  ۶۷۰۰ 
بهره بردار در این منطقه است که  ۲۰۰ هزار تن  محصوالت زراعی باغی و پروتئینی  تولید دارد. فتاحی  
با بیان این مطلب که  ۲۴۴ حلقه چاه کشــاورزی در این منطقه اســت، اذعان داشت: یکی از مهم ترین 
سیاست های جهاد کشاورزی  در این شهرســتان، تغییر روش الگوی کشت از محصوالت پر آب خواه به 

محصوالت  کم آبخواه،  به خصوص در زمینه گیاهان دارویی و کشت زعفران و پسته است.  

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل اعالم کرد:

برداشت ساالنه ۲500 تن هندوانه دیمی از مزارع سمبک
فرماندار شهرستان لنجان گفت: طبق گزارشات ارائه شــده، متاسفانه مصوبات شورای ترافیک  لنجان
شهرستان هم چنان به مرحله اجرا نرسیده است؛ بر همین اساس دو هفته فرصت خواهیم داد تا مصوبات اجرایی 

شود، در غیر این صورت با دستگاه 
متولی برخورد خواهد شد.

»مهدی صفرخانلو« در نشســت 
شورای ترافیک شهرستان لنجان 
با اشاره به لزوم تکمیل پروژه های 
نیمــه تمــام و رفــع مشــکل در 
گلوگاه های حادثه خیز شهرستان 
اظهار کرد: ایمن ســازی، مســیر 
سفیددشت، ســه راهی سامان و 
ســه راهی زمان آباد، از مهم ترین 
اقداماتی است که باید انجام گیرد 
تا شاهد کاهش ســوانح و حوادث 

ترافیکی در این مسیرها باشیم. او افزود: طبق نظر کارشناسان، بار ترافیکی زیاد و فراهم نبودن زیرساخت های 
الزم در برخی از محورها و گلوگاه های حادثه خیز و پرتردد، ساالنه منجر به کشته شدن افراد زیادی می شود 

بنابراین باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: ایمنی و پیشــگیری از وقوع حوادث از جمله مسائلی است که نیاز به 
طراحی و برنامه ریزی دارد و تالش در راســتای تامین، حفظ و ارتقای ایمنی شهروندان رسالتی است که بر 
عهده همه مســئوالن به خصوص اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان لنجان، مدیران شهری 
شهرهای ۹ گانه و دیگر دستگاه های مربوطه قرار گرفته است. صفرخانلو با بیان اینکه آمار تصادفات شهرستان 
لنجان زیبنده این شهرستان نیست، ادامه داد: حوادث جاده ای یکی از دغدغه  های نگران کننده در شهرستان 
لنجان بوده و باید با ارتقای ضریب ایمنی راه  ها، همچنین آموزش مردم، شاهد کاهش جدی تلفات و خسارات 
رانندگی در جاده های این شهرستان باشــیم. وی اضافه کرد: اجرای مصوبات شورای ترافیک به دلیل انجام 
مسایل کارشناسی شده می تواند امنیت و کاهش خطرپذیری را به خوبی در شهرستان لنجان اجرایی کند؛ به 
 همین منظور باید متناسب با موقعیت شهرستان لنجان مسائل و معضالت رصد شود و با رفع آنها امینت را در

 جاده های این شهرستان حاکم کرد.

فرماندار لنجان به اعضای شورای ترافیک اخطار داد:

لزوم تالش مضاعف برای رفع نقاط حادثه خیز

هشدارجهاد کشاورزی

رییس اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون:
شهروندان، شناسنامه های فرسوده خود را تعویض کنند

رییس اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون گفت: تمام شهروندان تیران و کرون  تیران و کرون
که تا کنون شناسنامه های فرسوده خود را تعویض نکرده اند، باید برای انجام این موضوع اقدام کنند.

»اصغر رضازاده« اظهار کرد: با توجه به فرسوده شدن شناسنامه ها و قدیمی بودن عکس، شهروندان جهت 
تعویض شناسنامه ها به اداره ثبت احوال واقع در شهر تیران مراجعه و اقدام به تعویض آن کنند.

 او افزود:  دانش آموزانی که به ســن ۱۵ ســال تمام رســیده اند نیز جهت عکســدار کــردن و تعویض 
شناســنامه های قدیمی خود به اداره ثبت احوال مراجعه کنند و شناســنامه خود را تعویض و عکسدار 
 کنند. رضازاده اضافه کرد: شــهروندان برای تعویض کارت ملی باید به ســایت ثبت احوال به نشــانی

 www.ncr.ir مراجعه کنند .

مدیر جهاد کشاورزی برخوار خبر داد:
کاهش ۳۳درصدی وسعت زمین های کشاورزی برخوار 

برخوار مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: تداوم خشکسالی موجب کاهش ۳۳درصدی کشت محصول 
در باغ و زمین های کشاورزی شهرستان برخوار از ۳۰هزار به ۱۹هزار هکتار شده است.

»عباس نقدی« افزود: بیش از دو ســوم زمین های کشــاورزی برخوار را خرده مالک دانست و افزود: با تداوم 
خشکســالی و اجرای طرح های اصالح الگوی کشــت و آبیاری نوین، بیش از چهارهــزار هکتار از زمین های 
کشاورزی یکپارچه ســازی و روش نوین آبیاری هم برای بیش از پنج هکتار از زمین های کشاورزی اجرا شده 
است. »محسن مهرعلیزاده« استاندار اصفهان نیز در نشستی با کشاورزان برخوار، دستور یکپارچه سازی اراضی، 
اصالح روش های آبیاری و اصالح الگوی کشت را صادر کرد و به دنبال آن  فرماندار و مسئوالن این شهرستان 

با عزم جدی پیگیر اجرای این طرح ها شدند.
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خطر »تب کریمه کنگو« در انتظار کشتارهای 
غیرمجاز

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل تعاون و کار استان اعالم کرد:
نبود بانک اطالعاتی جامع از 
بیکاران چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: نبود بانک اطالعاتی جامع از 
بیکاران و ارائه آمار غیررســمی، موجب شده 
که بیش از 80 تا 90 درصد بیکاران اســتان را 
فارغ التحصیالن بدانند، به نحوی که از وضعیت 
فارغ التحصیــالن و رشــته های آنان اطالعات 

کامل در دسترس نیست. 
»حفیظ  ا... فاضلی« با بیــان اینکه نبود انگیزه 
و کارآفرینی بــه نرخ بیکاری دامــن می زند، 
تصریح کرد: با دانشگاه های شهرکرد، به صورت 
علمی- کاربردی جلساتی برگزار شده تا برای 
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و ایجاد 
اشتغال با توجه به ظرفیت های هر شهرستان، 

گروه بندی صورت گیرد. 
فاضلی ادامه داد: با ایــن کار فارغ التحصیالن 
و رشته های دانشــگاهی آنان مشخص خواهد 
شد و به این افراد مشاوره به منظور دستیابی به 

شغل داده خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: اعتبار یک و 300 میلیون تومان برای 
احداث خانه جوان در شهرکرد تخصیص داده 

شده است و به زودی کلنگ زنی خواهد شد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان عنوان کرد:
تولید روزانه ۳۰۰ تن خوراک 

آبزیان در چهارمحال 
مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: روزانه 300 تن خوراک آبزیان در استان 

تولید و ۱۵ درصد آن صادر می شود.
»ذبیح ا... غریب« گفت: بیــش از پنج میلیون 
دالر خوراک آبزیان مرغوب طی سه ماه نخست 
ســال جاری در ۷0  نوع متنوع به کشــورهای 
ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکیه، لبنان 
و جمهوری نخجوان صادر شده است.او با اشاره 
به تولید ســالیانه 80 هزار تن معادل ۶0 درصد 
خوراک آبزیان کشور در چهارمحال و بختیاری، 
افزود: سال گذشــته بیش از ۶ هزار و ۷00 تن 
خوراک آبزیان از این اســتان به خارج از کشور 
صادر شد.مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال 
ادامه داد: متخصصان واحدهای صنعتی استان 
توانستند در کمتر از ۱0 سال، زنجیره تولیدی 

و صنعتی را در شیالت و آبزیان تکمیل کنند.

در تابستان ۹۷:
 فعالیت روزانه موزه ها 

یک ساعت افزایش یافت
فعالیت روزانه موزه های استان چهارمحال و بختیاری 
در تابستان جاری، یک ساعت افزایش یافت. مدیرکل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری، از افزایش یک ساعته فعالیت 
روزانه موزه های تحت پوشش این اداره کل، به دلیل 
افزایش حجم گردشگران و مسافران ورودی به این 

استان در تابستان جاری خبر داد.
»بهمن عسگری« گفت: عالقه مندان می توانند همه 
روزه، جز روز های تعطیل از ساعت 9 صبح تا ۲0 از 
موزه باستان شناسی »شهرکرد«، مجموعه تاریخی 
فرهنگی قلعه امیر مفخم بختیاری »دزک«، مجموعه 
تاریخی- فرهنگی و قلعه سردار اسعد »جونقان« و 
موزه های مردم شناسی استان دیدن کنند. او افزود: 
مجموعه فرهنگی- تاریخی »قلعه چالشتر« حتی 
روزهای تعطیل هم در این ســاعات، پذیرای عموم 
بازدیدکنندگان است.گفتنی است استان چهارمحال 
به دلیل وجود قابلیت ها و جاذبه  های گردشگری و 
طبیعی منحصر بــه فرد و آب و هوای مناســب، از 

قطب های گردشگری کشور به شمار می رود.

بزرگداشت شاعر و ادیب 
چهارمحال و بختیاری در چالشتر

همایش بزرگداشــت »محمدمهدی خــان آزاده 
چالشــتری« شــاعر و ادیب نــام آور چهارمحال و 
بختیاری، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
استانی در مجموعه فرهنگی تاریخی »قلعه چالشتر« 
برگزار شــد. مرحوم خان آزاده چالشــتری فرزند 
سرهنگ عزیزا... خان و مشــهور به حاجی خان، از 
شعرا، خطاطان و فرماندهان نظامی دوره ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین شاه است. دیوان اشعار، منظومه 
الله و ژاله، سرگذشت دو دختر رشتی، داستان لیلی 

و مجنون و سه سفرنامه، از آثار آن مرحوم است.
قلعه  چالشتر در۵ کیلومتری ناحیه غرب شهرکرد 
مرکز اســتان چهارمحال قرار دارد که در تاریخ ۲۷ 
مرداد ۱3۷۷ با شــماره۲۱0۱ به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

چند سالی می شــود که با افزایش احتمال 
خطر بیماری »تب کنگو«، هشدارها نسبت به 
جمع آوری کشتارگاه های غیرمجاز افزایش 

یافته است. 
این مسئله نه تنها به دالیل بهداشتی و سالمتی 
بلکه به دالیل امنیتی نیز مطرح می شــود؛ 
زیرا ایجاد و فراگیرشــدن بیماری خطرناک 
»تب کریمه کنگو« اغلــب در چنین مراکزی 

آغاز می شود.
 این بیماری به دلیل اینکه مســری و کشنده 
است، می تواند به سرعت خطر ابتالی افراد را 

افزایش دهد.
 بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
یکی از بیماری های مشترک و خطرناک بین انسان 
و دام اســت که در دام زنده، هیچ عالئمی ندارد و از 
طریق ترشحات دام آلوده و گزش کنه آلوده به انسان 

منتقل می شود. 
چوپانان، ذبح کنندگان دام، کارکنان رســتوران و 
کبابی ها، تجار پوست دام، دام پزشکان، پرستاران، 
متخصصان و کادر بهداشتی و درمانی و تمام افرادی 
که به نوعی بــا دام و افراد آلوده بــه این ویروس در 
تماس هستند، جزو گروه های در معرض خطر ابتال 

به بیماری »تب کریمه کنگو« محسوب می شوند. 
خطر این بیماری در کشتارگاه های غیرمجاز بیشتر 
است؛ هر چند سال گذشــته رییس اداره بهداشت 
چهار محال و بختیاری و ســایر مســئوالن استانی 
درمورد وجود کشتارگاه های غیرمجاز هشدارهایی را 
داده بودند و در چند مورد قصابی ها و کشتارگاه های 
غیرمجاز پلمب شــد، اما به نظر می رســد کشــتار 
غیربهداشــتی و بدون مجــوز دام، هم چنان در این 

استان ادامه دارد.

کمبود  کشــتارگاه های 
صنعتــی، شــاید یکــی 
از دالیــل رونق کشــتار 
غیربهداشــتی و بــدون 
مجــوز در ایــن اســتان 
باشد. در کشــتارگاه های 
صنعتی، الشه دام به مدت 
۲4 ساعت در محفظه ای 

با دمای هوای منفی صفر نگه داری می شــود و این 
کار عمال ناقل هر گونه بیماری را در گوشــت دام از 

بین می برد.
 نیاز چهارمحال و بختیاری به کشتارگاه های صنعتی 

و بهداشــتی، نیازی است 
که باید مســئوالن استان 
هر چه سریع تر درباره آن 

فکر جدی بکنند. 
در همین زمینــه معاون 
هماهنگی امــور عمرانی 
اســتاندار چهارمحــال و 
بختیاری، با اشاره به اینکه 
تعطیلی کشتارگاه های غیربهداشــتی باید دغدغه 
شهرداران باشد، گفت: با شهرداری هایی که نسبت به 
سالمت مردم بی توجه هستند برخورد خواهیم کرد. 

»مجید نظری« گفــت: کشــتارگاه ها باید حداقل 

امکانات و تجهیزات مورد نیاز را داشــته باشــند تا 
بهداشت، سالمت و امنیت غذایی مردم تامین شود. 
همچنین مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری 
بر لزوم فرآیند »پیش سرد« در کشتارگاه ها تاکید کرد 
و افزود: با پیش سردگذاری الشه های استحصالی از 
کشــتارگاه، می توان سالمت گوشــت وارده به بازار 

مصرف را تامین کرد. 
او اضافه کرد: مردم باید بدانند که گوشت مصرفی خود 

را از مراکز مجاز و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.
نظری  افزود: متاســفانه برخی از شهرداران تا اتفاق 
ناگواری رخ ندهد به فکر برطرف کردن مسائل غیر 

بهداشتی کشتارگاه ها نیستند.

    خطر »تب کریمه کنگو« در انتظار کشتارهای غیرمجاز

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، از عدم هماهنگی دستگاه های 
اجرایی به منظور ایجاد اماکن ورزشی  در استان گالیه کرد. 

»اقبال عباسی« اظهار کرد: تمام افراد می توانند نظرات خود را ارائه 
دهند؛ باید جایگاه خود را بدانیم و نتیجه تحقیقات مطرح شود. 
او افزود: باید در ستاد ساماندهی امور جوانان مشکالت، آسیب و 
چالش های جوانان عنوان شود؛ زیرا اگر مشکالت را ندانیم چگونه 
می خواهیم برنامه ریزی کنیم؟! عباسی با اشاره به اینکه عدم بیان 

مشکالت، موجب بیشتر شــدن آن مشکل می شود، افزود: با این 
اقدام دستگاه های متولی همچون تبلیغات اسالمی می دانند در 
حوزه جوانان چه اقداماتی انجام دهند. عباسی با تاکید بر اینکه 
اعتیاد به فضای مجــازی و ترک آن به مراتب بدتــر از اعتیاد به 
موادمخدر و ترک آن است، گفت: باید مسائل بیان شود تا چاره ای 
برای حل آنها پیدا کرد. در تخصیص اعتبارات نیز باید بدانیم به 
کدام قسمت اعتبار بیشــتری تخصیص دهیم. او تصریح کرد: با 

وجود تلفن همراه نباید آســیب های موجود در فضای مجازی را 
از فرزندان پنهان کرد، بلکه باید اطالع رسانی کافی به آنان شود. 
هرچه با مردم شفاف تر باشــیم، راهکار بهتری می یابیم. او ادامه 
داد: به کارگیری NGO ها، بخش خصوصی و جذب خیر توسط 
این قشر، جای تقدیر و بها دادن بیش از گذشته را دارد؛ زیرا این 
قشر احساس مسئولیت کرده و بیشتر از مدعیان به مردم خدمت 

می کنند که الزم است حمایت شوند. 

گالیه استاندار چهارمحال و بختیاری از عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد اماکن ورزشی

ایجاد کشتارگاه های صنعتی در چهار محال و بختیاری یک ضرورت است؛

 با پیش سردگذاری الشه های 
استحصالی از کشتارگاه، 

می توان سالمت گوشت وارده 
به بازار مصرف را تامین کرد

فرزانه رحیمی

ابالغ اجرائیه
5/33  شماره پرونده: 139704002121000141/1 شــماره بایگانی پرونده: 9700196 
شــماره آگهی  اباغیه: 139703802121000031 آگهی ابــاغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700196 بدین وسیله به مجید احمدی کاویانی، نام پدر: علی، تاریخ تولد: 1354/06/30 
شــماره ملی: 1289476888 شماره شناســنامه: 2074 به نشانی کوشــک میدان شهدا 
روبروی مسجد جامع کدپستی 8464174681 اباغ می شود که بانک ملی کوشک جهت 
وصول مبلغ اصل طلب: 100/000/000 ریال ســود: 18/664/532 ریال، خسارت تاخیر 
تادیه: 39/960/796 ریال خســارت تاخیر روزانه: 80/929 ریال، تاریخ مبنای محاســبه 
خسارت: 1396/12/10 حق الوکاله: شــرح: طبق تعرفه به اســتناد قرارداد بانکی شماره 
6601801125002، تاریخ سند: 1394/02/24 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9700196 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/3/19 
مامور، اباغ واقعی به شــما مقدور نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در روزنامه زاینده رود  آگهی می شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید،  عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. م الف: 1675 یزدانی رئیس 
 اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر)واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر( )188 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ تجدیدنظر

5/34 شماره اباغنامه:9710103620204506 شماره پرونده: 9609983620201167 
شــماره بایگانی شــعبه:961187 تاریخ تنظیم: 1397/04/17 در خصــوص تجدیدنظر 
خواهــی اداره منابع طبیعــی آران و بیدگل بطرفیــت احمد غامزاده نســبت به دادنامه 
شــماره 9709973620200506 مورخ 97/04/03 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که به شــماره تجدیدنظر خواهی 
9710543620200197 مورخ 97/04/16 ثبت شده است به علت مجهول المکان بودن 
آقای احمد غامزاده و بنا به درخواســت تجدیدنظرخواه و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یــک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا آقای احمد غامزاده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود نسخه دوم تجدیدنظرخواهی و ضمائم 
 را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ اباغ کتبا به این شــعبه ارائه نمائید.

م الف: 206893 متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل)155 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
5/35 شماره درخواست: 9710460359500080 شماره پرونده: 9609980359500954 
شماره بایگانی شعبه: 961062  آقای مهدی روزبهانی و خانم عجب ناز سرخانی در این شعبه 
به اتهام مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر  به موضوع رسیدگی و اظهار 
نظر می شود. م الف: 199146 شعبه 16 بازپرسی مجتع شماره دو دادسرای عمومی و 

انقاب اصفهان )90 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/36 شــماره پرونــده: 9609980360200160  به شــماره بایگانی شــعبه: 960748 
آقای توحیــد رزمی فــر در این شــعبه بــه اتهــام کاهبــرداری تحت تعقیــب قرار 
دارید بــه این وســیله بر اســاس مــاده 174 قانــون آئین دادرســی کیفری به شــما 
اباغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضر شــوید در غیر 
 این صــورت پس از انقضــا مهلت مقرر  بــه موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شــود. 
م الف: 199143 شعبه 16 بازپرسی مجتع شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 

)82 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/37 شــماره پرونــده: 9609980359500879  شــماره بایگانــی شــعبه: 960980  
آقای حامد ولیــدی فرزند محمــد در این شــعبه به اتهام ســرقت تحــت تعقیب قرار 
دارید بــه این وســیله بر اســاس مــاده 174 قانــون آئین دادرســی کیفری به شــما 

اباغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضر شــوید در غیر 
 این صــورت پس از انقضــا مهلت مقرر  بــه موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شــود. 
م الف: 199157 شعبه 16 بازپرسی مجتع شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 

)82 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/39 شماره پرونده: 9209980359500931  شماره بایگانی شعبه: 920939  آقای علیرضا 
شمس فرزند محمد در این شعبه به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر  به موضوع 
رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 199148 شــعبه 16 بازپرسی مجتع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقاب اصفهان )82 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/40 شماره پرونده: 9409980359501551  شماره بایگانی شعبه: 941667  آقای حمید 
خسروی فرزند محمد در این شــعبه به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید به این 
وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر  به 
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 199155 شعبه 16 بازپرسی مجتع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقاب اصفهان )82 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

5/41 شماره: 1040/96 به موجب رای شماره 1919 تاریخ 96/12/15 حوزه سوم شورای 
حل اختاف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه  شرکت فنی 
تاسیساتی اصفهان نیل به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرسید چک 94/5/30 لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. مشــخصات محکوم له: حسن 
اسحاقیان فرزند عبدالرضا به نشــانی اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد سنگبری جهان 
آرا، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعام نماید. م الف:1683 شعبه سوم 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر )187 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/42 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختاف اصفهان، 
کاسه پرونده 3724/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/45 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/6/3، مشخصات خواهان: حسن اسحاقیان درچه فرزند عبدالرضا به نشانی خمینی 
شهر منطقه صنعتی محمودآباد سنگبری جهان آرا، مشخصات خوانده: رشید همزائی لیان 
فرزند نعمت اله، خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعام و تقاضای اباغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1682 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/43 شماره نامه: 9710113633600423 شماره پرونده: 9709983633600408 شماره 
بایگانی شعبه: 970414 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کاسه 970414  به آقای مهدی کریمی فرزند احمد خوانده پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن آقای مرتضی مهدیان فروشانی به خواسته 
الزام به ایفای تعهد و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 

97/06/12 ساعت 10 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید 
و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقــرر به دفتر مربوط اعام و 
ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1686 شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
مزایده

5/44 در پرونده 970324  اجرا دستور فروش پاک 87/1554 حسب درخواست خواهان 
مریم قدسی صادر شــده که این اجرا که پس از جری تشــریفات قانونی قصد فروش مال 
مذکور از طریق مزایده را دارد مشــخصات مال مذکور که توســط کارشناس برآورد شده 
است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: یک ســاختمان مسکونی به شماره پاک 
87/1554 ساختمان مســکونی دارای عرصه 135 متر مربع در سمت جنوبی دارای عقب 
نشینی- اســکلت بنا دیوار باربر و ســقف طاق چشمه- قســمتی تیرآهن و چوب- کف 
سیمان و موزائیک- نما ســنگ- آجر زبره و گچ- دربها چوبی دارای انشعاب برق و آب و 
فاضاب که ارزش ششــدانگ 540/000/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون 
اباغ و جری تشــریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا حســب دستور قصد فروش اموال 
مذکور از طریــق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگســتری شهرســتان خمینی 
شهر، تاریخ مزایده: شــنبه 97/05/27 ســاعت 11 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، 
کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشــند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 
5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدیــد از ملک مذکور داده 
شود و کسانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند می بایســت در روز انجام مزایده 
ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشــته باشــند تا در صورت برنده شــدن در مزایده به 
حساب ســپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایســت مابقی وجه را به 
 حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 

م الف: 1688 اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر )259 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

5/46 مرجع رسیدگي: شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختاف خمیني شهر به نشاني خمیني 
شهر بلوار پاسداران روبروي کوي مهستان  مجتمع شوراهاي حل اختاف اصفهان، کاسه 
پرونده 57/97 حل 3 ، وقت رسیدگي ساعت 5 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 1397/06/03، 
مشخصات خواهان: جواد صمدي خوزاني فرزند محمود به نشاني خمیني شهر خ 17 شهریور 
ک هاتف بن بست هاتف یک، مشخصات خوانده: رامین جلیلي امیردیزج فرزند علي، خواسته 
و بهاي آن:  مطالبه وجه یک فقره چــک 0481/1431852  مورخ96/10/10 عهده بانک 
صادرات شعبه چهارسوق شــیراز و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و 
تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 1- کپی مصدق چــک 2- گواهینامه عدم پرداخت،  گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعام و تقاضاي اباغ دادخواست و وقت رسیدگي 
به وي از طریق نشــر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني نموده است لذا در اجراي قانون مذکور 
خاصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 
گردد.م الف: 1209 شعبه 3 حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان خمیني شهر )مجتمع 

شماره یک( )202 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت

5/47 شــماره: 97006581680645-97/4/23 قدمعلي علي جاني ورثه مرحوم نجفعلي 
جان علیجاني ورنوسفادراني اعام نموده اند که سند مالکیت ســه هزار و سیصد و پنجاه 
سهم مشاع از چهار هزار و سیصد و پنجاه ســهم ششدانگ پاک شماره 130/1580 واقع 
در خمیني شهربخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 477 دفتر 521 ذیل ثبت شماره 
112739 متعلق به  مورث او آقاي نجفعلي جان علیجاني نزد خانم پري علیرضایي مي باشد 
و چون اخطار به نامبرده شده و تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره 3 ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت آگهي مي شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهي 
ظرف مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانوني نگهداشتن آنرا ظرف 

مدت مرقوم به این اداره اعام نماید در صورت انقضا مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند 
مالکیت وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. م الف:1571 نبي اله یزداني رئیس 

اداره ثبت اسناد و اماک خمیني شهر )159 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی پترو پاالیش آگاه پردیسان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 59780 و شناسه ملی 

 14007306600
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی شــرکت به آدرس جدید استان اصفهان - شهرســتان نجف آباد - بخش 
مهردشت - شــهر دهق-محله شــهرک صنعتی-خیابان 6-1 ســرو-خیابان 7 رز-

پاک 0-طبقه همکــف- کدپســتی : 8541947451 انتقال یافت و مــاده مربوطه 
 در اساســنامه اصاح شــد اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )208312(

آگهی تغییرات شرکت سروش نرم افزار کاشان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1979 و شناسه ملی 

 10260206446
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فروغ سادات امامیان شماره ملی 1261954416 با پرداخت پانصد 
هزارریال و زهرا مقدس شــماره ملی 1261899741 با پرداخت پانصد هزارریا ل 
و احمد فتی شــماره ملی 1261814606با پرداخت پانصــد هزارریال به صندوق 
شرکت در زمره شــرکاء در آمدند. درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصاح 
می گردد.:سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون و پانصد هزار ریال 
افزایش یافت .اسامی شرکا و میزان سهم الشــرکه هریک پس از افزایش سرمایه 
عبارتند از: شــهرام مظلوم با کد ملی 1261837525 دارای پانصد هزارریال سهم 
الشــرکه و مهدی آین با کد ملــی 1261829506 دارای پانصد هزار ریال ســهم 
الشرکه وفروغ سادات امامیان شماره ملی 1261954416 دارای پانصد هزار ریال 
سهم الشرکه و زهرا مقدس شــماره ملی 1261899741 دارای پانصد هزار ریال 
سهم الشرکه و احمد فتی شماره ملی 1261814606 دارای پانصد هزار ریال سهم 
الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کاشان )208309(

آگهی تغییرات پرتو آفتاب اصفهان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 1586 و شناسه ملی 10260191125 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/01 و نامه 
شماره 75/92/107008 مورخ 1392/08/11 دبیر هیات رسیدگی به امور 
مراکز فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حمید آتش پور به کد ملی 
1817039733 با پرداخت 3000000 ریال به صندوق موسســه در زمره 
هیات موسسه در آمد.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 10000000 ریال به 
13000000 ریال افزایش یافت و ماده 7 اساسنامه به شرح مذکور اصاح 
گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه موسسه عبارتند از: مریم لوالکی 
کد ملی 1285668731 دارای مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه و فریماه 
افشارزاده کد ملی 1285774540 دارای مبلغ 3000000 ریال سهم الشرکه 
و فلورا افشارزاده کد ملی 1285856831 دارای مبلغ 3000000 ریال سهم 
الشرکه وحمید آتش پور به کد ملی 1817039733 دارای 3000000 ریال 
سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )208310(
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شوق لبخند برلبان سه بیمار 
نیازمند عضو

اعضای جوان مــرگ مغزی در اصفهان به ســه 
بیمار نیازمند عضو اهدا شد.مسئول واحد فراهم 
آوری اعضــای پیوندی مرکز آموزشــی درمانی 
الزهــرا )س( اصفهــان گفت: مجیــد احمدی 
41ســاله که در اثر آســیب مغزی دچار مرگ 
مغزی و در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری 
شده بود با رضایت خانواده نوع دوستش اعضای 
این بیمار مــرگ مغزی در این مرکز آموزشــی 
درمانی برداشته شد. مریم خلیفه سلطانی افزود: 
کلیه های این جوان مرگ مغزی در مراکز درمانی 
آموزشی الزهرا)س( و نور به دو بیمار نیازمند عضو 

پیوند و کبد وی هم  به شیراز منتقل شد.

 سطح خدمات در حج ۹۷
 بهبود و ارتقا یافته است

 حمید محمدی ،رییس ســازمان حج و زیارت 
با بیان اینکــه خدمات به حجــاج در حج تمتع 
سال ۹۷ ارتقا یافته اســت، گفت: خدمات الزم 
نسبت به سال گذشــته بهبود یافته است؛ سطح 
هتل ها در مکه مکرمه ارتقا پیدا کرده و در حوزه 
پزشــکی نیز با رایزنی های انجام شــده امکان 
استفاده و بهره مندی از امکانات پزشکی عربستان 
به وجود آمده اســت؛ ضمنا در حــوزه حمل و 
نقل نیز اتوبــوس هایی که رده پاییــن بوده اند 
 از چرخه خدمات دهی به زائــران ایرانی حذف

 شده اند.

 نظارت بازرس های نامحسوس
  بر روند ثبت نام دانش آموزان

محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با اشــاره 
به نگرفتن مبلغ توســط مدارس هنگام ثبت نام 
گفت: »گروه هایی برای نظارت تعیین شــدند و 
60 نفر از کارشناســان متخصص وزارت آموزش 
و پرورش برای نظارت بر حقوق والدین و خانواده 
ها و دانش آموزان در نظر گرفته شــده اند که به 
صورت نامحسوس از ستادهای ثبت نام و مدارس 
بازدید می کنند.« وی  با اشاره به اینکه در برخی 
 موارد تخلــف، ابالغ مدیریت مدیر مدرســه لغو
 می شــود، گفت: »ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها هم بازرسانی برای نظارت دارند.«

 شرط دریافت تسهیالت 
برای مشاغل خانگی

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی 
گفت : بیمه پردازان اختیاری این ســازمان برای 
دریافت تســهیالت باید در ســامانه وزارت کار 

ثبت نام کنند.
منصور آتشی افزود: بعد از ثبت نام افراد در سامانه 
ارگان های مختلف مانند بانک ها و شــهرداری ها 
مکلف به حمایــت از تولیدات مشــاغل خانگی 
شــدند.وی گفت : از ســال ۹0 این امکان برای 
سازمان تامین اجتماعی فراهم شــد که با ارائه 
معرفی نامه ای که باید از دفتر مشــاغل خانگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند، 
این افراد را تحت پوشــش بیمه ای اضافه کنیم.

آتشی اظهار کرد : شــاغالن خانگی می توانند با 
مراجعه بــه ادارات تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در هر شهر نســبت به اطالع از مدارک و ثبت نام 

اقدام کنند.

 آموزش پیشگیری از اعتیاد
 به بیش از 50 هزار جوان

رییس ســازمان جوانــان هالل احمر با اشــاره 
به آموزش 50 هــزار جوان برای پیشــگیری از 
اعتیاد گفت: بیــش از هزار جــوان نیز به زودی 
آموزش هــای فنی حرفــه ای رایــگان را جهت 
 دستیابی به اشــتغال و توانمند شدن در زندگی

 فرا می گیرند.
شــهاب الدین صابونچی اظهار داشــت:  سازمان 
جوانــان، ۷ دهه ســابقه خدمت داشــته و تنها 
ســازمانی اســت که اختصاصا عنوان جوانان را 
دارد؛ همچنین این سازمان درگاه ورودی افراد به 
جمعیت هالل احمر است.وی با اشاره به آموزش 
مهارت های امدادی و پایــه داوطلبی از کودکان 
تا جوانان گفت: ســاختار جوانان هالل احمر بر 
پایه 6 کانون اصلی غنچه های هالل، کانون های 
دانش آموزی، دانشجویی، جوانان، روستاییان و 
طالب است و در هر 380 شعبه از هالل احمر همه 
این کانون ها فعال بوده و در حال حاضر 1۷ هزار 

کانون داریم.

عکس  روز 

اصفهان با استانداردهای حضور زنان فاصله دارد

پیشنهاد سردبیر:

ترس اهالی »تازه آباد« 
کرمانشاه از زلزله 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد: 
توقیف پژو ۴05 با ۲۲۳ 

کیلوگرم تریاک در اصفهان
سرهنگ سید تقی حسینی، رییس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان اصفهان گفت: ماموران یگان 
تکاوری پلیس اصفهان حین گشت زنی در یکی 
از محورهــای فرعی شهرســتان نایین، به یک 
سواری پژو 405 که با سرعت زیادی درحرکت 
بود مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: پس 
از متوقف کردن خودرو از آن بازرسی به عمل آمد 
که مقدار ۲۲3 کیلوگرم تریاک که زیر صندلی ها 
و در صندوق عقب خودرو جا ساز شده بود، کشف 
شد.این مقام انتظامی اضافه کرد: راننده خودرو 
در تاریکی شب و با توجه به اینکه منطقه بیابانی 
و پستی وبلندی  داشت، متواری شد که شناسایی  
شده و به زودی دستگیر خواهد شد.سرهنگ سید 
تقی حسینی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی 
انتظامی با قاچاقچیان افیونی و سوداگران مرگ 
برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن و 

سرکشی به آنان نخواهد داد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
۱0 میلیارد جنس مسروقه 

کشف شد
سرهنگ سعید سلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبــری مبنی بر اســترداد اموال 
مسروقه به مالباختگان و همچنین تدابیر فرمانده 
انتظامی استان در این خصوص از ابتدای امسال 
طرح هــای ویژه ای در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.وی افزود: 
در نتیجه این طرح ها چهار باند سه نفره سارقان 
داخل خودرو طی عملیاتی منسجم و هماهنگ 
شناسایی و منهدم شدند.سلیمیان با بیان اینکه با 
اعترافات متهمان، بیش از 10 میلیارد ریال اموال 
و لوازم داخل خودروی مســروقه در بازرسی از 
مخفیگاه های آنها کشف شد، ادامه داد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده به منظور اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل شدند.
وی ادامه داد: کسانی که از ابتدای امسال اموال 
و لوازم داخل خودروی آنها مورد دســتبرد قرار 
گرفته است می توانند به پایگاه جنوب واقع در 
بلوار کشاورز، خیابان قائمیه جنب پلیس آگاهی 
مرکز و پایگاه شرق پلیس آگاهی واقع در خیابان 
زینبیه جنوبی، روبه روی پارک الله مراجعه و 
نسبت به شناســایی اموال مسروقه خود اقدام 

کنند.

اخبار

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: ادعای برخی افراد 
در حوزه بارورسازی ابرها قابل قبول نیست چون بارورسازی 
ابرها یک مقدمه و موخره دارد و در ایران به آن مرحله از علم 
و تکنولوژی نرسیده ایم.مجید بیجندی در خصوص تشریح 
وضعیت آب و هوای اصفهان اظهار داشت: بارورسازی ابرها در 
رفع خشکسالی آنقدر موثر نیست. وی با اظهار اینکه باید ابری 
باشــد که بتوان آن را بارور کرد، ادامه داد: وقتی ابری نیست 
چگونه این ادعا وجود دارد که می توانیم ابرها را بارور کنیم زیرا 
باید ابر در عرض جغرافیایی تشکیل شود و تولید ابر در مرکز 
ایران کمتر به وقوع می پیوندد.مدیر کل هواشناســی استان 
اصفهان بیان داشت: اوضاع خشکســالی اصفهان مردم را در 
مضیقه قرار داده است به طوری که امروز دغدغه ما کشاورزی 
نیست بلکه به دغدغه شرب رسیدیم و الزم است با تدبیر پیش 
برویم که در این میان عده ای از دغدغه های مردم سوء استفاده 
می کنند و با ادعاهای عجیب و غریب مدعی بارش باران برای 
اصفهان می شــوند. بیجندی در خصــوص ادعای فردی که 
اقدامات وی عامل بارش های اردیبهشت ماه بوده و توانسته 
ابرها را به ســمت اصفهان هدایت کند، ادامــه داد: اثبات هر 
ادعای باران زایی با هواشناسی است که ما می گوییم چنین 

دستگاهی وجود ندارد که سبب هدایت ابرها به سمت آسمان 
اصفهان و بارش شود. بیجندی با اشاره به اینکه جذب سامانه 
های بارشی هنوز در هواشناسی به تایید علمی نرسیده و اگر 
اینگونه بود نقاط خشک دنیا از این راهکار استفاده می کردند، 
اضافه کرد: ما امروز با یک تغییر اقلیم مواجه شــدیم و با یک 
شدت دما و افزایش گرما مواجه هستیم به طوری که ایران در 
عرض 30 درجه قرار دارد و این مسئله و دغدغه را نیز گذشتگان 
ما داشتند.وی عدم مدیریت صحیح همه منابع به ویژه منابع 
آبی را باعث به خطر انداختن محیط زیست دانست و ادامه داد: 
برون رفت از منابع به ویژه آب به بهترین نحوه ممکن از سوی 
مدیریت وزارت نیرو و آب منطقه ای می تواند ما را از خشکسالی 

نجات دهد.مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: افرادی 
که مدعی اجرای روش هایی برای بارش بــاران در اصفهان و 
نجات استان از خشکسالی هستند مسیر را اشتباه رفته اند و 
نمی توانند ادعای خود را از فضای مجازی پیش ببرند یا با کمک 
گرفتن از رسانه ها عملی سازند بلکه باید به صورت علمی ادعای 
خود را اثبات کنند.وی با بیان اینکه امروز ما در خشکســالی 
هیدرولوژیک و اقتصادی - اجتماعی قرار داریم، گفت: خروج از 
خشکسالی هیدرولوژیک و اقتصادی - اجتماعی بسیار پیچیده 
است؛ اما راه برون رفت آن مدیریت منابع آب و استفاده از منابع 
آبی مختلف از جمله آب مجازی، پساب و سازگاری باکم آبی 
است. بیجندی با اعالم اینکه منظور از ورود موج گرما به کشور 
افزایش دمای یک تا یک و نیم درجه اســت، افزود: بر اساس 
مدل های مختلف پیش بینی می شود در بلند مدت  و تا سال 
۲100 با افزایش یک و نیم درجه ای دما و کاهش میزان بارش 
ها مواجه شویم.وی ادامه داد: پیش بینی می شود روند بارشی 
استان به نسبت سال گذشته در فصل پاییز و زمستان شرایط 
نرمال داشته باشد که منظور از نرمال از دید هواشناسی یعنی 
اینکه اگر سال گذشــته مثال 1۲0 میلی متر بارش داشتیم 

امسال هم به همان میزان باشد نه کمتر و نه بیشتر.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

ادعای برخی افراد در حوزه بارورسازی ابرها قابل قبول نیست

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: عدم ثبت والدت یا فوت شدگان در سطح استان اصفهان کمتر از نیم درصد است. حسین غفرانی کجانی  اظهار داشت: به منظور 
ثبت وقایع والدت و فوت که در سطح شهرستان رخ می دهد تمامی مجموعه دستگاه های ذی ربط اعم از خانه های بهداشت، دهیاران، بیمارستان، هیئت امنای آرامستان 
ها و شوراهای روستایی موظف شدند این وقایع را اطالع دهند که ثبت احوال دچار مشکل نشود. وی بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه الزام خانواده های متوفیان به تهیه 
مستند اولیه در خصوص ثبت گواهی فوت از مراجع بهداشت و درمان، پزشکی قانونی و یا دیگر مراجع است و در صورت نبود آنها برابر ضوابط قانونی دو نفر شاهد باید نسبت 
به ثبت آن اقدام کنندحسین غفرانی کجانی با بیان اینکه عدم ثبت والدت یا فوت شدگان در سطح استان اصفهان کمتر از نیم درصد است،  اظهار داشت: تاکنون بیش از 

۷0 درصد مردم در خصوص تعویض کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند که تا پایان خردادماه جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 63۲ هزار نفر را شامل می شود .

ال
حو

ت ا
ثب

واکنش

مدیرکل امور زنان استانداری اصفهان، دغدغه های 
خود را در خصوص مطالعات و اقدامات عملی برای 
ورود بانوان به بازار کار، نقش توســعه گردشــگری 
و اقتصاد دانش بنیان در توســعه اشــتغال زنان و 
چگونگی ورود زنان به حوزه های مدیریتی شرح داد.

اثنی عشران در همین خصوص اظهار کرد: در بحث 
اشــتغال زنان، نســخه هایی که بــرای آن پیچیده 
می شود بستگی به این دارد که مربوط به کدام قشر 
هســتند، بنابراین مدل اشــتغال بانوان سرپرست 
خانــوار با اشــتغال زنان روســتایی و یــا دختران 

تحصیلکرده دانشگاهی متفاوت است.
وی با بیان اینکه جلساتی تحت عنوان کمیته اشتغال 
در استان برگزار می شود، افزود: این کمیته متشکل 
از سازمان های متعدد فعال در حوزه اشتغال است. 
اشــتغال مربوط به یک ســازمان خاص نیســت و 
ســازمان های متعددی در این زمینــه فعالیت می 

کنند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری افزود: 
وظیفه ما به عنوان یک دستگاه ستادی این است که 
بر شرح وظایف حوزه اشــتغال بخش های مختلف 
نظارت کنیم، بتوانیم سهم زنان را در حوزه اشتغال 
احصا کنیم و به بخش های غیردولتی همچون مراکز 
کارآفرینی دانشگاه ها مرتبط شویم تا به مدل های 
جدید اشتغال براساس سند آمایش سرزمین دست 

یابیم. 
اثنی عشــران تصریح کرد: باید در حوزه اشــتغال، 
دختران تحصیلکرده، زنان روســتایی، عشــایر و 
زنــان سرپرســت خانــوار را هدایــت کنیــم تا 
دیگــر منتظر اســتخدام های دولتی نباشــند چرا 
 که در بحــث چابک ســازی دولــت، ایــن اتفاق

 نخواهد افتاد.
وی با بیان اینکه براساس ســند آمایش سرزمین، 
اقتصاد استان باید به سمت گردشــگری و اقتصاد 
دانش بنیــان هدایت شــود، تصریح کــرد: مراکز 
کارآفرینی دانشــگاهی در این حوزه ها، در راستای 
اشتغال زنان می توانند وارد شوند و با دادن ایده های 

مختلف، استارت آپ برگزار کنند.

مدیرکل دفتــر امور بانوان و خانواده اســتانداری با 
اشاره به ارتباط مستقیم با اتاق بازرگانی برای توسعه 
اشتغال بانوان استان، اظهار کرد: با احصای مدل های 
موفق اشتغال در استان می توانیم از طریق جلساتی 
که برای دختران برپا می کنیــم، مدل های معینی 
را اجرا کنیم. زنان روســتایی از قدیم االیام اشتغال 
داشتند؛ اما اشــتغال آنها امروز به روز نیست و بازار 

مناسبی برای فروش ندارد.
اثنی عشــران با بیان اینکه در حوزه اشــتغال زنان 
روســتایی اقدامات اولیه در حال انجام است، افزود: 
با انتخاب تعدادی زن و مرد فعــال در این زمینه و 
مذاکره با فرمانداری های مختلف، پیرامون انتخاب 
روســتاها، در حال برنامه ریزی هســتیم تا بتوانیم 
جلساتی را برگزار کنیم و موارد اشتغال را احصا و به 

روزرسانی کنیم.
وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار دو دسته 
هستند، اظهار کرد: دسته نخســت زنانی که روی 
پای خود ایســتاده و صادرکننــده، واردکننده و یا 
کارخانه دار هســتند و دســته دوم زنانی که نیاز به 

کمک دارند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری در 

خصوص زنان سرپرســت خانوار کــه نیاز به کمک 
دارند، گفت: در بحث مشاغل خانگی از طریق فنی 
و حرفــه ای و اداره کار در حال فعالیت و نســبت به 
آموزش زنان و تسریع مجوز اشــتغال آنها در حال 
رایزنی هســتیم، همچنیــن در رایزنی های صورت 
گرفته با شهرداری اصفهان قرار است در آینده مرکز 

دائمی فروش تولیدات بانوان را راه اندازی کنیم.
اثنی عشران با تاکید بر ضرورت تقویت و پشتیبانی 
مشاغل خانگی، اظهار کرد: بسیاری از زنان در حیطه 
مشــاغل خانگی فرصت تبلیــغ و بازاریابی ندارند، 
بنابراین با همــکاری اداره کار به دنبــال تقویت و 
پشتیبانی مشاغل خانگی هستیم تا زنان در عرضه 

محصوالت خود موفق شوند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر این است که 
30 درصد اشتغال به حوزه زنان و جوانان اختصاص 
یابد، گفت: این سیاست در اســتان اجرا می شود و 
اســتاندار اصفهان نیز تاکید زیادی به موضوع دارد 
و قدم های بســیار خوبی در این خصوص برداشته 
شده است و برای مثال با شروع دولت تدبیر و امید، 
نخستین انتصاب مدیر زن در دانشگاه علوم پزشکی 
صورت گرفت. مدیرکل دفتر امــور بانوان و خانواده 

استانداری با بیان اینکه در اشتغال زنان در مدیریت 
کالن قدم های مناسبی برداشته شده است، افزود: 
در مدیریت میانی نیز آمار باالیی از حضور زنان وجود 
دارد، با این وجود فاصله بسیاری تا 30 درصد داریم.

اثنی عشــران با بیان اینکه به طور دائم زنان را برای 
حوزه مدیریت شناسایی می کنیم، افزود: حضور زنان 
در حوزه مدیریتی سخت تر از مردان است؛ چرا که اگر 
در کار خود اشتباه کند، مورد توبیخ قرار می گیرند. 
اصفهان هنوز با استانداردهای حضور و مشارکت زنان 
فاصله دارد؛ اما آمار و ارقام نشان می دهد که حضور 

زنان در حوزه های سیاسی بهبود یافته است.
وی ادامه داد: میان مشــکالت متعــدد حوزه زنان 
افســردگی و اضطراب هم وجود دارد، انســان قرن 
حاضر مشــکل اضطراب دارد. خانم هــای اصفهان 
مضطرب و افسرده نیســتند. در مشکالتی که رصد 
می کنیم عامل بسیاری از بیماری ها، اضطراب است؛ 
در این زمینه فعالیت هایی در حال انجام اســت  تا 
بانوان در برابر این مشکالت ارتقا یابند و به مشاوره 

مراجعه کرده و مشاور در سبد خانوار قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری افزود: 
فعالیت هایی نیز برای فراهم شــدن زمینه افزایش 
اعتماد بــه نفس بانوان در حال انجام اســت و برای 
این مهم به شوراهای شــهر و دهیاران آموزش های 
الزم داده خواهد شــد؛ چرا که بانوان بســیاری در 
سطح اســتان هســتند که عالقه مند به حضور در 
فعالیت هــای اجتماعی بوده؛ امــا راه و روش آن را 
نمی دانند، اگر بتوانیم بانــوان را در این زمینه فعال 
کنیم هم اطالعات و هم اعتماد به نفس شان افزایش 

پیدا می کند.
اثنی عشــران با اشــاره به اینکه در ســال گذشته 
400 بانــوی اصفهانــی در طرح توانمند ســازی و 
تاب آوری اجتماعی 80 ســاعت آموزش دیده اند، 
تصریــح کرد: زنــان در معــرض آســیب این 80 
ســاعت آموزش را دیده اند؛ چراکه متاسفانه انواع 
و اقســام مشــکالت زندگی آنها که موجب کاهش 
 کیفیت زندگی می شــد به دلیــل ناآگاهی صورت 

می گرفت.

اصفهان با استانداردهای حضور زنان فاصله دارد
مدیر کل امور زنان استانداری:

عدم ثبت والدت یا فوت 
شدگان در اصفهان کمتر 

از نیم درصد است

مدیرکل ثبت احوال استان:

معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان  اعالم کرد:
کمک چهار میلیاردی حامیان به ایتام و فرزندان یتیم

حامیان ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی، چهار میلیارد و ۷۷0 میلیون ریال برای تامین مسکن، درمان 
و جهیزیه نیازمندان اهدا کردند.معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان  
تعداد حامیان طرح های اکرام ایتام و فرزندان محسنین این استان را بیش از 56 هزار نفر بیان کرد و گفت: 
امسال این تعداد حامی کمک های نقدی خود را برای تامین مسکن ، درمان وجهیزیه به 1۷ هزار و 46۷ 
فرزند یتیم و دارای سرپرست ناتوان اهدا کردند.وی افزود: امسال پنج هزار و 680 نفر از مردم سخاوتمند 
اصفهان با حمایت از هفت هزار و 400 نفر یتیم و فرزند محسنین به جمع خانواده حامیان نیکوکار اصفهانی 
 پیوستند.معاون توسعه مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت:نیکوکاران
  می تواننــد بــا مراجعــه بــه تارنمــای mohsenin.ir از ایتــام و فرزنــدان محســنین حمایت

 کنند.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
اجرای بیش از ۷0 پروژه داوطلبی توسط هالل احمر اصفهان

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به همت داوطلبان و خیران هالل احمر استان اصفهان 
اظهار داشت: بیش از ۷0 پروژه داوطلبی در سطح اســتان در 4 ماهه ابتدایی سال اجرا و بالغ بر 300 میلیارد ریال 
در قالب پروژه های داوطلبی به نیازمندان کمک شده است.علی محمدهاشمی افزود: این پروژه ها با مشارکت 33۲ 
داوطلب در شعب سراسر اســتان اصفهان در قالب کمک های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکالت اقشار 
محروم به ویژه بیماران نیازمند شامل اهدای هزینه دارو و درمان، ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب و تجهیز بانک 
امانات تجهیزات پزشکی انجام شده است.معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: اهدای 
کمک جهیزیه، اهدای هزینه تحصیل مدد جویان، اعزام مدد جویان به سفرهای زیارتی، برپایی ایستگاه سالمت، 
توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اهدای برنج و نان بین نیازمندان و اعزام کاروان های سالمت به مناطق 

محروم، پروژه های کارآفرینی و سایر پروژه های حمایتی نیز از جمله پروژه های داوطلبانه بودند.

۱00 کلمه ای
زلزله ای به بزرگی 5/۹ درجه در مقیاس امواج 
درونی زمین )ریشــتر( روز یکشنبه، شهر تازه 
آباد مرکز شهرســتان ثالث باباجانی در غرب 

کرمانشاه را لرزاند.

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

 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه یا با شماره تلفن 
37924005-031 واحد کمیســیون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان اصفهان

م الف: 210340

مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(
در نظر دارد نسبت به واگذاری طبخ 
و توزیع غذا و خرید مواد غذایی به 

صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای و اجاره 
محل کافی شاپ و فست فود به صورت مزایده 

عمومی یک مرحله ای از طریق متقاضیان 
حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.
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بین الملل

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بیش از ۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ 
میالدی در سراســر جهان قربانی »برده داری مدرن« بوده اند.بنا بر گزارش 
ساالنه »شــاخص برده داری جهانی« باالترین نرخ رواج پدیده »برده داری 
مدرن« متعلق به کشورهای »کره شمالی« و »اریتره« است. در این گزارش بر 
نقش مناقشات و سرکوب های دولتی در زندگی قربانیان برده داری تاکید شده 
است.در کشور آفریقایی »بوروندی« نیز عالوه بر کره شمالی و اریتره »برده 
داری مدرن« رواج زیادی دارد.  در این گزارش شمار »بردگان مدرن« در هند 
هشت میلیون نفر تخمین زده شده است. به این ترتیب شمار »بردگان مدرن« 
در این کشور آسیایی از دیگر کشورها بیشتر است. این درحالی است که شمار 
»بردگان مدرن« در این کشور دو ســال پیش بیش از ۱۸ میلیون نفر بود.با 
این حال »برده داری مدرن« در کره شــمالی با در نظر گرفتن کل جمعیت 
این کشور نسبت به دیگر کشورها رواج بیشتری دارد. از هر ۱۰ شهروند کره 
شمالی یک نفر قربانی »برده داری مدرن« است؛ جمهوری آفریقای مرکزی، 
افغانستان، سودان جنوبی و پاکستان از جمله دیگر کشورهایی هستند که 
»برده داری مدرن« در آنها رواج زیادی دارد. بنا بر این گزارش تعداد »بردگان 
مدرن« به احتمال زیاد از آنچه داده های جمع آوری شــده نشان می دهد، 
بیشتر است. »بردگان مدرن« افرادی هستند که به دنبال تهدید، خشونت و 
نیرنگ نمی توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. 

آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند امکان تصمیم گیری 
در مورد بدن خود را نیز ندارند.زغال ســنگ، نخ، چــوب از جمله کاالهایی 
هستند که احتمال تهیه آنها از سوی »بردگان مدرن« وجود دارد. یکی دیگر 
از کارهایی که قربانیان »برده داری مدرن« به آن مشغول هستند نیز صید 
ماهی است.بنا بر گزارش منتشر شده، ۷۱ درصد قربانیان »برده داری مدرن« 
را دختران و زنان تشــکیل می دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این »بردگان 

مدرن« قربانی ازدواج اجباری بوده اند.

ارتشآلمان،نیرویخارجیاستخداممیکند

پیشنهاد سردبیر:

برگزیت،فرصتیاتهدید

  عکس روز

 موزه های انگلیس برای نگهداری از بالون مخالفان رییس جمهور 
آمریکا موسوم به »بچه ترامپ« در میان آثار خود، با یکدیگر
 دچار اختالف شده اند. موزه انگلیس، موزه لندن و موسسه

 بیشاپس گیت، در حال رقابت برای نگهداری
 از این بالون در کلکسیون آثار خود هستند.

»برگزیت« طی یک همه پرسی فراگیر و رسمی در انگلستان به رای گذاشته 
شد و با آرای مثبت شهروندان این کشور به تایید رسید؛ اما هر روز که می 
گذرد به صف مخالفان این برنامه افزوده و اختالف ها در دولت این کشــور 
بیشتر می شــود. اصل برگزیت در حقیقت پروپاگاندای »دیوید کامرون« 
برای آزادی انتخاب در بریتانیا بود که این موضوع، ماندن در اتحادیه اروپا یا 
خروج از آن را به انتخاب گذاشت؛ وضعیت دشواری که این برنامه در انگلیس 
پیدا کرده است از سوی هیچ کارشناس سیاسی پیش بینی نشده بود و حتی 
برگزیت برای سر ســخت ترین حامیان خود مانند »ترزا می« که بر اساس 
پیروزی این طرح به قدرت رســید هم این روزها کم درد ســر ندارد. »ترزا 
می« در راه شتاب خروج از اتحادیه اروپا حتی برخی از اعضای دولت را کنار 
گذاشت .در هفته های گذشته با پیشنهاد برنامه جامع مشترک اقتصادی و 
کشاورزی ترزا می، آشوب در کابینه ایجاد شد و دیوید دیویس، وزیر خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا در اعتراض به سیاست های دولت ترزا می از سمت خود 
کناره گیری کرد. حتی تصویب این طرح در پارلمان نیز با واکنش منفی آن 
عده از اعضای حزب محافظه کار همراه بود که خواهان خروج کامل بریتانیا از 
اتحادیه اروپا هستند. در ادامه »بوریس جانسون« که یکی از طرفدار ان جدی 
برگزیت بود با لحن اینکه بریتانیا نمی تواند خراج گذار اتحادیه اروپا باشد از 
مقام خود استعفا داد. برخی از تحلیلگران معتقدند به زودی و در آینده ای 
نزدیک دولت »ترزا می« نیز قربانی برگزیت و اخالفات بر سر چگونگی 

اجرای آن خواهد شد .
آینده برگزیت چه خواهد شد؟

آمریکا یکی از اصلی ترین مشــوق های انگلیس برای خروج از این سازمان 
اســت؛ یک اتحادیه اروپایی ضعیف، کار را برای ترامپ به عنوان شــریک 
راهبردی اعضای آن ســاده تر خواهد کرد به خصوص که این کشور عمال 
وارد یک جنگ تجاری با اعضای این اتحادیه هم شده است؛ اما طرفداران و 
مخالفان خروج کامل از اتحادیه اروپا در انگلیس این حمایت را دست مایه ای 
برای کوبیدن دولــت و تضعیف برگزیت می دانند.»تــرزا می«  که خود از 
طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا  بود و منتقدانش هم، بسته پیشنهادی اخیر 
به کابینه در مورد برنامه جامع مشترک در مورد برگزیت را ناشی از این اعتقاد 
او می دانند، سعی دارد بندهایی از اتصال به اتحادیه با این بسته پیشنهادی 
را زنده نگه دارد که این موضوع طرفداران برگزیت را آشفته کرده است؛ اگر 
چه هنوز جزئیات طرحی که »می« تالش دارد تا آن را اجرایی کند مشخص 
نیست؛ اما بر اساس آن اتحادیه اروپا یک توافق تجارت آزاد منعقد می کند که 
قوانین و مقرراتش برای اقالم صنعتی و فرآورده های کشاورزی تابع »کتاب 
قوانین و مقررات مشترک فیمابین« است. لندن همچنین به صورت جزئی 
صالحیت قضائی دیوان دادگستری اروپا را می پذیرد. این مسئله بدون شک 
از سوی موافقان سر سخت خروج کامل از اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد 
و احتماال اعتراضات به اجرایی شدن این طرح در پارلمان باال خواهد گرفت. 
سه شنبه آینده تعطیالت تابســتانه پارلمان انگلیس به مدت یک ماه آغاز 
می شــود، اگر در این فاصله تحول خاصی صورت نگیرد، طرح »می« برای 

خروج 
از اتحادیه 

اروپا، پاییز آینده که 
پارلمان بازگشایی می شود با 

چالش های زیادی مواجه خواهد 
طرفداری از حامیان برگزیت شــد. او از یک ســو در داخل حزب خود با 

آرای مخالفان را از دست می دهد و از سوی دیگر تشتت آرا در حزب کارگر نیز 
بر سر طرفداری از خروج نرم و سخت از اتحادیه اروپا زیاد است.البته »می« 
می تواند نمایندگان را به عدم توافق با اتحادیه اروپا تهدید کند؛ اما چنین 
سرانجامی برای انگلیس بسیار شوم خواهد بود. در چنین شرایطی انگلیس 
مجبور خواهد بود تا برای تجارت کاال با اروپا پست های مرزی ایجاد کند و 
بدین ترتیب وضعیت اقتصادی این کشور به شدت آسیب می بیند. به عبارت 
دیگر صادرات دارو، مواد شیمیایی و خودرو که بخش زیادی از روابط تجاری 
دو طرف را تشــکیل می دهد یک باره متوقف می شود؛ هواپیماها به دلیل 
توقف همکاری های امنیتی زمین گیر می شود و به طورکلی کسب وکار از 
فعالیت می افتد. برگزیت در آینده سیاسی انگلیس مانند یک شمشیر دولبه 
ای است که بدون شک هم می تواند اقتصاد این کشور را رو به جلو هدایت 
کند و هم بریتانیا را وارد یک چالش اقتصادی تمام عیار نماید و در صورت 
ناتوانی و زمین گیر شدن در اجرای این طرح، پرستیژ سیاسی این کشور را 

در سطح جهانی به چالش بکشد.

کشمکش ها بر سر برنامه خروج انگلیس ازاتحادیه اروپا؛ 

مرضیه محب رسول

 کاله سفیدها
 سوریه را ترک کردند

۸۰۰ عضو »دفاع غیر نظامی ســوریه« 
موســوم به »کاله ســفیدها« که برای 
حمایت و نجات شــهروندان در مناطق 
دستخوش ناآرامی فعالیت می کنند، روز 
یکشنبه به سوی اسرائیل سرازیر شدند تا 
از آنجا به کشور اردن منتقل شوند. »کاله 
سفیدها« سازمانی برای حمایت و نجات 
جان شهروندان این کشور است. اعضای 
این سازمان داوطلب و غیرمسلح هستند 
و اغلب در ویدئوهــای غیرحرفه ای در 
حال برداشــتن آوار و نجات افراد دیده 
می شــوند. این گروه متهــم به حمایت 
رژیم صهیونیســتی و بهره مندی آنان 
از حمایت های مالــی و تبلیغاتی غرب 
و اســرائیل در مبارزه با حکومت سوریه 
هســتند. داوطلبــان این ســازمان که 
شمارشــان به حدود ســه هزار نفر می 
رسد، از نقاط مختلف سوریه آمده اند و 
شامل مرد و زن، نانوا، معلم و مهندس و... 
هستند.ارتش اسرائیل با اعالم این خبر و 
اشاره به اینکه عملیات تخلیه امدادگران 
سوری به درخواست آمریکا و کشورهای 
اروپایی صورت گرفته، تصریح کرد: جان 
نیروهای کاله ســفید در پی پیشــروی 
ارتش تحت امر »بشــار اسد« در جنوب 

این کشــور در معرض خطر قرار گرفته 
بود.اعضــای گروه امدادرســانی »کاله 
سفیدها« پس از ورود به خاک اسرائیل 
به سوی اردن هدایت شده اند. این افراد 
که ماموریت آنها امدادرســانی و تخلیه 
مجروحــان از زیر آوار پــس از بمباران 
مناطق تحت اشــغال شورشیان توسط 
ارتش سوریه و هواپیماهای روسیه بود 
در صورت دستگیر شــدن، طبق ادعای 
ارتش اسرائیل، در معرض مجازات هایی 
چون زندان و حتی اعــدام قرار خواهند 
گرفت.از سوی دیگر اردن نیز دقایقی بعد 
از انتشار خبر تخلیه کاله سفیدها تایید 
کرد که ۸۰۰ ســوری را در خاک خود 
پذیرفته و قرار است آنها را به کشورهای 
آلمان، کانــادا و انگلیــس منتقل کند.

محمد القائــد، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه اردن در همین ارتباط گفته است 
که »نیروهای کاله ســفید به دلیل آنکه 
جانشان در معرض خطر قرار دارد و صرفا 
به خاطر مسائل انسان دوستانه از سوی 
اردن پذیرفته شده اند. این افراد به زودی 
به ســه کشــور آلمان، کانادا و انگلیس 
فرستاده می شوند.«کاله ســفید ها یا 
سازمان دفاع غیرنظامی سوریه خود را 
غیرسیاسی می خواند؛ اما روسیه و دولت 
دمشــق آن را به پیوند با تروریســت ها 
متهم می کنند. این سازمان در مناطقی 
حضور می یابد کــه از کنترل نیروهای 
دولتی ســوریه بیرون اســت.فیلمی به 
کارگردانی »اورالنــدو ون اینزیدل« که 
از فعالیت امدادگران داوطلب در سوریه 
برای نجــات جان غیرنظامیــان در زیر 
بمباران های شهری ســاخته شده بود 
ســال گذشــته موفق به دریافت جایزه 

اسکار بهترین مستند سینمایی شد.

ارتش آلمان، نیروی خارجی استخدام می کند
روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«، نوشــت ارتش آلمان به دلیل کمبود نیرو در نظر دارد نیروهای خارجی استخدام 
 کند. کارشناســان دفاعی البته مزایایی را در این تصمیم برلین می بینند؛ اما همچنین درباره خطرات این امر هم هشــدار 
می دهند.یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان در این باره به روزنامه »آیسبورگر آلگماینه« گفته که ارتش ما رشد خواهد کرد و 
برای این منظور به پرسنل متخصص نیاز داریم. از این رو همه گزینه های احتمالی را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم. وی 
هم زمان در این باره هشدار داد که اگر شهروندان کشورهای دیگر پذیرفته شوند این خطر وجود دارد که ارتش آلمان تبدیل 
به نوعی ارتش مزدور شود. درباره دیگر نیروهای خارجی هم باید ابتدا این مسئله در نظر گرفته شود که آنها تبعه آلمانی شوند 

و سپس به استخدام ارتش درآیند.

کدام کشورها گذرنامه  می فروشند؟
 برخی دولت ها حاضرند در ازای سرمایه گذاری در اقتصاد کشورشان به افراد گذرنامه بفروشند.در حالی که امروزه داشتن گذرنامه دوم 
برای افراد بسیار ثروتمند یک پیروزی بزرگ محسوب می شود، موسسه بلومبرگ فهرست کشورهایی را که در برابر خرید ملک، گذرنامه 
خود را می فروشد منتشر کرد.در این فهرست کشورهایی که شهروندی خود را در برابر سرمایه گذاری در اقتصادشان می فروشند، 
منتشر شده است.طبق این فهرست، اتریش گران ترین کشور برای خرید گذرنامه اســت که افراد باید برای به دست آوردن آن ۲3 
میلیون دالر سرمایه گذاری کنند. سنت لوسیا، دومنیکن و آنتیگوآ و باربودا با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دالر آمریکا در پایین ترین 
بخش این فهرست قرار دارند.در رده دوم این فهرست قبرس قرار داد که با میزان سرمایه گذاری ۲/3۷ میلیون دالر فاصله زیادی از 
اتریش دارد. در رده سوم هم مالت قرار دارد و متقاضیان برا ی دریافت گذرنامه این کشور باید ۱/۰۶میلیون دالر سرمایه گذاری کنند.

گزارش »شاخص برده داری جهانی«؛

 بیش از ۴۰ میلیون »برده مدرن« در دنیا وجود دارد

بسیاری از کارشناسان، »استیو بنن« را مردی می دانند که توانست »دونالد ترامپ« را به 
ریاست جمهوری آمریکا برساند. این سیاستمدار راست گرا که تا سال گذشته استراتژیست 
ارشد دولت ترامپ بود، بعد از اختالف نظر با رییس جمهور آمریکا، کاخ سفید را ترک کرد.

پایگاه »دیلی بیست« در گزارشی اختصاصی نوشته این سیاستمدار مخالف جهانی سازی 
که ضدیت با مهاجرین را ترویج می کند، این بار در اروپا به دنبال تقویت راســت گرایان 
است. »بنن« به این پایگاه گفته قصد دارد بنیادی به نام »جنبش« در اروپا راه اندازی کند 
که هدف آن روی کار آوردن احزاب پوپولیست راست گراست.این بنیاد از طریق انجام 
نظرسنجی، مشاوره در زمینه پیام رسانی، انتشار هدفمند اطالعات و فعالیت های تحقیقی 
و اندیشکده ای تالش خواهد کرد تا از راست گرایانی که در سرتاسر اروپا در حال ظهور 
هســتند، حمایت کند.بنا بر این گزارش، بنن که »جورج سوروس« سرمایه دار یهودی 
حامی اتحادیه اروپا را رقیب خود و البته مدلی برای اعمال نفوذ در اروپا می داند، گفته در 
یک سال اخیر با برخی از جریان های راست گرا مانند »نایجل فاریج« رهبر حزب استقالل 
انگلستان، »مارین لو پن« رهبر حزب جبهه ملی فرانسه و احزاب راست گرای لهستان و 

مجارستان رایزنی کرده است. او هدف خود را ایجاد بلوکی بزرگ متشکل از سیاستمداران 
راست گرا در پارلمان اروپا می  داند و می گوید تالش می کند این بلوک در انتخابات سال 
آینده تا یک سوم کرسی های پارلمان اروپا را از آن خود کند. در صورت تحقق این هدف، 
»بنن« می تواند بســیاری از روندهای پارلمانی در اروپا را مختل کند.دفتر مرکزی این 
بنیاد احتماال در بروکسل بلژیک تاسیس می شود و در مرحله اول با فعالیت ۱۰ کارمند 
آغاز به کار می کند. به گفته بنن، در صورت موفقیت این بنیاد، گســتره فعالیت آن در 
سال ۲۰۱۹ افزایش می یابد.این بنیاد به عنوان رابطی میان گروه های راست گرا در اروپا 
و انجمن حزبی طرفدار ترامپ »آزادی« در آمریکا، عمل خواهد کرد.در سال های اخیر 
به خصوص پس از ظهور بحران پناهجویان در اروپا، گروه های راست گرای بیگانه ستیز ، 
قدرت چشمگیری در این قاره یافته اند و در کشورهایی مانند مجارستان، اتریش و لهستان 
قدرت را به دست گرفته اند و در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، ایتالیا و هلند به شدت 
قدرتمند شده اند.به نوشته دیلی بیست، بنن افرادی مانند »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان 
و »امانوئل ماکرون« رییس جمهور فرانسه را از رهبران آسیب پذیر اروپا می داند و معتقد 

است که می توان آنها را با رهبرانی راست گرا جایگزین کرد.بنا بر این گزارش، در سال های 
اخیر جنبش های راســت گرا با وجود افزایش محبوبیت، با ضعف در سیاســت گذاری 
و تامین منابع مالی مواجه بوده اند. »بنن« امیدوار اســت بنیاد تازه تاسیس او بتواند با 
تدوین خط مشی برای این احزاب، این نقطه ضعف را برطرف کند.پایگاه »اینترسپت« 
پیش از این گزارش داده بود که احزاب راست گرای اروپا هرچند در ظاهر به یهودستیزی 
متهم می شوند؛ اما در عمل به دلیل ضدیت آشکار با اسالم، روابط بسیار نزدیکی با رژیم 
صهیونیستی دارند. شبکه »سی. ان. ان« هم این هفته با اشاره به سفر »ویکتور اوربان« 
نخست وزیر مجارستان به فلسطین اشغالی، نوشــت »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با حمایت از گروه های راست گرا، برای شکستن اتحاد اتحادیه اروپا در 
موضوعات سیاست خارجی تالش می کنند. »راهیم کسام« از کارمندان سابق فاریج و از 
دبیران کنونی وبسایت »بریتبارت« )که بنن موسس آن بوده(، می گوید: »مرکل تان را 
 فراموش کنید. سوروس و بنن بزرگ ترین بازیگران سال های آینده سیاست اروپا خواهند

 بود.«

 پروژه تازه چهره مرموز سیاست آمریکا؛ این بار در اروپا
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 »ام باپه« شماره رونالدو را
 بر تن می کند

»ام باپه« در موناکو بود که درخشــید و نامی 
برای خود دســت و پا 
کرد. این اســتعداد 
بــزرگ فوتبــال 
فرانســه و اروپــا 
بعد از درخشــش 
در موناکــو، مورد 
توجه تیم های بزرگ 
اروپایی قرار گرفــت و در نهایت پیراهن پاری 
 سن  ژرمن را بر تن کرد. او در پاری  سن  ژرمن و 
موناکو پیراهن شماره 29 را که تاریخ تولد برادر 
کوچکش است بر تن کرد؛ اما بعد از درخشش 
در جام جهانی 2018 روسیه می خواهد شماره 
»هفت« که شماره محبوب کریستیانو رونالدو 
است را بر تن کند.روزنامه »لوپاریزین« تاکید 
کرد که ام باپه در فصل جدید پیراهن شــماره 
»هفت« را بر تن خواهد کرد. این بازیکن جوان 
عالقه بسیار زیادی به کریستیانو رونالدو دارد 
و تصویر اتاق او به خوبی چنین چیزی را نشان 

می دهد.

 اشتباه بزرگ لیورپول 
در مورد »آلیسون بکر«

چند روز پیش انتقال آلیســون بکــر از رم به 
لیورپول نهایی شد؛ اما 
»ســاندی میــرر« 
مدعی شــد آنها 
در ســال 2015 
می توانســتند با 
مبلغی  پرداخــت 
جزئی این سنگربان 
باکیفیت و برزیلــی را جذب کنند.در ســال 
2015 واســطه ها در برزیل در حال رقم زدن 
انتقال آلیســون بکر به لیورپول با مبلغ تنها 4 
میلیون پوند بودند؛ اما در نهایت تعلل باشگاه 
باعث شــد این انتقال صورت نگرفته و »بکر« 
مدتی بعد راهی رم شده و تبدیل به دروازه بان 
باکیفیت امروز شود.قرار بود این انتقال با مبلغ 
3/1 میلیون پوند به اضافه 900 هزار پوند انجام 
شود؛ اما در نهایت آلیسون بکر در خانه ماندنی 

شده و لیورپول نتوانست او را جذب کند.

گزینه اصلی جایگزین 
»ایکاردی« در اینتر

گونســالو ایگواین، مهاجــم آرژانتینی تا قبل 
از پیوســتن کریستیانو 
رونالدو به یوونتوس 
گران ترین بازیکن 
تاریخ رقابت های 
ســری A بود.این 
مهاجم سرشــناس 
فصــل  نتینــی  آرژا
خوبی را با یوونتوس تجربه نکــرد و انتقادات 
زیادی هــم از او شــد.با توجه به  پیوســتن 
کریســتیانو به یوونتوس، خبرهــای زیادی 
درباره احتمال جدایی »گونســالو ایگواین« از 
بیانکونری ها به گوش می رسد.اینتر، مشتری 
جدی ایگوایــن در صورت جدایــی ایکاردی 
خواهــد بود.ایکاردی که فصل بســیار خوبی 
را با اینتر پشت سر گذاشــت مورد توجه رئال 
مادرید قرار گرفته و احتمــال جدایی او زیاد 
است.رســانه های ایتالیایی تاکید دارند که در 
صورت پیوســتن ایکاردی به رئــال مادرید، 
ایگوایــن اصلی ترین گزینه بــرای جایگزینی 
 هموطــن خــود در »نرآتــزوری« خواهــد

 بود.

 ستایش کلوپ
 از ستاره  آمریکایی دورتموند

بعد از بازی لیورپول و دورتموند در رقابت های 
چمپیونز  اینترنشنال 
گــن  ر یو « ، پ کا
کلوپ« سرمربی 
بــه  لیورپــول 
تحســین پدیده  
دورتموند پرداخت 
که در بازی اخیر دو 
گل به ثمر رساند و یکی از عوامل اصلی شکست 
سنگین قرمزها بود. کلوپ بعد از بازی و نمایش 
 »پولیسیچ« در گفت وگو با خبرنگاران گفت:

» من چیز جدیدی ندیدم. او فقط کمی پیرتر 
شده و خالکوبی های جدیدی به دست هایش 
اضافه کرده اســت«. کلوپ گفــت:» او جوان 
فوق العاده خوش تکنیکی اســت. یک بازیکن 
باهوش. متاســفانه آمریکا به فوتبالیست های 
بیشــتری مثل او نیاز دارد؛ چرا که پولیسیچ 
به تنهایــی نمی تواند بار یک تیــم را به دوش 
 بکشــد. نباید به این جوان بیش از حد فشــار

 آورد«. 

دردسر قهرمانی  دامنگیر قرمزها شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

طی چند روز گذشته ، ســاعتی نبوده که خبر جدیدی درباره مجید 
حسینی منتشر نشود. آخرین خبر را ایلنا منتشر کرده و درباره این 
بازیکن نوشته: با توجه به شکایت باشگاه استقالل به فیفا و اینکه سید 
مجید حسینی مدافع آبی ها با این تیم قرارداد یک ساله داشته است و 
در دوره حفاظت شده اقدام به فسخ آن کرده، طبق قانون نقل و انتقال 

فیفا، محرومیتی 4 ماهه در انتظار بازیکن خاطی است.

محرومیت 4 ماهه در انتظار مدافع استقالل

در شرایطی که عنوان شده قرارداد گادوین منشا با پرسپولیسی ها 13
250 هزار یورو است و با همین رقم به ثبت رسیده است خبر دیگری 
منتشر شده که نشان می دهد ظاهرا این قراداد 100 هزار یورو هم 
آپشن دارد!آپشنی با عنوان بازی کردن در ترکیب اصلی؛آپشنی که 
به نظر می رسد با توجه به اینکه پرسپولیسی ها در نیم فصل اول از 

خرید بازیکن محروم هستند برایشان خیلی گران تمام شود.

آپشن جالب در قرارداد منشا
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شوک »حسن زاده« به خونه به خونه؛ 
قید تیم داری را زدم

قاسم حسن زاده، مالک باشــگاه خونه به خونه 
بابل با انتشــار نامه ای خطاب به طرفداران این 
باشگاه اعالم کرد که تصمیم ندارد در فصل آینده 
تیم داری کند و بدین ترتیب آنها در مســابقاتی 
که 20 مردادماه آغاز می شــود، حضــور ندارند.

تیم خونه به خونه تا هفته پایانی مسابقات دوره 
گذشته، مدعی صعود به لیگ برتر بود؛ اما با توجه 
به نتیجه دیدار نساجی - راه آهن، رقیب سنتی 
بابلی ها به همراه جواد نکونام جواز صعود به لیگ 

برتر را کسب کرد.
حســن زاده به کمیته انضباطی و فدراســیون 
فوتبال نامه ارسال کرده بود که در بازی نساجی 
تبانی صورت گرفته اســت که فدراسیون به این 
موضوع واکنشی نشان نداد تا اینکه او از تیم داری 

منصرف شود.

 دردسر قهرمانی
 دامنگیر قرمزها شد

قهرمانــی پرســپولیس در هفدهمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر ســبب شــد تــا بازیکنان 
پرسپولیس همچنان از این باشگاه طلبکار باشند.
 هیئــت مدیــره باشــگاه پرســپولیس کــه 
تقریبا توانســت ارقام قراردادهــای بازیکنان و 
کادرفنی سرخ پوشــان را تامین کــرده و به آنها 
 بپردازد حاال بــا دغدغه جدیدی روبه رو شــده

 است.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس، هر کدام بسته به 
قراردادشان 15 الی 20 درصد از ارقام مربوط به 
قراردادهای فصل گذشته خود را به عنوان پاداش 
قهرمانی لحاظ کرده اند؛ اما هنوز موفق به دریافت 

آن نشده اند.
 همین موضوع هم باعث دلخوری برخی بازیکنان 
پرسپولیس شده اســت تا آنها خواهان دریافت 
بندهای مالــی مربوط بــه پــاداش قهرمانی و 
همچنین حضور در جمع هشــت تیم برتر لیگ 
قهرمانان آســیا باشند؛پاداشی که نزدیک به 10 
میلیارد تومان برای سرخ پوشان آب می خورد و 
آنها مبلغ کافی را بــرای پرداخت آن ندارند تا در 
آســتانه رقابت های لیگ برتر با مشکلی جدید 

مواجه شوند.

در حاشیه

هجدهمین دوره رقابت های لیگ برترفوتبال، جام 
خلیج فارس در شرایطی روز پنجشنبه با برگزاری 
چهار دیدار آغاز می شــود که نیمکت نیمی بیشتر 
از تیم های حاضر در این دوره از مسابقات نسبت به 
فصل گذشته با تغییرات زیادی روبه رو شده و تنها 
تیم های پرسپولیس تهران، استقالل تهران، پیکان، 
سایپا، فوالد و پارس جنوبی با همان مربیان سابق 
به کار خود ادامه می دهند. در بین مربیان حاضر در 
لیگ هجدهم، امیرقلعه نویی  عنوان پرافتخارترین 
مربی لیگ را همچنان یدک می کشد و چهار مربی 
برای نخســتین بار، هدایت تیمــی در رقابت های 
 لیگ برتر را بر عهده گرفتند که شــامل دو ایرانی و 
دو خارجی می شــود. در گزارش پیش رو نگاهی 
خواهیم داشت به ســکان داران نیمکت تیم های 

لیگ برتری.
پرسپولیس

  تیم پرســپولیس کــه فصــل پیش بــا هدایت 
برانکو ایوانکوویچ توانست برای دومین بار به مقام 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر دســت یابد در این 
دوره نیز کلید نیمکتش را به این مرد کروات سپرد 
تا همچنان به افتخار آفرینی هایش در رقابت های 

لیگ برتر ادامه دهد.
 اگر برانکو بتوانــد در هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر با پرســپولیس به مقام قهرمانی دســت 
یابد، اولین مربــی تاریخ فوتبال ایران می شــود 
که توانســته ســه قهرمانی متوالی با یک باشگاه 
را تجربــه کند چــرا که معمــوال بدشانســی در 
 فصل ســوم دامان مربی هــا را می گیــرد و آنها 
نمی توانند در قهرمانی با تیمشان هت تریک کنند.  

ذوب آهن
تیم ذوب آهن که در فصل پیــش با امیرقلعه نویی 
به مقام نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر رسیده 
بود نتوانســت همــکاری اش را با این  ســرمربی 
 پرافتخار ادامه دهد و امید نمازی به عنوان جانشین 

قلعه نویی به کار گرفته شد.
 نمازی که سابقه دســتیاری کارلوس کی روش در 
تیم ملی را دارد برای اولین بار است که هدایت تیمی 
را در لیگ برتر فوتبال ایران برعهده می گیرد و برای 
تکرار عملکرد خوب سبزپوشان در فصل گذشته کار 

سختی را در پیش رو دارد.

استقالل تهران
 تیم اســتقالل تهران که با وینفرد شفر توانست به 
اوضاعش در فصل گذشــته لیگ برتر سر و سامان 
بدهد و خود را تا رده ســوم جدول رده بندی باال 
بکشــد و به مقام قهرمانی در جام حذفی دســت 
یابد، تصمیــم گرفت همکاری اش را با ســرمربی 
آلمانی اش ادامه دهد تا بــا او بتواند به قهرمانی در 
این دوره از رقابت های لیگ برتر دست یابد اگرچه 
زمان زیادی طول کشید تا قراداد شفر برای نشستن 
روی نیمکت آبی های تهران برای این فصل تمدید 

شود ولی باالخره استقاللی ها به شفر رضایت 
دادند تا زنگ خطر را برای سایر رقبا به صدا 

در آورند.
سایپا

تیم سایپا نیز از جمله تیم هایی است 
که با همان سرمربی فصل گذشته به 
این دوره از مســابقات لیگ برتر می 
گذارد. علی دایی که عنوان بیشترین 
قهرمانی جام حذفی را در کارنامه کاری 

خود می بیند بعد از کسب سهیمه لیگ 
قهرمانان آســیا در فصل آینده، اردوهای 

مختلفی را برای آماده ســازی تیمش مهیا 
کرد تا با تیم متفاوتی نسبت به فصل گذشته پا به 

مسابقات فصل هجدهم بگذارد.
پارس جنوبی

  تیم پــارس جنوبــی کــه در فصل گذشــته با 
مهدی تاتار، فصل موفقی را در اولین دوره حضورش 
در رقابت های لیگ برتر پشت سر گذاشت این فصل 

نیز مهــدی تارتــار را روی نیمکتش 
می بیند و به دنبال رســیدن به 
جایگاهی باالتر از رده پنجمی 

است.
تیم پیکان

پیکانی هــا از ســرمربی گری 
مجیــد جاللی در تیمشــان 

راضی هســتند برای همین تصمیم گرفتند کلید 
ســکانداری نیکمت این تیم در این فصل را  برای 
ســومین ســال پیاپی هم چنان در اختیار جاللی 
 قرار دهند تا با آرامش بیشتری پای به این دوره از
 رقابت های لیگ برتر بگذراند. بلکه این بار این مربی 

به وعده هایش عمل کند تا پیکان به آسیا برسد.
فوالد خوزستان 

تیم فوالد اگرچه تصمیم گرفت که حسین فرکی 
را جایگزین سیروس موســوی برای فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر کند و فرکی یک ساعت هم 
هدایت فوالد را بر عهــده گرفت ولی دوباره هیئت 
مدیره باشگاه رای به ابقای سیروس موسوی دادند 
تا هم چنان با موســوی به این دوره از رقابت های 

لیگ برتر پای بگذارد.
صنعت نفت آبادان

تیم صنعت نفــت آبادان که فصل گذشــته با فراز 
کمالوند در رده هشتم جدول قرار گرفته اند برای 
این فصل پائولو ســرجیوی پرتغالی را به خدمت 
گرفت. پائولو سرجیو ســابقه دو قهرمانی را در 
کارنامه اش می بیند و امیدوار اســت بتواند 
جایگاه تیم صنعت نفت آبــادان را در این 

دوره از رقابت ها ارتقاء ببخشد.
گسترش فوالد  

 تیم گسترش فوالد تبریز که در فصل 
گذشــته با بوناچیچ و فیــروز کریمی 
در رقابــت های لیگ برتر شــرکت 
کرده بود این بــار نیز فیروز کریمی 
را روی نیمکــت می بینــد، فیروز 
کریمــی تنهــا مربــی حاضر در 
لیگ هجدهم اســت که ســابقه 
قهرمانــی در باشــگاه های آســیا و 
 همچنین جــام آزادگان را در کارنامه

 دارد.
تراکتورسازی

تیم تراکتورســازی که در فصل 
گذشــته با یحیی گل محمدی 
لیگ را شروع کرده بود به 
دنبال نتایج ضعیف 
این تیم ســاغالم 
ترکی را جایگزین 
گل محمدی کرد 
ولی ساغالم هم 
نســت  ا نتو

نتایج خوبی در ایــن تیم بگیرد تا مســئوالن این 
باشگاه ســرمربی جدیدی را برای این تیم انتخاب 
کنند. جان توشــاک ولزی ســکان دار جدید تیم 
تراکتورسازی در فصل هجدهم است که اولین مربی 
در لیگ ایران اســت که در اللیگا به مقام قهرمانی 

دست یافته است.
 پدیده 

  تیم پدیــده برای ایــن فصل از رقابــت ها یحیی 
گل محمدی را جانشین رضا مهاجری کرده است 
تا بتواند با گل محمدی جایگاه بهتری در لیگ برتر 

بدست آورد.
 استقالل خوزستان

اســتقالل خوزســتان  که در فصل گذشته عبدا... 
ویســی را روی نیمکتش می دید هنوز ســرمربی 
جدید ایــن تیم را انتخــاب نکرده اســت و بدون 
سرمربی تمرینات پیش فصل این تیم پیگیری شد.

سپیدرود
 تیم سپید رود رشت قرار اســت با خداداد عزیزی 
در این فصل از رقابت ها حاضر باشــد. ســرمربی 
پیشین تیم ســپید رود رشــت نادر دست نشان 
 بود که نتوانســت نتایج خوبی در این تیم کســب

 کند.
سپاهان

تیم سپاهان که در فصل گذشته با زالتکو کرانچار 
و منصور ابراهیم زاده ضعیف ترین عملکرد طالیی 
پوشان در تاریخ ادوار لیگ برتر را به ثبت رساندند 
 این فصــل امیر قلعه نویــی را بــه کارگرفت. امیر
قلعه نویی که پرافتخارترین ســرمربی لیگ برتری 
اســت در همین ســپاهان دو بار متوالی به مقام 

قهرمانی رسید.
نساجی

 تیم نساجی که توانست مجوز حضور در رقابت های 
لیگ برتر را بدســت آورد کارش را با جواد نکونام 
که این تیم را به لیگ برتر رســاند ادامه می دهد. 
نکونام جوان ترین مربی این فصل لیگ برتر است 
که تاکنون سابقه سرمربی گری در این مسابقات را 

نداشته است.
 نفت مسجد سلیمان

تیم نفت مســجد ســلیمان دیگر تیمی است که 
مجوزحضور در لیگ برتر را بدست آورده است وقرار 
است با محمود فکری، کاپیتان سابق استقالل تهران 

کارش را در لیگ شروع کند.

تنها 7 باشگاه، مجوز ثبت قرار داد در لیگ برتر را گرفته اند
رییس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت تیم های بدهکار برای ثبت قرارداد 
بازیکنان خود در فاصله مدت کوتاهی تا آغاز لیگ برتر بیان کرد: کمیته تعیین وضعیت تنها به تیم های 
 بدهکار اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نمی دهد و باشــگاه هایی که بدهی های اجرا نشــده دارند 
می توانند با بازیکنان قدیمی خود فصل را شروع کنند. محدودیت ثبت قرارداد تنها برای بازیکنان جدید 

است و باشگاه هایی که دارای حکم قطعی و الزم االجرا هستند اجازه ثبت اینگونه قراردادها را ندارند.
روزبه وثوق احمدی افزود: باشگاه های پارس جنوبی جم و نساجی مازندران با پرداخت بدهی های خود 
مجوزهای الزم را از ما گرفتند تا در کنار سایپا، پیکان، فوالد خوزستان، ذوب آهن و صنعت نفت آبادان 

تیم هایی باشند که می توانند قرارداد بازیکنان جدیدشان را ثبت کنند. 

استارت پرسپولیس بدون گلزنان افتتاحیه 
رقابت های لیگ برتر فوتبال از روز چهارم مرداد به صورت رســمی وارد فصل هجدهم می شــود. در یکی از 
بازی های روز اول لیگ، تیم های پدیده مشــهد و پرسپولیس در ورزشــگاه امام رضا )ع( به مصاف یکدیگر 
می روند.مدافع عنوان قهرمانی در حالی پا به لیگ هجدهم می گذارد که تعدادی از بازیکنان فصل قبل خود 
را از دست داده است. همچنین شجاع خلیل زاده، مدافع این تیم به دلیل مصدومیت در چند جلسه تمرینی 
سرخپوشان غایب بوده و به همین دلیل وضعیت حضور شجاع در بازی مقابل پدیده هنوز مشخص نیست.در 
صورتی که خلیل زاده به بازی پدیده نرسد، نکته جالبی در خصوص ترکیب پرسپولیس در اولین بازی لیگ رخ 
می دهد و آن غیبت گلزنان اولین بازی فصل قبل این تیم است. وحید امیری و شجاع خلیل زاده که در فصل 

پیش  گل زدند در این بازی حضور نخواهند داشت.

 توقف خالدان 
در فینال فیوچرز گرجستان

شــاهین  خالدان، تنیســور اصفهانی تیم ملی که با راهیابی 
به فینال مسابقات فیوچرز گرجســتان نام خود را جاودانه 
کرده بود، نتوانســت ویترین افتخاراتش را کامل کند و در 
بازی پایانی شکست خورد.»خالدان« که جهت آماده شدن 
در بازی های آسیایی جاکارتا در این مسابقات شرکت کرده 
بود، توانست تا فینال هم پیش رود که در دیدار پایانی برابر 
حریف روسی خود بازی را واگذار کرد.تنیسور اصفهانی تیم 
ملی در فینال مقابل »ارتیم دوبریونی« از روسیه قرار گرفت 
که در پایان با نتیجه 2 بر 1 )2-6، 6-2 و 2-6( شکست خورد 

و نایب قهرمان شد.

 ورودی ۸۵ میلیون تومانی
 برای فصل جدید بسکتبال 

هفتمین تاج گذاری والیبال 
نشسته ایران در جهان

فدراسیون بسکتبال، سال گذشته ورودی 80 میلیون تومانی 
برای حضور تیم ها در مسابقات لیگ برتر تعیین کرده بود؛ اما 
قرار است این مبلغ برای فصل جدید مسابقات به 85 میلیون 
تومان افزایش پیدا کند. کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال 
در حالی ورودی فصل پیش روی مسابقات لیگ برتر را تعیین 
کرده که هنوز زمان آغاز این رقابت ها و تیم های شــرکت 
کننده در آن نهایی نشده است. به گفته ورژ آبکاریان، مسئول 
کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، قرار است فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر از مهرماه آغاز شود؛ اما هنوز زمان دقیق 

آن تعیین نشده است. 

در آخرین روز از رقابت های جهانی والیبال نشسته هلند، مردان 
ملی پوش کشورمان با شکست 3 بر صفر بوسنی، رقیب بیست 
ساله فینالیست خود، برای هفتمین بار قهرمان جهان شدند.

دیدار فینال رقابت های قهرمانی جهان با امتیازهای 25 بر 18، 
25 بر 13 و 25 بر 20 با پیروزی قاطعانه ملی پوشــان ایرانی بر 
بوسنی به پایان رسید.بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران 
که با شکست اوکراین و راهیابی به فینال این رقابت ها، سهمیه 
مستقیم حضور در پارالمپیک توکیو 2020 را کسب کرده بود، 
با شکست تیم ملی بوسنی و قهرمانی رقابت های جهان در سال 

2018 به حضور خود در این مسابقات پایان داد.

سمیه مصور

 مروری بر سکانداران
 لیگ هجدهم؛ 

کلیدداران
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اصفهان در مسیر »امید« قرار گرفته است
پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
5/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1009و1010-97/04/14 هیأت : آقای محمد مظفری بیدگلی فرزند آقا 
تراب  شماره شناسنامه 97 نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زهرا حسینی بیدگلی  فرزند 
امیر آقا شماره شناسنامه 90نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
292 مترمربع شماره پالک 3112 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
2- رأی شــماره 1012و1013- 97/04/14 هیأت : آقای محمد ناحاجی بیدگلی  فرزند 
علیرضا شــماره شناســنامه 314 و خانم وجیهه سادات آریان فرزند ســید حسن شماره 
شناسنامه 2070  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193/50 مترمربع شماره 
پالک 932 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
3- رأی شماره 1116و1117 – 97/04/19 هیأت : آقای احسان دولوسی بیدگلی  فرزند 
حشمت اله  شــماره شناســنامه 28 و خانم آزاده مومنی بیدگلی  فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 1381  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 107/65 مترمربع شماره 
پالک 933 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
4- رأی شماره 1105و1110 -97/04/19 هیأت : آقای ناصر میرزائی مفرد بیدگلی فرزند 
حسینخان شــماره شناســنامه 319 و خانم عذرا وفادار بیدگلی  فرزند رحمت اله  شماره 
شناسنامه 49  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 106/50 مترمربع شماره 
پالک 934 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای رحمت اله وفادار
5- رأی شماره 1095 -97/04/19 هیأت : آقای سید عباس فعولی بیدگلی فرزند سید آقا 
میر شماره شناسنامه 7094 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی مجزا از شماره 14 فرعی از پالک 272 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از آقای آقا میر فعولی 
6- رأی شماره 1016-97/04/16 هیأت : خانم فاطمه هاشــمی نسب زواره فرزند سید 
محمد شماره شناسنامه 218  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 161/50 مترمربع شماره 
پالک 4 فرعی مجزا از شماره 2و3 فرعی و مشــاعات تابع آنها از پالک 338 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از آقای علی خوردو
7- رأی شماره 1017-97/04/16 هیأت : خانم طیبه معظمی بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 189 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 252/75 مترمربع شماره پالک 9 
فرعی مجزا از شماره 2و5وقسمتی از مشاعات از پالک 580 اصلی و پالک 13 فرعی مجزا 
از مشاعات پالک 589 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از آقای رحمت اله نجات خواه
8- رأی شماره 1115-97/04/19 هیأت : آقای سید محمد ســجادیان فرزند سید علی 
شماره ملی 1250005620 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 73/40 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شــماره 8 فرعی از پالک 887 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
9- رأی شماره 1014-97/04/16 هیأت : آقای ماشااله مبین زاده آرانی  فرزند حسن شماره 
شناسنامه 241 ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت 167/37 مترمربع شماره پالک 
1 فرعی مجزا از پالک 992 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از آقای هدایت اله فروغیان آرانی
10- رأی شماره 1020 -97/04/16 هیأت : مالکیت موقوفه سردار شهید عباس جوبیان 

آرانی به تولیت آقای رحمت اله جوبیان آرانی فرزند صادق شماره شناسنامه 7095 ششدانگ  
یکباب حســینیه و تکیه گاه موقوفه به تصدی و نظارت اداره اوقاف به مساحت 102/20 
مترمربع شــماره پالک 1 فرعی مجزا از پالک 1450 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
11- رأی شــماره 1090و1091-97/04/19 هیأت : آقای مجید خالقی بیدگلی فرزند  
رمضانعلی  شــماره شناســنامه 206 و خانم فاطمه دافعی بیدگلی  فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 8336  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 414/29 مترمربع شماره 
پالک 311 فرعی مجزا از شــماره 6 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث مرحومین آقای رحمت اله اهلی بیدگلی و کلثوم 

جان یتیم زاده
12- رأی شماره 1120-97/04/19 هیأت : آقای محمد دافعی بیدگلی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 9 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 104/20 مترمربع شماره پالک 312 
فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از وراث مرحومین آقای رحمت اله اهلی بیدگلی وکلثوم جان یتیم زاده
13-  رأی شــماره 1027-97/04/16 هیأت : آقای مجید ترزبان فرزند عباس شــماره 
شناسنامه 404 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154/53 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 
مجزا از شمارهای 1و12و6و8 وقسمتی از مشاعات)شماره 18 فرعی( از پالک 2210 اصلی 
واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی خانم مرضیه 

خاکباز آرانی و ورثه مرحومه فاطمه زهرا ترزبان
14- رأی شــماره 1026-97/04/16 هیــأت : آقای عباس ترزبان فرزند علی شــماره 
شناسنامه 199 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 174/24 مترمربع شماره پالک 22 فرعی 
مجزا از شماره 1و12و2و4وقسمتی از مشاعات )18 فرعی( از پالک 2210 اصلی واقع در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از خانم مرضیه خاکباز آرانی

15- رأی شــماره 1028و1029-97/04/16 هیأت : آقای روح اله دورخشی آرانی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 683 و خانم فاطمه اســتاد محمدی آرانی فرزند حسن  شماره 
شناســنامه 9150  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 121/52 
مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 2274 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد آقا ابولی
16- رأی شماره 1118و1119 -97/04/19 هیأت : آقای غالمحسین رافعی بیدگلی  فرزند 
احمد شماره شناسنامه 234 و خانم زهرا پنجی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 31  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 245/20 مترمربع شماره پالک 9399 فرعی 
مجزا از شماره 112 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از آقای غالمحسن رافعی
17- رأی شــماره 1024-97/04/16 هیأت : آقای امیر فالح فرزند ابراهیم شماره ملی 
6190031471 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 113/50 مترمربع شماره پالک 3200 
فرعی مجزا از شماره 37و31 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای محمود میرزائیان
18- رأی شــماره 1125 -97/04/19 هیأت : آقای نعمت اله مهدویان فرد آرانی فرزند 
مسلم شماره شناسنامه 146 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 157/55 مترمربع شماره 
پالک 3203 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد باقری
19- رأی شــماره 1033و1034 -97/04/16 هیأت : آقای محمد قبائــی آرانی  فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 421 و خانم لیال ملکیان آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 
146  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 167/50 مترمربع شماره پالک 1930 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله قدیریان
20- رأی شــماره 1032-97/04/16 هیأت : آقای محمد قبائی آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 421  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 70 مترمربع شماره پالک 1931 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله قدیریان
21- رأی شــماره 1031-97/04/16 هیأت : آقای عقیل منصوری فرد فرزند علی اصغر 
شماره شناسنامه 1299 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع شماره پالک 1932 

فرعی مجزا از شماره 133 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای احمد عباس زاده آرانی

22- رأی شــماره 1011-97/04/14 هیأت : خانم مرضیه المع اف آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 213  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 296 مترمربع شماره پالک 1933 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین المع اف آرانی 
23- رأی شــماره 1030-97/04/16 هیأت : خانم زهرا خانی آرانی فرزند یداله شــماره 
شناسنامه 176 ششدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 109/38 مترمربع شماره پالک 
1934 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای ماشااله اکبرزاده
24- رأی شــماره و1123و1122-97/04/19 هیــأت : آقای ابوالفضــل ناظر حضرتی 
آرانی فرزند عبــاس شــماره شناســنامه 9234 و خانم معصومــه شــبانی زاده آرانی 
فرزند ناصر شــماره شناســنامه 285  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 
201/81 مترمربع شــماره پــالک 1935 فرعی مجــزا از شــماره 235 فرعی از پالک 
 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از آقای

 محمد تقی باقالکار
25- رأی شماره 1092-97/04/19 هیأت : آقای محسن کویری مفرد آرانی فرزند علیرضا  
شماره ملی 6190028081  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 115/50 مترمربع شماره 
پالک 1936 فرعی مجزا از شماره 1658 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
26- رأی شــماره 1121-97/04/19 هیأت : خانم طیبه محبی  فرزند  محمد تقی شماره 
شناسنامه 96  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 157/25 مترمربع شماره پالک 3157 
فرعی مجزا از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک رسمی
27- رأی شــماره 1025-97/04/16 هیأت : خانم بتول نوروززاده فرزند عباس شــماره 
شناسنامه 255  ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 225/25 مترمربع شماره پالک 
6258 فرعی مجزا از شــماره 421 و437 و5766 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از آقای 

جواد نوریان
28- رأی شماره 1036و1037-97/04/16 هیأت : آقای محسن مرشدی آرانی فرزند رضا 
شماره شناســنامه 10475 و خانم فاطمه داروغه فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 11401  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/2 مترمربع شماره پالک 6259 فرعی 
مجزا از شــماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای رضا مرشدی
29- رأی شماره 1038-97/04/16 هیأت : خانم سمیه حکیمیان بیدگلی فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه 497  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 6260 
فرعی مجزا از شماره 597 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
30- رأی شماره 1021و1022-97/04/16 هیأت : آقای ماشااله رئوفی نوش آبادی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 4618 و خانم ماه سلطان جارچی نوش آبادی فرزند علی شماره 
شناسنامه 119  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 196/50 مترمربع شماره 
پالک 3928 فرعی مجزا از شماره 3037  فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
31- رأی شــماره 1023-97/04/16 هیأت : خانم کبری نزادی نوش آبادی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 180  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 144/80 مترمربع شماره پالک 
583 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از آقای مانده علی اربابی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/17

م الف: 208854 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران و بیدگل

آگهی تغییرات شرکت روستایی کوثر ناب برزک شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 4662 و شناسه ملی 10980047555 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/27 و نامه شماره 
205/3/342/740/1761 مورخ 1396/12/07 اداره تعاون روســتانی کاشــان مرکز 
 اصلی شرکت به شهرستان کاشان - بخش برزک - شــهر برزک-محله امام-خیابان
 )رجایی (-خیابان انقالب-پالک 0-طبقه همکف-کدپســتی 8756154619 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )199338(

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملی 10260300242 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/20 موسسه حسابرسی ابتکار 
حساب آریا به شناسه ملی 10260655399 به سمت بازرس اصلی و آقای حمید مجیدی 
نژاد به شماره ملی 0033328481 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
تراز مالی سال 95 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )199307(

آگهی تغییرات شرکت نیک آرمان صفاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 24646 و شناسه ملی 10260454304 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شــرکت به آدرس جدید استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش 
مرکزی - شهر اصفهان-محله سهروردی-خیابان باغ دریاچه-کوچه الله-پالک -15-

پالک قدیمی 21-طبقه همکف-کدپستی 8176635597 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )208311(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به 
شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : پدرام یمینی به شماره ملی 1271232758 به سمت بازرس اصلی و 
زینب طاهری به شماره ملی 1130340287 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند./ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )203768(  

آگهی تغییرات شرکت امواج نگار سپاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 1390 و شناسه ملی 10260547993 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/22 مرکز اصلی 
شرکت در واحد ثبتی خمینی شهر به نشانی اســتان اصفهان - شهرستان خمینی 
شهر - بخش مرکزی - شهر خمینی شهر-محله دانشگاه صنعتی-میدان صنعت-

خیابان 10-پالک 404-ساختمان B 404-طبقه همکف-کدپستی 8415683138 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )199340(

اصفهان در مسیر »امید« قرار گرفته است
   در مراسم بهره برداری از طرح های جدید شرکت اتوبوس رانی اصفهان مطرح شد؛  

آیین بهره برداری از طرح های جدید شــرکت اتوبوس رانی اصفهان با حضور فرماندار، شهردار و  اعظم محمدی
اعضای شورای شهر اصفهان، صبح دیروز در سالن ورزشی کوثر واقع در خیابان ملک شهر برگزار 
شد. طرح خطوط ویژه تندرو خیابان های شیخ بهایی و امام خمینی)ره( و افتتاح 6 خط جدید اتوبوس رانی، ورود 50 دستگاه اتوبوس 
یورو 4 و 30 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اتوبوس رانی شهر، بهره برداری از 8 واحد مسکونی متعلق به شرکت تعاونی 

مسکن کارکنان اتوبوس رانی، از جمله طرح هایی بود که  به بهره برداری رسید.  

فرماندار اصفهان در آیین بهره برداری از طرح های جدید شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان، 
اظهار کرد:  به رغم مشکالت حمل و نقل که در سطح کشور و استان وجود دارد، حرکت های خوبی 
توسط مدیریت شهری اصفهان پیگیری و به ثمر رسیده که نمونه بارز آن بهره برداری از خط یک 
قطار شهری اصفهان بود؛ بنابراین جا دارد از همت بلند شهردار اصفهان، شورای اسالمی شهر و 

تمام دست اندرکاران تشکر کنم.
»احمد رضوانی« با بیان اینکه ســازمان اتوبوس رانی شــهرداری اصفهان با مشکالت جدی 
روبه روست، گفت: این مشکالت در شــورای ترافیک و حمل و نقل شهرستان و استان مطرح 
شده و با پیگیری های مدیرعامل ســازمان اتوبوس رانی، در جریان تمام مسائل ریز و درشت 
این سازمان هستیم. وی با بیان اینکه بدهی دولت به اتوبوس رانی و مشکالت بیمه رانندگان 

اتوبوس رانی، بار سنگینی را به پیکره اتوبوس رانی تحمیل کرده است، افزود: با تالش ها و پیگیری های انجام شده توانستیم مشکالت این حوزه را به حداقل 
برسانیم. رضوانی بهره برداری از اتوبوس های جدید را به مسئوالن و مردم شهر اصفهان تبریک گفت و تصریح کرد: مردم ایران در تمام عرصه های سیاسی 
و اجتماعی حضور داشتند، بنابراین باید به این مردم احترام گذاشت و به عنوان یک ابزار به آن ها نگاه نکرد، در تمام شرایط باید از نظرات و راهنمایی های 

مردم استفاده کرد.

شــهردار اصفهان در آییــن بهره بــرداری از طرح های جدید شــرکت واحد 
اتوبوس رانی اصفهان اظهار کرد: در زمان معارفه مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی 
بر تجربه و دانش او تاکید کردم و امروز شاهد به کارگیری تجربه و دانش در این 
سازمان هستیم. »قدرت ا... نوروزی« افزود: برای رانندگان اتوبوس که هر صبح 
تا شب با همت واالی خود و با رفتار و اخالقی شایسته، نقش یک فعال اجتماعی 
را در محیطی به نام اتوبوس ایفا می کنند، عنوان »راننده« زیبنده نیست؛ زیرا 
آن ها با دیگر رانندگان تفاوت دارند و شهروندان را از مکانی به مکان دیگر جابه جا 
می کنند.  شهردار اصفهان تصریح کرد: این رانندگان بخشی از ماموریت اصلی 
شهرداری که شهروند محوری اســت را اجرا می کنند که در این جا به صورت 
ویژه از آن ها سپاس گذاری می کنم. نوروزی با تاکید بر اینکه شهرداری مکلف به 
گرامی داشتن شان راهبران اتوبوس است، گفت: بنابر آیه ۷۰ سوره »اسرا« باید 
حیثیت، آبرو و شان افراد را حفظ و جایگاه آن ها را گرامی در نظر گرفت؛ بنابراین 
حفظ کرامات انسانی برای همه الزم اســت. او ادامه داد: تنها جایی که برخی 
احترام بیشتری دارند، نزد خداوند است وگرنه همه برابرند و الزم است حقوق 
همه شهروندان را بدون توجه به ویژگی آن ها رعایت کنیم. شهردار اصفهان با 
بیان اینکه مسئوالن شهری و ناوبران اتوبوس رانی باید حقوق مردم را رعایت 
کنند، گفت: هیچ تفاوتی در تکریم رانندگان و مدیران نیست و نباید باشد، زیرا 
بخش زیادی از حقوق مردم در دســتان ناوبران اتوبوس است؛ اگر شهروندان 
بگویند شهرداری نقش خوبی در خدمت گذاری ایفا می کند، بخشی عظیمی از 
این تعریف و تمجید متوجه رفتار رانندگان است؛ از این رو برای حفظ جایگاه 
ناوبران از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد. نوروزی تاکید کرد: مجموعه مدیریت 
شهری در تالش است حقوق شهروندی را با ارائه خدمات بیشتر و برداشتن موانع 
و افزایش رفاه مردم رعایت کند. نوروزی با اشاره به ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس به 
ناوگان اتوبوس رانی گفت: خرید ۵۰ اتوبوس جدید و ۳۰ اتوبوس بازسازی شده 
به دست مهندسان داخلی با کیفیت بسیار خوب اقدام ارزشمندی است؛ البته 
۲۷۰ اتوبوس نیز در نوبت بازسازی قرار دارد. شهردار اصفهان به راه اندازی 6 خط 
جدید اتوبوس رانی در اصفهان اشاره و اظهار کرد: ارتقای سطح کیفیت زندگی 
شهروندان و تامین رفاه آنان کمتر از واجبات نیست؛ بنابراین باید در راستای 

خدمت رسانی به مردم بیش از پیش تالش کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
در آیین بهره بــرداری از طرح هــای جدید 
شــرکت واحد اتوبوس رانــی اصفهان گفت: 
امروز آمده ایم تا در زمانی کــه فضای روانی 
جامعه از ناامیدی ســخن می گوید، از امید 
ســخن بگوییم؛ زیرا اتفاقات مبارکی در راه 
است.»علیرضا صلواتی« با بیان اینکه با تالش 
مضاعف و بهره گیری از توانمندی ها می توان 
از گذرگاه های ســخت عبور کرد، افزود: در 
مردادماه امسال بیش از ۴۰۰ دستگاه دوربین 

برای قانون مندترشدن و افزایش سطح ایمنی شهر به بهره برداری می رسد. همچنین قرار است در 
مردادماه نخستین کارخانه تولید موتورسیکلت برقی در اصفهان افتتاح شود. صلواتی از فروش انبوه 
موتورسیکلت های برقی و پاکروها در نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود: اصفهان در مسیر امید 
قرار گرفته و علی رغم رکود مالی، جنبش و تکاپو در شــهر متوقف نشده است. او ادامه داد: تعداد 
۲۵۰ اتوبوس که در قلعه شور زیر آفتاب قرار گرفته با همت سازمان اتوبو س رانی و حمایت شهردار 
اصفهان تا پایان سال، نوسازی و وارد ناوگان می شود. صلواتی خاطرنشان کرد: با تامین مباحث مالی 
۳۵۰ اتوبوس خریداری شده دیگر نیز در آینده به ناوگان اتوبوس رانی اصفهان اضافه خواهد شد 
تا سِن ناوگان اتوبوس رانی کاهش یابد. او از رانندگان اتوبوس که از از ساعت ۴ بامداد تا شامگاه با 
وجود سختی کار، گرمای شدید، باد و باران صبورانه خدمت رسانی می کنند، از سختی کار کارکنان 
مرکز کنترل ترافیک، از پلیس راهور که با توجه به کمبود نیرو خدمت رسانی خوبی انجام می دهد، 
از کارکنان سازمان حمل و نقل بار و کاال، پایانه های مسافربری و شرکت نیک اندیش تشکر کرد و 
گفت: افتتاح خط یک مترو با عنوان »یک شهر زیر شهر« و دیگر اتفاقات مهم در مسیری است که 

بتوانیم امید را به شهر بازگردانده و تدوام بخشیم.  

فرماندار اصفهان:
بدهی دولت بار سنگینی به اتوبوس رانی تحمیل کرده است

شهردار اصفهان:
به دنبال تکریم و کرامت شهروندان هستیم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان: 
جنبش و تکاپو در شهر  به رغم رکود مالی متوقف نشده است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه در آیین بهره برداری 
از طرح های جدید شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان، با تبریک فرارسیدن 
دهه کرامت اظهار کرد: امروز از ۵۰ دستگاه جدید رونمایی شد که در خطوط 
مختلف تندرو به کار گرفته می شود. »قدرت افتخاری«با  بیان اینکه هزار و 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان به مسافران سرویس دهی می کنند، 
گفت: ۵۰ درصد ناوگان اتوبوس رانی به سن فرسودگی رسیده، از این رو ارتقای 
سطح کیفی خدمات رسانی به شــهروندان در اولویت های اتوبوس رانی قرار 
گرفته است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه خاطرنشان 
کرد: خطوط ویژه و تندرو در خیابان های شیخ بهایی و امام خمینی)ره( در 
راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان اصفهانی راه اندازی شد. 
او با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته اقدامات زیادی در این سازمان انجام شده 
است، افزود: در این مدت بالغ بر 6۰ دســتگاه اتوبوس به دلیل فرسودگی و 
دودزایی از چرخه حمل و نقل خارج شد و در حال حاضر نیز 6 خط جدید به 
مجموعه خطوط اتوبوس رانی اصفهان اضافه شده که امروز آیین رسمی بهره 

برداری از آن برگزار شد.
 مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه با اشــاره به ارتباط 
تنگاتنگ اتوبوس رانی با سیستم قطارشهری گفت: پنج خط جدید اتوبوس 
که امروز راه اندازی شد، به پایانه قدس در انتهای خط یک قطار شهری منتهی 
می شود. افتخاری با اشاره به رونمایی از لباس و فرم ویژه رانندگان خاطرنشان 
کرد: لباس آشکارســازی راهبران اتوبوس رانی امروز مورد بهره برداری قرار 
گرفت، شعار »خوب ببینیم، خوب دیده شــویم، ایمن باشیم« بر این لباس 
ها حک شده که امید اســت در زمینه افزایش ایمنی در حوزه حمل و نقل 
شهری اثرگذار باشد.  او با بیان اینکه دغدغه ارتقای جایگاه و منزلت راهبران 
اتوبوس رانی را داریم، افزود: مباحث مربوط به بیمه رانندگان توسط شهرداری، 
فرمانداری و اســتانداری در حال پیگیری اســت. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوس رانی اصفهان و حومه، به سیستم یکپارچه مدیریت ناوگان با همت 
مسئوالن کنترل و بازرســی، همچنین راهبران پیاده سازی  اشاره و تصریح 
کرد: ساماندهی سه محور اصلی کاوه، چهارباغ باال و خیابان امام خمینی)ره( 

با استفاده از این سیستم در تابســتان امسال انجام می شود. افتخاری تاکید 
کرد: در مهرماه همزمان با آغاز ســال تحصیلی نیاز به اتوبوس های بیشتری 
داریم؛ از این رو شهرداری باید کمک کند تا نوســازی اتوبوس ها را بیش از 

پیش شاهد باشیم.
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حضرت علی )علیه السالم(:
   اى بسا خوردنی كه از خوردن ها باز می دارد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 چشــم هایش برق خاصی داشــت؛ زیرا قرار بود میهمانان 
ویژه ای به خانه اش بیایند.

 25 سال از آخرین دفعه که به پابوس امام رضا )علیه السالم( 
رفته بود، می گذشــت؛ از آن زمان به بعد حســرت رفتن به 
بارگاه امام هشــتم)ع( به دلش مانده بود. دیگر پایی نداشت 
که بخواهد بار سفر ببندد و به کوی سلطان برود؛ ولی با دلش 
چه کار می کرد که بدجور هوای حرم داشت. برای او که زیارت 
امام رضا )علیه الســالم( همه چیز بود و همه آرزوهایش در 
رفتن به مشهد خالصه می شــد، این دوری آزاردهنده شده 
بود. شــنیده بود که زیارت، راه دور و نزدیک ندارد و از هرجا 
می شــود دل را روانه کرد؛ برای همین، هیچ صبحی به شب 
نمی رسید و شبی به صبح که به آقای خودش سالم می داد؛ 
ولی دلش هوای بوی خوش حرم را نیز کرده بود، مگر می شد 

آن بوی خوش را  فراموش کرد. 

تصاویر حضور خادمان حرم امام رضا)ع( در شهرهای مختلف 
را که از تلویزیون می دید، اشک از چشمانش سرازیر می شد 
و با خود  می گفت: چقدر خوب می شد اگر من هم می توانستم 
بوســه ای بر آن پرچم بزنم. دوباره مرغ دلــش را روانه حرم 
کرد و از امام خواســت  حاال که نمی تواند راهی مشهد شود،  
خادمان حضرت را از نزدیک ببیند و بوســه ای بر آن پرچم 
بزند. در همین حال و هوا بود که پسرش دوان دوان به سوی  
او آمد و خبر حضور »کاروان خورشید« را به او داد. از شوق 
زبانش بند آمده بود. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که از 
امام این درخواست را کرده بود و امام مثل همیشه حاجتش 

را زود برآورده ساخت.
به واسطه امام رضا، شایسته میزبانی از کاروان خورشید شده 
بود. از بچه هایش خواست که خانه را به بهترین شکل ممکن 
آماده پذیرایی از این میهمانــان ویژه کرده و رختخواب او را 
رو به روی در پهن کنند تا به محض ورود آنها، چشــمش به 

فرستادگان امام رضا )ع( بیفتد.
 پرچم ها و نوشته های درخشان روی آن را بارها از تلویزیون 
دیده بود؛ ولی هرگز فکرش را نمی کــرد که بتواند پرچم را 
ببوســد. ســر و رویش را با آن متبرک کرد و در همان حال، 
 دســت به ســینه گذاشــت و دوباره از راه دور به امام سالم 

کرد.

چند ســالی می شود که آســتان قدس رضوی طی حرکتی 
پســندیده، با آغاز دهه کرامت، کاروان هایی از خادمان حرم 
امام رضا را راهی شهر و روســتاهای مختلف کشور می کند 
تا حال و هوای حرم امام هشتم)ع( در گوشه گوشه این دیار 
پخش شــود و همه بتوانند فرصت زیارت پیــدا کنند؛ زیرا 
ارادت به خورشید هشتم امام رضا)ع( دور و نزد یک ندارد. از 
 دور هم می توان به اقیانوس بیکران لطف و عنایتش متصل 

شد.

ارادتی از جنس »عاشقی«

 سمیه مصور

جشنواره 
مجسمه های 

شنی در» چین«

بیستمین دوره از 
جشنواره بین المللی 
»مجسمه های شنی« 

از روز جمعه 20 ژوئیه 
در شهر »جواشان« 
واقع در شرق استان 
چجیانگ آغاز به کار 

کرد.

عکس روز

دوخط کتاب

برایشــان نامه ای نفرستاده 
بود! خــودم را تصور کردم 
که سال های زیادی گذشته 
دیگــر  موهایــم  اســت، 
سفید شــده  و من هم چنان 
منتظرم. سپس فکر کردم 
که نبایــد ایــن کار را انجام 
دهم؛ بنابرایــن از آن روز به 
بعد نرفتم که آنجا بنشــینم 

و انتظار بکشم!

زیر درخت سیب
»آلیس مونرو «

انتظار، همیشــه خوب 
نیست!

روزهــا می گذشــت و مــن 
هم چنــان منتظــر بــودم؛ تا 
اینکــه یک روز بــه زن هایی 
فکر کــردم کــه این گونه 
فکــر زندگی شــان را نابود 
کــرده بودنــد. زن هایی که 
ماه ها و ســال ها چشــم به 
راه نامــه ای مانــده بودنــد؛ 
امــا ســرانجام هیچ کســی 

شرکت »مومنتوس« فناوری جدیدی برای تامین سوخت سفرهای فضایی 
معرفی کرده است.»میخائیل کوکوری« بنیان گذار شرکت مومنتوس اعالم 
کرد: این فناوری، سیستم محرکه جدیدی است که به جای موادشیمیایی، از 
»آب« به عنوان سوخت استفاده می کند.کوکوری گفت: استفاده از آب، مزایای 
بسیاری دارد. مقدار آب، در فضای بیرون از زمین فراوان است و سوخت بهتر 
و کارآمدتری برای پرواز در مدار پایین زمین محســوب می شود. استفاده از 
موادشیمیایی، هنگامی مناسب است که نیاز به اطمینان باالیی وجود داشته 
باشد؛ اما هنگامی که فضاپیما از کشش جاذبه فراتر می رود، آب عملکرد بهتری 

خواهد داشت.

استفاده از »آب« برای سوخت فضاپیما!

»دورمون« نام شخصیت کارتونی یک گربه است که طرفداران زیادی در دنیا 
دارد. این گربه که ربات است، محبوبیت بسیار زیادی در بین مردم دارد؛ اما به 
نظر می رســد یک خانواده اندونزیایی، بزرگ ترین طرفدار این شخصیت در 
دنیا باشند. با نگاهی به فضای خانه این زوج که حاال دو دختر هم دارند، متوجه 
می شــوید که کل فضای خانه با آیتم های این کاراکتر انیمیشنی تزئین شده 
است! آن ها هر سال به کلکسیون وسایل مورد عالقه با تم این شخصیت، اضافه 

می کنند و هزینه زیادی را برای این کار می پردازند.

زوجی که عاشق یک شخصیت کارتونی هستند

مداح ایرانی و مدرس دانشگاه امام صادق)ع(: 
برخی از بزرگان حوزه فکر کنند که چرا جوانان را جذب نمی کنند؟!

آیت ا... »حاج آقــا مرتضی تهرانی« از اســاتید اخالق و از شــاگردان 
باســابقه امام خمینی )ره( بود که صبح 30 تیر امسال به ملکوت اعلی 
پیوست. در همین رابطه »میثم مطیعی« مداح ایرانی و مدرس دانشگاه 
 امام صادق)ع(، یادداشــتی در اینستاگرامش نوشــته است که در ادامه 

می خوانید:
»2۱ مهرماه ۱3۹5 بود و شام غریبان امام حسین )علیه السالم(. در بیت 
رهبری، توفیق عرض ادب به محضر اهل بیت )علیهم الســالم( داشتم. 
مراسم که تمام شد، برای شام روضه خدمت آقا رسیدم. سواالت متعددی 
طرح کردم از جمله آنکه عرض کردم: تا زمانی که حضرت آیت ا...»حاج آقا 

مجتبی تهرانی« در قید حیات بودند، محضر ایشان می رفتیم و خیلی بهره می بردیم. از وفات ایشان به بعد خیلی وضع ما بدتر شده است. 
شما هم مستحضرید که در بحث اخالقی، هیچ چیز جای اثر حضوری را نمی گیرد. به حضرت عالی هم که همیشه دسترسی نداریم. انتظار 
و توقعی هم نداریم. واقعا دچار خسارت شده ایم. در معرض خطر هم هستیم. می خواهم جایی باشد که بروم.فرمودند: »بروید به جلسات 
»حاج آقا مرتضی تهرانی« اخوی حاج آقا مجتبی. ایشان را سال هاست می شناسم و می دانم که مباحث ایشان جذاب است.«     بی توفیق 

بودم. نشد که از محضرشان فیض ببرم. امروز تاسف واندوه زیادی دارم ؛    دل به هر پاکدلی بستیم، رفت.«
پی نوشــت:   اینکه ِگرد این دو برادر را این همه جوان نخبه، مشــتاق و تحصیل کرده گرفته بودند جای تامل ندارد؟   این دو برادر شاید 
رسانه  درست درمان نداشتند و از هیچ ابزار تبلیغاتی دیگری هم اســتفاده نمی کردند.  برخی از بزرگان حوزه فکر کنند که چرا جوانان 

را جذب نمی کنند؟ 

روایت

تابه حال گربه گیاه خوار دیده بودید؟! زن استرالیایی که خودش گیاه خوار شده 
بود، تصمیم گرفت گربه اش را نیز گیاه خوار کند.»هری بولمــن« 53 ســاله 
کــه از 38 سال پیش گیاه خوار  شده بود،  توانست رژیــم گربــه خود را نیز به 
گیــاه خــواری تغییــر و به همــه جهان نشــان دهد کــه حتی حیوانــات 
گوشــت خــوار هــم می توانند گیاه خوار باشــند. یک سال از گیاه خواری این 
گربه می گذرد و حیوان بخت برگشــته، از شدت سوء هاضمه در حال مرگ است. 

سازمان های حمایت از حقوق حیوانات، از این زن شکایت کرده اند.

گربه گیاه خوار!

اینستاگردی

دلنوشته شهره پیرایی در هفتمین سالگرد شهید »رضایی نژاد«

عکسی شاد از بازیگران »ساخت ایران 2«

»شهره پیرایی« همسر شهید »رضایی نژاد« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: »با رفتنت 
نخ تسبیح زندگی گسست. تیر به مرداد و دی به بهمن بی معناست؛ تغییر فصل و ماه، سال هاست 
که رخ نمی دهد. یا داغ رفتنت یا سوز دوری از ... داغ نبودنت سرمای رفتنت و تنت که وطن بود 
برای... و تنم که یخ زد از نبودنت... در اوج تحویل تیر به مرداد!« پ.ن: دومین ماه زمستان )بهمن( 

به دنیا آمد و دومین ماه تابستان)مرداد( جاودانه شد. هفتمین سالروز جاودانگی ات خجسته

»امیرحســین رســتمی« با انتشــار عکســی در صفحه اش نوشت: ســاخت»ایران2 «. 
امیرحسین  رستمی، امین حیایی، محسن کیایی و... .

 شناخت »دفاع مقدس« نیازمند 
مطالعه تاریخ دو قرن اخیر است

رییس سازمان حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ارتش، در 
آیین رونمایی از کتاب »مجاهدت های ارتش جمهوری اسالمی در 
دفاع مقدس« گفت : دوران دفاع مقدس، قطعه بریده تاریخ نیست 
و بدون شــناخت تاریخ دو قرن اخیر و تاریخ قبل و بعد از انقالب تا 
آغاز جنگ نمی توان شناخت درســت، علمی، منطقی و روشمند 
از دفاع مقدس ارائه داد.»امیر ســیفی« ادامه داد: استکبار جهانی 
قبل از انقالب می گفت آدمیت مرده اســت؛ اما یک مرد از فرزندان 
رسول ا.. .)ص( با ورود به عرصه مقابله با طاغوت و حرکت در مسیر 
عدالت طلبی و ظلم ستیزی، انقالب اسالمی را به ثمر رساند و نشان 
داد که انسانیت هم چنان زنده است. ســیفی با بیان اینکه هر کدام 
از کشــورهای جهان اگر رهبری چون رهبر بصیر ما داشتند، از هر 
کالمش کتابی می نوشتند، گفت: از واژه واژه سخنان ایشان می توان 

استفاده کرد، داستان نوشت و فعالیت هنری انجام داد.
رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش، با اشاره 
به بیانات و مکتوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص دفاع مقدس 
بیان کرد: ما برترین تولید ادبیات در حوزه دفاع مقدس را از کالم و 
بیان مقام معظم رهبری مشاهده می کنیم که در قالب محتوایی غنی، 

شیوا و درس آموز عنوان شده است.

»ترامپ« در خدمت ماست
» عبدا... گنجی« در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: »اصرار داشتیم 
که آمریکا، مسئله رهبری ایران نیست؛ بلکه مسئله ملت ایران است 
و اصالح طلب یا اصولگرا نمی شناسد؛ اما برخی در ایران تالش کردند 
بگویند ما آمریکا را و آمریکا مــا را درک می کند! ترامپ ملت ما را 
تروریســت نامید و چنان حمله ای را آغاز کرد که مسئوالن کشور 
متوجه شدند که او هیچ کسی را به رسمیت نمی شناسد و این چنین 
ترامپ، یکی از عوامل مهم وحدت ماست. سخنان روحانی در جمع 
سفرا را بنگرید! چه چیزی او را در هیبت یک انقالبی ظاهر کرد؟ این 
هیئت حاکمه آمریکاست که چنین خدمتی را به ما می کند؛ البته 
جمهوری خواهان، همیشه با حماقت حرکت کرده اند و ما از حماقت 
آنان بهره جسته ایم زیرا دشمن خونی ما )صدام( را برداشتند. آنان 
قاتالن دیپلمات های ما در افغانستان را نیز سرنگون کردند و آن هم 

خدمت دیگری بود.
گذشــته ثابت می کند که خالقیت ما در روز های ســخت، متولد 
می شود. به موشکی و هسته ای، خودکفایی بنزین و... بنگرید تا این 
مهم را دریابید. در مسائل کوچک تر مثل روغن نباتی هنوز وابسته ایم 
چراکه برای تحریم آن، احساس خطر نکرده ایم و به خالقیت نیاز 
نداشته ایم. ترامپ مامور پیدایش بسیاری از ظرفیت های خفته ما 

در ایران است.

یک بســته چیپس خریدم. با عملیات صخره نوردی رفتم 
تهش دوتا چیپس برداشــتم اومدم باال؛ ولــی رفیقم هنوز باال 

نیومده، خیلی نگرانشم!
رفتم در کنتور برق رو با قفل و زنجیر بستم که برق نتونه بره!

احســــان علیخانی میگه: حتما خیریتی توش بــــوده! 
آخرین بار که از این جمله استفاده شد، گوینده اش باعث بسته 

شدن دو پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس شد!
مادرم هر وقت غذا می پزه، اندازه دو هفته درســت می کنه!   
االن چند روزه داریم دلمه برگ مــو می خوریم؛ یعنی هروقت 
گشــــنه مون میشــــه و دِر یخچال رو باز می کنیم، دلمه ها 
سرازیر میشن بیرون! یک چندتاشو برمی داریم می خوریم، بقیه 

رو دوباره هل می دیم تو یخچال و در رو به زور می بندیم!
ســــریال نگاه کردن فقط اون جاش جالبــه که تصمیم   
می گیری هر شب یه قســمت رو نگاه کنی، ولی به خودت که 
میای می بینی یه فصلش رو همون شب اول تموم کردی!  دلــم 
واســه اون چندتا دونــه قارچ ســوخاری و یک بــرش پیتــزا 
و نصف قوطی نوشــابه ای که چند ماه پیش نتونستم بخورم و 

تو رستوران ولشون کردم اومدم خونه، تنگ شده! 
جوری هر روز برق میره که اگه یک روزی قرار شد زن بگیرم 

باید بهش بگم تو جهیزیه خودش موتور برق هم بیاره!

شبکه  اجتماعیدیدگاهکیوسک
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