
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

گالری اکنون
طلف / مدیا: عکاسی

۱۷ الی ۲۲ خرداد

گالری سایان
تصویرسازی مد و لباس اصفهان

۱۷ الی ۲۸ خرداد

نمایش کودک هفت خوان رستم
سالن هنرستان هنر های زیبا

۲0 الی 3۱ خرداد

تنباکو ممنوع؛
امروز دور  و بر  دخانیات رو خط 
 بکشین.. می خوایم امروز 

 ریه   هامون هوای پاک رو 
تنفس کنه  !
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  به یاد وعده ها... 
  نماینده استان از احتمال سفر رییس جمهور به اصفهان خبر داد: 

سالن اجالس، عامل مهم 
رونق گردشگری در 

اصفهان می شود

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:
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 در غفلت سرخابی ها رقم می خورد؛ 

 همه چیز به سود سپاهان
 و قلعه نویی

خودروسازان، خریدار ۸۰ 
درصد از ورق های تولیدی 

فوالد مبارکه هستند

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه:
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  به شرط همکاری استانداری؛ 

اصفهان، قطب موزه داری کشور می شود
اصفهان به عنوان یکی ازمهم ترین شهرهای ایران با پیشینه ای به بلندای تاریخ این 
سرزمین کهن، به دلیل اهمیت و موقعیت خاص قرارگیری درمرکز ایران و بودن 
در مسیرشاهراه تاریخی ابریشم، همواره در طول ایام گذشته، مورد توجه گروه های بزرگ جمعیتی 
در قالب حرکت های تهاجمی، مهاجرتی، بازرگانی و علمی بوده و همیشه در گستره اعصارتاریخی، 
پناهگاهی برای پناهجویان ازهرقوم و ملت و از هردین و آیینی به شــمار می رفته است. این شهر 

صفحه   ۷درخالل روزگاران، نه تنها به گوناگونی رسوم و ...

 

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 5۰ درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 

مترو )انقالب(استخر هتل عالی قاپو

تلفن تماس: 

۳۳۲۰۸۱۷۴ _ ۳۲۲۲۷۹۲۹  
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  بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، اصفهان در سال گذشته تنها موفق به جذب یک طرح سرمایه گذاری خارجی شده است؛ 

قهر سرمایه ها با اصفهان
3

خــرداد 92 برای اولین بــار در قامت کاندیدای انتخابات ریاســت 
جمهوری به اصفهان آمد. آیت ا... طاهری امام جمعه فقید اصفهان 
تازه فوت کرده بود، حضور روحانی با تشییع مرحوم طاهری همزمان 
شــد و خب البته خیلی ها گالیه کردند که چرا بــه جای حضور در 
مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی در تهران، برای تبلیغات 
 و حضور همزمان در مراسم تشییع آیت ا... طاهری به اصفهان آمده

 است. 
حسن روحانی یک بار دیگر هم به اصفهان آمد و باز هم پای تبلیغات 
انتخاباتی درمیان بود؛ 24اردیبهشت ماه 96 که بازهم با حاشیه هایی 

همراه بود. روحانی وزیر خارجه اش )ظریف( را هم با خود به همراه 
آورده بود که این امر،خالف پروتکل میتینگ های انتخاباتی محسوب 
می شــد. آن روز مردم اصفهان با دست نوشــته های خود نسبت به 
بی توجهی دولت بــه زاینده رود و احیای تــاالب گاوخونی اعتراض 
کردند. رییس جمهور یک سفر غیرانتخاباتی هم در بهمن ماه سال 
93 به اصفهان داشت. این سیزدهمین سفر استانی کاروان »تدبیر و 
امید« بود. آن سال و آن روز، رییس جمهور درباره تندروها حرف هایی 
زد و سخنانی دوپهلو داشت که برخی در تحلیل آن نوشتندکه به نظر 
می رســد مخاطب او غرب بوده؛ اما در واقع پیام به داخلی ها داشت. 
برای ما اما بیشتر از خط و نشان های سیاسی برای داخلی ها و امید 
دادن درباره برجامی که هنوز به ســرانجام نرســیده بود، وضعیت 

»زاینده رود«مــان مهم بود. مهم ترین وعــده انتخاباتی روحانی به 
مردم استان اصفهان ، زنده ماندن زاینده رود بود؛ اما سال ها گذشت و 
زاینده رود با وعده های انتخاباتی، تر نشد. حاال حتی اگر رییس جمهور، 
بارش رحمت الهی و جاری شدن سیالب و پرشدن سدها را به عملکرد 
مثبت دولت ربط بدهد)!( ما باز هم گالیه مندیم از مســئوالنی که 
فقط آمده اند، وعده داده اند و رفته اند. زاینده رود قرار اســت دوباره 
بسته شود و دیروز یکی از نمایندگان استان خبر داد که »احتماال« 
رییس جمهور به اصفهان ســفر کند. رییس جمهوری که بهمن 93 
در جمع اصفهانی ها گفت: »زاینده رود حق مســلم ماست.«ما حق 
مسلم مان را برای همیشه می خواهیم؛ درست مثل انرژی صلح آمیز 

هسته ای . آقای رییس جمهور! این حق را به ما می دهید؟!

تاالب گندمان
تاالب گندمان در نزدیکی شهر گندمان از شهرستان بروجن در استان چهارمحال بختیاری واقع شده است. این تاالب با 9۸۰ هکتار وسعت در فهرست 

تاالب های برتر پرنده نگری در ایران قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 22۱9 متر است.

عکس روز

عکس: ایرنا

زینب ذاکر
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در حالی که »ترامپ« طــی هفته های اخیر در هر 
سخنرانی و دیدار سیاســی و غیر سیاسی خود دم 
از مذاکره بــا ایران و باز کردن درهای دیپلماســی 
برای حل مشکل با کشــورمان می زد؛ اما بار دیگر 
بخشی از صنایع نفتی ایران مورد تحریم آمریکا قرار 
گرفت. بر اســاس اعالم دولت آمریکا، از روز جمعه 
پتروشیمی خلیج فارس و 39 شرکت وابسته به آن 
در زمره شرکت های »مشــخص شده تحت قانون 
ملیت های خاص« قرار گرفت؛ وضعیتی که اشخاص 
حقیقی و حقوقی ایاالت متحده را از معامله با آنها 

محروم می کند.
 عالوه بر این، هر شرکت یا شخصی که این معامالت 
را انجام دهد، خود را در خطر وضعیت »مشــخص 
شــده تحت قانون ملیت های خاص« قرار خواهد 
داد. اســتیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا نیز 
اعالم کرد، تحریم های جدید ایاالت متحده صنعت 
پتروشیمی ایران از جمله بزرگ ترین هلدینگ این 
صنعت را که حامی مالی ســپاه پاسداران به شمار 
می رود، نشــانه گرفته اســت. مطابق اعالم وزارت 
خزانه داری آمریــکا، هلدینگ خلیــج فارس ۴۰ 
درصد ظرفیت تولیــد و ۵۰ درصد ارزش صادرات 
صنعت پتروشــیمی ایران را در اختیار دارد. به نظر 
می رسد توهم مقابله آمریکا با سپاه این بار به صنعت 
نفت و پتروشیمی هم گســترش یافته است. پس 
از قرار دادن نام ســپاه در گروه های تروریستی این 
بار  آمریکا به بهانه حضور قرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیا)ص( تالش دارد تا برخی از بزرگ ترین تولید 
کنندگان فرآورده های نفتی کشــور را در فشــار 

تحریم ها قرار دهد.
 این در حالی است که قرارگاه سازندگی به خصوص 
طی یک دهه اخیر بخش بزرگی از بار ســازندگی 
و اجرای پروژه های بزرگ نفتی کشــور را در غیاب 
شرکت های خارجی به عهده داشته و فعالیت های 
این نهاد موجب سرپا ماندن صنعت نفت کشور شده 
است. سیدعباس موسوی در واکنش به اقدام تازه 
وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم شــرکت های 
پتروشــیمی ایران، این اقدام رژیم آمریکا را شدیدا 
محکوم کــرد و آن را مصداق تروریســم اقتصادی 
و در ادامه خصومت های مســتمر کاخ سفید علیه 
ملت ایران دانست. موســوی اضافه کرد: تنها یک 

هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رییس جمهور 
آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شــود. سخنگوی 
وزارت امور خارجه ادعاهای برخی مقامات آمریکایی 
برای مذاکره با ایران را فریبکارانه، غیرواقعی و صرفا 
برای جلب توجه افکار عمومی دانست و افزود: این 
اقدام ایاالت متحده مغایر با اصول و قواعد اساســی 
روابط و حقوق بین الملل و نیز تعهدات بین المللی 
این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن را 

فراهم خواهد آورد. 
اما نکته جالب توجه اینکه اغلب کارشناسان سیاسی 
معتقدند تحریم های اخیر بیشــتر نمایشی و برای 
ایجاد جو روانی منفی وضع شده است و عمال کارایی 

چندانی ندارد. 
رویترز در گزارشــی تحلیلی مدعی شــده اســت 
تحریم هــای جدید پتروشــیمی، بیشــتر اقدامی 
سمبلیک و با تاثیری اندک اســت. سه تحلیلگر و 
یک مقام سابق وزارت خزانه داری به این خبرگزاری 
گفته اند که این آخرین تحریم ها به احتمال زیاد تنها 
تاثیری متوسط خواهند داشــت، زیرا شرکت های 

غیر آمریکایی هم اکنون هم از انجــام معامالت با 
بخش پتروشیمی ایران به دلیل تحریم های موجود، 

دوری می کنند. 
همچنین مقام ســابق وزارت خزانه داری که مایل 
نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: تحریم های 
جدید تاثیر کمــی خواهد گذاشــت، زیــرا اکثر 
شــرکت های چند ملیتی از قبل ارتباطات خود با 
ایران را متوقف کرده اند و این تحریم های جدید را 

نوعی»روابط عمومی« خوانده است. 
پیش از این مقامات کشورمان نیز اعالم کرده بودند 
که همه راه ها برای شناسایی مشتریان محصوالت 
پتروشیمی ایران را مسدود کرده اند و به دلیل اینکه 

اغلب این مشــتریان از بخش خصوصی و نه دولتی 
هستند شناسایی آنها تقریبا غیر ممکن خواهد بود. 
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
گفت است: مشــتریان پتروشیمی نه کشورها بلکه 
شرکت های خصوصی هســتند مثال وقتی محموله 
متانول به هند می رود خریداران متنوعی وجود دارد 

که به راحتی قابل ردیابی نیستند. 
 به ایــن ترتیــب آمریــکا آخریــن تیر خــود در
  زمینــه تحریم ها را به ســوی ایران روانــه کرد تا 
شــاید راهی برای متقاعد کردن مقامات کشورمان 
 برای حضــور در مذاکــرات پیدا کند. در آســتانه

 ســفر »آبه شــینزو« به تهران که از وی به عنوان 
 فرســتاده آمریــکا بــرای میانجی گــری هم نام
  برده می شــود ایــن حرکــت آمریکا بــه نوعی
  اقدام انتحاری در مســدود کردن هر گونه مذاکره

 با مقامات کشورمان خواهد بود؛ هر چند آمریکا در 
لفاظی های خود همواره بــر گفت و گو تاکید دارد؛ 
اما آنچه در عمل نشان می دهد تنها دشمنی و زبان 

تهدید است.

 ۴ میلیون ونزوئالیی مجبور به 
فرار از کشورشان شدند

کمیســاریای عالــی پناهندگان ســازمان ملل 
متحد روز جمعه در ژنــو اعالم کرد: چهار میلیون 
ونزوئالیی به خاطر بحران های اقتصادی و سیاسی، 
کشورشان را ترک کرده اند. براساس بیانیه مشترک 
این سازمان با ســازمان بین المللی مهاجرت، بر 
ضرورت کمک به کشورهای میزبان این آوارگان 
که بیشتر شامل کشــورهای آمریکای التین و در 
رأس آنها کولومبیا، پرو، شیلی، اکوادور، برزیل و 

آرژانتین هستند، تاکید شده است.

ترامپ، مدعی خارج کردن 
میلیاردها دالر از چین شد

رییس جمهور آمریکا با انتشــار پیامی توئیتری 
مدعی شد بسیاری از شــرکت ها در حال خروج 
از چیــن و انتقال به دیگــر کشــورها از جمله 
آمریکا هستند تا از پرداختن تعرفه های تجاری 
جلوگیری کنند. ترامپ مدعی شد آمریکا در حال 

خارج کردن میلیاردها دالر از چین است. 
به گزارش گــروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران 
جوان، دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا با 
انتشــار پیامی توئیتری مدعی شــد: »چین به 
محصوالتش یارانــه مالی می دهد تــا بتواند به 
فروش محصوالتش در آمریــکا ادامه دهد.« وی 
افزود: »بســیاری از شــرکت ها در حال خروج 
از چیــن و انتقال به دیگــر کشــورها از جمله 
آمریکا هستند تا از پرداختن تعرفه های تجاری 
جلوگیری کننــد. افزایش مشــهود قیمت ها یا 
تورم وجود ندارد؛ اما آمریکا در حال خرج کردن 

میلیاردها دالر است!«

 دسترسی بی سابقه سعودی
 به تسلیحات آمریکا

روزنامه نیویــورک تایمز در مطلبی نوشــت، با 
موافقت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، 
کمپانی تسلیحات سازی ریتون با تبادل اطالعات 
و فنــاوری، به ریــاض این امــکان را می دهد تا 
بمب های هدایت شــونده لیزری بسازد. قطعاتی 
که عربستان اجازه دارد با همکاری کمپانی ریتون 
بسازد، سیستم های کنترل و قطعات الکترونیکی 
اصلی برای بمب های هدایت شونده دقیق سری 

Paveway ریتون است. 
به نوشــته این روزنامه، این خط تولید بخشــی 
از بسته تســلیحاتی ۱/۸ میلیارد دالری آمریکا 
برای عربستان، امارات متحده عربی و اردن است 
که حدود دو هفته پیش اعالم شد. دولت ترامپ 
بدون تایید کنگره این معامله را انجام داده و آن را 
بسته اضطراری خواند. این معاهده، قانون گذاران 
 آمریکایــی را متعجب کرد و خشــم آنــان را به
  دلیل عــدم توجه دولت بــه کنگره بــه دنبال

 داشت.

 ۵ بانک خارجی در سوئیس
 نقره داغ شدند

پنج بانک از جمله ســه بانک آمریکایی به دلیل 
رعایت نکردن قوانین رقابتی ســوئیس، جریمه 
شدند. به گفته مقامات سوئیســی، این بانک ها 
متهم  هســتند در ســال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱3 با 
ایجاد کارتل ارزی در سراســر جهــان اقدام به 
دســتکاری تعمدی نرخ ارز و خرید و فروش ۱۰ 
ارز مهم جهانی با ارزش های غیر واقعی کرده اند. 
کشــورهای اروپایی تنها کشــورهایی نیستند 
که بانک هــای بزرگ جهان را به دســتکاری در 

معامالت ارزی متهم کرده اند.
 پیش از این کشورها استرالیا پنج بانک، یو بی اس 
سوئیس، آر بی اس اسکاتلند و سه بانک آمریکایی: 
مورگان استنلی، بارکلی و جی پی مورگان را متهم 
به دســتکاری عمدی در نرخ ارز و ایجاد کارتل 
ارزی در ســال های ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱3 کرده و از 
ارجاع پرونده تخلف این بانک ها به مراجع قضائی 

این کشور خبر داده است.

آخرین تیر تحریم

سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش معرفی شد

طی حکمی از ســوی حجت االسالم حسن 
روحانــی، »مجتبی زینی وند« سرپرســت 
وزارت آموزش و پرورش شد. زینی وند، دارای 
دکترای مدیریت فرهنگی است که تا کنون با 
سمت هایی همچون مشاور وزیر و سرپرست 
دفتر وزارتی وزارت آموزش وپرورش، مدیرکل 
مدارس غیردولتی آموزش وپــرورش، دبیر 
شــورای معاونان آموزش وپــرورش، معاون 
اداری مالی اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش 

و پرورش و... فعالیت کرده است.

 پشت پرده کم کاری و ضعف 
فراکسیون روحانیت مجلس

عضو فراکســیون روحانیــت مجلس گفت: 
ارجح دانســتن فراکســیون های سیاســی 
بــر فراکســیون روحانیت توســط اعضای 
فراکسیون و نیز مشــغله های کمیسیونی و 
همچنین مسئولیت ها در حوزه های انتخابیه 
باعث شد تا فراکســیون روحانیت نتواند در 
مجلس دهم آن طور که شایسته است فعال 
باشد. حجت االسالم احد آزادیخواه، با گالیه 
از عملکرد فراکســیون روحانیت در مجلس 
دهم گفــت: ما در فراکســیون روحانیت در 
دوره دهم نتوانســتیم اقدام موثر و خوبی را 
انجام دهیم و فراکسیون در این دوره چندان 
فعال نبود. عضو فراکسیون روحانیت مجلس 
اظهار داشت: اگرچه تعداد روحانیون مجلس 
در دوره دهم نســبت به دوره قبل کمتر بود؛ 
اما فراکسیون روحانیت اگر بخواهد در همین 

شرایط هم می تواند تاثیرگذار باشد. 

ادعای مضحک »برایان هوک«:
دستاوردهای موشکی ایران 

فتوشاپ است!
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادعایی 
مضحک مدعی شــد تصاویــر آزمایش های 
موشــکی و جنگنده های ایرانــی محصول 
فتوشــاپ اســت. برایان هوک در تازه ترین 
ادعای خود، مقامات این کشور را به فریبکاری 
در راستای بزرگ نمایی دستاوردهای دفاعی 
و پنهان کاری درخصــوص نیات واقعی خود 
متهم کرده اســت. وی در پیامــی ویدئویی 
مدعی شــد که ایــران صحنه هــای پرتاب 
موشک خود را با فتوشــاپ خلق کرده تا به 
این ترتیب توانایی های موشــکی خود را به 
رخ بکشد. هوک، در ادامه ادعاهای مضحک 
خود می افزاید: ایرانی ها تصاویر هواپیماهای 
قدیمی را هم دستکاری کرده اند تا آنها را به 

جای جت جنگنده رادارگریز جا بزنند!

 سند امارات علیه ایران
 جعلی از آب در آمد!

روز 3۱ مــاه می، از ســوی عرب ها ویدئویی 
منتشر شده و ادعا کردند که خرابکاری ۱۲ ماه 
می، توسط ایران انجام شده است. به گزارش 
توئیت پرس، معلوم شــده این ویدئو مربوط 
به شیرین کاری دو نفر در ســواحل ایتالیا و 
مربوط به یک کشتی یونانی است که ربطی 
به خلیج فارس ندارد. در این ویدئو نام کشتی 
یونانی به خوبی معلوم بوده و بر اساس دیتای 
ردیابی دریایی، این کشتی یونانی در ماه می 
در سواحل ایتالیا بوده اســت نه در فجیره یا 

خلیج فارس!

محمد رضا باهنر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که شرایط 
فعلی چه تفاوتی با جنگ تحمیلی دارد؟ اظهار کرد: 
شرایط فعلی سخت تر اســت، البته در زمان جنگ، 
بنده وزیر نفت نبودم بلکه مســئولیت وزارت جهاد 
سازندگی را بر عهده داشتم بنابراین باید بگویم که  
فرق این دوره با زمان جنگ در این است که آن زمان 
اگر صدام بمباران نمی کرد ما می توانستیم هر میزان، 
نفت مورد نظر خود را بفروشیم، از نظر تامین کشتی 
نیز مشکلی نداشتیم  و البته می توانستیم پول نفت را 
از هر بانکی در جهان دریافت کنیم و با آن، هر کاالیی 
را هم خریداری کنیم؛  اما اکنون فروش نفت، تامین 
کشــتی و جا به جایی پول و حتی خرید بسیاری از 
کاالها با مشکل رو به رو شده است. این دوره از تحریم 
حتی با تحریم دوره   گذشته هم بسیار متفاوت است، 
درواقع شدیدترین تحریم های سازمان یافته تاریخ ، 
علیه ملت ایران اعمال و تجربه می شود، بنابراین باید 

بدانیم با چه جنگ شدیدی درگیر هستیم.

 شرایط فعلی از جنگ 
تحمیلی هم سخت تر است

وزیر نفت:

کافه سیاست

عکس  روز 

گاف جدید رییس جمهور آمریکا
در بیانیــه ای نمادینی که به مناســبت یادبود 
کشته شــدگان جنگ جهانی دوم و در هفتاد 
و پنجمین سالروز عملیات نرماندی به امضای 
سران کشورهای مختلف جهان رسید، در حالی 
که دیگر سران سیاسی جهان از جمله امانوئل 
مکرون، رییس جمهور فرانســه و آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان با نوشتن نام خود در پایین این 
بیانیه، آن را امضا کردند، ترامپ برخالف سایرین 

گوشه  سمت راست و باالی برگه را امضا کرد!

 شرایط فعلی از جنگ تحمیلی هم سخت تر است

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در مورد 
آرایش انتخاباتــی اصولگرایان گفت: جامعه 
روحانیت در حال تجدید ســاختار است؛ اما 
قصد ندارد مثل سابق میدان دار باشد. جامعه 
روحانیت بیشتر امید دارد خود اصولگرایان 
با هم وحدت داشته و ســاز وکارش را فراهم 
کنند. ضمن اینکه فکر نمی کنم روند تجدید 
ســاختار جامعه روحانیت به این انتخابات 
برســد. باهنر تصریــح کرد: مــا عالقه مند 
هســتیم ضمن اینکه با جناح های مختلف 
سیاســی رقابت می کنیم، دشــمنی نکنیم 
و در گفت وگوها خیلی از مشــکالت را حل 
کنیم. وی در مورد ورود خود به انتخابات هم 
گفت: حتما یک فعال سیاســی در انتخابات 
مجلس خواهم بود چراکه نیرو و حزب داریم؛ 
اما خودم برای انتخابــات مجلس نمی آیم و 

برنامه ای ندارم.

برای انتخابات مجلس 
نمی آیم

نادر قاضی پور
نماینده مجلس:

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: 
حضرت آیت ا... خامنه ای نه تنها فرمانده کل قوای 
ایران، بلکه فرمانده دفاع از بالد اســالمی در عراق، 

سوریه، فلسطین، یمن و بحرین است.
 سرلشــکر یحیی صفوی تصریح کرد: آمریکایی ها 
قصد داشتند در طول یک تا دو ســال کار عراق و 
افغانستان را تمام کرده و شروع به تشدید فشار به 
ایران کنند؛ اما سیاســت و مدیریت عالی رهبری 
و شــورای عالی امنیت ملی به گونــه ای بود که دو 
دشمن ایران در عراق و افغانستان از بین رفت و نفوذ 

ایران بیشتر شد. 
وی ادامه داد: آنها می خواستند به خصوص در عراق 
یک حکومت الئیک و دشمن ایران روی کار بیاورند 
که این اتفاق نیفتاد بلکه یک قانون اساسی اسالمی، 
حکومت پارلمانی با اکثریت شــیعه و دولتی که از 
ابتدا با ایران دوســت بوده و این دوستی هم اکنون 

نیز ادامه دارد، به وجود آمد.

نفوذ ایران در عراق و 
افغانستان بیشتر شده است

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: برخی از 
نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود از حل 
مشکل اشتغال و معیشت سخن می گویند؛ اما 
در صحن علنی مجلس، تصمیمات شان رنگ 
و بوی سیاسی می گیرد. نادر قاضی پور، افزود: 
دولت تاکنون برای برقراری سیستم کاالبرگ 
الکترونیک برنامه ای نداشــته و اقدام خاصی 
انجام نداده این در حالی اســت که نمایندگان 
در بودجه ســال 9۸ دولــت را موظف کردند 
که بــرای توزیع کاالهای اساســی از مکانیزم 
کاالبرگ الکترونیکی استفاده کند. وی با اشاره 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور تصریح 
کرد: برخــی از نمایندگان طرح های بســیار 
خوبی را درباره معیشــت و اقتصاد تهیه کرده  
و در جلسات کمیسیون ها و فراکسیون ها ارائه 
کردند؛ اما گرایش های سیاسی برخی افراد مانع 

مطرح شدن این طرح ها در صحن علنی شد.

تصمیمات برخی نمایندگان 
سیاسی است

پیشخوان

بین الملل

  آمریکا با وجود ادعای تمایل به مذاکره با ایران باز هم تحریم ها را تشدید کرد؛ 
پایان وزارت، سودای وکالت

احتمال ورود پول کثیف به 
خصوصی سازی

مکتب مقاومت خمینی

راز ماندگاری نظام، مقاومت 
و اســتفاده از ظرفیت های 

داخلی است

 تحریم های جدید تاثیر کمی خواهد 
گذاشت، زیرا اکثر شرکت های 
چند ملیتی از قبل ارتباطات خود 

با ایران را متوقف کرده اند

واکنش سخنگوی شورای عالی امنیت به احتمال میانجی گری»آبه«
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سفر نخســت وزیر ژاپن به تهران طی یادداشتی در فارس 
نوشت: تالش برای بازگشت آمریکا به برجام، جبران خسارت های وارد شده و رفع تحریم های فراسرزمینی 
می تواند تضمینی برای موفقیت این سفر باشــد. روابط ایران و ژاپن در ابعاد سیاسی و اقتصادی، همواره 
از سطح و روند متعادل و باثباتی برخوردار بوده اســت. رویکرد ژاپن در حوزه سیاست خارجی نیز عمدتا 
حمایت از هنجارهای حقوقی و سیاسی پذیرفته شده از سوی جامعه بین المللی بوده و کمتر تحت تاثیر فراز 
و فرودهای افراطی و تفریطی بوده است. حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار سیاسی و اقتصادی ژاپن در نظام 
بین الملل که سرمایه ملی این کشور بوده و به نوعی با هویت مردم آن گره خورده است، از اصولی است که 
ژاپنی ها به شدت نسبت به تامین و پیگیری آن حساس هستند. سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به ایران به 
طور قطع، رخداد مهمی در حوزه تحکیم و توسعه مناسبات دوستانه دو کشور در ابعاد مختلف است و به طور 
قطع، عالی ترین مقام اجرایی این کشور، از این فرصت برای افزایش اعتبار سیاسی ژاپن استفاده خواهد کرد.

اختالف با دولت؛ دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به اســتعفای ناگهانی وزیر آموزش و پرورش و پذیرش 
آن توســط رییس جمهور، گفت: در حالی که آموزش و پرورش در این مقطع زمانی نیاز جدی به حمایت ویژه 
بخش های مختلف دارد، متاسفانه حمایت که انجام نشده هیچ، حتی وزیر هم استعفا می دهد. جبار کوچکی نژاد  
ادامه داد: بطحایی سه هفته قبل برای پاســخگویی به ســواالت تعدادی از نمایندگان در کمیسیون آموزش و 
تحقیقات حضور یافت و بعد از آن هم به دلیل عدم اقناع وکالی ملت در صحن علنی مجلس اخطار گرفت، تمام 
این مسائل نشان می دهد که این وزارتخانه دچار مشکالتی اساسی بوده و نیازمند کمک مجموعه دولت است. وی 
افزود: همچنین در بحث انتصابات فشارهایی روی بطحایی وجود داشت و باید از برخی نیروهای سیاسی تند در 
بدنه آموزش و پرورش استفاده می کرد، لذا مجموع این عوامل به استعفای بطحایی سرعت بخشید. وی گفت: با 
پذیرش استعفای بطحایی توسط رییس جمهور، او دیگر وزیر آموزش و پرورش محسوب نشده و مجلس نمی تواند 

به صورت رسمی به این موضوع ورود کند؛ اما حتما ما به صورت غیررسمی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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روابط عمومی شهرداری گز برخوار

آگهی مناقصه واگذاری امور تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند شهر 
گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری 

شهرداری گز برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تنظیف، رفت و روب 
و جمع آوری و حمل پسماند شــهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و 

پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری
برای سال های 1399-1398 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت های دارای رزومه کاری مرتبط و سابقه همکاری در زمینه 
یاد شده به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

تذکرات: 
1- مدت انجام کار، از تاریخ 1398/05/01 به مدت 12 ماه شمســی )یک سال 

کاری( می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه به دو روش:
الف( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

ب( فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 0104516404008 
نزد بانک ملی ایران شعبه گز برخوار

3- دریافت اســناد مناقصه: واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 
0104516396002 برای دریافت اسناد مناقصه الزامی است.

4- شرایط متقاضیان:
 الف( فقط اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
ب( حداقل انجام یک قرارداد با موضوع مشــابه در یک شهرداری واقع در کشور 

الزامی است.
5- مهلت دریافت اسناد: واجدین شــرایط می تواننــد جهت دریافت اسناد 
مناقصه از روز شنبه 1398/03/25 تا روز سه شنبه 1398/03/28 به دبیرخانه 

شهرداری گز برخوار مراجعه نماید.
آخرین مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز سه شنبه به تاریخ 

1398/04/04 می باشد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: استان اصفهان- شهر گز برخوار 

ابتدای بلوار معلم- ساختمان شهرداری- دبیرخانه شهرداری می باشد.
الف( تحویل اســناد فقط در قبال ارائه فیش واریزی به حساب فوق الذکر انجام 

می گیرد.
ب( شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و کلیه تکالیف مقرر 
دراسناد مناقصه می باشد. شــهرداری گز برخوار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها 

مختار است.
ج( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر شده و مشــروح شرایط توسط اداره 

خدمات و ایمنی شهری شهرداری گز برخوار ارایه می گردد. 
شــرکت کنندگان باید کلیه مدارک را پس از امضا صاحبان، امضا شرکت و مهر 
مربوطه در پاکت هایی که از واحد دبیرخانه شهرداری دریافت نموده اند گذاشته و 
به صورت الک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری داده و رسید دریافت نمایند.

م الف:492937

نوبت اول

رفع تصرف از 26 مورد اراضی ملی و دولتی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

شکالت صبحانه

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان  مطرح کرد:

سهم 3 درصدی اصفهان از 
باغات کشور

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
گفت: سطح زیر کشت محصوالت باغی استان حدود 
79 هزار هکتار در ســال 1397 بوده که حدود 14 
درصد مجموع اراضی کشــاورزی استان و 3 درصد 
باغات کشــور را تشــکیل می دهد. تولیدات باغی 
در ســال 1397 حدود 680 هزار تن بوده و عمدتا 
شامل کاشت درختان ســیب، انار، بادام آبی، انگور 
آبی، پسته و گردو است. این محصوالت حدود 79 
درصد باغات را تشکیل می دهند و از بین آنها سیب، 
مهم ترین محصول است که جنبه صادراتی داشته و 
دارد. مهرداد مرادمند تصریح کرد: در بین محصوالت 
باغی استان »به« با سطحی برابر 2 هزار و 328 هکتار 
21 درصد سطح کشور و با تولید 24 هزار و 59 تن 
رتبه دوم کشور و سیب با ســطحی برابر 21 هزارو 
635.9 هکتار 10 درصد سطح کشور و با تولید 237 
هزار و842 تن رتبه سوم و گل محمدی با سطحی 
برابر 2 هزار و 815 هکتار 15 درصد سطح کشور و 
با تولید 3 هزار و 535 تن، رتبه دوم کشور را به خود 

اختصاص داده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان 
خبر داد:

رفع تصرف از 26 مورد اراضی 
ملی و دولتی

مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان گفت: 
در راســتای حفظ حقوق بیت المــال در اراضی 
دولتی و رفــع تصرفات فوری ایــن اراضی ملی، 
26 مورد اراضی ملی، رفع تصــرف و 35 مورد با 
اجرای احکام قضایی، ســرجمع به ارزش بیش 
از 330 میلیارد ریال طی دو ماه ونیم امسال رفع 
تصرف شده اســت. حمیدرضا امیرخانی در این 
باره گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی دولتی و رفع تصرفــات فوری این اراضی 
ملی در دو ماهه اول امســال، 26 مورد اراضی به 
مساحت حدود 40 هزار مترمربع و به ارزش 44 
میلیارد و 200 میلیون ریال به همت حوزه امالک 
و حقوقی و توسط یگان حفاظت از اراضی سازمان 
ملی زمین و مســکن ایــن اداره کل رفع تصرف 

فوری شده است. 

مدیرمرکز مدیریت بحران استان خبرداد:
 اجرای طرح مبارزه با سن غالت 

و ملخ در استان اصفهان
مدیرمرکز مدیریت بحران اســتان با بیان اینکه 
مبارزه با سن غالت از اواخر فروردین در دو هزار 
و 680 هکتار از زمین های کشاورزی آغاز شده، 
افزود: در حال حاضر طرح مبارزه با آفت علف های 
هرز نیز با مشارکت کشاورزان و گروه های حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشــاورزی در بیش از 72 

هزار هکتار از مزارع غالت استان ادامه دارد.
 منصورشیشه فروش افزود: با مشارکت اداره منابع 
طبیعی شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، 
نطنز و اصفهان مطالعات پایش و نظارت مستمر و 
کنترل به موقع کانون های ملخ های کوهاندار در 
دو هزار هکتار از تاغزارهای این مناطق شناسایی 

و این آفت مهار شده است.

کرم کاکائو فندقی کاله 
مقدار 100 گرم

 6,500
تومان

کرم کاکائو فندقی و شیری 
سوربن مقدار 300 گرم

 16,000
تومان

کرم کاکائو تلخ فرمند 
مقدار 350 گرم

 29,000
تومان

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان و فعاالن اقتصادی 
حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طالی اصفهان در جلسه 
هم اندیشی میز توســعه صادرات طال و جواهر این استان به تصویب 
رسید. مجید نایب زاده اظهار کرد: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در این جلســه بر معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان این نمایشگاه 

تاکید کرد و بــه عنوان یک مصوبه به واحدهــای زیرمجموعه ابالغ 
خواهد شد. وی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، همکاری 
و مســاعدت مطلوبی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه در 
حوزه طال و جواهر انجام داده و بر همین اساس هیچ گونه مالیاتی به 
مشارکت کنندگان در نمایشگاه طال و جواهر تعلق نخواهد گرفت. نایب 
زاده با اشاره به اینکه مصوبات بسیاری در این جلسه مطرح شد، ادامه 

داد: با توجه به حساسیت موضوع تولید و صادرات طال و جواهر و اینکه 
می تواند ارزآوری زیادی از محل ورود شمش و صادرات طالی ساخته 
شده برای کشور به دنبال داشته باشد، پیشنهاد شد که دستگاه ها و 
نهادهای ذی ربط از جمله ســازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه ها، 
همکاری و مساعدت الزم را با صادرکنندگان داشته باشند و مالیاتی 

برای صادرات در نظر گرفته نشود.

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:
معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان در نمایشگاه طالی اصفهان، تصویب شد

مرضیه محب رسول

در حالی که نقدینگی، یکی از بزرگ ترین چالش های 
پیش روی تولید و صنعت در کشورمان است؛ بر اساس 
آخرین آمار، میــزان ورود ســرمایه های خارجی در 
ســال 97 بیش از 68 درصد افت داشته است. جدول 
عملکرد سالیانه که از ســوی وزارت صنعت و معدن 
و تجارت منتشر شده، نشــان می دهد که حجم کل 
سرمایه گذاری های خارجی در سال گذشته 11026 
میلیون دالر بوده که به نسبت سال 1396 چیزی در 
حدود 23000 میلیون دالر کاهش را نشان می دهد. 
این آمار مربوط به طرح هایی می شــود که در هیئت 
سرمایه گذاری خارجی تصویب و اعتبارات آنها جذب 

شده است.
عالقه مندی خارجی هــا به صنعت غذا در 

ایران
در کنار ســرمایه گذاری در صنعت آهــن و فوالد و 
معدن، یکی از بیشترین زمینه های جذب سرمایه های 
خارجی بر اســاس آمار اخیر، مربوط بــه تولید لوازم 
آرایشی و بهداشتی می شــود که با توجه به باال بودن 
میزان مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور ما، به 
نظر توجیه پذیر می آید. بر این اساس در سال گذشته 
72185 میلیون دالر در زمینه تولید لوازم بهداشتی 
آرایشی و شــوینده ها، جذب اعتبارات خارجی شده 
است؛ همچنین تولید نوشیدنی ها، غذا و مکمل های 
غذایی هم در میان اعتبارات سرمایه ای زیاد به چشم 
می آید؛ میزان ســرمایه گذاری در ایــن حیطه برابر 

با 46362 میلیــون دالر 
می شود.

باز هــم اصفهان از 
ســرمایه گذاری عقب 

ماند
آنچــه در البــه الی ایــن 
آماردیده می شود، دست 

خالی اســتان اصفهان از جذب اعتبارات و راه اندازی 
طرح ها با مشارکت سرمایه گذاران خارجی است. در 
حالی که استان هایی مانند کرمان و قم در همسایگی 
اصفهان اعتبارات خوبی را جــذب کرده اند، اصفهان 

تنها بــا تصویب یک طرح، 
کمتریــن میــزان جذب 
اعتبارات خارجی را داشته 
اســت. این وضعیــت به 
نسبت وســعت، بیکاری و 
رکود صنعت در اســتان، 
بسیار نگران کننده است. 
استان کرمان در سال 97 توانســت باالترین میزان 
جذب ســرمایه خارجی را به خــود اختصاص دهد. 
داده های اعالم شده از ســوی وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت همچنین بیانگر آن اســت که سال گذشته 

اســتان تهران با 18 طــرح مصوب از ســوی هیئت 
ســرمایه گذاری خارجی، استان خراســان رضوی با 
12 طرح مصوب، اســتان قزوین بــا 7 طرح مصوب، 
استان های آذربایجان شرقی و البرز هرکدام با 5 طرح 
مصوب و استان های کرمان و آذربایجان غربی هر کدام 
با چهار طرح مصوب، بیشترین طرح های مصوب را به 
خود اختصاص داده و توانســته اند عنوان استان های 

پیشتاز در جذب سرمایه را به خود اختصاص دهند.
تصویب طرح های آب بر در خشــک ترین 

استان های کشور
در حالی که سال گذشته به دلیل کمبود آب و انتقال 
آب زاینده رود به استان یزد، بارها تنش و تخریب لوله 
آب توسط کشاورزان و افراد معترض به این کار صورت 
گرفت و همواره یزد به عنوان یــک منطقه کم آب با 
چالش تامین منابع آبی روبه رو بوده اســت؛ اما هم در 
استان اصفهان و هم در یزد دو طرح آب بر تولید فوالد و 
کنستانتره آهن، مصوبه گرفته است که مشخص نیست 
چطور آب این طرح ها تامین خواهد شــد؟ بر اساس 
جدول منتشر شده تولید شــمش بلیت فوالد ساده 
کربنی و کم آلیاژی و تولید تیغه های سنگبری، دو طرح 
تامین اعتبار خارجی است که قرار است در یزد اجرایی 
شود. این در حالی است که در برخی از استان های دیگر 
که اصوال مشکلی در تامین آب برای آنها وجود ندارد، 
هیچ طرح فوالدی به چشم نمی خورد؛ به عنوان مثال 
استان هرمزگان که دارای قابلیت زیادی در تولید فوالد 
اســت، هیچ تامین اعتباری برای طرح های فوالدی 

نداشته است.

قهر سرمایه ها با اصفهان
 بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، اصفهان در سال گذشته تنها موفق به جذب یک طرح سرمایه گذاری خارجی شده است؛

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکــه در خصوص تامین ورق های 
فوالدی خودروسازان گفت: نزدیک به 75 الی 80 درصد از ورق های 
فوالدی تولید شده توسط فوالد مبارکه، توسط خودروسازان خریداری 
می شود. محمود اکبری در خصوص میزان واردات و اثرات تحریم بر 
تولید ورق های فوالد گفت: ما با تمام ظرفیت، در حال تولید هستیم 
و تالش بر این است که ظرفیت موجود حفظ شود که تاکنون نیز این 

اتفاق افتاده است.
 در سال های گذشته نزدیک به 4 میلیون تن ورق به کشور وارد می شد 
که این میزان در سال گذشته به 900 هزار تن رسید. انتظار می رود 
در سال جاری مقدار ذکر شده کمتر از 500 هزار تن باشد و این رقم 
نیز مربوط به ورق های ســیلیکونی، مغناطیســی و ... است. تحریم 
صنایع فلزی در مبحث تولید ورق های فوالدی که در صنعت خودرو 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد، تاثیر نگذاشته و از این بابت، مشکل 
و محدودیت خاصی نداریم. اکبری در خصوص اســتحکام ورق های 
تولید شده توسط فوالد مبارکه به نکاتی اشاره کرد: از لحاظ مقاومت 

نمی توان گفت ورق فوالد تا چه حدی مقاوم است؛ چرا که میزان آن 
به نوع ورق و محل استفاده از آن در خودرو بستگی دارد. به طور کلی 

با توجه به استانداردهایی که صنعت خودروسازی از ما انتظار دارد، در 
فوالد مبارکه اقدام به تولید می کنیم. استانداردهای صنعت خودرو 
نیز عموما اســتانداردهای باالیی هســتند که در زمان تولید ورق ها 

تمامی این موارد رعایت می شود. در حال حاضر فوالد مبارکه با تمامی 
خودروسازان در حال همکاری است؛ البته بخش عمده فروش مربوط 

به ایران خودرو و سایپاست. 
اما محدودیتی برای خرید از سایر شــرکت های تولیدکننده خودرو 
نداریم. وی در پایان اشاره ای به مشــکالت این صنعت کرد و گفت: 
معضلی در فرآیند تولید و ســاخت در فوالد مبارکــه نداریم؛ بلکه 
مشکالت اساسی به شــاخاصه های تاثیرگذار در تولید بازمی گردد. 
این موارد نیز تنها شــامل تولید خودرو نمی شود؛ بلکه به هزینه های 
تمام شده مربوط می شود و از جمله آنها می توان به مواد اولیه و بخش 
کوچکی از مواد -که باید از خارج کشــور تامین شــود- اشاره کرد. 
بخش عمده دیگر نیز به تورم و هزینه های بانکی بابت سرمایه های در 

اختیاری که صنایع باید داشته باشند، ارتباط پیدا می کند. 
نرخ تورم بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و رقابت را با سایر 
کشورها سخت می کند؛ چرا که ما با کسانی به رقابت می پردازیم که 

تمام شاخصه های مرتبط با تولیدشان پایدار است.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه:

خودروسازان، خریدار ۸۰ درصد از ورق های تولیدی فوالد مبارکه هستند

 یکی از بیشترین زمینه های جذب 
سرمایه های خارجی بر اساس 
آمار اخیر، مربوط به تولید لوازم 

آرایشی و بهداشتی می شود

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:
خودرو ارزان نشده، حباب قیمت خالی شده است

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: هم اکنون قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان نشده؛ اما 
حباب قیمت خودرو، اندکی در حال خالی شدن است. حمیدرضا قندی اظهار کرد: قیمت ها در بازار خودرو در حال 
ریزش است؛ البته این تنها مربوط به خودرو نیست و طی 15 روز گذشته بیشتر اصناف به دلیل رکود حاکم بر بازار، 
شاهد افت قیمت هابوده اند. وی افزود: درحالی که قیمت خودرو سراتو در اسفند 250 میلیون تومان بود، در سال 
جاری به 400 میلیون تومان افزایش یافت؛ اما اکنون، قیمت این خودرو به 310 میلیون تومان کاهش یافته است. 
قندی گفت: با ورود خودروهایی که در برخی خانه ها از سوی مصرف کنندگان ارزان شده بود، همچنین تحویل فوری 

خودروها از سوی خودروسازان، حباب قیمت خودرو در حال خالی شدن است.

اپلیکیشــن کیف پول محک به 
عنوان یک حسابدار شخصی در 
قالب نسخه اندروید، iOS و تبلت 
برای موبایل های شما عرضه شده و 
سعی دارد تا با ارائه امکاناتی کامل، 
شما را از احتیاج به نوشتن مخارج 
روی کاغذ یا سپردن آنها به افراد 
دیگر، بی نیاز کند. با محک شما نیز 
می توانید یک حسابدار اختصاصی 
داشــته و به مدیریت گردش های 

مالی خود بپردازید.

 اپلیکیشن
 حسابداری محک

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

طرح جامع مالیاتی چیست؟
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از جملــه 
سازمان هایی است که در سال های اخیر تالش 
کرده از فناوری هــای الکترونیکی و رایانه ای 
در راستای افزایش ســرعت و کیفیت خدمت 
رســانی به ذی نفعان خود اســتفاده کند. این 
سازمان مجموعه تالش های خود در راستای 
الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیات ستانی را 
در قالب پروژه ای با نام »طرح جامع مالیاتی« 
دنبال می کند. تالش های سازمان امور مالیاتی 
در این حوزه مبتنی بــر الزامات قانونی مندرج 
در قوانین و اسناد باالدستی مثل قانون برنامه 
سوم توسعه و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه 
اســت. هدف قانونگــذاران از تصویب چنین 
قوانینی را باید در کنــار دغدغه های آنها برای 
رهاسازی اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد 
تک محصولــی و افزایش اتکا بــه درآمدهای 
داخلی بررســی کرد. اســتفاده از درآمدهای 
داخلی و به ویژه درآمدهای مالیاتی برای نیل 
به این هدف نیز بیش از هر چیز مستلزم رصد 
شفافانه فعالیت های اقتصادی است. بدون یک 
اقتصاد شفاف، امکان تمیز دادن سره از ناسره 
برای سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود نخواهد 
داشت و امکان پشــتیبانی موثر از فعالیت های 
مولد و مفیــد به حال جامعه نیز از آنها ســلب 
خواهد شد.از این رو به جرأت می توان ادعا کرد 
راه دستیابی به یک اقتصاد درون زا و غیرنفتی از 
طرح های شفافیت زا می گذرد. به همین دالیل 
است که قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی 
می کوشــند نظام مالیاتی به نظامــی نوین و 
کارآمد تبدیل شود که در آن، محاسبه مالیات ها 
بر اساس اطالعات متقنی صورت می گیرد که 
از منابع مختلف درباره فعالیت های اقتصادی 
مودیان جمع آوری می شود. شفافیت اقتصادی 
بدین طریق، هم تضمین کننده اجرای عدالت 
مالیاتی است و هم زمینه را برای مبارزه موثر با 

فرار مالیاتی فراهم می کند.

رییس سازمان دامپزشکی:
مرغ »ممتاز« به زودی در کشور عرضه می شود

رییس سازمان دامپزشکی خبردادکه با توسعه خط 2 کشتارگاه های طیور، مرغ »ممتاز« در آینده نزدیک 
در سراسر کشــور عرضه می شــود. رفیعی پور، افزایش ماندگاری را از ویژگی های مرغ »ممتاز« عنوان 
کرد و افزود: در حال حاضر، 3 روز برای مرغ گرم و 12 ماه برای مرغ منجمد اجازه مصرف داده می شود، 
ولی در مرغ خط 2، مرغ گرم برای پنج روز و مــرغ منجمد برای 15 ماه ماندگاری و اجازه مصرف خواهد 
داشت. وی با اشاره به اینکه از 280 کشتارگاه طیور کشور، 60 کشتارگاه به خط 2 مجهز هستند، گفت: 
تکنولوژی خط 2 در کشور وجود دارد و بخشی از محصوالت طیور که به کشورهای دیگر صادر می شود، 

از خط 2 است.
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مفاد آراء
3/162 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود. در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   8818   مورخ  1397/12/21  خانم الهام هاشمیان ادریانی  فرزند  جاسم  
به شماره کالسه  1392   وبه شماره شناســنامه 1673  و به شماره ملی    1141287171  
نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.40 مترمربع پالک شماره  646   فرعی 
از   107    اصلی واقع  در   بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر 

شامل )سند  11192  مورخ 92/12/21   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

2- رای  شماره   0792   مورخ  1398/01/29   اقای محمد قلی صالحی برد شاهی  فرزند  
رضا قلی  به شماره کالسه  0079   وبه شماره شناسنامه 1  و به شماره ملی    4622859300 
صادره شهرکرد  نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 204مترمربع پالک شماره  
1279  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  

شهر شامل سند  228118   مورخ 94/03/05 دفتر 73(   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

3- رای  شماره   0931  مورخ  1398/02/02   خانم محبوبه حسین زاده  فرزند  رستم  به 
شماره کالسه  0671   وبه شماره شناسنامه 874  و به شماره ملی    1141177382  نسبت 
به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه  دو طبقه به مساحت 138.60 مترمربع پالک 
شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند  127039   مورخ 87/11/17 دفتر 63 و ارائه قو لنامه از سند 

132072 مورخ 90/02/26 دفتر   63   عصمت رضایی   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

4- رای  شماره   0929  مورخ  1398/02/02   اقای رضا مهدیان خوزانی  فرزند  علی  به 
شماره کالسه  0670   وبه شماره شناسنامه 2173  و به شماره ملی    1141121298  نسبت 
به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مساحت 138.60 مترمربع پالک 
شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در   بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند   127/039   مورخ 87/11/17 دفتر 63 و ارائه قو لنامه از سند 

132076 مورخ 90/02/26 دفتر   63   عصمت رضایی   ومالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

5- رای  شــماره   0927  مورخ  1398/02/02   اقای مجید حسین زاده  فرزند  رستم  به 
شماره کالســه  0667   وبه شماره شناسنامه 3055  و به شــماره ملی    1142258742  
نسبت به دودانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مساحت 138.60 مترمربع 
پالک شماره  358    فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند  35971  مورخ 88/12/24 دفترخانه  172 ومالحظه 

و محرز گردیده است.
6- رای  شماره   8795   مورخ  1397/12/21   اقای روح اهلل بدیعی خوزانی  فرزند  حسین 
علی  به شماره کالسه  0917   وبه شماره شناسنامه 449  و به شماره ملی   1141146568   
نسبت به سه دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.72 مترمربع پالک 
شماره  1075 و 1076     فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند   4918   مورخ 82/12/28 دفتر 73 و ثبت درصفحه 

506 دفتر 417  ومالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره   8798   مورخ  1397/12/21   خانم فاطمه السادات میر شفعیان خوزانی   
فرزند  سید صادق به شماره کالســه  0918  وبه شماره شناسنامه 2922  و به شماره ملی   
1141231913   نسبت به سه دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 186.72 
مترمربع پالک شماره  1075 و 1076   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   4918    مورخ 82/12/28 دفتر 73 و 

ثبت درصفحه 506 دفتر 417  ومالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   8372   مورخ  1397/12/14   اقای محمد حاج حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند  حسن به شــماره کالسه  2085    وبه شــماره شناســنامه 340  و به شماره ملی   
1140989235   نسبت به سه دانگ مشــاع ازشش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
270.40 مترمربع پالک شــماره  107.1 تبدیل به 109   فرعی از   116   اصلی واقع  در   
ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   122865    
مورخ 79/07/04  دفتر 73 و  ارائه قولنامه از ژاله خانی سند 11045 مورخ  58/03/14 دفتر 

59 ومالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره   8369   مورخ  1397/12/14   خانم طاهره امیرخانی  ورنوســفادرانی  
فرزند  اسماعیل  به شماره کالســه  1647  وبه شماره شناسنامه 14504  و به شماره ملی   
1140143794   نسبت به سه دانگ مشــاع ازشش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
270.40 مترمربع پالک شــماره  107.1 تبدیل به 109   فرعی از   116    اصلی واقع  در   
ورنوســفادران    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   122865    
مورخ 79/07/04  دفتر 73 و  ارائه قولنامه از ژاله خانی طی سند 11045 مورخ  58/03/14 

دفتر 59 ومالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره   5786   مــورخ  1397/10/27   اقــای مهدی هاشــم زاده خوزانی  
فرزند  قدمعلی  به شــماره کالسه  1178  وبه شماره شناســنامه 5274   و به شماره ملی   
1142280772   نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 159.80  مترمربع پالک 
شــماره  460    فرعی از   84    اصلی واقع  در   فتح اباد خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   213403    مورخ 91/08/18  دفترخانه  73 ومالحظه 

و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   0624   مورخ  1398/01/26  خانم صدیقه قاســم پور فروشــانی  
فرزند  علی  به شــماره کالســه  2143    وبه شــماره شناســنامه 21  و به شماره ملی   
1141513781   نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 189.93 مترمربع پالک 
شماره 413و411.1و412    فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت مجتبی جوالیی و فاطمه 
زرگریان طی ســند 59097 مورخ 65/12/16 دفتر63 و سند 106700 مورخ 80/12/13 

دفتر63 وثبت درصفحه 40 دفتر123 ومالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   7662   مورخ  1397/12/09   اقای محسن انتظاری خوزانی  فرزند  سیف 
اهلل به شماره کالسه  1653   وبه شماره شناسنامه 377  و به شماره ملی   1141126087   
نسبت به سه دانگ مشاع ازشــش  دانگ یکباب  خانه 4 طبقه درحال ساخت به مساحت 
211.77 مترمربع پالک شماره 1054   فرعی از   87    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   6807    ومالحظه و محرز گردیده است.

13- رای  شــماره   7661   مورخ  1397/12/09 خانم اعظم السادات میرشفیعی خوزانی  
فرزند  سید احمد به شماره کالسه  1655    وبه شــماره شناسنامه 3166  و به شماره ملی   
1141268787  نسبت به سه دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه درحال ساخت 4طبقه 
به مساحت 211.77 مترمربع پالک شماره 1054   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند   6806    ومالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شماره   8867   مورخ  1397/12/23  خانم زهره زمانی فروشانی  فرزند  عباسعلی 
به شماره کالسه  2011   وبه شماره شناســنامه 1649  و به شماره ملی   1141185131   

نسبت به دو دانگ مشاع ازشش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 398.72 مترمربع پالک 
شماره 166     فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابافضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل ســند   15675 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73    ومالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شــماره   8870   مورخ  1397/12/23   اقای محسن نوروزی  فرزند  عزیزاهلل  
به شماره کالسه  2012    وبه شماره شناســنامه 295  و به شماره ملی   1141696185   
نسبت به 4 دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 398.72 مترمربع پالک 
شماره 166     فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابافضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند   15675 مورخ 83/12/27 دفتر 73     ومالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شــماره   7084   مــورخ  1397/11/24   اقــای علی فتحیان دســتگردی  
فرزند  محمدعلی به شماره کالســه  1744  وبه شماره شناســنامه 36  و به شماره ملی   
1142227774  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه به مساحت 250.70 مترمربع پالک 
شماره 2409    فرعی از   141   اصلی واقع  در   توران اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند الکترونیکی   9608 صفحه 18  دفتر 563 ومالحظه و محرز 

گردیده است.
17- رای  شماره   7837   مورخ  1397/05/18   اقای عزت اهلل مختاری   فرزند  قربان علی 
به شماره کالسه  0433   وبه شماره شناسنامه 22932  و به شماره ملی   1140228919   
نسبت به 3 دانگ و7/3 دانگ  مشاع ازشــش  دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت  به 
مســاحت 193.60مترمربع پالک شــماره 1339   فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   7692 مورخ 92/02/30 و 
7693 مورخ 92/02/30 وسند 221925 مورخ 1392/12/18 دفترخانه 73  ومالحظه و 

محرز گردیده است.
18-رای  شــماره   7838   مورخ  1397/05/18  خانم سمانه کبیری خوزانی   فرزند  فتح 
اهلل  به شماره کالسه  0435  وبه شماره شناسنامه 5718  و به شماره ملی   1142285219   
نسبت به 2 دانگ و7/4دانگ  مشاع ازشــش   دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت  به 
مساحت 197.50مترمربع پالک شــماره فرعی از   اصلی واقع  در   اصفهان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند   221925 مورخ 92/12/18 دفترخانه 

73  ومالحظه و محرز گردیده است.
19-رای  شــماره   6653   مــورخ  1397/11/14   خانــم عفــت ابراهیمــی خوزانی   
فرزند  حسینعلی به شماره کالســه  1728   وبه شماره شناســنامه 46908  و به شماره 
ملی   1280357274   نســبت به شــش  دانگ یکباب  خانه دارای اعیانی  به مساحت 
136.5مترمربع پالک شــماره 41     فرعی از   110   اصلی واقــع  در   کک وموش اندان     
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت درصفحه 340 دفتر 304 

ومالحظه و محرز گردیده است.
20-رای  شماره   0978   مورخ  1398/02/02   اقای ســیداحمددادور    فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  0023   وبه شماره شناســنامه 1  و به شماره ملی   5559769622  صادره 
فارسان  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه ومغازه  به مساحت 129.20مترمربع پالک 
شماره 647 و646    فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازسید علی میرلوحی  سند   17562 مورخ 51/08/09 

دفتر 63    ومالحظه و محرز گردیده است.
21-رای  شماره   7003   مورخ  1397/11/23   اقای علی مختاری   فرزند  احمدرضا  به 
شماره کالسه  1597   وبه شماره شناســنامه 12044  و به شماره ملی   1140119001 
صادره خمینی شهر  نسبت به   شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 134.12مترمربع پالک 
شماره 368   فرعی از   120   اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  

ملک خمینی  شهر شامل سند   6000713ومالحظه و محرز گردیده است.
22-رای  شــماره   0918   مورخ  1398/01/31   اقای علی صالحی   فرزند  بند علی به 
شماره کالسه  2083   وبه شماره شناسنامه 3  و به شماره ملی   5759848641   نسبت به 
شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 176.64مترمربع پالک شماره 1737 فرعی از   99    
اصلی واقع  در  جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند   

12883 ومالحظه و محرز گردیده است.
23-رای  شماره   6223   مورخ  1397/11/04   خانم زهرا محمدی   فرزند  عبدالکریم  به 
شماره کالسه  1701   وبه شماره شناسنامه 39  و به شماره ملی   1142109429   نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 126.58مترمربع پالک شماره 598    فرعی از   
87    اصلی واقع  در   ورنوسفادان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ثبت درصفحات 111 و 164 و92 دفاتر 554 و439 و263  ومالحظه و محرز گردیده است.
24-رای  شماره   0882   مورخ  1398/01/31   اقای فریدون زمانی   فرزند  جعفر به شماره 
کالسه  1952   وبه شماره شناسنامه 16741  و به شماره ملی   1140166263   نسبت به 
یک دانگ  مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 188.41مترمربع پالک شماره 
9    فرعی از   156  اصلی واقع  در  خیرابــاد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل ارائه قولنامه ازمالک رسمی جعفر زمانی  ســند   188931 مورخ 87/11/01 

ومالحظه و محرز گردیده است.
25-رای  شــماره   6025   مورخ  1397/11/02   خانم شــهناز گچ کار ورنوســفادرانی   
فرزند  حسینعلی  به شماره کالســه  1718   وبه شماره شناســنامه 43  و به شماره ملی   
1140965506  نسبت به شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 130.67مترمربع پالک 
شــماره 2314   فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوســفادان   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 120995 مورخ 85/09/16 دفترخانه 63  ومالحظه 

و محرز گردیده است.
26-رای  شــماره   8772   مورخ  1397/12/21   اقای داریوش اله یاری فرزند  برات  به 
شماره کالسه  1097  وبه شماره شناسنامه 38  و به شماره ملی   1142210375   نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 142.16مترمربع پالک شماره 1064/1 و1065     
فرعی از   99   اصلی واقــع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از علی نقی صالحی ســند 21863 مورخ 54/09/29 ومالحظه و 

محرز گردیده است.
27-رای  شــماره   8814   مــورخ  1397/12/21   اقــای علیرضــا صفــری   فرزند  
غالمرضا  به شــماره کالسه  1695    وبه شــماره شناســنامه 17283  و به شماره ملی   
1140171909 صادره مرکزی   نســبت به شــش   دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
117.67مترمربع پالک شماره 1468/1   فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه ازمالک رسمی غالمرضا 
 صفری واشــرف شــکرانی ســند 20633 مورخ 60/06/25 دفتر 59 ومالحظه و محرز

 گردیده است.
28-رای  شماره   1117   مورخ  1398/02/05   خانم منیژه زمانی   فرزند  جعفر  به شماره 
کالسه  1881  وبه شماره شناسنامه 429  و به شــماره ملی   1141091283   نسبت به 
3دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 200مترمربع پالک شماره 511 
و526و 527و 510    فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدراباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازشهرداری خمینی شهر ثبت درصفحه 22 و 235 و 

61 و 121 دفتر 152 و 157 و156    ومالحظه و محرز گردیده است.
29-رای  شماره   1119   مورخ  1398/02/05   اقای علی محمد خانی   فرزند  اسداهلل   به 
شماره کالسه  1880   وبه شماره شناسنامه 361  و به شماره ملی   1141047071   نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 511 
و526و 527و 510    فرعی از   158  اصلی واقع  در   صدراباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازشهرداری خمینی شهر ثبت درصفحه 22 و 235 و 

61 و 121 دفتر 152 و 157 و156  ومالحظه و محرز گردیده است.
30-رای  شــماره   8787   مورخ  1397/12/21   اقای امیرحسین ابراهیمی   فرزند  ولی 
اله   به شماره کالسه  1674   وبه شــماره شناســنامه 1130054799  و به شماره ملی   
1130054799 صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش    دانگ یکباب  خانه دوطبقه   به 

مساحت 185.53 مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156   اصلی واقع  در   خیراباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 223208 مورخ 93/03/22 دفترخانه 

73  ومالحظه و محرز گردیده است.
31-رای  شماره   0831   مورخ  1398/01/29   اقای محمدعلی ماندگاری    فرزند  قدیر   به 
شماره کالسه  1461   وبه شماره شناسنامه 9792  و به شماره ملی   1142322688 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 177.55 مترمربع پالک شماره 108   فرعی از   114    
اصلی واقع  در  شمس اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 

درصفحه 343 دفتر 601 ومالحظه و محرز گردیده است.
32-رای  شماره   1275   مورخ  1398/02/08   خانم مهناز احمدی خوزانی   فرزند محمد 
به شماره کالسه  2206   وبه شماره شناسنامه 592  و به شماره ملی   1141147998 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36 مترمربع پالک شماره 3102  فرعی از   170    
اصلی واقع  در   اراضی دشت الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

سند 4312  ومالحظه و محرز گردیده است.
33-رای  شماره   1278   مورخ  1398/02/08   خانم مهری احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2204    وبه شماره شناسنامه 11940  و به شماره ملی   1140372440 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 108 مترمربع پالک شماره 
3102    فرعی از   170    اصلی واقع  در   اراضی دشت  الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  

ملک خمینی  شهر شامل سند 4312 و4311 ومالحظه و محرز گردیده است.
34-رای  شماره   1280   مورخ  1398/02/08   خانم مهناز احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2208   وبه شماره شناسنامه 592  و به شماره ملی   1141147998 نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 108 مترمربع پالک شماره 3102      
فرعی از   170    اصلی واقع  در   اراضی دولتی   الدر  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 

خمینی  شهر شامل سند 4311 و4312( ومالحظه و محرز گردیده است.
35-رای  شماره   1273    مورخ  1398/02/08   خانم مهری احمدی خوزانی   فرزند  محمد    
به شماره کالسه  2202   وبه شماره شناسنامه 11940  و به شماره ملی   1140372440 
نسبت به شش  دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36 مترمربع پالک شماره 3102   فرعی از   
170  اصلی واقع  در  اراضی دشت  الدر   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 

شامل سند 4311 ومالحظه و محرز گردیده است.
36-رای  شــماره   8785   مورخ  1397/12/21   خانم رقیه طاهری   فرزند  براتعلی    به 
شماره کالسه  1895  وبه شماره شناســنامه 89  و به شماره ملی   1141510049 نسبت 
به شــش    دانگ یکباب  کارگاه  به مســاحت 387.75 مترمربع پالک شماره 11  فرعی 
از   85    اصلی واقــع  در  خوزان   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
 شــامل ســند 15757 مورخ 50/02/13 دفتر 63 کرمعلی طاهــری  ومالحظه و محرز 

گردیده است.
37-رای  شــماره   6558   مورخ  1397/11/11   خانم مریم نقدعلی فروشــانی   فرزند  
حسین     به شماره کالســه  1739   وبه شماره شناســنامه 1130091287  و به شماره 
ملی   1130091287 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 361.47 مترمربع 
پالک شــماره 25   فرعی از   106  اصلی واقع  در  صحرا پیوندهــا   بخش  14  اصفهان 
 حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت درصفحه  518 دفتر 543  ومالحظه و محرز

 گردیده است.
38-رای  شــماره   0814   مورخ  1398/01/29   خانم زهره قصری   فرزند  مرتضی   به 
شماره کالسه  0003   وبه شماره شناسنامه 363  و به شماره ملی   1141664364 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 80.60 مترمربع پالک شماره 726    فرعی از   105    
اصلی واقع  در   اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 14317 

ومالحظه و محرز گردید.
39-رای  شماره   1174   مورخ  1398/02/05   خانم لیالمفیدی خوزانی   فرزند  محمدعلی     
به شماره کالسه  0159  وبه شماره شناســنامه 2749  و به شماره ملی   1142255689 
نســبت به شــش  دانگ یکباب  خانه دوطبقه  به مســاحت 200مترمربع پالک شماره 
 156 اصلی واقع  در   خیراباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر سند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73 ومالحظه 

و محرز گردید.
40-رای  شماره   2204   مورخ  1397/08/13   اقای رضا برونی   فرزند  وربادی   به شماره 
کالسه  1157   وبه شماره شناسنامه 613  و به شماره ملی   5759535366 نسبت به شش    
دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166.60 مترمربع پالک شماره 3121   فرعی از   99    اصلی 
واقع  در   جوی اباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 3505 

ومالحظه و محرز گردید.
41-رای  شــماره   5009   مورخ  1397/10/15   اقای علیرضا لطفی فروشــانی   فرزند  
محمدباقر  به شماره کالســه  1335   وبه شــماره شناســنامه 2345  و به شماره ملی   
1287139485 نســبت به سه دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
201مترمربع پالک شــماره 775   فرعــی از   109  اصلی واقــع  در   ادریان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازمالک رسمی وارائه فرم عدم 
 دسترسی از حبیبه اشجع طی ســند 95200 مورخ 76/05/20 دفترخانه 63 ومالحظه و 

محرز گردید.
42-رای  شــماره   5008   مــورخ  1397/10/15   اقــای حمیدرضا لطفی فروشــانی   
فرزند  محمدباقر به شــماره کالســه  1334   وبه شماره شناســنامه 3109  و به شماره 
ملی   1287312111 نسبت به سه دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
201مترمربع پالک شماره 775   فرعی از   109  اصلی واقع  در   ادریان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازمالک رسمی وارائه فرم عدم دسترسی 

سند 95200 مورخ 76/05/20 دفترخانه 63 ومالحظه و محرز گردید.
43-رای  شــماره   2834   مورخ  1397/08/28   خانم زینب صفری   فرزند  علیرضا     به 
شماره کالسه  0899   وبه شماره شناسنامه 1272  و به شماره ملی   1129175855 نسبت 
به شــش  دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 194.99 مترمربع پالک شماره 593/592/1      
فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 

شامل سند 111334 مورخ 96/10/17 دفترخانه 46 ومالحظه و محرز گردید.
44-رای  شــماره   1411   مورخ  1398/02/10   اقای حسن ایسپره   فرزند  نجفقلی   به 
شماره کالسه  0151  وبه شماره شناسنامه 931  و به شماره ملی   5759469312 نسبت 
به شش    دانگ یکباب  خانه به مســاحت 105.08مترمربع پالک شماره 880   فرعی از   
 99    اصلی واقع  در   جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

مع الواسطه ازمالکیت فضل اهلل شیخ االسالم  ومالحظه و محرز گردید.
45-رای  شماره   1405   مورخ  1398/02/10   اقای قربان کمال پور   فرزند  نجفقلی  به 
شماره کالسه  0149  وبه شماره شناسنامه 601  و به شماره ملی   5759465996 نسبت 
به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 43.90مترمربع پالک شماره 880    فرعی از   99    
اصلی واقع  در  جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ارائه 

قولنامه از مالکیت فضل اهلل شیخ االسالم  ومالحظه و محرز گردید.
46-رای  شــماره   7743   مــورخ  1397/12/12   اقای عزت اعالیی ورنوســفادرانی   
فرزند  غالمرضا  به شماره کالســه  1726  وبه شماره شناســنامه 12856  و به شماره 
ملی   1140127276 نســبت به ســه دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 135.78مترمربع پالک شــماره 1882 و1873/1 فرعی از   87    اصلی واقع  در   
ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 47596 مورخ 

68/07/06 دفتر 59 ومالحظه و محرز گردید.
47-رای  شماره   7744   مورخ  1397/12/12   اقای قربان اسدی ورنوسفادرانی   فرزند  
مشهدی حسن   به شماره کالســه  1727  وبه شماره شناســنامه 294  و به شماره ملی   
1140960857 نســبت به سه دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب خانه   به مساحت 
135.78مترمربع پــالک شــماره 1882 و1873/1  فرعــی از   87    اصلــی واقع  در   
ورنوســفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 47596 

ومالحظه و محرز گردید.

48-رای  شماره   6769   مورخ  1397/11/15   اقای جعفرزمانی ورنوسفادرانی   فرزند  رضا     
به شماره کالسه  0474   وبه شماره شناسنامه 415  و به شماره ملی   1140946307 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه   به مساحت 188.41مترمربع پالک شماره 9      
فرعی از   156  اصلی واقع  در خیراباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی جعفر زمانی سند 188931 مورخ 87/11/01 ومالحظه 

و محرز گردید.
49-رای  شــماره   1176  مورخ  1398/02/05   خانم لیال پریشانی    فرزند  مجتبی   به 
شماره کالسه  1209   وبه شــماره شناسنامه 3087  و به شــماره ملی   1141233568 
نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  دوطبقه  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 156  
اصلی واقع  در  خیراباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع 
 الواسطه از شهرداری خمینی شهر ســند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73   ومالحظه 

و محرز گردید.
50-رای  شماره   1035   مورخ  1398/02/03   خانم معصومه شکروی   فرزند  رحیم   به 
شماره کالسه  2093  وبه شماره شناسنامه 261  و به شماره ملی   1141425009 نسبت 
به شش  دانگ یکباب  ساختمان درحال ساخت به مساحت 287.07مترمربع پالک شماره 
62.7 و62.1   فرعی از   120  اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی محترم دباغی وعباسعلی دباغی 
سند 18196 مورخ 42/02/01   دفتر 35 وســند 43682 مورخ 36/07/25 دفترخانه 73 
ثبت درصفحه 74 دفتر88 وسند 27013 مورخ  43/05/24 دفتر 35 وسند 17003 مورخ  

43/05/21 دفتر35  ومالحظه و محرز گردید.
51-رای  شماره   1008  مورخ  1396/01/30   اقای  نریمان   کشوری  فرزند  مهدیقلی     
به شماره کالســه  0992  وبه شماره شناسنامه 469  و به شــماره ملی   1129167771 
نسبت شش    دانگ یکباب  خانه   به مساحت 114.30مترمربع پالک شماره 541   فرعی 
از   99    اصلی واقع  در جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی جعفر صدرانی ســند 21329 مورخ 54/05/02 دفترخانه 63 

ومالحظه و محرز گردید.
52-رای  شماره   8880   مورخ  1397/12/23   خانم زینب اقایی فروشانی   فرزند  اسداهلل      
به شماره کالسه  2027   وبه شماره شناســنامه 6591  و به شماره ملی   1142293947 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 192.14مترمربع پالک 
شماره 1825  فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 

خمینی  شهر شامل سند 239278 مورخ 97/11/24 دفتر73 ومالحظه و محرز گردید.
53-رای  شــماره   8878   مورخ  1397/12/23   اقای شکراهلل حاجیان فروشانی   فرزند  
محمدکاظم   به شماره کالســه  2070   وبه شماره شناســنامه 2264  و به شماره ملی   
1141331624 نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه   به مساحت 
192.14مترمربع پالک شماره 1825   فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 239278 مورخ 97/11/24 دفترخانه  

73 ومالحظه و محرز گردید.
54-رای  شماره   8676   مورخ  1397/12/19   اقای علی یزدانی سودجانی فرزند  مرتضی 
قلی   به شماره کالسه  1846    وبه شماره شناسنامه 768  و به شماره ملی   5759549855 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 142.12مترمربع پالک شماره 633     فرعی 
از   99    اصلی واقــع  در   جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل سند 49586 مورخ 77/12/01 دفتر  91   ارائه قولنامه ازمالک رسمی محمد بهرامی 

ومالحظه و محرز گردید.
55-رای  شماره   1074   مورخ  1398/02/04   خانم شهال شمس کیا فرزند  نادعلی   به 
شماره کالسه  0748   وبه شماره شناسنامه 2529  و به شماره ملی   1141262411 صادره 
خمینی شهر نسبت به  شش    دانگ یکباب  خانه به مساحت 128.07مترمربع پالک شماره 
1919    فرعی از   85    اصلی واقع  در   خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  

شهر شامل سند 6257 ومالحظه و محرز گردید.
56-رای  شــماره   0801   مورخ  1398/01/29   خانم ناهید کریمی فرزند  نصراهلل   به 
شماره کالسه  1837   وبه شماره شناسنامه 1260  و به شماره ملی   1285685377 نسبت 
به  شش    دانگ یکباب  خانه به مساحت 183مترمربع پالک شماره 200   فرعی از   122    
اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 

ثبت در صفحه 51  دفتر 536  ومالحظه و محرز گردید.
57-رای  شماره   1101   مورخ  1398/02/05   اقای اســماعیل رمضانی بلداجی فرزند  
عزیز اهلل  به شماره کالسه  2042    وبه شماره شناسنامه 1  و به شماره ملی   6299766115 
نسبت به  شش  دانگ یک درب باغ وساختمان  به مساحت 2317مترمربع پالک شماره 
147   فرعی از   133  اصلی واقع  در   قلعه امیریه  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 129660 مورخ 86/06/03 دفتر  34 وثبت در صفحات  349 و 

352 دفتر 185    ومالحظه و محرز گردید.
58-رای  شماره   1935   مورخ  1398/02/19   صندوق قرض الحسنه جوادیه خمینی شهر  
به شماره کالسه  2200      شماره کدملی   10260000302 نسبت به  شش    دانگ یکباب  
مغازه  به مساحت 47.77مترمربع پالک شــماره 549      فرعی از   107    اصلی واقع  در   
بابافضلگاه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه ازیکباب 
مغازه ثبت درصفحه  212 دفتر 77 وصفحه 93 دفتر 551 وصفحه 96 دفتر 551 فردوس 

عمو تقی وزهرا عموتقی و  عشرت عموتقی ومالحظه و محرز گردید.
59-رای  شماره   1950   مورخ  1398/02/19   اقای سید احمد موسوی  فرزند  سیدعباس        
به شماره کالسه  0297   وبه شماره شناســنامه 2966  و به شماره ملی   1140553275 
نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 174.51مترمربع پالک شماره 353 و 353.1      
فرعی از   111   اصلی واقع  در   نخود جــاری اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 561دفتر29 وسند 4544 مورخ 20/06/23 دفتر46 

ارائه قولنامه از علی مختاری  ومالحظه و محرز گردید.
60-رای  شماره   1774   مورخ  1398/02/16   اقای محمد برخوردار ورنوسفادرانی فرزند  
عبدالرسول   به شماره کالسه  1812   وبه شــماره شناسنامه 1130225968  و به شماره 
ملی   1130225968 نســبت به  4 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  خانه 4 طبقه به 
مساحت 252مترمربع پالک شماره 6126    فرعی از   158   اصلی واقع  در  صدر اباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر 

ثبت درصفحه 80 دفتر418 ومالحظه و محرز گردید.
61-رای  شــماره   1776   مــورخ  1398/02/16   خانم زهرا جعفــری  فرزند  فتحعلی         
به شماره کالســه  1811 وبه شــماره شناســنامه 1130375633  و به شــماره ملی   
1130375633 نسبت به  2 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب  خانه 4 طبقه به مساحت 
252مترمربع پالک شــماره 6126    فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت 

درصفحه 80 دفتر418 ومالحظه و محرز گردید.
62-رای  شماره   1391   مورخ  1398/02/10   اقای خدامراد صالحی  فرزند  منوچهر  به 
شماره کالسه  1289  وبه شماره شناسنامه 282  و به شماره ملی   5759567667 نسبت 
به  شــش  دانگ یکباب  خانه به مســاحت 144.75مترمربع پالک شماره 899      فرعی 
از   99    اصلی واقع  در  جــوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
 شــامل  مع الواســطه از محمد تقی بدیحی ثبت درصفحه 356 دفتــر213 ومالحظه و 

محرز گردید.
63-رای  شــماره   6248   مــورخ  1397/11/04   اقای اصغر طاهــری اندانی  فرزند  
عبدالرحیم   به شــماره کالســه  0709  وبه شماره شناســنامه 14621  و به شماره ملی   
1140519603 صادره خمینی شهر نسبت به  3 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 162.69 مترمربع پالک شماره 752   فرعی از   112  اصلی واقع  در   ماسه دانی 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   363و449 دفتر 

602 و353 ومالحظه و محرز گردید.
ادامه در صفحه 5
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64-رای  شماره   6246   مورخ  1397/11/04   خانم لیال طاهری اندانی  فرزند  لطفعلی        
به شماره کالسه  0710   وبه شماره شناســنامه 2889  و به شماره ملی   1141164671 
صادره خمینی شهر نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 162.69 
مترمربع پالک شماره 752   فرعی از   112   اصلی واقع  در   ماسه دانی بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   363وصفحه 449 دفتر 602 و353 

ومالحظه و محرز گردید.
65-رای  شــماره   7001   مورخ  1397/11/23   اقای محســن نوروزی خوزانی  فرزند  
ابوالقاسم   به شــماره کالســه  1876   وبه شــماره شناســنامه 554  و به شماره ملی   
1141681013 نســبت به  شــش  دانگ یکباب مغازه تعمیر موتور به مساحت 67.50 
مترمربع پالک شــماره 454      فرعی از   84    اصلی واقع  در   خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ســند 115816 مورخ78/08/27 دفترخانه 73 

ومالحظه و محرز گردید.
66-رای  شماره   8817   مورخ  1397/12/21   اقای محمدرضا امیرخانی ورنوسفادرانی  
فرزند  محمدعلی   به شماره کالسه  1920   وبه شــماره شناسنامه 1130279121  و به 
شــماره ملی   1130279121 نسبت به  شــش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 175.70 
مترمربع پالک شــماره فرعی از   اصلی واقع  در   اصفهان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل به موجب سند212551 مورخ 97/11/13 دفتر305   ومالحظه 

و محرز گردید.
67-رای  شماره   1414   مورخ  1398/02/10   خانم ناهید رجایی اندانی  فرزند  فتح اهلل         
به شماره کالســه  1720  وبه شماره شناسنامه 165  و به شــماره ملی   1141705001 
نسبت به  6     دانگ یکباب  خانه به مســاحت 170.30مترمربع پالک شماره 564 و545 
و550      فرعی از   105   اصلی واقع  در   اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل ثبت درصفحه   286 و289 دفتر 130 وارائه قولنامه ازرسول عمادی ونرگس 

رحمتی ثبت درصفحه  455 دفتر 227 وصفحه 458 دفتر 227ومالحظه و محرز گردید.
68-رای  شــماره   1153   مورخ  1398/02/05   اقای علی توکلی خوزانی  فرزند  احمد         
به شماره کالسه  1290   وبه شماره شناسنامه 654  و به شماره ملی   1141720221 نسبت 
به 4 دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به مساحت  184.36مترمربع 
پالک شماره 703و257   فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس اباد   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   260 دفتر 433 وسند 14158 مورخ 

96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و محرز گردید.
69-رای  شماره   1150   مورخ  1398/02/05   خانم حمیده مسیبی خوزانی  فرزند  اصغر   
به شماره کالسه  1289   وبه شماره شناسنامه 24586  و به شماره ملی   1140237470 
نســبت به دو دانگ مشــاع از 6     دانگ یکبــاب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
184.36مترمربع پالک شــماره 703و257     فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس اباد   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   257 دفتر 433 

وسند 14158 مورخ 96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و محرز گردید.
70-رای  شــماره   1189  مــورخ  1398/02/07   خانم مرضیه کمالــی اندانی   فرزند  
مصطفی   به شــماره کالســه  1294  وبه شــماره شناســنامه 2175  و به شماره ملی   
1141190400 نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به 
مساحت  306.77مترمربع پالک شماره 257 و258   فرعی از   114   اصلی واقع  در   کهندژ   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ارائه سند 8292  مورخ 85/03/27  
دفتر 139 ثبت درصفحه 22 دفتر 322 مع الواسطه از مالک رسمی محمد توکلی ومالحظه  

و محرز گردید.
71-رای  شــماره   1187  مورخ  1398/02/07   خانم زهرا مجیری    فرزند  رجبعلی   به 
شماره کالسه  1293  وبه شماره شناسنامه 489  و به شماره ملی   1141146967 نسبت 
به نیم دانگ مشــاع از 6    دانگ یکباب  خانه  ومغازه به مساحت  306.77مترمربع پالک 
شــماره 257 و258   فرعی از   114    اصلی واقع  در   کهنــدژ   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 14158  مورخ 96/06/03  دفتر 305  ارائه قولنامه 

ومالحظه  و محرز گردید.

72-رای  شماره   1192   مورخ  1398/02/07   اقای محمود توکلی خوزانی   فرزند  حسن         
به شماره کالسه  1291   وبه شماره شناسنامه 124  و به شماره ملی   1141387441 نسبت 
به 5 دانگ مشــاع از 6    دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به مساحت  306.77مترمربع 
پالک شماره 257 و258    فرعی از   114   اصلی واقع  در   کهندژ   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 14158  مورخ 96/06/03  دفتر 305 ثبت درصفحه 

22 دفتر 322 ومالحظه  و محرز گردید.
73-رای  شــماره   1166  مورخ  1398/02/05   خانم ربابه توکلی خوزانی   فرزند  احمد         
به شماره کالسه  1292   وبه شماره شناسنامه 36  و به شماره ملی   1141615061 نسبت 
به 6    دانگ یکباب  خانه  به مساحت  184.36مترمربع پالک شماره 703 و257   فرعی از   
114   اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ثبت در صفحه  389  دفتر 264  وسند  14158 مورخ  96/06/03 دفتر 305 ومالحظه  و 

محرز گردید.
74-رای  شماره   1160   مورخ  1398/02/05   خانم الهه اسداللهی خوزانی   فرزند  مهدی   
به شماره کالسه  1287  وبه شماره شناســنامه 3935  و به شماره ملی   1142267490 
نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شماره 257 فرعی از   114   اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 153998  مورخ 83/08/22  دفتر 73 

ومالحظه  و محرز گردید.
75-رای  شــماره   1158   مورخ  1398/02/05   خانم طاهره رضایــی خوزانی     فرزند  
عزیز اهلل   به شــماره کالســه  1288  وبه شــماره شناســنامه 500  و به شــماره ملی   
1141173646 نســبت به 0.5 دانگ مشــاع از 6   دانگ یکباب  خانه  ومغازه متصله به 
مساحت  268.85مترمربع پالک شــماره 257 فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس اباد   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 117235  مورخ 88/10/27  

دفتر 73 ومالحظه  و محرز گردید.
76-رای  شــماره   1162   مورخ  1398/02/05   خانم طیبه توکلی خوزانی   فرزند  احمد   
به شماره کالسه  1286  وبه شماره شناسنامه 14550  و به شماره ملی   1140518895 
نســبت به نیم دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شــماره 257 فرعی از   114    اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 87523  مورخ 70/05/24 دفتر 

73ومالحظه  و محرز گردید.
77-رای  شماره   1164   مورخ  1398/02/05   خانم صدیقه توکلی خوزانی   فرزند  حسن   
به شماره کالسه  1285    وبه شماره شناســنامه 9955  و به شماره ملی   1140352857 
نســبت به 4.5 دانگ مشــاع از 6     دانــگ یکباب  خانــه  ومغازه متصله به مســاحت  
268.85مترمربع پالک شماره 257 فرعی از   114  اصلی واقع  در   شمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل تقسیم  نامه  14158  مورخ 96/06/03 دفتر 

305 ومالحظه  و محرز گردید.
78-رای  شــماره   6731   مــورخ  1397/11/15   خانم افســانه رحیمــی  فرزند  اکبر         
به شماره کالســه  1180  وبه شــماره شناســنامه 1130231232  و به شــماره ملی  
1130231232 صادره خمینی شهرنســبت به 1 دانگ مشــاع از 6     دانگ یکباب  خانه  
دوطبقه به مساحت  186مترمربع پالک شماره 419 فرعی از   112    اصلی واقع  در   ماسه 
دانی   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   545  دفتر 

253وصفحه  527  دفتر  253  ومالحظه  و محرز گردید.
79-رای  شــماره   6730   مورخ  1397/11/15   اقای اسماعیل تدین  فرزند  حسین   به 
شماره کالسه  1921  وبه شماره شناسنامه 61  و به شماره ملی   1141499290 نسبت به 
2.5 دانگ مشاع از 6     دانگ یکباب  خانه  دوطبقه به مساحت  186مترمربع پالک شماره 
419 فرعی از   112    اصلی واقع  در   ماســه دانی   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت درصفحه   527  دفتر 253وصفحه  545  دفتر  253  ومالحظه  

و محرز گردید.
80-رای  شماره   6732   مورخ  1397/11/15   اقای  عزت عمومی خوزانی    فرزند  محمد         

به شماره کالســه  1184  وبه شماره شناسنامه 276  و به شــماره ملی   1141548178 
صادره خمینی شهر  نسبت به 2.5 دانگ مشاع از 6    دانگ یکباب  خانه  دوطبقه به مساحت  
186مترمربع پالک شــماره 419 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت درصفحه   527 و545   دفتر 253و53  

ومالحظه  و محرز گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/19

م الف: 433716  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

3/174  در خصوص پرونده کالسه 143/98 ش 2 خواهان آقای محمدرضا امیر شفیعی 
درخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت خواندگان 1- آقای رامین علی اکبرپور 2- بتول 
استکی هر دو به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
98/4/30 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید نشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در جنب دادگســتری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایند. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 490542 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )112 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/175  در خصوص پرونده کالســه 107/98 دعوی محمدرضا امیر شفیعی به  طرفیت 
 رامین علی اکبر پور و بتول اشــکی به نشــانی مجهول المکان با موضــوع مطالبه وجه
 وقت رسیدگی  در تاریخ 98/04/31  ساعت 9 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین 
شده است که  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
 به این شــعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه اول شــورای حل اختالف زواره مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد. م الف: 490535 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف بخش زواره )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/171 شماره: 36/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی 
، نام پدر: عبدالرضا ، نشانی: خمینی شــهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعید گودرزی ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای 
آن: کپی چک و کپی گواهینامه عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 488854  رئیس شعبه دهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)184 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت 

3/178 خانم توران ســتاری بیدگلی دارای شناسنامه شــماره 165 به شرح دادخواست 
 به کالسه 239/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
 داده که شادروان ایران خانم جندقیان بیدگلی بشناسنامه 11 در تاریخ 97/4/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فریبرز به 
شماره شناسنامه 33  2- فریدون به شــماره شناسنامه 585  3-میترا به شماره شناسنامه 

134  4- گلنار به شماره شناسنامه 426  5- توران به شماره شناسنامه 165  6- سهیال به 
شماره شناسنامه 208  7- فرح ناز به شماره شناسنامه 10533 همگی ستاری بیدگلی به 
عنوان فرزندان متوفی بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 490532عباسعلی دهقانی رئیس شعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف آران 

و بیدگل )160 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

3/163  اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 962711 ج/ 5 له آقای حســن فراهانی صفوی علیه 
 خانم زهــرا فراهانی مبنی بر مطالبه مبلــغ 1/202/248/783 ریــال بابت محکوم به و
 هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/4/15 ســاعت 11 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 415 متری از 66 
اصلی بخش 14 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده 
است ملکی  خانم زهرا فراهانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی پالک 
ثبتی 66/415 بخش 14 ثبت اصفهان در پرونده اجرایی کالســه 962711 می باشد، به 
استحضار می رســاند اینجانب در تاریخ 97/10/17 پرونده مذکور را مطالعه نمودم و به 
دلیل عدم وجود آدرس محل در پرونده، با اخذ معرفی نامه با مراجعه به اداره ثبت اسناد و 
امالک غرب اصفهان در تاریخ 97/10/20 و مطالعه پرونده ثبتی، آدرس ملک شناسایی 
گردید. بر همین اســاس در تاریخ 97/10/20 محل مذکور در معیت خواهان آقای حسن 
فراهانی مورد بازدید قرار گرفت که به دلیل عــدم حضور خوانده در محل امکان بازدید از 
داخل ملک میسر نگردید لیکن با توجه به مشاهدات صورت گرفته از خارج ملک و انجام 
معاینه الزم و بررســی های مورد نیاز، گزارش آن به شــرح زیر می باشد: الف- موقعیت 
ملک: ملک یاد شــده به صورت یک باب خانه در آدرس اصفهــان، خیابان امام خمینی، 
خیابان عاشق آباد، خیابان گلزار شهداء ، کوچه گلستان، نبش بن بست دوستان کدپستی 
)بر اساس اوراق موجود در پرونده ثبتی( 8195674534 مطابق کروکی زیر واقع گردیده 
است: ب- مشخصات ثبتی ملک: این ملک با شــماره ملک 66/415 )چهارصد و پانزده 
فرعی از شصت و شش اصلی( بخش چهارده ثبت اصفهان دارای سند مالکیت شش دانگ 
عرصه و اعیان با شــماره چاپی ســند مالکیت 0651246 به مالکیت خانم زهرا فراهانی 
سامنی می باشــد. بر اســاس مندرجات برگه اعالم وضعیت ملک ارائه شده توسط اداره 
ثبت اسناد و امالک، شماره ثبت 209117، شــماره دفتر 875 و صفحه 199 و مساحت 
عرصه 101/3 )یکصد و یک و ســه دهم ( متر مربع است. ج- مشــخصات فنی اعیانی 
موجود همانگونه که در ابتدای گزارش اعالم گردید بــه دلیل عدم حضور خوانده بازدید 
از داخل ملک میسر نگردید لیکن بر اساس مشــاهدات صورت گرفته از خارج ملک، در 
کل مساحت عرصه ساختمان وجود داشت و ساختمان فاقد نما و با آجرهای فشاری بود و 
اتصال به شبکه های برق و گاز قابل مشاهده بود. د- نظریه کارشناسی: به نظر اینجانب 
با توجه به موقعیت مکانی ملک به شــماره 66/415 بخش 14 ثبت اصفهان و وضعیت 
قابل مشاهده اعیانی آن و سایر مشخصات و شرایط موثر برای تعیین ارزش شش دانگ 
عرصه و اعیان ملک مذکور به انضمام کلیه متعلقات و منضمات آن، بهای آن به صورت 
 یک جا به مبلغ 370/000/000 )سیصد و هفتاد میلیون( ریال ارزیابی و تعیین می گردد.  
 م الــف: 482952 اجــرای احکام حقوقی شــعبه پنجــم اصفهــان )587 کلمه، 

5 کادر(

مزایده
3/165 شــماره: 980269 اجرا - تاریخ:1398/02/30، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 980269 له مجتبی ، لیال ، ندا ، زهرا ، جهانگیر 
همگی حاجی علی اکبری ، زهرا مجیری ، زبیده سعیدی و مهناز خان احمدیان علیه اعظم ، 
عزت ، فاطمه و عفت همگی حاجی علی اکبری به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی 
به پالک ثبتی 87/2841 واقع در خمینی شهرـ  بلوار منتظریـ  بعد از گاردرـ  کوچه شماره 
75 )خدمات قضایی(ـ  اواسط کوچه را از طریق مزایده به فروش رساند ملک مذکور بصورت 
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 675/82 مترمربع می باشد که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش ششــدانگ ملک فوق را 5/100/000/000 ریال ارزیابی نموده 
است لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/04/11 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 475882 دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)309 کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/167 شــماره: 971839 اجرا - تاریخ:1398/02/31، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 971839 له خانم نفیسه زهتاب علیه آقای مجید 
خندانی به خواسته مطالبه مهریه در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به رنگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران 67-856 ب 72 واقع در پارکینگ حجت خمینی 
شهر را از طریق مزایده به فروش رساند خودروی فوق مدل 1384 می باشد که باطری آن از 
کار افتاده الستیک ها دارای 50 درصد کارایی و زیر زه سمت چپ جلو مختصر خراشیدگی 
دارد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را 300/000/000 ریال ارزیابی نموده است 
لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1398/04/12 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 482874 دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)288 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/168 شــماره: 2285/97 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: رضا 
عموشــاهی ، نام پدر: امیر ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: مجتبی نظاماتی ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شــهر خ پاسداران خ 
زاگرس پ8 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 3090 تاریخ 97/12/26 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رســید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. 

ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 485895 ایمان 

بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر  )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/169 کالسه پرونده:2958/97 ،شماره دادنامه:3961 -97/11/17 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی چهارطایفه ، به نشانی: خمینی شهر 
خ کهندژ خ شــمس خ محمدی فرعی 31پ36 ؛ خوانده: شــرکت طلوع نگار سپاهان به 
نمایندگی محمدرضا بحق نشانی: مجهول المکان )بلوار آتشگاه تیرانچی  بن 112 شهدای 
تیرانچی باغ و ویال شخصی محمدرضا بحق آخرین درب سمت راست( ، خواسته: مطالبه 
،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان علی چهارطایفه 
فرزند غالم شاه بطرفیت خوانده شرکت طلوع نگار سپاهان به نمایندگی محمدرضا بحق 
به خواســته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 937889 
مورخ 95/10/30 بر عهده بانک ملی شــعبه دانشگاه اصفهان به شــماره حساب جاری 
0108638942006 به مبلغ 100/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال بابت دستمزد 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه 
خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را در خصوص یک فقره چک وارد تشخیص 
مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و 
تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/300/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره در این خصوص غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 487460  محمد رضایی قاضی شعبه دوم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )337 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/166 کالسه پرونده:2422/97 ،شــماره دادنامه:150 -98/2/1 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: قدمعلی امیریوسفی فرزند محمدحسین 
به نشانی:خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست11 ؛ خواندگان: 1-احمد صبوران 
فرزند عین اله  نشــانی: مجهول المکان 2-علی میرزائیان به نشانی: تبریز دروازه تهران 
میدان بسیج نرســیده به هتل مرمر کلینیک سنگ مهدی ، خواســته: مطالبه وجه چک ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای قدمعلی امیریوسفی به 
طرفیت آقایان 1-احمد صبوران 2-علی میرزائیان به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 150322 مــورخ 97/9/30 عهده بانک پاســارگاد به 
انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه 
مورخ 98/1/18 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و 
حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/830/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
 مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. در مورد دعوای تاخیر تادیه بعلت عدم توجه دعوا 
نسبت به خوانده ردیف دوم به اســتناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوا صادر می شــود. م الف: 487024 عمار امیری آرانی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/170 شــماره: 298/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/04/22 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اسماعیل فاتحی ، نام 
پدر: نادعلی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ایســتگاه آقا ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی:علی شرفی داوری ، خواسته و بهای آن:مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد 
هزار ریال به موجب 2 فقره چک 096769-93/2/15 و 96770-93/2/15 عهده بانک 
سپه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 488537 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/172 کالسه پرونده:2977/97 ،شماره دادنامه:378 -98/02/28 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: جواد دهقانی نشانی: خمینی شهر خ مدرس 
فروشگاه موتور ســیکلت دهقانی ،وکیل: اصغر صافی نشــانی: خمینی شهر میدان شهدا 
ابتدای خ طالقانی طبقه فوقانی لوازم خانگی نادری واحــد2 ؛ خوانده: محمدرضا حاصلی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای جواد دهقانی فرزنــد ولی اله علیه آقای محمدرضا حاصلی فرزند 
غالمعباس به خواسته مطالبه مبلغ 68/400/000 شصت و هشت میلیون و چهارصد هزار 
ریال وجه 5 فقره حواله به شــماره 1-120468- 97/5/29 و 2-120469-97/7/29 و 
3-120470-97/9/29 و 4-120471-97/11/28 و 5-120467-97/3/29 به انضمام 
خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه 
صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکــه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل 
بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 68/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 955/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. این رای غیابی است و ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد.

 م الف: 488871  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر)351 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/173 شماره: 271/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: عبدالرضا ، 
نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:حسین گل دوست شنله پز ،نام پدر:غالمحسین ، خواسته و بهای آن:مطالبه 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 488855 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/164  آقای رضا محمد بیگی مهابادی دارای شناسنامه شماره 0020178557 به شرح 
دادخواست به کالسه  135/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمحسین محمد بیگی به شناسنامه 101 در تاریخ 1398/3/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
به نام رضا محمد بیگی مهابادی به شماره شناسنامه 0020178557 و یک همسر دائمی 
به نام فاطمه اشرفی به شماره شناســنامه 106 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 489850 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )134 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/177  در خصوص پرونده کالسه 98/144 ش 1 خواهان محمدرضا امیر شفیعی فرزند 
اکبر به نشانی اردستان خ ارونه پالک 6 منزل پدری مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل 
وانت نیســان مدل 1390  به طرفیت رامین علی اکبرپور فرزند حسین و بتول استکی  به 
نشــانی مجهول المکان تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
98/04/26 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید نشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایند. در 
 صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 490549 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )112 

کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی 

3/176 شماره: 664/97 محکوم به به موجب رای شماره: 1215 تاریخ: 97/10/22 حوزه: 
2  شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
:1- مهدی گلستانی  2- مهدی مالئی فر نام پدر:- 2- حسین شغل: هردو آزاد نشانی محل 
اقامت:کرمانشاه، مجهول المکان 2- بیدگل، بلوار شهیدان اربابی، دشت سرکاری محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 
1066/42 به تاریخ 97/5/25 به عهده بانک ملت شــعبه عشایر کرمانشاه به عنوان اصل 
خواسته و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور و هزینه دادرسی به میزان دو 
میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و پانصد ریال در حق حسین فاطمیان.  رأی صادره غیابی 
است. هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له:حسین 
فاطمیان نام پدر: جواد شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بیدگل، بلوار امام، جنب مبل 
تهران، نبش خیابان رسالت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد،محکوم علیه مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد 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 صریحا 
اعالم نماید.م الف: 487511 عباسعلی دهقانی رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )248 کلمه، 2 کادر(
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زیدان، »پوگبا« را می خواهد 
ولی انتقالش قطعی نیست

درحالی که طی هفته های اخیر شــایعات و 
گمانه زنی های زیادی 
دربــاره احتمال 
بــاالی انتقــال 
پوگبــا،  پــل 
ستاره فرانسوی 
منچســتریونایتد 
بــه رئــال مادرید 
مطرح شده، این گزارش ها همچنان در حد 
شایعه و گمانه زنی باقی مانده و تا این لحظه 
خبر موثقی درباره ایــن انتقال یا اطالعاتی 
درباره مذاکرات احتمالی دو باشــگاه درباره 
او منتشر نشده است؛ اما در آخرین خبرهای 
مرتبط، نشــریه فرانســوی اکیپ با انتشار 
گزارشــی مدعی شــد که زیدان مصمم به 
منتقل کــردن پوگبا به برنابئو اســت و این 
را به مدیران رئال اعالم کــرده که تا محقق 
شدن قطعی انتقال پوگبا از یونایتد به رئال 
راه زیادی باقی مانده اســت. اکیپ می گوید 
مشکل اصلی این است که تقاضاهای پوگبا 
برای انتقال به رئال از سوی این باشگاه غیر 
قابل قبول تشخیص داده شده و همین باعث 
شده روند انتقال او با پیچیدگی های زیادی 

مواجه شود.

»اودو« جای »نستا« را روی 
نیمکت پروجا گرفت

ماســیمو اودو، دفاع راست ســابق تیم ملی 
ایتالیــا کــه ســابقه 
بازی در تیم های 
باشگاهی میالن، 
ناپولی و التزیو را 
هم دارد، دوران 
مربیگــری اش را 
در تیم دسته دومی 
پروجا ادامه می دهد. او که پیش از این هدایت 
تیم هایی مانند پسکارا، اودینزه و کروتونه را 
برعهده داشته، در پروجا جانشین آلساندرو 
نستا می شود. سران باشگاه از چند روز پیش 
اودو را انتخاب کرده بودنــد؛ اما او در نهایت 
جمعه شب معرفی شــد. اودو که در دوران 
بازیگری اش 34 بار برای تیــم ملی ایتالیا به 
میدان رفت و یک گل هم زد، تا پایان ماه ژوئن 
سال 2021 با پروجا قرارداد بسته است. او از 
ماه اکتبر ســال 2018 پس از استعفایش از 

مربیگری کروتونه بدون تیم بود.

 خداحافظی »ساری«
 با چلسی و سالم به یوونتوس!

به نظر می رسد ســرمربی پرحاشیه چلسی 
دیگــر تمایلــی بــه 
ادامــه همکاری 
آبی هــای  بــا 
لنــدن نــدارد. 
یتســیو  ر ئو ما
ســاری کــه در 
چلســی شخصیتی 
متزلــزل را از خود ارائه داد و نتوانســت آن 
نقش کاریزماتیکش را در ناپولی به نمایش 
بگذارد، دیگر تمایلی به ادامــه همکاری با 
باشگاه چلسی ندارد و از طرفی دیگر مدیران 
آبی های لنــدن نیز خود را  بــه این جدایی 
مشــتاق نشــان داده اند. روز دوشنبه رسما 
همکاری ساری با چلســی به پایان می رسد 
و این مربــی مذاکرات خود را بــرای انتقال 
به یوونتــوس آغاز می کند تــا طبق ادعای 
نشــریات ایتالیا او به مدت 3 سال عهده دار 

هدایت بیانکونری باشد.

  رکورد جدید »مسی«
 با آلبی سلسته

تیم ملی فوتبــال آرژانتین خــود را آماده 
رقابت هــای کوپا آمه 
ریــکا می کنــد. 
نتیــن  ا ژ ر آ
دیــداری  در 
دوســتانه بــه 
مصاف نیکاراگوئه 
رفت و توانســت با 
نتیجه ۵ بر یــک به پیروزی برســد. لیونل 
مسی در این دیدار توانســت دو گل به ثمر 
برساند. مســی این دو گل را به فاصله 10۵ 
ثانیه به ثمر رساند که این یک رکورد برای او 
با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به شمار 
می آید. کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین در 
دقایق 3۷ و 38 توانست دروازه نیاکاراگوئه 
را باز کند. دیگر گل های آرژانتین را در این 
دیدار روبرتو پریرا و مارتینس )دوبار( به ثمر 

رساندند.

خیز بانوان سپاهانی برای نایب قهرمانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ۷ سپاهانی و پرسپولیسی
 در کمیته اخالق

کمیته اخالق فدراســیون فوتبــال به زودی در 
خصوص اتفاقات بازی ســپاهان و پرســپولیس 
تشکیل جلسه خواهد داد. از کمیته اخالق خبر 
می رسد که به زودی ۷ بازیکن و مقام مسئول از 
دو باشگاه سپاهان و پرســپولیس به این کمیته 
احضار می شوند تا درمقابل اتهام های وارد شده و 
پرونده ای که تشکیل شده از خودشان دفاع کنند. 
طبق اطالعاتــی که از داخل کمیتــه انضباطی 
منتشر شــده امیرقلعه نویی، ســیاوش یزدانی، 
کی روش استنلی، شــجاع خلیل زاده و سروش 
رفیعی در این لیست ۷ نفره حضور دارند. غیر از 
این ۵ نفر که احضارشان به کمیته اخالق قطعی 
شده، احتماال از بین بوژیدار رادوشوویچ، علیرضا 
بیرانوند و محســن خلیلی هم 2 نفر در لیســت 
احضار شدگان حضور خواهند داشت و باید دید 
بر اساس گزارش های رسیده و مشاهدات اعضای 
کمیته اخالق کدام نفــرات قبل، در حین بازی و 

بعد از آن مرتکب تخلف شده اند.

در حاشیه

معاون توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص 
بررسی اتفاقات دیدار فینال جام حذفی فوتبال گفت: بالفاصله بعد 
از اتفاقات جام حذفی و درست فردای مسابقه به همراه رئیس کمیته 
انضباطی، رئیــس کمیته اخالق، مدیرکل حراســت وزارت ورزش 
و مدیر کل امور باشــگاه های وزارت به اهواز رفتیم و جلساتی را با 
دوستانی که درگیر این دیدار بودند برگزار کردیم. در نهایت گزارش 

اتفاق های این مسابقه را با وجود تعطیلی 14 خردادماه به نهادهای 
ذیربط ارائه کردیم. تالش کردیــم این گزارش همه اخبار و اتفاقات 
این دیدار را در بر بگیرد.محمدرضا داورزنی افزود: در این بررسی ها 
تالش شد تا مشخص شود دلیل انتخاب ورزشــگاه فوالد چه بوده 
است. طبق اعالم مسئوالن ســازمان لیگ 19 هزار بلیت برای این 
مسابقه به فروش رفته و 2 هزار بلیت نیز در اختیار نهادهای امنیتی 

قرار گرفته بود تا آنها شرایط استقرار نیروهای خود را فراهم کنند، اما 
موضوعی که اتفاق افتاده حضور 3۵ تا 36 هزار تماشاگر در ورزشگاه 
بوده و این در حالی است که 10 تا 1۵ هزار نفر خارج از بلیت فروشی 
از طریق در و دیوار و عبور از نرده وارد ورزشــگاه شــدند. قرار است 
در چند روز آینده با توجه به ارائه گــزارش نهادهای ذیربط نتیجه 

بررسی ها مشخص شود و در اختیار مردم عزیز ایران قرار گیرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی ورزات ورزش وجوانان:
نتیجه گزارش فینال جام حذفی تا چند روز آینده اعالم می شود

سمیه مصور

در حالــی که تیم های ســپاهان اصفهــان و پدیده 
شهر خودرو مشهد با تمدید قرارداد سرمربیان شان 
کار خود را در بــازار نقل و انتقاالت آغــاز کرده اند، 
هنوز تکلیف نیمکت ســرخابی های پایتخت، دیگر 
نماینــدگان ایران در فصل جدیــد رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص نشده است. تیم پدیده شهر 
خودرو مشهد، اولین تیم از میان چهار نماینده ایران 
در فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بود که 
دو روز پس از پایان یافتن رقابت های فصل اخیر لیگ 
برتر با یحیی گل محمدی به توافق رسید تا همچنان 
به مسیر پیشــرفت خود ادامه دهد. تیم پدیده شهر 
خودرو در فصل گذشــته رقابت های لیــگ برتر با 
هدایت یحیی گلی محمدی عملکرد درخشــانی را 
به نمایش گذاشــته و تا هفته های پایانی، خود را در 
جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر نگه داشت. این تیم 
که با ۵6 امتیاز در پایان هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت 
به یمن دبل قهرمانی تیم پرسپولیس تهران، فرصت 
حضور در رقابت های باشگاهی قاره کهن را پیدا کرد 
تا در فصل جدید این مسابقات به همراه تیم استقالل 
تهــران در مرحله پلی آف حضور یابد.تیم ســپاهان 
اصفهان نیز که با امیر قلعه نویی توانسته بود در فصل 
گذشــته رقابت های لیگ برتر به روزهای اوجش باز 
گشــته و در جمع مدعیان قهرمانی قرار بگیرد، بار 
دیگر با پرافتخارترین ســرمربی لیگ برتر کشور به 
توافق رســید تا در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

و رقابت های باشــگاهی قاره کهن همچنان ژنرال را 
روی نیمکتش ببیند. تیم ســپاهان با تمدید قرارداد 
قلعه نویی خیلی زود کارش را در بازار نقل و انتقاالت 
آغاز کرد و شــاه ماهی این بازار را که ســرخابی های 
پایتخت نیــز به دنبــال آن بودند، به تــور انداخت. 
طالیی پوشــان نصف جهان افزون بر بستن قرارداد 
دوســاله با محمد رضا حســینی، مرتضی منصوری 
مدافع راســت تیم پدیــده را نیز جذب کــرده تا در 
حال حاضر بــه فعال ترین تیم لیــگ برتر فوتبال در 
فصل نقل و انتقاالت تبدیل شــوند. در این میان اما 

هنوز سرنوشــت نیمکت های تیم هــای پرطرفدار 
پرسپولیس و اســتقالل تهران مشخص نشده است. 
تیم اســتقالل تهران که اواخر فصل گذشته وینفرد 
شــفر را از کار برکنار کرده و فرهاد مجیدی را روی 
نیمکت نشاند، برای فصل جدید قول سرمربی خارجی 
به هوادارانش داد. از میان گزینه های مطرح شده نام 
آندره آ استراماچونی، سرمربی پیشــین اینتر ایتالیا 
بیشتر به گوش رســیده و گفته می شــود به زودی 
توافقات انجام شده با این ســرمربی، نهایی می شود.

تیم پرسپولیس تهران که با کسب عنوان قهرمانی در 

رقابت های لیگ برتر و رقابت های جام حذفی، رکورد 
ویژه ای را بــه نام خود ثبت کرد، این روزها شــرایط 
نابه سامانی را پشت ســر می گذارد. مسئوالن سرخ 
پوشان تهرانی هنوز نتوانسته اند با برانکو ایوانکوویچ 
به توافق برسند.اصلی ترین مشکلی که به عنوان دلیل 
جدایی برانکو از پرســپولیس مطرح می شود، طلبی 
است که او از باشــگاه دارد. این طلب که گفته شده 
640 هزار یورو است، از مدت ها قبل به موضوع مورد 
بحث این مربی کروات و مسئوالن باشگاه تبدیل شد 
و در جلسات مختلف به آن رسیدگی شد؛ اما تاکنون 
گره آن باز نشده اســت. هرچند باشگاه پرسپولیس 
۵00 هزار یــورو از بدهی اش به برانکــو را پرداخت 
کرد؛ اما مبلغ زیادی از این طلب باقــی مانده و باید 
پرداخت شود.تمایل باشگاه های عربی به همکاری با 
سرمربی پرافتخار پرسپولیس باعث شده تا زمزمه های 
جدایی برانکو بیشتر به گوش برسد و حتی نام هایی 
چون علی دایی و افشین قطبی به عنوان جانشینان 
احتمالی او نیز شنیده شــود. تیم پرسپولیس برای 
حضور مقتدرانه در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، باید هرچه سریع تر 
تکلیف نیمکتش را مشخص کند؛ به خصوص اینکه 
تیم های رقیب کار خود را آغاز کرده اند.به غیر از این 
تیم ها، تیم های فوالد خوزستان، ذوب آهن، پیکان، 
سایپا، ماشین سازی و گل گهر تیم هایی هستند که 
تکلیف سرمربی شان تا حدود زیادی مشخص شده و 
تیم های تراکتورسازی، نساجی، پارس جنوبی، نفت 
آبادان، شاهین بوشــهر و نفت مسجد سلیمان بدون 

سرمربی هستند.

همه چیز به سود سپاهان و قلعه نویی
 در غفلت سرخابی ها رقم می خورد؛ 

  عکس روز

علی دایی در کنار اسطوره آمریکا در الس وگاس
علی دایی پس از اخراج از سایپا کماکان بیکار است و برای فصل بعد هنوز پیشنهاد جدی از 
تیمی به دستش نرسیده است. دایی که اقامت موقت آمریکا را دارد مطابق معمول هر ساله 
در تابستان راهی ایاالت متحده شده است. تصویر جالبی از او در کنار لیونل ریچی، اسطوره 
موسیقی آمریکا منتشر شده که به نظر می  رسد در محل کنسرت این خواننده افسانه ای در 

شهر الس وگاس آمریکا باشد.

»حدادی فر« با ذوب آهن تمدید کرد
قاسم حدادی فر، کاپیتان کهنه کار و با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد خود را به مدت یک سال تمدید 
کرد تا در لیگ نوزدهم نیز پیراهن این تیم اصفهانی را در لیگ برتر بر تن کند. سایت باشگاه ذوب آهن با 
انتشار این خبر نوشت » ذوب آهن با الماس شروع کرد« تا به این ترتیب نسبت به تمدید قرارداد بازیکن با 
ارزش و وفادار خود واکنش نشان دهد. به این ترتیب تیم فوتبال ذوب آهن با علیرضا منصوریان، سرمربی 
خود در لیگ نوزدهم اولین گام را برای تقویت و ترمیم تیم خود برداشت تا بتواند در لیگ نوزدهم نتایج 
مناسبی را در کنار منصوریان کسب کند. ذوبی ها تا به امروز محمدرضا حسینی را از دست دادند و رشید 
مظاهری نیز اعالم کرده که قصد ندارد سال آینده در این تیم حضور داشته باشد تا احتماال ذوبی ها تیمی 

فعال در نقل و انتقاالت باشند.

خیز بانوان سپاهانی برای نایب قهرمانی
دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان با انجام 6 دیدار پیگیری شد؛ در این هفته بانوان سپاهانی در 
ورزشــگاه صفاییه مبارکه به مصاف پاالیش گاز ایالم رفتند که در نهایت طالیی پوشان موفق شدند با نتیجه 
قاطع ۵ بر یک حریف خود را شکست دهند. در این دیدار هاجر دباغی )دو بار(، شقایق روز بهان، شیوا فاضلی 
و الهام فرهمند برای سپاهان گلزنی کردند. شــاگردان بیان محمودی در روزی که میهمان ملوان بندر انزلی 
بودند به تساوی بدون گل رضایت دادند تا سومین تساوی متوالی سبز قامتان اصفهانی در مقابل ملوان رقم 
بخورد. ذوب آهنی ها با تک امتیاز به اصفهان برگشتند تا به روزهای آتی امیدوار باشند. این تیم  با رای موقت 
کمیته انضباطی توانست در این دیدار از بازیکنان محروم خود که در بازی با شهرداری سیرجان محروم شده 

بودند، استفاده کند.

مربی برزیلی ذوب آهن:

احساس خوبی از کار با »منصوریان« دارم
مربی برزیلی تیم فوتبال ذوب آهن درباره حضورش در فوتبال ایران و کار در تیم ذوب آهن در فصل 
گذشته گفت: تالش کردم بهترین کار را برای باشگاه ذوب آهن انجام بدهم و این تجربه متفاوتی بود. 
قبال در تیم ملی کار کرده بودم و این بار تجربه من باشگاهی بود. فکر می کنم یک تجربه فوق العاده در 

ذوب آهن داشتم، هر چیزی که برای کار نیاز داشتیم باشگاه فراهم می کرد. 
گلیجستون اولیویرا، درباره دالیل حضورش در این تیم یادآور شــد: از ابتدای فصل با امید نمازی به 
ذوب آهن آمدم. قبل از آن، نمازی را نمی شناختم. یکی از دوستان مشترک با من تماس گرفت و گفت 
امید نمازی نیاز به یک تمرین دهنده دارد، او می دانســت که من قبال در ایران بوده ام. صحبت هایی 
با امید داشتم و او از من خواســت که به ذوب آهن اضافه شــوم. اولیویرا در خصوص مشکالت ذوب 
آهن در نیم فصل اول و اینکه به نظر می رســید این تیم یکدل نیســت، تاکید کــرد: من اینطور فکر 
نمی کنم. وقتی امید در تیم بود، ذوب آهن بد بازی نمی کرد. در خیلی از مسابقات کنترل بازی را در 
دست داشتیم ولی گل نمی زدیم. توپ و میدان دســت ما بود ولی حریفان یک توپ می آوردند و گل 
می زدند. خدا را شکر همه چیز در نیم فصل دوم تغییر کرد و کامال متفاوت شد. علیرضا منصوریان و 
 دستیارانش و همچنین مسئوالن باشگاه فوق العاده هستند. نتایج بازگشت و ما توانستیم در آسیا هم

 صعود کنیم.
 وی ادامه داد: احساس بسیار خوبی از کار با علیرضا منصوریان دارم. من در کشورهای مختلف از جمله 
برزیل، آمریکا، کره جنوبی و قطر بوده ام و ســابقه کار با مربیان متفاوتی را دارم ولی می توانم بگویم 
منصوریان یکی از بهترین مربیانی است که با او کار کرده ام. نه تنها منصوریان بلکه تمام اعضای کادر 

فنی که سخت کار می کنند.

مارک ویلموتس، در شرایطی شاگردانش را برای بازی با کره 
جنوبی راهی سئول کرد که در آخرین لحظات با اکراه، روی 
نام یکی از چهار دروازه بان حاضر در اردو خط قرمز کشید تا 
محدودیت های سفر را در دســتور کار قرار داده باشد. پیام 
نیازمند، دروازه بان سپاهانی ها که در جام ملت های آسیا 2019 

از سوی کارلوس کی روش و دستیارانش به سایر دروازه بان ها 
ترجیح داده شد و حتی در بازی دوستانه با سوریه هم روی 
نیمکت نشست، در سفر به کره جنوبی از فهرست مسافران 
ایران باز ماند تا سیدحسین حســینی، دروازه بان استقالل 
به عنوان گلر ســوم در کنار بیرانوند و عابدزاده راهی سئول 
شــود. نکته جالب در خصوص ا ین اتفاق به سرنوشــت دو 
دروازه بان جوان و آماده فوتبــال ایران برمی گردد چون در 
جام ملت ها همه منتظر سفر حســینی به امارات بودند؛ اما 

کی روش نیازمند را ترجیح داد 
و حاال همه انتظار داشــتند تا 

نیازمند راهــی کره جنوبی 
شود که ویلموتس ترجیح 
داد تا حسینی را با خود به 
سئول ببرد تا رقابت میان 
 این دو نفر ادامه داشــته

 باشد.

 خط قرمز ویلموتس 
روی نام »پیام نیازمند«

 لیگ برتر فوتسال
 امروز قرعه کشی می شود

نشست هم اندیشــی جهت برگزاری هرچه بهتر 
مســابقات لیگ برتر فوتسال کشــور و مراسم 
قرعه کشــی این رقابت ها برای فصل مسابقاتی 
99-98 از ســاعت 11:00 امــروز بــه میزبانی 
باشگاه فرهنگی ورزشی شهروند ساری در سالن 
اجتماعات هتل نوید شهرســتان ساری برگزار 

می شود.

 کوبیاک
 باید رسما عذرخواهی کند

کمیته انضباطی فدراســیون 
جهانی والیبال، میهاو کوبیاک، 

کاپیتان تیم ملی لهستان 
را در پرونده توهین به 
ملــت ایــران، مقصر 
دانست و محرومیت 
6 جلســه ای ایــن 

بازیکــن از همراهی تیمش 
را تایید کرد. به این ترتیب 
کوبیاک در هفته های سوم 
و چهارم لیــگ ملت های 
2019 بــرای تیــم ملی 

لهســتان بازی نخواهد کرد. 
البتــه او حدود یــک ماه قبل 
هــم گفته بــود که بــه دلیل 

آسیب دیدگی چشــم در لیگ 
ملـت های 2019 به خارج از اروپا 

لیبــال ســفر نمی کند. فدراسیون جهانی  وا
همچنین به فدراسیون والیبال لهستان توصیه 
کرد که نامه ای کتبی از طرف کوبیاک برای مردم 
ایران نوشــته و در روز بازی ایران و لهستان در 

سالن مسابقه قرائت شود.

 مدال برنز گرندپری
 بر گردن تکواندوکار اصفهانی

مرحله نخســت مســابقات گرندپری در سال 
2019 روز جمعه، 1۷ خــرداد ماه با حضور 32 
تکواندوکار برتر جهان در هــر 4 وزن المپیکی 
مردان و زنان در ســالن »فــورو ایتالیکو« رم 
آغاز شــد و تکواندوکاران کشورمان به رقابت با 
حریفان پرداختند. ســجاد مردانی، تکواندوکار 
اصفهانی در وزن 80+ کیلوگرم به همراه آرمین 
هادی پــور در وزن ۵8- کیلوگرم، میرهاشــم 
حسینی و سروش احمدی در وزن 68- کیلوگرم 
نفرات اعزامی ایران به این رویداد بودند. مردانی 
در نخستین گام »رامین عزیزوف« آذربایجانی 
را بــا نتیجه 11 بر 3 شکســت داد؛ ســپس به 
مصاف »جاناتان هیلی« از آمریکا رفت و 13 بر 
9 به برتری رسید؛ در ادامه بر »ودران گولس« 
از کرواســی 19 بر 1۵ غلبه کرد و راهی مرحله 
نیمه نهایی شــد. کاپیتــان اصفهانی و بااخالق 
تیم ملــی در مرحلــه نیمه نهایــی رو در روی 
»والدیســالو الرین« روس دارنده مدال طال، 
نقره و برنز قهرمانی جهــان، 2 طالی قهرمانی 
اروپا، ۷ طال و نقره گرندپــری قرار گرفت و در 
حالی که تا راند دوم از حریف خود جلو بود، در 
راند ســه نتیجه را 9 بر 4 واگذار کرد و به نشان 

برنز رسید.

منهای فوتبال
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سفر رییس جمهور به اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

شهرستان

تشکیل کارگروه محیط زیست و 
مسئولیت اجتماعی شورای شهر

 رییــس کمیســیون امــور اجتماعــی و 
محیط زیســت اصفهان از تشــکیل کارگروه 
محیط زیســت و مســئولیت اجتماعی ذیل 

مجموعه این کمیسیون خبر داد.
 کوروش محمدی اظهار کرد: ارکان مهم و موثر 
مدیریت شهری به همراه اداره حفاظت محیط 
زیست و سمن های محیط زیستی اصفهان، این 
کمیته را تشــکیل داده اند. وی با بیان اینکه با 
راه اندازی این کمیته مسائل محیط زیست در 
صدر سیاست گذاری های کالن شهری اصفهان 
قرار می گیرد، تصریح کرد: حشمتی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان نیز با 
حضور در این کمیته ضمــن تقدیر از مدیران 
شهری، برای مشارکت در برنامه های این حوزه 

اعالم آمادگی کرد.
  رییــس کمیســیون امــور اجتماعــی و 
محیط زیست شــورای شــهر اصفهان افزود: 
هدف این کارگروه، ارتقای دانش شــهروندی 
در حوزه محیط زیســت، ارتقای مســئولیت 
اجتماعی شــهروندان و دســتگاه های مرتبط 
بــرای بهبود شــرایط محیط زیســت شــهر 
اســت. وی با بیان اینکه اعضای کمیســیون 
امــور اجتماعــی و محیــط زیســت، معاون 
برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، معاون 
حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان و 
معاون خدمات شــهری اعضای ایــن کمیته 
هســتند، گفت: معاون برنامه ریزی شهرداری 
به عنــوان محور اصلــی در حــوزه مدیریت 
شــهری در این کمیته فعالیت دارد. محمدی 
تصریــح کــرد: می توان بــا کمــک گرفتن 
از ظرفیت ســمن ها و فعاالن محیط زیســت 
در این کمیتــه برنامه ریزی و ارتقای ســطح 
 کیفــی محیــط زیســت شــهری را تحقق

 بخشید.

 با حضور شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهرستان فالورجان انجام شد؛

 غبارروبی مزارشهدای
 دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی 
شهرســتان فالورجان؛ اقامه نماز عید سعید 
فطر به امامت حاج شیخ محمد حسین توکلی 
و غبار روبی مزار شــهدای عظیم الشأن هشت 

ســال دفاع مقدس با حضور مــردم خداجو و 
شهردار، ریاســت و اعضای شــورای اسالمی 
شهر فالورجان در مقبره الشــهدا و آرامستان 

دارالسالم گارماسه برگزار شد.

برپایی جشنواره بازی های 
بومی محلی اردستان

اولین جشنواره بازی های بومی محلی صنایع 
دســتی و غذاهای ســنتی در منطقه برزاوند 
اردستان به میزبانی روســتای قهساره برگزار 
شــد.محمد کچوئی زاده دهیار این روستا در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم داشت: به منظور 
ایجاد نشاط و شــادابی و اســتعدادیابی این 
جشنواره با 205 شــرکت کننده در دوبخش 
آقایان و بانوان از ده روســتای بخش مرکزی 
اردستان در رشــته های ورزشی لی لی، هفت 
ســنگ، طناب کشــی، دو با گونــی و بازی 
محلی کوپرت مخصوص روســتای قهســاره 
برگزارشــد. وی غرفه صنایع دستی غذاهای 
محلی ومحصوالت خانگی را از دیگر بخش های 
این جشــنواره یک روزه اعالم کرد و افزود: به 
نفرات برتر در رشته های مختلف، هدایایی اهدا 

خواهد شد.

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد؛
دیدار استاندار با تنی چند از 

علمای اصفهان
دکتر عبــاس رضایــی، اســتاندار اصفهان به 
مناسبت عید سعید فطر با تنی چند از علمای 
شــهر اصفهان، دیدار و گفت وگو کرد. در این 
دیدار آیت ا... ناصری، آیت ا... مجلسی و آیت ا... 
جعفریان ضمــن تشــکر از فعالیت های موثر 
اســتاندار اصفهان به بیان نقطــه نظرات خود 
پرداخته و برای دکتر رضایی در ادامه مســیر 
مدیریــت اش در اســتان، آرزوی موفقیت و 
بهروزی کردند؛ همچنین اســتاندار اصفهان با 
حضور در مراسم چهلمین روز درگذشت بی بی 
جان باقری مادر شهیدان کاظم و صالح و همسر 
شــهید محمد علی خانعلی این مادر بزرگ را 
اسوه مقاومت دانســت و خاطرنشان کرد: این 
بانوی بزرگوار با صبر و فداکاری خالصانه خود، 
عزیزانش را فدای انقالب اسالمی کرد که امری 

خطیر و قابل تحسین است.

رییس مجمع نمایندگان استان خبر داد:
 سفر رییس جمهور

 به اصفهان
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان با 
اشاره به تشکیل جلسه ای با محوریت بررسی 
مشکالت آب آشامیدنی استان، اظهار داشت: 
در این جلسه که با حضور مسئوالن اصفهان و 
نمایندگان مجلس برگزار شد، بیشتر به بحث 
سامانه دوم که به آب آشامیدنی استان مربوط 
است، پرداخته و مقرر شد با توجه به تنش های 
آبی در سال های گذشــته، تکمیل سامانه دوم 
جدی ترپیگیری شود. حجت االسالم سید ناصر 
موسوی الرگانی خاطرنشــان کرد: قرار بر این 
شد که سه نماینده از مجمع نمایندگان استان 
اصفهان پیگیر مســئله آب در مجلس باشند، 
بر این اســاس آقایان فوالدگر و عابدی و بنده 
به عنوان نمایندگان پیگیر موضوع آب استان در 
جلسات ضروری حضور خواهیم داشت. وی با 
اشاره به سفر احتمالی رییس جمهور به اصفهان 
در تیرماه، گفت: مباحــث مهمی از جمله آب، 
پروژه های ضــروری مانند قطار سریع الســیر 
و غیره بایــد با رییس جمهور مطرح شــود که 

وعده های داده شده عملی شود.

 معاون خدمات شهری شهرداری
 خبر داد:

اسکان 128 هزار مسافر 
تعطیالت عید فطر در اصفهان

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در 
جلسه هماهنگی ستاد معاونت خدمات شهری 
گفت: کالن شهر اصفهان با جاذبه های فرهنگی، 
هنری و تاریخی همــواره یکی از مقاصد اصلی 
گردشــگران در ایام تعطیالت اســت. حسین 
امیری افزود: امسال با توجه به جاری بودن آب 
زاینده رود، زیبایی های اصفهان بیش از پیش 
خودنمایی می کند و بســیاری از مســافران با 
انگیزه بیشتری به این شهر سفر می کنند. وی با 
بیان اینکه شهر اصفهان همواره آماده میزبانی 
از گردشــگران و مسافران اســت، خاطرنشان 
کرد: حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با توجه بــه پیش بینی های انجام شــده، کلیه 
امکانات و اقدامات الزم برای اسکان مسافران 
در تعطیــالت آخــر هفتــه را فراهــم کرد و 
توانستیم با آمادگی کامل به استقبال مسافران 
برویم. امیــری افزود: در مجمــوع در این ایام 
128 هزار و 330 مسافر در باغ فدک، هتل ها، 
خانه های مسافر، سالن های ورزشی، خانه های 
معلم و 20 مدرسه با 300 کالس درس، اسکان 
یافتند. وی با بیان اینکه تدابیر ایمنی و امنیتی 
مورد نظر برای اسکان مسافران در باغ فدک و 
سایر اماکن گردشــگری اندیشیده شد، اظهار 
داشــت: نیروهای خدماتی و آتش نشــانی در 
محل های موردنظر مستقر شدند و توانستیم در 
امنیت و ایمنی کامل میزبان هم وطنان خود در 

شهر اصفهان باشیم.
 معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان با 
اشــاره به اینکه مســافران در شــهر اصفهان 
عالوه بر بازدید از اماکــن تاریخی و فرهنگی 
مقاصــد تفریحــی متنوعــی بــرای گردش 
در اختیــار دارند، خاطرنشــان کــرد: در این 
ایــام از مراکز تفریحــی ناژوان، شــهر رویاها 
و موزه هــای شــهرداری و باغ گل هــا و دیگر 
 اماکن تفریحی بیــش از 112 هزار نفر بازدید

 داشتند.

 نرگس طلوعی

اصفهان به عنــوان یکی ازمهم ترین شــهرهای 
ایران با پیشــینه ای به بلندای تاریخ این سرزمین 
کهن، به دلیل اهمیت و موقعیت خاص قرارگیری 
درمرکز ایــران و بودن در مسیرشــاهراه تاریخی 
ابریشم، همواره در طول ایام گذشته، مورد توجه 
گروه های بزرگ جمعیتــی در قالب حرکت های 
تهاجمی، مهاجرتــی، بازرگانی و علمــی بوده و 
همیشــه در گســتره اعصارتاریخــی، پناهگاهی 
برای پناهجویــان ازهرقوم و ملــت و از هردین و 
آیینی به شمار می رفته اســت. این شهر درخالل 
روزگاران، نه تنهــا به گوناگونی رســوم و کثرت 
خالیق و اجتمــاع عالمان بلکه به تعدد مشــاغل 
و تنوع اصنــاف و رونق بازار، شــهره عام و خاص 
بوده اســت و دقیقا به دلیل همین رونق، شــاهد 
خلق آثار پرشماری درتمامی اعصار این سرزمین 
هستیم؛ آثاری که هرسال تعداد زیادی گردشگر 
داخلی و خارجی را به خود جذب کرده و ظرفیت 
عظیمی برای صنعت گردشگری این شهر به شمار 
می روند ولی هنوز چگونگی استفاده بهینه از این 
ظرفیت در دستور کار مسئوالن قرار نگرفته است. 
وجود موزه های متعدد در خیابان اســتانداری از 
همین ظرفیت هاســت که نبود مدیریت متمرکز 
بر آن، شــهر گنبدهای فیروزه ای را از یک فرصت 
ویژه محروم کرده اســت؛ فرصتی که در برخی از 
کالن شهرهای بزرگ دنیا همچون برلین به خوبی 
دیده شــده و کمک زیادی به رونق گردشــگری 

در این شهر کرده؛ از این رو 
عضو شــورای اسالمی شهر، 
خواستار الگو برداری از این 
نوع نــگاه به موزه ها شــده 
اســت. به گفته رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی 
استان اصفهان در مرکز شهر 

برلین و در جزیره ای میان رود spree محدوده ای 
وجود دارد کــه در دنیا به جزیره مــوزه ای برلین 
مشهور است. در این جزیره در مساحتی حدود 8۶ 
هزار متر مربع ۶ موزه وجود دارد. کوروش خسروی 

با بیان اینکه این مدل 
ایجاد و توسعه موزه ها 
در شهرهایی که فاقد 
یک مــوزه بــزرگ و 
هســتند،  متمرکــز 
مدل موفقی اســت و 
می تواند در شهرهای 
دیگر دنیا مورد اســتفاده و الگو برداری قرار گیرد، 
می گوید: اصفهان نیــز دارای چنین جزیره ای نه 
 در میان زاینده رود؛ بلکه در مرکز شــهر اســت.

مجموعه ای از موزه ها در خیابان اســتانداری در 

کنار هم قرار دارد که با مدیریت و نظارت شخص 
استاندار این مجموعه نیز می تواند همین نقش را 
ایفا کند. به گفته این مقام مسئول، وجود چندین 
موزه با وسعت بیش از 8۶ هزار مترمربع و قدمتی 
بیش از 500 سال از ظرفیت های بی نظیر اصفهان 
در بخش گردشگری اســت. عضو شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان این نکته که متاســفانه در 
حال حاضر مــوزه هنرهای تزئینــی تقریبا خارج 
از ســرویس قرارگرفتــه، می افزایــد: موزه های 
دیگری از جملــه موزه هنرهــای معاصر، کارکرد 
گالری پیدا کرده و از همه تاسفبارتر وضعیت تاالر 
تیموری است که مدت زیادی است بسته مانده. به 
گفته رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
اســتان اصفهان، ســاختمان های دیگری مانند 
تاالر اشــرف، بانک ملی و تاالر هنر نیز می توانند 
در این طرح مورد اســتفاده قرار بگیرند و کارکرد 
مناســب خود را بیابند. این عضو شورای اسالمی 
شهر، ورود استانداری بر این موضوع و تجمیع این 
مجموعه گرانبها را راهکار حل این موضوع می داند 
و می گوید: ایــن اتفاق خجســته می تواند یادگار 
ارزشمندی از این دوره مدیریت باشد و اصفهان را 

به قطب موزه داری تبدیل کند.
 چندی پیــش نیز برخــی از فــارغ التحصیالن 
دبیرستان سعدی از استاندار اصفهان درخواست 
کرده بودند که بخشــی از ســاختمان استانداری 
اصفهان به موزه ای برای بازدید گردشگران تبدیل 
شود که البته آن زمان مورد موافقت عباس رضایی 

قرار نگرفته بود.

اصفهان، قطب موزه داری کشور می شود

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: اتفاقی که در بودجه ۹8 به عنوان تغییر نوین 
در ســاختار بودجه شــهرداری رخ داده، افزایش 320 درصدی 
درآمد حاصل از ســرمایه گذاری و مشارکت در بودجه سال جاری 
شهرداری اصفهان نســبت به بودجه سال گذشــته است که این 
اتفاق باعث شناسایی فرصت های سرمایه گذاری جدید می شود. 

شهرام رییسی با تاکید بر اینکه دوره جدید مدیریت شهری معتقد 
به مدیریت واحد در حوزه ســرمایه گذاری اســت، افزود: در صدد 
شفاف سازی فرآیندهای ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذار در 
شهر همچنین تسهیل فضای کسب و کار برای مشارکت کنندگان 
هستیم. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون بررسی 

الیحه بودجه، مقرر شــده مناطق 15گانه شهرداری اصفهان 10 
درصد درآمد عملیاتی خود را برای تعریف پروژه های مشــارکتی 
اختصاص دهند، گفت: این اقدام ضمن آنکه می تواند ارقام ردیف 
سرمایه گذاری مشــارکت را در بودجه ســال های مختلف تغییر 
دهد، اثرات مثبت خود را در حوزه سرمایه گذاری نیز بر جا خواهد 

گذاشت. 

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خبر داد:
افزایش ۳2۰ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری

  به شرط همکاری استانداری؛ 

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: نمایشــگاه روز ملی 
گل از 25 خــرداد به مــدت یک هفتــه در باغ 
گل های اصفهان با همکاری اتحادیه گل و گیاه 
و شــرکت های تعاونی گل برپا می شــود. فروغ 

مرتضایی نژاد اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان از 25 خردادماه به مناسبت 
ایــن روز با همــکاری اتحادیه گل و 
گیــاه و نیــز شــرکت های تعاونی 
تولیدکننــده گل در اصفهان، اقدام 
به برگزاری نمایشــگاه گل و گیاه در 
محل باغ گل ها خواهد کرد. وی ادامه 
داد: امسال شعار »بیا تا مدتی با گل 
نشینیم« برای این مناسبت انتخاب 

شده است. مرتضایی نژاد افزود: عالوه بر آموزش 
به شهروندان که هر روز عصر ساعت ۶ همزمان با 
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در روز ملی گل در 
باغ گل های اصفهان ارائه می شود، برنامه های شاد 
فرهنگی با حضور هنرمندان اصفهانی و نورافشانی 
نیز در این روز برای شهروندان اجرا می شود. وی 
با بیان اینکه این نمایشــگاه از ساعت 15 تا 22 
برگزار خواهد شــد، ادامه داد: نمایشــگاه گل و 
گیاه اصفهان از 25 خرداد به مدت یک هفته در 
گلخانه 700 متری کروی شکل باغ گل ها برگزار 
می شود. در این نمایشــگاه 1۶ شرکت تعاونی و 
تولیدکننده گل و گیاه حضور دارند. مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

افزود: افتتاحیه این نمایشــگاه 24 خردادماه با 
هماهنگی خانه کودک اصفهان برگزار می شــود 
و با ســاخت گل های کاغذی همراه خواهد بود. 
مرتضایی نژاد با اشــاره به اینکه سیاســت ما در 
ســازمان پارک ها، تداوم صرفه جویی و آموزش 

کاشت گیاهان و گل های مقاوم به کم آبی است، 
گفت: هرچند با وجود بارش های اخیر، سفره های 
آب زیرزمینی و چاه ها وضعیت بهتری نسبت به 
سال گذشته دارد؛ اما تنها 17 درصد افزایش آب 
در چاه های سطح شــهر اصفهان داشتیم. وی با 
تاکید بر اینکه حتی اگر همــه منابع زیرزمینی 
هم سیراب شــود، بنای ما بر صرفه جویی است، 
اظهار کرد: در این راستا برنامه ما برای روز گل در 
اصفهان، ترویج و آموزش اصالح الگوی کشت با 
محوریت جایگزینی چمن های مقاوم به کم آبی 
و کاشت گل های دائمی به جای فصلی همچنین 
کاشــت درختچه های مقاوم به همه شهروندان 

اصفهانی است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

نمایشگاه روز ملی گل در باغ گل های اصفهان برپا می شود
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: در 
روزهای تعطیالت گذشته، پروژه های عمرانی بزرگ 
شهر از جمله مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
نصف جهان در مجاورت کارخانه قند، پروژه تقاطع 
غیر همسطح در بزرگراه شهید اردستانی وسالن 

اجالس فعال بــود تا در زمان مقــرر، بهره برداری 
شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد. ایرج مظفر 
اظهارکرد: در ســال جــاری 158 میلیارد و ۶00 
میلیون تومان اعتبار برای حلقه حفاظتی شــهر 
اصفهان پیش بینی شده و سیاست گذاری ها برای 
این پروژه با اولویت مناطق 14، 10 و 15 در ســه 
دوره سه ســاله ۹7 تا ۹۹ اســت تا در پایان سال 
۹۹ پروژه حلقه حفاظتی از کیلومتر صفر کارخانه 
قند تا بلوار فرزانگان به اتمام برســد. وی با اشاره 
به پیشــرفت 30 درصدی تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شهید اردســتانی، افزود: هدف از اجرای 
این پروژه، حــذف ترافیک بین شــهری از داخل 
شــهر و کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و تفکیک 

ترافیک وسایل نقلیه سنگین از ترافیک وسایل نقلیه 
سبک به داخل شهر اســت. معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان، مســاحت کل پروژه تقاطع غیر 
همسطح در بزرگراه شهید اردستانی را 210 هزار 
مترمربع عنوان کرد و گفت: 145 هزار مترمربع از 
مساحت پروژه مربوط به اجرای تقاطع 
غیرهمسطح و کندروهای اتوبان و ۶5 
هزار متر مربع مساحت مسیر اتصال 
تقاطع به بلوار فرزانگان اســت.وی با 
بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شــهید اردســتانی دارای 
یک پل ســه دهانه است، خاطرنشان 
کرد: دهانه وسط به عرض 32 متر و دو 
دهانه کناری به عرض 1۹ متر است و 
مساحت آزادسازی منطقه 14 برای این پروژه در 
بزرگراه شهید اردستانی 142 هزار مترمربع و در 
منطقه 10، 127 هزار مترمربع است. مظفر با اشاره 
به پیشرفت 71.۶5 درصدی پروژه سالن اجالس 
اصفهان، افزود: این پــروژه می تواند مرکزی برای 
جذب گردشگر داخلی و خارجی و عامل مهم رونق 
این صنعت در شهر اصفهان باشد. وی با بیان اینکه 
با انتخاب پیمانکاران جدید که با قراردادهای جدید 
فعالیت خود را آغاز کرده اند، پروژه اجالس پیشرفت 
خوبی داشــته، اظهار کرد: انتظار داریم با تثبیت 
شرایط اقتصادی بازار و تعیین تکلیف قرارداد قبلی، 
سرعت فعالیت ها افزایش یافته و بتوانیم به قولی که 

به شهروندان داده ایم، عمل کنیم.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

سالن اجالس، عامل مهم رونق گردشگری در اصفهان می شود

فاوا برگزار می کند؛
»طرح داچ« برای فعاالن کسب و کار فناوری اطالعات

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان با بیان اینکه فعاالن عرصه فناوری 
اطالعات، یکی از مشــکالت این صنعت را فقدان نیروی ماهــر و خالق می دانند، اظهــار کرد: در این 
راستا، مرکز آموزش ســازمان فاوا به منظور آموزش نیروهای توانمند و خالق در این حوزه، طرح »داچ« 
)دانش آموختگان چیره دســت( را با هدف رفع نیاز حوزه فناوری اطالعات تهیه و تدوین کرده اســت. 
سیدحمیدرضا ابطحی افرود: آموزش مهارت های تخصصی عملی و مورد نیاز بازار کار به دانش آموختگان، 
توســعه کســب و کار و انجام کار به صورت پروژه ای در فرآیند اجرای طرح»داچ« انجام می شود و برای 
ایجاد انگیزه، دانش آموختگان عالقه مند و مستعد، به شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات معرفی 

رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگلمی شوند.

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

پیرو آگهی مناقصه شماره 2۹88 مورخ ۹8/2/18 شهرداری آران و 
بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــورای اسالمی شهر به شماره 
44 مورخ 13۹8/1/11 نسبت به انتخاب پیمانکار مشاور طرح تفصیلی 
محدوده شــهر آران و بیدگل و مطالعات، طراحی و ســاماندهی بافت 
تاریخی شهر وفق مشخصات موجود در دفتر معاونت عمران و شهرسازی 
با اعتباری به مبلغ ۶/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی به 

بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر اســت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد و 

کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

م الف:487439

نوبت دوم

وجود چندین موزه با وسعت بیش از 
۸۶ هزار مترمربع و قدمتی بیش از 
۵۰۰ سال از ظرفیت های بی نظیر 
اصفهان در بخش گردشگری است
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  امام رضا علیه السالم:
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى برطرف کند، 
خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف 

خواهد کرد.
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یادداشت

تنبلی و سستی، یکی از صفات ناپسندی است که اگر نتوانیم 
با آن مبارزه کنیم دستیابی به موفقیت دور از دسترس خواهد 
بود، از این رو باید تالش کنیم تا این صفت را از خود دور کنیم. 
اگربدانیم که تنبلی عامل برانگیزاننده خشــم خداوند است، 

راحت تر با آن مبارزه می کنیم.
 گاهی افراد برای فرار از مسئولیت، بهانه تراشی می کنند. با عذر 
و بهانه تراشی؛ فرد رفتار خود را منطقی جلوه می دهد در نتیجه 
با این رفتار سستی را در خود تقویت می کند. برای درمان، فرد 
باید از توجیه اجتناب کند و خــود را گول نزند. برای پرهیز از 
توجیه گرایی، به چند مورد باید توجه کــرد: فرد برای موجه 
جلوه دادن تاخیر در انجام کار، دالیل گوناگون را دســتاویز 
برای دفاع از خود قرار ندهد. برای فرار از وظیفه، از دیگران هم 
توجیه را نپذیرد تا اهمال در خود او و دیگران تقویت نشود. از 
آن کسی که مسئولیت کاری را داشته، تنها نتیجه کار سوال 
شود چرا که مدیریت زمان از وظایف اوست و به ما ربطی ندارد. 
به اهمال کار، گوشزد شود که ما در برابر برنامه ریزی نادرست 
او، هیچ مســئولیتی نداریم و حتی نمی توانیم توجیهات او را 

بشنویم. 
اهمال کاران به دلیل نداشتن برنامه مشخص در زندگی روزمره 
و نیز به جهت نداشتن اراده قوی، همیشــه به عاملی برای به 
حرکت درآمدن نیاز دارند. یکــی از موثرترین عوامل محرک، 
دوست بااراده و منظم اســت. افراد از تمام روحیات، خلقیات، 
اعمال و رفتار دوســت خود اثر می پذیرند. نشست و برخاست 
با دوست منضبط به ویژه اگر مستمر باشد، خود به خود مسیر 
حرکت انســان را تغییر می دهد و گاه تا حدی بدون زحمت 

انسان را منظم و بااراده می کند. 
خوب اســت که هر وقت کاری را به عقب انداختیم، آن را در 
تقویم یا دفتری یادداشــت کنیم و جلوی چشم باشد. در این 
روش هم تنبیه وجود دارد هم تشویق. در واقع کاهش دفعات 
سستی؛ تشویق است و زیاد شــدن دفعات آن تنبیه به شمار 
می رود. این روش همان محاسبه در کارهاست. راه دیگر درمان 
تنبلی این است که فرد با خود پیمان ببندد که تنبلی نکند و 
تالش کند که آن را انجام دهد. در این گونه موارد باید به پیمانی 
که بسته وفادار باشد و بکوشــد تا با رعایت آن بر این خصلت 

ناپسند فائق آید. 
وقتی کسی نمی تواند کارش را به درستی یا به موقع انجام دهد، 
دچار کم رویی و شرم می شــود. برای مبارزه با آن تالش کنید 
و بر اعصاب خود مسلط باشید. نگذارید که اتفاقات و حوادث، 
لحظه ای شما را تحت تاثیر قرار دهد. برخورد با دیگران، پیش 
سالم بودن، احوال پرســی کردن، همدردی، حضور در جمع 
مردم، شرکت در غم و شــادی آنها و... می تواند راهکار خوبی 
برای مبارزه با کم رویی باشد. پس از قدری نشست و برخاست 
با کسانی که تنها رضایت خدا را مالک کارها می دانند، مطمئن 
باشید شما هم این گونه می شوید و کمتر به قضاوت برخی افراد 

اهمیت می دهید. 
گاهی علت اینکه دچار تنبلی می شوید این است که می ترسید 
وارد کاری شــوید؛ چرا کــه از قضاوت این و آن دلخوشــی 
ندارید. خود را نبازیــد و کار را ادامه دهید. ممکن اســت در 
نخســتین برخورد موفق نشــوید ولی مهارت هایی را کسب 
 خواهید کرد. اگر وارد کار نشــوید همیشه در نقطه صفر باقی 

خواهید ماند.
 هرگز نگویید می ترسم در گفتارم اشتباهی باشد و آبرویم برود 
بلکه بگویید می گویم و می خواهم اشــتباهاتم را اصالح کنم 
یا می خواهم حرفم را بزنم، به خود جرات شــرکت در جمع را 

بدهید و خود را از آنها بدانید. 
گاهی اوقات بر اثر شکســت های گذشــته شخص به سستی 
مبتال می شــود. چون پیش از این خود را از انجام کار ناتوان 
دیده است و رغبتی برای شروع مجدد کار در خود نمی بیند. 
آنچه از دست رفت، گذشت و آنچه در آینده در پیش داری، به 

زودی فرا می رسد. 
همه انســان ها به طور طبیعی در برخی مواقع دچار اضطراب 
می شوند که این مسئله عادی است؛ اما اضطراب مزمن می تواند 
حتی زندگی فرد را به طور کامل تحت تاثیر قرار دهد. هنگامی 
که به طور کامل درمانده شــده اید به خود یادآوری کنید که 
اضطراب شرایطی زودگذر اســت. هنگامی که دچار استرس 
مزمن باشید همانند این است که در هر مشکلی غرق شده و به 

ندرت شناور باقی می مانید. 
به خود یادآوری کنید که عوامل اســترس زا دائمی نیستند و 
این کار می تواند آرامش ذهن و انرژی مورد نیاز برای غلبه بر 
مشــکل و یافتن راه حل های عملی را فراهم کند. اضطراب به 
معنای احساس درماندگی به واسطه یک عامل استرس زا حتی 
زمانی اتفاق می افتد که هیچ خطر فوری شما را تهدید نمی کند. 
اضطراب را می توان همانند یک زنگ هشدار آتش دانست در 
شرایطی که هیچ آتش سوزی وجود ندارد. با درک این مسئله 
که نیازی نیست وحشت زده و مضطرب شوید می توانید خود را 
آرام کنید. به حرکتی رو به رشد فکر کنید، هر مانعی در مسیر 

شما می تواند یک فرصت باشد.
 تالش کنید مشــکالت خود را به عنــوان فرصت هایی برای 
یادگیری و رشد هر چه بیشتر در نظر بگیرید به جای آنکه بر 

نتایج بالقوه منفی متمرکز شوید.

با عزم و اراده به جنگ تنبلی بروید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

کردیم و از هــر جایگزین 
دیگــری اســتفاده کردیم. 
موادمخدر، سفر، پول، کار، 
بدن های دیگر! ما به حقیقت 
خود، به جای صحبت کردن 
از خود غیرواقعی مان، عمل 
کردیــم و گنــد همه چیــز 

درآمد!

»جنگ جوی عشق« 
گلنن دوئل میلتون

 نبایــد بــرای حقیقــت 
دنبال جایگزین بود

ما باید حقیقت را می گفتیم 
و حقیقــت ایــن بــود: »نــه، 
اصال حالم خوب نیست!«اما 
هیچ کس نمی دانست چطور 
با شــنیدن این حقیقت کنار 
بیایــد، بنابراین مــا راه های 
دیگــری بــرای بیــان آن پیدا 

محققان آمریکایی و مصری یک چسب زخم زیستی تولید کرده اند که می تواند 
به طرز شگفت انگیزی خونریزی در محل بروز زخم را کاهش دهد.»کیتوسان« 
یکی از مشتقات قند است که به وفور در اسکلت خارجی بندپایان مانند میگو، 
خرچنگ و همچنین کوتیکول حشرات و »گیاهان پست«  از قبیل مخمرها یافت 
می شود. این ترکیب در پزشکی کاربرد دارد که از این موارد می توان به کاربرد 
آن در »پانسمان«  اشاره کرد زیرا دارای خواص »هموستاتیک« است و به قطع 
خونریزی کمک می کند. رساندن میزان کوچکی از »کیتوسان« به محل بروز 

یک زخم، می تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.

استفاده از اسکلت خارجی بندپایان!

پیاده روی با یک پای مصنوعی روی زمین های ناهموار و یا خیابان های سنگ 
فرش کاری پرمخاطره اســت. حتی احتمال زمین خوردن افرادی که از پای 
مصنوعی استفاده می کنند در زمان راه رفتن بر زمین هموار از سایرین بیشتر 
است؛ اما اکنون مهندســان مکانیک دانشگاه اســتنفورد در آمریکا یک پای 
مصنوعی پایدارتر ابداع کرده اند که می تواند راه رفتن بر زمین های ناهموار را 
برای افرادی که ســاق پای خود را از دست داده اند، قابل قبول کند. اساس این 
طراحی جدید، یک سه پایه است که با انتقال فشار میان سه نقطه تماس، تعادل 

کاربر را در حین راه رفتن حفظ می کند.

ابداع پای مصنوعی با قابلیت های زیاد

 عجیب ترین جنگ های تاریخ )2(
 جنگ خوک بین انگلستان و آمریکا: جنگ خوک در سال ۱۸۵۹ میالدی بین نیروهای آمریکایی و انگلیسی روی داد، وقتی که 
یکی از سربازان انگلستانی به سوی خوکی در مرزهای آمریکا تیراندازی کرد. نیروهای آمریکایی نیروهای خود را برای جنگ آماده کردند؛ 
اما انگلیســی ها از این اشــتباه غیر عمدی معذرت خواهی کرده و به این ترتیب )اعالم( جنگی که برای چهار ماه طول کشیده بود با تنها 

قربانی اش یعنی خوک به پایان رسید.
جنگ ۳۳۵ ساله بین هلند و جزیره سکیلی انگلستان: در سال ۱۶۵۱ میالدی، جنگی ۳۳۵ ساله بین هلند و جزیره سکیلی   
انگلستان درگرفت، در آن زمان هلند فقط علیه جزیره مورد نظر و نه تمامیت انگلستان اعالم جنگ کرد. جنگ برای سه قرن ادامه یافت تا 

بدین ترتیب یکی از طوالنی ترین جنگ های تاریخ لقب بگیرد که البته حتی یک نفر هم در آن کشته نشد.
جنگ فوتبال: این جنگ در سال ۱۹۶۹ میالدی بین السالوادور و هندوراس پس از باخت تیم السالوادور در مقابل هندوراس درگرفت.   
این اتفاق خشم و عصبانیت طرفداران السالوادور را برانگیخت و منجر به شورش در استادیوم شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از این 

اتفاق،  ارتش السالوادور به هندوراس حمله کرد؛ جنگی که ۴ روز طول کشید و ۳۰۰۰ قربانی گرفت.
 جنگ شترمرغ: می توان جنگ شتر مرغ را یکی از عجیب ترین جنگ های تاریخ به حساب آورد؛ جنگی که بین انسان و شترمرغ ها در 
سال ۱۹۳۲ میالدی رخ داد.  تعداد شتر مرغ ها در استرالیا تا ۲۰ هزار شترمرغ افزایش یافته بود، این پرندگان باعث از بین رفتن و ویرانی 

محصوالت زراعی شدند. به همین دلیل وزارت دفاع استرالیا علیه شترمرغ ها اعالم جنگ کرد. 
به طوری که گروهی  ارتش مسلح را با مسلسل با هدف کشتن شترمرغ ها به راه انداختند؛ اما این ماموریت کار آسانی نبود. زیرا این پرندگان 
مقاومت زیاد و انعطاف بدنی باالیی داشتند و با وجود این که تیرهای زیادی به ســمت آنها شلیک شد، توانستند با سرعت فوق العاده ای 
 بدوند و خود را از تیررس ســربازان نجات دهند. جنگ شترمرغ حدود یک هفته طول کشید و ســربازان فقط توانستند ۲۵۰۰ شترمرغ

 را بکشند.

وبگردی

نتایج تحقیقات نشان می دهد، زیر هر جنگل شبکه پیچیده ای از ریشه، قارچ ها و 
باکتری ها وجود دارد که در پیوند دادن درختان و دیگر گیاهان به یکدیگر نقش 
دارد. قدمت این شبکه زیرزمینی به ۵۰۰ میلیون سال می رسد. دانشمندانی در 
سوئیس و آمریکا برای تهیه اولین نقشه جهانی این شبکه همزیستی قارچ و ریشه 
گیاهان، از اطالعات مربوط به یک میلیون و دویست جنگل با ۲۸ هزار گونه در 
بیش از ۷۰ کشور استفاده کردند. این نقشه نشان می دهد محافظت از این شبکه 

جهانی نقش مهمی در جلوگیری از تغییرات آب و هوایی دارد.

نقشه شبکه ریشه درختان جهان

چگونه می توان پدر بهتری بود؟
»چگونه می توان پدر بهتری بود؟« نوشته گروه نویسندگان چینگ 
و با ترجمه »فرخ لقا رییس دانا« به ذکر راهکارها و تمرین هایی برای 
تعامل بهتر پدران با فرزندان می پردازد. در معرفی این کتاب عنوان 
شده است: این اثر با ارائه تمرین های کوتاه به خواننده کمک می کند 
تا با پاسخ دادن به سواالت و مقایسه آنها با پاسخ های دیگر اعضای 
خانواده به راه حل عملی درســت دست یابد. بر این اساس کتاب با 
تعریفی از پدر بودن و پدری کردن آغاز می شود و به مخاطبان کمک 
می کند تا انتظارات خود از کودک در هر مرحله از رشد را بشناسند. 
همچنین چگونگی برطرف کردن نیازهای جسمی و روانی کودک، 
چگونگی تشویق کودک به یادگیری و... از دیگر مباحثی است که 
کتاب »چگونه می تــوان پدر بهتری بود؟« به آن پرداخته اســت. 
مولفان کتاب به مشکالت پدرهایی که از فرزند خود دور هستند، 
تک والد هستند و یا به عنوان ناپدری سرپرست یک کودک  را برعهده 
دارند، پرداخته اند. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »برای گذراندن 
روزهای خوش دونفری برنامه ریزی کنید. این کار ممکن است به 
همین آسانی ها هم نباشد! نوجوانان،  ممکن است ترجیح دهند با 
دوستان خود وقت بگذرانند. از کودک خود بپرسید دوست دارد چه 
فعالیت ها یا برنامه هایی مثل کوه پیمایی یا رفتن به استخر و سالن 

ورزشی با شما داشته باشد.«

 رسانه ها نقش ملی خود را 
در جنگ اقتصادی ایفا کنند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی اظهار کرد: رســانه، یک نهاد 
اجتماعی است و با این نگاه رسانه نمی تواند مسئولیت ملی خود 
را نادیده بگیرد، گاهی در شرایط بحرانی کشور مثل سیل و زلزله 
وظایف رسانه مشخص می شود و امسال هم در آغاز سال با وجود 
بحران طبیعی سیل رسانه ها شبیه هالل احمر و دیگر نهادها که 
به کار اجتماعی پرداختند، همین نقش را ایفا کردند، پس رسانه 

نهاد پشت خط نیست بلکه سر خط بحران هاست. 
ســید عباس صالحی،  بیان کرد: بحران امنیــت ملی امروز در 
حال تهدید است و گزاف هم نیست، جنگ اقتصادی که امروز 
به راه افتاده همچون جنگ هشت ساله است که ما شرایط آن 
را نداشتیم. این جنگ اقتصادی امروز قدم به قدم پیش رفته و 
دشمن در تالش است که ما را در این بخش زمین گیر کند. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: دشمن می خواهد فضای 
اقتصادی ایران را به سمت زمین گیر شدن ببرد. وی خاطرنشان 
کرد: جنگ روانی رســانه ای که به انزوای ما در سطح جهان و 
ایجاد اختالف در داخل کمک می کند در اجزای جنگ رسانه ای 
فعلی قرار دارد. پس رســانه ها باید سهم ملی خودشان را بیش 

از پیش ایفا کنند.

دیدگاهکتاب

جیپ های 
مسافرکش در 

فیلیپین

جیپ های مســافرکش 
نقش مهمــی در کاهش 
بار ترافیکی شهر مانیل، 
پایتخت فیلیپین دارند؛ 
اما به دلیل پایین بودن 
کرایــه و حجــم باالی 
می توانند  که  مسافری 
جابه جا کننــد، باعث 
گسترش بیکاری در بین 
رانندگان تاکســی های 

معمولی شده اند.

اینستاگردی

بازیگوشی »نیکی کریمی« در پشت صحنه یک فیلم

خوشحالی بازیگر گرگ و میش از کار جدید

نیکی کریمی با انتشار تصویری قدیمی 
از خود کنار یک دوربین فیلمبرداری، 
در اینستاگرام نوشت: »سالم دوستان 
و عزیــزان ، عکس ها چقــدر خاطره با 
خودشون دارن، درســت یادمه همین 
روزهای خرداد ماه بود که فیلم »نیمه 
پنهــان« رو فیلمبــرداری می کردیم. 
این عکــس رو خانــم بیــات عزیز از 
بازیگوشــی های من در پشــت صحنه 

گرفتند.«

حســام محمودی فرید، بازیگر 
نقش هادی در ســریال گرگ و 
 میش از کار جدیدش نوشــت:

» بابــت این همــکاری خیلی 
خوشحالم. همین سریال شبکه 
دو برادران محمودی #حسام_

محمودی_فرید #دلدار«

بازیگر سینما با انتشار یک تصویر از عوامل سریال »دلدار« تشکر کرد. بازیگر »چهارراه 
استانبول« با انتشــار این تصاویر از عوامل و بازیگران سریال »دلدار« نوشت: خسته 

نباشید رفقا. به نظر من کار شریف و جذاب کار شما بود.

تقدیر »محسن کیایی« از سریال دلدار
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