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پیشرفت  86درصدی پروژه نظام آراستگی
در محیط کار در شرکت آبفا استان اصفهان

ارسال کمکهای گروه فوالد
مبارکه به مناطق زلزله زدۀ
غرب کشور

اصفهــان -حبیــب صادقــی -مدیــر بهبود بهــره وری
و تحــول اداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان
اصفهــان گفــت :کمیتــه راهبــری ســامت اداری
شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــه منظــور تکریــم
اربــاب رجــوع از ســال  95اقــدام بــه اجــرای نظــام
در پـی وقـوع حادثـۀ دلخـراش زلزلـۀ غـرب کشـور،
مدیریـت و کارکنـان گـروه فـوالد مبارکـه دوشـادوش
اقشـار مختلـف مـردم بـا ارسـال کمکهـای نقـدی و
غیرنقـدی خـود با ایـن عزیزان ابـراز همـدردی نمودند.
اولیـن محمولـۀ کمـک هـای شـرکت فوالدمبارکـه بـه
مناطـق زلزلـه زدۀ غـرب کشـور در قالـب  ۵۰۰۰تختـه
پتـو ۴۳۶۰ ،ثـوب انواع لباس ۱۵۰۰۰ ،شـل آب معدنی،
 ۲۰۰۰۰قوطـی انواع کنسـرو غـذا و  ۲۰۰۰۰قرص نان
توسـط  ۱۳دسـتگاه کامیـون بـرای هموطنـان نیازمنـد
ارسال شـد.معاون نیروی انسانی و سـازماندهی شرکت
فوالدمبارکـه ضمـن اعلام ایـن خبـر و عرض تسـلیت
بـه خانـواده هـای داغـدار زلزلـه زده گفـت :در کنـار
فعالیتهـای اقتصـادی فوالدمبارکـه ایفـای نقش محوری
در توسـعه اجتماعـی کشـور از مهمتریـن مأموریت های
ایـن شـرکت اسـت .در ایـن خصـوص تمامـی مدیران
و کارکنـان شـرکت ضمـن ابراز همـدردی بـا هموطنان
عزیـز بـرای ارایه هرگونـه کمک اعلام آمادگـی کردند
و در همیـن راسـتا و در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن بـا
هماهنگـی مسـووالن سـتاد بحـران اسـتان بـرای تهیه
بخشـی از اقلام موردنیـاز این عزیـزان اقدام شـد.
ایـاز اسـماعیلی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از
اعلام آمادگـی مدیـران و کارکنـان فوالدمبارکـه بـرای
تخصیـص بخشـی از حقـوق خـود بـرای کمـک بـه
هموطنـان زلزله زده خبـر داد و گفـت :ازآنجاکه کارکنان
فوالدمبارکـه در امـور خیـر همـواره پیـش قـدم بـوده
انـد ،در ایـن مـورد نیـز ترتیبـی اتخـاذ شـده اسـت تا
همـکاران بتواننـد نسـبت بـه ایـن امر نیـز اقـدام کنند.
در همیـن راسـتا شـرکتهای فـوالد هرمـزگان و صنایـع
معدنـی فـوالد سـنگان خراسـان فـوالد مبارکـه نیـز
هموطنـان زلزلـه زده غـرب کشـور را یـاری کردنـد.
در جریـان ایـن اقـدام خداپسـندانه شـرکت فـوالد
هرمـزگان بـا هماهنگـی جمعیـت هلال احمـر اسـتان،
ضمـن اهـدای خـون از سـوی کارکنـان این شـرکت ،با
ارسـال یـک هـزار تخته پتـو ۵۰۰ ،عـدد چـادر۵۰۰۰ ،
کنسـرو مـواد غذایـی و  ۲۰۰۰ثـوب انـواع البسـه بـه
یـاری ایـن عزیـزان شـتافتند.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت کارکنـان شـرکت صنایـع
معدنـی فـوالد سـنگان خراسـان فوالدمبارکـه هـم بـه
منظـور ابـراز همـدردی و عمـل بـه وظیفـه انسـانی،
بخشـی از حقـوق و دسـتمزد آبـان مـاه خـود را بـه
آسیب دیدگان این حادثه اختصاص دادند.

ایرنــا– اســتاد روابــط بیــن الملل دانشــگاه جــورج تاون
واشــنگتن ،عربســتان را دچــار ایــران هراســی مفــرط
و خودبــزرگ بینــی قبــل از ســقوط دانســت و گفــت:
عربســتان و رژیــم صهیونیســتی بــه طــور هماهنــگ
تــاش مــی کننــد زمینــه رویارویــی آمریــکا بــا ایــران
را فراهــم کننــد.
شــیرین هانتــر روز دوشــنبه در گفــت وگــوی
اختصاصــی بــا ایرنــا افــزود :عربســتان فکــر مــی کنــد
کــه مــی توانــد بــا همــکاری اســراییل و آمریــکا ،ایران
را تجزیــه کــرده و بــه بــاور خــود بــه مســاله ایــران و
نفــوذ منطقــه ای آن پایــان دهــد.
وی بــا نــاکام توصیــف کــردن سیاســت هــای حکومت
عربســتان در منطقــه ،رهبــران آن کشــور را بــدون
درایــت توصیــف و تصریــح کرد کــه رهبری عربســتان
دچــار ایــران هراســی مفــرط و خودبــزرگ بینــی
اســت و ایــن نــگاه بــه منطقــه نمــی توانــد عواقــب
خوبــی بــرای ریــاض در پــی داشــته باشــد.
نویســنده و اســتاد روابــط بیــن الملــل و تاریــخ جهــان
اســام ادامــه داد :گذشــته از بعضــی سیاســت هــای
دولــت فعلــی ایــران ،مشــکل آمریــکا بــا ایــران اساســا
مربــوط بــه ماهیــت حکومــت آن نیســت .مســاله آنهــا
ایــن اســت کــه ایرانــی هــا مــی خواهنــد بــه عنــوان
یــک بازیگــر مهــم و مشــروع در منطقــه شــناخته
شــوند .بــه نظــر آمریکایــی هــا ،ایــران بیــش از انــدازه
دنبــال نفــوذ در منطقــه اســت.
هانتــر اضافــه کــرد :حتــی ایــن مســاله را آمریــکا بــا
ایــران پیــش از انقــاب هــم داشــت .محمــد رضا شــاه
یــک بــار گفتــه بــود کــه 'دوران ســلطه چشــم آبــی ها
بــه ســر رســیده اســت' .ایــن ســخن شــاه باعــث
تغییــر نظــر آمریــکا بــه او شــد .اکنــون برخــی در

ایران

آراســتگی درمحیــط کاردر مناطــق  1،2،3،4،6آبفــا
شــهر اصفهــان و آبفــا خمینــی شــهر نمــود کــه ایــن
پــروژه هــم اکنــون بــه پیشــرفت  86درصــدی

رســیده است.ســعید ابوطالبیــان افــزود :افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکین،کاهش هزینــه هــا ،افزایــش
قــدرت رقابتــی ،بهبــود انتقــال دانســته هــا در داخــل
ســازمان و بهبــود روحیــه و انگیــزش افرادبــرای
خدمــات رســانی بهتــر از مهمتریــن اهــداف اجــرای

ایــن پــروژه اســت زیــرا
پذيــرش سيســتم مديريــت كيفيــت ،بايســتي
بــه عنــوان يــك تصميــم گيــري اســتراتژيك در

ســازمان در نظــر گرفتــه شــود .كــه در حــال حاضــر
از ســوي بســياري از مديــران بــراي رســيدن بــه
پيشــرفتهاي الزم از طريــق پیــاده ســازی نظــام
آراســتگی کــه در نهایــت بهبــود و ارتقــاي
بهره وري را بهمراه دارد انجام مي شود.
ابوطالبیــان بــا بیــان اینکــه دقــت در پیــاده ســازی
اصــول نظــام آراســتگی مــی توانــد یکــی از اصلــی
تریــن پایــه هــای رشــد وتوســعه محســوب شــود
عنــوان کــرد :پیــاده ســازی اصــول نظــام آراســتگی
مــی توانــد بــا بکارگیــری صحیــح ومنطقــی اصــول
ســاماندهی محیــط کار کــه یکــی از پایــه هــای
رشــد و توســعه ســازمانها و نهادهــا باشــد در نظــر
گرفتــه شــود .بــا نگــرش بــه کشــور هایــی کــه ایــن
نظــام را بطــور جــدی اجــرا کــرده انــد مــی بینیــم
تحــول عظیمــی در بهــره وری صنعــت وتجــارت
بوجــود آورده انــد.
مدیــر بهبــود بهــره وری و تحــول اداری شــرکت
آب وفاضــاب بــه مشــکالت موجــود در راســتای
اجــرای بــه موقــع ایــن پــروژه اشــاره کــرد وبیــان
داشــت :عــدم همــکاری و هماهنگــی کارکنــان و
اشــتیاق کــم در زمینــه اجــرای ایــن پــروژه ،عــدم
پیگیــری ومشــارکت برخــی از مدیــران قســمتها در
اجــرای ایــن نظام،انتقــال ضعیــف اصــول اســتاندارد
شــده و دســتورالعملهای مربــوط بــه کلیــه واحدهــا و
پرســنل توســط دبیــر مربوطــه از جملــه چالشــهای
پیــش رو مــی باشــد .

رییس مرکز بهداشت کرمانشاه:

موردی از "وبا" در مناطق زلزله زده گزارش نشده
رییـس مرکـز بهداشـت اسـتان کرمانشـاه
اظهـار کـرد :تاکنـون هیـچ مـوردی از "وبا"
در اسـتان گـزارش نشـده اسـت.
دکتـر ابراهیـم شـکیبا در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار سـرویس «اجتماعی» ایسـنا منطقه
کرمانشـاه ،بـا بیان اینکـه تاکنون مـوردی از
بیمـاری وبـا در مناطـق زلزلـه زده و نیـز در
سـطح اسـتان گـزارش نشـده اسـت ،گفت:
احتمـال بـروز و اپیدمـی بیماریهـای مختلف
عفونـی در منطقـه وجـود دارد.

وی افـزود :اگـر بهداشـت آنطـور کـه بایـد
رعایـت نشـود و زبالههـا جمع آوری نشـده و
فاضلاب آنطـور که بایـد دفع نشـود ،احتمال
اپیدمـی بیماریهـای عفونـی از جملـه وبا در
مناطـق زلزله زده وجـود دارد.
معـاون امـور بهداشـتی دانشـگاه علـوم
پزشـکی کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه
حرکتهایـی در زمینـه بهبـود بهداشـت
محیـط مناطـق زلزلـه زده انجـام شـده
اسـت ،گفـت :هنـوز وضعیـت بهداشـتی در

مناطـق زلزلـه زده مطلوب نیسـت و اقدامات
انجام شده کافی نیست.
وی افـزود :روسـتاها مشـکل آب دارنـد
و برخـی آب ندارنـد و آنهـا هـم کـه
آب دارنـد ،آبشـان خـوب کلرزنـی
نمیشود.
شـکیبا تصریـح کـرد :ایـن شـرایط
موجـب نگرانـی مـا از اپیدمـی انـواع
بیماریهـای عفونـی و پوسـتی شـده
است.

استاد دانشگاه آمریکا:

عربستان در شرایط خودبزرگ بینی قبل از سقوط است

آمریــکا بــه دنبــال حــل دائمــی مســاله ایــران بــا
تجزیــه آن هســتند.
وی دربــاره سیاســت هــای ضــد ایرانــی ریــاض
گفــت :عربســتان ادعــای رهبــری نــه تنهــا منطقــه
بلکــه جهــان اســام را دارد .همچنیــن عربســتان
مــی خواهــد از دشــمنی ایــران و اســراییل اســتفاده
کــرده و از راه کمــک اســراییل و آمریــکا ،مســاله
ایــران را بــه بــاور خــودش حــل و فصــل کنــد.
نویســنده ایرانی-آمریکایــی تاکیــد کــرد :هم اســراییل
و هــم عربســتان مــی خواهنــد آمریــکا را وادار بــه
جنــگ بــا ایــران کننــد .در ایــن زمینــه عربســتان
مــی خواهــد آمریــکا را قانــع کنــد کــه مــی توانــد بــه
حــل مســاله فلســطین کمــک کنــد و اعــراب را وادار
کنــد کــه بــا اســراییل رابطــه برقــرار کننــد.
** مســاله فلســطین بــرای آمریــکا مهــم
اســت
شــیرین هانتــر دربــاره دالیــل پشــتیبانی همــه جانبــه
دولــت ترامــپ از سیاســت هــای عربســتان گفــت:
عربســتان ســال هــای طوالنــی اســت کــه متحــد
راهبــردی آمریــکا بــوده اســت و از ایــن رو پشــتیبانی
همــه جانبــه دولــت ترامــپ از ایــن کشــور را بایــد
در ایــن بســتر تحلیــل کــرد و آن را نبایــد موضــوع
تــازه ای دیــد.
وی بــا تاکیــد بــر اولویــت داشــتن حــل و فصــل
مســاله فلســطین بــرای آمریــکا ادامــه داد :موضــوع
دیگــر ایــن اســت کــه ترامــپ مــی خواهــد بــا جلــب

همــکاری عربســتان مســاله فلســطین را حــل کنــد.
ایــن تنــدروی هــای عربســتان در لبنــان ،بعــد از
دیدارهــای ســرزده جــرد کوشــنر ،مشــاو و دامــاد
ترامــپ از ریــاض صــورت مــی گیــرد .بنابرایــن بــه
بــاور مــن مســاله فلســطین هنــوز موضوعــی کلیــدی
در منطقــه اســت.
نویســنده ایرانی-آمریکایــی اضافــه کــرد :یعنــی
مســاله فلســطین و امنیــت اســراییل دو موضــوع
محــوری منطقــه هســتند .عربســتان اکنــون خــود
را بــه عنــوان کلیــد راه حــل ایــن بحــران معرفــی
کــرده اســت و ایــران را مانــع اصلــی صلــح اعــراب و
اســراییل نشــان مــی دهــد .در مقابــل ،ایــران هــم بــه
سیاســت خــود در حمایــت از محــور مقاومــت ادامــه
مــی دهــد.
هانتــر در پاســخ بــه اینکــه موضــع جریــان هــای
سیاســی در کنگــره و کاخ ســفید را دربــاره سیاســت
هــای آتــش افروزانــه رژیــم ســعودی و ســخنان
جنــگ طلبانــه آن علیــه ایــران چگونــه ارزیابــی
مــی کنیــد؟ هــم گفــت :مســاله ایــن اســت کــه در
بــاره سیاســت هــای ترامــپ اختــاف نظرهایــی
هســت ،بطــور مثــال دربــاره روســیه و رابطــه بــا اروپــا.
وی افــزود :متاســفانه در مــورد ایــران یــک نــوع
اجماعــی در داخــل آمریــکا وجــود دارد .کســانی
همچــون برنــی ســندرز کــه خــارج از ایــن اجمــاع
صحبــت کــرده و از گفــت وگــو بــا ایــران پشــتیبانی
مــی کننــد ،در حاشــیه سیاســت آمریــکا قــرار دارنــد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

چهارراه پارامونت ،خیابان قصردشت ،سمت راست ،کوچه 2

کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 - 09171236039
مرحله اول چاپ :عصرمردم 96/8/24

آگهی مناقصه

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 96/8/30

شــهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوز شماره  610مورخ  96/2/3شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری
انجام امور کارخانه آســفالت خود واقع در کیلومتر  3جاده ارســنجان -سعادت شــهر به مدت یک سال به صورت
ماهیانه به مبلغ  42/000/000ریال ،طبق شرایط مندرج در اسناد مربوطه اقدام نماید .متقاضیان می بایست ظرف مدت
 10روز از تاریــخ درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه (حداکثر تــا تاریخ  )96/9/11جهت بازدید از کارخانه ،دریافت
اسناد و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلــغ  25/200/000ریال را به صورت اســناد ،ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حســاب
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
)071(43522134-5
تماس:
تلفن های
کامران میرزایی
هزینه درج دو نوبت آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده می باشد.

شهردار شهر ایمن ارسنجان

طرفدارهــای اســراییل نقشــی بســیار قــوی و بســیار
بیشــتر از آنچــه فکــر کنیــم بــازی مــی کننــد.
اســتاد دانشــگاه آمریــکا ادامــه داد :بــرای همیــن ،بــه
نظــر مــن ،مشــکل اصلــی اســراییل اســت و تــا زمانــی
کــه پشــتیبانی آنهــا از عربســتان ادامــه دارد ،عربســتان
جســارت آن را خواهــد داشــت کــه رفتــار تنــد خــود در
منطقــه را ادامــه دهــد .خصوصــا کــه در دنیــای عــرب
کســی نمانــده کــه در مقابــل عربســتان بایســتد.
شــیرین هانتــر در بــاره آینــده روابــط ســعودی و
آمریــکا هــم گفــت :صــرف نظــر از اینکــه در داخــل
عربســتان چــه تحوالتــی رخ دهــد ،بــه نظــر مــن
عربســتان و آمریــکا در آینــده قابــل پیــش بینــی
متحــدان نزدیکــی بــرای هــم دیگــر باقــی خواهنــد
ماند.
**چیــن و روســیه آمــاده ایجــاد تــوازن
قــوای جهانــی نیســتند
اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه جــورج تــاون
یــک عامــل اساســی تنــدروی هــای عربســتان را
تــداوم فضــای تــک قطبــی بیــن المللــی دانســت و
گفــت :یکــی از اشــکاالت سیاســت ایــران اســت کــه
متاســفانه هنــوز بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه روابــط
بیــن المللــی بــر اســاس حــق و حقــوق برقــرار اســت.
درحالــی کــه ایــن تــوازن قــدرت اســت کــه ماهیــت
روابــط بیــن المللــی را تعییــن مــی کنــد.
هانتــر افــزود :در گذشــته نوعــی موازانــه قــوا میــان
شــوروی و آمریــکا وجــود داشــت .اکنــون ایــن مــرز
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ذوب آهن اصفهان اولين مقطع بيم بالنك را در ايران توليد نمود

اصفهـان -حبیـب صادقـی -اوليـن مقطع بيـم بالنـك ( ) Beam Blankدر ايران به همت تالشـگران
ذوب آهـن اصفهـان و بـا تكيـه بر دانـش و تخصص ايـن صنعتگران  ،توليد شـد.
مهنـدس اردشـير افضلـي معـاون بهـره بـرداري ذوب آهـن اصفهـان ضمـن بيـان مطلـب فـوق گفـت :بيم
بالنـك از جملـه مقاطـع خـاص ريختـه گـري مـداوم اسـت و از مزايـاي توليـد آن می تـوان به مـواردی از
قبیـل كاهـش مصـرف انرژي ،افزايش بهـره وري ،كيفيـت باالتر محصـوالت ،افزايش حجم وسـرعت توليد
محصـول نهایـي ،كاهـش پـاس نـوردي ،كاهش ميـزان غلتك مصرفي نـوردو قابليـت توليد مقاطع سـنگين
از جملـه تيرآهـن بـال پهـن در سـايزهاي مختلف اشـاره نمود.
وي افـزود :بـا تلاش تمـام همـکاران عزیـز شـرکت بخصـوص پرسـنل سـخت کـوش بخش فوالدسـازي
ذوب آهـن اصفهـان ،مراحـل طراحـي و تهيـه نقشـه هـاي قالـب و موبيـل سـكتور شـامل انجـام هماهنگي
هـاي الزم بـا مهندسـي نـورد و مشـخص كـردن ابعـاد  Beam Blankمـورد نياز،طراحـي وتامین مس
قالب بر اسـاس ابعاد مشـخص شـده توسـط بخش فوالدسـازي ،طراحي واتر ژاكت بر اسـاس ابعاد و شـكل
مـس قالـب و محاسـبات انتقـال حـرارت ،طراحي كاسـت  ،طراحي كشـاننده و صـاف كن وتهيه نقشـه هاي
سـاخت انجـام وكليـه تجهيـزات مـورد نيـاز پروژه طراحي ،توسـط بخش خرید تامین و سـاخته شـده اسـت .
معـاون بهـره بـرداري ذوب آهـن اصفهـان يكـي از شـاخصه هـاي پيشـرفت كيفـي در ريختـه گـري مداوم
جهـان را امـكان توليـد مقاطـع پيچيده دانسـت و گفـت  :با توجه بـه تنوع نيازهـاي بازار در محيط به شـدت
رقابتـي صنعـت فـوالد ،درجـه باالئي از انعطـاف پذيري،كيفيـت محصول ،توليـد اقتصادي و مشـتري مداري
جهـت رسـيدن بـه موفقيـت ضـروري مـي باشـد و توليد بيـم بالنـك در همين راسـتا صورت گرفته اسـت.

برگزاری لیگ بازی های فکری حرکتی "
کندوی بازی" در مدارس اصفهان

اصفهـان -حبیـب صادقـی" -کنـدوی بـازی توسـط دفتـر تخصصی
بـازي سـازمان فرهنگی تفریحی شـهرداري اصفهـان از اول آذرماه در
مـدارس مقاطـع اول و دوم متوسـطه برگزار می شـود.
عنـوان "کنـدوی بـازی" بـا الهـام از زنبورعسـل و فعالیت فـراوان او
بـرای تولید عسـل از شـیره تلـخ گیاهان گرفته شـده اسـت و با توجه
به اینکه عسـل تغذیه سـالم و مناسـب برای تمام گروههای سـنی به
شـمار میرود ،با تشـبیه بازی به عسـل آن را نوعی سـرگرمی شـیرین
بـرای تمـام گروههـای سـنی معرفـی میکنیـم زیـرا شـیرینی بـازی
موجب شـیرین شـدن جسـم و روح انسـان میشـود.
بـا توجـه بـه اینکـه بـازی الگـوی خوبـی بـرای ایجـاد نشـاط و تفریـح در جامعـه اسـت ،مـی توانـد تأثیـر
بسـیار مثبتـی در جامعـه داشـته باشـد کـه از انـواع آنهـا میتوان بـه کنتـرل خشـم ،افزایش دقت ،تقسـیم
مسـئولیتها و … اشـاره کـرد .لیـگ بـازی های فکـری حرکتـی "کندوی بازی" از سـوی دفتـر تخصصی
بـازی سـازمان فرهنگـی تفریحـی شـهرداری اصفهان بـا حضور در مـدارس ویژه دانـش آمـوزان اول و دوم
متوسـطه اصفهـان بـا منویـی متفـاوت برگزار می شـود.
بازیهـای فکـری شـامل  ۳۰۰نمونه بـازی جدید خارجـی و داخلی ماننـد اتللو ،جنگل ،هام هام ،سـنگچین،
نبـرد سـنگ و تختـه ،معماهـای چـوب کبریتی و… اسـت کـه عامل مهمـی در درگیر سـاختن فکر و هوش
افـراد بدون اشـغال فضـای زیادی در آپارتمان میشـود.
بازیهـای حرکتـی نیـز بـه دو بخـش آپارتمانـی و میدانـی دسـتهبندی شـده کـه بـا کمتریـن هزینـه و بـا
سـادهترین وسـایل بـدون نیـاز بـه زمیـن ورزش و تـوپ طراحـی شـده اسـت.
ایـن برنامـه از یکـم آذرمـاه آغـاز شـده و تـا  26بهمـن ماه از سـاعت  8تـا  13برگزار خواهد شـد کـه مرحله
اول آن در مـداس و مرحلـه دوم آن در خانـه خالقیـت و رسـتوران بـازی برگزار می شـود.
مـدارس عالقـه منـد برای کسـب اطالعات بیشـتر و شـرکت در این برنامه مـی توانند با شـماره 32683484
تماس حاصـل کنند.
دیگــر چنــدان وجــود نــدارد .در مســایلی روســیه و
آمریــکا بیــن خــود ســوریه مذاکــره مــی کننــد .آن
هــا تــاش کردنــد درگیــری میــان نیروهــای هوایــی
آنهــا در ســوریه رخ ندهــد و مرزهایــی بــرای خــود
تعریــف کــرده و آن را مالحظــه مــی کننــد امــا روســیه
نمــی خواهــد کــه نقــش موازنــه کننــده را در مقابــل
آمریــکا در قبــال ایــران داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :بایــد دانســت علــت تنــدروی هــای
عربســتان ایــن اســت کــه ماموریتــی بــه ســعودی
هــا داده شــده اســت .البتــه بــه محمــد بــن ســلمان
دســتور حملــه بــه یمــن را نــداده بودنــد امــا وقتــی
ایــن کار را کــرد ،کســی جلــوی او را نگرفــت .بعــد
هــم دیدیــم چــه حجــم عظیمــی از جنــگ افــزار بــه
عربســتان فروختــه شــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه آمریــکا اضافــه کــرد :ایــن هــم
تــا حــدی بــه از بیــن رفتــن موازنــه قــوا در ســطح
بیــن المللــی مرتبــط اســت .یعنــی موازنــه قوایــی کــه
در دوره شــوروی بــود ،دیگــر وجــود نــدارد .چیــن هــم
هنــوز بــه دنبــال بــازی کــردن نقــش جــدی در خــارج
از منطقــه آســیای شــرقی نیســت تــا تــوازن قــوا را
در عرصــه بیــن المللــی برقــرار کنــد .بــرای همیــن،
کشــورهای غربــی یکــه تــاز شــده انــد.
**ســعودی هــا خودبــزرگ بینــی قبــل از
ســقوط
اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه جــورج تــاون
واشــنگتن دربــاره دســتاوردهای خانــدان ســعودی از
سیاســت هــای تنــد منطقــه ای خــود گفت :عربســتان
بــه نظــر در شــرایطی اســت کــه بایــد گفــت در مرحله
خــود بــزرگ بینــی قبــل از ســقوط است.شــیرین هانتر
افــزود :بــه بــاور مــن عربســتان بــه تنهایی هیــچ کاری

آگهی حصر وراثت
فرزاد فرزانه دارای شناســنامه شــماره  1563متولد  1350به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان عالم بهاء افراسیابی خالری به شماره
شناســنامه  641در تاریخ  86/3/22در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزاد فرزانه فرزند متوفیه
 -2غفار فرزانه صادره از حوزه سپیدان فرزند متوفیه
 -3افراز فرزانه به شــماره شناســنامه  47صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -4قاســم فرزانه به شماره شناسنامه  1797صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -5فردین فرزانه به شماره شناسنامه  1917صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -6ماهناز فرزانه به شماره شناسنامه  1274صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -7پوران فرزانه به شماره شناسنامه  1796صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -8شــهناز فرزانه به شماره شناســنامه  8صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفیه
 -9فاطمه فرزانه به شماره شناسنامه  2292082357صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19308م الف
رئیس شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمدعلی فرجی

نمــی توانــد بکنــد .عربســتان ســعودی بــر نفــوذ مالــی
خــود اتــکا دارد امــا بــه دلیــل نبــود درایــت ،نتیجــه
عکــس از سیاســت هــای خــود گرفتــه اســت .بــا ایــن
حــال مــن نگــران هســتم کــه عربســتان و اســراییل
بتواننــد دولــت آمریــکا را قانــع کننــد کــه دســت
بــه اقــدام نظامــی علیــه ایــران بزنــد.وی در پاســخ
بــه اینکــه ایــن تــاش چقــدر واقــع بینانــه اســت؟
گفــت :مــن همیشــه توصیــه مــی کنــم کــه بایــد برای
بدتریــن ســناریو آمــاده باشــیم .بدتریــن کار این اســت
کــه ســاده از کنــار تهدیدهــای نظامــی آمریــکا عبــور
کنیم.ایــن اســتاد دانشــگاه آمریــکا اظهــار کــرد :بعضی
از سیاســتمداران آمریــکا همچــون جیمــز متیــس
وزیــر دفــاع ،نفــرت عجیبــی از ایــران دارنــد و فکــر
مــی کننــد ایــران عامــل مــرگ ســربازان آمریکایــی
در عــراق و لبنــان بــوده اســت .آمریکایــی هــا هنــوز
مســاله گــروگان گیــری را فرامــوش نکــرده انــد.
آمریــکا هنــوز بــه دنبــال انتقــام گیــری از ایــن اقــدام
اســت کــه بایــد گفــت ضربــه بزرگــی بــوده اســت.
هانتــر تصریــح کــرد :مــن نگــران هســتم کــه بــا
وجــود فــرد نــاآگاه و پیــش بینــی ناپذیــری همچــون
ترامــپ در کاخ ســفید ،در برابــر تحریــک اســراییل و
عربســتان کوتــاه آمــده و وارد اقــدام نظامــی علیــه
ایــران شــود .شــما مــی دانیــد کــه جــورج بــوش پســر
کســی بــود کــه شــخصا بــا حملــه نظامــی بــه ایــران
مخالفــت کــرد .ایــن در خاطــرات 'کوندالیــزا رایــس'،
وزیــر خارجــه پیشــین آمریــکا آمــده اســت .مــن
نمــی دانــم فــرد نامتعادلــی چــون ترامــپ چگونــه
عمــل خواهــد کــرد ،بخصــوص کــه نمــی تــوان
گفــت کــه دیگــر مقــام هــای آمریــکا تــا چــه انــدازه
در برابــر حملــه نظامــی بــا ایــران ایســتادگی کننــد.

آگهی
به موجــب دادنامه شــماره  9609977320100658مورخ 96/8/25
شعبه اول دادگســتری استهبان عباالعظیم عبدلی فرزند محمدحسین
محکوم حضور در دفترخانه طالق  109اســتهبان جهت مطلقه نمودن
همسر خود ســرکار خانم مریم عبدلی فرزند غالمرضا بدین وسیله
به شما اخطار و ابالغ میگردد ظرف مدت یک هفته در این دفترخانه
حضور یافته در غیر این صورت طالق غیاب ًا ثبت و اجرا میشود.
 /196م الف
سردفتر ازدواج  18و طالق  109استهبان
غالمرضا حسنی
آگهی حصر وراثت
مریم هنرکار دارای شناســنامه شــماره  356متولد  1330به شــرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان رسول نصیحت کن به شماره شناسنامه 336
در تاریخ  96/8/7در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر مریم هنرکار به شماره شناسنامه
 356صادره از حوزه  2شیراز همسر مرحوم
 -2جعفر نصیحت کن به شــماره شناســنامه  15079صادره از حوزه 2
شیراز فرزند متوفی
 -3اعظم نصیحت کن به شــماره شناســنامه  1366صادره از حوزه 2
شیراز فرزند متوفی
 -4پروین نصیحت کن به شماره شناسنامه  1118صادره از حوزه  2شیراز
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19297م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

