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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد:

اصفهان؛ پیشتاز در ثبت ملی صنایع دستی
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تاج گذاری مجدد قلعه نویی در لیگ
 دربی نقش جهان به سود ذوب آهن؛

10

خوب یا بد؟
بازنگری طرح تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان در دستور کار مسئوالن؛

8

عضویت در مجامع مختلف شغل نیست
نماینده مردم لنجان در مجلس در واکنش به چند شغله ها:

2

سرمایه ها در فرهنگسراها از بین رفته است
نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

استاندار اصفهان خبر داد:4

11
 افتتاح فاز نخست باغ موزه 
دفاع مقدس در سال آینده

مدیر کل سازمان انتقال خون اصفهان:

روزانه 100 واحد خون 
کمبود داریم

3

نمایشگاه جامع کشاورزی 
اصفهان برگزار می شود

8

یک سوم فضاهای آموزش و 
پرورش اصفهان فرسوده است

11
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 پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی به 
مناسبت  درگذشت حجت االسالم مظاهری

حضرت آیــت ا... خامنــه ای، رهبر معظــم انقاب اســامی با صدور 
 پیامی درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شــهیر حجت االســام 

مهدی مظاهری را تسلیت گفتند...
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ابراهیم فیاض استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران در این باره 
می گوید:» االن جمهوری اســامی، از نظر ساختاری نباید شبیه دوران 
پهلوی عمل کند. انحصار طلبی و رانت خواری نباید مثل قبل باشد. اینکه 
بعضی آقایان 30-40 تا شغل دارند، آن هم مشاغلی که هر یک از آنها را 
یکی از نخبگان کشور می تواند بر عهده بگیرد، نشان می دهد که مجموعه 
حاکمان در جمهوری اسامی در جایگاه اقلیت قرار گرفته و اکثریت هم 

از آن ناراضی هستند.«

ابهام هایی پیرامون شغل های مختلف مسئوالن پیش آمده است که به 
نمونه هایی از آن اشاره شد؛ از این رو برای صحت و درستی چند شغله بودن 
برخی از مسئوالن به سراغ محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی و نماینده مردم لنجان در مجلس رفتیم و این باره 

با او به گفت و گو پرداختیم.
کوهکن در این باره به خبرنگار زاینده رود گفت: باید این واقعیت را قبول 
کنیم که اگر شغل افراد را از عضویت شان در مجامع و انجمن های مختلف 

جدا کنیم، به یک شغل دست پیدا می کنیم. اخبار مبنی بر چندشغله بودن 
که با نســبت دادن به افرادی مانند علی اکبر والیتی و حدادعادل منتشر 
شده است، درست نیســتند. وی افزود: افرادی باید در جایگاه های نظام 
قرار گیرند که بتوانند آن را به خوبی مدیریت کنند. علی اکبر والیتی چند 
سال گذشته در مقام وزارت امور خارجه قرار داشت پس شغل وی در حوزه 
وزارت است اما به واسطه تجربه شان مشاوره هم می دهند که برخی مشاوره 
را شغل تلقی می کنند؛ درحالی که مشاور مسئولیتی ندارد.این افراد یک 
شغل دارند اما به واسطه توانمندی هایشان در مجامع مختلفی همکاری 
می کنند؛ مردم بدانند که عضویت در مجامع شغل نیست چراکه حقوقی 

بابت آنها دریافت نمی کنند بلکه حق جلسه هایی را دریافت می کنند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه به طور 
مثال آقایی به خاطر تجربه و معلوماتــش در 30 مجمع عضویت دارد اما 
این عضویت ها شغل محسوب نمی شود و این مسائل باید در بین رسانه 
ها درست مطرح شود، خاطرنشان کرد: درســت است که باید از جوانان 
تحصیل کرده ای که در حال حاضر بیکار هستند در همه امور استفاده کرد، 
اما باید در جریان بود افرادی که در سطح های کان کار می کنند کسانی 

نیستند که بتوان هر کسی را جایگزین آنها کرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید برای مردم جامعه ذهنیت منفی ایجاد شــود، 
گفت: جوان بیکار تحصیل کرده در هر رده ای که قرار دارد باید جایگاهی 
برای او پیدا کنیم، باید اول به فکر رفع بیکاری این افراد باشیم چرا که پس از 
قرار گرفتن یک جوان در جایگاهی در نظام و کسب تجربیات، به مرور زمان 

عضویت در انجمن ها و مجامعی هم به او پیشنهاد می شود.
کوهکن در پایان اضافه کرد: این صحبت ها را بنده ای می گویم که خود 
غیر از اقداماتی که در مجلس انجام می دهم و اموراتی که قبل از مجلس 
در دادگستری انجام می دادم، عضو هیچ هیئت مدیره و مجمعی نیستم و 
این ایراد را به خودم می دانم که اگر توانم در حدی بود که یکی از مجامع 
کان می توانست از بنده استفاده کند، حتما دعوت به همکاری می کردند؛ 

استفاده از مسئوالن در مجامع مختلف، بستگی به توانایی هایشان دارد.

سازمان دیده بان حقوق بشر:
 »بن سلمان« باید مجازات شود

سازمان دیده بان حقوق بشــر، خواستار مجازات و 
تحریم بین المللی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
به خاطر جنگ احمقانه عربستان علیه یمن شد که 

هزاران قربانی برجای گذاشته است.
»ساره لیا« مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای 
ســازمان دیده بان حقوق بشــر، جنگ کنونی در 
یمن را  احمقانــه ترین جنگ و جنــگ بی معنی 
ائتاف عربی توصیف کرد که هیچ راهبردی ندارد و 
اهدافش شک برانگیز است.  وی افزود: سازمان دیده 
بان حقوق بشر خواهان اعمال تحریم علیه ائتاف 
عربی و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی شده است 
که باید او و سایر مسئوالن سعودی مجازات شوند.  
ساره لیا گفت: همه در ویرانی یمن شریک هستند و 
دیده بان حقوق بشر دفاتری در یمن دارد که استفاده 
عربستان از برخی ســاح ها و فروشندگان آنها به 

عربستان را مشخص کرده اند.

 سالح های شیمیایی لیبی 
به طور کامل امحا  شد

سازمان منع گســترش ساح های شــیمیایی، از 
پایان یافتن روند امحای آخرین بخش از ساح های 
شــیمیایی لیبی خبر داد و این اقــدام را »فرصتی 

تاریخی برای ایجاد جهانی امن تر« دانست.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، سازمان منع 
گسترش ساح های شــیمیایی اعام کرد امحای 
نهایی حدود ۵00 متریک تن از تولیدات شیمیایی 
لیبی در تاسیســات ویژه این کار در شهر مونستر 
آلمان »فرصتی تاریخی برای امنیت جهانی و خلع 
ساح« است. احمد ازومجو، مدیر این سازمان طی 
بیانیه ای اعام کــرد این امر پایــان عملیات خلع 
ساح شیمیایی لیبی را مژده می دهد و گامی دیگر 
به سوی تحقق هدف اصلی کشــورهای عضو این 
سازمان، یعنی نابودی کامل و دائم تمامی ساح های 

شیمیایی است.

ترامپ: 
رابطه بسیار خوبی با »اون« دارم!

رییس جمهور آمریکا برخاف حمات لفظی پیشین 
خود علیه رییس کره شمالی، طی مصاحبه ای گفت 
که احتماال روابط بســیار خوبی با وی دارد. دونالد 
ترامپ در مصاحبه با نشریه »وال استریت ژورنال« 
با لحنی متفاوت از گذشــته گفت: مــن با افرادی 
ارتباط دارم که فکر می کنم همه شــما از دانستن 
آن شگفت زده خواهید شد. با این وجود وی در ادامه 
مصاحبه، از پاسخ دادن به این سوال که آیا پیش از 
این با رییس کره شــمالی گفت وگو داشته است یا 
خیر، خودداری کرد و گفت: در این باره اظهار نظر 
نمی کنم، نمی خواهم بگویم که گفت وگو داشته ام یا 
نداشته ام، فقط نمی خواهم در این باره سخنی بگویم.

 قانون نظارت بر اینترنت 
در آمریکا تصویب شد

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشــنبه تمدید 
قانونی را تصویب کرد که به ســرویس های امنیتی 
اجازه می دهد ارتباطات اینترنتی با خارج را کنترل 
کنند. همچنین این قانون برای تمدید باید به تصویب 
مجلس ســنا نیز برسد. ســرویس های اطاعاتی 
آمریکا این مجوز جدید را برای دفاع از کشــور در 
برابر تروریسم، با اســتناد به اینکه هدف این قانون 
فقط غیر آمریکایی ها در خارج اند، حیاتی توصیف 
می کنند؛ چون قانون اساســی آمریــکا نظارت بر 
ارتباطات شهروندان آمریکایی را بدون حکم قاضی 

ممنوع کرده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس در واکنش به چند شغله ها:

عضویت در مجامع مختلف شغل نیست

حمید وکیلی در حالی که  بسیاری از بیکاران با مدرک های باالیی همچون لیسانس و فوق لیسانس از وضعیت خود می نالند 
گفته می شود که برخی از مسئوالن دارای چندین مسئولیت و سمت در کشور هستند به طوری که طی روزهای 
گذشته اخباری در رسانه ها درخصوص مدیرانی همچون علی اکبر والیتی و غالمعلی حدادعادل منتشر شده است مبنی بر اینکه آنها دارای 

چندین سمت در این کشور هستند؛ برخی از رسانه ها مدعی شدند که فقط همین دو مدیر روی هم رفته دارای 50 سمت هستند.

 رونمایی سعدالحریری از سیاست خود 
در برابر ایران:

روابط با ایران باید به بهترین 
شکل باشد

نخســت وزیر لبنان در گفت و گو با روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« گفت: هرگز 
به دنبال رویارویی با حزب ا... نیســتیم. سعد 
حریری در عین حال گفت که مسئله حزب ا... 
ابعاد منطقه ای دارد و لبنان به تنهایی نمی تواند 
آن را حل کند. به گفته وی، توقف مشــارکت 
حزب ا... در درگیری های نظامی در منطقه، 
نیازمند گذر زمان اســت و به یکباره به وقوع 
نخواهد پیوست. نخست وزیر لبنان پیش بینی 
کرد که این روند با کاهش حضور رزمندگان 
حزب ا... در یمن و عراق آغاز خواهد شد تا در 

نهایت به خروج نهایی بینجامد.
ســعد حریری در بخش دیگری از سخنانش 
گفت که تاش می کند کشورش را از اختاف 

بین عربستان سعودی و ایران دور کند.
وی افزود: روابط لبنان با ایران و کشــورهای 
حوزه خلیج فارس باید به بهترین شکل ممکن 

و در راستای منافع ملی لبنان باشد.

واکنش نوبخت به احتمال 
خروج آمریکا از برجام

نوبخت گفت: تمهیدات مختلفی برای خروج 
احتمالی آمریکا از برجام از سوی ایران در نظر 

گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت، درباره 
واکنش ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجام 
اظهار داشت: با توجه به اینکه تمهید مقدمات 
در شــورای عالی امنیت ملی و مراجع خاص 
صورت گرفته، پاسخ بسیار قوی و محکمی از 

طرف ایران دریافت خواهد کرد.

رسانه های آمریکایی: 
ترامپ تعلیق تحریم های 

ایران را تمدید می کند
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از 
دو منبع مطلع از تصمیم رییس جمهور آمریکا 
نوشت که ترامپ دوباره تصمیم گرفته است تا 

تحریم ها علیه ایران را بازنگرداند.
این روزنامه نوشت که رییس جمهور آمریکا با 
تمدید تعلیق تحریم ها، به کنگره و متحدان 
اروپایی ضرب االجلی را بــرای بهبود برجام 
خواهد داد که در غیر این صورت آمریکا از آن 
خارج خواهد شد. ترامپ در اکتبر سال گذشته 
نیز گفته بود که اگر بــه راه حلی با متحدان و 

کنگره نرسد، از برجام خارج خواهد شد. 

توضیح ربیعی درباره آخرین 
وضعیت نفتکش آتش گرفته

. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
با انتشــار پســتی در صفحه توییتر خود، در 
خصوص نفتکش سانچی با تاکید بر مهم بودن 
جان هر ایرانی، نوشت که شبانه روزی تاش 

می کنیم و بیم وامید داریم. 
او در ادامه این پســت توییتــری در توضیح 
آخریــن اقدامات بــرای نجات جــان خدمه 
نفتکش سانچی، از تاکید به سفیر چین برای 
24 ساعته شدن عملیات اطفای حریق، اجاره 
آتش خوار ژاپنی، اعزام تیــم امداد و نجات از 
ایران و ورود 6 کشور دیگر به عملیات اطفای 

حریق خبر داد.

بهروز نعمتی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

سیاست خارجه

نقوی حسینی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس، با تاکید بــر اینکه باید مدیــران متعهد و 
باانگیزه بر ســر کار گمارده شــوند، گفت: خانواده 
معاون یکی از وزارتخانه های بسیار مهم که مسئول 
اشــتغال بود، در خارج از کشــور ســاکن بودند و 
خودش هم پس از بازنشســتگی به خارج از کشور 

رفته بود! 
چگونه کســی که پس از بازنشســتگی در خارج 
از کشــور زندگی می کند را دعوت کــرده و به او 

مسئولیت اشتغال کشور را سپرده اند؟ 
وی گفــت: اصا مــن متعجبم چرا بایــد اعضای 
خانواده های مدیران ارشــد این کشور در خارج از 
کشور زندگی کنند؟ مدیری که زن و فرزندانش در 
آمریکا و کانادا هستند، چه دلسوزی می خواهد برای 

مردم ایران داشته باشد؟
باید فضا و کار را به دست جوانان متدین و باانگیزه 
سپرد که طرح و برنامه برای پیشرفت کشور دارند؛ 
چراکه ملت ایــران از لحاظ هوش و اســتعداد در 

جایگاه برتر و باالتری قرار دارد.

مدیران متعهد و با انگیزه در 
کشور به کار گرفته شوند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پارلمان

کافه سیاست

ویژه

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
اسالمی به مناسبت  درگذشت 

حجت االسالم مظاهری 
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقاب 
اســامی با صدور پیامی درگذشــت روحانی 
 خدمتگــزار و واعظ شــهیر حجت االســام 

مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح 

زیر است:
»بسمه تعالی

درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر 
حجت االســام آقای حاج مهــدی مظاهری 
رحمــه ا... علیــه را به همــه  دوســتداران و 
ارادتمنــدان و تربیت شــدگان منابر موثر آن 
مرحوم و باالخص به خاندان مکرم و بازماندگان 
محترم ایشان تســلیت عرض می کنم. زمزمه  
معنوِی دعا و نیایش آن مرحوم در شــب های 
جمعه و ســحرهای ماه مبــارک رمضان طی 
سال های طوالنی در شمار یادگارهای معنوی 
شهر عزیز اصفهان اســت و امید است همواره 

برقرار باشد.«

ترامپ، تعلیق تحریم های ایران را تمدید 
می کند

پیشنهاد سردبیر:

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »۱3 ژانویه 
موعد تصمیــم گیری ترامــپ در خصوص 
برجام اســت، تصور می کنید رییس جمهور 
آمریکا چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ 
کند« اظهار داشــت: معتقدم خروج آمریکا 
از برجام یک کار عملی نبــوده و این اتفاق 
نخواهد افتاد؛ چرا که برجام یک پروتکل بین 
المللی است و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و 
 تمامی طرفین این معاهده باید به آن پایبند 

باشند.
وی افزود: باوجود اینکــه می گویند ترامپ 
دیوانه است، بعید می دانم که آمریکا از برجام 

خارج شود.

دیوانگی ترامپ به اندازه 
خروج از برجام نیست

علیرضا زاکانی
نماینده سابق مردم تهران در مجلس:

برجام

 حجت االســام و المســلمین کاظــم صدیقی
  در خطبه هــای نمــاز جمعه تهران گفــت: فتنه
یــن فتنــه هــا    را آرزو کنیــد؛ چــرا کــه ا
 چهــره هــای منافقــان را آشــکار مــی کند و
 دوست و دشــمن در این بحران ها خود را نشان 

می دهند.
وی با بیان اینکه شیطان بزرگ و ایادی آن ماه ها 
طرح شیطانی این فتنه را در مراکز تحقیقاتی خود 
بررسی کردند، بیان کرد: این فتنه طرح آمریکا و 
 صهیونیســم با پول عربســتان و پادویی منافقان 

بود.
 امــام جمعــه موقــت تهــران اظهــار کــرد: 
 ملــت ایــران در برابــر هــر توطئه ای مشــت 
 محکمــی بــه دهــان آمریــکا زده اســت و از 
 ایــن بــه بعــد هــم هــر گاه آمریــکا در اثــر 
سیلی های جبهه مقاومت گرفتار توهم و جهالت 
شود و هوس توطئه کند از ملت ما تودهنی خواهد 

خورد.

 فتنه را آرزو 
کنید

امام جمعه موقت تهران: 

روحانیت

زاکانــی از برجام به عنــوان یک قــرارداد 
غیرکارشناسی شده نام برد و اظهار کرد: اکنون 
درگیر این سند معیوب هستیم اما باید تاش 

کنیم تا درگیر اسناد جدید معیوب تر نشویم.
وی با تاکید بر اینکه مذاکــره با آمریکا یک 
خط قرمز محض نیست، اضافه کرد: بر اساس 
فرمایشات رهبر انقاب اسامی باید بدانیم که 
نتیجه مذاکرات به نفع نظام اسامی است و 

بعد از آن اقدام به مذاکره کنیم.
وی تصریح کرد: یک میلیارد و 700 میلیون 
دالری که در یک مذاکره دریافت شد، نشان 
می دهد که در مذاکرات نیز می توانیم عملکرد 
مطلوبی داشته باشیم، در آن دوران شخص 
رییس جمهور نسبت به دستگیری جیسون 

اعتراض داشت.

برجام یک قرارداد 
غیرکارشناسی شده بود

پیشخوان

بین الملل

آیت ا... رفسنجانی در کتاب خاطراتشان در خاطره روز ۱۵ مرداد 
6۸ در همین مورد نوشته است:

»تا ساعت نه صبح کارهای دفتر را انجام دادم و به ماموران برای 
آماده کردن جلسه مجلس خبرگان دستوراتی دادم. دستور کار، 
بررســی مســئله رهبری با توجه به اصاح قانون اساسی بود که 

تغییرات قانون اساسی توضیح داده شد.
 بعضی ها معتقــد بودند که نیازی به رای گیری مجدد نیســت و 
رهبری آیت ا... خامنه ای ادامه دارد؛ اما چون در رای گیری گذشته 

تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است و پس از اصاح قانون، 
خبرگان مجددا رای می دهد، رای گیری کردیم. شصت رای موافق 
بود و چهار نفر رای ندادند. تعداد آرای موافق، شــبیه  رای گیری 
گذشته اســت ولی گفتند رای ندادن آنها به خاطر این است که 

نیازی به رای گیری نمی بینند. 
خبرگان ناهار، میهمان مجلس بودند. عموما از وضع پیش آمده 
با رهبری آقای خامنه ای و ریاســت جمهوری من خوشحال اند و 

امیدوار. خبر را تنظیم کردم و به رسانه ها دادیم.«

پی نوشت:
ماحظه می شــود که انتخاب آیت  ا... خامنه ای به رهبری بعد از 
تایید قانون اساسی توســط مردم در همه پرسی ۱36۸ صورت 
گرفت و دقیقا منطبق با قانون اساســی بوده است. در واقع امر، 
انتخاب دوم صرفا به این خاطر انجام شــده است که خبرگان به 
لحاظ شکلی نیز طبق قانون پیش رفته باشند و روند انتخاب رهبر 
جدید منطبق بر قانون اساسی جدید باشد. اما اصل انتخاب رهبر 

در ۱4 خرداد روی داده است.

خاطره آیت ا... هاشمی رفسنجانی از انتخاب مجدد رهبری
خاخــام  هالکــت 

اسرائیلی در نابلس

 معترضــان ایرانی را 
مسلح کنید

 درخواست بازدید از 
اوین

 اروپا با ماست

خود ترامپ هم نمی داند 
با برجام چه کار کند

پافشاری بر گرانی

»استیو گلداســتین« معاون دیپلماسی عمومی و روابط 
عمومی وزارت امور خارجه آمریــکا، در مصاحبه با رادیو 
ملی این کشــور، در خصوص نگاه آمریکا به شبکه های 
اجتماعی به عنوان ابزاری بــرای ایجاد تغییرات دلخواه، 
سخن گفت.گلداستین در ابتدای این مصاحبه به کاهش 

قدرت وزارت خارجه آمریکا در مقایسه با پنتاگون در فراسوی مرزهای این کشور پرداخت و گفت: »تاش 
می کنیم که سیاست خارجی را به وزارت خارجه بازگردانیم.«سپس بحث خیلی زود به ناآرامی های اخیر ایران 
کشید؛ ناآرامی هایی که نقش تحریک آمیز ضدانقاب با استفاده از بستر فضای مجازی در آن پررنگ بود.معاون 
»رکس تیلرسون« در این خصوص گفت: »هفته گذشته با قدرت و قاطعیت اعام کردم که ما از رییس جمهور 
روحانی و ایران می خواهیم که دسترسی به اینترنت را آزاد کنند چون ما عقیده داریم که اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، ابزاری مشروع برای برقراری ارتباط است. ما اصا از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام خوشمان نیامد.«

فارس: در هفته های اخیر یکی از سایت های نفتی، خبری 
را با عنوان کشف فســاد مالی در وزارت نفت دولت آقای 
روحانی منتشر کرد و نوشــت فرد اختاس کننده، گرین 

کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.
پس از انتشار این خبر کسری نوری رییس روابط عمومی 

وزارت نفت اظهار کرد: مسئوالن امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود، با تخلف انجام 
شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند و بافاصله موضوع را به مراجع اطاعاتی و 

قضائی گزارش دادند.
بررسی خبرنگار فارس حاکی است این فرد که 30 سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار 
بوده، با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانست سوءاستفاده های 

مالی خود را از سال ۸7 آغاز کرده و تا همین اواخر رقمی حدود ۱00 میلیارد تومان را به جیب بزند.

ناراحتی مقام 
آمریکایی از فیلتر 
تلگرام در ایران

 روایتی دیگر از اختالس؛ 

 این بار در 
شرکت ملی  نفت
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اوضاع صنعت کشور خوب نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

توصیه سیف به سپرده گذاران بانکی:
نام و مجوز موسسات بانکی را 

استعالم بگیرید
رییــس کل بانک مرکزی گفت: مــردم قبل از 
سپرده گذاری، نام موسسات و بانک های مجاز 
را از پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی استعالم 
کرده و نسبت به داشتن مجوز آن، مطمئن شوند.

ولی ا... سیف با اشــاره به اینکه بانک مرکزی با 
نظارتی که اعمال می کند، دامنه ریســک ها را 
در این باره به صورت موثری کاهش خواهد داد، 
افزود: در حوزه موسسات مالی و اعتبار غیرمجاز، 
بانک مرکزی وظیفه خود را انجام داده و می دهد، 
اما ریسک سرمایه گذاری در این حوزه، باید مورد 
محاسبه قرار گیرد و سرمایه گذار این موسسات 

نیز تبعاتش را بپذیرد.
سیف افزود: موسسه هایی که هیچ نام و نشانی 
ندارند و وعده های خوبی می دهند که نمی تواند 
محقق شود، نباید مبنای تصمیم گیری سرمایه 
گذارانی باشد که قدرت پذیرفتن ریسک های 

باال را ندارند.

 زمان واریز یارانه دی ماه 
اعالم شد

هشتاد و ســومین مرحله یارانه نقدی، ساعت 
۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه نقدی کماکان 
۴5هزار و 500 تومان است که در ساعت ۲۴ روز 

سه شنبه هفته جاری واریز خواهد شد.

بازار

مسواک برقی

نمایشگاه جامع کشاورزی 
اصفهان برگزار می شود

حضور 1۴0 مشــارکت کننده در شــانزدهمین 
نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان در بخش های 
مکانیزاســیون، آبیاری، زراعت و باغبانی قطعی 

شده است. 
شانزدهمین دوره این نمایشگاه از فردا تا ۲8 دی 
ماه در محل نمایشگاه های استان اصفهان واقع 
در پل شهرستان برگزار می شود؛ در حالی که این 
نمایشگاه از تلفیق دو عنوان نمایشگاه کشاورزی 
اصفهان در ســال های گذشته، شکل گرفته و به 
همین دلیل عنوان جامع را بــه خود اختصاص 

داده است. 
30 درصــد از مشــارکت کننــدگان در بخش 
نهاده های کشاورزی، 35 درصد در بخش آبیاری، 
۲5 درصد در بخش ماشین آالت و 10 درصد در 
بخش گلخانه و تجهیزات گلخانه ای حضور دارند. 
با توجه به تلفیق دو عنوان نمایشــگاه کشاورزی 
اصفهان، این نمایشگاه به صورت کامال تخصصی 
و با مشارکت حداکثری شرکت های برتر در زمینه 
نهاده های کشاورزی، ماشین آالت و ادوات، آب، 
آبیاری نویــن و تجهیزات مربوطــه، تجهیزات 
گلخانه ای، ماشــین آالت فضای سبز و باغبانی 
از استان های اصفهان، تهران، فارس، مازندران، 
سمنان، خراســان، آذربایجان غربی، آذربایجان 

شرقی، خوزستان و البرز برگزار خواهد شد.

محکومیت 2 شرکت 
گران فروش در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از 
محکوم شدن ۲ شرکت فروش تجهیزات پزشکی 
به اتهام گران فروشی در شعبه ششم بدوی ویژه 
رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی این اداره 

کل خبر داد.
غالمرضا صالحی افزود: پرونــده تخلف مدیران 
عامل ۲ شــرکت فروش تجهیزات پزشکی که از 
۲ شــاکی بابت فروش ملزومات پزشکی مبالغی 
بیشــتر از قیمت واقعی کاال اخذ کــرده بودند، 
با طرح شــکایت ایشــان و اعالم معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تایید کمیسیون 
ماده 11 دانشــگاه علوم پزشکی در شعبه ششم 
بدوی ویژه رســیدگی به تخلفات بهداشــتی و 
درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد 
رســیدگی قرار گرفت. وی اظهار کــرد: با احراز 
تخلف توسط شعبه رسیدگی کننده، ۲ مدیرعامل 
متخلف عــالوه برمحکومیت به اســترداد مبالغ 
اضافی اخذ شده به شــاکیان، به پرداخت مبلغ 
۴71 میلیون ریال جریمــه نقدی در حق دولت 

نیز محکوم شدند.

صادرات محصوالت ذوب آهن 
برای نخستین بار به انگلستان

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان از صادرات 
محصوالت این شــرکت برای نخســتین بار به 
انگلســتان خبر داد و گفت: شــرکت ذوب آهن 
امسال به رقم یک میلیون و 100 هزارتن صادرات 
خواهد رسید.احمد صادقی با تاکید بر روند مثبت 
شرایط اقتصادی ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: 
کیفیت محصوالت این شرکت به گونه ای است که 
امکان صادرات گسترده دارد بنابراین امسال به 
رقم یک میلیون و 100 هزارتن صادرات خواهیم 
رسید.وی با اشاره به دریافت گواهینامه کرز جهت 
صادرات میلگرد، گفت: امســال برای نخستین 
بار موفــق به صادرات محصــوالت ذوب آهن به 
کشور انگلستان شدیم که موفقیت بزرگی است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نقش رسانه ملی در 
امور فرهنگی را بسیار موثر و پررنگ توصیف کرد 
و افزود: ایران، خانه اصلی ما محســوب می شود 
بنابراین هر اندازه برای آبادانی کشورمان تالش 

کنیم، خانه خود را رونق داده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: خط فاینانــس ایتالیا به نتیجه رســیده و 
اصفهان نیز همانند اســتان های دیگر می تواند 
از این فرصت برای اجــرای طرح های بزرگ خود 

استفاده کند.
معصومه آقاپور علیشاهی در نشست هم اندیشی 
اتاق صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و اصفهان 
افزود: ایجاد خط های اعتباری فاینانس در حال 
پیگیری اســت و این موضوع خیلی خوب پیش 
می رود. وی با اشاره به اینکه خط فاینانس ایتالیا 
به نتیجه رسیده است، گفت: استان های کرمان 
و آذربایجان شرقی برای بهره برداری از این خط 
اعتباری پیشرو هســتند و اصفهان نیز باید از این 

فرصت نهایت استفاده را ببرد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید برای مسائل و مشکالت به ویژه مسائل 

اقتصادی کشور دنبال راهکار بود و اقدام کرد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی در کشور حکم 
یتیمی را پیــدا کرده که همه برای او دلســوزی 

می کنند اما هیچکس حتی حاضر نیست تکه نانی 
به این یتیم ببخشد.

علیشــاهی پیرامــون مشــکالت نــرخ ارز نیز 
گفت: در رابطه با نرخ ارز طی ۴0 ســال گذشته 
سیاســت گذاری های اشــتباهی صورت گرفته 
و اعمال این سیاســت ها موجب شــده تا بخش 
خصوصی تضعیف شــود. وی افزود: بــا توجه به 
مشکالتی که وجود داشت دولت نیز در سال های 
91 تا 95 به جای اینکه در اقتصاد سیاست گذاری 
کند، انرژی خود را صرف قیمــت گذاری و مهار 

تورم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

اصفهان هم می تواند از خط فاینانس ایتالیا استفاده کند
نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
گفت: اقتصاد ما کمتر از تیم فوتبال نیست؛ در فوتبال 
از مربی و کارشناس بین المللی استفاده شد، بنابراین 
باید برای جراحی اقتصاد کشــور نیز از کارشناسان 

بین المللی و کاردان استفاده شود.
سید باقر شریف زاده در نشست مشترک کمیسیون 
صنایع اتــاق بازرگانی ایران و اصفهــان که در اتاق 
اصفهان برگزار شــد، با بیان اینکه باید در کل نظام 
تغییر اندیشــه ایجاد کنیم، اظهار کرد: خودمان را 
با همســایه ها مقایســه کنیم و ببینیم کجای دنیا 

قرار داریم.
وی افزود: اعتماد اجتماعی در فضای کسب و کار و 
توسعه کشور فراموش شــده و این موضوع دوطرفه 
اســت؛ به این معنی که هم اعتماد مردم به دولت و 
هم اعتماد دولت به بخش خصوصی و مردم به شدت 

کاهش یافته است.
نایب رییــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ایران اضافه کرد: مجلــس باید به بخش خصوصی و 
تشــکل ها اعتماد کند و آنها را در امور دخالت دهد 

و نمایندگان مجلس می تواننــد مطالبات ما را در 
مجلس مطرح کنند.

شریف زاده با اشاره به اینکه 1/5میلیون نفر در صف 
مهاجرت قرار دارند، اظهار کــرد: باید یک جراحی 
اساسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد و اعتماد 

متقابل پدید آید.
نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
اضافه کرد: دولت کشش بحث های حمایتی را ندارد 
و اگر حقوق خود را تامین کند کار بزرگی کرده است؛ 
به همین دلیل نباید بخش خصوصی به آن اتکا کند 

و به حمایت های دولت چشم داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

اعتماد اجتماعی در فضای کسب و کار فراموش شده است

هشتمین کارگروه تصویب طرح راه های استان اصفهان، با هدف بررسی طرح های پیشنهادی شهرهای خمینی شهر 
و کاشان برگزار شد و طرح های پیشنهادی با هدف رفع مشــکالت موجود در راه ها، تسهیل در ترافیک و رفع نقاط 

حادثه خیز مورد بررسی قرار گرفت.
هشتمین کارگروه تصویب طرح راه های استان، با هدف بررسی طرح های پیشنهادی شهرهای خمینی شهر و کاشان 
به ریاست حمیدرضا امیرخانی مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه وشهرسازی استان و با حضور نمایندگان 

فرمانداری و شهرداری این دو شهرستان برگزار شد.

تشکیل کارگروه تصویب 
طرح راه ها در استان 

اصفهان

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،451،000
تومان

722،000نیم سکه
تومان

417،000ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

139،111
تومان

      قیمت سکه و طال

سری اورال-بی مدل 
EB17s Sensitive Clean

 48,000
تومان

EB20 Pre-اورال-بی 
cision Clean

 35,000
تومان

 Sonic Power تریزا سری 

 25,500
تومان

غارت فروشگاه ها در تورم 
2۶۰۰ درصدی ونزوئال

عکس روز

اتاق بازرگانیپارلمان

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایــران با بیان اینکه 
اوضاع صنعت کشور خوب نیســت، گفت: صنایع نباید به 

حمایت های دولت چشم داده باشند.
عبدالوهاب ســهل آبادی در نشست مشترک کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران و اصفهان که در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در پایان چنین جلسات و نشست هایی باید یک یا دو مصوبه یا قطعنامه وجود 
داشته باشد و به اتاق های دیگر ابالغ شــود و از آنان بخواهیم که پیگیری کنند. وی خاطرنشان کرد: استان 
اصفهان بیشترین شهید و مجروح را داده است. دولت نتوانسته یک موزه جنگ برای این شهر بسازد، در حالی 
که ۲8 هزار متر زمین در بهترین نقطه شهر برای این کار در نظر گرفته شده است. همچنین رییس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان 11 کمیسیون فعال دارد، اظهار کرد: استان 

اصفهان یک استان صنعتی است و تقریبا در تمام زمینه های صنعتی فعال است.

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت 
ایران:

اوضاع صنعت کشور 
خوب نیست

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه گفت: سهام شرکت فوالد مبارکه 
از زمان برگزاری مجمع عمومی در تیرماه ســال جاری تاکنون 

بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
بهرام سبحانی در جلسه کمیته مدیریت این شرکت، افزود: روند 
مثبت و افزایش ارزش سهام سهامداران حقیقی و حقوقی فوالد 

مبارکه، نشان دهنده عملکرد مثبت کارکنان شرکت است.
وی با بیان اینکه ادامه روند موفقیت در شرکت و همه بنگاه های 
اقتصادی، به سالمت، شادابی و ارتقای ایمنی کارکنان مجموعه 

بستگی دارد، گفت: کارکنان شرکت و پیمانکاران، از سرمایه های 
با ارزش شرکت محسوب می شوند.

سبحانی با اشاره به اهمیت مدیریت حمل ونقل مواد اولیه، گفت: 
می توان با تشــکیل یک کارگروه کارآمد از ســوی واحد خرید 
شرکت، حمل مواد اولیه از معادن تا شــرکت فوالد مبارکه را با 

کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه در فوالد مبارکه، اظهار کرد: توسعه ها 
باید با هماهنگی کامل بهره بردار ناحیه صورت گیرد تا بدون ایجاد 

مانع و خلل در تولید، تحقق اهداف بهره بردار را نیز به دنبال داشته 
باشد.مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر مدیریت زمان در تحویل 
محصول به مشتریان، گفت: تحویل به موقع سفارش به مشتری 

نقشی ارزنده در جلب رضایت مشتریان دارد.
وی با بیان اینکه باید تمامی برنامه هــا در این زمینه به بهترین 
شکل ممکن اجرا شــود افزود: مدیریت زمان نه تنها برای فوالد 
مبارکه، بلکه برای مشتریان نیز می تواند ارزش افزوده بیشتری 

را به همراه داشته باشد.

افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش سهام فوالد مبارکه از تیر ماه

در همایشی ابعاد توسعه صنعت کنسرو سازی و نقش تغذیه 
با آن در سالمت جامعه بررسی شد.دبیرعلمی این همایش 
گفت: در همایش صنعت کنسرو ســازی، سالمت، امنیت 
غذایی  و رشد پایدار کشاورزی،  300محقق و پژوهشگر،ابعاد 
مختلف این صنعت را  بررسی کردند.مسعود بختیاری افزود: 

درحال حاضر حدود ۶ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲0 هزارنفر به صورت غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند.
وی توسعه این صنعت  را در توسعه بخش کشاورزی و حفظ سرمایه کشاورزان موثر دانست.بختیاری با تاکید بر اینکه  
درکنسروسازی ازمواد نگهدارنده شیمیایی استفاده نمی شود افزود:برای افزایش ماندگاری غذا در این صنعت، روش 
های حرارتی کاربرد دارد.وی افزود: میزان نمک ومواد غذایی مضر همچون چربی ها هم درتولید کنسرو کنترل شده 
و بر اساس قانون در سال آینده این میزان استفاده هم کاهش خواهد یافت.همایش صنعت کنسروسازی، سالمت، 

امنیت غذایی و رشد پایدار کشاورزی، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

صنعت کنسرو سازی؛ 
موثر در توسعه 
کشاورزی

در این طرح اعالم شده است که منابع حاصل از فروش 10 هزار میلیارد 
تومان اموال و کاالهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، 
برای ایجاد اشتغال هزینه شود.  قاچاق کاال به هر شکل و تحت هر شرایطی 
می تواند تاثیرات نامطلوبی بر بدنه اقتصاد بیمارگونه کشور برجا بگذارد و 
اینکه چگونه این طرح توانسته اســت اعتماد نمایندگان را به خود جلب 

کند جای تامل دارد!
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند قاچاق کاال تحت هر شرایط و در قالب 
هر نامی باشد، نخواهد توانست به بازار بی سر و سامان اقتصادی و اشتغال 

کشور سودی برساند. درمصوبه جدید کمیسیون تلفیق  به فروش کاالی 
قاچاق آزاد اشاره خواهد شد؛ مصوبه ای که به گفته کارشناسان اقتصادی با 

این تصمیم حدود ۲50 هزار فرصت شغلی را از بین خواهد برد.
به گزارش تابناک برای بررسی این موضوع به آیین نامه قانون تخصصی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 9۲ مراجعه می کنیم. در ماده ۲ این 
آیین نامه، مواد 5۴ و 55 قانون مبارزه با قاچاق کاال به موضوع فروش کاالی 
قاچاق به شرط صادرات و در غیر این صورت امحای آن تصریح دارد.پس 
این مصوبه با آیین نامه قانون تخصصی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تناقض 

آشکار است؛ چرا که این آیین نامه تاکید دارد فروش کاالی قاچاق باید به 
شرط صادرات باشد و در غیر این صورت امحا شود.

حاال فرض بگیریم که مصوبه مورد نظر با قوانین موجود در این زمینه در 
تناقض نباشــد؛ آیا می توان این 10 هزار میلیارد تومان را از محل فروش 
کاالی قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری کرد و فروش اموال 

تملیکی را محقق ساخت؟ 
برای یافتن پاسخ این سوال، به مصاحبه جمشید قسوریان جهرمی رییس 
سازمان جمع  آوری و فروش اموال تملیکی با خبرگزاری فارس در مورخه 
۲0 دی 139۶ رجوع می کنیم. وی در این مصاحبه بیان کرده اســت: بر 
اساس آمارها در سال 97، رقمی که می تواند در رابطه با این موضوع حاصل 
شــود، بین هزار و 500 تا ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا ظرفیت 
فروش اموال بیش از این نیســت و بازار نیز کشش ورود چنین حجمی را 

ندارد.کل درآمد حاصله نیز به شرط صادرات است.
بنابراین اگر قانون اجازه چنین کاری را بدهد درآمد حاصله از این طریق به 

میزان یک پنجم آن چیزی است که تصویب شده است.
حاال فرض را بر این می گذاریم که این 10 هزار میلیارد تومان هم محقق 
شود؛ این میزان درآمد از طریق کاالهای قاچاق چقدر شغل می تواند ایجاد 

کند و چقدر فرصت شغلی را از بین خواهد برد؟
با توجه به سخن مسئولین برای ایجاد هر فرصت شغلی پایدار نیاز است که 
100 تا ۲00 میلیون تومان سرمایه گذاری شود. بنابراین با این 10 هزار 
میلیارد تومان در خوش بینانه ترین حالت می توان 100 هزار شغل ایجاد 
کرد. همچنین با توجه به آمار و ارقام بین المللی، به ازای هر 10 هزار دالر 
کاالی قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی از بین خواهد رفت. 
به عبارت بهتر اگر هر دالر ۴ هزار تومان در نظر گرفته شود هر ۴0 میلیون 
تومان کاالی قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد. پس از طریق 
فروش 10 هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق حدود ۲50 هزار فرصت شغلی 
از بین می رود. یعنی بیشتر از آنچه که قرار است این 10 هزار میلیارد تومان 

اشتغال زایی کند، 150 هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت.
نتیجه آنکه بهتر اســت نمایندگان مجلس در تصویب هر طرحی اندکی 
تأمل کرده و هر تصمیمی را حتی برخالف قوانین ســابق تصویب نکنند 
چرا که ممکن است آن قانون، وضعیت را از آنچه که اکنون به آن گرفتاریم 
بدتر کند. بهتر بود به مانند موضوعات قبلی، کار کارشناسی این موضوع 
را نیز به مرکز پژوهش های مجلس می سپردند تا نتایج این تصمیم برای 

نمایندگانی که به آن رای موافق دادند بیشتر نمایان می شد.

وقتی فروش کاالی قاچاق آزاد می شود؛

تناقضی آشکار در یک طرح

طرح فروش کاالی قاچاق، مدتی پیش در مجلس شورای اسالمی در جهت ایجاد اشتغال برای سال 97 رای آورد؛ طرحی که تناقضی 
آشکار را در ذهن تداعی می کند: قاچاق کاال که خود عاملی برای از بین بردن اشتغال است، به  راهی برای ایجاد اشتغال تبدیل 

می شود!
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جشنواره فیلم فجر امسال فرش قرمز ندارد

پیشنهاد سردبیر:

 سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در حالی از بیستم دی ماه آغاز 

شد که برخی از فعاالن این حوزه از شیوه برگزاری آن و نبود اساسنامه 

جامع برای جشنواره انتقاد کردند.

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در دومین روز از برگزاری جشنواره 

پس از تماشــای کنســرت پرویز شــهید خــان از هند بــه برخی از 

ســواالت خبرنگاران در خصوص این انتقادات پاســخ داد که در ادامه
 می خوانید. 

ســید عباس صالحی درباره راهکارها و سیاست های وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی برای حل بحران کاهش مخاطب موسیقی اصیل ایرانی در 

کنسرت ها و اجراهای جشنواره ای توضیح داد: بحث مخاطبان موسیقی 

اصیل ایرانی در طول سال با اجراهای مختلف شکل می گیرد و در ایام 

برگزاری جشنواره ها نیز بخشی از خود را نشان می دهد. جشنواره ها 

محصول اتفاقاتی هستند که در طول سال پدید می آیند. جشنواره ها 

رهاورد آنچه در طول سال انجام می شود را نشان می دهند. 

موسیقی سنتی و کالسیک باید ارتقای مخاطب پیدا کند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد: اینکه مخاطــب ایرانی با 

موســیقی اصیل و ســنتی خود در تماس و به آن متمایل باشــد به 

اتفاقاتی در طول ســال نیازمند اســت که هم آفرینندگان موسیقی 

ســنتی و کاســیک ما در آن نقش دارند و هم مجموعه کســانی که 

می توانند به افزایــش مخاطب کمک کنند. در این راه بخشــی از کار 

به عهده ســازمان صدا و ســیما و بخشــی هم به عهده مجموعه های 

دیگری اســت که می توانند در این زمینه مســاعدت هایــی را انجام 

دهند. در این حوزه اشــتراک مســاعی مجموعه ها الزم اســت تا در 

طول ســال ذائقه مخاطبان را ارتقا بدهیم و بتوانیم به نقطه متعادلی
 برسیم.  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تصریح کرد: من هم قبول دارم این اشکال 

وجود دارد و ما هنوز آن تعادل مورد نظر را ایجــاد نکردیم. ما به هیچ 

عنوان نمی خواهیم بگوییم موسیقی پاپ باید بی مخاطب و بی مشتری 

باشد و مخاطب داشتن اینگونه موسیقایی اصا نقص نیست، ولی بر این 

باور هم هستیم که موسیقی سنتی و کاسیک هم باید ارتقای مخاطب 

پیدا کند. در این بخش هم مجموعه های مختلف و آفرینندگان اینگونه 

موسیقایی هرکدام مسئولیت های خود را دارند تا بتوانند با مخاطبان 

ارتباط بهتری پیدا کنند. 

رسیدن به یک شیوه نامه دائمی نظر مراجع تصویب کننده را 
الزم دارد

صالحی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر انتقاد برخی از فعاالن حوزه 

موسیقی درباره فقدان اساسنامه در جشنواره موسیقی فجر اظهار کرد: 

من هم  معتقدم جشنواره ها باید شیوه نامه های روشنی داشته باشد 

که در این مورد هم شیوه نامه ای تهیه شده؛ اما ما باید به یک شیوه نامه 

دائم مصوب شده برسیم که امیدواریم این اتفاق در پایان جشنواره رخ 
 
بدهد. در این دوره از جشنواره شــیوه نامه ای وجود داشته است که ما 

باید به سمت دائمی شدن آن پیش برویم ولی رسیدن به یک شیوه نامه 

دائمی نظر مراجع تصویب کننده خود را الزم دارد تا بتواند به عنوان یک 

شیوه نامه قابل اعتماد مورد توجه قرار بگیرد.

 وزیر ارشاد در پاسخ به این پرســش که چرا در جدول جشنواره تقریبا 

تمام اجراها، تکرار کنسرت هایی است که در طول یک سال گذشته روی 

صحنه رفته اند و آیا وزارت ارشاد برنامه ای دارد که جشنواره موسیقی 

فجر جایی برای معرفی اجراهای جدید باشد یا خیر، گفت: اجازه بدهید 

ما جشنواره امسال را تمام کنیم بعد درباره جشنواره بعد باهم صحبت 
می کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر چه گفت؟

شیوه نامه در دستور کار است 

جشنواره فیلم فجر امسال فرش قرمز ندارد
مراسم فرش قرمز جشنواره فجر امسال هم یکی از پربحث ترین موضوعات مربوط 
به این جشنواره بود که با گفته های دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به 
سرانجام رســید. خبرهای جدیدی درخصوص مراسم فرش قرمز در رسانه ها 

مطرح شد که ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره فجر آن را تکمیل کرد.
احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعام کرد در جشنواره 
امسال بساط فرش قرمز برچیده شده و مراســمی با این عنوان دیگر برگزار نمی 
شود. وی همچنین گفت که در جلســه ای که اعضای کمیته فرهنگی، هنری 
کمیسیون فرهنگی با مدیران ســازمان ســینمایی برگزار کردند، آنها اعام 
کردند که بودجه برگزاری جشنواره ســی و ششم نسبت به سال های گذشته 
50 درصــد کاهش یافته اســت. به گفته مســئوالن جشــنواره، هزینه های 
جشنواره فیلم فجر امسال نســبت به گذشــته 50 درصد کاهش یافته و این 
کاهش هزینه ها یکی از نقاط قوت جشــنواره امسال اســت. ابراهیم داروغه 
زاده، دبیر سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر در خصوص برگزاری مراسم 
فرش قرمز در این دوره از جشــنواره گفت:پردیس ملت امسال میزبان اهالی 
رســانه اســت و عوامل فیلم ها در این مکان عاوه بر دیدار با اهالی رسانه طی 
تشــریفاتی در هنگام اکران فیلم های خود در پردیــس ملت حضور خواهند 
 یافت. وی در همین راستا افزود: در این دوره از جشنواره فرش قرمز با آن تعبیر

جشنواره های بین المللی نخواهیم داشت؛ اما این منافاتی با برگزاری تشریفاتی 
مناسب در خور هنرمندان و اهالی رسانه ندارد.

دبیر سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر درباره احتمال افزایش قیمت بلیت 
جشنواره خاطر نشان کرد: بررسی هایی در حال انجام است؛ ولی هنوز تصمیم 
قطعی برای این قضیه گرفته نشده است؛ اما در روزهای آتی در خصوص زمان 
پیش فروش بلیت و همچنین قیمت آن اخباری از ســوی دبیرخانه منتشــر 

خواهد شد.

 »فسقلی و دوستان زبل در جستجوی آب«
در هنرستان هنرهای زیبا

نمایش »فسقلی و دوستان زبل در جستجوی آب« به نویسندگی و 
کارگردانی بهروز لطفی از ۲۱ تا ۳0 دی ماه در هنرســتان هنرهای 
زیبا روی صحنه می رود. به گزارش ایمنا، »فسقلی و دوستان زبل در 
جستجوی آب« نمایشی است که گروه هنری »پیام« به سرپرستی 
فرهاد رحمتی اجــرای آن را آغاز کرده و بهروز لطفی، نویســنده و 
کارگردان این نمایش در کنار میثم صالحی، محســن داوودآبادی 
و مریم امینی در آن بــه ایفای نقش می پردازند. داســتان نمایش، 
روایتگر زندگی »حسنی«، پسر بچه کوچکی است که با سهل انگاری 
باعث قطع شدن آب تمام دنیا می شود. او برای جبران اشتباهش با 
کمک فسقلی، عروسک خود، راهی قله قاف می شود و در این مسیر 
با شخصیت هایی مثل آقای گل فروش و پهلوان پنبه آشنا می شود و 

همه با هم راهی قله قاف می شوند. عاقه مندان برای دیدن »فسقلی و دوستان زبل در جستجوی آب« 
می توانند از ۲۱ تا ۳0 دی ماه هر روز صبح  در دو سانس ۹ و ۱0:۳0 و عصر، در سانس ۱۷:۳0 به سالن غدیر 

هنرستان هنرهای زیبا واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

»سرایدار« در تاالر هنر به روی صحنه رفت
نمایش »ســرایدار« نوشــته هارولد پینتر با 
ترجمه رضا دادویی به کارگردانی میثم کیان 
تا ســی ام دی ماه در ســالن اصلی تاالر هنر 
اصفهان به روی صحنه است. به گزارش مهر، 
میثم کیــان با اعام خبر این اجرا، داســتان 
این نمایش را شــرح یک موقعیت بنیادین و 
تراژیک دانســت و ادامه داد: ســرایدار شرح 
موقعیت معمولی است که از ورود پیرمردی 

 ولگرد به خانه دو برادر آغاز می شود و با اینکه ســاده به نظر می رسد، کم کم رنگ دلهره آمیزی به خود
می گیرد. با این حال طی اجرای این نمایش خواهید خندید و خواهید ترسید و مسلما گیج هم می شوید 
و با بی شمار نشانه مواجه خواهید شد که شما را در معرض سوال های زیادی در مورد بنیان رابطه، مفهوم 
ترس، موقعیت های ناخود آگاه تکراری و نقطه ضعف های پنهان قرار می دهد. وی افزود: حسن جویر،  
پیام میرکی و پوریا ریحانی در این نمایش ایفای نقش می کنند. میثم کیان پیش از این نمایش های درد 
مختصر و مستخدم ماشینی را از این نویسنده در ســال های ٨٨ و ۹۴ به روی صحنه برده است. نمایش 

»سرایدار« تا سی ام دی ماه هر روز ساعت ۱۹ در سالن اصلی تاالر هنر اصفهان به روی صحنه می رود. 

»کدوقلقله زن« از تئاترکودک حمایت می کند
مدیر فرهنگســرای کوثر اصفهان گفت: نمایش کدو قلقله زن در راستای 
حمایت از تئاتر کودک در فرهنگسرای کوثر اصفهان به روی صحنه رفت. 
حمیدرضا مکارمی در گفت و گو با ایرنا افزود: این نمایش شاد و موزیکال به 
نویسندگی و کارگردانی امید اجاقی از روز بیستم دی به روی صحنه رفت و 
تا ۳0 دی ادامه دارد. وی ادامه داد: فرهنگسرای کوثر در راستای حمایت از 
نمایش کودک و نوجوان، متون فارسی و قصه های کهن ایرانی این نمایش 
را به صحنه برد. مدیر فرهنگســرای کوثر اصفهــان اظهارکرد: کدو قلقله 
زن داستان کودکی و نام آشنای نسل گذشته است که خوشبختانه هنوز 
جذابیت خود را از دست نداده است . وی گفت: پیام قصه، هویت ایرانی را 
می  سازد که بر اندیشه برای یافتن بهترین راه حل و رفتار مسالمت  آمیز در 

شرایط بحرانی برای رسیدن به مطلوب است.

روی 
صحنه 

در اختتامیه جشنواره ابوذر مطرح شد؛ 
ضعف تحلیل در آثار رسیده به جشنواره

مســئول هیئت داوران جشنواره ابوذر با اشــاره به آثاری که 
در جشــنواره ابوذر به رقابت پرداختند، گفــت: ۳۲0 اثر به 
جشــنواره در هفت قالب ارسال شــد که در برخی بخش ها 
کمبود داشــتیم اما گزارش و مصاحبه تعداد زیادی فرستاده 
شــده بود. به گزارش فارس، منصور گلناری روز پنجشنبه در 
آیین اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، پایگاه های 
خبری ابوذر و بزرگداشت روز بســیج رسانه اظهار کرد: هدف 
از برگزاری جشنواره های مطبوعاتی کمک به ارتقای وضعیت 

رسانه هاست. 
وی با بیان اینکه ضعف تحلیل در آثار این جشــنواره و دیگر 
جشنواره ها مشهود اســت، افزود: مطلب دیگر عبور سریع از 
مسائل است یعنی رخدادها در حد خبر و در نهایت به گزارش 
ختم می شــود و ادامه پیدا نمی کند. مســئول هیئت داوران 
جشنواره ابوذر ادامه داد: یکی از مسائل امروز مطالبات مردم 
است. پیگیر بودن و جریان سازی می تواند نقطه قوت یک رسانه 
باشد. چیزی که در رسانه های دنیا شاهد آن هستیم؛ مثل این 
است که یک آتش سوزی صورت گرفته و هر نفر یک سطل آب 
با خود بردارد و به روی آتش بریزد، این کار نمی تواند آتش را 

خاموش کند و باید دست به دست هم داد.
 گلناری در پایان خاطرنشان کرد: ۴۷ نفر از خبرنگاران سطح 
استان اصفهان آثار خود را به دومین جشــنواره ابوذر ارسال 

کردند که از این تعداد از ۲0 اثر برگزیده تجلیل می شود.

رخشان بنی اعتماد: 
برای 30 سرنشین نفت کش دعا کنیم

رخشان بنی اعتماد با اشــاره به حادثه ای که برای کشــتی و خدمه ایرانی آن رخ داده است، نوشت: »برای 
۳0 سرنشین نفت کش ســانچی دعا کنیم«. به گزارش ایسنا، این کارگردان ســینما نوشت: »چشم به 

راهتان هستیم. برای ۳0 سرنشــین نفت کش ســانچی دعا کنیم. ۳0 قهرمانی که در اتاقکی درون 
نفت کشی سوزان روی دریا حبس شدند. کاش کسی کاری کند. به روایتی فقط ۴٨ ساعت فرصت 

شــاید از دولت چین ساخته باشد. برای نجاتشان است. کاری که فقط 
و از دولت چین درخواســت به خاطر دسترســی به منطقه 

را داریــم.« اوایــل هفته رســیدگی فوری به مســئله 
تحت مدیریت شــرکت گذشته، نفتکش سانچی که 
یک کشتی باری چینی ملی نفتکش ایــران بوده با 
چین بود در حدود ۱۶0 که حامل غله از آمریکا به 
۳00 کیلومتری(  نزدیــک مایلی) ســواحل 
و دچار آتش سوزی شد. شــانگهای برخورد کرد 

خدمه این نفتکش مفقود در این حادثه ۳۲ 
شدند که با پیدا شدن 

یکی از اجســاد، 
ســرنــوشت 

۳۱ نفــر دیگر 
مشخص نیست.

اجرای رضا صادقی در خمینی شهر
رضا صادقی و گروه مشکی پوشان ۲5 دی ماه در خمینی شهر اصفهان به روی صحنه سینما فرهنگ خواهند رفت. 

مدیر داخلی موسسه نوای مهر در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: رضا صادقی در سال کنسرت های متعددی 
در اصفهان اجرا می کند؛ اما این بار در یکی از شهرســتان های اصفهان اجرا خواهد داشت تا مردم 
شهرستان ها نیز از چنین برنامه هایی بهره مند شوند. ابراهیم حاج هاشمی افزود: مردم خمینی شهر 
درخواست های زیادی برای اجرای کنسرت زنده رضا صادقی در این شهرستان داشتند؛ به همین 

دلیل از آقای صادقی دعوت کردیم در شهرستان اجرا داشته باشند. وی ادامه داد: برگزار کننده این 
برنامه موسسه نوای مهر است و در دو سانس ۱۷:۳0 و ۲0:۳0 اجرا خواهیم داشت و عاقه مندان به صورت 

اینترنتی و گیشه آموزشگاه موسیقی رهاب در خمینی شهر می توانند بلیت تهیه کنند.
اجرای زنده رضا صادقی و گروه مشکی پوشان در سینما فرهنگ خمینی شهر خواهد بود و عاقه مندان 

برای تهیه بلیط می توانند به سایت navayemehr.ir مراجعه کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر اصفهان:

سرمایه ها در فرهنگسراها از بین رفته است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: بسیاری از سرمایه 

های شهر اصفهان در فرهنگسراها از بین رفته است. به گزارش مهر، کوروش محمدی 
در کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان، اظهار داشت: راه اشــتباهی در مسیر واگذاری 

فرهنگسراها، صدور مجوز احداث و نقشه های اجرا و همچنین طرح اولیه فرهنگسراها طی شده 
است. وی بیان داشت: امروز درحالی بخش عمده ای از فرهنگسراها با مشکالت و چالش های جدی مواجه 

است که بسیاری از سرمایه های شهر اصفهان در فرهنگسراها از بین رفته است. نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بهینه سازی استفاده از فضای فرهنگسراها در دستور 

کار شورای پنجم و به ویژه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان قرار دارد.  
وی با اشاره به وضعیت فرهنگســراهای تحت پوشش شــهرداری اصفهان اظهار کرد: چندین ماه است 
که مطالعات و بررسی وســیعی در حوزه فرهنگسراها داشتم و شــاهد بودم در حالی فضاهای وسیعی 
به فرهنگســراها اختصاص یافته اســت که هیچ کاربردی ندارد. به عنوان مثال در فرهنگسراهای 

شــرق اصفهان تنها چند نفر در یک ســاختمان چند طبقه بــا فضاهای مناســب و امکانات و 
 تجهیزات مشــغول به فعالیت هســتند که این فرهنگســراها غالبا دو روز در هفته فعالیت 

می کنند.
وی اضافه کرد: الزم است، از ظرفیت و پتانســیل های موجود در فرهنگسراها که 

سالیان سال است خاک می خورد، در راســتای توسعه فرهنگی شهر و 
اجتماعی  استفاده شود.

»شاهکار هنر دنیا« راهی اروپا می شود
نفی هنرمندانه خشونت

هنرمند نقاش درباره نمایشگاه جدیدی از آثارش با عنوان »شاهکار هنر دنیا« که قرار است در اروپا برگزار شود، 
توضیح داد. فرح اصولی در گفت وگو با مهر درباره نمایشگاه آثارش گفت: نمایشگاه »شاهکار هنر دنیا« 
شامل ۲۱ تابلوی نقاشی اســت که عنوان این تابلوها بر اساس شعری از فروغ فرخزاد انتخاب شده 
است. طرح اولیه آنها را نیز از آثار نقاشان مطرح و شناخته شده دنیا برداشت کرده و به سبک کاری 
خودم درآورده ام. در حقیقت نقاشی های معروف دنیا را با تلفیقی از شرق و خاورمیانه طراحی 
کردم تا به نوعی به جنگ و خشــونتی که در این منطقه وجود دارد، بپردازم. وی افزود: پیام 
این آثار در رابطه با جنگ و خشونت است و من خواستم با هنر و لطافت آن نوعی اعتراض به 
کشتارهای ناشی از جنگ و بی خانمان شدن افراد زیادی که در اثر جنگ خانه و خانواده خود را 

از دست می دهند، داشته باشم.
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گرانی موبایل ربطی به طرح رجیستری ندارد
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در مراســمی با اصحاب رســانه 
 جزئیــات دقیق تــر و جدیدتــری را پیرامــون طــرح رجیســتری

 اعالم کرد. 
»حمیدرضا دهقانی نیا«، مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد که استعالم اصالت موبایل ها از طریق 
شماره پیامکی 7777 و یا کد دســتوری *7777# باید هنگام خریدن 

موبایل انجام شود.
او همچنین از کدی با عنوان کد فعالسازی خبر می دهد که بعد از این در 
موبایل های مشمول طرح رجیســتری وجود دارد و باید توسط کاربر در 

سامانه ثبت  شود:
 »در مرحلــه ثبت کد IMEI، شــماره ســیم کارتی هم که قرار اســت 
در آن دستگاه استفاده شــود، پرسیده می شــود و بعد از آن نیز نیاز به 
ورود کد شش رقمی است که پشــت کارت گارانتی محصول قرار گرفته 
 و خریداران با خراشــیدن این بخــش از کارت، باید کد را وارد ســامانه 
کنند. این کار اطمینــان خریدار را از اصیل بودن جنــس خود دو برابر 

می کند.«
دهقانی نیا درخصوص واردات قانونی موبایل نســبت به ســال گذشته، 
از رشــد 160درصدی این تجارت خبر می دهد: »پاییز ســال گذشته 
56میلیون دالر واردات موبایل داشــتیم که این رقم در پاییز امسال به 

143 میلیون دالر رسیده است.«
 وی دریافت پنج درصــد مالیات بــر ارزش افزوده در امــارات، حذف 
ارز مبادلــه ای بــرای وارد کننــدگان تلفــن همــراه و افزایــش نرخ 
درهــم و دالر و رخ دادن ایــن موارد به طــور همزمان با شــروع طرح 
 رجیســتری را علــت اصلــی گرانــی نســبی دســتگاه های موبایل 

می داند. 
او همچنین اعالم کرد که تمام تالش دســت اندرکاران طرح رجیستری 
این اســت که تمام برندهای مطرح و رایج در بازار تا پیش از شروع سال 

جدید وارد این طرح شوند.

یخچال های هوشمندی که سال 2018 به بازار می آیند

یخچال  فامیلی هاب اسمارت سامسونگ
شرکت سامسونگ از عرضه یخچالی هوشــمند خبر داده که با استفاده از دســتیار صوتی هوشمند بیکسبای 
می تواند منازل را کنترل و مدیریت کند. این یخچال هوشمند که فامیلی هاب اسمارت نام دارد، همچنین مجهز 

به بلندگوست تا بتواند با کاربران ارتباط برقرار کند.
این یخچال را می توان به طیف گســترده ای از لوازم منزل متصل کرد و از این طریــق یک مجموعه کنترل و 

مدیریتی هوشمند به وجود آورد. از جمله ابزار و لوازم 
کنترل با اســتفاده از این یخچال می توان به المپ ها و 
چراغ ها، ترموستات، دوربین های کنترل خانگی و غیره 
اشاره کرد. این یخچال مجهز به یک نمایشگر نیز هست 
که با استفاده از آن می توان ترموســتات خانه و دیگر 
ابزار خانگی را هم کنترل کرد. یــک دوربین نیز درون 
این یخچال نصب شــده که برای مشاهده فضای درون 
یخچال قابل استفاده است. بعد از مشاهده درون یخچال 
کاربر می تواند آنچــه را که نیاز دارد از طریق گوشــی 

هوشمند خود برای دریافت در منزل سفارش دهد.
این یخچال قادر به دریافت فرامین صوتی نیز هســت 
و حتی می تواند صدای کاربــران مختلف را از یکدیگر 
تشخیص دهد و با اســتفاده از هوش مصنوعی خود به 
نیازهای آنها پی ببرد. پخش محتوای مختلف از طریق 
بلندگو از دیگر امکانات این یخچال است. قیمت و زمان 

دقیق عرضه این یخچال مشخص نیست.

یخچال ThinQ ال جی 
با اینکه پیش تر سامسونگ یخچال هایی با صفحه نمایش لمسی تولید کرده است اما این بار رقیبش، ال جی سعی 

کرده با شفاف تر کردن در های یخچال، از محتوای داخل آن به کاربر خبر دهد.
 این یخچال صفحه نمایش ۲۹ اینچی خواهد داشت که اگر دوبار روی آن ضربه بخورد، شفاف شده و محتویات 
یخچال را نشان می دهد. ال جی دو سال پیش سعی کرده بود یخچالی مشــابه تولید کند که از سیستم عامل 

ویندوز 10 بهره ببرد؛ اما این محصول هیچ گاه به تولید 
انبوه نرسید.

حاال یخچال هوشــمند ThinQ قرار است به صفحه  
 نمایش لمســی مجهز شــود که به کمــک نرم افزار
 webOS شــرکت ال جی و آلکســای آمــازون به 
نگهداری از مواد غذایی می پــردازد. این یخچال که 
مجهز به دوربین داخلی نیز بوده تمامی محصوالت را 
با توجه به زمان خرید تگ زده و از خرابی آنها به کاربر 

اطالع می دهد.
همچنین در صورت تعریف اقالم اساسی، رابط کاربری 
آن به کاربر هشدار می دهد تا ماده مورد نیاز را به طور 

مرتب خریداری کند.
ال جی با تولید این محصوالت آشپزخانه ای هوشمند 
قصد دارد روند فعالیت های آشــپزخانه ای و کارهای 
منزل را هوشمند ساخته و بتواند با ایجاد ارتباط میان 
یخچال، گاز، ماشین ظرف شویی، در روند تهیه و پخت 

غذا از ابتدا تا انتها، کاربر را همراهی کند.

پیش از آنکه سیستم های خنک کننده مکانیکی اختراع شوند مردم غذاهایشان را با برف و یخ نگه می داشتند. برف و یخ یا در محل سکونت مردم پیدا می شد یا آنها را از قله کوه ها فراهم می آوردند. سرداب ها، نخستین حفره هایی بودند 
که در زمین حفر می شدند؛ آنها را با چوب یا کاه و پوشال مرتب کرده و دست آخر آن را با برف و یخ پر می کردند. در بیشتر طول تاریخ منظور از یخچال چنین حفره ای بوده است. اما محدودیت های این مسئله سبب شد انسان دست به 
اختراع یخچال بزند. نخستین یخچال دست ساز را ویلیام کولن در سال 174۸ میالدی در دانشگاه گالسکو به نمایش گذاشت و به این ترتیب راه را برای تولید یخچال های نسل جدید باز کرد که از هوش مصنوعی بهره می برند. در ادامه 
به معرفی آخرین نمونه های یخچال های هوشمند دو کمپانی ال جی و سامسونگ می پردازیم که در سال ۲01۸ عرضه می شوند. اگر چه شرکت های دیگری مثل پاناسونیک و هایر سعی کرده اند یخچال های هوشمند خود را تولید و به 

بازار عرضه کنند، اما دو غول ال جی و سامسونگ پیشتاز این رقابت ها هستند و تکنولوژی های پیشرفته ای را در یخچال های خود به کار برده اند.

ساعت های هوشمندی که محیط 
را کنترل می کنند

 SmartThings ساعت های هوشمند سامسونگ به اپلیکیشن
مجهز می شــوند؛ به این ترتیب کاربران قادر خواهند بود 

به راحتی محیط اطراف خود را کنترل کنند. سامسونگ 
طی کنفرانس مطبوعاتی خــود در CES اعالم کرد که 

امسال اپلیکیشــن SmartThings را برای ساعت های 
هوشــمند مــدل Gear و GearS3 ارائــه خواهد کرد. 
سامســونگ قصد دارد تمــام اپلیکیشــن های مربوط به 
اینترنت اشــیاء را در قالب یک اپلیکیشن واحد با رابط 

کاربری ساده  ارائه کند.
با اســتفاده از اپلیکیشــن SmartThings در 

ساعت های هوشــمند، کاربر قادر خواهد بود سایر 
دستگاه های متصل به اپلیکیشــن مانند سیستم 

روشنایی و ترموستات و ... را کنترل کند و به راحتی 
بر محیط اطراف تسلط داشته باشد.

 اعالم زمان معرفی رسمی
 گلکسی اس 9 

باوجود شایعات مختلف که از معرفی زودهنگام 
پرچمدار بعدی سامســونگ یعنی گلکســی اس ۹ 

حکایت دارند، مدیر عامل بخش موبایل این کمپانی در 
حاشیه نمایشگاه CES خیال همه را راحت کرد. در جریان 

کنفرانس خبری سامسونگ در الس وگاس، DJ Koh تایید کرد 
که معرفی رسمی گلکسی اس ۹ در ماه فوریه ۲01۸ مطابق با اواخر 

دی ماه سال جاری، در نمایشگاه MWC یا کنگره جهانی موبایل شهر 
بارسلون اســپانیا صورت می گیرد. البته به احتمال زیاد سامسونگ 
نمونه نهایی گلکســی اس ۹ را به نمایندگان اپراتورهای مختلف 

جهانی حاضر در نمایشــگاه CES نشــان داده؛ اما معموال این اقدامات پشت 
درهای بسته صورت می گیرد و نمی توان آن را به منزله رونمایی رسمی 

تلقی کرد. طبق آخرین شایعات، گلکسی اس ۹ عالوه بر ویژگی های 
مورد انتظار، اولین موبایل جهان خواهد بود که 51۲ گیگابایت 

حافظه داخلی دارد.

لرزشگیر Taro سوژ ه ها را تعقیب می کند
تولیــد  از  نمونه های مشابه این گجت ها که فیلم برداران را در دنبال کردن سوژه ها یاری می دهند، اکنون لرزشگیر Taro در نمایشگاه CES 2018 معرفی شده که می تواند با استفاده از فناوری پــس 
تعقیب کند. تا به امروز بسیاری از فیلم برداران از لرزشگیرهای Osmo و محصوالت DJI راضی  بوده اند. همچنین کاربر می تواند با استفاده از آنها روی سوژه مد نظر ضربه زده فرو سرخ ســوژه ها را 
دنبال کند. با این حال این ویژگی همواره به درستی عمل نمی کند. اگر فرد بسیار سریع حرکت  کند یا مانعی در مسیر دید دوربین قرار گیرد، فرآیند تعقیب توسط Osmo تا Osmo سوژه را 
می رسد اما لرزشگیر Taro می تواند با استفاده  همزمان از فناوری فروسرخ و هوش مصنوعی، روند تعقیب سوژه را بهبود بخشد. این ابزار که در واقع ماژولی مجهز به فناوری بــه پایان 

فروسرخ است، به باالی یک دوربین اضافه می شود. ورزشکار مد نظر نیز دستبندی که برچسب اشعه  فرو سرخ دارد به دست خود می بندد. سوژه می تواند این دستبند را زیر یا 
روی لباس خود بپوشد. پس از این، ماژول Taro برچسب را شناخته و به تعقیب سوژه می پردازد.

اخبار کمپانی 
سامسونگ

دل از لپ تاپ XPS 15 رونمایی کرد
دل در جریان برگزاری CES 2018 نسل جدید لپ تاپ تبدیل شدنی خود یا همان نسخه  15 اینچی XPS را رونمایی کرد که با لوالیی جدید قابلیت 

تبدیل به تبلت را نیز داراست.
پس از آنکه دل چند روز پیش نسخه  13 اینچی لپ تاپ تبدیل شدنی خود را رونمایی کرد، حال در CES 2018 نسخه  15 اینچی از محصول خود را نیز 

معرفی کرد. 
البته باید به این نکته اشاره کنیم که XPS 15 تنها یک نسخه  بزرگ تر نیست و با بهره گیری از سخت افزاری قدرتمندتر در کنار 

قابلیت های خاص، خود را متفاوت تر از XPS 13 جلوه داده است. 
شاید بارزترین تغییر در این لپ تاپ، کیبورد آن باشد که در ظاهر شــبیه به کیبوردهای معمولی مورد استفاده در لپ تاپ های 

معمول است. 
دل در ســاخت کیبورد جدید خود از یــک فناوری مبتنی بر آهنربا و خواص مغناطیســی بهره گرفته اســت. هرچند کلید ها بــه صورت فیزیکی 
 در جای خود قــرار گرفته اند، امــا بازخورد ایجادشــده در اثر فشــار دادن این کلید هــا، برگرفته از آهن رباهایی اســت که زیــر کلیدها تعبیه 

شده است.

وایت بورد هوشمند لمسی
همه ما تخته وایت بورد را یک صفحه ســفید فلزی با چند 

عدد ماژیک با رنگ های سیاه، قرمز و آبی می شناسیم. اما اکنون 
شرکت سامسونگ در نمایشگاه CES 2018 تخته ای هوشمند به نام 

Flip را معرفی کرده است. این تخته کارایی بیشــتری نسبت به تخته های 
معمولی دارد و از آن می توان در ادارات و مدارس استفاده کرد. از ویژگی های این 

تخته می توان به صفحه 55 اینچی از نوع UD و همچنین سیســتم عامل مخصوص این 
شرکت یعنی تایزن 3 اشاره کرد و همچنین این تخته هوشمند دارای ۸ گیگابایت فضای داخلی 

نیز هست. در مراسم معرفی این تخته هوشمند، شــرکت کره ای سامسونگ ویژگی هایی مانند 
به اشتراک گذاری اطالعات، قابلیت جســت وجو و حاشیه نویسی و خلق محتوای جدید به 

 USB دست کاربران اشاره کرده است. عالوه بر آن می توان گوشی و رایانه شخصی و
را به تخته متصل کرد و این تخته به صورت لمسی است و کاربران می توانند با 

انگشتان خود با آن کار کنند.

ماتیاس با کیبورد RGB جای کیبوردهای اپل را می گیرد
اپل در ماه ژوئن سال ۲017 )خرداد تا تیر ماه سال جاری( عرضه کیبورد سیم دار خود برای کامپیوترهای مک را متوقف و کیبورد بی سیم »Magic Keyboard« را 

جایگزین آن کرد. با این تصمیم بسیاری از کاربرانی که کیبوردهای سیم دار را ترجیح می دادند، از کمپانی ســاکن کوپرتینو نا امید شدند. حاال شرکت »ماتیاس« 
کیبورد با سیم جدیدی را معرفی کرده تا جای خالی محصول قبلی اپل را پر کند و حتی قابلیتی فراتر از آن را نیز ارائه دهد: نور پس زمینه RGB. کلیدها، طراحی و 

جنس مواد به کار رفته در کیبورد ماتیاس بسیار مشابه با کیبورد اپل است. یکی از مواردی که نسبت به کیبورد اپل به آن اضافه شده، کلیدی است که در پشت 
آن تعبیه شــده و کاربران می توانند از طریق آن رنگ نور کلیدها را تغییر دهند. به ادعای این کمپانی نور کیبورد RGB می تواند به گونه ای تنظیم شود که 

مشکل نور آبی که موجب بر هم خوردن سیکل خواب کاربران می شود را رفع کند.

با حسگر خواب نوکیا، خروپف خود را بررسی کنید
شرکت فنالندی نوکیا که امتیاز بخش تولید گوشی را به HMD فروخته، با خرید شرکت Withings پا به عرصه  گجت های 

 withings سالمتی گذاشته است. بخش ابزار سالمتی نوکیا که حاصل خرید شرکت فرانسوی
اســت محصوالت جدیدی در نمایشــگاه CES 2018 معرفی کرد. ویتینگــز قبال محصولی 
اینچنینی به نام Withing Aura تولید کرده است. این محصول عالوه بر حسگر کنترل خواب 

دستگاهی جانبی برای قرار دادن کنار تخت نیز دارد که به زنگ بیدارباش و بلندگو مجهز است. با قرار دادن این سنسور زیر 
تشک، می توانید چرخه  خواب خود را در اپلیکیشن Nokia Health Mate بررسی کنید؛ شاخصه هایی نظیر میزان خواب سبک، خواب عمیق و حرکت سریع 

چشم ها و حتی خروپف شما قابل بررسی خواهند بود. اما بهترین قابلیت این دستگاه سازگاری آن با IFTTT است. در نتیجه  این امکان، می توانید نوکیا اسلیپ را 
با دستگاه های دیگر مرتبط کنید. در این حالت مثال وقتی صبح از تختخواب خارج می شوید، نوکیا اسلیپ می تواند به IFTTT بگوید که چراغ ها را روشن کند، دمای 

خانه را باال ببرد، پرده ها را کنار بزند و اعمالی از این دست را اجرا کند.

ساعت های هوشمندی که محیط را کنترل 
می کنند

پیشنهاد سردبیر:

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2330 | January  13,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2330 |    شنبه 23 دی 1396 | 25  ربیع الثانی 1439

No. 2330 | January 13, 2018 |  12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
10/249 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 9219 مورخ 96/07/26 هیات اول خانم معصومه رمضاني به شناسنامه 
شماره 88 كدملي 1288498071 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 123/58 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 265 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 8256 مورخ 96/06/28 هیات اول اقاي سعید عدیلي نسب به شناسنامه 
شــماره 726 كدملي 1288695829 صادره اصفهان فرزند حســین برششدانگیکباب 
ساختمان به مساحت 108/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 52 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم  صغری مالكریمی خریداری شده است.
3- رای شماره 5224 مورخ 96/05/10 هیات دوم آقاي نوراله دشتي به شناسنامه شماره 
566 كدملي 1198874961 صادره شــهرضا فرزند عباس بر ششــدانگ یکبابخانه  به 
مســاحت 305.98 مترمربع پالك شــماره 65 فرعي از 2248 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 7330 مورخ 96/06/12 هیات اول آقاي حسین سبزعلي یان دستجردي به 
شناسنامه شماره 1712 كدملي 1282762974 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 110/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 365 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 7383 مورخ 1396/06/14 هیات دوم خانم معصومه بهزادي به شناسنامه 
شــماره 54 كدملي 6209875653 صادره لنجان فرزند بهزاد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 71 مترمربع پالك شماره 48 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم فاطمه مهر علی 

دستجردی  خریداری شده است.
6- رای شماره 8585 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي رسول كریمي فروز به شناسنامه 
شماره 2718 كدملي 1282772945 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 147/10 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای غالمحسین 

مصدقی خریداری شده است.
7- رای شماره 8594 مورخ 96/07/10 و رای اصالحی شماره 9685 مورخ 96/08/07 
هیات اول  آقاي مهدي تركي به شناســنامه شــماره 23 كدملي 4623065804 صادره 
شهركرد فرزند سعید برششدانگ یکبابخانه به مساحت 38/78 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 - اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
8- رای شماره 8036 مورخ 95/05/31 و رای اصالحی شماره 9710 مورخ 96/08/07 
هیات اول آقاي هادي انصاري بني به شناســنامه شــماره 173 كدملي 4623601773 
صادره بن فرزند خدابخش بر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/51 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای آقای محمود خیاركار خریداری شده است.

9- رای شــماره 1159 مــورخ 95/01/25 و رای اصالحــی شــماره 9128 مــورخ 
96/07/25 هیــات دوم خانم فاطمــه داوري دولت آبادي به شناســنامه شــماره 58 
كدملي 1288746636 صادره فرزند حســین در  یك دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ 
یك باب خانــه دو طبقه  بــه مســاحت 267/47 مترمربع پالك شــماره 100فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهــان  به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه دســتجردی خریداری شده 

است.
10- رای شماره 1161 مورخ 95/01/25 و رای اصالحی شماره 9132 مورخ 96/07/25 
هیات دوم آقاي غالمرضا شاه رضایي دولت آبادي به شناســنامه شماره 1027 كدملي 
1287730337 صادره اصفهان  فرزند جعفر قلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه دو طبقه . به مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه دستجردی خریداری شده است.
11- رای شــماره 1160 مــورخ 95/01/25 و رای اصالحــی شــماره 9130 مــورخ 
96/07/25 هیات دوم خانم احترام داوري دولت آبادي به شناسنامه شماره 5542 كدملي 
6609125457 صادره دولت آباد  فرزند كاظم در یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه دو طبقه . به مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه دستجردی خریداری شده است.
12- رای شماره 0701 مورخ 95/08/26 و رای اصالحی شماره 9198 مورخ 96/07/26 
هیات اول آقاي  سعید وحید دستجردي به شناسنامه شماره 124 كدملي 1288729294 
صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
164/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شماره 0703 مورخ 95/08/26 و رای اصالحی شماره 9199 مورخ 96/07/26 
هیات اول خانم فاطمه وحید دستجردی به شناسنامه شماره 124 كدملي 1288729294 
صادره اصفهان فرزند اسمعیل بردو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 164/27 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

14- رای شــماره 8989 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي حسین صفریان به شناسنامه 
شــماره 53 كدملي 1288675852 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.80 مترمربع پالك شماره 23 فرعي از 4410 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 8976 مورخ 96/07/19 هیات  دوم خانم زهرا اقائي فروشاني به شناسنامه 
شــماره 33848 كدملي 1282265946 صادره فرزند حیدرعلي در یك دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.80 مترمربع پالك شماره 23 فرعي از 4410 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 9663 مورخ 96/08/07 هیات اول آقاي عبداله سیامك دستجردي به 
شناسنامه شماره 1036 كدملي 0041749324 صادره اصفهان فرزند صادق بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 269/06 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

محمد علی عباسپور خریداری شده است.
17- رای شــماره 8844 مــورخ 96/07/16 هیات دوم آقاي علي محمد عســکري به 
شناســنامه شــماره 7 كدملي 1288603576 صادره اصفهان فرزند حیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 279 مترمربع پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی 

هادیان خریداری شده است.
18- رای شماره 0494 مورخ 96/09/07 هیات اول آقاي مرتضي جان نثاري الداني به 
شناسنامه شــماره 5 كدملي 1290278156 صادره اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 206/1 مترمربع مفروزی از پالك شماره 180 فرعي از 4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 5ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 8300 مورخ 96/06/29 هیات دوم آقاي خسرو محمودیه چم پیري به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 6209866352 صادره لنجان فرزند شاه میرزا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 53.53 مترمربع پالك شــماره 21 فرعی از 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 9759 مورخ 96/08/09 هیات اول آقاي حسین علي قمیشه دستجردي 
به شناسنامه شــماره 99 كدملي 1288714653 صادره فرزند تقي بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/30 مترمربع مفروزی از پالك4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید اصغر فیاض خریداری شده است.
21- رای شماره 9754 مورخ 96/08/09 هیات اول خانم سودابه محمودیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 25560 كدملي 1970257881 صادره فرزند هوشنگ بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/30 مترمربع مفروزی از پالك4421 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای حسین علي قمیشه دستجردي خریداری شده است.
22- رای شماره 8960 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي  مهران آزاد به شناسنامه شماره 
798 كدملي 1288754035 صادره فرزند نادر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
سه طبقه  به مساحت 95/40 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضان 

پور خریداری شده است.
23- رای شماره 8959 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي علي اصغر رضامند به شناسنامه 
شماره 201 كدملي 5759656686 صادره فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه به مساحت 95/40 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
24- رای شــماره 9289 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي محسن حیدري به شناسنامه 
شــماره 7424 كدملي 1292783982 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ مغازه به مساحت 18 مترمربع مفروزی از پالك شماره 271فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عزیزاله شاهی خریداری شده است.
25- رای شــماره 9290 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي مهدي حیدري به شناسنامه 
شــماره 2261 كدملي 1289592543 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ مغازه به مساحت 18 مترمربع پالك شماره271 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عزیزاله شاهی خریداری شده است.
26- رای شــماره 9080 مورخ 96/07/23 هیات دوم خانم خدیجه مهدي خشــوئي به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 6209915779 صادره فرزند اصغر در 44 سهم مشاع از 242 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مساحت 49 مترمربع پالك شماره 2961 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 9078 مورخ 96/07/23 هیات دوم آقاي محسن حبیبي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 170 كدملي 1288858043 صادره فرزند حبیب اله در 78 سهم مشاع از 
242 سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مساحت 49 مترمربع پالك شماره 
2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 9050 مورخ 96/07/20 هیات دوم خانم رضوان حاتمي به شناسنامه 
شماره 1548 كدملي 1288890656 صادره فرزند حاتم در 120 سهم مشاع از 242 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مســاحت 49 مترمربع پالك شماره 2961 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شماره 9087 مورخ 96/07/23 هیات دوم آقاي  یداله فروتن دنبه به شناسنامه 
شماره 19 كدملي 1288525036 صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 242 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای سید محمد علی هاشمی 

خریداری شده است.
30- رای شــماره 8325 مــورخ 96/06/30 هیات دوم آقاي اصغــر كاظمي ونهري به 
شناسنامه شــماره 17 كدملي 1111341389 صادره فالورجان فرزند صفر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 203/60مترمربع پالك شماره 2258 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 8324 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم زهرا احمدي ونهري به شناسنامه 
شماره 20 كدملي 1111368171 صادره فالورجان فرزند رمضانعلي در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 203/60 مترمربع پالك شماره 2258 فرعي 
از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شماره 9680 مورخ 96/08/07 هیات اول خانم شهبانو ربیعي صادق آبادي به 
شناسنامه شــماره 16 كدملي 6209900186 صادره لنجان فرزند علي قلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 131/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
33- رای شماره 0450 مورخ 96/09/01 هیات اول  خانم فاطمه صفریان دستجردي به 
شناسنامه شماره 3387 كدملي 1292743689 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 182/15 مترمربع مفروزی از پالك4370 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

حسین آقاجان دستجردی خریداری شده است.
34- رای شــماره 3533 مورخ 96/04/14 هیات دوم خانم ربابه سخنور دستجردي به 
شناسنامه شماره 19823 كدملي 1282667572 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 187/31 مترمربع پالك شماره 4407 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت ســهم االرث نامبرده از مرحوم آقای 

حسن سخنور دستجردی مالك رسمی مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 0001 مورخ 96/08/13 هیات اول خانم توران نجفي چالشــتري به 
شناسنامه شــماره 88 كدملي 4621944150 صادره شهركرد فرزند خدایار بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 81.36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی رمضانپور دستجردی خریداری شده است.
36- رای شماره 1338 مورخ 95/09/23 و رای اصالحی شماره 0273 مورخ 96/08/24 
هیات اول خانم توران ذي حجه زاده به شناسنامه شماره 28623 كدملي 1750286017 
صادره اهواز فرزند محمد برششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/67 مترمربع مفروزی  از 
پالك شماره 1 و 2 فرعي از3293 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 0392 مورخ 96/08/29 هیات اول خانم بتول خیراللهي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 874 كدملي 1288754795 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 94/05 مترمربع مفروزی از پالك 3105 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
38- رای شماره 0231 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي غالمحسین قلي پور شهركي 
به شناسنامه شماره 95 كدملي 4622315408 صادره شهر كرد فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 115/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 0195 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي نجاتعلي محمدي برنجگاني 
به شناسنامه شــماره 27 كدملي 6209874452 صادره لنجان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مســاحت 151/30 مترمربع مفروزی از پالك 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 0202 مورخ 96/08/20هیات اول  آقاي محمد نصیري ده سرخي به 
شناسنامه شماره 33727 كدملي 1282262696 صادره اصفهان فرزند علمدار بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 35/94 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی 

مصدق دنبه خریداری شده است.
41- رای شماره 0269 مورخ 96/08/23 هیات اول آقاي محمد رضا صدقي دستجردي 
به شناسنامه شماره 792 كدملي 1289069001 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ 
یکباب دامداری به مساحت 179 مترمربع مفروزی از پالك 4534 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف نعمت اله 

صدقی دستجردی خریداری شده است.
42- رای شماره  9387 مورخ 96/08/01 هیات اول آقاي حسن جوشقاني به شناسنامه 
شماره 1184 كدملي 1288830890 صادره اصفهان فرزند محمد برششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 22/22 مترمربع مفروزی از پالك  1902 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

43- رای شماره 0234 مورخ 96/08/20 هیات اول  آقاي جعفر قلي قاسمي پیر بلوطي به 
شناسنامه شماره 442 كدملي 4620368911 صادره شهر كرد فرزند مختاربر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 150/59 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
44- رای شــماره 8854 مورخ 96/07/16 هیات  اول خانم شهناز محمدي گهرویي به 
شناسنامه شماره 1888 كدملي 1819017338 صادره آبادان فرزند حسینعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 139/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
45- رای شــماره 0272 مورخ 96/08/23 هیات  اول آقاي ابراهیم امیني به شناسنامه 
شماره 53 كدملي 5499335052 صادره فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
53 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3099 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

46- رای شــماره 6368 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي محمدرضــا هادیان دنبه به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1282747444 صادره فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 372/37 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای قدیرعلی هادیان 

خریداری شده است.
47- رای شماره 0402 مورخ 96/08/29 هیات اول خانم سهیال كوچك زاده سعد آبادي 
به شناسنامه شــماره 40 كدملي 1142094881 صادره خمیني شهر فرزند امراله بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف تعاونی مسکن مرآتو خریداری شده است.
48- رای شماره 0401 مورخ 96/08/29 هیات اول  آقاي علي كوچك زاده نصر آبادي به 
شناسنامه شماره 152 كدملي 4459516683 صادره تفت فرزند محمد بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف تعاونی مسکن مرآتو خریداری شده است.
49- رای شماره 0376 مورخ 96/08/29 هیات اول آقاي  مهدي علیمحمدي به شناسنامه 
شماره 12884 كدملي 1292838507 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 135 مترمربع مفروزی از پالك 4427 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
50- رای شــماره 2555 مورخ 94/06/30 هیات دوم خانم بتول خدابنده دستجردي به 
شناسنامه شماره 18755 كدملي 1282656899 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در سی و 
پنج و هفت دهم حبه مشاع) باستثنا” بهای ثمنیه اعیانی آن( از72 حبه ششدانگ یك باب 
خانه مسکونی  به مساحت 362/65 مترمربع پالك شماره1 فرعي از3596 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
51- رای شماره 2557 مورخ 94/06/30 هیات دوم آقاي  احمد رضا تقوائي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 106 كدملي 1288626428 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  سی 
وشش و سه  دهم حبه مشاع) باســتثنا” بهای ثمنیه اعیانی آن( از72 حبه ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 362/65 مترمربع پالك شماره1 فرعي از3596 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:  96/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  96/10/23

م  الف : 31408    اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول 

10/227  اجرای احکام حقوقی شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی كالســه 961345 ج / 6 له آقای محمد علی حسینی مهر و علیه 
علی علی عسگری فرزند ملك محمد مبنی بر مطالبه مبلغ 1/560/106/806 ریال بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/11/21 ســاعت 8/5 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
6/746 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه كارشناسی 
كه ذیال درج شده است ملکی آقای علی علی عسگری و اكنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه می باشد توسط كارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملك بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چك تضمین شده بانك ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شركت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملك 
مورد مزایده پس از پرداخــت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملك مورد مزایده: محل مورد معرفی واقع در 
 جاده اصفهان- تهران، محمودآباد، خیابان 12، ســنگبری آرویــن 2، مختصات تقریبی 
) 51/569760 و 32/779720( بازدید و معاینه به عمل آورده همچنین اظهارات محکوم 
علیه در جلسه جداگانه استماع گردید و نتیجه بررسی ها به شرح ذیل به استحضار می رسد: 
مشخصات ثبتی: مطابق با مدارك ارائه شده ششدانگ این ملك با پالك ثبتی 921 فرعی 
مجزی شده از پالك 664 الی 668 كه پالك های مرقوم نیز از شماره 152 مجزی شده 
واقع در مهندسیه محمودآباد، شماره 411 اصلی ) 411/921( از بخش 16 ثبت اصفهان، 
تحت شماره ثبت 3725 و در صفحه 423 از دفتر جلد 44 سابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد. حدود اربعه ملك شمااًل به قطعه 922 و طول 63/35 متر، شرقًا به خیابان به طول 40 
 متر، جنوباً به قطعه 9250 به طول 63/35 متر و غرباً به قطعه 910 به طول 40 متر می باشد

) فواصل كال خط مستقیم مفروض(. شایان ذكر است طبق مشاهدات انجام شده در زمان 
بازدید، دیوار فاصل بین این ملك و پالك جنوبی نبود پالك 920 فرعی به عنوان گل انداز 
كارخانه مذكوردر حال استفاده بود. پروانه ساختمان: مطابق با پروانه شماره 18/1/7570 
مورخ 83/2/27 مجوز ســاخت برای 1390 متر مربع بنا شــامل 1150 متر مربع سوله 
سنگبری، 106 متر مربع پاركینگ، 120 متر مربع دفتر كار و 14 متر مربع دستگاه پله صادر 
شده است. ضمنا مدركی دال بر صدور پایانکار ارائه نشد. مشخصات ساختمانی: در زمان 
بازدید محل به صورت كارخانه سنگ بری فعال و در حال بهره برداری می باشد. اعیانی 
موجود شامل ساختمان اداری و 2 سوله سنگبری است كه ساختمان دارای ساكلت دیوار 
و بتن مسلح و تیرچه بلوك ) قسمتی تیرآهن و آجر( و به صورت 2/5 طبقه است. مساحت 
كل اعیانی آن حدود 460 مترمربع است. ساختمان به صورت اتاق، دفتر و اقامتگاه، دارای 
پاركینگ، آبدارخانه، چندین اتاق، ایوان غیر مســقف و غیره می باشد. بدنه داخلی سنگ 
گرانیت، سقف ها اندود گچ سفید، چهارچوب فلزی، درب های داخلی چوبی، پنجره و درب 
خارجی آهنی، در آشپزخانه ها كف سرامیك، بدنه كاشی و كابینت فلزی  است. ساختمان 
در سمت غرب دارای نمای سنگ گرانیت و در 3 جهت دیگر فاقد نماسازی می باشد. سوله 
فلزی مشتمل بر 2 سوله است كه به صورت ال شکل قرار گرفته اند و مجموعا حدود 1400 
متر مربع مساحت دارند. در سوله كفسازی سیمان، ارتفاع تاج حدود 11 متر، دیوار تا یك 
متر سنگ و مابقی آجر لفتون است و درب و پنجره آن نصب نشده است. در قسمت جنوب و 

شرق سوله بار انداز سیمانی به مساحت 270 مترمربع وجود دارد. ملك دارای انشعاب برق 
230 كیلووات می باشد. ارزیابی ملك: با توجه به مشخصات ملك، اعیانی موجود، قدمت 
بنا، مصالح مصرفی در ساختمان، موقعیت محلی و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش پایه 
كل ششــدانگ ملك مبلغ 16/650/000/000 ریال معادل یك میلیارد و ششصد و پنج 
میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. لذا ارزش پایه ســهم محکوم علیه معادل دو 
دانگ از ششدانگ مبلغ 5/550/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه میلیون تومان می 
باشد. ضمنا ماشین آالت و تجهیزات برآورد قیمت نگردیده است.  در نتیجه ارزش 6/746 
حبه مشاع آن به مبلغ 1/560/106/806 ریال ارزیابی می گردد. م الف:30868 اجرای 

احکام شعبه ششم حقوقی دادگستری اصفهان )732 كلمه، 8 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/483 شــماره: 454987-96/10/19 نظر به اینکه آقای فرشاد شــیرازی تهرانی با 
ارائه دو برگ فرم استشــهادیه محلی كه هویت شهود رســمًا گواهی شده مدعی مفقود 
شــدن ســند مالکیت ششــدانگ یك باب مغازه به شــماره 491 فرعی مجزی شده از 
پالك 60 فرعی از 65 اصلی  واقع در  بخش دوازده ثبت اصفهان شــده كه به شــماره 
3/420095 در دفتر 42 صفحه 1 ذیل شــماره 4944 ثبت و صادر گردیده اســت. اینك 
برابر ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذكر شــده اســت و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه سند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 

م الف: 439   اداره ثبت اسناد و امالك تیران وكرون)179 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/484 شــماره: 454337-96/10/16 نظر به اینکه خانم اشــرف اكبری باغ بادرانی 
فرزند رحیم با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه محلی كه هویت شــهود رسمًا گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یك باب خانه به شــماره 260 و 261 و 267 
و 273 و b 485  فرعی تجمیعی از 65 اصلی  بخش دوازده ثبت اصفهان شــده  كه سند 
مالکیت دفترچه ای  شــماره 152925 در دفتر 92 صفحه 483 ذیل شماره 14288 ثبت 
و صادر گردیده است. ســپس طی ســند 52909-1386/09/5 دفترخانه 41 تیران در 
قبــال 1/200/000/000 ریال در رهن بانــك صادرات ایران قرار گرفته اســت. اینك 
برابر ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذكر شــده اســت و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه سند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 

م الف: 433   اداره ثبت اسناد و امالك تیران وكرون)206 كلمه، 2 كادر(
اخطاریه

10/482 شــماره پرونده: 395/96 آقای رســتم لشــکری پناه  فرزند خداداد به نشانی 
مجهول المکان، محل حضور: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران واقع در  جنب 
دادگستری، وقت حضور: 96/11/30 دوشنبه ساعت 10 صبح، علت حضور: دادخواست 
مهدی هاشم پور به طرفیت شما مبنی بر مطالبه ضمنا در وقت محدود رسیدگی در شورای 
شعبه اول حضور به هم برسانید همچنین برای استماع شــهادت شهود در جلسه حاضر 
شوید. م الف:440 شعبه اول حقوقی مجتمع شــماره یك شورای حل اختالف تیران و 

كرون )81 كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

10/495 شماره دادنامه: 9509970351000809 شماره پرونده: 9409980351001257 
شــماره بایگانی شــعبه: 941418  خواهان: آقای محمدرضا حاج هاشمی فرزند احمد با 
وكالت خانم مریم موســوی فرزند ســید رضا قلی و آقای مهدی ناظمی زاده فرزند علی 
همگی به نشــانی اصفهان  خیابان چهارباغ باال روبروی شــركت زمزم مجتمع كاویان 
طبقه 4 واحد 410، خواندگان: 1 – آقای محسن خسروی فرزند عباسعلی به نشانی استان 
البرز- شهرستان كرج خیابان دخانیات كوچه سجاد كدپستی 8145263585، 2- آقای 
وحید رحیمی فرزند حاج صدر به نشانی اصفهان محمود آباد فرعی 38  سنگ آنتیك نمونه 
كدپســتی 8145789658 ، 3- آقای علی حاج حیدری فرزند احمد به نشــانی اصفهان 
محمودآباد خیابان 20 خیابان هیات امنا انبار سنگ دنیای سنگ كدپستی 8145421587، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
چك، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای مهدی ناظمی زاده و خانم مریم موسوی 
به وكالت از آقای محمدرضا حاج هاشمی فرزند احمد به طرفیت آقایان محسن خسروی 
فرزند عباســعلی، وحید رحیمی و علی حاج حیدری فرزندان حاج صدر و احمد به خواسته 
مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت وجه چك های شماره 410087 مورخ 94/7/30 
و 410088 مورخ 94/9/30 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به 
تصویر مصدق چك و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانك محال علیه و 
بنا بر وصف تجریدی چك و این كه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید 
كارسازی شود و با توجه به این كه مسئولیت تضامنی خواندگان به لحاظ احراز صدور چك 
و امضا ظهر آن به عنوان ضمانت محرز است دعوی خواهان را وارد می داند و از آنجاییکه 
خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن نیت دارنده چك و ید غیر قانونی و نامشروع 
وی ابراز نداشته اند مستندا به مواد 314، 249 و 315 قانون تجارت 519، 515، 502، 198 
و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چك 
حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته، مبلغ هشت میلیون و دویست هزار و هشــتصد ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 
شش میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت حق الوكاله وكیل در این مرحله و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چك ها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر شده غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

است. م الف:32261 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 433 كلمه، 5 كادر(
ابالغ رای

10/496 شماره دادنامه: 9609970352200733 شماره پرونده: 9509980352201148 
شماره بایگانی شعبه: 951187 خواهان: آقای امیرحسین رویدشتی فرزند سعید با وكالت 
آقای محمدرســول علیمرادی جزی فرزند عباس به نشانی اســتان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر و میمه شاهین شــهر خیابان عطار 9 فرعی سه و چهار شهر پالك 17 دفتر 
وكالت آقای حیدرعلی عارفیان. خوانده آقای ســیدمهدی میرباقری فرزند سیداصغر به 
نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چك 
3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین خواسته. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دعوی آقای محمدرسول علیمرادی به وكالت از آقای امیرحسین رویدشتی 
فرزند سعید به طرفیت آقای ســیدمهدی میرباقری فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال بخشی از وجه یك فقره چك به شماره 
418893 مورخه 94/4/13 عهده بانك انصار شــعبه حضرت امیر )ع( خ شمس آبادی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی/ حق الوكاله وكیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
اجرای حکم دادگاه باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانك محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدركی در اثبات برائت ذمه خویش به 
دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 249- 310- 313 قانون تجارت و مواد 198- 199- 303- 305- 306- 
331- 336- 502- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 تبصره ماده 
2 قانون صدور چك و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
262/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/589/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 7/880/000 ریال بابت حق الوكاله وكیل و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
مركزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی كه ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادركننده و ظرف بیست 
 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مركز استان می باشد. 
م الف: 32251 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ) 380 كلمه، 

4 كادر(
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ابالغ اجرائیه
10/473 شــماره پرونــده: 139604002003000665/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601369/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000240  بدینوسیله به: 1- آقای 
کمال کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 52055 و شماره ملی 1281617628 
، 2- آقای مظفر چلمقانی قهه فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 576 و شماره ملی 
1198962410، 3-  خانم زهرا کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 2011 و شماره 
ملی 1286667895 ، همگی به نشانی اعالمی متعهد له واقع در نطنز شهرک صنعتی اوره، 
که برابر گزارش واحد مربوطه ابالغ واقعی میســر نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 94/280/ ق مورخ 1394/12/13 تنظیمی در بانک صنعت و معدن 
شعبه اصفهان، مبلغ 1/716/227/137 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 325/915/241 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/04/14 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ 1/222/518 
ریال بابت ذمه روزانه به بانک صنعت ومعدن شعبه اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و به کالسه 139604002003000665/1  و شماره بایگانی 9601369 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ  اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  544 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )251 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/474 شــماره پرونــده: 139604002003000668/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601373/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000244  بدینوسیله به: 1- آقای 
کمال کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 52055 و شماره ملی 1281617628 
، 2- آقای مظفر چلمقانی قهه فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 576 و شماره ملی 
1198962410، 3-  خانم زهرا کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 2011 و شماره 
ملی 1286667895 ، همگی به نشانی اعالمی متعهد له واقع در نطنز شهرک صنعتی اوره، 
که برابر گزارش واحد مربوطه ابالغ واقعی میســر نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 94/278/ ق مورخ 1394/12/13 تنظیمی در بانک صنعت و معدن 
شــعبه اصفهان، مبلغ 541/249/638 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 114/378/503 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/04/14 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ 385/548 
ریال بابت ذمه روزانه به بانک صنعت ومعدن شعبه اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و به کالسه 139604002003000668/1 و شــماره بایگانی 9601373 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  545 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )251 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/475 شــماره پرونــده: 139604002003000666/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601370/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000241  بدینوسیله به: 1- آقای 
کمال کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 52055 و شماره ملی 1281617628 

، 2- آقای مظفر چلمقانی قهه فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 576 و شماره ملی 
1198962410، 3-  خانم زهرا کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 2011 و شماره 
ملی 1286667895 ، همگی به نشانی اعالمی متعهد له واقع در نطنز شهرک صنعتی اوره، 
که برابر گزارش واحد مربوطه ابالغ واقعی میســر نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 94/279/ ق مورخ 1394/12/13 تنظیمی در بانک صنعت و معدن 
شعبه اصفهان، مبلغ 1/887/483/378 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 356/496/596 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/04/14 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ 1/337/385 
ریال بابت ذمه روزانه به بانک صنعت ومعدن شعبه اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و به کالسه 139604002003000666/1 و شــماره بایگانی 9601370 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  546 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )251 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/476 شــماره پرونــده: 139604002003000667/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601371/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000243  بدینوسیله به: 1- آقای 
کمال کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 52055 و شماره ملی 1281617628 
، 2- آقای مظفر چلمقانی قهه فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 576 و شماره ملی 
1198962410، 3-  خانم زهرا کرباسیان فرزند مهدی به شماره شناسنامه 2011 و شماره 
ملی 1286667895 ، همگی به نشانی اعالمی متعهد له واقع در نطنز شهرک صنعتی اوره، 
که برابر گزارش واحد مربوطه ابالغ واقعی میســر نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 94/281/ ق مورخ 1394/12/13 تنظیمی در بانک صنعت و معدن 
شعبه اصفهان، مبلغ 1/007/087/237 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 100/432/809 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/04/14 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ 717/377 
ریال بابت ذمه روزانه به بانک صنعت ومعدن شعبه اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و به کالسه 139604002003000667/1 و شــماره بایگانی 9601371 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  547 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )251 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

10/463 شماره دادنامه: 9609973749101511 شماره پرونده: 9509983749100001 
شماره بایگانی شعبه: 950001 خواهان: آقای مرتضی فاتحی دهاقانی فرزند محمد جواد به 
نشانی دهاقان خ سعدی 3، خواندگان: 1- آقای مجتبی طیبی فرزند محمد حسن 2- آقای 
نعمت اله طیبی فرزند محمد حسن 3- آقای محسن طیبی فرزند محمد حسن 4- آقای 
سعید طیبی فرزند محمد حسن، همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی 2-  مطالبه خسارت، گردشکار: دادگاه با توجه به بررسی مجموع 
 اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مرتضی فاتحی فرزند جواد به طرفیت آقایان 
محسن،  نعمت اله، سعید و مجتبی همگی طیبی فرزندان محمد حسن به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 46/650/000 ریال دادگاه با توجه به مودای شهادت 
شهود خواهان که حکایت از عدم مالئت ایشان داشــته و اینکه خواندگان علی رغم نشر 
آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشــده اند دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
مســتندا به مواد 506 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش اعسار خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  

م الف:96/299   شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان )217 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/307 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7949/376 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد قاســمی خیادانی فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027005220- 96/5/8 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/11/21 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32191 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/438 شماره صادره: 1396/31/454583-1396/10/17 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه باغ پالک شــماره 85 فرعی مجزی شده از پالک – فرعی واقع در 
اراضی نجف آباد دهاقــان 130 اصلی که طبق پرونده ثبتی بنام آقای یداله یوســف پور 
دهاقانی فرزند جعفر در جریان ثبت میباشد و بعمل نیامده است اینک بنا بدستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخه 1396/11/19 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا و 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد تسلیم نماید.  م الف:96/297  

اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان )184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/330 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3639  واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام جواد فروغــی فرزند محمود در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027007742- 96/7/2 مفــروز گردیــده با توجه بــه اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 

1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1396/11/21 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32428 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/467 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 150 فرعی از 39  اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام شیرین کیخائی فرزند محمد حسین 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027008084 مورخ 1396/7/12 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/18 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32949 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/508 شماره: 96/2027031719 - 96/10/19 چون پریچهر غلیانی اصفهانی فرزند 
غالمرضا با تسلیم   2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 261 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 15241/920 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک در صفحه 575 دفتر 74 امالک 
ذیل شماره 11632  سابقه  ثبت و صدور سند به شــماره 250964 به نام نامبرده داشته و 
طی ســند 29694 مورخ 77/6/29 دفترخانه 78 اصفهان مالک گردیده و سابقه رهن و 
بازداشت ندارد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند 
 المثنی نموده طبــق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 32959 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )215 کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء
10/186 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

 نمایند.
1- رأی شماره 2642و2643-96/09/16 هیأت : آقای احسان پناهیده فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 615 وآقای حســین پناهیده فرزند علی محمد شماره شناسنامه 2021  
)بالمناصفه( ، ششدانگ محل یکباب کارخانه وانباری به مســاحت 7722.50 مترمربع 
شماره پالک 451 فرعی مجزا از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک مشاعی
2- رأی شماره 2712و2713-96/09/28 هیأت : آقای محمدحسین بذرافشان بیدگلی 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 244 و خانم محبوبه سهرابی سرنجکه فرزند محمد شماره 
شناسنامه 191  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 90.25 مترمربع شماره 
پالک 909 فرعی مجزا از باقیمانده از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتضی ناظمی
3- رأی شماره 2593-96/09/07 هیأت : خانم فاطمه مدیری بیدگلی فرزند سید مانده 
علی شماره شناسنامه 44 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 332.50 مترمربع شماره پالک 
67 فرعی مجزا از شماره 32 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتضی موالیی
4- رأی شماره 2710-96/09/27 هیأت : آقای عبداله مجیدی بیدگلی فرزند قنبر شماره 
شناسنامه 323 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 133 مترمربع شماره پالک 20 فرعی 
مجزا از شماره 4و5و11 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از قنبر مجیدی بیدگلی
5- رأی شماره 2709-96/09/27 هیأت : آقای حســین مجیدی بیدگلی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 1056 ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 58 مترمربع شماره 
پالک 19 فرعی مجزا از شماره 10و11 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از قنبر مجیدی
6- رأی شــماره 2644-96/09/16 هیأت : آقای عباس مبینی بیدگلی فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 146 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 
21 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.موروثی
7- رأی شماره 2646-96/09/16 هیأت : خانم جواهر منده علی زاده فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 286 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 275.13 مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از شماره 4و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 512 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
8- رأی شماره 2596-96/09/08 هیأت : خانم فاطمه نوروزی آرانی فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 248 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 34.25 مترمربع شماره پالک 
14 فرعی مجزا از قسمتی از مشاعات از پالک 1160 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی

9- رأی شــماره 2645-96/09/16 هیأت : مســجد جواد االئمه به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه آران وبیدگل شماره شناسه 14003505268 با نمایندگی آقای احمد رهنما 
، ششدانگ قسمتی از یکباب مسجد به مساحت 63.36 مترمربع شماره پالک 22 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1295 اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از بانو مرضیه ابراهیم پور
10- رأی شماره 2595-96/09/7 هیأت : آقای اصغر حیدرزاده آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 7932 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 442 مترمربع شماره پالک 4 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 1383 اصلی و1383اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی از وراث ستمکش
11- رأی شماره 2382و2383-96/08/08 هیأت : آقای حسین آسوده آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناســنامه 9424 و خانم معصومه علیزاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
111  )بالمناصفه( ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 133.43 مترمربع شماره 
پالک 9080 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
12- رأی شماره 2717-96/09/28 هیأت : آقای نصرت اله میرزازاده آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 165.38 مترمربع شماره پالک 
3046 فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسن اکرمیان
13- رأی شماره 2716-96/09/28 هیأت : آقای نصرت اله میرزازاده آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162.87 مترمربع شماره پالک 
3118 فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حسن اکرمیان
14- رأی شماره 2597و2598-96/09/08 هیأت : آقای احمدکشایی آرانی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 93 و خانم باهره غیاث پور آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 167 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 335.35 مترمربع شماره پالک 3157 فرعی 
مجزا از شماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از وراث رضا فخرآبادی
15- رأی شماره 2711-96/09/28 هیأت : خانم صغری صالحی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 122  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 208.70 مترمربع شماره پالک 
1896 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین اوقانی
16- رأی شماره 2591و2592-96/09/07 هیأت : آقای ســید حسین شریفیان آرانی 
فرزند سیدمهدی شماره شناسنامه 485 و خانم رضوان بی خوابی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 225  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 178.50 مترمربع شماره 
پالک 1170 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین شریفیان
17- رأی شماره 2648و2649-96/09/16 هیأت : آقای جلیل حیدری سرتختی فرزند 
مرتضی قلی شماره شناسنامه 9160 و خانم مریم قنایی آرانی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 230  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع شماره پالک 
1172 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی صالح
18- رأی شــماره 2705و2706-96/09/27 هیــأت : آقــای ســلمان دانــش پژوه 
آرانی فرزند محمد شــماره شناســنامه 2822 و خانم زینب سادات حســنی تکیه فرزند 
سیدمحمدتقی شماره شناســنامه 2492  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
113.62 مترمربع شــماره پالک 1173 فرعی مجزا از شماره 350 فرعی از پالک 2645 

 اصلی واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمدجواد الماســی
 مقدم

19- رأی شماره 2708-96/09/27 هیأت : آقای عباســعلی خان صالح به تولیت اداره 
اوقاف آران وبیدگل شماره شناسه 14003505268 با نمایندگی احمد رهنما ، ششدانگ  
یکباب حمام به مساحت 246 مترمربع شــماره پالک 1174 فرعی مجزا از شماره 340 
فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

وراث عباسعلی صالح
20- رأی شماره 2703-96/09/27 هیأت : آقای مجید الماسی بیدگلی فرزند مسلم شماره 
شناسنامه 389 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 374 فرعی 
مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از هادی حمیدپناه
21- رأی شماره 2714و2715-96/09/28 هیأت : آقای مهدی مشتاقیان بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 8609 و خانم زینب نوحی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 165  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132.50 مترمربع شماره پالک 6096 فرعی 
مجزا از شماره 1016 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ام البنین سادات حسینی
22- رأی شماره 2601و2603-96/09/08 هیأت : آقای حســین آقایی بیدگلی فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 313 و آقای ســیدمهدی آقایی بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9584 و خانم منیره مهران فر فرزند محمد شــماره شناسنامه 222  به ترتیب 
نسبت به1.5و3و1.5 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به مساحت 304.86 مترمربع 
شماره پالک 6154 فرعی مجزا از شماره 16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23- رأی شماره 2599و2600-96/09/08 هیأت : آقای سید نظام الدین سعادتدارآرانی 
فرزند آقا صادق شماره شناسنامه 805 و خانم زهرا مالآرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 
390  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 164.60 مترمربع شماره پالک 
6155 فرعی مجزا از شــماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
24- رأی شماره 2704-96/09/27 هیأت : آقای حامد ولیا بیدگلی فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 558 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112.78 مترمربع شماره پالک 6159 
فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی ناظمی بیدگلی
25- رأی شــماره 2594-96/09/07 هیأت : آقای حسن چاوشــیان نوش آبادی فرزند 
عباسقلی شماره شناسنامه 14 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 34.50 مترمربع شماره 
پالک 3909 فرعی مجزا از شماره 939 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
26- رأی شــماره 2647-96/09/16 هیأت : آقای احمد اشــرفی فرزند علی آقا شماره 
شناسنامه 142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالک 3911 فرعی 
مجزا از شماره 169 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از بانوخانم یوسفی نوش آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/07                                

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/10/23                                              
م الف: 5/2/96/683 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 

وبیدگل  

مفاد آراء
10/446 آگهی مفــاد آراء قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی هیــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امالک

 زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شــماره 139660302021000168 مورخ 96/10/13- خانم فاطمه مختاریان 
پور زواره فرزند عباس به شــماره ملی 1189568497 ششــدانگ یکباب خانه در حال 
ساخت، احداثی بر روی قســمتی از پالک 2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 200/70 متر مربع خریداری رسمی از آقای 

جواد رضاپور.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08

لــه فدائــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 414 ذبیــح ا  م الــف:
 زواره

ابالغ رای
10/498 شماره دادنامه: 9609970352201428 شماره پرونده: 9609980352200677 
شــماره بایگانی شــعبه: 960705 خواهان: خانم آمنه اصغری اندانی فرزند ابوالقاســم 
 به نشانی استان اصفهان شهرســتان اصفهان شــهر اصفهان خ مدرس مسجد رضویه 
کوچه شهید عبدالرسول رحیمی پالک 44. خوانده: آقای حسین صادقی به نشانی مجهول 
 المکان. خواســته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرســی 2- مطالبه خسارت دادرسی
 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک دادگاه باتوجه به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص دادخواست خانم آمنه اصغری اندانی فرزند ابوالقاسم به طرفیت 
آقای حسین صادقی فرزند عبدالعلی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 1/000/000/000 
 ریال یک میلیارد ریال و بدواً اعسار از هزینه دادرسی باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و

 فتوکپی مصدق مدارک اســتنادی و اینکه خوانده با وصف ابــالغ قانونی جهت دفاع از 
خود اقدامی ننموده و سایر محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته 
خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستنداً به مواد 505-504-
506-508-512 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان 
 از پرداخت هزینه دادرســی تا خروجش از اعســار و محکوم له واقع شدن صادر و اعالم
  می گردد. ضمنًا رســیدگی به اصل دعوا تا تعیین تکلیف دعوای اعسار متوقف می ماند. 
رای صــادره حضــوری و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظر مرکز اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 
 32243شــعبه 22 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان ) 242 کلمــه، 

3 کادر(
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رییس ستاد مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبر داد:

اجرای ۳۸ اقدام برای کاهش 
آلودگی هوا در اصفهان 

رییس ستاد مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: ۳۸ اقدام به منظور کاهــش آلودگی هوا در 

اصفهان صورت گرفت.
منصور شیشــه فروش اظهار داشت: به منظور رفع 
آلودگی و پایش کیفی هــوا مطالعاتی با محوریت 
محیط زیست در اصفهان صورت گرفت تا بتوانیم 

تعداد روزهای آلوده در شهر را کاهش دهیم.
وی بیان داشــت: به این منظــور مطالعات صورت 
گرفته را به یک استراتژی مبدل کردیم که در طرح 
کاهش آلودگی هوای اصفهان ۳۸ اقدام، تعریف و به 
تمامی دستگاه های متولی و موثر در کاهش آلودگی 
هوا ارسال شد تا آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رییس ستاد مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
تصریح کرد: یکی از اقدامات این بود که نیروگاه ها را 

موظف کردیم مصرف خود را کاهش دهند.
وی گفت: احداث زیرگذرها، توزیع ســوخت پاک 
و بنزین یــورو ۴، خارج کــردن صنایع از شــعاع 
۵۰کیلومتری، کنترل کــوره پزخانه ها، زوج و فرد 
کردن خودروها و غیره از جمله اقداماتی اســت که 

در جهت کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است.

رییس اداره محیط زیست طبیعی استان 
اصفهان خبر داد:

وجود الشه پرندگان در 
شاهین شهر و اصفهان گزارش شد

رییس اداره محیط زیست طبیعی استان اصفهان 
گفت: با توجه به شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در 
استان، تاکنون وجود الشه های پرندگان در اصفهان 

و شاهین شهر گزارش شده است.
بهروز ستایش با اشاره به اینکه طی یک هفته اخیر 
مواردی در خصوص مشــاهده الشــه پرندگان در 
شهرهای اصفهان و شاهین شهر گزارش شده است، 
اظهار کرد: این پرندگان از گونه های کالغ  و قمری 

خانگی بوده اند.
وی با بیان اینکه اداره محیط زیست استان اصفهان به 
منظور اطالع رسانی به مردم استان در این خصوص 
اطالعیه ای را صادر کرده است، افزود: بر اساس این 
اطالعیه از شــهروندان می خواهیم که با توجه به 
شــیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان چنانچه در محلی 
الشه پرندگان را مشاهده کردند بدون جابه جایی آن 
پرنده، موضوع را به اداره محیط زیست یا دامپزشکی 

اطالع دهند.
رییس اداره محیط زیست طبیعی استان اصفهان با 
بیان اینکه بر اساس آخرین پژوهش های انجام شده 
امکان انتقال آنفلوآنزای پرندگان به انسان ها وجود 
ندارد، اضافه کرد: شــیوع این بیمــاری فقط برای 

پرندگان مهلک و کشنده است.

تنها سپر آران و بیدگل در مقابل بیابان؛
6 درصد جنگل های دست کاشت 

کشور در آران و بیدگل
۴۰ درصد جنگل های دست کاشت استان اصفهان 
و شش درصد جنگل های دست کاشت کشور، در 

آران و بیدگل قرار دارد.
از بین رفتن تعادل برداشت از منابع طبیعی بسیاری 
از مناطق جهان از جمله ایران را با چالش های زیست 
محیطی روبه رو کرده است. در ایران عالوه بر کمبود 
بارندگی، تبخیری معادل سه برابر میزان متوسط 
جهانی صورت می گیرد.با این حال کشور ما از نظر 
داشتن گونه های گیاهی در رده پنجم جهانی قرار 
دارد و از 1۳ اقلیم شناخته شده در جهان، 11 مورد 

آن در ایران قرار دارد.

شرایط ادامه بیمه تامین اجتماعی 
به صورت اختیاری اعالم شد

سازمان تامین اجتماعی شرایط ادامه بیمه به صورت 
اختیاری را تشریح کرد.

افرادی که قبال مشمول قانون تامین اجتماعی بوده 
و به دلیل عدم اشتغال از پوشــش این بیمه خارج 
شده اند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز  سابقه پرداخت 
حق بیمه، می توانند  بیمه خود را به طور اختیاری 
ادامه دهند. شرایط ادامه بیمه بدین صورت است: 
خروج از ردیف بیمه شــدگان )عدم شمول بیمه بر 
آنان(، دارا بــودن حداقل ۳۰ روز ســابقه پرداخت 
حق بیمه، حداکثر شرط سنی پذیرش تقاضا برای 
مردان و  زنان ۵۰ سال؛ همچنین در صورتی که سن 
متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، 
دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی 

مقرر الزامی خواهد بود.
پذیرش درخواست افرادی که بیش از 1۰ سال سابقه 
پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شــرط سنی 

امکان پذیر خواهد بود.

این روزها مســئله آلودگی هوا چنان موضوع حیاتی و مهمی به شمار 
می رود که بسیاری از حوزه های دیگر را نیز درگیر حواشی خود کرده 
اســت. یکی از این حوزه ها که این روزها حتی طــرح های جدید و یا 
دســت چندم برای آن ارائه شــده، طرح تعطیلی یک ماهه زمستانی 
 مدارس اســت؛ موضوعی که از همان ابتدا واکنش هــای متفاوتی را

 به همراه داشت.
موضوع تعطیلی زمستانه مدارس و یا تقسیم تعطیالت تابستان در ایام 
سال، طرحی بود که دوباره این روزها به بهانه آلودگی هوا زمزمه هایی 
در مورد اجرایی شدن آن به گوش رسید؛ اما اینکه تا چه حد این طرح 

می تواند تاثیرگذار باشد و یا اینکه تکرار یک طرح شکست خورده دست 
چندم است جای بررسی همه جانبه را دارد.

عیسی کالنتری ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در اظهار نظــری گفته بود:مشــکل آلودگی هوا ارتباطــی به مدارس 
ندارد و طرح تعطیلــی یک ماهه مدارس در فصل زمســتان تجربه ای 
شکست خورده است. طرح تغییر تقویم آموزشــی، سال گذشته نیز از 
سوی وزارت آموزش وپرورش ارائه شــد اما نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به آن رای مثبت ندادند.وی دلیل این امر را این گونه برشمرد: 
ارائه طرحی که نظام آموزشــی را تغییر می دهد، ساده نیست چرا که 
سازماندهی نیروهای آموزشی، چاپ کتاب های درسی و نظام آموزشی 
در کشور متمرکز است؛ از سوی دیگر آزموده را آزمودن خطاست و در 

گذشته این طرح ارائه شده بود و چند سال نظم و نظام مدارس را به هم 
ریخت و در نهایت موفق نشد.

 جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نقد 
این طرح می گوید:قبل از اینکه دولت بخواهد الیحه ای را به مجلس ارائه 
کند، باید مســئوالن آموزش و پرورش نمایندگان و اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات را قانع کنند که این طرح چه فوایدی دارد؛ در حالی 

که تاکنون چنین بحثی حتی در کمیسیون مطرح نشده است.
اما از ســوی دیگر علی زرافشــان معــاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش وپرورش اظهار می کند: در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
در بحث زمان آموزش به موضوع توزیع تعطیالت در طول سال تحصیلی 
و جلوگیری از ایجاد شکاف زمانی اشاره شــده است؛ یعنی تعطیالت 
طوالنی مدت تابستان باعث فاصله گرفتن دانش آموزان از مدرسه و افت 
تحصیلی می شود.پیشــنهاد آموزش وپرورش برای توزیع تعطیالت در 
طول سال تحصیلی بر مبنای سند تحول بنیادین است، در این سند به 
بحث تغییر زمان آموزش متناسب با شرایط جغرافیایی اشاره شده است 
همچنین به لحاظ آموزش و یادگیری، تعطیالت طوالنی تابستان باید 
کوتاه تر شود؛ یعنی به جای 12 هفته، 7 هفته تعطیالت داشته باشیم و 

بقیه در طول سال تحصیلی توزیع شود.
در این بین اظهار نظر علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی 
اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرده که جای تامل دارد. وی می گوید: 
طرح تعطیلی مدارس در زمستان می تواند به توسعه گردشگری کمک 
کند. ما با این طرح بسیار موافق هســتیم، چون جاذبه های زمستانی 
کشور، در توسعه گردشگری بسیار موثر است و مناطق و جزایر جنوبی 
کشور در ایام زمستان بهترین فرصت برای گردشگری است، بنابراین ما 
با این طرح موافق هستیم و همراهی می کنیم و امیدواریم این اتفاق رخ 
دهد.معتقدیم که اگر بتوانیم یک تعطیالت 2۰ روزه تا یک ماهه داشته 
باشیم، در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و ظرفیت های 
جنوب کشور و مناطق سردسیر نیز به خوبی می تواند فعال شوند و برای 

توسعه گردشگری خوب است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا این طــرح در روزهای آینده، 
بیشتر نظرات مثبت را به سوی خود جلب می کند یا عکس این موضوع 
اتفاق خواهد افتاد. در حالی که تقویم کشــور نشان می دهد بیشترین 
روزهای تعطیل را دارا هســتیم، آیا این تعطیالت افزایش خواهد یافت 

یا نه؟

بازنگری طرح تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان در دستور کار مسئوالن؛

خوب یا بد؟

عکس  روز 

انجمن پیوند عضو در اصفهان تاسیس شود

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

کارشناس مشــاوره اداره آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: طــرح همیاران مشــاور در برخی 
مدارس اســتان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی 

شد.
محمد رضا ایزدی با اشــاره به وظایف مشاوران در 

مدارس اظهار کرد: ارائه خدمات متنوع راهنمایی 
و مشاوره به صورت فردی و گروهی و اطالع رسانی 
به هنگام در زمینه نیازهای دانش آموز، راهنمایی، 
حمایت، پیشــگیری و ارتقای بهداشت روانی آنها 
و ارجاع به موقع و مناســب دانــش آموزان دارای 

مشــکل، نظارت بر فعالیت ها، برقــراری ارتباط 
مناســب و توأم با عالقه با دانش آموزان، از وظایف 

اصلی مشاوران در مدارس است.
وی تاکید کرد:  انجام مشــاوره و وجود مشاور در 
مدارس به منظــور فراهم کردن زمینــه ها برای 
توانمند ســاختن دانش آموزان برای شــرکت در 
فعالیت های مشاوره ای بابت پیشگیری و کنترل 
رفتارهای پرخطر اســت و با ایــن برنامه محیط 

مدرسه به محیطی سالم و بانشاط تبدیل می شود.
کارشــناس مشــاوره اداره آمــوزش و پــرورش 
درخصوص تشــکل های همیار مشاور در مدارس 
توضیح داد: همیاران مشــاور یکی از تشکل های 
ارزشمند در تعلیم و تربیت دانش آموزان در محیط 
مدرسه است که تاثیرات زیادی در حوزه بهداشت 
روان، مسائل تربیتی و مشــاوره به دانش آموزان 

خواهد داشت.

کارشناس مشاوره اداره آموزش و پرورش استان اصفهان:
طرح همیار مشاور در مدارس اصفهان به صورت پایلوت اجرا شد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان گفت: به نســبت گذشته ســن اعتیاد در 
جامعه کاهش پیــدا کرده و این موضوع، نشــانگر 
روی آوردن افراد شــاغل و تحصیل کرده، متأهالن 
و نفوذ بیشتر در زنان و روستایی تر شدن آن است.

مصطفی هادی زاده اظهار داشت: اعتیاد گریبان گیر 
تنها ۳ درصد جامعه هدف 1۵ تا 6۴ ســال است، 
خانواده هــای معتــاددار تعداد کمی هســتند اما 
خانواده های معتادساز بیشترند. وی افزود: تمرکز 
ما در جامعه بیشتر روی افرادی است که درمعرض 
خطر هستند و اولین گروه شامل نوجوانان، جوانان، 
دانشجویان و سرباز می شود. هادی زاده با بیان اینکه 
در عرصه کشف مواد مخدر، اســتان پنجم کشور 
هستیم، اظهار داشت: در این حوزه عملکرد ضعیف 
است؛ با این حال میزان کشــفیات 9 ماهه امسال 
2۴ تن بوده که به نسبت مشابه سال قبل 1۵درصد 
کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: از آنجایی 

که مواد مخــدر صنعتی جغرافیــای تولید ندارند، 
کشفیات آنها نیز حداقلی است، معموال 7۵درصد 
کشفیات تریاک و باقی مواد دیگر است. وی یادآور 
شد: اینکه کشفیات شیشــه تنها یک درصد است 
مسئله مهمی است زیرا 2۵ درصد معتادان کشور 
مواد مخدر صنعتی مصرف می کنند و از این میان 
۵۰ درصد زنان معتاد نیــز مصرف کننده این نوع 
ماده اند که ترک آن بسیار ســخت تر و پرهزینه تر 

است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان خبرداد:

اصفهان؛ پنجمین استان کشور در حوزه کشف موادمخدر
مدیر روابط عمومی حوادث و فوریت های اورژانس 
پزشکی اصفهان گفت: نوزاد 1۵روزه اصفهانی که بر 
اثر بازگشت شیرمادر به مسیر تنفسی، دچار ایست 
تنفسی شده بود، از خطر نجات یافت.عباس عابدی 
درخصوص امدادرسانی به نوزاد 1۵روزه و نجات او 
از مرگ حتمی اظهار کرد: در پی تماس یک خانواده 
اصفهانی با اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی و 
امدادخواهی برای نجات نوزاد 1۵روزه ای که دچار 
ایست تنفسی شده بود، یک واحد امدادی به محل 
اعزام شــد و در فاصله زمانی رسیدن تکنسین های 
اورژانس بر بالین نوزاد، کارشناس اتاق فرمان اقدام 
به راهنمایی خانواده مصدوم کــرد تا زمان طالیی 

برای نجات نوزاد از دست نرود.
وی تصریح کرد: مادر این شــیرخوار اگرچه در این 
شرایط دچار استرس شدید و حتی یأس شده بود اما 
با انجام دقیق راهنمایی های کارشناس اتاق فرمان 
موفق شد نوزاد 1۵روزه  اش را از مرگ حتمی نجات 

دهد. وی اذعان کرد: کودک که پس از تغذیه با شیر، 
دچار بازگشت شیر به داخل مسیر راه هوایی و ایست 
تنفسی شــده بود، پس از اجرای اقدامات امدادی، 
تنفس خود را بازیافت و شروع به گریه کرد. عابدی 
تاکید کرد: چنانچه امدادخواهان در هنگام تماس با 
اتاق فرمان 11۵ آرامش خود را حفظ کرده و تا قبل 
از رســیدن واحد امدادی با دقت به راهنمایی  های 
کارشــناس اتاق فرمان توجه و آنها را اجرا کنند، به 

طور قطع کمک شایانی به نجات مصدوم کرده اند.

مدیر روابط عمومی حوادث و فوریت های اورژانس پزشکی اصفهان:

نوزاد ۱۵ روزه اصفهانی از مرگ  نجات یافت

پلمب 20 واحد صنفی متخلف در اصفهان

میمون های مشتاق به آموزش 
عکاسی

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از بازدید و نظارت پلیس بر واحدهای صنفی و پلمب 2۰ واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن 
پروانه کسب و عدم رعایت مقررات مربوطه در شهر اصفهان خبر داد.

محمدحسن اسماعیلی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف 
در شهر اصفهان توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.وی افزود: در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس طی 1۰ روز گذشته 
از 1۸۴ واحد صنفی بازدید کردند.سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان بیان داشت: تعداد 2۰ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و 
عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای ۳۸ واحد اخطاریه پلمب صادر شد. وی با اعالم تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی 

پلیس، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 11۰ اطالع دهند.

حادثه

رییس دادگستری نطنز مطرح کرد:
ضرورت تامین اعتبار برای 

حوزه پیشگیری از وقوع جرم
رییس دادگســتری نطنز گفت: پیشــگیری 
از وقــوع جــرم هزینه بســیار زیــادی دارد 
 که تامیــن اعتبار بــرای این حــوزه ضروری

 است.
حسین فروزانفر اظهار داشــت: پیشگیری از 
وقوع جرم هزینه های بســیار زیــادی دارد و 
ما مجبوریم در این راســتا و در امور فرهنگی، 
اجتماعی، مســائل خانواده و از این نوع موارد 

هزینه کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد پیشگیری 
از وقوع جرم شهرســتان نطنــز دارای 9۰ نفر 
عضو فعال اســت که در طول شــبانه روز و در 
زمینه های پیشــگیری از وقوع جرم  فعالیت 
 های خوبی داشته اند که قابل تقدیر و تحسین

 است.
رییس دادگســتری شهرســتان نطنز یادآور 
شد: شهرســتان نطنز از شهرستان های آرام، 
کم حادثه و کم جرم اســت و نقــش فرهنگ 
 مردم نطنز در این خصوص بســیار موثر بوده

 است.

باند سارقان باتری خودروهای 
سنگین منهدم شد

ســرهنگ علی جعفری نژاد، فرمانده انتظامی 
شهرســتان خمینــی شــهر، از شناســایی 
ودســتگیری اعضای یک باند ســارقان باتری 

خودروهای سنگین خبر داد.
وی گفت: در پی وقوع چندین مورد ســرقت 
باتری خودروهای سنگین درسطح شهرستان و 
با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده 
در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خمینی شــهر تصریح کرد: 
با تحقیقات تخصصی پلیس این شهرســتان 
مشخص شــد بیشتر ســرقت ها به یک روش 
و در زمانی خــاص انجام شــده و غالبا باتری 
خودروهای ســنگین که بــدون رعایت نکات 
ایمنی در کوچه هــا و خیابان هــای خلوت و 
حاشیه شهر پارک شده بود، مورد سرقت قرار 

گرفته اند.
وی افزود: با اطالعات به دست آمده از سارقان 
و اعالم بــه همــه واحدهای گشــت پلیس، 
در نهایت مامــوران کالنتــری 1۴ درچه این 
شهرستان موفق شــدند ســه متهم همراه با 
یک دســتگاه پراید که در یکی از خیابان های 
شــهر در حال ســرقت باتری از یک خودروی 
 ســنگین بودنــد را شناســایی و دســتگیر

کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
خبرداد:

آغاز طرح ساخت پایگاه 
سالمت در نوش آباد

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان گفت: 
پایگاه شــهید اخباری در زمینی به وســعت 
یک هزار و 76۵ متــر در فضای 2۳۳ متر مربع 
ساخته شده و تا 1۵ ماه آینده به بهره برداری 

می رسد.
ابراهیم کوچکی با اشاره به کلنگ زنی عملیات 
ساخت پایگاه سالمت شهید اخباری نوش آباد 
تصریح کــرد: این پایگاه ســالمت یکی از ۴۰ 
پایگاه در حوزه ماموریت دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشــان اســت که عملیات عمرانــی آن آغاز

 شد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان از پایان 
عملیات عمرانی و بهره بــرداری از این پایگاه 
سالمت تا 1۵ ماه آینده خبر داد و اضافه کرد: 
پایگاه شــهید اخباری در زمینی به وســعت 
یک هزار و 76۵ متــر در فضای 2۳۳ متر مربع 

ساخته می شود.
وی در مورد بودجــه تخصیصــی و اعتباری 
طــرح اظهــار کــرد: بخشــی از اعتبــارات 
درمانگاه از بودجــه دولتی و بخــش دیگر از 
 محل کمک خیران ســالمت تامیــن خواهد

 شد.

اخبار

اورژانسخبر

مدیر کل ســازمان انتقال خــون اصفهان گفــت: با آغاز 
فصل زمستان روزانه با کمبود 1۰۰ واحد خون در استان 

اصفهان مواجهیم.
مجید زینلی اظهار داشت: هر ســال در فصل زمستان به 
دلیل سردی هوا تعداد کمی از اهداکنندگان برای اهدای 

خون مراجعه می کنند و از همین رو با کمبود شدید خون مواجهیم.وی بیان داشت: روزانه در استان اصفهان 
به ۴۵۰ تا ۵۰۰ واحد خون نیاز اســت اما هر روز با کمبود 1۰۰ واحد خون روبه رو هستیم.مدیر کل سازمان 
انتقال خون اصفهان تصریح کرد: برای تحقق این نیاز باید روزانه حدود ۵۵۰ تا 6۰۰ نفر خون اهدا کنند اما در 

حال حاضر تعداد مراجعات برای اهدا، به روزانه ۳۰۰ نفر می رسد.
وی گفت: نزدیک به 2۵ درصد اهداکنندگانی که هر روز به منظور اهدای خون مراجعه می کنند از این اقدام 

به دالیل مختلف معاف می شوند.

مدیر کل سازمان انتقال خون 
اصفهان:

روزانه ۱00 واحد خون 
کمبود داریم

قائم مقام رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
ضرورت تاسیس انجمن پیوند اعضا در استان اصفهان 
احساس می شود.محمد صافی در جلسه هم اندیشی با 
اعضای پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار 
داشــت: این انجمن می تواند منشأ خیری برای توسعه 

زیرســاخت های بحث پیوند، تامین و ارتقای تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص در این زمینه 
باشد.وی بیان داشت: مهم ترین بحث این انجمن می تواند همان فرهنگ سازی پیوند عضو از فرد مرگ 
مغزی و ترویج توزیع کارت اهدای عضو باشد. قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: 
با انجام پیوند عضو فرد گیرنده می تواند حداکثر 2۰ تا 2۵ سال به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. چه بسا 
سالیانه چندین هزار اندام سالم  از افراد مرگ مغزی وجود دارد که می تواند مورد پیوند قرار گیرد و الزم 

است با کمک و حمایت های این انجمن در این راستا گام های مفیدی برداریم.

قائم مقام رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

انجمن پیوند عضو در 
اصفهان تاسیس شود

فاطمه کاویانی
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چند گام ساده و طبیعی برای بهبود حافظه کوتاه مدت!

مشکل سفیدی موها را با این راهکار گیاهی 
حل کنید

پیشنهاد سردبیر:

بهبود وضعیت خواب
وجــود دارند که دالیل اثبات شــده ای 
یکی از مهم ترین عناصر نشان می دهند خواب 

برای تقویت حافظه است. از آنجایی که بیشترین میزان تثبیت حافظه 
در خواب صورت می گیرد، مشخص می شــود که مغز ما بدون داشتن 
خواب کافی به دردسر می افتد. حتی یک چرت کوتاه می تواند بازدهی 

ذهن شما را بهبود بخشد.

خوردن زنجبیل 
تحقیقات نشان می دهد که زنجبیل 
می تواند از کاهــش حافظه کوتاه 

زوال  و  عقــل مــدت 
پیشــگیری کند. 

مطالعــات در مورد 
زنان سالمند حاکی از آن است که 
مکمل های زنجبیل منجر به بهبود 
سطح حافظه کوتاه مدت می شوند.

مصرف شکالت تیره
 شــکالت تیره به جز اینکه ســرکوب 
کننده اشتهاست، باعث بهبود حافظه 
نیز می شــود. ترکیبات شــکالت تیره 
منجر بــه بهبود جریان خــون در مغز 
شــده و همچنین خوردن ایــن ماده 

و مغذی ضد افســردگی است 
باعث کاهش اختالالت 
ذهنــی در افراد مســن 

می شود.

تناسب اندام

با فلفل، وزن کم کنید
 در تازه ترین تحقیقات کارشناســان هندی، 
روشــی برای کاهش وزن با مصرف فلفل سیاه 
کشف شد.به گفته محققان خواص ویژه فلفل 

و  ســیاه 
اســتفاده آن حتی با 
غذاهای چــرب، باعث 
کاهش وزن می شود.این 
تحقیق بر موش هــای مبتال به چاقی آزمایش 
شــد که برای۲۲ هفته رژیم غذایی آنها فقط 

شامل غذاهای چرب بود.
 در هفته شــانزدهم این آزمایش، موش ها به 
دو گروه تقسیم شــدند؛ در گروه اول عالوه بر 
غذای چرب، به غذای موش ها دانه های فلفل 
ســیاه با بوی آلدهید معطر -که طعمی شبیه 
وانیل و دارچین داشت - اضافه شد و گروه دوم 
همچنان به تغذیه قبلی خــود ادامه دادند. در 
پایان هفته بیســت و دوم ، از موش ها آزمایش 
توده بدنی و آنالیز خون گرفته شــد. در گروه 
اول افزایش توده بدنی بــدون چربی، افزایش 
مواد معدنی اشباع شــده و تراکم مواد معدنی 
در استخوان ها ثبت شد. در این گروه مصرف 
فلفل سیاه، پس از ۶۰دقیقه کاهش قند خون 

موش ها را به همراه داشت.
دانشــمندان هندی نتیجه گرفتند که فلفل 
ســیاه به کنترل برخی از ژن هــای مرتبط با 
چاقی کمک می کند و می تواند به عنوان یک 

دارو برای کاهش وزن استفاده شود.

راه حل عجیب برای الغری
شاید برایتان عجیب باشــد اما حل کردن کره 

در قهوه می تواند به سالمتی شما کمک کند.
اگر به دنبال نوشیدن قهوه ای سالم تر هستید، 
شــاید اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد 
اضافه کردن کره به آن نباشــد، اما این روش 
می تواند تاثیری فوق العاده بر ســالمتی شما 

داشته باشد.
بر اساس تحقیقات، کره شــامل مقدار بسیار 
زیادی امگا۳ است، همچنین ضدالتهاب بوده 
و برای سالمتی روده بسیار مفید است، باعث 
بهبود عملکرد مغز می شــود و ســطح انرژی 
بدن را باال می برد. از طرفی ترکیب آن با قهوه 
باعث می شود نوشیدنی تان بسیار خوشمزه تر 

هم باشد.

نکته دیگر این که قهوه بــه تنهایی خاصیتی 
دارد که وقتی صبح ها نوشــیده شود با میل به 
خوردن بیشتر غذا در طول روز مقابله می کند 
و به همین دلیل در بیشتر رژیم های غذایی جا 
دارد. حال اگر این ترکیب را صبح ها و به همراه 
صبحانه مصرف کنید، نه تنها میلتان به غذا در 
ادامه روز کم می شود، بلکه تا مدت ها احساس 
سیری دارید و در نتیجه این ترکیب می تواند 

برای الغر شدن هم به شما کمک زیادی کند.
اما این نوشــیدنی به دالیلی می تواند مضر هم 
باشد. خاصیت آن به شکلی است که اگر صبح 
در وعده غذایی صبحانه نوشیده شود و در ادامه 
روز فرد غذای ســالم مصرف نکند، پرخوری 
کند یا به اندازه کافی کالری نسوزاند، می تواند 
باعث چاقی اضافی بدن هم بشــود. در نتیجه 
باید مطمئن شــوید فقط زمانی از آن استفاده 
می کنید که در طول روز برنامه  غذایی ســالم 

همراه با ورزش دارید.

زیبایی

 صابون های اسیدی 
برای درمان آکنه

دکتر مجتبی امیــری با اشــاره به نکاتــی درباره 
شست وشوی پوست گفت: صابون ها ترکیبات قلیایی 
هستند و پوســت نیز حاوی »PH« اسیدی است؛ 
بنابراین، استفاده بیش از حد از صابون می تواند محرک 
باشد بخصوص برای کسانی که پوست های خشک 
دارند. وی افزود: کسانی که پوست چرب دارند استفاده 
از صابون برای یک یا دوبار در روز برایشان منعی ندارد. 
این متخصص پوست و مو ادامه داد: بعضی از صابون 
ها خنثی هســتند یعنی ترکیبات قلیایی ندارند و 
پوست را تحریک و خشک نمی کنند. وی تاکید کرد: 
توصیه می کنیم کسانی که پوست خشک یا آلرژیک 
دارند، شوینده های غیرصابونی مصرف کرده و بعد 
از شست وشــو حتما از کرم مرطوب کننده استفاده 
کنند. این افراد برای پاک کردن مواد آرایشی حتما از 

شیرپاک کن استفاده کنند.

مشکل سفیدی موها را با این 
راهکار گیاهی حل کنید

عوامل مختلفی برای سفیدی مو در سنین پیش از 
میانسالی وجود دارد. تنش های عصبی، اختالل در 
عملکرد تیروئید، رژیم نادرست یا کمبود منگنز در 
مواد غذایی، از جمله مهم ترین عواملی است که منجر 
به سفید شدن موها می شود. از دیدگاه درمانگران طب 
ســنتی، اصالح هر یک از این اختالل ها می تواند به 
کاهش روند سفیدی مو و در نهایت پیشگیری از سفید 

شدن موها منجر شود. 
گنجاندن سیر در وعده های غذایی یکی از ساده ترین 
راه هایی است که کمک زیادی به جبران کمبود منگنز 
در بدن می کند. اگر بتوانید سیر را به عنوان چاشنی 
به وعده هــای اصلی غذایی خــود اضافه کنید تاثیر 
مستقیمی بر کاهش روند ســفیدی موها خواهید 

گذاشت. 
چه بهتر که بتوانید از سیری استفاده کنید که با پودر 
منگنز مغذی شده باشــد. این نوع سیر، هم کمبود 
منگنز بدن تان را جبران می کنــد و هم در آن واحد 

عوامل سفیدی مو را در بدن تان کاهش می دهد.

سالیان زیادی است که استفاده از مکمل های ویتامین به افراد توصیه 
می شــوند. این ویتامین ها، مخصوصا به کسانی که رژیم دارند و یا از 
نظر مصرف میوه و ســبزیجات در محدودیت هستند کمک می کند 

ویتامین های کلیدی را دریافت کنند. 
بعید است یک مقاله انتقادی بتواند نظر متخصصان را درباره مولتی 
ویتامین ها عوض کند. همچنین مولتی ویتامین های بدون سرب هم 
ساخته می شود که دیگر آن مواد خطرناک را در خود ندارند و مقاله 

انتقادی که منتشر شده بود به این مسئله اشاره ای نکرده بود.
شاید برای سالیان زیادی به خود می گفتید اگر روزانه یک عدد مولتی 
ویتامین بخورم، عمر طوالنی تری خواهم داشت. اما آیا هر نوع مولتی 

ویتامینی که استفاده کنیم نتیجه همان است؟ 
سازمان های نظارت بر شرکت های تولید مولتی ویتامین دریافتند که 
بعضی مولتی ویتامین ها، مقدار خیلی زیاد و یا خیلی کمی از برخی 
ویتامین ها دارند و همچنین در بعضی از این مکمل ها، مواد خطرناکی 

مانند سرب به کار رفته است. 
ســپس مقاله ای جنجالی توســط نشــریه ها در دانمارک و دیگر 
کشورهای اروپایی پخش شد که در آن ادعا می شد مولتی ویتامین نه 

تنها باعث طول عمر نمی شود، بلکه عمر را کوتاه می کند.
واقعا داستان چیست؟

برای پی بردن به جواب این ســوال با متخصصان تغذیه و اســاتید 
دانشــگاه های معتبر صحبت کردیم تا این ابهامــات گیج کننده که 

درباره مولتی ویتامین ها به وجود آمده است، رفع شود.

آیا مولتی ویتامین ها بی خطر هستند؟
بهترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که از مکمل های 

تایید نشــده اســتفاده نکنید، روی بســته های مولتی ویتامین به 
دنبال برچسب بدون ســرب و برای مصرف روزانه بگردید تا مطمئن 
 شــوید ناخالصی ندارد. همچنین به دنبال تاییــد مراکزی همچون

)NSF( )USP( و )CL( باشید که نام آنها روی بسته بندی نوشته شده 
اســت. البته این را هم بدانید مکملی که می خرید حتما الزم نیست 

همه تاییدها را داشته باشد.

برای خرید بهترین نوع مولتی ویتامین چقدر باید هزینه 
کنیم؟

این را بدانید که قیمت بــه معنای کیفیت نیســت. بعضی از مولتی 
ویتامین های گران قیمت وجود دارند که در تست های )CL( شکست 
خورده اند و در کنــار اینها، مولتی ویتامین هایی با قیمت مناســب 
هستند که همه تســت ها را گذرانده اند. پس مهم این است مکملی 

که انتخاب می کنید، با کیفیت باشد و تاییدهای الزم را داشته باشد.
چگونه مولتی ویتامین مناسب خود را پیدا کنیم؟

در سال هایی که توانایی باردار شدن را دارید، مطمئن شوید مولتی 
ویتامینی که استفاده می کنید 4۰۰ میکروگرم فولیک اسید داشته 

باشد که به رشد سلول های جدید کمک می کند. 
در دوران بارداری، مولتی ویتامین مورد استفاده باید ۶۰۰ میکروگرم 
فولیک اسید داشته باشد، این ماده مغذی باعث کاهش بروز نقایص 

هنگام تولد مانند نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا می شود.
زنان پیش از یائســگی باید بــه دنبال مولتی ویتامیــن های با آهن 

باال باشند زیرا در دوران قاعدگی 

خــون 
دســت  از 

می دهنــد، اما 
زنان یائسه بهتر است 

مولتی ویتامین بدون آهن 
مصرف کنند؛ زیرا میزان باالی 

آهن، باعث بروز بیماری های قلبی 
می شود.

 کسانی که سرطان دارند باید مواظب باشند 
که چه مولتی ویتامینی استفاده می کنند؛ چون 

سلول های سرطانی هم برای رشد، نیاز به ویتامین دارند 
پس چنین افرادی قبل از استفاده حتما باید با پزشک خود 

مشورت کنند.

اگر بعد از مصرف مولتی ویتامین، حالت تهوع داشتیم چه 
کنیم؟

یکی از راه ها تغییر مولتی ویتامینی است که استفاده می کنید. آزمون 
و خطا، بهترین راه برای پیدا کردن مارکی اســت که با معده سازگار 

است و آن را تحریک نمی کند. 
همچنین مولتی ویتامین را همراه با غذا بخورید، چون بدن به کمی 
چربی برای جذب برخی از ویتامین ها نیاز دارد. اینکه چه مدل مولتی 
ویتامینی ) قرص، شربت( استفاده می کنید مهم نیست؛ اما معموال 

مولتی ویتامین به شکل مایع، زودتر جذب می شود.

مصرف زردچوبه
 تحقیقاتی که در دانشگاه تکنولوژی سوینبرن 
در ملبورن اســترالیا انجام شد، نشان داد که 
مصرف کورکومین موجود در زردچوبه پس 
از یک ســاعت اثر خود را بر حافظه نشــان 
خواهد داد. کورکومین در خلق و خو، خون و 
مهارت های شناختی اثرات سریع و بلندمدتی 
می گذارد. بیماران آلزایمری با عالئم شدید از 
جمله زوال عقــل، تحریک پذیری، بی قراری 
و اضطراب، بــا مصرف مکمــل کورکومین 

ننــد  بــه بهبودهــای قابل می توا
توجهی دست یابند.

بهترین 
مولتی ویتامین 
کدام است؟

حافظــه کوتاه مــدت، فراینــد ذهنی 
ذخیره اطالعات برای ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه است. 

پس شما مجبور نیستید در این مدت کوتاه تمام اطالعات 
را به خاطر داشــته باشید.کاهش ســطح حافظه کوتاه 
مدت حتی می تواند هنگام انجــام کارهای روزانه ایجاد 
خطر کند. با این حال چند گام طبیعی برای بهبود ســطح 

این نوع حافظه وجود دارد که به اطالعتان می رسانیم.

اجتناب از شکر فرآوری شده
محققان می گویند شــکر می تواند حافظه کوتاه مدت را خراب کند. 
همچنین با افزایش سطح قند خون، منجر به کاهش سطح تمرکز و خلق 
و خو می شود. شکر تقریبا در تمام غذاهای فراوری شده وجود دارد؛ 

بنابراین بهتر است مصرف این غذاها را به حداقل برسانید.

 روش های  موثر برای
 درمان دست ها و پاهای سرد

نوشیدن قهوه
 یکی از بهترین سوخت ها برای مغز، نوشیدن یک فنجان قهوه 
تازه دم است. تحقیقات نشان می دهد کافئین موجود در قهوه 
می تواند فرآیند پیری مغز را کاهش داده و سبب تقویت حافظه 
کوتاه مدت گردد. محققان انگلیســی دریافتند نوشیدن تنها 
یک فنجان قهوه می تواند ســبب بهبود تمرکز و مهارت های 

ذهنی مغز شود.

مصرف انواع توت ها
 آنتی اکســیدان موجود در توت، 
مغز را در برابر حمالت رادیکال های 
آزاد محافظت کرده و خطر ابتال به 
بیماری های پارکینسون و آلزایمر 
را کاهش می دهد. آنتی اکسیدان 
همچنین می توانــد فرآیندهای 

فکری و ذهنی مغز را تقویت کند.

هنگام سرما معموال رگ های خونی موجود در دست ها و 
پاهای بدن منقبض شده و گرما در اندام های حیاتی بدن 
حفظ می شود، اما دست ها و پاها تقریبا سرد می مانند. 
با روش های زیر می توانید این بخش از بدن خود را نیز 

گرم نگه دارید:
مصرف خوراکی های تند

غذاهای تند می توانند جریان خون در رگ ها را سرعت 
بخشــند و موجب پمپاژ ســریع تر قلب شــوند که در 
نتیجه آن دمای بدن افزایش می یابد. فلفل نیز با وجود 
ویتامین های A و C می تواند رگ های خونی را قوی تر 
کرده و جلوی کرختی ناشی از گردش خون ضعیف در 

دست ها و پاها را بگیرد.
دوری از قهوه و سیگار

در روزهای ســرد زمســتان باید از نیکوتین و کافئین 
دوری کنید، زیرا این مــواد با منقبض کردن رگ های 
خونی، موجب سرد شدن بدن، به ویژه دست ها و پاها 
می شوند. بهترین نوشیدنی در سرما، آب معمولی است.

مصرف ماهی و سبزیجات برگ دار
نیاسین، آهن و اسیدهای چرب امگا۳ و ۶ موجود در این 
خوراکی ها نیز جریان خون در بدن را بهبود می بخشند 
و شما از سردی بدن و دست و پاهایتان تا حد زیادی در 

امان خواهید ماند.
پوشیدن لباس های گشاد

لباس های تنــگ، گردش خــون در بدن را ســخت 
می کنند؛ اما لباس گشاد، جای کافی برای جریان هوا 
باقی می گذارد و همین مســئله باعث می شود که بدن 
برای گرم کردن هوای اطراف خود، دمای خود را باالتر 
برده و در نهایت موجب گرم شدن دست ها و پاها شود.

ورزش
انجام حرکات ورزشــی و همچنین پیاده روی، جریان 

خون را افزایش داده و کل بدنتان گرم می شود.
با انجام دادن این کارها، دست ها و پاها گرم می مانند؛ 
اما اگر پس از انجام این کارها، هنوز هم احساس سرما 

می کنید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید.
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قدم نو رسیده مبارک!

ساســان انصاری بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام، از متولد شدن فرزند خود خبر 
داد که واکنش برخی از هم تیمی های او را در پی 
داشت. بازیکنان تیم سپاهان پس از این اتفاق 
مبارک با انتشار اســتوری در صفحه شخصی 
خود در اینســتاگرام، فرزند دار شدن ساسان 

انصاری را به وی تبریک گفتند.

 مجمع انتخاباتی بسکتبال درحالی امروز  برگزار می شود که قرار است 
بعد از سال ها مدیریت این رشته تغییر کند و فردی غیرقابل پیش بینی 
امور کار را به دست بگیرد.محمود مشــحون آخرین رییس فدراسیون 
بسکتبال بود که ۱۵ سال متوالی این مسئولیت را بر عهده داشت. وی 
خرداد ماه سال ۹۲ چهارمین دوره متوالی ریاست خود در بسکتبال را 
آغاز کرد و یک ماه و نیم پیش به خاطر بازنشستگی پیش از موعد مقرر 

استعفا کرد.
البته به غیر از ۱۵ سال اخیر، مشــحون در دو مقطع دیگر هم ریاست  
بسکتبال را عهده دار بود. فدراسیون بسکتبال ایران ۱۳۲۴ تاسیس شد 
و مشحون اولین نفری بود که بعد از انقالب ریاست این فدراسیون را بر 
عهده گرفت. به غیر از وی چهار نفر دیگر نیز تجربه نشستن روی صندلی 
ریاست بسکتبال را تاکنون داشــته اند و حاال قرار اســت با برگزاری 
 مجمع انتخاباتی مشــخص شــود. اما رییس جدید چه کسی خواهد

 بود؟
آنچه مسلم است برخالف ادوار گذشته مشحون که به دلیل بازنشستگی 
مجبور به استعفا شــد در جمع کاندیداها نیست و همین مساله نتیجه 
انتخابــات امروز را تا حد زیــادی غیرقابل پیش بینی تر کرده اســت. 
انتخاباتی که برای آن ۲۴ نفر کاندیدا شــدند، چهار نفر انصراف دادند 
و در نهایت هم ۱۵ نفر در بازه های زمانی مختلف برای شــرکت در آن 

تایید صالحیت شدند.
در جمع کاندیداها مهرداد آگین تنها فردی اســت که 

تجربه ریاست بسکتبال را دارد، وی پنجمین رییس 
این فدراسیون بعد از انقالب بود. حسن میرزاآقابیک 

نیز که تایید صالحیش دیرتر از سایرین 
آمد جزو خانواده بســکتبال است 
و بازیکــن تیم ملی ایــران بوده 
است. خیلی از کاندیداهای دیگر 
هم مدیریت ورزشــی در کارنامه 

دارنــد و تایید صالحیت شــدند. 
مانند بهــروز منتقمی سرپرســت 

سال های گذشته پرسپولیس که حاال 
مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش را 
بر عهده دارد. مازیار ناظمی، مدیر مرکز 
اطالع رســانی این وزارتخانه، حســن 

طباطبایی، مدیر مجموعه ورزشــی آزادی 
که البته تجربه سرپرستی و اداره فدراسیون های کاراته، دو و میدانی و 
وزنه برداری را هم دارد، رضا درویش، مدیرعامل سایپا و ... جواد  داوری 
هم که تا همین چند وقت پیش برای تیم ملی بازی می کرد جوانترین 
 کاندیداست که به نظر می آید هیچ تجربه ای از مدیریت ورزش نداشته

 باشد.
در کل تعداد افرادی که برای ریاست بسکتبال کاندیدا و تایید صالحیت 
شده اند یک رکورد در انتخابات ورزشی به حساب می آید. شاید ورود 
این تعداد کاندیدا به انتخابات بسکتبال به مدیریت طوالنی قبل مربوط 
می شود و اینکه حضور متوالی یک فرد در راس فدراسیون آن هم 
طی سال های زیاد، دیگر عالقه مندان و مدعیان مدیریت این 

رشته را پشت خط نگه داشته بود.

جالب اینکــه در میان افراد تایید صالحیت شــده 
مدعی کم نیســت حتی از جمع آنها که بسکتبالی به 

حساب نمی آیند. اما با داشتن پشتوانه ای مثل وزارت ورزش 
یا حمایت های شخصی نام شــان برای میز و صندلی بسکتبال به 

شدت مطرح شده است.
البته آنچه در نهایت رییس چهار ســال آینده بســکتبال را تعیین می 
کند این حمایت ها، رایزنی ها و البی هایی که برخی کاندیداها اقدام به 
انجام آن کرده اند، نیست. رایی که از طرف اعضای مجتمع به صندوق 
انداخته می شود تعیین کننده ترین است. روسای هیات های استانی 
 صاحب اکثر این آرا هستند و بر همین اســاس می توان آنها را تعیین 
کننده ترین ها در انتخابات فردا نامیــد و اینکه رایزنی ها و البی ها چه 

تاثیری روی رای آنها گذاشته است.

آزمون بزرگ بسکتبال زیر حلقه انتخابات؛

رییس در جیب اعضای مجمع!

خط کشی مدرن در لیگ 3 ایران!

پیشنهاد سردبیر:

 ملی پــوش تیــم گیتی پســند دربــاره اینکه تیم 
گیتی پســند در پایان لیگ برتر فوتســال به رتبه 
ســومی این رقابت هــا بســنده کرد، به تســنیم 
 گفت: فصل ســختی را پشت سر گذاشــتیم. برای 
گیتی پســند که همیشــه کاندیدای قهرمانی بود، 

اینکه چند هفتــه زودتر از پایان لیــگ از قهرمانی 
ناامید شود، بسیار سخت بود. امیدوارم گیتی پسند 
با قدرت در فصل آینده در لیگ برتر شــرکت کند 
و به جایگاه اصلی اش که قهرمانی لیگ برتر اســت، 
بازگردد.احمد اســماعیل پور در ادامــه افزود: باید 

به باشــگاه مس ســونگون تبریک بگویم که خیلی 
زحمت کشــید و به قهرمانــی لیگ برتر دســت 
یافت. امیدوارم این باشــگاه در مســابقات فوتسال 
قهرمانی باشگاه های آســیا نتایج درخشانی کسب 
کند.ملی پوش تیم فوتســال گیتی پســند درباره 
 مشکالت باشگاهش در این فصل و اینکه شمس گفته 
گیتی پسند بد بسته شده بود، تصریح کرد: این مسائل 
به باشگاه مربوط است و در جایگاهی نیستم که در این 

خصوص صحبت کنم. در نتیجه نگرفتن گیتی پسند، 
عوامل زیادی دست به دست هم دادند و همه مقصرند 
و نمی توانیم یک نفر را مقصر بدانیم. در مجموع امسال 
سال خوبی برای باشگاه گیتی پسند نبود.اسماعیل پور 
در مورد آینده خودش در تیم گیتی پسند و اینکه آیا 
قصد جدایی از این باشگاه را دارد یا خیر، اظهار داشت: 
قرارداد من با باشگاه تمام شده، اما االن زود است که 

در این خصوص صحبت کنیم.

ملی پوش تیم گیتی پسند:
تنها یک نفر مقصر ناکامی نیست

اینستاگردی

همسر کاوه رضایی در تیم 
والیبال شارلوا

ایسنا از قول رسانه های بلژیکی خبر جالبی را 
دربــاره کاوه رضایی یا 
بهتر بگوییم همسر 
کاوه منتشر کرده. 
بــه نوشــته این 
ســایت، فرنــوش 
شــیخی احتماال به 
مانند کاوه در تیم شــارلوا 
مشغول به فعالیت شد. شیخی از بازیکنان تیم 
ملی والیبال بانوان کشورمان بوده و حاال که به 
خاطر شوهرش به بلژیک رفته، می تواند رشته 
ورزشی خود را به صورت حرفه ای در این کشور 
ادامه دهــد. مربی تیم والیبال شــارلوا درباره 
شیخی چنین گفته است: حضور شیخی هیچ 
هزینه ای تاکنون برای ما نداشته؛ او در سطح 

بازیکنان بلژیکی فعالیت می کند.

خبر روز

درخشش دردناک آل کثیر 
علیه تراکتورسازی!

عیسی آل کثیر  روز پنجشنبه در دقایق پایانی 
بازی با تراکتورسازی به 
میدان رفت و در ۲0 
دقیقه ۲ گل برای 
نفت زد. همزمان 
بــا ورود آل کثیــر 
به میدان، ارســالن 
مطهــری خریــد جدیــد 
تراکتورســازی هم به جای محمدرضا آزادی 
وارد زمین شــد و برعکس آل کثیر کار خاصی 
انجام نداد. این اتفاق در شــرایطی رخ داد که 
آل کثیر در یکی دو هفته قبل با جدیت به دنبال 
جدایی از نفت و پیوستن به تراکتورسازی بود 
اما مسئوالن باشگاه نفت با این جدایی مخالفت 
کردند.عملکرد درخشان آل کثیر باعث خشم 
هواداران تراکتورسازی از مدیران این باشگاه 
شــده اســت. آنها معتقدند مدیران باشگاه به 
جای ارسالن مطهری که در نیم فصل گذشته 
حتی یک گل هم نزده بود، باید تالش خود را 
برای جذب آل کثیر می کردند. چه بسا که اگر 
آل کثیر لباس تراکتورســازی را پوشیده بود، 

نتیجه بازی تغییر می کرد! 

اتفاق روز

  قاب روز

خط کشی مدرن در لیگ 3 ایران!
در روزهایی که هان سن، مشاور دانمارکی فیفا برای بررسی امکانات ورزشی خوزستان در 
این استان به سر می برد،رویارویی تیم های خوزستانی در لیگ ۳ ایران در ورزشگاهی برگزار 

می شود که خط کشی آن گویای همه چیز است.

محمد نصرتی، مدافع باتجربه نفت تهران اگرچه از نظر سن و سال 
وضعیتش برای فوتبال بازی کردن ایده آل نیســت اما درترکیب 
نفت فوق العاده کار می کند.نصرتی بعد از عملکرد خوبی که مقابل 
پرسپولیس داشــت در بازی با تراکتورسازی نیز خوب کار کرد و 
توانست به کمک سایر مدافعان و دروازه بان مانع باز شدن دروازه 

تیمش شود.

محمد نصرتی در فرم غیرطبیعی

20
 در  ماه های گذشته و در چند مقطع صحبت ازتمایل باشگاه التزیو 
به جذب سردار آزمون مطرح شد . صحبت هایی که هیچ وقت به 

نتیجه نرسید .
 حاال فارس به نقل از رســانه های ایتالیایی نوشته که سردار تنها 
بازیکن ایرانی مورد نظر التزیو نیست ومدیران این باشگاه ایتالیایی 

به دنبال جذب علیرضا جهانبخش هم هستند.

تراکتورسازی در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم رده چهاردهمی نفت 
شکست خورد تا عالوه بر صعود نفت به رده سیزدهم، تبریزی ها نیز فاصله  خود با تیم های قعرنشین را کمتر 
ببینند.یحیی گل محمدی، سرمربی فعلی تراکتورسازی که در شرایطی نامناسب و زمانی که تراکتورسازان 
از پنجره نقل و انتقاالتی محروم بودند هدایت این تیم را پذیرفت تا بتواند نتایج خوبی با تراکتورسازی بگیرد، 
هم اکنون در شرایط سختی قرار دارد و از سه بازی قبل تنها یک امتیاز به دست آورده است.تراکتورسازان 
که پس از پنجره نقل و انتقاالتی نیم فصل توانستند ۵ بازیکن سرباز بگیرند و دو بازیکن را نیز به لیست تیم 
خود اضافه کنند، نتوانستند با یحیی گل محمدی نتایج خوبی را کسب کنند و در ۴ بازی ابتدایی خود در 
نیم فصل دوم دو شکست، یک تساوی و تنها یک پیروزی را کسب کردند تا تراکتورسازان با انجام ۱۹ بازی 
و کسب ۲۱ امتیاز در جایگاه یازدهم باشند و تنها ۵ امتیاز با منطقه سقوط فاصله داشته باشند.هواداران 
سرخ پوشان تبریزی از سرمربی فعلی خود می خواهند به علت کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا دهد 
اما با مصاحبه ای که گل محمدی در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر نفت تهران انجام داد او توپ را 
در زمین مدیریت این باشگاه انداخت تا در صورت ناراضی بودن مدیران تراکتورسازی وی را از سمت خود 
اخراج کنند. در این صورت هم هواداران به خواست دل شان می رسند و هم یحیی گل محمدی می تواند تمام 
مبلغ قرارداد خود را از باشگاه تراکتورسازی طلب کند.اما در مقابل، اخراج چیزی نیست که مدنظر مصطفی 
آجرلو، مدیرعامل تراکتوسازی تبریز و سایر اعضای هیات مدیره تراکتورسازی باشد زیرا آن ها از سرمربی 
خود می خواهند استعفا دهد تا مجبور نباشند پولی بیش از این را به گل محمدی بدهند.در حالی که هنوز 
تکلیف اخراج یا استعفای یحیی گل محمدی مشخص نشده، به نظر می رسد هواداران و مدیریت این باشگاه 
تبریزی، جانشین گل محمدی را نیز انتخاب کرده اند و به دنبال توافق با مصطفی دنیزلی، سرمربی سابق 

پرسپولیس هستند که سابق همکاری با آجرلو در پاس تهران را نیز دارد.

تمایل التزیو به جذب جهانبخش 

07
یحیی و تراکتورسازی؛ 

دوراهی استعفا و اخراج

موضوع داغ در فوتبال عربستان؛
ملی پوشان سعودی مجوز 
»روزه نگرفتن« می گیرند؟!

در روزهای اخیر روزه گرفتن یا نگرفتن بازیکنان 
تیم ملی عربســتان، به موضوعــی داغ در بین 
اهالی فوتبال این کشور تبدیل شده است.تقارن 
تمرینات تیم ملی عربســتان بــرای آمادگی در 
راه جام جهانی با مــاه رمضان، برخی صحبت ها 
از ســوی مقامات رســمی و البته واکنش مردم 
به این صحبت ها را به همراه داشــته است.چند 
روز پیش رییس فدراسیون فوتبال عربستان در 
همین خصوص گفت وگویی انجــام داد و گفت 
شــاید تصمیم بگیریم بازیکنــان در تمرینات 
پیش از جام جهانــی روزه نگیرنــد! این جمله 
واکنش کاربران توییتری در عربستان را به دنبال 
داشت و بسیاری از سعودی ها عقیده داشتند که 
می توان تمرینات را پــس از  اذان مغرب برگزار 
کرد تا بازیکنــان بتواننــد روزه بگیرند!یکی از 
روزنامه های ســعودی نیز به واکاوی این اتفاق 
پرداخته و نوشته است:»اصال شوخی با موضوعات 
دینی جالب نیست و در این خصوص باید مراجع 
دینی تصمیم گیری کنند. در واقع آنها هستند که 

اگر قرار باشد فتوایی صادر شود، آن را صادر کنند 
و رییس فدراســیون صالحیــت صحبت در این 
خصوص را ندارد.«البته هیچ فتوایی درخصوص 
عدم بازی یا تمرین بازیکنان صادر نشده و بعد از 
انتشار این اخبار نیز رییس فدراسیون این موضوع 
را شوخی دانسته است. البته واکنش اهالی فوتبال 
در عربستان نیز جالب و تامل برانگیز بوده است. 
آنها در ابتدا شوخی هایی با این موضوع داشتند 
اما واکنش اکثریت مردم به این اتفاق، منفی بوده 
است. سعودی ها معتقدند که می توان به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که بازیکنــان بتوانند واجبات 
خود را انجام دهند و اگر بازی رسمی نباشد، هیچ 
الزامی برای انجام تمرین در طول روز وجود ندارد.

در حاشیه

 پیشنهاد پدرخوانده 
به سرمربی اش

دی لورنتیس،  مالک باشــگاه ناپولی هیچ وقت 
روابط خوبــی با مربیان 
باشــگاهش نداشته 

است. 
مهم تریــن دلیــل 
ایــن روابــط هــم 
دخالت های آقای مدیر 
و اظهارنظرهای نسنجیده اش 
در رسانه هاســت کــه معموال باعث دردســر 
می شود. دی لورنتیس که به خاطر عالقه اش به 
سینما و گفتن جمالت قصار، به »پدرخوانده« 
مشــهور اســت، حاال ماننــد دون کورلئونه 
بــه ســرمربی اش بــرای تمدیــد قــرارداد، 
 پیشــنهادی داده که قابلیت رد شدن نداشته

 باشد. 
مائوریسیو ساری با پیشنهاد تمدید قرارداد به 
ازای هر فصل 8میلیون یورو مواجه شده است؛ 

پیشنهادی که رد کردنش سخت است.

پیشنهاد روز

پیشخوان

یحیــی گل محمدی: 
همین نتایج از سرتان زیاد 

است

در آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان، دو 
تیم ذوب آهن و سپاهان، دربی بانوان نصف جهان را برگزار 
کردند.در این دیدار که در زمین چمن استاد عاطف به انجام 
رسید، هواداران، استقبال کمی از بازی کرده بودند و کمتر 
از ۵0 هوادار سپاهان، با حضور در استادیوم، به تشویق تیم 

مورد عالقه خود پرداختند.ضمن اینکه تعیین نشدن سرویس برای خبرنگاران، نیز موجب شد تا بانوان خبرنگار 
نیز از این دیدار استقبالی به عمل نیاورند و عکاسان خانم نیز به ورزشگاه نرفتند تا تصویری از این بازی منعکس 
نشود.دربی بی روح نصف جهان، عالوه بر سکوها و جایگاه ویژه، در زمین بازی نیز در جریان بود و موقعیت های 
گل صد درصدی بر روی دروازه ها ایجاد نشد تا در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت بدهند.در بازی رفت، 
با وجود اینکه دو تیم هنوز به مرحله هماهنگی نرسیده بودند، بازی پر گلی به نمایش گذاشته شد و استقبال 

تماشاگران و اصحاب رسانه موجب شده بود تا بازی رفت از هیجان بیشتری برخوردار باشد.

دور برگشت لیگ برتر فوتبال 
بانوان آغاز شد

تساوی در دربی 
فوتبال بانوان  

 تیم فوتبال ذوب آهن با دو گل دقایق ابتدایی و انتهایی 
فخرالدینی و تبریزی موفق به پیروزی در دربی اصفهان 

و ادامه روند خوب خود شد.
در این مسابقه هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی و سه 
امتیاز مسابقه بودند ولی این شــاگردان امیرقلعه نویی 

بودند که در ابتدا موفق شدند روی یک ضد حمله به گل اول بازی در دقیقه ۱۲ توسط میالد فخرالدینی 
دست یابند. در ادامه سپاهانی ها برای اینکه بازی را به تساوی بکشانند تالش زیادی کردند ولی توان الزم 
برای این کار را نداشتند و در دقیقه 88 گل دوم را توسط تبریزی دریافت کردند تا تک گل ساسان انصاری 
که در وقت های اضافی و از روی نقطه پنالتی به دست آمد، دوای درد مشکالت سپاهان و کرانچار نباشد 
در سوی مقابل اما امیرقلعه نویی و شاگردانش با کسب سیزدهمین امتیاز در پنجمین مسابقه توانستند به 

رتبه چهارم جدول رده بندی برسند و برای مدعیان کسب سهمیه آسیایی خط و نشان بکشند. 

  دربی نقش جهان 
به سود ذوب آهن؛

تاج گذاری مجدد 
قلعه نویی در لیگ

فوتبال
رئال مادرید 
- ویارئال

ساعت 
18:45

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
23 دی

رئال  فوتبال
سوسیداد 
-  بارسلونا

ساعت 
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
یکشنبه 

24 دی

فوتبال
چلسی - 

ساعت نوریچ
23:15

شبکه 
سه

چهارشنبه پخش  زنده مسابقات
27 دی

آقــای گل بــه ایران 
برمی گردد

 قلعه نویی: مســلمان 
واقعــی یعنــی برانکو 

ودادکان

 پرسپولیس و برانکو؛ 
دوسال دیگر

جدال سر وته جدول
 ســرانجام قــرارداد 

برانکو 2 ساله تمدید شد
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آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد غفلت را مایه فراموشی خدا عنوان کرد 
و گفت: دنیا و آخرت دو راه جدا از هم هســتند و محبت کامل به دنیا با 

آخرت در یکجا باهم جمع نمی شود.
به گفته وی، موالی متقیان دنیا و آخرت را مثل مشــرق و مغرب بیان 
می فرمایند که اگر کسی به سمت مغرب رفت از مشرق دور می شود و اگر 

به سمت مشرق حرکت کند از مغرب دور می شود.
وی تصریح کرد: غفلت در قرآن بسیار مذموم خوانده شده است، خداوند 

در قرآن می فرماید پیامبر از آنهایی که قلبشان را در غفلت قرار داده ایم 
اطاعت نکن.

افراطگراهاراهصحیحراتشخیصنمیدهند
آیت ا... طباطبایی نژاد تبعیت از هــوای نفس را موجب غفلت از یاد خدا 
عنوان کرد و افزود: کســانی که تبعیت از هوای نفس می کنند عقلشان 
کار نمی کند، در وجود آنها افراط گری اســت و راه صحیح را نمی توانند 

تشخیص دهند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به برخی از ایرادهایی که افراد ناآگاه در کشور از 
نظام جمهوری اسالمی می گیرند، تصریح کرد: ای کاش آنها از پدرانشان 
وضعیت کشــور را در قبل از انقالب می پرسیدند و وضعیت فعلی کشور 
را می دیدند. خطیب جمعه اصفهان خاطر نشــان کرد: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی کارهای فراوانی حداقل در بعد عمرانی صورت گرفته و 

پیشرفت های زیادی انجام شده است.
دشمندرفتنه،ازغافالنسواریمیگیرد

وی با اشاره به لزوم داشتن آگاهی نسبت به مسائل جامعه، گفت: عده ای 
فقط به رسانه های معاند گوش می دهند ولی به مسائل دوروبر خود در 
جامعه توجه ندارند، این گونه است که دشمن از غافالن سواری می کشد. 
امام جمعه اصفهان با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار 
مردم قم با ایشان، گفت: ایشــان در آن دیدار به دست داشتن غربی ها، 

عبری ها و برخی عرب های منطقه در ایجاد فتنه اخیر اشاره کردند.
هجمهسنگینرسانهایدشمنعلیهجمهوریاسالمی

وی خاطرنشان کرد: رســانه های غربی و معاند پیش از وقوع فتنه اخیر 
هجمه ســنگینی را علیه کشــور روا داشــتند؛ به گونه ای که تابع تر از 
عربستان ســعودی از آمریکا نداریم ولی اقتدار امروز جمهوری اسالمی 

کجا و عربستان کجا؟!
دشمندرفتنهاخیربهدنبالپیادهسازیسناریویکشته

سازیبود
آیت ا... طباطبایی نژاد، با بیان اینکه مردم زمانی که متوجه سوءاستفاده 
دشمن از اعتراض آنها شدند صفشان را از ضد نظام و منافقان جدا کردند،  
تصریح کرد: دشــمنان در فتنه اخیر به دنبال پیاده ســازی سناریوی 
کشته سازی بودند و برای همین دستور حمله به پایگاه های نظامی را داده 
بودند. امام جمعه اصفهان اظهار کرد: نه در ایران بلکه در جهان، پایگاه های 
نظامی و انتظامی خط قرمز محسوب می شود و در حمله به آن مکان ها با 
شدیدترین حاالت مقابله خواهد شد؛ ولی باید خویشتن داری نیروهای 
نظامی خودمان را در این حوادث اخیر تبریک بگوییم که نگذاشتند آنها به 
اهدافشان برسانند.آیت ا... طباطبایی نژاد، با بیان اینکه ملت ایران آنچنان 
غرب و آمریکا را به خاک مذلت کشــانده که حق دارند عصبانی باشند، 
گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند آنها می گویند ایران از آمریکا می ترسد؛ 
 اگر از شما می ترسیدیم که شمارا از کشــورمان و حاال از منطقه بیرون

 نمی کردیم.

امامجمعهاصفهاندرخطبههایاینهفتهنمازجمعهاصفهان،بابیاناینکهبرخیازصفاتموجبتاریکیعقلومانعروشنگریمیشود،
اظهارکرد:حسادت،حببهمالوحببهریاستازجملهاینصفاتاستولیدرمقابلیادوذکرخداعقلانسانراروشنمیکندو

موجببصیرتمیشود.

افتتاح فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس در 
سال آینده

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

عکس خبر

آن سوی خبر

فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراسم 
گرامیداشت شهدای عرفه

مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سرلشکر شهید 
حاج احمد کاظمی  همزمان با مراسم هفتمین روز 
شهادت  پاسدار شهید سجاد شاهسنایی، عصر  
پنجشنبه با حضور سرلشکر محمدعلی جعفری، 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 

گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. 

درحرممطهرزینببنتموسیبن
جعفر)ع(؛

نماز باران به امامت آیت ا... 
مهدوی اقامه شد

صبح دیروز در آســتان مبارک امامزاده زینب 
بنت موســی بن جعفر)ع( نماز باران به امامت 
آیت ا... مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعــه موقت اصفهان 

اقامه شد. 
در این مراسم که با حضور پرشور مردم اصفهان 
برگزار شده بود، نزول رحمت الهی و آمدن باران 
در اصفهان از خدای متعال تمنا شد. نماز باران 
یا استســقا، از جمله نمازهای مستحبی است 
که خواندن آن در وقت کم شــدن آب چاه ها و 
چشمه ها و نباریدن باران مستحب است، این نماز 
دو رکعت بوده و بهتر است در قنوت آن دعایی 
خوانده شــود که طلب باران در آن آمده است؛ 
همچنین بهتر است پیش از اقامه نماز مردم سه 
روز روزه بگیرند که روز اول آن، شنبه و آخرش 
دوشنبه باشد و یا روز اول چهارشنبه و آخرش 
جمعه باشد.بارش باران در سال زراعی جاری در 
اصفهان تنها 4/6میلی متر بوده که نسبت به سال 
گذشته منفی 33 میلی متر کاهش داشته است.

توسل به قرآن، موفقیت در 
عملیات هاي پلیسي را به همراه 

دارد
ســردار ســرتیپ مهــدي معصــوم بیگــي، 
فرمانــده انتظامي اســتان اصفهــان در آیین 
افتتاحیــه مســابقات منطقه اي قــرآن کریم 
در اصفهــان اظهارداشــت: گنجینــه عظیم 
قرآن و معصومیــن)ع( براي همه مــردم مایه 
سعادت و موفقیت اســت و هر کسي بیشتر از 
این گنجینه هاي بزرگ بهره ببــرد موفقیت و 

سعادتمندي او بیشتر خواهد بود. 
وي افزود:  توســل به قــرآن و اهــل بیت)ع( 
موفقیت در عملیات هاي پلیســي را به همراه 
دارد و ماموران نیروي انتظامــي همواره از این 
گنجینه علمي بهره مي برند و اینچنین توسل 
هایي به موفقیت در کار و زندگي آنها انجامیده 
است.سردار معصوم بیگي ادامه داد: با توجه به 
اهمیت معنویت در نیروهاي مســلح و آثار آن 
در زندگي شخصي و فعالیت ها و ماموریت ها، 
نیروي انتظامي ســرمایه گذاري خاصي در این 
حوزه داشته و از طرفي خانواده هاي آنها هم از این 

فرصت استفاده مي کنند.
وي با اشاره به اینکه خانواده هاي پرسنل نیروي 
انتظامي از ظرفیت هاي قرآني در قالب مراسم ها 
استفاده مي کنند، تصریح کرد: استقبال خوبي 
از برنامه هاي قرآني توسط خانواده هاي پرسنل 
نیروي انتظامي صورت گرفته و ماموران نیروي 
انتظامي و خانواده ها در مراسم ها و برنامه هاي 
قرآني شــرکت مي کننــد. فرمانــده انتظامي 
استان یادآورشد: بیش از چهارهزار و 400 نفر 
از ماموران و اعضاي خانواده هاي پلیس استان 
اصفهان فعالیت حفظ قرآن از یک تا 30 جزء را 

انجام مي دهند. 

سرپرستآموزشوپرورشاصفهان:
یک سوم فضاهای آموزش و 
پرورش اصفهان فرسوده است

سرپرســت اداره کل آموزش وپــرورش اســتان 
اصفهان در مصــالی بزرگ امــام خمینی )ره( 
بابیان اینکه رهبر معظــم انقالب به صورت دقیق 
به مســائل آموزش وپرورش توجه دارند، تصریح 
کرد: آموزش وپرورش گسترده ترین نهاد اجتماعی 
است که به نوعی با همه خانواده ها، اغلب دستگاه ها 
و ســازمان ها در جامعه ما مرتبط است و واقعا به 

خاطره نقشی که دارد در جامعه بی رقیب است.
محمدجواد احمــدی با تصریح اینکــه به نوعی 
آینده جامعه بــه ایفای نقــش آموزش وپرورش 
بستگی دارد،  اظهار کرد: آموزش وپرورش استان 
اصفهان دارای 850 هزار دانش آمــوز، 80 هزار 
معلم شاغل و بازنشســته، پنج هزار مدرسه و 41 

اداره آموزش وپرورش است.
وی بابیــان اینکــه آموزش وپــرورش مولــد و 
تولیدکننده فرهنگ در هر جامعه ای است، گفت: 
همه صاحب نظــران و صاحب اثــران در جامعه 
یک روزی در مدرســه بوده اند، امــروز درجایی 
قرارگرفته ایم که آموزش وپرورش در نقطه هدف 
تهاجم و شــبیخون فرهنگی دشــمن قرار دارد.

احمدی تصریح کرد: با توجه به اهمیت دستگاه 
آموزش وپرورش، کسانی که فکر می کنند این نهاد 
یک دستگاه مصرفی است کامال در اشتباه هستند؛ 
لذا برای دستیابی به جایگاه علمی برتر کشور در 
جهان باید برای کمک بــه آموزش وپرورش کمر 
همت ببندیم.سرپرست اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: یک ســوم فضاهای 
آموزش و پرورش اســتان در زمــان حاضر دچار 
فرســودگی یا در حال تخریب است و بسیاری از 

مدارس ما به صورت دو نوبته مدیریت می شود.

مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیو
گردشگریاستانخبرداد:

اصفهان؛ پیشتاز در ثبت ملی 
صنایع دستی

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان در نشست شورای 
ثبت ملــی آثار تاریخی اســتان، اظهــار کرد: با 
توجه به انتخاب اصفهان به عنوان شــهر جهانی 
صنایع دســتی، لزوم هرگونه برنامه ریزی جهت 
شناسایی هنرمندان هنرهای سنتی از یک سو و 
شناخت و ثبت مهارت های فنی تولید آثار هنری 
از ســوی دیگر، بیش از هرزمان دیگر احســاس 
می شــود.فریدون الهیاری افزود: هنرهای سنتی 
در نوع زندگی و حیات اجتماعی مردم در مقاطع 
مختلف تاریخ ریشــه دارنــد و در ادوار مختلف 
تاریخی و متناســب با تغییراتی که در زندگانی 
مردم ایجاد شده هنرهای ســنتی نیز به تدریج 
دچار تحول شــده اســت، با این وصف معتقدیم 
صنایع دستی جدای از شاخصه های فنی و هنری 
ارزشــمند خود، به عنوان مرجعی ارزشــمند در 
راستای شناخت هویت مردم ایران زمین در ادوار 
مختلف به شمار می رود. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه 
داد: تالش داریم تا با مســتند ســازی فنونی که 
در مراحل ساخت و تولید این هنرهای سنتی به 
کار رفته و همچنین شناســایی هنرمندان حال 
و گذشــته که دراین هنرها فعالیت می کرده اند، 
بستر مناسبی را برای شــناخت نسل های آینده 
 ایرانی از فرهنگ و تمدن اصیــل خویش فراهم

 سازیم. 
وی در ادامه با اشاره به ثبت ملی هنرهای سنتی 
اصفهان در فهرست میراث ناملموس کشور، تاکید 
کرد: تاکنون در این استان پرونده 42 هنر سنتی 
در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده 
که از این تعداد 8 هنر سنتی در سال 1395 بوده 
است، با این وجود اصفهان هم اینک پیشتاز ثبت 

ملی هنرهای سنتی به شمار می رود.

استاندار اصفهان در حاشــیه جلسه هیئت امنای 
مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس اصفهان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ساخت موزه از سال 76 آغاز 
شــده و تاکنون 20 سال از آن گذشــته که زمان 
بسیار زیادی است، در طول این مدت برای ساخت 

این موزه به مشکالت تامین بودجه برخوردند.
محســن مهرعلیزاده افــزود: ایــن مجموعه یک 
ســاختمان با 8 هزار مترمربع مساحت و مجهز به 
جدیدترین تجهیزات صوتی و تصویری اســت که 
بتوان در آن فرهنگ ایثار و شهادت و صحنه های 
جنگ را به مردم نشــان داد، به نظر می رسد این 
مجموعه قابلیت انعطاف پذیــری دارد تا با تصویر 
و محتواهای مختلف، بیننــده را به دفعات به این 

مجموعه دعوت کند.
استاندار اصفهان گفت: فاز اول مجموعه ساختمان 
باغ موزه دفاع مقدس 8 هزار متر شامل آمفی تئاتر، 
مجموعه چندرسانه ای و کتابخانه است، فاز دوم در 
فضای آزاد به صورت ویژه انجام می شود و فاز سوم 
یک مجموعه آمفی تئاتر و سالن های کنفرانس به 

همراه پارکینگ های طبقاتی است که یک مجموعه 
کامل را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه امید اســت ایــن مجموعه برای 
نسل های آینده و نسل جوان فعلی فرهنگ ایثار و 

مقاومت را به خوبی تبیین کند، خاطرنشان کرد: 
مشــکل عمده این مجموعه که از سالیان قبل هم 
وجود داشته، مسئله بودجه است و در جلسه هیئت 
امنا مشخص شد به 15 میلیارد تومان نیاز دارد که 

10 میلیارد تومان معادل یورو تجهیزاتی از خارج 
کشور نیاز دارد و 5 میلیارد تومان از داخل کشور.

مهرعلیزاده عنوان داشت: حدود 8 میلیارد این مبلغ 
را از دولت دریافت می کنیم که قابل تامین است، 
در مورد بقیه بودجه نیز قرار شد هیئت امنا از طریق 
اتاق بازرگانی و کمک صاحبان صنایع و تجارت که 
همیشه دست به خیر بودند تامین کنند و اگر باز هم 
نیاز شد، سایر هیئت های امنا از طریق شهرداری و 

دیگر منابع، کسری بودجه را تامین خواهند کرد.
وی اذعان داشت: تصمیم دیگر در مورد بهره برداری 
از این مجموعه بود، در دنیا بهره برداری ها از طریق 
شهرداری ها انجام می شــود، قرار شد رییس بنیاد 
حفظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس و شــهردار 
اصفهان جلســاتی داشــته باشــند تا چگونگی 
بهره برداری مشــخص شود و نســبت به آموزش 
نیروهــای حاضر هم همــت بگمارند؛ بر اســاس 
آنچه در این جلسه جمع بندی شد، در هفته دفاع 
 مقدس سال آینده بهره برداری از فاز نخست صورت

 می گیرد.

استانداراصفهانخبرداد:
افتتاح فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس در سال آینده

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان در حاشیه 
جلســات نهایي بودجه 97 شــهرداري اصفهان 
اظهار کرد: براساس برآوردهاي اولیه شوراي شهر 
و شهرداري براي سال آینده حدود 3 هزار میلیارد 
تومان بودجه پیش بیني شــده کــه البته هنوز 

مصوب و نهایي نشده اســت. محمد نورصالحي با بیان اینکه فرایند تدوین بودجه شهرداری اصفهان بر 
اساس سیاست های اصفهان 1400 است اذعان داشت: اولویت اول بودجه سال آینده  بخش جاري شامل  
حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران،  نگهداري شهر و فضاي سبز است.معاون مالي و اداري شهرداري 
اصفهان تاکید کرد: در بودجه سال 97 طرح هاي شاخص  و نیمه تمام  از جمله سالن مرکز همایش ها،  
میدان امام علي)ع( و خط یک مترو در اولویت قرار گرفته اســت.وي اضافه کرد: در سال آینده عالوه بر 

تکمیل خط یک مترو، شروع خط دوم و سوم قطار شهري مورد توجه است.

شهردار اصفهان اظهارکرد: تمام تالش مدیریت 
شهری اصفهان این است که خط یک مترو طبق 
وعده ها تا پایان ســال جاری به صفه برسد.وی 
افزود: در مسیر خط یک مترو 8 ایستگاه وجود 
دارد که هنوز تکمیل نشــده اســت و هر کدام 

پروژه های بزرگی محسوب می شود، از این رو درصدد هستیم تا دو ایستگاه آن از جمله میدان امام حسین)ع( 
تا پایان سال راه اندازی شود.قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: تاخیر در تکمیل خط یک مترو ارتباط چندانی با 
مشکالت مالی ندارد و بیشتر مربوط به امکانات فنی، تجهیزات و ... است که درصدد حل این مشکالت هستیم 
تا هر چه سریع تر خط یک تکمیل شود. نوروزی به احداث خط دو مترو اشــاره کرد و گفت: شهرداری برای 
اجرای خط دو مترو به دنبال تامین منابع مالی از طریق فاینانس است که هم اکنون مراحل قانونی آن دنبال 

می شود، البته هم اکنون دو ایستگاه متروی خط دو در حال احداث است.

معاونمالیواداریشهرداریخبرداد:

طرح های نیمه تمام در 
اولویت بودجه سال 97 

شهرداراصفهانمطرحکرد:

تاخیر در خط یک مترو 
مشکالت فنی دارد 

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم بزرگداشت 
شهدای عرفه و هفتمین روز شهادت شــهید سجاد شاهسنایی 
در گلستان شهدا، با گرامیداشت شــهدای عملیات کربالی پنج 
اظهار کرد: حدود 85 درصد از رزمندگان عملیات کربالی پنج را 

بسیجیان تشکیل دادند. 
بسیجیان که از نسل های دوم و ســوم انقالب اسالمی هستند با 
حضور در برابر آشوبگران و نا آرامی های اخیر به دشمنان اجازه 

ندادند اهداف خود را محقق کنند.سردار علی فضلی تصریح کرد: 
بسیجیان به سرعت مردم را از صف اغتشاشگران جدا کرده و در 
برابر آنها ایستادند و افرادی همچون سجاد شاهسنایی نیز شهادت 
را در آغوش گرفتند تا در دفاع از دین خدا، حریم این امت، امامت و 
والیت شکسته نشود. حتی تعدادی از بسیجیان نیز در این ناآرامی 

ها مصدوم شدند، اما لحظه ای از باورهای خود غفلت نکردند.
وی خاطر نشان کرد: دشمن با بهره گیری از شبکه های اجتماعی 

مجازی و کانال های ماهواره ای تالش کرد تا شــاید بتواند افکار 
جوانان را تغییر دهد، اما نتیجه آن امثال شهید حججی ها و شهید 
شاهسنایی ها شــدند که در دفاع از انقالب ســینه سپر کردند. 
سردار فضلی اضافه کرد: تمام حرکات دشمن در 40 سال گذشته 
و پس از انقالب حمله به نظام اسالمی بوده، زیرا شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی موجب شد تا حضور سیاسی دشمن در منطقه 

و ایران ریشه کن شود.

جانشینرییسسازمانبسیجمستضعفین:
شهید حججی و شاهسنایی در دفاع از انقالب سینه سپر کردند

نمایندهولیفقیهدراستاناصفهان:

ملت ایران نظام سلطه را به خاک مذلت کشاند

حجت االسالم مهدی مظاهری سال 1310 در خانه یک روحانی ساده زیست و 
متدین که عموم مردم اصفهان در آن زمان، ایشان را به نیکی یاد می کردند به نام 
شیخ محمد حسین کرونی دیده به جهان گشود. وی 3 برادر و 3 خواهر داشت.
عموی وی مرحوم حاج میرزا حسن شریعتی از شاگردان ارزشمند میرزا هاشم 
خوانســاری )برادر آیت ا... میرزا محمد باقر صاحب روضات( بودند و از ایشان 
اجازه اجتهاد داشتند که در اصفهان تحصیل کرده و بعد در کرون مقیم شدند.

پدر حجت االسالم مهدی مظاهری دوست داشتند که او روحانی شود، اما برخی 
نزدیکان به خاطر مشکالت آن زمان، موافق این کار نبودند و می گفتند ایشان 

توانش را ندارند، اما پدر حاج آقا مهدی مظاهری می گفتند که من دوست دارم 
این بچه نوکر امام حسین)ع( شود و خدا توان آن را عطا می کند و اصرار زیادی 

داشتند که طلبه شده و به تحصیل مشغول شود.
حجت االســالم مهدی مظاهری با اصرار پدر طلبه و در مدرسه میرزا حسین 
)جنب مسجد سید( مشغول تحصیل شد. ورود وی به تحصیالت حوزوی در 

سال 1320 بود.
خواندندعایکمیلازحفظ

حجت االسالم مهدی مظاهری در اصفهان از محضر آیت ا... شهید شمس آبادی 

استفاده کرد. در خالل تحصیل و با پیشنهاد بعضی از دوستان شروع به خواندن 
دعای کمیل کرد. در مسجد آقا سید محمود امام )مسجد عصاری( اولین دعای 
کمیل را از حفظ خواند.بعد از مدتی به مسجد سالم رفت که مرحوم آقا شیخ 

اسماعیل پشمی در آن  نماز می خواندند. 
بعد از مدتی او را به تخت پوالد دعوت کردند و آنجا در تکیه کوهی و تکیه ملک 
شروع به برگزاری مراسم دعا کردند و کم کم به جایی رسیدند که چندین هزار 
نفر در نیمه های شب جمعه در این مراسم شــرکت می کردند.نه تنها از شهر 
اصفهان، بلکه از دیگر شهرهای مجاور مانند نجف آباد ، خوراسگان، خمینی شهر، 

شهرضا و... نیز جمعیت برای مراسم دعای کمیل می آمدند. دعای کمیل از 2 
ساعت مانده به اذان صبح آغاز می شد، 45 دقیقه منبر می رفت و بعد از آن به 
مدت یک ساعت و پانزده دقیقه طول می کشید.بعد از انقالب دعا را به مسجد 

جامع انتقال دادند. 
در اثر اصرار دوستان حجت االسالم مهدی مظاهری، از حدود 60 سال پیش 
دعای ابوحمزه را نیز آغاز کرد و نخستین جلسه ای که برگزار شد، جمعیت زیر 
10 نفر بود. آن زمان خواندن دعای کمیل مرسوم بود و افراد زیادی بودند که در 

شهر اصفهان مراسم دعا را برگزار می کردند.

بهیادچهرهماندگارتبلیغاصفهان؛
مبلغی که جوانان بسیاری در محضرش  متحول شدند 
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امام کاظم عليه  السالم :
مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار. 
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صاف بنشینید
محققان نیوزیلندی در تحقیقی که در نشریه 
»رفتار درمانی و روان پزشکی تجربی« منتشر 
شــده، دریافتند که نشســتن با حالتی صاف 
 می تواند به ســادگی و در کوتاه مدت خلق و 
خوی انسان را بهبود بخشد. این تحقیق روی 
۶۱ نفر که دارای عالئم افســردگی خفیف تا 
متوســط بودند، صورت پذیرفت و نشــان داد 
افرادی که به صورت کامال صاف نشسته بودند، 
از نظر احساسی دارای اشتیاق و قدرت بیشتری 
نسبت به گروه دیگر بوده و خستگی کمتری را 
احساس کرده اند. محققان عنوان می کنند که 
در آینده  می توان از این روش به منظور بررسی 
اثرات طوالنی مدت تغییرات موضعی در خلق 

و خوی افراد و درمان افسردگی استفاده کرد.
تمرین بی خوابی؛ درمــان رفتاری 

شناختی
با مشکل خوابیدن، اغلب به عنوان نشانه ای از 
دیگر شرایط روحی و روانی مانند افسردگی و 
اضطراب شناخته می شود. اما تحقیقات اخیر 
نشان  می دهد که کمبود خواب در واقع ممکن 
است به این شــرایط بد روحی و روانی کمک 
کند. عالوه بر این، یافته ها نشــان  می دهد که 
بهبود خواب  می تواند در کاهش افســردگی و 
اضطراب کمک شایانی کند. این تحقیق نشان 
داد که سطح افسردگی و اضطراب افرادی که 
درمان بی خوابی را تجربه کرده اند، در مقایسه با 
افرادی که تحت این نوع درمان قرار نگرفته اند، 
کاهش یافتــه و بهبود روان شناســی حاصل 

شده است.
فیس بوک، آسیب بر سالمت روانی

محققیــن اخیرا براســاس تجزیــه و تحلیل 
اطالعات فیــس بــوک بیــش از ۵۲۰۰ نفر 
دریافتند که فعالیت بیش از حد در این شبکه 
اجتماعی همه گیــر، رفــاه را در همه جهات 
شــخصی و اجتماعی کاهش  می دهد.به طور 
مثال، افرادی که بیشــترین تغییــرات را در 
 status وضعیــت پروفایل یــا به اصطــالح
خود ایجاد  می  کنند و یا بیشــتر از مابقی افراد 
میزان عالقه خود را با ســمبلlike به نمایش 
می گذارند، از ســالمت روانی کمتری نسبت 
به مابقــی افراد اجتمــاع که اینــکار را انجام 

نمی دهند، برخوردار  هستند.

مهارت زندگی

ترفندهای کاربردی برای مقابله 
با افسردگی)3(

 در زمان خلیفه دوم، ســعد وقاص به اتفاق عــده ای به طرف عراق 
رهسپار شدند. یزدگرد که آن زمان پادشاه ایران درمدائن بود، کسی 
را نزد سعد فرستاد تا چند نفر از آنها به دربار بیایند که به این روش 
از مقصد ایشان باخبر شود. چون به مجلس پادشاه آمدند، مشغول 

آشامیدن شراب بود که دستورداد بساط شراب را جمع کنند.
 فرستادگان به  حضور آمدند و  مغیره بن عامر کنارتخت شاهی جنب 
پادشاه نشست. یزدگرد اعتراض کرد و گفت: شما عرب ها به عنوان 
تجارت و گدایی به مملکت ما می آمدید، پس ازخوردن غذاهای لذیذ 
و آب ها ی گوارا، اینک رفتید و دوســتان خود را خبر کردید و حاال 
آمدید و می گویید » دینی تازه« هم آورده اید؟ َمثل شما مانند آن 
روباهی است که به باغی رفت و بنای خوردن انگورها کرد، صاحب 

باغ هم او را آسیبی نرسانید.
روزدیگر رفت و روباه های دیگر را خبر کرد تــا آمدند و به خوردن 
انگور مشغول شــدند. سرانجام صاحب باغ ســوراخ ها را بست و به 
حســاب همه روباه ها رســید. اگر من هم بخواهم، می توانم؛ ولی 
می دانم که شما به خاطر تنگی مال و معیشت لشکر کشی کرده اید. 
من شــما را  نعمت های فراوان مــی دهم، امیری بر شــما نصب 
می کنم تا روزگارتان به خوبی بگذرد. مغیره بن عامر گفت: آنچه از 
تنگی معیشت گفتی درست اســت و ما هم روزی موش و سوسمار 
می خوردیم و حالل از حرام نمی دانســتیم و پسر عموی خویش را 
برای یک شــلغم می کشــتیم و به آن مباهات می کردیم؛ تا اینکه 
خداوند به وسیله پیامبرش دینی برای ما آورد و ما را از پرستش بت ها 
بازداشت و به خداپرســتی هدایت کرد و هر کشوری که به وسیله 
مسلمانان مفتوح شود، غنائم را باسیه عطا کند. ما به زودی به کشور 
شما خواهیم آمد. اکنون ای یزدگرد، تو را به سه کار مخیر می کنم: 
یا مسلمان شو تا پادشــاهیت دوام یابد، یا آماده جنگ شو. یزدگرد 
از این سخن برآشفت و گفت: بین من و شــما جز شمشیر نخواهد 
 بود. آنان را از درگاه خود راند، بعد جنگ در گرفت و مسلمانان پیروز

 شدند.

باغ 
کاغذی

تربیت کودک و کشــف و پرورش اســتعدادهای درونی آنها               
همواره برای والدین از دغدغه های اساسی بوده است؛ به طوری 
که والدین همواره در صدد کشــف راه هایــی برای پرورش 
استعدادهای درونی فرزندانشان هســتند و در این زمینه به 

همه نکات توجه دارند. 
از جمله راه های پرورش خالقیــت در کودکان مطالعه کردن 
و راه های شناخت شکوفایی استعدادها و پرورش آنهاست که 

باید در این زمینه توجه ویژه ای صورت گیرد.

 در این زمینه مطالعه کتاب هایی توصیه می شــود که کتاب 
شــکوفایی خالقیت کــودکان، اثر»ویکتوریا ویلســون« با 
 ترجمــه »جبرائیل نعمــت زاده« مــی تواند یکــی از آنها 

باشد.
  شکوفایی خالقیت فرزندان روش هایی را نشان می دهد  که 
با بهره گیری از آنها می توان قوه تخیــل فرزندان را تحریک 
وآنها را تشــویق کرد تا به روش های نــو، مهیج و منحصر به 

فرد بیندیشند.

شکوفایی خالقیت کودکان دین

آیا تابه حال بــا خود فکر کــرده اید کــه باهوش ترین 
انســان های روی زمیــن چه کســانی هســتند؟ مغز 
پیچیده ترین و رازآلودترین عضو بدن انسان و مهم ترین 

بخش از این سیستم خارق العاده است.
اما چه چیزی در مغز وجود دارد که باعث می شود برخی 

از افراد بسیار باهوش تر از دیگران باشند؟
برخی آن را ناهنجاری مــی نامند و برخی دیگر نیز آن را 
موهبت الهی می دانند. افراد بســیار باهوشی در سراسر 
جهان وجود دارند؛ اما شــاید پیدا کــردن باهوش ترین 

انسان کار بسیار سختی باشد.
گری کاسپاروف  

زمانی که گری کاسپاروف در سال ۲۰۰۳ توانست مسابقه 
شــطرنج خود با یک کامپیوتر را که می توانســت در هر 
ثانیه سه میلیون حرکت را پیشاپیش شبیه سازی کند، 
با نتیجه مســاوی به پایان ببرد، تمام دنیا از این نتیجه 

باورنکردنی شگفت زده شد. 
کاسپاروف یک استاد بزرگ شناخته شده دنیای شطرنج 
اهل کشور روسیه است که بهره هوشی او ۱۹۰ محاسبه 

شده است.
وی در ۲۲سالگی با شکســت آناتولی کارپوف، به جوان 
ترین شــطرنج باز قهرمان جهان تبدیل شد که تاکنون 

کسی موفق به شکست وی نشده بود.
فیلیپ امیگوالی

امیگوالی یک مهندس، ریاضیدان، کارشناس کامپیوتر و 
زمین شناس نیجریه ای است که در سال ۱۹۸۹ توانست 
همراه با شخص دیگری، جایزه گوردون بل برای استفاده 
از ابرکامپیوترها به منظور کشــف میادیــن نفتی را به 

دست آورد. 
ضریب هوشــی این نابغه آفریقایی ۱۹۰ محاسبه شده 

است.

آشنایی با افرادی که از باالترین ضریب هوشی برخوردارند

دانستنی ها

حرف حساب

بهترین سال های زندگی شما به چه کاری می گذرد؟
مهم نیســت در حال حاضر در چه وضعیتی هستید و چه 
می کنید. هرگز گمان نکنید که اکنون فرصت آن را ندارید 
تا امســال را به بهترین ســال زندگی خــود تبدیل کنید. 
هرگز تا پیش از آنکه خودتان برای زندگی رویایی تان قدم 
برنداشته اید، منتظر نباشید کارها خود به خود انجام شوند. 
اجازه ندهید خیال پردازی هایی مانند »شــاید روزی...«، 
»شاید روزی که بیشتر وقت داشته باشم...«، »شاید روزی 
پولدار شوم...« و این قبیل افکار، شما را فریب دهند و به شما 
تلقین کنند که بهترین ســال زندگی شما، جایی در آینده 

است. انتخاب با شماست، همین جا و همین لحظه. 
برگرفته از کتاب »بهترین سال زندگی شما« 
دبی فورد

زنده شدن مرده لحظاتی پیش از کالبد شکافی!
در اتفاقی عجیب و باورنکردنی، مرد زندانی که مرگش توســط ســه 
پزشک تایید شده بود ناگهان زنده شــد. این زندانی ۲۹ ساله که در 
یکی از زندان های اسپانیا فوت کرده بود، در اتاق کالبدشکافی و روی 

تخت زنده شد.
در حالی که پزشکان برای کالبدشکافی جسد »گونزالو جیمینز« آماده 

می شدند، متوجه شدند او زنده است.
بنا به گزارش یکی از رســانه های اســپانیایی، مســئوالن زندان به 
خانــواده زندانــی اطــالع داده بودند که پسرشــان در ســاعت ۸ 
صبح در ســلول خود از دنیا رفته اســت. ســه پزشــک پس از آنکه 
نتوانســتند هیچ عالئم حیاتی در بــدن گونزالو پیــدا کنند، مرگ 
او را تاییــد کردند. پــس از تایید مــرگ گونزالو، جســد او به اتاق 
کالبدشــکافی منتقل شــد اما در اتفاقی باورنکردنــی دوباره زنده 
 شد. گفتنی اســت هنوز علت مرگ این جوان در زندان اعالم نشده

 است.
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افقی
۱- نام کتابي از »آلفرد مارشال« اقتصاددان انگلیسي 
که در سال ۱۹۱۸ میالدي منتشر شد- تصدیق روسي

۲- علم مطالعه کاربرد منابع تولید محدود براي تامین 
خواسته هاي نامحدود بشري - از ماه هاي میالدي - پند

۳- یاري - بخشش- از دشت هاي ایران
4- مجراي خــون - »بخواب« در لفــظ ترکي- آن 

طرف - غذاي مرغ
۵- تقاضا - تــرس - در علم اقتصاد بــه افرادي گفته 
مي شود که در محدوده سن و شرایط خاص هستند و 

به دنبال شغل مي گردند
۶- پاکیزه- ادعاي باطل- از اشــکال هندسي- عضو 

رونده
7- معروف - ردیف - دیرینه و باستاني

۸- تازه - سرمایه موجود در دست - تلخ تازي
۹- گاري بزرگ اسبي - میان - درخشان

۱۰- چهره - پــروردگار - دارو - از هفت ســین هاي 
سفره نوروزي

۱۱- منسوب و مربوط به آسودگي - باغ شداد - جوینده 
شکار

۱۲- هم پایه - جمله فعلیه به معناي »به آخر رسید« - 
غذاي شب - سنگریزه

۱۳- مواد و ضایعات دورریختني بخصوص ضایعات 
صنعتي - محل سرپوشیده در کنار گذرگاه براي خرید 

و فروش کاال - رفاه
۱4- حرف عطف - دکان - ثروتمند

۱۵- مردم ســخت کینه توز ناحق گراي - این عبارت 
اقتصادي از تفاضل تولید ناخالص ملي و اســتهالک 

سرمایه هاي ثابت حاصل مي شود
عمودی

۱-  به کاالهایي که از کشوري به کشور دیگر فرستاده 
مي شود، اطالق مي گردد - اصطالحي در علم اقتصاد که 
به عنوان یک متغیر برون زا مطرح است و به وسیله بانک 

مرکزي مشخص مي شود
۲- صداي ناشي از ناخرسندي - بازار پرمشتري - بهاي 
تعیین شــده براي مقدار معیني از یک نــوع کاال یا 

خدمات- مقصود و هدف
۳- درخت زیتون - فقیر و نادار - اقتصادداني که معتقد 
بود تمامي جوامع بشري باید از مرحله سنتي و مقدماتي 
و جهش اقتصادي و بلوغ گذر کنند تا به مرحله مصرف 

انبوه برسند
4- سرپرستي - زاییدن - علم بسیار

۵- مجبور - خراب و فروریخته - ناپدید
۶- حیوان وحشي- یادداشت ضمیمه کتاب -  پایین 
بودن این مقوله در اقتصاد یکي از عواملي اســت که 

موجب پدیدار شدن دایره خبیثه فقر مي شود
7- حرف همراهي - مخزن االســرار - بردش معروف 

است
۸- به روخفته - یاري خواستن با صداي بلند - پارسایي

۹- از اصوات افسوس - موجود نادیدني - گشوده
۱۰- پول و ابزار کار و زمین و مالي که به کار باشــد و 
باعث تولید و بهره دهي و مزدپردازي و دادوســتد و 
توسعه اجتماعي شود - شرح و تفسیر رویداد - ضمیر 

جمع
۱۱- آزمایش و امتحان - اجاره بها - غزال و آهو

۱۲- نوعي لباس زنانه - خاک سرخ - خالصه شده
۱۳- واحد پول کشور »لیبریا« - همگي - انسان

۱4-  داخل - سالخورده - پادزهر - خاندان
۱۵- تسویه حســاب بانکي - طــراح نظریه »درآمد 

نسبي« در اقتصاد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

15        14        13        12        11        10        9           8         7        6         5         4           3          2          1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

23
29

ره 
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

کودک با اراده چینی با مو های قندیل  زده !
ونگ فومن، پسر ۸ ساله چینی پس از طی کردن مسیر 4.۵ کیلومتری 
در دمای منفی ۹ درجه ســانتیگراد، درحالی خود را برای شرکت در 

امتحانات به مدرسه رساند که مو و ابرهایش قندیل بسته بودند!
این پسر که ساکن روستایی در اســتان یون نان واقع در جنوب غربی 
چین است، هر روز این مسافت طوالنی را برای رسیدن به مدرسه طی 
می کند. عکس هایی که معلمش از او گرفت و در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرد، وی را بر سر جلسه با مو های یخ زده و دستان پینه بسته 

و چروکیده نشان می دهد.
ده ها میلیون نفر از افراد ساکن در روستا های محروم چین برای کار و 
تامین معاش خانواده های خود به اجبار به شهر های اطراف می روند. 
پدر و مادر ونگ فومن نیز از جمله کسانی هستند که برای کار به شهر 

می روند و او را به اقوام خود می سپارند.
کاربران شــبکه های اجتماعی پس از دیدن این عکس ها با فرستادن 

پیام هایی، اراده او را تحسین کرده و برایش آرزوی موفقیت کردند.

  قاب روز

معماری زیبای قبه الصخره

سیره بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

