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تامین آب پنج میلیون نفر جمعیت اصفهان در معرض خطر است؛

راستش را بگویید
3

مغزهای کوچک زنگ زده!
صحنه سازی برای گرفتن دیه؛

8

56 هزار نفر از فیلم های جشنواره فجر اصفهان دیدن کردند
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
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48شهرک صنعتی استان اصفهان گازرسانی شد
مدیر عامل شرکت گاز استان:
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۱۰۰۰ زندانی به زیباسازی شهر کمک می کنند
رییس انجمن حمایت از زندانیان استان:

دروازه بان اصفهانی تیم ملی فوتسال:8

10
حضور در فینال جام جهانی 
2020 دور از دسترس نیست

15نقطه استان، میزبان پیکر 
شهدای گمنام می شود
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 گازگرفتگی
 خانواده چهار نفره اصفهانی
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رهبر معظم  انقالب: 

 شیعه و سنی در جمهوری اسالمی 
در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند

بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره شهدای استان سیســتان  و بلوچستان که در تاریخ ۱۶ 

بهمن ۹۶ برگزار شده بود، در محل این همایش در زاهدان منتشر شد.
حضرت آیت ا...خامنه ای در این دیدار با اشاره به...

انهدام باند سارقان مسلح 
کارگاه های صنعتی در اصفهان
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روحانی صبح یکشنبه و در جریان ســخنرانی خود به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب با اشــاره به ضرورت اســتفاده از 

ظرفیت های قانونی همچون اصل 59 قانون 
اساسی، گفت: » اگر جایی ما با هم بحث 

داریم باید به اصل 59 قانون اساسی 
مراجعه کنیم. اصل 59 قانون اساسی 
می گوید در برخی موارد قانونگذاری 
و اعمال قوه مقننه در مســائل مهم 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصادی و 
سیاســی، مراجعه به آرای مستقیم 
مردم است. اگر در دو مسئله اختالف 
نظر داریم، جناح ها اختالف دارند، دعوا 

و شعار ندارد، صندوق آرا 
را بیاوریم و 

طبــق 

اصل 59 قانون اساســی هر چه مردم گفتند، به آن عمــل کنیم، این 
ظرفیت قانون اساسی ماســت و باید به ظرفیت های قانون اساسی مان 

عمل کنیم«.
 روحانی ســه ســال قبل نیز وقتی در نخســتین کنفرانس
  اقتصــاد ســخنرانی می کرد، همه پرســی را بــه عنوان 
 راهکار مناسب برای حل مشــکالت مطرح کرد و گفت:
 » مــن به عنوان مســئول اجــرای قانون اساســی دلم 
می خواهد شــرایطی فراهم شــود تا به اصــل برگزاری 
رفراندوم قانون اساســی عمل کنیم و یک بارهم که شده 
آن چیزی را که برای همه مهم اســت و اهمیت دارد از مردم 

بپرسیم.«
 اما ســوالی که مطــرح می شــود این اســت کــه آیــا روحانی با
  اجرای رفرانــدوم می توانــد از نارضایتــی اقشــار مختلف مردم 
رهایی یابد؟در این باره اظهارنظرهای متفاوتی بیان شــده؛ 
 از جملــه وحید یامین پــور پیشــنهاد جالبی مطرح
  کــرده  اســت، ایــن مجــری تلویزیــون در
  صفحه شــخصی توئیتر خود نوشــت:»اگر بنا 
باشــد رفرانــدوم صــورت پذیــرد، بــر 

 اســاس یافته های نظرســنجی  جناب آشــنا، رفراندوم برای برگزاری
 زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری در اولویت است.« 

عزت ا...ضرغامی، رییس سابق رســانه ملی و عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی هم طی اظهار نظری گفته:» سخن گفتن از رفراندوم در اجتماع 

ملی جشن انقالب، نه تدبیر است نه سلیقه!«
 رضا سراج، تحلیلگر مســائل سیاسی  نیز با اشــاره به سخنان روحانی 
 در کانــال تلگرامی خود نوشــت:» آقــای روحانی از کدام بن بســت 
 صحبت می کند که برای برداشــتن آن، نیاز به همه پرســی باشــد؟ 
 به مــردم وعــده پشــت وعــده بدهید و حــاال کــه بــا بدعهدی و
  افزونــه طلبــی آمریــکا مواجه شــده اید؛ به جــای پاســخگویی به

 مطالبات اقتصادی و معیشــتی مردم، بخواهید با رفراندوم به جلو فرار 
کنید«.

کارشناسان مسائل سیاسی می گویند دولت و رییس جمهور نمی توانند 
به صورت مســتقل اقدام به برگزاری همه پرســی کننــد و در صورت 
احساس نیاز به همه پرسی باید پیشنهاد خود را در قالب الیحه به مجلس 

بفرستند و منتظر تایید دو سوم از نمایندگان مردم بمانند. 
 از نظــر اصولگرایــان و منتقدان، به دلیــل نارضایتی مــردم از دولت 
 دوازدهم، روحانــی پیشــنهاد برگــزاری رفرانــدوم را داده تا دولت 
 را از بن بســت نجات دهد. درســت اســت که ســال هاســت کسی

  در نظام جمهوری اســالمی حرفی از همه پرســی نمی زند؛ اما به هر 
 حال منظور روحانی از بیان این ســخنان مبهم و درخواست جدیدش

 هر چه بوده، با واکنش های منتقدانش مواجه شده است.
 در این میــان حســن روحانی روز گذشــته در نشســت مشــترک 
 اســتانداران سراسر کشــوربه منتقدان پیشــنهاد رفراندوم پاسخ داد.

  وی گفــت:» به نظر مــا اگر از ملــت ســوال کنید که آیا اســتقالل 
 می خواهید کــه خودتــان تصمیم گیر باشــید یا بیگانــگان در امور
  کشــور مداخله کنند، باز هم 9۸.۲ درصد خواهند گفت ما اســتقالل

 می خواهیم.«

کاخ سفید، نتانیاهو را ضایع کرد
کاخ سفید در اقدامی نادر، اظهارات نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی درباره گفت وگوی وی با آمریکایی ها بر 
سر الحاق قانونی شهرک های یهودی نشین در کرانه 
باختری به اراضی اشغالی را رد کرد.به گزارش رویترز؛ 
ایاالت متحده، این موضوع که واشــنگتن و تل آویو 
درباره الحاق حقوقی شهرک های یهودی نشین در 
کرانه باختری به اراضی اشــغالی گفت وگو کردند را 

رد کرد.
 براین اساس، سخنگوی حزب »لیکود« به رهبری 
»بنیامین نتانیاهو« به نقل از نتانیاهو اعالم کرد که 
وی درباره انضمام حقوقی شهرک های یهودی نشین 
در کرانه باختری به اراضی اشــغالی، با آمریکایی ها 

گفت وگو کرده است.

داعش، مصر را تهدید کرد
گروه تروریستی داعش با انتشار یک فایل ویدئویی 
مصری ها را به هدف قرار دادن مراکز اخذ رای در این 
کشور و ادامه یافتن عملیات تروریستی در صحرای 
سینا تهدید کرد. تشکیالت تروریستی داعش همزمان 
با عملیات نظامی ارتش مصر در صحرای سینا  با انتشار 
یک فایل ویدئویی مصر را تهدیــد کرد که عملیات 

مسلحانه خود را در این منطقه ادامه خواهد داد.

 » اون « می خواهد
 با کره جنوبی راه بیاید

رهبر کره شمالی پس از دیدار با هیئت دیپلماتیکی که 
به کره جنوبی فرستاده بود، خواستار تداوم مذاکرات با 

سئول جهت بهبود روابط شد. 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی گفت: تقویت »جو 
صمیمانه آشتی و مذاکرات« دورن-کره ای، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. به نوشته خبرگزاری »رویترز« 
کیم جونگ اون پس از دیــدار با هیئت دیپلماتیک 
کره شمالی پس از بازگشت از المپیک زمستانی در 
همسایه جنوبی خود، خواستار تداوم روند مذاکرات 

برای بهبود روابط سئول-پیونگ یانگ شد.

 کشته شدن ۱۶ پلیس افغانستان
طی  درگیری با طالبان

در درگیری نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان در 
والیت هلمند، ۱۶ پلیس جان خود را از دست دادند.

طی درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه 
طالبان در والیت هلمند، واقع در جنوب این کشور 
۱۶ پلیس جان خود را از دست دادند.»عمر زواک« 
سخنگوی والیت هلمند در اظهاراتی حمله طالبان 
به یک پاسگاه پلیس در شهرستان »گرشک« در این 
والیت را تایید و در این باره اعالم کرد: در این درگیری 
تلفات جانی نیز متوجه طالبان شده است، اما اطالعاتی 

درباره تعداد آن در دست نداریم.

 حمایت آلمان
 از حمالت اسرائیل علیه سوریه

آلمــان در جدیدترین موضع گیــری خود حمالت 
اسرائیل علیه مواضعی در سوریه را حق این رژیم برای 

دفاع از خود دانسته و از آن حمایت کرد.
نیروی هوایی اسرائیل اواخر هفته گذشته اهدافی در 
سوریه را مورد حمله قرار داد.حاال دولت آلمان از این 
اقدام اسرائیل حمایت کرده و در واکنش به آن، ایران را 
به دلیل اقدامات نظامی در سوریه و لبنان مورد انتقاد 

قرار داده است.

پیشنهاد روحانی مبنی بر برگزاری همه پرسی با واکنش های متفاوتی مواجه شد؛

بن بست دولت یا مردم؟

 رییس جمهور برای چندمین بار در سخنرانی های اخیر خود پیشنهاد داد که برای حل اختالفات از ظرفیت های قانونی همچون همه پرسی 
استفاده شود؛ منظور روحانی از بیان این سخنان مبهم هر چه بوده با واکنش های زیادی مواجه شده است.

روحانی:
 همان ۹۸.۲ درصد به جمهوری 

اسالمی رای می دهند
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور در 
نشست مشــترک وزیران و استانداران با رؤسای 
ســازمان های اقتصادی با اشــاره به راهپیمایی 
۲۲ بهمن عنــوان کرد: در ایــن مقطع تاریخی 
حضور مردم در همه استان ها،شهرها ، بخش ها و 
روستاها با عظمت بود و نشان داد مردم ما نسبت 
به راه و مســیری که حدود ۴۰ سال پیش شروع 
کردند، مصمم هستند و همان را ادامه می دهند. 
این حرف معنایش این نیســت که مردم نقصی 

نمی بینند مشکالت را باید حل کرد. 
وی افزود: مردم درســت تشخیص مسیر دادند، 
یعنی مسیر استقالل و عدم مداخله در سرنوشت. 
االن هم اگر از مردم بپرسید می خواهید استقالل 
داشته باشید یا بیگانگان دخالت کنند، 9۸/۲ دهم 
درصد باز هم می گویند استقالل می خواهیم این 
آمار تغییر نمی کند اگر بپرسیم آزادی می خواهید 
یا اســتبداد همان آمار، امروز هــم به جمهوری 
اسالمی رای می دهند. رییس جمهور گفت: ممکن 
است در شیوه ها و برنامه ها و نحوه اجرا مردم انتقاد 
داشته باشــند مردم می خواهند به فرهنگ ملی 
و دینی شان توهین نشــود کسی نمی خواهد به 
دین و فرهنگ ملی توهین شود و فساد در جامعه 
باشــد انقالب ما برای همین ها بود برای این بود 
که فرهنگ اسالم و فرهنگ ملی و جمهوریت و 

اسالمیت حاکم شود. 

دستور به ظریف و آخوندی 
برای همکاری با فرانسه

طبق ابالغیه روزهای اخیر یک مســئول ارشد 
اجرایی به ظریف و آخونــدی، وزارت راه موظف 
شــده اســت با همکاری وزارت امور خارجه به 
انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه 
خدمات هوایی بین دولت جمهوری اســالمی و 
دولت فرانسه، ظرف سه ســال از تاریخ ابالغ این 
مصوبه اقدام کنند و در عین حال، مکلف باشند 
در این موافقت نامه تاکید شــود که اعتبار متون 
فارسی، همسان با متن فرانسوی و انگلیسی این 

موافقت نامه باشد.

یاوه گویی های معاون تیلرسون 
درباره ایران

»جــان ســولیوان« در ادامــه گزافه گویی های 
واشنگتن علیه کشورمان گفت: تالش بین المللی 
برای جلوگیری از دســتیابی کره شمالی، ایران 
و دیگر بازیگران به تســلیحات کشتار جمعی و 
ابزار های پرتاب، آنها را تقویت خواهد کرد.جان 
ســولیوان، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشــاره 
به بودجه پیشــنهادی دولت برای سال ۲۰۱9 
گفت: ما با این سطح از بودجه از آمریکایی ها در 
داخل و خارج از کشور محافظت خواهیم کرد و 
با شدید ترین تهدیدات برای امنیت ملی آمریکا 

مقابله  می کنیم.

کافه سیاست

عکس  روز 

کودک زخمی سوری منتظر 
کمک رسانی پزشکان

بن بست دولت یا مردم؟

پیشنهاد سردبیر:

؟؟؟

سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتش:

نیروهای مسلح

نماینده مردم خمینی شهر، دل بستن برخی افراد 
به این موضوع که توانســتیم میان اروپا و آمریکا با 
برجام اختالف ایجاد کنیم را نوعی ســاده انگاری 

برشمرد.
سیدمحمدجواد ابطحی با اشــاره به سخنان اخیر 
رییس جمهور مبنی بر اینکه ایــران برای تقویت 
بنیه دفاعی و موشــکی خود از هیچ کشوری اجازه 
نمی گیــرد، تصریح کرد: ممکن اســت ســخنان 
روحانی ناشی از فشار هایی باشد که در حال حاضر 
دول اروپایــی روی رییس جمهــور وارد می کنند 
حــال اینکه آقــای روحانی تــا کــی می تواند در 
 برابــر این فشــار ها مقاومت کند جــای بحث نیز 

دارد!
ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم اگر آقای 
روحانی به ظرفیت هــای نظام و حمایت های مردم 
تکیه کند و مقاومت جــدی در جهت دفاع از نظام 
جمهوری اســالمی و امنیت جامعه داشته باشد به 

نتیجه خواهیم رسید.

رییس جمهور به 
ظرفیت های ملی تکیه کند

نماینده مردم خمینی شهر:

پارلمان

سرلشکر سیدعبدالرحیم موســوی در مورد 
مباحث مطرح شده از ســوی آمریکا و برخی 
کشــورهای اروپایی برای مذاکــره در حوزه 
موشکی گفت: ملت ایران، بصیر و آگاه هستند 
و بــه خوبی می داننــد که وقتی یــک دزد به 
صاحبخانه پیشــنهاد می کند دیوارهایش را 
کوتاه تر کند، دلش برای آنها نســوخته است.
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه ملت ما به 
خوبی ضرورت توان دفاعی بازدارنده را می دانند 
و با تمام وجود ایســتاده اند، تصریح کرد: ملت 
ما می داننــد که برای جلوگیــری از ورود دزد 
باید دیوارهای بلند بســازند، امــروز هم هیچ 
کسی در دنیا شــک ندارد که دزدترین کشور 
دنیا آمریکاســت. پس ملت ما می گویند باید 
دیوار های دفاعی کشور را بلندتر بسازیم و در 

این مسیر از هیچ دزدی اجازه نمی گیریم.

 آمریکا دزدترین 
کشور دنیاست

پیشخوان

بین الملل

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره 
شهدای استان سیستان  و بلوچســتان که در تاریخ ۱۶ بهمن 9۶ 

برگزار شده بود، در محل این همایش در زاهدان منتشر شد.
حضرت آیت ا...خامنه ای در این دیدار با اشاره به عالقه عمیق خود 
به مردم سیستان و بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا 
و با استعداد و مردم سیســتان را از لحاظ گذشته تاریخی در بین 
همه اقوام ایرانی، کم نظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان کردند: 
با وجود این استعدادهای سرشار، در دوران قاجار و پهلوی به مردم 
سیستان و بلوچستان بی اعتنایی می شــد و همین موجب شد که 
استعدادهای مردم بروز نکند. ایشــان، خدمات انجام شده در این 

منطقه در سال های پس از انقالب را نشانه محبت دوطرفه مردم و 
نظام دانستند و با اشاره به نیازهای مطرح شده از جانب استاندار در 
این دیدار افزودند: نیازهای مردم استان همچون آب شیرین کن و 
خط آهن را باید از طریق مسئوالن ارشد دولتی به طور جدی دنبال 
کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، سیستان وبلوچستان را همچون استان های 
کردستان و گلســتان مظهر وحدت اســالمی و الگوی همکاری 
و زندگی برادرانه شــیعه و سنی برای دنیا دانســتند و با تاکید بر 
هوشیاری در مقابل تفرقه افکنی دشمن گفتند: شهادت یک نوجوان 

سنی در دفاع مقدس و یا شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع 
از انقالب اسالمی به دست ضدانقالب، نشان می دهد برادران شیعه و 
سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدان ها در کنار یکدیگر 
حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنــری این حقایق و وحدت 
واقعی را مجسم و نمایان کرد. حضرت آیت ا...خامنه ای، ایستادگی 
جمهوری اسالمی در مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه 
توطئه های نظامی و فرهنگی دشــمنان را مرهون قدرت ایمان و 
فداکاری مردم خواندند و گفتند: مظهر کامل ایمان راسخ در زنجیره  
بسیار مهم ایمان و مقاومت، شهیدان و ایثارگران هستند؛ بنابراین 

نظام اسالمی به تعظیم و تکریم شهدا نیازمند است.

رهبر معظم  انقالب: 
شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند

 نوبت مسئوالن است

سردار فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا به 
نمونه ای از موارد جاسوسی اشاره کرد و گفت: دشمنان 
به جای جنگ نظامی با ایــران به جنگ هیبریدی روی 
آورده اند. در جنگ هیبریدی ممکن است، تحت عنوان 

ایرانگرد و فعال محیط زیست، جاسوس بفرستند.
وی ادامه داد:  این افراد، انواع جانوران صحرایی را خریده بودند مثل سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست. 
سپس بررسی کردیم که این موارد به چه دردشان می خورد، بعد متوجه شدیم که پوست آنها امواج اتمی 
را جذب می کند و اینها جاســوس اتمی بودند که می خواستند با این بهانه در داخل جمهوری اسالمی از 
طریق پوست این جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که ما در چه مکان هایی معدن اورانیوم داریم و 

کجا در حال کار اتمی هستیم.

کامران سید امامی، برادر کاووس ســید امامی با بیان اینکه 
برادرم خودش را حلق آویز کرده است، گفت: تعدادی از رسانه ها 
مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشته اند که مجبور به 
بیان خالف واقع شویم.کامران سید امامی برادر کاووس سید 
امامی که در روزهای گذشــته به اتهام همکاری با یک شبکه 

جاسوسی و جمع آوری اطالعات به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: 
ما در حال حاضر داغداریم و از رسانه ها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند.وی افزود: واقعا تعدادی از رسانه ها 

مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشته اند که مجبور به بیان خالف واقع شویم. 
کامران سید امامی تصریح کرد: از رسانه ها خواهش دارم که با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند من 

شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم.

 جاسوسی اتمی
  از ایران با استفاده
 از مارمولک و سوسمار

برادر سید امامی:

برادرم خودش را 
حلق آویز کرده است

هیات اسکیت استان اصفهان 

آگهی
به اطالع می رساند هیات ورزشی اسکیت استان اصفهان در نظر دارد به اســتناد آیین نامه انتخابات روسای هیاتهای ورزشی استانها، نسبت به 
تشکیل مجمع انتخاباتی خود به منظور انتخاب رئیس هیات در استان اصفهان اقدام نمایند. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز 
پست ریاست هیئت دعوت می نمایند جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک موردنیاز از تاریخ 96/11/25 لغایت 96/12/3 به مدت 7 روز کاری 

از ساعت 8 الی 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارک، رسید دریافت نمایند. 
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 
روز پس از برگزاری انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهی 

است به شکایات دریافتی پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس دبیرخانه: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل  غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- معاونت توسعه ورزش 

شرایط متقاضیان: 1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور 4- نداشتن 
سوء سابقه کیفری 5- دارا بودن حداقل 30 سال تمام 6- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم. 

مدارک موردنیاز: 1- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه 2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح 
)فقط آقایان( 3- دو قطعه عکس جدید 4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر یا معادل آن )حداقل فوق دیپلم( 5- تصویر آخرین حکم 
کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان های دولتی و یا غیردولتی 6- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد با 
دریافت تائید از حراست اداره کل )پس از ثبت نام( 7- ارائه مدارک و مستندات مدیریتی موردنیاز 8- ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی 

می باشد. ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامی است. 

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:
برخی می خواهند اقلیت ضدانقالب را به اسم مردم قالب کنند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: برخی در داخل، آمریکا را بزک می کنند و می خواهند رفقای خودشان 
را که برای نوکری اجانب به خارج فرستاده اند به جای »مردم« قلمداد کنند.

محمدنبی حبیبی افزود: مردم در ۲۲ بهمن آمده بودند بگویند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ملت 
تا رسیدن به اهداف عالیه انقالب اسالمی از پای نخواهند نشست. 

وی با تاکید بر اینکه هر انقالبی ضد انقالب دارد،گفت: همان اوایل انقالب منافقین، سلطنت طلب ها، 
کمونیست ها، بهائیان و غرب زده ها و شــرق زده ها مخالفت خود را با انقالب اعالم  و با آمریکا در جنگ 
سخت و نرم علیه ملت ایران همگرایی و همراهی کردند. برخی می خواهند این اقلیت ناچیز را به اسم 

»مردم« به مردم قالب کنند.

اب
حز

 ا

مســئله مردم اقتصاد 
است نه همه پرسی سیاسی

آقــای روحانــی از 
رفراندوم یارانه ها چه خبر؟

نمایــش دقایق آخر 
زندگی سیدامامی

 عسکری: حق با حاتمی 
کیاست

 پیگیری یک مرگ

 اسامی خریداران عمده 
ارز روی میز مالیات

حمید   وکیلی
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اصفهان؛ سومین تولیدکننده عسل کشور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

واریز عوارض ارزش افزوده به 
حساب شهرداری های مبارکه

با حضور مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان و 
زهرا ســعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه 
درمجلس شورای اسالمی وشهرداران شهرستان 
مبارکه وشهرســتان های اطراف، جلسه بررسی 
وضعیت واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب 

شهرداری های این شهرستان برگزار شد. 
در این جلسه امیری، مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه 
نحوه توزیع عــوارض وآالیندگی مالیات برارزش 
افزوده در معاونت عمرانی اســتانداری اصفهان 
بیان داشت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش 
افزوده حدود 80درصد به صورت ابرازی توســط 
مؤدیان از سه منبع گمرکات، آالیندگی و عوارض 
عمومی تامین می شود. در بحث عوارض عمومی 
که 20درصد از کل منابع وصولی مالیات بر ارزش 
افزوده اســت وتوســط اداره کل به حساب 170 
شــهرداری و890 دهیاری سطح اســتان واریز 
می شــود، ارقام واصله به طورکامل به حســاب 
شهرداری ها ودهیاری های سطح استان واریز شده 
است.وی افزود: بر اساس قانون، توزیع درآمدهای 
مالیات بر ارزش افزوده به صورت سرانه است بدین 
ترتیب که 30 درصد به حساب دهیاری ها و 70 
درصد بین شــهرها توزیع می شــود. وی در این 
جلسه همچنین بااشاره به پیگیری های به عمل 
آمده توسط نماینده محترم ، ارائه گزارش وصولی 
ارزش افزوده بــه نمایندگان مجلــس درمواعد 
زمانی را حائز اهمیت دانست وبا بررسی عوارض 
آالیندگی دو شرکت بزرگ فوالد مبارکه و ذوب 
آهن اصفهان بیان داشت که گزارش کامل میزان 
ارزش افزوده واریزی به حســاب شــهرداری ها 
ودهیاری ها شهرستان مبارکه به نماینده محترم 
اعالم می شــود. در ادامه این جلســه سعیدی، 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
خواستار کمک مضاعف به شهرستان مبارکه در 

راستای تامین درآمدهای شهری پایدار شد. 

بازار

تصفیه کننده هوا

»موز« با نوسان دالر همراه شد
بازار میوه و تره بار شهر اصفهان در اواسط زمستان 
با تثبیــت قیمتی همراه شــد و تغییــر قیمت 
محسوسی مشاهده نشد، در این میان تنها تعداد 
محدودی از اقالم میوه با نوسانات قیمتی همراه و 
اندکی گران تر از ابتدای این فصل در سطح شهر 

عرضه شدند.
موز خارجی یکی از اقالمی بود که از اوایل فصل 
زمســتان رفته رفته با افزایش قیمت همراه شد 
و در آخرین نوســانات قیمتی در میادین میوه و 
تره بار اصفهان، به ارزش 5 هــزار و 800 تومان 
برای هر کیلو رســید. در بررســی های به عمل 
آمــده، عرضه کنندگان میوه و تره بار در ســطح 
خرده فروشــی، مهم ترین دلیــل افزایش قیمت 
موز خارجی در یک ماه گذشته را افزایش قیمت 

دالر خواندند.

معاون اتحادیه صنف تولیدات محصوالت 
نساجی اصفهان:

دولت به صنایع توجهی ندارد
معاون اتحادیه صنف تولیدات محصوالت نساجی 
اصفهان گفت: صنعت پتروشیمی با افزایش مواد 
اولیه خود نســبت به صنعت نســاجی، رحم و 
مروت ندارد. افزایش نــرخ دالر موجب باال رفتن 
قیمت مواد اولیه صنعت نساجی شده و با توجه به 
خصوصی شدن پتروشیمی ها، این بخش به جای 
تامین نیاز داخل به دلیل افزایش نرخ دالر، تمایل 

به صادرات دارد.
مرتضی منصوری در خصوص مشکالت صنعت 
نســاجی، اظهار کرد: متاســفانه دولت به دلیل 
مشکالت بسیار نه تنها به نساجی بلکه به صنایع 
دیگر توجهــی ندارد و برای رفع مشــکالت این 

بخش هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
وی تاکید کرد: طی چهار ماه نخست امسال مواد 
اولیه صنعت نســاجی حدود 30 درصد افزایش 
یافته و در این فضا فعاالن این صنعت، دیگر راهی 
برای رقابت با کشــورهایی همچون چین، هند و 
پاکستان ندارند. در حال حاضر بخشی از نیاز نخ 
صنعت نساجی از هند و بیشــتر نیاز پارچه این 

صنعت از چین وارد می شود.

با ایجاد شرکتی جدید؛
ظرفیت اتوبوس های کاشان-

اصفهان افزایش  می یابد
رییــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
 گفت: شرکت اتوبوســرانی جدیدی برای مسیر 

کاشان-اصفهان تاسیس می شود.
محمدعلی صلواتــی در خصوص کمبود ظرفیت 
خطوط حمل و نقــل اتوبوس مابین کاشــان و 
اصفهان، اظهار داشت: در ایام پیک آخر هفته، با 
افزایش تقاضای مسافران کاشان- اصفهان مواجه 

هستیم که مشکالتی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه حل این مشکل، مستلزم حضور 
سرمایه گذار جدید است، افزود: در همین راستا 
شرکت ســرمایه گذار جدید در حال طی مراحل 
اخذ مجوز بوده و با آغاز فعالیت شرکت، مشکل 

کمبود ناوگان در ایام اوج سفر، حل خواهد شد.
رییس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به 
چالش های موجود و مشــکل مکان برای ایجاد 
شــرکت جدید، ادامــه داد: در حــال رایزنی با 
شهرداری کاشان هستیم تا این شرکت در پایانه 

مسافربری کاشان مستقر شود.

آب نه تنها در اصفهان بلکه در بســیاری از مناطق ایران وضعیت 
مطلوبی نــدارد. این در حالی اســت که مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان در جلســه مدیریت بحران که با حضور 
مدیران، بهره برداران و مسئوالن خدمات مشترکان طر ح آبرسانی 
اصفهان بزرگ تشکیل شد، گفت: باید شفاف به مردم بگوییم که 
آب کم است تا اگر با کمبود و افت فشار آب مواجه شدند بتوانیم با 
صرفه جویی آنها در مصرف، آب شرب را تامین کنیم.هاشم امینی از 
تشدید بحران کم آبی استان خبر داد و اظهار کرد: درحال حاضر 85 
درصد تامین آب شرب استان وابسته به سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ است که این امر ارتباط مستقیمی با حجم ذخیره سد زاینده 
رود و تخصیص آن به آب شــرب دارد، این در حالی است که هم 
اکنون حجم ســد زاینده رود به طور بی ســابقه ای کاهش یافته؛ 
بنابراین تمام تالش ها باید برای تامین مســتمر آب شرب مردم 
لحاظ شــود تا کاهش 10 درصدی تخصیص آب شرب مدیریت 
شود. وی عالوه بر شناســایی دقیق منابع آبی محلی، کاهش هدر 
رفت آب در هر منطقه را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: 
هم اکنون شرکت آبفای استان اصفهان آب شرب 93 شهر و 300 
روستا را تامین می کند، این در حالی است که براساس تحقیقات 

انجام شــده دفتر مدیریت مصرف آب شرکت، مقرر شد در برخی 
از شهرســتان ها میزان هدر رفت واقعی آب، هدر رفت ظاهری و 
باالنس آب باید مورد توجه جدی قرار گیرد که با هوشمندسازی 
 و اصالح شــبکه فرســوده میزان هدر رفت آب به حداقل ممکن 

کاهش یابد.
وزیر کشور، ستاد بحران آب را در استان تشکیل دهد

اما از ســوی دیگر نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی 
اخطار قانون اساسی مستند به اصول 3، 45 و 48، با تقاضا از وزیر 
کشور جهت تشکیل ستاد بحران آب در استان اصفهان، می گوید: 
در غیر این صورت باید پنج میلیون نفر را به خاطر کمبود آب شرب 
در اصفهان جابه جا کرد. شبکه اصفهان بزرگ مدتی است کمبود 

آب دارد و مردم نمی دانند آب را باید از کجا تامین کنند.
حســینعلی حاجی دلیگانی کمبود آب شرب را تهدید جدی برای 
مردم اصفهان خواند و بیان کرد: میزان آب پشت سد زاینده رود به 

کمترین میزان در طول 50 سال گذشته رسیده است.
آب ۴ شهرستان آلوده به نیترات یا شور شده است

با وجود تمام مسائل و مشکالت بحران آب، اتفاق دیگری وضعیت 

آب استان را تهدید می کند . به گفته معاون بهره برداری شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان به دلیل بحران آب و خشکسالی شدید 
حاکم بر اســتان در حال حاضر آب 4 شهرستان اصفهان آلوده به 
نیترات و یا شور شده است. این 4 شهرستان به دلیل استفاده بیش 
از حد از آب های زیرزمینی، به آب شــور رسیده اند و شاهد ورود 
نیترات به آب هستیم که در این شهرستان ها از دستگاه های آب 

شیرین کن  استفاده می شود.
حسن غالمی  بیان داشــت: هم اکنون آب شــهرهای اردستان، 
جندق در خوروبیابانک، برف انبار داران و شهرضا آلوده به نیترات 
و یا شور شناخته شده است. در این شهرستان ها تالش کردیم از 
دستگاه های آب شیرین کن استفاده کنیم. این در حالی است که 
به دلیل اینکه آب شهرستان اصفهان از تصفیه خانه بابا شیخ علی 

تامین می شود، جای نگرانی وجود ندارد.
 معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه 
کرد: اســتفاده از منابع محلــی یکی از راهکارهایی اســت که در 
مواقع بحرانی از آن اســتفاده می کنیم و در اصفهان منابع محلی 
 خوبی داریم و ســعی کردیم برای تامین آب از این منابع استفاده 

کنیم.

تامین آب پنج میلیون نفر جمعیت اصفهان در معرض خطر است؛

راستش را بگویید

هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کف پوش 2۶ بهمن ماه در اصفهان آغاز و تا 29 بهمن ادامه خواهد 
داشت.این نمایشگاه که با حضور 20 مشارکت کننده برگزار می شود، 1800 متر فضای مفید نمایشگاهی را 
به خود اختصاص خواهد داد و شرکت های مختلف به ارائه توانمندی های خود در زمینه های فرش ماشینی، 
موکت، کف پوش، کاغذ دیواری، تابلو فرش و شوینده های فرش می پردازند.حضور استان های تهران، اصفهان، 
آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در این نمایشگاه قطعی شده و نمایندگانی از کشورهای چین و ترکیه نیز 

در آن حضور دارند.عالقه مندان می توانند طی ساعات 15 تا 22 از نمایشگاه بازدید کنند.

نمایشگاه فرش ماشینی 
اصفهان در ایستگاه هشتم گاه

ش
مای
ن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،523،000
تومان

773،000نیم سکه
تومان

464،700ربع سکه
تومان

311،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

152،925
تومان

      قیمت سکه و طال

تصفیه کننده هوا هانی 
Air Touch A5 ول مدل

 890,000
تومان

تصفیه کننده هوا دنو 
PM2 مد مدل

 1,270,000
تومان

تصفیه کننده هوا هیونداي 
HYAP-201 مدل

 

 1,493,000
تومان

این هم وضعیت یک چهارم 
ایرانی ها!

وزیر راه و شهرســازی: ۱۹میلیون نفر از 
جمعیت ایران بد مسکن هستند!

کاریکاتور

هشدار

بهره برداری از سد رسوب گیر در مسیر خط انتقال نفت
سد رســوب گیر در مســیر خط لوله انتقال نفت مارون-  

اصفهان به بهره برداری رسید.
رییس واحد تعمیرات عمومی و ساختمان شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: با تالش 

کارکنان واحد تعمیرات عمومی و ساختمان، سد رسوب گیر در کیلومتر 250 مسیر خط لوله انتقال نفت خام 
مارونـ  اصفهان در نزدیکی روستای دوپالن ساخته شد.حســن مؤذنی افزود: برای شناسایی و مقاوم سازی 
نقاط آسیب پذیر مسیر خطوط لوله انتقال نفت خام مارونـ  اصفهان و با توجه به سیالب های فصلی در مسیر 

خط لوله این سد رسوب گیر راه اندازی شد.
وی گفت: این سد با حدود هزار و 800 مترمکعب با استفاده از مالت و سنگ با طرح پلکانی و همچنین آبنما و 

دستک های هدایت جریان آب بنا شده است.

بهره برداری از سد 
رسوب گیر در مسیر 
خط انتقال نفت

یک عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران اســتان 
اصفهان با انتقاد از اینکه بیشتر کارگران کشور سهمی از درآمدهای 
ملی نفت ندارند، گفت: جامعه کارگری از نرخ پایین دستمزد راضی 

نیست. 
سید حسین طباطبایی اظهارکرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در 
آخر هر سال با تشکیل جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان دولت، 
تشکل کارفرمایان و نهادهای کارگری و بر اساس اصل سه جانبه گرایی 

انجام می شــود. وی افزود: البته جامعه کارگری در سال های اخیر از 
تعیین نرخ دستمزد راضی نیست، زیرا بر اساس تورم و واقعیت های 
مخارج زندگی این رقم اعالم و تصویب نمی شــود، به بیان بهتر باید 
حداقل حقوق یک کارگر در ماه حدود دو میلیون و 300 هزار تومان 

باشد، ولی این رقم مزد 930 هزار تومان تعیین شده است.
طباطبایی ادامه داد: دولت میانگین نرخ 270 تا 300 جنس مصرفی را 
به عنوان نرخ تورم حساب می کند که در سال جاری این عدد به هشت 

درصد می رسد؛ اما جالب این است که کارگران فقط 30 نوع این کاالها 
مانند، گوشت، برنج، روغن، لبنیات و ... را مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه ایــن حمایت مالی دولت می توانــد بر رونق تولید 
تاثیر بگذارد، گفت: تالش مســئوالن در کشور باید به سمت کاهش 
رکود و افزایش صادرات باشد، زیرا با شرایط فعلی که صنایع با 30 تا 
50 درصد توان خود مشغول هستند، موفقیتی در بهبود اشتغال به 

دست نمی آید.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان:
کارگران کشور سهمی از درآمد نفت ندارند! 

تولید عسل در استان اصفهان، تولیدکننده برتر کشور 
حدود 30درصد افزایش یافت.

استان اصفهان پس از اســتان های آذربایجان غربی و 
شرقی سومین تولیدکننده عسل کشور است.کارشناس 
مســئول زنبور عسل سازمان جهادکشــاورزی استان 

اصفهان گفت: امســال چهار هزار و 874تن از حدود 717هزار کلنی زنبور عسل این استان تولید شده 
است.سیدمحمدمهدی طبائیان، میانگین تولید عســل از هر کلنی را بیش از شش ونیم کیلوگرم بیان 
کرد و افزود: بیش از چهار هزار زنبوردار در این استان در زمینه تولید عسل فعالیت می کنند.وی افزود: 
پرورش دهندگان زنبور عسل استان اصفهان، اوایل آذر برای زمستان گذرانی به استان های گرمسیری 
فارس، بوشهر، هرمزگان و خوزستان کوچ و اوایل فروردین هم برای تولید عسل در رویشگاه های طبیعی 

فریدونشهر، فریدن، چادگان، خوانسار و گلپایگان فعالیت می کنند.

اصفهان؛ سومین 
تولیدکننده عسل 
کشور

بعد از انقالب اســالمی در ایران، فراز و فرودهای بســیاری برای صنعت 
کشور رخ داد. در ابتدای انقالب که دشمنان این مرز و بوم گمان می کردند 
می توانند انقالب ما را به ورطه نابودی بکشند با تحمیل کردن جنگ عراق 
علیه ایران که در واقع جنگ تمام جهان علیه ایران بود،سعی کردند بر کشور 
فشار وارد کنند و به طبع این فشارها صنعت کشور نیز بسیار متضرر شد؛ 
اما بعد از جنگ تا کنون ، دوره سازندگی کشور است و اکنون که در کوچه 
های چهل سالگی انقالب  قدم بر می داریم و می توانیم آثار این سازندگی 

را به خوبی ببینیم.
صنعت کشور رو به پیشرفت است

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صنعت کشور رو به پیشرفت است. 

محمودی اصل ، یک کارشناس اقتصادی در این باره گفته: ما پس از پیروزی 
انقالب از یک مونتاژ کار صفر، به تولید کننده واقعی تبدیل شدیم و اکنون 
در صنایع کشــور،دانش الزم بومی وجود دارد. پیروزی انقالب اســالمی 
توانست دستاوردهای مهمی در حوزه های مختلف برای کشورمان به ارمغان 
آورد.محمودی اصل با بیان اینکه در دوران انقالب اسالمی به دلیل مسائل 
مختلف داخلی، منطقه ای و تعطیلی دانشگاه ها، مشکالت زیادی داشتیم، 
اظهار کرد: در سال های قبل از انقالب، در حوزه اقتصاد رشد منفی یک تا 
منفی 7/7 درصد را شاهد بودیم؛ اما پس از پیروزی انقالب رشد اقتصادی 
وضعیت بهتری  پیدا کرد.وی اضافه کرد: توطئه دشــمنان این بود که با  
جنگ تحمیلی جلوی انسجام ملی و سرمایه اجتماعی را بگیرند؛ اما پس 

از جنگ تحمیلی با وجود  از دست رفتن هزینه های بسیار و از دست دادن 
نیروهای توانمند، ایران اسالمی توانست رشد و حرکت پویا را تجربه کند.

این کارشناس اقتصادی اذعان کرد:  انقالب اسالمی فرصت بروز ایده ها و 
خالقیت های مختلف و کار آفرینی را برای جوانان این مرز و بوم فراهم آورد. 
وی تاکید کرد: پس از پیروزی انقالب از یک مونتاژ کار صفر برای برند های 
جهانی تبدیل به تولید کننده واقعی شدیم و اکنون در صنایع کشور، بیشتر 

قطعات، مجموعه های تکمیلی و دانش الزم بومی وجود دارد.
نیاز به مرمت صنعت در کشور احساس می شود

اما با وجود تمام این شــکوفایی ها در صنعت کشور در مواردی هم نیاز به 
بازسازی و مرمت اقتصاد کشور وجود دارد.امروزه یکی از دغدغه های کشور 
رفع فقر و بیکاری است که اقدامات در این زمینه توسعه اقتصادی را نیز به 
دنبال خود خواهد داشت. در این زمینه ابراهیم رزاقی،  استاد دانشگاه تهران  
می گوید: دیدگاه برخی از مسئوالن این است که باید برای پیشرفت به غرب 
رجوع کرد و علت این را کمبود سرمایه و علم در ایران  می دانند در صورتی 
که اگر این دیدگاه حاکم باشد هیچ گاه پیشرفتی حاصل نخواهد شد؛ چراکه 
مبانی غرب اجازه نمی دهد ایران توسعه پیدا کند. رزاقی با رد این ادعا که 
کشور در سرمایه گذاری محتاج بیگانگان است، گفت:  اگر مسئوالن اجرایی 
از بودجه های اجرایی مازاد و حقوق های نامتعارف خود دست بردارند کشور 

برای سرمایه گذاری مشکل بودجه ندارد.
ما حتی توان تولید علوفه راهم نداریم؟

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود:  مردم غیور عشایر و روستاییان به 
عنوان بازوان اقتصاد کشور در زمینه خود کفایی در کشاورزی دامپروری و 
کمک در تهیه مواد اولیه غذایی بودند؛ اما به آنها توجه نکردیم و کار به جایی 
رسیده که  اکنون سی هزار روستا خالی از سکنه شده و نه تنها تولید را با 
مشکل روبه رو کرده است بلکه به جمعیت قشر مصرف کننده شهری نیز 
اضافه شد. دولت به اسم پیشرفت به دنبال توسعه غربی به شیوه دیکته شده 
توسط سازمان های استعماری غربی بوده و به جای دادن راهکار و کمک به 
روستاییان و عشایر توسعه را دنباله روی از سازمان ها و مبانی غربی می داند. 
وی افزود:  تولید کنندگان داخلی هم عمدتا تولید کنندگان مونتاژ هستند. 
حتی برای کشاورزی مرغداری و دامداری نیز علوفه از خارج وارد می شود. 
سوال این است که در داخل توان تولید و تهیه علوفه را نداریم که از خارج 
وارد می کنیم؟ قطعا تمامی اینها برنامه ریزی شده است تا تمامی امکانات  

ایران نابود شود.

مروری بر صنعت کشور در چهل سالگی انقالب؛

صنعت ایران در فراز یا فرود؟

فرزانه مستاجران
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چند سالی است که خبرهای ضد و نقیض از تبدیل کارخانه 
ریســباف که قدیمی ترین کارخانه اصفهان شناخته می 
شود به گوش می رسد. این کارخانه که در خیابان چهارباغ باال واقع است، 
در سال 1311 با مشارکت تعدادی از سرمایه داران در اصفهان راه اندازی 
شد و در سال 1381 به ثبت ملی ایران رسید. موضوع از اینجا شروع شد که 
قرارداد تملک کارخانه ریســباف اصفهان بیش از دو ســال پیگیری، بین 
مدیران عامل بانک ملی ایران و شــرکت عمران و بهسازی شهری ایران به 

امضا رسید و مالکیت آن رسما به وزارت راه منتقل شد.
شیوه بازسازی کارخانه ریسباف برنامه ریزی می شود

قرارداد خرید کارخانه تاریخی اصفهان، دی ماه سال گذشته با حضور عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرســازی و رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان، بین 
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و محمدسعید ایزدی معاون 

وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شــهری ایران به امضا رسید. 
حجت ا... غالمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، در این خصوص 
گفت: درحالی که مبایعه نامه حدود ۷۰ هزار متر مربع از کارخانه ریسباف، 
سال ۹۵ در حضور وزیر راه وشهرسازی منعقد شده، تعهدات مالی پذیرفته 
شده و در حال اتمام است. وی با اشاره به تعهدات مالی شرکت مادرتخصصی 
عمران و بهسازی شــهری ایران برای خرید این کارخانه در بخش نقدی، 
ملکی و  همچنین تعهداتی در اســتان اصفهان که باید تصفیه می شــد، 
تصریح کرد: در بخش تعهدات ملکی طی صورت جلسات کارشناسی، حدود 
1۵۵ میلیارد تومان با بانک ملی توافق صورت گرفت و اولین پرداختی در 
مراسم انعقاد قرارداد انجام شد. مرحله دوم پرداخت شامل ۵ میلیارد تومان 
بود و در مرحله سوم نیز ملزم به پرداخت 1۰ میلیارد تومان بودیم که این 
تعهد عملی شده است. وی درباره نحوه طراحی و معماری و شروع عملیات 

اجرایی در کارخانه ریسباف اصفهان خاطرنشان کرد: در این باره شورای 
راهبری ریسباف تصمیم گیری خواهد کرد که دو نفر از معاونان وزیر ازجمله 
معاون معماری و شهرسازی و  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی شهری، همچنین مدیرکل راه وشهرسازی اصفهان و معاون میراث 
فرهنگی کل کشور، عضو این شورا هستند و تاکنون دو جلسه در این باره 
تشکیل و مقرر شده است که نوع کاربری و شیوه بازسازی کارخانه ریسباف 

را برنامه ریزی کنند. 
قبل از هرگونه مداخله در ریســباف، باید از میراث فرهنگی 

استعالم  گرفته شود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان در 
اظهارنظری به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان واکنش نشان 
داد و با اشاره به اینکه کارخانه ریسباف در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده، بیان داشت: هرگونه مداخله ای در کارخانه ریسباف، از لحاظ قانونی 
ایراد دارد و قبل از انجام هر کاری باید استعالم های الزم از میراث فرهنگی 
صورت گیرد. فریدون الهیاری در پاســخ به اینکه چرا این پروژه به کندی 
صورت می گیرد، گفت: به لحاظ حساسیت و بزرگی پروژه، وسواس زیادی 
در طراحی و برنامه ریزی و تصمیم گیری ها درخصوص ریسباف وجود دارد.

برگزاری جلسه با استاندار درخصوص موزه ریسباف
روزگذشته دبیر انجمن موزه داران اصفهان نیز در آخرین اظهارنظر خود 
گفت: تبدیل کارخانه قدیمی ریسباف به موزه، هنوز در بالتکلیفی به سر 
می برد.عباس نکوئی با اشاره به وضعیت موزه ریسباف اظهار داشت: سال 
گذشته آخرین جلسه با استاندار را درخصوص موزه ریسباف برگزار کردیم. 
تبدیل کارخانه قدیمی ریسباف به موزه رســانه ای شد و قرار شد بهترین 
طراحی برای این موزه نیز به مناقصه گذاشته شود. وی افزود: در این باره 
یک کارگروه کشوری و استانی نیز ایجاد شد و پیگیری هایی صورت گرفت 

اما متاسفانه این مسئله هنوز اجرایی نشده است.
دبیر انجمن موزه داران اصفهان گفت: این مســئله را در حضور شــهردار 
اصفهان نیز مطرح کردیــم که وی گفت این فضا برای موزه زیاد اســت و 
ما موزه لوور را بــرای او مثال زدیم و همچنین تعداد آثاری که در دســت 
مجموعه داران یا در موزه های خصوصی است. نکوئی تصریح کرد: قرار است 
با استاندار در مورد موزه ریسباف، موزه خط و روزنامه و موزه تاریخ طبیعی 
جلسه ای برگزار کنیم که بسیاری از موارد مشخص می شود. گفتنی است از 
زمان امضای قراردادی برای تبدیل این کارخانه به موزه، نزدیک به یک سال 

گذشته؛ اما هنوز تغییری مبنی بر ایجاد موزه حاصل نشده است.

در سینما فلسطین اکران می شود؛
»بدون تاریخ، بدون امضا« 

مقابل نگاه مخاطبان
دومین ساخته بلند وحید جلیلوند با پایان یافتن 

تب جشــنواره 
فیلم فجــر، از 
گذشــته  روز 
پــرده  روی 
به  ســینماها 
اکــران درآمد. 
»بدون تاریخ، 
بــدون امضا« 
که تاکنون در 
ه های  ر ا جشنو
متعددی جایزه 

دریافت کرده اســت، با نویسندگی علی زرنگار و 
وحید جلیلوند ساخته شده و احسان علیخانی را 
به عنوان اولین تجربه تهیه کنندگی اش در کنار 

علی جلیلوند قرار داده است.
»بدون تاریخ بدون امضا« که کاندیدای 11 رشته 
در سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر بود و 3 
سیمرغ هم دریافت کرد، توانسته جایزه بهترین 
کارگردانــی و جایزه بهترین بازیگــری مرد را از 
بخش »افق های نو« هفتاد و چهارمین جشنواره 
فیلم ونیز دریافت کند؛ همچنین برنده هوگوی 
طالیی بهتریــن فیلم از پنجاه و ســومین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم شــیکاگو در بخش 

کارگردانان جدید شده است.

به میزبانی نگارخانه صفوی برپا می شود؛
هنرواره های دو هنرمند افغان 

در اصفهان
نمایشــگاهی از کوالژها)تکــه چســبانی( و 
مجسمه های »علیخان عبدالهی« و »باقر رضایی« 
از هنرمندان معاصر افغان با عنوان »سیاه، سرخ، 
سبز« در نگارخانه صفوی در حال برگزاری است.

نمایشــگاه گردان این مجموعه در این خصوص 
اظهار کرد: علیخان عبدالهــی و باقر رضایی، دو 
هنرمند خودآموز افغان هســتند که سال هاست 
به ایران پناهنده شده و برای خلق آثارشان هیچ 

آموزشی ندیده اند.
محمودرضا زندپور با بیان اینکه نمایشگاه »سیاه، 
سرخ، سبز« با همکاری کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان برگزار شده است، گفت: 
عنوان »سیاه سرخ ســبز« نیز از رنگ های پرچم 

افغانستان گرفته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: عالقه مندان برای بازدید 
از ایــن نمایشــگاه مــی توانند تا چهارشــنبه 
دوم اســفندماه، صبح ها از ســاعت 1۰ تا 13 و 
بعدازظهرها از ســاعت 1۷ تا ۲3 بــه نگارخانه 
صفوی، واقــع در خیابان خاقانــی، جنب کوچه 

شماره 31 مراجعه کنند.

 نشست تخصصی نگارگری 
و تذهیب در ایستگاه آخر

آخریــن نشســت از سلســله نشســت های 
تخصصی نگارگــری و تذهیب در ســال جاری 
با محوریت بررســی »فضاســازی نامتقارن در 
 تذهیب«، با حضور »مجیــد صادق زاده« برگزار 

می شود.
علی غالمی،دبیر برگزاری سلســله نشست های 
تخصصی نگارگری و تذهیب اظهار کرد: مباحث 
ارائه شده در نشســت های تخصصی نگارگری و 
تذهیب با اهداف خاصی انتخاب می شود. گفتنی 
است سی و هشتمین نشست، امروز از ساعت 1۷ 

در خانه هنرمندان برگزار می شود.

 آثار عکاسی »وقفه های سبز«
 در سایان

نمایشــگاهی با عنوان »وقفه های ســبز« از آثار 
عکاسی مریم حسین زاده و نازنین همایون پور، از 
۲۷ بهمن ماه در گالری سایان برپا می شود. این 
نمایشگاه تا سوم اسفندماه همه روزه از ساعت 1۶ 

تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است.

فرمانده سپاه، از حاتمی کیا 
تجلیل کرد

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، با صدور پیامی از 
ابراهیم حاتمی کیا کارگردان ســینما تشــکر 

کرد. در قســمتی از متن این پیام چنین آمده 
اســت: »ســخنان زیبا، دردمندانه و عاشقانه 
جناب عالی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر، عالمتی گویا از شجاعت، وطن دوستی و 
اخالص شماست و در زمانه ای مطرح شده که 
دشمن با تمام توان درصدد ضربه زدن به شور 

ایمان و عمق اعتقادات ملت ایران است.
این جانب خادم سربازان پاکباخته این سرزمین 
هســتم که توانســته اند در زمانی کوتاه بالیی 

به بزرگی داعش را در منطقه ریشه کن کنند.
سپاه پاسداران انقالب اســالمی وظیفه خود 
می داند که از هر تالش خالصانه ای در این راه، 
حمایت کند و به ایجاد پیوند میان رزمندگان 
عرصه جهاد و شــهادت و فعــاالن و فداکاران 

حوزه هنر و فرهنگ یاری برساند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان 
بیان کرد:

 کمترین تاثیر   ایمن سازی 
بر سیما و سازه سی و سه پل 

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان، از اجرای طرح 
ایمن سازی سی و ســه پل با کمترین تاثیر بر 

سیما و سازه های این پل تاریخی خبر داد.
فریدون اللهیاری با بیان اینکه میراث فرهنگی 
با همکاری شــهرداری و شــورای اســالمی 
شــهر، برنامه جامعی را درخصــوص پل های 
تاریخی اصفهان پیگیری می کنــد، افزود: در 
این برنامه استحکام بخشــی و ایجاد سیمای 
مناسب پل های تاریخی اصفهان مد نظر است؛ 
ایمن سازی سی و سه پل ضروری است چراکه 
حفظ جان مردمــی که از روی ایــن پل تردد 

می کنند، اهمیت باالیی دارد.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: ایمن سازی 
ســی و ســه پل مســئولیت حقوقی و قانونی 
دســتگاه های متولــی اســت. بــا توجــه به 
بررســی های جامع انجام گرفته در شــورای 
فنی میــراث فرهنگی اســتان اصفهان، اخذ 
نظرات کارشناســان و صاحب نظــران دارای 
ایده در این حوزه، طرح نهایی ایمن سازی سی 
و ســه پل تدوین شده اســت.اللهیاری اذعان 
داشت: جنس سازه ایمن سازی سی و سه پل، 
ترکیبی از فلز و کابل اســت و احتمال دارد در 
بخش هایی از آن نیز از چوب اســتفاده شود؛ 
مصوبه طرح ایمن ســازی سی و سه پل، نهایی 
و برای اجرا به ســازمان نوســازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان ابالغ شده که مراحل اجرایی 

آن در حال پیگیری است.

 »بنگاه تئاترال« 
دوباره به صحنه نمایش آمد

میرطاهر مظلومــی، بازیگر تئاتر، ســینما و 
تلویزیون، از اجــرای مجدد نمایــش »بنگاه 
 تئاتــرال« بــه کارگردانــی هــادی مرزبان

خبر داد. میرطاهــر مظلومی بازیگر ســینما 
که این روزها دوباره مشــغول بازی در نمایش 
»بنگاه تئاترال« به نویســندگی علی نصیریان 

و کارگردانی هادی مرزبان اســت، گفت: این 
نمایش از ۲۲ بهمن دوباره اجرای خود را آغاز 
کرده است.گفتنی است    اجرای این نمایش از 
روز ۲۲ بهمن ساعت ۲۰:3۰ در سالن شهرزاد 
آغاز شده است و تا ۲3 اسفند نیز ادامه خواهد 
داد.دیگر بازیگران این نمایش، مجید مظفری، 
رســول نجفیــان، داود فتحعلی بیگــی، داود 
داداشــی، مجید غفاری، امیــن زندگانی و... 

هستند.

چهره ها

سرنوشت ریسباف در هاله ای از ابهام

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد قبل از 
جمع بندی نهایی آیین نامه شورای صنفی نمایش، 
هیچ قراردادی برای اکران نوروزی بسته نمی شود.

به گــزارش ایمنا، محمدرضا فرجی ســخنگوی 
شورای صنفی نمایش با اشــاره به اینکه جلسه 
دوشنبه ۲3 بهمن ماه شورا برگزار نشد، گفت: در 
جلسه هفته آینده شورای صنفی نمایش، صنف 
های عضو این شورا پیشــنهادهای خود را برای 
تغییر در آیین نامه اکران در ســال ۹۷ ارائه می 
کنند.وی تاکید کرد: البته کانون پخش کنندگان 
سینمای ایران پیشنهادهای خود را ارائه کرده ولی 
بعد از دریافت همه پیشنهادها، بررسی های الزم 
صورت می گیرد.سخنگوی شورای صنفی نمایش 
بیان کرد: پروانه نمایش بسیاری از فیلم هایی که 
در جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشتند هنوز 

برای قرارداد نمایش ارائه نشــده است به همین 
دلیل هیچ پیشنهاد و قراردادی برای اکران نوروزی 
نداشتیم.فرجی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که 
برای آیین نامه شورای صنفی نمایش در سال ۹۷ 
به جمع بندی نرســیده ایم، قرارداد هیچ فیلمی 

برای اکران نوروزی بسته نمی شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش:
اکران نوروزی،بعد از تصویب آیین نامه مشخص می شود

صنایع دستیاکران

سارا بهرامی در اختتامیه جشــنواره فیلم فجر در برج میالد توانست 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از آن خود کند. او متولد 
اصفهان است.هم زمان با برگزاری اختتامیه سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر در ســالن برج میالد، صاحبان ســیمرغ های این دوره از 
جشنواره هم مشخص شدند تا فیلم های امسال سینمای ایران آماده 

اکران عمومی شوند و قضاوت مردم را در کارنامه خود ثبت کنند.
انتخاب بهترین بازیگران در هر جشنواره ای، جزو هیجان انگیزترین 
و پرطرفدارترین بخش های یک اختتامیه است؛ بخصوص اگر درباره 
داوری ها حرف و حدیث بسیار باشد اما این بار در مورد انتخاب بهترین 
بازیگر نقش اول زن اکثریت مخاطبان و منتقدان ســینما اتفاق نظر 
داشتند تا سیمرغ این بخش به یک بانوی اصفهانی برسد.سارا بهرامی 

که سابقه طوالنی در تئاتر دارد، امســال با ایفای نقش یک زن معتاد 
در فیلم »دارکوب« بهروز شعیبی توانست تشویق هیئت داوران را از 
آن خود کند و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را در سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر به دست آورد.او پس از دریافت این جایزه 
در ســخنان خود گفته بود: »خیلی این جایزه برایم ارزشــمند است 
و از بهروز شــعیبی، محمود رضوی و داوران و نیز همکارانم  در فیلم 
»دارکوب« تشکر می کنم. آقای حیایی شما راست می گفتید؛ هر کسی 
نردبان خودش را  دارد«. ســارا بهرامی سپس جایزه را به خانواده اش 
تقدیم کرد و از مادرش که در سالن حضور داشت، تشکر کرد. بهرامی 
در صفحه شخصی خود با انتشار تصاویرش در هنگام دریافت سیمرغ 
نوشته اســت: بزرگ ترین ثروت یک بازیگر، نگاه مخاطبانش است.

این بازیگر جوان ســینما و تلویزیون متولد بهمن ماه سال 13۶1 در 
اصفهان و فارغ التحصیل رشته تئاتر است. فعالیتش در بازیگری را با 
تئاتر شروع کرده و از ۹ ســالگی با ثبت نام در کالس های تئاتر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وارد این عرصه شده است. اولین 
کار سینمایی خود را در سال 1388 با فیلم ایرانی-فرانسوی »تهرون« 
به کارگردانی نادر تکمیل همایون تجربه کرد؛ اما در سال ۹۲ با حضور 
در سریال پروانه، کاری از جلیل سامان به خوبی شناخته شد. بهرامی 
در شــهریور ماه ۹3 برنده یاس زرین بهترین بازیگــر زن برای فیلم 
»آرزو هایت را به خاک نسپار« شد. سریال پرده نشین آخرین کار او در 
تلویزیون بوده است و سرانجام توانست در نقشی متفاوت به سیمرغ 

دست یابد.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد:
مینا، بهترین بازار را در حوزه صنایع دستی دارد

رییــس اتحادیه صنایع دســتی اصفهــان گفت: 
تولیدکنندگان در گذشــته با مراجعه به  کارخانه 
شــهید باهنر، به راحتی مواد اولیه خود را دریافت 
می کردند و این در حالی است که امروز این کارخانه 
مواد اولیه خــود را وارد بازار بورس مــی کند و با 
چرخیدن بین واسطه ها، مواد اولیه با قیمت گزاف 
به دســت تولید کننده می رســد و همین مسئله 
 تولید کنندگان این صنعت را با مشکل مواجه کرده

 است.
عباس شــیردل افــزود: در حال حاضــر قوانین 
صادراتی حاکم بر صنعت نقــره، قوانین۴۰تا۵۰ 
سال پیش است و امروز در عرصه بین الملل به علت 
اینکه نمی توانیم تحریم هــای ارز را برگردانیم، با 

چالش های جدی مواجهیم.
وی ادامــه داد: امروز بهترین بازار صنایع دســتی 

مربوط بــه میناکاری اســت و پــس از آن پارچه 
قلم زنی، فیروزه کوبی، خاتم و قلم زنی قرار دارد.

وی گفت: چون امروز عمــده تولیدکنندگان مینا 
در منزل هســتند، خریداران مستقیما با این افراد 
 ارتبــاط برقرار کــرده و مینا را از آنهــا خریداری

 می کنند.

وقتی مدیران درباره تغییر کاربری کارخانه قدیمی اصفهان به اتفاق نظر نمی رسند؛

سرنوشت ریسباف در هاله ای از ابهام

سحر قریشی، بازیگر پرحاشیه سینما به مالقات 
الناز شاکردوســت رفت و با گذاشــتن عکسی 

صفحه اجتماعی خود را به روز کرد.

 تیپ متفاوت سحر قریشی 
در مالقات با الناز شاکردوست

ی
رد

اگ
ست

این

پریناز ایزدیار، بازیگر محبوب سریال »شهرزاد« 
با انتشار این عکس در اینستاگرام، صفحه خود 

را به روز کرد.

 ژستی متفاوت 
از پریناز ایزدیار

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان اصفهان گفت: در طــول ۹ روز 
برگزاری هشتمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان، 
۵۶ هزار نفــر از مردم این اســتان موفق به دیدن 

این فیلم ها شــدند و در مجموع ۲۲ فیلم در ۵۹ 
نوبت اکران شــد. پرویــز طاهری  اظهــار کرد: از 
جمله فیلم هایی که بیشــتر مورد استقبال مردم 
قرار گرفت، می توان به فیلم هــای التاری، بمب، 

مغزهای کوچک زنگ زده، چهارراه اســتانبول، به 
وقت شام  و مصادره اشاره کرد. طاهری یادآور شد: 
در بخش سودای ســیمرغ ویژه کودکان نیز چهار 
فیلم به نمایش گذاشته شــد که در این مدت پنج 
هزار و ۵۰۰ مخاطب کــودک در نوبت های صبح 
موفق به تماشای این فیلم ها شدند. وی فیلم های 
اکران شده در بخش کودکان و نوجوانان جشنواره 

را شــامل فیلم های قهرمانان کوچک، شکالتی، 
دزد وپری، و فیلشاه عنوان کرد.

وی گفت: باتوجه به استقبال باالی مردم، احساس 
می شود که باید ظرفیت ســینماها افزایش یابد.

جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهم ترین جشنواره 
سینمایی ایران است که از سال 13۶1 همه ساله 

در دهه فجر در تهران برگزار شده است. 

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
56 هزار نفر از فیلم های جشنواره فجر اصفهان دیدن کردند

سیمرغ روی شانه ها ی بازیگر اصفهانی ؛

قصه سارا

نمایش 
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تردمیل با حسگر مادون قرمز ساخته شد

پیشنهاد سردبیر:

 

چند وقت یک بار گوشی خود را 
عوض می کنید؟

وب سایت »جی اس ام ارنا« طی یک نظرسنجی 
از کاربران خود پرسیده است که هر چند وقت 

یک بار گوشی خود را نو می کنند؟
البته اغلب اپراتورهــای موبایل که با کاربران 
قرارداد می بندند، ترجیــح می دهند 18ماهه 

قرارداد را تجدید کنند.
اما در مجمــوع در این نظرســنجی بیش از 
10هزار و 211 نفر شرکت کردند که در این میان 
4هزار و 695 نفر معادل 46 درصد اعالم کردند 
که هر دو سال یک بار گوشــی خود را عوض 
می کنند.25درصد دیگــر نیز گفتند به ندرت 
گوشی را عوض می کنند و 2هزار و 146 نفر نیز 
معادل 21 درصد گفتند هر یک ســال یک بار 
گوشی هوشمند خود را عوض می کنند و تنها 
836 نفر معادل 8 درصد گفتند که هرچند ماه 

یک بار گوشی خود را نو می کنند.

تردمیل با حسگر مادون قرمز ساخته شد
 بــه تازگــی دســتگاه تردمیلی ســاخته شــده کــه عالوه بــر طراحــی جمــع و جــور، مجهــز به حســگرهای 

مادون قرمز است.
نــی  تردمیــل هــا اصــوال راهــی مناســب بــرای تضمیــن فعالیــت بدنــی در روزهــای آفتابــی، بارا
 یــا ابــری هســتند؛ امــا ایــن وســایل ورزشــی چنــان ســنگین و بزرگ انــد کــه در هــر خانــه ای جــا
 نمی گیرند. در همین راستا شرکت چینی IPO Sport مینی تردمیلی را ساخته است که به موبایل فرد متصل می شود، 

چنان جمع و جور و کوچک است که می توان آن 
را در هر خانه ای جــا داد. کاربر می تواند پس از 
استفاده از این دستگاه سبک، آن را زیر تختخواب 

یا در کمد نگهداری کند.
این شرکت چینی در حقیقت صفحه ای باریک و 
دیجیتالی مجهز به یک نمایشگر یکپارچه ساخته 
است که ٤.٧ تا ٩ سانتی متر با زمین فاصله دارد. 
ابعاد صفحه نیز ١٢٠ در ٤٦سانتی متر بوده و وزن 

آن نیز ٢٥ کیلوگرم اعالم شده است.

 آخرین آمار قطع گوشی های آیفون 
در اجرای طرح رجیستری

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه، درخصوص 
آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه و قطع 
گوشی های قاچاق در این شــبکه گفت: بر اساس آخرین آمار، تا 
پایان هفته گذشته ۳٠ هزار گوشی آیفون به دلیل آنکه در سامانه 
گمرک به ثبت نرسیده و شناسه خود را در شبکه مخابراتی وارد 

نکرده بودند، قطع شدند.
وی افزود: یک چهارم از این تعداد گوشی ها میهمان بودند. نیمی 
از ســه چهارم باقی مانده نیز با پرداخت عــوارض گمرکی و حل 
مشکالت مربوط به گوشی های مســافری، بار دیگر فعال شدند. 
مابقی این تعداد هم اکنون از شبکه خارج شده و دیگر قابل استفاده 
نیست.رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه با اشاره 
به اینکه با اجرای طرح رجیستری فعال ٤ گوشی آیفون، موتوروال، 
گوگل پیکسل و بلک بری رصد می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون 
فقط قطع گوشی های آیفون از میان این برندها اجرایی شده است و 
سایر برندها نیز از چند روز دیگر مشمول قطع رجیستری می شوند.

وی ادامه داد: از روز بیســت و هشتم بهمن ماه نیز گوشی ال جی 
که سهم زیر ١٠ درصدی از بازار ایران را دارد، مشمول رجیستری 
خواهد شد و خریدارانی که این گوشی ها را می خرند، باید به ثبت 

رجیستری آن اقدام کنند.

کشف روش جدید برای تهیه 
باتری های ایمن تر و ارزان تر

دانشمندان مدعی هســتند ماده ای جدید از جنس 
اکسید فلز منیزیم کشف کرده اند که با استفاده از آن 
می توان باتری هایی با ظرفیت باالی ذخیره ســازی 

انرژی و همین طور ایمنی بیشتر تولید کرد.
تحقیقات یاد شده توسط دانشگاه »ای .اند.ام تگزاس« 
انجام شده و محققان می گویند این ماده تازه، منجر به 
تولید باتری هایی خواهد شد که ارزان تر بوده و ایمنی 

بیشتری نیز دارند.
در جریان تالش بــرای تولید باتری تــازه، محققان 
فضای مورد استفاده برای یون های منیزیم را محدود 
کرده و در عین حال به آنها امــکان دادند تا آزادانه تر 
جابه جا شــوند و ظرفیت ذخیره سازی انرژی خود را 

افزایش دهند.
به گفته آنها فنــاوری جدید به کار گرفته شــده در 
باتری یاد شده، ظرفیت ذخیره سازی انرژی را ٥ برابر 
می کند. در حال حاضر بخش عمــده باتری های به 
کار گرفته شده در گوشــی ها، تبلت ها و رایانه های 
شخصی، باتری های لیتیومی هستند که به علت داغ 

شدن ناگهانی، امکان انفجارشان وجود دارد.

توییتر پس از ۱۲ سال به سوددهی رسید
شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری در ماه های نخست سال نوی میالدی هر ساله به بررســی عملکرد خود و ارائه گزارش های مالی در سه ماهه پایانی و کل سال قبل اقدام می کنند. حاال توییتر با 
انتشار گزارش مالی خود در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٧ میالدی اعالم کرده است که باالخره توانسته با کسب ٧۳٢ میلیون دالر، به سود خالص ٩١ میلیون دالری دست یابد که این امر نشان می دهد 

پس از ١٢ سال، این غول تکنولوژی به موفقیت و سوددهی قابل مالحظه ای دست یافته است.
درآمد توییتر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به دو درصد افزایش پیدا کرده است. این شرکت در طول پاییز ٢٠١٧ توانست از طریق نمایش آگهی و تبلیغات در این شبکه اجتماعی که برگرفته 

از تغییرات ایجادشده در پلتفورم هایش بود، به درآمد چشمگیری دست یابد.
توییتر اکنــون به ســوددهی رســیده و موفق شــده اســت در ســه ماهه چهــارم ســال ٢٠١٧ از درآمــد ٧۳٢ میلیــون دالری، ســود خالــص ٩١ میلیــون دالری بــه دســت آورد. هرچند 
 درآمــد توییتر در کل ســال ٢٠١٧ نســبت به ســال قبــل از آن کاهــش یافته، امــا در ســه ماهه چهــارم و پایانی ســال توانســت این اختــالف را جبــران کند و بــه درآمــد ٢.٤میلیارد

 دالری برسد.

حدود شرعی نظارت بر عملکرد کاربران 
فضای مجازی بررسی می شود

حدود شرعی نظارت بر عملکرد کاربران فضای مجازی، با حضور 
صاحب نظران این حوزه مورد بررســی قرار می گیرد.پژوهشگاه 
مرکز ملی فضای مجازی، نشســت هم اندیشــی بررسی حدود 
شرعی نظارت بر عملکرد کاربران فضای مجازی را برگزار می کند.

این نشست، چهارمین نشست هم اندیشی پیرامون فضای مجازی با صاحب نظران دانشگاهی 
و حوزوی است که با عنوان » نظارت یا تجسس؟! « برگزار می شود.هم اندیشی در خصوص 
حدود نظارت بر عملکرد کاربران فضای مجازی، امروز با حضور محمد عبدالصالح شاهنوش 

فروشانی در سالن کنفرانس مرکز ملی فضای مجازی برپا خواهد شد.

Galaxy S9 / Galaxy S9 Plus

پرچمداران جدید شرکت  سامسونگ قرار است در نمایشگاه MWC 2018 معرفی شوند؛ پرچمدارانی که امسال یک ویژگی هیجان انگیز با خود به همراه دارند.گفته می شود 
گلکسی اس ٩ و گلکسی اس ٩ پالس مجهز به دوربینی با دیافراگم متغیر هستند که اندازه آن می تواند از f/1.5 تا f/2.4 تغییر کند. به این ترتیب هم در نور کم و هم در نور عادی 

بهترین عملکرد را خواهد داشت.
ویژگی دیگری که مختص S9 Plus است باز هم به دوربین مربوط می شود. این گوشی احتماال همچون نوت 8، از دو لنز دوربین بهره خواهد برد و قادر است فیلم های اسلوموشن 

با سرعت ١٠٠٠ فریم در ثانیه را ثبت کند.

Huawei P20 / P20 Plus
انتظار داریم هوآوی پی ٢٠ و پی ٢٠ پالس بهبودیافته تر از نسل پیش از خود باشد. یکی از این تغییرات بزرگ در بخش دوربین ایجاد شده است. بر اساس شایعات، دوربین 
٤٠ مگاپیکسلی این گوشی ها مجهز به سه لنز دوربین است که تا ٥ برابر قدرت زوم اپتیکی دارند. همچنین دوربین سلفی این پرچمداران نیز ٢٤ مگاپیکسلی خواهد بود.
پی ٢٠ و پی ٢٠ پالس به طور حتم از پردازنده کایرین ٩٧٠ استفاده خواهند کرد که مجهز به تراشه هوش مصنوعی است. همچنین نمایشگر بدون لبه و ویژگی تشخیص 

چهره ای که دقیق تر و سریع تر از Face ID اپل عمل می کند، از دیگر ویژگی های هیجان انگیز این دستگاه هاست.

LG G7
تاکنون درباره پرچمدار جدید ال جی اطالعات چندانی به دست نیاورده ایم؛ ولی این را می دانیم که ال جی در تالش است تا آن را با یک ویژگی خاص و متفاوت به بازار عرضه کند.

ویژگی جالب مــاژوالر بودن به G5 کمــک زیادی نکرد و فــروش آن به شکســت انجامید. G6 نیز با اینکه گوشــی بهتــری بود ولی باز هــم آنطور که بایــد، در بازار موفق 
 نبود. حــاال ال جی به دنبال آن اســت که G7 را با قدرت به بازار بفرســتد تا شــاید بتواند بخشــی از ســهم از دســت رفته خــود را در بازار گوشــی های هوشــمند دوباره

 به دست آورد.

Sony Xperia XZ Pro
سال هاست طراحی گوشی های هوشمند سونی دستخوش تغییر نشده است. گفته می شــود امسال دو تغییر مهم در انتظار پرچمدار 

سونی است.
 بــه احتمــال زیــاد Xperia XZ Pro مجهــز به نمایشــگر بــدون لبــه و دوربیــن دوتایــی خواهد بود کــه ظاهــر متفاوتی 
 به ایــن دســتگاه می بخشــد. البتــه اعمــال ایــن تغییــرات بــدون هزینــه نیســت و قیمت ایــن گوشــی را بــه ٩٠٠ دالر

 خواهد رساند.
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مفاد آراء
آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیــات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139560302027014712 مورخ 1395/11/10  حســینعلي موالئي 
خوراســگاني  فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291736700 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک _ فرعي از اصلي 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 203/11 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027006291 مورخ 1396/05/30  محمود صادقي برزاني 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 864 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287781500 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9857 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027007327 مورخ 1396/06/23 محسن طاهري اصل 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 18725 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283890186 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 216/11 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027007827 مورخ 1396/07/04 مهدي قلي خالقي گنج 
قبادي فرزند تقي بشماره شناســنامه 7 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129774582 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي  محمد حسین فصیحی  .
5- راي شــماره 139660302027008635 مورخ 1396/07/27 علیرضا محسني پور 
فرزند ولی اله بشــماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199801291 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 233 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278/91 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027009029 مورخ 1396/08/07 رضا یزدیان خوابجاني 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301763 در 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه قدیمی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 118 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 445 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027009226 مورخ 1396/08/14 عبدالرضا رحیمي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 35 صادره از اردستان بشماره ملي 1189896559 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 179/79 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس رحیمی.
8- راي شماره 139660302027009740 مورخ 1396/09/05 فاطمه اسکندري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 748 صادره از فریدن  بشماره ملي 5759589131 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 102/96 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاور .
9- راي شــماره 139660302027009840 مورخ 1396/09/09 بتول رمضاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287857469 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد موذنی .
10- راي شــماره 139660302027009841 مورخ 1396/09/09 اصغر جعفري فرزند 
اسماعیل بشــماره شناســنامه 1466 صادره از برخوار بشــماره ملي 5110180751 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 206/8 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139660302027009860 مورخ 1396/09/09 زهره مقتدائي پزوه 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291355111 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 186 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 156/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027009861 مورخ 1396/09/09 وجیهه جاوید مقدم 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 4181 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293079472 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
186 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027009862 مورخ 1396/09/09 امیر جاوید مقدم فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286458560 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 186 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/95 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027009891 مورخ 1396/09/11 اکبر خدامي دستجردي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649881979 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027009896 مورخ 1396/09/11 عزت خدامي فرزند 
فرامرز بشماره شناسنامه 613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284140075 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027010105 مورخ 1396/09/15 رسول زارعي زفره 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2142 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288100086 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027010108 مورخ 1396/09/15 فاطمه سعیدمنش  
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 27 صادره از کربال بشماره ملي 4723554939 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027010111 مورخ 1396/09/15 غزال سعیدمنش فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 761 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287818692 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

19- راي شماره 139660302027010114 مورخ 1396/09/15 مسعود فتحي  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1745 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285866622 در نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027010117 مورخ 1396/09/15 فروغ سعیدمنش فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 39216 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282319612 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027010125 مورخ 1396/09/15 علي فروزانفر فرزند 
علمدار بشماره شناســنامه 14471 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292854367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 183/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027010127 مورخ 1396/09/16 زهرا کورنگ بهشتي  
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 715 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291387651 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
23- راي شماره 139660302027010162 مورخ 1396/09/19 محمد تسلیمي  فرزند 
مصطفي بشماره شناســنامه 3291 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288433514 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 133/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی فرزند شکراله.
24- راي شماره 139660302027010170 مورخ 1396/09/19 موسسه خیریه مژده 
کوثر سپاهان با )نمایندگی رسول کیان واال با شماره ملی 1281757586 ( به شماره ثبت 
4018 و شناســه ملي 14003984045  در ششدانگ یکباب ســاختمان و زمین متصله 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت14560/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر 

طالئی مینائی و محمود کاله دوزی و علی اکبر وثوقی.
25- راي شــماره 139660302027010336 مــورخ 1396/09/22  ناصر توکل زاده 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 1000 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285525493 در 
ششدانگ یکباب سوله خدمات رنگ  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 294 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027010349 مورخ 1396/09/23 صغري شــیریان 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 572 صادره از شاپورآباد بشماره ملي 6609425434 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 202/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صفرعلی قندی .
27- راي شماره 139660302027010352 مورخ 1396/09/23 زهرا درخشنده فرزند 
سیدحسین بشماره شناســنامه 244 صادره از رامهرمز بشــماره ملي 1911324901 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 301 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027010356 مورخ 1396/09/23  ناصر توکل زاده  فرزند 
حبیب اله  بشــماره شناسنامه 1000 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285525493 در 
ششدانگ یکباب سوله خدمات رنگ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 301 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027010363 مــورخ 1396/09/23 مهدي ابریشــم 
کار اصفهاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 56875 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280995084 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 13129 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027010522 مورخ 1396/09/27  حسین نصیري مورناني  
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 85 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284091325 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 17 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 179/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رمضان نصیری مورنانی فرزند علی.
31- راي شــماره 139660302027010526 مورخ 1396/09/27 مهناز قندي جلواني 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270267299 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 278/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسمی نصراله قندی جلوانی .
32- راي شماره 139660302027010568 مورخ 1396/09/29 بتول عابدین فرزند فتح 
اله بشماره شناسنامه 1122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286366321 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 باقیمانده 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/95 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع.
33- راي شماره 139660302027010569 مورخ 1396/09/29 بتول عابدیني فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 55882 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281655848 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 
باقیمانده فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/95 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع.
34- راي شماره 139660302027010589 مورخ 1396/09/29 علي عسگر محمودي 
فرزند بمونعلی بشماره شناســنامه 9 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199477982 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 125 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین قربانیان.
35- راي شماره 139660302027010590 مورخ 1396/09/29 علي عسگر محمودي 
فرزند بمونعلی بشماره شناســنامه 9 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199477982 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9941 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 273/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد رحیم زاده.
36- راي شــماره 139660302027010633 مــورخ 1396/09/30 مصطفي حاجاتي 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 234 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287722393 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 267/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم صاحب بصیری .
37- راي شــماره 139660302027010634 مورخ 1396/09/30 احمد داداش فرزند 
رمضانعلی بشماره شناسنامه 1993 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288098596 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
38- راي شــماره 139660302027010635 مورخ 1396/09/30 زهرا مسائلي فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 2548 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288164599 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
39- راي شــماره 139660302027010638 مورخ 1396/09/30  امیر داداش فرزند 

رمضانعلي بشماره شناسنامه 163 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287083234 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
40- راي شماره 139660302027010643 مورخ 1396/10/01 مهدي نصر اصفهاني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1639 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283488019 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 131/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027010828 مورخ 1396/10/06 زهرا امیني هرندي 
فرزند داراب بشماره شناســنامه 3135 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659168371 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/17 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هالکو کاشمی فرزند محی الدین .
42- راي شــماره 139660302027010852 مــورخ 1396/10/06 اکبــر حالجــي 
خوراســگاني فرزند علي اصغر بشماره شناســنامه 8884 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283790718 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله قضاوی فرزند مال عباس.
43- راي شــماره 139660302027010854 مــورخ 1396/10/06 زهرا طاوســي 
نیک آبادي فرزند محمد علي بشماره شناســنامه 1687 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286586402 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
44- راي شماره 139660302027010855 مورخ 1396/10/06 نعمت اله زارعان فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 858 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287604293 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 171 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
45- راي شــماره 139660302027010998 مورخ 1396/10/10  سید محمد قدسي 
بابوکاني فرزند ســید ابوالفضل بشماره شناســنامه 13 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199548006 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/91 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي بتول آقاجــان کردآبادی فرزند 

عباسقلی.
46- راي شماره 139660302027010999 مورخ 1396/10/10 معصومه رمضاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1021 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289329249 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10107 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بتول آقاجان کردآبادی فرزند عباسقلی.
47- راي شــماره 139660302027011021 مــورخ 1396/10/11 احمــد رحیمي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291338942 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر موذنی فرزند حسین .
48- راي شــماره 139660302027011025 مــورخ 1396/10/11 زهــرا رحیمــي 
خوراسگاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 82 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291338111 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر موذنی فرزند حسین .
49- راي شــماره 139660302027011040 مورخ 1396/10/12 امام بخش طاهري 
شاه قریه  فرزند رستم بشماره شناسنامه 618 صادره از لردگان بشماره ملي 4668885797 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا سازش .
50- راي شــماره 139660302027011078 مورخ 1396/10/13 مسجد بیت العباس 
مهیاري هاي اصفهان با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان  به شناسه 
ملي 14003853730  در ششدانگ یکباب مسجد احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/53 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله شهبازی .
51- راي شماره 139660302027011131 مورخ 1396/10/16 عباس تقیان دهاقاني 
فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 210 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129610156 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صالح شاه زیدی .
52- راي شماره 139660302027011134 مورخ 1396/10/16 رضوان اسماعیلي فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 6 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129620941 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صالح شاه زیدی .
53- راي شماره 139660302027011249 مورخ 1396/10/18  غالمرضا فغاني فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 85 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291281258 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6265-6264 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 226/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی میری خوراسگانی و صدیقه میری .
54- راي شــماره 139660302027011307 مورخ 1396/10/19 سید مهدي زهرائی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 7803 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283779821 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 235/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ابوالقاسم زهرائی .
55- راي شــماره 139660302027011353 مورخ 1396/10/21 عباس امیني فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 48646 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282409735 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک . فرعي از اصلي 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی قروه .
56- راي شــماره 139660302027011487 مورخ 1396/10/24 عباســعلي امیني 
سوالري فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549622 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مجتبی انگشترساز اصفهانی فرزند ایرج.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/25

م الف: 34776 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
حصر وراثت

11/555 خانم سهیال هارون رشیدی دارای شناسنامه شماره 13369 به شرح دادخواست 
به کالسه  965/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد محمدی به شناســنامه 631 در تاریخ 1395/10/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین 
جان محمدی فرزند نجات، ش.ش 547 )پدر( 2- ســهیال هارون رشیدی فرزند گرگ 
علی، ش.ش 13369 )همسر( 3- یاسین محمدی فرزند محمد، ش.ش 1130844781 

)فرزند( 4- یونــس محمدی فرزنــد محمــد، ش.ش 1130620786 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6837 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 147 کلمه،

2کادر(
اخطاریه افراز

11/556 شــماره: 960720671567710- 96/11/17 نظــر به اینکــه خواهان خانم 
شــهناز رضایی آدریانی فرزند رجبعلی مالک دو چهاردهم از دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 99/386 به اســتثناء ثمنیه اعیانی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با ارائه دو فقره 
فرم درخواســت افراز به این اداره و طبق ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشــاعی 
مصوب 1357 تقاضای افراز ســهم مالکانه خود را نموده و طی مرقومه وارده به شــماره 
96720671591389-96/11/02 اظهار داشته که از آ درس خواندگان: 1- محمدرضا 
 2- غالمرضا 3- عبداله 4- شــهناز 5- زهرا 6- مریم 7 - کبری 8- فاطمه 9- سکینه 
10- نرگس پســوند همگی مختاری فر فرزندان رجبعلی و 11- مهین کی فرخی فرزند 
رجبعلی 12- جواهر کریمی 13- احمد هارونی فر فرزند فتحعلی 14- شــهناز مختاری 
فرزند رجبعلی مالکین الباقی ششدانگ مشاع و به عنوان تعدادی از مالکین مشاعی اطالعی 
ندارد لذا با توجه به پرونده ثبتی به نامبردگان فوق و کلیه صاحبان حقوق اخطار می شود 
در روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 راس ســاعت 9 صبح در محل رقبه مذکور حاضر 
تا نســبت به عملیات افراز اقدام گردد، عدم حضور مالک/ مالکین مانع از انجام عملیات 
افراز نبوده و این اداره مطابق مقــررات قانونی  خود عمل خواهد نمــود و متعاقبا نتیجه 
 افراز در روزنامه منتشر خواهد شــد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمی گردد. 
م الف: 6835 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر ) 230 

کلمه،3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/557  مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 2353/96 ش حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 10 بعد از ظهر 
مورخه 1397/2/15، مشخصات خواهان: مهدی شهبازی فرزند محمد به نشانی اصفهان 
خ امام خمینی ورودی خانه اصفهان مجتمع نور، مشــخصات خوانده: حســین توشکان 
فرزند غالمحسین،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 44/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6836 شعبه 4  حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/552 شماره: 1134/96 حل 4  به موجب رای شــماره 1568 تاریخ 96/8/22 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی عسگری فرزند عنایت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
188/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/7/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له امیر حاج حیدری فرزند حبیب اله به نشــانی خمینی شــهر بلوار شهید 
بهشتی فتح 2 و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6828 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

11/553 شماره پرونده: 139604002121000288/1 شماره بایگانی پرونده: 9600384 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000063 بدین وسیله به آقای حسین جزینی درچه 
فرزند قدمعلی تاریخ تولید 1361/8/28 شماره ملی 1141936951 شماره شناسنامه 546 
به نشانی درچه خیابان بهشتی کوی راسخ پالک 47 ابالغ می شود که خانم اعظم اکبری 
جهت وصول به اجرا گذاشــتن تعداد یکصد و بیســت و چهار عدد سکه طالی تمام بهار 
آزادی و مقدار پانزده مثقال طالی مرغوب که بر ذمه زوج آقای حسین جزینی می باشد به 
اجرا گذاشتن هدیه کالم اله دویست هزار ریال و مهرالسنه، ده مثقال طالی مرغوب، سی 
کیلو ظروف روی، یک تخته فرش ماشینی دوازده متری پانصد شانه، مبلغ شش میلیون 
ریال وجه نقد بابت خرید عروسی و بهای خانه مسکونی چهل میلیون ریال که بر ذمه پدر 
زوج آقای قدمعلی جزینی می باشد. به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6169-
1384/7/2 دفترخانه ازدواج 143 درچه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
بایگانی 9600384 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/10 مامور، 
ابالغ واقعی به شما میسر نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. م الف:6825  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/554 شماره صادره: 9607206715951630 - 96/11/7  اداره اوقاف جهت مسجد 
سید الشهدا به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت یک سهم و چهار دهم سهم مشاع از نه سهم شش دانگ 
پالک شماره 200 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 9 دفتر 68 امالک اصفهان ذیل ثبت 9331 به نام بیگم تمنایی خوزانی فرزند قدیر 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 175556-86/8/28 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 73 خمینی شــهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده به موجب سند رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود 
شده است  چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 6795 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )249 کلمه، 3 کادر(
آگهي ابالغ دادخواست وضمائم

بدینوســیله به آقاي عزیزاله دباغي فعــاًل مجهول المکان ابالغ مــي گرددکه خواهان 
زهراپورمطلق فرزند ایازبه نشــاني شهرضاسروستان مجتمع نگین 5 طبقه سوم واحد14 
دادخواستي به خواسته انتقال سندبه این شورا تســلیم  که  به کالسه 96 / 1099 ش6 ح  
ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشــنبه مورخ  21 / 12 / 96  ساعت 40 / 6 عصر تعیین 
گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به 
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشــد ومدت آن ده روزخواهدبود. م الف 1002 

رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم شهرضا 
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ابالغ وقت رسیدگی
11/543 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1897/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 عصر روز یک شنبه مورخه 
1397/3/20، مشخصات خواهان: محمد زندیه به نشانی علی اصغر به نشانی خمینی شهر 
خ کهندژ پ 20، مشخصات خوانده: ســید ایلیا میریان،  خواسته و بهای آن:  محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه سواری هیوندا 
به شــماره انتظامی 13ب 771 ب 43 مقوم به 10/000/000 ریال به احتساب خسارات 
دادرسی، دالیل خواهان: کپی مصدق برگ ســبز، بیمه نامه، کارت خودرو ومبایعه نامه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6833 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/558 آقای جهانگیر ســلیمانی  فرزند احمد به اســتناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت تمامت شش دانگ 
یک قطعه زمین پالک شماره 78/16  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 361 جلد 54 امالک ذیل ثبت شماره 25965 به نام حسین آقایی فروشانی فرزند 
آقاجان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 1392/9/22-130365 
دفترخانه 57  به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب ســند 
128880-91/5/12 دفترخانه 31- اصفهان نزد نامبرده فوق در رهن است نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن از بین رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6843 نبی اله یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )236 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/564 شماره صادره: 1396/42/463960- 96/11/14 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره 22 فرعی از 4844 اصلی باقیمانده واقع در بخش 5 اصفهان که در راستای 
استانداردسازی به پالک 4844/340 تغییر یافته اســت در ذیل ثبت 74498 در صفحه 
538 دفتر امالک جلد 444 به نام محمد حسین عابدی درچه تحت شماره چاپی 317703 
دفترچه ای  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند انتقال 46141 مورخ 
1360/10/16 دفترخانه اسناد رســمی 31 اصفهان ششدانگ به عباسقلی یاوری و خانم 
مهری شهره جانم کورکالنی بالســویه انتقال گردید سپس  به موجب سند انتقال شماره 
15430 مورخ 1387/09/24 دفترخانه اســناد رسمی 15 اصفهان یک و نیم دانگ مشاع 
از طرف مهری شهره جانم کورکالنی به شیرین یاوری و نسیم فهامی وامیر احمد یاوری 
هر کدام نسبت به نیم دانگ مشاع انتقال گردید سپس خانم مهری شهره جانم کورکالنی 
مالک یک و نیم دانگ مالکیت خود با ارائه  درخواســت کتبی به شــماره وارده به شماره 
964202751587302 مــورخ 1396/10/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتا 139602155810000454 رمز تصدیق 642020 

مورخ 1396/10/21  به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 36516 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )328 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

11/565 اقای مصطفی زارعی فرد فرزند علی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالســه 602  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علیرضا زارعی فرد فرزند مصطفی متولد 1365/07/23 بشناســنامه 
3-126352136 ، 66 در تاریخ 1396/04/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مصطفی زارعی فرد فرزند علی دارای 
شناسنامه شماره 3 به عنوان پدر، 2- سکینه میرزایی فرزند سید آقا دارای شناسنامه شماره 
18 به عنوان مادر، 3- مرحوم دارای پدر و مادر می باشد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 787 /5/2/96 رئیس شعبه چهارم شورای 

حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/566 آقای مسلم هارونی آرانی دارای شناسنامه شــماره 266 به شرح دادخواست به 
کالسه 891/96/ش1  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان استاد یداهلل فخاری بشناســنامه 852 در تاریخ 1335/10/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی 
فخاری به شماره شناسنامه 854 پسر آن مرحوم ، 2- گیالن فخاری به شماره شناسنامه 
7710 ،  3- سلطان فخاری به شماره شناسنامه 856 دختران آن مرحوم و الغیر ، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد . م الف: 784 /5/2/96 
 رئیس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل)146 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

11/567 مشخصات محکوم علیه :تضامنی 1-محمد یزدانی فرزند حسین 2-حامد ایوبی 
فرزند حسن ،  نشــانی محل اقامت: مجهول المکان محمد یزدانی، مشخصات محکوم 
له: مرتضی توکلی بیدگلی فرزند احمد ، نشانی محل اقامت : آران وبیدگل امامزاده قاسم 
کوچه پشت 6 دســتگاهی بنیاد شــهید، محکوم به : به موجب رای شــماره 152 تاریخ 
96/02/19 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است 
محکومین علیه محکومند به : تضامنی پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک)94/02/25( لغایت زمان 
اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی آن ، ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد ، 
رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید. م الف: 5/2/96/781 قاضی شعبه 1 شــورای حل اختالف شهرستان آران و 

بیدگل)209 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/568 آقای مهدی نیکورفتار دارای شناسنامه شماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 
1040/96  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماشاءاهلل نیکورفتار بشناسنامه 48 در تاریخ 96/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین به شماره شناسنامه 
7079 ،2- مهدی به شماره شناسنامه 176 ، 3- مجید به شماره شناسنامه 154 ،4- زهرا 
به شماره شناسنامه 9824 ، 5- فاطمه به شماره شناسنامه 199 همگی نیکورفتار به عنوان 
فرزندان متوفی ، 6- خانم کبری سعدآبادی فرد بیدگلی فرزند علی به شماره شناسنامه 34 
به عنوان همســر متوفی بوده والغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد . م الف: 782 /5/2/96 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگلف مهدی عموزاده)170 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/521 شماره: 960267  به موجب رای شماره 9609976795400743 تاریخ 96/7/30 
حوزه 24 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بهزاد پور ولی به نشانی اصفهان خ امام خمینی عاشق آباد کوی بهداری درب دوم کدپستی 
8197869871 در حال حاضر مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و 
شــصت و یک میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 2/172/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکهای مذکور 013501 مورخ 
96/2/20 و 013502 مــورخ 96/3/20 لغایت زمان وصول در حــق خواهان بهزاد علی 
جانی ورنوســفادرانی با وکالت اصغر علیجانی به نشانی اصفهان خ شیخ بهائی روبه روی 
دارالقرآن الکریم ساختمان 110 دفتر وکالت منصور مدح خواه و همچنین نیم عشر اجرا در 
حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35526 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )225 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/523 شماره: 960484  به موجب رای شــماره 01963-960 تاریخ 96/7/30 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
محمدی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و 
ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای موصوف ) 241143 مورخ 93/3/25 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال( و 
) 241144 مورخ 93/4/25 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال( و ) 241146 مورخ 93/4/15 
به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال( و ) 241148 مورخ 93/5/10 به مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان جواد الماسی فرزند حسن به نشانی اصفهان 
خیابان پروین طبقه فوقانی دارو گیاهی فیض به انضمام نیم عشر دولتی،  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:35547 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )241 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/522 شماره: 1011/95  به موجب رای شماره 95000003601767 تاریخ 95/9/29 
حوزه 6 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- محمد حسین خلیلیان فر به نشانی خ مطهری پل شــیری صائب بن بست جواهری 
پالک 20، 2- سادات اخروی 3- محمد صالح زادهوش هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت مبلغ 157/454/647 ریال بخشــی از یک فقره چک به شــماره 
282302-94/7/17 اصل خواســته عهده بانک انصار و مبلغ 4/436/370 ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
چک ) 94/7/17( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی بصورت تضامنی 
در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت ســمیه ثمین فر به نشانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی روبه روی بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم 
بانضمام نیم عشر دولتی، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:35539 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )236 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/524 شماره: 960201  به موجب رای شماره 9609976794801045 تاریخ 96/8/30 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- خانم وجیهه بهارلو فرزند عیدی محمد شــغل آزاد 2- آقای حمید ســرلک هر دو به 
 نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و شش میلیون ریال
 ) 106/000/000 ریال( بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنج هزار ریال
 ) 2/605/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/1/15 لغایت زمان وصول در حق خواهان آقای امیر جهانگیری فرزند حسینعلی 
به نشانی اصفهان خ جی اول خواجه عمید ساختمان عمران طبقه اول واحد 17 و نیم عشر 
اجرای احکام صادر  و اعالم می گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:35752 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )212 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9610103749109971 شــماره پرونــده:  11  شــماره ابالغنامــه:  /544
9609980364600392 شــماره بایگانی شــعبه: 961409 در خصوص پرونده کالسه 
961409 ج حسب شــکایت خانم مریم رادمنش فرزند محمد علیه حسین استاد نظری 
فرزند حســنعلی به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت نســبت به یک فقره قولنامه 
متعلق به شاکیه که برای روز 1397/01/22 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و متهم فوق مجهول المکان می باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری ،مراتب را برای یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می نماید تا متهم 
در جلســه دادگاه حاضر گردد، ضمنا در صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات قانونی، 
اتخاذ تصمیم می نماید. م الف: 96/337  شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان 

)116 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/545 خانم فاطمه حجازی دارای شناسنامه شماره 1505 به شرح دادخواست به کالسه 
914/96 ح ش 2  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید عباس حجازی دهاقانی به شناسنامه 89 در تاریخ 96/10/25  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- گل اندام آخوندی 
فرزند حسین، ش.ش 48 متولد 1316 صادره از دهاقان )مادر متوفی( 2- طیبه حجازی 
دهاقانی فرزند سید علی، ش.ش 94 متولد 1339 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 3- سید 
محسن حجازی دهاقانی فرزند سید عباس، ش.ش 598 متولد 1365 صادره از شهرضا  
) پســر متوفی( 4- مینا حجازی دهاقانی فرزند ســید عباس، ش.ش 279 متولد 1359 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- فاطمه حجازی دهاقانی فرزند ســید عباس، ش.ش 
1505 متولد 1363 صادره از گچساران )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد 
ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/339 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )200 کلمه،2 کادر(  

ابالغ رای
11/546 کالسه پرونده: 95/253 شماره دادنامه: 278 تاریخ رسیدگی: 95/10/09 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان، خواهان: محمد ثالثی به نشانی دهاقان 
جنب جهاد کشاورزی، شــرکت تعاونی گلخانه داران با وکالت آقای مهدی ثالثی و سعید 
شاهنظری به نشانی اصفهان میدان ارتش ساختمان سپاهان طبقه اول، خوانده: مهدی 
گلستانی فرد به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ چهارده میلیون ونهصد و 
هفتاد هزار تومان بابت سه فقره چک به شــماره 987655 و 987656 و 987657 عهده 
بانک صادرات به احتساب خسارت دادرسی و تاخیر و تادیه و حق الوکاله، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی محمد ثالثی فرزند حجت اله با وکالت مهدی ثالثی و سعید شاهنظری به طرفیت 
خوانده مهدی گلستانی فرد فرزند محمد اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل 
و نه هزار و هفتصد ریال تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت داللت به استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصل مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا 
چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به مواد 313 و 314 
قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوی مطروحه را وارد 
و حکم به محکومیت خوانده به مبلغ یکصد و چهل و نــه هزار و هفتصد ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ هشــت میلیون و یکصد و شــصت و چهار هزار و دویست ریال به عنوان 

خسارت دادرســی صادر و اعالم می گردد ضمنا تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
پرداخت محکوم به می باشد که محاسبه آن به عهده واحد اجرای احکام حقوقی می باشد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شورا می باشد و ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم دهاقان می باشد. م الف: 96/333 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )344 کلمه،4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

11/547 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 96/729 وقت رسیدگی 
مورخ 97/1/20 ساعت 5 عصر مشخصات خواهان اسماعیل براهیمی فرزند نیاز به نشانی 
نجف آباد رحمت آبــاد خ امام چهار راه ش براهیمی غربی پ 218 ، مشــخصات خوانده 
حمید رضا بی ریا مجهول المکان به خواســته اعتراض ثالث نســبت به پرونده کالسه 
 406/96 شعبه اول شورای حل اختالف و رفع توقیف پالک خودروی پژو به شماره پالک
 946 ج 69 ایران 53 گردشکار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادنامه و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و دریافت و 
در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:96/331 شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف دهاقان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/548 کالسه پرونده: 95/239 شماره دادنامه: 282 تاریخ رسیدگی: 95/10/09 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان، خواهان: محمد ثالثی به نشانی دهاقان 
جنب جهاد کشاورزی، شــرکت تعاونی گلخانه داران با وکالت آقای مهدی ثالثی و سعید 
شاهنظری به نشانی اصفهان میدان ارتش ساختمان سپاهان طبقه اول، خوانده: مصطفی 
هداوند میرزایی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال بابت دو فقره چک به شــماره 781722 و 781723 عهده بانک ملت به احتســاب 
خسارت دادرسی و تاخیر و تادیه و حق الوکاله، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی محمد ثالثی فرزند حجت 
اله با وکالت مهدی ثالثی و سعید شاهنظری به طرفیت خوانده مصطفی هداوند میرزایی 
فرزند یارعلی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان و 
گواهی عدم پرداخت داللت به استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای 
اصل مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده 
است مســتندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1379 دعوی مطروحه را وارد و حکم به محکومیت خوانده به مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرســی صادر و اعالم می گردد ضمنا تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
پرداخت محکوم به می باشد که محاسبه آن به عهده واحد اجرای احکام حقوقی می باشد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شورا می باشد و ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم دهاقان می باشد. م الف: 96/332 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )327 کلمه،4 کادر(  
حصر وراثت

11/549 خانم مریم بیگم سید حسینی قهه دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست 
به کالسه 907 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسمعیل شاهمرادی به شناســنامه 1029 در تاریخ 96/11/10  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم بیگم سید حسینی قهه 
فرزند ســید رضا، ش.ش 13 متولد 1338 صادره از دهاقان) مادر متوفی( 2- زهرا ســید 
حسینی فرزند سید حسین، ش.ش 2795 متولد 1360 صادره ازاصفهان) همسر متوفی( 
3- مصطفی شاهمرادی فرزند اسمعیل به شماره ملی 1275589863 متولد 1387 صادره 
ازاصفهان )پســر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/341 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )166 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

11/550 شماره دادنامه: 9609973623101170 شماره پرونده: 9609983623100657 
شماره بایگانی شــعبه: 960742 خواهان: خانم فاطمه محمدی فرزند رمضان به نشانی 
اصفهان شهر اردســتان محله کبودان پالک 39 منزل حسین رنجبر، خوانده: آقای غالم 
طوری فرزند میرزا به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: 
دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمی خانم فاطمه محمدی فرزند رمضان به طرفیت آقای غالم طوری فرزند میرزا به 
خواسته صدور حکم طالق به لحاظ ترک منزل از سوی خوانده و بالتکلیف گذاشن ایشان 
در طول ســالهای متوالی که خواهان توضیح داده حدود 23 سال پیش به عقد خوانده در 
آمده ام حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام علی 20 ســاله می باشد من همسر دوم 
ایشان بوده و پسرم دو سال داشته که شوهرم اقدام به ازدواج با زن سوم کرده از آن زمان 
ما را رها کرده و هیچ خرجی و نفقه به ما نداده از همسر اول و سوم هم چندین فرزند دارد 
همسر سوم را هم رها کرده مدتها در پی شوهرم بوده ایشــان را پیدا نکردم نه از خودش 
خبری دارم نه از اموالش لذا کلیه حقوق مالیم را به ایشــان بــذل کرده و تقاضای صدور 
حکم طالق دارم این شعبه از توجه به مراتب فوق، رونوشت مکاتبه مسئول بایگانی راکد 
شهرستان نهبندان خطاب به دادسرای شهرستان نهبندان به ثبت واقعه ازدواج فی مابین 
آقای غالم طوری فرزند میرزا و خانم فاطمه محمدی فرزند رمضان در سال 74 بر احراز 
رابطه زوجیت بین طرفین، رونوشت مصدق آئین نامه موقت خانم فاطمه محمدی نسبت 
به فرزندش علی طوری فرزند غالم متولد 78 به عنــوان امین بر فرزند غایب مفقوداالثر 
غالم طوری، اظهارات شهودو مطلعین قضیه که مفادا حکایت از تایید اظهارات خواهان 
داشته و اینکه تالش و مساعی دادگاه و داوران انتخابی  و انتصابی طرفین مفید و موثر در 
اصالح ذات البین نبوده و عدم حضور خوانده جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ قانونی  
از طریق نشر آگهی دعوی خواهان را محرز دانســته مستندا به شرایط ضمن عقد نکاح و 
مواد 1119 و 1133 و 1143 و 1145 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 10297/7 مورخ 
1380/11/04 ضمن احراز شرط ضمن عقد نکاحیه که طی آن زوج به زوجه وکالت داده 
تا خود را مطلقه نماید مبادرت به صدور حکم به الزام زوج به طالق زوجه می نماید طالق 
صادره از نوع بائن و اعتبار آن شش ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اســت. م الف: 480  شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان )453 کلمه،5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

11/551 خواهان آقای عبدا... هادی دادخواســتی به خواســت مطالبــه چک به مبلغ 
2/784/000 تومان بعالوه هزینه های دادرســی تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و کلیه 
خسارات وارده و قانونی و بدوا با صدور تامین خواسته با وصف اجرا قبل از ابالغ به خواندگان 
محترم به طرفیت خواندگان محمود خودسیانی و مهدی بهرامی به شورای حل اختالف 

شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 206/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/1/18 روز شنبه ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های 
رسمی زاینده رود محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:489 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف تیران )203 کلمه، 2 کادر(
مزایده

11/542 در پرونده اجرا 960711 محکوم علیهم خانمهــا  آرزو اصالنی کلوری و ایران 
جعفری هرستانی محکوم به پرداخت مبلغ 2/639/000/000 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له حامد اللــه زار و مبلغ 2/505/000 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق 
دولت گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود پالک 170/4904 را توقیف نموده است 
مشخصات ملک مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است، مشخصات 
ملک: ملک واقع در خمینی شهر بلوار دانشجو ســه راه دفاع مقدس، خیابان راجی کوچه 
ژاله شمالی نبش کوچه شماره 233 شرقی که با وکالت بنام محکوم علیهم می باشد دارای 
مساحت 123/4 متر مربع یک واحد دو طبقه اســکلت بتنی سقف تیرچه بلوک دارای دو 
خواب آشپزخانه اپن کابینتها بدنه فلزی سیستم سرمایش کولرآبی گرمایش پکیج نمای 
خرجی سنگ و آجر که مشخصات دقیقتر آن در نظریه کارشناسی درج گردیده است که 
ارزش آن 1/950/000/000 ریال برآورد گردیده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از 
اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش ملک مذکور از طریق مزایده را دارد، محل مزایده: 
مجتمع قضایی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران، تاریخ مزایده: دوشنبه 96/12/14 
ســاعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک واقع در آدرس باال، کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه 
داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف:6829  اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/559 خواهان: آقای سعید یزدانی دادخواســتی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 1604/073501/41 به طرفیت خوانده فردین صیدی 
به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 443/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/2/5 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
بار در روزنامه زاینده رود آگهی  می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شــده حضور یابد بدیهی است در صورت 
عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به  انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 498 شعبه دوم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )174 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی پراید مدل 1382 به رنگ سفید به نام 
حسن احمدی به شماره پالک 13-649 ج 98 و شماره 
 S1412282916668 و شماره شاسی M13452014 موتور
شناسه خودرو IRPC821V102916668 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هم اندیشی »محیط زیست و 
سالمت انسان« در دانشگاه اصفهان

چهارمین نشســت از سلســله نشســت های 
هم اندیشــی اســاتید با موضوع »محیط زیست 
 و ســامت انســان« در دانشــگاه اصفهــان 

برگزار شد.
ســید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در این نشست ضمن تقدیر 
از اساتید حاضر در جلســه، به بیان راهکارهاي 
برون رفت از معضات زیســت محیطي استان 
پرداخــت و اظهار کــرد: ورود دانشــگاهیان به 
مباحث زیســت محیطي از طریق ســوق دادن 
پایان نامه هاي دانشجویي و همچنین مطالبه گري 
این فرهیختگان، مي تواند به اجراي برنامه هاي 

زیست محیطي سرعت دهد.

نذر سه تن علوفه برای پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد 

سه تن علوفه، با مشــارکت فعال خیرین محیط 
زیســت، نذر وحــوش پناهگاه حیــات وحش 

عباس آباد نایین شد.
به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان نایین، حسین اکبری رییس این اداره 
گفت: در پي وقوع پدیده بي ســابقه خشکسالي 
در پناهگاه حیات وحش عباس آباد و در راستاي 
اقدامات زیست محیطي و اطاع رساني به موقع 
براي توسعه مشارکت عمومي و استفاده از تمامي 
ظرفیت ها جهت حفاظت همــه جانبه از حیات 
وحش بســیار متنوع منطقه عباس آباد در برابر 
اســتمرار خشکسالي، نزدیک به ســه تن علوفه 
خشک توسط دوستداران طبیعت و حیات وحش، 
خریداري و براي توزیع به پناهگاه حیات وحش 

عباس آباد ارسال شد.
حســین اکبری، رییــس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان ناییــن، ضمــن تقدیر از 
همکاري هــا و همدلي هاي مردمي، مشــارکت 
خیرین و گروه هاي مردمي در راستاي حفاظت 
پایدار و نهادینه شدن فرهنگ صیانت از طبیعت 
و محیط زیســت را بسیار ارزشــمند، ضروري و 

سازنده خواند.

 برگزاری مسابقه فرهنگی، به 
مناسبت روز جهانی حیات وحش

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان، به مناســبت روز جهانی حیات 
وحش )۱۲ اســفند برابر با ۳ مارس( مســابقه 

طراحی و نقاشی برگزار می کند.
عاقه مندان به شرکت در این مسابقه آثار خود را 
در موضوع هاي اهمیــت و ارزش حیات وحش و 
نیز عوامل تهدید کننده آنها از جمله پسماندها، به 
همراه ذکر نام کامل و شماره همراه خود، حداکثر 
تا ۱۵ اسفند به نشاني اصفهان، میدان الله، اداره 
کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، 
کد پســتي ۸۱۹۸۹۹۷۵۴۳ )واحــد کتابخانه( 

ارسال کنند. 
شایان ذکر اســت از نفرات برتر با اهدای جوایز 

مناسب تقدیر خواهد شد.

تمدید مهلت فراخوان 13 دوره 
جایزه ملی محیط زیست

پیرو فراخوان اول جایزه ملی محیط زیســت و 
نظر به اســتقبال متقاضیان و شرکت کنندگان 
و نزدیک شــدن به پایان مهلــت فراخوان تا ۲۰ 
بهمن ماه، فراخــوان ســیزدهمین دوره جایزه 
 ملي محیط زیست تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه تمدید 

شد.
ســیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیســت 
با هــدف شناســایی اســتعدادهاي زیســت 
محیطي، در زمینه هــاي مختلفي چون اطاع 
رســاني، پژوهــش، اکتشــافات و اختراعــات 
زیســت محیطــي و فعالیت هــاي اجتماعــي 
انجام مي شــود و واجدین شــرایط بــا مراجعه 
به پورتــال ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
 مــي توانند بــه تکمیل و ارســال مســتندات 

اقدام کنند. 
در راستای افزایش مشارکت همگانی در حفاظت 
از محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست  
از سال ۱۳۷۹ اقدام به برگزاري جایزه ملي محیط 
زیســت کرده و با اســتناد به ماده ۴۶ آیین نامه 
اجرایي قانون حفاظت و بهســازي محیط زیست 
و مصوبه مــورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ شــوراي عالي 
حفاظت محیط زیست، از فعالیت هاي ارزنده افراد 
 حقیقي و حقوقي حافظ محیط زیست قدرداني 

مي کند.

عکس  روز 

مغزهای کوچک زنگ زده!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون توسعه مدیریت، منابع و پشتیبانی سازمان حج 
و زیارت گفت: سفر حج سال آینده با افزایش قیمت 

مواجه می شود.
محمد آزاد در مورد آخریــن وضعیت حج ۹۷ گفت: 
براســاس توافق با عربســتان برای حج واجب سال 

آینده با افزایش تعداد حجــاج، ۹۰ هزار زائر ایرانی به 
مکه و مدینه اعزام می شــوند. از این تعداد، تنها سه 
درصد نیروها خدماتی است و سعی شده زائران بیشتر 
به این سفر اعزام شــوند. وی ادامه داد: توافقات اولیه 
انجام شده و تیم اسکان همچنان در عربستان حضور 

داشــته و در حال رایزنی برای فراهــم کردن اماکن 
اسکان حجاج است. معاون توسعه مدیریت، منابع و 
پشتیبانی سازمان حج و زیارت افزود: اعزام حجاج از 
اویل مردادماه سال آینده آغاز می شود و زائران بیت ا... 
الحرام بین ۲۸ تا ۳۸ روز آنجا مستقر هستند. وی به 
موضوع گران شدن هزینه حج سال آینده اشاره کرد 
و گفت: با توجه به افزایش ۵ درصدی مالیات بر ارزش 

افزوده و قیمت کاالها، قیمت حج ســال آینده گران 
می شود. البته موضوع دیگر نوسانات ارز در داخل است 

که باعث افزایش هزینه خواهد شد.
آزاد، درباره فراخوان حجاج گفت: مرحله اولیه تکمیل 
ظرفیت آغاز شده است و زائران دارای فیش تا پایان 
آبان ماه سال ۸۵ می توانند ثبت نام کرده و اطاعات 

خود را در سامانه وارد کنند.

حج گران می شود

رییس انجمن حمایت از زندانیان اســتان اصفهان 
گفت: یک هزار زندانی تا پایان سال جاری در زمینه 

زیباسازی شهر اصفهان همکاری می کنند.
محمود مباشــری با بیان اینکه انجمــن حمایت از 
زندانیان استان اصفهان، ۳۵۰۰ خانواده زندانیان را 
تحت پوشش دارد، اظهار کرد: این انجمن به صورت 
مادی و معنوی  از این خانواده ها حمایت می کند. وی 
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان زندانیان 
را از جمله خدمات این خیریه اعام کرد و افزود: این 
انجمن  ۱۳۰۰ دانش آموز و ۱۲۰ دانشــجو در تمام 
مقاطع کارشناســی تا دکترا را تحت پوشش دارد. 
رییس انجمن حمایت از زندانیان اســتان اصفهان 
افزود: این انجمن در تامین جهیزیه فرزندان زندانیان، 
تامین هزینه های درمان بیماری های صعب العاج و 
عمل های جراحی، مساعدت های الزم را به خانواده 
زندانیان ارائه می کنــد. وی با بیــان اینکه انجمن 
حمایت از زندانیان اســتان اصفهان حدود ۷۰ سال 

قدمت دارد، گفت: در حال حاضــر ۴۰۰ زندانی به 
زیباسازی شهر کمک می کنند. وی تصریح کرد: این 
تعداد تا پایان سال به ۱۰۰۰ زندانی خواهد رسید که 
این زندانیان در قبال فعالیــت خود، حقوق دریافت 
می کنند. رییس انجمن حمایت از زندانیان اصفهان 
گفت: تعــداد ۲۰ زندانی در تولیــد این کانکس ها 
فعالیت دارند که روزانــه ۱۰ کانکس در این کارگاه 

تولید و به مناطق زلزله زده ارسال می شود.

رییس انجمن حمایت از زندانیان استان:

1۰۰۰ زندانی به زیباسازی شهر کمک می کنند
فرمانده انتظامی اســتان، از انهدام باند هشت نفره 
ســارقان که به ســرقت های خشن و مســلحانه از 
کارگاه های صنعتی اقدام می کردند خبر داد و گفت: 
ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهمان بیش از 

۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: این متهمان 
به چندین مورد سرقت توام با خشونت از کارگاه های 

صنعتی اقدام کرده اند. 
وی افزود: با تحقیقات انجام شــده مشخص شد که 
این سرقت ها توسط باندی خطرناک و خشن انجام 
شده که سرانجام کارآگاهان با پیگیری های علمی و 
تخصصی دقیق، در عملیاتی ویژه، متهمان را که به 
وسیله ۳ دستگاه خودرو قصد سرقت از کارگاه های 
صنعتی حوالی شهرستان های تیران و کرون و نجف 
آباد را داشــتند، مشــاهده کردند و بافاصله برای 
دســتگیری آنان وارد عمل شدند.این مقام مسئول 
اظهار کرد: ســارقان با مشــاهده ماموران اقدام به 

تیرانــدازی کردند کــه در این درگیــری دو نفر از 
سارقان مسلح با شلیک گلوله ماموران پلیس مجروح 

و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان، به ضرب و شتم نگهبان 
کارگاه های صنعتی توسط اعضای این باند اشاره کرد 
و افزود: در نتیجه اعمال خشن و بی رحمانه سارقان، 
دو نفر از نگهبانان به شدت مجروح شدند و در حال 

حاضر تحت مداوا هستند. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

انهدام باند سارقان مسلح کارگاه های صنعتی در اصفهان

اخاذی از شرکت های بیمه؛

شناسایی باند کالهبردار تصادف ساختگی

مسابقات َکنِدرکشی و 
جهله کشی در بندرعباس

یک باند کاهبردار تصادف ساختگی و اخاذی از شرکت های بیمه در برخوار شناسایی شد و به دام پلیس افتاد.
رییس کل دادگستري استان اصفهان گفت: در پی گزارش هایی مبنی بر افزایش مشکوک تصادفات جرحی در حوزه قضایی برخوار، موضوع 

در دستور کار دادسرای این شهرستان قرار گرفت. احمد خسروي وفا افزود: پس از تحقیقات قضایی در پرونده هایی با همین موضوع و تحقیق از راننده اتومبیل، 
وی به ساختگی بودن تصادف اقرار کرد و مصدومان دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در بازرسی از دو منزل، چهار مصدوم شناسایی و دستگیر شدند و یک دستگاه 

پراید کشف و ضبط شد، گفت: متهمان با این روش توانسته بودند بیش از ۲۰میلیارد تومان از شرکت های مختلف بیمه دریافت کنند.
رییس کل دادگستری استان گفت: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر اعضای این باند تصادف ساختگی ادامه دارد.

حادثه

 خارج کردن جسم خارجی 
از گردن بیمار در اصفهان

نخستین عمل جراحی خارج کردن جسم خارجی 
 در فضای گردن بــه روش »جراحــی ناوبری« 
)Navigation Surgery( در استان اصفهان، 

در بیمارستان الزهرا)س( انجام شد.
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعام کرد: دکتر 

بیژن موحدیان عطار، دانشیار و مدیر گروه جراحی 
دهان، فک و صورت این دانشــگاه، عمل جراحی 
خارج کردن جســم خارجی رانده شده به فضای 
عمیق صورتی-گردنی را در مرکز آموزشی درمانی 
»Navigation Surgery«الزهرا)س( به روش 

 انجام داد.ایــن عمل روی بیماری که در شــهر 
دیگری تحــت عمــل ناموفق خارج ســازی به 
روش معمول قرار گرفته بود، انجام و از دســتگاه 
ناوبری)جهــت یابــی( Navigation همراه با 
ورودی DICOM ســیتی اسکن ســه بُعدی با 
کنتراست )جداسازی با اســتفاده از روشنایی( 
استفاده شد. دکتر موحدیان عطار گفت: به دلیل 
کوتاه بودن فرایند عمل و بیهوشی، ریکاوری بیمار 
بسیار ســریع بود و با فراهم بودن موقعیت دقیق 
عروق به صورت سه بعدی نسبت به جسم، ریسک 

آسیب و خونریزی به حداقل رسید.

 به سبب رعایت نکردن اصول ایمنی 
رخ داد؛

گازگرفتگی خانواده چهار نفره 
اصفهانی

گازگرفتگی، خانواده چهارنفره ای را در اصفهان 
راهی بیمارستان کرد.

مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان گفت: پدر و مادر و دو 
فرزند دختر خانواده ای در اثر نشت گاز از بخاری 
یک منزل مسکونی در ملک شهر اصفهان دچار 
گازگرفتگی شــدند و با امداد رسانی اورژانس به 

بیمارستان غرضی اصفهان انتقال یافتند.
عباس عابدی افزود: علت این حادثه رعایت نکردن 

اصول ایمنی در نصب بخاری اعام شده است.

1۰۰ هزار نوجوان 13 تا 1۵ساله 
سیگار مصرف می کنند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ایران ۷میلیون 
نفر از جمعیت باالی ۱۵ سال و ۱۰۰ هزار نوجوان 

۱۳ تا ۱۵ ساله سیگار مصرف می کنند.
دکتر ایرج حریرچی گفــت: ۱۰ درصد جمعیت 
باالی ۱۸ سال در ایران هر روز سیگار می کشند 
و ۱۸ درصد از جمعیت کشور نیز به صورت روزانه 

قلیان و سیگار مصرف می کنند.
وی افزود: شــیوع مصرف ســیگار بین جوانان 

۳.۴درصد اســت و طبق آمار ۴.۸ درصد پسران 
و ۲.۱درصد دختران ســیگار مصرف می کنند.
در ایران ۷ میلیون نفر از جمعیت باالی ۱۵سال 
و صد هزار نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله سیگار مصرف 
می کنند.سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: 
دخانیات بزرگ ترین عامل سرطان در دنیاست که 
می توان از آن پیشــگیری کرد. در سیگار بیش از 
۷هزار ماده شیمیایی وجود دارد که ۷۰ نوع از آن 
قطعا سرطان زاست. حریرچی ادامه داد: دخانیات 
ساالنه ۷ میلیون نفر در دنیا را از بین می برد که 
۹۰۰ هزار نفر از این تعداد اصا دخانیات مصرف 
نمی کرده و صرفا در مجاورت چنین افرادی قرار 

گرفته اند.

اخبار

ناجابامسئوالن

علی دهقانان زواره 

به همت کمیســیون امور بانوان و خانــواده و همکاری 
ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرســتان 
اردستان، کارگاه آموزشی »شهروند مسئول«  در اردستان 

برگزار شد. منصوره آدم یار، مســئول کمیته زنان و خانواده ستاد دهه فجر شهرســتان، در این زمینه اعام 
کرد: به منظور نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، کارگاه آموزشــی تحت عنوان »شهروند 
 مسئول« ویژه زنان شاغل در ادارات بانوان بسیجی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسامی به مدت ۶ ساعت

 برگزار شد. 
در این کارگاه، مفهوم شناسی اقسام معروف ها و منکرها و وجوب این امر از نظر عقل، فطرت، قرآن و ائمه اطهار، 

مراتب و مراحل اخاق و جذاب سازی و آشنایی با قانون شوراهای امر به معروف و نهی از منکر، تدریس شد.
 

برگزاری کارگاه 
آموزشی شهروند 
مسئول در اردستان

پذیرش بدون آزمون در دوره دکترای دانشگاه صنعتی 
اصفهان آغاز شــد. روابــط عمومی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، از پذیــرش دانش آموختــگان ممتاز مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسرکشور در مقطع 
دکترا خبر داد. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر 

وزارت علوم از یکی از دانشگاه های داخل کشــور، دارا بودن معدل کل ۱۶ یا باالتر در مقطع کارشناسی، 
دارا بودن معدل کل ۱۷ و باالتر در مقطع کارشناسی ارشد و کســب دست کم ۶۰ امتیاز از فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، از شرایط پذیرش داوطلبان متقاضی در مقطع دکترای دانشگاه صنعتی 
اصفهان است. متقاضیان برای کسب اطاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام تا پایان فروردین سال آینده 
فرصت دارند به نشــانی اینترنتی http://www.iut.ac.ir/ مراجعه کنند. دانشگاه صنعتی اصفهان 

بیش از ۱۱هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیئت علمی دارد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی 
خبرداد:

آغاز پذیرش بدون 
آزمون دوره دکتری

به ظاهر می خواهد از خیابان عبور کند. فاصله ماشین در حال تردد با 
او کم است و سرعت باال، اما عابر پیاده واکنش چندانی برای نجات جان 
خود نشان نمی دهد. صدای ترمز ناگهانی ماشین و در نهایت یک حادثه 

که رخ می دهد.
ابتدا پیش خودت فکر می کنی چه بایی ممکن است بر سر عابر پیاده 
آمده باشد؛ اما بعد از چند لحظه حدس دیگری به ذهنت خطور می کند 
که شاید آن شخص قصد خودکشی داشته است؛ اما در نهایت به واقعیت 

دیگری پی خواهی برد؛ واقعیتی که ریشه در کاهبرداری بزرگی دارد 
که در یکی دو سال اخیر به سرعت شیوع پیدا کرده است.

شــاید برای شــما هم جالب باشــد کــه بدانیــد واقعا از چــه نوع 
کاهبرداری هایی صحبت می کنیم؛ اما جالب تــر اینکه همین افراد 
سودجو برای رسیدن به مالی نامشروع، به خودزنی و وارد کردن آسیب و 

جراحت های ساختگی در اندام های بدنشان هم پیش می روند. 
ساناز دختری ۲۳ ســاله اســت که در راه رفتن کمی مشکل دارد و به 
تازگی از زندان آزاد شده است. علت محکومیتش را که جویا می شویم، 
می گوید: تصادفات ســاختگی ایجاد می کردیم و اگر شخصی که با او 

تصادف کرده بودیم بضاعت خوبی داشــت از او بــه ازای رضایت دادن 
مبلغی دریافت می کردیم؛ در غیر این صورت کار را به بیمه و شــکایت 
می کشاندیم و پول بیشتری می گرفتیم که درنهایت شناسایی شدیم و 
مدتی طوالنی را در حبس به سر بردیم. وی انگیزه از ارتکاب این جرم را 

کسب درآمد عنوان می کند.
براساس اظهار نظر و گزارش های مســتند پزشکی قانونی، خودزنی و 
ایجاد ضرب و جرح های عمدی با شگردهای حرفه ای، این روزها تبدیل 
به فرصتی برای کسب درآمد برخی متخلفان شــده است. افرادی که 
حاضرند به قیمت شکستن استخوان ها، ایجاد زخم ها و جراحت های 
گسترده در بدن و حتی شکستن دندان هایشــان، از بیمه ها خسارت 

بدنی کان بگیرند.
برخی افراد سودجو در جامعه از فرصت اســتفاده می کنند و دست به 
اعمال متقلبانه می زنند تا با خودزنی و طراحی تصادفات ساختگی، از 
نهادهای بیمه گر دیه دریافت کنند؛ اما مســئوالن انتظامی قبل از این 
عنوان کرده بودند بیشتر افرادی که دست به این عمل مجرمانه می زنند 

معتاد یا کارتن خواب هستند. 
در ابتدای سال جاری در همین خصوص باند بزرگی در اصفهان متاشی 
شد که از این راه بیش از ۸ میلیارد دیه دریافت کرده بود؛ این در حالی 
اســت که در روزهای اخیر نیز یک باند تصادف ســاختگی در برخوار 

شناسایی شد. 
اعضای این باند با تصادف ســاختگی ۲۰ میلیارد ریال از شــرکت های 
بیمه اخاذی کرده بودند که این موضوع یعنی ســرایت نحوه جرم ها به 

شهرستان های کوچک تر، توجه ویژه ای را می طلبد.
کاهبــرداران در چنین پرونده هایــی انگیزه مالی دارنــد، تصادفات 
ساختگی را طراحی و حتی بدن خودشان را نیز زخمی می کنند که پس 
از مراجعه به محاکم قضایی پرونده آنها به پزشکی قانونی ارجاع داده شود 
و محاکم قضایی نیز بر اساس نظر کارشناسی پزشکی قانونی رای صادر 
کنند؛ غافل از اینکه در شرایط فعلی روش های تشخیصی مناسبی برای 
تشخیص صدمه ناشی از تصادف یا خودزنی در سازمان پزشکی قانونی 
وجود دارد. الگوهایی از سراسرکشور ثبت و جمع آوری شده است و در 
هنگام مواجهه با نمونه های مشابه تشخیص داده خواهد شد که تصادف 
ساختگی است یا واقعی. درنتیجه، این روند تا حد زیادی توانسته است 

جلوی این گونه تخلفات را بگیرد.

صحنه سازی برای گرفتن دیه؛

مغزهای کوچک زنگ زده!

فاطمه کاویانی
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عاداتی که باعث  نابینایی می شود
برخی عادات سالم برای حفظ سالمت چشــم ها از جمله رعایت یک رژیم غذایی متعادل، استفاده از عینک های آفتابی اســتاندارد، معاینات منظم چشم پزشکی و... 

شناخته شده هستند.با این حال چندین عادت غلط هم وجود دارد که می تواند به سالمت چشم ها آسیب برساند و نیاز به اصالح فوری دارد؛ از جمله:
مالش چشم: چروک شدن پوست اطراف چشم یکی از نشانه های اولیه باال رفتن سن است اما مالش چشم می تواند منجر به شکسته شدن عروق خونی کوچک زیر سطح پوست شود و افتادگی پلک و چین و چروک 

زیر چشم را تشدید کند. با اینکه راه های زیادی برای از بین بردن چروک زیر چشم از جمله تزریق بوتاکس یا جراحی زیبایی پلک وجود دارد، اما پیشگیری همیشه بهتر است.
فراموش کردن عینک آفتابی: اشعه فرابنفش خورشید یکی از خطرناک ترین عوامل برای آسیب دیدن چشم ها و پلک است. قرار گیری در معرض نور خورشید منجر به برفکوری، آب مروارید، دژنراسیون ماکوال و 

ناخنک چشم و حتی سرطان پلک می شود. استفاده از عینک های آفتابی برای محافظت از اشعه UV و اشعه HEV حتی در روزهای ابری ضروری است.
سیگار کشیدن: سیگار کشیدن تنها برای اعضایی از بدن مانند ریه، قلب، مغز و... خطرناک نیست بلکه می تواند برای چشم نیز اثرات منفی جبران ناپذیر داشته باشد. سیگار خطر ابتال به بیماری های چشمی مانند 

آب مروارید، دژنراسیون ماکوال، یووئیت )التهاب قسمتی از چشم که مجرای دستگاه یووه آ نامیده می شود که شامل عنبیه، جسم مژگانی و کروئید )مشیمیه( است(، خشکی چشم و ریتنوپاتی دیابتی را تشدید می کند. در 
واقع سیگاری ها تا چهاربرابر بیشتر ممکن است کوری را در مقایسه با افراد غیر سیگاری تجربه کنند. خبر خوب این است که ترک سیگار بدون توجه به سن، می تواند خطر ابتال به بیماری های جدی چشمی را کاهش دهد.

رژیم غذایی فقیر: مصرف بیش از حد فست فودها و اجتناب از مصرف کافی میوه و سبزیجات، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری، خطر ابتال به بیماری های چشمی را تشدید می کند. سبزی های برگ دار، 
میوه های رنگارنگ و ماهی، باعث مدیریت بیماری های چشمی وابسته به سن یا پیشگیری از آنها می شود.

محرومیت از خواب: کمبود خواب با قرمزی، ایجاد حلقه های تیره زیر چشم، چروک پوست زیر چشم، خشکی چشم و تاری دید همراه است.
ننوشیدن آب کافی: ننوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در روز و دریافت یک رژیم غذایی با سدیم باال، می تواند منجر به کاهش تولید اشک و از بین رفتن رطوبت محیط چشم شود و فرد را مستعد ابتال به بیماری های چشمی کند. خشکی 

چشم، قرمزی و پف کردگی پلک ها از نشانه های کم آبی بدن است.

عالئمی که هشدار می دهند قند خونتان از کنترل خارج شده است
قند خون کنترل نشده، خطر ابتال به عوارض جدی سالمت از جمله سکته مغزی، 
بیماری های قلبی، آسیب های عصبی، کوری و بسیاری از مشکالت دیگر را 
به همراه دارد.یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن هم اینکه شاید شما ندانید قند 
خونتان خارج از کنترل اســت. در برخی از افراد، قند خون کنترل نشده همراه با 

عالمت و در برخی دیگر کامال بدون عالمت است و این را سخنگوی آکادمی تغذیه و 
رژیم درمانی ایاالت متحده می گوید.از آنجا که حفظ و کنترل قند خون در مبتالیان 
به دیابت نوع ۲، سالمت کلی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد، این مهم است که شما 
در صورت خارج از کنترل بودن آن، پس از تشخیص، اقدامات مناسب را انجام دهید.

افزایش 
تشنگی و تکرر ادرار 

افزایش تشنگی شاید غیر معمول به نظر نرسد اما 
زمانی که قند خون باال می رود، احســاس غیر منتظره 

تشــنگی و نیاز به نوشــیدن غیر معمول آب، یک عالمت 
برجســته اســت. ادرار بیش از حد یا همان پــر ادراری 
نشان دهنده آن است که کلیه ها در تالش اند تا میزان 

گلوکز اضافی را از بدن دفع کنند. همین روند خطر 
کم آبی بدن و سرگیجه را به همراه دارد.

گرسنگی بیشتر 
همراه با از دست دادن وزن

 احساس گرســنگی بیش از حد به همراه از دست دادن 
وزن بدون هیچ دلیل روشــن، قند خون بیش از حد باال را نشان 

می دهد. هنگامی که بدن انرژی الزم را از منابــع مورد نظر دریافت 
نمی کند، شــروع به شکســتن عضالت و چربی برای تولید انرژی می 

کند و فرد کاهش وزن ناخواســته و ناسالم را تجربه 
خواهد کرد. عالوه بر تغییرات وزن و اشتها، 

فرد ممکن اســت متوجــه ضعف در 
ماهیچه ها و تجربه سقوط مکرر 

شود.

تاری دید
قند خون و فشار خون باال به ساختار حساس 

چشم صدمه می رسانند و تهدیدی جدی برای قوه 
بینایی محسوب می  شــوند. هنگامی که رگ  های خونی 

چشم به دلیل دیابت پاره شــوند، آسیب  هایی حاد یا مزمن 
به شبکیه چشم وارد می  کنند که یکی از دالیل نابینایی در 
افراد بزرگسال است. دید غیرشفاف، ایجاد لخته خون و 

نور شدید در چشم از آن دست مشکالتی است که در 
صورت پدیدار شــدن حتما باید به چشم پزشک 

مراجعه کنید.

خستگی
خستگی شدید نیز نشــانه دیگری از 

قند خون کنترل نشده در مبتالیان به دیابت 
نوع ۲ است. هنگامی که بدن به درستی انسولین 
را پردازش نمی کند یا به مقدار کافی انسولین تولید 
نمی کند، قند به جای وارد شــدن به سلول ها 

برای تولید انرژی، در خــون باقی می ماند 
و فرد احســاس خســتگی شدید 

می کند.

مشکالت 
معده

دیابــت، بــه عصب  هایی که 
وظیفه خالی کردن شــکم، حرکت 

کند غذا در طول روده  ها و هضم را برعهده 
دارند و در کل به دســتگاه گوارش نیز آسیب می 

 رساند. هنگامی که شکم شما در هضم غذا دچار تاخیر 
شود، شرایطی رخ می  دهد که به آن »تاخیر در تخلیه معده یا 
فلج ناقص دستگاه گوارش« گفته می  شــود و درنتیجه آن، با مشکالت 

ناخوشایند معده  ای همچون اسهال، یبوست و بی  اختیاری مواجه خواهید 
بود. بسیاری از افراد دیابتی با مشــکالتی از قبیل ناتوانی در خوردن و 

بلعیدن نیز دست به گریبان هستند. کنترل دیابت برای افرادی 
که مبتال به تاخیر در تخلیه معده  اند، بســیار دشوار تر 

است.

زخم هایی که 
به کندی خوب می شوند 

بریدگی ها، خراش و کبودی ها در مبتالیان به قند 
خون کنترل نشده التیام می یابند. این به دلیل آن است 

که دیابت منجر به آسیب عصبی شده و گردش خون را تحت 
تاثیر قرار می دهد؛ بخصوص در پاها. 

جریان ناکافی خون در این اندام باعث می شود در صورت 
زخم شدن، بیشــتر در معرض ابتال به عفونت یا حتی 

قطع عضو قرار بگیرند.

تغییرات پوستی
 تیرگی و ضخیم شــدن پوســت که به نام 

»آکانتوز نیگریکانس« شناخته شده، ممکن است 
پشت گردن، دست، زیر بغل، صورت و مناطق دیگر بدن 

رخ دهد که این از نشانه های کنترل نشدن قند خون است. 
این عالئم می تواند همچنین ناشــی از مقاومت به انسولین 
نیز باشــد. بروز هر گونه تاول، عفونت، تغییر رنگ پوست 

و ناهنجاری های پوســتی، می تواند نشانه ای از قند 
خون کنترل نشده باشد.

ورم دست و پاها
 اگر در کنار دیابت، به فشار خون هم مبتال 

هســتید، هر دوی این بیماری  ها عملکرد کلیه را 
برای دفع سموم و مایعات مختل می  کنند. تورم دست 

و پاهای شما، به دلیل جمع شدن مایعات در زیر مفاصل و 
به دلیل تخلیه ناقص از کلیه  ها و یک نشــانه از اختالل در 
عملکرد آنهاست. مصرف داروهایی که برای دیابت و فشار 

خون شما تجویز می  شــود، ضامن عملکرد صحیح 
کلیه  ها خواهد بود. تغییــر برنامه غذایی هم 

ممکن است موثر واقع شود.

خواص روغن 
آووکادو برای سالمتی پوست 

و مو

روغن آووکادو یکی از مشتقات 
میوه آووکادو اســت کــه به خاطر 
خــواص درمانی خــارق العــاده و 
منحصر بــه فــرد خود شــناخته 
می شــود. روغن آووکادو سرشار از 
ویتامین E و چربی های اشباع نشده 
بوده و برای بدن انســان بــه ویژه 

پوست بسیار مفید است. 
تســکین پوســت آفتاب 

سوخته
بــر اســاس نتایــج پژوهشــی که 
در ســال ۲۰۱۱ به چاپ رســید، 
آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین 
C، ویتامیــن E، فالوونوئیدهــا و 
اســیدهای فنلی، نقش اصلی را در 
مبارزه با رادیکال های آزاد که عامل 
اصلی بروز عوارض پوستی هستند، 
بازی مــی کنند. یکــی از عوارض و 
آسیب های پوستی، آفتاب سوختگی 
است که از قرار گرفتن بیش از حد در 
معرض نور خورشید ناشی می شود. 
آنتی اکسیدان های موجود در روغن 
آووکادو می توانند به تسکین آفتاب 

سوختگی کمک کنند.
روغــن آووکادو و افزایش 

تولید کالژن
روغن آووکادو حاوی نوعی استروئید 
طبیعی به نام »استرولین« است که 
می تواند به افزایــش تولید کالژن 
کمک کند، پوســت را نرم و لطیف 
و لکه های پوستی ناشی از افزایش 
سن را کمرنگ کند. روغن آووکادو 
همچنین سرشــار از لسیتین است. 
لســیتین نوعی چربی اســت که به 
دریافت مســتقیم مــواد مغذی از 
جریان خــون و تغذیــه الیه های 

عمیق تر پوست کمک می کند.
خــواص روغــن آووکادو 

برای مو
روغن آووکادو به راحتی جذب مو و 
پوست سر می شود. روغن آووکادو 
دارای خاصیــت مرطوب کنندگی 
طبیعی اســت کــه بــه افزایش و 
حفــظ رطوبت مو کمــک می کند 
و به همیــن دلیل بــرای مرطوب 
کردن موهای خشــک، شکننده و 
آســیب دیده مناسب اســت. روغن 
آووکادو همچنین ماده ای عالی برای 
تقویت، نرم کنندگی عمیق و افزایش 

درخشندگی موهاست.

الک پشتی غذا بخورید 

 
تا الغر شوید

نتایج مطالعه 
صورت گرفته توسط محققان ژاپنی نشان 

می دهد آرام غذا خوردن و همچنین نخوردن غذا دو ســاعت 
قبل از خواب، به پیشگیری از چاقی کمک می کند. محققان دانشکده علوم 

پزشکی دانشگاه کیوشــو )ژاپن(، داده های بیمه های درمانی 6۰ هزار شهروند ژاپنی 
را بررســی کردند که به طور منظم، طی ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱3 تحت معاینه های ساالنه 

قرارگرفته بودند. از این افراد درخصوص سرعت غذا خوردن )سریع، متوسط، آرام( و سایر عادت های 
زندگی مانند زمان شام خوردن قبل از خواب، مصرف خوراکی / تنقالت پس از شام و زمان صرف صبحانه 

سوال شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که ۲۲ هزار و 7۰ نفر با سرعت زیاد، 33 هزار و 455 نفر 
با سرعت متوسط و 4 هزار و ۱9۲ نفر نیز به آرامی غذا می خوردند.

نتایج این مطالعه نشان داد احتمال چاق شدن افرادی که با سرعت متوسط غذا می خوردند، در مقایسه با افرادی که 
عادت به غذا خوردن سریع داشتند، ۲9 درصد کمتر بود؛ درحالی که خطر چاقی در گروه دوم تا 4۲ درصد افزایش 
پیدا می کرد.همچنین دور کمر افرادی که با سرعت متوسط و آهســته غذا می خوردند، به ترتیب ۰.۲۱ و ۰.4۱ 

سانتی متر کمتر از افرادی بود که عادت به غذا خوردن سریع داشتند. 
وزن افراد با استفاده از شاخص توده بدنی )BMI( و اندازه دور کمر تعیین شد. افرادی که عادت به غذا خوردن 

سریع داشتند و دو ساعت قبل از خواب، میان وعده ای مصرف می کردند، با خطر بیشتر اضافه وزن روبه رو 
بودند.دکتر هاروهیسا فوکودا )Haruhisa Fukuda( از محققان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

کیوشو )ژاپن( تاکید کرد: تغییر در عادات غذا خوردن، می تواند بر چاقی، شاخص توده بدنی 
)BMI( و اندازه دور کمر تاثیر بگذارد. کاهش ســرعت غذا خوردن، در پیشگیری از 

چاقی و کاهش خطرهای مرتبط با چاقی موثر است.
نتایج این مطالعه در مجله BMJ Open منتشر شد.

پنج ادویه قدرتمندی که به مبارزه با سرطان می رود

فلفل سیاه
حاوی یک ترکیــب الکالوئیدی به  نام 
پیپرین اســت که خــواص ضد تومور 
دارد. محققان به این نتیجه رسیده اند 
که پیپرین در مهار چند نوع ســلول 

سرطانی پروستات موثر است.

زنجبیل
ریشــه زنجبیل تند حاوی مواد قنــدی مانند 
گینرول پارادول و شــگاول است و این ترکیبات 
خاصیــت آنتــی اکســیدانی، ضــد التهابی و 
ضدعفونی کنندگی دارند؛ ضمــن اینکه به طور 

فعال با سلول های سرطانی مقابله می کنند.

زعفران
 نشان داده شــده زعفران منجر به مرگ سلولی 
در سلول های ســرطانی یا همان فرایند آپوپتوز 
می شــوند. کروکیدن در ســلول های سرطانی 
تخمدان تاثیر دارد و به طور چشــمگیری باعث 

سرکوب رشدو توقف مهاجرت آنها می شود.

سیر
یکی از ترکیبات گوگردی موجود در سیر 
»دی آلدیل دی سولفید« نامیده می شود 
که منجر بــه کاهش قابلیــت زندگی 
ســلول های ســرطانی در پوشش مری 
می شــود. در حضور این ترکیب سیر،  
سلول های سرطانی ضعیف می شوند و 

تاثیرشان کاهش می یابد.

رزماری
منجر به اثر بخشــی درمان های سنتی 
سرطان می شــود. مطالعات نشان داده 
دوزهای شدید عصاره رزماری منجر به 
افزایش اثرات شیمی درمانی در بیماران 

مبتال به سرطان سینه می شود.

محققان می گویند:
سوءتغذیه؛ عامل بروز ناشنوایی در کودکان

 محققان دریافتند کودکان دچار سوءتغذیه در سال های پیش دبستانی، به شدت در معرض ابتال به اختالل 
شنوایی در سنین باالتر قرار دارند. به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، ناشنوایی چهارمین عامل 
معلولیت در دنیاست و حدود ۸۰ درصد افراد دچار این معلولیت، در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد 
زندگی می کنند. در این مطالعه، محققان رابطه بین شــنوایی بیش از ۲۲۰۰ بزرگسال جوان را با وضعیت 

تغذیه آنها در کودکی تا اوایل ۱6 سالگی بررسی کردند.
نتایج تست های شنوایی نشان می دهد افراد بزرگســال جوان که در دوره کودکی رشد نامناسبی داشتند 

حدود دو برابر بیشتر با عالئم ناشنوایی مواجه می شوند. رشد کم در دوره کودکی یک مشکل مزمن 
سوءتغذیه است که غالبا قبل از تولد شروع می شود و زمان پیش از تولد، زمانی حیاتی برای رشد 

عملکرد شنوایی است.
کیت وست، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تاخیر در رشد گوش داخلی ناشی از سوءتغذیه، 

بخصوص در دوره جنینی، در افزایش ریسک ناشنوایی نقش دارد.«

عاداتی که باعث  نابینایی می شود
پیشنهاد سردبیر:
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حمایت سلطان از پژمان
حتمــا در جریان ماجرای پژمان جمشــیدی 
و جشنواره فجر هستید 
که باعث شــد اهالی 
بــر  ورزش در برا
تعــدادی از اهالی 
هنر موضع بگیرند. 
این وســط واکنش 
علی پروین به اتفاقی 
که برای شاگرد سابقش رخ داد از همه جالب تر 
بود. ســلطان که با خبرگــزاری ایلنا صحبت 
کرده درباره تمسخر جمشیدی بعد از کاندیدا 
شدن در جشنواره گفته:» اتفاقاتی که افتاد را 
از تلویزیون دیدم و وقتی اسم پژمان را آوردند 
سالن رفت روی هوا. در فوتبال هم این مسائل 
را داشــتیم و داوری های جشــنواره هم مثل 
داوری هــای فوتبال اســت و کاری  نمی توان 
کرد و امیدوارم از روی دشمنی و غرض ورزی 
نبوده باشد.« پروین که امید زیادی به موفقیت 
پژمان در عرصه بازیگری دارد، ادامه داده:» فکر 
می کنم او در ابتدای راه قرار دارد و می تواند در 

آینده سیمرغ بگیرد.«

 

قهرمانی در پانزدهمین دوره جام ملت های آسیا یکی دیگر از افتخاراتی 
بود که در کارنامه بازیکن اصفهانی تیم ملی فوتســال ثبت شد. سپهر 
محمدی از جمله بازیکنان پر افتخار فوتســال ایران اســت که بنا به 
توصیه یکی از مربیانش در ســال 80 به سمت فوتسال کشیده شد و با 
عضویت در تیم بسیج فوالد مبارکه و حضور در رقابت های لیگ دسته 
یک، فوتسال را تجربه کرد و با عضویت در تیم های فوالد ماهان و گیتی 
 پســند تا قرارگیری در بین نامزدهای برترین دروازه بانان جهان پیش

 رفت.   
با او که این روزهــا لقب مرد شــماره یک تیم ملی فوتســال را یدک 
می کشد و با این تیم توانســته دوازدهمین قهرمانی آسیا را برای تیم 
ملی کشورمان به ارمغان بیاورد به گفت و گو نشستیم که ماحصل آن 

در ادامه می آید:
در پانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا، تیم ملی 
توانســت بار دیگر به مقام قهرمانی دســت یابد، این دوره از 

رقابت ها را چه طور دیدید؟
در این بازی ها گروه بندی ها طوری انجام شــده بود کــه ایران با همه 
تیم های قوی بازی کرد و همه آنها را هم با اختالف شکســت داد. گل 
سرســبد بازی هایمان در فینال با ژاپن بود که با نتیجه قاطعانه چهار 
بر صفر به برتری رســیدیم.  مســابقات جام ملت های آسیا هر ساله 
نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی دارد و اگر ما توانستیم تیم ها را با 
اختالف ببریم، این اختالف فاصله نه به خاطر ضعف تیم های آسیایی 
بلکه به خاطر قدرت زیاد تیم ملی فوتسال ایران بود. ما در این دوره از 
مسابقات با شکست تمام مدعیان ،مقتدرانه قهرمان شدیم و از همین 
حاال هدفمان را حضور در بازی نهایی جام جهانی 2020 قرار داده ایم و 

می خواهیم  برای اولین بار به این مهم دست یابیم.
رسانه ها لقب پادشاهی با دست های خالی را به تیم فوتسال 

دادند، نظرتان درباره شرایط تیم در این مسابقات چیست؟ 
درست اســت که تیم ها را با اختالف بردیم  و قهرمان شدیم ولی این 
قهرمانی آسان به دست نیامد. همانند گذشته امکانات تیم در حد تیم 
ملی فوتسال با آن همه افتخارات نبود، تیم های رقیب مثل ژاپن و تایلند 
در کشورهای اروپایی اردو زده بودند و با تیم های بزرگی بازی دوستانه 
انجام داده بودند ولی ما با تیم های درجه دو و سه جهان بازی دوستانه 

انجام داده بودیم، بحث تغذیه ای و زلزله را نیز باید اضافه کنیم، هرشب 
به خاطر زلزله استرس زیادی داشتیم و به خاطر غذا اذیت شدیم ولی 
با این وجود چون  تمام این مشکالت را از قبل می دانستیم و آگاهانه با 
آنها برخورد کردیم، توانستیم به هدفی که در نظر گرفته بودیم دست 
یابیم و شاید به این دلیل است که به تیم ملی فوتسال لقب پادشاهی با 

دست های خالی را داده اند.
ترکیب تیم ملی دچار تغییراتی شــده بود ولــی با این وجود 
توانستید به مقام قهرمانی دســت یابید، فکر می کنید با این 

ترکیب می توانید حضور در فینال جام جهانی را تجربه کنید؟
 تیم ملی فوتسال با یک شــیب مالیم دست به جوانگرایی زده و در این 
دوره از بازی ها ترکیبی از بازیکنان جوان و بــا تجربه درکنار یکدیگر 
قرارگرفته بودند و با این ترکیب توانســته ایم مقابل تیم های قدرتمند 
آسیایی مانند تایلند، ژاپن و ازبکستان خوب ظاهرشویم و اگر فدراسیون 

از همین حاال برای حضور در جام جهانــی 2020  برنامه ریزی کرده و 
شرایط خوبی را فراهم کند، بازی های دوستانه با تیم های بزرگ ترتیب 
دهد و با کادر فنی هم ســو شــود با توجه به اینکه  آقای ناظم الشریعه 
آرامش خاصی را به تیم ملی هدیه کرده اند، مــی توانیم به فینال جام 
جهانــی راه یابیم  و افتخار دیگــری را برای کشــورمان  رقم بزنیم که 
 باید بگویم این هدف با توجه به قدرت فوتســال ایران دور از دسترس 

نیست.
برنامه شما برای سال آینده چیست؟

هنوز شرایط تیم گیتی پســند برای حضور در دور بعدی لیگ فوتسال 
مشــخص نیســت و برنامه من هم برای فصــل بعد معلوم نیســت، 
اگرشــرایطم برای حضــور در گیتی پســند خوب باشــد در اصفهان 
 می مانم ولی اگــر آنچه درنظر دارم برایم فراهم نشــود، به تیم دیگری

 می روم. 

دروازه بان اصفهانی تیم ملی فوتسال:

حضور در فینال جام جهانی 2020 

دور از دسترس نیست

انصراف ایران از جام جهانی کشتی آمریکا

پیشنهاد سردبیر:

اتفاق روز

عضو هیئت مدیره فوالد خوزستان:
 ما سایه به سایه پرسپولیس 

بودیم
عضو هیئــت مدیره فــوالد گفــت : در فوالد 
تفاقــات  خوزســتان ا
خاصی افتاده است 
کــه بایــد خیلی 
مســائل را تحمل 
کنیم. نباید اجازه 
بدهیم برنامه های ما 
مخدوش شود. خیلی ها متوجه 
برنامه ما شده اند و از اینکه منافع شان به خطر 

افتاده است، ناراحت هستند. 
محمد رضا شــریف تاکید کرد: مــا االن باید 
دغدغه قهرمانی می داشــتیم و سایه به سایه 
پرسپولیس حرکت می کردیم نه اینکه دنبال 
نایب قهرمانی باشیم. یکی از دالیل اصلی ایجاد 
فاصله بین تیم فوالد و پرســپولیس مشکالت 
داوری بوده اســت. اتفاقا با آقای طالقانی عضو 
هیئت رییسه فدراسیون هم جلسه ای داشتیم 
و او هم کامال قانع شد که فوالد قربانی داوری ها 
شده است. تمام مستندات را هم آماده کرده ایم 

و آن را در اختیار همگان قرار می دهیم. 

نقل قول روز

فدراسیون فوتبال یونان به خاطر اغتشاش و نا آرامی که هواداران 
تیم المپیاکوس در بازی با آ.ا.ک آتن ایجاد کردند، اقدام به کسر 
۳ امتیــاز از تیم خاطی کــرد؛ همچنین المپیاکــوس که کریم 
انصاری فرد را در  اختیار دارد، بــه پرداخت ۹0 هزار یورو جریمه 
نقدی محکوم شد و باید 2 بازی خانگی آینده خود را بدون حضور 

تماشاگر انجام دهد.

یاران انصاری فرد، نقره داغ شدند

10
این روزها به اندازه هر گلی که علی علیپور در پرسپولیس می زند، یک 
کاشف جدید هم برای او پیدا می شود. علیپور بین دو نیم فصل لیگ 
چهاردهم از راه آهن به پرسپولیس آمد و در آن زمان حمید درخشان 
مدعی بود که او علیپور را انتخاب کرده است و حاال  محسن بنگر گفته: 
»زمانی که من علیپور را به پرســپولیس آوردم، همه گفتند این چه 

بازیکنی است؛ اما حاال او تبدیل به ستاره شده است!« 

 صدمین کاشف علی علیپور هم پیدا شد!

70

 کی روش
 بازنده مناظره کریمی و ساکت

اتفاقاتی که در برنامه نود این هفته  رخ داد باعث 
شــد که خبرآنالین به عنوان یکــی از حامیان 
رسانه ای ســرمربی تیم ملی، کارلوس کی روش 
را بازنده مناظــره کریمی و ســاکت بداند. این 
سایت درباره سرمربی تیم ملی نوشته:» بازنده، 
کارلوس کی روش بود. به خاطر اینکه خودش را 
وارد بازی کرد که ربطی به او نداشت. کی روش 
اشتباهش این بود که فکر کرد نمی داند ادبیات 
خیابانی ایرانی یعنی چه؟ شاید علی کریمی نتواند 
در ادبیاتی اتوکشــیده  پابه پای ساکت حرکت 
کند؛ اما وقتی نوبت به آن مدل حرف زدن باشد  
کی روش که هیچ که تمام پرتغال هم از کریمی 
دریبل وحشــتناک خواهند خورد.کی روش با 
یک کلمه، زمین بازی را به سویی برد که کریمی 
عاشق آن اســت، او به هم بازی های او این اجازه 
را می دهد که علیه او مصاحبه کنند تا ثابت شود 
که چه کسی بزدل است؟ حاال کی روش با کسی 
مواجه است که برانکو نیست ، تاج نیست ، ساکت 
نیست ، کفاشیان نیســت او با کسی مواجه است 
که اگر بگوید به زودی در موردش حرف خواهم 
زد می گوید جرات داری در رویم بگو همین یک 

کلمه را«

 تشویق کریمی 
جلوی چشم ساکت

 تیم ملــی فوتســال ایــران پــس از قهرمانی 
در مســابقات قهرمانی آســیا صبح دیروز با ۳0 
دقیقه تاخیر وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شد. 
محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال که  
در برنامه ۹0 با علی کریمی به مناظره نشســت، 
برای اســتقبال از تیم ملی به فرودگاه آمده بود. 
مردمی که در فرودگاه حضور داشتند، به محض 
دیدن ســاکت، علی کریمی را تشــویق کردند!  
برخی هم با ساکت صحبت می کردند و در موضوع 
مناظره به او می گفتند کــه مقابل علی کریمی 
شکســت خورده؛ اما دبیرکل فدراسیون فوتبال 
پاسخی به آنها نمی داد و با نیشخند از مقابل شان 

عبور می کرد.

در حاشیه

 چرا آرسنال 
»هری کین« را نخواست؟

هری کین که ایــن فصل بــا زدن 2۴ گل در 
لیگ برتر، آقای گل است 
و شانس اصلی کسب 
طــالی  کفــش 
فوتبــال اروپا نیز 
محسوب می شود 
در ســن نوجوانی 
عضــوی از آکادمــی 
آرسنال بود ولی در نهایت به تیم رقیب یعنی 
تاتنهام پیوست و در این تیم به بازیکن بزرگی 
تبدیل شــد که در حال  حاضر تمام تیم های 
بزرگ دنیا به دنبــال جذب او هســتند.لیام 
برادی، رییس ســابق آکادمی آرسنال درباره 
دلیل نخواستن هری کین از سوی این باشگاه 
گفت : همه ما اشــتباه کردیــم. او در آن زمان 
 اضافه وزن داشت و خیلی از نظر فیزیک اندامی 
از شرایط خوبی برخوردار نبود. حتی اگر دقت 
کنید می بینید که تاتنهام هم ســه یا چهار بار 
این بازیکــن را به تیم های دیگــر قرض داد و 
به دســته پایین تر رفت. با این حال هری کین 
با انگیزه باال توانســت خودش را نشان دهد و 

شخصیت فوتبالی اش را به نمایش بگذارد. 

سوال روز

اوکالهامابسکتبال
- 

 کلیولند
ساعت 
04:40

سایت 
آنتن

پیکان -  والیبال
شهرداری 

ورامین
ساعت

15

شبکه 
ورزش

هاوش گنبد والیبال
- بانک 
سرمایه

ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

پورتوفوتبال
- 

 لیورپول
ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

رئال فوتبال
مادرید - 
پاری سن 

ژرمن

ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

25 بهمن

پیشخوان

جنگ شفر با شیرهای 
زخمی

روز تلــخ نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان

تمریــن در کمیتــه 
انضباطی ، مسابقه در نود

با ورود محبوبان ایرانی 
 جام باشــگاه های آسیا 

پر از شور وحال می شود

در هفته نخســت لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم ذوب آهن 
اصفهان در دوحه میهمان الدحیل قطــر بود که در پایان این 
بازی شکســت را متقبل شد. کارشــناس فوتبال اصفهان 
در خصوص بازی ذوب آهن اظهار داشــت: ذوب آهن شروع 
هم پایی با الدحیل قطر داشــت؛ اما بعد از به ثمر رسیدن گل 
برای ذوب آهن این نماینده قطر بود که بازی بهتری به نمایش 
گذاشــت و نبض بازی را در دســت گرفت.عباس سیمکانی 
افزود: سبز پوشان خوش شــانس بودند که در دقایق پایانی 
گل های بیشتری نخوردند و درخشــش رشید مظاهری نیز 
مانع از این اتفاق شد؛ تیم های ایرانی نسبت به سایر تیم های 

آســیایی در بازیکن گیری در تنگنا هستند و بودجه تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا قابل مقایسه با تیم های ایرانی 
نیست.این کارشــناس فوتبال ادامه داد: باید در آسیا قوی تر 
از این ظاهر شــد و روح تازه ای در فوتبال ایران دمیده شود 
تا شــاهد نتیجه گیری تیم های ایرانی در آسیا باشیم؛ با این 
 شرایط نباید انتظار نتیجه گیری ذوب آهن در بازی های بعدی

 بود.
وی با اشاره به 2 شکســت پیاپی ذوب آهن گفت: شکست در 
دیدار با سایپا بیشتر به دلیل مسائل داوری و ترس بازیکنان 
ذوب آهن از مصدومیت بود؛ اما در بازی با الدحیل باخت دور از 

انتظار نبود و نماینده قطری قوی تر بود.
سیمکانی در پایان در مورد وضعیت روحی بازیکنان ذوب آهن 
یادآور شــد: ریکاوری روحی بازیکنان بعد از این 2 شکست 
بسیار مهم است و امیر قلعه نویی تبحر خاصی در این خصوص 
دارد و شــریط این تیم باید به دوران خــوب چند هفته قبل 

بازگردد، این توانایی در قلعه نویی وجود دارد.

اهدای پیراهن قاتل 
ذوب آهن به هوادار ایرانی

مدافع الدحیل قطر  کــه زننده دو گل این تیم 
به ذوب آهن بود، پیراهنش را به هوادار ایرانی 

هدیه داد.

قاب روز

سرمربی تیم ملی تکواندو: 

شورای فنی، اختیار عزل و نصب ندارد

 مهدی بی باک ، سرمربی تیم ملی تکواندو در خصوص تغییر 
و تحوالت کادر فنی تیم ملی بعد از جلسه شورای فنی گفت: 
قرار بر این است که در جلسه شورای فنی، تنها عملکرد یک 
ساله تیم ملی بررسی شود و شورای فنی نیز تصمیم گیرنده 
در خصوص عزل یا نصب کســی نیســت. اگر قرار باشد در 
خصوص تداوم یا قطع همکاری سرمربیان تیم ملی نیز کسی 
تصمیم گیرنده باشد این موضوع در حیطه اختیارات کمیته 
فنی و رییس فدراســیون تکواندو است.کسی که صالحیت 
انتخاب و عزل و نصب را داشــته باشــد حتما در این مورد 

تصمیم گیری اش برای من قابل احترام است.

 انصراف ایران 
از جام جهانی کشتی آمریکا

پس از عدم پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی، 
برای تغییر نیافتن زمان جام جهانی کشتی فرنگی، فدراسیون 
کشتی به صورت رسمی اعالم کرد، در جام جهانی کشتی آزاد 

در آمریکا شرکت نمی کند.
اتحادیه جهانی در پاسخ به نامه ایران در مورد تغییر نکردن 
زمان جام جهانی کشتی فرنگی اعالم کرد ضمن اینکه متوجه 
نگرانی های فدراســیون ایران در این خصوص است، موافق 
برگزاری مســابقات در فروردین ماه نیست و در صورتی که 
ایران نتواند مســابقات را در آذرماه ســال ۹۷ برگزار کند، 

میزبانی جام جهانی را به کشور دیگری واگذار می کند. 

سرمربی تیم ملی کاراته:

کاراته، مسیر دشواری پیش رو دارد

ســرمربی تیم ملی کاراته  گفت: مهم تریــن میدان پیش 
روی ما در ســال 20۱8 بازی های المپیک آرژانتین است و 
با توجه به اینکه مهم ترین مسیر کسب سهمیه برای حضور 
در این رقابت ها، رنکنیگ جهانی اســت، باید تمرکز خود را 
در این بخش قرار دهیم.مهران بهنام فر افزود: همه کشورها 
با ســرمایه گذاری باال برای حضور در المپیــک آرژانتین از 
مدت ها قبل کار راشروع کرده اند و نباید فرصت و زمان را از 
دست بدهیم؛ چرا که مسیر بسیار سختی پیش روی ماست 
و باید برای طی کردن این مسیر از هر لحاظ تجهیز شویم که 

مهم ترین بخش آن حمایت مسئوالن ورزش است.

کارشناس فوتبال اصفهان:

 اگر مظاهری نبود 
شکست ذوب آهن سنگین تر می شد

 سمیه مصور
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عضو سابق هیئت علمی دانشگاه ووپرتال آلمان گفت: برای جذب گردشگر 
باید با ایجاد یک برند جدید شهری، خأل نبود زاینده رود را جبران کنیم. امین 
همدانی اظهارکرد: در آستانه سال جدید برای رسیدن به منظر پایدار شهری 
می توانیم از تکنیک برند سازی استفاده کنیم، در این راستا می توان با در نظر 
گرفتن ابعاد مختلف شهری از لحاظ عینی و ذهنی و تکنیک های مختلف 

برندسازی، در جهت جذب توریست و معرفی شهر اصفهان حرکت کرد.
این کارشناس ارشد شهرســازی با بیان اینکه باید از همین امروز به فکر 
زیباسازی منظر شهری باشیم، ادامه داد: نباید مانند سال گذشته تنها روی 
یک مبحث مثل دوچرخه تمرکز کنیم، باید ابعاد مختلف شهر را از لحاظ 

کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، مشخص و بر اساس آن برنامه ریزی کرد.

همدانی خاطرنشان کرد: اکنون که با خشکی زاینده رود مواجه هستیم و 
این موضوع باعث کاهش ورود گردشگر به اصفهان شده، باید با برندسازی 

مبحث جدیدی از شهر، این خأل را جبران کنیم.
وی گفت: پیاده سازی برند مناسب شهری با هدف افزایش سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی، ترویج گردشــگری و حفظ میراث فرهنگی، چندین 
مرحله دارد که می توانیم به تعریف جایگاه بلندپروازانه، شفاف، متمایز و 
واقع گرایانه، توجه ویژه به ارزش هــا، رویکردها، رفتار و خصوصیات مردم، 
در نظر گرفتن جایگاه ایده آل با توجه به مهارت ها و منافع و قابلیت ها، به 
کاربردن شیوه های کارآمد برای سودرســانی به گروه های هدف، ارتباط 
موفق با افراد تاثیرگــذار بومی، ارتباط یکپارچه با رســانه های فعال و در 

نهایت لزوم انســجام و مدیریت یکپارچه  برنامه هــای برندینگ در طول 
زمان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برند شــهری رویکردی نوین در جهت نوسازی و تجدید 
حیات شــهری اســت، گفت: امروزه دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان 
شهری، یافتن رویکردهایی در جهت افزایش استانداردهای زندگی برای 
ساکنان، تبیین خط مش هایی برای به دست آوردن پروژه های کاراتر، ارائه 
خدمات عمومی بهتر، محیط زیست سالم تر و تبیین اهداف واقعی تر است.

این کارشناس ارشــد شهرســازی با بیان اینکه برندشــهری به صورت 
روزافزون همچون دارایی مهم در راستای توسعه شهر و ابزاری اثربخش به 
منظور تمایز، بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعتبار شهر انگاشته می شود، 
خاطرنشان کرد: ایجاد برند شهری به مثابه یک ابزار راهبردی جهت ایجاد 
مزیت رقابتی یک شهر و یک کنش مرسوم است تا از طریق تاریخ، کیفیت 
محل، شیوه زندگی و فرهنگ تبلیغ شود و فرصت قدرت و یا نفوذ شهر در 
محیطی رقابتی افزایش یابد. در واقع برندسازی شهری راهبردی است که 
به شهر هویتی فراموش نشدنی می دهد و ارزش محوری شهر را با سرعت 
منتقل می کند. عضو سابق هیئت علمی دانشگاه ووپرتال آلمان با بیان اینکه 
برندینگ شهری، تکنیکی برای حفظ یاد و خاطره و القاء احساس خوشایند 
از نام یک شهر است، گفت: برند شــهری نقش موثری در تامین نیازهای 
اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردم یک ســرزمین دارد. همدانی 
با بیان اینکه آثار مثبت برندینگ از ابعــاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
قابل بررسی است، افزود: جذب طبقه خالق از جمله دانشمندان، معماران، 
نویسندگان و هنرمندان و ... برای شــکوفایی اقتصاد محلی، قدرت یافتن 
بخش خصوصی و جذب سرمایه های کالن اقتصادی و از همه مهم تر بهبود 
گردشگری و جذب سرمایه های توریستی، از جمله آثار مثبت برند شهری 

در بعد اقتصادی است.
وی اضافــه کرد: در بعــد اجتماعــی و فرهنگی نیز می تــوان به فرصت 
اشتراک گذاری اطالعات و افزایش آگاهی عمومی، تشکیل کارگروه های 
اجتماعی صمیمی، حضور در فعالیت هایی که با عالیق شهروندان سازگار 
باشــد، تصحیح درک و برداشــت مردم از یک مکان با شهرت نه چندان 
مناسب، جذب طبقه خالق برای ارتقاء سطح فرهنگی، افزایش حس تعلق 
به محیط زندگی و دربرگرفتن قومیت ها و فرهنگ های گوناگون اشاره کرد.

یک کارشناس ارشد شهرسازی:

خأل زاینده رود را در نوروز جبران کنیم

خأل زاینده رود را  در نوروز جبران کنیم
پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

در شهر

اخـبار

در هفته گذشته صورت گرفت؛
تماس 4 هزار شهروند با اداره 

ارتباطات مردمي 137
بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمي 137 
شهرداري، شهروندان اصفهاني در هفته اي که 
گذشــت، چهار هزار و 167 مرتبه با مرکز 137 
تماس برقرار کردند که از این تعداد چهار هزار و 

352 پیام جهت پیگیري به ثبت رسید.
این گــزارش حاکــي اســت کــه از مجموع 
تماس هاي واصل شــده، یکهــزار و 960 مورد 
مربوط به معاونت خدمات شــهري معادل 43 
درصــد از مجمــوع کل پیام هــا، 272 تماس 
مربوط به معاونــت عمران معــادل 6 درصد و 
146 مورد ترافیکي شــامل 3درصد از مجموع 

کل پیام هاست.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیري پیام هاي 
ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، 
سه هزار و 940 تماس با شهروندان برقرار شده 

است.

15نقطه استان، میزبان پیکر 
شهدای گمنام می شود

در ایام شــهادت حضرت زهرا)س( پیکر مطهر 
30 شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور 
گسترده مردم استان و مسئوالن، در 15 نقطه 
استان اصفهان تشییع و به خاک سپرده می شود.

پیکر مطهر این شــهدای گمنام در دانشــگاه 
فرهنگیان، دانشــکده فنی مهاجــر اصفهان، 
پاالیشــگاه نفت و شــهرهای نائین، کوشک، 
حســن آباد، اژیه، افوس، قهدریجان، مســکن 
مهر فوالدشهر، ونک، کمه، صنایع زرین خودرو 
وابسته به صنایع دفاع زرین شهر و گروه پدافند 
هوایی شهید مجید عســگری به خاک سپرده 

می شوند.
شــهدای گمنــام دوران دفــاع مقــدس در 
عملیات های مختلف مانند کربالی 4، رمضان، 
خیبرمجنون، تک دشمن فاو، والفجر 8، کربالی 
4 ام الرصاص، رمضان شــرق بصره و ... حضور 
داشتند و میانگین ســنی آنها از 18 تا 38 بوده 

است.
مردم اصفهان بار دیگر با شــهدای دوران دفاع 
مقدس تجدید میثاق می کنند و روز شنبه 28 
بهمن به استقبال این شهدا خواهند رفت. مراسم 
استقبال از شــهدای گمنام با حضور مسئوالن 
و مردم، در موزه دفاع مقــدس اصفهان برگزار 

خواهد شد.

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور:

تاکسی ها، امدادگر هالل احمر 
می شوند

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
از پیشــنهاد اتحادیه برای اجرای طرحی تحت 
عنوان »تاکسی امدادگر« به ســازمان امداد و 
نجات هــالل احمر خبــر داد. مرتضی ضامنی 
درخصوص این پیشنهاد اظهارکرد: در قالب این 
طرح با راه اندازی ســامانه  مورد نظر، رانندگان 
منتخب در زمان بحران و حادثــه با تجهیزات 
شهری حضور پیدا کرده و خدماتی ارائه می دهند. 
وی با بیان اینکه صحبت هــای مقدماتی برای 
اجرای این طرح انجام شــده است، افزود: برای 
اجرای این طرح از طرف اتحادیه تاکســیرانی 
شهری کشور اعالم آمادگی شده و امید است به 

جمع بندی نهایی برسیم.
وی با بیان اینکه در شهرهای باالی 100هزار نفر 
جمعیت، بالغ بر 250 هزار تاکسی خدمات رسانی 
می کنند، گفت: در این ســامانه با اســتفاده از 
نرم افزارهای برخط اگر اتفاقی دریک محله رخ 
دهد، هشداری به سمت رانندگان و امدادگرانی 
که نزدیک حادثه هستند فرستاده می شود و آنها 
موظف می شوند ضمن حاضر شدن در صحنه، 
درخصوص حادثه اقدامات اولیه را انجام دهند تا 

امدادگران تخصصی  وارد صحنه شوند.

رییس دانشگاه آزاد استان 
اصفهان انتخاب شد

احمد آذین به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان موفق به کسب رای اعتماد اعضای 

»کمیته تعیین رؤسای دانشگاه ها« شد.
 به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، 
محمدرضا مخبردزفولی از انتخــاب 10 تن از 
رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد 
و اظهار داشت: در جلســه ای که با حضور همه 
اعضای شــورا برگزار شد، رؤســای 10 واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی، موفق به کسب رای اعتماد 

شدند.
 وی افزود: بنا به تصویب اعضــای این کمیته، 
احمد آذین به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان موفق به کسب رای اعتماد اعضای 

»کمیته تعیین رؤسای دانشگاه ها« شد.

یک فعال محیط زیست مطرح کرد:
توسعه فضای سبز بر اساس 
ظرفیت زیست بومی شهر

یک فعال محیط زیست گفت: برای توسعه فضای 
سبز شهر اصفهان باید به ســمت کاشت گیاهان 
چوبی، حذف چمن و کاشت کمتر گل های فصلی 
حرکت کرد. محمد کوشافر اظهارکرد: فضای سبز 
عالوه بر زیباسازی شهر، در تلطیف و پاالیش هوا 
تاثیر گذار است، البته این ویژگی در همه گونه های 

گیاهی و  فصول سال یکسان نیست.
وی افزود: در طرح جامع کاهــش آلودگی هوا بر 
درختکاری تاکید شده، اما این در حالی است که 
در زمستان های سرد که با اوج آلودگی هوا روبه رو 
هستیم، درختان یا برگ ندارند یا از نظر فیزیولوژی 
فعالیت پایینی دارند و نمی توانند در فصل ســرد 
ســال چندان در کنترل آلودگی هوا موثر باشند.  
این استاد دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد: با توجه 
به بحران آب در توسعه فضای سبز، باید به سمت 
کاشت گونه های گیاهی کم مصرف حرکت کنیم 

که توان پاالیش هوا را نیز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توسعه سپاهان:
ایستگاه تله کابین، موزه می شود

مدیرعامل شرکت توســعه سپاهان با بیان اینکه 
نظارت کافی بر شاه دژ وجود ندارد، گفت: شاه دژ 
به واسطه مکانی که در آن قرار دارد، تحت نظارت 
عمومی و ســمن ها نیســت. آن نگاه عمیقی که 
به سی وســه پل اصفهان وجــود دارد که باعث 
می شود شهروندان یک ترک کوچک را به سرعت 
تشخیص دهند، برای شاه دژ وجود ندارد و شاید 
رســیدن خط دو تله کابین به نزدیکی شــاه دژ 
موجب شود جمعیت بیشتری روزانه آن را ببینند 
و میراث فرهنگی نیز به فکر مرمت کامل این بنا 
بیفتد. اگر این قلعه در معرض دید بود هرگز تا این 

اندازه آسیب نمی دید.
علی معینــی ادامه داد: اگرچه تلــه کابین دچار 
چالش های زیادی است، اما ظرفیت خوبی در آن 
وجود دارد. شاه دژ تاریخی بر فراز آسمان است. 
اگر امکان این وجود داشته باشد و دیگر مدیران 
استان نیز همکاری کنند، یکی از ایستگاه های تله 
کابین را به موزه تبدیل می کنیم تا تاریخ را بر فراز 
صفه زنده کنیم. فکر می کنم انقالب های اجرایی 
حتی اگر ذره بینی باشــند بهتــر از حرف های 

انقالبی و غیر قابل اجراست. 

کشاورز راد خبر داد:
احداث بازار گل و گیاه شرق 

اصفهان با اعتبار 137 میلیارد ریال

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان گفت: بازار گل و گیاه 
شرق اصفهان، بر اســاس آخرین تکنولوژی های 
روز دنیا، در ســه فاز با اعتبار 137 میلیارد ریال 
احداث می شود. اصغرکشاورز راد در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با جابه جایی بازار گل و 
گیاه به شرق اصفهان، ترافیک خیابان همدانیان 
کاهش می یابد و شهروندان برای همیشه از معضل 

ترافیک این خیابان رها می شوند.
وی با اشــاره به اینکه بازار گل و گیاه در ســه فاز 
احداث می شود، عنوان کرد: فاز یک آن دارای چهار 
بخش همچون سالن گل های سرشاخه، گیاهان 
آپارتمانی، زیرســازی و محوطه سازی ها، سالن 
تخصصی کاکتوس، باغ و باغچه است. مدیرعامل 
ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی 
سالن کود و سم تاکنون 35 درصد و سالن سرشاخه  
45 درصد پیشرفت داشته است، خاطرنشان کرد: 
محوطه سازی این پروژه در دو فاز انجام می شود که 
فاز اول آن تکمیل شده و اکنون فاز دوم این پروژه 

در دست اجراست.
کشــاورز راد با بیــان اینکه فاز دوم بازار شــامل 
شربت خانه، آزمایشگاه، ساختمان اداری، مجموعه 
خدماتی و محوطه ســازی ها، ســال آینده آغاز 
می شود، خاطرنشان کرد: در فاز ســوم بازار گل 
و گیاه شــرق اصفهان نیز ســالن های پرندگان و 

ماهی های زینتی احداث می شود.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 48 شهرک استان 
اصفهان تا زمان حاضر گاز رســانی شده اســت و در رابطه با گاز 

شهرک صنعتی ورزنه نیز مشکل خاصی نداریم.
سید مصطفی علوی، با اشــاره به چگونگی محاسبه نرخ گازبها، 
تصریح کرد: قیمت گاز به صورت پلکانی محاســبه می شود و در 
فصول و اقلیم های مختلف متفاوت است و مردم می توانند با توجه 
به فرهنگ ســازی و کنترل مصرف، در پایین آوردن هزینه های 

خود اقدامات الزم را انجام دهند.
مدیر عامل گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشــکالت 
پیش رو، اســتاندارد نبودن دودکش ها و کنترل نکردن مسائل 
ایمنی است، گفت: مردم با کنترل مصرف و نگهداری دما بین 18 
تا 20 درجه می توانند ضمن کنترل مصرف و کسر هزینه در انتقال 
گاز به دیگر استان ها و شهرها، خدماتی بزرگی را انجام دهند.وی 
با اشاره به دیگر وظایف اداره گاز تصریح کرد: این مجموعه وظیفه 

دارد هر دو ماه مبلغ مصرفی گاز استان را به خزانه مرکزی واریز 
کند؛ زیرا دولت برای تامین نیازهــای مردم بخصوص یارانه ها از 
همین منابع استفاده می کند.علوي در رابطه با اتصال گاز شهرک 
صنعتي ورزنه، خاطر نشان کرد: شرکت گاز موظف به تامین گاز 
شهرک هاي صنعتي است و با توجه به تفاهم نامه اي که داریم، 
گاز را تا ورودي شــهرک آورده ایم و تامین گاز داخلی شهرک به 

عهده خود شرکت شهرک هاست.

مدیر عامل شرکت گاز استان:
48شهرک صنعتی استان اصفهان گازرسانی شد

مدیــر هماهنگي و نظــارت بر امــور مناطق و 
ســازمان هاي شــهرداري اصفهــان گفت: در 
چارت جدید شهرداري، اداره اي با عنوان» اداره 
هماهنگي روابط شهري« تعریف شده که وظیفه 
آن بررســي روابط شــهر اصفهان با شــهرهاي 

همجوار است.
بهروز نصــر آزاداني اظهارکرد: مســائل زیادي 
همچون حمــل و نقل بیــن دو شــهر، زیبایي 
ورودي هاي شهر براي رفت و آمد مردم و ساخت و 
سازها بین شهرها مغفول واقع شده که با تشکیل 
این اداره سعي مي کنیم در راستاي رفع مشکالت 
اقدام کنیم و برنامه ریزي هاي الزم را انجام دهیم.

مدیــر هماهنگي و نظــارت بر امــور مناطق و 

سازمان هاي شهرداري اصفهان ادامه داد: برخي از 
برنامه ها و پروژه هاي شهرداري مستلزم همکاري 
چندجانبه سازمان ها و مناطق است که مدیریت 
هماهنگــي و نظارت، زمینه تحقــق برنامه ها را 
با برگزاري جلســات فراهم مي کنــد؛ به عنوان 
مثال براي سرمایه گذاري مشترک در خصوص 
احداث مراکز معاینه فني خودروها که با همکاري 
سازمان تاکسیراني، سازمان پایانه هاي مسافربري 
و سازمان حمل و نقل بار و کاالي درون شهري 
انجام شده اســت، مدیریت هماهنگي و نظارت 
با برگزاري جلسات و تقســیم وظایف هر کدام 
از ســازمان ها، هماهنگي هاي الزم براي تسریع 
در اجراي پروژه را انجــام داد.نصرآزاداني تاکید 
کرد: مدیریت هماهنگي و نظارت بر امور مناطق 
و سازمان هاي شهرداري اصفهان با ایجاد تعامل 
و پیگیري الزم در جهت حل مشکالت سازمان ها 
در چارچوب سیاســت هاي مدیریت شهرداري 

گام برمي دارد. 
یکي از وظایف این مدیریت رسیدگي به اهداف 
و برنامه هاي ســازمان هاي وابسته به شهرداري 
است، در این راســتا برخي اهداف و برنامه هاي 
شهرداري به سازمان هاي ذي ربط ابالغ مي شود 
و این مدیریت، مسئول پیگیري تحقق برنامه ها و 

اهداف خواهد بود.

رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: شــهروندان باید بداننــد که 55 تا 
60درصــد از بودجه شــهرداری برای توســعه 
شــهر، 15 تا 20 درصد برای نگهداری شــهر، 
رفت وروب و نگهــداری از درختان و 25 درصد 
 بــرای جلوگیــری از اســتهالک شــهر هزینه 

می شود.
مهدی زارعی اظهارکرد: امسال بودجه شهرداری 
اصفهان دو هــزار و 750 میلیارد تومان اســت 
که این رقم از محل پرداخــت عوارض، وصول و 
براساس همین عوارض پروژه های شهری انجام 
می شود، این در حالی است که گاهی شهروندان 
از پرداخت عــوارض خــودداری می کنند، زیرا 
از اینکه این عوارض در چــه بخش هایی هزینه 
می شود، اطالع کافی ندارند.وی با اشاره به قبوض 
عوارض کسب و پیشه، ادامه داد: نحوه محاسبات 
عوارض کسب و پیشه فرمول هایی دارد و تعیین 
آن طبق آخرین مصوبه شــورای اسالمی شهر 
اصفهان بر اســاس متراژ، موقعیت مکانی واحد 

تجاری و منطقه شهری انجام می شود.
زارعــی افزود: پــس از توزیع قبــوض عوارض، 
تاکنون تنها 20 درصد شــهروندان به پرداخت 
عــوارض نوســازی و 10 درصد بــه پرداخت 
عوارض کســب و پیشــه اقدام کرده اند. درواقع 

می تــوان گفــت مشــارکت شــهروندان در 
 پرداخت عوارض کسب و پیشــه مطلوب نبوده 
اســت.وی اضافه کرد: طبق مصوبــات موجود، 
چنانچه کســبه برای پرداخت عوارض خود در 
سال جاری اقدام نکنند، سال آینده باید عوارض 

سال 96 را به نرخ روز بپردازند.
وی تصریح کرد: چنانچه فیش عوارض به دست 
تعدادی از شهروندان نرســیده، می توانند با در 
دست داشتن فیش سال های قبل یا تصویر فیش 
عوارض پالک های مجاور ملک، به شــهرداری 
محل ســکونت خود، مراجعــه و فیش عوارض 
امسال را دریافت و آن را پرداخت کنند تا مشمول 

جرایم بعدی نشوند.

مدیر هماهنگي و نظارت بر امور مناطق و سازمان هاي شهرداري اصفهان:
روابط میان شهرهاي همجوار هماهنگ مي شود

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان خبرداد:

تخصیص ۶۰ درصد از عوارض شهری به توسعه اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال های 
گذشــته توجه و خواســته  مردمی در راســتای احیای آثار تاریخی 
ازجمله خانه های قدیمی بود، اظهار داشت: تمام تالش ما نیز توسعه 
اســتان اصفهان بر مبنای حفاظت از هویت مردم است و در دو سال 
گذشــته بیش از 700 طرح مرمتی در تمامی 24 شهرستان استان 

اصفهان اجرایی شد.  
فریدون اللهیاری تصریح کرد: بیش از 10 طرح مرمتی در مسجد امام 

خمینی)ره( اجرایی شده است.
این مقام مســئول ابراز داشــت: میلیون ها قطعه کاشــی به صورت 
هفت رنگ و معرق در تزئینات این مسجد منحصر به فرد تاریخی به 
کار رفته که بســیاری از این 10 طرح مرمتی به مرمت این کاشی ها 

اختصاص داشته است.
مرمت ایوان شمالی مسجد امام )ره( به پایان رسید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
تاکید کرد: هشــت طرح از این تعداد، تا انتهــای بهمن ماه به اتمام 
می رسد و مرمت ایوان شمالی این مسجد تاریخی که از پاییز امسال 
آغاز شده بود نیز تمام شده اســت. وی تاکیدکرد: ایوان ضلع شمالی 
دارای هزاران قطعه کاشی معرق و هفت رنگ است و مرمت آن بر این 
اساس انجام شــده. الهیاری گفت: مرمت ایوان های غربی و جنوبی 

)ایوان بنای گنبدخانه( نیز در دست انجام است.
تکمیل مرمت ایوان کاخ عالی قاپو

مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 

اصفهان بــه تکمیل مرمت ایــوان کاخ عالی قاپو اشــاره و ابراز کرد: 
داربست های چندین ســاله از ایوان کاخ عالی قاپو جمع آوری شده 
 اســت و با عملیات نورپردازی، ایــوان کاخ عالی قاپــو در دهه فجر 

افتتاح شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

طرح مرمتی در اصفهان اجرا شد
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امام صادق  عليه  السالم :
آن كه دو روزش برابر باشد زیان دیده است، و آن كه دومين روزش بدتر 

باشد، نفرین شده است.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

اگر به شما دروغ گفت، نبخشیدش
 دروغ یکی از رفتارهایی اســت که نباید ساده 
از آن گذشــت. حتی اگر طــرف مقابل تان به 
شما دروغ مصلحتی گفت، نباید او را ببخشید 
زیرا همیــن دروغ ها پس از مدتــی تبدیل به 
دروغ های بزرگ تر می شــوند. شــما نباید به 
فردی که یک بار به شــما دروغ گفته شانس 
دوباره دهید. اعتمادی که رفتــه هیچگاه باز 
نمی گردد؛ بنابراین با نادیده گرفتن آن، تنها 
خودتان را کوچک کرده ایــد. زندگی با افراد 

دروغگو به شما حس ناامنی می دهد.
 در واقع آنها با دروغ به شما ثابت می کنند که 
لیاقت صداقت را از نظر آنها نداشته اید. فردی 
که فکر می کند تنهــا در مواقعی که خودش 
بخواهد، باید حقیقت را به شــما بگوید، فردی 
غیر قابل اعتماد و نابخشــودنی اســت، از آن 

ساده نگذرید.
 اگر به شما اجازه داد تا رابطه را تمام 

کنید،  ببخشیدش
 اگر شــما تصمیم گرفتید که رابطــه را تمام 
کنید و طرف مقابل تان هم مانع نشد، عصبانی 
نشوید. درست است که از او انتظار دارید جلوی 
شما را بگیرد؛ اما او را ببخشید زیرا او هم آرامش 
شما را می خواهد و فکر می کند که شما الیق 
بهترین ها هستید، چیزی که در رابطه با او به 
دســت نیاورده اید. اگر فردی شما را دوست 
داشته باشد، آرامش شما را به آرامش خودش 
ترجیح می دهد؛ بنابراین اگر او با این تصور که 
شما بدون او زندگی شــادتری دارید، مانع از 

رفتن شما نشد، او را ببخشید.
 اگر شما را رها کرد، نبخشیدش

 اگر شریک زندگی تان برای فرار از بار مسئولیت 
شــما را رها کرد، هرگز نبخشیدش. به عنوان 
مثال ما از شــریک زندگی مــان انتظار داریم 
 تا در مواقــع ناراحتــی کنارمان باشــد و به 
درددل هایمان گوش دهد؛ امــا اگر او در این 
شرایط شما را تنها گذاشت و به جای جسارت، 
ترسید و عقب نشینی کرد، بهتر است که او رها 

کرده و هرگز نبخشیدش. 
میان فردی که جایش همیشــه خالی است، 
با او که هیچگاه شــما را تنها نمی گذارد، فرق 

بسیار است.

مهارت زندگی

 کدام اشتباه شریک زندگی تان 
را ببخشید و کدام را نه؟

آدم مغرور در دنیا فقیر و در آخرت مغبون خواهد بود. نباید به مال، 
سالمتی جسم و ریاســت و امثال اینها مغرور شــد، چه اینها برای 
همیشه در دنیا نخواهندماند. انسان نباید به خاطر رسیدن به بعضی 
از آرزوهای نفسانی، مغرور شود که گاهی اینها خود مصیبت می شود. 
اگر حال عبادت و خوف و اظهار ندامت گاهی به انسان روی آورد، به 
شکر و سپاس این حاالت بهتر است تا به ستایش دیگران که در واقع 
مدح، آفتی است برای غفلت و غرور، خسران و حسرت شخص مغرور 

در قیامت بیشتر از دیگران است.
غرور قلبی

 مدتی در حضور رسول خدا)ص( از یکی از اصحاب تعریف و تمجید 
می کردند تا اینکه روزی همان شخص را به پیامبر )ص( نشان دادند 

و گفتند:کسی که از او تعریف می کردیم، همین شخص است. 
پیامبر )ص( به چهره او نگریســت و فرمود: نوعی سیاهی مربوط به 
شیطان در چهره او می نگرم . او نزدیک آمد وسالم کرد. پیامبر )ص( 
فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم آیا پیش خود نگفتی بهتر از من 
در میان اصحاب، کسی نیست؟ او گفت: چرا، همین فکر را کردم. به 
 این ترتیب پیامبر )ص( با چشم بصیرت نشانه غرور قلبی او را متذکر

 شدند. 
 غرور به مال و اوالد

 »عاص بن وال« شــخص بی دینی بود که پیامبر )ص( را مسخره 
می کرد و لقب زشــت ابتر به معنی بدون پســر و جانشــین را به 
پیامبــر)ص( داد و از او فرزند ناخلفی به نــام عمروبن العاص باقی 
ماند که طراح سیاست مکر و حیله دســتگاه معاویه علیه امام علی 
علیه الســالم بود.یکی از اصحاب پیامبر )ص( گویــد: من از عاص 
بن وائل طلبکار بودم، نــزد او رفتم و از او تقاضــای طلبم را کردم. 
او گفت: طلب را نمی دهم، گفتم: طلب خــود را در آخرت از تو می 
گیرم . او با غرور تمام گفت: من در آخرت، اوالد و اموال بسیار دارم، 
اگر آنجا رفتم و تو آمدی بدهی خود را بــه تو می دهم! خداوند این 
آیه را بر رســول خدا نازل کرد ) دیدی حال آنکه بــه آیات ما کافر 
 شد و گفت: من البته مال و فرزند بســیار دارم ... سخت بر عذابش 

خواهیم افزود(. 

باغ 
کاغذی

 »خاطرات ســفیر« یک کتاب خواندنی است که چندی پیش               
رهبر معظم انقالب مطالعه آن را به خانم ها توصیه کردند. تاکنون 
آثار متعددی درباره حجاب نوشته شده است؛ اما این اثر تالش 
دارد تا با نگاهی جدید به این موضوع بپردازد. کتاب »خاطرات 
سفیر«، نوشته نیلوفر شادمهری دربردارنده خاطرات دانشجوی 
مسلمانی است که در فرانســه با چالش های مختلفی مواجه 
می شود که رعایت حجاب یکی از آنهاست. تصور ذهنی نادرست 
مردم فرانسه از اسالم و مسلمان و وجود صدها پرسش  و باور در 

این زمینه، کار را برای او که رعایت ارزش های دینی را بر هر چیز 
دیگری ترجیح می دهد، دشوار می کند. شادمهری در این اثر که 
حاصل یادداشت های او در دوران دانشجویی اش در فرانسه است، 
تصویری کوتاه اما گیرا از فضای جامعه فرانسه و باورهای آنها در 
قبال مسلمانان نشان می دهد. راوی این کتاب، دختری است که 
در آرزوی تحصیل در یکی از دانشگاه های مهم فرانسه راهی این 
کشور می شود؛ اما صرفا به دلیل رعایت حجاب و التزام به قوانین 

اسالم، دانشگاه از پذیرش او منصرف می شود.

خاطرات سفیر غرور

بارها در مـورد واقعیات جالب، مطالبی مطرح شـده اسـت 
که بـا وجود سـاده بـودن؛ امـا کمتـر کسـی از آنهـا اطالع 
داشـته اسـت. واقعیـات جالـب زیـادی در این دنیـا وجود 
دارنـد که هـر یک بـه دلیلی مـورد توجه قـرار نگرفتـه اند. 
ایـن واقعیات چنـان سـاده و روزمره هسـتند کـه در طول 
روز بارهـا و بارها بـا آنها روبه رو شـده ایـم؛ اما ایـن زندگی 
شـلوغ و پر دردسـر باعث شـده کـه وقـت ایسـتادن و فکر 
کـردن در مورد آنها را نداشـته باشـیم. بـرای مثـال آیا تابه 
حال با خـود فکر کـرده اید چرا هواپیماها همیشـه سـفید 
هسـتند؟ اگـر مـی خواهیـد پاسـخ ایـن سـوال و واقعیات 
جالب دیگـری در مـورد دنیای اطرافتـان را بدانید بـا ادامه 

متـن همراه باشـید.
۱- عربسـتان سـعودی از اسـترالیا شـتر وارد مـی کنـد. 
شـترهای عربی نیـز در این کشـور به تعـداد فـراوان یافت 
می شـود؛ اما از آنها تنها برای سـرگرم کردن توریست ها و 
حمل و نقل اسـتفاده می شـود. با ایـن وجود بـرای قربانی 

کردن و اسـتفاده از گوشـت و شـیر شـتر معموال به سـراغ 
شـترهای اسـترالیایی مـی روند.

۲- تـا سـال ۱۸۰۰، حـدود ۴۳ درصـد از جمعیـت جهان 
قبـل از رسـیدن به سـن ۵ سـالگی جان خـود را از دسـت 

مـی دادند.
۳- محققـان دریافته اند که اسـب هـای آبـی و وال ها، جد 
مشـترکی داشـته اند که در حدود ۵۰ میلیون سـال پیش 
می زیسـته اسـت؛ بنابراین می تـوان گفت که اسـب های 

آبی و وال ها خویشـاوندان دور هسـتند.

واقعیت های جالبی که شما را حیرت زده خواهد کرد
دانستنی ها

حرف حساب

زندگی شبیه قطعه ای پارچه گلدوزی شده 
است

می توان زندگی را با قطعــه ای پارچه گلدوزی 
شده مقایســه کرد که هر کس در نیمه اول عمر 
خود روی آن را می بیند؛ اما در نیمه دوم پشت آن 
را. آنچه در نیمه دوم می بیند آنقدرها زیبا نیست، 
اما بیشتر آموزنده اســت، زیرا او را قادر می سازد 
که ببیند چگونه نخ ها به یکدیگر متصل شده اند.

»درمان شوپنهاور«
اروین یالوم

کویری در زمین که شبیه به مریخ است!

فضانوردان در حال حاضر در یک شــرایط آزمایشی در صحرای ظفار 
زندگی می کنند. این مکان به خاطر شــباهتش با مریخ انتخاب شده 
است.این فضانوردان از انجمن فضانوردی اتریش، در طرح خود، ۱۹ 
آزمایش را اجرا خواهند کردند. آنهــا در آزمایش های خود از پهپاد، 
روبات های کاوشــگر و فضای گلخانه ای برای شبیه سازی ماموریت 
سفر به سیاره سرخ استفاده می کنند.صحرای ظفار، مسطح و قهوه ای 
رنگ است و در دمای ۵۱ درجه سانتیگرادی آن تعداد اندکی گیاه یا 
حیوان قادر به نمو و زیست هستند.تاکنون بیش از ۲۰۰ دانشمند از 
۲۵ کشور در صحرای ظفار دســت به آزمایش آخرین فناوری هایی 
زده اند کــه هدف از 
آنها امکان اسکان بشر 
در سیاره ســرخ در 
سال های آتی است.

ناسا امیدوار است که 
بین سال های ۲۰۳۰ 
تــا ۲۰۳۹ میــالدی 
سفر به مریخ را عملی 

کند.

جدول شماره 2357

افقی
۱-  آحاد جامعه - از صنایع معروف بهبهان - رنگ 

موي سنتي
 ۲- شمشــیر کوچک - کمانگیر ایراني - کشتي 

کوچک
 ۳- پرستنده انسان ســاز - زیرك - شکاف موي 

سر - آتش بهبهاني 
۴- عزم و اراده - تــوان - چنگ زدن یک بهبهاني 

- سهام دم بریده 
۵- از اقــالم صبحانــه - تعامل فرد بــا دیگران - 

امانت دار 
6- مارك کاال - لجن به گویش بهبهاني- خاك 

7- اهل کاشان و زینت دهنده آشپزخانه - دعاي 
آخر هفته 

۸- دشمن - استارت قدیمي - درختي با برگ هایي 
شبیه پنجه انسان-  کافي

 ۹- »تنها تو را«ي تازي - گل خوش بوي بهبهاني
۱۰- مورد و اقالم التین - قرار و پیمان - بعضي ها 

در آن به اشتباه آب مي کوبند! 
 ۱۱- از محصــوالت صادراتي بهبهــان - یکي از 
خیابان هاي اصلي بهبهــان - معموال ایوان هاي 

بلند دارند 
۱۲- استاد بهبهاني - از شهرهاي شمالي - بلندي 

- جوابش هوي است

 ۱۳- شهري در تهران - افق پس از غروب - پارچ 
قدیمي - در حراف ها زیاد مي جنبد 

۱۴- بیاي بهبهاني - همان کار و دانش اســت - 
بزرگ و کوچکش در خلیج فارس موجود است

 ۱۵- بي پولي - یکي از میادیــن ورودي بهبهان 
- شلوار لي
 عمودی

۱-  نامفهوم - معموال با اطــوار مي آید - خرماي 
نارس

 ۲- مرتب نامرتب - کفش قدیمي 
۳- سســت و ناپایدار - متبرك مي دهد - اشاره - 

قورباغه بهبهاني
۴- افزودني ترش هندي - از معابد تاریخي بهبهان 

- هم مي خوریمش هم ما را مي خورد
 ۵- بعضي ها از هر پنجه شــان مي ریزد - ناسزا - 

ترمیم پارگي پارچه
 6- وارو - جایگزین -  یکســره اش مایه دردســر 

است
 7- حرف شــرط - اگر کلید نباشد دردسر ایجاد 

مي کند - سختي - ناشنوا 
۸- شتري است که در هر خانه اي مي نشیند - بذر 
بهبهاني - کلمه سوال و چریدن در علفزار - نوعي 

درخت
 ۹- صبحانه گرم و دلچسب ایراني - سال گذشته 
در بهبهان - حیف است اگر خرج مطال شود - مادر 

بهبهاني
 ۱۰- مرتجــع معــروف - کینه بي نهایــت - از 

محصوالت باغي و خانه اي بهبهان 
 ۱۱- ابــروي بهبهاني - گاهي اوقــات هم از آنجا 

مي خورند هم از آخور - باغ بهشت
 ۱۲- گلو - نام قدیمي و زیبــاي بهبهان - زنبور 

بهبهاني 
۱۳- رطوبت - الگو ، نماد - مجموع آیات - کلمه 

فقدان
 ۱۴- شاد باش - پنبه زن 

۱۵- یکي از بخش هاي بهبهان - پسوند شباهت 
- اندام
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ثروت هنگفت دختر خردسال به خاطر عالقه به غذا!

دختر کوچکی به نام »فیونا« عالقه فراوانی به خوردن غذاهای مختلف 
دارد. پدر او نیز مدام در حال عکس گرفتن از این کودك و به اشتراك 

گذاشتن آنها در اینستاگرام است.
 اکنون که مدتی از انتشــار تصاویر فیونا در اینســتاگرام می گذرد او 
 بسیار مشــهور شــده به طوری که تعداد باالیی از رستوران دارهای
  معروف پــس از برقــراری تماس با پــدر او ، درخواســت تبلیغات 

 می دهند.
پدر فیونا نیز به آنها اجازه می دهد تا از دخترش برای تبلیغات رستوران 
خود استفاده کنند و غذاهای خود را برای جمع کردن مشتری مقابل 
این کودك گذاشته و 
از آن عکــس بگیرند.
گفتنی اســت؛ تعداد 
بســیاری از کابــران 
اینســتاگرام جــزو 
فالوئرهــای صفحــه 
فیونــا هســتند و با 
اشــتیاق عکس های 

او را دنبال می کنند.

  قاب روز

یک شام شاعرانه در یک غار ساحلی

سیره بزرگان
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