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ما را ببینید، بشنوید و بخوانید
کودکان و نوجوانان در آیین سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان از مسئوالن خواستار شدند:
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   بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اصفهان جزو نخستین ها در لیست محتکران است؛  

اصفهان در همه چیز پایلوت است، حتی احتکار!

مدیریتشهریاصفهانحامی۵قلوهامیشود

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری خبر داد:
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فراهمشدنامکانپرداختتلفنیصورتحسابگاز
مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
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گالری ارژنگ
حراج آثار استادان هنرهای 

تجسمی ایران
5 مرداد الی 22 شهریور

چاووش، از درآمد تا فرود )مستند(
کارگردان:آرش رییسیان / هانا 

کامکار
سینما سیتی سنتر اصفهان

روز مجله خوندن؛
 امروز که داری بر میگردی 
 خونه از دکه سر کوچه یکی دو تا 

مجله بخر و ببر خونه.
 بخون و لذتشو ببر! 

  در حالی که مدارس کشورهای توسعه یافته به دنبال افزایش امکانات نرم 
افزاری هستند، مدارس در ایران از کمبود امکانات   سخت افزاری رنج می برند؛

داستان پرغصه مدارس فرسوده اصفهان
با وجود اینکه از دیدگاه کارشناسان آموزشــی، فضای فیزیکی مناسب یکی از مهم ترین 
عوامل در دستیابی به موفقیت در امر آموزش محسوب می شود ولی آمار ها نشان می دهد 
که بیش از نیمی از مدارس کشور فاقد این فاکتور سرنوشت ساز در امر تعلیم و تربیت هستند. به طوری که 
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بیش از 30 

صفحه   8درصد فضای آموزشی کشور فرسوده، 12 درصد تخریبی و 18 درصد هم...

بهمن»آخوندالکچری«میگویند!
حجت االسالم مهدی دهشتی، استاد سواد رسانه حوزه علمیه قم:
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سال 88 دولت آمریکا اعالم کرد که برای مذاکره با 
ایران منتظر دولت بعدی ایران می ماند؛ اما برخی 
رسانه های داخلی نوشتند که تحرکات دیپلماتیک 
دولت نهم نشان می دهد، احمدی نژاد عجوالنه در 
تالش است تا با بهبود رابطه ایران با ایاالت متحده 
از این مســئله به عنوان برگ برنده ای برای رقابت 
اتنخابات ریاست جمهوری استفاده کند. آن زمان 
به نظر می رسید سیاست های دولت نهم در رابطه با 
آمریکا دوجانبه است؛ از یک سو احمدی نژاد اعالم 
می کرد که حضور اوباما تغییری در سیاست های 
آمریکا ایجاد نمی کند و »رکسانا صابری« به عنوان 
جاســوس آمریکا با حکم 8ساله زندان روبه رو شد 
و از ســوی دیگر تالش های پنهانی برای مذاکره با 
آمریکا انجام می شد و احمدی نژاد پالس هایی نیز 
در راستای بهبود شرایط برای آمریکا می فرستاد. 
شاهد این ادعا را شاید بتوان سخنان رییس جمهور 
سوئیس دانست که در حاشیه اجالس »دوربان 2« 
با احمدی نژاد دیداری داشت و با انتشار یادداشتی 
درباره جزئیــات این دیدار خبــر از تمایل رییس 
 جمهور ایــران برای تلطیف روابط بــا آمریکا داده 

بود. 

اردیبهشت ماه امسال و پس از اعالم رسمی ترامپ 
مبنی بر خروج آمریکا از برجام، محمود احمدی نژاد 
گفت که با مذاکره هســته ای مخالف بوده و زمانی 
که قرار بود مذاکــرات با آمریکا در عمان شــروع 
شود، در جلسه ای با حضور مقامات کشور، خواسته 
شــش ماه صبر کنند. او گفت: »زمانی که قرار بود 
مذاکرات با آمریکا در عمان شروع شود، در جلسه ای 
با حضور مقامات کشــور اعالم کردم که مذاکره در 

شرایطی که دشمن تصور می کند دست باال را دارد 
و تحریم ها اثر گذار بوده اســت، به ضرر کشور تمام 
می شود و خواهش کردم که شش ماه مهلت دهند 
تا با اجرای چند برنامــه ضربتی اقتصادی و تقویت 
قدرت اقتصادی مردم، آثار تحریم ها کنترل شــود 
و مذاکره در شــرایط برابر انجام گیرد. حتی اعالم 
کردم که حاضرم خانواده ام را به گروگان و تضمین 
بگذارم که اگر طرح ها موفق نبود، خود و خانواده ام 
را اعدام کنند؛ اما در مقابل برخی مقامات و سران 
قوا بــه  صراحت اعالم کردند که اجــازه نمی دهند 
هیچ کاری انجام یا طرح جدیدی اجرا شود و حتی 
از تکمیل طرح هدفمنــدی نیز جلوگیری کردند و 
همان ها هم زمان در تریبون های رسمی، مشکالت 
را ناشی از ســوءمدیریت دولت و نه تحریم دشمن 

بیان می کردند.«
علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی هم 

پیش تر بر این سخنان احمدی نژاد تلویحا انگشت 
تایید گذاشــته بود. صالحی گفت که احمدی نژاد 
درباره این موضــوع به او گفته بــود: »آقای دکتر 
احمدی نژاد هم خیلی راغب بــه مذاکره نبود ولی 
مانع هم نبود؛ اما این  که بگوییم مشــوق باشــند، 
نبودنــد. می گفتند: آقــای صالحی! حواســت را 
جمع کن! موضوع پیچیده اســت و ممکن اســت 
صدمه ببینی. برادرانه نصیحــت می کرد که امری 
پیچیده اســت و حواسم باشــد که راه خطرناکی 
 اســت. به  هر حال مشــوق نبودند؛ امــا مانع هم

 نبودند.«
اول بــار هــم صالحــی اعالم کــرد که ســلطان 
قابوس، پادشــاه عمان که ســال هاســت نقش 
میانجــی را میان ایــران و آمریکا  ایفــا می کند، 
نامه ای بــه »احمدی نــژاد« می نویســد و به او 
خبری می دهد بــا این مضمون کــه آمریکایی ها 

 اعالم کردند که غنی ســازی شــما را به رسمیت
 می شناسند.

روز پنجشنبه بخش مهمی از کتاب »جان کری« 
وزیر خارجه پیشین و ســناتور اسبق آمریکایی در 
رابطه با ایران منتشرشــد. دیپلمات ارشد پیشین 
آمریکا در این کتاب، از پذیرش حق غنی ســازی 
اورانیوم ایران در دولت »جورج بوش پسر« خبر داد. 
به گفته کری، دولت بوش در محافل خصوصی و خفا 
غنی سازی اورانیوم توسط ایران را پذیرفته بود؛ اما 

در محافل عمومی چنین چیزی را بیان نمی کرد.
کری در کتابش نوشت: »موضع آمریکا برای مدت 
طوالنی این بود که هرگونه غنی سازی هرچند هم 
غنی ســازی خیلی محدود، برهــم زننده هر گونه 
توافقی است؛ اما شرکای ما در گروه ۱+۵ به اجماع 
از این موضع کنار رفتند و تصمیم گرفتند که به طور 
خاص به ایران چیزی که دیگر کشــورها داشتند 
انجام می دادند، داده شــود. از نظر آنها )شــرکای 
آمریکا در ۱+۵( باید درباره غنی ســازی در آینده 
صحبت شود تا ایرانی ها مذاکرات را جدی بگیرند. 
من همچنین از گفت و گوهای خصوصی ام فهمیدم 
که به رغم موضع علنــی دولت بوش، این دولت در 
خفا و به صورت خصوصی موافق ایده)غنی سازی 
ایران( بود هر چند آنها هرگز درباره اینکه ساختار یا 
سطوح )غنی سازی( چگونه باشد، به جمع بندی و 

نتیجه نرسیدند.«
افشــای پذیرش غنی ســازی ایران توسط دولت 
بوش در شــرایطی صورت گرفته که دولت اسبق 
و جمهوری خــواه آمریــکا در محافــل عمومــی 
بارها مدعی شــده بود که شــرط توافق بــا ایران، 
 ممنوعیت حق غنی ســازی توســط این کشــور

 است.

ترامپ منبع اطالعاتش درباره سوریه 
را لو داد: 

زن سوری و یک مقاله!
رییس جمهور آمریکا در ســخنانی که متن آن 
به تازگی منتشــر شــده بیان کرده که یک زن 
اهل ســوریه به او گفته دولت این کشور قصد 
دارد میلیون ها نفر را بکشــد.»دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا که در روزهای گذشــته 
چندین بار ادعاهای مختلفــی درباره عملیات 
ارتش ســوریه در ادلــب مطرح کــرده، منبع 
جالبش برای طرح این ادعاها را لو داده اســت.
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با »دیلی کالر« 
گفت: »در جلسه ای در »ایندیانا« بودیم و زنی 
در آنجا بود. ما در حال برگزاری جلسه ای پشت 
درهای بسته با مردم این ایالت بودیم.«وی ادامه 
داد: »یک زن به من دربــاره این اتفاقات گفت. 
جلسه دو هفته پیش بود.  اهل سوریه بود و گفت 
فکر می کنم آنها میلیون ها نفر را می کشــند و 
من گفتم نه این اتفاق نمی افتد، چون دنیا دارد 
نظاره می کند.«ترامپ در ادامه گفت: »]آن زن[ 
بعد توضیح داد-خودش اهــل منطقه بود- که 
فکر می کند خانواده اش کشــته می شوند. من 
رفتم و مقالــه ای را دربــاره آن خواندم و گفتم 
که آن زن احتماال راســت می گوید ولی انتشار 
 آن پیــام، ممکن اســت ســیگنال های الزم را

 بفرستد.«

حمله پهپادی یمن به فرودگاه 
»ابها« در عربستان

منابع خبری  از حمــالت نیروی هوایی یمن به 
فرودگاه »ابها« در عربستان سعودی خبر دادند. 
شبکه خبری المنار گزارش داد که این حمالت با 
پهپاد »قاصف-۱« به فرودگاه ابها واقع در جنوب 
غرب عربستان انجام شده اســت.منابع یمنی 
اعالم کردند که این حمالت سبب شده است که 

همه پروازها از این فرودگاه متوقف شود.

 نتانیاهو سفارت اسرائیل
 در پاراگوئه را بست

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی دستور بسته 
شدن سفارت این رژیم در پاراگوئه را صادر کرد. 
پس از آن که وزیر امور خارجه پاراگوئه از تصمیم 
این کشور برای انتقال سفارت خود از قدس به 
تل آویو خبر داد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به این تصمیم واکنش نشان 
داد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به 
این موضوع دستور داد که سفارت این رژیم در 

پاراگوئه بسته شود.

 خطرناک ترین زن داعشی 
در چنگ نیروهای عراقی

نیروهــای عراقــی خطرناک تریــن زن گروه 
تروریســتی داعش را در اســتان صالح الدین 
دســتگیر کردند.وزارت دفاع عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه نیروهای فرماندهــی عملیات 
صالح الدین با تکیه بر اطالعاتی دقیق و رصدهای 
مســتمر موفق شــدند یکی از زنان داعشی را 
دســتگیر کنند. بر اســاس این بیانیه این زن 
یکــی از خطرناک ترین زنان داعش اســت که 
مادر ۵ تروریســت داعشی است و تحت تعقیب 
دســتگاه قضائی عراق قرار داشت.وزارت دفاع 
عراق در ایــن بیانیه افزود که دســتگیری این 
زن بعد از انجام یــک عملیات کمین در ورودی 
 شمالی شهر تکریت در مرکز صالح الدین صورت

 گرفت.

یک اعتراف جالب!

ترامپ: 
امکان دیدار با روحانی در 
نیویورک را رد نمی کنم 

ترامپ در حاشیه دیدار با امیر کویت، گفت که 
امکان مالقات با رییس جمهور ایران در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملــل را رد نمی کند.

رییس جمهور آمریکا مدعی شــد که ایران در 
»آشوب کامل« اســت و »االن آنها فقط نگران 
نجات خودشان به عنوان یک کشور هستند«.
دونالد ترامپ در پاســخ به ســوال خبرنگاران 
گفت نمی تواند پیش بینی که چه اتفاقی خواهد 
افتاد. او گفت: »هر چیزی ممکن است. ببینیم 
چه می شــود و آیا می خواهند مذاکره کنند یا 
نمی خواهنــد. در هر صورت بــرای من فرقی 
ندارد.«روحانی برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل، اوایل مهرماه به آمریکا خواهد رفت.

واکنش ایران به اظهارات 
جنجالی »نیکی هیلی«

در پی کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه سفیر 
آمریکا در ســازمان ملل و اعــالم وی مبنی بر 
تشکیل جلســه ای در ایام مجمع عمومی در 
شورای امنیت ســازمان ملل علیه کشورمان، 
نمایندگــی دائم جمهوری اســالمی ایران در 
سازمان ملل با انتشــار بیانیه ای مطبوعاتی، به 
این موضــوع واکنش نشــان داد و آن را تالش 
دیگری از سوی آمریکا برای ســوء استفاده از 
جایگاه خود در شورای امنیت و انحراف توجهات 
از موضوع فلسطین برشــمرد.در بخشی از این 
بیانیه به خروج آمریکا از ســازمان ها، موافقت 
نامه ها و تعهدات بین المللی اشاره شده و آمده 
اســت: مضحک اســت دولتی که به سیاست 
هایش در خروج از موافقــت نامه ها و نهادهای 
بین المللی شهره شده و بر همین اساس با زیر 
ســوال بردن اصول چندجانبه گرایی، امنیت 
معاهدات بین المللی را نقض می کند، برای ملت 
های دیگر درباره چگونگی پایبندی به تعهدات 

بین المللی شان سخنرانی می کند.

الوروف: 
آمریکا نمی تواند ایران را 

محدود کند
»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روســیه در 
گفت وگو با شــبکه یــک تلویزیون روســیه، 
موضع گیــری آمریــکا در قبــال ایــران را 
»غیرواقع گرایانه« خواند و به شدت از آن انتقاد 
کرد.الوروف با اشاره به رفتار دولت های مختلف 
و به خصوص دولت فعلی آمریکا در قبال ایران 
گفت: »ایاالت متحده رفتاری حساسیت برانگیز 
در قبال ایران دارد و این کشــور را مقصر همه 
جرایم مرگبــار عالم می داند. آنهــا از ایرانی ها 
می خواهند که از همه کشــورها غیر از کشور 
خود بیرون بروند و حتی در کشورهای همسایه 
خودشان و دیگر کشورهای منطقه، نفوذ سیاسی 

اعمال نکنند.«

 راه حل سریع »رضایی«
 برای حل مشکالت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: در جنگ اقتصادی نیز 
مثل نبرد نظامی، بــازار آزاد کارکرد خود را از 
دســت می دهد. اقتصاد جز با نظم جایگزین و 
خواص شرایط غیرعادی قابل مدیریت نیست. 
رؤســای محترم قوا هرچند مدیریت اقتصاد را 
در دســت گرفته اند اما همچنان موفق نشدند 
قیمت ها را به طور کامل کنترل کنند. مشاوره 
کارشناســانی هم که دانش کالسیک شرایط 
عادی را دارند، موثر نیســت زیــرا خود آنها در 
چنین شرایطی باید فن مدیریت بحران بیاموزند.

»روحانی« به آمریکا می رود
همزمان با نزدیک شدن به سفر رییس جمهور به 
نیویورک، بحث ها درباره اصل مذاکره و جایگاه 
آن در حل مشکالت کشور داغ شده است. رییس 
دفتر رییس جمهور اعالم کرد که رییس جمهور 

هفته اول مهر به نیویورک می رود.

 آیت اله احمد جنتی 
رییس مجلس خبرگان رهبری:

نایب رییس کمیسیون شــوراهای مجلس با بیان 
اینکه طرح شــفافیت آرای نمایندگان ۱۷۰ امضا 
داشــت ولی فقط ۵2 رای آورد، گفت: آنهایی که 
خود به دنبال فریب افکار عمومی بودند به طرحی 
که امضا کرده بودند اعتقاد نداشتند.سید حمیدرضا 
کاظمی با اشــاره به مخالفت مجلس با یک فوریت 
طرح شفافیت رای نمایندگان گفت: طرح شفافیتی 
که بعضی از دوســتان با نگاهی خاص به دنبال آن 
بودند با حدود ۱۷۰ امضا شکل گرفت و تقریبا مدتی 
هم در افکار عمومی اســتفاده شــد ولی زمانی که 
در مجلس به رای گذاشته شــد، همان آقایانی که 
امضا کرده بودند بــه آن رای ندادند و فقط ۵2 رای 
آورد که در نهایت طرح رد شد.وی افزود: بنده جزو 
امضاکنندگان نبودم و اعتقاد دارم هر نماینده ای به 
سهم خودش باید بر اساس نظرش رای بدهد از این 
رو اینکه با یک حرکت پوپولیســتی مردم را فریب 
دهیم که دنبال شفاف سازی هستیم و در بین مردم 
مصاحبه کنیم؛ اما به عنوان امضاکننده در صحن به 

طرح رای ندهیم، پسندیده نیست.

بعضی ها  به طرح شفافیت 
آرا اعتقاد نداشتند

نایب رییس کمیسیون شوراهای مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار اعضای مجلس خبرگان 
رهبری  با رهبر انقالب

نقشه شوم آمریکایی برای نسل کشی شیعیان

پیشنهاد سردبیر:

رییس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: 
راجع بــه حضرت امــام)ره( هرچه بیشــتر 
مطالعه و فکر می کنم احســاس می کنم که 
ما ایشان را نشــناختیم و به رهنمودهایشان 
توجه نمی کنیم و درباره امــام )ره( قصور و 
تقصیر زیــادی داریم.وی افزود: ما دوســت 
داشــتیم درباره حاالت ایشان بیشتر بدانیم؛ 
اما متاسفانه حاج احمد آقا که جعبه سیاه امام 
)ره( بودند  در بین ما نیستند.آیت اله جنتی 
ادامه داد: من سال گذشته هم گفتم باید در 
دنیا، کرسی امام شناســی راه بیندازیم و اگر 
این کار بشود بســیار مهم است. متاسفانه در 
دانشگاه های خودمان این کار را نکردیم و این 
خأل موجود است. وی تصریح کرد: متاسفانه در 
حوزه هم که این همه عالم و فاضل و مجتهد 
وجــود دارد، وجود امام )ره( برای بســیاری 

ناشناخته است .

 حاج احمد آقا 
جعبه سیاه امام)ره( بودند

محمدرضا باهنر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

 حجت االسالم محمدتقی رهبر درباره نقش جامعه 
روحانیت مبارز در تحــرکات جریان اصولگرا برای 
انتخابات مجلس آینده گفــت: عجله نداریم که به 
سراغ موضوع مجلس و دولت آینده برویم؛ اما باید 
فضای عمومــی را مدیریت کرد که متاســفانه در 
عرصه های مختلف از جامعه روحانیت مبارز تحرکی 
نمی بینیم.وی افزود: زمان مرحوم آیت اله مهدوی 
کنی، جامعه روحانیت هر هفته یا دو هفته یک بار 
براساس موضوعات کشور در رسانه ها بیانیه منتشر 
می کرد. بارها به دوستان در جلسات گفتم »جامعه 
روحانیت در مســائل جاری سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی باید موضع گیــری کند و به 
هدایت جامعــه بپردازد«.عضو جامعــه روحانیت 
مبارز تهران با اشاره به بحران روحی در بین مردم 
اظهار کرد: دشمن می خواهد با فشار اقتصادی دل 
مردم را خالــی کند، ملت بزرگی که 4۰ ســال در 
عرصه های مختلف مقاومت کرد و ایستاد، قطعا در 
مقطع کنونی یک دفعه با همه دستاوردهای خود 

خداحافظی نمی کند.

جامعه روحانیت باید به 
هدایت جامعه بپردازد

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه 
انتظار حل مشکالت مملکت با سوال و جواب 
بیجاســت، گفت: برخی تذکرات نمایندگان 
به تریبون عمومــی نیاز ندارد و در جلســات 
غیرعلنی می شود این مســائل را مطرح کرد.
محمدرضا باهنر افزود: اصل ســوال از رییس 
جمهوری موجب عزت نظام و اطمینان مردم 
شد ولی مشکالت جاری مملکت با این سوال 
و جواب ها حل نمی شــود. وی اظهار داشت: 
موضوعاتی چون ســوال یا استیضاح، سطح و 
عمقی دارد. عمق این بحث دموکراسی بود که 
به نمایش گذاشته شد. در گذشته هم مجلس از 
رییس جمهوری سوال کرده بود  ولی حرف های 
بی ربط زده شد و همدیگر را استهزا و مسخره 
کردند و دعوا شد.باهنر خاطرنشان کرد: سوال 
از رییس جمهوری موجب به نمایش گذاشته 

شدن دموکراسی و مردم ساالری دینی شد. 

مشکالت مملکت با سوال و 
جواب حل نمی شود

پیشخوان

بین الملل

دولت »بوش« حق غنی سازی اورانیوم ایران را به رسمیت شناخته بود؛
چــرا اصولگرایــان هم 

مسئول وضع موجود هستند

دبیرکل حزب ا... در ســخنان ساالنه در آســتانه ماه محرم با تشریح 
وضعیت کنونی منطقه اعالم کرد: طرح آمریکا، اســرائیل و سعودی از 
بین بردن و نسل کشی شیعیان و به راه انداختن جنگ شیعه-سنی بود 

که شکست خورد.
»سید حســن نصرا...« دبیر کل حزب ا... با تشریح طرحی که آمریکا با 
همراهی اسرائیل و عربستان در منطقه اجرا کرده، تصریح کرد که بعد 
از شکست این محور در جنگ 33 روزه سال 2۰۰6 و شکست طرح در 
ســوریه، اکنون قصد دارند جنگ را به داخل ایران منتقل و مردم را به 

تظاهرات وادارند.
نصرا...،  طرح آمریکا و اســرائیل را نسل کشــی شــیعه دانســت و به 
انفجارهای روزانه در عراق از سال 2۰۰3 اشاره کرد و گفت که این طرح 

و طرح جنگ شیعه- سنی نیز شکست خورده است.
شیخ حسن نصرا... با اشــاره به برخی از چالش ها گفت: از سال ۱9۷9 

]سال پیروزی انقالب اسالمی ۱3۵۷[ به اســالم هجمه وارد کردند،  
تحریف کردند و وجهه اســالم را تخریب کردند و نسخه ای مخدوش 

ارائه کردند که وهابیت شده از آن در سطح نظری 
القاعده و داعش بود. بود و نسخه عملی آن هم 
انگلیس و عربستان همه این کارها را آمریکا، 

از سال ۱9۷9 ]۱3۵۷ شمسی[ صورت دادند.
آنها از عربستان خواســتند که وهابیت را تبلیغ کنند و این را محمد 
بن ســلمان ]ولی عهد عربســتان[ اذعان کرد که آنها )غربی ها( از ما 
خواستند که برای مقابله با امام خمینی)ره(، وهابیت را نشر بدهیم و 
میلیاردها دالر در دنیا در مدارس و دانشگاه ها در پاکستان و افغانستان 
خرج کردند. آل سعود جبهه مومنین را تهدید می کردند  که اگر جنگ 
شود، جنگ شیعه - ســنی خواهد بود که میلیاردها سنی علیه شیعه 
خواهند جنگید و روی میلیاردها دالری که هزینه کردند، حساب باز 
کرده بودند. خادم الحرمین اعالم جهاد کرد و ... آنها وقتی جنگ یمن 
را شروع کردند، در کنار حرم مکه گفتند این جنگ سنی شیعی است.

بدترین چیزی که از آنها انتظار داشــتیم همین بود که ما را به جنگ 
شیعی سنی بکشند. این جنگ شکست خورد اما خب تبعات خطرناکی 

دارد. خب حاال همین جا متوقف می شوند؟ چکار می خواهند بکنند؟

چهره ها

جوســازی های رسانه ای 
علیه آقای شهردار:گوش بری 

به شیوه مجازی

ترامپ و روحانی در  شورای 
امنیت

نگاه جهان به نشست تهران

دولت: خبــرگان بیایند 
پیش ما!

سیدحسن نصرا... فاش کرد: 
نقشه شوم آمریکایی برای نسل کشی شیعیان
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صنعت سنگ؛ گرفتار زنجیرهای رکود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

 بزرگ ترین ترس اوپک 
به واقعیت می پیوندد؟

تشــدید تنش تجاری میــان چیــن و آمریکا، 
تولیدکنندگان نفت خاورمیانه را که انتظار دارند 
این اختالف به واردات نفت چیــن لطمه بزند و 

ارزش دالر را باال ببرد، نگران کرده است.
»شــیخ محمدبن خلیفه آل خلیفــه« وزیر نفت 
 بحرین، هفتــه جــاری در مصاحبه با شــبکه 
سی. ان. بی. سی گفت: روشــن است که مسئله 
تجارت اگر به همین روند ادامــه پیدا کند، تاثیر 

منفی بر تقاضا برای نفت خواهد داشت.
»محمدبن حمدالرومهــی«، وزیر نفت عمان نیز 
اظهار کرد: این خطر وجود دارد که تقاضا آسیب 
ببیند. مردم اغلب به بخــش عرضه توجه دارند و 
می گویند اگر عرضه ایران متوقف شود چه اتفاقی 
روی خواهد داد؛ اما اگر چین مصرفش را کاهش 
دهد، چه اتفاقی روی می دهد؟آنچه تولیدکنندگان 
خاورمیانه ممکن است دوست نداشته باشند  که 
به آن اذعان کنند، ممکن است اتفاق افتاده باشد. 
»پکن« اوایل امسال سیستم اظهارنامه مالیاتی 
جدیدی را برای پاالیشگاه های مستقل معرفی کرد 
تا جمع آوری مالیات و نظارت بر مبادالت را بهبود 
دهد. این مسئله بر حاشــیه سود پاالیشگاه های 
مستقل تاثیر گذاشت و نرخ واردات آنها را تحت 
فشار قرار داد.پاالیشــگاه های مستقل، طی سه 
سال گذشته در رشــد تقاضای نفت چین، نقش 
کلیدی داشتند و حدود یک پنجم از کل واردات 
نفت را به خود اختصاص دادند. با این حال، اوضاع 
به دلیل اصالح سیستم مالیاتی تغییر کرده است. 
پیش از این پاالیشگاه های مستقل از تخفیف های 
مالیاتی دولت های محلی برخوردار بودند که هدف 
آنها تشویق اشتغال زایی در منطقه بود؛ اما اکنون 
همه پول ها به صندوق دولــت مرکزی می رود و 
هیچ تخفیف مالیاتی بیشتری وجود ندارد. عالوه 
بر روندهای بلندمدت، تقاضــای کوتاه مدت نیز 
احتمــاال از تحریم های ایران کــه انتظار می رود 

قیمت ها را باالتر ببرد، متاثر خواهد شد. 

بازار

پخش کننده موسیقی

»ایکس ری«هاکاالی قاچاق را 
 می بینند،اما اراده برای 

برخورد نیست!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به راه اندازی »ایکس ری« ها در گمرکات 
کشور گفت: هم اینک کاالهای قاچاق در مبدا ورود 
شناســایی می شــوند، ولی اراده جدی برمبارزه با 

قاچاق کاال وجود ندارد.
»سیدناصر موســوی الرگانی« اظهار کرد: »وقتی 
بحث تحقیق و تفحص از قاچــاق کاال و ارز مطرح 
بود، بیان شد که الیحه اجرایی نیست؛ همان زمان 
آقای الریجانی و پورابراهیمی اعالم آمادگی کردند 
که هرگونه اصالحیــه را انجام دهنــد.« نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
»اصالحیه دوم دســت دولت را برای اجرای قانون 
بازتر کرد و پیشــنهادات نیز از طــرف خود دولت 
به مجلس آمد.« موســوی الرگانی یادآور شــد: 
»دولت قبل از این اصالحیه عنوان می کرد با قاچاق 
برنامه ریزی شــده که از مناطق آزاد وارد کشــور 
می شود، مبارزه می کند و بر اســاس پیشنهادات 
دولت، حجم قاچاق کاال کاهش پیدا کرده است.« 
وی همچنین درخصوص ادعای دولت درباره قاچاق 
برنامه ریزی شده گفت: »نســاجی ها زمانی اعالم 
می کردند پتو وارد می شــود که ثبت سفارش نیز 
شــده ولی زیر این پتوها موارد دیگری را به صورت 
قاچاق وارد می کردند.« موســوی الرگانی یکی از 
موارد اصالحی در تشخیص اقالم قاچاق مخفی شده 
را ایجاد »ایکس ری« در گمرکات عنوان کرد و افزود: 
»هم اینک کاالهای قاچاق در مبدا ورود شناسایی 
می شــوند ولی اراده جدی بر مبارزه با قاچاق کاال 
وجود ندارد.« موســوی الرگانی با بیان اینکه »در 
مبارزه با قاچاق کمبود قانون نداریم«، گفت: »نقص 
موجود مبنی بــر آیین نامه هایی اســت که منجر 

می شود قانون قابلیت استفاده نداشته باشد.«

 زمزمه افزایش مجدد 
حقوق کارمندان دولت از مهر

زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمنــدان دولت از 
مهرماه شنیده می شود. درپی افزایش قیمت های 
اخیر و بروز برخی مشکالت معیشــتی، دولت در 
حال نهایی کردن چند بســته حمایتی و معیشتی 
اســت که احتماال یکی از این اقدامــات، افزایش 
مجدد حقوق کارمندان دولت است. بر این اساس، 
حقوق کارمندان دولت که در ابتدای ســال جاری 
10 درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد 
افزایش می یابد؛ ولی نــرخ افزایش هنوز در دولت 

نهایی نشده است. 

                  بخشنامه جدید بانک مرکزی:
خرید و فروش ارز صادراتی 
توسط صرافی ها به صورت 

»اسکناس«، مجاز شد
بانک مرکزی طی دســتورالعملی ابــالغ کرد: در 
راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت 
برای ســاماندهی و مدیریت بــازار ارز، ورود ارز به 
صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز از محل 
منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای 
ارزی صادراتی خریداری شــده در ســامانه نظام 
یکپارچه معامالت ارزی، مجاز اعالم شد. بر اساس 
این ابالغیه، صرافی های مجاز می توانند نسبت به 
ورود ارز به صورت اســکناس از محل منابع اشاره 
شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به 
متقاضیان در چارچوب دستورالعمل، به خصوص 
مقررات ناظر بر عملیــات ارزی صرافی ها در محل 

استقرار صرافی خود اقدام کنند.

 »آمازون« 
یک تریلیون دالری شد!

در حالــی  که نگرانی هــا در مورد جنــگ تجاری 
شــدت گرفته و ریسک پذیری ســرمایه گذاران را 
محدود کرده است، ســهام آســیایی با پیروی از 
همتایان جهانی خود، افت کــرد. در همین حال، 
دالر به باالترین ســطح دو هفتــه ای خود نزدیک 
شد. گســترده ترین شــاخص آســیا، اقیانوسیه 
ام اس سی آی، بدون ســهام ژاپن، 0/5 درصد افت 
کرد. اتفاقی که در بازارهــای آمریکا افتاد، این بود 
که سهام آمازون رشد کرد و این شرکت برای چند 
لحظه به دومین شــرکت دارای ارزش سهام بیش 
از یک تریلیون دالر تبدیل شــد و در کنار اپل قرار 
گرفت. سهام با اندکی افت دوباره به پایین مرز یک 
تریلیون دالر بازگشــت. با این سرعت رشد سهام 
آمازون، این شرکت به زودی از لحاظ ارزش سهام، 
از اپل هم عبور می کند و به گران ترین شرکت جهان 

تبدیل می شود.

پخش کننده موسیقی 
NWZ-B183F سونی مدل

 319,000
تومان

پخش کننده موسیقی لندر مدل 
-LD-31 ظرفیت 8 گیگابایت

 197,000
تومان

پخش کننده موسیقی 
SA5208 فیلیپس مدل

 99,000
تومان

دبیر اتحادیه سنگُبری های اصفهان با اعالم اینکه حدود 50 درصد از 
تولید کشور در اصفهان انجام می شود، گفت: ۳0 درصد از کارخانه های 
سنگ اصفهان به علت رکود بازار و عدم توانایی پرداخت هزینه هایشان 

اقدام به تعطیلی کرده اند.
»حســین حجاری« با بیان اینکه ۷0 درصد مابقی نیز با ۳0 درصد از 
ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: کاهش تولید و تعدیل 
نیرو، زخمی اســت که رکود بر جان این صنعت زده است.  وی افزود: 

افزایش قیمت ارز، تحریم، رکود و کاهش در ســاخت و ساز داخلی از 
جمله مشکالت این صنعت است و تولیدکنندگان این صنف از برخی 
واردات و صادراتی که انجام می شود، ناراضی هستند. حجاری اضافه 
کرد: در سال های اخیر به صادرات کم توجهی شده و اکنون نیز به علت 
کاهش رشد در ساخت و ساز داخلی و مسائل دیگر، تولیدکنندگان به 
فکر صادرات افتاده اند که کمی دیر اســت. به عنوان مثال ترکیه که از 
ابتدا تمرکزش روی صادرات بوده، اکنون توانسته بازارهای دنیا را در 

دست بگیرد.حجاری با اعالم اینکه ســنگ ایران به صورت خام صادر 
می شود و به صورت فرآوری شده با برند دیگر کشورها وارد می شود، 
اضافه کرد: این در حالی است که کشور توانایی فرآوری سنگ را دارد؛ اما 
برخی از سودجویان برای به دست آوردن سود بیشتر و راحت یکی از با 
ارزش ترین دستاوردهای معدنی کشور را به صورت خام از کشور خارج 
می کنند. وی اظهار کرد: از ابتدای شروع تحریم ها، چین سنگ ایران 
را خریداری می کند و به اسم خودش به کشورهای اروپایی می فروشد.

صنعت سنگ؛ گرفتار زنجیرهای رکود

»احتکار« کلیــدواژه این روزهــای بازار 
اقتصادی ایران است. شــاید عجیب به نظر 
برســد اما این واژه مجرمانه آن قدر در میان 
مردم و فرهنگ این روزهای خرید ایرانیان 
رخنه کرده است که می توان اغلب شهروندان 
را یک محتکر کوچک نامید. جو متشــنج 
حاصل از گرانی های این روزهای اخیر در بازار 
موجب شده تا بسیاری تالش کنند برخی از 
اقالم مورد نیاز خود را بخرند و در خانه انبار 
کنند. تب خرید از مواد شــوینده تا پوشک 
و کنســرو، این روزها موجب شده تا هر روز 
کاالیی در بازار نایاب شده و هر لحظه شوک 
حاصل از نبودن اقالمــی از کاالهای مصرفی 

مردم خبرساز شود.
اصفهان درصدر لیست محتکران!

براساس آماری که ســخنگوی تعزیرات حکومتی 
به تازگی اعــالم کــرده، مهم تریــن پرونده ها در 
رده اول احتــکار مربوط به »آهــن« و »میلگرد« 
است که اســتان های آذربایجان شرقی، اصفهان و 
کرمانشاه بیشترین تخلفات را داشته اند. همچنین 
لوازم خانگی، برنج و اقالم خوراکــی و لوازم یدکی 
خودرو در رده های بعدی قرار دارند که استان های 
تهران، آذربایجان شــرقی، اصفهان، کرمانشــاه و 
فــارس در این حوزه بیشــترین تخلــف را دارند. 
اگر چه چندی پیش اعالم شــد کــه در اصفهان 
بزرگ ترین انبار احتکار آهن و فوالد کشور شناسایی 

شــده اســت و به نظر، این آمار چندان غیر واقعی 
نیســت؛ ولی »شــکیب راد« مدیر روابط عمومی 
تعزیرات حکومتی اصفهان به خبرنگار »زاینده رود« 
گفت: به دلیــل اینکه هنوز تجمیــع  آمار  درمورد 
کشفیات صورت نگرفته اســت، تعزیرات حکومتی 
اصفهان نمی تواند این آمــار را تایید کند؛ به همین 
دلیل باید دادن آمــار و تایید را بــه زمان دیگری 
موکــول کرد. اما یک عالمت ســوال بــزرگ باقی 
می ماند و آن این اســت که چرا احتکار آن قدر در 
این ماه ها گســترده شــده که حاال کم کم در حال 
 تبدیل شــدن به جزئی از فرهنگ اقتصادی جامعه 

شده است؟!
سرانجام ِکاالهای احتکارشده چه می شود؟

»محمد قبله« مدیــرکل دفتر بازرگانــی »وزارت 
صمت« درباره شناســایی و تعیین تکلیف انبارهای 
کاالهای احتکار شــده گفت: کاالهای کشف شده 
به دو روش وارد بازار می شــود: 1. یک سری کاالها 
شــبکه توزیع منظمی دارند که مصــرف کننده آن 
مشخص بوده و مسئول تنظیم بازار است که به محض 
 کشف این گروه کاالها، پرونده مستقیما به تعزیرات 
می رود و تا زمان رســیدگی کاالها باید عرضه شود 
و آن دسته کاالها که شــبکه توزیع تعریف شده ای 

دارند، بــا هماهنگی دبیرخانه تنظیــم بازار، عرضه 
می شود. 2. برخی کاالها نیز با قیمت گذاری مصوب 
سازمان حمایت وارد بازار می شوند. او در ادامه گفت: 
به طور مثال؛ در مورد کشف انبار کاغذهای احتکار 
شده، این کاغذها به شبکه های توزیع مخصوص که 
وزارت ارشــاد و آموزش و پرورش مشخص می کند، 
داده می شود یا اینکه برنج های کشــف شده نیز به 
مصرف کنندگان عمده زیرنظر تنظیــم بازار داده و 
توزیع می شود. اما لوازم خانگی چون شبکه ای خاص 
ندارد و جزو کاالهای اساســی نیست، قیمت گذاری 
می شــود و در معرض عام قرار می گیرند. همچنین 
مدیــرکل تعزیرات حکومتــی اســتان اصفهان از 
فروش لوزام خانگــی یک انبار احتکارشــده با نرخ 
4200 تومان برای تازه عروس ها خبــر داد و گفت: 
این شرایط شامل حال عروس و دامادهایی می شود 
که قباله نامه ازدواج آن هــا از تاریخ اول خرداد 9۷ به 
بعد صادر شده باشد. »غالمرضا صالحی« اظهار کرد: 
اجناس یک انبار احتکار لوازم خانگی در اصفهان که 
چندی پیش شناسایی شده بوده، هم اکنون با نظارت 
نماینده ســازمان صنعت، معدن و تجــارت و با نرخ 
مصوب در حال توزیع میان مردم اســت. وی افزود: 
شــرایط توزیع لوازم خانگی این انبار احتکارشــده 
برای کســانی که تازه ازدواج کرده اند متفاوت است 
و با نرخ 4200 تومان به فروش می رسد؛ این شرایط 
شامل حال عروس و دامادهایی می شود که قباله نامه 
 ازدواج آن هــا از تاریخ اول خــرداد 9۷ به بعد صادر

 شده باشد.

اصفهان در همه چیز پایلوت است، حتی احتکار!
   بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اصفهان جزو نخستین ها در لیست محتکران است؛  

در راستای الزام بانک مرکزی و پیرو اطالع رســانی های مکرر به مشتریان پست بانک ایران در مورد تکمیل 
اطالعات هویتی حساب ها و عدم مراجعه برخی از آنان در مهلت تعیین شده به اطالع  می رساند، در راستای 
الزام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم ارائه خدمات به مشتریان دارای اطالعات هویتی ناقص، 
سپرده های آنان از 18 شهریور سال جاری مسدود شده و پس از تکمیل اطالعات مذکور مجددا فعال می شود. 
صاحبان حساب های ناقص در اسرع وقت می توانند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه پست بانک ایران در سراسر 

کشور و تکمیل اطالعات خود نسبت به رفع مسدودی اقدام کنند.

حساب های با هویت 
ناقص در پست بانک، 

مسدود می شود

خبر
   

  عکس روز

کارگاه »فیروزه کوبی«
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از فراهم شدن امکان پرداخت تلفنی صورت حساب گاز در شرکت 

گاز استان خبر داد.
»سیدمصطفی علوی« با اعالم این خبر، اظهار کرد: امکان پرداخت صورت حساب گاز از طریق تلفن 
گویای ۳8194 فراهم شده و مشترکان مي توانند در تمام ساعات  شبانه روز صورت حساب گاز خود را 

از طریق این سامانه تلفنی پرداخت کنند.
وی افزود: اطالع از آخرین صورت حســاب گاز، اطالع از جزئیات قبض و اعالم شماره کارکرد کنتور، 
از قابلیت های این سیســتم تلفن گویا بوده که کاهش مراجعات حضوری به ادارات، کاهش مصرف 
سوخت به جهت تردد، کمک به مدیریت زمان و... از جمله مزایای این سامانه است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان توضیح داد: استفاده از این روش در راستای جلب رضایت مشترکان صورت گرفته 
که سبب توسعه دولت الکترونیک و بي نیاز شدن از مراجعه حضوری به ادارات گاز یا بانک ها و به تبع 
آن کاهش صرف وقت و هزینه برای مشــترکان خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: مشترکان می توانند 
از طریق تماس با شماره تلفن ۳8194 و انتخاب عدد یک، با وارد کردن شماره اشتراک، شماره کارت 
بانکی و رمز دوم اینترنتي آن، مبلغ صورت حساب گاز خود را به سادگی و بسیار سریع پرداخت کنند.

علوی افزود: از طریق این سامانه تلفنی، امکان ثبت شماره کنتور مشترکانی که هنگام قرائت کنتور 
توسط ماموران کنتورخوان این شرکت، در محل حضور نداشته اند نیز فراهم شده است؛ به این صورت 
که مشترک در تماس با شماره 5 رقمی ۳8194 و انتخاب عدد دو، وارد کردن شماره اشتراک و تایید 
صحت آن، ارقام مشکی رنگ کنتور را وارد کرده و در پایان با انتخاب کلید ستاره می تواند عدد کارکرد 

کنتور گاز مصرفی خود را ثبت کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

فراهم شدن امکان پرداخت تلفنی صورت حساب گاز 

دنیا، ایران را در کنفرانس پارک های علمی به خوبی همراهی کرد
حضور فعال و چشمگیر نمایندگان 50 کشور دنیا در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی در 
اصفهان، نشان داد که ایران در راه توسعه و پیشرفت خود، تنها نیست و همراهی بسیاری از کشورهای دنیا را در 
این زمینه دارد. »حسن خاکباز« با بیان اینکه 80 درصد این مذاکره ها بین نمایندگان پارک های علمی ایران با 
دیگر کشورها و 20 درصد مذاکره ها بین نمایندگان پارک های علمی کشورهای خارجی انجام شد، افزود: این 
مذاکره ها درباره جذب سرمایه گذار، صادرات تولیدات شرکت های دانش بنیان، تبادل تجربه برای راه اندازی 
مراکز رشد و پارک های علمی و چگونگی فعال کردن شرکت های دانش بنیان در سطح بین الملل انجام شد. 
وی گفت: در جریان این مذاکره ها، تفاهم نامه هایی نیز منعقد شد که از جمله آنها می توان به دو تفاهم نامه 
 همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با پارک های علمی آتالنُپل فرانسه و بارسلونای اسپانیا اشاره 

کرد. 

در قالب طرح های اشتغال فراگیر دولت؛
پرداخت افزون بر هزار و صدمیلیارد تومان تسهیالت در استان اصفهان

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت : تاکنون افزون بر هزار و صد 
میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در استان اصفهان پرداخت شده است.

»سیدکمال الدین میرهادی« در همایش گرامیداشت هفته تعاون در لنجان افزود: نزدیک 20 درصد این پرداخت ها 
عملیاتی و زمینه اشتغال برای 5 هزار نفر ایجاد شده اســت. وی گفت: مبلغ اعتبار در مشاغل خانگی از سال 96 تا 
کنون چهل و سه میلیارد تومان بوده که بالغ بر سی میلیارد از این اعتبارات جذب شده و زمینه اشتغال برای چهار 
هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی در استان فراهم شده است. میرهادی افزود: از محل اعتبارات ایجاد اشتغال پایدار 
روستایی افزون بر 140 درصد اعتبار ابالغی در مرحله اول به بانک ها معرفی و از این میزان 110 درصد انعقاد قرار داد 
انجام شده و دو هزار فرصت شغلی از این محل برای سرمایه گذاران و متقاضیان در استان اصفهان فراهم شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,612,000
تومان

2,211,000 نیم سکه
تومان

1,171,000 ربع سکه
تومان

611,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

370,980
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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گفت و گـو

چند هفته پیش مصاحبه ای راجع به دالیل دین گریزی جوانان داشتم. در آن جا گفتم جوانان درک درستی از دین ندارند زیرا مطالعه ای راجع به دین ندارند، ما در کشور های 
آمریکای التین با جوانان و نوجوانانی روبه رو شدیم که به اسالم گرایش پیدا کرده اند، این گرایش به چه دلیل است؟ این افراد وقتی اطالعات نسبت به اسالم پیدا می کنند همین 
اطالعات سبب تحول در زندگی آنها می شود؛ اما من جوانی در قم دیدم که صلیبی بر گردنش انداخته بود به  او گفتم تو مسیحی هستی؟ گفت نه مسلمانم، گفتم می خواهی مسیحی 
شوی؟ گفت: بله. گفتم اطالعاتی نسبت به مسیحیت داری، گفت: نه اطالعی به مسیحیت ندارم ولی  اطالعی هم نسبت به اسالم ندارم، گفتم ببین تو حاال بیست یا بیست ویک 
سال داری، اگر این حرف را کسی در الس وگاس بزند یا روستاهای دور افتاده شاید بتوانیم بپذیریم اگرچه امروزه که در عصررسانه ها قرار داریم هم پذیرش چنین حرفی درست 
نیست ولی شما که در قم بوده ای چرا؟ شما که اگر  بخواهی به در خانه برسی علم، فقاهت و اجتهاد می بینی چرا باید چنین  صحبتی را بکنی، به او گفتم خودت نمی خواستی یا 
شرایطش برایت آماده نبوده ؟ کدام؟ ما در قم 140 ملیت، طلبه داریم، طلبه اروپایی داریم، طلبه آسیایی داریم، چطور سام برزیلی از آن طرف دنیا صدای اسالم را شنید  و مسلمان 

شد و حاال نماز شبش ترک نمی شد،  بعد یک جوان 18 ساله در تهران گرایش به شیطان پرستی پیدا کرده، مادرش می گوید خون می خورد و من می ترسم به او حرفی بزنم.

در گذشته شیوه بر این بود که حوزه ها را در میان بازار می ساختند و عالمان و طلبه ها به راحتی با مردم ارتباط 
می گرفتند و فضا به گونه ای بود که مردم تحت تاثیر سلوک رفتاری عالمان قرار داشتند و خیلی از بازاریان به 
حوزه ها می رفتند و درس فقه تجارت ومکاســب می خواندند تا با آداب بیع و اصول معاشرت با مشتری آشنا 
شوند و یکی از ویژگی های خوب روحانیت در گذشته مردم داری بود، در گذشته بسیاری از امور زندگی مردم 
مثل قضاوت بر عهده روحانیون بود و مردم هم به گفته های آنان گوش می دادند. من زمانی که طلبه بودم یک 
بار به یکی از طلبه هایی که چند ســالی زودتر از ما وارد حوزه شــده بود گفتم: من دوست ندارم آخوند روستا 
شوم، او گفت: شاید همین روحانی روستا دین مردم آن جا را حفظ کرده اســت. ولی متاسفانه بعد از انقالب با 
هجمه هایی که به روحانیت وارد شد و ترورر شخصیت های بزرگی مثل شهدای محراب، شهید بهشتی و  شهید 
مطهری تصمیم گرفته شد تا یک سری سخت گیری هایی در ارتباط دیدارهای مردم با روحانیون گرفته شود 
وگرنه مراجع تقلید باید در دل مردم باشند و البته باید این نکته را هم اضافه کرد که  خود این بزرگواران تمایل 
به داشتن محافظ ندارند. باید در این جا به ماجرایی اشاره کنم که خودم در حرم حضرت معصومه سالم ا... علیها 
شاهد آن بودم، مراسم تشییع یکی از علما بود، در آن جا یکی ازبزرگان را دیدم که درصف نماز میت ایستاده و از 
آن جایی که جمعیت خیلی زیاد بود ناخودآگاه شخص پشت سری به ایشان ضربه ای وارد کرد که محافظ قصد 
عکس العمل داشت؛ اما دیدم ایشان به دست محافظ شان زدند و گفتند چرا چنین کاری کردی؟ مگر از عمد این 

بنده خدا به من خورده است، ما این آداب را از استادان مان یاد گرفته ایم.

در بحث هوش رسانه کســی می تواند موفق باشد 
که از ابزار پیام رسان درست اســتفاده کند، مثال 
یکی از افرادی که در زمینه مباحث دینی توانسته 
به خوبی از ابزار های پیام رسان استفاده کند، آقای 
رائفی پور اســت. اگر مثال درباره امــام زمان)عج( 
جســت وجویی را در گوگل انجــام دهیم با وجود 
اینکه مــا مرکز تخصصــی مهدویــت داریم ولی 
بیشــتر کلیپ هایی که در این موضوع آورده می 
شود از آقای رائفی پور اســت یا در مسئله شیطان 
پرستی و هم چنین فرقه ها با وجود اینکه ما مرکز 
متخصص داریم، دانشــگاه ادیان داریم که به طور 
 تخصصی روی فرقه ها و ادیان کار می کند بیشتر

 کلیپ ها وفیلم از رائفی پور است.نهادهایی دینی 
از فضای مجازی دور نیســتند، بلکه شبکه سازی 
نمی شوند، در حال حاضر بیش از 500 شبکه متعلق 
به وهابیت داریم، این شبکه ها اگر بخواهند راجع به 
موضوعی کار کنند مثال همسر پیامبر ) عایشه ( همه 
با هم می آیند شبکه سازی در این زمینه می کنند، 
به طوری که هر کانالی می زنیــم به زبان خودش 
راجع به این موضوع صحبت می کند ولی نهاد های 
ما با هم هماهنگ نیستند و چون هماهنگ نیستند 
هرکدام کارخودشان را انجام می دهند، موازی کار 
می کنند، بعد درست عمل نمی کنند و نتیجه ای 
نمی گیرنــد. از طرف دیگر ما جنبــه تخریب مان 
 باالست، یک نفر کار نمی کند تازه کسی هم که کار 
می کند را ســنگ جلــوی پایش مــی اندازند و 

نمی گذارند کارش را بکند.

نسل جدیدی از روحانیون که در حوزه ها تربیت شده اند دیگر همانند گذشته نیستند و به دل مردم آمده اند. 
متاسفانه در جامعه امروزی نگاه های نادرستی به روحانیون در جامعه وجود دارد، چندی قبل در مقبره عالمه 
مجلسی بودم. پیرزنی ازمن پرسید که چرا این روحانیون بچه هایشان را به خارج می فرستند. گفتم: حاج خانم 
شــما می دانید چقدر روحانی داریم؟ گفت: نه، گفتم کل روحانیون و طلبه هایی که در جامعه وجود دارند به 
170 هزار نفر نمی رسند که تازه ســه درصد از این روحانیون شاغل در دســتگاه های دولتی هستند، مثال هر 
 پادگان یک روحانی دارد یا هر سازمانی یک یا حداقل دو نفر. درکشور ما از سه دستگاه اصلی، رؤسا تا دستگاه ها

 ) قوه مجریه و قوه مقننه ( می توانند روحانی نباشند، در مجلس بین کل نمایندگان مجلس تعداد روحانیون به 
20 نفر نمی رسند. از این سه درصد روحانیونی هم که شاغل هستند تنها یک درصد از آنها در رفاه نسبی هستند. 
امروزه تبلیغات نادرستی علیه روحانیون انجام می گیرد و مردم هم بدون توجه به این که چه رسانه ای و با چه 

هدفی این تبلیغات را انجام می دهد، حرف های آنها را می پذیرند.

در سازمان بهزیســتی کالس های ضمن خدمت برای مدیران مهد کودک ها داشتم، یکی از افرادی که در این 
کالس ها حاضر شده بود بعد از پایان این کالس ها به من گفت: من زمانی که متوجه شدم باید پای صحبت یک 
روحانی بنشــینیم عزا گرفتم، گفتم حاال باید تا ظهر روضه گوش کنیم ولی زمانی که به کالس آمدم و صحبت 
های  شما را شنیدم آن قدر عالقه مند شدم که جلسه بعدی را با شوق زودتر آمدم تا نکته ای را از دست ندهم. 
یکی دیگر از مدیران در این کالس ها به من گفت: چرا شما آخوند ها این حرف های خوب را به ما نمی نزنید چقدر 
حرف های شما به درد ما می خورد. گفتم : چون شما ما را قبول ندارید پای منبرهای ماهواره ای می نشینید. البته 
ایرادات و اشکاالت به زندگی برخی از روحانیون هم وارد است و دوری مردم از آنها به ضعف بعضی از روحانیون 
هم برمی گردد. شیخ مرتضی حائری همیشه می گفتند: می ترسم که روز قیامت به من بگویند: ای جود، ای گبر، 
ای یهودی؛ چرا که کاری کرده ام و مردم از اسالم بیزار شده اند. برخورد در گرایش به دین خیلی موثر است و باید 

به این نکته مهم روحانیان توجه بیشتری داشته باشند.

باید انتظار جامعه از روحانیون منصفانه باشد، 
خداوند به پیامبرش که اشرف مخلوقات، سرور 
کائنات، رحمت للعالمین است، می گوید »به 
مردم بگو من هم بشری هســتم مثل شما«، 
روحانیون کــه جای خود دارند، مــردم نباید 
اشتباهات روحانیون را به پای اسالم بگذارند. 
مردم گاهی حق به جانب طــرف نمی دهند، 
انتظارات شــان بیش از اندازه اســت  و گاهی 
ربط های غلطی به موضوعات می دهند، مثال 
توقع دارند ساده ترین مباحث احکامی را هم 
بروند از خود مراجع بپرسند، وقت مراجع و علما 
گران بهاست و بایدبه این مسئله توجه داشته 
باشــیم، مثال آقای مکارم وقت شان را گذاشته 
اند برای پرورش فقهای بعدی. دردرس خارج 
از فقه ایشان بیش از  2000 طلبه شرکت می 
کنند. بقیه مراجع هم همین طور هســتند، به 
یک بزرگــی گفتند قاضی شــو، گفته بود من 

قاضی پرورش می دهم.

مسیر حوزه با دانشگاه متفاوت است، مســیر حوزه خیلی طوالنی است، در حوزه کسی که بخواهد سطح 
سه که هم تراز با فوق لیسانس دانشگاه اســت را بگیرد باید 10 الی یازده سال درس بخواند، در حالی که 
در دانشگاه با 6 سال درس خواندن به کسی مدرک فوق لیسانس می دهند. در حوزه پوست طرف کنده 
می شود، به طوری که طلبه هایی که سطح سه را تمام می کنند زمانی که برای دکتری در دانشگاه امتحان 
می دهند با رتبه های باال قبول می شوند. تازه کسی که به سطح فوق لیسانس می رسد می گوید من هنوز 
اول راهم و یک بی  سواد بیشتر نیستم. یک بار دکتر »شــاهین فرهنگ« آمده بود حوزه علمیه قم، می 
گفت: شــما به اندازه یک متخصص درس می خواندید ولی مدرکی که به شما می دهند به اندازه درسی 
که می خوانید نیست. درحوزه علمیه شخصیت هایی مثل حضرت آیت ا... حسن زاده آملی ) حفظه ا...( 
پرورش یافته اند که علوم عقلی و نقلی را یکی کرده اند و به مهارت هایی در علوم مختلف دست یافته اند 
که دانشمندان آن رشته ها متحیر مانده اند.  یک پزشــکی تعریف می کرد که در پروازی با آیت ا...حسن 
زاده همسفر بوده ، زمانی که متوجه می شود  ایشان هم قراراست به همان  همایشی برود که او می خواسته 
برود ، بسیار تعجب می کند و با خود می گوید یک آخوند چه صحبتی می تواند برای یک همایش پزشکی 
داشته باشــد ولی زمانی که آیت ا... حسن زاده شروع به ســخنرانی می کنند، همه متعجب می شوند از 
اطالعاتی که ایشان داشته اند.انتظاری که مردم از طلبه ها دارند از دانشجوها ندارند خیلی از علومی که 
امروزه در دانشــگاه ها تدریس می شــود قبال در حوزه های علمیه آموزش داده می شدند مانند ریاضی، 
فسلفه، نجوم، ولی با پیدایش دانشگاه ها در کشور، حوزه های علمیه بیشتر به سمت فقه و اصول متمایل 
شده اند چون امروز مرجعیت باالترین جایگاه را در حوزه ها دارد و همه نگاه ها به فقه و اصول و اجتهاد و 
مرجع شدن به این سمت است. تعداد طلبه هایی که آموزش می بینند جوابگوی نیاز های جامعه نیست 
چون ما حاال 170 هزار طلبه و روحانی داریم در حالی که جمعیت ما 80 میلیون نفر است.انتظاری که مردم 
از طلبه ها و روحانیون دارند هیچ گاه از دانشجویان ندارند، حتی دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی 
و با استفاده از بیت المال تحصیل می کنند، هیچ گاه به یک فارغ التحصیل دانشگاه گفته نمی شود تو که 
از این تسهیالت استفاده کردی باید جوابگو در جامعه باشــی.حوزه های علمیه مستقل هستند و هزینه 
های آنها از طریق دولت تامین نمی شود. چند سالی اســت که به خاطر خدماتی که حوزه های علمیه به 

جامعه می دهند دولت یک سری بودجه برای آنها، آن هم بخش سخت 
افزاری حوزه ها تعیین کرده اســت که با هجمه هایی فراوانی از سوی 
مردم روبه رو می شــود  بدون اینکه توجه شود این هزینه ها در کجا و 
برای چه صرف می شــود. اصل دریافت بودجه صحیح است ولی شاخ 
وبرگ هایی که به آن داده می شود دروغ است. چون مشخص نیست 
که این بودجه صرف چه کارهایی می شود ، تعیین بودجه برای حوزه 
و نهاد های مربوط به آن شــبهه برانگیز می شود. مثال جوانی از شیراز 
به من پیامک داده بود، می گفت این کتابخانه آیت ا... مرعشــی مگر 
چیســت که باید برایش بودجه تدوین شــود، به او گفتم: اوال آیت ا... 
مرعشی فوت کرده اند. ثانیا آیت ا... مرعشی روزه و نماز استیجاری می 
گرفت و با پولی که از این راه به دســت می آمد کتب ونسخ قدیمی را 
خریداری کرد که قیمتی بودند و در معرض نابود شــدن قرار داشتند. 
این کتابخانه حاال به یکــی از بزرگ ترین کتابخانه هــای خاورمیانه 
تبدیل شده است که محققان و دانشمندان بسیار علوم مختلف مانند 
پزشکی، هندسه، نجوم، مهندسی از کتب آن استفاده می کنند و این 
 بودجه برای تامین هزینــه های این کتابخانه اســت. یکی از بهترین
 رصد خانه ها مال آیت ا... سیســتانی در کهک قم است که بسیاری از 

دانشمندان نجوم از آن استفاده می کنند.

تبلیغ ،خیلی مهم است ما نباید اهمیت آن را از 
نظر دور  بگیریم حتی زمانی که الیه های تاریخ 
را ورق می زنیم می بینیم کــه معاویه چگونه از 
عنصر تبلیغ علیه حضرت علی علیه السالم بهره 
برد و هجمه هایی به شخصیت آن بزرگوار وارد 
کرد به گونه ای که زمانی که حضرت در محراب 
کوفه به شهادت رسیدند مردم آن عصر می گفتند 
مگر علی )ع( نماز می خواند. در روزگار فعلی نیز 
شــبکه های معاند به خوبی از عنصر تبلیغ علیه 
دین اسالم و به خصوص شــیعیان استفاده می 
کنند، من شاگردی سودانی در جامعه المصطفی 
داشتم که می گفت در کشور آنها تبلیغات زیادی 
علیه شیعه صورت می گیرد، به گونه ای که من با 
ترس به ایران آمدم و حتی تا مدت ها از برقراری 
ارتباط با ایرانی ها خودداری می کردم تا اینکه به 
مرور متوجه شدم صحبت هایی که علیه شیعیان 
انجام می شود، درست نبوده است.زمانی که من 
در اصفهان درس طلبگی مــی خواندم، آیت ا...

مظاهری به ما طلبه ها می گفتند شما باید نماز 
شــب بخوانید تا مردم عادی به نماز واجب اکتفا 
کنند. من در اینســتا هم نوشتم که ظاهر مردم 

باطن مسئوالن است.

سمیه مصور

»25 سال در حوزه درس خوانده ام، جوانی ام را در حوزه گذاشته ام، مطالعات و تحقیقات زیادی داشته ام. در برخی از روزها تا 16 ساعت هم مطالعه کرده ام. تا 18 سالگی 
280 کتاب خوانده بودم.« جمله ای به نقل از مهدی دهشتی که می تواند بهترین معرفی برای او  نیز قلمداد شود. مدرس حوزه و دانشگاه که سال هاست به اهمیت حوزه 

تبلیغ پی برده و ایجاد مرکز فرهنگی »حنیف«  در همین راستا صورت گرفته است و برخالف برخی که از چنین مراکزی شروع کرده و سپس وقتی پله های ترقی را طی کردند، 
از آن فاصله می گیرند، فعالیت در این مرکز فرهنگی ویژه پسران را رسالتی برای خود می داند و هر دو هفته یک بار با هزینه شخصی راهی اصفهان می شود. حجت االسالم 
دهشتی، در حوزه فضای مجازی هم فعال است و می گوید اهالی مجازستان به وی لقب »آخوند الکچری« داده اند؛ اما تاکید دارد که پسر یک کارگر ساده است و تغییر دیدگاه 

در اطالق لفظ الکچری را به برداشت های متفاوت از آن مرتبط می داند.  هم چنین او  استاد سواد رسانه حوزه علمیه قم است و در سراسر کشور و در سازمان های مختلف  و وزارت 
خانه ها و حوزه های علمیه در این خصوص فعالیت دارد. حجت االسالم دهشتی پیش از ظهر یک روز تابستانی در دفتر روزنامه حاضر شد تا درباره محورهای مختلفی به گفت و 

گو بنشینیم وروایت تازه ای از روحانیت جوان به بحث گذاشته شود.

ما  در  قم 140 ملیت، طلبه داریم

انتظار جامعه از روحانیون 
منصفانه باشد

 نهادهای دینی
 شبکه سازی نمی شوند

ظاهر مردم، باطن مسئوالن است

حوزه های علمیه در دل بازار ساخته می شد

امروزه تبلیغات نادرستی علیه روحانیون صورت می گیرد

مردم ما بیشتر پای منبرهای ماهواره ای می نشینند

نواندیش دینــی باید احیاگر باشــد و امام)ره( 
احیاگر بودند و احیاگری شان به این صورت بوده 
که دو سال پیش به ایالتی در هند رفتم، جوانی 
سی و دو ساله پیش من آمد و من را دعوت کرد 
به خانه شــان، بعد به من گفت ببین این کاباره 
که در 300 قدمی خانه ام قــرار دارد من تا این 
 ســال که عمر گرفته ام از خدا آنجــا نرفته ام، 
نکته اینجاســت که اینها قبال هنــدو بوده اند 
مادر بزرگــش بعــد ها که مــی خواســته با 
پدربزرگــش که مســلمان بــوده ازدواج کند 
مســلمان می شــود. به دیوار خانه اش عکس 
 بزرگی از امــام)ره( را زده بود.  مــی گفت ما از 
کانال های تلویزیون هند اســتفاده نمی کنیم 
چون می خواهم پســرم را شــیعه بــار بیاورم. 
گرایش بــه اســالم در کشــورهای  اروپایی و 
آمریکایی با وجود هجمه هــای زیادی که علیه 
مسلمانان وجود دارد روز به روز در حال افزایش 
است. در این کشــورها حتی عالقه به روحانیت 
بیشــتر از ایران اســت، به طوری که در یکی از 
کشــورهای آمریکای التین که من بودم حتی 
خانــواده های مســیحی برای مشــاوره پیش 
روحانیون می آمدند و این اثر احیاگری حرکت 
امام)ره( بود. نگاهی که آنها به کشــور ما دارند 
مردم خودمــان ندارند، ما هنوز نتوانســته ایم 
به خود باوری دســت یابیم.مــن دو دور کامل 
کتاب های شــهید مطهری را خواندم، یک دور 
کتاب های عالمه جعفری، عالمه تهرانی، تفسیر 
المیزان، تســنیم و زمانی که پایه های اسالمی 
شناســی ام قوی شــد به مطالعــه کتاب های 
خارجی پرداخته ام. اگر پایه های اسالم شناسی 
شخصی قوی باشد تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار 
نمی گیرد، بزرگانی مانند شهید بهشتی، شهید 
چمران هم ســال های زیادی در خارج زندگی 

کردند ولی تحت تاثیر قرار نگرفتند.

در مقابل وقت مردم، مسئولیم
حجت االســالم صدیقی ، امام جمعه تهران 
تعریف می کردند که آیت ا... بهجت از ایشان 
برای سخنرانی در جلسه هایی که می گرفتند 
در خانه شان دعوت می کردند یک بار به ایشان 
گفته بودند من شما را دعوت کردم و من هم 
درمقابل وقت مردم مسئول هستم پس مواظب 
باش که از وقت مردم درســت استفاده کنی و 
مواظب باش که چه می گویی و چه نمی گویی. 
من هم به شاگردان از آن موقع به بعد می گویم 
که شما باید برای یک ساعت منبر، سی ساعت 
مطالعه داشته باشید نه اینکه بخواهید خالصه 
یک کتاب را فقط روی منبر بگویید، این کار را 
که خود مردم هم انجــام می دهند. باید مفید 
حرف بزنید. در شــهری منبر رفته بودم پس 
از اتمام آن تا آمدن ماشــین و رفتن به برنامه 
دیگری، پای منبر واعــظ دیگری که برای آن 
جلسه دعوت کرده بودند نشستم، اصال خوب 
صحبت نکرد؛ یعنی چیزی برای گفتن نداشت، 
با خود گفتم پس باید به مردم حق بدهیم که 

از منبرها دوری کنند.

امام)ره( احیاگر دین بودند

مسیرحوزه با دانشگاه متفاوت است

به من »آخوند الکچری« می گویند!
حجت االسالم مهدی دهشتی، استاد سواد رسانه حوزه علمیه قم:
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جهان در انتظار کشف بزرگ ترین راز 
منظومه شمسی

پیشنهاد سردبیر:

دوپایهایکههرلحظهبهصندلیتبدیلمیشود
تعدادی مهندس خوش فکر، دوپایه ای به نام »لکس« تولید کرده اند که در واقع یک 
سازه اسکلت مانند دوپایه است که در عرض چند ثانیه و به محض اینکه برای نشستن 

اراده کنید، به یک صندلی ارگونومیک مبدل می شود.
این دوپایه با دو بند به پشت کمر انسان بسته می شود؛ اگر چه در اصل برای استفاده 
کارگران کارخانه های مختلف ســاخته شده ولی در همه 
اماکن و در شــرایط مختلف قابل استفاده است. محصول 
مذکــور از آلومینیوم ســاخته شــده و وزن آن تنها یک 
کیلوگرم اســت. به محض اینکه فرد به سمت پایین برود 
و حالت نشســتن به خود بگیرد، دو پایــه »لکس« از هم 
باز شــده و به شکل یک نشــیمنگاه مطمئن درمی آید. 
 مهم ترین مزیت این دوپایه، آزادی تحرک و جابه جایی

 فرد اســت. لکس را مــی توان به ســادگی در داخل 
کوله پشــتی هم جای داد و طراحــی آن به 
گونــه ای اســت که قادر اســت تــا ۱۲۰ 
کیلوگــرم وزن را تحمــل کنــد. »لکس« 
 از ماه دســامبر با قیمــت ۲۵۶ دالر عرضه

 می شود.

نمایشــگاه IFA »ایفا« یکــی از قدیمی ترین 
نمایشــگاه های الکترونیــک و لوازم خانگی  آلمان 
است که از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۹ هرساله برگزار می شد. 
این نمایشگاه از سال ۱۹۵۰ طوری برنامه ریزی شد که هر 
دوسال برگزار شود؛ این روند تا سال ۲۰۰۵ نیز ادامه داشت، 
اما از سپتامبر همان ســال به روند سابق برگشت و هرساله 
این نمایشگاه در برلین آلمان برگزار می شود. این نمایشگاه 
فرصت خوبی را در اختیار شرکت های مختلف قرار می دهد 
تا آخرین محصوالت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان 
پرشــمار نمایشــگاه قرار دهند. به دلیل پوشش گسترده 
رسانه های آلمانی و تبلیغات گســترده، ایفا توانسته است 
به یک نمایشگاه بین المللی تبدیل شــود و در طی تاریخ، 
نوآوران و شرکت های بزرگ را به ســمت خود جلب کند.
این نمایشگاه از سال ۲۰۱۵ بزرگ ترین نمایشگاه در زمینه 
فناوری ها بوده است. این نمایشگاه در IFA 2015 نزدیک 
به ۲۴۵ هزار بیننده داشــت و ۱۶۴۵ غرفه دار، امسال نیز 
مانند سال های گذشته بسیاری از فناوری های جالب در این 
نمایشگاه را رونمایی کردند. این نمایشگاه که  روز پنجشنبه 
به کارخود پایــان داد، با معرفی گجت هــا و فناوری های 
جدید در حوزه های مختلف فناوری، هر ســاله رسانه های 
عالقه مند به این حوزه را دنبال خود می کشد و اخبار خود را 
درصدر اخبار قرار می دهد. امسال در کنار برندهای معروف، 
کمپانی های بی نام و نشان نیز دیده شدند و از گجت های خود 
رونمایی کردند. در این گزارش به بهترین فناوری های امسال 

و گجت های جالب این  نمایشگاه می پردازیم.

 تلویزیون »وستل«
تلویزیون های با وضوح 8k بســیاری وجود داشــت؛ اما تلویزیون 
با وضوح 8k کمپانی »وســتل«، بزرگ تریــن تلویزیون موجود در 
 8k نمایشگاه بود. این کمپانی امسال از تلویزیون ۹۸ اینچی با وضوح
 8k خود در این نمایشگاه رونمایی کرد. تعداد پیکسل های فرمت

شانزده برابر فرمت فول اچ. دی است.
2  . دستگاه کنترل زمان

اکنون کمپانی »تک دن«، یــک روش نوین برای کمک 
به والدین و کودکان برای کنترل زمان استفاده از 

دستگاه های هوشمند ارائه کرده است.
کمپانی مذکور، یک محصول برای مدیریت زمان اســتفاده از این 
دســتگاه ها معرفی کرده اســت و به همراه آن، یک محل شــارژ  و 
نگهداری برای دستگاه های هوشمند نیز ساخته است. هدف کمپانی 
»تک دن« از توســعه این محصول، این اســت که کودکان به جای 
سرگرم شدن در دنیای مجازی، تعامالت بیشــتری با والدین خود 

داشته باشند.
 ربات جارو برقی

کمپانی آمریکایی »Neato« از »ربات جــارو برقی« خود در این 
نمایشــگاه رونمایی کرد. ربات مذکور طراحی فوق العاده جذاب و 
کم جایی دارد و مجهز به فیلتر هواســت و می توانــد گرد و خاک و 

آلودگی ناشی از حیوانات خانگی را نیز از سطح خانه بزداید.
 هدست واقعیت ترکیبی »ایسر«

شرکت چندملیتی »ایســر«،  امسال در نمایشــگاه ایفا ۲۰۱۸ از 
هدســت واقعیت ترکیبی خود که ترکیبــی از  فناورهای واقعیت 

مجازی و واقعیت افزوده است، رونمایی کرد. 
هدست مذکور »OJO ۵۰۰« نام داشته و طراحی منحصر به فردی 
دارد. هدست یادشده، دارای دو بند است که یکی از آنها نرم و دیگری 
سخت است؛ بندهای نرم به آســانی توسط ماشین  لباسشویی قابل 
شست وشو هستند و بند سخت آن نیز با داشتن یک الیه اضافی، به 

گونه ای طراحی شده که دیرتر کثیف می شوند.
 تلویزیون OLED و 8k ال جی

کمپانی نامی »ال جی« امســال در نمایشــگاه ایفا از تلویزیون ۸۸ 
اینچــی OLED و 8k خود رونمایــی کرد.  به گفتــه ال. جی، این 
نخســتین تلویزیون دارای رزولوشــن ۷۶۸۰ در ۴۳۲۰ در دنیای 

فناوری است .
 بالش هوشــمند Somnox که خواب بهتری را به دارنده آن 

هدیه می کند.
 »ربات پنجه طال«که چنگال های مکانیکی خود را به رخ دیگران 

می کشد؛ اما در بازی شطرنج متوسط است.
 Opro9 SmartDiaper پوشک هوشمند 

این پوشک مجهز به سنســور خاص بوده و به موبایل وصل شده و با 
اندازه گیری رطوبت و درجه حرارت به شما زمان تغییر پوشک بچه 

را می گوید.
9. نمایشــگر انعطاف پذیــر ســاخت کمپانــی Royole که با 

کیف دستی بانوان ِست شده است.
Blue Micro� ســاخت Yeti Nano USB 10. میکروفون

phone به قیمت ۹۹ دالر.

 IFA۲۰۱۸ بهترین فناوری های
فناوری

جهاندرانتظارکشفبزرگترینرازمنظومهشمسی
کارشناسان به شــواهد غیرقابل انکاری درباره وجود سیاره نهم درمنظومه شمسی 
دست یافته اند. آنها اعالم کرده اند که امکان مشاهده این سیاره  با استفاده از فناوری 
تلسکوپ های فضایی وجود ندارد و نیازمند فناوری هایی پیشرفته تر است. بسیاری 
از دانشمندان موسسه های فضایی گوناگون، در حال بررسی و رصد مکان احتمالی 
سیاره نهم هستند. در این میان، برخی گمانه زنی ها از امکان وجود سیاره نهم درلبه 
بیرونی منظومه شمســی خبر می دهد. لبه منظومه شمســی از قطعه های یخ زده 
تشکیل شده است. سیاره نهم پس از ســیاره کوتوله »پلوتو« قراردارد و کشف آن 
برای دانشمندان به دلیل بررسی نحوه تشکیل منظومه شمسی اهمیت فراوانی دارد.

 Caltech فرضیه وجود ســیاره نهم، نخستین باربه وسیله دانشــمندان موسسه
درسال ۲۰۱۶ مطرح شده است. درآن زمان دانشــمندان متوجه گروهی از اجسام 
یخی درلبه منظومه شمسی شدند که درمدار هایی غیرمتعارف و تحت تاثیر نیروی 
جاذبه نوعی ســیاره قرار داشــتند. محققان پیش بینی کرده اند سیاره نهم دارای 
مداری بسیار بزرگ اســت و بین ۱۰ تا بیست هزارسال طول می کشد تا یک دور به 
اطراف ستاره خورشید گذر کند. محققان با انجام شبیه سازی رایانه ای امکان وجود 
سیاره نهم و مکان تقریبی آن را شناسایی کرده اند. دانشمندان اکنون درنظر دارند 
با تقویت تلسکوپ زمینی »ســوبارو« در رصد خانه Mauna Kea درهاوایی که از 

قدرتمند ترین تلسکوپ های زمینی است، سرانجام موفق به رصد سیاره نهم شوند.

خودرویهوشمندفانتزیکهویژهخانمهاست
یــک خــودرو بــا  نــام »رووی آی-یونیــت ۲۰۲۵« طراحی شــده اســت. این 
 خودروی هوشــمند فانتزی ویژه خانم هــا، گامی بزرگ در فتــح بازارهای فناوری

 است. خودروی هوشمند شرکت »شــوگر چاو« با هدف تسخیر بازار سال های آتی 
طراحی شده است. طراحی این خودروی جدید با تاکید بر آینده، نسل آینده و سلیقه 
نسل آینده طراحی شده است. به این خودروی هوشمند لقب »دو در یک« داده اند. 

یعنی دو ویژگی را همزمان داراست.
یکی از بزرگ ترین 
محدودیت هــای 
ایــن خــودرو را 
می تــوان کوچک 
بودن آن دانست. 
بنابراین افرادی که 
درشت تر  هیکلی 
از حــد معمــول 
دارند بــه راحتی 
نمی تواننــد وارد 

این خودرو شوند.

پایانسانحههایهواییباتکنولوژیجدیدبویینگ
ســانحه های هوایی جــزو خطرناک ترین اتفاقاتی هســتند کــه می توانند برای 
مردم مختلف رخ دهند. شــرکت »بویینگ« با رونمایــی از جدیدترین هواپیمای 
سوخت رســان خود به نام mq�25 stingray   تکنولوژی های هوایی را متحول 
کرد. ارزش این تکنولوژی ۸۰۵ میلیون دالر است. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که 
برای این محصول در نظر گرفته شده، افزایش قدرت پرواز و البته ارتقای سرعت مانور 
است. نمونه های مذکور بویینگ مربوط به این روزها نیست، بلکه روند کاری خود 
را از سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. پیش بینی می شود تا آگوست سال آینده  تعداد زیادی از 

این نوع هواپیما طراحی شود. ارزش این هواپیما ۱۳ میلیارددالر اعالم شده است.

  عکس روز

فندکیکهسیگاریهاراترکمیدهد!
محققان گجت هوشمندی را اختراع کردند که افراد سیگاری را ترک می دهد و سالمت آنان 
را تضمین کند؛ این گجت که همانند یک فندک است، سبب می شود افراد متوجه شوند که 
دقیقا چند روز است سیگار نکشیده اند و همین موضوع موجب نرفتن به سمت سیگار می شود.

خبر

 فنجان هایی 
از  جنس  تفاله قهوه !

به تازگــی شــرکت Kafeeform ، فنجان هایــی حافــظ 
محیط زیست ساخته است. 

این فنجان ها در اصل از تفاله قهوه در مغازه های محلی ساخته 
شده اند. تفاله ها پس از جمع آوری، خشک و با چسب مخلوط 
می شوند. این فنجان های ساخته شــده از تفاله قهوه، حافظ 
محیط زیست هستند. فنجان های ســاخته شده از این ماده، 
سبک و ایمن هســتند و می توان آنها را در ماشین ظرفشویی 
قرار داد. این فنجان هــا در طبیعت تجزیه می شــوند و پس 
از اســتفاده طوالنی مدت می توان آنها را با خیال راحت دور 

انداخت.

 روش جدید هکرها
برای سرقت الگوی بازگشایی موبایل 

تحققیات امنیتی در اروپا حاکی از این است که هکرها از طریق 
تبدیل موبایل به سیستم ردیابی صوتی)سونار( توانایی سرقت 
الگوی بازگشایی قفل را دارند. در این سیســتم با استفاده از 
اسپیکرها و میکروفن دستگاه براســاس اصول ردیابی صوتی 
و سونار، حرکات انگشــت کاربر روی نمایشگر شناسایی شده 
و الگوهای بالقوه بازگشایی قفل، تولید می شوند. این تکنیک 
»سوناراسنوپ« نام داشته و بر پایه فناوری FingerIO توسعه 
یافته که روش تعاملی جدید برای کار با ساعت های هوشمند 
است و از طریق شناسایی امواج صوتی با فرکانس باال ژست های 
حرکتی دست کاربر در هوا را دنبال کرده و آنها را اجرا می کند. 
اسپیکرهای دیجیتال؛ ســیگنال OFDM را ارسال می کنند 
که اغلب در دامنه شنیداری انسان قرار ندارد و از این رو کاربر 
متوجه فعالیت آنها نمی شــود. با این حال »سوناراسنوپ« با 
بهره گیری از همین ســیگنال ها، به مهاجمان سایبری اجازه 
می دهد تعــداد الگوهای بازگشــایی قفل بالقــوه را به لطف 

الگوریتم های یادگیری ماشینی تا ۷۰ درصد کاهش دهند.     

 یک ستاره مصنوعی 
به آسمان فرستاده می شود!

»تره ور پالن« یک هنرمند آمریکایی، سازه ای  الماس شکل 
۳۳ متری ســاخته اســت که می خواهد آن را به مدار زمین 
بفرستد.هزینه ساخت این سازه به صورت یک کمپین جمعی 
فراهم شد. پالن قصد دارد این اثر هنری را به عنوان»ماهواره 
موقت« به فضا ارســال کند.۷۶ هزار دالر به منظور پیشــبرد 
این پروژه بــا کمک هایی از موزه هنر »نوادا« و شــرکت های 
هوافضا جمع شد. انتظار می رود هزینه کلی این پروژه حدود 
۱/۳ میلیون دالر باشد.ســطح براق این سازه، اشعه خورشید 
 را به سمت زمین بازتاب می دهد و با چشــم غیر مسلح قابل 

مشاهده است.

جایخالی۸میلیونگوشیدربازارموبایل
طبق آمار ارائه شده از سامانه طرح ثبت تلفن همراه، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون باید حدود 
۱۰ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور می شد؛ اما آمار واردات، حدود دو میلیون گوشی 
است. نیاز تلفن همراه در کشور، بیش از ۲۰ میلیون دســتگاه در سال برآورد شده که 
ارزشی معادل سه میلیارد دالر در سال خواهد داشت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تاکنون 
جهت تنظیم بازار باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد بازار می شد. با این حال 
طبق اطالعات به دست آمده از »سامانه همتا« تعداد گوشی وارد شده از مبادی قانونی به 
کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تنها دو میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده 
است. همچنین از ابتدای سال جاری مجموعا دو میلیون دستگاه تلفن همراه به 

فروش رفته است. اختالف شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار تلفن 
همراه وجود دارد و بازار، رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی سابقه 

موجودی تجربه می کند.

طیبه معین زاده
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مدیر کمیته امداد امام خمینی اردستان: 
 جشن عاطفه ها در میادین 
اصلی شهر برگزار می شود

مدیر کمیته امداد امام خمینی اردســتان گفت: 
»جشن عاطفه ها« طبق ســنوات قبل، طی سه 
روز در 15شهریورماه در میادین اصلی شهرهای 
زواره، مهاباد و اردستان در پایگاه های ایجاد شد، 
در 16 شــهریور در مکان برگزاری نماز جمعه و 
در11 مهر درسطح مدارس شهرستان به منظور 
دریافت کمک های مردمی برای 300 دانش آموز 
و دانشــجو انجام می گیرد. »ابوالقاسم صادقی« 
افزود: افــراد می توانند کمک هــای نقدی خود 
را بــه صــورت الکترونیکــی به شــماره کارت 
6037 9918 9951 2176 واریزکنند؛یــا بــا 
شماره گیری#5*3*0311**8877 اقدام به 

این کار نمایند.

سند خانه ۱۰۰ خانوار روستایی 
در دهاقان صادر شد

رییــس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
دهاقان گفت: صد خانوار روســتایی در قمیشلو 

دهاقان سند منازل خود را دریافت کردند.
»زهرا یعقوبی« با بیان اینکه بسیاری از خانه های 
روســتایی در »قمیشــلو« دهاقان بدون سند 
مالکیت اســت، گفت: در هفت سال گذشته در 
مکاتبات بین اداره های ثبت اســناد و امالک و 
منابع طبیعی و آبخیزداری، قســمتی از اســناد 
مالکیت ملــی در این روســتا صــادر و تحویل 
یک صد خانوار شــد. رییس اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرســتان دهاقان باتوجــه به تفکیک 
سندهای مردمی از دولت، تاکید کرد: از این پس 
خانوارهای روســتایی می توانند منازل خود را 
راحت تر برای رهن و اجاره، فروش و... در اختیار 
بنگاه های مســکن قرار دهند. یعقوبــی با بیان 
اینکه اســناد باقی مانده نیز تا پایان امسال صادر 
و تحویل خانوارها می شــود، افزود: 20 هکتار از 
مساحت دامنه کوه »شاه مار« روستای قمیشلو 
 مسکونی است که قدمت آن ها به 20 تا30 سال

 می رسد.

با مسئوالن

سند خانه ۱۰۰ خانوار روستایی در دهاقان صادر شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس اداره منابع طبیعی آران وبیدگل:
 چهار تن چوب قاچاق در 
آران و بیدگل کشف شد

رییس اداره منابع طبیعــی آران وبیدگل گفت: 
نزدیک به چهار تن چوب قاچاق »تاغ« از ابتدای 
سال جاری تا کنون از قاچاقچیان این شهرستان 
کشف و ضبط شده اســت. »رضا شفیعی« بیان 
کرد: 13 نفر از قاچاقچیان چوب از ســوی یگان 
حفاظت منابع طبیعــی و نیروی انتظامی آران و 
بیدگل در سال جاری دستگیر و تحویل مراجع 
قضائی شدند. وی افزود: یازده نفر از متخلفان نیز 
در حال قطع درختان تاغ دستگیر شدند؛ نزدیک 
به 560 اصله درخت تاغ از ســوی آنها قطع شده 
بود که پرونده ها در مرحله رسیدگی قضائی قرار 
دارد. وی اضافه کرد: ســودجویان به دلیل دوام 
آتش و گران بودن زغال چوب تاغ نسبت به قطع 
درختان اقدام می کنند و این امر، عامل تخریب 
جنگل های دست کاشت این شهرستان است.او 
با اشاره به اقلیم کویری آران و بیدگل، بر اهمیت 
نگهداری از جنگل های دست کاشت بیابانی برای 
جلوگیری از هجوم شــن های روان تاکید کرد و 
گفت: فعالیت های سودجویان و قطع درختان در 
سال های گذشته موجب از بین رفتن بخشی از 

تاغ زارهای این شهرستان شده است.

رییس اداره کار و رفاه اجتماعی اردستان:
 ۱8۰تعاونی در اردستان

 تاسیس شده است
رییس اداره کار، تعاون  علی دهقانان زواره
و رفــاه اجتماعــی 
اردســتان اعالم کرد: هفته تعاون از 10 الی 16 
شهریور برگزارشــد و تجدیدمیثاق با شهیدان، 
تبلیغــات محیطی، ارســال پیامــک، بازدید از 
واحدهای صنعتــی به همراه اعضــای کارگروه 
اشــتغال و شــرکت در نمازجمعه از مهم ترین 
برنامه ها بود. وی با اشاره به اینکه شرکت تعاونی 
کشــاورزی و دامداری بانوان »ریحــان کویر« 
بخش»زواره« به عنوان یکی از 40 شرکت تعاونی 
برتر استان در این سال انتخاب شد، خاطرنشان 
کرد: ســه تعاونی جدید، دو مــورد با موضوعات 
دامداری و کشاورزی در روســتاهای شهراب و 
حســین آباد و یک مورد با موضوع آموزشــی در 
اردستان تاسیس شده اســت. وی تعداد تعاونی 
شهرستان را 180 عدد عنوان کرد و افزود تعداد 
94 واحد فعال و 86 واحد غیرفعال و راکد است. 

»گردشــگری« در حــوزه ژئوتوریســم یکــی از 
پتانسیل های بالقوه در زمینه درآمدزایی به خصوص 
در مناطــق دورافتاده و شــهرهای کوچک اســت. 
»ژئوتوریســم« را می تــوان پیوند گردشــگری و 
زمین شناسی دانســت. ژئوتوریســم نوعی از سفر 
اســت که موجب تقویت هویت جغرافیایی در یک 
منطقه می شــود؛ این موضوع در دنیــای امروز که 
شــهرهای کوچک از بســیاری امکانات فناورانه و 
دست درازی های انسانی در اما ن مانده اند، می تواند 
به عنوان یک مزیت، درآمدزایِی محلی ها را افزایش 
دهد. اصفهان نیز به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص 
زمین شناسی به خصوص در شــرق و نقاط کویری، 
سال هاســت که محل مورد عالقــه طبیعت گردان 
است؛ هر چند راه درازی تا اســتفاده کامل و اصلی 
از قابلیت های ایــن مزیت در شــرق اصفهان باقی 
مانده است. این روز ها »گردشگری معدن« به یکی 

از پردرآمدترین انواع گردشگری تبدیل شده است.
 بســیاری از کشــورهای جهان از این فرصت برای 
احیای معادن متروکه خود استفاده می کنند. حتی 
با پیوند دادن بیــن صنعت گردشــگری و صنعت 
معدن توانســته اند در زمینه کاســتن از فقر مردم 
فرودســت گام های مثبتــی بردارنــد. درحقیقت 

گردشگری معدن می تواند 
ســهم مهمی درکاســتن 
میــزان فقــر در نواحــی 
روســتایی داشــته باشد 
و با گشــودن قلمرو های 
جدیــد، پتانســیل های 
موجــود را بــرای جذب 

گردشگر فعال ســازد. در همین زمینه عضو هیئت 

علمی گروه زمین شناسی 
دانشــگاه اصفهان معتقد 
است: منطقه شــرق این 
اســتان به ویژه »انارک« 
بــه دلیل برخــورداری از 
سابقه طوالنی در صنعت 
معــدن و معدنــکاری، 
 قابلیــت تبدیل شــدن بــه قطــب ژئو توریســم 

)زمین گردشگری( کشور را دارد.
»هاشــم باقری« افــزود: معادن قدیمی بســیاری 
ازجملــه »تالِمســی« و »نخلــک« در منطقــه 
انارک در شــرق اصفهان وجود دارد کــه می توان 
از ظرفیت هــا و قابلیت هــای آنهــا برای توســعه 
ژئوتوریســم بهره گرفت. باقری به مســائل زیست 
محیطی مرتبط بــا معادن نیز اشــاره و تاکید کرد: 
اگر کنترل و نظــارت خوبی روی مجــوز و فعالیت 
معادن صورت نگیرد، تهدیدهای زیســت محیطِی 
 بسیاری ازجمله آلودگی آب و خاک به همراه خواهد 

داشت.
 اگر چه گردشــگری معادن و زمین شناسی، قدمت 
زیادی در ایــران ندارد، امــا به نظر می رســد باید 
چشــم انداز روشــنی برای آن متصور بود. البته این 
مسئله در نگاه کارشناسانه سازمان میراث فرهنگی 
نیز نمود می یابد. عالوه بر معدن که بخش مهمی از 
ژئوتوریسم اصفهان را تشــکیل می دهد، روستاهای 
باســتانی این اســتان مانند »ابیانه« نیز بخشی از 
هویت یابی ژئوتوریســم در اصفهان اســت که البته 
هنوز به این وجه آن پرداخته نشــده است. عالوه بر 
نقاطی که دارای طبیعت یا ســازه های بکر وتاریخی 
هســتند، نقاط بیابانی اصفهان نیز قابلیت استفاده 
از پتانسیل های دوســتداران گردشگری را می تواند 

جذب کند.

شرق اصفهان قابلیت تبدیل شدن به قطب ژئو توریسم کشور را دارد
عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان:

اگر نظارت خوبی روی مجوز و 
فعالیت معادن صورت نگیرد، 
تهدیدهای زیست محیطِی 

بسیاری ازجمله آلودگی آب وخاک 
به همراه خواهد داشت

عکس خبر

سمانه زاغی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر »فالورجان«  کوی »گلزار گارماسه« عملیات لوله گذاری محور میانی، بلوکاژ ریزی پیرامونی لوله ها و بتن ریزی روی لوله ها 
پایان یافت . 

مفاد آراء
6/228 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
شماره صادره: 1397/03/517724-97/6/12 آراء که در اجرای ماده يک قانون مذکور 
توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گرديده و در 
اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار 
و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم 
و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به ثبت 
اردستان تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. 
در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد و يا معترض گواهي تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد. 

ضمنا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302032000018 مورخه 1397/06/04 حسين فتوحی السيبی 
فرزند کاظم ششدانگ يک باب خانه احداثي بر روي قسمتي از روستای مونيه پالک 87 
اصلی عليا اردستان بخش هفده حوزه ثبت اصفهان به مساحت 390 متر مربع مالک رسمی 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/02

م الف:239462 خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و ا مالک اردستان
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم

6/221 بدينوســيله به آقاي رامين درويش پورفرزند فهيم فعــاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان آقاي اميدمحمدي جانبازلو فرزند هدايت به نشــاني شهرضاخميني 
آبادتقاطع دوم فرعي شــهيددالورعروج زاده ک علي رحيمي بن بست اول سمت راست 
دادخواستي به خواسته الزام به انتقال سندپژو 405 به شماره 872 ب 71 ايران 83 به اين 
شورا تسليم  که  بکالســه 97 / 504 ش6 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز پنجشنبه 
مورخ  3 / 8 / 97  ساعت 15 / 11 صبح تعيين گرديده اينک حسب درخواست خواهان و به 
تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يک نوبت دريکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شودتا 
ازتاريخ انتشــارظرف يک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي 
شهرضا حاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روز خواهد بود. م الف: 239245 رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 

حقوقي شهرضا )146 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگي ودادخواست وضمائم

6/226 خواهان خانــم فرحنازانصاري دادخواســتي به طرفيت خوانــدگان رؤيا ، آرزو ، 
حســن وافســانه همگي رهپيماوخانم محترم آب نازبه خواســته الزام به حضوردريکي 
ازدفاتراسنادرسمي وتنظيم سندانتقال رسمي بميزان يک دانگ از ششدانگ يک باب منزل 
مسکوني پالک ثبتي 3 - 173 بخش يک شهرضا)فضل آباد( مطرح که به اين شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده کالسه 9709983648200293 به شماره بايگاني  970301  شعبه 3 
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا ثبت و وقت رسيدگي مورخ 06 / 08 / 97 ساعت 
00 : 10 صبح تعيين که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکي 
ازجرايدکثيراالنتشارآگهي مي شود تاخوانده ظرف يکماه ازتاريخ انتشارآگهي به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنسخه ثاني دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي دردادگاه حاضرگردد. م الف: 239250 وحيدجاهي منشي 

شعبة 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا )144 کلمه، 1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/222 شــماره صادره : 1397/42/517486-1397/6/10 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 4482/856 مجزی شده از 1 فرعی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غالمحسين صادقيان خشوئی فرزند 
عيدی محمد در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/07/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 235252 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)147 

کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایي

6/223 شماره: 32/95 به موجب راي شماره 12 مورخ  97/3/17 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه اسماعيل ابوالحسنی 
فرزند حسن شغل آزاد به نشاني مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمي و انتقال سند رسمی خودرو شماره 41 ايران 193 ط 19 به نام محکوم له و هزينه 
دادرسی به مبلغ چهارصد و سی و هفت هزار و پانصد ريال و نيم عشر دولتی اجرای کامل 
حکم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 آ.د.م  می باشد.  مشخصات محکوم له: علی اصغر 
مهدی چهلخانه فرزند رجبعلی شغل آزاد به نشانی داران روستای چهلخانه. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف242319 شعبه چهارم مجتمع 

شماره يک شوراي حل اختالف فريدونشهر )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/224 محمد اسديان دهاقانی دارای شناسنامه شماره 5120043402 به شرح دادخواست 
به کالسه 494/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان اصغر اسديان دهاقانی به شناسنامه 266 در تاريخ 1386/9/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مريم ســهرابی دهاقانی  
فرزند منصور، ش.ش 275 متولد 1341 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 2- خديجه 
قاسمی دهاقانی فرزند امراله، ش.ش 2433 متولد 1305 صادره از دهاقان )مادر متوفی( 
3- مرتضی اسديان دهاقانی فرزند مصطفی، ش.ش 1749 متولد 1302 صادره از دهاقان 
)پدر متوفی( 4- محمد اســديان دهاقانی فرزند اصغــر، ش.ش 5120043402 متولد 
1373 صادره از دهاقان )پسر متوفی(5- معصومه اسديان دهاقانی فرزند اصغر، ش.ش 
5129950046 متولد 1365 صادره از دهاقان )دختر متوفی(  6- زهرا اسديان فرزند اصغر، 
ش.ش 350 متولد 1362 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- اعظم اسديان دهاقانی فرزند 
اصغر، ش.ش 264 متولد 1359 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 241429 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )209 کلمه،2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/217 شماره پرونده: 1086/97 حل 12مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/08/02 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حميدرضا محمودخانی ، 
نام پدر: اکبر ، خمينی شهرـ  خ امام شمالی ک ش ملکوتی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: محمود قاسمی ، نام پدر: احمدقلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 240507  رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/218 شــماره پرونده: 743/97 حل 12 مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/07/21 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی رحمتی ، خمينی 
شهرـ  خ مدرس کوی مسجد مصلی پ3 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت 
اله شمس ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 

دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر 
گردد. م الف: 239484 رئيس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی 

شهر)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/219 شماره دادنامه:9709973633600562 ، شماره پرونده:9609983633600951 
، شماره بايگانی شعبه: 960962 ، تاريخ تنظيم: 1397/05/04 خواهان: آقای محمدعلی 
غفوری ورنوســفادرانی فرزند حاجی حيدر با وکالت آقای عبــاس مهرابی خوزانی فرزند 
محمود به نشانی اصفهان سی و سه پل ساختمان تجاری باران طبقه3 واحد 15 دفتر وکالت 
آقای مرتضی تاج آبی و آقای سيدشهاب الدين امامی فروشانی فرزند سيد مجتبی به نشانی 
خمينی شهر ميدان قدس مجتمع امير طبقه سوم واحد 6 ؛ خواندگان: 1.آقای سيدمسعود 
ميردامادی 2.آقای سيدمهيار ميردامادی فرزند سيدحســين 3.خانم مهشيد ميردامادی 
فرزند سيدحسين 4.آقای سيدسعود ميردامادی فرزند سيدحسين همگی به نشانی اصفهان 
ـ بزرگراه همتـ  خ طيب اصفهانی بين خ حجتيه و ســپه ساالر ک مژده پ95 , 5.خانم 
فرزانه کبيريان 6.آقای محمد حيدری همگی به نشانی مجهول المکان , 7.سازمان زمين 
شهری خمينی شهر به نشانی خمينی شهر منظريه ، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی 
ملک، دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم رســيدگی به شرح 
آتی مبادرت به صــدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعــوی آقای محمدعلی 
غفوری ورنوسفادرانی فرزند حاجی حيدر با وکالت آقای سيدشهاب الدين امامی و با وکالت 
توکيلی آقای عباس مهرابی به طرفيت 1.سازمان ملی زمين و مسکن به نمايندگی حقوقی 
آقايان علی باقری و داود احمديان و 2.ورثه مرحوم سيدحســين ميردامادی به اســامی 
2-1- سيدمسعود ميردامادی 2-2- سيدمهيار ميردامادی 2-3-سيده مهشيد ميردامادی 
3. سيدمسعود ميردامادی 4.محمد حيدری خوزانی و 5. فرزانه کبيريان به خواسته صدور 
حکم مبنی بــر محکوميت خواندگان به حضور در يکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال 
ششدانگ يک قطعه پالک به شماره ثبتی 156 فرعی 5547 و اصلی 158 مفروز و مجزا از 
6118 بخش 14 مقوم بر 21/000/000 ريال با احتساب خسارات قانونی به اين شرح که 
خواهان ضمن دادخواست تقديمی بيان نموده »اينجانب خواهان به موجب مدارک مالکيت 
پيوست و مبايعه نامه مورخ 1385/2/11 اقدام به خريد يک پالک زمين واقع در پالک های 
خيابان پاسداران خيابان زاگرس آفتاب 5 غربی به مساحت 200 متر از خوانده رديف پنجم 
فرزانه کبيريان و مشــاراليه از خوانده رديف چهارم محمدعلی حيدری خوزانی و ايشان از 
خوانده رديف سوم سيدمسعود ميردامادی )پسر مرحوم( و مشاراليه نيز از خواندگان رديف 
2-1 و 2-2 و 2-3 ورثه خوانده رديف دوم مرحوم سيد حسن ميردامادی و مشاراليه نيز از 
خوانده يکم سازمان زمين شهری خريداری نموده ايم علی ايحال نظر به اينکه بيع صحيح 
شرعی فی مابين خواندگان به وقوع افتاد و خواندگان از انتقال سند به نام اينجانب امتناع 
می نمايند. لذا تقاضای محکوميت خواندگان به انتقال رسمی ششدانگ پالک موصوف 
به انضمام کليه خسارات قانونی را استدعا دارم.« در جلسه رسيدگی مورخ 1397/3/1 هيچ 
يک از خواندگان حاضر نشده و دفاعی به عمل نياورده وکيل خواهان در جلسه رسيدگی 
مذکور اظهار داشت: »موکل اين پالک را ســال 85  خريداری نمود اين پالک از طرف 
سازمان مسکن بصورت وکالتی به نام شخصی منتقل می گردد و به همين ترتيب وکالت ها 
به موکل تفويض می گردد حال سند ثبتی به نام سازمان مسکن می باشد لذا الزام سازمان 
مسکن را به انتقال سند خواستار می باشــيم.« متعاقبًا در همان تاريخ 97/3/1 سه تن از 
خواندگان به نام های سيدمسعود ميردامادی ، مهشيد و سيدمهيار ميردامادی اليحه تقديم 
دادگاه نموده که ضمن آن اظهار داشته اند »اينجانبان سيدمسعود ميردامادیـ  سيدمهيار 
 ميردامادیـ  مهشــيد ميردامادی وارثين مرحوم سيدحســين ميردامادی به استحضار

 می رسانيم که ملک فوق الذکر را طی قولنامه محضری شــماره 89 خ 933794 تاريخ 
83/5/27 به آقای محمد حيدری خوزانی فرزند براتعلی در محضر شماره 46 رياست آقای 
آغاسی فروختم و هيچگونه ادعائی نسبت به اين زمين نداريم توضيح اينکه در آن تاريخ 
بعلت اينکه مرحوم پدرمان مريض بودند اين امر طــی وکالتنامه ای که پدرمان به فرزند 
ارشدش سيدمسعود ميردامادی داده بود صورت گرفته« دادگاه جهت تطبيق اسناد و مدارک 
ابرازی از سوی خواهان با محل موضوع دعوا و بررسی متصرف فعلی ملک قرار ارجاع امر به 
کارشناس امور ثبتی صادر که نظريه مصون از اعتراض کارشناس محترم در قسمت نتيجه 
گيری اعالم کننده اين مطلب است که اداره زمين شهری خمينی شهر قطعه زمين شماره 
326 مجزی شده از 158 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان را به آقای سيدحسين ميردامادی 
طی قرارداد شماره 5634 مورخ 83/2/13  واگذار نموده سپس قطعه زمين مذکور به موجب 
سه فقره وکالتنامه رسمی و مبايعه نامه شماره 11637-85/2/11 به خواهان واگذار شده 
و اداره ثبت اسناد جهت قطعه 326 شــماره 5547 فرعی از 6118 فرعی از 158 اصلی را 

منظور و به نام دولت سند مالکيت صادر نموده است. پالک مذکور به صورت يک باب خانه 
سه طبقه و با محل متصرفی مورد ابتياعی خواهان انطباق دارد. عليهذا دادگاه با عنايت به 
شرح دادخواست خواهان تصوير مصدق اسناد و مدارک پيوست دادخواست نظريه مصون 
از اعتراض کارشناسان اليحه واصله از سه تن از خواندگان به شرح پيش گفته و عدم ارايه 
دفاعی از ناحيه ديگر خواندگان استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک خمينی 
شهر به شماره نامه 6033 - 970 مورخ 1397/3/2 که حاکی از آن است که ملک موضوع 
به نام دولت جمهوری اسالمی به نمايندگی ســازمان ملی زمين و مسکن به ثبت رسيده 
است از اين رو دادگاه دعوای خواهان را متوجه خوانده رديف اول دانسته به استناد ماده 198 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 220 قانون مدنی 
حکم به الزام خوانده رديف اول به انتقال رسمی ششــدانگ پالک موضوع دعوا را به نام 
خواهان صادر و اعالم می نمايد. در خصوص دعوای خواهان به طرفيت ديگر خواندگان 
به لحاظ اينکه ادعا خواهان متوجه آنان نمی باشد به استناد ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون 
اخيرالذکر قرار رد دعوا را صادر و اعالم می نمايد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست 
 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر اســتان اصفهان

 می باشد. م الف: 240717 اسداله محموديان دادرس شــعبه پنجم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خمينی شهر)952 کلمه، 10 کادر(  

حصر وراثت
6/220 آقای محمدرضا باستانی پور  دارای شناسنامه شماره 3338  به شرح دادخواست به 
کالسه 556/97 /3 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان طيبه حسنی آرانی بشناسنامه 326 در تاريخ 97/2/31  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا باستانی پور 
فرزند غالمرضا به ش ش 3338 شوهر متوفی 2- ابوالفضل باستانی پور فرزند محمدرضا 
 بــه ش م 6190130569 فرزند متوفی 3- ريحانه باســتانی پور فرزنــد محمدرضا به 
ش م 6190170315 فرزند متوفی وراث قانونی مشار اليها می باشند و ال غير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر  نخستين آگهی ظرف يک 
ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد .  م الف: 239118 عباسعلی 
دهقانی رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگاه  آران و بيدگل )158 کلمه، 2 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
6/225 شــماره صــادره:1397/04/518201-1397/6/12 چون تمامی ششــدانگ 
يکدرب باغ دايــر و باير تقريبًا بيســت رجلی و بايــره طرف جنوب و غــرب آن پالک 
شــماره 53 فرعی از 41  اصلــی واقع در ورگوران جــز بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اقــدس ابراهيمی طاری فرزنــد هاجی و غيره 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1397/07/19  ســاعت 9 صبح در محل شــروع 
و به عمل خواهد آمــد لذا به موجب ايــن آگهی به کليــه مجاورين اخطــار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضــات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
 پذيرفته خواهد شــد. م الف:239251  اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)153 کلمه،

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/229 شــماره صادره: 1397/31/518255-1397/6/12 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يک قطعه ملک پالک شماره 17 فرعی مجزی شده از پالک - فرعی واقع در 
اراضی ارباب دهاقان 125 اصلی که طبق پرونده ثبتــی بنام خانم نرگس حجازی فرزند 
حسين و غيره در جريان ثبت ميباشد و تحديد حدود آن  بعمل نيامده است اينک بنا بدستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخه 1397/07/10 از ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا و به موجــب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطــار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی به مدت 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين واحد می بايســتی با تقديم دادخواست به 
 مرجع ذيصالح قضائــی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد تســليم نمايد. 
 م الف: 241323 زهرا يعقوبی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان )187 کلمه، 

2 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
6/232 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب دامداری پالک 8 فرعی از 15188 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام مهدی موذنی فرزند علی در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002221 مورخ 1397/2/30 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/15 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242664 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/233 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 3381 فرعی از 7897 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی اعتباری فرد فرزند حسین 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000008 مورخ 1397/1/5 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/21 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242663 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/234 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 8 فرعی از 13072 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محسن محمد زمانی رنانی فرزند اسمعیل 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002984 مورخ 1397/3/20 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/22 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242653 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/235 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پــالک 13 فرعی از 12135 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام لیال میــر باقری دهاقانی 
فرزند سید محمد در جریان ثبت است و رای شــماره 139760302027001523 مورخ 
1397/2/16 از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف و بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 
1397/7/18 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:242661 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/236 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 188 فرعی از 11518 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا ستوده نیا فرزند حسن در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000442 مورخ 1397/1/19 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/18 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242666 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/237 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب دفتر کار پالک شــماره  7725/645 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتــی به نام علی غالمــی فرزند عباس در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139760302027000515 - 97/1/21 مفــروز گردیده با توجه بــه اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/7/14 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:242671 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/238 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 3347 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی عظیمی فرزند محمد علی 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001123 مورخ 1397/2/8 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/17 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242672 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/239 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری و مسکونی پالک شماره  
10209/28 الــی 10213 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام 
شهرداری اصفهان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
طبق رای شماره  139760302027002436 - 97/3/5 مفروز گردیده با توجه به اینکه 
اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت 
مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 
97/7/14 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:242673 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/240 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 12 فرعی از 12135 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 139660302027009828 مورخ 
1396/09/08 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام خانم شــهناز نبیان دهاقانی فرزند یوسف شناسنامه 
104 و کدملی شماره 5129582497 صادره از ســمیرم سفلی صادر گردیده و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/07/10 سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
داد.  م الف:242654 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/241 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  15190/52305 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک 3971 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام رمضان 
فراقی نژاد فرزند باقر و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده طبق آرای شماره  139760302027000052 و 139760302027000058 
-97/1/9 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به 
دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ساعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:242681 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/242 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 14 فرعی از 12135 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فرحناز شــفاعت فرزند مصطفی در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001538 مورخ 1397/2/17 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/11 روز چهار شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242680 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/231 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب باغ ویالئی پالک شــماره  7741/365 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام امید روســتا زاده شیخ یوسفی 
فرزند رضــا و غیره در جریان ثبت اســت به علــت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل 
نیامده طبق آرای شــماره  139660302027013717 و 139660302027013724 و 
139660302027013725 و 139660302027013726 و 139660302027013727 
و 139660302027013728-96/12/26 مفروز گردیده بــا توجه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/7/14 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:242667 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
6/230 شماره صادره : 1397/42/518409-1397/6/13 چون آقای علی اصغر کشاورزی 
فرزند غالمرضا در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششــدانگ یکبابخانه واقع در 
محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شــماره 8836 
مورخ 1396/07/15 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و 
تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذکر 
تحدید حدود پالک شماره 502 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
آقای علی اصغر کشــاورزی فرزند غالمرضا در روز دوشنبه 1397/7/09 از ساعت 9 صبح 
 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
پذیرد. م الف: 241853 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)201 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/243 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه پالک شــماره  7897/3376 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام ناصر قدیری پور فرزند حســین در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027013396 - 96/12/16 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:242679 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)191 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/244 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره  11548/3346 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام بهجت فراهانــی روحانی فرزند رضا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139760302027002102 - 97/2/29 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:242677 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/245 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 406 فرعی از 7949 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فــروزان رحیمی خیادانی فرزند اکبر 
در جریان ثبت است و رای شماره 139760302027001796 مورخ 1397/2/23 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/7/14 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:242676 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/246 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 3339 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مســعود شایگان فرزند حسین و پری 
ناز حکیمانه فرزند محمد در جریان ثبت است و آرای شماره 1396603020270013550 
و 139660302027013554 مورخ 1396/12/21 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1397/7/16 روز  دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:242675 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)275 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

6/177  خانم شهال توانامنش داراي  شناسنامه شماره 67115 به شرح دادخواست به کالسه  
1613/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد نجفي به شناسنامه 28 در تاریخ 94/5/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 1- علي اکبر نجفي 
،ش.ش 1272354539 نســبت با متوفي فرزند 2- معصومه نجفي، ش.ش 4853 نسبت 
با متوفي فرزند 3- مهسا نجفي، ش.ش 8986 نسبت با متوفي فرزند 4- شهال توانامنش، 
ش.ش 67115 نسبت با متوفي همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م 
الف: 235184 شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
6/178  خانم محترم شــفیعي علي آبادي داراي  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  1647/97 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حمیدرضا آزمون به شناسنامه 22 در تاریخ 97/3/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و همسر به اسامي: 1- مجید 
آزمون، ش.ش 12007 نسبت با متوفي فرزند 2- احمدرضا آزمون، ش.ش 2341 نسبت با 
متوفي فرزند 3- محترم شفیعي علي آبادي، ش.ش 3 نسبت با متوفي همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 235186 شعبه 10 حقوقي شوراي 

حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/179  آقاي محمدرضا نوري لنجان نوکابادي داراي شناســنامه شــماره 721 به شرح 
دادخواست به کالســه  1646/97 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ملک نوري لنجان نوکابادي به شناسنامه 1043 در تاریخ 
97/3/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و ســه دختر به نام ذیل: 1- علیرضا نوري لنجان نوکابادي، ش.ش 878 فرزند 
2- محمدرضا نوري لنجان نوکابادي، ش.ش 721 فرزند 3- مهین نوري لنجان نوکابادي، 

ش.ش 781 فرزند 4- شهال نوري لنجان نوکابادي، ش.ش 67 فرزند 5- زهرا نوري لنجان 
نوکابادي، ش.ش 54 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 235187 شعبه 10 حقوقي شــوراي حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

6/180  خانم مهري مشکالني داراي  شناسنامه شماره 1018 به شرح دادخواست به کالسه  
1653/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم مشکالني به شناســنامه 62 در تاریخ 97/4/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر: 1- محمد مشکالني، 
ش.ش 104 نسبت با متوفي فرزند 2- علیرضا مشــکالني، ش.ش 530 نسبت با متوفي 
فرزند 3- حبیبه مشکالني، ش.ش  651 نسبت با متوفي فرزند 4- مهري مشکالني، ش.ش 
1018 نسبت با متوفي فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 235188 شعبه 10 حقوقي شــوراي حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

6/181  خانم فرناز دانادل داراي  شناســنامه شماره 209 به شــرح دادخواست به کالسه  
1648/97 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بهرام دانادل به شناســنامه 1343 در تاریخ 97/3/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر و همسر به نام ذیل: 
1- فرحناز دانــادل، ش.ش 5228 فرزند 2- فرناز دانــادل، ش.ش 209 فرزند 3- فرزانه 
دانــادل ،ش.ش 410 فرزند 4- فریبا دانــادل، ش.ش 5227 فرزند 5- ایران شــباهنگ 
،ش.ش 283 همسر متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 235189 شعبه 10 حقوقي شــوراي حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

6/216  ناهید اقرلو داراي  شناسنامه شماره 23744 به شرح دادخواست به کالسه  1591/97 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوطالب 
اقرلو به شناسنامه 230 در تاریخ 94/10/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به نام ذیل: 1- سعید اقرلو، ش.ش 3772 
فرزند 2- رضا اقرلو، ش.ش 1791 فرزنــد 3- ناهید اقرلو، ش.ش 23744 فرزند 4- مهناز 
اقرلو، ش.ش 1680 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 235167 شعبه 10 حقوقي شــوراي حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

6/174  آقاي حسن حقیري داراي  شناســنامه شماره 1057 به شرح دادخواست به کالسه  
1611/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حقیري به شناســنامه 755 در تاریخ 1396/8/17 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و هفت دختر و همسر به اسامي: 
1- حسینعلي حقیري، ش.ش 988 نسبت با متوفي فرزند 2- حسن حقیري، ش.ش 1057 
نسبت با متوفي فرزند 3- محسن حقیري، ش.ش 3498 نســبت با متوفي فرزند 4- زهرا 
حقیري، ش.ش 2 نسبت با متوفي فرزند 5- بتول حقیري، ش.ش 1074 نسبت با متوفي 
فرزند 6- مریم حقیري، ش.ش 2039 نسبت با متوفي فرزند 7- نرگس حقیري، ش.ش 23 
نسبت با متوفي فرزند 8- فیروزه حقیري ،ش. ش2 نسبت با متوفي فرزند 9- فاطمه حقیري، 
ش.ش 10 نسبت با متوفي فرزند 10- نعیمه حقیري.ش.ش 1270422642 نسبت با متوفي 
فرزند 11- عزت خیراللهي کوهانستاني، ش.ش 25 نسبت با متوفي همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 235181 شعبه 10 حقوقي شوراي 

حل اختالف استان اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت روستایی دهیاران بخش امامزاده آقا 
علی عباس شرکت تعاونی به شماره ثبت 157 و شناسه ملی 

 10260041048
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/16 و نامه شماره 1385 مورخ 
97/5/22 اداره تعاون روستایی بادرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اضغر 
زراعت کار 1239526490 بــه نمایندگی دهیاری اریســمان 14002849907 
به ســمت رئیس وآقای محمد جوادرضائی مقــدم 6199749227 به نمایندگی 
دهیاری ده اباد 14002850498 به ســمت نائب رئیس و آقای جهانگیر عباســی 
1239383606 به نمایندگی دهیاری فمی 14002850523 به سمت منشی هئیت 
مدیره شرکت تعاونی به مدت سه سال انتخاب گردیدند که باامضاء ذیل صورتجلسه 
قبول سمت نمودند. ضمناٌ باتصویب هیئت مدیره آقای سهراب غریبی به سمت مدیر 
عامل شرکت تعاونی دهیاریهای بخش امام زاده به مدت سه سال انتخاب گردید 
ند وباامضاء ذیل صورتجلســه قبولی خود راقبول نمودند . طبق ماده 26 اساسنامه 
مقرر شد کلیه چکها واسناد تعهداور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء 
آقای سهراب غریبی) مدیر عامل( و آقای علی اصغر زراعت کار رئیس هئیت مدیره 
ومهر شرکت معتبر ودر غیاب آقای علی اصغر زراعت کار آقای محمد جواد رضائی 
مقدم نائب رئیس حق امضاء خواهد داشــت و اوراق عادی باامضاء آقای سهراب 
غریبی)مدیر عامل( ومهر شــرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود )239161(

آگهی تغییرات شرکت روستایی دهیاران بخش 
امامزاده آقا علی عباس شرکت تعاونی به شماره ثبت 

157 و شناسه ملی 10260041048 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/15 و نامه شــماره 1385 مــورخ 97/5/22 اداره تعاون 
روستایی بادرود تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : . صورتهای مالی سال 
1393و1394و1395 به تصویب رسید . آخرین تغییرات سرمایه به 
مبلغ 18000000 ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید . دهیاری 
اریسمان 14002849907 دهیاری ده اباد 14002850498 دهیاری 
فمی 14002850523 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره دهیاری 
متین اباد 14002850576 دهیاری صالح ابــاد 14003218057 
بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. - دهیاری سراســیاب 14002850124 به سمت بازرس 
اصلی عباس اباد 14002850217 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود 

)239162(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره سهامی خاص به شماره ثبت 
111 و شناسه ملی 14003629934

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی 1189889560 به سمت بازرس اصلی و 
محمدرضا یزدانیان به شماره ملی 1189360756 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. صورتهای مالی سال 96 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )242500(
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 نخبگان، منزلت اجتماعی
 می خواهند

 ایمنا: سال هاست که مهاجرت نخبگان به خارج 
از کشــور روند صعودی داشــته و آمار دقیقی از 
این پدیده درایران وجود نــدارد؛ اما برای خروج 
نخبگان یا مهاجرت مغزها در هر کشــور به ویژه 

ایران دالیل مختلفی را می توان در نظر گرفت.
کســب تخصص، تحصیــات عالــی و امکان 
پژوهش های مطلوب در دیگر دانشگاه ها تا امکان 
به دست آوردن شــغل به همراه حقوق و مزایای 
مناسب، از دالیل مهاجرت به کشور دوم از سوی 
نخبگان است؛ اما شــاید مهم ترین دلیل خروج 
این افراد، دسترسی به »عزت اجتماعی« و یافتن 
جایگاه مطابــق با تحصیات و تخصص اســت؛ 
چیزی که در ایران به نــدرت یک نخبه می تواند 

به دست آورد.
اساسی ترین انگیزه خروج نخبگان جست وجوی 
عزت اجتماعی اســت. فردی که ایــران را ترک 
می کند، معموال در کشور مقصد، چیزی به عنوان 
تبعیض، ویژه خواری و قبیله ســاالری مشاهده 
نمی کند و به راحتی و بــدون دغدغه می تواند به 
درجات عالی تحصیلی و شــغل و درآمد مناسب 
برسد.در حقیقت کشــورهای اروپایی، آمریکا، 
کانادا و اســترالیا که معموال مقصــد مهاجران 
ایرانی است، پیش روی همه مهاجران پلن هایی 
را می گذارند که فرد با انتخاب هر کدام و با توجه 
به میزان تاش و اســتعداد خود به جایگاه های 
اقتصادی و حتی مقام های دولتی می رســد.در 
موضوع فرار مغزها، درصد خروج از کشور اهمیت 
چندانی ندارد. نکته مهم این است که برای تربیت 
یک نخبه میلیاردها تومان سرمایه کشور هزینه 
شده است. همچنین دوران تحصیل دانش آموزان 
عاوه بر هزینه، پراســترس است و دانش آموزان 
برای گذراندن این دوران و شــرکت در کنکور، 
اســترس دوچندانی را متحمل می شوند، پس از 
فارغ التحصیلی با بی توجهی مواجه شده و به فکر 
رفتن به خارج از کشــور می افتند. چندی پیش 
نخست وزیر کانادا از ایران به خاطر عزیمت این 
همه متخصص تقدیر و تشکر کرده بود؛ بنابراین 

در مراجعه نخبگان و اساتید به کشورهای کانادا، 
آمریکا و انگلســتان می توان بررسی  کرد که چه 
فاجعه بزرگ فرهنگی و علمــی در جامعه اتفاق 
افتاده است؛ چراکه تربیت یک جراح، مهندس، 
شــیمیدان و ریاضیدان موضوع ساده ای نیست.

در ایران به طور شایســته و بایسته منزلتی برای 
نخبگان قائل نمی شوند از این جهت آنها ترجیح 
می دهند در جایی کار و زندگی کنند که احترام 
الزم را احســاس کنند. ضمنا تبعیض ناشــی از 
رانــت و پارتی بــازی که گاهی یک فــرد بدون 
تخصص و تحصیات بر تعــدادی تحصیلکرده و 
دانشگاه دیده سرپرستی می کند، باعث ناراحتی 

تحصیل کردگان می شود.
نخبگان صرفا به دنبال مســائل مالی از کشــور 
خارج نمی شــوند؛ هر چند بــرای اداره زندگی 
خود نیاز به پول دارند، اما منزلت اجتماعی برای 
آنها حائز اهمیت است.بعضی از نخبگان شاغل  و 
ساکن در کشورهای دیگر مشکل حضور خانواده 
همســر و فرزند خود را در ایران دارند. اغلب آنها 
فرزندان شان در مدارس انگلیسی زبان تحصیل 
کرده و بسیار دشوار اســت که در مدارس ایرانی 
درس بخوانند. باید اینگونه مشکات مورد توجه 
قرار گیرد. امکانات زندگی و رفاهی مطابق شأن 
و شــخصیت نخبگان در اختیار آنها قرار بگیرد.
آنگاه خواهیم دید بسیاری از این نخبگان علمی 
با کمال میل با آغوش باز به کشور باز می گردنند؛ 
چرا که بسیاری از آنها اظهار می کردند یک ساعت 
حضور در ایران را به یک ســال زندگی در غربت 
ترجیح می دهند و عشــق و عاقه ایــن افراد به 
کشور غیر قابل انکار است منتهی باید زمینه سازی 
فرهنگی و اجتماعی اجرا شــود و بدون توجه به 
بحث و جدل در مورد تعداد مهاجران زمینه های 
الزم برای بازگشــت آنان فراهم شود. بسیاری از 
این نخبگان دوران بازنشســتگی خود را سپری 
می کنند و حاضرند تجربــه و تخصص خود را در 
اختیار دانش آموزان کشور خود قرار دهند. دولت 
باید در این زمینه حتما کاری انجام دهد چرا که 
برای تربیت متخصصان دیگر آن امکانات علمی، 
تحصیلی و تخصصی مانند گذشته فراهم نیست. 
پس این ســرمایه های ملی باید هر چه زودتر به 

خانه خود بازگردند.

عکس  روز 

مدیریتشهریاصفهانحامی۵قلوهامیشود

پیشنهاد سردبیر:

مسابقات جهانی کوچ نشینان 
در قرقیزستان 

مسابقات جهانی کوچ نشینان با حضور ۶۶ تیم 
از کشــورهای مختلف در کشــور قرقیزستان 

برگزار شد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
کالهبرداری مجری قالبی 

رادیو از 70 اصفهانی
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: 
در پی شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر 
کاهبرداری فردی تحــت عنوان مجری یکی 
از شبکه های رادیویی از آنان، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبارزه 
با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان قرار گرفت.وی افــزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد که فردی با شاکیان 
تماس گرفته و تحت عنوان این که مجری یکی 
از شــبکه های رادیویی اســت عنوان می کرد 
که »شــما برنده جایزه ویژه ما در قرعه کشی 
شــده اید« و با چرب زبانی خاصــی آنها را پای 
عابربانک کشــانده و پس از اینکه شــاکیان، 
عملیات بانکی را به دستور تماس گیرنده انجام 
می دادند، حساب شــان خالی می شد. سعید 
سلیمیان گفت: متهم با هوش باالی خود آرزوها 
و نیازهای شــاکیان را به هنگام ارتباط تلفنی 
دریافته و وعده جایزه ای با همان موضوع به آنان 
می داد. به طور مثال به شخصی که آرزوی رفتن 
به کربا داشت او را برنده جایزه سفر به عتبات 
معرفی می کرد.وی با ابراز این که متهم با این 
شیوه توانسته بود از 70 شهروند اصفهانی بالغ 
بر 5 میلیارد ریال کاهبرداری کند، خاطرنشان 
کرد: کارآگاهان این پلیس بــا یک کار علمی 
دقیق و حساب شده توانستند مخفیگاه متهم را 

در شهرستان کرج شناسایی کنند.

ســلیمیان اذعان داشــت: مامــوران پس از 
شناســایی متهم، با اخذ نیابت قضائی به محل 
مذکور اعزام شدند و طی یک عملیات ضربتی 
وی را دســتگیر و به اصفهــان منتقل کردند.

وی با اشــاره به اعتراف صریح متهم در مورد 
بزه انتســابی خود تصریح کرد: تاش ها برای 
کشــف کاهبرداری های احتمالــی متهم در 
استان های دیگر کشور و شناسایی مال باختگان 
 در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی 

قرار دارد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان خبر داد:

 کشف 147 کیلوگرم تریاک 
از تریلر حامل خودرو

رییــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان گفت: ماموران پلیــس مبارزه با مواد 
مخدر طی عملیاتی ویژه مقدار 147 کیلوگرم 
تریاک را در بازرســی از تریلر حامل بار قانونی 

خودرو کشف کردند.
سرهنگ سید تقی حسینی افزود: ماموران اداره 
عملیات ویژه این پلیس با همکاری اطاعاتی 
ماموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
چهار محال و بختیاری از انتقال محموله مواد 
مخدر از جنوب کشور به اســتان تهران مطلع 
و بافاصله موضوع را در دســتور کار خود قرار 

دادند.
سرهنگ حسینی، رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان اصفهان عنوان داشت: ماموران 
پــس از چندین  شــب کار علمی و پلیســی 
سرانجام خودروی تریلر قاچاقچیان که حامل 
بار قانونی خــودرو بود را در یکــی از راه های 
ورودی به استان شناسایی و متوقف کردند.وی 
گفت: در این عملیات طی بازرسی از خودروی 
مذکور 147 کیلوگرم تریاک کشــف و 2 نفر 

قاچاقچی مواد مخدر  دستگیر شدند.
رییــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان خاطر نشان کرد: در این رابطه پرونده 
تشــکیل و متهمان به منظور اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.

اخبار

معــاون اجتماعی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: حمایت از مجموعه های 
آسیب پذیر که در سطح شــهر اصفهان وجود دارد، 
همواره دغدغه اصلی شورای اسامی شهر و مدیریت 
شهری اصفهان بوده اســت.مرتضی رشیدی افزود: 
خانواده به عنوان کوچک ترین و البته اصلی ترین نهاد 
اجتماعی مطرح است، از این رو چنانچه خانواده ای در 
فضای در معرض آسیب قرار گیرد، معاونت اجتماعی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان در 
صدد رفع بخشی از مشکات و دور کردن خانواده از 
آســیب بر می آید؛ چرا که فواید  حاصل از آن به کل 
جامعه تعمیم داده می شود.معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
خانواده ای که به تازگی دارای پنج فرزند شــده اند، 
به عنوان یکی از خانواده هایی که نیاز به مســاعدت 
و کمک مدیریت شــهری دارند، مد نظر قرار گرفته 
و همراه با اعضای شورای شــهر با این خانواده دیدار 
کردیم تا در حد توان و بضاعــت کمک هایی به آنها 
داشته باشیم. رشــیدی تصریح کرد: در این بازدید 

مقرر شــد حوزه فرهنگی اجتماعی شــهرداری در 
جهت کمک به این خانــواده در تمــام بخش ها با 
هم افزایی و تعامل سایر دستگاه ها از جمله بهزیستی 
و دانشگاه علوم پزشکی جلسات مشترکی برگزار کند 
تا دغدغه های این خانواده در حد امکان مرتفع شود.

وی گفت: افرادی که تمایل دارند  بــه این خانواده 
کمک کنند، می توانند با اداره مشارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان به 

شماره ۳2224۹۹4 تماس بگیرند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری خبر داد:
مدیریت شهری اصفهان حامی ۵ قلوها می شود

معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه پیام نور 
کشور با اشــاره به اینکه دانشــگاه پیام نور در حدود 
سه دهه اســت که به عنوان یک دانشــگاه مردمی 
فعالیت دارد، گفت: شعار اصلی این دانشگاه، آموزش 
برای همه، همه جا و همه وقت اســت که دانشــگاه 
پیام نور تاش دارد تا در جهت تحقق این شــعار قدم 
بردارد.مرتضی محسنی ادامه داد: این دانشگاه با در 
نظر گرفتن محدودیت های شــغلی، زمانی و مکانی 
به دنبال این اســت تا برنامه های خــود را به گونه ای 
ســاماندهی کند تا فرصت تحصیل برای همه اقشار 
فراهم آید.معاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلی 
دانشگاه پیام نور کشــور خاطرنشان کرد: آموزش در 
این دانشگاه به صورت آموزش ترکیبی بوده و سعی 
شــده اســت با بهره گیری از تکنولوژی های به روز و 
منابع چاپی و الکترونیکی در جهت آموزش کامل تر 
دانشجویان، شــرایط بهتری را برای آموزش فراهم 
آوریم. معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
پیام نور کشــور با اشــاره به اینکه تجدید ساختار و 
اصاحات در آیین نامه های مختلف برای ارائه خدمات 

بهتر به دانشــجویان انجام می شــود، گفت: کاهش 
تعداد دانشجو مسئله عمومی تمام دانشگاه هاست و 
تغییرات جمعیتی و اقتصادی و نگرش جوانان نسبت 

به تحصیات در این زمینه تاثیرگذار است.
این مســئول با اشــاره به اینکه 10 تــا 15 درصد 
دانشجویان کشور در دانشــگاه های پیام نور مشغول 
به تحصیــل هســتند، گفــت: در این دانشــگاه، 
رشــته محل های جدید در مدیریت کسب و کار در 

مقطع ارشد برای اولین بار پذیرش خواهند داشت. 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور مطرح کرد:

تغییرات جمعیتی و اقتصادی عامل کاهش دانشجو در کشور

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان در خصوص مرگ و میر ناشی از 
حوادث کار در چهار ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی ۳۸ 
نفر که همگی مرد بوده اند جان خود را از دست داده اند. علی سلیمانی پور به 
افزایش آمار متوفیان ناشی از کار استان اصفهان در چهار ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: تعداد فوتی های حوادث 
کار بازه زمانی مشابه سال گذشته 24 مورد بوده است.مدیرکل پزشکی قانونی 

استان اصفهان ادامه داد: بیشترین علل فوت در حوادث کار به ترتیب مربوط به 
برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.وی در خصوص مصدومان 
ناشــی از حوادث کار نیز تصریح کرد: آمار مصدومان  ناشــی از حوادث کار 
امسال ۹۶1 مورد شامل ۶4 زن و  ۸۹7 مرد است که نسبت به  مدت مشابه 
 سال قبل که ۸5۳ نفرشــامل 41زن و ۸12 مرد بوده،  12.7 درصد افزایش 

داشته است.

خبر

بامسئوالن

با وجود اینکه از دیدگاه کارشناسان آموزشی، 
فضای فیزیکی مناسب یکی از مهم ترین عوامل 
در دستیابی به موفقیت در امر آموزش محسوب 
می شود ولی آمار ها نشان می دهد که بیش از 
نیمی از مدارس کشور فاقد این فاکتور سرنوشت 
ساز در امر تعلیم و تربیت هستند. به طوری که 
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس 
ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشور، بیش از 30 درصد فضای آموزشی کشور 
فرســوده، 12 درصد تخریبی و 18 درصد هم 

نیازمند بازسازی هستند.
9 هزار کالس  آموزشــی در استان اصفهان 

نیازمند بازسازی هستند
وزارت آموزش وپرورش را می توان یکی از مهم ترین 
دستگاه ها در کشور دانست که با توجه به وجود بیش 
از 1۳ میلیون دانش  آموز و نزدیک به یک میلیون معلم 
می توان مدعی بود که  نیمی از جمعیت کشور با این  
نهاد سرو کاردارند ولی با این وجود هنوز  این نهاد مهم 
در کشور با مشکات عدیده ای روبه رو است، به گونه 
ای که نتوانسته کارایی الزم را در پیشرفت کشور از خود 
نشان دهد.  ضعف در آموزش به چالش های گوناگون 
این نهاد در حوزه های ســخت افــزاری و نرم افزاری 
مربوط است. بدیهی است که وجود سخت افزار برای 
پیشبرد هر امری ضروری اســت تا زمانی که امکانات 
اولیه کافی در اختیار مجریان نباشد، نتیجه ای حاصل 
نخواهد شد. کمبود و نامناسب بودن فضای فیزیکی 

مدرسه ها دغدغه همه خانواده ها، معلمان و مسئوالن 
بوده است. به طور تقریبی مشــکل سخت افزاری در 
بیشتر مدرسه های دولتی کشور وجود دارد؛ شاید تصور 
شود در اصفهان وضعیت اندکی بهتر از دیگر شهرهای 
کشور باشد؛ اما کمبودهای فراوانی در این شهر به چشم 
می خورد. در بعضی مناطق شهر ، مدارس بسیاری با 
قدمت بین ۳0 تا 40 ســال وضعیت مناسبی ندارند.
به گفته معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش 
استان اصفهان، ۳0 درصد از مدارس استان اصفهان از 
فرسودگی رنج می برند، هم چنین مدیر کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان از تخریب و بازسازی ۹ هزار 

کاس درسی در استان خبر می دهد.
میزان آموزش پذیری دانــش آموزان در 

مدارس فرسوده بسیار پایین است
یکی از معلمانی که چند سالی اســت در این گونه از 
مدارس به تدریس مشغول اســت با اشاره به وضعیت 
نابســامان این گونه از مدارس در گفت وگو با »زاینده 
رود« می گوید:  برخی از این مدارس در معرض تخریب 
هستند و متاسفانه دانش آموزان زیر سقف های لرزان  
تحصیل می کنند. اکبری ادامه می دهد: میزان آموزش 
پذیری دانش آموزان در این شرایط بسیار پایین است 
که نمی توان از کــودکان و معلمان انتظاری در زمینه 

کیفیت آموزشی داشت و مسئوالن مربوطه هم تاکنون 
اقدام قابل توجهی برای رفع آن صورت نداده اند. 

افتتاح 70 طرح آموزشــی با کمک خیرین 
مدرسه ساز

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان با 
اشــاره به اینکه  از کمبود های فضای آموزشــی خبر 
داریم، از افتتاح 12 هنرســتان جدید در سال جاری 
خبر داد.حســن محمــدی همچنین از اســتفاده از 
فضاهای آموزشی خارج از آموزش و پرورش همچون 
مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه های آزاد به عنوان دیگر 
راهکارهای رفع این مشــکل خبر می دهد.استفاده از 
کمک خیرین مدرسه ســاز یکی دیگر از راهکارهای 
آموزش و پرورش برای برطرف کردن مشــکل کمبود 
فضای آموزشی است؛ چراکه با توجه به محدود بودن 
منابع دولتی کمک و همراهی خیران درمسیر رفع این 
مشکل راهگشاست. به گفته مدیر کل توسعه، تجهیزو 
نوسازی مدارس اســتان،  70 طرح آموزشی مجهز به 
500 کاس همزمان با سال تحصیلی جدید با مشارکت 
70 درصدی نیکوکاران بــا اعتبار هزار و 1۸0 میلیارد 
ریال هزینه به بهره برداری می رسد.در حالی که مدارس 
کشورهای توسعه یافته  هوشمند سازی شده اند و هر 
روز بر امکانات نرم افزاری آنها افزوده می شود، مدارس 
ما هنوز در گیر همان فضای فیزیکی مناسب هستند 
که البته در این میان هم به کمک خیرین برای برطرف 
کردن این مشکل نیازمند هستند. با توجه به مشکاتی 
که نهاد آموزشی ما درگیر آن است نباید انتظار زیادی 

در کارایی و پیشرفت کشورداشته باشیم.

داستانپرغصهمدارسفرسودهاصفهان

رییس مرکز شوراهای حل اختاف کشور گفت: شورای حل اختاف 
فراز و نشیب های زیادی داشته و خوشبختانه امروز عملکرد این شورا 
مورد قبول ریاست قوه قضائیه و دیگر مسئوالن نظام، قوه و مردم قرار 
گرفته است.حجت االسام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی 
ادامه داد: در سال ۹۶، سه میلیون و 500 هزار پرونده در شورا مختومه 
شــد که از این تعداد 1۳0 هزار، مورد اعتراض مجدد قرار گرفته و به 

دادگستری ارجاع شد و سایر آرای این شورای مورد قبول واقع شدند.
رییس مرکز شوراهای حل اختاف کشور با بیان این مطلب که اکثریت 
شاکیانی که به شورای حل اختاف مراجعه می کنند، رای این شوراها 
را قبول دارند، تصریح کرد: شاکله اصلی شورای حل اختاف، براساس 
صلح و سازش است و سعی و تاش ما این است که پرونده ها به صلح 
سازش منجر شوند.حجت االسام احمدی میانجی با بیان این مطلب 

که 2400 نفر از اهل تسنن در شورای حل و اختاف مشغول به کار 
هستند، بیان کرد: شورای حل اختاف زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان 

و سایر ادیان نیز در کشور داریم.
وی نامناســب بودن پاداش به اعضای شورای حل اختاف را یکی از 
مشکات برشــمرد و عنوان کرد: ۳4 هزار نفر در شوراهای اختاف 

کشور مشغول به کار هستند که 12 هزار نفر آنها از جوانان هستند.

رییس مرکز شوراهای حل اختالف کشور خبر داد:
فعالیت ۲400 نفر از اهل تسنن در شوراهای حل اختالف کشور

  در حالی که مدارس کشورهای توسعه یافته به دنبال افزایش امکانات نرم افزاری هستند، مدارس در ایران از کمبود امکانات   سخت افزاری رنج می برند؛

۳۸ نفر در حوادث کار 
اصفهان جان باختند

طی چهار ماهه نخست سال؛

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره(  خبر داد:
برگزاری اردو های دانش آموزان کمیته امداد در تابستان

دو هزار و 200دانش آموز امسال در اردو های تابستانی دانش آموزی در مجتمع فرهنگی آموزشی شیخ بهایی 
اصفهان شرکت کردند.معاون فرهنگی کمیته امداد استان گفت: این تعداد دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد 
تابستان امسال از برنامه های فرهنگی این 11دوره اردویی در مجمتع فرهنگی، آموزشی شیخ بهایی اصفهان 
بهره مند شدند.کریم زارع گفت:رویکرد این نهاد از برپایی این اردوها، افزایش شور و نشاط دانش آموزان میهمان و 
بهره مندی آنها از ظرفیت های فرهنگی، تفریحی و تاریخی استان اصفهان است. وی گفت: مسابقات کتاب خوانی 
و خاطره نویسی، جنگ معارف قرآنی، کاس های آموزشی سواد رسانه ای، زیارت مقبره شهید حججی و بازدید از 
فعالیت های بنیاد مهدویت به  ویژه نمایشگاه و الشمس در کنار برگزاری آیین های مذهبی از مهم ترین بخش های 

محتوای فرهنگی ارائه شده به دانش آموزان شرکت کننده در این اردوها بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد:
بیش از 7۳هزار سالمند زیرپوشش کمیته امداد اصفهان

بیش از 7۳هزار سالمند باالی ۶0سال از خدمات کمیته امداد استان بهره مند هستند.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان در آستانه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، تنها منبع درآمد این افراد را مستمری این نهاد 
دانست و گفت: سالمندان بدون درآمد از آسیب پذیرترین اقشار جامعه و نیازمند حمایت های مستمر این نهاد 
هستند.محمدرضا متین پور، هزار و 201سالمند زمین گیر زیرپوشش این نهاد را نیازمند نگهداری  دانست و 
گفت: این جامعه مددجویی از تمام خدمات این نهاد ازجمله مستمری ماهیانه، سبد کاال، بیمه پایه و مکمل 
درمانی و مراقبت های دوره ای بهداشتی بهره مند هستند. وی افزود: کمک به تهیه وسایل توان بخشی حرکتی، 
کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ســاز، تخت طبی و ویلچر از دیگر خدماتی است که این نهاد به سالمندان 

نیازمند ارائه می شود.

سمیه مصور

یادداشت
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داروهای گیاهی برای رفع دندان درد
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

مواد اولیه :
هندوانه خرد شده بدون هســته: ۸ لیوان، آب: یک لیوان، عرق نعنا:یک 

قاشــق چای خوری، لیموترش:  ۲ عدد، شــکر: یک سوم 
پیمانه 

طرز تهیه :
هندوانه ها را به همراه آب و شکر در مخلوط 
کن بریزید و مخلوط کنیــد تا به غلظت 
دلخواه برسید. سپس لیمو ها را از وسط 
ببرید و پس از هسته گیری آنها را روی 
نوشیدنی فشار دهید. یک یا ۲ قاشق 
عرق نعنــاع به مخلــوط اضافه 
کنید،حاال نوشیدنی شما 

آماده است.

نوشیدنی هندوانه، لیمو و نعناع

چگونه اجازه ندهیم کسی اعصاب مان را خرد کند
عکس العمل ها در زمانی که فردی عصبانی می شود عموما به این دلیل است که جنبه های مثبت 
وقایع را نادیده می گیرند و تمرکز افراط گونه ای به جنبه هــای منفی وقایع دارند. خیلی وقت ها 
در آرام کردن این افراد احســاس درمانگری می کنیم چون هیجانات آنها مثل یک گردباد عمل 
می کند، توصیه می شود در قدم اول شنونده خوبی باشید تا علت عصبانیت فرد مورد نظر را بفهمید. 
اطرافیان باید با فرد عصبی همدلی کنند و احساس مثبت را به او انعکاس دهند .مهم ترین نکته در 
این رابطه این است اگر او همچنان عصبانی است باید زمان دهید و سعی نکنید همین لحظه او را 
آرام کنید، پس از چشم، کور و از گوش، کر شوید و مشغول انجام کاری شوید تا فرد خودش آرام 

شود و در زمانی دیگر گفت وگو کنید.

یادداشت های یک مشاور

مرغ، از جمله اقالم مصرفی اســت که طی چند ماه اخیر به قیمت های باور نکردنی 
دست یافته اســت و حاال در اغلب فروشگاه های سطح شــهر تا 1۲هزا رو پانصد نیز 
فروخته می شود؛ هر چند که دولتی ها اصرار دارند قیمت آن ۸۲00 تومان است اما 
آنچه در بازارهای اصلی شهر و زندگی روزمره می گذرد اثری از مرغ هشت هزار تومانی 
ندارد. در این میان تبلیغات برخی از فروشگاه ها که مدعی فروش مرغ ارزان قیمت 
هستند مشــتریان فراوانی دارند؛ اما بنابر گفته کارشناسان بهداشتی این 

مرغ ها عموما غیر بهداشتی و از نوع درجه سه هستند. 
مرغ هایی که ارزش تغذیه ای ندارند

اگر چه در ســال های گذشته مســئوالن تالش می کردند 
تا با عرضه مرغ منجمد، بازار عرضــه و تقاضای مرغ را 
به تعادل برســانند؛ اما در نهایت با عدم استقبال 
عمومی از این مرغ ها تالش شــد تا با عرضه 
مرغ های گرم به نــام فروش دولتی در 
ماه های اخیر فروش مــرغ ارزان 
قیمت گرم راهی است که به 
وســیله آن عطش بازار 
اشــباع می شود؛ 
امــا در نهایت 
هیچ کدام از این 
گزینه ها مــورد های 
سالمی برای عرضه به مردم 
جامعه نیست. فرهنگ غلط خرید 
مرغ درشــت در میان ایرانیان موجب 
شــده تا مرغداران نیز با ســودجویی اقدام 
به طوالنی کردن پروســه پرورش مرغ کنند که 
این مسئله سالمت مرغ ها را با خطر مواجه می کند. 
احمد عزیزی، کارشناس حوزه بهداشــتی دام و طیور در 
این زمینه می گوید: مرغ درشــت برای ســالمتی مضر است و 

مردم باید مرغ های کمتر از یک کیلــو و ۸00 گرم مصرف کنند؛ چراکه مرغ مطلوب 
برای مصرف، 1۵00 تا 1۶00 گرم است چون قابلیت هضم و جذب این مرغ باالست 
و دورریز کمتری نیز دارد. به گفته وی؛ طوالنی شدن دوره پرورش مرغ، میزان آنتی 
بیوتیک مصرفی را افزایش می دهد. مرغ هایی با وزن 1۶00 تا ۲000 گرم در بهترین 
شرایط سالمت هستند و طول دوره پرورش هم بایستی ۴۵ روز باشد. مرغ هایی که 
 بیشــتر از این مدت پرورش می یابند و درشت تر می شــوند، احتمال مقادیر بیشتر 

آنتی بیوتیک در گوشت آنها وجود دارد.
پدیده ای به نام مرغ های آبکی

اخیرا مدیرعامل اتحادیه مرغداران در مورد مرغ های ارزان قیمت به فروش رفته در 
سطح شهرها هشدارهایی داده و دلیل اصلی آن را عرضه مرغ های درجه سه توسط 
دالالن اعالم کرده و می گوید این مرغ های آبکی، به ظاهر ارزان هستند در صورتی که 

ایرانی ها سالی ۳000 میلیارد تومان مرغ های درشت و درجه سه می خرند.
 وی درباره حضور دالالن در بازار گفت: دالالن در بعضی کشتارگاه ها سرعت کشتار 
مرغ را بــاال می برند؛ در نتیجه مانند شــیری که در آن آب ریخته می شــود، میزان 
خون آبه در این مرغ از حد طبیعی باالتر می رود؛ به طــوری که خون آبه دریک مرغ 
بسته بندی شده آماده مصرف به بیش از 100 گرم افزایش می یابد؛ بنابراین بخشی از 
مرغ فروخته شده به مردم شامل ضایعات و آب است و در نتیجه مرغ درجه سه گرچه 
به ظاهر ارزان تر است؛ اما در حقیقت در مقایسه با مرغ درجه یک، هزینه بیشتری را به 
مصرف کننده نهایی تحمیل می کند.چهارآیین با بیان اینکه این پدیده بارها در بخش 
توزیع عمده در صنعت مرغ  گوشتی وجود داشته است، افزود: دالالن مرغ را از مرغدار 
خریده و با کیفیت نازل بسته بندی می کنند و به ظاهر آن را ارزان می فروشند در حالی 

که در هر کیلوگرم از آن بیش از ۷00 تومان سود می برند.
وی در ادامه گفت: گاهی شــیادان از این فرصت اســتفاده می کنند و مرغ زنده را به 
صورت مدت دار از تولیدکنندگان خریداری و با قیمت بســیار ارزان تر حتی گاهی 
کمتر از قیمت تمام شــده مرغ زنده در میادین عمده فروشــی عرضه می کنند و به 
صورت نقدی می فروشند و پس از مدتی هم ناپدید می شوند؛ به طوری که در فرصت 
محدودی میلیاردهــا تومان از امــوال تولیدکنندگان را چپــاول می کنند.به گفته 
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران مرغ گوشــتی، مردم ایران در سال ۳000 
میلیارد تومان برای خرید مرغ های غیراستاندارد، یعنی درجه سه و مرغ های درشت 

پول هایشان را دور می ریزند.

معضلی به نام مرغ های آبکی؛

خطر سالمتی در کمین 
خریداران مرغ ارزان قیمت

پریسا سعادت

یک ویدئوی ۵0 دقیقه ای در مورد روغن نارگیل در یوتیوب ســر و صدای زیادی 
در فضای مجازی به وجود آورد. در این ویدئو، »کارین مایکل« سرپرست موسسه 
پیشگیری و اپیدمیولوژی تومور در دانشگاه فرایبورگ و استاد دانشگاه هاروارد، 
توصیه های غذایی شفافی ارائه داد و در میان آنها اعالم کرد که روغن نارگیل سالم 
نیست.در سال گذشته بعد از اینکه انجمن قلب آمریکا دستورالعمل هایش را اینگونه 
به روز کرد که باید در مصرف روغن نارگیل به دلیل اسیدهای چرب اشباعی که دارد 
احتیاط شود، این روغن جایگاه خود را در رده  سوپرفودها از دست داد و از آن به بعد 
 مطالعات و بررسی های موشکافانه تری روی آن در حال انجام است.کارین مایکل

 از توصیه های پیشین یک قدم فراتر رفته و توصیه می کند به طور کل از خوردن 
روغن نارگیل و محصوالت حاوی آن باید پرهیز کنیم چون روغن نارگیل سم خالص 

بوده و یکی از بدترین غذاهایی است که می توانیم مصرف کنیم.مطالعه و پژوهشی 
وجود ندارد که نشان دهد خوردن روغن نارگیل برای سالمتی فایده خاصی دارد. 
طبق گفته های کارین مایکل، روغن نارگیل خطرناک تر از چربی خوک است زیرا 
حاوی اسیدهای چرب اشباع قابل توجهی اســت که می توانند عروق کرونری را 
مسدود کنند. شما می توانید چربی هایی که دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب 
اشباع هستند را اینگونه تشــخیص دهید: آنها را در دمای اتاق قرار دهید، اگر به 
حالت جامد درآمدند پس حاوی اسیدهای چرب اشباع زیادی هستند، مثل کره 
یا چربی خوک.به همین دلیل کارشناسان توصیه می کنند روغن زیتون یا روغن 
منداب مصرف کنیم و روغن بذر کتان هر چند که برای پخت و پز مناسب نیست 
اما سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ بوده و برای بدن مفید است.کارین مایکل، سایر 

سوپرفودها مانند آکای، دانه  چیا یا ماتچا را مضر نداسته؛ اما آنها را بی فایده خواند 
زیرا در بیشتر موارد مواد مغذی موجود در آنها که باعث شهرت شان شده در سایر 
مواد غذایی که بیشتر در دسترس اند مانند هویج، گیالس و زردآلو نیز وجود دارند.

بیشتر دانشمندان عقیده دارند که روغن زیتون یا روغن بذر کتان می توانند بخش 
مهمی از یک رژیم غذایی سالم را تشکیل بدهند. اما دنیای علم و پژوهش همچنان 

بر سر این موضوع مجادله دارد که آیا اسیدهای چرب اشباع واقعا خطرناکند؟
مطالعه ای که در نشــریه  آمریکایی Clinical Nutrition منتشر شده می گوید 
افرادی که به طور مرتب پنیر، شــیر پرچرب و ســایر فرآورده های لبنی پرچرب 
استفاده می کنند )به طور کل غذاهایی که اسیدهای چرب اشباع فراوانی دارند(، 
نسبت به افرادی که از مصرف چنین محصوالت غذایی پرهیز می کنند، در معرض 

مرگ در اثر حمله  قلبی، سکته  مغزی و یا سایر بیماری ها نیستند!مطالعه  دیگری 
که بر اساس اطالعات جمع آوری شده از 1۳۵000 نفر از 1۸ کشور صورت گرفت 
و در The Lancet منتشر شد، دریافت مصرف چربی زیاد و کربوهیدرات اندک 
منجر به کاهش ۲۳ درصدی ریسک مرگ شده بود و جالب تر اینکه حتی بدون در 
نظر گرفتن این مسئله که چربی های مصرف شده از نوع غیر اشباع بوده اند یا اشباع، 
تاثیرات مثبت مصرف چربی همچنان پابرجا بوده است.پس باالخره حکم نهایی 
در مورد روغن نارگیل چیست؟! بیشتر دستورالعمل های بین المللی غذایی توصیه 
می کنند چربی های اشباع را در حد اعتدال مصرف کنیم. پس معلوم است که مقدار 
دوز مصرفی اهمیت دارد؛بنابراین اگر دوست دارید روغن نارگیل بخورید، مراقب 

باشید که دچار زیاده روی نشوید.

دندان درد گاهی اوقات بســیار دردآور و تحمل ناپذیر می شود. بدتر از 
همه زمانی است که نیمه شب درد شروع شود و به دندانپزشک دسترسی 
هم نداشته باشیم. در چنین لحظاتی بهترین کار درمان های خانگی و 
گیاهی دم دست هســتند. داروهای گیاهی که در  ادامه از آنها صحبت 
شده است، برای تسکین دندان درد بسیار موثرند و اگر دچار دندان درد 

شدید، با این گیاهان دردتان را آرام کنید.
گل میخک

اوژنول، ترکیب اصلی روغن گرفته شده از گل میخک، ماده ای رایج در 
تولید محصوالت دندانی است که می تواند در درمان دندان درد، حرفی 
برای زدن داشته باشد. گل میخک له شده عالوه بر اینکه از درد دندان 
می کاهد، به دلیل خواص ضدباکتریایــی، محیط دهان را از باکتری ها 

پاک می کند. گل میخک ویژگی های کرخ و بی حس کننده ای دارد.
زنجبیل

استفاده از ریشــه زنجبیل یکی از رایج ترین درمان های گیاهی برای 
دندان درد است که از دیرباز از آنها اســتفاده می شود. ابتدا پوست آن 
را جدا کنید ســپس روی دندان دردناک قرار داده و آن را به آرامی گاز 

بگیرید. به تدریج از درد دندان کاسته می شود.
سیر

یکی از رایج ترین چاشنی های موجود در آشپزخانه سیر است. سیر عالوه 
بر اینکه غذا را خوش طعم می کند، گیاهی موثر در تسکین درد دندان 
است؛ درواقع ســیر یکی از بهترین آنتی بیوتیک های دنیاست. وقتی 
کامال له و کوبیده شود، تولید دو ماده شیمیایی می کند که درد را از بین 
می برند. یکی از این ماده های شــیمیایی، آلیسین است که به این گیاه 
خاصیت آنتی بیوتیکی می دهد؛ اما برخی از محققان بر این باورند که 
سیر ممکن است موجب تحریک لثه ها شود. بنابراین سیر له شده را باید 

فقط روی دندانی که درد می کند قرار داد.
لیموترش

بنابر تحقیقات، لیموترش بــه دلیل اینکه حاوی ویتامین ث و اســید 

سیتریک قوی است می تواند در تسکین دندان درد موثر باشد. یک الیه 
لیموترش را روی محل دردناک قرار دهید و یا آب آن را گرفته و با نمک 

مخلوط کرده و در دهان بچرخانید.
پیاز

با قرار دادن یک تکه پیاز خام روی دندانی که درد می کند، می توانید از 

درد آن تا حدی بکاهید. پیاز ویژگی ضدمیکروبی دارد که می تواند در 
کنترل دندان درد موثر باشد. برخی از مردم معتقدند پیاز حتی از مسکن 
های قوی هم موثرتر است. پیاز آبسه دندان را نیز درمان می کند. آن را 
روی دندان دردناک گذاشته و با مالیمت گاز بگیرید تا آبش خارج شود.

آویشن
اســتفاده از آویشــن در درمان دردهای دندانی توصیه شده است. این 
گیاه خــواص ضدعفونی کننده، ضدقــارچ و دارویــی دارد و می تواند 
جلوی بیماری لثه و فســاد دندان را بگیرد. این گیاه کنار شــنبلیله در 
درمان عفونت های باکتریایی بسیار موثر است. از طرفی وقتی آویشن 
با نعناع استفاده شود، در کشــتن باکتری هایی که ایجاد تورم می کند 

موثرتر است.
اسپیالنتس

 اسپیالنتس به گیاه دندان درد معروف شــده و در کاستن درد دندان 
تاثیر غیرقابل انکاری دارد. گل های این گیاه را مستقیما روی دندانی که 
دردناک است قرار دهید تا ویژگی بی حس کننده اش، از درد دندان تان 

بکاهد.
بومادران

هر وقت دندان درد داشــتید، برگ های بومادران را بجوید و آن را روی 
محل دردناک قرار دهید. خیلی سریع اثرش را می بینید و موقتا از شر 

درد رها می شوید.
برگ نعناع

بنابر تحقیقات، برگ نعناع یا روغن آن شــبیه برخــی از ویژگی های 
روغن گل میخک بــوده و از درد دنــدان می کاهد. بســیاری از مردم 
نیز بر این باورند که جویــدن نعناع درد دندان را خیلــی زود آرام می 
کند. این گیاه همچنین حاوی منتول اســت که خــواص ضدالتهابی 
دارد. دو برگ نعناع را در دهان گذاشــته و تــا زمانی که کامال مرطوب 
 شــوند، بجوید. بعد از چند دقیقه، دهــان تان را با کمــی آب و نمک

 بشویید.

روغن نارگیل، سم خالص است؟

داروهای گیاهی برای رفع دندان درد

سیگاری های سابق ممکن است به شــما بگویند ترک کردن سیگار 
یکی از سخت ترین کارهایی اســت که تا به حال انجام داده اند چون 

عالئم روانی و جسمی ترک سیگار ممکن است شدید باشد. 
اگر قصد ترک سیگار را دارید، رعایت این نکات به شما کمک می کند 

میل خود را به سیگار مهار کنید:
 مقدار زیادی مایعات، به خصوص آب بنوشــید. از غذاهای شــیرین 
و چرب اجتناب کنیــد و وعده های غذایی تان را مرتــب نگه دارید 

و حذف نکنید. غذاهای ســالم برای وعده هــای غذایی اصلی و 
میان وعده ها انتخاب کنید؛ به طور مرتب و متعادل ورزش کنید. 
بیشتر بخوابید. هنگامی که میل به سیگار را احساس می کنید، 

نفس های عمیق بکشید. 
عادات خود را تغییر دهید. برای مثــال،  صبحانه تان را در جای 

متفاوتــی بخورید یا مســیرتان را به ســوی محل کار 
عوض کنید. کاری انجام دهید که اســترس 
شــما را کاهش دهد؛ حمــام داغ بگیرید، 

کتاب بخوانید و ورزش کنید. اگــر نیاز دارید 

دســت هایتان را مشــغول نگه دارید، می توانید با شی کوچکی 
مانند گیره کاغذ، مداد، تیله و... بازی کنید. اگر میل به دهان بردن 
ماده ای دارید، به میوه ها و سبزی  های ترد مانند هویج گاز بزنید یا 
از آبنبات ها و آدامس های بدون قند استفاده کنید. دندان هایتان را 
به طور مرتب مسواک بزنید تا دهان تان طوری تمیز و خوشبو شود 
که نخواهید آن را با دود سیگار خراب کنید. خود را مشغول 
نگه دارید؛ جدول کلمات متقاطع حل کنید، نامه 
 بنویســید، کتاب بخوانید یا به یک ورزش جدید

 بپردازید.

چگونه میل به سیگار را مهار کنیم؟
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بی تفاوتی ستاره رئال مادرید 
به توپ طال

با توجه به عملکرد خــوِب »واران« در ترکیب 
»رئال مادرید« و تیم ملی فرانسه و فتح دو جام 
مهــم لیــگ قهرمانان و 
جام جهانی، بسیاری 
ستاره هایی مانند 
گریزمــان و پوگبا 
را الیق حضور در 
لیســت نهایی مرد 
ســال فوتبال جهان 
می دانستند؛ اما هیچ بازیکنی 
از فرانسه به لیست نهایی راه پیدا نکرد و گویا این 

موضوع اهمیتی برای واران نداشت!
»رافائل واران« گفت: اساسا موضوع »توپ طال« 
برای من مسئله مهمی به شمار نمی آید؛ طبیعتا 
در صورت عدم کسب چنین جایزه ای در طول 
دوران ورزشی ام هرگز حس ناامیدی به من دست 
نخواهد داد. وقتی هم در اردوی تیم ملی فرانسه 
هستیم، هرگز درمورد جایزه توپ طال صحبت 
نمی کنیم زیرا این موضوع یک عنوان فردی است 

اما ما در حال انجام یک ورزش تیمی هستیم.

اظهارنظر »سوارز« درباره 
انتقال »پوگبا« به نیوکمپ

پس از اینکه »پل پوگبا« ستاره تیم ملی فرانسه 
و تیم فوتبال منچســتریونایتد در جام جهانی، 
عنوان قهرمانی را با تیم کشورش به دست آورد، 
در آســتانه جدایی از تیمش 
قرار گرفت و نخستین و 
جدی ترین مشتری 
او باشگاه بارسلونا 
بود. آبی اناری ها که 
خیلی برای جذب 
این بازیکــن تالش 
کردند، موفق به جذب 
او نشــدند تا اینکه حاال خبر می رسد شاید او در 
ژانویه راهی بارسلونا شود. »لوئیز سوارز« مهاجم 
تیم بارســلونا در مصاحبه ای به تمجید از پوگبا 
پرداختــه و در مورد او اظهــار نظر های جالبی 
کرده است. سوارز در این خصوص گفت: پوگبا 
یک نابغه است که همه چیز را به دست آورده و 
از کیفیت باالیی برخوردار است. فکر می کنم او 
به کار بارسلونا می آید و باید هر چه سریع تر برای 
جذب او اقدام شــود. از حاال به پوگبا خوشامد 
می گویم و در صورتی که او به بارسلونا بیاید همه 

ما از حضور او خوشحال می شویم.

 خط و نشان »کلوپ« 
برای بزرگان لیگ جزیره!

»لیورپول« در فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
انگلیس، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده 
و توانســته در هر چهار دیدار خــود به پیروزی 
برسد. »یورگن کلوپ« سرمربی آلمانی لیورپول 
برای بــزرگان لیگ جزیره 
خط و نشان کشید و 
تاکید کرد که تیم 
او هنوز به شرایط 
خــود  ایــده آل 
نرسیده است و در 
آینده عملکرد بهتری 
از خــود نشــان خواهد داد.

او گفت: اینکه در چهار دیــدار ابتدایی خود به 
پیروزی رسید، دیوانه کننده است؛ طبیعتا باید 
خوشحال باشیم اما باید تاکید کنم که هنوز تیمی 
که می خواهم نشــده ایم و در دیدارهای بعدی 
هماهنگ تر و بهتر ظاهر خواهیم شد.کلوپ ادامه 
داد: بازیکنان لیورپول هنوز به سطحی که انتظار 
دارم نرسیده اند و این طبیعی است؛ چرا که هنوز 

در آغاز لیگ هستیم. 

»بونجاح« مشتری پیدا کرد
روزنامــه» الوطن« قطــر خبر داد که باشــگاه 
»مارســی« فرانســه برای تقویت خط حمله 
 خود دست به کار شده اســت و به دنبال جذب

»بغداد بونجــاح« مهاجم الجزایری »الســد« 
است. بغداد در فصل ۲۰۱۶-
۲۰۱۵ به السد آمد و 
در طــول ۴۱ بازی 
برای این تیم ۵۴ 
گل به ثمر رسانده 
همچنین  . ســت ا
این مهاجم گلزن در 
لیگ قهرمانان آسیا نیز 
آماری فــوق العــاده دارد. او در ۱۰ بازی انجام 
داده در آسیا ۱۱ گل به ثمر رسانده است. السد 
رقیب اســتقالل در مرحله یک چهــارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیاســت. دیدار رفت دو تیم با 
درخشش بونجاح با نتیجه سه بر یک به نفع السد 
به پایان رسید. دیدار برگشت این دو تیم در تاریخ 

۲۶ شهریور برگزار می شود.

شکایت استقالل به CAS قانونی است 

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علی دایی و استدالل غریب؛
 فرق می کند آقا!

»علی دایی« ســفت و ســخت دنبال طلبش از 
باشگاه »پرســپولیس« اســت و همین موضوع 
 موجــب شــده اعتراض ها بــه او بــاال بگیرد.
دایی در همین راستا با شهریار مصاحبه کرده و 
گفته است: »اگر پول گرفتن به معنای بی تعصبی 
است، پس بازیکنان پرسپولیس هم نباید از این 
بابشگاه پول بگیرند.« البته که دایی حتی اگر یک 
ریال هم از باشــگاه طلب داشته باشد، قانونا حق 
دارد آن را مطالبه کند؛ اما انصافا مثالی که او ذکر 
کرده چندان دقیق نیست! هیچ کدام از منتقدان 
فعلی دایــی، نمی گویند او نباید از پرســپولیس 
پول می گرفت. یعنی هیچ کس در این مملکت، 
این همه بی منطق نیســت! معترضان می گویند 
شــما که دســتمزد قابل توجهت را در آن زمان 
گرفته ای، الاقل در مورد وصول باقی مانده جزئی 
 پول، این همه سخت گیری نکن. در فوتبالی که 
»هاشــم بیک زاده« نصف طلبش را به استقالل 
می بخشد، این شــاید خواســته زیادی از دایی 

نباشد؛ این طور نیست؟

 »کی روش« روی زانوهایش
 تا دوبی می رود؟

 یکــی از خبرنــگاران  در تمرین تمــی ملی از 
»کارلــوس کــی روش« درباره پیشــنهاد بازی 
دوســتانه با آرژانتین و کلمبیا پرســید که این 
مسئله توسط ســرمربی تکذیب شــد. در واقع 
کــی روش گفت کــه چنیــن پیشــنهادهایی 
 به دســت تیــم ملــی ایران نرســیده اســت.
 او آنقدر مطمئن بود که گفت: » اگر این موضوع 
درست باشد، راضی هســتم با زانو تا دبی بروم! 
بعد از این همه ســال که برای بازی آماده سازی 
و دوستانه مشکالت داشــتیم، اگر چنین چیزی 
درست باشد خیلی خوب اســت.« جالب اینکه 
خبرنگار فوق، ســند مربوط به ایــن خبر را هم 
رو کرد. بعد از ایــن اتفاق، فدراســیون فوتبال 
اطالعیه ای صادر کــرد. در ایــن اطالعیه آمده 
اســت: »پس از انتشار خبر پیشــنهاد برگزاری 
مســابقه با تیم ملی فوتبــال آرژانتین و کلمبیا، 
دپارتمان تیم ملی فوتبال اعالم کرد که سرمربی 
تیم ملــی فوتبــال در جریان پیشــنهاد این دو 
مســابقه نبوده و هیچ گونه تصمیمی در تایید  یا 
رد این دو دیدار نگرفته اســت.« مشخص نیست 
مســئوالن فدراســیون خبری با ایــن درجه از 
اهمیت را به کی روش نرســانده اند تا او بی خبر 
 از همه جا، شرط بگذارد تا دوبی روی زانوهایش

 برود!

بولیوی و نیوزلند، خواستار بازی 
با رقیب ایران شدند

فدراسیون فوتبال عراق خبر داد که دو فدراسیون 
»بولیوی« و »نیوزلند« با ارسال نامه ای خواستار 
برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشــور 

شدند.
»عــراق« رقیب اصلی ایــران در مرحله گروهی 
جام ملت های آسیا ۲۰۱9 امارات است. عراقی ها 
نیز اردوی آماده ســازی خود را از چند روز پیش 

آغاز کردند.

 کاپیتان مصدوم »الدحیل«
 آماده بازی با پرسپولیس شد

»بوضیاف« کاپیتان »الدحیل« و یکی از مهره های 
کلیدی این تیم است که در بازی رفت تیم قطری 
با پرســپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا حضور نداشــت؛ ولــی با اعالم 
ســرمربی تیم ملی قطر این بازیکن برای دیدار 
برگشت با پرســپولیس که در تاریخ ۲۶ شهریور 
و بعد از این بازی های دوستانه است، آماده بازی 

می شود.

در حاشیه

پیشخوان

با  اختصاصی  گفت وگوی 
»مهدی تاج«رییس فدراسیون 
فوتبال: بودجه فدراسیون 48 
میلیــارد، برنامه کی روش: 70 

میلیارد!

رســانه های عربی از بحران در تیم ملی فوتبــال ایران به خاطر 
مشکالت اقتصادی و پرداخت نشدن حقوق کی روش و عدم تمدید 

قرارداد این مربی سخن به میان آوردند.
»کارلوس کی روش« هنــوز قرارداد خود را با تیــم ملی فوتبال 
ایران تمدید نکرده؛ این درحالی اســت که او به تهران بازگشته 
و تمرین تیم را از نزدیک زیر نظر گرفته است.رســانه های عربی 

از اماراتی گرفته تا قطری و عربستانی و حتی مصری و مراکشی 
از بحران در تیم ملی فوتبال ایران ســخن به میان می آورند. این 
نشریات نوشته اند که فدراسیون فوتبال ایران به خاطر مشکالت 
ارزی تــوان پرداخت حقوق کی روش را نــدارد و همین موضوع 
باعث شده تا او بدون لباس ورزشــی و تنها در گوشه ای از زمین، 
تمرین بازیکنان را زیر نظر بگیرد.ســایت االمارات و ۲۴ اسپورت 

امارات نوشــتند که مشــکالت اقتصادی، تیم ملی ایران را هم 
در برگرفته اســت و کــی روش هنوز به خاطر پرداخت نشــدن 
حقوقش از فدراسیون فوتبال ایران طلب دارد و به همین خاطر 
هم قراردادش را تمدید نکرده اســت.این درحالی است که تیم 
 ملی ایران باید چند ماه دیگر در جام ملت های آســیا به میدان

 برود.

رسانه های عربی نوشتند: 
بحران در تیم ملی فوتبال ایران

نرگس طلوعی 

 بانــوی ورزشــکار اصفهانــی کــه حضــورش در
 باشگاه های خارجی در  سال 9۵ سروصدای زیادی 
به پا کرد، بــرای دومین بار به جمع بانــوان لژیونر 
 ایرانی پیوســت و با عقد قراردادی یک ساله به تیم 
»کچــورن اســپور« در لیــگ برتــر والیبــال 
ترکیــه اضافــه شــد. اگرچــه »مائــده برهانی« 
نخســتین بانوی ایرانی نبــود که به باشــگاه های 
خارجــی مــی پیوســت، ولــی پیوســتن  او  به 
 تیــم شــومن کالب بلغارســتان در ســال 9۵ پر 
سر وصدا شد و رســانه ها از وی به عنوان نخستین 
لژیونر والیبال بانوان یــاد می کردند. اهمیت حضور 
برهانی در لیگ بلغارســتان از این جهــت بود که 
در اقدامی نادر، یک باشــگاه اروپایــی مخالفتی با 
پوشــش اســالمی بازیکن موردنظرش نداشــت.  
 حضور دختران ایرانــی در لیگ هــای خارجی به

 ســال های دور برمی گردد؛ اگرچه اطالع رســانی 
در ایــن زمینــه از دهــه هشــتاد آغــاز شــد؛ 
جایــی کــه »مونــا نگهبــان« ملی پوش ســابق 
والیبــال پــس از اقامــت در ایتالیــا، بــرای یکی 
 از تیم های باشــگاهی این کشــور بازی می کرد و 
»شادی طباطبایی« تنیسور ایرانی،  پس از سفر به 
 آمریکا، مدتی عضو تیم ترایتون شد. در بسکتبال نیز

»ماندانــا مهرانپور« و »ســارا غنی نــژاد« در لیگ 
انگلیس بازی کردند و »بهارک زرین قبا« نیز بدون 

اینکه ســاکن امارات شــود، برای مدتی عضو تیم 
الشباب امارات بود. به دنبال حضور بانوان ورزشکار 
ایرانی در باشگاه های خارجی ، بانوان اصفهانی نیز 
از این قافله جا نماندند و تعدادی از آن با با حضور در 
لیگ های خارجی به جمع بانوان لژیونر پیوســتند، 
مائده برهانی، خواهران منصوریان و اعظم آخوندی 
از جمله این بازیکنان بودند که تجربه رقابت در سطح 

باشگاهی در خارج از مرزها را به دست آوردند.
خوهران منصوریان

 رقابــت بــا چینی هــا همــواره ســخت ترین کار 

 برای »ووشــوکاران« ایرانی به شــمار می آید؛ اما 
»الهه منصوریان«، خوش شــانس بود که پیشنهاد 
بازی در لیگ چین را به دست آورد تا در کنار چشم 

بادامی ها، روش های غلبه بر آن ها را یاد بگیرد. خواهر 
کوچک تر خانواده منصوریــان، در مدت حضورش 
در چین تیــم »چانگ چون« را در لیگ ووشــوی 
این کشــور همراهی می کرد و پس از قهرمانی در 
جهان مدعی شد، حضور در لیگ چین، باعث شده 
تا ترسش از ووشــوکاران مهد این رشته بریزد. پس 

از لژیونر شــدن الهه در فصل گذشــته، 
»سهیال« و »شهربانو« نیز در لیگ 

چین  به او ملحق شدند تا خواهران 
منصوریــان تجربــه لژیونــری 

همزمــان را در کارنامه ثبت 
کنند.

اعظم آخوندی

دروازه بان اصفهانی با پیوستن به یک تیم مالدیوی، 
نخســتین لژیونر »فوتســال« بانوان ایــران لقب 
گرفت.هر ســاله تورنمنتی  بین تیم های باشگاهی 
فوتسال در »مالدیو« برگزار می شود که باشگاه های 
حاضر در ایــن رقابت ها می تواننــد بازیکنانی را از 
ســایر کشــورها جذب کنند .معموال بازیکنانی از 
کشــورهای برزیل، ژاپن، تایلند، نپال و اندونزی 
برای حضور در ایــن تورنمنت به تیم های 
مالدیو می پیوندند؛سال گذشته اعظم 
آخوندی کــه برای تیم فوتســال 
پاالیش نفــت آبادان بــه میدان 
می رفت این فرصت را یافت 
که برای یک ماه به این 

تیم بپیوندد.

بانوان لژیونر اصفهانی
به بهانه پیوستن مائده برهانی به تیم باشگاهی »کچورن اسپور« در ترکیه؛

  عکس روز

وقتی مسی و گریزمان از رینگ به بیرون پرتاب شدند
سه گزینه نهایی عنوان THE BEST که از ســوی فیفا به بهترین بازیکن سال فوتبال دنیا 

داده می شود اعالم شدند و نامی از مسی و گریزمان در میان آنها نبود.

 »سردار آزمون« به بهانه 
فیلمش به تهران می آید؛ پاسخ 

به دعوت کی روش، شاید!

حاجیلو: قــدم »جباری« 
روش چشم ما

شکایت استقالل به CAS قانونی است 
بر اساس آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه استقالل می تواند به رای صادره از سوی کمیته 
استیناف در مورد سوپر جام به »دادگاه بین المللی ورزش« یا CAS شکایت کند. در آیین نامه انضباطی 
جدید فدراسیون فوتبال، شکایت تیم ها به دادگاه بین المللی ورزش پیش بینی شده است؛ در حالی که 
پیش تر، تیم ها از این حرکت منع شــده بودند. البته تجربه ثابت کرده این دادگاه در بیشتر پرونده های 
داخلی، احکام صادره از سوی فدراسیون های ملی را تایید کرده است. کمیته استیناف رای صادره از سوی 
کمیته انضباطی در مورد ســوپر جام را تایید کرد که در این رای، پرسپولیس 3-۰ برنده و قهرمان سوپر 
جام شده است. این بازی قرار بود ۲9 تیر در استادیوم آزادی تهران برگزار شود که به دلیل امتناع استقالل 

از حضور در بازی برگزار نشد. استقاللی ها خواهان برگزاری بازی در زمان دیگری بودند.

دوره نقاهت نویدکیا به اتمام رسید
سرپرست تیم فوتبال سپاهان درمورد شرایط تمرینات ســپاهان و بازیکنان غایب این تیم، گفت: تمرینات 
سپاهان چند روزی  است که آغاز شده  و تنها بازیکن غایب ما »خالد شفیعی« است که امیدوارم به بازی بعدی 
سپاهان برســد. همچنین از موعد مقرر برای بازگشت »رســول نویدکیا« به تمرینات می گذرد و او که دوره 
نقاهت را پشت سر گذاشته، در حال حاضر در تمرینات شرکت می کند و رفته رفته می تواند به شرایط بازی، باز 
گردد. »رضا فتاحی« درباره تیم شهرداری ماهشهر، حریف این تیم در جام حذفی خاطرنشان کرد: شهرداری 
ماهشهر تیمی بسیار خوب است که با هدایت »داوود مهابادی« به یکی از بهترین تیم های لیگ یک تبدیل 
شده است. فعال مشغول رایزنی برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی قبل از این بازی هستیم و سپاهان به کمک 

این بازی و تمرینات، با تمام قوا به مصاف شهرداری ماهشهر خواهد رفت.

باشگاه »تراکتورســازی« با انتشار بیانیه ای، به دلجویی از باشگاه »ســپاهان« پرداخت. ماجرای انتقال 
»حاج صفی« به تراکتورسازی در شرایطی که سپاهانی ها نیز برای جذب او تالش می کردند، سبب تیرگی 
روابط دو باشگاه بزرگ شهرستانی و هواداران آنها شد. حاال باشگاه تراکتورسازی با صدور بیانیه ای برای 
بهبود روابط، پیش قدم شده است: »سال هاســت که پیوند برادرانه بین تبریز و اصفهان و میان هواداران 
تراکتورسازی و سپاهان ایجادشده و سال به ســال تداوم داشته و هم چنان محکم و پابرجا بوده و خواهد 
ماند. هواداران راستین تراکتورسازی و طرفداران صدیق و صمیمی سپاهان سال هاست که پیمان اخوت 
و برادری بســته اند و با هیچ گونه تحریکات و رفتارهای تفرقه افکنانه، علیه هم نخواهند بود. بهتر است 
مدیران و مسئوالن نیز با خویشتنداری در این راه به جای تشدید مسائل به فکر تقویت این رابطه حسنه 
و دوستی های قدیمی و ماندگار شوند که دل خوشی هزاران هوادار عاشق دو استان متمدن و فرهنگ ساز 
اســت. هرچند این پیوند و حس انسان دوستی و برادرانه در مورد سایر شــهرها و استان های کشور هم 
صدق می کند و پابرجاست؛ اما هواداران تراکتورسازی هیچ گاه لطف و محبت طرفداران خونگرم اصفهانی 
را فراموش نمی کنند و همواره در راستای تقویت این رابطه ســالم تالش کرده و کوشش خواهند کرد.

موضوع رقابت یک امر طبیعی و جذاب در فوتبال است که تنها در میدان مبارزه صورت می گیرد و عیار و 
ارزش آدم ها و تیم ها در قالب تاسی و پیروی از قوانین و رعایت قواعد رفتار جوانمردانه جلوه گر می شود. 
هواداران تراکتورسازی ضمن احترام به تمام مسئوالن و مدیران باشگاه سپاهان اصفهان، امیدوار است 
جایگاه هواداران فهیم و بافرهنگ این تیم با مصاحبه ها و گفت وگوهای احساسی برخی افراد خدشه دار 
نشود و برخی بحث های ناشیانه در فضای مجازی، پیج های اینستاگرام و کانال های تلگرامی و... موجب 
آسیب رسیدن به احساسات پاک میلیون ها طرفدار و هوادار دو تیم محبوب و مردمی ایران زمین نگردد.«

پیوند برادری ما پابرجاست؛

دلجویی تراکتورسازی از سپاهان

کشــتی گیر باتجربه جویباری، با پیروزی قاطعانه بعد از دو ســال به 
تشک بازگشت. هفته سوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی 
ایران با پیروزی تیم های راه و شهرسازی گلستان و پتروشیمی بهشهر 
در کشتی آزاد و تیم رعد پدافند البرز در کشــتی فرنگی پایان یافت. 

 در مسابقاتی که طی هفته سوم برگزار شــد، در گروه یک تیم مدعی
»آرش زین بابل« که از »رضا یزدانی« ســود می برد، در مصاف با تیم 

پتروشیمی بهشهر با نتیجه ۲۰ بر ۱9 شکست خورد. 
در این مسابقه رضا یزدانی بعد از دو سال دوری از میادین در وزن 9۲ 
کیلوگرم به میدان رفت و با نتیجه قاطعانــه ۱۱ بر صفر مقابل حریف 
جوانش به برتری رسید.  هر چند این برتری به موفقیت تیم او کمکی 
نکرد و در نهایت تیم آرش زین ۲۰ بر ۱9 شکست خورد. پلنگ جویبار 
که بعــد از المپیک ۲۰۱۶ چند عمل جراحی روی پای خود داشــته، 

دعوت فدراســیون را برای حضوردر تورنمنت هــای خارجی جهت 
ارزیابی خود، رد کرده است.

 گویا او فقط با توجه به ســن و ســالی که دارد، حاضر است مستقیما 
در ترکیــب تیم ملــی کشــتی آزاد قــرار بگیــرد و به مســابقات 
جهانی اعزام شــود. یزدانی با  این کشــتی نشــان داد هنوز هم می 
تواند مثــل دوران جوانی مبــارزه کند و حاال باید دید نظر شــخص 
 »رســول خــادم« و فدراســیون کشــتی تغییــر خواهد کــرد یا 

خیر.

بازگشت »رضا یزدانی« به تشک با آمادگی خیره کننده؛

 نظر خادم درباره پلنگ جویبار
تغییر می کند؟
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جایزهادبی»یوسف«دراصفهانبرگزارمیشود
پیشنهاد سردبیر:

آگهیمزایدهنوبتاول
شهرداری زواره در نظر دارد با استناد مصوبه شورای اسالمی شهر زواره به شماره 341 مورخ 97/04/30 تعداد یک قطعه زمین به شماره پالک 16/2040 و 

مشخصات ذیل با کاربری تجاری واقع در زواره- خیابان دانشجو را از طریق مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداریزواره

1- پیشنهاد دهندگان میبایستی معادل 5%مبلغ کل مزایده را به عنوان سپرده به حساب 0105750084003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه زواره واریز و فیش 
مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- شرکت کنندگان میبایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/06/24 پیشنهادات خود را در پاکت در بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت 
نمایند.

3-پیشنهادات رسیده راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/25 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل می گردد در حضور حاضرین باز و 
قرائت می گردد.

4- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار است .
5- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد یا مخدوش ، مبهم ، مشروط یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت سه روز از امضا قرارداد و واریز وجه 
مربوطه خودداری نماید، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت انصراف نفر دوم، به همین ترتیب عمل خواهد شد.

7- حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده قانونی او در جلسه کمیسیون تعیین برنده بالمانع می باشد .
8- متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دیدن نقشــه و آگاهی از موقعیت زمین مذکور به واحد شهرسازی شهرداری مراجعه نمایند یا با تلفن های 

54372344 و 54372444 تماس حاصل نمایند.
)شرایط مزایده (

الف : هزینه نقل و انتقال و درج آگهی ، خدمات آب – برق – تلفن – گاز و آماده سازی به عهده برنده آگهی می باشد .

5%سپرده )ریال(قیمت پایه هرمترمربع )ریال(موقعیتشماره قطعهمتراژ)مترمربع(کاربریردیف

17/499/66264/880/000خیابان دانشجو74/152040تجاری1

اعظم محمدی

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شامگاه چهارشــنبه در اصفهان با معرفی برگزیدگان جشــنواره به کار خود پایان داد. در آیین 
اختتامیه این جشنواره که در سالن کوثر مجموعه فرهنگی تفریحی 22 بهمن برگزار شد، دبیر 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان، نخستین سخنران این جلسه بود 
که دست به سنت شــکنی زد و به جای ارائه گزارش از نحوه اجرای جشنواره، به قرائت متنی که 

حامل پیغامی از نوجوانان برای مسئوالن بود، پرداخت.
در این پیام که توســط »علیرضا رضاداد« قرائت شــد، آمده است: »روزها و ســال ها با شتاب 
می گذرند، ســتاره های دنباله دار رد می شوند، مشکالتی به چشــم می آیند و از سر باز می شوند 
و آدم هایی از چشــم می افتند و به چشم می آیند. تشنه دیده شدن و شــنیده شدن هستیم، ما 
نوجوانیم و تا بی نهایت وقت نداریم. نوجوانی بخشی از مســیر پر تالطم زندگی ماست. گروهی 
هستیم که گاهی هدف هایشان گم می شــود. در تالشیم برای کسب اعتماد و فرصت از جامعه و 
مسئوالن و این راه دشوار، زمانی برایمان زیباســت که مسئولیتی به ما داده شود و اعتماد ایجاد 
شود. درست است که هیجانات خاص خود را داریم، اما هدف همه ما پیشرفت است. تمام مسائل 
نوجوانان در کالس درس توضیح داده نمی شود. الزمه این پیشرفت، توجه مسئوالن، هنرمندان 
و بزرگ ترهاست.ما جواِن فردا و بزرگ پس فردا هستیم. مگر شــعار جشنواره این نیست که ما 

ارزشمندترین سرمایه شما هستیم! پس تا دیر نشده، ما را ببینید، بشنوید و بخوانید.«
اصفهان شهری شادمحور، دانش محور و هنر محور است

پس از آن »قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان، روی سن آمد تا میزبانی خود را با خوشامدگویی 
به حضار، تکمیل کند. شهردار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: این جشنواره با موفقیت برگزار 
شد و وقتی در شورای سیاست گذاری اهدافی برای آن تعیین می کردیم، در این چند شب گذشته 
اثبات شد که همه آن ها محقق شده است؛ این یکی از آرزوهای ما بود که به حقیقت پیوست. به 
همین دلیل  این جشنواره را جشنواره موفقی می دانم. وی افزود: جشنواره امسال، با حضور پرشور 
کودکان، نوجوانان، پدران و مادران آنها برگزار شد و هنرمندان عزیز اصفهانی، نوجوانان و کودکان 
عزیز در همه بخش های این جشنواره، نقشی اساسی داشتند. از همه هنرمندانی که از اصفهان 
در این جشنواره شرکت کردند و همینطور هنرمندانی که از سراسر ایران و دیگر نقاط جهان به 
اصفهان آمدند و در جشنواره شرکت کردند، تشــکر می کنم و به آنها خسته نباشید می گویم. به 

همه کودکان و هنرمندان استان افتخار می کنیم.
نوروزی تاکید کرد: یکی از رویاهای بزرگ ما در این جشنواره تحقق پیدا کرد؛ در جشنواره امسال 
شاهد »چهارباغ عباسی« بودیم که جای سوزن انداختن در آنجا نبود؛ جالب است که این آرزوی 

ما برای آینده بود.
وی افزود: حاشیه ها و برنامه های این جشنواره اثبات کرد که مردم چقدر از آن استقبال کردند. این 
یعنی موفقیت یک جشنواره و اینکه جشنواره توانست مردم را در این فضا و در این مکان حاضر 

کند. امیدوارم اصفهان همیشه شاد و پرانرژی باشد.
شهردار اصفهان ادامه داد: اصفهان شهری شادی محور، دانش محور و هنر محور است. آینده این 
شهر بسیار درخشان خواهد بود؛ امیدواریم شــادی به همه خانه های اصفهانی ها راه پیدا کند و 

در همه جای شهر حاکم شود.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد برگزاری چندین جشنواره در اصفهان بودیم و این یعنی 
اصفهان ظرفیت چنین جشنواره هایی را دارد، گفت: همین اکنون به خاطر برگزاری یک کنگره 
بین المللی، بیش از 200 میهمان خارجی در اصفهان داریم. این امر نشــان می دهد که اصفهان 
می تواند مرکز برگزاری جشــنواره ها و کنگره ها باشد؛ امیدواریم سالن اجالس بین المللی زودتر 

افتتاح شود تا بتوانیم هر روز در اصفهان جشنواره هایی برگزار کنیم.
نوروزی تاکید کرد: خوشحالم که طی یک سال گذشــته با شنیدن نظرات هنرمندان اصفهانی، 
دیدگاه های آن ها را در این جشــنواره اجرا کردیم. ما امســال با ۳2 فیلــم، تجربه اصفهان را به 
نمایش گذاشتیم و این یک موفقیت بزرگ محسوب می شود. بنابراین امیدواریم بتوانیم از طریق 
گفت وگوی با مردم در برنامه ها و گفت وگوی با هنرمندان، جشنواره ای که به همت وزارت ارشاد و 

واحد سینمایی فارابی، به صورت دائمی درآمد، دبیرخانه دائمی آن را هم تاسیس کنیم تا کیفیت 
جشنواره هر روز بیشتر شود و اســتعدادهای کودکان عزیز اصفهانی با حضور در جشنواره ها و 

نمایش ها شکوفا شود.
قطب های سینمای کودک و نوجوان را پیدا کنیم

در ادامه آیین اختتامیه ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: خوشحالیم 

که بار دیگر جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان برگزار می شود؛ 
منطقه ای که هم در گســتره و هم در سابقه هنری و هم در دانش و 

تکنیک هنری، اگر نگوییم بی نظیر، اما حتما کم نظیر است.
»ســیدعباس صالحی« افزود: ســینمای کودک و نوجوان بخش 
مهمی از سینمای ایران است. 18 میلیون کودک و نوجوان ایرانی 

داریم که سینما می تواند آنها را در هزاران امر کمک کند.
وی افزود: کارشناســان وزارت آموزش و پــرورش می گویند که 
هشــت میلیون کودک و نوجوان ایرانی به طور میانگین 6 ساعت 
 را در فضای مجازی می گذرانند و کودکان بین پنج تا 10 ســال به

 فیلم های بزرگساالن عالقه مند هستند. این موضوع نشان می دهد 
که ما خوراک الزم را فراهم نکردیم.

صالحی گفت: بیــش از 200 فیلم کودک و نوجــوان را پس از انقالب 
داشــتیم که از بین 10 فیلم پر فروش پس از انقالب در ایران، 6 فیلم از 

کودکان و نوجوانان بوده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: نیاز داریم که قطب های سینمای 

فیلم کودک و نوجوان را در کنار تهران پیدا کنیم. اینکه در این جشــنواره ســه 
تولیدی از اصفهان بود، بســیار خوب است. این ها اتفاقاتی اســت که در یک سال اخیر، با 

نگاه هایی به آینده روی داده و به عنوان خبرهایی از جشــنواره سی ام تا جشنواره سی و یکم 
است. جشنواره ها مثل المپیک ها نشان دهنده دستاوردی از یک دوره تالش هستند.

وی گفت: در افق امسال، یعنی از جشنواره سی و یکم تا ســی و دوم باید چند رویکرد را جدی 
بگیریم؛ نخست، استفاده بیشــتر از ادبیات ایران و فرهنگ ایرانی در سینمای کودک و نوجوان 

است.
صالحی رویکرد دوم را فرصت سازی های جدید برای ســینمای انیمیشن و پویانمایی دانست و 
گفت: اتفاقات خوبی در فضای انیمیشن در حال شــکل گیری است. حتما سینمای انیمیشن با 

فرصت هایی که در حوزه این ژانر دارد، یکی از نقاط قوت مهم برای سینمای ایران خواهد بود.
وی افزود: رویکرد سوم این است که از فناوری های نوین در سینما استفاده کنیم. کودکان امروز، 

پرهیجان تر هستند و فضای فناوری های جدید، سوژه های بهتری را به وجود می آورد.
توجه به فعالیت های کودک و نوجوان دراصفهان جای افتخار دارد
استاندار اصفهان نیز یکی دیگر از سخنرانان این آیین بود که به روی سن آمد.

»محسن مهرعلیزاده« اظهار کرد:اینکه اصفهان چندین سال  پی در پی میزبان این جشنواره بوده 
و است، افتخاری بزرگ محسوب می شــود. اصفهان در طول تاریخ نشان داده که در زمینه های 
مختلف فرهنگی سرآمد بوده و هنرمندان ویژه ای در همه رشته ها داشته است و حاال هنرمندِی 
اصفهان در بخش فیلم و در کسوت میزبانی، نشان داده شد. استاندار اصفهان ادامه داد: مطمئنم 
در آینده، ســطح جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان باالتر خواهد رفت و این 
جشنواره به عنوان یک مرکز مهم در دنیا برای فیلم های کودکان و نوجوانان خواهد بود. وی افزود: 
توجه ویژه به فعالیت های کودکان و نوجوانان در اصفهان جای افتخار دارد  و مطمئن هستم که 
با سابقه فرهنگی ایران، خواهیم توانست کشورمان را آن طور که الیق شخصیت ایرانی است به 

دنیا بشناسانیم.
وی اضافه کرد: به همه حاضــران و داوران عزیز خیرمقدم عرض می کنم و به عنوان اســتاندار 
اصفهان وظیفه دارم هر حمایتی که الزم اســت از جشــنواره بین المللــی فیلم های کودکان و 

نوجوانان صورت دهم.

ماراببینید،بشنویدوبخوانید
کودکان و نوجوانان در آیین سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان از مسئوالن خواستار شدند:

معرفی برگزیدگان جشنواره؛
»خانه«،» بُروا«، »بدو رستم بدو« و »در بهشت« درصدر

در اختتامیه ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، پروانه زرین 
بهترین فیلم به انتخاب هیئت داوران بخش ســیفژ به »خانه« به کارگردانی جون ُوکیم رسید.

همچنین پروانه زرین برای بهترین فیلم انیمیشن کوتاه به فیلم »بدو رستم؛ بدو« به کارگردانی 
حسین مالیری از ایران رســید. در این مراســم همچنین جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند 
پویانمایی و جایزه بهترین فیلم نامه انیمیشــن بلند هر دو به اشــکان رهگذر برای انیمیشن 
»آخرین داستان« رسید. رهگذر پس از دریافت جایزه اش در جمع حاضران در سالن کوثر اظهار 
داشت:  9 سال روی فیلم کار کردیم و هدفی جز معرفی تاریخ ایران و بزرگ مرد تاریخ فرهنگ 
کشورمان یعنی »فردوسی« نداشتیم. همچنین جایزه بهترین فیلم انیمیشن بلند داستانی به 
پویانمایی »عملیات کاتماندو« تعلق گرفت. پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند داستانی  به 
فیلم» بُروا« به کارگردانی  پرنیا کاظمی پور رسید. پروانه زرین بهترین فیلم نامه در بخش داستانی 

برای نگارش فیلم نامه »در بهشت« به رضا آقایی و شریفه رضایی رسید.
پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی نیز به مهرداد مجیدی برای تهیه کنندگی فیلم »بروا« 
رسید. همچنین جایزه بهترین فیلم کودک به فیلم »پاستوریونی« به تهیه کنندگی بیتا منصوری 
اهدا شد و جایزه بهترین فیلم نوجوان سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان نیز به فیلم »ضربه فنی« به تهیه کنندگی غالمرضــا رمضانی تعلق گرفت. در این 
مراسم تندیس زرین ویژه شهید بهنام محمدی به فیلم کوتاه داستانی »جمعه گل« به کارگردانی 
محمدرضا حاجی غالمی رسید. وی پس از دریافت جایزه خود در سخنانی کوتاه گفت: ما هرچه 
داریم از شهداست و این جایزه را پارسال نیز به من دادند و امسال بار دیگر نصیب من شد که این 

جایزه را دریافت کنم.

جایزه ادبی »یوسف« در اصفهان برگزار می شود
مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان گفت: جایزه ادبی »یوسف« در زمینه داستان کوتاه دفاع مقدس در اصفهان برگزار می شود.»سعید صرامی« با اشاره به نبود نویسنده داستان های 
دفاع مقدس اظهار داشت: در اصفهان نویسنده دفاع مقدس نیست و اگر هم باشد تعدادشان کم است و بیشتر آثار موجود در قالب خاطره است. وی افزود: به مقوله خاطره نویسی دفاع 
مقدس بسیار پرداخته شده و آثار ارزشمندی نیز توسط رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس برجای مانده است. مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان با بیان اینکه در شرایط 
روز جامعه، نیاز به داستان نویسی پیرامون دفاع مقدس احساس می شود، گفت: در این راستا بر آن شدیم تا جایزه ادبی »یوسف« با عنوان داستان های کوتاه با موضوعاتی نظیر دفاع 
مقدس شامل عملیات های مختلف و شهدای دفاع مقدس با مشارکت فرهنگسرای پایداری و اداره حفظ آثار  و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شود. وی خاطرنشان 
کرد: فراخوان شرکت در جایزه ادبی مذکور از پانزدهم مرداد آغاز شده و عالقه مندان تا هفدهم شهریور سال جاری برای ارسال آثار خود مهلت دارند. مدیر فرهنگسرای پایداری 
اصفهان تصریح کرد: عالقه مندان می توانند، آثار خود را به دو صورت مراجعه حضوری به فرهنگسرای پایداری واقع در گلزار شهدای اصفهان یا اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن، چهار راه عالمه امینی، ضلع غربی باغ غدیر ویا به صورت ایمیل به یکی از این دو مرکز ارائه دهند.

واگذاری ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در حال حاضر حدود 4۳ درصد از ناوگان این شرکت در اختیار بخش خصوصی است که با توجه به مصوبات 
اصل 44 قانون اساسی، تاکیدات وزارت کشور و سازمان شــهرداری ها به 80 درصد افزایش می یابد. » قدرت افتخاری« اظهارکرد: از مجموع 102 خط اتوبوسرانی در 
اصفهان ۳5 خط را بخش خصوصی و 67 خط را بخش دولتی اداره می کند، همچنین 57 درصد ناوگان اتوبوسرانی شهر در اختیار بخش دولتی است. وی با بیان اینکه 
واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی دارای جوانب مثبت و منفی است، ادامه داد: از آنجا که اتوبوس ها متعلق به رانندگان یا شرکت خصوصی است، رانندگان در حفظ 
و نگهداری دستگاه خود کوشا هستند اما در نظم، برنامه ریزی، رعایت زمان بندی، توجه به حقوق مسافران و توقف های بیجا، ضعف وجود دارد که باید در جهت بهبود 
این وضعیت اقدام کرد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به گالیه مردم در خصوص نبود سیستم سرمایش در تعدادی از اتوبوس های شهر، 
تصریح کرد: بخشی از ناوگان اتوبوسرانی از زمان تولید در کارخانه طی سنوات گذشته فاقد سیستم سرمایشی بوده که باتوجه به گذشت عمر مفید اتوبوس و گران بودن 
تجهیزات برودتی، نصب سیستم سرمایشی روی اتوبوس های قدیمی شــهر توجیهی ندارد. وی با بیان اینکه حدود 40 درصد از ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان کولر 
ندارد، اظهارکرد: در فرآیند بازسازی بخشی از ناوگان که جزو برنامه امسال و سال آینده است، تعداد 150 دستگاه اتوبوس از اتوبوس هایی که قابلیت بهره برداری دارد، 
ولی به دالیل مختلف در سال های قبل متوقف بوده، در فرآیند بازسازی مجهز به سیستم برودتی خواهد شد. افتخاری ادامه داد: اتوبوس های جدیدی که قرار است سال 
آینده  با کمک دولت و پرداخت یارانه خریداری شود، مجهز به سیستم سرمایشی و برودتی خواهد بود. وی با اشاره به همکاری و تالش شهروندان در حفظ و نگهداری از 
اتوبوس های شهر گفت: با فرهنگسازی انجام شده شاهد حفظ دستگاه های اتوبوس از سوی شهروندان هستیم، اما الزم است در این زمینه تالش مضاعفی صورت گیرد.

                        علیرضا افشاری/ زاینده رود

در حاشیه سی و یکمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان، ظهر چهارشــنبه کتاب »40 سال سینمای کودک و نوجوان« در پردیس 
سینمایی چهارباغ رونمایی و معرفی شد. در این کتاب 10 منتقد برجسته سینمایی از جمله طهماسب صلح جو، رضا درستکار، خسرو دهقان، 
پوریا ذوالفقاری و غیره به بررسی 40 سال سینمای کودک و نوجوان بعد از انقالب اسالمی ایران طی نگارش یادداشت یا نقدنامه پرداخته اند. 
موضوع هایی مانند ارزش فانتزی در سینمای کودک، آسیب شناسی اوج و فرود چهار دهه سینمای کودک و نوجوان و پاشنه آشیل سینمای 

کودک از مواردی است که در کتاب »40 سال سینمای کودک و نوجوان« مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

در حاشیه جشنواره کودک و نوجوان؛
کتاب »۴۰ سال سینمای کودک و نوجوان« رونمایی شد
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله (:
 ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما برابر نهاده 

نمی  شود و هر که به دشمنی با ما برخیزد، به 
دشمنی با خدا برخاسته است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 با شــنیدن صدای »مرضیه« که از من 
می خواست همراهش به خرید لباس بروم  ریحانه علی عسکری 

سرم را از روی کتاب بلند کردم و پرسیدم:مگر تو هفته قبل خرید نبودی؟خنده ای کرد و 
گفت:خودت داری می گویی هفته قبل.آن لباس ها دیگر تکراری شده اند، می خواهم 
لباس جدید بخرم...قول همراهی به او ندادم در عوض قرار شد سر ساعت خاصی برای مرور 
درس ها به خانه اش بروم.وقتی در آپارتمان باز شد، فکر کردم اشتباهی آمده ام! ناخودآگاه 
قدمی به عقب برداشتم تا از آپارتمان خارج شوم ولی با شنیدن صدایش که مرا به داخل 
دعوت می کرد سرجایم میخکوب شدم.دوباره دکور خانه اش را عوض کرده بود.فنجانی 
قهوه آورد و هم زمان با بلند شدن صدای اذان با عذرخواهی از من، سراغ سجاده ای که 
قبال پهن کرده بود رفت و مشغول نماز خواندن شــد.بعد از نماز مشغول مرور درس ها 
شدیم؛ نگاهی به خودنویس گران قیمت داخل دستش انداختم. حتی چرک نویس جزوه 
هایش را با خودنویس می نوشت. خودش می گفت دارندگی و برازندگی.می گفت طبق 
شئونات خانوادگی ام خرج می کنم؛ اما برای من که بارها نگاه حسرت زده بچه های کالس 
را روی مارک وسایل گران قیمتش دیده بودم همیشه این سوال برایم مطرح بود که، مگر 
می شــود به بهانه شــأن خانوادگی نگاه حســرت زده افراد کم توان را به دنبال خود 
کشید؟اصال  شأن خانوادگی به افراد مجوز ریخت و پاش غیرمعمول را می دهد؟حتی با 
دیدن بخشش لباس های تکراری اش به افراد کم بضاعت، به بهانه جلوگیری از اسراف، 
باز هم دلم آرام نشد.به شدت دنبال جواب سوال هایم می گشتم مگر می شود آدمی که 
خود را پیرو معصوم می داند سبک زندگی اش مانند او نباشد؟ تا روزی که به واقعیت جمله 
»جوینده یابنده« است پی بردم. سر کالس خانواده بودیم که استاد ویژگی های خانواده 
عصر جدید را مطرح کرد و گفت:این خانواده ها، مقلد  رسانه  بوده و مصرف گرا، فردگرا و 
چهل تکه هستند.آدم های چهل تکه، آدم هایی هستند که هر گوشه از زندگی شان یک 
رنگ یک جور و یک شکلی است؛ مثال وقت عبادت، مسلمان می شوند و پیرو معصوم)ع(، 
وقت ارتباط با همسرشان افکار فمینیستی دارند و به سیاست که می رسند، سکوالر می 
شوند.شــاید اگر کمی به خودتان دقت کنید این چهل تکه بــودن را پیدا کنید.ادعای 
مســلمانی می کنیم ولی وقتی دل مان می خواهد خرج اضافه ای کنیم یادمان می رود، 
بزرگان دینی ما هیچ وقت نخواستند حتی از سطح معمولی جامعه باالتر باشند. وقتی پای 
همسر داری مان وســط می آید با این توجیه که شوهران ما حضرت علی )علیه السالم( 
نیستند از انجام وظایف مان ســرباز می زنیم.وقتی پای منافع مان وسط می آید توضیح 
المسائل مان را باز می کنیم و فتوا می دهیم؛ در حالی که آن چه خدا از ما خواسته و چنگ 
زدن به آن را برای جلوگیری از انحراف الزم دانسته قرآن و سنت است.قرآنی که مفسرانش 
اهل بیت)ع( هستند و به گفتار و رفتار و تقریرشان باید عمل کنیم واین یعنی گذاشتن 

پا، جای پای معصوم)ع( که با چهل تکه بودن آدم امروز سازگار نیست.

آدم چهل تکه

عکس روز

دوخط کتاب

نفرت درو خواهی 
کرد و اگر 

دانه ای از محبت 
 نشاندی،خرمن ها 

بر خواهی داشت...!

»ابن مشغله«
نادر ابراهیمی

»قلب، خاک 
خوبی دارد«

قلب، خاک خوبی 
دارد!در برابر هر 

دانه که در آن 
بنشانی هزار دانه 

پس می دهد...
اگر ذره ای نفرت 
کاشتی،خروارها 

نگه داشتن حیواناتی چون سگ یا گربه عاملی مهم برای انتقال انواع 
ویروس و باکتری ها به محل زندگی است که شما را به بیماری های 
خطرناک مبتال می کند؛ اما یک شهروند فرانسوی به نام »فیلیپ« 
حیوانات و جانورانی در خانه خود نگه مــی دارد که کار را از بیماری 
می گذراند و شما را در یک قدمی مرگ قرار می دهند.در محل زندگی 
فیلیپ، از حیوانات خانگی معمولی که تاکنون دیده اید خبری نیست 
و اگر پا در خانه او گذاشتید باید منتظر  مواجه شدن با خطرناک ترین 

حیوانات دنیا باشید.

زندگی در میان مرگبارترین حیوانات جهان

سنگ و صخره های صیقل یافته از طبیعت، استخرهای طبیعی و 
مسیرهای آبی که مانند سرسره های پارک آبی کاربرد دارند ،»واله 
دو لوآ« را در ســال های اخیر به منطقه ای توریستی تبدیل کرده 
است. نام این منطقه به معنای »دره ماه« که نام گذاری آن به دلیل 
صافی سنگ ها بوده و در طول ســال ها بر اثر جریان های سیلی و 

برخوردهای آبی، پدید آمده است.
با وجود جالب بودن این منطقه نه تنها گردشــگران خارجی بلکه 

هنوز برخی از برزیلی ها هم از این منطقه بی خبرند.

طبیعی ترین پارک آبی جهان!

هتلی در ژاپن افتتاح شــده که خدمه آنها دایناسورهای رباتیک هستند.
هتل»نین نا«سال گذشته در توکیوی ژاپن افتتاح شد و مطمئنا طرفداران 
پارک ژوراسیک از این هتل استقبال زیادی خواهند کرد، چون خدمه آنها 
دایناسورهای رباتیک است.پس از ورود به این هتل شما توسط دایناسور 
رباتیک که به زبان های ژاپنی انگلیسی، چینی و کره ای آشنایی دارد، مورد 
استقبال قرار خواهید گرفت؛ البته چنین هتلی برای کسانی که با دیدن 

دایناسور احساس وحشت می کنند، پیشنهاد نمی شود.

دایناسورها؛ خدمه یک هتل عجیب در ژاپن 

خالقیت 
کشاورزان چینی 
در سیستم آبیاری

برخی از کشاورزان چینی 
با اســتفاده از بالن های 
کوچک و متصل کردن 
آنها به سیستم آبیاری 
قطره ای، مزرعه خود را 

آبیاری می کنند.

هنر مینیاتور؛ گنجینه ای گران بها در نصف جهان

حدیث زاهدی

مینیاتور، هنر ظریف نقاشی است که به جز ایران مشابه آن را در ژاپن، خاور دور و چین نیز می توان مشاهده 
کرد.شخصی به نام »غیاث الدین« هنر مینیاتور را از چین به ایران آورد و مینیاتور چینی در ایران تکامل 

یافت و با گذراندن مراحل پیشرفت به تدریج از مینیاتور چینی متمایز گردید.
در قدیم با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت و حمایت همه جانبه ای که از هنرمندان و نقاشان و نگارگران 
به عمل آمد، نقاشان چیره دستی ظهور کردند که شاهکارهای آنها امروز زینت بخش موزه های جهان است.

در دوران معاصر، مینیاتور ایرانی جلوه درخشانی داشته و طی صد صال اخیر آثار ممتازی به وجود آمده که 
هم اکنون به دلیل گسترش ارتباط ایران با کشورهای اروپایی و آسیایی این هنر ایرانی به دیگر کشورهای 

معرفی شده است. در این باره برآن شدیم تا با یکی از اســاتید مینیاتور اصفهان که از مفاخر  و سرمایه های جوان به 
شمار می رود، گفت وگویی داشته باشیم .

استاد »علی فتوت«  از هفت سالگی  در زمینه هنر مینیاتور به فعالیت مشــغول بوده و هم اکنون نیز  تمام  وقت و عمر خود را در این حوزه 
صرف می کند، استاد فتوت باشرکت در نمایشگاه های دنیا به خصوص اروپایی، نام ایران و ایرانی  را زنده نگه داشته و این هنر خاص و زیبا را در معرض 

دید جهانیان گذاشته است.
وی درباره این هنر می گوید: نگارگری یعنی نقاشی اصیل ایرانی. ما ایران را با نگارگری می شناسیم و هنر مینیاتور، ریشه در تاریخ ایران دارد؛ هنری که به زیبایی و با ظرافت 

خاص به نقل روایت ها و داستان ها پرداخته است. قدرت قلم طراح در انتقال مفاهیم فرهنگ و تمدن ایران، نقش موثری دارد.
توجه خاص کشورهای خارجی به هنر مینیاتور

استاد فتوت با بیان اینکه در خارج از کشور توجهی خاص به هنر مینیاتور  دارند، اظهارداشت : ما در اغلب نمایشگاه های بین المللی حضور داریم. کشورهای اروپایی و آمریکا عالقه زیادی به مینیاتور دارند. آنها 
از دیدن تاریخ و هنر سنتی لذت می برند. بازدیدکنندگان و مردم در نگاه نخست هیچ شناختی از مینیاتور اصیل ایرانی ندارند و پس از آشنایی آنها و وقتی با شوق و استقبال گرم عالقه مندان به هنر سنتی و تاریخی ایران  

رو به رو می شویم، این رفتار باعث دلگرمی و شوق ما می شود. بنابراین حتی می توانم بگویم عالقه خارجی ها به هنر مینیاتور ایرانی بیشتر از ایرانیان داخل کشور است. 
آشنایی مردم جهان با هنر مینیاتور، فرهنگ و تمدن ایرانی

وی در خصوص نمایشگاه های بین المللی و جهانی و  دستاوردهای آنها گفت : این نمایشگاه ها یکی از معتبرترین و کالسیک ترین نمایشگاه های بین المللی هنر و گردشگری در سطح جهان به شمار می آیند که هر ساله میلیون ها 
بازدیدکننده دارد. در این سال ها بیشتر به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، اتریش و سوئیس سفر کرده ایم و با استقبال خوبی رو به رو شده ایم که دستاوردهای آن، آشنایی مردم جهان با هنر مینیاتور، فرهنگ و 

تمدن ایرانی بود.
شرایط بد اقتصادی ، علت اصلی استقبال نکردن  ایرانیان از هنر

استاد فتوت، علت اصلی استقبال نکردن  ایرانیان از هنر را شرایط بد اقتصادی و کمتر شدن  قدرت خرید مردم دانست و عنوان کرد : در شرایط فعلی، مردم اگر پول داشته باشند اول خرج مایحتاج ضروری زندگی از جمله خوراک 
و پوشاک و مسکن می کنند و در مراحل بعدی به سراغ خرید صنایع دستی می آیند، این درحالی است که حس زیباشناسی در وجود تمام هموطنان هست و از دیدن آثار هنری غرق در لذت می شوند ولی اگر وضعیت اقتصادی 
به همین صورت باشد هنر برای مردم به حاشیه می رود و اگر صادر نشود ، حذف خواهد شد، کماکان که بسیاری از هنرهای سنتی ما به دســت فراموشی سپرده شده اند یا به تعبیری دیگر با افزایش صادرات و سرمایه گذاری در 

تمام حوزه های صنایع دستی می توان به آینده امیدوار بود.
افراد عام نمی توانند محصول ممتاز را از محصول با کیفیت پایین تشخیص دهند

وی با بیان اینکه برای تشخیص ویژگی های یک محصول ممتاز مینیاتور بایستی افراد، مهارت و تخصص الزم در این هنر را داشته باشند ادامه داد : در واقع افراد عام نمی توانند محصول ممتاز را از محصول با کیفیت پایین تشخیص 
دهند و عالقه مندان به این هنر اگر خواستار کارهای فاخر هستند باید نزد اساتید شناخته شده بروند و یا از امضای استادکار بر آن اطمینان حاصل کنند.

نقش گردشگری در رونق هنر مینیاتور 
علی فتوت، با عنوان اینکه صنایع هنری برای حضور بین المللی نیاز به حمایت دولت دارد افزود: حمایت حکومت ها فقط با تکیه بر تمدن کهن ایران رشد و ادامه مسیر داده است؛ اما تحول در این رشته زمانی صورت می گیرد که 

بتوانیم بازاری مناسب برای فروش آنها ایجاد کنیم.
می توان به معرفی، تبلیغ و ترویج صنایع هنری اســتان به منظور بازاریابی در داخل و خارج کشور با شیوه های نوین تبلیغاتی، اســتفاده از فناوری روز در تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت های هنر ملی، حمایت 

 و تشویق بخش خصوصی به منظور ســرمایه گذاری در این بخش به ویژه برای ایجاد بازارچه های صنایع دستی، سیاست گذاری در راســتای فروش و صادرات کاالها و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
اشاره کرد.

وی در پایان گفت: اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری ، افزایش درآمد سرانه ، تولید ملی ، توسعه صادرات و مشارکت اقتصادی زنان از جمله نتایج  حمایت از هنر و هنرمندان است.
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