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  دبیر کل خانه کشاورز استان اصفهان می گوید همه دستگاه ها به دنبال جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند؛
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خبرداد:

صرفه جویی 19 هزار لیتری بنزین در استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: بر اساس آمارها از زمان اجرای طرح سهمیه بندی 

بنزین در این استان، در مصرف افزون بر ۱۹ هزار لیتر بنزین صرفه جویی شده است.

رییس پلیس راهور استان اعالم کرد:

برخورد پلیس با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی در شهر اصفهان تردد می کنند که 

برخورد با آنها را در دستور کار ویژه قرار داده ایم. 

شهردار اصفهان:

به اجرای پروژه ها در شهر سرعت داده شده است
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با بیان اینکه قرار بود در گلستان شهدا مجموعه ای 

با همکاری دو دستگاه دیگر احداث شود...
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  ماموریت ویژه اصفهان برای جذب گردشگران چینی؛ 

نصف جهان، بهشت چشم بادامی ها می شود
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چند توصیه
 برای روزهای آلوده

طی روزهای اخیر هوای تهران و چند کالن شهر دیگر کشــور از جمله اصفهان، اراک، کرج و... به دلیل 
افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شــرایط نامطلوب قرار داشت. آلودگی هوا اثرات 
کوتاه مدت و بلند مدت متعددی دارد که با رعایت برخی نکات ساده می توان تاثیر این اثرات بر سیستم 

ایمنی بدن را کاهش داد.

طی روزهایی که شــاخص کیفیت هوا از عــدد ۱۰۰ عبور 
می کند و در شرایط نامطلوب قرار می گیرد بهتر است که 
گروه های حساس از جمله بیماران به ویژه بیماران قلبی 
و ریوی، کودکان، سالمندان و زنان باردار از فعالیت های 

طوالنی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

عموم افراد از فعالیت های ورزشی در 

فضای بیرون بپرهیزند و یا در فضای 

بسته ورزش کنند.

اقداماتی مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزندان 

الســتیک، عملیات قیرکاری و عمرانی سبب افزایش 

آلودگی هوا می شود بنابراین توصیه شده تا زمان بهبود 

کیفیت هوا، از این اقدامات خودداری شود.

برای مقابله با اثرات کوتاه مدت آلودگی هوا از جمله سردرد، 
سرفه و تنفس سخت، حساسیت پوستی و حساسیت های 
بینی، چشــم ها و گلو می توان مصرف شــیر و مایعات را در 
اولویت قرار داد همچنین مصرف سبزیجات دارای برگ سبز 

آلوده به بدن کمک می کند.و پهن مانند کلم بروکلی، اســفناج و کاهو، طی روزهای 

افــرادی کــه مجبورنــد طی 
روزهــای آلــوده در بیــرون 

از منــزل فعالیــت کنند از 
ماســک های مخصوص 
P۲ یــا N۹۵ اســتفاده 

کنند.

شــهروندان  کلیــه 

هنگام سوخت گیری 

در جایگاه ها دقت الزم 

را داشته باشــند و از 

سرریز شــدن بنزین 

و ســایر ســوخت ها 

جلوگیری کنند.

اســتفاده از وســایل 
نقلیــه عمومــی برای 
سفرهای درون شهری 
نیز به کنتــرل آلودگی هوا 
طی این روزها کمک خواهد 

کرد.

طرح: زاینده رود

رعایت الگوی مصرف سوخت و 
دقت الزم در اســتفاده از وسایل 
حرارتی مانند آبگرمکن، بخاری 
و تاسیســات گرمایشــی برای 
جلوگیری از افزایــش بی رویه 
حرارت در فضاهای مســکونی، 
تجــاری و اداری از جملــه 
راهکارهایی است که می توان با 
رعایت آن از آلوده تر شــدن هوا 

جلوگیری کرد.
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وزیر امور خارجه کشور عراق، از ایران عذرخواهی 
کــرده و ائتــاف ســائرون آن را توطئــه رژیــم 
صهیونیستی خوانده اســت. دولت عراق بیش از 6 
هزار نیرو به شهرهای آشــوب زده این کشور اعزام 
کرده؛ اما همه این اقدامات این مسئله را نمی پوشاند 
که اعتراضات در عراق به شــکلی هدفمند در حال 
تبدیل شدن به یک موج تخریبی و البته ضد ایرانی 
است. طی دوماه گذشته مسئوالن عراقی، مراجع 
تقلید و سیاست گذاران این کشور بسیاری از طرح ها 
و خدمات را برای ارائه به مردم عراق در نظر گرفتند 
تا جایی که پارلمان عراق ایــن روزها تن به تغییر 
قانون انتخابات داده است! حتی بحث بر سر تغییر 
قانون اساســی نیز مطرح شــده؛ اما همچنان این 
شهرها ناآرام است. این حجم و وسعت از اعتراضات 
که هر روز بیشتر هم می شــود بی شک از خارج از 
این کشور حمایت می شــود و اعتراضات در عراق 
را از حالت یک آشــوب اجتماعی بــه یک معضل 
امنیتی تبدیل کرده و عراق را در آستانه یک جنگ 
مذهبی قرار داده است. هر چند تعرض و آتش زدن 
کنسولگری ایران در نجف را می توان به نوعی اهداف 
مغرضانه نسبت داد؛ اما هتک حرمت به برخی از بقا 
شیعه و رخدادهای چند روز اخیر به شدت خطرناک 
نمایش داده می شــود. در ادامه آشوب های عراق، 
معترضان پــس از حمله به کنســولگری ایران در 
نجف و به آتش کشیدن استانداری و هتک حرمت 
به بیوت بعضی مراجع شیعه در اســتان کربا، به 
سراغ یک آرامگاه مذهبی رفتند. شماری از عناصر 
قانون شکن به مرقد »عثمان بن سعید العمری« از 
نواب اربعه امام زمان )عجل ا...( حمله کرده و آن را به 
آتش کشیدند. اگرچه ساعتی بعد در خبری تکمیلی 
اعام شد که دبیرخانه مزارهای شیعی در عراق در 
واکنش به خبر آتش زدن مرقد یکی از نواب اربعه 
امام زمان )عجل ا...( توســط آشــوبگران در بغداد 
اعام کرد: به مرقد آسیبی نرسیده و چند مغازه در 
اطراف این مکان مقدس در آتش سوخته است؛ اما 
آنچه نگران کننده به نظر می رسد اینکه آشوب ها 
هنوز کنترل نشده است. تقابل مردم و نیروها و در 
میان آنها آشــوبگران یکی از خونین ترین روزهای 
اعتراضات عراق را با 45 کشــته در روز پنجشنبه 
دراین کشور بر جا گذاشت. محمد البلداوی، نماینده 

ائتاف »الفتح« عراق از جمله کســانی است که در 
واکنش به این رخدادها مدعی شــد ایاالت متحده 
آمریکا، امارات و شــمار دیگری از کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس در این درگیری ها نقش دارند. 
البلداوی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که این 
کشورها شمار زیادی از مراکز و شخصیت های اهل 
رســانه را خریده اند تا از طریق ترویج خشــونت و 
تبلیغ مسئله »سرنگونی دولت«، مسیر اعتراضات 

را منحرف کنند. 
وی بر این باور اســت که این نهادها در حال حاضر 
در تاش هستند که تصویری متفاوت از مطالبات 
تظاهرات کنندگان ارائه دهند و عراق را وارد یک فتنه 
داخلی کنند. این نماینده عراقی خاطر نشان کرد، 
از طریق حواله های بانکی از امارات، کویت و آمریکا، 
مبالغ مالی زیادی وارد عراق شــده تــا از برخی از 
شخصیت های وابسته به این کشورها و افراد نفوذی 
در میان معترضان حمایت کنند. البلداوی همچنین 
خبر داد که آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس در پس عملیات های قتل و ربایش شــماری 
از معترضان قــرار دارند تا از این طریــق، دولت را 
متهم کنند و میزان تنش را افزایش دهند. ائتاف 
الفتح اخیرا از حواله های بانکی و کاالهای آمریکا و 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای حمایت 
از افراد مشــکوکی خبر داد که قصد دارند مســیر 
اعتراضات مسالمت آمیز را منحرف کرده و آن را به 
خشونت و درگیری مســلحانه بدل کنند. برخی از 
منابع مالی نیز خبر دادند که بیش از هفت هزار حواله 
بانکی از آمریکا، چهار هزار حواله بانکی از کویت و 
هشت هزار حواله بانکی از امارات و عربستان، برای 

حمایت از شخصیت های مشکوک وارد عراق شده 
است. وضعیت فعلی عراق در حالی بحرانی می شود 
که بن سلمان، ولیعهد سعودی در اوایل تخت نشینی 
خود مدت ها قبل با انتشار انیمیشنی از حمله نظامی 
سعودی به ایران و اشــغال تهران، گفت که ایران را 
ناامن خواهد کرد. این پیام تهدید آمیز پس از حمله 
به سفارت سعودی در ایران بود که برخی معتقدند 
حمله به اماکن دیپلماتیک در عراق، انتقام جویی 
ریاض از تهران اســت. اما در نهایت هر چقدر موج 
ایران هراسی و ضد شیعی در عراق گسترش یابد در 
شرایط کنونی عراق نمی تواند از ایران فاصله بگیرد و 
به همین دلیل دولت عراق، اقدامات اخیر را محکوم 
کرده است. شــاید بعد از سیاست فشار حداکثری 
ایاالت متحده علیه ایران، بازی در زمین ســوخته 
است که با هدف جنگی دیگر در منطقه پیش می رود 
و استارت آن را اســراییل با حمات مکرر خود به 
اهداف ایران در عراق زد. مثل اینکه یک زمین دیگر 

و بهتر از سوریه نیاز است!

 مخالفت مکرون
 با طرح موشکی روسیه

رییس جمهور فرانســه اعام کرد با پیشــنهاد 
روسیه برای تعلیق مشروط استقرار موشک های 
کوتاه و میان برد در اروپا مخالفت کرده اســت، با 
این حال، این مقام ارشــد فرانسوی ادامه داد که 
از ایجاد »یک معماری امنیتی جدید« با روسیه 
حمایت می کند. پیش از این »دیمیتری پسکوف« 
ســخنگوی کرملین اعام کرده بــود »امانوئل 
مکرون« رییس جمهور فرانسه برای بحث درباره 
پیشنهاد روســیه جهت تعلیق مشروط استقرار 

موشکی در اروپا، موافقت کرده است.

 آمریکا به صلح با طالبان
 نزدیک می شود

رییس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا، از احتمال 
رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان در آینده 
نزدیک خبر داد. ژنرال مارک مایلی، رییس ســتاد 
مشــترک ارتش آمریکا، این اظهــارات را در اولین 
سفرش به افغانســتان ابراز کرده اســت. مایلی در 
ادامــه گفته هایش تاکید کرده کــه اکنون بیش از 
هر زمان دیگری فرصت دست یافتن به یک نتیجه 
موفقیت آمیز از مذاکرات صلح در افغانستان وجود 
دارد و ممکن اســت در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. 
رییس ستاد مشــترک ارتش آمریکا تصریح کرده 
که تا رسیدن به یک نتیجه مثبت هنوز زمان باقی 

مانده است.

 محافظه کاران انگلیس
 در آستانه پیروزی تاریخی

یک رسانه غربی با استناد به نتایج یک نظرسنجی 
از در پیش بودن یک پیــروزی تاریخی برای حزب 
محافظه کار انگلیس خبر داد. نتیجه یک نظرسنجی 
جدید نشان می دهد که حزب محافظه کار انگلیس 
به رهبری بوریس جانســون در آســتانه کســب 
بزرگ ترین پیروزی خــود در انتخابات پارلمانی از 
سال ۱۹۸۷ میادی تاکنون قرار دارد. نظرسنجی 
موسسه »یوگاو« نشان می دهد که حزب محافظه 
کار ۳5۹ کرسی از 65۰ کرسی مجلس عوام را کسب 
خواهد کرد. محافظه کاران در صورت کسب چنین 
نتیجه ای بزرگ ترین پیروزی خود از زمان پیروزی 
مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در سال 

۱۹۸۷ را جشن خواهند گرفت.

پیروزی حزب اپوزیسیون 
اروگوئه در انتخابات

نامزد حزب محافظه کار و اپوزیسیون اروگوئه موسوم 
به »حزب ملی« پیروزی خود را در انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور اعام کرد. در ابتدا »حزب ملی« 
اروگوئه در یک پیام توئیتری اعــام کرد که نامزد 
این حزب به نام »لوئیس الکال پو« در این انتخابات 
پیروز شده است. دقایقی بعد، »دانیل مارتینز« نامزد 
حزب حاکم اروگوئه موسوم به »جبهه گسترده« نیز 
در یک پیام توئیتری شکست خود در این انتخابات 
را پذیرفت. گفتنی است؛ حزب جبهه گسترده که به 
مدت ۱5 سال حزب حاکم در اروگوئه بوده و دوره ای 
از رشد و ثبات را در این کشــور سازمان دهی کرده 
است، به تازگی به دلیل وضعیت راکد اقتصادی تحت 

فشار قرار گرفته بود.

داعش، مسئولیت سانحه هوایی 
در مالی رابرعهده گرفت

گروهک تروریســتی داعش اعام کرد که شــاخه 
آفریقایی این گروهک در سانحه برخورد دو بالگرد 
که به کشته شــدن ۱۳ نظامی فرانسوی انجامید، 
نقش داشته اســت. »والیت غرب آفریقای دولت 
اســامی« یکی از گروه های وابســته به گروهک 
تروریستی داعش اعام کرد که در این سانحه، یک 
بالگرد پس از آنکه در برابر تیراندازی نیروهای این 
گروهک در حال عقب نشینی بود، با یک بالگرد دیگر 
برخورد کرد. در این سانحه هوایی ۱۳ نیروی نظامی 

ارتش فرانسه جان خود را از دست دادند.

بازی مرگ در زمین عراق

 آمادگی »نداجا« 
برای حضور در خلیج مکزیک

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز می توانیم 
این تعهد را بدهیم که مقتدرانه در اقیانوس اطلس، 
اقیانــوس آرام و خلیج مکزیک حضــور بیابیم و 
در واقع حضــور و اجرای ماموریــت در هر جا از 
اقیانوس ها و آب های آزاد برای ما به یک روند قابل 
برنامه ریزی تبدیل شده اســت. دریادار حسین 
خانزادی ادامــه داد: امروز ناو »الونــد« به همراه 
ناو پشــتیبانی »بندرعبــاس« در نزدیکی کانال 
سوئز به اجرای ماموریت می پردازد و با تروریسم 
دریایی مقابله می کند که همه این ها بیانگر اجرای 
ماموریت و وظیفه در راستای عهد و میثاق با والیت 
است. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی 
دریایی در امتداد وســعت ماموریتی، در دریای 
سرخ حضور یافته و این حضور را تثبیت کرده است.

پاسخ »موسوی« به اظهارات 
وزیر خارجه فرانسه

سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در واکنش 
به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص 
برجام و همچنین امکان بهره گیری از مکانیزم حل 
و فصل اختافات این سند اظهار کرد: این اظهارات 
غیرمسئوالنه و غیرسازنده بوده و شدیدا، کارآمدی 
ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط 
کلیه طرف ها در راســتای نظام رفع تحریم های 
برجام و مصوبات کمیسیون مشترک را مخدوش 
می سازد. سید عباس موسوی در خصوص امکان 
بهره گیری فرانسه و دیگر اعضای باقی مانده برجام 
از مکانیزم حل و فصل اختافات نیز گفت: منطق 
و هدف مکانیزم حل و فصل اختافات پیش بینی 
شــده در برجام، در نظر گرفتن اقدامات جبرانی 
برای دو طرف است .برجام در شرایط کنونی اساسا 
به طرف های اروپایی اجازه نمی دهد که در قبال 
اعمال حق مشروع جمهوری اسامی ایران در پاسخ 
به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده و 
نقض اساسی تعهدات طرف های اروپایی، به این 

مکانیزم استناد ورزند.

۲۰۸ حوزه انتخابیه آماده ثبت 
نام از داوطلبان انتخابات مجلس

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور با اشــاره 
به آغاز ثبت نــام از داوطلبــان انتخابات مجلس 
شورای اسامی از ۱۰ آذر ماه امسال، گفت: ۲۰۸ 
حوزه انتخابیه آماده ثبت نام از داوطلبان هستند. 
سید اسماعیل موســوی ادامه داد: داوطلبان به 
منظور حضور در این انتخابــات در مهلت تعیین 
شــده با همراه داشــتن مدارک الزم بــه وزارت 
کشور، فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه، 
سفارتخانه ها، کنســولگری ها یا نمایندگی های 
سیاسی جمهوری اسامی ایران در خارج از کشور 
مراجعه و اقدام بــه تکمیل فرم ثبــت نام کنند. 
موسوی با اشاره به برگزاری انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اســامی در دوم اسفند ماه 
امســال، گفت: ثبت نام از داوطلبان ازیکشــنبه 
۱۰ آذر آغاز و تا پایان وقــت اداری ۱6 همین ماه 

ادامه دارد.

مخالفت آلمان با درخواست 
ضد ایرانی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در نشست 
خبــری از مخالفت برلین با سیاســت فشــار 
حداکثــری آمریکا علیه ایران خبــر داد. راینر 
برول، گفت که دولت آلمان با سیاســت فشار 
حداکثری آمریکا علیه ایران مخالف است. این 
دیپلمات افزود، برلین هنوز در تاش اســت تا 
برنامه برجام )توافق هســته ای ایران( را حفظ 
کند و ایــران را به انجام تهــدات خود در قبال 
توافق هسته ای بازگرداند. ســخنگوی وزارت 
خارجه آلمــان صحبت های خــود در واکنش 
مشــاور امنیت ملی آمریکا را بیان کرد. مشاور 
امنیت ملی آمریکا، از دولت آلمان خواسته بود 
تا به کارزار فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران 

ملحق شود.

عباس عراقچی
 معاون وزیر امور خارجه:

فرمانده قــرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیــه ا... گفت: 
برخورد قضایی با آشــوبگران، غارتگران بیت المال و 
تروریســت های مردم نما یک امر طبیعی است و در 
همه کشورها هم انجام می شود؛ اما سوال اساسی این 
است که چرا با مسببین و زمینه سازان چنین فضایی 
که با بی تدبیری و بی توجهی به مردم، تصمیمی را بد 
اجرا می کنند و زمینه را برای ناامنی ها ایجاد می کنند، 
برخورد نمی شود؟ سرلشکر جعفری تصریح کرد: شعار 
این دولت، تدبیر و امید بود؛ در انجام مسائل اجرایی، 
چه امیدی برای مــردم باقی گذاشــته اند؟ به نظرم 
دســتگاه قضایی در اینجا وظیفه مهمی دارد. ضمن 
آنکه باید برخوردها با فساد، اختاس و سوءاستفاده به 
صورت قاطعانه ادامه یابد. الزم است با سوءتدبیرها، بی 
توجهی ها و سوء مدیریت ها هم برخورد قانونی شود. 
این مســیر متاســفانه تاکنون در جمهوری اسامی 
باز نشده و الزم است باز شــود تا مسئولین نسبت به 
تصمیماتی که می گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات، 

در محاکم مربوطه پاسخگو باشند.

 مسببین بی تدبیری در اجرای 
سهمیه بندی محاکمه شوند

فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه ا...:

کافه سیاست

عکس  روز 

چای ریختن »بوریس جانسون« 
نخست وزیر بریتانیا برای کارکنان 
یک بیمارستان در شهر »پنزانس«

۲۰۸ حوزه انتخابیه آماده ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس

پیشنهاد سردبیر:

معــاون وزیر امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران با بیــان اینکه توافق هســته ای ایران را 
هنوز می توان حفظ کرد، گفت: اروپا باید تاش 
بیشــتری برای حفظ برجامی انجام دهد که 
خواستار تداوم آن است. عراقچی توضیح داد: 
»می خواهم تاکید کنم که یکی از درس هایی 
که ما از مســئله برجام گرفتیم، این است که 
نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال 
تحریم های جدید بود. اگر قرار اســت چنین 
باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم. 
اینکه چطور؟ فعا نمی توانم بگویم. دیگر درسی 
که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل 
برای همــکاری جواب می دهــد«. وی اظهار 
داشت کاما طبیعی است که مردم از سیاست 
دولت ناراضی باشند و آن را نشان دهند. مردم 
کاما حــق دارند بحث کرده و خواســته های 

خود را بگویند.

 نتیجه پایبندی به برجام 
تحریم بیشتر بود

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
گفت: با استیضاح وزرا دولت به صورت کلی کارایی 
خود را از دســت می دهد و کشــور و مردم دچار 
خسران می شوند. پروانه مافی، ادامه داد: »بخشی 
از اســتیضاح ها به دلیل بی اطاعی نمایندگان از 
افزایش نرخ بنزین بود و نمایندگان می خواهند از 
ابزارهای نظارتی شان استفاده کنند. علت افزایش 
اســتیضاح وزرا، دلخوری نماینــدگان مجلس از 
بی اطاعی نسبت به افزایش نرخ بنزین است.« به 
گفته این نماینده مجلس، نباید به خاطر دلخوری 
پیش آمده منافع مردم و منافــع ملی دچار صدمه 
شــود. وی تاکید کــرد: »برخــی از نمایندگان به 
دنبال اسقاط دولت هســتند و می خواهند دولت 
بار دیگر از مجلس برای کابینه رای اعتماد بگیرد. 
به همین سبب من اســتیضاح وزرا را مناسب حال 
مردم نمی بینم. حتی اگر دولت در برخی از زمینه ها 
درست عمل نکرده باشــد، مجازات دولت در این 

شرایط مجازات مردم است.«

 برخی به دنبال
 اسقاط دولت هستند

نماینده اصالح طلب:

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا از 
پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی شود و ضرر 
وقتی است که افراد ناسالم وارد مجلس شده و 
مجلس ناکارآمد باشد. عباسعلی کدخدایی با 
بیان اینکه شــورای نگهبان برحسب قوانین، 
وظیفه شــرعی، اجتماعی و سیاسی، خود را 
مســئول نظارت بر انتخابات می داند که باید 
انجــام دهد، گفــت: تاکید شــورای نگهبان، 
هیئت های نظارت و ناظریــن بر اجرای قانون 
اســت؛ چراکه می خواهیم از حق الناس دفاع 
کنیم و راهکار تحقق این امانتداری را نظارت 
موثر می دانیم. وی ادامــه داد: باید بدانیم که 
انتخابات نیازمند پاسداری و صیانت است که 
این کار از رهگذر نظارت بر انتخابات می گذرد و 
وظیفه شورای نگهبان نیز نظارت است، نظارتی 
که موثر بوده و نتیجه آن ســامت انتخابات و 

پاسداری از حق الناس باشد.

 شورای نگهبان از شکست 
افراد متضرر نمی شود

پیشخوان

بین الملل

 موج ضد ایرانی در عراق با آتش زدن کنسولگری ایران در نجف شدت گرفته است؛
دو فوریتی تک نرخی شدن 

بنزین

صبح جمعه با شما 

روایت وزیر کشور از بحران

آقــای رییــس جمهور!
واقعا ؟

نماینده مسلمان کنگره آمریکا، ارتباط با ایران را تکذیب کرد
»ایلهان عمر« نماینده مســلمان کنگره آمریکا اتهامات مطرح شده در برخی رسانه های سعودی درباره 
جاسوسی او برای ایران را رد کرده است. دفتر این نماینده ۳۸ ســاله کنگره آمریکا در پاسخ به روزنامه 
اسراییلی »جروزالم پست« اتهامات مطرح شده از سوی یک شــاهد دادگاهی در ایالت فلوریدا مبنی بر 
ارسال اطاعات حساس از سوی او به ایران با واسطه قطر را رد کرده است. دفتر ایلهان عمر به این روزنامه 
اسراییلی گفته است:» از زمانی که او )ایلهان عمر( به نمایندگی کنگره انتخاب شده، عربستان سعودی و 
هم دستانش تئوری های توطئه و اطاعات گمراه کننده در مورد او منتشر می کنند.« سخنگوی دفتر این 
نماینده مسلمان کنگره آمریکا داستان ساخته و پرداخته رسانه های سعودی علیه ایلهان عمر را غم انگیر 
توصیف کرده و تاکید کردکه ایــن نماینده کنگره آمریکا به فعالیت های خود علیه نقض حقوق بشــر و 

جنایات جنگی در هر جای دنیا و کودک کشی در یمن فارغ از عوامل آن ادامه خواهد داد. 

وحشت سفارت عربستان از سخنان ضدایرانی سفیر خود
سفارت عربستان در مصر، ســخنان ضدایرانی منتسب به این ســفارتخانه را رد کرد. بر این اساس، سفارت 
عربســتان در مصر با صدور بیانیه ای اعام کرد: اظهارات منتسب به اسامه بن احمد نقلی، سفیر عربستان در 
مصر و اتحادیه عرب پیرامون ایران نادرســت و بی اساس اســت. پس از حمله تعدادی از عناصر ناشناخته و 
غیربومی به کنسولگری ایران در نجف، روزنامه النباء الیوم مصر به نقل از سفیر عربستان، ایران را به حوادثی 
بدتر از این وقایع تهدید کرده بود. سفارت عربستان با رد این اظهارات ضدایرانی، تاکید کرد: ما از شیوع چنین 
سخنانی تاسف می خوریم. سیاست عربستان احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست و با دخالت در 

امور داخلی کشورها مخالفیم. 
به نظر می رسد پس از آنکه سفیر عربستان با روزنامه مصری گفت وگو و به تهران حمله کرد، وحشت از اقدامات 

متقابل ایران، سفارت عربستان را مجبور به تکذیب سخنان سفیر این کشور کرده است.

چهره ها

شماری از عناصر قانون شکن به 
مرقد »عثمان بن سعید العمری« 

از نواب اربعه امام زمان )عجل ا...( 
حمله کرده و آن را به آتش کشیدند

علیرضا کریمیان
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صرفه جویی ۱۹ هزار لیتری بنزین در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

لبه تحریم های سوئیفت 
آمریکا کند شد

روسیه اســتفاده از جایگزین سوئیفت موسوم 
به سیســتم پرداخت »میر« را با انگلیس کلید 
زد که در واقع پاســخ محکمی به تحریم های 
آمریکاســت. بر اســاس این گزارش، سیستم 
پرداخت میر در پاســخ بــه تحریم های غرب 
طراحی شــده و قرار اســت در بازارهای اروپا 
مورد استفاده قرار گیرد. پروژه پایلوت استفاده 
از این سیســتم پرداخت بین روسیه و انگلیس 
در لندن آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش 
)پی اکسپرت( انگلیس هم به عنوان نخستین 
کشــوری خواهد بود که این سیستم پرداخت 
روسیه را اجرایی می کند. انتظار می رود سیستم 
پرداخت روســیه، دسترســی به بازار مصرف 
روســیه را باز کند و گردش مالی بین روسیه و 
انگلیس را افزایش دهد چرا که استفاده از این 
سیستم تراکنش های پرداختی را برای مشتریان 
و همچنین شــرکت های مختلف بسیار ساده 
می کند. بخش های گردشگری هم قرار است از 
انجام این پروژه ها سود ببرند. ساالنه بیش از 40 
میلیون گردشگر روسی از اروپا بازدید می کنند 
که استفاده از این سیســتم پرداخت می تواند 
به آنها کمک کند. نماینده تجاری روســیه در 
انگلیس با بیان اینکه برای اتصال سازمان های 
جدید در انگلیس برای این نوع سیستم پرداخت 
قول می دهد، گفت: خدمات مالی روســیه در 

خارج از کشور بسیار مهم و حیاتی است.

چشم امید اپل به هندی ها
هند، توانســته اســت جای ویتنام را به عنوان 
دومین تولیدکننده تجهیــزات تلفن همراه در 
جهان بگیرد. اپل نیز می خواهــد با باال گرفتن 
تنش بین چین و آمریکا به سمت سرمایه گذاری 
در دهلی نو برود. انتظار می رود تا سال 2022 این 
کشور شــاهد 6/2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در زمینــه تولید تلفن همراه باشــد کــه البته 
احتماال چین همچنان بزرگ ترین تولیدکننده 
تجهیزات مخابراتی در جهان باقی بماند. ربیشان 
کارپراســاد، وزیر مخابرات هند، اخیرا با افتخار 
تلفن همراه تولیدشــده آیفون در این کشور را 
نشــان داد و گفت که اپل بازاریابی گوشی های 
تولیدشده در هند را آغاز کرده است. قرار است 
آیفون های تولیدشــده در هند توســط اپل به 
بازارهای خارج از این کشــور نیز صادر شــود. 
پراســاد می گوید: اپل تولید آیفون در هند را با 
هدف عرضه در بازار داخل و صادرات آغاز کرده 
است. وی همچنین گفت: هند طی سال جاری 
1/6میلیارد دالر صادرات گوشــی و تجهیزات 
مرتبط با گوشی های هوشمند تلفن همراه داشته 
است. این وزیر هندی گفت: شرکت سالکومپ، 
که یکی از تامین کننــدگان اصلی قطعات مورد 
نیاز اپل است، قرار است به زودی کارخانه نوکیا 

در منطقه اقتصادی چنای را خریداری کند. 

بازار

جوراب زنانه

وصول ۷۸۷ هزار فقره چک 
رمزدار در کشور

براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۷۸۷ هزار فقره 
چک رمزدار به ارزشی حدود 11۷۸ هزار میلیارد 
ریال در مهرماه 1۳۹۸ در کل کشور وصول شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۳.2 درصـد و 1.۷ درصـــد کاهش داشته است. 
در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود 246 
هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود 6۹۵ هزار 
میلیارد ریال وصول شــد. در مــاه مذکور 46.۸ 
درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در ســه 
استان تهـــران )۳1.2 درصد(، خراسان رضوی 
)۸ درصد( و اصفهان )۷.4 درصد( وصول شــده 
است که بیش ترین ســهم را در مقایسه با سایر 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 6۹.4 درصد از 
ارزش چـک های فوق در استان های تهران )۵۹ 
درصد(، اصفهان )۵.۷ درصد( و خراسان رضوی 

)4.۷ درصد( وصول شده است.

سود ۲۰۰ میلیون تومانی 
 خریداران خودرو از سال

 ۹۶ تا شهریور ۹۸
رییــس انجمن صنایــع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان خودروی کشــور گفت:  با توجه به 
اینکه همه خریدها در صنعت خودروسازی نقدی 
یا با پیش پرداخت اســت، نقدینگــی مهم ترین 
مشکل قطعه ســازان به شــما رمی رود که یک 
عامل اصلی آن به قیمــت خودروها باز می گردد. 
محمدرضا نجفی منش یادآورشد: با قیمت گذاری 
دستوری شــورای رقابت، از ســال ۹6 تا پایان 
شهریورماه امسال بیش از 4۳ هزار میلیارد تومان 
زیان به خودروســازان وارد شــد، این در حالی 
اســت که خریداران خودرو در ایــن مدت بین 
20 تــا 200 میلیون تومان ســود کردند. نجفی 
منش، ماده 101 برنامه پنجم توســعه را یادآور 
شــد و گفت: بر پایه این ماده قانونی، وقتی دولت 
با قیمت گذاری دستوری زیان یک صنعت را رقم 
می زند باید با پرداخت »کمک زیان« آن را جبران 
کند؛ خودروساز این درخواســت را مطرح کرده 
و قطعه ســازان به عنوان یک مدعــی که اکنون 
مطالبات شان از خودروسازان به حدود 2۳ هزار 
میلیارد تومان رســیده نیز درصددند به سازمان 

بازرسی کل کشور شکایت کنند.

دریافت رمز پویا بدون ارائه 
اطالعات کارت بانکی

بانک مرکزی طی اطالعیه ای اعالم کرد بانک ها 
در راستای ارتقای ســطح امنیت تراکنش های 
بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا 
را فراهم کرده و برای ایــن کار به هیچ عنوان نیاز 
به ارائه اطالعــات کارت بانکی وجــود ندارد. از 
آنجایی که انجــام تراکنش های بانکی و پرداخت 
از ابتدای دی ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان پذیر 
خواهد بود، هموطنان عزیز به منظور پویاسازی 
رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، 
به سایت یا شــعبه بانک صادرکننده کارت خود 
مراجعه فرمایند. در راســتای پیشگیری از وقوع 
کالهبرداری های مرتبط در فضای مجازی الزم 
است، مشــتریان از ارائه هرگونه اطالعات کارت 
خود تحت عناوین فریبنده پویاســازی رمز دوم، 
خودداری کرده و برای دریافت اطالعات بیشتر 
به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود 
مراجعه کنند. هیچ گونه فعال سازی رمز پویا در 
سایت بانک مرکزی انجام نمی شود، لذا هموطنان 
عزیز نسبت به پیامک های جعلی هوشیار باشند.

آغاز رصد حساب های بانکی ۵ 
میلیون متقاضی دریافت یارانه

براساس اعالم مسئوالن وزرات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی حدود پنج میلیون نفر درخواست خود 
را برای اعتراض به عدم دریافت یارانه سوخت به 
این وزارتخانه ارسال کرده اند و رصد حساب بانکی 
این افراد آغاز شده است. برای معترضان به عدم 
دریافت این وجوه، وزارت کار پس از واریز سومین 
مرحله در اطالعیه ای اعالم کرد: سرپرست های 
خانواری که خود را مشــمول دریافت این یارانه 
می دانند ولی دریافت نکرده اند می توانند با ارسال 
کد ملی خود با شماره تماسی که به نام خودشان 
اســت به کد دســتوری# 6۳6۹*، درخواست 
خود را ثبت کنند. در خصوص کســانی که این 
درخواست را ارسال کرده اند نکته قابل تأمل که 
هم شریعتمداری و هم معاونش به آن اشاره کرده، 
این است که در بررســی درخواست متقاضیان 

حساب های بانکی آن ها رصد می شود.

 جوراب زنانه ال سون طرح 
 PH132 رنگین کمان کد

 25,000
تومان

 جوراب زنانه ال سون طرح 
 PH65 کاکتوس کد

 24,000
تومان

 جوراب زنانه ال سون 
 PH85 طرح مثلث کد

 25,000
تومان

کم بودن آب رودخانه زاینده رود طی این چند سال 
تغییرات زیــادی را در چهره اصفهان به وجود آورد 
که یکی از آنها تبدیل زمین های کشاورزی سرسبز 
به زمین های بایری اســت که حــاال زمزمه تغییر 
کاربری و شــروع ساخت و ســازها در آن به گوش 
می رســد؛ اتفاقی که عده ای از مســئوالن استانی 
طرفدار آن و عده بیشــتری مخالف آن هســتند و 
البته به صورت چراغ خاموش چند سالی است که 
این زمین ها در مرحله خرید و فروش هستند و در 
این میان کشاورزان معترض هم معتقدند یا باید آب 
الزم برای کشاورزی داشته باشند یا اراضی بایر خود 
را بفروشند و امرار معاش کنند. هر چند کشاورزان 
حق دارند که خواهــان تعیین تکلیف اراضی بدون 
آب خود باشند؛ اما آنچه نگران کننده است برخی 
از ســوء اســتفاده ها در تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی است که می تواند خطرناک باشد که این 
مسئله به خصوص در شرق و غرب اصفهان در حال 

پیشروی است.
وقتیتغییرکاربریشتابمیگیرد

 بر اســاس اعالم ســازمان جهاد کشــاورزی، این 
سازمان در سال گذشته از تغییر کاربری بیش از 1۵ 
هزار هکتار ممانعت کرده است. این سازمان اعالم 
کرده است که طی 12 سال گذشته، یک صد هکتار 
اراضی کشاورزی به طور غیرقانونی تغییر کاربری 
یافته که حدود ۸0 درصد آن صرف ویالسازی شده 
و بخشــی از این اراضی هم به انبار، منزل مسکونی 
و یا سوله تبدیل شده اســت. این موضوع البته در 
سال های خشــکی زاینده رود روند شــتاب آلود 
بیشتری هم داشته است. آنگونه که دبیر کل خانه 
کشاورز استان اصفهان گفته است، برخی کشاورزان 
در زمان مشــکالت کم آبی و جاری نبودن آب در 
بستر زاینده رود به فروش زمین های خود به افراد 
غیر کشاورز روی آوردند و عده خاصی نیز این اراضی 
را خریداری کردند. وی افزود: جلســات متعددی 
برای جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی در محل 
اتاق بازرگانی اصفهان با حضــور فرماندار و رییس 
سازمان جهاد کشاورزی تشــکیل شده و به دنبال 
راهکاری برای آســیب ناپذیر کردن زاینده رود در 
بحران های مختلف کشور هستیم تا تفریح عمومی 
مردم استان و زمین های حاصلخیز کشاورزی در اثر 

خشک شدن زاینده رود، آسیب نبینند.
رونقخریدوفروشزمینهایممنوعه

هر چند سازمان جهاد کشــاورزی استان صراحتا 
و بارها اعالم کرده اســت که اجــازه تغییر کاربری 
زمین های کشــاورزی اســتان را نخواهد داد؛ اما 
فضای مجازی پر از آگهی هــای خرید و فروش این 
نوع از امالک است مسئله ای که برخی آن را نوعی 
کالهبرداری و عده ای آن را حق مسلم کشاورزانی 
می دانند که نمی توانند از زمین های خود استفاده ای 

برای کشاورزی داشته باشند.
راهحلچیست؟

برخی معتقدنــد اگر جلوی تغییــر کاربری اراضی 
گرفته نشــود آب و هوا و محیط زیســت اصفهان 
به شدت تخریب خواهد شــد؛ اما راه حل بیکاری 
و مشکالت معیشتی کشــاورزان چه خواهد شد؟ 

آنگونه که رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان گفته، کالس بندی اراضی راه حلی اســت 
که موجــب جداســازی زمین هــای حاصل خیز 
کشــاورزی اســتان همچون اراضی کشاورزی در 
 شرق و غرب اصفهان از زمین های غیر قابل کشت

 می شود. 
وی با بیان اینکه تشــکیل هر ســانتی متر از خاک 
حاصل خیر برای کشــاورزی، 600 تا ۷00 ســال 
به طول می انجامــد، تصریح کرد: فــروش اراضی 
کشــاورزی در اثر خشک شــدن رودخانه زاینده 
رود اقدام نادرستی اســت و موجب از دست رفتن 
زمین های حاصلخیز و منابع طبیعی استان می شود. 
صادقی اضافه کــرد: طرح هایی مبنی بر تشــکیل 
شــهرک های کاشــت قطره ای در اراضی غیر قابل 

کشت اســتان نیز به نهادها و دستگاه های مسئول 
کشاورزی اصفهان ارائه شده ؛  اما هیچ بهانه ای برای 
تغییر کاربری اراضی مورد پذیرش نیست و همچنان 
پیگیر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
در استان هستیم و همه دســتگاه های مسئول در 
حوزه کشــاورزی بر حفظ اراضی استانی اتفاق نظر 
دارند. دبیر کل خانه کشاورز استان اصفهان با بیان 
اینکه کالس بندی کشاورزی، موجب در امان ماندن 
زمین های حاصل خیر کشــاورزی استان از تغییر 
کاربری می شــود، تصریح کرد: اجــرای طرح های 
کاشت قطره ای در زمین های غیر قابل کشت استان 
همچون اراضی منطقه مرغ و مهیار که به شــوری 
خاک مبتالســت، مشــکلی ندارد اما اجرای این 
طرح ها و باغ ســازی در مناطــق اراضی حاصلخیز 

کشاورزی استان اکیدا ممنوع است.

معضل ممنوعه ها

دبیرکلخانهکشاورزاستاناصفهانمیگویدهمهدستگاههابهدنبالجلوگیریاز
تغییرکاربریاراضیکشاورزیهستند؛

استان اصفهان با تولید یک میلیون و ۳۷0 هزار تن شیردر طول سال رتبه اول تولید شیررا در کشور دارد. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در جشنواره بُز مهابادی با بیان اینکه هدف اصلی جهاد کشاورزی این بوده 
که بتواند بحث سازگاری با کم آبی را با توجه به شرایط استان در رأس امور قرار بدهد گفت: به خاطر شرایط کم 
آبی و اقلیم استان برنامه آینده جهاد کشاورزی توسعه دام های سبک، به خصوص نژادهای جدید در محیط های 
بسته است که هم بتوانیم تولید شیر را روی دام سبک ترویج کنیم و هم تولید گوشت قرمز داشته باشیم. مهرداد 
مرادمند افزود: نژادهای محلی سازگار با کم آبی و مناسب برای اقلیم خشک و نیمه خشک منطقه بُز مهابادی است 

که به عنوان گونه مرتعی می تواند از مراتع فقیر حاشیه کویر تغذیه کند.

رتبه نخست اصفهان
 در تولید شیر

رییسسازمانجهادکشاورزی
استانخبرداد: بر 

خ

  عکس روز

تراس های برنج در چین

ظرفیت بازار سرمایه، یک موضوع جدی است و در شــرایط فعلی که بانک ها شرایط مساعدی برای 
پرداخت هزینه ها ندارند باید از کمک بازار سرمایه برای واحدهای بزرگ بهره مند شد. معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع صنعت گران و تجار اصفهانی گفت: در موضوع نقدینگی 
طبق نشست هایی با بانک مرکزی اقداماتی در دست اجراست از این رو بانک ها هم به کمک ما آمدند؛ 

اما نه آن گونه که نیاز سال رونق تولید بوده است. 
ســعید زرندی با اشــاره به مشــکالت واحدهای تولیدی گفت: در گام اول بســیاری از اختیارها را 
به ســازمان های اســتانی واگذار کردیم و این در حالی است کهسال گذشــته باید از سراسر کشور 
به تهران مراجعــه می کردند؛ اما اکنون اندکــی از محصوالت نیاز به اخذ نظــر وزارتخانه دارند. وی 
افزود: صدور بخش نامه ها در داخل وزارتخانه کمتر شــده و تفویض اختیار به اســتان ها و تشکل ها 
 هم افزایش یافته است و ســتاد تســهیل در اســتان ها ســعی کرده اند موانع تولید را از پیش پای

 تولیدکنندگان بردارند.
 زرندی با بیان اینکه با همت صنعتگران و تولیدکنندگان با وجود همه مشکالت داخلی و بین المللی 
موفقیت هایی نصیب صنعت کشور شده است گفت: از ابتدای سال در این بخش، شاخص ها به سمت 
بهبود حرکت کردند و تولید در بیش از 60 درصد محصوالت افزایش داشــته اســت. معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشــاره ای هم به طرح ساخت ایران داشــت و گفت: این طرح 
 امسال به خوبی اجرایی شده اســت که تاثیر آن امروز در کاهش واردات محصوالت مختلف به کشور

 مشاهده می شود.

معاونطرحوبرنامهوزارتصمتدرجمعصنعتگراناصفهان:

 ظرفیت بازار سرمایه، یک موضوع جدی 
برای کمک به واحدهای بزرگ است

اشتغال ۶۰۰ اصفهانی با اجرای طرح های بسیج سازندگی
بسیج سازندگی استان اصفهان امسال، با پرداخت تسهیالت یک میلیارد تومانی و راه اندازی ۸۵ واحد تولیدی 
زمینه اشتغال 600 نفررافراهم کرده است. رییس بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه بسیج سازندگی 
اصفهان با اجرای ۹ هزار طرح اقتصادی رتبه نخست کشور را دارد گفت: بسیج سازندگی اصفهان با پرداخت 200 
میلیارد تومان تسهیالت به طرح های اقتصاد مقاومتی توانسته برای 12 هزار نفر اشتغال ایجاد کند. سرهنگ 
حسن عجمی افزود: موفقیت آمیز بودن برنامه های اقتصاد مقاومتی در کنار استقبال خوب مردم مناطق محروم 
ازجمله دالیلی است که سبب شده تا ادامه این طرح ها با شــدت برنامه ریزی بیشتردر مناطق محروم استان 
اصفهان دنبال شود. وی با اشاره به تاثیر برگزاری ۷1 نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در فروش محصوالت واحدهای 
تولیدی گفت: پرداخت تسهیالت وراه اندازی واحدهای تولیدی همچون پرورش بوقلمون ، شترمرغ، بلدرچین، 

زنبور عسل، بوقلمون وگیاهان دارویی زمینه اشتغال و درآمد زایی را برای جوانان فراهم کرده است.

صرفه جویی ۱۹ هزار لیتری بنزین در استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری اصفهان گفت: بر اســاس آمارها از زمان اجرای 
طرح سهمیه بندی بنزین در این استان، در مصرف افزون بر 1۹ هزار لیتر بنزین صرفه جویی شده است. سید 
حسن قاضی عسگر افزود: با توجه به اجرای این طرح، دارندگان خودروهای بنزین سوز پر مصرف باید به سمت 
بهینه سازی خودروهای خود رفته یا آنها را به گازسوز تبدیل کنند. وی بیان کرد: به دلیل فرسودگی و عمر باالی 
برخی خودروها و مصرف زیاد ســوخت آنها، مقداری هزینه حمل بار افزایش یافته و روی قیمت برخی کاالها 
تاثیرگذار بوده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار در کشور و 
استان البته با برگزاری نشست های منظم، بازار را رصد کرده و با متخلفان برخورد خواهند داشت که البته در این 
مدت نیز با تعدادی برخورد شده است. وی تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مسئوالن پیگیر مسائل 
هستند و در مورد تامین اقالم مورد نیاز خانواده ها مشکلی وجود ندارد و از افزایش نرخ ها جلوگیری خواهد شد.
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سالمت 

چربی شکم تان را با این دمنوش 
آب کنید

یک محقق و پژوهشگر طب ســنتی اظهارکرد: 
زیره، ســوغات کرمان اســت و در کتب قدیم به 
آن »کمون« گفته می شد؛ که زیره کرمانی، شاه 
زیره، زیره سیاه اسامی دیگر آن است. این گیاه در 
منطقه مرکزی ایران یافت می شود به همین دلیل 
طبیعت گرم و خشک دارد. داود حاج محمد خانی 
افزود: پودر زیره برای درمان نفخ معده مفید است؛ 
افرای که به نفخ معده دچار می شــوند می توانند 
پودر زیره را با کمی آب حل کرده و یا روی غذای 
خود بپاشند و میل کنند این روش ضد نفخ، باد 
شکن، مقوی و تســکین دهنده درد معده است. 
همچنین در دفع اخالط غلیظ چسبیده به دیواره 
دســتگاه گوارش نیز کمک می کند. حاج محمد 
خانی، گفت: افرادی که می خواهند شکم شان را 
الغر کنند از ترکیب گیاهان زیره، آویشن، رازیانه 
و زنیان به نسبت مساوی دمنوشی تهیه کنند و 
روزی دو فنجان میل کنند این دمنوش عالوه بر 
الغری شکم برای کاهش بلغم گوارشی نیز مفید 
اســت. وی تاکید کرد: بانوان درخــارج از زمان 
عادت ماهیانه می توانند از ترکیب ۱۰ گرم زیره و 
۱۰ گرم بابونه در یک لیتر آب دمنوشی تهیه کنند 
و روزانه یک یا دو فنجان از سه روز قبل از شروع 
عادت ماهیانه مصرف کنند. این دمنوش کمک 
فراوانی به کم شــدن دردهــای دوران قاعدگی 
می کند. این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: 
تهیه پودر ترکیبی از گیاهان زیره سیاه، زنجبیل، 
دارچین و نصف مقدار آن تخم گشنیز به درمان 
بادهای گوارشی کمک می کند؛ همچنین افرادی 
که دســتگاه گوارشــی مرطوب دارند می توانند 
روزانه دو یا سه قاشق چای خوری از این پودر را 

همراه غذا و یا به چای خود اضافه کنند.
وی تصریح کــرد: در خونریزی هــای حاصل از 
زخم افراد می توانند پــودر نرم زیره را روی زخم 
بپاشــند  که این کار باعث می شود که خونریزی 

متوقف شود. 

دانستنی ها

چربی شکم تان را با این دمنوش آب کنید

پیشنهاد سردبیر:

 توصیه روز

آلودگی هوا ریسک بیماری 
چشمی »آب سیاه« را 

افزایش می دهد
طی یک مطالعه، مشخص شد که میزان باالی 
آلودگی ناشی از ذرات بسیار ریز، خطر ابتال به 
بیماری چشمی آب ســیاه را ۶ درصد افزایش 
می دهد. »پال فاستر«، سرپرست تیم تحقیق 
از موسسه چشم پزشــکی UCL انگلستان، 
در این باره می گوید: »ما دریافتیم آلودگی هوا 
عالوه بر بروز مشــکالت متعدد برای سالمت 
می تواند به سالمت چشم هم آسیب برساند.« 
آب سیاه علت اصلی نابینایی غیرقابل بازگشت 
است و بر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان 
تاثیر می گذارد. فاستر در ادامه می گوید: »اکثر 
فاکتورهای پرخطر آب سیاه نظیر افزایش سن یا 
ژنتیک خارج از کنترل ما هستند. حال ما موفق 
به شناسایی دومین فاکتور پرخطر آب سیاه، بعد 
از فشار چشم، شده ایم که از طریق سبک زندگی 

و درمان قابل اصالح است.« 

 رژیم غذایی کتوژنیک
  به مقابله با آنفلوآنزا 

کمک می کند
رژیم غذایی کتوژنیک که حاوی گوشــت، 
ماهی، مرغ و سبزیجات غیرنشاسته ای است 
به مقابله با ویروس آنفلوآنزا کمک می کند. 
مطالعات محققان دانشگاه یل آمریکا نشان 
می دهد رژیم غذایی کتوژنیک موجب فعال 
شدن زیرمجموعه سلول های T در ریه ها که 
با واکنش سیستم ایمنی به آنفلوآنزا مرتبط 
نیستند، می شــود و در نتیجه تولید مخاط 
در سلول های مجاری هوا افزایش یافته و به 
شکل موثری ویروس به دام می افتد. محققان 
دریافتند موش های تغذیه شده با رژیم غذایی 
کتوژنیک در مقایسه با موش های تغذیه شده 
با رژیــم غذایی سرشــار از کربوهیدرات ها، 
توانایی بهتری در مبارزه با ویروس آنفلوآنزا 
داشــتند. همچنین محققان دریافتند رژیم 
غذایی کتوژنیک موجب آزادشدن سلول های 
T گاما دلتا می شود؛ این سلول های سیستم 
ایمنی موجب تولید مخاط در پوشش سلولی 

ریه ها می شود. 

?

تحدید حدود اختصاصی
9/57 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 و 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
105 فرعی: آقای حسین ســالمی فرد بیدگلی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

 157.65
 شماره های فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

220 فرعی: آقای مهدی عارضی بیدگلی فرزند محمدعلی و خانم سمیه سجادی بیدگلی 
فرزند نظام )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 258 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 1099 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
4 فرعی: آقای آقا سید شــهاب طباطبائی آرانی فرزند ســیدعباس ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 259 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 1350 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

19 فرعی: آقای علی اصغر مطمئن آرانی فرزند محمد ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
133.80 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 1372 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
2 فرعی: بانو خانم جان صائمی فرزند مرحوم رضا شماره شناسنامه 241 ششدانگ یکباب 

طویله واقع در کوی دهنو آران
98/10/07

شماره های فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
314 فرعی: آقای شــمس اله جمالی بیدگلی فرزند حسن ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 

بمساحت 16.35 مترمربع 
315 فرعی: آقای شــمس اله جمالی بیدگلی فرزند حسن ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 

بمساحت 13.20 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

9924 فرعی: خانم طاهره زمینی آرانی فرزند علی ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144 
مترمربع 

9925 فرعی: آقای عباس غفورزاده آرانی فرزند علی اکبر و خانم نفیسه هارونی آرانی فرزند 
عباسعلی )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141.47 مترمربع

98/10/08
شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل

3356 فرعی: آقای علی اکبر قدمی ســاالروند فرزند جواد و خانم زهرا علی حاجی آرانی 
فرزند حسین )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.19 مترمربع

3357 فرعی: خانم گیالن پناهیده فرزند مسلم ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 
104.80 مترمربع

3359 فرعی: آقای محمود سرکار آرانی فرزند عباس و خانم منیره سرکار آرانی فرزند احمد 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125 مترمربع

 شــماره های فرعــی از پــالک 2640 اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش ســه
 آران و بیدگل

1981 فرعی: خانم جمیله چرخی آرانی فرزند نعمت اله ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
141.50 مترمربع 

1984 فرعی: آقای احمد قربانی گنجه فرزند طاهر و خانم هاجر مرشدیان آرانی فرزند علی 
اصغر )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100.90 مترمربع

1994 فرعی: آقای محمدعلی نورانــی آرانی فرزند میرزامحمد ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 330.50 مترمربع

98/10/09

شماره های فرعی از پالک 3137 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
3137-اصلی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران و بیدگل ششدانگ قسمتی از 

یکباب مسجد مالمحمود بمساحت 111.50 مترمربع
امالک و ابنیه بخش 4 آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش چهار آران و بیدگل
34 فرعی: آقای رســول کوچکی نصرآبادی فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

126 مترمربع
35 فرعی: آقای امید کوچکی نصرآبادی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121 

مترمربع
98/10/10

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/09/09  

م الف: 670763 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل  
مفاد آراء )اصالحیه(

9/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر رای اصالحی شــماره 139860302012000377 مورخ 1398/07/02 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهرام 
فاضلی فرزند جواد به شماره شناسنامه 3 در یک باب خانه به مساحت 235/84 متر مربع 
پالک 1 فرعی از 206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای جواد فاضلی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/09/09
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/09/23

م الف: 674503 موسي الرضا امامي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
حصروراثت 

9/59 آقای عباس مقنی باشــیان دارای شناســنامه شماره 57 به شــرح دادخواست به 
کالسه 2/869/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن کریمشاهی بیدگلی بشناسنامه 120 در تاریخ 98/8/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عذرا به 
ش ش 129  2- صغری به ش ش 220 با نام خانوادگی کریمشــاهی  بیدگلی به عنوان 
فرزندان متوفی و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 670901 عباســعلی دهقانی رئیس شــعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
ابالغ رای

9/60 کالسه پرونده:1159/98 ، شماره دادنامه:1843- 98/08/20 مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: احســان تقی مومنی ورنوسفادرانی به 
نشانی:خمینی شهر بلوار منتظری کوچه شماره 60 پالک 23 ؛ خواندگان: 1-جعفر حسین 
پاشایی 2-میکائیل حسین پاشایی نشــانی: هردو مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه 
حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احسان تقی مومنی به طرفیت آقای 1-جعفر حسین 
پاشایی 2-میکائیل حسین پاشایی به خواســته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 863017 - 94/1/25 به مبلغ 40/000/000 ریال و 863016 - 94/8/25 
به مبلــغ 40/000/000 ریــال و 863014 - 94/3/25 به مبلــغ 40/000/000 ریال و 
 863015 - 94/5/25 به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت

 تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مــورخ 98/08/13 و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً 
به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مــواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی دعــوی خواهان را ثابت دانســته و حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلــغ 160/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/140/000 ریال بابت خســارات دادرسی و خوانده ردیف اول 
را به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمــات مصرفی اعالمی از بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نســبت به خوانده ردیف دوم نظر به عدم توجه دعوی 
نسبت به ایشان مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعــالم می گردد رای صادره در این قســمت ظرف مهلت 20 روز پس 
 از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومیـ  حقوقی شهرســتان خمینی شــهر 
می باشد. م الف: 670883  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/61 شماره: 478/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی درچه خیابان امام خیابان ســجاد، وقت رسیدگی: ساعت 17:00 
بعدازظهرمورخه 1398/10/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:محمدامین 
و رضا موســوی ، نام پدر: ســیدرضا ، مقیم: درچه خیابان امام کوچه صفا بن بست خرم ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرامرز جعفری ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
، دالیل خواهان: نظریه کارشــناس  ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 670737 

رئیس شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/62 شماره: 1251/97 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: منصور 
صادق پور  ، نام پدر: علی ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس9 ، محکوم به:به 
موجب رای شماره 1890 تاریخ 97/09/19 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و 
هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد و دوازده هزار و پانصد 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت 
در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید. م الف: 671548 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل

 اختالف خمینی شهر 
تبصره یک ماده 105

9/63 شماره نامه: 139885602006006783 ، تاریخ ارسال نامه: 1398/07/25 با تقدیم 
و احترام مقتضی است دستور فرمائید: در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالح موادی از آئین 
نامه قانون ثبت احدی از کارشناســان آن کانون بهاء دو ثمنیه اعیانی یازده حبه و سیزده 
پنجاهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ مورد ثبت در دفتر 139520302006005427 
مالکیت آقای باقر صفاریان و بهاء ثمنیه اعیانی هفت حبه و یک پنجم حبه مشــاع از  72 
حبه ششدانگ مورد ثبت در دفتر 139520302006006539 مالکیت خانم زیبا درخشنده 
فر و بهاء ثمنیه اعیانی چهار حبه  ونود و یک صدم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ مورد 
ثبت در دفتــر  139520302006005423 مالکیــت مهین صفاریــان خوزانی و بهاء 
ثمنیه اعیانــی چهارحبه و نود و یک صدم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ مورد ثبت 
در دفتــر 139520302006005424  مالکیت فاطمه صفاریان خوزانــی و بهاء ثمنیه 
اعیانی نه حبه و چهل و یک پنجاهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت در دفتر 
139520302006005426 مالکیت لطف اله صفاریان نسبت به پالک 109 فرعی از 84 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان را طبق ماده 947 قانون مدنی و سایر 
مقررات مربوطه تقویم و نتیجه را به این اداره اعالم نمائید. م الف: 665779  نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/64 شماره: 1128/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 98/10/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی ، نام پدر: 
 محمود ، نشانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر ک147 بن بست یاس9 ؛ مشخصات خوانده:
1-نام و نام خانوادگی: سید یوسف رضوی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 14/000/000 
ریال وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خسارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 671562 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

9/74  شماره نامه: 139885602032001477 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
ملک معروف به باکو پالک شماره 6047 واقع در کوی کبودان اردستان در بخش 17 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی سه دانگ مشاع آن به نام سید ابوالقاسم کبودانیان 
فرزند مرحوم میرزا ابراهیم بدعوی تولیت موقوفه در جریان ثبت است و به موجب حکم 
شــماره 1398/2/8- 98/10019622000000/8 شــعبه حقوقی اداره تحقیق استان 
اصفهان آقای سید عباس کبودانیان اردســتانی فرزند سید میرزا به عنوان متولی موقوفه 
سید ابوالقاسم تعیین و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1398/10/3  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:673266 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

توصیه های خوراکی  برای رفع درد زانو

درمان دردها و التهابات زانو، به هر دلیل که باشــد، درمان دشــواری 
اســت و به خصوص داروهای تجویز شــده برای فائق آمدن بر آرتروز، 
کوفتگی یا آســیب دیدگی همراه با عوارض جانبی سنگینی هستند 
که می توانند حتی آسیب زننده تر از آن درد اصلی باشند. برای رهایی 
از این عوارض جانبی رژیم غذایی یکی از بهترین راه هاست. خیلی ها 
باور نمی کنند که رژیم غذایی به خصوص در دردهایی که منشأ التهابی 
دارند، کارآمدترین شیوه برای تسکین درد است؛ اما این موضوع حقیقت 
دارد. اگر باور ندارید، این چند ماده غذایی را مصرف کنید تا به شما ثابت 
شود که استفاده مستمر از این غذاها تا چه حدی نیازتان را به داروهای 
مسکنی چون اســتامینوفن که عامل اصلی نارسایی کبدی در جهان 

است، کاهش می دهد.
هویج

در این زمینه اولین غذایی که به آن اشــاره شده، هویج است. خوردن 
هویج برای تسکین درد زانو در واقع یک درمان باستانی چینی است. 
این کار به این دلیل است که سبزیجات نارنجی ماالمال از بتاکاروتن و 
ویتامین A هستندکه هر دو ترکیب ضد التهابی قدرتمند دارند. راز لذت 
بردن از حداکثر قدرت هویج، خوردن آنها به صورت پخته است؛ اما اگر 
از هویج پخته شده متنفرید، خوردن آنها به صورت خام نیز بد نیست. 

هر روز دو وعده هویج را امتحان کنید تا درد زانوی تان کاهش یابد.
زردچوبه

دوســتداران کاری، خوشــحال شــوید! شــما در حال انجام کاری 
شگفت انگیز در حق زانوهای خود هستید. کاری، حاوی زردچوبه است 
و زردچوبه چیزی به نام کورکومین دارد که به دلیل توانایی ضد التهابی 
قرن هاست که در گیاهان دارویی استفاده می شود. خوردن مقدار زیادی 
از آن می تواند در وهله اول خطر ابتــال به درد مفاصل را کاهش دهد و 

تاثیری مشابه ایبوپروفن دارد.
سرکه سیب

سرکه سیب از دو راه تاثیر می گذارد؛ هم از طریق نوشیدن و هم استفاده 
به صورت موضعی می توانید از درد زانوی خود خالص شوید. در زمان 
نوشیدن )۲ قاشق غذاخوری در روز( سرکه سیب سمومی را که تمایل 

به ایجاد التهاب دارند در زانو حل می کند. همین تاثیر زمانی که سرکه 
سیب را با روغن زیتون مخلوط کرده و زانوی تان را با آن به مدت یک 

هفته ماساژ دهید، نیز قابل حصول است.
زنجبیل

زنجبیل یکی دیگر از مواد غذایی اســت که هم می تــوان به صورت 
خوراکی و هم با استفاده موضعی در کاهش دردهای زانو موثر است. هر 
دو روش هم عالی و نتیجه بخش است آن هم به دلیل ماده ضد التهاب 
قوی که در زنجبیل وجود دارد. در حقیقــت، در مطالعات مربوط به 
مبتالیان به آرتروز اضافه کردن زنجبیل به رژیم غذایی شــان روشی 

است که بسیار مورد توجه قرار دارد.
گردو

گردو از نظر دارا بودن اســیدهای چرب امگا ۳ و آنتی اکسیدان های 
گوناگون پادشــاه آجیل ها خوانده می شود و به همین دلیل گردو یک 
تسکین دهنده عالی برای درد زانو  محسوب می شود. گرد  هم چنین 
به دلیل مفید بودن در کاهش وزن فشار وزن را بر زانوها کاهش داده و 

جلوی التهاب و درد را می گیرد.
غالت کامل

خوردن غالت کامل می تواند التهاب ناشی از درد زانو را کاهش دهد، 
به خصوص دردهای حاصل از ورزش . پس به جای خوردن نان سفید 
محصوالتی را مصرف کنید که هر ســه قســمت از دانه اصلی، یعنی 
سبوس، جوانه و آندوسپرم را دارند. انتخاب های عالی برای کاهش درد 
زانو غذاهایی شامل برنج قهوه ای، جو دوسر، جوانه جو و نان هایی است 

که با آرد غالت کامل تهیه می شوند.
روغن خردل

هنگام خرید روغن خردل مراقب باشید. خوردن آن بی خطر نیست، 
مگر اینکه در برچسب آن بر اساس اسانس خردل نوشته شده باشد نه 
خود خردل. روغن خردل را می توان با روغن زیتون یا نارگیل مخلوط 
کرد و روی زانوهای دردناک ماســاژ داد. روغن اسانس خردل نیز یک 
غذای تند عالوه بر وعده ای غذایی است که می تواند جریان خون سالم 

را در منطقه آسیب دیده تشدید کرده و التهاب را کاهش دهد.

آووکادو
بافت خامه ای آووکادو به دلیل وجود مقدار زیادی چربی غیر اشباع سالم 
در آن است. بیشتر این چربی ها به شکل اسید اولئیک است که مطالعات 
نشان می دهند نشانگرهای ویژه التهاب را کاهش می دهد. در واقع علت 
درد زانو هرچه باشد، با کاهش التهاب درد شما کاهش می یابد. آووکادو 
یکی از غذاهایی است که می تواند توانایی سایر غذاها در ایجاد التهاب 

را نیز به حداقل برساند.
گیالس ترش

گیالس ترش یا آب گیالس ترش می تواند برای افرادی که دچار درد 
مزمن زانو هستند، یک نعمت واقعی باشــد. گیالس قرمز رنگ خود 
را از مواد شیمیایی گیاهی به نام آنتوســیانین ها دریافت می کند که 
می تواند التهاب های آزار دهنده را برطرف کند. گیالس ترش همچنین 
در مطالعاتی برای کاهش درد افراد مبتــال به نقرس نیز مفید ارزیابی 

شده است.
فلفل قرمز

فلفل قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی ویتامین سی برای درد زانو 
مناسب است. این ماده مغذی مهم تولید کالژن را پشتیبانی می کند 
که با تقویت مفاصل و حمایت از تاندون ها، غضروف ها و رباط هایی که 

مفاصل زانو را محکم می کنند، درد را کاهش می دهد.
اسموتی آناناس، دارچین و جوی دوسر

در نهایت اگر به دنبال راهی مناســب برای درمــان درد زانوی خود 
هستید، اســموتی آناناس، دارچین و جوی دوسر را امتحان کنید که 
از این اسموتی خوشــمزه یک ضد التهاب قدرتمند به نام برمالین را 
دریافت خواهید کرد. دارچین نیز تورم و درد مفاصل را کاهش می دهد. 
هر کدام از این غذاها می توانند در کاهش التهاب که دلیل اصلی درد 
است، موثر باشند. داشتن یک رژیم متعادل و پر از غذاهای موجود در 
لیست ما می تواند تا حد زیادی به رفع التهاب و درد بینجامد. یک رژیم 
غذایی بهتر باعث کاهش درد می شود؛ اما در عین حال احساس کلی 
خوبی ایجاد می کند و وابستگی شخص به داروهای ضددرد را کاهش 

می دهد.
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دستگیری 7 نفر از لیدرهای اعتراضات اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

هشدار

هشدار پزشکان در مورد 
آلودگی هوای اصفهان

آلودگی وحشــتناک هوای این روزهای اصفهان 
سالمت شــهروندان را به مخاطره انداخته است، 
شماری از پزشــکان ضمن تاکید بر اطالع رسانی 
همه جانبه، از پیامدهای آن بر سالمت شهروندان 
هشــدار داده و بر رعایت مسائل بهداشتی مقابله 
با آلودگی تاکید کرده اند. این پزشکان معتقدند 
که آلودگی هوا می توانــد باعث بروز بیماری های 
ریوی، تنفســی، قلبی، عروقی، گوارشــی و در 
نهایت سرطان و مرگ و میر شود که به این منظور 
اطالع رســانی و آگاهی عمومی به شــهروندان 
به ویژه افــراد در معرض خطر ماننــد کودکان، 
بزرگساالن، بیماران و زنان باردار از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. یک پزشــک متخصص داخلی 
گفت: آلودگی هوا در سیســتم های مختلف بدن 
اعم از پوست، دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و 
سیستم ریوی، تنفسی همچنین سیستم تولید 
مثل اثر گذاشته و بیماری های مختلفی را در این 
بخش ها ایجاد می کند. رضا ترحمی افزود: در این 
میان ریه یکی از اعضای حساس و به نوعی فیلتر 
بدن به شمار می آید که مسئولیت تبادل اکسیژن 
و دی اکسیدکربن را عهده دار است و اگر به دالیلی 
اکسیژن محیطی کاهش یابد و یا بافت ریه دچار 
بیماری شود، تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن 

انجام نمی گیرد و فرد دچار عوارضی خواهد شد.

آلودگی هوا بر رشد و هوش 
کودکان بسیار تاثیرگذار است

یک پزشــک متخصص اطفــال تاثیر آلودگی 
هوا را بر رشد جسمی و هوشی کودکان بسیار 
تاثیرگذار و غیرقابل جبران دانســت. مرضیه 
گلشــاهی افزود: آلودگی هوا موجب کاهش و 
توقف رشد جسمی، پایین آمدن ضریب هوشی 
و تمرکز کودکان می شود. وی با اشاره به اینکه 
در شهرهای آلوده احتمال ابتال به عفونت های 
تنفســی همچون آنفلوآنزا و ذات الریه 2 برابر 
اســت گفت: با توجه به اینکــه ویروس های 
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا در این فصل بسیار 
شایع است آلودگی هوا، فضایی را برای انتشار 
سریع این ویروس ها فراهم می کند و کودکان 
بیشتر از بزررگســاالن در معرض ابتال به این 

بیماری ها قرار می گیرند. 

برخورد پلیس با خودروهای 
دودزا و فاقد معاینه فنی

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: حدود 2۰۰ 
هزار خودروی فاقد معاینه فنی در شهر اصفهان تردد 
می کنند که برخورد با آنها را در دستور کار ویژه قرار 
داده ایم. سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه به 
دلیل استمرار آالینده های جوی در اصفهان و سکون 
هوا ورود کامیون ها و اتوبوس ها به شهر ممنوع است، 
اظهار کرد: این خودروها تنها امکان تردد در حاشیه 
شهر را دارند. وی افزود: البته تعدادی از کامیون ها که 
برای جابه جایی مواد غذایی هستند، با دریافت مجوز 
امکان تردد در شــهر را دارند که در این ایام تعداد 

صدور مجوز را کاهش داده ایم. 

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 7 نفر از لیدرهای 

اعتراضات اصفهان
فرمانده انتظامی استان از دستگیری 7 نفر دیگر 
از لیدرها و عامالن اصلی اغتشاشات آبان ماه طی 
یک عملیات پیچیده اطالعاتی و پلیسی توسط 

ماموران این فرماندهی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار مهدی 
معصوم بیگی اظهار داشــت: در ادامه شناسایی 
عناصر اصلی اغتشاش و اخاللگران نظم عمومی 
که با سوءاســتفاده و موج ســواری بر اعتراضات 
مردم در خصــوص طرح ســهمیه بندی بنزین 
اقدام به تخریب و آتش زدن سازمان یافته اموال 
و اماکن عمومی و دولتی و تعرض به جان و مال 
مردم کردند، طی یک عملیات پیچیده اطالعاتی 
و پلیسی 7 نفر دیگر از این افراد در مخفیگاه های 
خود شناسایی و دستگیر شــدند. وی تخریب و 
آتش زدن تعــدادی بانک، نــاوگان حمل و نقل 
شهری و پمپ بنزین، تخریب چراغ های راهنمایی 
و رانندگی و المان های شــهری، مسدود کردن 
تعدادی از خیابان ها و بزرگراه ها و تحریک مردم به 
تجمعات غیرقانونی و اقدامات هنجارشکنانه را از 
جمله اتهامات متهمان دستگیر شده عنوان کرد.

به تازگی خانمی با مراجعه به پلیس آگاهی به طرح 
شکایت از مرد کالهبرداری پرداخته که در یک سایت 
همسریابی با وی آشنا شده و پس از جلب اعتماد او، 
مبلغ هنگفتی را تحت عنوان خرید ملک با شرایط 
ویژه از وی کالهبرداری کرده است. کارآگاهان پلیس 
بالفاصله پس از دریافت شکایت زن جوان، با انجام 
یک سلسله اقدامات پلیسی موفق به دستگیری فرد 
کالهبردار شــدند، اما نکات تامل برانگیزی در این 
پرونده دیده می شد که بازگویی آن می تواند از تکرار 
اتفاقاتی از این دست برای ســایر زنان مجردی که 
اقدام به عضویت در سایت های همسریابی می کنند، 
جلوگیری کند. اولین نکته ناراحت کننده فاصله کوتاه 
بین آشنایی و قربانی شدن شاکی است؛ فاصله زمانی 
ده روزه! یعنی زن جوان تنها چند روز پس از آشنایی، 
تمامی پس انداز خود را بدون هیچ رســید و مستند 
قانونی در اختیار فرد کالهبردار قرار داده است. پس 
از وقوع کالهبرداری و خاموش شــدن گوشی فرد 
کالهبردار، تازه این خانم متوجه می شود غیر از خط 
تلفن خاموش شده هیچ اطالعات و مشخصات قابل 
پیگیری ندارد که در اختیــار کارآگاهان پلیس قرار 
دهد. اولین سوالی که در ذهن هر فردی با شنیدن این 
داستان نقش می بندد این است که این همه اعتماد 
از کجا نشأت می گیرد؟ متاســفانه اکثر شهروندان 
ما تعریف اشــتباهی از فضای مجازی و سایت های 
همسریابی دارند که باعث می شود به راحتی به واسطه 
این فضا دچار آسیب روحی و ضرر و زیان مالی و حتی 

حیثیتی شوند.
 رعایت نکردن نکات هشداری، سایت های همسریابی 
را به بهشــت و جزیره گنج کالهبرداران بدل کرده 
اســت. این افراد با ایجاد پروفایل هــای دروغین و 
فریبنده، به طور همزمان نسبت به اغفال تعداد زیادی 
از دختران مجرد اقدام کرده و پس انداز و دارایی این 
افراد را با وعده هایی چــون خرید خودرو، ملک و .... 
با شــرایط ویژه به یغما می برند و این ماجرا تنها به 
ضرر و زیان مالی ختم نشــده و از آنجا که مجرمین 
در سایت های همســریابی در قالب خواستگار و با 

پیشنهادهای عاطفی به سوژه مورد نظر خود نزدیک 
می شوند آســیب های روحی عمیقی را نیز متوجه 
قربانیان خود می سازند که به هیچ وجه قابل جبران 
نیست و حتی دستگیری و مجازات فرد کالهبردار 
نیز از ضربات روحی و عاطفی واردشده بر روان قربانی 
نمی کاهد. فضای مجازی درست مشــابه خیابان، 
پارک، اتوبوس و محل کار شما یا هر مکان عمومی 
دیگری در جامعه مملو از افراد خوب و بد اســت که 
هر کدام با قصد و نیتی خاص به سمت شما می آیند 
یا از کنار شما رد می شوند و تنها تفاوت آن با فضای 

حقیقی این است که به جای قرار گرفتن فیزیکی در 
آن فضا از پشت میزشــان امکان رویارویی با افراد و 
محیط های جدید را بــرای خود فراهم می کنند؛ اما 
این شــرایط نباید باعث شود شما مالحظاتی که در 
مراودات اجتماعی خود رعایت می کنید در این فضا 
نادیده بگیرید. ســایت همسریابی، فضایی است که 
تنها گزینه های مختلفــی را برای ازدواج پیش روی 
شــما قرار می دهد؛ اما این به معنی آن نیســت که 
گلچینی از بهترین های جامعه در اختیار شــما قرار 
گرفته است. شما همیشه باید در مواجهه با افرادی 
که در شبکه های اجتماعی و سایت های همسریابی 
با آنها آشنا می شوید بسیار محتاطانه برخورد کنید 
و هرگاه ادعاهای مطرح شده آنها در مورد موقعیت 
مالی، شــغلی، تحصیلی و خانوادگی شــان را مورد 
راســتی آزمایی قرار دادید گام بعدی را در مســیر 

آشنایی بردارید. 
متاسفانه بسیاری از خانم های مجرد که اغلب کارمند 
و دارای تحصیالت دانشــگاهی نیز هستند و انتظار 
می رود به واسطه حضور در جامعه، آگاهی و آمادگی 
بیشــتری برای مواجهه با موقعیت های آســیب زا 
داشته باشند به راحتی در این سایت ها توسط افراد 
کالهبردار فریب خــورده یا عکس هــا و فیلم های 
شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار می دهند 
و با دست خود زمینه را برای اخاذی و سوءاستفاده 
فراهم می آورند یا اندوخته مالی خود را به راحتی به 

این افراد سپرده و مالباخته می شوند.

سایت های همسریابی یا بهشت کالهبرداران؟

 بنا بر گفته فرمانده قرارگاه مهارت آموزشی، از سال ۱۴۰۱ صدور 
کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع می شود. مشاور 
عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: با توجه به 
شعار هر سرباز یک امدادگر، تعداد ۶۵۰ نفر از فراگیران سرباز که 
آموزش امداد را طی کرده بودند، گواهی نامه های خود را دریافت 
کردند که مجموع افراد آموزش دیده در این مرکز به 2۱۴۰ نفر 
رسید. سردار کمالی ادامه داد: همچنین کارگاه های جوشکاری، 

مکانیکی، برق، برنامه نویسی، کامپیوتر، فضای مجازی نیز مورد 
بازدید قرار گرفت و مجموع فراگیران این مرکز در دو سال اخیر 

به ۵۵۹۹ نفر رسید. 
وی خاطرنشــان کرد: فرمانده قرارگاه مرکــزی مهارت آموزی، 
ســردار فرحی در بین فراگیران و مسئولین اعالم کرد که از سال 
۱۴۰۱ صدور کارت پایان خدمت بدون داشــتن مهارت ممنوع 
می شود. مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه در پایان گفت: سربازان 

یکی از ارکان توان رزم و بنیه دفاعی کشــور هستند و در تولید و 
دفاع از امنیت کشور نقش اساســی ایفا می کنند؛ اما یکی دیگر 
از مهم ترین اهداف ســربازی توانمندســازی و مهارت آموزشی 
کارکنان وظیفه اســت، لذا همه ســربازان بایــد ۵ نوع آموزش 
عمومی و اجتماعی، امداد و نجات، کسب و کار و حقوقی، سبک 
زندگی- مالی و فضای مجازی کسب و کار و حداقل یک مهارت 

منجر به اشتغال را فرا گیرند.

قانون جدید سربازی؛
 صدور کارت پایان خدمت مشروط می شود

مفاد آراء
73 /9 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000192-1398/04/31-  خانم مرجان کريمی پور 
فرزند عليرضا ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 952/12 متر مربع پالک 
شــماره 334 فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی غلغله دهاقان انتقال عادی به رسمی از 

طرف يداله حاجی خدابخشی )مالک رسمی اوليه(
2- راي شماره 139860302019000326-1398/17/15-  آقای عليرضا کريمی پور 
فرزند محمد علی تمامت نه حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی چهار و نيم حبه از 72 حبه 
ششدانگ يک قطعه زمين مزورعی به مساحت 13279/62 متر مربع پالک شماره 1208 
فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی غلغله دهاقان انتقال عادی به رسمی از طرف غالمعلی 

و نادعلی عطاآبادی )مالک رسمی اوليه(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24

م الف:670630 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

9/65 شماره: 1538/98 حل12 ، مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 08:30 صبح روز 
يکشنبه مورخه 98/10/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حميد قديری ، 
نام پدر: محمدمهدی ، نشانی: خمينی شهر خ فيض االسالم خ سينا جنب کوچه سينا14 ؛ 
مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: حمداله شهرياری ، نام پدر: يداله ، 2- نام و نام 
خانوادگی: حسين رئيسيان ، نام پدر: محمدعلی ، 3- نام و نام خانوادگی: خديجه آزادی ، نام 
پدر: محمود ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه يک فقره چک ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 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 مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف: 672945  رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/66 شماره: 1064/98 حل12 ، مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 98/10/28 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عليرضا اميريان ، نام پدر: 
محمدرضا ، با وکالت سيدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمينی شهر خ اميرکبير جنب بانک 
ملی فروشگاه وليعصرـ  وکيل: خمينی شهر خ شريعتی شــمالی نرسيده به سه راه معلم 
ک136 پ2  ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: مسعود هارون الرشيدی، نام پدر: 
محمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم 

و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 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 اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 672886 رئيس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/67 شــماره: 1650/98 حل4 ، مرجع رســيدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 08:45 صبح روز 
دوشنبه مورخه 98/10/16 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حميد نظری 
، نام پدر: محمدحســين ، با وکالت ســعيد رمضانی ، نشانی: خمينی شــهر ابتدای بلوار 
آزادگان ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگــی: علی عبدلی ، نــام پدر: عباس ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 32/000/000 ريال بانضمام کليه خســارات دادرسی 
و خســارت تاخير تاديه بابت يک فقره چک و حق الوکاله وکيــل ، داليل خواهان: کپی 
چک و عدم برگشــت آن و وکالتنامه، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
اعــالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در 
يکــی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانــون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات 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 گــردد. م الف: 672947 رئيس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/68 شماره: 1536/98 حل12 ، مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ساعت 08:30 صبح روز شنبه 
مورخه 98/10/21 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حميد نظری ، نام پدر: 
محمدحسن ، نشانی: خمينی شهر خ حافظ روبروی مدرسه مهديه ؛ مشخصات خوانده:1-

نام و نام خانوادگی: مجتبی صادقی ، نام پدر: نوراله ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر 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: 672948 رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/69 شماره: 1623/98 حل4 ، مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 
98/10/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مسعود مالاحمدی ، نام پدر: سيف 
اله ، نشانی: خمينی شهر خ امام شمالی ک31 پ1 طبقه فوقانی ؛ مشخصات خوانده:1-نام 
و نام خانوادگی: حسين عشــق علی پور ، نام پدر: محمدرضا ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت خسارات ناشــی از تصادف وارده به خودرو ال 90 پالس 
اتوماتيک مدل 96 به شماره شــهربانی 513 ل 56- ايران43 ، داليل خواهان: گزارش 
پليس فاکتور هزينــه تعميرات، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 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 اســت. 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 رســيدگی حاضر گردد. م الف: 673061  رئيس 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ رای

9/70 کالسه پرونده:1735/96 ، شــماره دادنامه:2205 ، تاريخ رسيدگی:97/10/02 ، 
مرجع رسيدگی: شعبه ســوم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: ميالد بازرگان 
به نشانی:خمينی شهر خ کهندژ پمپ بنزين طلوع فجر ؛ خوانده: 1-خليل آرقون 2-رضا 
فروغی نشانی: هردو مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای ميالد بازرگان فرزند عباسعلی عليه آقايان 1-خليل آرقون 2-رضا 
فروغی به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال 200/000/000 ريال وجه يک فقره 
چک به شماره 471672 - 96/08/30 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه نظر به 
مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود 
اصول مستندات در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين آن دارد و اينکه 
از ناحيه خواندگان دليلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب 
دين دعوی خواهان ثابت تشــخيص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکوميــت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 
200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/530/000 ريال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک لغايت استهالک کامل 
دين بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. اين رای غيابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا 
و ســپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمينی شــهر 
اســت. م الف: 673062  مصطفی زيبايی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/71 شماره: 1417/98 حل8 ، مرجع رسيدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز يکشنبه 
مورخه 98/10/22 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علــی مری ، نام پدر: 
سلطان حسين ، نشانی: خمينی شــهر خ امام شمالی بن بســت ژاندارمری سابق منزل 
اول ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: محسن کندری ورنوسفادرانی ، نام پدر: 
احمدرضا ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 60/000/000 ريال ، داليل خواهان: کپی 
چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 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 اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 674471 رئيس 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/72 شماره: 1311/98 حل8 ، مرجع رسيدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رسول مختاری ، نام پدر: 
احمدقلی ، نشانی: خمينی شهر خ کهندژ پاسارگاد 129 جنب بن بست گلستان ؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا جمله دار ، نام پدر: منوچهر ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه به مبلغ 5/700/000 ريال ، داليل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق 

گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی 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: 673072 رئيس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
فقدان سند مالکیت

9/75  شماره نامه: 139885602032001511 نظر به اينکه اسناد مالکيت 16 سهم مشاع 
از 315 سهم و 32 سهم مشاع از 315 سهم ششدانگ باغ پالک ثبتی شماره 1379 فرعی 
از 1 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 26613 و 26612 در صفحات 355 و 352 
دفاتر 303 امالک به نام هايده توکلی طباء و حســين توکلی طبا صادر و تسليم گرديده 
است، ســپس وکيل نامبردگان آقای ســيد علی جلوه با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 32003409-98/9/5 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شهود آن 
ذيل شــماره: 20150 و 20151-98/9/5 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسيده است 
مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف:675263 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اســناد

 و امالک اردستان 
حصر وراثت

9/76  آقای شــاپور مقدسی به شــرح دادخواســت به کالســه  451/98 از اين شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان حسن رحيمی 
 به شناســنامه 2 در تاريــخ 98/8/27 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند اناث به نام های 1- ثنا رحيمی، ش.ش 
1120294770 متولد 1392، 2- دنيا رحيمی، ش.ش 1120335949 متولد 1398 و يک 
همسر دائمی به نام فهيمه مقدسی فرزند اسدا...، ش.ش 1120017351 متولد 1368 و 
يک مادر به نام طلعت حســينی فرزند کاظم، ش.ش 26 متولد 1321 و بغير از نامبردگان 
وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 674754 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
ابالغ دادخواست وضمائم

9/77 بدينوســيله به آقاي جعفر نفری ولندانی فعاًل مجهــول المکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان فيض اله ظريفی فرزند امراله به نشاني سميرم پادنا روستای حسن آباد دادخواستي 
به خواسته مطالبه وجه الرهانه به مبلغ بيست ميليون ريال بانضمام خسارات و هزينه های 
دادرسی به اين شورا تسليم که بکالسه 98 / 565 ش1 ح  ثبت و وقت رسيدگي براي روز 
دوشنبه مورخ  30 / 10 / 98  ساعت 30 / 10 صبح تعيين گرديده اينک حسب درخواست 
خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکي از جرايد 
کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشــارظرف يک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي 
حل اختالف شماره يک شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي رســيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف 
شماره يک حقوقي شهرضاحاضرشــويدواگربعداً احتياج به نشــرآگهي باشد يک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف:  676537  رئيس دبيرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه يک حقوقي شهرضا
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مدافع تاتنهام:
 مورینیو شبیه به کی روش است

»داوینســون ســانچز« مدافع کلمبیایی تیم 
فوتبــال تاتنهــام دو هفته ای اســت که زیر 
نظــر ژوزه مورینیــو 
ســرمربی پرتغالی 
ایــن باشــگاه کار 
می کنــد. نکته ای 
کــه رســانه های 
و  انگلیســی 
کلمبیایی به آن توجه 
داشته اند، همزمانی کار سانچز با مربی پرتغالی 
در باشگاه و تیم ملی است چرا که هدایت تیم 
ملی کلمبیا هم بر عهــده کارلوس کی روش 
است. سانچز در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت 
سبک کاری کارلوس کی روش با ژوزه مورینیو 
گفت: کی روش شبیه به مورینیو است، او هم 
به بازیکنان خیلی نزدیک است. مدافع تاتنهام 
درباره تفــاوت کار در باشــگاه و تیم ملی هم 
تصریح کرد: در تیم ملی شما برای آماده سازی 
۱۰ روز فرصت دارید؛ اما در باشگاه یک سال. 
با این حال کار در باشگاه خیلی سخت تر است 

چون مسابقات پشت سر هم انجام می شود.

 سرمربی آرسنال
 در آستانه اخراج

آرسنال پنجشنبه شب در خانه خود استادیوم 
امریتس، در لیــگ اروپا میزبــان آینتراخت 
فرانکفــورت بــود ولی 
در این دیــدار هم 
بــا نتیجــه ۱-۲ 
خورد  شکســت 
هفتمیــن  تــا 
بــازی پیاپی بدون 
پیروزی اش را پشت 
سر بگذارد. این شکست عالوه بر اینکه فشارها 
بر اونای امری را به شدت افزایش داده و اخراج 
او را قریب الوقوع کرده، برای آرسنال رکوردی 
محسوب می شــود که هواداران این تیم را به 
شدت ناراحت کرده اســت. آرسنال از پیش از 
شروع دوران نشستن آرسن ونگر  روی صندلی 
مربی گری این تیم تا چنــد هفته اخیر هرگز 
چنین رکوردی نداشته، یعنی هفت بازی پیاپی 
بدون پیروزی را پشت سر نگذاشته بود. آرسنال 
در هفت بازی اخیر خود در رقابت های مختلف 
پنج تساوی به دســت آورده و دو بار شکست 

خورده است.

مانه:
برای قهرمانی در جام جهانی 

باشگاه ها به قطر می رویم
به نقل از دیلی میل، لیورپــول به زودی برای 
برگزاری جــام جهانی 
باشــگاه ها به قطر 
خواهــد رفت تا 

در این کشور 
رقابــت  بــه 

بپردازد. لیورپول 
بازی های فشرده ای 
طی  ماه هــای اخیر در پیــش دارد و خیلی ها 
را به موفقیت این تیم مردد کرده ولی ســادیو 
مانه، مهاجم سنگالی نظر دیگری دارد و معتقد 
است انگیزه برای کســب جام، باعث می شود 
آنها با روحیه بیشتری به مصاف حریفان خود 
بروند. سادیو مانه درباره شرایط این تیم گفت: 
انگیزه کسب جام قهرمانی به ما کمک می کند 
با روحیه باالتری به مصاف حریفان خود برویم. 
به همین خاطر تیم با تمام توان و انگیزه خود 
به قطر خواهد رفت تا بتواند عنوان قهرمانی در 

این رقابت ها را به دست بیاورد.

ریوالدو:
مسی، برنده شایسته توپ 

طالست
کمتر از یک هفته دیگر برنده توپ طالی ۲۰۱۹ 
از طرف فرانس فوتبال 
معرفی می شــود و 
خیلی ها از همین 
االن لیونل مسی 
را برنــده ایــن 
جایــزه ارزشــمند 
می داننــد. ریوالدو، 

فبــک  سابق بارســلونا و تیم ملی فوتبال ها
برزیل، لیونل مســی را برنده شایسته ای برای 
توپ طالی ۲۰۱۹ دانســت. ریوالدو در همین 
رابطه گفت: اگر مســی برنده توپ طال شود به 
نظرم عادالنه بوده اســت ولی با توجه به اینکه 
معیارها برای این انتخاب مشــخص نیســت 
باید صبر کرد و دید چــه اتفاقاتی رخ می دهد. 
مسی بازیکن گلزنی اســت و همیشه عطش 
خود برای گلزنی را حفظ کرده و فکر می کنم 
 چند ســال دیگر نیز برای فوتبال بازی کردن

 در اروپا بماند.

سقوطایرانبهخاطرفصلفاجعهانگیز

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازیکن سابق پرسپولیس 
تهدیدی برای فوتبال ایران!

مهاجم برزیلی قرمزها قراردادش را فسخ کرد و 
رفت. او یکی از ضعیف ترین فورواردهای خارجی 
تاریخ باشگاه پرسپولیس بود که بار دیگر ثابت کرد 
اکثر برزیلی ها در ایــران جواب نمی دهند. اتفاق 
جالب اما بعد ازجدایی او از پرسپولیس رخ داد؛ این 
بازیکن اعالم کرد دوباره به لیگ برتر باز می گردد. 
ظاهرا جونیور هنوز درآمد کافی را از ایران نداشته 
و شک ندارد به زودی مدیران و باشگاه هایی پیدا 

می شوند که دوباره سر وقتش بروند!

 پیشنهاد 6 ماهه به برانکو
 برای پذیرش تیم ملی!

با وجود تکذیب های پیاپی برانکو درباره مذاکره 
مستقیم، خود او و اطرافیان این سرمربی مدام 
پالس هایی روشــن به فوتبال ایران می دهند. 
پالس هایی که پیش از فسخ قرارداد با ویلموتس، 
اعمال فشــار به فدراســیون برای حضور این 
مربی کروات محسوب می شــود و هزینه دارد. 
او به خوبی می داند تصمیم قطعی برای جدایی 
ویلموتس از تیم ملی وجود دارد و خود ویلموتس 
هم عالقه ای به ادامه همکاری با تیم ملی ندارد. 
از طرفی در فدراسیون برخی به دالیل مختلف با 
حضور برانکو موافق نیستند. دالیلی مثل نتیجه 
نگرفتن پرسپولیس که باعث نارضایتی هواداران 
این تیم شده و حضور برانکو در تیم ملی هم بر 
شــدت آن خواهد افزود یا اینکه بازیکنان تیم 
ملی رابطه خوبی با کی روش داشــتند و معلوم 
نیســت برخورد خوبی با برانکو داشــته باشند. 
تاج، هم با علم به این مسائل و با توجه به احتمال 
حذف تیم ملی به برانکو پیشنهاد قرارداد شش 
ماهه داده اســت؛ چرا که ممکن است تیم ملی 
از دور رقابت ها حذف شــود که در این صورت 
 هزینه کردن بــرای مربی خارجــی توجیهی

 ندارد.

در حاشیه

 ذوب آهن اصفهان
 نایب قهرمان مسابقات شطرنج

در دور آخر هجدهمین دوره لیگ برتر شطرنج 
کشور، تیم ســایپا مقابل ذوب آهن اصفهان به 
تساوی رســید؛ اما با وجود این تساوی توانست 
در رده اول این رقابت ها قرار بگیرد و قهرمان این 
دوره از رقابت ها شود. همچنین تیم های ذوب 
آهن اصفهان و پرسپولیس به ترتیب در رده های 
دوم و سوم ایستادند. هجدهمین دوره لیگ برتر 
شطرنج )جام اندیشمندان( با حضور ۱۰ تیم و ۹ 
دور به میزبانی فدراسیون شطرنج از روز شنبه 
دوم آذر آغاز شــده بود روز پنجشنبه با معرفی 

تیم های برتر پایان یافت.

 در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال 
به دست آمد؛

 پیروزی بانوان نامی نو 
و شکست آقایان ذوب آهن

در ادامه رقابت هــای هفته هشــتم لیگ برتر 
بسکتبال آقایان تیم ذوب آهن اصفهان در مشهد 
مهمان آویژه صنعت پارســا بــود و در پایان با 
شکســت، زمین را ترک کرد. شاگردان مهران 
حاتمی در ذوب آهن در این دیدار نتوانســتند 
عملکرد خوبی داشته باشند و در پایان این بازی 
پرامتیاز، مشــهدی ها حریف اصفهانی خود را 
۱۰۹ بر 8۹ از پیش رو برداشتند. ذوب آهن در 7 
بازی که در لیگ برتر بسکتبال انجام داده است، 
به ۲ پیروزی رسیده و 5 شکست در کارنامه دارد. 
آویژه صنعت پارسای مشهد اما در 5 بازی برنده 
بوده و تنها در دو  بازی متحمل شکســت شده 
است. در هفته ســوم لیگ برتر بسکتبال بانوان 
نیز، در گروه الف تیم نامی نو اصفهان در ورزشگاه 
آرارات میزبان ســپهداد تهران بــود و در پایان 
موفق شد به ســومین پیروزی دست پیدا کند. 
شاگردان سپیده جعفری در نامی نو کوارتر اول را 
با نتیجه 3۲ بر ۱5 و کوارتر دوم را با نتیجه ۱5 بر 
۱5 پیروز شدند؛ بازیکنان نامی نو در کوارتر سوم 
نیز با نتیجه ۲۰ بر ۱۲ برنده شــدند؛ اما کوارتر 
چهارم را با نتیجه ۱4 بر ۲۰ واگذار کردند. بانوان 
نامی نو در پایان این دیدار با نتیجه 8۲ بر 6۲ به 
پیروزی دست پیدا کردند تا همچنان صدرنشین 
گروه خود باشند؛ شاگردان ســپیده جعفری، 
هفته های اول و دوم نیز پاز تهران و بانوان شهر 

گرگان را شکست داده بودند.

منهای فوتبال

  عکس روز

آقا و خانم بکام و البته فرزندان، کنار مجسمه دیوید!
دیوید بکام تصویری از خود، ویکتوریا همسرش و فرزندان شــان منتشر کرده و در کپشن 
عکس از این نوشته که در روز عید شــکرگزاری همراه با خانواده اش از زندگی شان راضی 
هستند.بکام، به تازگی تیمی برای خود ســاخته و در آمریکا به طور حرفه ای باشگاه داری 

می کند و این مجسمه را سردر باشگاه خودشان گذاشته اند!

سرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو در نشســت خبری پیش از بازی با  
صنعت نفت آبادان اظهار کرد: به این ســه امتیاز به شــدت نیاز داریم، 
امیدوارم بازیکنان نیز تالش ویژه ای داشته باشند و همچنین هواداران 
هم مثل گذشته، پرشور کنار ما قرار بگیرند. از آنها می خواهم که باز هم 
یار دوازدهم قدرتمند ما باشند، در برخی مسابقات با انرژی هواداران بوده 
که به گل پیروزی رسیده ایم. گل محمدی خاطرنشان کرد: صنعت نفت 
از جمله تیم های خوب و باکیفیت لیگ برتر است. امیدوارم بتوانیم هم 
در فاز دفاعی و هم در زدن ضربات آخــر خوب عمل کنیم. فکر می کنم 
بازی جذابی را از دو تیم شاهد خواهیم بود و ان شــاءا... ما برنده باشیم. 
سرمربی شهرخودرو در خصوص حل مشــکالت این تیم و امکاناتی که 
هفته گذشته اعضای تیم، از آنها صحبت کرده بودند، گفت: یک سری 

مشکالت وجود دارد، نمی دانم چرا این مســائل حل نمی شود. یکی دو 
ماه دیگر باید وارد مسابقات لیگ قهرمانان آســیا شویم، وقتی در لیگ 
نتوانسته ایم این امکانات را فراهم کنیم، چطور می خواهیم در آسیا به این 
سطح برسیم؟ دو  ماه است نیمکت ما دارد از سرما می لرزد؛ اما نمی دانم 
چرا این مشکالت حل نمی شود؟ فصل سرد سال است و واقعا مشکالت 

پیش پاافتاده اما تاثیرگذاری داریم.
 این نشست در حالی برگزار شد که افرادی از موسسه خیریه همدم در آن 
حضور داشتند و گل محمدی در ابتدای این نشست در این مورد گفت: 
بچه های همدم، بچه های باصفا، مهربان و هنرمندی هستند که پیش از 
این هم سعادت دیدار با این عزیزان را داشته ام، برای تک تک دوستانم در 

همدم آرزوی خوشبختی دارم.

سرپرســت تیم ملی والیبال ایران، درباره برنامه های تیم ملی والیبال ایران برای رقابت های انتخابی 
المپیک دی ماه در چین، اظهار کرد: طبق صحبت هایی که در جلسه هفته پیش مطرح شد، قرار است 
از چهارشنبه هفته  جاری با تعطیلی مسابقات لیگ برتر اردوی تیم ملی برای کسب آمادگی کامل آغاز 
شود. امیر خوش خبر، درباره نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی نیز گفت: با نظر کادرفنی ۱8 نفر را به 
تیم ملی دعوت کرده ایم که ان شاءا... بعد از آخرین بازی لیگ برتر و قبل از تشکیل اردو، اسامی آن ها را 
اعالم می کنیم. سرپرست تیم ملی والیبال ایران درباره زمان پیوستن لژیونرها به اردوهای آماده سازی 
نیز گفت: طبق قانون FIVB )فدراسیون جهانی والیبال( لژیونرها می توانند ۱۰ روز قبل از مسابقات 
انتخابی المپیک )7 دی ۱3۹8( وارد اردوها شوند. بازی های لیگ آن ها در حال پیگیری بوده و این هم 
قانونی است که باید به آن عمل کرد تا لژیونرهای تیم ها پس از بازی های باشگاهی به تیم های ملی خود 
بپیوندند. وی، درباره وجود یا نبود بازی های تدارکاتی نیز گفت: فعال برنامه ای برای بازی های تدارکاتی 
در خارج از ایران نداریم. فقط اینکه تیم تونس درخواست دارد به ایران بیاید تا بازی تدارکاتی را با ما 
داشته باشند. شاید توافق شود که قبل از حضور لژیونرها این بازی تدارکاتی را برگزار کنیم. خوش خبر 
درباره زمان حضور دستیاران خارجی ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال در ایران هم گفت: 
منتظر انجام کارهای سفر آن ها هستیم و باید هماهنگی های کافی با شورای برون مرزی صورت بگیرد. 
باید کار ویزای آن ها انجام شــود و به همین دلیل فعال زمان دقیق مشخص نیست؛ اما سعی می کنیم 
در فاصله کمتر از یک هفته بعد حضور ایگور کوالکوویچ، آن ها نیز وارد ایران شوند.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا درباره ادامه یا قطع همکاری فدراسیون با او صحبت های صورت گرفته است؟ توضیح داد: 

فعال هیچ صحبتی در این مورد با من نشده است.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران:

تیم ملی فعال برنامه ای برای بازی های تدارکاتی ندارد!

 

روزپنجشنبه طبق رنکینگ فیفا، تیم ملی فوتبال ایران با 6 پله 
سقوط مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ داد که یک ماه قبل هم 
با سقوط ۴ پله ای همراه بود. در کنار این اتفاق، تیم ملی ایران بعد 

از سال ها صدرنشینی به عنوان بهترین تیم آسیا، جایگاه خود را 
برفراز جدول تیم های قاره از دست داد. این مسئله نه فقط از دید 
رسانه ها و تحلیلگران داخلی دورنماند که مورد توجه رسانه های 
خارجی نیز قرار گرفت. سایت فاکس اسپورت آسیا از جمله این 
رسانه ها بود که نوشت: »تیم ملی ایران بعد از دسامبر ۲۰۱۴ برای 
نخستین مرتبه جایگاه خود را در صدرجدول رنکینگ فیفا و از 
جمع تیم های قاره آسیا از دست داد. ایران یک پله سقوط کرد 

و جایش را به ژاپن داد.« این سایت نوشت: »تیم ملی ایران در 
مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ تاکنون فصلی فاجعه انگیز 
داشته است. در این مرحله مارک ویلموتس، سرمربی بلژیگی ۲ 
شکست مقابل بحرین وعراق را کسب کرد. به خاطر چنین نتایج 
ضعیفی این تیم جایگاه خود را در صدر آسیایی ها از دست داد. 
این در حالی بود که از دسامبر ۲۰۱۴ تیم ایران، در رنکینگ فیفا 

تیم شماره یک بود.«

گل محمدی:
 نیمکت ما ۲ ماه است که از سرما می لرزد

 سقوط ایران به خاطر 
فصل فاجعه انگیز

ورزشگاه نقش جهان در حالی عصر امروز میزبان حساس ترین دیدار هفته 
دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور اســت که جدال این دو تیم 
باالنشین جدول رده بندی نقش مهمی در تعیین قهرمان نیم فصل اول این 

دوره از مسابقات لیگ دارد.
طالیی پوشــان نصف جهان که هم اکنون با یک امتیاز کمتر پشت سر تیم پدیده 
شــهر خودرو در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته اند برای باز پس گیری 
صدر جدول نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند. سپاهانی ها 
کــه در آخرین دیدار خــود در رقابت های لیگ بــه یک پیروزی 
شــیرین و دلچســب مقابل تیم تراکتور ســازی تبریز دست 
یافته اند در چارچوب رقابت های جــام حذفی هم موفق به 
شکست تیم پیکان در جریان رقابت های مرحله یک هشتم 
شدند تا با صعود به مرحله باالتر خود را به عنوان مدعی 
 جدی قهرمانی جام حذفی نیز معرفی کند. شاگردان 
قلعه نویی در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر افزون 
بر کســب نتیجه گیری، عملکردهــای خوب و خیره 
کننده ای را نیز به نمایش گذاشــتند. خطوط سه گانه 
این تیم از هماهنگی خوبی برخوردار بــوده و بازیکنان 
سپاهان در بازی های قبلی به خوبی توانسته اند 
تاکتیک های امیرقلعه نویی را در زمین 
پیاده کنند. طالیی پوشان تاکنون در 
دیدار با دیگر تیم های مدعی موفق 
عمل کرده اند. آن ها توانسته اند تیم 
پرسپولیس تهران را در ورزشگاه 
آزادی بــا دو گل از میــان 
بردارند و تراکتورسازی 
دیگر تیم مدعی را 
در هفتــه دهم 
نقــش  در 
جهان با دو 
گل شکست 
دهند. دیدار 
سپاهانی ها با 
تیم اســتقالل، 
ســومین دیــدار 
حساس و مهم آنها در 
نیم فصل اول این دوره از 
رقابت هاست به خصوص 

این که آبی پوشــان پایتخت در این روزها در بهترین شــرایط روحی و روانی قرار 
گرفته اند. شاگردان استراماچونی که اوایل فصل جاری در نتیجه گیری ضعیف عمل 
کرده بودند به تدریج روند رو به جلوی خود را آغاز کردند به طوری که این تیم هم 
اکنون با اختالف تنها یک امتیاز پشت سر تیم سپاهان قرار گرفته است. آبی ها این 
شانس را دارند تا در صورت پیروزی، با یک بازی بیشتر و به صورت موقت به رده دوم و 
چه بسا در صورت امتیاز از دست دادن شهر خودرو، به صدر جدول صعود کنند.جدال 
دو تیم سپاهان و استقالل را می توان حساس ترین دیدار نیم فصل اول فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دانست، جایی که دو تیم قبراق و آماده به مصاف 
یکدیگر می  روند.نتیجه بازی سپاهان و استقالل برای سایر مدعیان نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و تیم پیروز میدان می تواند در صورت اندکی خوش شانسی در 
نتیجه بازی تیم های شهرخودرو و صنعت نفت آبادان، اختالفش را با صدر جدول 
به حداقل ممکن برساند و همین امر باعث می شود تا مساوی شدن این دیدار، بیش 
از همه به نفع تیم های نخست و چهارم جدول باشد.از سوی دیگر وجود چهره های 
استقاللی در تیم سپاهان نیز بر حساسیت این بازی می افزاید. حضور امیرقلعه نویی 
روی نیمکت تیم سپاهان به عنوان یک استقاللی که خاطره خوشی از جدایی از این 
تیم ندارد و بازیکنانی هم چون امید نورافکن، سجاد شــهباززاده و علی قربانی که 
در سال های پیش لباس استقالل را پوشــیده بودند از نکات جالب توجه این دیدار 
است. نورافکن، کاپیتان تیم امید ایران به همراه قربانی و شهباززاده، 3 بازیکن مهم 
و تاثیرگذار سپاهان هستند که هر 3 در فاز تهاجمی از نفرات موثر تیم شان محسوب 
می شوند. در آن سو ســیاوش یزدانی و علی کریمی نیز سابقه به میدان رفتن برای 
تیم سپاهان را داشته اند و این تقابل ها می تواند بر جذابیت این دیدار بیفزاید. دیدار 
تیم های سپاهان و استقالل را می توان یک دیدار انتقامی نیز دانست؛ جایی که طالیی 
پوشان نصف جهان برای انتقام شکست دیدار برگشت فصل گذشته رقابت های لیگ 
برتر پا به میدان می گذارند، شکستی که در از دست رفتن جام قهرمانی شاگردان قلعه 
نویی نقشی تعیین کننده داشت. سپاهان و استقالل در این دیدار بازیکن محرومی 
ندارند، اما زردپوشان اصفهانی بحیرایی و ایران پوریان را به دلیل مصدومیت در اختیار 
نداشته و در استقالل نیز وضعیت فرشید اسماعیلی در هاله ای از ابهام قرار داشته و 

ممکن است این دیدار را به دلیل مصدومیت از دست بدهد.
تاریخچه بازی های دو تیم سپاهان و استقالل

دو تیم در ۱8 دوره گذشته لیگ برتر 36 بار با هم دیدار داشته اند که برتری کلی در 
دیدارهای گذشته دو تیم با آبی پوشان است. استقالل ۱4 و سپاهان ۱۱ بار پیروز 
شده اند و ۱۱ دیدار دو تیم هم با نتیجه تســاوی به پایان رسیده است. آبی پوشان 
در مجموع این 36 بازی جمعا 46 و طالیی پوشان 3۹ بار موفق به گلزنی شده اند. 
استقالل در ۱8 دیداری که میزبان بوده ۹ بار پیروز شــده است. 5 بازی در تهران 
مساوی شده و 4 بار هم آبی ها در خانه تن به شکست داده اند. سپاهانی ها نیز در خانه 
7 بار پیروز شده اند، 5 بار شکست خورده و 6 بار هم کارشان با استقالل در اصفهان 
به تساوی کشیده شده است. استقالل در تهران ۲۹ گل زده و ۲۰ گل خورده دارد و 
سپاهان نیز در اصفهان ۱7 گل زده و ۱۹ گل خورده در کارنامه خود مقابل استقالل  

ثبت کرده است.

تقابلچهرههادرنقشجهان
جدال سپاهان و استقالل در حساس ترین دیدار هفته دوازدهم؛

سمیه مصور
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خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به زیرساخت های ترافیکی شهر
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

نشان مرغوبیت صنایع دستی 
در دستان هنرمندان اصفهانی

معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی استان 
اصفهان گفت: هنرمندان صنایع دستی این استان 
در پنجمیــن دوره داوری نشــان ملی مرغوبیت 
صنایع دســتی کشــور که در تهران برگزار شد 
موفق به کسب 61 نشــان ملی مرغوبیت صنایع 
دستی شــدند. جعفر جعفرصالحی با بیان اینکه 
در این دوره اســتان اصفهان با بیش از 45 رشته 
صنایع دستی بیشترین تعداد و تنوع آثار ارسالی را 
داشته است، افزود: نوآوری و خالقیت، مرغوبیت 
اثر، اصالت و بازاریابی محصول از مالک های اصلی 
داوری این آثار بود. وی گفت: قلم زنی، زیورآالت 
سنتی، ملیله سازی، طالکوبی، چلنگری سنتی، 
نگارگری، گل و مرغ و رودوزی های سنتی، گلیم 
و زیلو، خراطــی، خاتم کاری، منبــت، معرق و 
سازهای ســنتی، قلمکار، پای پوش های سنتی 
و شیشه گری ســنتی از آثار ارائه شده استان به 
این دوره برای داوری بــود. تاکنون برای 452 اثر 
صنایع دستی استان اصفهان نشان ملی مرغوبیت 
صنایع دستی صادر شده است. گفتنی است؛ در 
این استان بیش از 40 هزار هنرمند صنایع دستی 

فعال هستند.

نخستین رویداد بین المللی 
طراحی گرافیک اصفهان

نمایشگاه اولین رویداد بین المللی طراحی گرافیک 
اصفهان در خانه گرافیک حــوزه هنری اصفهان 
برگزار می شود. مدیرخانه گرافیک حوزه هنری 
اصفهان با اشاره به پیوســتن اصفهان به شبکه 
شــهرهای خالق یونســکو گفت: خانه گرافیک 
حوزه هنری استان و گروه گرافیک دانشگاه سپهر 
در نظر دارند بــا دعوت از یکی از مشــهورترین 
هنرمندان مکتب پوســتر لهســتان »پروفسور 
لشچک ژبروفســکی« و »ایزابال ویپیک« قرابت 
بیشتری در راســتای اهداف بین الملل برای این 
کهن شــهر زیبا ایجاد کنند. امیرمسعود حالج 
افزود: افتتاحیه این رویــداد بین المللی طراحی 
گرافیک در ســاعت 16 روز پنجشنبه 14 آذرماه 
در عمارت ســعدی حوزه هنری اصفهان واقع در 
خیابان استانداری، گذر ســعدی، پشت میدان 
تاریخی نقش جهان برگزار می شــود. نمایشگاه 
اولین رویداد بین المللی طراحی گرافیک اصفهان 
شامل آثار پروفسور لشــچک ژبروفسکی از 14 
آذرتا 5 دی در گالری های شماره یک و دو سعدی 

برگزار می شود.

 معرفی جاذبه های اردستان
 در شبکه استانی اصفهان

مدیرکل صداوســیمای مرکز اصفهان در جلسه 
بررسی مسائل و مشــکالت شهرستان اردستان 
به افزایش سهم شهرستان های استان در شبکه 
اصفهان اشاره کرد و افزود: شهرستان های استان 
باید از منابع داخلی خــود برای تولید برنامه های 
مختلف استفاده کنند. بهرام عبدالحسینی با بیان 
اینکه امکانات صداوســیما محدود و تجهیزات 
کافی نیســت گفت: در صورت تولید برنامه های 
مختلف این امکان وجود دارد کــه هفته ای 20 
دقیقه، جاذبه ها و ظرفیت های شهرستان اردستان 
در شــبکه استانی معرفی شــود. حجت االسالم 
طباطبایی نژاد، نماینده مردم شهرستان اردستان 
در مجلس شورای اسالمی نیز به ظرفیت و قدمت 
باالی شهرستان اردســتان اشاره کرد و خواستار 
تجهیز دفتر خبر شهرســتان با توجه به وسعت 
باالی شهرســتان، پراکندگی زیاد و روستاهای 
فراوان شد. حمیدرضا تاملی فرماندار اردستان هم 
با بیان اینکه بیشــترین امکانات و هزینه های در 
کالن شهرها صورت می گیرد گفت: در صورتی که 
در مناطق محروم سرمایه گذاری شود خروجی آن 
10 برابر خواهد بود و نباید تنها فاکتور جمعیت را 

در توزیع منابع و امکانات در نظر گرفت. 

عضو شورای شهر خبر داد:
اختصاص ۴۱۰ میلیارد تومان 
برای توسعه و بهبود معابر شهر

رییس کمیســیون پایــش، نظــارت و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در سال جاری 
410 میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی شــهر 
برای توســعه و بهبود معابر در نظر گرفته شده و 
معادل این رقم، اعتبار برای بازگشایی گلوگاه ها 
و روان سازی ترافیک برای جلوگیری از آلودگی 
هوا در نظر گرفته شــده اســت. فتح ا...معین در 
برنامه رادیویی »صدای شهر«  با اشاره به اقدامات 
مدیریت شهری جهت بهبود شاخصه های محیط 
زیســت و رفــع اصلی ترین مخاطرات زیســت 
محیطی شــهر، اظهار کرد: یکی از ویژگی های 
اصفهان بر اساس آنچه در سفرنامه های تاریخی 
قید شده، هوای مطبوع این شهر بوده است. وی 
با بیان اینکه بیشتر فضای سبز و باغات اصفهان 
تبدیل به مناطق مسکونی شــده و میزان سرانه 
فضای سبز آن کاهش یافته است، افزود: اصفهان 
چوب توسعه غیرمناســب و بارگذاری صنعتی 
زیاد را خورده زیرا صنایع زیادی بر شهر تحمیل 

شده است. 
رییس کمیســیون پایــش، نظــارت و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در گذشته 
اصفهان مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته و 
صنایع بزرگی مثل فوالد، ذوب آهن، سیمان و ... 
در اطراف آن مستقر و بار آالیندگی آنها بر شهر 
سرازیر شده است و متاسفانه مسئوالن کمی دیر 
به فکر برنامه ریزی برای کنترل افتاده اند. وی با 
بیان اینکه اقداماتی در جهت جلوگیری از افزایش 
آالینده ها و کاهش منابع آالینده در شهر اصفهان 
مورد توجه قرار گرفته، گفت: امیدواریم در آینده 
شاهد کاهش این وضعیت نابسامان و آالینده های 

محیط زیست در شهر باشیم.

شهردار اصفهان:
به اجرای پروژه ها در شهر 

سرعت داده شده است
شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاســخگو« با بیان اینکه قرار 
بود در گلســتان شــهدا مجموعه ای با همکاری 
دو دستگاه دیگر احداث شود؛ اما در حال حاضر 
شهرداری اصفهان به تنهایی در حال اجرای پروژه 
است، گفت: در مجاورت ســالن گلستان شهدا 
تعدادی از مغازه ها و منازل آزادسازی شده است، 
در این محل در ســال های قبــل تعدادی پالک 
آزادسازی شــد که برای انجام این آزادسازی ها 
216 میلیارد ریال از سال ۹۷ تا سال ۹۸ هزینه 
شده است. نوروزی با بیان اینکه در محله احمدیه 
20 پالک در سال ۹6 و هفت پالک در سال ۹۷ 
آزادسازی شده اســت، گفت: همچنین در سال 
جاری هفت پالک توافق شده و 46 میلیارد تومان 
برای این آزادســازی ها هزینه شده است، در این 
محله ۳6 پالک باقی مانده کــه به 126 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد. شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای خیابان لسان االرض و پارکینگ روباز 
آن چهار پالک در سال ۹6 و قبل از آن، دو پالک 
در ســال ۹۷ و تعداد هفت پالک در سال جاری 
توافق شــده که تعداد پالک های باقی مانده ۳۹ 
مورد اســت و برای آزادســازی آن 1۸ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. نوروزی با تاکید بر اینکه 
به اجرای پروژه ها در شهر سرعت داده شده است، 
اظهار امیــدواری کرد که منطقه شــش به ویژه 
محدوده تخت فوالد، منطقه ای آباد و سرشــار از 

گردشگر از کشورهای مختلف جهان باشد.

تیرماه سال جاری بود که مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان از دادن 
ماموریت ویژه به نصف جهان برای جذب گردشگران 
چینی خبر داد؛ ماموریتی که به دنبال حذف روادید 
چینی ها به اصفهان واگذار شــد تــا از ظرفیت های 
گسترده گردشگران این کشــور برای رونق سومین 
صنعت پولســاز دنیا در ایران استفاده شود و حاال در 
همین راســتا فریدون الهیاری از امضای تفاهم نامه 
گردشگری میان استان اصفهان و استان گویی ژو خبر 
می دهد؛ تفاهم نامه ای که روز پنجشــنبه به امضای 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان و خانم لی فانگ، رییس دپارتمان روابط 
عمومی، تبلیغات و تبادل گردشگری رسید. بر اساس 
آمارهای ارائه شده در ســال 201۸ در حالی حدود 
150 میلیون گردشگر چینی از کشورهای مختلف 
جهان بازدید کردند که سهم ایران از این تعداد زیاد 
گردشگر تنها 52 هزار نفر بود. از این رو هیئت وزیران 
در جلســه 2 تیر 1۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت 
امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و به اســتناد تبصره )4۳( قانون بودجه 
اصالحی سال 1۳4۳ کل کشــور با برقراری مقررات 
لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری 
اسالمی ایران موافقت کرد تا وزارت امور خارجه نسبت 
به برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور 

چین به جمهوری اسالمی ایران اقدام کند. به دنبال 
این تصمیم، هدف گذاری وزارت میراث فرهنگی بر 
جذب ساالنه دو میلیون گردشــگر چینی متمرکز 
شد و در همین راستا با توجه به ظرفیت های گسترده 
اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور، ماموریت 
ویژه ای به مسئوالن میراث فرهنگی استان داده شد 
تا با انجام برنامه های الزم نسبت به جذب گردشگران 
چینی اقدام کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان در این ارتباط 
گفته بود: »اســتان اصفهان در جذب گردشــگران 
اروپایی و چینی ماموریت ویژه ای یافته و با لغو روادید 
برای گردشگران چینی انتظار می رود آمار ورود این 

گردشگران به اصفهان طی سال جاری نسبت به سال 
گذشته افزایش یابد و رتبه چین در فهرست باالترین 
گردشگران خارجی که به اصفهان سفر کرده اند ارتقا 
یابد.« الهیاری، بــه دنبال این اظهــار امیدواری در 
روزهای گذشته از افزایش میزان گردشگران چینی به 

نصف جهان پس از حذف روادید خبر داد.
وی ادامه داد: »با اجرای سیاســت های جدید ورود 
گســترده گردشــگران چینی به اصفهان از ابتدای 
ســال جاری تا پایان آبان ماه، با رشد 5 برابری شاهد 
ورود بیش از 10 هزار گردشــگر چینــی به اصفهان 
بوده ایم.«در راستای این سیاســت های جدید ورود 
گسترده گردشگران چینی به اصفهان روز پنجشنبه 

میرات فرهنگی اصفهان بــا گویی ژو چین، در زمینه 
توسعه گردشگری تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
فریدون الهیاری بــا بیان اینکه اســتان گویی ژو در 
کشور چین با جمعیت بیش از 40 میلیون نفر از توان 
باالیی به منظور ایجاد ارتباطات و تبادل گردشگر با 
استان اصفهان برخوردار اســت، ابزار امیدواری کرد 
تا از فرصت ویژه جمعیتی گویی ژو برای گســترش 
روابط فرهنگی و اقتصادی بین دو استان استفاده کرد.

استان اصفهان با بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی که 
یکهزار و ۸50 مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به 
نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین 
کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده، کانون 
توجه گردشــگران داخلی و خارجی است، موضوعی 
که رییس آکادمی گردشــگری چین نیز بر آن صحه 
گذاشته بود. این مقام مســئول با استناد به یک نظر 
سنجی انجام شده در میان گردشگران چینی که به 
ایران سفر کرده بودند اعالم کرد ۸5 درصد گردشگران 
چینی از سفر به ایران رضایت کامل داشته و ایران را 
غیرقابل تصور معرفی کرده اند. »دای بین« در دیدار و 
گفت و گو با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران در 
پکن با اشــاره به اینکه بر اساس این نظرسنجی همه 
گردشــگران از امنیت کامل در ایران راضی بوده اند، 
افزود: اغلب گردشگران شــهرهای اصفهان و شیراز 
 را خیلی پســندیدند و میدان نقش جهان و مسجد

 نصیر الملک را هم شگفت انگیز قلمداد کردند.

نصف جهان، بهشت چشم بادامی ها می شود

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در کالن شهر اصفهان جامعه بسیار گسترده ای 
از رانندگان حمل و نقل بار فعالیت دارند که بخش زیادی از آنها وانت 
بار است. مجید طهماسبی افزود: در مرحله نخست سهمیه بندی 
بنزین، ســهمیه پایه به خودروهای حمل بــار اختصاص یافت و 
میزان تعیین شده در کارت سوخت آنها شــارژ شد؛ اما با توجه به 

تردد زیاد ناوگان حمل بار و کاال و اقداماتی که وزارت کشور برای 
ســاماندهی این ناوگان از ســال ها قبل انجام داده و ابالغیه هایی 
که برای ســاماندهی ناوگان انجــام داده بود، اخیــرا معاون وزیر 
کشور بخشــنامه ای به استانداران سراسر کشــور ابالغ کرد که بر 
اســاس آن با همراهی و همکاری شــهرداری ها به عنوان متولی 
ساماندهی خودروهای حمل ونقل بار، نسبت به ثبت نام و ساماندهی 

خودروهای بنزینی حمل و نقل بار اقدام شود. مدیرعامل سازمان 
حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
رانندگان حمل و نقل بار تا ۳0 دی ماه سال جاری فرصت دارند در 
سامانه www.utcms.ir ثبت نام و جهت دریافت پروانه فعالیت 
برای امکان صدور بارنامه اقدام کنند تا ســهمیه تشویقی سوخت 

عالوه بر سهمیه پایه به آنها تخصیص یابد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری خبرداد:
شرایط تخصیص سهمیه تشویقی سوخت به رانندگان حمل بار

  ماموریت ویژه اصفهان برای جذب گردشگران چینی؛ 

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: در حوادث اخیر حدود 200 میلیارد 
تومــان به زیرســاخت های ترافیکی شــهر از 

جمله مترو، اتوبوسرانی، هوشمند، 
ایستگاه ها، چراغ ها آسیب وارد شده 
است. علیرضا صلواتی با بیان اینکه 
آســیب های وارده باعث اختالل در 
حدود ۹0 تقاطع شــهر شد، افزود: 
از روز بعــد ناآرامی ها ســاماندهی 
چراغ هــای راهنمایــی و رانندگی 
تقاطع های شهر آغاز و در حال حاضر 
مشــکل حدود ۸2 تقاطع رفع شده 
اســت. معاون حمل ونقل و ترافیک 

شــهردار اصفهان ادامه داد: بیش از ۸5 درصد 
تقاطع های آســیب دیده به صــورت موقت به 
چرخه خدمت رسانی بازگشته و حدود 55 مورد 
فرماندهی شده است، زیرا کابل های زیرزمینی 
و دستگاه های چراغ ها آســیب دیده و باید بار 
دیگر غالف گذاری و کابل کشی شود. وی با بیان 
اینکه هزینه هر یک از دســتگاه های هوشمند 
حدود 200 میلیون تومان است که باید بار دیگر 
خریداری و راه اندازی شود، گفت: حدود سه ماه 

زمان برای رفع مشــکالت به صورت کامل نیاز 
است، زیرا در حال حاضر دستگاه های جایگزین 
استفاده شــده قدیمی و موقت است. صلواتی 

افزود: بعضا تعدادی از شــهروندان درخواست 
دارند که چراغ های راهنمایی و رانندگی بعضی 
از تقاطع ها که به صورت چشــمک زن درآمده، 
بر همین روال باقی بمانــد؛ اما نکته قابل توجه 
این اســت در این تقاطع ها عبــور عابر پیاده 
ایمنی الزم را ندارد و با حجم ترافیک سنگین 
نیز در پیک ســفرهای درون شــهری مواجه 
 خواهد شد و باعث می شــود گره های ترافیکی

 به وجود آید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبر داد:

خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به زیرساخت های ترافیکی شهر
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه صاحب 
الزمان)عج( اســتان اصفهــان گفت: 155۹ 
طرح بسیج جهادسازندگی در استان اصفهان 

با هزینــه ای بالغ بــر 500 میلیــارد ریال به 
بهره برداری رســید. سرهنگ حســن ادامه 
داد: این طرح ها در زمینه های اشــتغال، آب، 
ساخت خانه محرومان، ســاخت پل، ساخت 
راه روستایی، ســاخت مســجد و حسینیه و 
خانه عالم بوده است. مسئول بسیج سازندگی 
سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان با اشاره به 
افتتــاح همزمان ۷2 طرح بــا رویکرد اقتصاد 
مقاومتی و محرومیت زدایی به مناسبت هفته 

بسیج در اســتان افزود: این طرح ها با هزینه 
500 میلیارد ریال به سرانجام رسید و زمینه 
اشــتغال بیش از ۸ هزار نفر را فراهم کرد. وی 
اجرای طرح های محرومیت زدایی 
در مناطــق کمترتوســعه یافته و 
حاشــیه شــهرها را از برنامه های 
آتی بسیج ســازندگی سپاه صاحب 
الزمان )عج( اســتان اعــالم کرد. 
مسئول بســیج ســازندگی سپاه 
ناحیه خمینی شهر نیز از افتتاح 10 
طرح اشــتغال زایی با هزینه بیش 
از 5 میلیارد ریــال با کمک خیران 
خبــر داد و گفــت: کارگاه خیاطی 
و کیــف دوزی، گلخانــه، کارگاه قالی بافی، 
پرورش قــارچ و صنایع تبدیلــی از جمله این 
طرح هاست که زمینه اشــتغال حدود ۹0 نفر 

را فراهم کرده است.
 حســن رفیعی افتتاح ۳ طرح اشتغال زایی در 
محله جوی آباد را از جمله این طرح ها دانست 
و افزود: توجه به مناطق حاشیه ای و استفاده از 
ظرفیت این مناطق ، اولویت بسیج سازندگی 

سپاه ناحیه خمینی شهر  است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان )عج( استان خبر داد:

بهره برداری از ۱۵۵۹ طرح بسیج جهاد سازندگی

میثم محمدی _ شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شــماره ۳۹1 مورخ۹۸/6/2۳ 
شورای اســالمی شــهر در نظر دارد، نســبت به واگذاری زمین محل 
پارکینگ وســائط نقلیه واقع در ضلع غربی کارخانه ماشین سازی به 
مساحت حدودی 2۳۸ متر مربع به صورت اجاره برای مدت دو سال از 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۹/2۳ به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.
م الف: 677594

دعوت کننده : هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت شرکت بهشت شهریار سازه سهامی خاص ثبت 4۱۳5۰ و 
شناسه ملی ۰۱۰۲6۰59۰6۳۰

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام ویا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 
۸ الی 10 صبح وجلسه هیئت مدیره که ساعت11الی 1۳همان روز پنجشــنبه  21 /۹۸/۹ در محل دفتر شرکت به نشانی 
بلوار کشاورز اتوبان ذوب آهن روبروی زندان دستگرد شهرک قدس مهدیه 5 پ4کدپستی ۸1۷۸۹1۸4۷۷ برگزار میگردد 

حضور بهم رسانید.
الف.دستور جلسه مجمع عمومی 

1- انتخاب هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرس 

۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
ب.دستور جلسه هیئت مدیره 

1- انتخاب مدیران
2- دارندگان حق امضاء

نوبت اول

 نرگس طلوعی
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  امام محمد باقر علیه السالم:
  خدا را نشناخته آن كه نافرماني اش كند.
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یادداشت

چرا بیشتر افراد شاغل زمان کافی برای اهداف شخصی خود 
پیدا نمی کنند؟ البته که ما برای تحقق کارهایی که کارفرمایان 
بر عهده ما می گذارند تعهداتی داریم، ولی حدس می زنم شما 
نیز در حال حاضر اهدافی دارید که حرف هایی برای گفتن دارند 
و با تمام ساعات بیکاری که دارید نمی توانید برای تحقق آن ها 

وقت بگذارید و قدم بردارید. فکر می کنید چرا اینطور است؟
در واقع هریک از مــا جواب های مختلــف و گوناگونی برای 
این پرســش داریم. »من وقــت ندارم چون وقتی از ســرکار 
برمی گردم واقعا احساس خســتگی می کنم« یا »در مواقعی 
که سرکار نیستم، کارهای بسیار زیاد دیگری دارم که باید به 
آن ها بپردازم« هیچ وقت یک جواب درست و حسابی و واحد 
نخواهیم داشت. نداشــتن جواب واحد به این خاطر است که 
جواب ها معموال روزانه تحت شــرایط مختلف تغییر می کند 
و هر روز جدیــدی که می آید با خود چالــش جدیدی نیز در 

برخواهد داشت.
نکته ای که اهمیت دارد این است که سعی داشته باشید حتما 
این کار را انجام دهید. قدم های کوچکی بردارید تا انجمن، باور 
یا هرچیز مهم دیگری که خوشحال تان می کند را بسازید. به 
خاطر داشته باشید هدفی که هیچ تالشی برای آن نشود برای 
همیشه یک رویا باقی می ماند. در اینجا نکاتی ذکر شده است 
که به شــما کمک می کند از تمام اتفاقــات اطراف تان فاصله 
بگیرید، رویاهای خودتان را بسازید و روی مهم ترین دارایی که 

دارید سرمایه گذاری کنید، خودتان!
1- روزانه یک هدف برای خود تعیین کنید: هر روز یک 
هدف هرچند کوچک انتخاب کنید که شما را به هدف اصلی 
خود نزدیک تر می کند. آن را روی کاغذ بنویسید و تا آخر روز 
آن را حتما انجام دهید. آن کاغذ را در جیب لباس، کیف پول، 
در قاب گوشی یا هر جای دیگری که توجه شما را به خود جلب 
می کند و جلوی چشم تان است، بگذارید. این کار به شما این 
قدرت را می دهد که هدف تان را طــی روز انجام دهید زیرا در 

ذهن هشیارتان کار وقت گیری به نظر نمی آید.
2- برای هدف روزانه خود هشدارهای تشریحی تنظیم 
کنید: هر ساعت یا هرچند ساعت یک هشدار همراه با پیامی 
که مربوط به هدف تان اســت، تنظیم کنید. وقتی هشــدار 
خاموش می شود شما به طور خودکار می دانید چه کاری باید 
انجام دهید. تکرار یک چیز باعث می شود که ذهن هشیارمان 
به طور پیوسته درگیر شــود و بعد از مدتی آن چیز جزئی از 
ناخودآگاه ما می شود و شما بیشــتر به این باور می رسید که 

اهداف تان ارزش وقت گذاشتن دارد.
3- از عکس فردی که دوستش دارید استفاده کنید: 
عکس شخصی که موفقیت شما روی آن ها هم تاثیر می گذارد 
به شما این قدرت را می دهد که درمورد اهداف پیش روی خود 
مصمم باشــید. چون حاال دیگر آن ها را فقط برای خود انجام 

نمی دهید.
4- استراحت کنید و این جمله تاکیدی را تکرار کنید: 
در حال انجام هرکاری که هستید، 10 ثانیه صبر کنید و این 
جمله را تاجایی که امکانش هست تکرار کنید: استراحت کن 

)دم...بازدم(، نفس بکش )دم...بازدم(، بساز )دم...بازدم(
5- استفاده از شیء که معنا یا پیام خاصی را در بردارد

یک شیء که برای شــما معنای خاصی دارد را انتخاب کنید 
و درتمام مدت جلوی دید بگذاریــد. منظور من آن کارهایی 
نیستند که مربوط به شــغل فعلی شما هست؛ بلکه پروسه ای 
اســت که باید در جهت اهداف شــخصی تان طی کنید تا به 

رؤیایی که در سر دارید دست پیدا کنید. 

با به کارگیری این تکنیک ها به اهداف تان دست یابید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

امــا فکر کنــم بیشــترین کاری 
که می کنیم پیر شــدن است. ما 
تراکم سال ها را در بدن هایمان 
و روی صورت هایمان این طرف 
و آن طرف می بریــم؛ اما معموال 
خود حقیقی ما، کودک درون مان، 
هنوز بی گناه اســت و مثل گیاه 

مگنولیا خجالتی است.

»نامه ای به دخترم«
مایا آنجلو

بیشــتر مــردم بــزرگ 
نمی شوند، پیر می شوند!

به ایــن نتیجــه رســیده ام که 
بیشتر مردم بزرگ نمی شوند. 
ما جای پــارک خودمــان را پیدا 
می کنیــم و بــه کارت هــای 
اعتباری مــان افتخار می کنیم. 
ازدواج می کنیــم و جــرات 
می کنیم بچه دار شــویم و به 
آن بزرگ شــدن مــی گوییم. 

خانه ای که مشابه گران ترین خانه فروخته شده در اوایل سال جاری در آمریکا 
به قیمت تقریبا ۲۳۸ میلیون دالر است، اکنون عنوان گران ترین خانه اجاره ای 
را از آن خود کرده است. گفتنی اســت که این خانه، در نزدیکی پارک مرکزی 
نیویورک قرار دارد که اجاره بهای هر ماه برای آن ۹۹ هزار دالر تعیین شــده 
است. از ویژگی ها و امکانات این خانه لوکس می توان به دارا بودن ۴ اتاق خواب، 
۵ حمام، متراژ حدود 11۳0 متر، مشرف بودن به پارک مرکزی، دسترسی به 
استخر آب شور، ســونا و جکوزی، مرکز تناســب اندام، زمین های اسکواش و 

بسکتبال، زمین گلف و اتاق های مخصوص یوگا اشاره کرد.

گران ترین خانه اجاره ای در آمریکا

وقتی فلورشیا لوبو و برادرش دو بچه گربه یتیم را در خیابانی در آرژانتین پیدا 
کردند و به خانه آوردند، نمی دانستند که در واقع دارند دو بچه گربه سان وحشی 
را به خانه می آورند! وقتی از دو بچه گربه یکی زنده ماند، فلورشیا آن را به مرکز 
دام پزشکی برد، در آن جا دامپزشــک به او گفت که این یک بچه گربه عادی 
نیست و در واقع یک پوما جگوارست. فلورشــیا هم آن را به مرکز سرپرستی 
حیوانات وحشی سپرد تا آن ها از او مراقبت کنند و زمانی که کمی بزرگ تر شد، او 
را به طبیعت برگردانند. جگوار گربه سانی وحشی با جثه کوچک بومی آمریکای 

مرکزی و جنوبی است که تنها ۵0 تا ۸0 سانتی متر طول دارد.

بچه گربه ای که جگوار وحشی از آب درآمد!

اهالی یک روستا در چین موفق شدند یک مقبره قدیمی و 1۲00 ساله را کشف 
کنند. این مقبره باستانی با قدمت سلسله تنگ در شمال استان هبی یافت شده 
است. این مقبره، که کارشناسان معتقدند قدمت آن بیش از 1۲00 سال است، 
توسط یکی از اهالی روستا هنگام حفاری در دهکده ای در محدوده شهرستان 
سیکسیان کشف شده است. مقبره مذکور شامل یک سنگ قبر، دو چینی، 1۲ 
سفال و برخی قطعات برنز است. کتیبه روی سنگ قبرهای مربع شکل به طول 

۴۵ سانتی متر و ضخامت ۹ سانتی متر شامل ۳۲۳ شخصیت چینی است.

کشف مقبره 1200 ساله در چین

مجموعه گنجعلی خان 
در کرمان

مجموعه گنجعلی خان کنار بازار 
بزرگ کرمان و در مرکز قدیمی 
شــهر قرار دارد. گنجعلی خان 
که از حکام مشــهور زمان شاه 
عباس صفوی بوده است در زمان 
فرمانروایی، آثار و بناهای زیادی 
ســاخت و در آبادی این منطقه 
کوشــید. معمار این مجموعه 
»استاد ســلطان محمد معمار 
یزدی« و بانی آن گنجعلی خان 

است.

کویر خارتوران؛ به آفریقای ایران خوش آمدید
سفر به کویر می تواند یک ماجراجویی تمام عیار، لذت بخش و پر از آرامش باشد یا به راحتی به یک خاطره فراموش نشدنی تبدیل شود. 
کویر خارتوران یکی از همین مناطق است که از آن به آفریقای ایران یاد می شود. از آن دست جاهایی است که سفر کردن به آن هم لذت 
کویرنوردی را برای تان دارد و هم لذت بازدید از حیات وحشی که در هیچ کجای ایران یافت نمی شود. منطقه حفاظت شده خارتوران، 
منطقه ای بسیار مناسب برای یک سفر کوتاه و اقتصادی به خصوص در فصول سرد سال بوده که در این سفر می توان نوع خاصی از کویر، 
شن های روان، پوشش گیاهی، حیوانات نادر، چشم اندازهای بی نظیر و روستاهای کویری بسیار زیبا را با فرهنگ خاص و اهالی خونگرم 

از نزدیک مشاهده کرد.
خارتوران کجاست؟ پارک ملی توران در قسمت شرقی استان سمنان و در جنوب شرقی شهرستان شاهرود قرار دارد و قسمت کوچکی 
از بخش شرقی آن در سبزوار استان خراسان رضوی قرار گرفته است. برای اقامت در این منطقه می توانید در خانه های مردم محلی در 
روستاهای این منطقه ساکن شوید، همچنین در این محدوده اقامتگاه بوم گردی نیز ایجاد شده که مسافران می توانند در اکوکمپ این 
منطقه اقامت کنند.روستای رضاآباد دروازه ورود به این کویر به شمار می آید که اغلب گردشگران آنجا را برای اقامت انتخاب می کنند. 
این روزها با اضافه شدن هزینه ها، یک شب ماندن در رضاآباد با تمام مواردی که بیان شد، کمتر از 100 هزار تومان درمی آید.یعنی یک 
خانواده سه نفره برای ۲۴ ساعت ماندن در رضاآباد به همراه سفر به عمق کویر و رمل های جادویی، دیدن ستارگان دشت کویر، اسکان، 
ناهار، شام و صبحانه، مبلغی نزدیک به ۳00 هزار تومان پرداخت می کنند که بسیار ناچیز است چرا که این ۳00 هزار تومان، هزینه یک 
ناهار در شــهرهای بزرگ خواهد بود.خارتوران را آفریقای ایران نامیده اند چرا که از نواحی پست آن گرفته تا کوه هایش، حیات وحش 
گسترده و نادری همانند آهو و گربه پاالس، پرندگانی مانند هوبره، زاغ بور و سار گپه و خزندگانی همچون بزمچه، مار جعفری، مار شاخدار 
ایرانی و ... را در خود جای داده، اما شــاهکار حیات وحش این منطقه به خاطر حضور یوزپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی است.یوزپلنگ 
آسیایی، زیرگونه به شدت در حال انقراضی اســت که کمتر از 100 قالده از آن در دنیا باقی مانده و اکنون تنها در ایران یافت می شود و 

یکی از زیستگاه های اصلی آن، خارتوران است.

وبگردی

 فیلم سروش صحت
 در استونی روی پرده رفت

»جهان با من برقص«، نخســتین فیلم بلند سروش صحت، در 
جشنواره بین المللی شب های ســیاه تالین، برای تماشاگران، 
به نمایش در آمد. در این مراسم ســروش صحت )کارگردان و 
فیلمنامه نویس(، ایمان صفایی )فیلمنامه نویس( و علی مصفا 
)بازیگر( در جلسه پرســش و پاسخ حاضر شــدند؛ اما بیش از 
پرسش های متوالی، با اظهار نظرهایی مواجه شدند که فیلم را 
در قالب تجربه ای نوین برای ارائه تصویری نو از ایران و سینمای 
ایران ارزیابی می کردند. »جهان با من برقص« به تهیه کنندگی 
محمدرضا تختکشــیان و پخش بین المللی شرکت ایریماژ که 
پیش از این در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر جایزه 
بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را دریافت 
کرده بود، در نمایش افتتاحیه بین المللی در جشــنواره فیلم 
تالین – که طبــق تقویم فیاپف، یکی از پانــزده رویداد رقابتی 
فیلم های بلند )به اصطالح جشنواره های الف( به حساب می آید 

– در بخش رقابتی فیلم های اول حضور دارد.
بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم شب های سیاه 
تالین از ۲۴ آبان تا 10 آذر امســال در کشــور استونی در حال 

برگزاری است.

فرار به جابلقا
رمان »فرار به جابلقا« نوشته اکبر صحرایی که نویسنده کوشیده 
با الهام از هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی و شهر افسانه ای 
اساطیری جابلقا، روایتی متفاوت از جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر 
را برای نسل نوجوان ارائه دهد، منتشر شد. اکبر صحرایی درباره 
کتاب »فرار به جابلقا« گفت: این اثر یک کار تربیتی و روان شناختی 
است با این ایده که چگونه یک نوجوان در مراحل اولیه زندگی با 
مسائل سطحی برخورد می کند ولی با گذشت زمان و باال رفتن 
سن به درک و شعور می رسد.وی افزود: در این رمان هم، در ابتدا 
قهرمان داستان جذب شعارهای جبهه می شود و همراه با این شور 
و شوق قدم به محیط جبهه می گذارد ولی اتفاقاتی که در محیط 
جبهه برایش می افتد و تجربیاتی که کسب می کند باعث می شود 
این شور تبدیل به شعور شود. این نویسنده در ادامه درباره کنار هم 
قرار دادن مفاهیم شاهنامه در کنار جنگ تحمیلی اظهار داشت: 
استادی داشتم که تعبیر جالبی داشت این استاد می گفت برای 
اینکه مسائل دینی و عقیدتی در ذهن نسل جوان و نوجوان تنیده 
شود باید با مفاهیم ملی وطنی ترکیب شوند. بر همین اساس این 
رمان را با الهام از هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی در هفت 
فصل نوشتم و به جای فصل از خوان استفاده کردم که در خوان 

هفتم فتح خرمشهر اتفاق می افتد که شاه کله دفاع مقدس است.

عضو هیئت داوران جشنواره موسیقی نوای خرم:
فرهنگ، مقدم بر هر هنری است

میالد کیایی نوازنده، آهنگســاز و عضو هیئت داوران ششــمین 
جشنواره موسیقی »نوای خرم« در آســتانه برگزاری این رویداد 
موسیقایی بیان کرد: خوشبختانه با توجه به حضور مستمری که در 
رویدادهای مختلف حوزه موسیقی دارم، دورنمای روشنی را برای 
آینده موسیقی این سرزمین تصور می کنم، چرا که به معنا و مفهوم 
مطلق کلمه معتقدم هنرمندان کودک و نوجوان شرکت کننده در 
این جشنواره ها آینده سازان کشور هستند و ما قطعا با اتکا به توانایی 
آن ها شاهد شــکوفایی فرهنگ و هنر خواهیم بود. وی ادامه داد: 
در این دوره نوجوان هایی در حد نبوغ از شهرســتان ها آمده اند که 
واقعا مایه افتخار آینده مملکت ما خواهند بود. به همین دلیل من 
همیشه به آینده نه چندان دور خوش بین هستم و با دیدن چنین 
استعدادهایی واقعا احساس غرور به من دست می دهد. البته باید 
این نکته را هم عنوان کنم که این استعدادها باید از لحاظ فرهنگی 
و اخالقی در راه صحیح گام بردارند. یعنی مدرسین آن ها باید آن 
آگاهی الزم را داشته باشند. کیایی درباره راهکارهایی که می توان به 
کار گرفت تا استعدادهای حاضر در جشنواره مورد استفاده تبلیغاتی 
قرار نگیرند، اظهار کرد: باید بخش تبلیغاتی این موضوعات را کم کرد 

و به جنبه های معنویت و فرهنگی آن بیشتر افزود.

دیدگاهخبرکتاب

اینستاگردی

فصل تازه زندگی فریبا کوثری آغاز شد

کامبیز دیرباز هم جزو خروجی های حاتمی کیا شد

نظرسنجی سام نوری درباره سریال »فوق لیسانسه ها«

فریبا کوثری با انتشــار این عکس نوشت: 
یک بار است زندگانی! یک بار همان یک بار 
که نسیم صبح را به ســینه فرو می دهیم، 
همان یک بار که عطش خود را با قدحی آب 
خنک فرو می نشانیم، یک بار... یک بار و نه 
بیشتر. زندگانی یک بار است، در هر فصل... 
از همه دوستان و فن پیج های مهربونم که 
با نبودن اینترنت باز هم بــه یادم بودند و 
تبریک گفتند بسیار سپاسگزارم همیشه 

شاد و سالمت باشید.

 کامبیز دیرباز با انتشــار 
ایــن عکــس نوشــت: 
همــکاری مجــدد بــا 
کارگردانی که سینمایش 
را دوســت مــی دارم، 
ابراهیم حاتمی کیا فیلم 

سینمایی خروج.

سام نوری با انتشار این عکس نوشت: فوق لیسانسه ها... نظرتون چیه؟
مهربان باشیم. پ ن: عکس رواز صفحه خانم سرمد دزدیدم
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