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  تیک آف قطری ها در اصفهان
  چرا با وجود زیان ده بودن پرواز های خارجی در فرودگاه اصفهان، قطری ها خط هوایی شان در این شهر را راه اندازی کردند؟ 

  وزیر آموزش و پرورش در اصفهان با بیان اینکه اصالح صحیح نظام آموزشی نیازمند آماده کردن افکار عمومی است، مطرح کرد: 

تغییرات، هیجانی دنبال نشود
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فروش ویژه بازارهای کوثر 
شهرداری اصفهان

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛
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    امید 6 امتیازی سپاهان و ذوب آهن
 برای شروع دور برگشت؛  

 لیـگ بــرتر سـالم

نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی در اصفهان برپا می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان:
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری خبر داد:

 توزیع الستیک رایگان
 بین ۱۱۵۰ راننده تاکسی شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: توزیع 
الســتیک رایگان تا ۱۵ بهمن، بین یک هزار و ۱۵۰ نفر از رانندگان تاکسی شهر 

اصفهان انجام شده است...

جدی گرفتن بازیافت؛
از امروز یه سطل جدید بگیریم و 

آشغال های تر و خشکمون رو 
از هم جدا کنیم.

برنامه طلوع
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8

نگارخانه صفوی
نمایشگاه آثار کامبیز درم بخش

۱2 الی 2۱ بهمن

گالری متن
چهره سنگی

۱2 الی 3۰ بهمن

برنامه »طلوع« به تهیه کنندگی علی خسروی 
مجله ای تصویری اســت که تالش می کند 
تا بیننده را روی ســبک زندگی اش به تامل 

وا دارد. 

صفحه  7
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چهارمین دیدار
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبــی به نقل از منابع 
آگاه اعالم کــرد: مقامات این کشــور به دنبال 
برگزاری چهارمین نشست ســران با رهبر کره 
شمالی در آینده ای نزدیک با هدف دستیابی به 

خلع سالح هسته ای هستند.
یونهاپ نوشــت: چنانچه این ســفر انجام شود 

چهارمین دیدار سران دو کشور اتفاق می افتد.
یک مقام کاخ آبی )کاخ ریاســت جمهوری کره 
جنوبی( به یونهاپ گفته اســت برگزاری چنین 
دیداری با هدف خلع ســالح هسته ای به دنبال 
دیدار ســران آمریکا و کره شمالی، طبیعی است 
اما او از ارائه جزییات بیشتری به این خبرگزاری 

خودداری کرده است.

 به دیپلمات بودن 
عشق می ورزم

وزیر خارجه آمریکا پس از آنکه مطرح شــده بود 
برای حضور در سنا از ایالت کانزاس، دولت ترامپ 
را ترک خواهد کرد، نوشت من به دیپلمات ارشد 

بودن عشق می ورزم.
این اظهارات مایک پمپئو پس از آن صورت گرفت 
که دونالد ترامپ در گفت و گو با شبکه »سی بی 
اس« تاکید کرد پمپئــو کارش را به خوبی انجام 
می دهد و در کابینه خواهد مانــد. این در حالی 
است که میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان 
در ســنای آمریکا گفته بود پمپئو برای نامزدی 
سنای آمریکا گزینه مناسبی است و احتمال دارد 

که او برای این کار اقدام کند.

اردوغان: 
در سطوح پایین با دولت سوریه 

در تماس هستیم
»رجب طیب اردوغان« رییــس جمهور ترکیه 
گفت که روز ۱۴ فوریــه )۲۵ بهمن( و در جریان 
نشست سه جانبه ســران ترکیه، روسیه و ایران 
تحوالت سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی 
که با شبکه »تی آر تی« مصاحبه می کرد، افزود: 
»در تمامی نشست هایی که در سوچی با ایران و 
روسیه داشتیم بر اهمیت تمامیت ارضی سوریه 
تاکید کرده ایم و حفاظت از تمامیت ارضی سوریه 

اساس سیاست های ما در شمال سوریه است.«
رییس جمهور ترکیه در این مصاحبه تایید کرد 
که آنکارا تماس هایی در رده های پایین با دولت 

سوریه داشته است.

آماده مقاومت هستیم
»شیخ نعیم قاســم« معاون دبیرکل حزب ا... در 
ســخنانی تلویزیونی اعالم کــرد، فکر نمی کند 
دشمن صهیونیســتی اکنون قادر به آغاز جنگ 
علیه لبنان باشد؛  اما اگر دوست دارد این گزینه 
را اجرایی کند، حزب ا... برای مقاومت آماده است. 
شیخ قاسم در ادامه گفت: روابط لبنان و سوریه 
باید به حالت طبیعی بازگــردد، دلیل مخالفت 
»سعد الحریری« نخســت وزیر و برخی دیگر از 
طرف ها با این موضوع، فشــارهای آمریکاست؛ 
آمریکا می خواهد از لبنان و آوارگان ســوری در 
این کشور به عنوان اهرم فشاری بر دولت سوریه 

استفاده کند.

آمریکا به ایران تجاوز کند، 
دست هایش را قطع می کنیم

جعفر الحسینی، ســخنگوی نظامی گردان های 
حزب ا... عراق در گفت وگو با شبکه المیادین در 
واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت: اگر 
آمریکا تصمیم بگیرد که به ایران و یا سوریه حمله 

کند، دست هایش را قطع خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه ترامپ حق ندارد به تجاوز به 
ایران از طریق خاک عراق فکر کند، افزود: پارلمان 
عراق باید الیحه خروج نیروهای آمریکایی از عراق 

را تصویب کند.

نام مجروحان حمله 
تروریستی به زائران ایرانی 

در عراق اعالم شد
یک منبــع مطلع، اســامی مجروحان حمله 
تروریستی به زائران ایرانی در شهر بلد عراق را 
اعالم کرد. اسامی مجروحان به این شرح  است: 
حجت بهروزی، مریم بهروزی، ابراهیم بیدار، 
اطلس شهباز زاده، سیران گل سبالنی، نارنج 
فرزانه، ســتاره عمرانی، صدیقه قبادی و اکرم 
عمرانی. این منبع در گفت وگو با ایرنا، اظهار 
کرد: عناصر گروهک ترویستی داعش عصر روز 
یکشنبه به اتوبوس زائران ایرانی در جنوب شهر 
بلد در نزدیکی مرقد مطهر ســید محمد )ع( 
واقع در استان صالح الدین عراق حمله کردند. 

رییس جمهور عراق: 
ترامپ از بغداد اجازه نگرفته 
که از اینجا مراقب ایران باشد 
»برهم صالح« رییس جمهور عراق، به سخنان 
همتای آمریکایی خود واکنش نشــان داد که 
گفته بود، نظامیان آمریکایی در عراق می مانند 
تا حواس شان به ایران باشد. برهم صالح گفت: 
ترامپ از عراق اجــازه ای نگرفته که نیروهای 
آمریکایی در خاک این کشــور مراقب ایران 
باشند. وی  توضیح داد که »نیروهای آمریکایی 
در عراق بر اســاس توافق نظامی دو کشور در 
کشورش حضور دارند و ماموریت آنان مبارزه با 

تروریسم است«.

 واکنش ها  به 
گزافه گویی های »پمپئو«

کاربران فضای مجازی بــه گزافه گویی های 
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا 

پاسخ های دندان شکنی دادند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا 
در توئیتی به زبان فارســی، ادعاهای گزافی 
که بارها در این چهل ســال از سوی مقامات 
آمریکایی تکرار شــده را بازگو کرد که بازتاب 
بسیاری در رســانه های جهان داشت. پمپئو 
که سعی داشت با توییت خود در آستانه چهل 
سالگی انقالب، پیشــرفت و عزت چهل ساله 
ایران در عرصه های مختلف سیاســی، علمی 
اجتماعی را شکســت خورده نشــان دهد، با 
واکنش تند کاربران فضای مجازی روبه رو شد 
و پاسخ های دندان شکن زیادی از سوی مردم 

ایران دریافت کرد.

 »پرویز کاظمی« 
با وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شد

وکیل مدافع پرویز کاظمــی از تامین وثیقه 
تعیین شده دادگاه برای موکلش خبر داد.

سیامک مدیر خراسانی، در خصوص آخرین 
وضعیــت پرونده پرویز کاظمــی، از متهمان 
پرونده بانک ســرمایه، گفت: چند روز بعد از 
آخرین جلسه دادگاه، موکل وثیقه تعیین شده 
از سوی قاضی پرونده را تامین کرد. وی افزود: 
پس از تامین وثیقه، موکلم آزاد شده  و در حال 
حاضر در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده 
اســت. پس از اتمام دادگاه، قاضی مسعودی 
اعالم کرد که وثیقه متهمان از سه میلیارد به 
۱۰ میلیارد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر 
متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را 

پرداخت کنند، در بازداشت می مانند.

»نتانیاهو« دوباره توهم زد!
به گزارش جروزالم پســت، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در آغاز نشست 
کابینه امنیتی خود هشــدار داد که انتخابات 
مانع از مقابله این رژیم با ایران و ادامه فعالیت 

آنها در نوار غزه نخواهد شد.
وی با بیــان اینکه در اقدام علیــه ایران دچار 
تردید نمی شویم، مدعی شد: اگر آرامش غزه 
حفظ نشــود، برای انجام اقدامات الزم تردید 
نخواهیم کرد حتی اگر در دوران انتخابات قرار 

داشته باشیم.

صفار هرندی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: اگر دادگاه الهه فارغ از تبعات قدرت 
عمل کند، همان طور که  تاکنون به این شکل بوده 
است؛رای باید به نفع ایران شود و بنده امیدوارم  که 
این رای به ســود ایران  داده شــود. اگر رای به نفع 
کشورمان صادر شود به احتمال زیاد پول ها به ایران 

پرداخت خواهد شد.
حشمت اله فالحت پیشه، به دادگاهی که مقرر شده 
است در روزهای آینده در الهه در رابطه با پول های 
بلوکه شده ایران توسط آمریکا گرفته شود، اشاره کرد 
وگفت: مصادره اموال ایران از ســوی آمریکا خالف 

همه مقررات بین المللی بوده است.
 رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در پاســخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه اگر رای در ایــن دادگاه به نفع ایران 
صادر شود؛ احتمال این وجود دارد که پول های بلوکه 
شده از ســوی آمریکا به ایران پرداخت شود،عنوان 
کرد:آمریکایی ها معموال سعی می کنند که پایبند 

به قانون نباشند.

 احتماال رای دادگاه الهه 
به نفع ایران صادر شود

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

رهبر شیعیان بحرین در مشهد
 شیخ عیسی قاســم، رهبر شــیعیان بحرین

 به حرم امام رضا)ع( مشرف شد. 

برخیتنهاژستوطنپرستیمیگیرند

پیشنهاد سردبیر:

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره 
به سخنان برخی افراد که نشــان از ناسپاسی 
نسبت به انقالب اسالمی دارد، گفت: در حاشیه 
جشنواره فیلم فجر، شخصی گفته بود که کاش 
در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع 
تشخیص مصلحت وطن نیز داشتیم که البته 
عقبه  این حرف به افــرادی باز می گردد که در 
زمان جنگ نیز حاضر به مجاهدت برای دفاع از 
وطن نشدند و تنها ژست وطن پرستی و دوستی 
وطن را می گیرند. محمدحسین صفارهرندی 
بیان کرد: هنر نظام جمهوری اسالمی این بود 
که پس از ۲ قرن جنگ نابرابر دنیا با رزمندگان 
انقالب اسالمی اجازه نداد حتی قسمتی از وطن 
جدا شــود و حتی مایه درس آموزی برخی از 
امت های مسلمان و آزادی خواه دنیا شد و امروز 
منظومه ای از جریان مقاومت را در سرتاســر 

منطقه شاهد هستیم.

برخی تنها ژست 
وطن پرستی می گیرند 

محمدجواد حاج علی اکبری
 رییس شورای سیاستگذاری ائمه: 

یک جامعه شناس، درباره انتقادهای وارده به عملکرد 
صدا وسیما و تریبون های نماز جمعه به دلیل انعکاس 
نظرات گروهی خاص، گفت: سوال این است که آیا 
تریبون های آزادی بیان و قدرت اجتماعی کشور که 
می توان از آنها برای طرح ایده استفاده کرد منحصر 
به صدا وسیما و نماز جمعه است؟ ببینید ما می توانیم 
از کانون های دیگر واجد قــدرت اجتماعی از جمله 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای طرح 

دیدگاه های خود استفاده کنیم.
افروغ، با تاکید بر اینکه رفتار صداوسیما را در اینکه 
بخواهد با تنگ نظری اعمال سلیقه کند نقد می کنیم، 
ادامه داد: اما ما همه داشته های خود را در سبد قدرت 
سیاسی قرار نمی دهیم، واقعیت این است که اهمیت 
و فضلیت قدرت اجتماعی به مراتب از قدرت سیاسی 

بیشتر است که باید از آن بهره گرفت.
وی، برخورد احساسی وهیجانی با آزادی را ضد آزادی 
خواند و تصریح کرد: تاکیــد می کنم ما باید از وضع 
موجود استفاده کرده و سعی کنیم دامنه آزادی بیان 

را در چارچوب قانون اساسی گسترش دهیم. 

 بحث های هیجانی
 کار را پیش نمی برد

جامعه شناس:

رییس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
کشــور با بیان اینکه شــهدا متعلق به هیچ 
جناحی نیستند و این خط کشی های سطحی 
بین شهدا وارد نیست، گفت: پیروی از والیت 

شاخص خوشبختی ملت است. 
حجت االســالم والمســلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری، اظهار داشت: از اینکه محور 
اتحاد ما شــهیدان هســتند، خوشبختیم. 
شــهیدان متعلق به هیچ جناحی نیستند و 
این خط کشی های سطحی بین شهدا وارد 
نیست. هر جا هم که شــهدا وارد می شوند، 
فاصله های خیالی را بر می دارند و شهدا متعلق 
به همه هستند. رییس شورای سیاستگذاری 
 ائمه جمعه کشور بیان داشت: آنچه ما امروز 
 به عنوان انقالب اســالمی پیروز و این پرچم 
 پــر برکــت داریــم، همــه از برکــت 

شهداست .

شهدا، متعلق به هیچ جناحی 
نیستند

پیشخوان

بین الملل

القدس العربی نوشــت: پس از همنوایی بین روســیه و ایران در 
کمک به نظام سوریه که چند سال به طول انجامید، اخیرا نشانه 
هایی از درگیری بین این دو دیده می شود  که یکی از تازه ترین 
نمودهای آن درگیری هایی است بین نیروهای نظامی سوریه که 
طرفدار مسکو هستند و نیروهایی که از تهران جانبداری می کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: اســرائیل به سرعت سر خط این 

درگیری را گرفته و به سمت روسیه رفت تا بتواند جبهه واحدی را 
علیه تهران تشکیل دهد. تنش در روابط روسیه و ایران، به دنبال 
هدف گرفتن پایگاه های گروه های وابســته به ایران در سوریه، 

توسط اسرائیل و با آگاهی مسکو، باال گرفت.
حدود یک هفته پیش، درگیری هایی بیــن گروهی از نیروهای 
نظام سوریه که وابســته به ایران هســتند و رهبری آنها را ماهر 

االسد، برادر رییس جمهور سوریه بر عهده دارد و گروه »النمر« به 
رهبری سهیل حسن فرمانده سوری وابسته به روسیه، اتفاق افتاد.

در ادامه این گزارش آمده است: خروج ایران از سوریه، امری واقعا 
دشوار اســت و با توجه به اینکه تاجران ایرانی اموال غیر منقول 
زیادی در دمشق دارند، همین مســئله، باعث تقویت روابط بین 

تهران و دمشق شده است.

روزنانه عربی مدعی شد:
دعوا بر سر ایران!

بانک مرکزی زیر فشــار 
مجلس

اقتصاد امروز محصول 80 
سال رانت دولتی

رفراندوم برای مردم

جرم سیاســی زیر تیغ 
اصالح

آقای جنتی؛آقای حاج علی اکبری! چرا سکوت ؟
خبرآنالین نوشت: حجت االسالم حســینی، امام جمعه کرج در پایان هفته گذشته با سخنرانی دکترعلی 
الریجانی در روز ۲۲ بهمن که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اعالم شده، مخالفت کرده و موضع خود 
را با عباراتی سخیف بیان کرده است. نخستین کسی که باید اعالم موضع می کرد رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات- آیت اله جنتی- است که دعوت از الریجانی برای سخنرانی۲۲بهمن در کرج به دعوت قائم مقام 
وی صورت گرفته است. متاسفانه آیت اله جنتی که معموال در باره موضوعات هرچند نامرتبط با سمت هایش 
سخنرانی می کند، تا کنون مهر سکوت بر لب زده است. از آن عجیب تر سکوت حجت االسالم علی اکبری، 
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است که در برابر هنجارشکنی یکی از خطیبان جمعه برخوردی 
نداشته است. از بین بردن شأن مسئوالن عالی کشور و واکنش نامناسب در برابر آنها این زیان را دارد که خط 

شکنی شده  و دایره توهین گسترده تر می شود و مقامات باالتر و پایین تر را نیز در برمی گیرد.

حمله خانواده»ریگی« به شاکردوست تکذیب شد
در خبرها آمده بود که خانواده زن داداش عبدالمالک ریگی در اعتراض به ســاخت فیلم سینمایی »شبی که 
ماه کامل شد« گفتند: »بدون اجازه ما »شبی که ماه کامل شد« را ساخته اند! هیچ اطالعی از ساخت این فیلم 
نداشتیم! الناز شاکردوست چگونه جرأت کرده بدون اجازه ما نقش خواهرمان را بازی کند؟ کدام قانون ارشاد 
این اجازه را داده که بدون رضایت اشخاص حقیقی درباره شان فیلم بسازند؟به دنبال شکایت از تولیدکنندگان 
هستیم«. تهیه کننده فیلم »وقتی که ماه کامل شد« اما شکایت خانواده همسر ریگی از فیلم آبیار را تکذیب 
کرد.محمد قاسمی، تهیه کننده فیلم سینمایی »وقتی که ماه کامل شد« در خصوص انتشار خبری مبنی بر 
شکایت خانواده همسر ریگی به موضوع پرداخته شده گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و هیچگونه شکایتی 
از این اثر نشده و این صحبت ها حاشیه ای بیش نیست. فیلم »شبی که ماه کامل شد« ساخته نرگس آبیار در 

بخش مسابقه سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد .

چهره ها

وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای سکانداری 
وزارت بهداشت، دیروز از مجلس رای اعتماد 
گرفت. »ســعید نمکی« جایگزین قاضی زاده 
هاشمی شد که هم آمدنش با حرف و حدیث و 
حاشیه همراه بود، هم دوران وزارتش و هم رفتن 
و وداع او با این وزارتخانه مهم که با سالمت مردم 
سر وکار دارد؛ اما در این سال ها گاهی »سیاسی« 

هم شده است. 
دیروز حســن روحانی همراه با جهانگیری و واعظی 
به بهارســتان رفت تا در دفاع از وزیر پیشنهادی اش 
ســخن بگوید  و البته حضور همزمان معــاون اول و 
رییس جمهور در جلســه رای اعتماد، موجب تعجب 
هم شد . روحانی در اثنای سخنرانی اش، از نمایندگان 
درخواست هایی داشت. جلســه بررسی رای اعتماد 
به وزیر پیشــنهادی بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی ساعت ۸:۱۵ صبح آغاز شد.وزیر پیشنهادی 
قبل از آغاز جلســه در مجلس حضور داشــت.  قرار 
بود محمدحســین فرهنگی، نماینده مــردم تبریز و 
حســین مقصودی، نماینده مردم ســبزوار به عنوان 
مخالفان و مهدی فرشادان و علیرضا سلیمی به عنوان 
موافقان وزیر پیشــنهادی بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در جلسه سخنرانی کنند. ابتدا رییس جمهور 
پشــت تریبون قرار گرفت. روحانی، سخنرانی اش را 
با برشمردن دســتاوردهای انقالب در زمینه سالمت 
آغاز کرد و در ادامه از قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشین 
بهداشــت، تعریف و تمجید کرد و او را فردی مخلص 

و ایثارگر خوانــد و گفت: قاضی زاده هاشــمی نقش 
ارزشــمندی در اجرای طرح تحول سالمت داشت و 
امیدوارم در تاریخ کشور ما در کنار طرح تحول سالمت، 
نام آقای دکتر هاشمی ماندگار شود. یکی از تاسف های 
من این است که دوســت عزیز من نتوانست تا پایان 

دولت در کنارمان باشد.
روحانی همچنین گریزی به لوایــح چهارگانه زد و از 
نمایندگان و ریاســت مجلس به دلیل تصویب چهار 
الیحه مهم در زمینه FATF تشــکر کرد و گفت: این 
کار به عنوان کار مهم دولت و مجلس در تاریخ کشور 
ثبت خواهد شد. رییس جمهور که گویا یکی از همان 
روزهایی که سرحال اســت را می گذراند، در بخش 
دیگری از اظهارات خود، خاطره ای هم از مراجعه اش به 

پزشک تعریف کرد و گفت: نزد پزشکی رفتم که برای 
من یک صفحه دارو نوشــت. به او گفتم این همه دارو 
برای چیست. اعالم کرد داروی شما، دو خط اول است، 

بقیه اش زینت النسخه است.
حــدود نیــم ســاعت از ســخنرانی رییس جمهور 
می گذشت؛ اما هنوز روحانی حتی کلمه ای در دفاع از 

وزیر پیشنهادی بهداشت صحبت نکرده بود.
باالخره ساعت ۹ رییس جمهور سراغ حرف اصلی رفت 
و وارد دفاع از »نمکی« شد، البته این دفاع نیز جالب 
بود؛ رییس جمهور نقطه اصلی مزیت »نمکی« را معرفی 
وی از سوی قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی می دانســت. دفاع رییس 
جمهورشاید دو، سه دقیقه طول کشید و باز روحانی 

وارد موضوعات دیگری مانند طب سنتی شد.
همین موضوع باعث شــد تا کمی بعد وقتی نماینده 
مخالف پشــت تریبون قرار گرفت، خطاب به رییس 
جمهور بگوید:» انتظار بود اگر شما می خواستید خارج 
از موضوع صحبــت کنید، در مورد معیشــت مردم، 
نوسانات نرخ ارز و مشــکالت اقتصادی صحبت کرده 
و راه حل هایی ارائه می دادید«. بــه طور کلی  فضای 
آرام مجلس و ترکیب مخالفان و موافقان نشان می داد 
که رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت با مشکل 
چندانی مواجه نخواهد بود و نمکی به راحتی از خوان 
مجلس عبور خواهد کرد. حتی نماینده مخالف هم به 
جای مخالفت با »نمکی« در مخالفت با دولت سخن 
گفت و کنایه ای هم زد. حسین مقصودی گفت:»دولت 
روحانی، ضعیف ترین دولت اســت و مردم دچار سوء 
تغذیه شده اند. این دولت یک نمک کم داشت که دکتر 
نمکی هم آمد. با حضور او دولت اعتدال به سمت خوش 

نمکی حرکت می کند.«
علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم در 
دفاع از نمکی تعبیرات جالبی به کار برد. نوبخت  طرح 
تحول سالمت را کشــتی در حال حرکت خواند که 
کاپیتانش اعالم کرده است سوخت من کافی نیست 
و در حال تعویض کاپیتان هستند. درنهایت و پس از 
اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از مجموع ۲۵۹ رای اخذ شده، 
با ۲۲۹ رای موافق، ۲۵ مخالف و ۴ ممتنع به »سعید 
 نمکی« برای تصــدی وزارت بهداشــت رای اعتماد 

دادند.

دولت»نمکی«شد!
مجلس به وزیر پیشنهادی بهداشت رای اعتماد داد؛

زینب ذاکر
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برنامه خدمات پیشخوان تمامی 
خدماتی که یک دفتر پیشخوان 
ارائه می دهد، از جمله »استعالم 
کد ملی، پرداخت قبوض، پرداخت 
عوارض شــهرداری، استعالم 
مشمولیت ســربازی، ثبت نام 
سیم کارت، خرید طرح ترافیک، 
استعالم کارت سوخت و بسیاری 
موارد دیگر« را به صورت آنالین 

انجام می دهد.

جعبه ابزار

بازار گوشت به آرامش رسید
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 اتاق بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان:
چند ماه زمان الزم است تا 
اینستکس درست کار کند

رییس اتاق بازرگانی ایــران و آلمان گفت: چند 
ماه زمان الزم اســت تا »اینستکس« درست کار 
کند و اگر در طول دو ماه چنین شود، بسیار موثر 
خواهد بود. »میشــائیل توکــوس« رییس اتاق 
بازرگانی ایران - آلمان در این مــورد به روزنامه 
آلمانی »ویرتشــافتز ووخه« گفت که قطعا امید 
ایجاد شده  و این تصور که رابطه بازرگانی با ایران 
رو به توقف اســت، تصوری نادرست خواهد بود. 
آلمان  به صادرات ماهانه کاالهایی به ارزش ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ میلیون یورو به ایران ادامه می دهد. این در 
حالی است که شرکت های بزرگی که در آمریکا 
دفتر داشته و در فهرست تحریم قرار دارند، ایران را 
ترک کره اند. از سوی دیگر شرکت هایی هستند که 
هم در ایران و هم با آمریکا کار می کنند.»توکوس« 
در واکنش به تهدید سفیر آمریکا علیه شرکت ها 
هم  افزود: »اوضاع تقریبا خوب است و  امیدواریم 
که پنج هزار تا هفت هزار شرکت در آلمان بار دیگر 
با ایران تجارت کننــد«. وی در بخش دیگری از 
این گفت وگو تاکید کرد: »از لحاظ قانونی امکان 
ارتباط بازرگانی با ایران وجود دارد، به همین دلیل 
همکاران آمریکایی ما می کوشند تا وحشت پراکنی 
کنند. آمریکا تالش می کند تا تمامی شرکت های 
آلمانی را تحت فشار قرار بگذارد تا آنها مجبور شوند 
بین تجارت میان ایــران و آمریکا یکی را انتخاب 
کنند. این پیامی است که بسیاری از رسانه ها آن 
را پخش می کنند؛ اما این طور نیســت. صاحبان 
شرکت هایی که می خواهند با ایران رابطه بازرگانی 
داشته باشــند، از من می پرسند که آیا آنها اگر به 
آمریکا بروند، دستگیر می شوند و یا مورد بازجویی 
قرار می گیرند؟ می گویم خیر، این چنین نیست. 
خطر فقط زمانی وجــود دارد که آنها همکاران و 
یا سهامداران آمریکایی داشــته باشند و یا پول 
آمریکایی ها را در صندوق هــای تامینی مخفی 

کرده باشند. 

بازار

جارو شارژی

خزانه دار اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:
رنگ های غیر مجاز از آجیل ها 

حذف شده است
خزانه دار اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: 
رنگ های غیر مجاز از صنف آجیل و خشکبار حذف 
شده و به هیچ وجه مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. 
حســین جوانی در خصوص »صحبــت مدیرکل 
نظارت بر فرآورده های غذایی ســازمان غذا و دارو  
مبنی بر اینکه آجیل های فله ای مورد تایید وزارت 
بهداشت نیســتند و از رنگ های افزودنی غیر مجاز 
استفاده می شود«، اظهار کرد:  رنگ های غیر مجاز 
از صنف آجیل و خشــکبار حذف شــده و به هیچ 
وجه مورد استفاده قرار نمی گیرد، از طرفی نظارت 
بر اصناف آجیل و خشــکبار کشور توسط بازرسان 
بهداشت و اتحادیه انجام می شــود و پروانه کسب، 
پروانه بهداشتی کارکنان مغازه ها و نظارت بر کیفیت 
محصوالت را مورد بررسی قرار می دهند. وی افزود: 
نسبت به ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید و عرضه 
آجیل پیشرفت های چشمگیری داشته ایم از سویی 
مردم خودشان نیز تفاوت میان آجیل با کیفیت را از 

بی کیفیت تشخیص می دهند.

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛
فروش ویژه بازارهای کوثر 

شهرداری اصفهان 
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان 
گفت: به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
طرح فروش ویژه ۲۲ قلــم کاال در بازارهای کوثر 
شهرداری اصفهان آغاز شده است.محمد مجیری  
اظهارکرد: در این طرح ۲۲ قلم کاال مشخص شده 
که شهروندان می توانند از تاریخ ۱۲ الی ۲۲ بهمن 
ماه با مراجعه به بازارهای روز کوثر از تخفیفات ویژه 
این طرح استفاده کنند؛ در بازارهای روز کوثر سعی 
شده است تقریبا در دوره های کوتاه مدت طرح های 
ویژه فروش سبد کاالی خانوار و مایحتاج مورد نیاز 
مردم با قیمت بسیار مناسب و ارائه تخفیفات ویژه 

جهت رفاه حال شهروندان برگزار شود.

جارو شارژی سنکور 
SVC 190w مدل

 360,000
تومان

جاروشارژی رونیکس
 مدل 1203

 460,000
تومان

جاروی شارژی هاردستون 
RVC1440 مدل

 719,000
تومان

روز گذشته خبر شروع پروازهای هواپیمایی 
قطر از فرودگاه اصفهان بازتاب های وسیعی در 
رسانه های مطبوعاتی و فضای مجازی استان 
داشت. شرکت هواپیمایی قطر در حالی وعده 
خود برای شروع پروازها از فرودگاه اصفهان به 
مقصد فرودگاه دوحه را اجرایی کرد که  بر اساس 
آمار ارائه شده از سوی سازمان فرودگاه های 
کشور هم پروازهای داخلی و هم خارجی با رشد 

منفی و کاهش روبه رو بوده است. 
در این میان فرودگاه اصفهان حتی جزو سه فرودگاه 
پر تردد در پروازهای خارجی نیز قرار ندارد. بر اساس 
آماری که اخیرا از سوی شرکت فرودگاه های کشور 
رسانه ای شــده است، ســهم پروازهای خارجی در 
فرودگاه هــای بین المللــی تحت مالکیت شــرکت 
فرودگاه ها ۵۵ هزار و ۲۱۰ پرواز بوده اســت که طی 
آن بیش از هشت میلیون نفر مسافر اعزام و پذیرش و 
بیش از ۱۵7/6هزار تن بار ارسال و پذیرش شده است.
براســاس این گزارش، فرودگاه امام خمینی )ره( با 
نشســت و برخاســت بیش از 37 هزار و 6۱7 فروند 
هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به شش میلیون نفر 
مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۱۲ هزار تن بار و 
مرسوالت، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از 
آن فرودگاه مشهد با میزبانی هشت هزار و 47۵ فروند 
هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 3۰۰ 
هزار نفر مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۲3/4هزار 
تن بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۲ هزار و 
799 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 33۵ 
هزار نفر مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 8/۲هزار تن 
بار در رتبه های دوم و ســوم قرار گرفته  اند. فرودگاه 
اصفهان در میان فرودگاه های بزرگ ایران با میزان 
جابه جایی 4 درصد از مســافران داخلی جایگاهی 

پایین تر از فرودگاه های اهواز و شیراز داشته است.
آیا پــرواز قطر در اصفهان به سرنوشــت 

اتریش دچار می شود؟
در زمانی که برخی از مهم ترین خطوط هوایی ایران 

اجازه فرود در فرودگاه های 
کشــورهای اروپایــی را 
ندارند، ایجاد خط پروازی 
قطر بــه ایران مــی تواند 
کمک بزرگی به پشتیبانی 
از راه های مواصالتی ایران 
در زمان تحریم باشد. این 
موضــوع زمانــی اهمیت 

بیشتری می یابد که بدانیم فرودگاه دوحه قطر یکی 
از بزرگ ترین و شلوغ ترین فرودگاه های خاورمیانه 
اســت که می تواند به راحتی و با هزینه های کمی، 
نقص پروازهای خارجــی و ورود و خــروج به ایران 
را تســهیل کند؛ اما آیا این خط پــروازی می تواند 
در شــرایط اقتصادی ویژه ایران دوام بیاورد و آیا به 
سرنوشــت ســایر خطوط هواپیمایی دچار نخواهد 
شــد؟ در ماه های اخیر برخی از پرواز های خارجی 
مانند پرواز برن به اصفهان بــه دلیل به صرفه نبودن 
و نداشتن متقاضی کنسل شد. این مسئله بیشتر به 
دلیل تحوالت اقتصادی در داخل روی داد، به خصوص 
آنکه با بــاال رفتن نرخ ارز عمال قیمــت پروازها چند 
برابر شــد و در نهایت به میزان قابل توجهی از تعداد 
مسافران پروازهای داخلی و خارجی کم شد. فرودگاه 
اصفهان ماه هاســت که تنها میزبــان پروازهایی از 

ترکیه و ارمنستان است که 
به دلیل باال بودن قیمت ها 
و کم شدن مسافران به نظر 
نمی رســد این پروازها نیز 
در ماه های آینده چندان 

پایدار بماند. 
ثروتمند قطری در 

ایران چه می کند؟
بر اساس آمار منتشر شده، شــرکت هواپیمایی قطر 
ایرویز، یکی از ثروتمندتریــن و مجهز ترین خطوط 
هواپیمایی در دنیا به شــمار مــی رود. این ایرالین 
قطری از اعتبار بســیار باالیی در سطح خاورمیانه و 
دنیا برخوردار است و در ســال ۱993 به عنوان یک 
شــرکت در صنعت هواپیمایی نیمه دولتی کار خود 
را شروع کرد. این شرکت در ســال ۲۰۱۲ به عنوان 
بهترین ایرالین دنیا شناخته شد. شرکت هواپیمایی 
قطر ایرویز در واقع شــرکت هواپیمایی ملی کشــور 
قطر است و با داشتن  بیش از ۱8۰ هواپیمای مدرن 
و پیشرفته در ناوگان هواپیمایی اش یکی از بهترین 
خدمات در دنیا را به مســافران ارائه می دهد. رشــد 
این شرکت به گونه ای بود که در حال حاضر مقاصد 
متنوع پروازی این شــرکت 6 قاره جهان را در بر می 
گیــرد و پروازهای منظمش در صنعــت هواپیمایی 

خواهان بســیاری دارد. ســال ۲۰۱7 این شــرکت 
توانست در صدر ثروتمند ترین شرکت هواپیمایی در 
دنیا قرار بگیرد. این حجم از ثروت و پشتوانه مالی به 
خوبی نشان می دهد که وجود چند پرواز نه چندان 
سودده؛ اما استراتژیک برای شرکتی مانند قطر ایرویز 
قابل تحمل خواهد بود به خصوص آنکه استفاده این 
شرکت از خطوط هوایی ایران نیز می تواند راهگشای 
بسیار به صرفه ای برای این شرکت و کشور مطبوعش 
باشد. به خصوص اینکه تحریم های اعراب علیه قطر 
با جایگزین کردن مسیرهای پروازی از سوی ایران به 
راحتی توانست این تحریم ها را برای شرکت قطری 
تقریبا بی اثر کند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
سازمان هواپیمایی کشور، ساالنه 7۰۰ هزار هواپیما 
از آسمان ایران عبور می کنند و در میان این پروازها 
کشور قطر ماهیانه ۵۱ میلیارد تومان به ایران عوارض 
عبور هواپیما می پردازد. به عبارتی هر ۲4 ساعت یک 
میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان  که این به خوبی نشان 
می دهد که حجم عبور و مرور از فراز خاک ایران چقدر 
برای این کشور حیاتی است. عالوه بر این قطری ها با 
ارائه پروازهای فرســت کالس در غیاب سایر رقبا که 
به دلیل تحریم پروازها به ایران را کنسل و یا محدود 
ساخته اند به دنبال فرصت های جدیدی هستند. طی 
ماه های گذشته این شرکت هواپیمایی از نوعی پرواز 
ویژه رونمایی کرد، یک کالس تجــاری جدید به  نام 
QSuite که امکانات پرواز خصوصی را برای مسافران 
فراهم می کند. این خط هوایی یک فضای شــخصی  
سازی شــده و خصوصی برای دو تا چهار مسافر در 
کالس تجــاری و طراحی متفاوت میــز و صندلی  و 
 QSuite مبلمان درون این فضا، اصلی  ترین ویژگی
است که می  خواهد انتظارات مســافران الکچری و 
پولدار را تامین کند. صندلی هــا QSuite عالوه بر 
ســاختار متفاوت و راحت، با ریزه  کاری  هایی مانند 
چرم دســت  دوز ایتالیایی به عنوان برند جدید ارائه 
خدمات الکچری بازهای ایرانی اســت که اگر چه در 
خطوطی مانند نیویورک لندن و استرالیا ارائه خدمت 
 می کند؛ اما برای پرواز تهران- قطر هم در نظر گرفته 

شده است.

تیک آف قطری ها در اصفهان
چرا با وجود زیان ده بودن پرواز های خارجی در فرودگاه اصفهان قطری ها خط هوایی شان در این شهر را راه اندازی کردند؟

مدیر آبفای اردستان در کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران در زمینه 
مدیریت مصرف بهینه آب گفت: از آموزگاران و مربیان آموزش و پرورش 
می خواهیم بازوی توانمند آبفا در ترغیب مردم به مصرف بهینه آب باشند.
شریعتمدار اعالم کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در اردستان  

هنوز مصرف سرانه آب در  این شهرستان بیشتر از متوسط استان است.
وی، با اشاره به میزان سرانه آب در اردستان تصریح کرد: در حال حاضر 
میزان سرانه آب خانگی در اردستان بیش از ۱8۰ لیتر در شبانه روزاست 
در صورتی که مصرف سرانه آب در استان ۱۵4 لیتر در شبانه روز خواهد 
بود. مدیر آبفای اردستان ادامه داد: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی 
در این شهرستان می طلبد با همکاری و تعامل قشر آموزگاران، فرهنگ 

مصرف صحیح آب را در جامعه ترویج دهیم.
شریعتمدار، با بیان اینکه در سال های اخیر آبفا و اداره آموزش و پرورش 
اردستان همکاری مطلوبی در راســتای ترغیب دانش آموزان به مصرف 
صحیح آب داشته اند، اظهار داشت:در سال های اخیرآبفا با همکاری اداره 
آموزش و پرورش  اقدام به برگزاری برنامه های متنوع پیرامون چگونگی 
مصرف بهینه آب بــرای دانش آموزان کرد که در ایــن میان می توان به 

برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی اشاره کرد.
وی گفت: با نصب فشار شکن روی شــبکه توزیع آب فشار شبکه را از 6 
اتمسفر به 3 اتمسفر کاهش دادیم که این امر در راستای توزیع عادالنه آب 

در دستور کار قرار گرفت. 
مدیر آبفای اردســتان اعالم کرد: در تابســتان ۲3 حلقه چاه متفرقه در 
اردستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 4 حلقه چاه آب از شهرداری 
که از لحاظ کیفی و سالمت مورد تایید  دســتگاه های ذی صالح بود، به 
شبکه آب متصل شــد که افزایش ۵۵ لیتر آب در ثانیه در شبکه توزیع 

شهرستان اردستان را در پی داشت. 
وی گفت: آبفای اردستان عالوه بر تامین آب شرب جمعیت 3۵ هزار نفری 
شهری آب شرب ۲4 روســتا را با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر  تامین می 
کند. مدیر آبفای اردستان گفت: از آموزگاران می خواهیم در این کارگاه 
آموزشی پس از آشــنایی بیش از پیش با راه های مصرف بهینه آب، این 

راهکارها را به دانش آموزان به خوبی بیاموزند تا در مصرف صحیح آب در 
جامعه نهادینه شود. در ادامه این جلسه مومنیان، مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان اردستان گفت: بدون تردید آموزش و پرورش یکی از موثر ترین 
نهادهایی است که نقش بسزایی در فرهنگ سازی موضوعات مختلف در 
جامعه دارد که در این میان می تواند نقش  بسیار موثری در ترغیب مردم 

در مصرف صحیح آب در جامعه داشته باشد.
وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک دســتگاه زیربنایی مسئولیت 
نهادینه کردن مصرف بهینه آب را دارد که تالش می شود با برگزاری برنامه 

های فرهنگی متنوع در این زمینه موفق عمل کند.
  مدیرآموزش و پرورش شهرستان اردستان گفت:انتظار می رود با برگزاری 
کارگاه آموزشی توانمند ســازی آموزگاران در زمینه مصرف بهینه آب 
،مربیان با بهره گیری از این آموخته ها دانش آموزان را بهتر از گذشــته 

ترغیب به مصرف صحیح آب کنند.
در ادامه این نشست محسن شفیعا، رییس آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به اقلیم گرم وخشک کشور و استان عنوان 
کرد: در سال های اخیر شــرایط آب و هوایی استان به گونه ای است که 
متوسط بارندگی به ۲۱۰میلی متر کاهش یافته، بنابراین در چنین شرایطی 
مصرف آب باید متناسب با منابع موجود باشد . وی به  چگونگی راه های 
مصرف بهینه اشاره کرد و افزود:  از طریق اصالحات ابزاری مانند استفاده از 
ابزار و تجهیزات کاهنده مصرف و اصالحات رفتاری  می توان آب را درست 

مصرف کرد، به عنوان مثال  صرفه جویي با استفاده ازرویکرد اصالحات 
ابزاري مانند نصب پرالتورها )درفشان(، ســردوش ها ، فلش تانک های 
کم مصرف دو حالته ،رگالتورها  یا محدود کننده های جریان آب  است، 
همچنین شیرآالت بهداشتی کم مصرف مانند اهرمی دومرحله اي و تک 
مرحله اي، الکترونیکي و فوتوالکترونیک و فشــاری زمان دار )شیر قطع 

اتوماتیک( از جمله تجهیزات کاهنده مصرف هستند.
 رییس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خانواده ها 
را به مصرف درست آب فرا خواند و بیان داشت: والدین کودکان در واقع 
الگوی رفتاری  آنها را تشکیل می دهند  به گونه ای که کودکان رفتارهای 
آنها را در هنگام مصرف آب مشاهده کرده و سپس رفتار مصرفی خود را 
بر اساس همین مشاهدات تنظیم می کنند. شفیعا، درست مصرف کردن 
آب را در سنین پایین بســیار حائز اهمیت دانست و گفت: اولیا و مربیان 
دانش آموزان  نقش بســزایی در نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین 
کودکان دارند، پس می طلبد والدین کودکان راه های صحیح مصرف آب 
را بیاموزند و با مصرف صحیح آب در خانه زمینه فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب در جامعه را فراهم کنند. وی به یکی از راه های مصرف صحیح 
آب اشاره و تصریح کرد: آمار نشان می دهد که مصرف روزانه هر فرد به طور 
متوسط ۱۵۰ لیتر آب تصفیه شده است که %30 مصرف روزانه هر فرد به 
شمار می رود. بنابراین یک خانواده 4  نفره به طور متوسط روزانه 6۰۰ لیتر 
آب مصرف می کنند. این در حالی است که با استفاده ازدوش کم مصرف 

روزانه %50 در آب مورد نیازاستحمام خانواده صرفه جویی می شود.
رییس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه با 
توضیح پیرامون آب  مجازی گفت: آب مجازی عبارت است از میزان آبی 
که برای تولید یک واحد محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می شود 
مثال در تولید یک لیوان شیر ۲۰۰ لیتر، یک فنجان قهوه ۱4۰ لیتر ،گوجه 
فرنگی ۲۰ لیتر،پرتقال ۵۰ لیتر و سیب زمینی ۲۵ لیتر آب مصرف می شود 
بنابراین نه تنها  درهنگام شست وشو  و سایر فعالیت ها باید در مصرف آب 
دقت کرد  بلکه در حین استفاده از مواد غذایی هم باید از هرگونه اسراف 

پرهیز به عمل آورد.

با باال رفتن نرخ ارز عمال قیمت پروازها 
چند برابر شد و در نهایت به میزان 
قابل توجهی از تعداد مسافران 

پروازهای داخلی و خارجی کم شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:
نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اصفهان برپا می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان از برگزاری »نمایشگاه دهه فجر و دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی« در اصفهان همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد. علی یارمحمدیان اظهار کرد: نمایشگاه اصفهان از 
ماه ها قبل برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی را آغاز کرد تا این نمایشگاه 
با جدیت بیشتری نسبت به سال های قبل برگزار شــود. وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه دهه فجر امسال، 7۰ 
ارگان، دستگاه  اجرایی، شرکت و سازمان حضور فعال خواهند داشت، افزود: این نمایشگاه از ۱6 تا ۱9 بهمن ماه در 
محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد. یارمحمدیان حضور پر رنگ 
ارگان ها، سازمان ها و نهادهای دولتی را ویژگی اصلی نمایشگاه امسال عنوان کرد و ادامه داد: سازمان های مردم 

نهاد نیز در نمایشگاه امسال حضور فعال دارند و دستاوردهای خود را به نمایش عمومی خواهند گذاشت.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
بازار گوشت به آرامش رسید

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان اظهار کرد: قیمت گوشت طی این چند روز به دلیل افزایش قاچاق دام به خارج از 
کشور افزایش یافته بود؛ اما با تزریق گوشت سرد و گرم به بازار، این هیجانات تا حدی کنترل شد و بازار به آرامش رسید.

رسول جهانگیری اظهار کرد: در حال حاضر واردات گوشت منجمد و گوشت گرم از کشورهای همسایه از سوی دولت 
انجام شده و عرضه آن باعث شده تا شکاف به وجود آمده میان عرضه و تقاضا کاهش یابد.وی همچنین تصریح کرد: 
اولویت دولت در توزیع گوشت، تهران بوده و هنوز عدد باالیی به اصفهان اختصاص نیافته است، اما اصناف آمادگی خود 
را برای همکاری در توزیع از طریق قصابی ها و نظارت بر نحوه توزیع اعالم کرده است.رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان 
خاطرنشان کرد: هنوز عوامل واردکننده گوشت در استان اصفهان به طور کامل فعال نشده اند؛ اما هماهنگی هایی با 

آنان صورت گرفته تا در صورت نیاز، گوشت گرم وارداتی بیشتری به این استان اختصاص یابد.

شن مالی
معرفی اپلیکی

تحلیل

بررسی وضعیت بازارهای مهم 
در روزهای باقی مانده سال

کمتر از دو ماه به پایان ســال باقی مانده است و  در 
پس موج تورمی امسال، این سوال بیش از پیش به 
گوش می رســد که بازارهای مهم به کدامین سو 

حرکت خواهند کرد؟ 
مسکن

بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن از پس رشدی 
نزدیک به صد در صد حاال به کنــج عزلت خزیده 
و اتفاقا بار دیگر رکود را میهمان کرده اســت. بازار 
مسکن این روزها با کاهش شدید معامالت مواجه 
است و به دلیل رشــد باالی قیمت و عدم افزایش 
توان خرید، واحدهای کوچــک خریدار دارد. اتفاقا 
افزایش تقاضا برای این دســت واحدها سبب شده 
آپارتمان هایی که در محدوده ۵۰ متری قرار دارند، 

قیمتی باالتر از واحدهای بزرگ تر داشته باشند.
طال و سکه  

 طال و ســکه از بازارهای مهمی اســت که به دلیل 
نقدشوندگی باالی شان با توجه ویژه مردم روبه رو 
هستند. بازار طال و سکه اما در روزهای پایانی سال 
به نظر می رسد رونق مناسبی را همراه داشته باشند. 
قیمت طال و سکه که از پس افزایش نرخ دالر در دو 
هفته پیشین با افزایش روبه رو بود، در هفته جاری 
به کاهش رضایت داده؛ اما تحلیل این بازار نشــان 

می دهد سکه درگیر حبابی قابل توجه است.
ارز

 بازار ارز وضعیتی متفاوت از دیگر بازارها دارد . خرید 
و فروش ارز دستخوش محدودیت هایی جدی شده 
و به لحاظ قانونی ، امکان خرید و فروش ارزهای رایج 
فراهم نیست از این رو ریسک این بازار باالتر از سایر 
بازارهاســت. دالالنی که اقدامات غیر قانونی را در 
حوزه خرید و فروش ارز انجام می دهند نیز چندان 
قابل اعتماد نیستند چرا که ممکن است دالرهای 
تقلبی را با ریال های واقعی تاخت بزنند تا حسرت از 

دست رفتن سرمایه در این بازار باقی بماند. 
بورس

 این روزها چند اتفاق مهم بورس را مســتعد رشد 
کرده است. اول محدود شدن سود بانکی و دیگری 
تاکید بر ثبات نرخ سود بانکی. بخشی از سرمایه هایی 
که پیش تر در سبد سپرده ها بود، حاال به سمت بازار 
سهام حرکت خواهد کرد. البته بازار سهام در مرحله 
پایانی سوددهی اســت؛ اما رونق آن سود و صرفه 

اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

مرضیه محب رسول

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان
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مفاد آراء
11/55 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به 
بند)الف( به مدت 2 ماه و نسبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008006105 -  20 / 10 / 97 - مریم شــاه نظري 
فرزند رحمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده از پالک 92 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه ویک مترمربع 
2 - رای شماره 139760302008006033 -  18 / 10 / 97 - محسن استادخاني 
فرزند ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده از 
پالک 118 فرعي به مســاحت یکصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع 
درازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ که میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادي ازطرف 

ولي اله استادخاني ومیزان دودانگ ونیم دیگرآن ازقسمت مجهولي آن
3 - رای شماره 139760302008006034 -  18 / 10 / 97 - علي استادخاني فرزند 
ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده از پالک 
118 فرعي به مساحت یکصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع درازاء سه 
دانگ مشاع از ششدانگ که میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادي ازطرف ولي اله 

استادخاني ومیزان دودانگ ونیم دیگرآن ازقسمت مجهولي آن
4 - رای شماره 139760302008005520 -  28 / 09 / 97 - محمدصبوري فرزند 
رضاقلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 349 فرعی به مساحت یکصد 

و شصت و چهارمتر و هشتاد و هفت صدم مترمربع 
5 - رای شماره 139760302008005639 -  06 / 10 / 97 - نصرت السادات امامي 
شهرضائي فرزند ســیدعلي نسبت به بیست وچهارحبه مشــاع به استثناء بهاء ربعیه 
اعیاني یک حبه وهفت - بیستم حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه  ششدانگ یک باب خانه 
مجزي شده ازپالک 2857 فرعی درازاء بیســت وچهار حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه 
ششدانگ که میزان دوحبه و دو - پنجم حبه مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 
محمدرضاموالئي ومیزان دوحبه وبیست وپنج - یکصدم حبه مشاع آن انتقال عادي 

بالسویه ازطرف سیدعلیرضا وسید محمدعلي هردو امامي شهرضا 
6 - رای شــماره 139760302008005161 -  14 / 09 / 97 -  عباســعلي کاظم 
پور فرزند نعمت اله نســبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب 
ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت 
یکصد و بیست وهشت متر و بیســت و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک هاي 3133 و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب ساختمان محل 

کلینیک دندانپزشکي راداده است
7 - رای شماره 139760302008005162 -  14 / 09 / 97 -  امین شاملي فرزند 
محمود نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل 
کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد و بیست 
وهشت متر و بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3133 
و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي 

راداده است
8 - رای شماره 139760302008005163 -  14 / 09 / 97 -  سپهرحسامي فرزند 
احمدرضا نسبت به یک دانگ ونیم مشــاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان 
محل کلینیک دندانپزشکي مجزي شــده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد 
و بیست وهشــت متر و بیســت و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 
هاي 3133 و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک 

دندانپزشکي راداده است
9 - راي شماره 139760302008005164 -  14 / 09 / 97 -  محمدعشقي فرزند 
اصغر نسبت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل 
کلینیک دندانپزشکي مجزي شده ازپالک 3132 فرعی به مساحت یکصد و بیست 
وهشت متر و بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3133 
و 9348 و 9349 فرعي جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل کلینیک دندانپزشکي 

راداده است
10 - رای شــماره 139760302008005286 -  19 / 09 / 97 - الهام الســادات 

میرطالئي فرزند سیدمحمود ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مســاحت چهل وپنج مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 
5113 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن را 

داده است
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت بیست و هشت متر و سي صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني 

وفوقاني آن را داده است
11 - رای شــماره 139760302008005287 -  19 / 09 / 97 - اسداله سلیماني 

باغسرخي فرزند هیبت اله ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مساحت بیست و شش متر و چهل و پنج صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 5113 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه 

تحتاني وفوقاني آن را داده است
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت شصت وهشت متر و سي و سه صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه 

تحتاني وفوقاني آن را داده است
12 - رای شماره 139760302008005312 -  20 / 09 / 97 - سیدنصراله موسوي 

نقلي فرزند سید ناد علي ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 3612 فرعی به مساحت سي متر و نوزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 5113 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني 

آن را داده است 
ب( قســمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني آن مجزي شده از 
پالک 5113 فرعی به مساحت چهل و نه متر و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 3612 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتاني وفوقاني 

آن را داده است
13 - رای شــماره 139760302008005762 -  10 / 10 / 97 -  کریــم جلــي 

شهرضائي فرزند خسرو ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 5270 فرعی به 
مساحت هیجده متر و هشتاد وپنج صدم  مترمربع درازاء دو دانگ مشاع ازششدانگ 

انتقال عادي ازطرف ندا آقاسي شهرضا
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

 14 - رای شــماره 139760302008005511 -  28 / 09 / 97 -  محمدحســین 
محمودي فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ : 

 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
 15 - رای شــماره 139760302008005512 -  28 / 09 / 97 - اصغر محمودي 

فرزند داود نسبت به مالکیت از :
 الف( تمامت هشت سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتي از یک باب خانه 
مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و هفت مترو هفتاد صدم 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعي و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( تمامت دوازده سهم مشاع ازشصت ونه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیســت وچهار متر و هشتاد و نه صدم 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
16 - رای شماره 139760302008005513 -  28 / 09 / 97 - حمیدرضا محمودي 

فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
17 - رای شــماره 139760302008005515 -  28 / 09 / 97 - شــهین دخت 

محمودي فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قســمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست 
وچهار متر و هشــتاد و نه صــدم مترمربع که بــه انضمام قســمتی از پالک 163 
 فرعي و قســمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشــکیل یک باب خانه را

 داده است
18 - رای شــماره 139760302008005517 -  28 / 09 / 97 - ســیمین دخت 

محمودي فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار 
متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعي و قسمتي از 

جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
19 - رای شماره 139760302008005518 -  28 / 09 / 97 - مهنازهمت فرزند 
عبدالرسول نسبت به چهار سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتي از یک 
باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مســاحت پانصد و چهل و هفت مترو 
هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعي و قسمتي از جاي دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
20 - رای شــماره 139760302008005519 -  28 / 09 / 97 -  پریدخت هدایت 

فرزند سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتي از یک باب خانه مجزي شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و 
چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 161 فرعي 

و قسمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قســمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست 
وچهار متر و هشــتاد و نه صــدم مترمربع که بــه انضمام قســمتی از پالک 163 
 فرعي و قســمتي از جاي دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشــکیل یک باب خانه را 

داده است
21 - رای شــماره 139760302008005530 -  29 / 09 / 97 -  سید عبدالرسول 
طبائیان فرزند سیدحسن نسبت به چهل حبه و بیست وهشت - بیست ونهم حبه مشاع 
ازهفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 173 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
22 - رای شماره 139760302008005531 -  29 / 09 / 97 -  رقیه بیگم طبائیان 
فرزند فضل اله نسبت به سي و یک حبه و یک - بیست و نهم حبه مشاع ازهفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 173 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
23 - راي شــماره 139760302008005763 -  10 / 10 / 97 -  عباس محرابي 
فرزند محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 258  فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
24 - رای شــماره 139760302008005764 -  10 / 10 / 97 -  نسرین یزداني 
شهرضایي فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 258  فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
25 - رای شماره 139760302008005165 -  14 / 09 / 97 -  ابراهیم جودي فرزند 
عبدالخالق نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک 842 فرعی به مساحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع

26 - رای شــماره 139760302008005166 -  14 / 09 / 97 -  زهراجانقربــان 
فرزند فرامرز نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
 شده ازپالک 842 فرعی به مســاحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم 

مترمربع
27 - رای شماره 139760302008005290 -  19 / 09 / 97 -  مظفر علیان فرزند 
براتعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 842 فرعی به مساحت دویست 

و چهل و چهار متر و چهل و هفت صدم مترمربع 
28 - رای شــماره 139760302008005097 -  08 / 09 / 97 -  ناهید دهقانزاد 
فرزند رحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده 

ازپالک 932 فرعی به مساحت دویست و سه مترمربع
29 - رای شــماره 139760302008005098 -  08 / 09 / 97 -  محمــد باقرپور 
فرزند ناصر نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي 
شــده ازپالک 932 فرعی به مســاحت دویســت و ســه مترمربع درازاء هفده - 
 چهل و هشتم ســهم مشاع از ســي و هفت سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف

 ناصر باقرپور
30 - رای شماره 139760302008005099 -  08 / 09 / 97 -  النازشیرعلي فرزند 
مرتضي نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده 

ازپالک 932 فرعی به مساحت دویست و سه مترمربع درازاء هفده - چهل و هشتم 
سهم مشاع از سي و هفت سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف ناصر باقرپور

31 - رای شماره 139760302008005869 -  15 / 10 / 97 -  محمدجعفر صدري 
فرزند ناصر ششدانگ یک باب پارکینگ مجزي شده ازپالک 958  فرعی به مساحت 

سي متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
32 - رای شــماره 139760302008005497 -  28 / 09 / 97 -  آرش پژوم فرزند 
احمد نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1. 999  فرعی که به شماره 8047 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصد و هشت متر 

و نود و نه صدم مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008005498 -  28 / 09 / 97 -  الهام گرامي فرزند 
اصغر نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1. 999  فرعی که به شماره 8047 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصد و هشت متر 

و نود و نه صدم مترمربع 
34 - رای شماره 139760302008006078 -  19 / 10 / 97 -  محمدعلي حیدري 
شهرضا فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي 

شده ازپالک 1001  فرعی به مساحت بیست متر و شصت و هفت صدم مترمربع 
 35 - رای شــماره 139760302008006080 -  19 / 10 / 97 -  مینــا آقاخاني 
شــهرضائي فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه 
مجزي شــده ازپالک 1001  فرعی به مساحت بیســت متر و شصت و هفت صدم 

مترمربع
 36 - رای شماره 139760302008005818 -  12 / 10 / 97 -  محمدرضا اسدي 
وصفي فرزند غالمعلي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1042 

فرعی به مساحت یکصد و شصت و دو مترمربع
37 - رای شماره 139760302008005133 -  12 / 09 / 97 -  زهره سادات بطحائي 
فرزند سید محمدعلي نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه مجزي 
شده ازپالک هاي 1186 و 1188 فرعی به مســاحت یکصد و هشت متر و چهل و 

چهارصدم مترمربع 
38 - رای شماره 139760302008005134 -  12 / 09 / 97 -  حسین گالبي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
هاي 1186 و 1188 فرعی به مساحت یکصد و هشت متر و چهل و چهارصدم مترمربع 
39 - رای شــماره 139760302008005444 -  26 / 09 / 97 -  لعیا بیگم مدینه 
فرزند سیدعلي ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 1428 فرعی به مساحت 

شصت و دو متر و یازده صدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008005374 -  22 / 09 / 97 -  فردوس تاکي فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک هاي 1456 و 8739 الي 8745 

فرعی به مساحت سي و هشت مترو نودصدم مترمربع 
41 - رای شماره 139760302008005375 -  22 / 09 / 97 -  فردوس تاکي فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب انباري مجزي شده ازپالک هاي 1456 و 8739 الي 8745 

فرعی به مساحت پانصد و پنجاه و هفت متر و هفتاد و سه صدم مترمربع 
42 - رای شماره 139760302008005377 -  24 / 09 / 97 -  مجتبي ناظم فرزند 
منوچهر ششدانگ یک باب مغازه باطبقه تحتاني آن  مجزي شده ازپالک هاي 1482 

و 1713 فرعی به مساحت پنجاه و سه متر و سي و شش صدم مترمربع 
43 - رای شماره 139760302008005481 -  27 / 09 / 97 -  محمدرضا قدیمي 
فرزند عوض ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1484 فرعی به مساحت 

یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008005486 -  28 / 09 / 97 -  عابد شاه چراغي 
فرزند فرهاد ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1534 

فرعی به مساحت دویست و شانزده متر و هشتاد و پنج صدم مترمربع 
45 - رای شماره 139760302008006196 -  24 / 10 / 97 -  محمدمهدي شبیب 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1549 فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع 
46 - رای شماره 139760302008006201 -  24 / 10 / 97 -  محمدباقر شهمرام 
فرزند جعفرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1549 فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع
 47 - رای شماره 139760302008005176 -  14 / 09 / 97 -  غالمرضا حیدرپور 
فرزند غالمحســین ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1635 فرعی به 

مساحت یکصد و هفتاد و سه متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع
48 - رای شماره 139760302008005430 -  25 / 09 / 97 -  سیداحمد بطحائي 
فرزند سیدحسن ششدانگ یک باب انبار مجزي شده ازپالک 3661 فرعی به مساحت 

دویست مترمربع
49 - رای شماره 139760302008005422 -  24 / 09 / 97 -  عبدالنبي شفیعي 
فرزند امان اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 6544 فرعی به 

مساحت چهارصد و شصت متر و شصت و  پنج صدم مترمربع
50 - رای شماره 139760302008005202 -  17 / 09 / 97 -  سیدعلي موسوي 
فرزند سیدقدمعلي ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن 
مجزي شده ازپالک 13400 فرعی به مساحت دویســت و هشتاد متر و نود و هفت 

صدم مترمربع
 51 - رای شماره 139760302008005423 -  24 / 09 / 97 -  سلطانعلي عبدالي 
بارند فرزند کریم قلي ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالک 13877 

فرعی به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سي و شش صدم مترمربع
52 - رای شماره 139760302008004931 -  30 / 08 / 97 -  محمدبراتي فرزند 
ولي اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 14378 فرعی به 
مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و سي و هشت صدم مترمربع درازاء دویست و شش 
سهم و سه - پنجم سهم مشاع از هشتصد و بیســت و چهار سهم ششدانگ انتقال 

عادي ازطرف مهري جمالي 
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

53 - رای شماره 139760302008005438 -  25 / 09 / 97 -  جمیله فردوسیان 
فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 707 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و یک متر و ده صدم مترمربع
54 - رای شــماره 139760302008005638 -  04 / 10 / 97 -  علیرضا رحمتي 
فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 788 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و سه مترمربع
55 - رای شماره 139760302008005496 -  28 / 09 / 97 -  فرناز شیرعلي فرزند 
مرتضي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 819 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و پنج متر و سي و پنج صدم مترمربع
56 - رای شماره 139760302008005206 -  17 / 09 / 97 -  کرم اله جمالي فرزند 
قدرت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 934 فرعی به مساحت سیصد 

و پنجاه و هفت متر و سي و هفت صدم مترمربع
57 - رای شماره 139760302008002308 -  27 / 04 / 97 -  ماهرخ انصاریپور 
جرم افشادي فرزند محمد نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
مجزي شده ازپالک 1160 فرعی به مســاحت یکصد و سي و دو متر و بیست و پنج 

صدم مترمربع
58 - رای شــماره 139760302008002309 -  27 / 04 / 97 -  حسن انصاریپور 
فرزند مختار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

1160 فرعی به مساحت یکصد و سي و دو متر و بیست و پنج صدم مترمربع

59 - راي شماره 139760302008005447 -  26 / 09 / 97 -  هادي ذهبي فرزند 
منصور ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1307 فرعی به مساحت یکصد 

و سي متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
  چهارم : شماره فرعي از 4- اصلي مزرعه برزوک آباد

60 - رای شماره 139760302008005362 -  21 / 09 / 97 -  محمدجواد دهقان 
فرزند رحمت اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 1064 فرعی به 

مساحت هفتاد و یک متر و هشتاد صدم مترمربع
پنجم : شماره هاي فرعي از 21- اصلي مزرعه رشکنه

61 - رای شماره 139760302008005358 -  21 / 09 / 97 -  حمیدرضا نصیریان 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 37 فرعی به مساحت 
یکصد و پنجاه و نه متر و هشتاد و نه صدم مترمربع درازاء یکصد و بیست و شش سهم 
مشاع از هشتصد و پنجاه و شش سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که میزان 

بیست و شش سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف اصغر امیري 
62 - رای شماره 139760302008005359 -  21 / 09 / 97 -  امیرحسین میربد 
فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي 
شده ازپالک 37 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و سي و دوصدم مترمربع 
63 - رای شماره 139760302008005360 -  21 / 09 / 97 -  عهدیه فعال فرزند 
ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 37 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و سي و دوصدم مترمربع
64 - رای شماره 139760302008005361 -  21 / 09 / 97 -  مرتضي شاهچراغي 
شهرضا فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 37 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و دو مترمربع
65 - رای شماره 139760302008005684 -  09 / 10 / 97 -  اصغر امیري فرزند 
سیف اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 38 فرعی به مساحت یکصد و 
سي و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع در ازاء یکصد و ده سهم مشاع ازسیصد و 
هشتاد سهم و هفتاد و پنج صدم سهم ششدانگ که میزان بیست صدم سهم مشاع آن 

انتقال عادي ازطرف فرزاد میرپور
 66 - رای شماره 139760302008005363 -  21 / 09 / 97 -  احمد انصاري فرزند 
محمود ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 40 فرعی به مساحت هفتاد و 

سه متر و هشت صدم مترمربع
 67 - رای شــماره 139760302008005812 -  12 / 10 / 97 -  سلمان عجمي  
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 40 فرعی به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
68 - رای شماره 139760302008005813 -  12 / 10 / 97 -  پریسا عجمي  فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 40 

فرعی به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139760302008005365 -  21 / 09 / 97 -  عبدالوهــاب 
سلطانپور فرزند یداله ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 162 فرعی به 
مساحت هشــتصد و ده متر و هفتاد صدم مترمربع در ازاء ســیزده حبه و چهارصد و 
یازده - هفتصدم حبه مشــاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان دو حبه مشاع آن 

انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محترم قدسي
 70 - رای شماره 139760302008005959 -  18 / 10 / 97 -  نعمت اله طاهري  
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 و 
2322 فرعي به مســاحت یکصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء 
شصت و هشت سهم و شــصت و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و 
هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان شش سهم و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع 

آن انتقال عادي ازطرف حسن درویش پوریان
71 - رای شماره 139760302008005960 -  18 / 10 / 97 -  غالمرضا طاهري  
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 
و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء 
شصت و هشت سهم و شــصت و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و 
هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان شش سهم و هفت - یکصد و پنجاهم سهم مشاع 

آن انتقال عادي ازطرف حسن درویش پوریان
72 - رای شــماره 139760302008005972 -  18 / 10 / 97 -  ســمانه رئیسي 
شهرضا فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مجزي شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده 
و 2288 و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یک 
سهم و پنجاه و نه - شصتم سهم مشــاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ که 
میزان چهارسهم و هفت - دوازدهم سهم مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

احمد باغستاني
 73 - رای شماره 139760302008005977 -  18 / 10 / 97 -  محمود حیدرپور 
فرزند عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
شده ازپالک هاي 594 فرعی باقیمانده که به شماره 2622 فرعي تبدیل شده و 2288 
و 2322 فرعي به مساحت یکصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یک سهم و 
پنجاه و نه - شصتم سهم مشــاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ که میزان 
چهارسهم و هفت - دوازدهم سهم مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف احمد 

باغستاني
74 - رای شماره 139760302008002912 -  20 / 05 / 97 -  خسرو اسماعیلي 
شاهزاده علي اکبري فرزند کریم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
615 فرعی باقیمانده که به شماره 2554 فرعي تبدیل شده و 1105 و 1109 فرعي به 

مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و بیست صدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد 

75 - رای شــماره 139760302008001656 -  17 / 03 / 97 -  حبیب اله پوینده 
فرزند باقر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
168 فرعی به مساحت یکصد و نود و ســه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و هفت 

سهم مشاع از چهارهزار سهم ششدانگ از قسمت مجهولي آن 
76 - رای شــماره 139760302008001657 -  17 / 03 / 97 -  فردوس قدیمي 
شهرضا فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 168 فرعی به مساحت یکصد و نود و سه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و 

هفت سهم مشاع از چهارهزار سهم ششدانگ از قسمت مجهولي آن 
هفتم : شماره هاي فرعي از 32- اصلي مزرعه دست قمشه

77 - رای شــماره 139760302008005824 -  12 / 10 / 97 -  نعمــت الــه 
رحمتي فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 63 فرعی به مســاحت یکصد و هفتاد و چهار متر و هفتاد و شــش 

صدم مترمربع 
78 - رای شــماره 139760302008005828 -  12 / 10 / 97 -  سرور میر فرزند 
میرزا آقا نســبت به چهار دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
 ازپالک 63 فرعی به مســاحت یکصد و هفتــاد و چهار متر و هفتاد و شــش صدم

 مترمربع 
79 - رای شماره 139760302008005482 -  27 / 09 / 97 -  نبي اله مهرجو فرزند 
عبدالعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 105 فرعی به مساحت سیصد 

و بیست و شش متر و هفتادصدم مترمربع
ادامه در صفحه 5
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شیوع ۵۰ درصد سرطان ها  به دلیل تغذیه ناسالم است

علوم پزشکیپیشنهاد سردبیر:

رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
شیوع۵۰درصدسرطانها
بهدلیلتغذیهناسالماست

رییس دانشــکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: حداقل شیوع ۵۰ 
درصد سرطان ها وابسته به نوع تغذیه ناسالم افراد 
است. توجه به کاهش شیوع سرطان ها در سنین 
پایین تر حائز اهمیت زیادی است و با برنامه غذایی 
سالم می توان  از بروز آن ها پیشگیری کرد. محمد 
حسن انتظاری با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در 
پیشگیری از بروز ســرطان ها اظهار کرد: مشکل 
امروز ایران و دیگر کشورها بیماری عفونی نیست 
و شــیوع بیماری های غیر عفونی مثل سرطان، 
دیابت و بیماری های قلبی عروقی بســیار نگران 
کننده است. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
با تاکید بر اینکه بایستی مصرف میوه های تازه به 
جای آبمیوه صنعتی در اولویت غذایی قرار گیرد، 
گفت: آبمیوه های صنعتی با رنگ و اسانس مخلوط 
هستند و نه تنها استفاده این نوع آبمیوه ها مفید 
نیست بلکه مضرات زیادی هم برای بدن و سالمتی 

اشخاص دارد.

آغازثبتنامواکسیناسیون
پیشگیریازسالکدرشرق

اصفهان
مسئول بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: وزارت 
بهداشت برای استان های فارس و اصفهان فراخوان 
صادر کرده تــا در مناطقی که مردم بیشــتر در 
معرض ابتال به این بیماری هستند، واکسیناسیون 
پیشگیری از سالک انجام شود.رضا فدایی، با بیان 
اینکه باورهای غلط و صحیح در خصوص ابتال به 
ســالک در میان مردم وجود دارد که این مسئله 
مشکالتی را به همراه داشته اســت، اظهار کرد: 
از اردبیهشــت تا مهرماه زمان تجمع  پشه سالک 
اســت که از غروب آفتاب تا صبح فردا شروع به 
گزیدن می کند و کودکان بیشــتر در معرض این 
بیماری قرار می گیرند.وی افزود: موارد پیشگیری  
از بیماری سالک بسیار ساده است که مردم کمتر 
به آن توجه می کنند،  به عنوان مثال باید به هنگام 
خروج از منزل لباس آستین بلند بپوشند، از کرم و 
پمادهای دافع پوست استفاده کنند، پنجره های 
خود را با پرده های نسبتا ضخیم بپوشانند و هنگام 

خوابیدن در فضای باز از پشه بند استفاده کنند .

نگهداری از حیوانات خانگی چند ســالی اســت به یک 
مناقشــه جدی میان افراد مختلف در ایران تبدیل شده 
است. دوستداران و مدافعان حقوق حیوانات از روند نگران 
کننده حیوان آزاری در ایران می گویند و در مقابل طیف 
دیگری از نگهداری حیوانات عجیب و غریب در محیط های 
آپارتمانی و یا نگرانی از آسیب های احتمالی این حیوانات 

برای سالمتی خانواده ها صحبت می کنند. 
جدال میان دوســتداران و مخالفان حیوانات خانگی با برخی از 
اتفاقات نگران کننده مانند آنچه در جریان حمله به یک کودک در 
تهران روی داد، شدت گرفته و در اقدامی که به نظر چندان درست 
نیست سگ گردانی در سطح شهرها ممنوع شــد؛ اما نمی توان 
بخش بزرگی از دوســتداران حیوانات را از نگهداری از حیوانات و 
پرداختن به عالیق شان محروم کرد. همزیستی ایرانیان با حیوانات 
از گذشته وجود داشته و در سال های نه چندان دور می توانستی 
از مرغ و خروس ها در خانه های بزرگ حیاط دار،  نشانی یافت یا 
کبوتر و قناری هایی که در فرهنگ قدیمی ایرانی همواره جایگاه 
خاص و عاشقان زیادی داشته است، حوض های بزرگی که چند 
ماهی قرمز در آن زندگی می کردند و البته سگ و گربه هایی که نه 
در خانه ها اما همجوار انسان ها روزگار سپری می کردند ؛ اما آنچه 
امروز در مقوله نگهداری از حیوانات آزاردهنده شده است استفاده 
از این حیوانات به عنوان یک پز فرهنگی و روشــنفکری است. به 
خصوص آنکه با کوچک شــدن محیط های زندگی شهرنشینی 
عمال نگهــداری این حیوانات می تواند تبعــات و مزاحمت هایی 
برای همسایگانی ایجاد کند که شاید به هزار و یک دلیل تمایلی به 
رویارویی و همجواری با این حیوانات ندارند. این گزارش در مورد 
حرف و حدیث هــا و تبعات و البته هزینه های ســرگرمی جدید 

ایرانی ها تهیه شده است.
گردش مالی نگهداری حیوانات در ایران چقدر است؟

صنعت تولید و خرید و فــروش حیوانات خانگــی در ایران طی 
دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است و به عنوان یک تجارت 
پر سود و الکچری شناخته می شود. به دلیل اینکه معموال اقالم 
آن وادراتی و خرید و فروش در این بــازار بدون نظارت های الزم 
انجام می شود، قیمت ها بدون چارچوب خاصی تامین و از سوی 

مشتریان پرداخت می شود.
 این موضوع موجب رشــد 3۰۰ تا 4۰۰درصدی تجارت حیوانات 
خانگی در ایران شده اســت. سال گذشته بر اســاس اعالم آمار 
گمرک، چیزی در حدود ۵ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۷۸۹ دالر بالغ بر 
۱۹ میلیارد و ۷4۷ میلیون تومان غذای سگ و گربه به کشور وارد 
شده اســت. این ارقام جدا از آمار تجارت زیر زمینی گربه سانان و 
خزندگان غیر مجازی است که به صورت میلیونی خرید و فروش 

می شوند.

در ایــن بازار همــه چیز پیدا 
می شود

امروزه شما می توانید در خانه تان یک 
باغ وحش داشته باشد، البته به شرطی 
که فضا و بودجه الزم بــرای نگهداری 
از حیوانات مورد عالقه خود را داشــته 
باشــید. با گشــتی در  فضای مجازی 

می توانید از سمندر و آفتاب پرست تا الکپشت و سنجاب کانادایی 
برای خرید پیدا کنید. حتی می توانید به مراکز دارای مجوز پرورش 
سگ و گربه هم مراجعه داشته باشید. شهیدی، موسس یکی از این 
مراکز در اصفهان است که طی ده ســال گذشته موفق به پرورش 
چندین نوع نژاد وارداتی از ســگ های نگهبان شده است. وی در 
مورد بازار خرید و فروش این حیوانات می گوید: اســتفاده از سگ 
برای مکان هایی مانند باغ و یا کارخانجات الزم و ضروری اســت؛ 
اما در ماه های اخیر با تبلیغات منفی که علیه این حیوانات شده و 
ممنوعیت های اعمال شــده، خرید این حیوانات به شدت کاهش 
یافته است. شــهیدی می افزاید: این ســگ ها همه تربیت شده و 
فرمانبر هستند و بسته به نوع استفاده می توانند تنها پارس کنند 
 و یا در صورت تربیت شــدن قابلیت حملــه و طعمه گیری را هم 
دارند. »فدوی« یکی دیگر از پــرورش دهندگان حیوانات خانگی 

اســت. او که در مزرعه ای واقع در نجف 
آباد نژاد مرغ و خروس نژاد مرندی پرورش 
می دهــد، هر خروس بالــغ را چیزی در 
حدود ۱۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان به فروش 
می رساند. به گفته وی، نگهداری از این 
حیوان بیشتر جنبه تزیینی دارد و البته 
نژاد خاص این حیوان در برابر بیماری ها 
هم مقاوم تر است. اگر چه این فروشنده اشاره ای نمی کند؛ اما این 
حیوان معموال در مسابقات جنگ خروس ها که طرفداران زیادی 
دارد و به صورت زیرزمینی برگزار می شود، به کار می رود. با چرخی 
در بازار پرنده فروشــان اصفهان می توان حیوانات کمیاب تری از 
طوطی آفریقایی تا کبوترهای کاکلی ۵ تا ۱۰ میلیونی هم پیدا کرد. 

آیا حیوانات خانگی بیماری زا هستند؟
خانم جوانی همراه با سگش در کنار یک دبستان، منتظر دخترش 
است. سایر والدین اما نسبت به همراهی هر روزه یک سگ با این زن 
اعتراض دارند، آنها نمی خواهند فرزندان شان به این حیوان دست 
بزنند؛ چرا که نگران انتقال بیماری از این حیوان به فرزندان شان 
هستند. یکی از اصلی ترین دغدغه ها در مورد نگهداری حیوانات 
خانگی انتقال بیماری به انسان به خصوص کودکان است، هر چند 
این موضوع از ســوی بسیاری از پزشکان به شــدت رد می شود. 

دکتر بیات، رییس یکی از کلینیک های دامپزشــکی در اصفهان 
در زمینه خطرات نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ و گربه به 
»زاینده رود« گفت: این حیوانات، ناقل هیچ نوع بیماری به انسان 
و به خصوص کودکان نیستند. این دامپزشک تصریح کرد: آنقدر 
که یک انسان می تواند بیماری را به انسان دیگری منتقل کند، یک 

حیوان عامل بیماری های انسانی نیست. 
وی با تاکید بر اینکه هر حیوانی را نمی توان در خانه نگهداری کرد، 
گفت: اگر حیوانی واکسیناسیون شده و به صورت ذاتی قابل انطباق 
با محیط های انسانی باشد، گزینه خوبی برای نگهداری است. به 
عنوان مثال سگ حیوانی است که می توان بدون هیچ مشکلی آن 
را در خانه نگهداری کرد؛ اما مثال نگهداری مار به عنوان یک حیوان 
اگزوتیک نمی تواند گزینه خوبی باشد؛ چرا که می تواند برخی از 
بیماری ها را منتقل کند؛ اما به صورت کلی حیواناتی مانند سگ 
و گربه هیچ مشــکلی برای نگهداری ندارند و نــه موی آنها دارای 
تشعشعات رادیو اکتیو است و نه عامل رشــد باکتر ی و میکروب 
هستند. دکتر بیات در مورد انجام عمل های زیبایی صورت گرفته 
روی حیوانات هم گفت: این کار در حال حاضر در برخی از کلینیک 
های دامپزشکی انجام می شــود که شامل عمل هایی روی گوش 
و پاهای حیواناتی مانند سگ و گربه اســت؛ اما این عمل یک کار 
غیر اخالقی اســت. وی افزود: در برخــی از نژادهای خاص مانند 
»دوبرمن« این کار زیاد انجام می شود و هزینه آن از 4۰۰ هزار تا 4 

میلیون تومان متغییر است.
برای نگهداری یک حیــوان خانگی چقدر باید هزینه 

کنید؟
حیوانات بســتگی به نوع و نژاد، می تواننــد هزینه های متفاوتی 
داشته باشــند. عالوه بر هزینه خرید این حیوانات که برای سگ 
و گربه از 4۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون متغییر اســت، شــما باید 
هزینه نگهداری و خرید غذا و ســایر ملزومــات آن را هم متقبل 
شوید. ظهرابی، فروشنده ملزومات حیوانات خانگی دراین زمینه 
به »زاینده رود« گفت: وسایل مورد نیاز نگهداری حیوانات خانگی 
طیف گسترده ای دارد؛ از قالده های 4۰ هزار تومانی گرفته تا خانه 
ها و باکس های نگهداری ۷ میلیونی! به گفته این فروشنده، طیف 
وسیعی از محصوالت زیبایی مانند شــامپو ، روغن، کرم کلسیم 
مخصوص بچه گربــه و حتی عطر خاک نگهــداری حیوانات هم 

موجود است. 
در البه الی گردش میان طبقات این فروشگاه وسایل جالبی هم 
توجه مان را جلب می کند، از طبقه اسباب بازی هایی مانند توپ و 
عروسک های باال صد هزار تومان برای سگ و گربه تا اسپری دهان 
و دندان حیوانات با قیمت ۸۰ هزار تومان. در فروشگاه دیگری که 
به نظر لوکس تر است قالده های چرمی خارجی با قیمت ۷۰۰ هزار 
تومان و غذای وارداتی حیوانات گوشت خوار را می توان مشاهده 
کرد. قیمت ها هم البته همه به دالر اســت و به نرخ روز محاسبه 

می شود.

چالش های یک همزیستی پر حاشیه
  گزارشی از یک عالقه مندی به روز شده ؛  

هشتم : شماره هاي فرعي از 33 - اصلي مزرعه مهرقويه
80 - رای شــماره 139760302008005304 -  19 / 09 / 97 -  كاظم انصاريپور 
فرزند خداداد ششدانگ يک باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن مجزي شده 
ازپالك 384 فرعی به مساحت دويست و پنجاه و سه متر و شصت و دو صدم متر مربع 
درازاء چهارهزار و چهارصد ويازده - چهارهزار و پانصد و سي و ششم سهم مشاع به 
استثناء بهاء ثمنيه اعياني آن از پنج سهم و پنجاه صدم سهم ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف هژيرفتحي شاه نجفي 
81 - رای شــماره 139760302008005307 -  19 / 09 / 97 -  اسماعيل فتحي 
شــاه نجفي فرزند فتح اله ششدانگ يک باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن 
 مجزي شده ازپالك 384 فرعی به مساحت دويست و سه متر و هشتاد و يک صدم 

متر مربع 
82 - رای شــماره 139760302008005308 -  19 / 09 / 97 -  هوشنگ فتحي 
شــاه نجفي فرزند فتح اله ششــدانگ يک باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني 
 آن مجزي شــده ازپالك 384 فرعی به مساحت دويســت و پنج متر و هفتادصدم

 متر مربع 
نهم : شماره هاي فرعي از50- اصلي مزرعه اله آباد

83 - رای شــماره 139760302008005285 -  19 / 09 / 97 -  جميلــه 
اســماعيلي عمروآبــادي فرزند عباس ششــدانگ يــک باب خانه مجزي شــده 
 ازپالك 191 فرعی به مســاحت يكصدو هشــتاد و پنج متر و چهــل و هفت صدم 

مترمربع
84 - رای شماره 139760302008005487 -  28 / 09 / 97 -  كيامرث باهنر فرزند 
عباس ششدانگ يک باب مغازه باطبقه فوقاني آن مجزي شده ازپالك 566 فرعی به 

مساحت هشتاد و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع
85 - رای شماره 139760302008005760 -  10 / 10 / 97 -  حسين باقي فرزند 
سيف اله ششدانگ يک باب خانه مجزي شده ازپالك 1252 فرعی به مساحت سيصد 

و سيزده متر و پنجاه صدم مترمربع
   دهم : شماره فرعي از 68 - اصلي مزرعه سيدآباد 

86 - رای شماره 139760302008004727 -  21 / 08 / 97 -  فرزانه ميرزائي فرزند 
غالمحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه دوطبقه به مساحت 
نود و پنج متر و بيست صدم مترمربع در ازاء نوزده - چهلم حبه مشاع از هشتاد و چهار 
حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف فروغ السادات مدني احدي ازورثه 
محمدعلي مدني كه ايشان نيزاحدي ازورثه سيدابوالقاسم مدني احدي ازمتقاضيان 

ثبت اوليه بوده است
يازدهم : شماره هاي فرعي از 100- اصلي مزرعه فيض آباد

 87 - رای شــماره 139760302008005522 -  29 / 09 / 97 -  فــروزان 
مصدقيان فرزند ناصر ششــدانگ قســمتي ازيک باب انبار مجزي شــده ازپالك 
12 فرعی به مســاحت يكصد و هشــت متر و پنجــاه و پنج صــدم مترمربع كه به 
 انضمــام ششــدانگ پــالك 1587 فرعــي جمعًا تشــكيل يــک باب انبــار را

داده است
88 - رای شــماره 139760302008005309 -  19 / 09 / 97 -  ســيد محمــد 
طاهر طبيبيان فرزند ســيد ابوتراب ششــدانگ يــک باب مغــازه و زمين محصور 
 متصل بــه آن مجزي شــده ازپــالك 236 فرعی به مســاحت يكصــد و پنجاه

 مترمربع
89 - رای شماره 139760302008005505 -  28 / 09 / 97 -  ليال قاسمي فرزند 
فرج اله ششدانگ يک باب خانه مجزي شده ازپالك 515 فرعی به مساحت دويست 

و چهل و دو متر و هفتاد و سه صدم مترمربع
90 - رای شــماره 139760302008005420 -  24 / 09 / 97 -  ســيد خيراتعلي 
موسوي فرزند محمدقلي ششدانگ يک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالك هاي 

1641 و 1643 فرعی به مساحت يكصد و هشتاد و نه مترمربع
دوازدهم : شماره فرعي از 106- اصلي مزرعه ارش آباد

91 - رای شماره 139760302008005424 -  24 / 09 / 97 -  محمد مميز فرزند 
علي ششدانگ يک باب خانه مجزي شده ازپالك 329 فرعی به مساحت يكصد و سي 

و شش متر و هشتاد صدم مترمربع
سيزدهم : شماره هاي فرعي از 159- اصلي 

92 - رای شــماره 139760302008003356 -  11 / 06 / 97 -  روح اله هاشمي 
موسي آبادي فرزند سيف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک واحد كارگاه 
برشكاري مجزي شــده ازپالك هاي  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و 

شصت و هفت متر و پنجاه صدم مترمربع
93 - رای شــماره 139760302008003357 -  11 / 06 / 97 -  مرتضي هاشمي 
موسي آبادي فرزند سيف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک واحد كارگاه 
برشكاري مجزي شــده ازپالك هاي  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و 

شصت و هفت متر و پنجاه صدم مترمربع
چهاردهم : شماره هاي فرعي از 171- اصلي مزرعه مهديه

94 - رای شماره 139760302008005425 -  24 / 09 / 97 -  نعمت اله محمدي 
فرزند كريم ششــدانگ يک باب خانه مجزي شــده ازپالك 14 فرعی به مساحت 
دويست و سي و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع درازاء دوازده حبه و يكصد و نود و 
يک - دويست و پنجاهم حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف 

جهانگير خان دره شوري 
95 - رای شــماره 139760302008005637 -  04 / 10 / 97 -  جــواد صفري 
فرزند اعور ششدانگ يک باب مغازه نيمه تمام مجزي شده ازپالك هاي 144 فرعی 
باقيمانده كه به شماره 657 فرعي تبديل شــده و 481 فرعي به مساحت سي و پنج 
متر و سي صدم مترمربع درازاء سي و هفت سهم و پنجاه و هشت صدم سهم مشاع از 
چهارصد و نود و چهار سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف ايران شمسائي 

بند ب(
بخش يک ثبتي شهرضا

يكم : شماره فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد
1 - رای شــماره 139760302008004934 -  30 / 08 / 97 و راي اصالحــي 
شــماره139760302008005693 -  09 / 10 / 97  -  حميدرضــا پناهنده فرزند 
حسن  ششــدانگ يک باب خانه نيمه تمام مجزي شــده ازپالك 1041 فرعی به 
مساحت يكصدمتر و هشــتاد و پنج صدم مترمربع درازاء نيم ســهم مشاع از چهار 
سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف فردوس زماني كه در راي اوليه 
 و به تبع آن درآگهي اوليه مســاحت ملک اشتباهًا قيد شــده و اينک تجديد آگهی 

می گردد
تاريخ انتشار نوبت يكم :     1 / 11 / 1397 
تاريخ انتشار نوبت دوم :   16 / 11 / 1397 

م الف: 350940 سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  
اخطار اجرایی

 11/48 به موجب درخواســت اجــرای حكم در خصوص پرونده كالســه 96/772 
ش ح 2 به شــماره دادنامه 911 صادره از شعبه دوم شــورای حل اختالف دهاقان 
محكوم عليه عليرضا احمدی اورگانی فرزند محمد محكــوم به فک پالك خودرو 
پيكان به شماره انتظامی 47 ب 266 ايران 81 و حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظيم و انتقال ســند رســمی خودرو و پرداخت مبلغ 492/500 ريال بابت هزينه 
دادرســی در حق محكوم له محمدرضا كريمی و پرداخت مبلــغ 1/500/000 ريال 
بعنوان نيم عشــر اجرايی در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالی معرفی كند كه 

اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
 اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذكور از زمان يک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضميمه دادخواست 
 اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه 
از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
 نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقــال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(.م الف:368970 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )202 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

11/49  آقای حاجی محمد بهرامی دارای شناسنامه شماره 40  به شرح دادخواست 
به كالسه  541/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان عفت گلی به شناسنامه 9 در تاريخ 1395/12/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک دختر به نام 1- 
فاطمه بهرامی، ش.ش 1120001854 متولد 1368/2/3 و يک همسر دائمی به نام 
1- حاجی محمد بهرامی، ش.ش 40 متولد 1336/2/20 و پدر متوفی به نام 1- علی 
اصغر گلی، ش.ش 37 متولد 1312/5/5 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 368157 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)152 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

11/50  خانم زهرا امينی  دارای شناســنامه شــماره 138 به شــرح دادخواست به 
كالسه 1082/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان صغرا ســلطانی تهرانی  به شناســنامه 1802 در تاريخ 91/2/28 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- معصومه امينــی تيرانــی، ش.ش 115، 2- بتول امينی تيرانــی، ش.ش 10، 
 3- زهرا امينی، ش.ش 138 فرزندان اناث متوفــی، متوفی به غير از ورثه فوق ورثه 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 368989  احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تيران  )134 

كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

11/51  آقای ابراهيم دادخواه تهرانی  دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست 
به كالسه 1038/97  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ابوالقاســم دادخواه تهرانی  به شناسنامه 2650 در تاريخ 95/12/19  
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 

 است به: 1- عباســعلی دادخواه تهرانی، ش.ش 675، 2- ابراهيم دادخواه تهرانی، 
ش.ش 65، 3- علــی دادخــواه، ش.ش 181، 4- رضا دادخــواه تهرانی، ش.ش 
267 )فرزندان ذكــور متوفی( متوفی به غير از ورثه فوق ورثــه ديگری ندارد. اينک 
 با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهــی می نمايد 
تا هر كســی اعتراضــی دارد و يــا وصيتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاريخ 
 نشــر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 369108  احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تيران  )141 

كلمه، 1 كادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

11/52 بدينوسيله به آقاي محمدعلي رضايي فرزند محمد مهدي فعاًل مجهول المكان 
ابالغ مي گرددكه خواهان غديرعلي فراشي فرزند محمدعلي به نشاني شهرضا خ ولي 
عصرشرقي ك حصار پ 86 دادخواستي به خواسته الزام به انتقال سند خودرو سمند به 
شماره  574 س 61  ايران 53  به اين شورا تسليم  كه  بكالسه 615/97 ش6 ح  ثبت 
 و وقت رسيدگي براي روز سه شــنبه مورخ  97/1/20  ساعت 6 عصر تعيين گرديده
 اينک حسب درخواست خواهان و به تجويزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب يک نوبت 
دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف يک ماه بامراجعه 
به دبيرخانه شــوراي حل اختالف شــماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشــويدواگربعداً 
 احتياج به نشــرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 369067 رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا  

)128 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

 11/53  آقــای ابراهيــم دادخواه تهرانی  دارای شناســنامه شــماره 65 به شــرح
 دادخواســت بــه كالســه 1039/97  از ايــن شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان معصومــه صادقــی 
عبــاس آبــادی  بــه شناســنامه 167 در تاريــخ 80/12/25  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفته ورثــه حيــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
 به: 1- عباســعلی دادخــواه تهرانــی، ش.ش 675، 2- ابراهيم دادخــواه تهرانی، 
ش.ش 65، 3- علــی دادخــواه، ش.ش 181، 4- رضا دادخــواه تهرانی، ش.ش 
267 )فرزندان ذكور متوفی( 5- ابوالقاســم دادخواه تهرانی، ش.ش 2650 همســر 
متوفی ) متوفی به غير از ورثــه فوق ورثه ديگری ندارد(. اينک با انجام تشــريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی 
 دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به شورا 
 تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الــف: 369111  احمدی قاضی 

شعبه اول شورای حل اختالف تيران  )151 كلمه، 1 كادر(

پریسا سعادت

وسایل مورد نیاز نگهداری حیوانات 
خانگی طیف گسترده ای دارد؛ از قالده 
های 40 هزار تومانی گرفته تا خانه ها 

و باکس های نگهداری 7 میلیونی!

اعالم مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســینا مظفری فرزند 
عباسعلی به شماره شناسنامه 1740194217 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناســی ارشد رشته مهندسی 
صنایع صادره از واحد دانشــگاه نجف آباد با شماره 
41096 مــورخ 93/12/24 مفقود گردیده اســت و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک  
را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد ارسال 

نماید.
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 مهاجم زندانی »زنیت «
زوج آزمون در لیگ اروپا

آکســاندر کوکورین، مهاجم ملی پوش روسیه 
که یکی از سرشــناس 
ترین بازیکنان زنیت 
قلمداد می شود بنا 
به پرونده جنایی 
تشــکیل شده در 
مســکو همراه با دو 
نفر دیگــر از چند روز 
پیش بازداشت و در زندان به سر می برد؛ اتفاقی 
که باعث شد تا این بازیکن به یکی از سوژه های 
جنجالی فوتبال روسیه در زمستان سرد و برفی 
تبدیل شود. باشگاه زنیت که چاره ای نداشت تا 
فهرست اروپایی خود را تا روز اول فوریه 2019 به 
یوفا ارسال کند تا مشکلی برای بازی با فنرباغچه 
ترکیه در مرحله یک شــانزدهم نهایی نداشته 
باشد، نام الکســاندر کوکورین زندانی را نیز در 
بین سه مهاجم معرفی شده به یوفا در کنار زوبیا 
و ســردار آزمون قرار داد تا این تصمیم سماک، 
سرمربی روس زنیت بازتاب گسترده ای در رسانه 

های این کشور داشته باشد.

اعتراف »امباپه«: 
در غیاب نیمار اذیت می شویم

پاری سن ژرمن سرانجام بعد از 21 بازی طعم 
شکســت را در لیــگ 
فرانسه چشید.تیم 
پاریسی که برای 
رویارویی با لیون 
به خانــه این تیم 
رفته بود با نتیجه دو 
بر یک تن به شکست 
داد. امباپه، ستاره جوان پاری سن ژرمن اعتراف 
کرد که غیبــت نیمار روی بازی تیــم او تاثیر 
گذاشته اســت. او گفت: بله، این یک واقعیت 
است که بازی کردن بدون نیمار بازی ما را تغییر 
داده و ما اذیت می شویم. فصل قبل هم نیمار 
مصدوم شد و نباید اجازه دهیم که بار دیگر این 
اتفاق رخ دهد.این ستاره جوان پاری سن ژرمن 
در بخش دیگــری از ســخنانش، اظهار کرد: 
لیون، شروع خوبی داشــت و به همین خاطر 

هم پیروز شد. 

ستاره ژاپنی؛ چهارمین بازیکن 
خارجی الدحیل

الدحیل، یکــی از قدرتمندترین تیم های حال 
حاضر فوتبــال قطر و 
آسیاســت کــه در 
قهرمانان  لیــگ 
آســیا با استقالل 
هم گروه اســت. 
این تیم قطری چهار 
بازیکن خارجی خود 
را انتخاب کرده که دو بازیکن آنها در زمستان 
به این تیم پیوســتند. الدحیل در زمستان با 
شویا ناکاجیما، هافبک طراح و با تکنیک ژاپنی 
قرارداد رسمی امضا کرد تا او جایگزین »نام تائه 
هی« شود که فصل را به خاطر آسیب دیدگی از 
دست داد. ناکاجیما، روز یکشنبه  برای نخستین 
بار در تمرین الدحیل شــرکت کــرد. مهدی 
بن عطیه، مدافع سرشــناس مراکشی هم کار 
خود را به صورت رســمی با الدحیل آغاز کرد. 
یوسف العربی مراکشــی و ادمیلسون برزیلی 
 دیگر بازیکنان خارجی تیــم فوتبال الدحیل

 هستند. 

اسپالتی:
  بازیکنان اینتر 

حامی من هستند
برای ســومین بازی پیاپی، اینتــر در گلزنی 
نــاکام بــود و موفق به 
کسب پیروزی نیز 
نشــد تا فدریکو 
سانتاندر، پیروزی 
را برای شاگردان 
یــچ  و یلو میها
کســب کند. فشــار 
روی اســپالتی پس از نتایج اخیر بیشتر شده 
ولی او معتقد اســت که بازیکنان از او حمایت 
می کنند. اســپالتی گفت: تیم پشــت سر من 
است و تا جایی که می دانم، مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. ما مشکالتی برای خودمان ایجاد 
کردیم. حتی وقتی که موقعیت داشتیم و باید 
گلزنی می کردیم نتوانســتیم استفاده ببریم. 
بدین ترتیب شما اعتماد به نفس خودتان را از 
دست می دهید و اگر این سطح از بی اعتمادی 
به وجود بیاید، اشــتباهات شــروع می شود و 
حریف می تواند راحت گلزنی کند. به نظرم باید 
شخصیت بزرگ تری داشــته باشیم تا واکنش 
نشــان دهیم و باید خودمان را در این مســیر 

پیشرفت دهیم.

سجاد مردانی در کیش  روی شیاب جانگ می رود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بعد از شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن در جام ملت های 
آسیا ، مسعود شــجاعی کاپیتان کهنه کار ایرانی ها اعالم کرد که 
قصد خداحافظی از تیم ملی ایران را ندارد. میانگین سنی تیم ملی 
ایران باالست و احتمال دارد سرمربی بعدی این تیم شجاعی را به 
تیم ملی دعوت نکند، با این حال وی امیدوار است هم چنان توسط 

جانشین کی روش به تیم ملی دعوت شود.

مسعود شجاعی در تیم ملی ماندنی شد

در حالی که شایعه انتقال گادوین منشا به استقالل شنیده می شد؛ 07
اما خبر رسیده این بازیکن در حال انتقال به یک تیم عربستانی است. 
مدیران تیم الباطن عربستان به عقد قرارداد با گادوین منشا، بسیار 
نزدیک شــدند تا با این بازیکن خط حمله خود را تقویت کنند. تیم 
الباطن در تالش است قبل از بسته شدن نقل وانتقاالت زمستانی، منشا 

را برای بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی به خدمت بگیرد.

گادوین منشا در آستانه پیوستن به الباطن عربستان

90

درآمد »دینامو« از بودیمیر؛
 هفتصد و پنجاه هزار یورو؟

یک رسانه کروات با اعالم هزینه های تیم دینامو 
زاگرب در نقل وانتقاالت زمستانی، قیمت فروش 
ماریو بودیمیــر، مهاجم جدید پرســپولیس را 
نیز منتشــر کرد. به گزارش خبرورزشی سایت 
jutarnji کرواسی، تیم دینامو زاگرب در نقل  و 
انتقاالت زمستانی 2019 میالدی فقط ۷۵0 هزار 
یورو بابت فروش ماریو بودیمیر به پرســپولیس 
درآمدزایی کرد. هزینه این تیــم مطرح کروات 
در بخش خرید بازیکن نیز ۳ میلیون و ۶۵0 هزار 
یورو بود. بر اساس این گزارش، ماریو بودیمیر تنها 
بازیکن دینامو زاگرب بود که در ماه ژانویه باعث 
درآمدزایی برای این تیم شد. دو بازیکن دینامو 
زاگرب به صورت قرضی راهی دیگر تیم های لیگ 
کرواسی شدند و یک بازیکن نیز به صورت توافقی 

قرارداد خود را فسخ کرد.

در حاشیه

قایقران اصفهانی تیم ملی:
 تجهیزات

 مشکل همیشگی ماست
ملی پوش قایقرانی ایران در پاسخ به این پرسش 
که فکر می کند بزرگ ترین مشــکل پیش روی 
ورزشکاران برای رسیدن به سهمیه المپیک چه 
چیزی اســت، اظهار کرد: ما از لحاظ شــرایط و 
امکانات مشکل داریم؛ اما این مشکل همیشگی 
است و جدید نیســت. قبال فدراسیون پارو تهیه 
می کرد و در اختیار بچه ها می گذاشــت اما ۳، ۴ 
سال اســت دیگر این اتفاق نمی افتد. احمدرضا 
طالبیان ادامه داد: در بحث تجهیزات و هزینه های 
باالی آن مشکل داریم که فدراسیون باید فکری 
به حال آن کند و غیر این بحث تجهیزات، خدا را 

شکر مشکل خاص دیگری نداریم.

 سجاد مردانی در کیش 
روی شیاب جانگ می رود

سومین دوره مســابقات جام ریاست فدراسیون 
جهانی در آسیا )G2( در ســه بخش کیوروگی، 
پومسه و پاراتکواندو و در رده های سنی نوجوانان 
و بزرگســاالن از روز 9 اســفندماه در مجموعه 
ورزشــی »المپیک« جزیره کیش آغاز می شود 
و به مــدت ۴ روز ادامه خواهد داشــت. مردان 
ملی پوش تکواندوی ایران که تمرینات خود را از 
روز 29 دی ماه برای حضور در مسابقات جهانی 
آغاز کرده انــد به منظور آمادگی هرچه بیشــتر 
در این رویداد شــرکت می کنند. از اصفهان هم 
سجاد مردانی در وزن 8۷- کیلوگرم روی شیاب 
جانگ می رود. هدایت این نفرات برعهده فریبرز 
عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق 

و وحید عبداللهی به عنوان مربی است.

منهای فوتبال

پیشخوان

برانکو: به جرات می گویم 
الدحیل و السد از تیم ملی قطر 

قوی تر بودند!

  عکس روز

دیدار صمیمانه تارتار و قطبی قبل از دیدار پارس و فوالد
افشین قطبی، سرمربی فوالد و مهدی تارتار، ســرمربی پارس جنوبی در شب قبل از دیدار 

پارس و فوالد دیداری صمیمانه با هم داشتند. این دیدار  روز گذشته برگزار شد.

ســوال بــزرگ درباره 
دستیاران شفر؛ چه کسی روی 

سکو می نشیند؟

ترابی بعد از اولین تمرین 
سرخ: با پرسپولیس که بستم 

اروپا را فراموش کردم

هواداران نساجی عازم اصفهان می شوند
مسئول کانون هواداران نساجی مازندران در ارتباط با بازی پیش روی تیم نساجی مازندران در مقابل ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: هواداران پرشور نساجی همواره در بازی های خارج از خانه در دورترین نقاط نیز، نساجی را 
تنها نگذاشتند. رضا نادری، با عنوان اینکه طبق برنامه ریزی هایی که کانون هواداران باشگاه نساجی مازندران از 
فصل گذشته انجام داده، مقرر شد این همراهی ها با ساماندهی و نظم مناسب صورت گیرد، افزود: به همین منظور 
کانون هواداران برای بازی مقابل ذوب آهن، دو اتوبوس برای عزیمت به اصفهان تهیه کرده است. نادری با اشاره به 
اینکه هزینه یک اتوبوس با حمایت بخش خصوصی و اتوبوس دیگر از طریق منابع کمیته اقتصادی کانون تامین 
شده است، ادامه داد: با توجه به وضعیت سخت اقتصادی، باال رفتن کرایه ها و به دنبال آن عدم همکاری حامیان 

مالی؛ اما با این حال تمام سعی کانون بر این است که به خودکفایی برسد.

بازی فوالد - پرسپولیس در غدیر برگزار نمی شود
افشین حیدری، مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، 
اعالم کرد که این اداره کل نمی تواند از دیدار فوالد در هفته هفدهم برابر پرسپولیس در ورزشگاه غدیر میزبانی 
کند.گویا ورزشگاه غدیر اهواز در مراحل پایانی بازسازی قرار دارد و باتوجه به این که تماشاگران از دیدار فوالد 
و پرسپولیس استقبال خوبی خواهند داشــت، برگزاری این بازی در این ورزشگاه امکان پذیر نیست. در این 
رابطه مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: باتوجه به این که مدتی پیش نیز ورزشگاه اختصاصی فوالد 
که ورزشگاهی مدرن است با حضور معاون اول رییس جمهور به افتتاح رسید، باشگاه فوالد می تواند در همین 
ورزشــگاه از حریفان خود میزبانی کند و مردم خوزســتان و هواداران فوالد نیز عالقه مند هستند که از این 

ورزشگاه نظاره گر کار تیم خود باشند.

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

نتایج لیگ قابل پیش بینی بود
ســرمربی تیم هندبال ذوب آهن گفت: در لیگ جاری تیم هــای رده اول و دوم نزدیک به هم بودند و 
تیم های رده سوم و چهارم نیز به همین شــکل، نتایج کلی قابل پیش بینی بود و همین موضوع باعث 
شد از هیجان لیگ کاسته شــود. »ونوس مرادی« در خصوص کسب مقام ســوم تیم هندبال بانوان 
ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور اظهار داشت: تیمی که سکوی سوم لیگ برتر 
را کسب کرد، تیم رده سنی امید  بود که مقام نخست رقابت های امید کشور را سال گذشته به دست 
آورد؛ به جز یک بازیکن تمامی بازیکنان بومی و در رده سنی امید قرار داشتند. سرمربی تیم هندبال 
بانوان ذوب آهن ادامه داد: با وجود اینکه میانگین سنی تیم بســیار جوان بود انتظار می رفت که این 
تیم صاحب سکو شود. نیم فصل اول را خوب سپری کردیم و در نیم فصل دوم نیز با توجه به تجزیه و 
تحلیل های که انجام شد توانستیم خوب ظاهر شویم؛ سعی کردیم آمادگی بدنی بازیکنان در بهترین 
سطح باشد زیرا از لحاظ فنی به خاطر اینکه تیم دیر بسته شده بود نمی توانستیم به خوبی عمل کنیم. 
وی اضافه کرد: در آغاز نیم فصل دوم خوب نبودیم؛ اما در ادامــه بازیکنان تیم هر آنچه که به آنان امر 
شده بود را عملی کردند و در نهایت توانستیم به آمادگی و هماهنگی خوبی دست بیابیم؛ در هفته های 
پایانی نیز چند بازی سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم در هفته های آخر نیز خوب عمل کنیم 
و صاحب سکو شــویم. مرادی، در خصوص کیفیت لیگ برتر هندبال بانوان کشور گفت: انتظار ها از 
لیگ برتر باید بیشتر باشــد؛ کیفیت بازی ها نیز می توانســت افزایش یابد. سال های گذشته کیفیت 
لیگ بهتر بود، در لیگ جاری تیم های رده اول و دوم نزدیک به هم بودند و تیم های رده سوم و چهارم 
 نیز به همین شــکل، نتایج کلی قابل پیش بینی بود و همین موضوع باعث شد از هیجان لیگ کاسته

 شود.

آذری به کاپیتان استقالل 
لقب داد؛ بهترین آرایشگر دنیا

صنعت نفت فوتبال
آبادان

 - سپاهان
ساعت 

16

شبکه 
ورزش

ذوب آهنفوتبال
- 

 نساجی
ساعت
18:15

شبکه 
ورزش

دورتموندفوتبال
- 

 وردربرمن
ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 

16 بهمن

زنگ آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ 
برتر در حالی عصر امــروز برای تیم های 
اصفهانی به صدا در می آید که سپاهان برای 
کسب ششمین عنوان قهرمانی خود در این 
بازی ها، رقابت تنگاتنگی با سایر تیم های 
مدعی خواهد داشت و تیم ذوب آهن برای 
فرار از منطقه ســقوط جدال سر سختی با 

تیم های پایین جدولی در پیش دارد. 
تقابل سپاهان- صنعت نفت در آبادان

در چارچوب هفته شــانزدهم هجدهمین دوره 
رقابت های لیــگ برتر، عصر امروز و از ســاعت 
1۶ تیم فوتبال ســپاهان  در شرایطی در آبادان 
مقابل تیــم صنعت نفت قرار مــی گیرد که این 
تیم توانســت نیم فصل اول این مســابقات را با 
صدرنشینی در جدول رده بندی به پایان برساند 
و بعد از گذشت ۵ ســال دوباره خود را در جمع 
مدعیان قهرمانی این مسابقات قرار دهد. طالیی 
پوشان نصف جهان که با 8 برد و ۷ تساوی و 28 
گل زده بهترین آمار نیم فصل اول را به نام خود 
ثبت کردند در تعطیالت طوالنی میان فصل برای 
برپایی اردوی تدارکاتی راهی ترکیه شــدند تا با 
برگزاری چند بازی دوســتانه در خاک کشور با 
آمادگی بیشــتری پای به رقابت های نیم فصل 
دوم بگذارند. این تیم در بازار نقل و انتقاالت نیم 
فصل اول بازیکنانی چون محمد مســلمی پور، 

علی قربانی، محمد ابراهیمی و  محسن مسلمان 
را جذب کرد تا نشــان دهد صدرنشینی به لطف 
تفاضل گل بهتر نتوانسته امیرقلعه نویی و مدیران 
باشــگاه اصفهانی را دل خوش کند و ســپاهان 
به دنبال تقویت خطوط ســه گانه در نیم فصل 
دوم رقابت های لیگ است، البته طالیی پوشان 
در این بازار ساســان انصاری و محسن پاپی را از 

دست دادند.
 شاگردان امیر قلعه نویی در حالی  در اولین دیدار 
برگشت رقابت های لیگ برتر مقابل تیم صنعت 
نفت آبادان صف آرایــی می کنند که دیدار رفت 
دو تیم در ورزشــگاه فوالد شهر با نتیجه مساوی 
صفر بر صفر به پایان رســید؛ اما با تغییر شرایط 
ســپاهانی ها ، آنها به جز پیــروزی در این بازی 
نمی اندیشــند تا روند صدر نشــینی شان را در 
لیگ تداوم بخشــند. در آن سو تیم صنعت نفت 
آبادان تنهــا موفق به کســب  1۶ امتیاز در نیم 
فصل اول رقابت های لیگ شــده و در پایان این 
بازی در دور رفت در جایگاه یازدهم جدول رده 
بندی قرار گرفته اســت. آن ها در نقل و انتقاالت 
نیم فصل اکبر ایمانی، کرار جاسم و بهنام برزای 
را از دســت دادند و به جای آن هــا  دو بازیکن 
 خارجی به نام های »وینسیوس فرانکو« از برزیل و
 »عزیز سیدیکوف« از قرقیزستان را به جمع خود 

اضافه کردند.
از آخرین پیروزی سپاهان مقابل تیم صنعت نفت 
آبادان ۵ سال و 11 ماه و ۴ هفته می گذرد، این 

برد به آخرین فصل حضــور تیم آبادانی در لیگ 
برتر قبل از بازگشت دوباره بر می گردد، جایی که 
طالیی پوشان نصف جهان در فوالد شهر موفق 

شدند این تیم را با سه گل شکست دهند .
می گویند تیم های امیــر قلعه نویی در نیم فصل 
اول امتیــاز می گیرنــد و در نیم فصــل دوم با 
تخصص ویژه ژنرال در جذب بازیکن، فاصله را با 
رقبا زیاد می کنند که با شروع دیدارهای این تیم 
در نیم فصل دوم مشــخص می شود این فرضیه 

درست از آب در می آید یا نه؟
جدال ذوب آهن اصفهان با نســاجی 

مازندران در فوالد شهر
تیم ذوب آهن در حالی در اولین دیدار برگشت 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر در فوالد شهر 
مقابل تیم نســاجی مازندران قرار می گیرد که 
این تیم در نیم فصل اول این مسابقات عملکرد 

ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت.
ذوبی ها که فصل پیش با امیر قلعه نویی با کسب 
عنوان نایب قهرمانی به کارشان پایان داده بودند 
در فصل جدید نه تنها هیچ نشانی از تیم مدعی 
لیگ هفدهم نشان ندادند بلکه با کسب نتایج دور 
از انتظار تا مرز سقوط به لیگ دسته یک هم پیش 
رفتند. سبزپوشــان اصفهانی در پایان نیم فصل 
اول تنها 1۳ امتیاز از 1۵ بازی برگزارشده کسب  
کردند و در رده چهاردهــم لیگ جای گرفته اند. 
این تیم اگرچه به دنبال نتیجــه گیری ضعیف 
سبزپوشــان با امید نمازی به تغییر ســرمربی 

رضایــت داد و علیرضا منصوریــان را به جای او 
روی نیمکت نشــاندند؛ اما در چهار بازی پایانی 
هم با هدایت منصوریان کاری از پیش نبردند تا 

همچنان در منطقه سقوط جدول باقی بمانند.
ذوبی ها با پایــان یافتن دور رفــت رقابت های 
این دوره لیگ برتــر از فرصت به دســت آمده 
برای تقویت این تیم در بــازار و نقل و انتقاالت 
هم نتوانســتند به خوبی بهره بگیرند تا شرایط 
خوبی در انتظار این تیــم در نیم فصل دوم لیگ 
نباشد. تنها نقطه امید به بهبود اوضاع نابه سامان 
این تیم را جــذب محمدرضا خلعتبری می توان 
دانســت که این بازیکن تکنیکی بتواند عصای 
دســت علی منصور در ادامه لیگ باشد.  در آن  
سو، تیم پرهوادار نساجی مازندران  که در انتهای 
نیم فصل اول با 1۶ امتیاز در رتبه 10 جدول رده 
بندی قرار گرفته بود بــا تغییراتی در کادر فنی 
خود مواجه شد. جواد نکونام که موفق شده بود 
این تیم قائمشهری را به لیگ برتر برساند از این 
تیم جدا شد تا به تیم بدون مربی پیکان بپیوندد، 
اما این انتقال صورت نگرفت و جواد نکونام بعد از 
آن هم به نساجی بازنگشت تا مجید جاللی مربی 
اخراجی پیکان به عنوان سرمربی این تیم در نیم 

فصل دوم انتخاب شود. 
سبزپوشان اصفهانی که دیدار رفت را با پیروزی 
به پایان رســانده بودند امیدوارند که با حمایت 
هواداران اولین بردخانگی این تیم در این دوره از 

بازی ها را رقم بزنند.

   امید 6 امتیازی سپاهان و ذوب آهن برای شروع دور برگشت؛  

سمیه مصور

 لیـگ بــرتر سـالم
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توزیع الستیک رایگان بین ۱۱۵۰ راننده تاکسی شهر اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرستان

 خبر

در بهار چهل سالگی انقالب صورت گرفت؛
برگزاری رژه تاکسیرانان و 
موتورسواران فالورجانی

به مناسبت 12 بهمن ماه، سالروز بازگشت تاریخی 
حضرت امام خمینی)ره( به میهن اســامی، رژه 
بزرگ تاکســیرانان و موتورســواران فاورجانی 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسامی شهر فاورجان؛ معاونت فرهنگي 
اجتماعي شــهرداری فاورجان درباره این آیین 
گفت: در این آیین انقابی، خودروهای تاکســی 
و موتورســواران در حرکتی نمادین برای تجدید 
میثاق با آرمان های رهبر کبیر انقاب اســامی، 
از فرهنگسرای غدیر شهرداری فاورجان شروع 
به حرکت کرده و با پیمودن مسیر چهار راه شهدا، 
میدان آزادی، میدان جمهوری و میدان دانشگاه 
در گلستان شهدای شهر فاورجان به این مراسم 
آیینی پایــان دادند. امیــن ا... رهنما، همچنین 
افزود: در این آیین انقابی خودروهای تاکســی 
و موتورســیکلت ها با نمادهای انقــاب تزیین 

شده بود . 

نمایش فیلم های نوستالژیک 
سینما انقالب در فرهنگسرا های 

شهرداری
به مناســبت دهه مبارک فجر، اکران 1۸فیلم 
نوســتالژیک ســینمای انقاب اســامی در 
فرهنگسرا های شهرداری اصفهان رایگان است.

مدیر دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
نمایش رایــگان این فیلم های ســینمایی در 
قالب برنامه ســینما انقاب تــا 22بهمن در 
فرهنگســراهای مناطق 15گانه شــهرداری 

اصفهان ادامه دارد.
مصطفی حیدری، تماشای این فیلم ها را برای 
نســل انقاب خاطره انگیز و برای نسل امروز 

جذاب دانست .

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 
شهرداری:

مدیریت سفر، ترافیک شهر را 
کاهش می دهد

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شــدن به ایام 
پایانی سال و افزایش ترافیک خیابان های شهر، 
»مدیریت زمان انجام ســفرهای درون شهری« 
مهم ترین عامل برای کاهش ترافیک است. هادی 
کریمی اظهارکرد: شــهروندان نباید خریدهای 
نوروز خود را بــه روزهای پایانی ســال موکول 
کنند و ساعات انجام ســفرهای درون شهری به 
گونه ای مدیریت شود که در ســاعات غیرپیک 
مثل ۹ تا 11 صبح و 15:۳۰ تا 1۷ عصر باشد، زیرا 
ساعات نزدیک به غروب و بعد از آن میزان سفرها 
 در شهر افزایش پیدا کرده و ظرفیت معابر اشباع 

می شود.
وی ادامه داد: در خیابان های حاشیه زاینده رود 
نیز با توجه به بازگشایی رودخانه، تراکم خودروها 
افزایش چشمگیری داشته است و به همین دلیل 
کارکنان مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
تا پاسی از شب زمان چراغ تقاطع های منتهی به 
حاشیه زاینده رود را به صورت آناین با توجه به 

حجم ترافیک مدیریت می کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
برتاکسیرانی شهرداری خبر داد:

توزیع الستیک رایگان بین ۱۱۵۰ 
راننده تاکسی شهر اصفهان

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت 
برتاکســیرانی شــهرداری اصفهان گفت: توزیع 
الســتیک رایگان تا 15 بهمن، بیــن یک هزار و 
15۰ نفر از رانندگان تاکسی شهر اصفهان انجام 

شده است.
هادی منوچهری اظهارکرد: در مرحله نخســت 
بســته حمایتی که از اوایل بهمن ماه سال جاری 
آغاز شده، بیش از 1۴ هزار حلقه الستیک و فیلتر 
هوا به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی 

قرار می گیرد.

در ادامه ســفر وزرای دولت 
دوازدهم به اصفهــان در ایام 
ا... دهه فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد 
انقالب اســالمی، صبح دیروز وزیر آموزش 
و پرورش وارد نصف جهان شــد تا در مراسم 
گردهمایی مشــترک مدیران و نمایندگان 

معلمان مدارس استان اصفهان شرکت کند.
سید محمد بطحایی که در آبان ماه سال جاری برای 
کلنگ زنی چند مدرســه و دیدار با خیرین مدرسه 
ساز به استان اصفهان سفر کرده بود در این مراسم 
که با حضور رؤسای اداره های استانی و شهرستانی و 
نمایندگان معلمان با هدف بررسی و بیان مشکات 
این بخش در اردوگاه شــهید بهشتی شهر ابریشم 
اصفهان برگزار شد، شــفافیت عملکرد و سنجش 
کیفیت مدارس را از جملــه برنامه های پیش روی 
این وزارتخانه برشمرد و گفت: برای دستیابی به این 
هدف شیوه نامه مدرسه محوری تا پایان سال جاری 

اباغ می شود.
وی  افزود: براســاس این بخشنامه و شــیوه نامه، 
مختصات مختلف و ساز و کار نیل به مدرسه محوری 
که اهداف اصلی ســند تحول بنیادیــن آموزش و 
پرورش است، تشــریح خواهد شــد. به گفته وزیر 
آموزش و پرورش در این شیوه نامه وزارت آموزش و 
پرورش و ادارات کل، نقش حامی و پشتیبان خواهند 
داشت و خود مدارس نقش کلیدی در برنامه ریزی و 

اجرای برنامه ها دارند.
بطحایــی، در ادامــه گریــزی هم به مشــکات 
ورزاتخانه تحت امرش زد و گفت: ارســال بیش از 
حد بخشــنامه ها معضل این مجموعه است، برای 
نمونه طی یک سال تحصیلی حدود یکهزار بخشنامه 
به مدرسه ارســال می شــود که به دلیل خاصیت 
دســتوری این موضوع موجب سردرگمی و کاهش 

خاقیت و نوآوری در مدارس شده است.
مقایسه پیشرفت های آموزش پرورش در دوران بعد 
از پیروزی شکوهمند انقاب اسامی بخش دیگری 
از سخنان وزیر آموزش و پرورش در این گردهمایی 
بود که عضو کابینه تدبیــر و امید در این باره گفت: 
آموزش و پرورش اکنون در مقایسه با بهمن 5۷ به 

پیشرفت هایی به ویژه در 
شاخص های کمی دست 
یافته است که بسیاری از 
آنها در منطقه و جهانی به 
عنوان یک ویژگی خاص 

مطرح می شود.
بطحایــی  اضافــه کرد : 
سرانه فضای آموزشی در 

بهمن ســال 5۷، به ازای هر دانش آموز 1/۴۴متر 
مربع بود؛ اما این میزان اکنــون به 5/1۸ متر مربع 
افزایش یافته است.وی با بیان اینکه  در زمان حاضر 
65 هزار مدرسه به شبکه ملی اطاعات و ارتباطات 
دسترســی دارند،تصریح کرد: هم اکنون پوشــش 
پیش دبســتانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است 
در حالی که ایــن میزان پیــش از انقاب فقط 2۰ 

درصد بود.
بطحایی ادامه داد: پیش از انقاب میزان ورود دانش 
آموزان به مقطع متوسطه اول ۷۴ درصد بود؛ اما این 
میزان هم اکنون به بیش از ۹6 درصد رسیده است.

 وزیر آموزش و پرورش به طرح سند تحول بنیادین 
این نهاد هم اشــاره کرد و گفت: نیاز بیرون مدرسه 
در بســیاری از اوقات متفاوت تر از آن چیزی است 

که ما در مدارس آموزش 
می دهیم کــه این نقص 

باید جبران شود.
بطحایــی بــا تاکیــد بر 
اینکه ویژگــی های امروز 
اجتماعی و جامعه نسبت 
به گذشته متفاوت شده، 
تصریح کرد: دانش آموزان 
کنونی با دانش آموزان ســال های گذشته متفاوت 
هستند و مدارس باید با تحلیل دقیق نیازها و شرایط 
جدید، تاش و آموزش های خود را ثمر بخش کنند.

وی به لزوم اثربخشی مدارس اشاره کرد و گفت: فارغ 
التحصیان مدارس باید پیش از ورود به جامعه در 
مدارس شیوه درست زندگی را تمرین کرده باشند 
که البته این موضوع هم اکنون در مدارس کمرنگ 
است. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: بسیاری از 
مفاهیم آموزشی در مدارس در زندگی به کار نمی آید 
برای نمونه در مراکز آموزشــی باید صبر، تحمل، از 
خودگذشتگی و مسئولیت پذیری را آموزش داد زیرا 
این صفات اهداف اصلی پرورش را شکل می دهند.
به گفته بطحایی، محتوای درسی آموزش و پرورش 
برگرفته از الگوهای آموزش عالی است و این دیدگاه 

نادرست و نیازمند اصاح است. وی با تاکید بر اینکه 
تغییرات آموزش و پرورش نباید هیجانی و پرسرعت 
دنبال شــود، گفت: اصاح صحیح نظام آموزشــی 
نیازمند ایجاد زیرســاخت های الزم و آماده کردن 
افکار عمومی است همچنین باید بدانیم که تحول 
در محتواهای آموزشی عامل حیاتی برای آموزش 
و پرورش به شــمار می رود. بطحایی خاطرنشــان 
کرد: بســیاری از مطالب آموزشــی نه تنها جنبه 
کاربردی ندارد بلکه حجم آنها بسیار زیاد است باید 
به معلمان اجازه داده شود که به جای تشریح مسائل 
تخصصی اهداف تربیتی را دنبال کنند. وزیر آموزش 
و پرورش، مدرسه محوری را رکن اصلی برای اصاح 
نظام آموزشی دانســت و گفت: مدارس باید میزان 
ابتــکار و خاقیت های خود را افزایــش دهند و بر 
همین اساس باید انتصاب مدیران از حالت ستادی 
خارج شده و براساس نامزدی و احراز صاحیت ها 
صورت پذیرد. وی افزود: به این معنا که هر کســی 
می تواند برای تصدی پست های مدیریتی ثبت نام 
کند و برای ســمت های مدیریتی انتخاب شــود.

بطحایی، درباره رتبه بندی معلمان گفت: بررســی 
این موضوع آغاز شده و در دستور کار هیئت دولت 
قرار گرفته است. وی، با اشــاره به اینکه حرف های 
درون سازمانی نباید رسانه ای شود، گفت: به همین 
منظور شــبکه اطاع رســانی داخلی را راه اندازی 
خواهیم کرد تا اعام برخــی برنامه ها نه از مجرای 
 مصاحبه بلکه به وسیله اطاع رسانی داخلی اعام 

شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به افزایش  ســهم 
این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت درســال ۹۸ 
اظهار داشت: این سهم در سال جاری 11/۷درصد 
بود و در ســال آینده به 1۳/2 افزایش پیدا می کند 
و این مجموعه قصــد دارد برای افزایش ســهم از 
بودجه عمومی دولت قدم به قدم جلو برود تا مقدار 
آن در ســال های آینده بیشتر شــود. بطحایی، به 
استفاده نظام مند از تشکل های مختلف در آموزش 
و پرورش تاکید کرد و گفت: این تشکل ها می توانند 
با تصمیم گیری مناســب نقش ویژه ای در پیشبرد 

اهداف داشته باشند.

تغییرات، هیجانی دنبال نشود
  وزیر آموزش و پرورش در اصفهان با بیان اینکه اصالح صحیح نظام آموزشی نیازمند آماده کردن افکار عمومی است، مطرح کرد:  

پوشش پیش دبستانی به بیش 
از 70 درصد رسیده است در 
حالی که این میزان پیش از 
انقالب فقط 20 درصد بود

تحدید حدود عمومی
11/56 تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانــون ثبت ، تحدید حدود امالک و 
مستغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شهرضا به شرح ذیل انجام خواهد شد :

یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه
5279 -  ابوذر كمالیان فرزند صادق : ششدانگ یک باب خانه

 9692 -  غالمحسین طالبیان فرزند عبدالرحیم : ششدانگ یک باب خانه 
9706 -  امیدعلي معتمدي فرزند محمد : ششدانگ قسمتي از یک باب خانه بر 
روي راه متروكه كه به انضمام ششدانگ  پالک هاي 2746 و 9266  فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه داده است
 9745 -  رضاوطن خواه محمدآبادي فرزند حسین وغیره : ششدانگ قسمتي از 
یک قطعه زمین محصورباساختمان مخروبه آن محل راه متروكه كه به انضمام 
قسمتي از  پالک 6360  فرعي جمعًا تشکیل یک قطعه زمین محصورباساختمان 

مخروبه آن را داده است 
9746 -  حســین وطن خواه محمدآبادي فرزند عباسعلي : ششدانگ قسمتي از 
یک قطعه زمین محصورباساختمان مخروبه آن محل راه متروكه كه به انضمام 
قسمتي از  پالک 6360  فرعي جمعًا تشکیل یک قطعه زمین محصورباساختمان 

مخروبه آن را داده است
9747 -  حسن اكبري فرزند علي : ششدانگ قســمتي از یک باب مغازه محل 
راه متروكه كه به انضمام قســمتي ازپالک 6360  فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

مغازه داده است
در روز شنبه 11 / 12 / 1397

دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد
16620 -  غالمحسین جاللي زاده فرزند علي اكبروغیره : ششدانگ یک باب خانه

16838 -  مجتبي مهتري فرزند رحمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین
16842 -  فاطمه موسوي فرزند امان اله : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

16845 -  نسرین شیخي فرزند عزیزاله : ششدانگ یک باب خانه
16849 -  ســیدمحمدمهدي میرفتاح فرزند ســیدعلیرضا : ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام
16856 -  اقدس آغافاطمي فرزند سیدصادق : ششــدانگ قسمتي از یک باب 
خانه كه به انضمام قســمتي از  پالک 1438  فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه 

را داده است
16862 -  فرخنده صابري فرزند راه خدا : ششدانگ یک باب خانه 

16865 -  زهرارهنما فرزند ایاز : ششدانگ یک باب خانه
 در روز یکشنبه 12 / 12 / 1397

16875 -  امین آرامي فرزند مصطفي : ششدانگ یک قطعه زمین 
16884 -  محمدتقي سودائي فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین 

16885 -  بهنام سودائي فرزند محمدحسن : ششدانگ یک قطعه زمین 
16886 -  فهیمه سودائي فرزند محمدحسن : ششدانگ یک قطعه زمین 

16887 -  ربابه ستوده فرزند حسین : ششدانگ یک قطعه زمین 
16890 -  عباس محمودیان كرویه فرزند كریم : ششدانگ یک قطعه زمین 

16891 -  اعظم گرامي فرزند رحیم : ششدانگ یک باب خانه  
16892 -  گلزارموسوي شهیدي فرزند یونس وغیره : ششدانگ یک باب خانه  

در روز دوشنبه 13 / 12 / 1397
16893 -  لیالمحسني فرزند قربانعلي وغیره : ششدانگ یک باب خانه
16894 -  مریم نباتي فرزند فضل اله وغیره : ششدانگ یک باب خانه  

16895 -  احمدرضاشماعي فرزند رحمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین  
16896 -  احمدرضاشماعي فرزند رحمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین  

16897 -  زینب كسائي فرزند فتح اله وغیره : ششدانگ یک باب خانه دوطبقه كه 
قباًل قسمتي از پالک 1152 فرعي بوده   

16898 -  افسانه رفاهي فرزند نصر اله : ششدانگ یک باب خانه   
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

3230 -  غالمعلي عســگري مهدي آبادي فرزند محمدقاسم : ششدانگ یک 
باب خانه   

5753 -  مجتبي آربیع فرزند عبدالعلي : ششدانگ یک باب خانه
   در روز سه شنبه 14 / 12 / 1397

5754 -  نرگس صالحیان فرزند رمضانعلي وغیره : ششدانگ یک باب خانه   
5755 -  محمدحسین بهي فرزند ناصر : ششدانگ یک باب خانه   
5756 -  نصرت كتیراء فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب خانه   
5774 -  جنت رضائي فرزند حبیب اله : ششدانگ یک باب خانه   

 چهارم : شماره هاي فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد
2200 -  سیدرضاموسوي فرزند سیدناصر : ششدانگ یک باب خانه

2801 -  سلیمان قرخلوئي فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین   
2823 -  علیرضاخادم فرزند یداله وغیره : ششدانگ قسمتي از یک باب ساختمان 
كه به انضمام ششدانگ پالک 845 فرعي جمعًا تشکیل قطعه واحدي داده است

2824 -  مرادعلي تیموري فرزند آقایار : ششدانگ یک باب خانه
در روز چهارشنبه  15 / 12 / 1397

پنجم : شــماره 1 / 11 - اصلی لورک زیارتگاه كه به شماره 233 – اصلي تبدیل 
شده 

سمیه غالم الدین فرزند شکراله وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي
ششم : شماره هاي فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2998 -  شهین بال افکنده فرزند یداله : ششــدانگ قسمتي از یک قطعه زمین 
محصورمحل جوي متروكه كه به انضمام ششــدانگ  پالک 594  فرعي جمعًا 

تشکیل یک قطعه زمین داده است
3012 -  زهراجوزن فرزند علي وغیره : ششدانگ یک باب خانه   

3013 -  زهره قبادي فرزند نعمت اله وغیره : ششدانگ یک باب خانه   
در روز پنج شنبه  16 / 12 / 1397

هفتم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد
1136  باقیمانده – امیرعباس اســالمي فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور   
2955 -  طاهره علي عابدي فرزند علیرضا وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین   

2966 -  الهام السادات كهنگي شهرضا فرزند سیدمحمد وغیره : ششدانگ یک 

باب خانه   
2971 -  بهرام اسالمي فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه زمین محصور  

هشتم : شماره فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه
2894 -  اسمعیل ناظم فرزند رســول : ششدانگ قسمتي از یک قطعه زمین  كه 
بانضمام ششدانگ پالک 594 فرعي جمعًا تشکیل یک قطعه زمین راداده است 

نهم : شماره فرعی از 34- اصلی مزرعه آب باریکي
102 -  خدیجه رحیمیان فرزند حسین وغیره : ششدانگ یک قطعه ملک

   در روز شنبه  18 / 12 / 1397
دهم : شماره هاي فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2724 -  الهام شــایان بابوكاني فرزند عبدالکریم : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور   

2725 -  مهدیه پارسائي فرزند محمدرضا : ششدانگ یک قطعه زمین محصور   
2726 -  فاطمه یونســي فرزند ولي اله وغیره : ششدانگ یک باب خانه كه قباًل 

قسمتي ازپالک 154 فرعي بوده   
2731 -  محسن قانع فرزند مجتبي : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام   

2735 -  مرضیه مهدوي خسروآبادي فرزند صفرعلي : ششدانگ یک باب خانه
 2736 -  راضیه السادات فاطمي فرزند سیدمهدي وغیره : ششدانگ یک قطعه 

زمین
2737 -  ثریارحمتي شهرضا فرزند سهراب وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین

2738 -  طلعت شیرپور فرزند غالمحسین وغیره : ششدانگ قسمتي از یک باب 
خانه برروي كوچه متروكه كه به انضمام ششــدانگ پالک 2060 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
در روز یکشنبه  19 / 12 / 1397

یازدهم : شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان
545 -  ایران میرنیام فرزند ســیدمحمد وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین ساده 

غیرمحصورمعروف به باغ برزه 
دوازدهم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

40 -  فاطمه صغري جاوري فرزند حبیب اله وغیره : ششدانگ یک درب باغ
141 -  فاطمه صغري جاوري فرزند حبیب اله وغیره : ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي
512 -  ام البنین افشاري فرزند جمشید وغیره : ششدانگ یک باب خانه

سیزدهم : شماره فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد
535 –  اكرم حسن پوري فرزند اسداله وغیره : ششدانگ یک باب خانه

  چهاردهم : شماره هاي فرعی از 176- اصلی اسالم آباد
802 –  مسعود اكبري فرزند محمود : ششدانگ یک باب خانه كه قباًل پالک 697 

فرعي باقیمانده بوده 
803 –  معصومه صفري فرزند پرویز : ششدانگ یک باب خانه

 در روز دو شنبه  20 / 12 / 1397             
تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد ، لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می 
شود كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند ، چنانچه هر یک از 

صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک كه در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید ، ضمنًا چنانچه روز تحدید حدود 
با تعطیلی پیش بینی نشده ای مواجه گردد ، عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 

خواهد شد .
تاریخ انتشار : روز سه شنبه  16 / 11 / 1397

م الف: 369148 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی

11/47 شــماره: 1397/20/548720-97/11/9 چون تحدید حدود ششدانگ 
یک درب باغ واقع در تیران دارای پالک 2540 فرعی مجزی شده از یک اصلی 
بخش 12 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام عزت معتمدی فرزند حسن 
و غیره در جریان ثبت می باشــد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است لذا بنا به 
درخواست نامبرده و بنا به دستور ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخه 1397/12/15 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. 
م الف: 367186 سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

تیران و كرون )180 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

11/54  آقای علی اكبر قاسمی خفری دارای شناسنامه شماره 45175 به شرح 
دادخواست به كالسه  541/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شادروان غالمرضا قاســمی خفری به شناسنامه 10 در 
تاریخ 97/10/1 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- علی اكبر قاسمی خفری، ش.ش 45175 نسبت با 
متوفی فرزند2- قاسم قاســمی خفری، ش.ش 0013043447 نسبت با متوفی 
فرزند 3- نجمه قاســمی خفری، ش.ش 0019996829 نسبت با متوفی فرزند 
4- زهرا صالح كندزی، ش.ش 1134 نســبت با متوفی همســر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 369377 
 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره یک( 

)151 كلمه، 1 كادر(
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تو او را نمي بیني او تو را مي بیند .

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

سه شنبه 16 بهمن 1397 | 29 جمادی االول 1440    شماره 2631 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2631 | February 05. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 6
-9

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

پدر و مادرها، همیشه بهترین ها را برای فرزندان شان می خواهند 
و دوست دارند  آنها، جوری تعلیم ببینند که آینده شغلی و مالی 
و روانی و ذهنی شان تامین باشد که متاسفانه گاه در این مسیر 
به بیراهه می روند. از جمله این که فرزندان شــان را با دوره ها، 
کالس ها و آموزش های مرتبط با پرورش هوش و مهارت هایی 
خاص سرگرم می کنند. البته این بد نیست که هوش فرزندان مان 
را تقویت کنیم؛ اما آینده اقتصادی و مالی و شغلی فرزندان بیش 
از این که در گرو ضریب هوشــی آنها باشد، در گرو ویژگی های 

ذهنی )سرسختی، انگیزه، عزم و...( آنهاست.
 برخی از مردم  فقط   اســتعداد   فرزندان   خود   را   مسئول   و   ضامن  
 موفقیت شــان   می دانند  .  والدیــن   باید   در   این   مورد،   گســتره  
 دیدشان   را   وسعت   بخشند   ؛ همان طور   که   فرزندان   نیاز   به   آموزش  
 دارند،   والدین   هم   حتما   باید   تحت   آموزش های   مرتبط   با   پرورش  
 فرزندان شان   قرار   بگیرند   و   به روز   باشند  . درست   یا   غلط،   بسیاری  
 از   موارد   از   قالب   سنتی اش   خارج   شده   و   پرورش   فرزند   هم   از   این  

 قاعده   جدا   نیست  .                                                               
از   طریق   آموزش   و   فرهنگ سازی   است   که   می شود   فهمید   حتی  
 اگر   فرزندمان   استعداد   خاصی   هم   در   رشته ای   نداشته   باشد،   دلیل  
 بر   این   نمی شود   که   کال   از   او   ناامید   شویم  . به   همین   دلیل،   عزم   و  
 اراده   و   ویژگی های   ذهنی   باید   به   درســتی   درک   شوند.  در   غیر  
 این   صورت،   همان طورکه   فرزندان   می توانند   مورد   اتهام   والدین  
 قرار   بگیرند   که   استعداد   ندارند،   والدین   هم   می توانند   مورد   اتهام  
 فرزندان   قرار   بگیرند   که   وضعیت   فعلی   آن ها   تقصیر   والدین   و   ژن  

 آنهاست !                                                                            
 عــزم،   یکــی   از   مطمئن تریــن   پیش بینــی   کننده هــای

    موفقیت   یک   کــودک،   نوجوان   یا   جــوان   به   شــمار   می رود. 
اعتبار   و   قابلیت   استناد   عزم   اشتیاق   و   ثبات   قدم   برای   انجام   کار)  
 به   مراتب   بیشــتر   از   مواردی   چون   ثبت   نام   فرزندان   در   مدارس  
 غیرانتفاعــی،   کالس های   فوق   برنامــه   گران قیمت،   معلم های  
 خصوصی   و  ... (اســت  . حاال   اگر   این   عزم،   با   هوش   باال   که   همان  
 استعداد   ذاتی   است،   ترکیب   شود،   طبیعی   است   تاثیری   به   مراتب  
 بیشتر   خواهد   داشت  . درگذشته   تصور   غلط   و   غالب   بین   خیلی ها  
 این   بوده   که   استعداد   مساوی   است   با   موفقیت؛  اما   قاعده   عزم   به  
 ما   می گوید  : در   درجه   اول   تلفیق   اســتعداد   و   تالش   باعث   ایجاد  
  مهارت   و   در   مرحله   بعد،   تلفیــق   مهارت   و   تالش   باعث   موفقیت   

می شود  . پس   به   بیان   ســاده،   تالش   دو   برابر   بیشتر   از   استعداد  
 اهمیت   دارد .                                                                                                                            

به   استناد   ادله   دانشگاهی   و   علمی   که   از   بحث   عزم   به   عنوان   یک  
 خصیصه   غیر   شــناختی ارائه   شده   و   می شــود،   طی  چند   سال  
 اخیر   بحث   عزم   یا   همان   Grit   مورد   توجه   شــدیدی   در   جامعه  
 روان شناسی   قرار   گرفته،   چرا   که   موضوع   جالب   و   البته   موضوع  
 مورد   نیازی   است.  البته   طبیعی   است   بسیاری   از   مردم   در   تمام  
 دنیا،   با   مفاهیمی   چون   استمرار   قدم،   ثبات،   پافشاری   و  ... آشنایی  
 داشته اند؛   اما   طی   چند   سال   اخیر   برای   اولین   بار   نگاهی   علمی   و  
 پژوهشی   و   دانشــگاهی   به   این   موضوع   شده است  . طبق   همین  
 تحقیقات،   ارتباط   عزم   با   موفقیت   و   آینده   روشن   افراد   هم   واضح تر  

 شده   است .                                                                                                              
»عزم«   در   ساده ترین   تعریفش،   ترکیب   اعجاب انگیزی   است   از  
 اشتیاق   به   هدف   و   ثبات   قدم  . عزم،   یعنی   راز   تحقق   دستاوردهای  
 قابل   توجه   در   زندگی   ، یعنی   همان   جوهره ای   که   در   زندگی   افراد  
 سرشناس   و   موفق   می بینیم   و   فکر   می کنیم   آنها   چه   دارند   که   ما  
 نداریم  . در   روان شناسی   مثبت گرا   نیز   عزم   را   به   عنوان   یک   ویژگی  
 مثبت   و   غیر   شناختی   مطرح   می کنند   که   مبتنی   بر   اشتیاق   انسان  

 برای   رسیدن   به   یک   هدف   متعالی   است .                                                                        

 آینده فرزندان در گرو تقویت عزم 
و اراده آن هاست

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب
و خوابیــد یــا در بی خیالــی 
محــض دســت ها را تــوی 
جیب گذاشــت و ســوت زد 
یا در تنهایی مطلق نشست 
و ســیگار کشــید و قهوه 
خــورد. کاش می شــد دنیا 
را، منظــورم ایــن اســت 
همه  دنیــا را، همه  دنیا را با 
ســتاره ها و کهکشان ها 
و آسمان ها و زمین هایش، 
مثل قالی لوله کرد و کنار 

گذاشت.
»رساله نادر فارابی« 
مصطفی مستور

کاش می شد این دنیا 
را کنار گذاشت

کاش دنیا مثل دیواری بود 
که پشت داشت و می شد 
رفــت پشــت آن ایســتاد. 
کاش دنیــا در خروجــی 
داشــت که می شــد از آن 
بیرون زد و رفت توی حیاط 
پشــتی آن و دراز کشــید 

پلیس منطقه دریســکول در تگزاس آمریکا یک زندانی فــراری را به دام 
انداخت که شیوه فرار او جالب بود.»آلن بید« 45 ساله که مرتکب جرم شده 
از زندان شهر خود فرار کرده بود که پلیس رد او را پیدا کرد. او که با حضور 
نیروهای پلیس مواجه شده بود تالش کرد با یک دستگاه تراکتور از میان 
زمین های کشاورزی عبور کند تا از دست پلیس بگریزد. سرانجام پس از یک 
ساعت تعقیب و گریز این زندانی فراری بار دیگر دستگیر و به زندان منتقل 
شــد. نکته جالب توجه اینکه تمام این صحنه ها را یکی از تلویزیون های 

محلی این منطقه ثبت کرده است.

فرار از زندان با تراکتور!

قرار است تحت پروژه Valkyrie قایق تفریحی به طول 229 متر و با هزینه 800 
میلیون دالر ساخته شود. این پروژه واحد دانشگاهی دانشجوی کره ای »چولهون 
پارک« در کالج سلطنتی هنر در لندن است که با کمک پالمر جانسون، طراح 
معروف قایق های تفریحی، در مدت 8 ماه توســعه یافته است. پارک ۳۶ ساله 
می گوید بدنه آلومینیومی با ساختار فیبر کربن روی این »ابرقایق« به کار گرفته 
می شود و ســرعت آن 25 گره دریایی خواهد بود. اگر 24 اتوبوس را پشت هم 
بچینید، طول این قایق خواهد بود که دو برابر یک زمین فوتبال است و در آن 

انواع تفریحات برای متمولین در نظر گرفته شده است.

بزرگ ترین قایق تفریحی جهان

ماجرای حمل ۷۰ اسلحه کمری توسط شهید »مهدی باکری«
 شهید مهدی باکری، پس از پایان تحصیالت کارشناسی در سال ۱۳5۶ به خدمت سربازی رفت و  پس از طی دوره آموزشی در پادگان 

به همراه برخی از مهندسین سرباز در وزارت نیرو مستقر شدند. 
در این دوران طی تظاهراتی که از سوی مردم علیه رژیم شاهنشاهی صورت می گرفت، فعاالنه حضور می یافت. در سال ۱۳5۷، زمانی 
که حضرت امام خمینی)ره( از سربازان می خواســتند که پادگان ها را رها کرده و رژیم را تنها بگذارند، او نیز محل خدمت خود را ترک 

کرد و به مردم پیوست. 
در این هنگام و به طور مرتب بین تهران و ارومیه در تردد بود و طی تظاهرات خیابانی مردم ارومیه در دی ماه ۱۳5۷ که در اطراف مسجد 
اعظم برگزار شد، حضور یافت  و تالش می کرد که همچون سایرین برای مقابله با تانک ها و زره پوش های رژیم شاهنشاهی که به مقابله 
با تظاهرکنندگان می پرداختند از »کوکتل مولوتوف« ساخت خودش استفاده کند. شهید مهدی باکری قبل از پیروزی انقالب در سال 
۱۳5۷ که در اکثر شهر های کشور حکومت نظامی برپاشده بود، تالش کرد تا از طریق مناطق غربی کشور برای مبارزین مخالف سلطنت 
 پهلوی، اســلحه تهیه کند تا چنانچه امام خمینی)ره( اجازه دادند، در مقابل کسانی که به کشــتار مردم می پرداختند، استفاده شود 
 که البته موفقیت چندانی در این مسیر نداشــت و پس از ســپری کردن نزدیک به یک ماه در مناطق غربی کشــور ناموفق به تهران

 بازگشت.
آقا مهدی، دو بار به کمک یکی از دوســتان دوران دانشــگاهی اش توانســت از مناطق کردنشین مرزی ترکیه، ســالح خریداری و با 
جاسازی آن ها در بدنه پیکان خواهرش، آن ها را به تهران منتقل و بین دوســتان خود توزیع کند و آخرین باری که توانست حدود ۷0 
 سالح کمری را با این شیوه به تهران منتقل کند، شــب دوازدهم بهمن ماه ۱۳5۷ بود که فردای آن امام خمینی)ره( از تبعید به ایران 

بازگشت. 
البته هیچ گاه از آن ها استفاده نشد، زیرا امام)ره( معتقد بودند که قدرت فریاد می تواند باالتر از توان سالح، رژیم پادشاهی را از پای درآورد 

و درنهایت خون بر شمشیر پیروز است.

از شایعه تا واقعیت

جورج مندز بلیک، یک  هنرمند مکزیکی به تازگــی اثر جالبی را به نمایش 
گذاشته است. او برای نشان دادن قدرت یک کتاب خوب در آگاهی و دانش 
مردم، دیواری را که در حال ریختن و کج شدن است طراحی کرده که توسط 
یک کتاب از فرو ریختن آن جلوگیری شــده است. از نظر او یک کتاب خوب 
با محتوای خوب به قدری قدرتمند اســت که می تواند از فرو ریختن دیوار 
جلوگیری کند. کتابی که او در اثرش از آن استفاده کرده است، رمان »قلعه« 

نوشته فرانتس کافکاست.

قدرت یک کتاب خوب

 کمپین »کارهای زمین مانده حوزه« 
در خبرگزاری حوزه راه اندازی شد

چندی پیش مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمی با رهبر معظم انقالب 
اسالمی دیدار کردند. در این دیدار معظم له محورهای مهمی را بیان 
کردند که می توان به حضور جریان ســاز و موثر در فضای مجازی، 
پاسخگویی به شبهات و هم افزایی دستگاه های تبلیغ دینی اشاره 
کرد. یکی از نکات مطرح شــده در این دیــدار، »اولویت بندی« و 
»تمرکز بر کارهای زمین مانده حوزه علمیه« بود که مورد توصیه 
رهبر معظم انقالب قرار گرفت. بعد از این بیانات، خبرگزاری رسمی 
حوزه کمپینی در سایت، صفحه اینستاگرام و کانال های حوزه نیوز 
در شبکه های پیام رســان راه انداخت و از مخاطبان خود خواست 
تا دیدگاه خود درباره مهم تریــن کارهای زمین مانده حوزه را بیان 
کنند.حسن صدرایی عارف، سردبیر خبرگزاری حوزه در این باره 
گفت: تاکنون صدها تن از طالب، فضال و اســاتید در این کمپین 
شرکت کرده و حتی بسیاری از عموم مردم دیدگاه خود را در این باره 
گفته اند که در نهایت، مجموعه دیدگاه ها محوربندی شده و تقدیم 
مسئوالن نهادهای عالی حوزوی خواهد شــد. وی راه اندازی این 
کمپین را به دلیل پیگیری دغدغه های رهبر معظم انقالب درباره 
حوزه های علمیه دانست و گفت: مخاطب محوری و مطالبه گری از 

جدی ترین رویکردهای خبرگزاری حوزه بوده است. 

امام)ره( یک موسس بود
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقالب یک وقتی 
می فرمود؛ »امام)ره( یک حقیقت همیشه زنده است. انقالب اسالمی 
بدون نام ایشان در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.« این یک 
سخن پخته، عمیق و حکیمانه است و واکاوی در آن ما را به مرزهای 
شناخت امام)ره( و نقش او در تغییر مسیر تاریخ بشر معاصر به سمت 
آزادی و الوهیت هدایت می کند. امام)ره( یک اعجوبه سیاست ورزی 
به ویژه در نظریه پردازی سیاسی بود. او یک اسوه تمام عیار مقاومت 
و مبارزه در عصر ماست. یک دانشمند عرصه فقه و فقاهت، اصول، 
کالم، اخالق، عرفان، شعر و ادبیات. از همه مهم تر، او یک موسس 
است، این مهم ترین مسئله محسوب می شود. امام)ره( یک مکتب، 
یک ایدئولوژی، یک مسلک اســت. اصال اگر به سیمای نورانی او از 
باب خریدار نگاه کنیم، او خود مسلک است.کلیدواژه های مکتب، 
مسلک و گفتمان امام)ره( چند کلمه بیش نیست؛۱- والیت فقیه 
2- دغدغه محرومین و مســتضعفین ۳- اتکال به خدا 4- تکریم و 
تعظیم واقعی ملت 5- مبارزه خستگی ناپذیر با ستم و ظلم ۶- ستیز 
و جنگ بی امان با استکبار جهانی به ویژه آمریکا ۷- رصد منافقین 
و نبرد بی امان با کفر، الحاد و بی دینی 8- ستیز با افکار شرک آلود 
لیبرالیسم و سکوالریســم 9- حمایت از جوانان به عنوان سوخت 

اصلی موتور حرکت حزب ا...۱0- دغدغه دین و عزت مسلمانان.

ترکه های درخت آلبالو
»ترکه های درخت آلبالو« اثر اکبر خلیلی، ادای دینی به روزهای 
غرور آمیز انقالب اسالمی و دفاع مقدس و به ویژه حماسه سازان 
آن دوران است که همه زندگی خود را فدای دین، آرمان های 
انسانی و ســرزمین مادری خود کردند. ماجراهای داستان این 
اثر به همان ســال های اولیه پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
درگیری های عناصر ضد انقالب در کردستان و سرانجام ماه های 
اولیه شروع جنگ تحمیلی مربوط است. خواننده در این اثر با 
ســرهنگ حمید رضا مدنی، فرمانده حکومــت نظامی یکی از 
مناطق تهران آشنا می شود که چنده ماه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی دستگیر شده و منتظر است حکم تیربارانش صادر شود. 
او کودکی اش را در خانواده ای مذهبی سپری کرده است. وقتی 
پسری کوچک بود، پدرش قصد داشته او را به دلیل برداشتن دو 
اسکناس ده تومانی از صحن حرم شاه عبدالعظیم با ترکه های 
آلبالو تنبیه کند. اگرچه در جنگ ظفار نیز شــرکت داشته اما 
هرگز دســتش به خون بی گناهی آلوده نشده است. سرهنگ 
در زندان به آموزش پاسداران مشــغول بوده و باالخره پس از 
تحمل چند ماه زندان، تبرئه و از زندان آزاد می شود. سپس عازم 
کردستان می شود و در درگیری های سنندج رشادت هایی از 

خود نشان می دهد. 

کتابخبرکیوسک

کاروانسرای زیبای 
»تاج آباد«

تــاج  کاروانســرای 
آبــاد، از کمیاب ترین 
کاروانســراهای مدور 
ایــران، در روســتای 
تاج آباد در همدان قرار 
دارد. این کاروانسرا در 
سال ۱۳۷۶ با شماره ثبت 
۱۸۷۲ به عنوان یک اثر 

ملی ایران، ثبت شد.

اینستاگردی

دگرگونی های معنوی »روناک یونسی«

پیاده روی »شیال خداداد« با ساتین و سامیار

لحظات شیرین »حامد 
غفاری« با پسرش

روناک یونسی، با انتشــار این عکس نوشت: 
هرچه هستی، بپذیرش؛ آرزونکن چیزدیگری 
باشــی. این معنای ناجاه طلبی اســت. ناجاه 
طلبی، پایه  تمام دگرگونی های معنوی است. 
همین که خودت راپذیرفتی، چیزهای زیادی 

شروع به رخ دادن می کند.

شــیال خداداد با انتشــار این عکس 
نوشت: من و جوجه هام.

حامد غفاری، با انتشــار این 
عکس نوشــت: چه لحظه ای 
شیرین تر از آن زمانی که پس 
از یک ماه و انــدی ، فرصت با 
هم بودن رو جشن گرفتیم!؟ 
ماهگــرد ۷ ماهگــی ات هم 

مبارک باشه پسر عزیزم.

الهــام حمیــدی با انتشــار پســتی خبر 
ازدواجش را رسانه ای کرد.

الهام حمیدی با انتشــار این عکس نوشت:  
ای در دل من، میل و تمنــا، همه تو! وندر 
ســر من، مایه ســودا، همه تو! هر چند به 
 روزگار در می نگرم امروز همه تویی و فردا 

همه تو.

»الهام حمیدی« ازدواج کرد
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