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 ویترین شهر؛ شاید وقتی دیگر 
 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان  از  لزوم عمل سهامداران به تعهدات شان برای پیشرفت پروژه نخستین شهرک نمایشگاهی کشور می گوید ؛

 نوسان دالر به کمک صنایع دستی اصفهان آمد؛

خبری از کاالی قاچاق نیست

7

3

ورود دام سبک به اصفهان 
باید آزاد شود

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان:

3

 داغ ترین روزهای فوتبالی ایران؛

راه دشوار سپاهان برای کسب 
قهرمانی در لیگ برتر

 یک سوم مدارس
 غیر استاندارد است

 مدیرعامل مجمع خیران
 مدرسه ساز اصفهان:

5

6

استاندار اصفهان:

 مدیریت استان در انتصابات 
بر شایسته ساالری تاکید دارد

استاندار اصفهان در جمع بانوان شاغل در استانداری، اظهارداشت: مدیریت استان بر بحث 
شایسته ساالری در انتصابات اعتقاد راسخ دارد و تالش می کنیم در حد توان بخشنامه 
ریاست جمهوری مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی به بانوان را اجرایی کنیم.

صفحه  7دکتر عباس رضایی...

گالری هونره
به یاد منیر/ مدیا: نقاشی
26 بهمن الی 23 اسفند

مهربون بودن؛
امروز می خواهیم بدون توقع 
 پخش کننده مهر و محبت باشیم
 و حس بزرگ بودن رو در ابعاد 

دیگه تجربه کنیم!

تخته گاز  
کارگردان:محمد آهنگرانی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر / سپاهان
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 در حالی که از قبل پیش بینی می شد در جلسه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام الیحه پالرمو به 
تصویب نرسد، باز هم این جلسه برگزار و مطابق 
چند جلسه اخیر باز هم رییس جمهور در این 
نشست غایب بود. این جلســه البته غایبان 
دیگری نیز داشت و الریجانی و احمدی نژاد در 

جلسه روز شنبه حضور نداشتند.
 البته ظریــف هم که  طی ماه هــای اخیر پای ثابت 
جلسات مجمع بود دراین نشست حضور نیافت؛ اما 
نمایندگانی از سوی دولت شــرکت داشتند. از بدنه 
دولت لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور و 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و همتی رییس کل بانک 
مرکزی در این جلســه حضور داشتند. هر چند این 
روزها بخشی از بدنه دولت و شخص رییس جمهور 
انتقادات جدی نسبت به تایید نشدن این الیحه در 
مجمع داشــته اند. روحانی چند روز پیش گفته بود 
وقتی رهبری مخالفتی ندارند، دولت موافق، مجلس 
موافق، شورای نگهبان موافق پس چه کسی مخالف 

است؟ نمی شود که کشور را دست ۲۰ نفر داد.  
مجمع همچنان در بالتکلیفی

 اصلی تریــن دســتور کار چند مــاه اخیر مجمع 
بررسی الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی بوده اســت. در جلسات قبلی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام که بــا حضور 
برخی اعضای شــورای نگهبان، وزیر امور خارجه، 
رییس کمیســیون قضائی مجلس و معاون حقوقی 
رییس جمهور برگزار شده بود، جمع بندی در مورد 
پیوســتن یا نپیوستن به این کنوانســیون تا کنون 
صورت نگرفته است. این در حالی است که در میان 
اعضای مجمع موافقان و مخالفــان جدی در مورد 
پیوستن به این کنوانســیون وجود دارد. غالمرضا 
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت ، در 
ارتباط با نتیجه بررسی موضوع پالرمو در جلسه دیروز 
مجمع  اظهار کرد: امروز تمــام موافقان و مخالفان 
پالرمو نظرات شان را بیان کردند. وی ادامه داد: نتایج 
تقریبا مشخص است؛  اما اعالم رای و تصمیم گیری 
نهایی مجمع به بعد از تعطیالت نوروز موکول شــد. 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
افزود: از آنجا که لوایح پالرمو و CFT  کامال با یکدیگر 
مرتبط هستند، نظر اعضا بر این شد که پس از اتمام 
بررسی CFT، این لوایح  به شــکل همزمان به رای 
گذاشته شــود. وی با تشــریح علت موکول شدن 

تصمیم گیری نهایی درباره  
پالرمو  به جلســات بعدی 
مجمع، گفــت: از آنجا که 
لوایح پالرمو و CFT  کامال 
با یکدیگر مرتبط هستند، 
نظر اعضا بر این شــد که 
 ،CFT پس از اتمام بررسی
این لوایح  به شکل همزمان 

به رای گذاشته شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
درباره زمان آغاز بررســی الیحــه CFT در صحن 
مجمع گفت:  با توجه به اینکه این الیحه ابتدا باید در 
کمیســیون های تخصصی مجمع مورد بررسی قرار 
می گیرد، به همین دلیل از حاال نمی توان زمان دقیق 
بررسی CFT در صحن مجمع را بیان کرد. حشمت ا... 
فالحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نیز با اشــاره به جلسه روز گذشته 
مجمع برای بررسی پالرمو گفت: قرار است بررسی ها 
درباره این لوایح ادامه داشــته باشد و توافق شده که 
بحث CFT و پالرمو به صورت یکجا مورد بررســی و 

رای گیری قرار گیرد.

از رفراندوم نمی ترسیم
حاشــیه های ایــن لوایح 
جنجالی تنهــا مربوط به 
مجمع نبود و ســخنگوی 
شــورای نگهبــان نیز در 
نشســت مطبوعاتــی در 
مورد ابهامات و شایعات در 
مورد کنوانســیون مبارزه 
با پولشــویی توضیحاتی ارائه داد. سخنگوی شورای 
نگهبــان در واکنش به پیشــنهاد برخی چهره های 
سیاسی برای برگزاری همه پرسی و رفراندوم درباره 
تصویب لوایح پالرمو و CFT، اظهار کرد: از رفراندوم 
هراسی نداریم درباره این دو الیحه، اما نهادها باید نظر 
خود را اعالم کنند و ایــن موضوع در مجمع در حال 
بررسی است. سخنگوی شــورای نگهبان همچنین 
در واکنش به اظهارات اخیر روند بررسی لوایح پالرمو 
و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح 
کرد: من هم صحبت های رییس جمهوری را شنیدم. 
هر دو الیحه پالرمو و سی اف تی به دلیل اختالفات به 
مجمع ارسال شد.وی همچنین در واکنش به پیشنهاد 

برخی چهره های سیاسی برای برگزاری همه پرسی و 
رفراندوم درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT، اظهار 
کرد: از رفراندوم هراسی نداریم درباره این دو الیحه، 
اما نهادها باید نظر خود را اعالم کنند و این موضوع در 

مجمع در حال بررسی است.
نتیجه همچنان در ابهام

ابهام در رای گیری در حالــی همچنان حول محور 
لوایح مبارزه با پولشویی وجود دارد که پالس هایی از 
درون مجمع تشخیص بیرون می آید که از نگاه منفی 
اکثریت اعضا به الیحه پالرمو حکایت دارد.  بنابراین 
دولتی ها نیز در این وضعیت ترجیح می دهند اصرار به 
رای گیری نکنند تا شاید مرور زمان و بروز آثار تحریم 
های آمریکا موجب شود اعضای مجمع، منطقی به 
موضوع نگاه کنند. موضوعــی که احمد توکلی آن را 
رد نکرد و گفت: هنوز تعداد زیادی از اعضای مجمع 
می خواهند درباره پالرمــو صحبت کنند، دولتی ها 
نیز موافق عقب افتادن رای گیری در موضوع پالرمو 
هستند؛ چراکه معتقدند عدم تایید پالرمو در مجمع 
تشــخیص، روی قیمت کاال و ارز در شب عید تاثیر 

می گذارد.

عربستان تابعیت سعودی پسر 
اسامه بن الدن را سلب کرد

عربســتان ســعودی تصمیم به ســلب تابعیت 
عربستانی حمزه پسر اسامه بن الدن، رهبر سابق 
تشکیالت تروریســتی القاعده گرفت. حمزه بن 
الدن در سال ۲۰۱۷ از ســوی آمریکا به عنوان 
یک تروریست جهانی معرفی شد. در این بیانیه 
آمده است: طبق دســتور پادشاه با سلب تابعیت 
عربســتانی حمزه اســامه بن الدن موافقت شد. 
این تصمیم تنها چند ســاعت پس از آن بود که 
وزارت خارجه آمریکا مبلغ یک میلیون دالر را به 
عنوان پاداش برای کســی که اطالعاتی از حمزه 
پسر اسامه بن الدن ارائه دهد، تعیین کرد. وزارت 
خارجه آمریکا حمزه پسر اسامه بن الدن را یکی 
از رهبران برجســته القاعده و رهبر احتمالی آن 
دانست و اعالم کرد: در راســتای کسب هرگونه 
اطالعاتــی دربــاره او و محــل اختفایش تالش 
می کند و مبلغ یک میلیون دالر را برای کسی که 

به بازداشت او کمک کند اختصاص داده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد:
اظهار آمادگی رهبر کره شمالی 

برای نشست بعدی با ترامپ
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرد، رهبر 
این کشور در جریان دیدار اخیرش با دونالد ترامپ 
برای داشتن نشست دیگری با وی اعالم آمادگی 
کرده است.این خبرگزاری همچنین در گزارش 
خود نوشت، رهبران دو کشــور تاکید داشته اند 
که قدردان مذاکرات شان هســتند و بر حصول 
پیشرفت چشــمگیر در اجرای تعهدات مربوط 
به نشست اول شان در سنگاپور در خصوص خلع 
سالح هسته ای شبه جزیره کره تاکید داشته اند.
در گزارش این خبرگزاری تصریح شد که دو رهبر 
مذاکراتی سازنده داشــته اند و دورانی جدید در 

روابط آمریکا و کره شمالی شروع شده است.

نیروهای طالبان به ارتش 
افغانستان می پیوندند

 »سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر گفت: در صورتی  که نیروهای خارجی از 
افغانستان خارج شوند، همه نظامیان طالبان به 
ارتش این کشــور خواهند پیوست.وی افزود که 
گفت وگو با دولت افغانســتان یک بحث داخلی 
اســت و اکنون در مورد خروج نیروهای خارجی 
از افغانســتان مذاکرات خود با آمریــکا را ادامه 
می دهیم.شاهین در ادامه گفت: زمانی که اشغال 
پایان یابد و تمامی نیروهای خارجی افغانستان را 
ترک کنند و یک دولت فراگیر در این کشور ایجاد 
شود، در این صورت فکر می کنم نیازی به جنگ 
نیست.سخنگوی دفتر سیاســی طالبان در قطر 
تاکید کرد: صلح پایدار در افغانستان ایجاد خواهد 
شد و تمامی نیروهای طالبان به ارتش ملی این 

کشور خواهند پیوست.

اقدام ویژه اسپانیا برای 
انگلیسی های مقیم این کشور

اسپانیا اعالم کرد آماده اســت تا در صورتی که 
انگلیس بــدون توافــق از اتحادیــه اروپا خارج 
شود، به چهارصد هزار انگلیســی مقیم اسپانیا 
اقامت دهد.روزنامــه ال پائیس )El Pais( چاپ 
مادرید گزارش داد اسپانیا این تدابیر را برای یک 
برکسیت »دشوار« اتخاذ کرده است.اسپانیا برای 
اجرایی کردن این تدابیــر از انگلیس انتظار دارد 
همان تدابیر را برای اسپانیایی های مقیم انگلیس 
اتخاذ کند.خوزه بورل، وزیر امور خارجه اسپانیا در 
گفت وگو با روزنامه ال پائیس اعالم کرد: »اولویت 
اسپانیا این اســت که با اجرایی شدن برکسیت 
هیچ شهروند اسپانیایی یا انگلیسی از حقوق خود 
محروم نشود«.به نوشته این روزنامه اسپانیایی، 
طرح فوریتی اســپانیا جبل الطارق را نیز شامل 
می شــود، حتی اگر مادرید در این باره مطالبات 

خودش را داشته باشد.

ابهام در مورد یک تصمیم

تدوین طرح همه پرسی 
درباره ۴ موضوع در مجلس

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به تازگی طرحــی فوریتی بــرای برگزاری 
همه پرســی درباره 4 موضوع تدوین کردند 
و قرار اســت پس از جمــع آوری امضا برای 
 این طرح، آن را تقدیم هیئت رییسه مجلس 

کنند.
این طرح در 4 محور درباره fatf، هر ایرانی 
روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی 
ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان به جای دالر 4۲۰۰ 
تومانی از بابت ۱4 میلیارد دالر کاالی اساسی 
و تعیین سقف ۷ میلیون تومان برای حقوق 

مدیران تدوین شده است.

 رایزنی سفیر ایران
 با وزیر کشور لبنان

سفیر جمهوری اســالمی ایران در لبنان با 
وزیر مشاور این کشور در امور تجارت خارجی 
دیدار و گفت وگو کرد.محمد جالل فیروزنیا، 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در بیروت با 
حسن مراد، وزیر مشاور لبنان در امور تجارت 

خارجی دیدار کرد. 
در این دیــدار دو طرف در رابطه با مســائل 
تجاری مشترک رایزنی و در رابطه با همکاری 
در راســتای منافع تجارت خارجی از طریق 
صادرات محصوالت لبنان به ایران،همچنین 
تولیداتی که کشــورمان می توانــد به لبنان 

صادر کند، تاکید کردند.

 کارنامه فراکسیون امید
 منتشر می شود

یک عضو فراکسیون امید اعالم کرد به زودی 
کارنامه سال های گذشــته فراکسیون امید 
منتشر می شود. علیرضا رحیمی، افزود: این 
گزارش عملکرد به صورت جزوه ای منتشــر 
خواهد شد و سایر اقدامات فراکسیون در آن 

گنجانده می شود. 
طی ســال های اخیر انتقادات بســیاری به 
عملکرد فراکســیون امید مجلس شــورای 
اســالمی وارد شــده است.عدم شــفافیت 
عملکرد، تعــداد اعضا و عدم اقــدام به موقع 
و گروهی در برخــی از رویدادهــا، از جمله 
انتقاداتی است که به اعضای این فراکسیون 

وارد می شود. 

 محسن هاشمی 
رییس شورای شهر تهران:

معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت: امروز 
دشمن تالش می کند توطئه داعش در عراق و سوریه 
را در افغانستان ادامه دهد که این اقدام به ضرر چین، 
روسیه و تمام کشورهای منطقه اســت. سردار علی 
شــادمانی درباره تالش آمریکا برای انتقال داعش به 
افغانستان و شــرایط امنیتی مرزهای شرقی کشور، 
گفت: دشــمن امروز تالش می کند تــا همان توطئه 
داعش در عراق و سوریه را در افغانستان ادامه دهد که 
این اقدام به ضرر چین و روسیه و تمام کشورهای منطقه 
است. وی با بیان اینکه برخی ســران ابله کشورهای 
عربی منطقه تامین مالی و پشــتیبانی انتقال داعش 
به افغانســتان را به عهده دارند، تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی، داعش و اربابانش را شکست خورده تلقی 
می کند. این قبیل  اقدامات به نوعی دســت و پا زدن 

است تا شاید بتوانند به برخی اهداف شان برسند.

 انتقال داعش به افغانستان با 
پول کشورهای عربی است

معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص(:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار رهبر شیعیان بحرین 
با آیت ا... مصباح یزدی

آیت ا... مصباح یزدی با آیت ا... شــیخ عیسی 
قاسم، رهبر شیعیان بحرین دیدار کرد.آیت ا.. 
شیح عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین پیش 
از این با برخی دیگر از علمای قم و مشهد دیدار 

کرده بود.

حاشیه های مدرک تحصیلی وزیر صمت

پیشنهاد سردبیر:

رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: 
مردم در انتخابات ۹۶، با آرایی بی سابقه و حدودا 
سه برابر دوره های قبل نمایندگان خود در شورا 
را انتخــاب کردند؛ اما توقعات مــردم تاکنون 
برآورده نشده است. محسن هاشمی افزود: من 
به انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنم که 
مواضعی برای آن داشته باشم. حزب کارگزاران 
نیز در شرایط فعلی کشور دغدغه های بسیار 
مهم تری از انتخابات ریاســت جمهوری دارد. 
وی افــزود: البته انتخابات در ایران همیشــه 
مهم وتاثیر گذار اســت؛ اما به نظرم مســائلی 
مهم تر از انتخابات نیز وجود دارد، ما باید مشکل 
ناکارآمدی و سوءمدیریت و اتالف فرصت ها را 

از بین ببریم.

 به ریاست  جمهوری
 فکر نمی کنم

حشمت ا...فالحت پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی:  

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: چندین مرتبه طرح 
شکایت از کریمی قدوسی بیان شده است ولی خوب 
در این مسائل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید 
جدی تر برخورد کند، این موضوع خیلی مهم است. لعیا 
جنیدی درباره پیگیری حقوقی ادعاهای دروغ کریمی 
قدوسی گفت: متاسفانه نه فقط ایشان بلکه خیلی ها 
حرف خالف واقع می زنند؛  امــا جایی که هم خالف 
واقع است  و هم واقعا آثار خیلی منفی روی امید مردم 
و سرمایه اجتماعی کلیت نظام دارد ما از آنها را شکایت 
می کنیم. وی درباره تعداد شکایات دولت از کریمی 
قدوسی بیان کرد: عددش یادم نیست، نمی گویم لزوما 
تعدادش زیاد بوده ولی چندین مرتبه طرح شــکایت 
شده است ولی خوب در این مسائل هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان باید جدی تر برخورد کند، این موضوع 

خیلی مهم است.

شکایت از کریمی قدوسی 
به جایی نرسیده است

معاون حقوقی رییس جمهور: 

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به اینکه تاکنون تنها قسمتی از 
تخصیص های بودجه مرزها انجام شده و بخش 
زیادی از بودجه مرزها هنــوز تخصیص پیدا 
نکرده است عنوان کرد: رییس جمهور گفته که 
به کلمه انسداد مرزها حساسیت دارد و تقاضای 
بنده به عنوان رییس کمیســیون امنیت ملی 
این است که هر کلمه ای که روحانی می پسندد 
همان کلمه را استفاده کند؛ اما به وظیفه خود در 
قبال مرزها عمل کند.حشمت ا... فالحت پیشه  
اظهار داشت: باید فضا برای توسعه استان های 
مرزی و امنیت مرزها در قالب انســداد مرزها 
شکل بگیرد و این موضوع در کمیسیون امنیت 

ملی مجلس به طور جدی پیگیری می شود.

روحانی به کلمه »انسداد 
مرزها« حساسیت دارد

پیشخوان

بین الملل

پالرمو به سال آینده موکول شد؛

توافق ساده نیست

 تصویب یاهمه پرسی

مجمع کدام»مصلحت«را 
تشخیص می دهد

مذاکرات بی نتیجه ترامپ و 
اون

 از رفراندوم هراسی نداریم درباره 
این دو الیحه، اما نهادها باید نظر 
خود را اعالم کنند و این موضوع 

در مجمع در حال بررسی است

روایت الریجانی از تماس با »ظریف« بعد از استعفایش
روزنامه اعتماد با رییس مجلس شورای اسالمی درباره اســتعفای محمدجواد ظریف گفت وگویی انجام 
داده است. الریجانی در این رابطه گفته است: من شب متوجه ماجرا نشدم. صبح فردا بود که به بنده اطالع 
دادند. یعنی وقتی می خواســتم به مجلس بیایم، اطالع دادند که چنین اتفاقی افتاده که من هم چندان 
از کیفیت ماجرا خبر نداشتم که چرا ایشان استعفا کرده است.  پس از اتمام شیفت شب با ایشان تماس 
گرفتم و حدود ۲۰ دقیقه ای هم صحبت کردیم که دالیل شان را گفتند. بنده هم توصیه هایی عرض کرده 
و تاکید کردم که چگونه باید این مشکل حل شود؛ چراکه در شرایط فعلی چندان به مصلحت نیست. وی 
در مورد اقداماتش در جهت پس گیری استعفا گفته است:لزومی نداشت! چراکه مشکل قابل  حل بود. در 
واقع همین که دوستان، پس از تماس تلفنی بنده با آقای ظریف، رفتند و با ایشان و آقای رییس جمهور 

صحبت کردند، باعث شد که مشکل ظرف ۷ تا ۱۰ ساعت بعد حل شد. 

حاشیه های مدرک تحصیلی وزیر صمت
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: تنها مدرک تایید شده رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و 
تجارت لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد تبریز اســت. محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهار داشت: با وجود اینکه 
آقای رحمانی ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی را هم در سابقه کاری خود دارد اما از تخصص و 
توانایی کافی برای اداره این حوزه برخوردار نیست.عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:  
به رغم اینکه وزیر صنعت وعده هایی مبنی بر ساماندهی بازار خودرو داد؛ اما هیچ یک از مشکالت این حوزه تاکنون 
برطرف نشده است.وی همچنین به مشکالت موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره کرد و گفت: این 
وزارتخانه بسیار گسترده  است که حوزه های بسیاری را در برمی گیرد.جمالی نوبندگانی بر همین اساس اضافه کرد: 
از آنجایی که تجارت بین المللی اهمیت بسیار دارد باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود.

چهره ها

علیرضا کریمیان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1397/12/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه 97/12/14 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 9 صبح روز شنبه 97/12/25

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب در سایت: از ساعت 10 روز شنبه 97/12/25 
 مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( به آدرس بهارســتان خ الفت شرقی خ امیر کبیر 

) با شماره تماس 3۶8۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲3۲ ( مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام 

مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 4۱۹34-۰۲۱ دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷3۷ و 85۱۹3۷۶8 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

ف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

سپرده شرکت در مبلغ برآورد اولیه)ریال(پیمانکاری
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

تجدید۱
۲۰۹۷۰۰۱35۲۰۰۰۰۲4

عملیات اجرایی آسفالت 
پراکنده معابر سطح 
شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 4 رشته 
۲۰ ماه۷۱/۹44/۶53/۲44۲/۹4۰/۰۰۰/۰۰۰راه و ترابری

م الف: 399351

نوبت اول
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دولت در بحث خودروسازی دچار تعارض منافع است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

دسترسی به بانک های 
اطالعاتی مودیان

ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم، سازمان 
امور مالیاتی را مکلف به دریافت اطالعات مالی 
با هدف جلوگیری از فرارهــای مالیاتی کرده 
است. سیستم بانکی به عنوان یکی از زیر بناهای 
اصلی اقتصاد کشــور نقش مهمی در شــفاف 
ســازی اطالعات مالی و مقابله با فرار مالیاتی 
دارد. طی سال های گذشته بحث های مختلفی 
در خصوص بررســی حساب های بانکی مطرح 
شد که بررسی اطالعات مربوط به سپرده ها را 
با چالش رو به رو می کرد؛ اما بعد از ابالغ قانون 
مالیات های مســتقیم و همچنــان ایجاد یک 
وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر 
می رسد سازمان امور مالیاتی قصد دارد این بار 
به تکلیف قانونی خود بــرای وصول اطالعات 

مالی از سیستم بانکی عمل کند.
واریز عوارض ارزش افزوده به حساب 

شهرداری ها ودهیاری ها
تامین مالی شهرداری ها توسط دولت از طریق 
واریز درصدی از وصولی مالیات بر ارزش افزوده 
به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر 
کشــور با اجرای قانون مالیاتی برارزش افزوده 
درحال وقوع اســت که تاکنــون مبالغ زیادی 
به حســاب شــهرداری ها ودهیاری ها واریز 

شده است.
تامین فضای اداری موردنیاز سازمان 

مالیاتی
ســازمان امورمالیاتی  یکی از پــر درآمدترین 
ســازمان های دولتی در کشــور بوده و از سال 
۹۴ تاکنون با پیشــی گرفتن از شــرکت ملی 
نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور است؛ به  
طوری  که در بودجه  بندی سالیانه درصد بسیار 
باالیی از درآمدهای وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی و بودجه جاری کشور به وسیله دریافت 

مالیات توسط این سازمان حاصل می شود.

بازار

فلش مموری

رییس اتحادیه مشاوران امالک: 
 سال آینده قیمت مسکن 

جهش نخواهد داشت
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه سال 
۱۳۹۸ قیمت مسکن مطلقا جهش نخواهد داشت، 
گفت: ســایت های مجازی و اســتارت آپ هایی 
که بتوانند امنیــت مردم را تضمیــن کنند و به 
دفاتر امالک متصل شوند مورد تایید ما هستند.

مصطفی قلی خســروی گفت: بعد از انقالب در 
ســال های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ بــا 
جهش قیمت مسکن مواجه بودیم که چهار مولفه 
اصلی بورس، طال، حامل انــرژی و ارز باعث این 
اتفاق شــد. هم اکنون که توان متقاضیان پایین 
آمده جهش قیمتی مطلقــا اتفاق نمی افتد؛ اما با 
افزایش نرخ تورم می توان رشد قیمت مسکن را 

پیش بینی کرد.

کدام کشور ها بیشترین 
صادرات به ایران را دارند؟

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
،۲۰ کشــور اول صادرکننده کاال به ایران طی ۱۰ 
ماهه نخست سال ۹۷ را معرفی کرده که براساس 
آن کشور چین با صادرات ۸ میلیارد و ۹۰۵ میلیون 
دالر اولین صادرکننده به ایران بوده است. از سوی 
دیگر شرکت های ایرانی از امارات متحده عربی ۵ 
میلیارد و ۴۵۶ میلیون دالر و از ترکیه ۲ میلیارد 
و ۳۸ میلیون دالر کاال وارد کرده اند. براین اساس 
آلمان با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دالر، هند با یک 
میلیارد و ۹۲۷ میلیــون دالر و کره جنوبی با یک 
میلیارد و ۹۰۷ میلیون دالر در جایگاه های بعدی 
کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند .در ادامه 
کشورهای سوئیس ، روســیه ، ایتالیا و فرانسه در 
جایگاه های ششم تا دهم بزرگ ترین کشورهای 
صادرکننده به ایــران بوده اند.معاونت بررســی 
های اقتصادی اتاق بازرگانی تهــران اعالم کرده 
است که بعد از این ۱۰ کشــور، هلند ، انگلیس ، 
سنگاپور ، اتریش و ژاپن رده های یازدهم تا پانزدهم 
بزرگ ترین صادرکنندگان به ایــران را از آن خود 

کرده اند.

یورو به ضرر همه اعضایش است 
به جز هلند و آلمان!

یک اندیشکده آلمانی مدعی شد منطقه یورو مانعی 
جدی برای رشد اقتصادی بسیاری از اعضای خود 
است.مرکز مطالعات سیاست های اروپایی که در 
آلمان مستقر است در گزارشــی اعالم کرد: تنها 
آلمان و هلنــد به میزان قابل توجهــی از منطقه 
یورو که ۲۰ ســال پیش تاسیس شــد به میزان 
قابل توجهی بهــره برده اند.به گفتــه این مرکز، 
محدودیت های اعتباری و سرمایه گذاری که توسط 
بانک مرکزی اروپا بر اعضا اعمال می شــود باعث 
کاهش فرصت رشد اقتصادی بسیاری از آنها شده 
به گونه ای که اسپانیا، ایتالیا و یونان پس از رکود 
بزرگ جهانی مجبور شــدند برای احیای اقتصاد 
خود دست به دامن بسته های نجات شوند. به گفته 
مرکز مطالعات سیاست های اروپایی، از سال ۱۹۹۹ 
میالدی به بعد، آلمانی ها به طور متوسط ۲۳ هزار 
یورو و هلندی ها ۲۱ هزار یورو ثروتمندتر شده اند در 
حالی که متوسط ثروت ایتالیایی ها ۷۴ هزار یورو و 

فرانسوی ها ۵۶ هزار یورو کمتر شده است.

نوسان دالر به کمک صنایع دستی 
اصفهان آمد؛

خبری از کاالی قاچاق نیست
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه 
با توجه به نوسان قیمت دالر صنایع دستی قاچاق 
نداشته ایم، گفت: امروز بســیاری از کارگاه های 
بزرگ طالســازی، نقره تولید می کنند و حتی به 
بحث واردات نیز ورود پیدا کرده اند و زیورآالتی که 
قبال اکثر از کشورهای دیگر می آمد امروز در خود 

اصفهان با طرح های جذاب تولید می شود. 
عباس شیردلی با اشــاره به اینکه قاچاق صنایع 
دستی با وجود قیمت دالر در حال حاضر به صرفه 
نیســت و صنایع دســتی قاچاق در بازار اصفهان 
نداریم، اظهار کرد: وضعیــت قیمت دالر موجب 
شــده اســت تا تولیدکنندگان صنایع دستی در 
اصفهان بیش از پیش به فکر صادرات باشند چراکه 
در صادرات صنایع دستی نیازی به تزریق پول به 
بخش دولتی نیست و خود فرد ارز را دریافت می 
کند.  وی در خصوص میزان خرید و فروش صنایع 
دستی با توجه به وضعیت اقتصادی، افزود: معموال 
توریســت های خارجی نمی توانند صنایع دستی 
بزرگ خریداری کنند و بیشــتر صنایع دســتی 
کوچک مانند میناکاری یا فیروزه کوبی در تعداد 

کم  می خرند.

فلش مموری سن دیسک 
ظرفیت 16 گیگابایت

 34,000
تومان

فلش مموری وریتی مدل 
V903 ظرفیت 8 گیگابایت

 43,000
تومان

فلش مموری اپیسر مدل 
AH157 ظرفیت 16 گیگابایت

 110,000
تومان

»اسفند« را به شور و نشاط خیابان ها و بازارهایش 
می شناســند. خرید و تدارکاتی که به نظر امسال 
هنوز شروع نشده و فروشــندگان همچنان چشم 
انتظار مشــتریان هســتند. معموال خانواده ها در 
این روزها اگــر حتی توانی برای خرید شــخصی 
نداشــته باشــند، لباس نویی برای فرزندان شان 
تدارک می بینند؛ اما امســال شرایط به دلیل تورم 
و کاهش درآمدها متفاوت است. آنچه با یک گشت 
چند ســاعته در بازار می توان فهمید این اســت 
که معموال خریدهــا با احتیاط بیشــتر انجام می 
شــود و البته آنچه بیشتر به چشــم می آید افت 
 کیفیت کاالهای عرضه شده در بازار است؛ کاالهای

 بی کیفیتی که اتفاقا ارزان هم نیست و این مسئله 
موجب می شود تا مشــتری ها برای خرید بیشتر 

مردد باشند.
خرید هایی که هنوز آغاز نشده است

اگر چــه دولت با پرداخت عیــدی کارمندان خود 
تالش کرد تا رونقی به بازارها تزریق کند؛ اما فعاالن 
بازار معتقدند هنوز خریدهای عیدانه آغاز نشــده 
اســت. تولیدات ایرانی گران و واردات بی کیفیت، 
اصلی ترین ویژگــی این روزهای بازار پوشــاک و 
مایحتاج عید اســت. در بازار کفش فروشگاه هایی 
که تولیدات ایرانــی و چرم می فروشــند معموال 
قیمت های چند صد هــزار تومانی را روی اجناس 
خود دارند و فروشــگاه هایی که کفش خارجی می 
فروشــند اگر چه قیمت های پایین تری دارند؛ اما 
مشخص است که نمی توان به کارکرد بیشتر از چند 
ماه جنســی که می خریم امیدوار باشیم. در بازار 
پوشــاک هم وضعیت تقریبا همینطور است اینکه 
اجناس با کیفیت به ســختی در بازار پیدا می شود 
و البته قیمت ها هم نجومی است. هر چند فعاالن 
بازار پوشــاک ممنوعیت واردات را حرکتی مثبت 
در زمینــه حمایت از تولیدات داخلــی می دانند؛ 
اما  رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 

پیراهن در این زمینه می گوید: یکی از دغدغه های 
تولیدکنندگان این محصول تامین مواد اولیه تولید 
همچون دکمه، زیپ و نخ اســت و بــا وجود آنکه 
کمبودی در بــازار وجود ندارد؛ اما نوســان قیمت 
دالر عاملی شــده تا قیمت مواد اولیه همچون نخ 
در ســال جاری بیش از ۱۰ برابر رشــد کند. بازار 
پوشاک در اصفهان هم هنوز رونق نگرفته است؛ بر 
اساس اعالم نایب رییس اتحادیه پوشاک اصفهان 
به دلیل کمبود خرید توســط مردم، بازار نوروزی 
پوشاک بسیار آرام اســت و فعالیتی مثل سال های 
گذشته را شاهد نیستیم. باطنی، در رابطه با مشکل 
تولیدکنندگان لباس در استان اصفهان گفت: ما در 
حال حاضر از نظر کیفیت دوخت در ســطح باالی 
دنیا قرار داریم؛ اما از نظر کیفیت پارچه و مواد اولیه 
بسیار ضعیف هستیم. مشکلی که تولیدکنندگان ما 
با آن رو به رو هســتند کیفیت ضعیف پارچه هاست 
یعنی آن ها جنــس ضعیف خارجــی و چینی را با 
قیمت باال دریافت می کننــد. وی افزود: به همین 
علت ما در بحث رقابت با کشورهای خارجی عقب 
می افتیم، یعنی هم اصرار داریم که تولیدکنندگان 

ما محصــول تولید کننــد تا تولیــدات خارجی را 
 کنار بگذاریم و هــم کیفیت دلخواه را به دســت

 بیاوریم.
خبری از فروش های بهاره نیست

چند سالی است که نمایشــگاه های فروش بهاره 
در استان برگزار نمی شــود. بر اساس اعالم رییس 
اتحادیه اصناف اصفهان این کار در جهت حمایت 
از فروشندگان و بازاریان در اصفهان انجام می شود؛ 
چرا که عمال در این نمایشــگاه ها فروشــندگانی 
از سایر نقاط کشــور اجناس خود را با قیمت های 
پایین تــر ارائه می دهنــد و عمال بازارهای شــهر 
کســاد می شــود. رســول جهانگیری با اشاره به 
مجوز برگزاری نمایشگاه های مختلف در اصفهان، 
اظهار داشت: با هرگونه نمایشگاهی که بخواهد به 
کسب و کار اصناف لطمه بزند و یک سری کاالهای 
بی کیفیت و بی شناسه ارائه کند، مخالف هستیم.

وی افزود: در بعضی از این نمایشگاه ها بعد از پایان 
برگزاری عمال توانایی رهگیــری وجود ندارد تا در 
صورتی که اگر حقی از مصرف کننده ضایع شــده، 
گرفته شــود.وی ادامه داد: اما نمایشگاه هایی که 

توسط شهرداری ها یا مجموعه های خیریه به عنوان 
محل عرضه مســتقیم کاال در ســطح شهر برگزار 
می شود، ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به 
صرفه باشد ولی در جهت حمایت از مصرف کننده 
نیست.وی افزود: با برگزاری نمایشگاه ها در سطح 
شــهر به هر ایده و منظوری مخالفیم چون اعتقاد 
داریم اجناس بــی کیفیت در آنجا ارائه می شــود 
و افرادی به صــورت چند روزه وارد کســب و کار 
می شــوند که هیچ جایگاهی در بحث کسب و کار 
ندارند  و عمال به بدنــه اصناف ضربه وارد می کنند.

این اســتدالل اصناف اصفهان در حالی اســت که 
نمایشــگاه های بهاره در اغلب نقــاط ایران برگزار 
می شود و با اســتقبال باالیی از سوی مردم مواجه 

می شود. 
آجیل، رویای بر باد رفته

طی روزهای اخیر عکسی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می چرخد که نشان می دهد پسته 
در آستانه شــب عید دانه ای هزا رتومان به فروش 
می رسد؛ هر چند ماه هاســت ایرانیان قید آجیل 
و مصــرف آن را زده اند؛ اما خرید آجیل در شــب 
عید همواره یکــی از پایه های ثابــت خرید های 
عیدانه بوده اســت که به نظر می رســد امسال از 
سبد خرید بســیاری حذف شــود. عضو اتحادیه 
خواربار و آجیل فروش اصفهــان در مورد وضعیت 
بازار گفــت: وضعیت بــازار آجیل شــب عید در 
ســطح عمده فروشــی ها و بنکداری اصفهان داغ، 
گران و نقدی اســت و هر دفعه ای که خودمان هم 
می خواهیم خرید کنیم بــا افزایش قیمت مواجهه 
می شویم.حسین جوانی گفت: هیچ مشکلی برای 
تامین آجیل و اقالم الزم بــرای عید نوروز تا هفته 
گذشته نداشتیم، اما چند روزی است برخی از اقالم 
وارداتی کمیاب شــده اند.وی افزود: کمبودی در 
بازار شب عید در این رابطه وجود ندارد و با توجه به 
مشکالت اقتصادی، گرانی ها و کاهش قدرت خرید، 
تجربه های سال گذشته نشان داده است که مردم از 

سفره عید خود کم نمی گذارند.

بوی عید ، بوی گرونی
 گزارشی از بازاری که هنوز گرم نشده است؛

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: درخواست ما از مســئوالن آزادکردن ورود دام سبک به 
اصفهان است که موجب کاهش قیمت گوشت می شود. اصغر پورباطنی در اصفهان با اشاره به مشکالت حوزه گوشت در 
اصفهان اظهار داشت: ورود دام سبک به اصفهان از استان هایی مثل کردستان، لرستان و آذربایجان بوده  و نزدیک به دو 
ماه است که از ورود آن جلوگیری می شود. وی از ثبات قیمت گوشت در هفته اخیر خبر داد و بیان کرد:به رغم باال بودن 
قیمت انواع گوشــت، در یک هفته اخیر قیمت آن ثابت بوده ؛ اما با توجه به جلوگیری از ورود دام به اصفهان افزایش یا 
کاهش قیمت گوشت در آینده قابل پیش بینی نیست. وی با اشاره به سخن وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با عدم کمبود 
گوشت در کشور بیان کرد: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و اقالمی مانند گوشت در یخچال ها جمع شده  است.

ورود دام سبک به 
اصفهان باید آزاد شود

نایب رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشت قرمز اصفهان:

اف
صن

ا

»IBShop « اولین مرکز سرمایه 
گذاری آنالین اســت کــه برای 
کلیه افراد راه حل های ســرمایه 
گذاری متنوعــی از طریق ایجاد 
امکان صــدور و ابطال واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری، خرید 
و فروش اوراق تامین مالی، خدمات 
مشاوره سرمایه گذاری؛ خدمات 
 کارگزاری و ســبدگردانی ارائه 

می کند.

مرکز سرمایه گذاری 
آنالین

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

دولت در بحث خودروسازی دچار تعارض منافع است
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: خودروسازان برای خودروها از جمله پراید، تیبا، 
پژو و ســمند با توجه به آنالیز قیمتی که انجام دادند از ۳۰ و ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد پیشنهاد افزایش قیمت 
داده بودند؛ اما طبق بررسی های انجام شده بعد از چندماه ۳۰ درصد افزایش قیمت برای همه آنان پذیرفته شد. 
فوالدگر خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنعت خودرو ساختار خود را اصالح نکند، وضعیت همین است. واقعیت 
این است که خودروسازی ها ضرر ده شده اند. فوالدگر گفت: دولت االن در بحث خودروسازی دچار یک تعارض 
منافع است، یعنی از یک طرف خودش آنجا مالک است و مدیر تعیین می کند و از یک طرف هم می خواهد نقش 
نظارت گری و حاکمیتش را اعمال کند که راه حل آن هم همان کاهــش تصدی گری دولت در امور مربوط به 
خودرو است. حمیدرضا فوالدگر  در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل چقدر است 
که شاهد ناگهانی افزایش قیمت ها هستیم؟ گفت: در این موضوع باید بحث بهره وری و ساختار تولیدات خودرو 

را مد نظر داشته باشیم.

۷۵ درصد نهاده های دامی به اصفهان وارد می شود
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه کنجاله سویا و ذرت که از عمده ترین نهاده 
های دامی مورد استفاده کشور اســت از خارج وارد می شــود،گفت: ۷۵ درصد از کل نهاده های دامی مورد 
استفاده در استان اصفهان از خارج از کشور واردات می شود.امیرحســین افیونی اظهار کرد: نه تنها اصفهان 
بلکه کل کشور در تولید نهاده های دامی ضعیف است و در این زمینه در هیچ استانی به خودکفایی نرسیده ایم. 
وی با بیان اینکه علت اصلی واردات نهاده های دامی از خارج کشور کمبود آب در ایران است، اعالم کرد: ۷۵ 
درصد از کل نهاده های دامی مورد استفاده استان اصفهان، واردات می شود، همین امر باعث خروج ارز از کشور 
می شود البته آمار دقیقی از میزان خروج ارز از کشــور به این منظور در دست نیست. معاون بهبود تولیدات 
دامی جهاد کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: تاکنون دانشــگاه ها و نهادهای عملی و پژوهشی طرحی برای 
 خودکفایی در این زمینه ارائه نکرده اند، باید تحقیقاتی برای خودکفا شدن ایران در زمینه خوراک دام انجام 

شود.

در پایان بهمن ماه ســال جاری، تناژ تحویل محصوالت نهایی 
)انواع ورق( فوالد مبارکه به بازار داخل از مرز پنج میلیون تن 
گذشت و با رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵ 

میلیون و ۶۷ هزار تن رسید. 
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه  در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار داشت: با وجود تحریم های ظالمانه، فوالد 
مبارکه توانســت نیاز مصرف کننــدگان داخلی به محصوالت 
فوالدی تخت را تامین کند و با افزایش تامین نیاز مشــتریان، 
از خروج ارز جلوگیری و به حفظ ســطح اشــتغال در کشــور 
کمک کند. محمود اکبری افزود: طی یازده ماهه ســال جاری 
شــرکت فوالد مبارکه ۳ میلیون و ۷۴۱ هــزار تن محصوالت 
گرم و اسیدشــویی را به مشــتریان خود تحویل داده اســت 
 که این میزان نســبت به سال گذشــته ۱۱ درصد رشد نشان

 می دهد. 
عالوه بر آن با توجه به نیاز مشــتریان، این شرکت تناژ تولید و 
تحویل محصوالت گرم با ضخامت نازک را افزایش داده است؛ 
به طوری که درصد رشــد محصوالت گرم با ضخامت کمتر از ۳ 

میلی متر ۱۰ درصد رشد  داشــته و از یک میلیون و ۵۱۶هزار 
تن به یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن رســیده است. معاون فروش 
و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: تناژ تحویل محصوالت 

سرد نیز رشد ۳ درصدی نسبت به یازده ماه سال ۱۳۹۶ داشته 
و از یک میلیون و ۴۸هزار تن بــه یک میلیون و ۸۲ هزار تن در 
سال جاری رسیده است. در سال جاری تحویل محصوالت سرد 
به تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع بشکه ســازی افزایش 

قابل توجهی داشته اســت. همچنین بخشی از این محصوالت 
جهت پوشــش دهی بــه کارخانه هــای مصرف کننــده ورق 
گالوانیزه و ورق قلع اندود اختصاص یافته اســت.وی ادامه داد: 
محصوالت فوالد مبارکه در سال جاری به بیش از ۹۲۵ مشتری 
 تحویل داده شــده  که ازنظر تعدادی نیز رشــد ۱۰ درصدی
 داشــته اســت. فوالد مبارکه با افزایش تحویــل محصول به 
مشــتریان داخلی به تــداوم تولید در کارخانه هــای تولیدی 
پایین دســت کمک کرده است؛ ولی متاســفانه به رغم تاکید 
دولت محترم بر صادرات محصوالت فوالدی توسط شرکت های 
تولیدکننده و اقدامات و پیگیری هــای صورت گرفته از طرف 
فوالد مبارکه، بخشــی از ورق های فوالدی عرضه شده به بازار 
داخلی، بدون تبدیل شدن به محصوالت نهایی صادر می شود که 
به ایجاد اشتغال در کشور و صادرات محصوالت با ارزش افزوده، 
خســارات جبران ناپذیــری وارد می کند و الزم اســت جهت 
جلوگیــری از صادرات محصـــــوالت فوالدی توســــــط 
شرکــــت های غیرتولیدکننده اقدامات اساسی تری صورت 

گیرد.

با افزایش ۸ درصدی تحویل محصوالت نهایی صورت گرفت؛ 

تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل کاال به بازار داخل
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روزی 2 ساعت بیشتر»خانه تکانی« نکنید

پیشنهاد سردبیر:

همه ما ایرانی ها ســبدی از داروهای مصرف نشده 
در خانه هایمان داریم، این مسئله بیشتر به دلیل 
ارزان بودن و در دســترس بودن آن برای افراد در 
کشور است این در حالی است که در اغلب نقاط دنبا 
دارو به راحتی در اختیار بیماران قرار نمی گیرد و یا 
به علت قیمت باالی آن مردم به اندازه نیاز خود دارو 
می خرند؛ اما آنچه بسیاری از مردم در مورد داروها 
نمی دانند این اســت که اغلب آنها تاریخ انقضای 
دیگری غیر از آنچه روی آنها درج شــده دارند و 
خیلی زودتر از زمانی که فکــر می کنیم غیر قابل 

خوردن می شوند.
 بر خالف تصور عمــوم، قرص ها و بســیاری از پودرهای 
دارویی تاریخ انقضا دارند که باید بــه آنها توجه کرد. این 
مسئله البته در شرایطی درست خواهد بود که این داروها 
در شرایط خاصی نگهداری شــوند. تاریخ مصرف هر دارو 
فقط وقتی درباره آن صدق می کند که در شرایط استاندارد 

نگهداری شود. 
شرایط استاندارد نگهداری هر دارو روی آن نوشته شده؛ 
اما برای بیشتر داروها شرایط مساعد، نگهداری در هوای 
خشــک و خنک و اجتناب از یخ زدگی آنهاست. بنابراین 
بدترین جا برای نگهداری داروها حمام است که خیلی از 
خانواده ها از قفسه ای در آن برای نگهداری از داروهای شان 
استفاده می کنند. اگر دارو زیر نور آفتاب ماند، در جریان 
رطوبت قرار گرفت، یخ زد یا بیش از حد داغ شد، بهتر است 
 آن را دور بریزید حتی اگر تاریخ انقضای آن تمام نشــده

باشد.
تا چند سال می توان دارو را نگهداری کرد؟

مطالعات پژوهشگران روی انواع مختلف دارو با ترکیبات 
فعال متفــاوت که 28 تــا 40 ســال از تاریــخ انقضای 
آنها می گذشــت نشــان داد بســیاری از ترکیبات فعال 
موجود در آنها دســت کــم تا 90 درصد خــواص خود را 
حفظ می کنند.تنها داروهایی که پایین تر از این ســطح 

قرار مــی گیرند آســپرین، 
فناســتین )نوعی مسکن( و 
آمفتامیــن )مورد اســتفاده 
در بیــش فعالــی و حملــه 
خواب( هســتند. فرانسیس 
فالهرتی، مدیر ســابق اداره 
غذا و داروی آمریکا می گوید 
 تاریــخ انقضایی که توســط 

کارخانه های داروسازی مشــخص می شود هیچ ارتباطی 
با مدت زمانی که دارو قابل استفاده است، ندارد؛ اما نتیجه 
این پژوهش چندان قابل اســتناد نیست و اغلب پزشکان 
معتقدند بایــد برای مصرف داروها به تاریــخ انقضای آنها 
توجه داشــت.وی می افزاید این تاریخ ها معموال بیشتر از 
آن که اساس علمی داشته باشند نقش تجاری دارند. این 
که داروها ده سال در قفســه داروها باقی بمانند مسلما به 
نفع کارخانه های داروسازی نیست و آنها خواهان انقضای 
تاریخ مصرف داروها هســتند .اغلب داروها را می توان تا 
5 ســال از تاریخ تولید آنها نگهداری کرد. بیشتر داروها با 

گذشتن عمر قفسه ای شان خاصیت 
خود را از دست می دهند. البته نه به 
این معنی که با گذشت یک روز دارو 
کال خواص خود را از دســت بدهد. 
معموال این تضعیف شدن خاصیت به 
مرور صورت می گیرد. برای مثال اگر 
از تاریخ انقضــای دارویی که مصرف 
می کنید یک ســال گذشــته باشد، 
آن دارو ممکن اســت 20 درصد خواص خود را از دســت 
داده باشد. این کاهش هرسال با یک ضریب خاص صورت 
مي گیرد که بیشتر مربوط به قرص هاست. داروهای مایع 
زودتر خراب می شوند. دیده شده که بعضی از قرص ها بعد 
از گذشــت مدت طوالنی از تاریخ انقضــای آنها همچنان 
خواص خود را حفظ کرده اند. این مســئله البته بیشتر در 
مورد قرص ها صدق می کند شــربت ها و قطره ها معموال 

تاریخ انقضای بسیار کمتری دارند.
مواظب شربت ها و قطره ها باشید

هر شــربتی که می خریم دارای تاریخ انقضاســت؛ اما در 

بســیاری از مواقع تاریخ دور انداختن این داروها بســیار 
زودتر از آن اســت. قطره ها معموال تازمانی که باز نشوند 
قابل نگهداری هســتند؛ اما پس از باز شدن معموال باید تا 
3 ماه مصرف و پس از آن دور انداخته شــود چون دارو در 
معرض باکتری ها قرار می گیرد و آلوده می شود. اگر نوک 
ظرف قطره با چشم تماس پیدا کرد باید بالفاصله آن را دور 
بریزید چون استریل بودن خود را از دست می دهد و آلوده 
می شود. داروهایی که به صورت ژل هستند به دلیل وجود 
آب در آنها زود فاسد می شوند. بهتر است آنها را 3ماه بعد 
از باز کردن دور بیندازید. اسپری هایی که از طریق مخاط 
بینی جذب می شوند هم بعد از باز شدن فقط تا یک هفته 
قابل استفاده هســتند و بعد از آن تاثیرگذاری شان از بین 

می رود و بهتر است آنها را دور بریزید.
 شربت هایی که در ترکیب آنها از شیرین کننده ها استفاده 
شده است هم تنها می تواند تا یک ماه پس از باز کردن درب 
بطری نگه داشته شــده و پس از آن باید دور انداخته شود 
چرا که ترکیبات گلوکز در این شــربت هــا موجب بی اثر 

شدن آنها می شود.
چه داروهایی را نباید نگهداری کرد؟

آنتی بیوتیک هــا از جمله رایج ترین داروهایی اســت که 
معموال در خانه نگهداری می کنیم؛ اما پزشکان معتقدند 
نگهداری این داروها در خانه موجب اســتفاده خودسرانه 
از آنها می شــودکه این مســئله می تواند خطرناک باشد. 
انسولین نیز از جمله داروهایی است که دیابتی ها آن را در 
خانه نگهداری می کنند. کارشناســان می گویند تا زمانی 
که انسولین را باز و استفاده نکردید حتما آن را در طبقات 
پایین یخچال قرار دهید؛ اما پس از اســتفاده و باز کردن 
انســولین  بین ۱0 الی20 روز می توان بیرون یخچال هم 
نگهداری کرد. همچنین قرص هــای محلول چربی مثل 
امگا3 و ... را در فصل تابستان بهتر است در داخل یخچال 
نگهداری کرد؛ چون در هوای گرم اجــزای آن به هم می 

چسبند و روغن شان تغییر شکل می دهد.
  از ایــن رو، توصیــه مــی شــود در یخچــال و در ظرف 

جدا گانه ای نگهداری شوند.

از تاریخ مصرف و انقضای داروها چه می دانید؟

مفاد آراء
12/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

نمایند 
1- رأی شــماره 3131و3132مورخ 97/11/9 هیأت : اقای علی اکبر رجب پور بیدگلی 
فرزند حســین شــماره شناســنامه 228وخانم فاطمه محلوجی بیدگلی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 1864)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144مترمربع شماره 
پالک3137فرعی مجزا از شماره 67فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حسین رجب پور. 
2- رأی شماره2986مورخ 97/10/24 هیأت :اقای قاسم کریمشاهی بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 2175ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 160مترمربع شماره پالک 950 
فرعی مجزا از شماره102 از پالک 6 اصلی واقع در حسین اباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی.
3- رأی شماره 3128مورخ 97/11/9. هیأت : آقای عقیل شــاطریان فرزند اکبر شماره 
شناســنامه  6190106226با والیت پدرش اقای اکیر شــاطریان  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160مترمربع شماره پالک 951فرعی مجزا از شــماره 102فرعی  از پالک 6 
اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از نصراله داعی 

مالک رسمی.
4- رأی شماره1980مورخ 97/7/17 هیأت : آقای حســن جامعی بیدگلی فرزند محمد 
اقا شماره شناسنامه 208 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 109/87مترمربع شماره پالک 
10فرعی از پالک 1فرعی از 297اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی محمد اقا جامعی بیدگلی .
5- رأی شماره2992مورخ 97/10/24 هیأت : آقای حســین سلیمی بیدگلی فرزند علی 
شماره شناسنامه 214ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112مترمربع  شماره پالک 322اصلی 

واقع  در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مالک رسمی حسین سلیمی.
6- رأی شماره 2996مورخ 97/10/24 هیأت : اقای حسین دالکی بیدگلی فرزند حسن  
شماره شناسنامه 8630ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 98/88مترمربع شماره پالک 6 
فرعی از 1فرعی از پالک 728اصلی و مشــاعات 726اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی.

7- رأی شــماره2997مورخ 97/10/24 هیأت اقای داود غائبی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 7069 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 458/10مترمربع شماره پالک 7فرعی از 
پالک 1الی 6فرعی و مشاعات از پالک 896اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی. 
8- رأی شماره 3126 مورخ 97/11/9 هیأت : اقای حســین بابا پور فرد آران فرزند سیف 
اله شماره شناسنامه 274 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک 
214فرعی از پالک 9فرعی از پالک 972اصلی واقــع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی اران 

وبیدگل ابتیاعی از رحمت اله مهدیزاده مالک رسمی  .
9- رأی شــماره 2990و2989و2988مورخ 97/10/24 هیأت : خانم نفیسه گیاه دوست 
آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 481نسبت به 1دانگ و اقای محمد خدام حضرتی آرانی 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 1250015618نسبت به 2دانگ و خانم اسما ء ساجدین 
آرانی فرزند اصغر شماره شناسنامه 6190024599نســبت به 1دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 179/50مترمربع شــماره پالک12فرعی از پالک 2و4و5ومشاعت 
فرعی از پالک 1274اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی . 
10- رأی شــماره 3133و3134مورخ 97/11/9هیأت : اقای عبدالکریم کریمیان فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 260وخانم حوراءبنائی آرانی فرزند حسین آقا شماره شناسنامه 
446)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 303/74مترمربع شماره پالک 
85فرعی از پالک 20فرعی از 2081اصلی  واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک رسمی.
11- رأی شــماره3137مورخ 97/11/9 هیأت : یکباب حسینیه مشــهور به حجتیه به 
تولیت هیات امناءبه شناسه ملی 14003505268با نمایندگی اقای احمد رهنما ششدانگ 
بمساحت 840/20مترمربع  شماره پالک 13فرعی مجزی شده از پالکهای 1الی 16فرعی 
و مشاعات تابعه  از 2170اصلی و 1الی 7فرعی و مشاعات تابعه از 2169اصلی واقع در اماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. مالک رسمی .
12- رأی شــماره2991مورخ 97/10/24 هیأت : آقای عباس شاکری زاده فرزند محمد 
شماره شناسنامه 42524ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 182/70مترمربع  مربع شماره 
پالک 107فرعی از 5فرعی از پالک 2257اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل . مالک رسمی
13- رأی شــماره 3129و3130مــورخ 97/11/9 هیأت : آقای علیرضا شــمس آبادی 
مفرد آرانی فرزند رمضانعلی شــماره شناسنامه9598نســبت به 2دانــگ و خانم مریم 
طحان مجرد فرزند حسن شماره شناســنامه 48168نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 119مترمربع شــماره پالک 3689فرعی از پــالک 2637اصلی 
 واقع در مســعود آباد بخش 3حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل .ابتیاعی از مالک رســمی

 سید احمد تکیه آرانی.
14- رأی شماره 2962مورخ 97/10/22 هیأت :اقای علی اکبر آفتابی آرانی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 515ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 22/50مترمربع شماره پالک 

9525فرعی از پالک 1226فرعی از 2637اصلی واقع در مســعود اباد بخش 3حوزه ثبتی 
آران وبیدگل مالک رسمی.

15- رأی شــماره2953و2950مورخ 97/10/20 هیأت : خانم نجمه مومن آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 553و اقای محمد روحانی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 
2257)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 120/42مترمربع شــماره پالک 
9526فرعی از 285فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود اباد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی فروزنده جوبی .
16- رأی شــماره2956و2955مورخ 97/10/20 هیأت : خانم اعظم کمال آرانی فرزند 
غالمحسین شــماره شناســنامه 48و اقای علیرضا درخشــنده فر فرزند حسین شماره 
شناسنامه 8892)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105/96مترمربع شماره پالک 
3246فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخــش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از 

مالکین رسمی محمد کدخدایی و میرزا ابوالقاسم کدخدایی. 
17- رأی شــماره2964مورخ 97/10/22 هیأت : خانم فاطمه اســتواره فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه 9813ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 121/80مترمربع شماره پالک 
 3247فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخــش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از 

مالکین مشاعی . 
18- رأی شماره 2994و2995مورخ 97/10/24 هیأت : اقای محسن کمال آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناســنامه 1250055229و خانم زینب کریم پناه فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190066097)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 193/50مترمربع 
شماره پالک 3249فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

.ابتیاعی از مالک رسمی احمد مالنژاد
19- رأی شماره 2949مورخ 97/10/20 هیأت : خانم کبری حاجی پور مفرد آرانی فرزند 
قدرت شماره شناسنامه 10044 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/60مترمربع شماره 
پالک 1956فرعی از پالک 302فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشــت بخش 
3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالکین رسمی محمد حسین فزون مایه و فاطمه اقا 

بیکی ارانی . 
20- رأی شــماره 2960و2959مورخ 97/10/22هیأت : خانم زهرا ترابی برزکی فرزند 
اسمعیل شماره شناسنامه 2871واقای سید عباس شریفیان آرانی فرزند حسین اقا شماره 
شناسنامه 1250105137)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109مترمربع شماره 
پالک 1202فرعی از 340فرعی ازپالک 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی . 
21- رأی شماره2958و2957مورخ 97/10/22 هیأت : خانم سمیه غیاث پور آرانی فرزند 
محمد علی شماره شناسنامه1250168015واقای سید هادی هنرمند فرزند سید مصطفی 
شماره شناسنامه 532)بالمناصفه(ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 14مترمربع 
شماره پالک 1203فرعی از پالک 323فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد یخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل . ابتیاعی از بهروز امامی مالک رسمی .

22- رأی شــماره 2985مورخ 97/10/24 هیأت : خانم وجیهه قرنی آرانی فرزند محمود 
شماره شناســنامه 2997ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 116مترمربع شماره پالک 
1204فرعی از 350فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشــاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مع الواسطه محمد جواد الماسی مقدم .
23- رأی شــماره 2614و2615مورخ 97/9/24 هیأت : اقای محمدرضا دخیلی بیدگلی 
فرزند علی شــماره شناســنامه 1358وخانم عارفه باصری آرانی فرزند مهدی شــماره 
شناسنامه 6190017215)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85مترمربع شماره 
پالک 6302فرعی از پالک 61فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه رمضان زاده بیدگلی . 
24- رأی شماره 2993مورخ 97/10/24مورخ هیأت : اقای محسن دالکی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 70 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/46مترمربع شماره پالک 
6308فرعی از پالک 421فرعی از پالک2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش 

3حوزه ثبتی اران وبیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه ناظمی.
25- رأی شماره 2961مورخ 97/10/22مورخ هیأت : اقای ابوالفضل یوسفیان نوش آبادی 
فرزند جواد شماره شناسنامه 3928ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/85مترمربع شماره 
پالک 60فرعی از پالک 42اصلی واقع در نوراباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل 

.ابتیاعی از مالک رسمی محمد بهزاد یوسفیان . 
26- رأی شماره 2987مورخ 97/10/24مورخ هیأت : اقای امیرحسین بهروزی نوش ابادی 
فرزند علی شماره شناسنامه 373ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره پالک 
598فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل 

.ابتیاعی از علی گرامی مالک رسمی.
27- رأی شــماره 3125مورخ 97/11/9مورخ هیأت : خانم فاطمه دیدار فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 119ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره پالک 599فرعی 
از 43اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل .ابتیاعی مع الواسطه 

از مالکین رسمی .
28- رأی شــماره 3124و3123مورخ 97/11/9مورخ هیأت : خانم محبوبه بهتری نوش 
ابادی فرزند محمدرضا شماره شناســنامه 1196و محمد حسین نزادی نوش ابادی فرزند 
داود شماره شناســنامه 1250805351)بالمناصفه(با والیت اقای یداله نزادی ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 170مترمربع شماره پالک 600فرعی از 43اصلی واقع در غیاث اباد 
نوش اباد بخش 4حوزه ثبتی اران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی ابراهیم عمرانی نوش 

ابادی  .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/12

م الف: 379337  عباس عباس زادگان ر ییس اداره ثبت اسناد و امالک  آران و بیدگل

 پیشنهادهایی برای پاک سازی طبیعی
 کبد چرب 

»کبد« یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن اســت که نقش بسیار 
مهمی در سالمتی بدن دارد. در کنار همه مسئولیت هایی که کبد 
در بدن به عهده دارد، می توانیم به تنظیم قند خون، از بین بردن 
سموم، تصفیه خون و شکســتن هورمون ها اشاره کنیم. بنابراین 
داشتن یک کبد سالم بســیار مهم است. می توان برای پاک سازی 

کبد از برخی از خوراکی ها کمک گرفت.
قهوه بنوشید

»قهوه« یکی از نوشیدنی هایی است که برای سالمتی و پاک سازی 
کبد مفید است. مطالعات نشان می دهد که نوشیدن منظم قهوه، به 
دلیل خاصیت قهوه برای جلوگیری از ایجاد و تجمع چربی و کالژن 

سازی، آسیب های کبدی را کاهش می دهد.
مصرف جو را فراموش نکنید

جوی دوسر، دارای مقادیر زیادی فیبر است و به عملکرد بهتر بدن 
از جمله بهبود سیستم گوارش کمک می کند. بر اساس تحقیقات 
انجام شــده، عملکرد بهتر سیســتم گوارش بدن، از اضافه وزن و 
تجمع چربی در ناحیه شــکم که یکی از دالیل بروز بیماری های 

کبدی است، جلوگیری می کند.
چای سبز، دوست کبد است

نوشــیدن چای ســبز به دلیل اینکه حاوی مقادیــر زیادی آنتی 
اکسیدان اســت، می تواند جلوی آسیب های ســلولی را بگیرد، 
سرعت روند پیری را کاهش دهد و به ترمیم و بازسازی بدن کمک 
کند. البته بر اساس مطالعات انجام شــده باید در مصرف بیش از 
 اندازه چای سبز احتیاط کرد، چون احتماال برعکس، دارای اثر سوء

 بر کبد است.
آب کافی بنوشید

نوشیدن آب کافی در طول روز برای عملکرد سیستم های بدن مفید 
است و تنها شامل کبد نمی شــود. آب رسانی کافی به بدن یکی از 
عوامل موثر در کنترل وزن است که در سالمت کبد به عنوان یک 

عنصر مهم شناخته می شود.
روزانه یک سیب بخورید

سیب، دارای مقدار زیادی فیبر حالل بسیار مفیدی به نام پکتین 
اســت که چربی ها را به تله می اندازد، عملکرد سیستم گوارش را 
بهبود می بخشد و به دفع ســموم از بدن و به خصوص کبد کمک 

می کند.
سیر را در سبد غذایی خود قرار دهید

در همه مطالعاتی که برای کبد و پاک ســازی آن انجام شده، سیر 
در رده اولین خوراکی های مفید قرار می گیرد. ســیر با دارا بودن 
گوگرد، برای فاز دوم سم زدایی بسیار مهم شناخته می شود. این 
گیاه، یک سم زدای طبیعی است که طیف وسیعی از خواص دارویی 

و سالمتی را برای بدن شما به همراه می آورد.
کبد را با لبو یا چغندر تغذیه کنید

آب چغندر سرشار از نیترات و انواع آنتی اکسیدان است و می تواند 
به سالمت قلب و کاهش آسیب های کبدی کمک زیادی کند. این 
مواد غذایی دارای آنزیم های ســم زدای قوی است که در کاهش 

آسیب اکسیداتیو و التهاب کبد مفید عمل می کنند.
گریپ فروت، دکتر کبد است

گریپ فــروت، حاوی ویتامین C و آنتی اکســیدان هایی اســت 
 که توانایی پاک ســازی کبد را دارنــد، در واقع ایــن میوه حاوی

  آنزیمی اســت که با تحریک کبــد باعث دفع چربی ها و ســموم 
می شود.

سمانه سعادت

راه های مصرف کمتر چربی های اشباع شده را بشناسیم
 طبق توصیه انجمن قلب آمریکا، افــرادی که نیاز به کاهش 
کلسترول بد دارند  باید چربی اشباع شده بدن شان را به کمتر 
از ۶ درصد کل کالری روزانه شــان کاهش دهند. انجمن قلب 
آمریکا برای محدودکردن مصرف چربی های اشباع شده روش 
های  زیر را توصیه می کند: میوه، ســبزیجات، غالت کامل، 
محصوالت لبنی کم چرب، گوشــت مرغ، ماهی و مغزیجات 
آجیلی مصرف کنید. خوردن گوشــت قرمز، محصوالت لبنی 
پرچرب و غذاها و نوشیدنی های شیرین را محدود کرده و روغن 

های گیاهی غیرهیدروژنه نظیر روغن کانوال، آفتابگردان یا زیتون مصرف کنید. از مارگارین )کره گیاهی( به جای 
 کره حیوانی بهره ببرید و  از مواد غذایی با برچسب »صفر گرم چربی ترانس«  استفاده کنید. دونات، کلوچه، مافین، 
 پای ها و کیک ها از جمله مواد خوراکی سرشــار از چربی ترانس هســتند، مصرف شــان را در رژیم غذایی تان

 محدود کنید. 

روزی 2 ساعت بیشتر»خانه تکانی« نکنید
یک متخصص ارتوپدی معتقد است، انجام روزانه یک تا دو ساعت فعالیت های مربوط به خانه تکانی با رعایت اصول ایمنی 
می تواند از بسیاری آسیب های اسکلتی مربوط به این ایام پیشگیری کند.مرتضی فرشچیان با اشاره به شروع خانه تکانی 
در ایام نزدیک به نوروز، گفت: هرساله با شروع خانه تکانی در روزهای پایانی سال شاهد افزایش آسیب ها و تروما، به ویژه 
در زنان هستیم. وی با بیان اینکه خانه تکانی باید با رعایت اصول ایمنی و حفظ سالمت افراد انجام شود، گفت: قرار نیست 
برای تمیز کردن منزل و محیط زندگی، سالمت و جان مان را به خطر بیندازیم و بانوان باید مراقب باشند تا در کنار شست 
و شو و نظافت منزل آسیبی به سالمت آنها وارد نشود. فرشچیان شکستگی دست و پا به خاطر سقوط از ارتفاع، آسیب به 
ستون فقرات و دیسک کمرو کشیدگی رباط های اطراف مفاصل را از جمله شایع ترین آسیب های خانه تکانی عنوان کرد 
و افزود: متاسفانه بیشتر بانوان به دلیل فعالیت بیش از حد و فشار نامتعادل  روی زانو، کمر، مچ دست و ... بعد از اتمام خانه 

تکانی دچار مشکالت اسکلتی فراوانی می شوند.
وی گفت: توصیه می شود فعالیت های خانه تکانی در روزهای مختلف تقسیم شده و از انجام فشرده آن خودداری شود، در 
همین راستا بهتر است خانواده ها از هم اکنون کارهای مربوط به خانه تکانی را شروع کرده و آن را به روزهای پایانی سال 

موکول نکنند که به خاطر کمبود وقت مجبور به انجام فشرده کارها نشوند.

 اگر از تاریخ انقضای دارویی که 
مصرف می کنید یک سال گذشته 

باشد، آن دارو ممکن است 20 درصد 
خواص خود را از دست داده باشد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2650 | March  03,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL

گهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظــر بــه صــدور آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
گهی می شــود در صورتی كه اشخاص نسبت به  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مــدت مذكور وعــدم وصول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
خ 97/09/10 هیات اول آقای محمد علی سیستانی نجف آبادی  1- رای شــماره 4604 مور
به شناسنامه شماره 302 كدملی 1090765061 صادره نجف آباد فرزند عباس بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 100/80 مترمربع پالك شــماره 346 فرعی از 4348 اصلی واقع در 
اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/09 هیات اول آقای اصغر صابردستجردی به شناسنامه  2- رای شماره 5237 مور
شماره 2458 كدملی 1289157197 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 148 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3 فرعی از 4373 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
خ 97/09/19 هیات اول آقای حسین علی نوبخت دستجردی  3- رای شــماره 4774 مور
به شناسنامه شماره 1577 كدملی 1288871910 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 307 مترمربع پالك شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیــع نامه عادی از طرف آقای 

احمد نوبخت دستجردی خریداری شده است.
خ 97/10/03 هیات اول آقای عباس امانی به شناسنامه شماره  4- رای شــماره 5106 مور
10 كدملی 4679727853 صادره فارسان فرزند قلی بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
126 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4455 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/03 هیات  خ 97/01/08 و رای اصالحی شــماره 5110 مور 5- رای شــماره 23 مور
اول آقای علی لطفی به شناسنامه شــماره 23625 كدملی 1282706081 صادره اصفهان 
فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4678 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سید هاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
خ 97/10/02 هیات  خ 97/03/03 و رای اصالحی شماره 5101 مور 6- رای شماره 1353 مور
اول آقای عبدالحسین كوچك زاده سعد آباد به شناسنامه شماره 31 كدملی 4459515490 
صادره تفت فرزند آقا كوچك بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 252/02 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 79 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/03  خ 97/05/29 و رای اصالحــی شــماره 5119 مــور 7- رای شــماره 2985 مــور
هیات اول خانم زهرا باغبان بصیر به شناسنامه شماره 404 كدملی 1284721582 صادره 
اصفهــان فرزند ابوالقاســم بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 155/7 مترمربــع مفروزی 
از پالك شــماره131 فرعــی از4483 اصلی واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمود خیاركار خریداری شــده 

است.
خ 97/10/02  خ 97/05/29 و رای اصالحــی شــماره 5080 مــور 8- رای شــماره 2984 مــور
كبر حسن پورخادمی به شناسنامه شماره 42323 كدملی 1280311991  هیات اول آقای ا
صادره اصفهــان فرزنــد حبیب اله بــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 183/1 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره131 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری 

شده است.
خ 97/10/04 هیات اول خانم ایران كاظمی اســفه به شناسنامه  9- رای شــماره 5151 مور
شماره 27 كدملی 1199489360 صادره شهرضا فرزند شکراله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 119/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره2573 فرعی از5000 

اصلی واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 
مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

خ 97/10/06 هیــات اول آقــای  مرتضــی دهقان به شناســنامه  10-  رای شــماره 5194 مــور
شماره 16156 كدملی 1282630849 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 297/40 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملــك جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامــه و مع الواســطه از طــرف آقای یدالــه لطفی 

خریداری شده است.
خ 97/09/25 هیــات اول آقــای حســین شــهباز گهروئــی بــه  11- رای شــماره 4889 مــور
شناسنامه شــماره 11 كدملی 6339653979 صادره فرزند قنبر بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 148/87 مترمربع مفروزی از پالك شماره68 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامــه و مع الواســطه از طرف آقای 

رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
خ 97/10/11 هیات اول خانم منیره رسولی همامی به شناسنامه  12-  رای شماره 5306 مور
شــماره 5 كدملی 6209617891 صــادره لنجان فرزنــد قدمعلی بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 184 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 167 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامــه و مع الواســطه از طرف آقای 

محمود نادری دستجردی خریداری شده است.
خ 97/10/03 هیات اول آقای فریــدون كدخدایی الیادرانی به  13-  رای شــماره 5122 مور
شناسنامه شماره 628 كدملی 1284619001 صادره فرزند غالمحسین بر ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 250/60 مترمربع مفــروزی از پــالك  4492 اصلی واقــع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
خ 97/10/02 هیات اول آقای احســان ســلطانی شهماروندی  14-  رای شــماره 5076 مور
بــه شناســنامه شــماره 1100042040 كدملــی 1100042040 صــادره فالورجان فرزنــد بهرام بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 فرعی از 2944 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/10 هیــات اول آقــای محمدرضــا علــی ویالنــی بــه  15-  رای شــماره 5282 مــور
شناسنامه شماره 21952 كدملی 1282688855 صادره اصفهان فرزند امیراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 70/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره102 فرعی از 4483 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/09 هیــات اول آقای  الــه وردی كیانــی هرچگانی به  16-  رای شــماره 5236 مــور
شناسنامه شــماره 58 كدملی 4622914212 صادره شــهركرد فرزند غالمعلی بر ششدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 127/90 مترمربــع مفــروزی از پــالك شــماره 4786 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
خ 97/09/10 هیات اول خانم اعظم بابادی عکاشه به شناسنامه  17-  رای شماره 4601 مور
شماره 2279 كدملی 1289189919 صادره فرزند علی بر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
97/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 229 فرعی از4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
خ 97/09/19 هیات اول آقــای محمد صادقی به شناســنامه  18-  رای شــماره 4775 مــور
شــماره 962 كدملــی 1289344205 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی بــر قســمتی از یکبــاب 
ســاختمان به مســاحت 40/34 مترمربــع پالك شــماره 451 فرعــی از 4858 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فاطمه عمرانی خریداری شده است.
خ 97/09/21 هیــات اول آقــای ســعادت غفــاری گوشــه بــه  19-  رای شــماره 4828 مــور
شناسنامه شماره 1027 كدملی 4679295031 صادره فارسان فرزند شعبانعلی بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 82 مترمربع پالك شــماره 338 فرعی از4348 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

بانو ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
خ 97/10/09 هیــات اول آقــای مجید زین العابدیان حســین  20-  رای شــماره 5238 مــور
آبادی به شناسنامه شماره 2872 كدملی 1289195854 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 

بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 64/74 مترمربع پالك  3079 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
خ 97/09/21 هیــات اول آقــای كرمعلــی بیگــی هرچگانــی به  21-  رای شــماره 4827 مــور
شناسنامه شماره 2633 كدملی 4621102826 صادره مركزی فرزند قهرمان بر ششدانگ 
یکبابخانه بــه مســاحت 63 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلــی واقع در اصفهــان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق 

خریداری شده است.
خ 97/09/21 هیات اول خانم ام لیال بیگی به شناسنامه شماره  22-  رای شماره 4830 مور
3135 كدملی 4621108069 صادره شهركرد فرزند علی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
60 مترمربع پــالك شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری شده است.

خ 97/10/10 هیــات اول خانــم طاهــره عمرانــی نســب بــه  23-  رای شــماره 5285 مــور
كبرقلی بر ششدانگ  شناسنامه شماره 1276 كدملی 1289331790 صادره اصفهان فرزند ا
یکبابخانه به مساحت 88/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
خ 97/10/03 هیــات اول  خانــم ایــران كاظــم زاده دنبــه بــه  24-  رای شــماره 5116 مــور
شناســنامه شــماره 16415 كدملــی 1282633430 صــادره اصفهــان فرزنــد حســینعلی بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 92/70 مترمربع مفــروزی از پالك 4786 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید محمد علی هاشمی خریداری شده است.
خ 97/09/14 هیات اول آقای حسین انصاری بنی به شناسنامه  25-  رای شماره 4695 مور
ج بر چهار دانگ مشــاع از  شــماره 1209 كدملــی 1289436479 صادره اصفهــان فرزند ایــر
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفــروزی ازپالك شــماره 476 فرعی از 
4348 اصلــی واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/09/14 هیــات اول خانــم مهناز قره یالی به شناســنامه  26-  رای شــماره 4699 مور
شــماره 2834 كدملــی 1817339079 صادره آبادان فرزند ســید جمال بر دو دانگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 476 فرعی 
از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/07/05 هیات اول آقــای عربعلی كیانی به شناســنامه  27-  رای شــماره 3643 مــور
شــماره 2699 كدملی 4621103482 صادره شــهر كرد فرزند سبزعلی بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 
اصلی واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای اسماعیل سخنوری دستگردی خریداری شده است.
خ 97/07/07 هیات اول خانم مهین برزگرصادق به شناسنامه  28-  رای شماره 3648 مور
شــماره 1041 كدملــی 1288800711 صــادره مركــزی فرزنــد عبدالعلی بر ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 
اصلی واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای اسماعیل سخنوری دستگردی خریداری شده است.
خ 97/10/02  خ 97/04/23 و رای اصالحی شــماره 5079 مور 29-  رای شــماره 2277 مور
هیــات اول خانم بتــول ویالنی بــه شناســنامه شــماره 447 كدملــی 1288557191 صادره 
اصفهان فرزند اسداله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3038 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) ســهم االرث نامبرده از 
همسرش، آقای احمد كیانپور و ســهم االرث فرزندش، خانم مهری كیانپور( مشاعی اولیه 

مفروز تبتی گردیده است.
خ 97/10/02  خ 97/04/23 و رای اصالحی شــماره 5077 مور 30-  رای شــماره 2274 مور
هیات اول خانم فاطمه كیان پور به شناسنامه شماره 582 كدملی 4620492973 صادره 
شــهركرد فرزند احمد بر  5/1دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به اســتثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3038 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) ســهم االرث نامبرده از 

پدرش، آقای احمد كیانپور( مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
خ 97/10/02   خ 97/04/23 و رای اصالحی شــماره 5078 مور 31-  رای شــماره 2279 مور
هیات اول خانم شمسی كیان پور به شناسنامه شماره 109 كدملی 1288776748 صادره 
اصفهان فرزند احمد بر 5/1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3038 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) ســهم االرث نامبرده از 

پدرش، آقای احمد كیانپور( مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
خ 97/09/14 هیــات اول آقای علی محمدی شــریف آبادی به  32-  رای شــماره 4700 مور
شناســنامه شــماره 1 كدملــی 1291843612 صــادره اصفهان فرزنــد خداداد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 138 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 624 فرعی از 5000 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/10/02 هیات اول آقای فردین حاجی عابد دســتگردی  33-  رای شــماره 5103 مور
به شناســنامه شــماره 1271261774 كدملی 1271261774 صادره اصفهان فرزند ســعید 
بر ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 184/10 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
خ 97/10/18 هیــات اول آقــای عبدالرضــا رئیســی وانانــی بــه  34-  رای شــماره 5492 مــور
شناسنامه شماره 13398 كدملی 1292843640 صادره اصفهان فرزند علی بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعی از4483 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف خانم صغری خانم علی پور قهفرخی خریداری شده است.
خ 97/10/02 هیات اول آقای افشین عباد سیچانی به شناسنامه  35-  رای شماره 5105 مور
شــماره 259 كدملی 1288905947 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 149/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامــه و مع الواســطه از طرف آقای 

سیف اله دهخدا خریداری شده است.
خ 97/10/24  خ 96/12/15 و رای اصالحی شماره 5682 مور 36-  رای شماره 3464 مور
هیات اول آقای  فتح اله كیانی به شناسنامه شــماره 2774 كدملی 4621104233 صادره 
شهركرد فرزند سبزعلی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 15/91 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیدمرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
خ 97/11/08  خ 97/05/24 و رای اصالحی شــماره 5936 مــور 37-  رای شــماره 2896 مور
هیات اول آقای محسن خلیلی به شناسنامه شماره 1140 كدملی 1290944156 صادره فرزند 
غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره2 فرعی 
از4476 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

عادی از طرف ورثه مرحوم حیدرعلی فریدی دستجردی خریداری شده است.
خ 97/10/13 هیات اول خانم سیده شعله نیك فر به شناسنامه  38-  رای شماره 5343 مور
شــماره 969 كدملی 4689616078 صادره اردل فرزند سید برفی بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 98/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3639 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
خ 97/09/26 هیات اول خانم مهناز ســخنور دســتجردی به  39-  رای شــماره 4992 مور
شناسنامه شماره 20965 كدملی 1282677195 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 277/37 مترمربع مفروزی از پالك شماره118 فرعی از4483 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 
ک مزبــور نیز به موجب بیــع نامه و مع  اولیه مفــروز ثبتی گردیده اســت و 159 مترمربــع از پال

الواسطه از طرف آقای عبدالحسین سخنوری خریداری شده است.
خ 97/10/18 هیات اول آقای ســیروس باقری به شناســنامه  40-  رای شــماره 5486 مــور
شماره 686 كدملی 1829008730 صادره خرمشهر فرزند پرویز بر ششدانگ یکباب كارگاه 
به مســاحت 89/36 مترمربــع مفــروزی از پالك شــماره 3032 فرعــی از 5000 اصلــی واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود فیض احمدآبادی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/12 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27- م الف: 369064
ک جنوب اصفهان- اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امال

4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2650 | یکشنبه 12  اسفند 1397 | 25 جمادی الثانی 1440

آگـهـی

پذیرش آگهی های روزنامه زاینده رود
تلفن: 8_36284167 فکس: 36284166



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2650 | March  03,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2650 | یکشنبه 12 اسفند 1397 | 25 جمادی الثانی 1440

یک سوم مدارس اصفهان  غیر استاندارد است

پیشنهاد سردبیر:

آتش نشانی

اخبار

اجرای ۱۶ پروژه تحقیقاتی 
مشترک میان دانشگاه های 

ایران و سوئیس
رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: درحال 
حاضر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ۱۶ پروژه 
تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
ســوئیس دارند. محمود مدرس هاشمی گفت: 
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرکز هماهنگ 
کننده همکاری ها با کشور سوئیس از سوی وزارت 
علوم انتخاب شده اســت.وی افزود: در این راستا 
ارتباط علمی و آموزشی ایران با کشور سوئیس از 
سوی این دانشگاه پیگیری می شود و اکنون ۱۶ 
پروژه مشترک تحقیقاتی میان دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی ایران و کشور ســوئیس درحال انجام 
است. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای تعیین این پروژه ها حدود ۱۸۰ پروپزال 
میان دانشمندان و اعضای هیئت علمی ایران با 
کشور سوئیس تعریف شد که در نهایت با داوری 
های صورت گرفته و به دلیــل کمبود منابع ۱۶ 
پروژه تحقیقاتی مشــترک انتخاب شد.مدرس 
هاشمی خاطرنشــان کرد: این پروژه ها در حوزه 
های فنی و مهندســی و پزشکی تعریف شده که 
درحال حاضر ۵ پروژه مربوط به دانشگاه های زیر 
مجموعه وزارت بهداشت و ۱۱ پروژه نیز مربوط به 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت 

علوم است.

 مدیرعامل مجمع خیران
 مدرسه ساز اصفهان:

 یک سوم مدارس
 غیر استاندارد است

مدیرعامل مجمع خیران مدرســه ساز اصفهان به 
اقدامات مدرسه ســازی خیران استان با همکاری 
و مشــارکت آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی 
مدارس اصفهان اشاره کرد و گفت: با گذشت حدود 
2۰ سال از تشکیل این مجمع، بیش از یکهزار و ۱۱3 
مدرسه شــامل ۶ هزار و 7۰۰ کالس درس توسط 
خیران در استان بنا شده است.فریدالدین عبد یزدان 
اظهار کرد: بسیاری از پروژه های احداث شده توسط 
خیران مدرسه ساز استان به دلیل نوآوری و معماری 
رتبه های کشوری کسب کرده اســت. وی افزود: 
فضای آموزشی اســتان با وجود خیران امر مدرسه 
سازی بسیار متحول شده ولی  هنوز هم یک سوم 
مدارس استان غیر اســتاندارد است و نیازمند عزم 

جدی نیکوکاران این عرصه است. 

توصیه هایی برای آتش بازی 
چهارشنبه پایان سال

سخنگوی سازمان آتش نشانی شــهردار اصفهان 
گفت: آتش نشــانی با برگزاری مراسم چهارشنبه 
سوری مخالفتی ندارد بلکه برای مقابله هر چه بیشتر 
با حوادث تلخ چهارشنبه پایان سال کمپینی را تحت 
عنوان » نه به چهارشنبه سوری خطرناک« راه اندازی 
کرده است.فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: هر ساله 
در اسفند ماه شاهد حوادث تلخ و ناگوار هستیم که 
با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال این شرایط 
بحرانی تر می شود؛ خوشبختانه امسال هنوز گزارشی 
در این خصوص نداشته ایم، اما همچنان آتش نشانی 
با ارائه توصیه ها به دنبال پیشگیری و کاهش حوادث 
خطرناک در پایان سال است.وی اضافه کرد: برخی 
کودکان و نوجوانان به زشتی عمل خود آگاه هستند 
به همین دلیل معموال انبار و زیرزمین خانه هایشان 
را به عنوان محل اختفا و نگهــداری موارد محترقه 
استفاده می کنند از این رو توصیه می شود خانواده  
همواره این فضاها را مورد بررســی قرار دهند و در 
صورت امکان از رفت و آمد کودکان و نوجوانان به این 
اماکن جلوگیری کنند.کاوه آهنگران گفت: کودکان 
در صورت عدم دسترسی به کبریت و مواد آتش زا به 
فروشگاه های رنگ، فروشگاه های مواد شیمیایی و 
داروخانه ها مراجعه می کنند که فروشندگان باید 
از فروش مواد آتش زا به این گروه ســنی خودداری 
کنند و از سویی دیگر از شهروندان درخواست داریم 
به محض مشــاهده خرید و فروش مواد آتش زا در 
محل های عمومی نظیر پارک ها به سرعت ماموران 
نیروی انتظامی را در جریان موضوع قرار دهند. وی 
افزود: مواد محترقه باید در فضای باز تهیه و نگهداری 
شود، زیرا حمل مواد متحرقه در جیب و کیف حتی 
به مقدار بســیار کم خطرناک اســت و در صورت 
گرم شــدن یا ضربه دیدن منجر به  آتش سوزی و 
سوختگی بدن می شود.وی با بیان اینکه باید از آتش 
زدن الستیک، بوته، هیزم و کارتون در محیط های 
بسته، واحدهای مسکونی، معابر، پارکینگ ها  و ... 
خودداری شــود، ادامه داد:  بایــد از  پرتاب مواد 
آتش زا مانند فشفشــه روی درخت ، پشت بام و 

بالکن  خوداری کنند.

هر ســاله، طی ماه های آخر سال طعمه های 
خوبی نصیب سارقان می شــود. شتاب زیاد 
برای خرید کردن، باال بودن حجم جابه جایی 
پول در این ایام و مسافرت های بیشتر در این 
روزها همه و همه جزو گزینه هایی اســت که 
سرقت را برای سارقان راحت تر می کند. در 
این روزها دقت مردم در پرداخت ها به دلیل 
شلوغی و ازدحام خیابان ها و فروشگاه ها پایین 
تر می آید و مردم معموال به دلیل دغدغه ای که 
دارند کمتر به فکر دغدغه های امنیتی هستند. 
در این روزها همه چیز می تواند سوژه سرقت 
باشد از فرش و طال و پول نقد تا تلفن همراه و 

البته کارت های بانکی.
مراقب خالی کردن حساب های بانکی خود 

باشید
با وجود تاکید پلیس بر محافظت از رمزهای بانکی، 
همچنان ســهل انگاری های زیــادی در این زمینه 
صورت می گیرد و هکرها به راحتی به حساب های 
شهروندان دستبرد می زنند. با شــروع خرید های 
عیدانه، پلیس به شهروندان هشــدار داده است که 
مراقب رمز و کارت های بانکی خود باشند. در همین 
زمینه رییس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان 
هشــدار داد که باتوجه به شــلوغی مراکز خرید در 
روزهای پایانی ســال هنگام استفاده از کارت بانکی 
دقت بیشتری داشته باشند و حتما رمز کارت بانکی 

خود را شــخصا وارد کنند. سرهنگ تورج کاظمی با 
تاکید بر اینکه شهروندان نباید رمز کارت بانکی خود را 
در اختیار فروشنده قرار دهند، گفت: متاسفانه گاهی 
نه تنها شهروندان رمزشان را در اختیار فروشنده قرار 
می دهند بلکه آن را با صدای بلند اعالم می کنند به 
طوری که دیگر مشتریان و افراد حاضر در محل نیز 
از رمز مطلع می شوند و در این صورت افراد سودجو 
با لحظــه ای غفلت صاحــب کارت می توانند کارت 
عابربانکش را به سرقت برده و با اطالع از رمز محتویات 

آن را خالی کنند.
کاظمی، به شهروندان توصیه کرد که در هنگام خرید 

به ویژه خریدهای شب عید که با سرعت و با ازدحام 
جمعیت بیشتری انجام می شود، توجه کافی به امنیت 

رمزهای بانکی خود داشته باشند.
مراقب فرش های خود باشید

قالیشویی دراین ایام رونق زیادی دارد همه جا پر از 
تراکت های تبلیغاتی قالیشویی هایی است که حتی 
برخی از آنها آدرس درستی هم ندارند. خدمات تلفنی 
و رایگان حمل و نقل موجب شده تا بسیاری از افراد 
بدون توجه فرش های خود را با این مراکز بســپارند 
در برخی از این موارد فرش ها به ســرقت می رود و 
یا با افت کیفیت و خرابی فرش ها مواجه می شوند به 

همین دلیل توصیه می شود فرش ها حتما به مراکز 
مجاز و دارای پروانه کسب تحویل شود و در صورت 
استفاده از خدمات حمل و نقل فرش ها حتما از هویت 

تحویل گیرنده فرش ها اطمینان حاصل کنید.
مراقب طال و پول نقدتان باشید

به نظر می رسد نوروز برای ســارقان جذابیت های 
زیادی دارد از حجم باالی پول نقد نگهداری شده در 
خانه ها تا منازلی که به دلیل خرید ها و مسافرت های 

نوروزی از چند ساعت تا چند روز خالی می مانند. 
در همین زمینه فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: هموطنان باید از نگهداری ارز و طال و همچنین 
میزان زیاد پول در خانه خودداری کنند و مراقبت از 
اموال خود را به صندوق امانات بسپارند. سردار مهدی 
معصوم بیگی یکی از دغدغه های پلیس را سرقت از 
منازل عنوان کرد و گفت: این نوع ســرقت احساس 

ناامنی زیاد در شهروندان ایجاد می کند.
وی اظهار داشــت: نصب دوربین های مدار بســته 
در ســاختمان، نصب درب های ضد ســرقت و در 
نهایت ســپردن اقالم گران قیمت از جمله ارز و طال 
و پول در صنــدوق های امانت بانک ها، ســارقان را 
در رســیدن به مقصود خود ناکام خواهد گذاشت.

سردار معصوم بیگی تصریح کرد: اهمیت موضوع در 
تمام طول سال احســاس می شود؛ اما باتوجه به ماه 
های پایانی ســال، افزایش نقدینگی در دست مردم 
و ســفرهای نوروزی، احتمال کیف قاپی، ســرقت 
 وجه نقد و ســرقت محتویات خودرو و منازل بیشتر 

می شود.

روزهای جذاب برای سارقان

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان گفت: چهار 
هزار و ۱92 کودک اصفهانی دچار سوءتغذیه، تحت حمایت کمیته 
امداد قرار دارند و در ســال جاری 32 هزار و ۸92 سبد غذایی در 
اختیار آنها قرار گرفته است. جالل یزدانی با اشاره به اینکه هزینه 
هر ســبد غذایی به  صورت ماهیانه به کارت های مخصوص خرید 
مایحتاج این کودکان واریز می شود و مبالغ واریزی تنها می تواند 

برای خرید اقالم مشخص طرح در فروشگاه های زنجیره ای هزینه 
شود، افزود: یکی از اقدامات کمیته امداد استان رویکرد اورژانسی 
در زمینه ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان است.یزدانی با اشاره به 
اینکه تعداد کودکان در انتظار دریافت خدمات این طرح در سطح 
استان ۸۰۰ نفر است، خاطر نشان کرد: تعداد کودکانی که در این 
طرح از خدمات کمیته امداد استفاده می کردند تا نیمه بهمن ماه 

دو هزار و ۸7۰ نفر بود که به دلیل چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی و با پیگیری های این نهاد، تعداد کودکان بهره مند از این 
طرح به چهار هزار و ۱92 افزایش یافت. وی ادامه داد: کودکانی که از 
خدمات این طرح استفاده می کنند پس از طی یک دوره زمانی جای 
خود را به کودک جدید می دهند؛ ولی متاسفانه ورودی این طرح 

بیشتر از خروجی آن است.

ابتالی بیش از 4 هزارکودک اصفهانی کمتر از 5 سال به سوء تغذیه

  هشدارهای عیدانه پلیس به شهروندان؛

پریسا سعادت

مفاد آراء
12/40 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

صادر خواهد شد.
1- رای شماره 5538 مورخ 97/10/20 هیات اول آقای ســاتیار عظیمي سر تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 6339823645 صادره فرزند قیصر بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 100/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای  میرزا حسن صفری دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 5435 مورخ 97/10/17 هیات اول خانم بیگم بیگي به شناسنامه شماره 
17 كدملي 4622725010 صادره شهر كرد فرزند حسین برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 289/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 5436 مورخ 97/10/17 هیات اول آقاي عبدالعلي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 4622731444 صادره شهر كرد فرزند عبدالرحیم برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 3580 مورخ 97/07/02 هیات اول آقاي ابراهیم صفري نژاد دستجردي به 
شناسنامه شماره 295 كدملي 1288906307 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
5- رای شــماره 3581 مورخ 97/07/02 هیــات اول خانم زهرا وحید دســتجردي به 
شناسنامه شماره 23475 كدملي 1282704125 صادره فرزند فرج اله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
6- رای شــماره 5365 مورخ 97/10/15 هیــات اول خانم فرزانه مشــهدي علي زاده 
اصفهاني به شناسنامه شــماره 137 كدملي 1816899836 صادره فرزند بمانعلي بر سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 
172/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 5368 مورخ 97/10/15 هیات اول آقاي صفرعلي صالحي اشترجاني 
به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1111285713 صادره فرزند رمضان بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای سه - بیســتم اعیانی آن به مساحت 172/20 

مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

8- رای شــماره 5681 مورخ 97/10/24 هیــات اول آقاي محمد حســین حیدري به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1288760701 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 256/88 مترمربع مفروزی از پالك  4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 199/08 سهم مشاع از 256/88 سهم مشاع از 
7330 سهم )40 سهم مشاع( از 80 ســهم یك حبه از 72 حبه شش دانگ پالك 4786 
اصلی در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و مابقی تا 256/88 

سهم مشاع نیز سهم االرث نامبرده از مرحوم ابراهیم حیدری می باشد.
9- رای شــماره 5923 مورخ 97/11/07 هیات اول آقاي حســنعلي هلل گاني دزكي به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 6339798160 صادره كیار فرزند عبدالمحمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 71/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
10-  رای شماره 5928 مورخ 97/11/07 هیات اول خانم زهرا عابدسیچاني به شناسنامه 
شماره 962 كدملي 1288814331 صادره فرزند رمضان بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 140 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 2502 مورخ 97/05/04 و رای اصالحی شماره 5930 مورخ 97/11/07 
هیات اول خانم ملك خانم صلواتي فرد به شناســنامه شماره 9 كدملي 1288499736 
صادره اصفهان فرزند محمدحسین بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
88.40 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 140فرعي از4348- اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
12-  رای شماره 5603 مورخ 97/10/22 هیات اول خانم سمیه كارگردنبه به شناسنامه 
شــماره 3532 كدملي 1290643571 صادره اصفهان فرزند حیدر بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مســاحت 203/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4747 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع 
نامه و مع الواســطه از طرف آقای اســماعیل كاه بنده دنبه و خانم خورشید كاه بند دنبه 

خریداری شده است.
13- رای شــماره 5604 مورخ 97/10/22 هیات اول آقاي مهدي مشایخي مرجاني به 
شناسنامه شماره 1522 كدملي 1289022879 صادره اصفهان فرزند اسماعیل  بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مســکونی به مساحت 203/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4747 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای اســماعیل كاه بنده دنبه و خانم خورشید كاه 

بند دنبه خریداری شده است.
14- رای شــماره 5794 مورخ 97/10/30 هیات اول خانم زیبا نوراني حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1170564259 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 52/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره135 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم شهناز سعیدی ورنامخواستی خریداری شده است.
15- رای شماره 5796 مورخ 97/10/30 هیات اول آقاي محمدعلي غفاري دستجردي 
به شناسنامه شماره 78 كدملي 1288651074 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه به مســاحت 136/87 مترمربع پالك شــماره 3739 اصلي واقع در 

اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 
مفروز ثبتی گردیده است.

16-  رای شــماره 6017 مورخ 97/11/11 هیات اول آقاي جلیل لطفي به شناســنامه 
شماره 25317 كدملي 1282720880 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 44/5 مترمربع مفروزی از پالك  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای یداله 

لطفی خریداری شده است.
17- رای شــماره 6027 مــورخ 97/11/11 هیات اول آقاي  محمدرضــا دهقان دنبه 
به شناســنامه شــماره 19831 كدملي 1282667653 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 295 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسینعلی دهقان خریداری شده است.
18- رای شــماره 6028 مورخ 97/11/11 هیات اول آقــاي محمدرضا دهقان دنبه به 
شناســنامه شــماره 198617 كدملي 1282667653 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمود ابراهیمی خریداری شده است.
19- رای شماره 6211 مورخ 97/11/23 هیات اول آقاي حسین علي رئیسي گهروئي 
به شناسنامه شماره 24 كدملي 6339608248 صادره فرزند كلبعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 148/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره85 فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 
از طرف آقای قربانعلی وحید دستجردی احدی از ورثه ) آقای ابراهیم وحید دستجردی و 

خورشید خانم وحیدی( خریداری شده است.
20- رای شماره 1623 مورخ 97/03/19 و رای اصالحی شماره 6213 مورخ 97/11/23 
هیات اول آقاي سعید متقي دستجردي به شناسنامه شماره 251 كدملي 1289337098 
صادره اصفهــان فرزند یداله بر ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 27/45 مترمربع 
پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی مقدس خریداری

 شده است.
21- رای شــماره 5433 مورخ 97/10/17 هیات اول آقاي محمود بیگي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 42 كدملي 4622834065 صادره شهركرد فرزند علي باز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
22- رای شماره 6102 مورخ 97/11/14 هیات اول آقاي جواد محمدیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 12058 كدملي 1292830255 صادره اصفهان فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 26/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
23- رای شماره 6248 مورخ 97/11/23 هیات اول خانم فاطمه ساالریان به شناسنامه 
شماره 799 كدملي 1288990715 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 292/70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4678 اصلي باقیمانده واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید هاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
24- رای شماره 5910 مورخ 97/11/07 هیات اول خانم معصومه ایزدي الي بیدي به 

شناسنامه شماره 626 كدملي 6209692915 صادره فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 91/18 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره 2864 مورخ 97/05/23 هیات اول آقاي ســید ابراهیم حسیني خیر 
آبادي به شناسنامه شماره 30 كدملي 1092031057 صادره اصفهان فرزند سید احمد بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
26-  رای شــماره 4822 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي صولت خیري به شناسنامه 
شــماره 5873 كدملي 4620748846 صادره شــهر كرد فرزند نعمت اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 144/75 مترمربع پالك شماره 157 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 5799 مورخ 97/10/30 هیــات اول آقاي اصغــر محمد قصابي به 
شناسنامه شــماره 26 كدملي 1288575211 صادره اصفهان فرزند احمد بر چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره24 
فرعــي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه عــادی از طرف آقای عبدالحســین توكلی دســتجردی خریداری 

شده است.
28- رای شــماره 5800 مورخ 97/10/30 هیات اول خانم زهره نامداردســتجردي به 
شناســنامه شــماره 55383 كدملي 1280979860 صادره اصفهان فرزند اصغر بر دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 221/47 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره24 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای عبدالحسین توكلی دستجردی

 خریداری شده است.
29- رای شــماره 6338 مورخ 97/11/27 هیــات اول آقاي ابراهیــم نجفي خراجي 
به شناســنامه شــماره 44 كدملــي 6339568696 صادره شــلمزار فرزند حســن بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت134/78 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 
فرعــي از4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری

 شده است.
30- رای شماره 5939 مورخ 97/11/08 هیات اول خانم مهرآغا نوروزي به شناسنامه 
شــماره 5 كدملي 6339599303 صادره شــهركرد فرزند رجبعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت43 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای یداله حیدری جونقانی خریداری شده است.
31- رای شماره 5911 مورخ 97/11/07 هیات اول آقاي مهرعلي رضائي به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 6339584969 صادره شهركرد فرزند علیخان بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسن وحید دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27

م الف: 399375  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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 احتمال غیبت »راموس« 
در ال کالسیکو

کاپیتان رئال مادرید ممکن است دیدار تیمش 
برابــر بارســلونا را بــه 
دلیــل مصدومیت 
از دســت بدهد. 
به نوشــته مارکا، 
راموس در جریان 
ی  ســیکو ل کال ا
چهارشنبه شب پس 
از برخورد با کاسیمیرو دچار مصدومیت شد و 
پس از اقدامات کادر پزشــکی توانست تیمش 
را تا پایان این مســابقه که با شکست 3 بر صفر 
رئال خاتمه یافت، همراهی کند. با این حال این 
برخورد باعث شد تا مصدومیت کهنه راموس از 
ناحیه همسترینگ دوباره به سراغش بیاید.کادر 
پزشکی باشگاه هنوز اظهار نظر دقیقی در مورد 
میزان آســیب دیدگی کاپیتان رئال نداشته و 
مشخص نیســت که آیا او می تواند در ترکیب 
اصلی قرار بگیرد یا نه. از سوی دیگر محرومیت 
ناچو و همچنین آســیب دیدگی رافائل واران 
دردسرهایی را برای سانتیاگو سوالری در خط 

دفاع تیمش ایجاد کرده است.

کلوپ: 
دربی مهم است ولی دشمنی 

در کار نیست
یورگن کلوپ در آستانه دربی مرسی ساید بین دو 
تیم همشهری لیورپول 
و اورتون، خطاب به 
هواداران لیورپول 
گفت می داند این 
دربی بــرای آنها 
چقدر اهمیت دارد 
و در عین حال از نقشی 
که باید برای کسب پیروزی و شاد کردن هواداران 
ایفا کند، آگاه است. لیورپول که در حال حاضر 
با اختالف یک امتیاز بیشتر از تیم دوم، در صدر 
جدول لیگ برتر قرار دارد به گودیســون پارک 
می رود تا در دربی تاریخی و بســیار حســاس 
مرسی ســاید به مصاف اورتون برود. سرمربی 
لیورپول در ادامه گفــت: ولی این را از من قبول 
کنید که در دربی ها نبایــد اینطور به بازی نگاه 
کرد که تیم مقابل دشمن ماست و قصد داریم به 
جنگ دشمن برویم. من وقتی دورتموند را ترک 

کردم، شالکه دشمن من نبود. 

ابراهیموویچ: 
»امباپه« شگفت انگیز است 

 زالتــان ابراهیموویچ که خود بین ســال های 
 2016 تــا   2012
دوران موفقــی را در 
پاری سن ژرمن سپری 
کــرد، در گفت وگو با 
سایت رسمی باشگاه 
لس آنجلس گلکســی 
در تمجیــد از ســتاره 
جوان PSG که فصل فوق العاده ای را با این تیم 
فرانسوی سپری کرده و در جام جهانی 2018 
نیز با تیم ملی فرانســه خوش درخشید، گفت: 
امباپه شگفت انگیز است. او بازیکنی جوان است 
و تا کنون به عناوین قهرمانی خوبی دست یافته و 
در حال پیشرفت است. کیلیان کارش را به خوبی 
انجام می دهد و به انجام این کار هم ادامه خواهد 
داد. امباپه تنها باید تمرکزش را روی بازی خود 
حفظ کند، حتی اگر اتفاقاتی اطراف او رخ دهد. 
کیلیان تنها باید روی کارش تمرکز داشته باشد  

و حتی بهتر از این هم کار کند.

به خاطر یک بازیکن برزیلی؛
هوفن هایم، پیشنهاد 50 میلیون 

یورویی  را رد کرد
طی دو، ســه هفته گذشــته اخباری در مورد 
ابراز عالقه چند تیم برای 
اختیارگرفتــن  در 
»ژوئلین تــون« در 
رســانه های آلمانی 
منتشر شــد.در این 
مورد آلکساندر روزن، 
مدیــر بخــش فوتبال 
هوفن هایمی ها به خبرنگار بیلد گفت:د ر مورد 
ژوئلین تــون، چند پیشــنهاد دریافت کردیم.

حتی یک تیم در ازای 50 میلیون یورو خواهان 
وی شــد؛ اما باشــگاه آن را نپذیرفت.این مقام 
افزود: باشــگاهش تمایلی برای واگذاری گلزن 
22 ســاله ندارد. ضمن آنکه ارزش او را بیش از 
این رقم تخمیــن می زند.ژوئلین تون در فصل 
جاری 22 بازی برای تیم آلمانی انجام داده که 
6 گل زده اســت.او همچنین در لیگ قهرمانان 
5 بازی انجام داد  و یک گل به ثمر رســاند.این 
 بازیکن از ســال 2015 در خدمت تیم ژرمنی

 است.

جام قهرمانی به سپاهان رسید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

الهیار صیادمنش در دقایق پایانی بازی با فوالد با مصدومیت مواجه 
شد و با چهره ای گریان زمین بازی را ترک کرد.بعد از بررسی پزشکان 
مشخص شــد مصدومیت صیادمنش کشیدگی عضله همسترینگ 
است و او باید 3 تا ۴ هفته فیزیوتراپی کند.این مصدومیت خبر بدی 
برای کادر فنی استقالل در آستانه بازی با الدحیل محسوب می شود 

چراکه این بازیکن در اوج دوران آمادگی خود به سر می برد.

صیادمنش یک ماه دور از میادین

در حالی که در پایان مسابقه بازیکنان تراکتورسازی در حال برگزاری 16
جشن پیروزی در پایان بازی بودند، اشکان دژاگه به رختکن رفت و 
باعث غافلگیری بازیکنان شد. دژاگه با حضور در رختکن به هم تیمی 
هایش بابت کسب این برد شیرین تبریک گفت و بعد همه اعضای تیم 
به برپایی جشنی کوتاه پرداختند.گفتنی است؛ در غیاب اشکان دژاگه، 

ساسان انصاری به جای او در ترکیب تراکتورسازی قرار گرفت. 

دژاگه، تراکتوری ها را سورپرایز کرد
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الزوراء در غیاب ملی پوش خود 
به ایران رسید

کاروان تیم فوتبال الزوراء عراق جمعه شــب از 
طریق پرواز بغداد وارد تهران شد تا با پرواز دیگری 
عازم اصفهان شود. صفا هادی، ملی پوش عراقی 
تیم الزوراء به خاطر مشکل پاسپورتش نتوانست 
راهی ایران شود؛ اما سران این تیم امیدوار هستند 
طی چند روز آینده این بازیکن کلیدی بتواند به 
اصفهان برسد.تیم های ذوب آهن و الزوراء عراق 
ساعت 19 روز دوشــنبه در هفته نخست گروه 
A لیگ قهرمانان آســیا به مصــاف هم می روند. 
در دیگر بازی این گــروه تیم های الوصل امارات 

و النصر عربستان رو در روی هم قرار می گیرند.

اعالم رسمی ۳ نامزد نهایی 
AFC ریاست

 دوران ریاست شیخ ســلمان در AFC به زودی به 
پایان می رسد و قرار است که رای گیری برای انتخاب 
جایگزینی او برگزار شــود. کنفدراســیون فوتبال 
آسیا سه نامزد نهایی ریاســت AFC را اعالم کرده 
و بر این اساس شیخ ســلمان بن ابراهیم از بحرین، 
محمد خلفان الرمیثی از امارات و سعود عبدالعزیز 
المهندی از قطر، سه گزینه نهایی برای ریاست جدید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهند بود که در صورت 
پیروزی هر کــدام از آنها از ســال 2019 تا 2023 

ریاست AFC را بر عهده خواهند گرفت.

تغییر اجباری ورزشگاه میزبان 
االهلی - پرسپولیس

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که ورزشگاه 
آل مکتوم شهر دبی میزبان بازی االهلی عربستان 
با پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا 2019 
خواهد بود.االهلی عربستان ورزشگاه راشد دبی 
را برای میزبانی سرخ پوشان انتخاب کرده بود، اما 
به خاطر عدم پاسخگویی مسئوالن باشگاه اماراتی 
AFC به صورت اجباری ورزشــگاه آل مکتوم را 
برای تیم عربستانی انتخاب کرد.النصر عربستان 
نیز در این ورزشگاه از ذوب آهن اصفهان میزبانی 

خواهد کرد.

در حاشیه

سرمربی بسکتبال بانوان نامی نو:
هدف ما قهرمانی در لیگ برتر 

است
سرمربی بســکتبال بانوان نامی نو اظهار داشت: 
از پلی آف بازی های ســختی داشــتیم و با نفت 
آبادان قهرمان ســال قبل بازی کردیم و این تیم 
را شکست دادیم.ســپیده جعفری ادامه داد: در 
نیمه نهایی نیز با هیرو تهران که مدعی بود بازی 
کردیم و بعد از شکســت در بازی اول، بازی های 
دوم و سوم را در تهران بردیم و به فینال رسیدیدم.

سرمربی تیم بســکتبال بانوان نامی نو همچنین 
بیان داشت: بازی رفت فینال لیگ برتر بسکتبال 
بانوان به میزبانی اصفهان برگزار شد، بازی خیلی 
زیبا و فینــال تمام عیار بود و خیلی خوشــحال 
هســتم نتیجه به سود ما شــد.جعفری تصریح 
کرد: بازیکنــان خیلی زحمت کشــیدند، طبق 
آنالیز هایی که انجام دادیم همه چیز خوب پیش 
رفت؛ بازیکنان با تمام تعصب و غیرت برای تیم 

شهرشان جنگیدند و نتیجه خوبی به دست آمد.
ســرمربی تیم بســکتبال بانوان نامی نو با اشاره 
به این کــه قهرمان تیمی اســت کــه 2 بازی از 
3 بازی فینال را با پیروزی پشــت ســر بگذارد، 
گفت: 2 بازی بعــدی در تهران برگــزار خواهد 
شد، طبق اهداف باشــگاه پیش آمده ایم؛ هدف 
ما رسیدن به فینال و قهرمانی بوده است و تمام 
 تالش مان را برای رســیدن به ایــن هدف انجام

 می دهیم.

منهای فوتبال

پیشخوان

 اســتقالل مدعــی تر از 
همیشه؛ بر دبزرگ در غدیر

با شکست ســپاهان مقابل تراکتورسازی در هفته 
بیستم لیگ برتر، فوتبال ایران به داغ ترین روزهای 
خود رسیده اســت. فاصله ۴ امتیازی صدرنشین تا 
تیم رده پنجم جدول رده بندی نشــان می دهد که 
5 تیم از ۴ شــهر بزرگ ایران رقابت تنگاتنگی برای 
کسب عنوان قهرمانی در پیش  دارند و اگر هر کدام 
از این تیم ها در این مسیر اشتباهی مرتکب شوند، 
این اشــتباه به مثابه از دســت دادن جام قهرمانی 
خواهد بود. حضــور 5 تیم پرطرفــدار در رده های 
باالیی جدول رده بندی این فصل از مسابقات را به 
یکی از رقابتی ترین فصل های برگزاری تبدیل کرده 
 است، مسئله ای که طی سال های گذشته شاهد آن 

نبوده ایم.
هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر در فصل جاری 
در حالی عصر پنجشنبه و جمعه با برگزاری هشت 
دیدار به پایان رسید که تیم سپاهان در حساس ترین 
بازی این هفته مقابل تیم پرســتاره تبریزی تن به 
شکست داد تا رکورد شکست ناپذیری این تیم که تا 
هفته بیستم حفظ شده بود، شکسته شود. با بردی 
که تراکتور ســازی در این بازی به دست آورد، این 
تیم 37 امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به 
استقالل در رده پنجم قرار گرفت تا شاگردان لینکنز 

نیز در صف مدعیان قهرمانــی این دوره از رقابت ها 
قرار بگیرند.

در این هفتــه بهترین پیروزی نصیب آبی پوشــان 
تهرانی شد تا شــاگردان شــفر که طی چند هفته 
گذشته بسیار خوب ظاهر شده اند برای سایر مدعیان 
خط و نشان بکشند. تیم استقالل تهران که با خرید 
پاتوســی حیات دوباره ای یافته است با پیروزی سه 
بر یک مقابل شاگردان افشین قطبی به دومین برد 
متوالی خود دست یافت و جمع امتیازاتش به عدد 
37 رسید تا باالتر از تیم تراکتورسازی در رده چهارم 

جدول رده بندی قرار بگیرد.
تیم پرسپولیس تهران نیز در این هفته مقابل صنعت 
نفت آبادان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید تا 
با ۴1 امتیاز والبته یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان 
به صدر جدول باز گردد. تیم پدیده شهر خودرو دیگر 
مدعی قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر در 
این هفته مقابل تیم پیکان تهران به تساوی رضایت 
داد تا با کسب یک امتیاز این دیدار، 39 امتیازی شده 

و باالتر از تیم سپاهان قرار بگیرد.
در میان این پنج تیم مدعی، استقالل تهران در نیم 
فصل دوم رقابت های لیگ برتــر عملکرد بهتری را 
از خود به نمایش گذاشته به طوری که آبی پوشان 
تهرانی در چهار بازی از  پنج بازی برگزار شده در این 
نیم فصل، با پیروزی میدان مسابقه را ترک کرده و 

بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.
با توجه به این که تیم های اســتقالل و پرسپولیس 
تهران باید از ایــن هفته رقابت هایشــان در لیگ 
قهرمانان آسیا را نیز شروع کنند و هم چنین با توجه 
به تقویم فشــرده لیگ برتر این دو تیم در ادامه راه، 
کار دشوارتری نسبت به تیم های سپاهان اصفهان، 
تراکتور سازی تبریز و پدیده شهر خودرو برای کسب 
قهرمانی در پیش دارند و از میان این ســه تیم نیز 
با توجه به این که سرخ پوشــان تبریزی در ۴ بازی 
بزرگ شــان در نیم فصل اول مهمان بوده و باید در 
دور برگشــت در تبریز میزبان دیگر غول های این 
دوره رقابت های لیگ برتر باشــند، به نظر می رسد 
شاگردان لینکنز فرصت بسیار مناسبی در پیش دارند 
به خصوص اینکه آنها توانسته اند تیم های استقالل 
 تهران و تراکتور ســازی تبریز را با شکســت بدرقه 

کنند.
3 مربی اروپایی و دو مربی ایرانی حاضر روی نیمکت 
این 5 تیم مدعی می توانند بیشــترین نقش را در 
تعیین قهرمان این دوره از رقابت های لیگ برتر بازی 
کنند و تدبیر و چاره اندیشی آنهاست که در نهایت 
تکلیف تیم قهرمان را مشخص می کند. طرفداران 
فوتبال باید به انتظار هفته های باقی مانده بنشینند و 
ببینند که پرنده خوشبختی در پایان هفته سی ام بر 

شانه کدام مربی می نشیند.

راه دشوار سپاهان برای کسب قهرمانی در لیگ برتر
 داغ ترین روزهای فوتبالی ایران؛

اینستاگردی

علیرضا بیرانوند، چهره ورزشی حاال خورشید شد 

صفحه اینستاگرامی برنامه حاال خورشید با انتشار تصویری از علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملی نوشت:علیرضا بیرانوند، به عنوان چهره ورزشی سال 97 به انتخاب مخاطبان حاال 
خورشــید میهمان برنامه بود.او درباره آخرین حرف کی روش به بازیکنان تیم ملی گفت: 
آخرین حرف کی روش بعد از شکست تلخ ما مقابل ژاپن این بودکه » نگذارید بازی هایی که 

انجام دادید را زیر سوال ببرند. نگذارید به شما بی احترامی کنند«

 بعــد از اســتقالل نوبت 
سپاهان بود؛ آتش تراکتور به 

اختیار پرسپولیس

خط و نشان استقالل برای 
مدعیــان؛ برد صــد درصد 

خارجی

»برانکو« عید در تهران می ماند
سرانجام مدت تعطیالت نوروزی پرسپولیس مشخص شد. بازیکنان پرسپولیس باید در تمرین نوبت صبح 
سوم فروردین سال آینده حاضر شوند تا خودشــان را برای بازی با استقالل تهران آماده کنند. شهرآورد 
حساس پایتخت قرار است دهم فروردین سال 98 در استادیوم آزادی برگزار شود و جالب آن که در فرصت 
تعطیالت سه روزه نیز برانکو در تهران خواهد ماند. مرد کروات قصد دارد عید نوروز سال 98 در ایران بماند 
تا پرسپولیس را برای شهرآورد 89 آماده کند. او می تواند در تهران و همراه دوستان ایرانی خود از مراسم 
سنتی عید نوروز هم لذت ببرد، اما هدف آماده کردن پرسپولیس است. برانکو خوب می داند استقالل شفر 
چقدر تیم خوبی شده و می تواند در شهرآورد 89 برای پرسپولیس خطرناک باشد؛ بنابراین چیزی را به 

قضا و قدر نسپرده و قصد دارد در تهران تمرینات تیمش را با جدیت دنبال کند. 

پرونده »منشا« به کمیته اخالق رسید
 پرونده حمله گادوین منشــا به یکی از هواداران پس از بازی فوالد به کمیته اخالق مــی رود. این اتفاق روز 
پنجشنبه و بعد از پایان مسابقه و مقابل هتل استقاللی ها رخ داد. تصاویر رسیده از اهواز نشان می دهد هواداری 
که با حمله گادوین منشا روبه رو شده، مو های او را کشــیده است. البته مدیرعامل استقالل اعالم کرده حتی 
به این بازیکن تعرض شده و از کوره در رفته است. از آنجا که این اتفاق خارج از زمین فوتبال رخ داده طبیعتا 
پرونده به کمیته اخالق خواهد رفت. این کمیته قبال به موارد این چنینی از جمله مورد حمله خانزاده به یکی از 
هواداران هم رسیدگی کرده است. کمیته اخالق قطعا از گادوین منشا می خواهد درباره اتفاق رخ داده توضیح 
دهد و طبیعتا احتمال محرومیت این بازیکن هم زیاد خواهد بود. اســتقاللی ها هم قرار است در فدراسیون 

فوتبال به این پرونده رسیدگی کنند.

ایستگاه پایانی لیگ برتر هندبال؛

جام قهرمانی به سپاهان رسید
دیدار تیم های سپاهان اصفهان و نیروی زمینی کازرون در هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر هندبال 
مردان باشگاه های کشور از ساعت 16 در سالن شهید سجادی اصفهان آغاز شد و با پیروزی و قهرمانی 

سپاهان به پایان رسید.
سپاهان که با 26 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار داشت، برای مسجل کردن قهرمانی 
خود در این فصل تنها به یک تســاوی نیاز داشت.بازی با برتری ســپاهان و گلزنی سعید پورقاسمی 
برای این تیم آغاز شد، اما در ادامه نیروی زمینی کار را به تساوی کشاند و حتی با نتیجه ۴ بر 3 پیش 
افتاد. در دقایق بعدی سپاهان نبض بازی را در دست گرفت و موفق شد از حریف خود پیش بیفتد.با 
درخشــش دروازه بان نیروی زمینی و گرفتن چندین موقعیت گلزنی از سپاهان، این تیم در امتیاز 8 
به سپاهان رسید.در ادامه یک ضربه پنالتی نصیب نیروی زمینی شد تا این تیم با حساب 9 بر 8 پیش 
بیفتد.سپاهان که نمی خواست در این بازی شکســت بخورد، در ادامه تالش خود را بیشتر کرد و در 
نیمه نخست به پیروزی 1۴ بر 12 رسید.گل چهاردهم ســپاهان را سعید پورقاسمی در آخرین ثانیه 
نیمه نخست وارد دروازه نیروی زمینی کازرون کرد.نیمه دوم با برتری نسبی نیروی زمینی کازرون آغاز 
شد و این تیم با حساب 16 بر 1۴ پیش افتاد.در ادامه اما این سپاهان بود که بهتر از حریف عمل کرده 
و برتری خود را به حریف دیکته کرد و اختالف خود با حریف را به 10 امتیاز رساند.این دیدار در نهایت 
با پیروزی 31 بر 19 سپاهان به پایان رسید تا این تیم پس از چندین فصل دوری از قهرمانی لیگ برتر 
هندبال، این عنوان را دوباره در کارنامه خود ثبت کند.به گزارش فارس، نیروی زمینی با شکست در 
این دیدار با توجه به پیروزی فراز بام خائیز دهدشت مقابل صنعت مس کرمان عنوان سومی خود را از 
دست داد و به رتبه چهارم جدول سقوط کرد.در دیگر دیدار حساس تیم زاگرس اسالم آباد غرب مقابل 

ذوب آهن شکست خورد، اما در رتبه دوم جدول باقی ماند.

صدرنشینی پرسپولیس، 
MIP قدرت نمایی آبی ها با
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حذف مسیر میدان نقش جهان از نقشه مترو
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

حذف مسیر میدان نقش جهان 
از نقشه مترو

مدیــر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از 
حذف مســیر میدان نقش جهان از نقشه مترو 
خبر داد و گفت:طی جلســاتی کــه در تهران 
و با مسئوالن مترو داشــتیم، باالخره مترو از 
خط 2 که بخشــی از آن از زیــر میدان نقش 
جهان اصفهان عبور می کرد، خارج و قرار شد تا 
مسیر جدیدی برای آن طراحی شود. فریدون 
الهیاری با بیــان اینکه قرار اســت طرح قابل 
مطالعه برای عبور مترو از نقاط دیگر، تهیه و با 
میراث فرهنگی درباره  آن هماهنگی های الزم 
انجام شود، افزود: مسیر جدید نیز قطعا خارج 
از بافت تاریخی اســت و خیابان های مشخص 
شده متعلق به محور شرق به غرب اصفهان را در 
برمی گیرد. به گفته  وی، با خروج میدان نقش 
جهان از این لیست، قرار است قطار از محدوده 
چهارراه نقاشــی، خیابان فلســطین و خیابان 
اســتانداری عبور کند، با وجود ایــن تا زمانی 
که جزئیات بررسی و مطالعه نشده، نمی توان 

اظهارنظر کاملی در این زمینه داشت.

در جشنواره شایستگان گام دوم انقالب 
اسالمی رقم خورد؛

معرفی 40 بانوی شایسته استان
جشنواره شایستگان گام دوم انقالب اسالمی 
همزمان بــا همایش ســالیانه مجمع رهروان 
امر به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان 
شامگاه جمعه با حضور سردار حسین اشتری، 
فرمانده نیروی انتظامی در حســینیه شهدای 
بســیج اصفهان برگزار شــد. در این همایش 
براساس داوری های به عمل آمده توسط هیئت 
اندیشــه ورز مجمع رهروان امر بــه معروف و 
نهی از منکر از 40 بانوی موفق به عنوان بانوان 
شایسته و تراز انقالب اسالمی که در حوزه های 
علمی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 

برگزیده شدند تقدیر به عمل آمد. 
این جشــنواره به مناسبت ایام والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و بزرگداشــت مقــام زن به 
همت مجمع رهــروان امر به معــروف و نهی 
از منکر اســتان اصفهان و با همکاری ســپاه 
صاحب الزمان)عج(، فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان، صدا و ســیمای مرکز اصفهان، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه و سازمان بسیج رسانه 

استان اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان:
 مدیریت استان در انتصابات 
بر شایسته ساالری تاکید دارد

اســتاندار اصفهــان در جمع بانوان شــاغل در 
استانداری، اظهارداشت: مدیریت استان بر بحث 
شایسته ساالری در انتصابات اعتقاد راسخ دارد و 
تالش می کنیم در حد توان بخشــنامه ریاست 
جمهوری مبنی بر اختصاص ۳0 درصد از پست 
های مدیریتی به بانــوان را اجرایی کنیم.دکتر 
عباس رضایی اظهارداشــت: مدیریت استان بر 
بحث شایسته ساالری در انتصابات اعتقاد راسخ 
دارد و باید بانوان شایستگی خود را برای ارتقای 
جایگاه خود نشان دهند. استاندار اصفهان با اشاره 
به درخواست بانوان مبنی بر در نظر گرفتن برخی 
پست های مدیریتی برای بانوان شاغل، افزود: در 
برخی موارد بانوان از پذیرش پست های مدیریتی 
امتناع می کنند و باید خود آنان در این خصوص 

کمک دهنده باشند.

رییس شورای شهر اصفهان :
سینما همایون واگذار شود 

احداث تاالر شهر را آغاز می کنیم
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان درخصوص 
آخرین وضعیت تاالر شــهر اظهار کرد: مغازه های 
مقابل ســینما همایون توسط شهرداری خریداری 
شده و برای خود سینما نیز مذاکراتی با بنیاد شهید 
انجام شده تا به جای یک سالن تئاتر، اقدامات الزم 
برای ایجاد یک مجموعه فرهنگی بزرگ انجام شود، 
بنابراین با احداث این مجموعه مراکز عرضه تولیدات 
فرهنگی و هنری نیز در تاالر شــهر شکل می گیرد. 
فتح ا... معین افزود: بنا به دستور ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( و دفتر مقام معظم رهبری، وظیفه احیای 
سینماها در شهرهای مختلف به حوزه هنری واگذار 
شده اســت.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: به منظور آغاز عملیــات اجرایی تاالر 
شهر مذاکراتی با حوزه هنری داشته ایم که در ازای 
واگذاری سینما همایون به شهرداری، زمین هایی 
حتی بیشتر از زمین سینما در مناطق مختلف شهر، 

در اختیار آنان گذاشته شود.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان در حالی صبح دیروز از پیشرفت 47 
درصدی پروژه ساخت فاز نخست نمایشگاه 
های بین المللی اصفهان خبر داد که قرار بود 
این طرح که از آن تحت عنوان اولین شهرک 
نمایشگاهی کشــور نام برده می شود سال 
گذشته به بهره برداری برسد؛ اما شرایط سخت 
اقتصادی  طی دو سه ســال گذشته، کاهش 
بودجه شهرداری و هم چنین کم کاری برخی از 
سهامداران این پروژه موجب شد تا  تکمیل آن  

در زمان مقرر صورت نگیرد.
ارتقای جایگاه بین المللی شــهر اصفهان در زمینه 
گردشگری خالق و ارتقای دیپلماسی شهری و نبود 
نمایشــگاه بزرگی در حد نصف جهان که بتواند این 
کالن شهر بزرگ ایران را در جهان به خوبی معرفی 
کند، باعث شــد تا مسئوالن شــهری کلنگ طرح 
ساخت نمایشگاه بزرگ اصفهان را در شهریورماه سال 
94 با حضور محمود جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

کشور بر زمین بزنند.
در برنامه ریزی صورت گرفته بــرای اجرای  پروژه 
ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان مقرر شد ساخت 
آن در دو فاز صورت بگیرد و این طرح طی دو سال به 
بهره برداری  برسد؛ اما سرنوشــت دیگر پروژه های 
نیمه کاره نصف جهان برای این پروژه نیز تکرار شد 
و در شرایطی که به روزهای پایانی سال 97 نزدیک 
می شویم مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان 
اصفهان از پیشــرفت 47 درصدی پروژه ساخت فاز 

نخست آن خبر می دهد.
 به گفته علی یار محمدیان ، فاز نخست این مجموعه 
که در فضایی به مساحت 17 هکتار است درصورت 

عمل سهامداران این پروژه به تعهدات خودشان در 
فاصله کوتاهی به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با 
بیان اینکه کل برآورد هزینه برای پروژه نمایشــگاه 
بزرگ اصفهان 159 میلیارد تومان است، می گوید: 
تاکنون 47 میلیارد تومان از این رقم، قرارداد منعقد 
شده است، اما پیشرفت پروژه به شرط تعهداتی است 
که ســهامداران به آنها عمل کنند چرا که شــرکت 
نمایشگاه اصفهان به تنهایی قادر به تامین مبالغ این 

پروژه نیست. 
یار محمدیان با اشــاره به اینکه در مجمع سال 96 
شرکت نمایشگاه اصفهان میزان رقم مصوب افزایش 
ســرمایه 50 میلیارد تومــان بود،  ادامــه می دهد: 
از این میزان ۳2 میلیارد تومان ســهم شــهرداری، 

17 میلیارد تومان ســهم اتاق بازرگانــی و بقیه نیز 
مربوط به سهامداران خرد است.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های استان اصفهان اظهار امیدواری  می کند 
که سهامداران به تعهدات خود عمل کنند تا هرچه 
زودتر این پروژه که ویترین شــهر اصفهان است و به 
رونق اقتصاد شهر کمک می کند، مورد بهره برداری 
قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه فاز دوم پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان را با افزایش سرمایه شرکت یا مشارکت 
بخش خصوصی اجــرا خواهیم کــرد، می گوید: در 
 فاز دوم هشــت ســالن جدید نمایشــگاهی ایجاد 
می شود که در این صورت متراژ نمایشگاه چند برابر 
افزایش می یابد؛ در این صورت نمایشگاه اصفهان به 
نخستین شهرک نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد 
شد.گفتنی است؛ پروژه ساخت نمایشگاه بین المللی 

اصفهــان در حالی در کمربندی شــرق اصفهان در 
فضایی به مساحت 47 هکتار با مشارکت شهرداری 
اصفهان و شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
سه سال پیش اجرایی شــد که از این طرح به عنوان 
مدرن ترین مرکز نمایشــگاه خاورمیانه و نخستین 
شهرک نمایشگاهی کشوری یاد می شود و قرار است 
در طراحی آن تمامی امکانات و زیر ساخت های الزم 
نمایشگاه ها مطابق با استانداردهای جهانی پیش بینی 
شود به طوری که این نمایشــگاه با وجود امکاناتی 
همچون فضای نمایشــگاهی اســتاندارد، مسجد، 
رستوران ها، پارکینگ، فضای سبز، اتاق های مذاکره، 
سالن همایش، گمرک، پست، بانک و صرافی بتواند 
ماندگاری یک گردشگر در شــهر اصفهان را تا چهار 

روز افزایش دهد.

ویترین شهر؛ شاید وقتی دیگر

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهارکرد: بیشتر 
از دو هزار ایستگاه اتوبوس در سطح شهر اصفهان وجود دارد، اما این 
ایستگاه ها مربوط به همه خطوط اتوبوسرانی نمی شود، زیرا در یک 
کریدور یا خیابان، خطی در یک ایســتگاه توقف دارد و خط دیگری 
توقف ندارد که این امر به برنامه ریزی خطوط مربوط می شود. قدرت 
افتخاری  افزود: در گذشته  سیستم در خواست توقف در ایستگاه ها  

به صورت دکمه ای بوده و راننده متوجه درخواست مسافر برای توقف 
می شد بنابراین در حالتی که مسافری در ایستگاه برای سوار شدن 
وجود نداشته و مسافری نیز قصد پیاده شدن نداشته باشد، توقف در 
ایستگاه و اتالف زمان با توجه به ترافیک شهر معنی ندارد. وی درباره 
راه حل این مشــکل نیز گفت: برای کمتر شدن نارضایتی ها و بهبود 
شرایط ذکر شده، با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه اتوبوسرانی 

یا BIS نحوه توقف در ایستگاه ها به صورت مکانیزه کنترل شده و اگر 
اتوبوسی در ایســتگاه توقف نکرده و یا خارج از ایستگاه توقف کند، 
تخلف صورت گرفته رصد می شود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه ادامه داد: با استفاده از این سیستم تذکرات الزم داده 
و راهکارهایی در نظر گرفته می شود، البته روزانه تعداد کمی از این 

تخلفات به این سازمان گزارش می شود.

با پیاده سازی سیستم BIS صورت می گیرد؛
نظارت بر عملکرد رانندگان اتوبوس

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان  از  لزوم عمل سهامداران به تعهدات شان 
برای پیشرفت پروژه نخستین شهرک نمایشگاهی کشور می گوید ؛

معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشــور  به دعوت نماینده  مردم اردســتان در مجلس شورای 
اســالمی، روز پنجشنبه در جلسه بررســی مسائل و مشکالت 
روستاهای اردستان در محل سالن جلسات فرمانداری حضور به 
هم رسانید. محمدرضا شاملو با بیان اینکه بنیاد مسکن الزام به 
تهیه طرح هادی روستاهای باالی 20 خانوار است، اظهار داشت: 
تهیه طرح هادی برای روســتاهای زیر 20 خانوار جزو تکلیف و 
وظایف بنیاد مسکن نیست با این حال در صورت اختصاص اعتبار 
از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان، بنیاد مسکن تهیه طرح 
هادی برای روستاهای زیر 20 خانوار را نیز در برنامه قرار خواهد 
داد. وی با بیان اینکه 8500 روستای باالی 20 خانوار در کشور 
وجود دارد که دوره 10 ســاله طرح هادی آنها به اتمام رسیده و 
نیازمند بازنگری در طرح هادی هستند، افزود: بازنگری در طرح 
هادی این تعداد روستا نیازمند 700 میلیارد تومان اعتبار است.
معاون عمران روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور با 
اشــاره به اینکه اکثر روستاهای اردســتان دارای مسکن زیاد و 
تعداد خانوار کم ثبت شده است که این موضوع در کمتر جایی 
از کشور مشاهده می شود، گفت: تهیه طرح های هادی بر اساس 
شــرح خدمات و جمعیت روســتاها صورت می گیرد.شاملو،  با 
بیان اینکه در تهیه طرح های هادی هر میزان محدوده وســیع 
گرفته شود به نفع روستاییان است و مانع از تخلف ساخت و ساز 
می شود، تصریح کرد: در حال حاضر ساخت حدود 110 هزار واحد 
مسکونی خالف در روستاهای کشور گزارش شده ؛ اما برخوردی 
صورت نگرفته اســت.وی با بیان اینکه در تهیه طرح های هادی 
نظرات فرمانداران، بخشداران، شورا و دهیاری گرفته می شود، 
خاطرنشــان کرد: برای 60 روســتای باالی 20 خانــوار و 15 
روستای زیر 20 خانوار اردســتان طرح هادی تهیه شده است و 
روستاهایی که نیازمند بازنگری در طرح هادی هستند با اولویت 
بندی مشخص می شوند.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشــور با بیان اینکه در صورت اختصاص مبلغ 
10 میلیارد تومان اعتبار در اختیار نماینده مردم اردســتان در 
مجلس برای بنیاد مسکن، بنیاد مسکن نیز به همین میزان اعتبار 

در نظر خواهد گرفت، افزود: همچنیــن معادل ریالی 2میلیارد 
تومان قیر نیز برای روســتاهای اردستان اختصاص داده خواهد 
شد.شاملو با بیان اینکه در کارگروه ملی 6 روستای اردستان به 
عنوان روستای هدف گردشگری پیشنهاد شده است، خاطرنشان 
کرد: از محل فروش زمین در روســتاها ۳0 درصد از مبلغ برای 
خدمات و کارهای حقوقی و 70 درصد برای خود روســتا هزینه 
خواهد شد.وی با بیان اینکه بنیاد مسکن نگاه انتفاعی به زمین در 
روستاها ندارد و 25 درصد زیر قیمت کارشناسی روز برای فروش 
زمین در روســتاها در نظر گرفته خواهد شد، ادامه داد: سازمان 
بازرسی تا کنون به این مسئله دوبار ایراد گرفته و از بنیاد مسکن به 
دیوان عدالت اداری شکایت داشته که در نهایت نظر بنیاد مسکن 
پذیرفته شده است. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور با بیان اینکه بنیاد مســکن محدودیتی در برای 
پرداخت وام های نوسازی نخواهد داشت، گفت: مسئله تفکیک 
در روستاها با معاون عمرانی وزیر کشور بررسی و در حال انعقاد 
تفاهم نامه برای کل کشور هستیم تا مســئله حل شود. در این 
جلسه که با حضور حجت االسالم طباطبایی نژاد، نماینده مردم 
شریف شهرستان اردستان در مجلس شورای اسالمی، مهندس 
خانی، مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، دکتر 
تاملی، فرماندار شهرستان اردستان، حجت االسالم دهشیری، 
امام جمعه اردســتان، مهندس مجیدی، مدیر کل دفتر برنامه 
ریزی و هماهنگــی طرح ها و مهندس کریمــی، معاون عمران 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان نیز حضور 
داشتند نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس با بیان اینکه 
بیشترین مشکالت مردم در روستاها به حوزه بنیاد مسکن مربوط 
است، اظهار داشت: در سال آینده 100 میلیارد ریال در اختیار 
نماینده گذاشته می شــود که تمام آن را به حوزه بنیاد مسکن 
اختصاص خواهیم داد. حجت االســالم و الســملین سید صادق 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه شهرستان اردستان بیشترین تعداد 
آبادی و روستا را بعد از شهرستان اصفهان دارد، افزود: اردستان 
دارای 16۳روستای دارای سکنه است که از این تعداد 75روستا 
دارای طرح هادی است.وی با بیان اینکه قیمت گذاری زمین در 

روستاها به درستی صورت نمی گیرد خواستار اصالح وبازبینی 
در طرح هادی و الحاق زمین بیشتر به روستاهای اردستان شد و 
گفت: بهسازی معابر روستایی و جدول کشی نیز باید در دستور 
کار قرار بگیرد. حجت االسالم دهشیری، امام جمعه شهرستان 
نیز با تبریک میالد حضرت زهرا)س( گفت: حضور مســئوالن 
ارشد نظام در سطح روستاها موجب تقویت روحیه و امید در مردم 
می شود. وی در ادامه با تشکر از کارهای انجام شده درخواست 
تسریع و  پیگیری بیشتر جهت انجام امور بر زمین مانده را عنوان 
کرد. آموزگار، بخشدار زواره نیز با تشکر از حضور مهندس شاملو 
در روستاهای شهرستان و بازدید از کاخ امیر آباد گفت: مساحت 
بخش زواره 6500کیلومتر مربع و دارای دو دهستان بوده که یک 
دهستان کوهستانی و یکی کویری است. در روستاهای دهستان 
کوهستانی کمبود زمین جهت واگذاری وجود دارد. وی تصریح 
کرد: ما درخواست تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح 
داریم زیرا این کار کمک به حل مشــکالت اجتماعی و قضائی 
می کند و از ساخت و ســاز غیر مجاز و غیر اصولی جلوگیری به 
عمل می آورد. در ادامه این جلسه مرتضوی، بخشدار مرکزی نیز  
ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد مسکن،گفت:  بخش مرکزی دارای 
5دهستان است که 4 دهستان کوهستانی و یکی کویری است 
و در مجموع 110 روستا در بخش مرکزی وجود دارد. وی گفت: 
تخصیص سهمیه قیر یارانه ای جهت روستاهای دارای دهیاری 
و فاقد دهیاری، تســریع در امر بازنگری طرح های هادی جهت 
کاهش معضالت اجتماعی،  طراحــی طرح های هادی با حضور 
بخشداران و دهیاران از ابتدای شروع تهیه طرح، ورودی روستاها 
خارج از طرح هادی است، اما انتظار می رود به صورت تفاهم نامه 
سه جانبه بین بنیاد مســکن، اداره راه و بخشداری مشکل حل 
شود. مهندس شاملو در پاســخ به درخواست های مطرح شده 
گفت: طرح های هادی بر اســاس احکام قانون برنامه پنج ساله 
ششم و ماده 11 قانون ساماندهی تهیه می شود و بنیاد مسکن 
الزام برای تهیه طرح هادی روستاهای باالی 20خانوار جمعیت 
را دارد و برای روستاهای زیر 20 خانوار تکلیفی برای بنیاد مسکن 
از جانب برنامه و بودجه تعیین نشــده اســت. وی تصریح کرد: 

در بازنگری طرح ها و الحاق به طــرح ها تعداد 8500 
روستای باالی 20خانوار در کشــور وجود دارد که 

دوره 10ســاله طرح هادی آنها تمام شــده که 
جهت این امر نیاز به اعتباری در حدود 6 الی 
7 هزار میلیارد ریال داریم.مهندس شاملو در 
رابطه با الحاق به محدوده گفت: در زمان تهیه 
طرح هادی، بر اساس شــرح خدمات طرح 
هادی توسط مشاوران تهیه می شود و وسیع 
کردن محدوده روستا موجب کاهش تخلفات 

رایج در روستا خواهد شد.مهندس شاملو ادامه 
داد تا قبل از برنامه پنجم، بخشــداری و دهیاری 

نقشی در تهیه طرح هادی روستایی نداشتند که پس 
از پیگیری و در برنامه پنجم، فرماندار و بخشدار دو عضو 

دارای حق رای تصویب طرح هادی هستند و دهیار و شورا عضو و 
بدون حق رای خواهند بود. وی تاکید کرد: مشاوران باید نظرات 
بخشدار، دهیار، شورای اسالمی و معتمدین روستا را جهت تهیه 
طرح هادی اخذ کنند.به ازای میزان تخصیص بودجه اختصاصی 

نماینده شهرستان، بنیاد مســکن به همان میزان آماده 
تخصیص اعتبار از اعتبارات بنیاد مســکن انقالب 

اسالمي است. شــاملو ادامه داد: محدودیتی در 
صدور اســناد مالکیت در روستاها و شهرهای 
زیر 25هزار نفر جمعیت وجود ندارد. وی  در 
رابطه با واگذاری زمین در روســتا نیز گفت: 
برای واگذاری زمین به افراد تحت پوشــش 
کمیته امدادامام)ره(، بهزیســتی و خانواده 
معظم شــهدا تخفیف ویژه ای وجود دارد و 

برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول  
زمین در روستا به صورت رایگان واگذار می شود.

هزینه کرد مبلغ اخذ شــده بابت زمین واگذاری در 
روستا به این صورت است که ۳0درصد جهت انجام امور 

فنی، حقوقی، ثبتی و... در همان روســتا هزینه می شود و 70 
درصد دیگر در روستاهای همان شهرستان هزینه خواهد شد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشوردر اردستان:

تهیه طرح هادی برای روستاهای زیر 20 خانوار در دستور کار قرار می گیرد

نرگس طلوعی
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یادداشت

در عصر ما مردمي كه بضاعت خريد ندارند، بي خيال نمي شوند 
بلكه كاالهاي دلخواه شان را از پشت ويترين ها  نشان مي كنند 
به اميد روزي كه پول دست شان بيايد و آن را بخرند. خواسته 
مصرف كردن چنان حياتي شده كه اغلب بدون آن زندگي بي 

معنا مي شود.
كســاني كه به هر دليلي ناگهان فقير مي شــوند، مي فهمند 
كه چقدر ماديات مي تواند روي روح و خوي ما تاثير داشــته 
باشــد. آنها ديگر نمي توانند به راحتي گذشــته برنامه ريزي 
كنند، تنگي فقر رمق شان را مي گيرد و انگيزه هايشان براي 
پيشــرفت و موفقيت و حتي اعتراض كم كم ســرد مي شود؛  
به گوشــه اي پناه مي برند تا كمتر حركت كننــد و كمتر به 
غذا براي انرژي گرفتن نياز داشته باشــند. آنها گاهي خسته 
از وضعيت شــان  مي خواهند با خدا هم قهــر كنند و تعجب 
مي كنند كه چرا فقر باعث صفاي باطن و توسل و توكل شان 
نشده؟  شايد كسي به آنها نگفته تاب آوردن فقر خودخواسته 
اي  كه بزرگان دين داشتند و از عظمت روحي آنها نشأت مي 
گرفت، با فقر اجباري زمين تا آســمان فاصلــه دارد. در همه 
نوع زندگي،  بيماري و بال ممكن اســت اتفاق بيفتد؛ اما براي 
فقير كوچك ترين بــال و بيماري تبديل به فاجعه مي شــود. 
 چرا  كه نمي تواند جلويــش را بگيرد و بال و مرض پروبال پيدا 

مي كند. 
در جامعه اي كه شــمارمردم فقيرش به پولدارها مي چربد، 
خودبه خود كاالهاي بنجل و به درد نخور زياد مي شود؛ چون 

فقرا منطق خرج كردن را از دست مي دهند. 
آنها نمي توانند تا يك كاالي خوب ارزان شد زود بروند بخرند، 
چرا كه هميشه ســر بزنگاه پول دست شان نيست. پس يا تن 
به فيك آن مي دهند يا كل درآمدشــان مي رود پاي قيمت 
كاذب محصول، لذا در هر صورت فقيرتر مي شوند. آنها مدت 
ها نداري را تحمل كرده اند و حاال مانند يك اســفنج تشنه به 
سرعت درآمدشــان جذب و گم مي شود، چه برسد به سر ريز 
 و ســرمايه گذاري. براي همين هم عيدي ها و ســنوات آخر

 ســال، اغلب مانند پول بــاد آورده ناپديد مي شــوند و تنها 
هنرشان اين اســت كه تا لحظه تحويل سال مردم را شاد نگه 

دارند.
در اين ميان وضع بيكارهاي بدهكار واقعا دلخراش است. چطور 
مي توان از اينها توقع تمركز و پويايي و توليد داشت. اينها كه 
اصال ماده خام براي توليد ندارند. چطور به اينها بگوييم عصباني 
نباش و لبخند بزن؟ و چطور به كشوري كه به سرعت به سمت 
توليد قشرزير خط فقر حركت مي كند بگوييم پيشرفت كن؟  
چطور مي شود از اين جماعت خواســت فداكاري كنند و به 

ديگران كمك كنند؟
اما ايراني وضعش  خاص و متفاوت است. سال ها مردانش مي 
جنگيدند و زن و بچه هايشــان بدون اعتراض سر صف هاي 
طوالني منتظر گرفتن نفت مي ماندند. مردمي كه تمام سال 
ذخيره مي كنند كه محرم و صفر نذري درســت كنند. آنها با 
درست كردن يك آدم برفي چنان ســر ذوق مي آيند كه يك 
هفته لبخند مي زنند. دانشگاه هاي اين كشور صندلي خالي 
اضافه مي آورد و كمك هاي مردمي اش به زلزله زدگان بيشتر 
از كمك دولت اثر مــي گذارد . مردم اين ســرزمين با ميزان 
خودشان سنجيده مي شــوند و در قالب هاي از پيش تعيين 
شده قرار نمي گيرند. آدم هاي اين كشورهويت و تمدن دارند. 
اميد و ايمان و انتظار در دل آن ها هنوز زنده است. اين مردم 
لياقت داشــتن زندگي بهتر را دارند.پس لطفا به ما خبر هاي 

خوش بدهيد.

ایرانی با میزان خودش سنجیده می شود

 ملیکا آلیک

عکس روز

دوخط کتاب

نمی دانــم زندگی بدون 
واژه  »افســوس« چــه 
شــکلی خواهــد بــود! 
یــا  اســت  شــیرین تر 

مزه یکنواختی دارد؟

»تنهایی پر هیاهو« 
بهومیل هرابال

زندگــی بــدون واژه 
»افسوس« چه شکلی 

خواهد بود؟

اگــر زمــان منتظــر ما 
می ایســتاد تا ما به بلوغ 
برســیم، قطعا زندگی 
بــا نقص هــای کمتری 
را تجربــه می کردیــم. 

مرد هندی ۶۳ ساله ای كه در خارج از روستای واراناسی زندگی می كند عاشق 
پسردار شدن است و برای رسيدن به اين هدف ۳۵ سال از حمام رفتن دوری كرد.

اين مرد هندی عالوه بر اينكه خــود در اين مدت حمام نمی كرد به ۷ دخترش 
نيز اجازه حمام كردن را نمی داد. او عالوه بر حمام نكردن از مسواک نيز در اين 
۳۵ سال استفاده نكرد. اين مرد برای اينكه پســردار شود خود و خانواده اش را 
مجبور به اســتفاده از آفتاب برای حمام كردن می كرده و عقيده داشته آفتاب 
باعث پاكيزگی و پااليش جسم و روح می شود. اين مرد هندی ۶۳ ساله در اين ۳۵ 
سال بعد از بيدار شدن و گرفتن آفتاب روبه روی الهه شيوا درخواست فرزند پسر 

می كرده است.

حمام نرفتن 35 ساله مرد هندی برای پسردار شدن!

صاحب حيوان خانگی به سوء استفاده از حيوانات متهم شده زيرا صورت گربه 
خود را جراحی پالستيك كرده است. زن چينی كه نامش ذكر نشده ، چشمان 
گربه خود را جراحی كرد زيرا ادعا می كرد كه شكل چشمان او را دوست ندارد و 
به نظر»زشت«  است، جراحی روی چشم گربه انجام شده است. گفته می شود 
كه گربه خاكستری تحت عمل جراحی دو چشم، يا بلفاروپالستی آسيايی،قرار 
گرفته است جايی كه چين و چروک پلك ها را رفع می كنند.به منظور انجام 
اين كار، دام پزشكان با چاقوی جراحی مقداری از هر يك از پلك های گربه را 

می چينند .

جراحی پالستیک صورت گربه خانگی!

فرمانده ای که نیمی از بدنش در باتالق فرو رفت
شهيد حسين خرازی، فرمانده لشكر امام حسين )ع( با مشاهده انبوهی از وســايل و امكانات و نيروهای پياده در ساحل خودی، در 
حالی كه از بی سيم فرياد درخواست كمك فرمانده گردانی را برای ادامه پيشروی می شنيد، به شدت ملتهب می شود. برادر خرازی 
كه از عاقبت الينحل ماندن اين مشكل آگاه است و می داند در صورت تاخير، ضربات جبران ناپذيری بر كل عمليات وارد خواهد آمد، 
يك دفعه از جا برخاسته و به سوی ديگر سنگرها می رود. در يكی از سنگرها تعدادی از برادران غيرمسئول و چند روحانی حضور دارند. 
او وارد سنگر می شود و با چهره ای قاطع، خشن و جدی می گويد:»... از بی سيم چی ها، مســئولين واحدها، روحانيون تا خودم همه 
بلند شوند.« بدين ترتيب از كليه افراد به منظور تسريع در انتقال وسايل اسكله سازی، دعوت به همكاری می كند. برادران جملگی به 
پا خاسته و اعالم آمادگی می كنند كه كليه وسايل سنگين و حياتی مربوط به اسكله سازی را از مسيری باتالق گونه به طول تقريبی 
۵۰۰ متر، حمل كنند. افراد وسايل خود را به گوشه ای انداخته و شــلوار خود را باال می زنند، در عرض چند ثانيه همه افراد به سمت 
محل وسايل حركت می كنند. برادر حسين خرازی كه خود از ناحيه دست معلول شده است، جلوتر و قبل از ديگران به محل مربوطه 
می رسد، برای همين، كار با سرعت زياد آغاز می شود. افراد دو به دو به كمك هم وســايل را به نزديك ترين نقطه ساحل می رسانند. 
در اين فعاليت طاقت فرسا، فرمانده لشكر امام حسين )ع( در مسير حمل ونقل رفت وآمد اســت و افراد را برای سرعت بخشيدن هر 

چه بيشتر به كار تشويق می كند.
 افراد خسته وكوفته وســايل را در نزديكی اروند به زمين می گذارند. فرمانده داخل باتالق می شــود و در حالی كه نزديك به نيمی 
از بدنش در گل والی فرو رفته اســت، نقطه ای از حاشيه اروند را نشــان می دهد. افراد مجددا وســايل را به سمت آن نقطه حركت 
می دهند و با دشواری بســيار وارد باتالق می شــوند. به زمين می خورند، برمی خيزند و وســايل را دوباره بلند می كنند و به تالش 
خود ادامه می دهند. برخی هم به ناچار وســايل را در ســطح لغزنده باتالق می كشند.ســه تا چهار ســاعت از اين تالش می گذرد، 
 همزمان با طلوع آفتاب رمق از تن افراد بيرون رفته اســت؛ اما با مشاهده برانكار كه به راحتی در اســكله آماده شده، خستگی آنها از

 بين می رود.

روایت روز

بيش از ۳۰۰۰ سال پيش، زير ســطح دره پادشاهان، يك نفر مجموعه ای 
از مقبره هــای تودرتــو را مهروموم كرده بــود تا از مقبــره فرعون جوان 
توت عنخ آمون با تركيب پيچيده ای از گــره و گل رس محافظت كند. اين 
طناب گره خورده بيش از ۳۲ قرن دســت نخورده مانده بــود تا اينكه در 
۱۶ فوريه ۱۹۲۳، باستان شناس مشــهور »هووارد كارتر« آن را باز كرد و 
برای اولين بار داخل مقبره را بررســی كرد. اين كشف يكی از بزرگ ترين 

اكتشافات باستان شناسی قرن بيستم بود.

طنابی که 3۲۴5 سال دست نخورده مانده بود!

رونمایی از جلد ۱۱ تا ۱۸ مجموعه 
دانشنامه اخالقی شیعه

مراســم رونمايی از جلد ۱۱ تا ۱۸ مجموعه دانشــنامه اخالقی 
شيعه با موضوع معاد )اسرار مرگ، قبر، برزخ و قيامت( اثر حجت 
االسالم والمسلمين محمدرضا حاتم پوری كرمانی با حضور حجت 
االسالم والمسلمين سيد مهدی خاموشی، رييس سازمان اوقاف 
و امور خيريه در مســجد امام علی بن الحسين )ع( واقع در بلوار 

ابوذر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين سيد مهدی خاموشی در ابتدای اين 
مراسم با اشاره به والدت حضرت صديقه كبری )س( و تالوت آيات 
سوره قدر، گفت: از امام صادق )ع( روايت است ليله القدر يعنی 
فاطمه زهرا )س(. در توصيف قدر و منزلــت اين بانوی بزرگوار 

همين قدر بس كه وجود او كه به دنيا آمد سوره كوثر نازل شد.
وی با تاكيد بر اهميت مطالعه منابع شيعی درتفسير قرآن ادامه 
داد: حضرت زهرا )س( منشــأ يازده امام معصوم شد. آيا ما هم 
می توانيم خانواده ای تربيت كنيم كه در زير پرچم اهل بيت )ع( 
باشد؟ بله می توانيم. ما می توانيم سلمان ها و اباذرها تربيت كنيم. 
شهيد حججی آرزو می كند كه سر او در ديار غربت از قفا بريده 
شود و كسی هم به فريادش نرســد. اين را مكتوب می كند و در 

ضريح می اندازد. 

کیمیاخاتون
»كيمياخاتون« رمانی تاريخی اســت كه محــور قصه  آن زندگی 
دخترخوانده  موالنا جالل الدين بلخی اســت. اين سرنوشت كه به 
رغم تاثيرات شگرف آن بر زندگی دو اسطوره  جهان عرفان، شمس 
و موالنا، در البه الی ســطور تاريخ به عمد يا غير آن به فراموشــی 
سپرده شده بود، اينك با پرداختی رمانتيك در فضايی شاعرانه جان 
گرفته و نويسنده ضمن سعی در  وفاداری به واقعيات تاريخی ماجرا 
و حال و هوای زمان و مكان قصه، می كوشد تا خيال پردازانه يكی از 
پيچيده ترين و اسرارآميزترين روابط عاشقانه كه در زمان خود قونيه 
را به آشوب كشيد و شمس نيز خود در جای جای مقاالت به آن اشاره 
كرده است به تصوير كشيده و جان و جال بخشد زيرا كه منابع موجود 
هيچ كجا در اين رابطه كشف معما نكرده اند. الزم به اشاره است كه 
شرح اين ماجرای جذاب بهانه ای برای ارائه  جهان بينی نويسنده است 
كه به زعم خودش نگرشی ديگر به عوالم عشق بازيدن با جان جانان 
است و هرچند بخش اول كتاب آكنده از پردازش های طبيعت گرايانه 
و روان شناختی دختری نوجوان اســت، اما از نيمه های بخش دوم 
جنبه های شــهودی اثر اوج گرفته تا جايی كه در صفحات پايانی 
حال و هوای داستان كامال سورئاليســتی است.چاپ چهل ويكم 
»كيمياخاتون« اثر»سعيده قدس«را انتشارات »چشمه« چاپ و 

روانه بازار نشركرده است.

 همواره در صحنه
 با پرچم اهل بیت علیهم السالم

حجت االسالم سعيد صلح ميرزايی در يادداشتی نوشت:»انقالب 
اســالمی ايران بر تمامی عرصه های معنوی و دينی جامعه  ايرانی 
و جهان اسالم تاثير شگرفی گذاشــته است. هم در رشد اخالقی و 
معنوی مردم و هم رشد كمی و كيفی اصناف مرتبط با معنويت و 
دين- اعم از حوزه های دينی، تبليغ و خطابه های مذهبی، مداحی، 

شعر آيينی و ديگر هنرهای آيينی- اين پيشرفت ها ديده می شود.
يكی از اين اصناف كه به بركت انقالب اســالمی، اعتالی وااليی را 
كسب كرده است، ستايشگری اهل بيت )ع( – چه به صورت مداحی 
و چه به صورت شعر - است. شروع نهضت امام خمينی)ره(  با مراسم 
محرم و صفر آغاز شد و عزای مردم در ۱۵ خرداد به خون كشيده 
شد و از آن روز تاكنون ستايشــگران خاندان رسالت )ع( پشت سر 
روحانيت انقالبی و بصير در تهييج و بصيرت افزايی ملت ايران -كه 
بحق از بهترين دوستداران اهل بيت )ع( هستند-  به ايفای وظيفه 
پرداخته اند. راهپيمايی های دی و بهمن سال ۵۷ نيز كه مصادف 
با محرم و صفر ۱۳۹۹ قمری شــده بود رنگ بوی محرمی يافت.

با شــروع جنگ تحميلی نيز می توان گفت يكی از تاثيرگذارترين 
 اقشار در تزريق روحيه  مقاومت و جهاد به مردم، مداحان و شاعران

 اهل بيت )ع( بودند.

دیدگاهخبرکتاب

روستای ملی 
چادر شب بافی

روســتای قاســم آباد 
شهرستان رودسر گیالن 
به عنوان روستای ملی 
چادر شــب بافی ثبت 
و نشــان جغرافیایــی 
دریافت کرد.۶۰۰ بانوی 
این روستا تولیدکننده 
صنایع دستی چادرشب 

بافی هستند.

فضای مجازی

 شرم شان باد کسانی که با اختالس به خون شهیدان
 خیانت کردند

خبر بد »احمد مهران فر« درباره ساخت فیلم سینمایی 
»پایتخت«

 مســعود ده نمكی با انتشــار اين عكس 
نوشت:» شب عمليات رمضان پشت ميدان 
مين، رزمنده ها زمين گير می شــوند از 
۱۵۰ نفر داوطلب ۲۰ نفر انتخاب می شوند 
با گذشتن از ميدان مين راه برای عبور بقيه 
باز شود. بيست نفر نوبتی روی زمين غلت 
می زنند تاراه باز شــود... اين عكس صبح 
همان شب است.... اين ها كه در اين عكس 
اين گونه آرام خوابيده اند و اين گونه معصومانه سر راه بر زمين گذاشته اند نه ناز خواستند 
و نه نام، نه چوپ تكفير به كســی زدند و نه منتی بر كسی گذاشتند جز اينكه  نخواستند 
برگرده مان نقش تسمه ای بنشيند...  يادشان هميشه جاودان. شرم شان باد، كسانی كه با 

اختالس، دزدی و رانت خواری به خون و راه شهيدان خيانت كردند و می كنند....

احمد مهران فــر با انتشــار اين عكس 
نوشــت: قول داده بودی قصه رو تموم 
كنی تمومش نكردی و رفتی پس ما هم 
نمی سازيم حد اقل تو اين روزای ابری نه 
چرا كه بارون مياد و ياد تو چشــمامونو 
 خيس می كنــه آدما تو هــوای صاف 
می خنــدن و می خندونن شــايد بعدا 
وقتی هــوای دلمون صاف شــد برای 

يادگاری، آخرين يادگارتو ساختيم خشايار عزيز ما رو ببخش نمی تونيم.

كانال دلنوشته های يك عراقی در تلگرام نوشت:تصوير بســيار جالبی از  جشن تكليف 
۱۰۰۰ دختر در صحن حضرت زهرا سالم ا... عليها در نجف اشرف. اين جشن سال ها در 
روز والدت حضرت زهرا سالم ا... عليها با همكاری آستان مقدس حضرت امير المومنين 

عليه السالم و مدارس نجف اشرف برگزار می شود.

تصویر جالب از جشن تکلیف ۱000 دختر در نجف
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