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شهردار اصفهان:

هزینه های اداره شهر کاهش می یابد
11

برف و باران در راه اصفهان
رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان  خبر داد:

8

همه دستیاران کی روش
به بهانه انتخاب  »حسین اوجاقی« به عنوان مربی تیم ملی فوتبال؛

10

کشاورزان شرق اصفهان، دغدغه دولت نیستند
دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان:
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50 درصد کودک آزاری ها براثر غفلت رخ می دهد
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:

8

فرمانده نیروی انتظامی کشور در اصفهان 
تاکید کرد:

11
نقش بی بدیل هیئات مذهبی در 
خنثی سازی توطئه های دشمنان

 تولید و فروش صنایع 
دستی، سرگرمی نیست

3

8

فروش موادمخدر و سرقت 
بیشترین جرایم زنان زندانی 

اصفهان
8

رییس اتاق اصناف اصفهان:

11

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های اسالمی دفاع مقدس اصفهان:

 شهدا مانند مادرشان
 فاطمه زهرا)س( خواهان گمنامی هستند
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های اسالمی دفاع مقدس اصفهان 
در مراسم استقبال از 35 شهید دفاع مقدس اظهار داشت: استان 
شــهیدپرور و والیت مدار اصفهان و مردم همیشه در صحنه این خطه 

شهید پرور میزبان و میهمان 35 شهید دوران دفاع مقدس...

 نقره داغ شدن انباردار
 لوازم خانگی در اصفهان
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نتانیاهو:
  »جوالن« تا ابد

 تحت سلطه ما می ماند
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی اعــام کرد، 
اسرائیل هرگز بلندی های اشغالی جوالن را ترک 

نخواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
جمعه در بیانیه ای خطاب بــه آنتونیو گوترش،  
دبیرکل ســازمان ملل گفت: بلندی های جوالن 
در ســوریه تا ابد تحت اشغال رژیم صهیونیستی 

باقی خواهد ماند.

وزیر وحدت کره جنوبی:
مایه شرمندگی است!

وزیر وحدت کره جنوبی گفت که این کشور کره 
شمالی را تحت فشار گذاشته اســت تا نهایتا با 
دیدار خانواده های جدا شده پس از جنگ 1950 

تا 1953 کره موافقت کند.
»چو میونگ گیون« وزیر وحدت این کشــور که 
به مسائل دو کره رســیدگی می کند، گفت: ما 
پیشــنهادمان را در این باره داده ایم و در تاش 
هســتیم تا این دیدار صورت گیرد. وی در سال 
نوی ســنتی کره جنوبی گفت: برای هر دو کره 
مایه شرمندگی است که این خانواده ها نتوانند با 

یکدیگر دیدار کنند.

»القاعده« علیه »السیسی« 
گروه تروریستی القاعده فایل صوتی بدون تاریخ 
از ســرکرده خود »ایمن الظواهــری« در کانال 
تلگرامی وابســته به این گروه منتشــر کرد. به 
گزارش شــبکه تلویزیونی »ان .بــی.ان« لبنان، 
ظواهری در این فایل صوتــی با انتقاد از عملکرد 
اخوان المسلمین مصر می گوید آنچه مصری ها 
در انقاب 2011 مصر انجام دادند، همه به هدر 

رفته است. 
سرکرده القاعده دلیل شکست انقاب 25 ژانویه 
مصر را »به حکومت رســیدن رهبران کوچکی« 
می داند که به جای اقدام مسلحانه، به روش های 
مسالمت آمیز روی آورده اند. وی دولت عبدالفتاح 
السیسی، رییس جمهوری مصر را »رژیمی مرتد 
و فاسد« خواند که باید برای ریشه کن کردن آن 

دست به ساح برد.

روسیه به دنبال راه اندازی 
»جنگ جهانی« است!

رییس جمهور اوکراین روســیه را به تاش برای 
راه اندازی یــک »جنگ جهانــی« متهم کرد و 
از کشــورهای غربی خواســت تا برای مقابله با 
توسعه طلبی روسیه در اوکراین، فشارهای خود 

بر مسکو را افزایش دهند.
»پترو پوروشنکو« در 1۶ فوریه طی یک سخنرانی 
آتشین و جنجالی در کنفرانس امنیتی مونیخ- که 
هرســاله رهبران و مقامات بلندپایــه جهان را 
گردهم مــی آورد- این اتهامات را علیه مســکو 

مطرح کرد.
 وی در این ســخنرانی مدعی شد که الحاق شبه 
جزیره کریمه به روسیه در سال 201۴ و حمایت 
مســکو از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین 
در حال تبدیل شــدن به یک عملیات تهاجمی 
گســترده علیه ارزش های لیبرال دمکرات غرب 

است!

مروری بر مواضع اخیر سردار سلیمانی؛ از واکنش به سوزاندن پرچم ایران تا خونخواهی عماد مغنیه از اسرائیل

سرباز صفر والیت
میزان نوشت: »حاج قاسم« مردی است که ســخنان و مواضع و تصمیماتش عاملی تعیین کننده در تحوالت راهبردی منطقه است؛ سرداری که خود را »سرباز صفر 
والیت« می داند و در عین حال به نامه ها و پیام های عالی رتبه ترین مقامات آمریکایی بی اعتناست.ســردار قاسم سلیمانی در سخنرانی های اخیر خود، مواضع قابل 

تاملی اتخاذ کرده است؛ سخنرانی هایی که در سطح داخلی و خارجی بازتاب وسیعی داشتند.

 آقای الریجانی!
 توضیح بدهید

یک عضــو فراکســیون نماینــدگان والیی 
در جلسه روز گذشــته مجلس از الریجانی 
خواست تا توضیحاتی درباره رفت و آمد یک 
جاسوس سازمان ســیای آمریکایی به خانه 

سیدامامی، ارائه دهد.
محمدجواد ابطحی گفت: چطور می شــود 
که یک جاسوس سازمان ســیای آمریکایی 
 10 ســال تمام به خانه کاووس سیدامامی
 رفت و آمد می کند و هیچ اقدامی توســط 

مسئوالن انجام نگیرد.

 ماجرای بمب دست ساز 
و تایمری در هواپیما

سردار صفرعلی صفوی، فرمانده سپاه حفاطت 
هواپیمایی گفت: در سال 88 در پروازی، بمبی 
جاسازی شــده بود که کشف شــد و موضوع 
خاتمه یافت. به هر حال این رخنه و نفوذ انجام 
شد و حتما نباید از زیر دست نیروهای امنیتی 
عبور کنند. در این موضوعات وزارت اطاعات 
ورود می کند و صریح آمده اســت که وزارت 
اطاعات باید ورود داشــته باشــد. مسافرین 
بازرسی شدند ولی مشخص نشد کار چه کسی 
بوده است. این بمب دست ســاز بود و تایمر 
داشت و وقتی هواپیما را بازرسی کردیم متوجه 

وجود آن شدیم.

ایران، جنگنده اسرائیل را 
ساقط نکرده است

دبیــر کل حــزب ا... لبنان در مراســمی به 
مناسبت گرامیداشــت سران شهید حزب ا... 
در مورد ساقط شدن یک جنگنده اسرائیلی 
توســط پدافند هوایی ســوریه گفــت: این 
حرف هایی که می زننــد و می گویند که این 
جنگنده اســرائیلی را روسیه ســاقط کرد، 
ایران ســاقط کرد و... بیهوده است. تصمیم 
ســرنگون کردن هواپیما را ســران سوریه و 
رییس جمهور بشار اسد گرفته و متحدان هم 
از این مسئله مطلع هستند. کسانی که دخیل 
بودند، افســران و ســربازان ارتش قهرمان 

سوریه بودند.

 ترزا می: آماده اقدام
 علیه ایران هستیم

نخســت وزیر انگلیس بر آمادگی کشورش 
برای همراهــی با آمریکا در اتخــاذ اقدامات 
بیشتر علیه ایران تاکید کرد. به گزارش شبکه 
اســکای نیوز؛ ترزا مي گفت: انگلیس درباره 
فعالیت هاي ایــران که ثبــات خاورمیانه را 
برهم مي زند، نگراني هاي مشترکي با آمریکا 
دارد.»مي«  افزود: لندن بــراي اتخاذ تدابیر 
بیشتر علیه تهران آمادگي دارد.شبکه اسکاي 
نیوز عربي به این موضوع که نخســت وزیر 
انگلیس این ســخنان را در کجا بیان کرده 

است، اشاره نکرد.

»زنجانی« معترض است
وکیل مدافــع بابک زنجانــی توضیحاتی را 
پیرامون شناســایی اموال موکلش در داخل 
کشور ارائه داد. رســول کوهپایه زاده درباره 
شناســایی اموال موکلش در داخل کشــور 
چنین توضیح داد: تمام اموالی که اعام شد 
و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است 
که موکل بنده در بدو بازداشــت، داوطلبانه 
و با اراده خود لیســت کامل آن را اعام کرد 
و طی وکالت نامه رســمی باعــزل انتقال و 
مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران 
تفویض کرد. کوهپایه زاده با بیان اینکه موکلم 
به ارزیابی اموالش معترض است، گفت:  اگر 
اموال به قیمت واقعی معاماتی و عادالنه روز 
ارزیابی و کارشناسی می شــد، قطعا رقمی 

بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می داد.

مجتبی ذوالنور
 نماینده مردم قم در مجلس: 

پارلمان

آیت ا...مصباح یزدی،  رییس موسســه آموزشــی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( با بیــان اینکه بین 
کارآمدی نظام و افرادی که در آن مسئول هستند 
باید فرق گذاشت، اظهار داشت: باید منظور از تحقق 
نظام کارآمد، تعریف شــود که چه نظامی کارآمد 
است و کدام نیست و در این رابطه افراد و اهداف را 

هم برای موفقیت در نظر گرفت.
آیت ا... مصباح یزدی گفت: خیلی ها معتقدند اسام 
نمی تواند حاکم باشد. جوان دوست دارد آزاد باشد، 
با هرکسی باشد، مسئوالن هم از همین کلمه آزادی 
سوءاســتفاده می کند. این افراد مسئول معتقدند 
چون آزادی است پس نباید حجاب اجباری باشد، 
اگر اجباری باشــد، یعنی زیر پا گذاشتن ارزش ها. 
به هرحال باید بدانیم منظور از کارآمدی چه چیزی 
است؟ از نگاه این مسئوالن، کارآمدی یعنی آزادی 
اگر آزادی تامین نشد، پس کارآمد نیست؛ بنابراین 

بدانیم ماک برای کارآمدی چه چیزی است.
وی گفت: کارآمدی نظام نیازمند مجریان ســالم 

است، واقعا در این رابطه مشکل داریم. 

می گویندآزادی یعنی نباید 
حجاب اجباری باشد

مصباح یزدی: 

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

 مراسم استقبال رسمی
 از رییس جمهور در سفر به هند

سپاه وارد می شود

پیشنهاد سردبیر:

مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس 
دربــاره انتخاب خطیب جدیــد نمازجمعه 
تهــران گفت: اینکــه خطیب نمــاز جمعه 
جدیدی به تهران اضافه شــده است، اقدام 
قابل توجه و خوبی اســت. وقتی فردی در 
جایگاه خطیب نماز جمعــه از یک تریبون 
ده سال با مردم صحبت می کند اگر بخواهد 
همان مطالب را بیان کند، تکراری می شود 
و اگر بخواهد موضوع دیگری را مطرح یا کار 
جدیدی بکند، ممکن است تنوع موضوعی 

وجود نداشته باشد. 
وی افزود: موضوع دیگر اینکه کسانی هم که 
از گذشته بوده اند، میدانی برای تنفس پیدا 
می کنند چون ما امام جمعه بیکار و بی شغل 
نداریم و چندیــن مســئولیت دیگر هم به 
عهده دارند، مثا یا عضو مجمع تشخیص یا 

خبرگان  هستند .

 امام جمعه بیکار
 و بی شغل نداریم

حمیدرضا آصفی، تحلیلگر مسائل 
بین الملل و سخنگوی وزارت خارجه 

دولت اصالحات: 

سیاست خارجه

دکتر فاطمــه طباطبایی، عروس امــام راحل در 
گفت و گو با یکی از رســانه ها، درباره حضور زنان 
در ورزشگاه ها گفت: من معتقدم زنان می توانند در 
ورزشگاه ها حضور داشته باشند و اگر به نظر برخی 
از بزرگان شرایط ورزشگاه ها با شــأن زنان ایرانی 
نامناسب است باید مسئوالن مربوطه این امکانات و 
ساختارهای فیزیکی ورزشگاه ها را به شکلی فراهم 

کنند نه آنکه صورت مسئله را حذف کنیم.
وی همچنیــن درباره دختران موســوم به خیابان 
انقاب که در اماکن عمومی کشف حجاب می کنند، 
نیز گفت: به نظرمن قانون محترم است و اگر کسی 
قصــد دارد دیدگاه ها و مطالبات خــود را به گوش 
مسئوالن برساند، پسندیده آن است که از راه های 

قانونی این کار را انجام بدهد. 
طباطبایی در پاسخ به این ســوال که اگر امام )ره( 
امروز زنده بودند با چه ناهنجاری ها و مســائلی در 
جامعه مبارزه می کردند؟ اظهار کــرد: امام )ره( با 
تیزهوشی خاصی که داشتند نمی گذاشتند خیلی 

از اتفاقات رخ بدهد. 

مطالبات باید از راه قانونی 
پیگیری شود

دکتر فاطمه طباطبایی،عروس امام)ره(:

واکنش

حمیدرضــا آصفــی، تحلیلگــر مســائل 
بین الملل و سخنگوی وزارت خارجه دولت 
اصاحات  با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ادعا هــای اســرائیل را مضحــک و بی پایه 
می داند، گفت: تصور نمی کنم که ما شــاهد 
رویارویی مستقیم و نظامی بین ایران و رژیم 

صهیونیستی باشیم. 
رژیم صهیونیستی می داند که با وارد شدن به 
این باتاق وارد خروجی نخواهد داشت. این 
رویارویی مترادف با حذف رژیم صهیونیستی 
از منطقه است؛ لذا من احتمال این رویارویی 
را بســیار کم و منتفی می دانم. با این حال 
اســرائیل اقدامات خصمانــه و تجاوز های 
خود را به اشــکال دیگر با پشتیبانی آمریکا 
و حمایت مالی ســعودی به شکل های دیگر 
مثا با حمایت از گروه های تروریستی ادامه 

خواهد داد.

 درگیری مستقیم ایران 
و اسرائیل بعید است

پیشخوان

بین الملل

همکاری های سه جانبه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و وزارت نیرو 
به منظور توانمندسازی ایران در بحث بارورسازی ابرها آغاز شد.

فناوری بارورســازی ابرها که از آن به عنوان یک روش علمی به 
منظور افزایش میزان بارش ها یاد می شــود، نیاز به ابزار مناسب 
دارد؛ اما در ایران طی ســال های اخیر با استفاده از هواپیماهای 
استیجاری عمدتا مستعمل و خرید نقدی فشنگ های حاوی یدید 
نقره )پیروپاترون ها( از کشور روسیه، چند مرتبه در استان هایی 

چون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، چهارمحال 
و بختیاری، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، تهران و یزد اقدام 
به بارورسازی ابرها شده اســت؛ اما در سال جاری تصمیم کانی 
در این بخش اتخاذ شد تا ایران در بحث بارورسازی ابرها توانمند 
شــود. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این 
خصوص گفت: صنایع وابســته به وزارت دفاع در تاش هستند 
مراحل ســاخت پیروپاترون های )فشنگ های حاوی یدید نقره( 

الزم برای باروری ابرها را انجام دهنــد . تجهیزات پروازی ایران 
برای بارورســازی ابرها، تجهیزاتی عمدتا اجاره ای و مســتعمل 
اســت که برای تعمیرات آنها نیز از کارشناسان خارجی استفاده 
می شــود، این حد از وابســتگی در تامین تجهیزات بارورسازی 
ابرها، متخصصان هوافضای سپاه پاسداران را بر آن داشت تا به این 
موضوع ورود کرده و در راستای توانمندسازی کشورمان در این 

بخش با وزارت نیرو همکاری کنند.

همکاری سه جانبه برای بارورسازی ابرها؛
سپاه وارد می شود

روزنامه جمهوری اسامی نوشت:وقتی مسئوالن قضائی 
اعام می کنند فان زندانی در اثر خودکشی از دنیا رفته، 
آنقدر باید اعتماد مردم زیاد باشد که همه بدون درنگ 
این خبر را بپذیرند و در صحت آن تردیدی به خود راه 

ندهند و دست رد به سینه کســانی بزنند که در خارج از مرزها تاش می کنند مسئولین ما را زیر سوال 
ببرند.در ادامه این مطلب آمده است:»... رییس جمهور سابق دوباره در برابر دوربین ها ظاهر شده و هرچه 
می خواهد علیه قوه قضائیه و باالتر از آن می گوید و تهدید می کند که به زودی همه چیز تغییر می کند و 
ما همه شماها را محاکمه خواهیم کرد... مردم با مشاهده این وضعیت می پرسند چگونه است که این آقا 
می تواند هرچیز و هر کس را تا باالترین رده زیر سوال ببرد و کسی کاری به او ندارد ولی در همین کشور 
افراد دیگری به مجرد اینکه زبان به انتقاد از همین دستگاه ها و افراد بگشایند محاکمه و محکوم می شوند؟ 

این دوگانگی به خاطر چیست؟«

عبدالحمید خدری در جلســه علنی روز گذشته مجلس 
شــورای اســامی طی اخطاری اظهار کرد: بودجه استان 
بوشهر در الیحه بودجه ســال آینده، اصا مناسب نیست 
و شــما )الریجانی( باید به تخصیص بودجه به ویژه بودجه 

عمرانی استان ها توجه کنید.الریجانی در پاسخ به این اخطار نماینده مردم بوشهر ضمن وارد ندانستن این اخطار 
گفت: به این موضوع پایان دهید. از آقای نوبخت می خواهم مواردی که در بودجه عمرانی در 10 ماهه اخیر به 
استان ها اختصاص یافته است به نمایندگان گزارش دهند.این سخنان نماینده مردم بوشهر واکنش نمایندگان 
استان گیان را در پی داشت و درخواست تذکر بر اساس اصل ۷9 قانون اساسی را دادند؛ اما با وجود تاکید رئیس 
مجلس بر پایان دادن به این سخنان و جلوگیری از اتاف وقت مجلس، سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه 
سرا در دادن اخطار اصرار کرد. دلخوش در ســخنانی با قرائت قطعه شعری گفت: هر کس به طریقی دل ما می 
شکند، بیگانه جدا دوست جدا، بیگانه اگر می شکند حرفی نیست. من در تعجبم که آقای همکار چرا می شکند؟

احمدی نژاد هرچه دلش 
می خواهد، می گوید!

 هرکس به طریقی
 دل ما می شکند!

قصاص خون عماد، برچیده شدن رژیم 
کودک کش صهیونیستی است

ســردار سرلشــکر قاسم ســلیمانی 
صبــح روز پنجشــنبه )2۶ بهمن( 
در مراســم گرامیداشــت دهمین 
سالگرد شــهادت »عماد مغنیه«، 
اظهار کرد: عماد، مــرد اتفاقات 
ناگهانی بود. تمــام درگیری او 
با رژیم صهیونیســتی با وجود 
برنامه ریزی هــای ایــن رژیم، 
در تمــام عملیات هــا با یک 
غافلگیــری بــزرگ روبــه رو 
می شــد. عمــاد شــخصیت 
غیرقابل تکراری در نوع خودش 
است. وی با بیان اینکه دشمن 
باید بداند شلیک یک موشک، 
قصاص خــون عماد نیســت، 

تصریح کرد: قصاص خــون عماد و 
همه عماد هایی که در فلســطین و لبنان 
و ایران با توصیه رژیم صهیونیســتی به 

شهادت رسیده اند، برچیده شدن این رژیم 
کودک کش و صهیونیستی است.

دشمنان هیچگاه نمی توانند بر ایران اسالمی غلبه کنند 
سردارسرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، پنجم مهرماه در جمع مردم اصفهان در هیئت رزمندگان 
اسام، اظهار کرد: همه عالم اسامی امروز به جمهوری اسامی تکیه کرده اند، چطور می خواهید با این قدرت جمهوری 
اسامی مقابله کنید. شما هیچ وقت نمی توانید مسئله فلسطین را از ایران جدا کنید. جمهوری اسامی برخاف مستکبرین 
به حمایت از مردم مظلوم لبنان برخاست و پوزه آنان را در این عرصه به خاک مالید دشمنان نمی توانند هیچ غلطی بکنند، 

ما صحنه های خیلی سخیفی از شما دیده ایم؛ قدرت جمهوری اسامی قدرت ماندگار مذهبی اسامی است. 

آنهایی که پای سفره نظام نشســته اند و پُز اپوزیسیون 
می دهند کار غلطی می کنند

سردار حاج قاســم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه که در 
راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن شــهر کرمان حاضر شــده بود، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه »بعضی از عملیات روانی دشــمن 
می هراسند و این ترس را به جامعه تلقین می کنند«، اظهار کرد: 
این کار اشتباه است، در واقع این دشمن است که از ما می ترسد. 

جامعه باید با حکمت نه با ترساندن، اداره شود.
وی تصریح کرد: برخی از کسانی که ادعای پیروی از خط امام )ره( 
دارند به جای نوشتن نامه سرگشــاده و انتقادآمیز به بیگانگان و 
دشمنان و بدخواهان به ولی فقیه زمانه خود نامه می نویسند. آیا 
این معنی پیروی از خط امام )ره( است؟ این غلط است که برخی 
پای سفره نظامی باشند که خون 200 هزار شهید پای آن ریخته 

شده؛ اما پُز اپوزیسیونی بدهند.

بیست و ششم بهمن ماهپنجم مهرماه

بیست و دوم بهمن ماه
ای کاش به جای پرچــم، من را ده بار آتش 

می زدند!
سردار قاسم ســلیمانی روز شنبه، بیست و سوم 
دی ماه طی ســخنانی در هجدهمین نشســت 
عمومی »بصیرت؛ یادبود سومین سالگرد عروج 
آسمانی شــهید مدافع حرم مهدی نوروزی« با 
بیان اینکه گاهی آدم های بــزرگ ما حرف های 
خطاآلود اســتراتژیک می زنند، گفت: من وقتی 
صحنه نابخردانه آن نادان در آتش زدن پرچم ایران 
را دیدم خیلی دلم سوخت؛ گفتم ای کاش به جای 
پرچم من را )نه تصویر مــن را( بلکه من را ده بار 
آتش می زدند؛ چرا که ما برای سرافرازی این پرچم 

در هر قله ای ده شهید داده ایم.

بیست و سوم دی ماه

 روایت حاج قاسم از 
حاج عماد

  چراغ ســبز دولت به 
سود بانکی 25 درصدی

  ائمــه جمعــه علیه 
رفراندوم

پوپولیســت  پایان   
آفریقایی

 دوستی اما دوری

 نصرا...: دولت بخواهد 
تاسیسات گازی اسرائیل 

را می زنیم

پشت پرده برجام به 
روایت ژان کریستف
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فساد در بدنه دولت هاست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

آغاز طرح بازرسی نوروزی 
اصناف تا آخر فروردین ۹۷

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان از 
آغاز طرح بازرسی نوروزی اصناف از ۲۸ بهمن ماه 
تا ۳۰ فروردین سال آینده خبر داد و گفت: مراحل 
چهار گانه طرح بازرســی نوروزی اصناف به این 
معنا نیست که به سراغ بازرسی دیگر کاالها نرویم.

جواد محمدی فشــارکی در خصوص طرح ویژه 
بازرسی اصناف در آســتانه نوروز ۹۷، اظهار کرد: 
در این طرح ۱۰۱ بازرس قراردادی و ۲۴۵ بازرس 
افتخاری در سطح اســتان اصفهان بر واحدهای 

صنفی، نظارت ویژه ای خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بازرســی هــا در چهار مرحله و 
براساس نیاز مردم انجام می شود، گفت: مرحله 
نخست بازرسی ها آغاز شــده  و تا ۲۵ اسفند ماه 
ادامه دارد که در این مرحله بر اصنافی چون کیف، 

کفش و  پوشاک نظارت و بازرسی انجام می شود.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
اشاره به اینکه از ۲۵ اســفند ماه تا یکم فروردین 
۹۷، بازرسی ها به سمت کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم همچون گز و شــیرینی، خشکبار و آجیل، 
میوه، گوشــت ســفید و قرمزمی رود، افزود: در 
مرحله سوم بازرسی ها از اول تا ۱۳ فروردین سال 
۹۷، بر بخش عرضه کاال و خدماتی همچون صنایع 
دســتی، گز و شیرینی، گوشت ســفید، گوشت 
قرمز، میوه، نانوایی ها، فروش آبمیوه، مواد غذایی، 
رستوران ها، فست فودها و ... نظارت صورت می 
گیرد. وی ادامه داد: در مرحله چهارم بازرسی ها که 
از ۱۴ تا ۳۰ فروردین ماه ۹۷ آغاز می شود و بازرسی 
کاالها در تمام مراحل طرح بازرسی نوروزی به طور 
ویژه و گسترده تر انجام می شود. محمدی فشارکی 
تاکید کرد: مراحل چهار گانه طرح بازرسی نوروزی 
اصناف به این معنا نیست که به سراغ بازرسی دیگر 
کاالها نرویم، بلکه در این چهار مرحله بر کاالهای 

اولویت دار، نظارت ویژه ای انجام خواهد شد.

بازار

تلمبه دستی

مولود انقالب؛ بزرگ ترین تولید 
کننده آهن اسفنجی در جهان

مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکه اصفهــان این 
شــرکت را  بزرگ تریــن تولیدکننــده ورق هاي 
فوالدي تخت در غرب آسیاو شمال آفریقا دانست 
و گفت: فوالد مبارکه ۵۰ درصد ورق های فوالدی 
 کشــور و ۲۲ درصد غرب آسیا و شــمال آفریقا را 

تامین می کند .
بهــرام ســبحاني، فوالدمبارکــه را بــزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجي در جهان با ظرفیت بیش 
از ۱۱میلیون تن در سال خواند و افزود: ارزش فعلي 
گروه فوالدمبارکه معــادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 
اســت که به عنوان بزرگ ترین شرکت بورسي نیز 
شناخته شده و توانسته ســهم یک درصدي تولید 
ناخالص داخلي و سهم ۵ درصدي در تولید ناخالص 

ملي در بخش صنعت را از آن خود کند.
ســبحاني به تولید و فروش حدود ۱۰ میلیون تن 
محصوالت فوالدهاي ویژه در ۱۰ ســال گذشــته 
اشاره کرد و گفت : با امضای سند همکاري با شرکت 
فوالداکسین و تولید ورق هاي خاص، ورق هاي مورد 

نیاز صنعت نفت و گاز در کشور تولید شد. 

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان:
۲۶۰ هزار هکتار از اراضی استان 

تحت آبیاری تحت فشار است
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: 
۲۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان 

تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.
احمدرضا رییس زاده با اشاره به اینکه تالش کردیم 
از منابع بومی استان اصفهان در جهت توسعه کشت 
گلخانه ای و همچنین توســعه باغات گام برداریم، 
اظهار داشــت: تولید و توسعه کشــت در فضاهای 
گلخانه ای در دستور کار ماست، چون با این روش 
هم می توان مصرف آب را کاهش داد و هم عملکرد 
کشت و بهره وری را باال برد، زیرا کشت و کار در این 
محیط کنترل شده اســت و محصوالت باکیفیت 

بهتری تولید می شود.
وی اظهار کرد: ۱۸۰ هکتار اراضی اســتان اصفهان 
به کشــت زعفران، ۵۰۰ هکتار به کشــت پسته، 
۲۰۰ هکتار به کشــت گل محمدی و ۱۵۰ هکتار 
به کشــت گیاهان دارویی توسعه یافته است؛ البته 
مساحت باغات پســته در اســتان اصفهان ۷۰۰ 
هکتار است که ۷۵۰۰ تن محصول از آنها برداشت 
 می شــود و هیچ گونه مشــکلی از نظر آفات نباتی

 ندارد.

در زمینه بومی سازی و بازسازی قطعات 
صنعتی صورت گرفت؛

تجلیل از  5 نوآور صنعتی اصفهان
برگزیدگان ایده شو در زمینه بومی سازی وبازسازی 
قطعات صنعتی دراتاق بازرگانــی اصفهان تجلیل 
شدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک علمی 
وتحقیقاتی اصفهــان؛ در این رویداد علمی، فاطمه 
نســاج پور با ایده طراحی و اجرای معرق با استفاده 
از ضایعات ســنگ، عاطفه زمانی با ایده طراحی و 
ســاخت کیت غربال گری و تشــخیص زود هنگام 
سرطان های متداول با اســتفاده از بیومارکرهای 
زیستی، احسان کریمی با ایده کنترل کننده امنیتی 
مبتنی بر پردازش تصویر و پدرام حسنوند هم با ایده 
کشت هم زمان گیاه، جلبک و میگوی آرتیما با آب 

شور،  اول تا چهارم شدند.
همچنین ایجــاد خاصیت خود ترمیم شــوندگی 
)self-healing( در پوشش  های PVD به منظور 
افزایش عمر قطعات از مائده فلسفین، بهترین ایده 
در زمینه بومی سازی و بازســازی قطعات صنعتی 
انتخاب شــد. ایده شــو رویدادی اســت که در آن 
نوآوران، توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده 
 و انتقال آن به دیگران در محیطی دوســتانه محک 

می زنند.

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان گفت: استاندار 
اصفهان برای حل مشکالت کشاورزان شرق اصفهان 
تالش می کند؛ اما وقتی آب نیست نه تنها استاندار، 
بلکه رییس جمهور نیز نمی تواند به داد کشاورزان 
برسد. وقتی آبی وجود ندارد چطور می توان وضعیت 

کشاورزان را تعیین تکلیف کرد.
حســینعلی میراحمدی با بیان اینکه در جلســات 
مختلفــی در خصــوص آب اصفهــان، وزارت نیرو 
عنوان کرده که آب نیست و در این باره با نمایندگان 
کشــاورزان نیز صحبت کــرده اســت، تاکید کرد: 
متاســفانه در این شــرایط دولتمــردان حاضر به 
همکاری نیستند. کشــاورزان در پرداخت وام های 
خود به بانک ها دچار مشــکالت بســیار هستند و 
بانک کشاورزی با فشــار به آنها، تمام وثیقه ها را به 
اجرا گذاشته است. وی در پاسخ به این سوال که »به 
دلیل بی آبی، خسارت نکشــت کشاورزان پرداخت 
شده است یا خیر؟« اظهار کرد: دولت در حال حاضر 
خسارت نکشت کشاورزان را پرداخت نکرده و عنوان 

کرده که منبع تامین آن در بودجه قرار ندارد.

میراحمدی با بیان اینکه مدیرعامل صندوق خسارت 
کشــاورزی در خصوص بیمه و پرداخت خســارت 
عنوان کرده اســت که »آنچه را کــه دولت مصوب 
کرده را باید پرداخت کنیم«، گفت: متاسفانه امروز 
برای هر هکتار، به کشــاورزان رقمی معادل ۲۰ تا 
۳۰ هزار تومان پرداخت می شــود در حالی که رقم 
واقعی خســارت هر هکتار، بین یک تا ۱.۵ میلیون 

تومان است.

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان:

کشاورزان شرق اصفهان دغدغه دولت نیستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، گفت: در اقلیم 
اصفهان و به خصوص شــرق اصفهان با شرایط تابش 
خورشــید، انرژی خورشــیدی بهتریــن گزینه برای 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد است.
ناهید تاج الدین اظهار کرد: مفهوم دست رنج هنوز برای 
کشاورزان یک ارزش است و زحمتکشانی چون آنها یاد 
گرفته اند نان بازوی خود را بخورند، برای همین اشتغالی 
که در شرق ایجاد می شود باید به مولد بودن کشاورزان 
دقت داشته باشد و از این حیث برای آنها رضایت از تولید 
ایجاد کند.وی با اشاره به اینکه تشویق سرمایه گذار اثر 
خوبی بر اجرای طرح های اشتغالزایی به شرق اصفهان 
دارد، تاکید کرد: تا پایان نیمه نخســت ســال جاری، 
یعنی سال ۹۶ به گفته مسئوالن امر، تعداد ۴۵ پرونده 
سرمایه گذاری با ظرفیت تولید ۱۱۱ مگاوات در حوزه 
شهرستان اصفهان تشکیل شده؛ اما هنوز شاهد هیچ 

بهره برداری و شروع پروژه ای نیستیم.
وی اظهار کرد: ظرفیت های تولید برق اصفهان بسیار 
است، ۱۰ درصد برق کشور توسط ۱۳ نیروگاه اصفهان 
تولید می شــود، ضمن اینکه ۱۲ درصد برق مصرفی 

کشور در اصفهان مصرف می شود و این نشان می دهد 
در عین حفظ و بهسازی نیروگاه های فعلی، باید سریع 
تر به فکر نیروگاه های جایگزین خورشیدی باشیم ضمن 
آنکه نیروگاه های خورشــیدی ۳۰ برابر نیروگاه های 
حرارتی اشتغال زا هستند و استان اصفهان نیز کریدور 
الکتریکی شمال و جنوب کشور است و پتانسیل های 
بســیار باالیی دارد و می توان این پتانسیل را در شرق 

اصفهان استفاده کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

انرژی خورشیدی ، بهترین گزینه برای سرمایه گذاری  است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: ۲۰۰ دستگاه کامیون حمل بار استان اصفهان فرسوده 
است و سال آینده باید از دور فعالیت خارج شود.مهدی خضری افزود: از سال آینده تردد کامیون هایی با عمر باالی 
۵۰ سال در جاده های کشور ممنوع می شود که ۲۰۰ دستگاه کامیون حمل باراین استان مشمول قانون ممنوعیت 
تردد می شوند و  باید ناوگان آنها جدید شود. وی بیان کرد: تسهیالت بانکی تا سقف سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
با سود کمتر از ۱۰ درصد و بازپرداخت هفت ساله برای نوسازی ماشین های حمل و نقل برای مالکان خودروهای 
فرسوده پیش بینی شده که با اسقاط خودرو و دریافت این تسهیالت، خودروی جدید وارد ناوگان حمل و نقل بار شود.

۲۰۰ دستگاه کامیون 
حمل بار استان اصفهان 

فرسوده است ری
هدا

را

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،511،000
تومان

760،000نیم سکه
تومان

459،000ربع سکه
تومان

310،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،446
تومان

      قیمت سکه و طال

تلمبه دستی مدل فالکن

 
 33,000

تومان

تلمبه پایی صامو 
G 343 پرشین مدل

 80,000
تومان

تلمبه دستي فانکشنال 
Cima پامپ مدل

 
 26,000

تومان

 تور خالی صیادان گیالن
 پس از چله خشکی

عکس روز

پارلمانواکنش

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با ارسال نامه ای به رییس ســازمان برنامه و بودجه 
درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده مبنی 
بر ضرورت پرداخت یارانه دولتی به شرکت های تولیدکننده 
را مطرح کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی با ارسال نامه ای به 

نوبخت درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده مبنی بر ضرورت پرداخت یارانه دولتی به شرکت های 
تولیدکننده را مطرح کرد. وی در این نامه اشاره کرده است که با توجه به بدهی شرکت های تولیدکننده بذر اصالح 
شده به بانک ها و پرداخت سود و جرائم تاخیر اقساط و احتمال ورشکستگی این شرکت های تولیدکننده که نقش 
موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارند، مساعدت الزم در پرداخت مطالبات این شرکت ها صورت پذیرد با اینکه 
تمهیدات الزم نسبت به تهاتر دیدن آنها به بانک و مطالبات شرکت های تولیدکننده بذر اصالح شده از دولت به استناد 

جواز قانونی این اقدام در قوانین بودجه ۹۶ و ۹۷ )که احتماال تصویب شود( اقدام الزم صورت گیرد.

احتمال ورشکستگی  
 تولیدکنندگان
 بذر اصالح شده

نایب رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: فساد در بدنه 
دولت هاســت، بخش خصوصی فســادی ندارد و اگر تحت فشار 
نباشــد؛ پرداخت غیرقانونی هم ندارد. دولتی ها بــا اعمال زور 
از بخش خصوصی درخواســت می کنند و برخــی اوقات بخش 
خصوصی برای گرفتن حق خود نیز مجبور به پرداخت غیرقانونی 

است.
مصطفی رناسی با اشاره به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری 

در مورد فســاد اقتصادی اظهار کرد: فســاد مصادیق فراوانی در 
اقتصاد کشور دارد که از جمله آنها می توان به قاچاق کاال، فساد 

ادارات و سازمان های دولتی اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: اگر دولتی ها فاســد نباشــند؛ فسادی اتفاق 
نمی افتد و مبارزه با فساد از یک نقطه شروع شده و بدون استثنا 

به جلو می آید.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان 

اصفهان خاطرنشــان کرد: اگر دور یک نقطه دایره بکشیم و آن 
را جدا  کنیم، فســاد مجددا از همان نقطه شیوع پیدا کرده و کل 

سیستم را فرا می گیرد.
وی ادامه داد: اصالحات اقتصادی و تغییرات ساختاری برای بهبود 
وضعیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح است؛ اما تا زمانی 
که فساد و رانت رفع نشود؛ هیچ اصالحی به نتیجه نخواهد رسید 

و جراحی اقتصادی، سرانجامی نخواهد داشت.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
فساد در بدنه دولت هاست

رییس اتــاق اصناف مرکز اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
صنایع دستی مشاغل پایدار برای رفع بیکاری جوانان ایجاد 
می کند و هرگز نباید به عنوان سرگرمی به آن نگاه کنیم، 
بلکه باید زیرساخت های جذب گردشگران برای رونق این 
حرفه ها فراهم شود.رسول جهانگیری اظهارکرد: تولید و 

فروش صنایع دستی هرگز کار سرگرمی نیست و اگر زیرساخت جذب توریسم و صادرات آن فراهم شود می تواند 
مشاغل پایدار برای کاهش بیکاری جوانان ایجاد کند. وی با بیان اینکه جوانان با فراگیری این حرفه های کهن 
میراث گذشتگان را به نســل های بعدی منتقل می کنند، افزود: طبق سخن مسئوالن اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان حدود ۳۰ هزار نفر در این استان  در این رشته های هنری مشغول هستند. وی ادامه داد: فعالیت خانگی 
و یا ایجاد کارگاه های کوچک صنایع دستی در مناطقی مثل شرق اصفهان می تواند در رفع بیکاری مردم کمک 

کند که این امر باید مورد توجه مدیریت استان نیز قرار گیرد.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 تولید و فروش صنایع 
دستی، سرگرمی نیست

حتما بارها و بارها شــنیده اید که سیســتم بانکداری کشــورمان به     
صورت بانکداری اســالمی و بدون ربا مدیریت و اداره می شــود؛ اما به 
راستی تفاوت سیســتم بانکداری ما باسایر سیســتم ها در چیست و 
معنای اســالمی بودن چه تفاوت هایی بین بانک هــای ما و بانک های 

مطرح جهــان ایجاد کرده اســت کــه باعث شــده تا نــام بانکداری 
اســالمی به میان آید و دســت آویزی شــود برای طرح شــوخی ها و 
 بیــان جوک هایــی کــه ماهیت بانکــداری اســالمی را زیر ســوال

 می برد.

این در حالی است که اگر مؤلفه های اصلی بانکداری اسالمی را حذف ربا 
از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، 
اساس بانکداری اسالمی، تسهیم سود، مشــخص بودن مسیر مصرف 

منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود.
در همین خصوص چندی پیش  امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به ضرورت اصالح سیستم بانکی 
کشــور گفت: یکی از اهداف جمهوری اســالمی گســترش فرهنگ 
قرض الحسنه به ویژه در سیســتم بانکی کشور است و ایجاد بانک های 
تخصصی در این حوزه نشــان دهنده توجه به بانکداری اسالمی است و 
بدون شک اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق اصالح ساختار 

سیستم بانکی ممکن می شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با اشــاره به ضرورت اجرای اقتصاد 
مقاومتی در حوزه اشــتغال زایی، عنوان کرد: باید سرمایه های مردمی 
در فعالیت های صنعتی و تولیدی به کار گرفته شود. این در حالی است 
که بازگشت به فرهنگ قرض الحسنه و گســترش آن، گامی مهم برای 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می رود. یکی از اهداف جمهوری 
اسالمی گسترش فرهنگ قرض الحسنه به ویژه در سیستم بانکی کشور 
اســت و ایجاد بانک های تخصصی در این حوزه نشان دهنده توجه به 
بانکداری اسالمی است. وی با بیان اینکه بانک ها باید بخشی از سرمایه 
خود را در امور تولیدی سرمایه گذاری کنند، گفت: »تا جایی که ممکن 
است باید کارمزد تسهیالت را کاهش داد تا مشکالت مردم هر چه زودتر 

برطرف شود«. 
مطابق پژوهــش های به عمل آمــده بانک هایی که به روال سیســتم 
بانکداری اسالمی رفتار می کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی 
جهان متحمل شده اند که این خود نشان ازموفقیت قوانین مالی اسالم 
در اقتصــاد دارد؛ اما در واقعیت و در جامعه امروز هر روز یک موسســه 
اعتباری ایجاد می شود و بعد از گذشتن مدتی از گردونه رقابت با ایجاد 
ضربات جبران ناپذیر اقتصادی بر جامعه خارج می شود؛ موضوعی که 
می توان با اندکی تامل و با  فراهم کردن زیرســاخت ها در جهت بهبود 

آن عمل  کرد . 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک ها اجرایی نشده اند ؛

ضرورتی برای یک اصالح زیرساختی

اساس بانكداري جهان امروز، بر ربا و بهره استوار شده است و در کشورهاي سرمایه داري و غیر سرمایه داري، بانكداري، یكي از منابع 
سرشار حكومت ها و بخش خصوصي به شمار مي رود. در ایران سال هاست تالش شده از این نظام فاصله گرفته شود؛ اما اینكه تا چه 

حد توانسته ایم در این راه درست و اصولی گام برداریم، جای سوال دارد.

فاطمه کاویانی
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نمایشگاه بین المللی کتاب دین 
برگزار می شود

به نقل از پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی کتــاب دین با 
حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از روز 

۲۶ بهمن ماه جاری در شهر مقدس قم آغاز شد.
رییس سازمان انتشارات پژوهشگاه ضمن اعالم 
این خبر گفت: پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
کتاب دین تا ۵ اســفندماه ۹۶ با حضور ناشران 
داخلــی و خارجی در مصلی بزرگ قدس شــهر 

قم پابرجاست.
ســید غالمرضا حســینی، با بیــان اینکه این 
نمایشــگاه با هــدف ارائــه جدیدتریــن آثار و 
دستاوردهای نشــر کتاب در حوزه دین برگزار 
می شــود، افزود: از ۲۶ بهمن ماه ســال جاری تا 
۵ اسفند نمایشــگاه کتاب دین به مدت ۱۰ روز 
در مصالی قدس با حضور ۷۰ ناشر خارجی و در 
قالب ۲۰ هزار عنوان کتاب خارجی برگزار خواهد 
شد.عالقه مندان می توانند برای تهیه کتاب های 
مورد عالقه خود از ســاعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و 
۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به مصالی بزرگ قدس شــهر 
مقدس قم واقــع در میدان جانبازان این شــهر 

مراجعه کنند.

»شعله«، پاتوق فیلم کوتاه را 
گرفت

سرپرست پاتوق فیلم کوتاه اصفهان گفت:چهل 
و دومین پاتوق فیلم کوتاه اصفهان به اکران و نقد 
سه فیلم کوتاه و رونمایی از فیلم »شعله«، ساخته 

مجتبی اسپنانی اختصاص دارد.
تاجمیر ریاحــی اظهــار کرد:این نشســت در 
نگارســتان امام خمینی)ره( برگزار می شــود و 
عالقه مندان برای شرکت در پاتوق فیلم کوتاه این 
هفته می توانند فردا ساعت ۱۶:۳۰ به نگارستان 
امام خمینی )ره( واقــع در میدان فیض مراجعه 

کنند.

ققنوس، به فیلم »به وقت شام« 
رسید

»به وقت شــام« ققنوس بهترین فیلــم را از آن 
خود کرد. 

در آیین پایانی هفتمین جایــزه ققنوس، ضمن 
تقدیر از احســان محمد حسنی برای فعالیت در 
عرصه سینما انقالب و ســید هادی حجازی فر 
برای بازی در »التاری« و»به وقت شام«، ققنوس 
ســوم بهترین فیلم به رضا فرهمند برای مستند 
»زنانی با گوشواره های باروتی« رسید. ققنوس 
دوم به هادی محمدیان برای پویانمایی »فیلشاه« 
تلعق گرفت. ققنوس اول بهترین فیلم نیز به فیلم 
»به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا رسید.

 »چلچله ها« را 
از کتاب فروشی ها بخواهید

کتاب »چلچله هــا« اثر محمود گالبــدره ای، از 
 ســوی دفتر نشــر معــارف راهی بــازار کتاب 

شد.

 این کتاب روایت داســتان عزیز آقا، جوانی است 
اهل شمیران که با شروع جنگ تحمیلی عراق به 
جبهه می رود، اما پس از چندی ســر از عراق در 
 می آورد و مقیم کربال و خادم حرم امام حسین)ع( 
می شــود. کتاب »چلچله ها«، در ۱۹۲ صفحه و 
شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه از سوی دفتر نشر 
معارف با قیمت ۱۲هــزار تومان روانه بازار کتاب 

شده است.

 اشکان خطیبی 
مجری »پنج ستاره« شد 

پس از اعــالم تولید مســابقه تلویزیونی »پنج 
ستاره« در شبکه پنج و با نزدیک شدن به پخش 
این برنامه، مجری آن نیز مشخص شد.اشکان 
خطیبی بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون این 
روزها ضبط مسابقه »پنج ستاره« را آغاز کرده 
است و این مسابقه به زودی روی آنتن خواهد 
رفت.پــروژه »پنج ســتاره« در چارچوب یک 
برنامه مســابقه - بازی اجرا می شود که عموم 
مردم با شــرکت در آن شــانس خود را برای 
میلیونر شــدن آزمایش می کنند. این مسابقه 
به صورت هفتگی از اسفند ماه روی آنتن شبکه 

پنج می رود.

در سریال گلشیفته؛
 سیامک انصاری 

سرپرست تیم فوتبال شد
سیامک انصاری که امســال در جشنواره ملی 
فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش 
مکمل مرد برای فیلم »بمب« شد، این روزها در 
نقش سرپرست تیم فوتبال پرطرفدار پایتخت 

جلوی دوربین »گلشیفته« قرار دارد.
در این مجموعه مهدی هاشمی، مهناز افشار، 
ســیامک انصاری، نازنین بیاتــی، بهاره کیان 
افشــار، محمد بحرانی، امیر مهدی ژوله، شیال 

خداداد و هومن سیدی بازی می کنند.
پخش مجموعه »گلشــیفته« برعهده موسسه 
سرو رســانه پارســیان و همچنین جانشین 

تهیه کننده این پروژه مهدی یاری است.

»خوان بی خان« به سینماها 
می آید

»خــوان بــی 
خان« از پنجم 
در  اســفند 
ی  ها ســینما
»هنر و تجربه« 

اکران می شود.
بــه گــزارش 
ی  ر ا گــز خبر
فارس، مستند »خوان بی خان« به کارگردانی 
هادی معصوم دوست و تهیه کنندگی محسن 
استادعلی، از شنبه پنجم اسفند در سینماهای 

هنر و تجربه اکران می شود.
این فیلم محصول کارگاه فیلم مســتند است.

در خالصه داســتان فیلم آمده: خانواده ای که 
سال ها به دلیل برخی مشکالت از یکدیگر دور 
بوده اند، حاال به دلیل بیمــاری مادر مجبورند 
 بار دیگر کنار هم قرار بگیرنــد و از او نگهداری

کنند.
»خوان بی خان«، نامزد سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم، بهترین کارگردان و بهترین دستاورد فنی 
در سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر، تقدیر 
بهترین کارگردانی درسی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر و بهترین مســتند بلند هجدهمین 

جشن سینمای ایران نیز بوده است.

حضور »فروزان« در جشنواره 
فیلم های مستقل پراگ

جشنواره »Euro Kino« برای نمایش بهترین 
فیلم های مستقل و کم بودجه از سراسر جهان 
برگــزار می شــود و در آن به دنبــال فرم های 
جدیدی هستند که مشــکالت مختلف جامعه 
را بدون محدودیت بررسی می کنند. فیلم کوتاه 
»فروزان« داستان زن جوانی است که شوهرش 
فوت شده و با بچه هایش در روستا زندگی می 
کند.این جشــنواره در ماه فوریه در شهر پراگ 
برگزار می شود و فیلم کوتاه »فروزان« در مرحله 
نیمه نهایی این فستیوال با فیلم های دیگری از 
کشورهای آلمان، سوئد، انگلیس، ژاپن، استرالیا، 
لهستان و ... رقابت خواهد کرد. عوامل این فیلم 
کوتاه که در روستاهای اطراف خرم آباد ساخته 
شده است عبارت اند از: نویســنده و کارگردان: 
میرعباس خســروی نژاد، فیلم بــردار: صادق 
سوری، صدابردار: هادی ســاعد محکم، مدیر 
تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس 
خسروی نژاد، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا 
ســگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه 

کننده: انجمن سینمای جوان دفتر خرم آباد.

قاب شیشه ای

من قشقایی هستم

پیشنهاد سردبیر:

کافه خبر

تازه های نشر

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
امیرکبیر تخلفــات ماموران دولتی را رســانه ای 
می کرد، گفــت: اگر امروز هم ایــن موضوع انجام 

می شد شاهد این اختالس ها نبودیم. سید هاشم 
گلستانی اظهار کرد: صدارت امیرکبیر در آن زمان 
هم تراز با نخست وزیری یا ریاست جمهوری امروزه 

بوده است. قبل از دوره امیرکبیر تولید قابل توجهی 
در علوم نداشتیم و این درحالی بود که در مباحثی 
مانند جن گیری، فــال گیری و رمالی پیشــگام 
بودیم. وی اضافه کــرد: در چنیــن زمانی خزانه 
کشور تهی بود و اختالس، ارتشــا )رشوه گرفتن( 
و فساد درباریان افزایش یافته بود، همچنین اکثر 

رجال سیاسی سرســپرده روس و انگلیس بودند و 
منافع ملت را به بیگانــگان می فروختند؛ عالوه بر 
اینکه شــورش های محلی هم افزایش یافته بود.

این استاد فلسفه ادامه داد: اما امیرکبیر به ملتش 
عشق می ورزید. در خاطرات ســفرای روس آمده 
تنها فردی که نتوانستیم او را بخریم، امیرکبیر بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
 امیرکبیر، تخلفات ماموران دولتی را رسانه ای می کرد

نمایش »کدو قلقله زن« به نویسندگی و کارگردانی امید اجاقی به عنوان تنها نماینده اصفهان در دهمین جشنواره تئاتر منطقه ای کودک و نوجوان خوزستان حضور 
دارد. کارگردان این نمایش اظهار کرد: دهمین جشنواره تئاتر منطقه ای کودک و نوجوان خوزستان، در شهر دزفول برگزار می شود و از بین ۵۱ اثر رسیده به دبیرخانه 

این جشنواره، تعداد هشت اثر، موفق به راهیابی شدند که »کدو قلقله زن« نیز یکی از آنهاست.
امید اجاقی تصریح کرد: این نمایش توسط گروه هنری »بازی، بازی نمایش« با هدف احیای هویت ایرانی تولید شده و در سالن های مختلف شهر اصفهان نیز اجرا 
شده است. اساس کدو قلقله زن یک متل قدیمی است و هر متل و قصه ای برگرفته از یک رویداد ریشه دار است. همین خاطرات، هویت مردم هر کشوری را می سازد 
و به همین دلیل از قدرت و قوت آموزشی بسیار باالیی برخوردار است. اجاقی خاطرنشان کرد: کدو قلقله زن، سه شنبه هشتم اسفند ماه رأس ساعت ۱۰ و ۱۱:۳۰ 

دو اجرا در این شهر خواهد داشت.

راهیابی »کدو قلقله زن« 
به جشنواره تئاتر 

منطقه ای کودک و 
نوجوان اتر

ه تئ
وار

شن
ج

مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهــان گفت: هنر 
گلیم بافی در حسن آباد جرقویه احیا شده است و 
پس از ۴۰ سال نخستین گلیم بافته توسط اهالی 
این منطقه در دهه مبارک فجــر در معرض دید 
عموم قرار گرفت.فریدون الهیاری با تاکید بر اینکه 
در دهه فجر ۳۱ برنامه مختلــف در حوزه صنایع 
دستی انجام شده اســت، اظهار داشت: اصفهان از 
سال گذشته به عنوان شهر جهانی صنایع دستی 
انتخاب شده است و بر این اساس حمایت از جایگاه  
صنایع دستی اصفهان در حوزه فرهنگی و اقتصادی، 
از برنامه های میراث فرهنگی اصفهان بوده است. وی 
با بیان اینکه حمایت از تاسیس و توسعه کارگاه های 
سنتی صنایع دستی از جمله برنامه های اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان بوده است، ابراز داشت: در مناطقی که با 
مشکل خشکسالی و مهاجرت ناشی از آن روبه رو 
هستند با احیای برخی هنرهای سنتی شاهد رونق 
اقتصادی و مهاجرت معکوس خواهیم بود که در 
توسعه هنر صنایع دســتی و ارتقای ظرفیت های 
گردشگری این مناطق نیز بسیار تاثیرگذار خواهد 
بود.مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با 
اشاره به احیای هنر گلیم بافی حسن آباد جرقویه 

ابراز داشــت: این هنر در طول سال های گذشته با 
رکود روبه رو شده بود؛ بر این اساس میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان با برپایی نمایشــگاهی از صنایع 
دســتی جرقویه در گالری نقش خانــه اصفهان، 
نخستین گلیمی که پس از ۴۰ سال رکود توسط 
اهالی این دیار بافته شــده است را در دهه فجر در 
معرض دید عموم قــرار داد.وی ادامه داد: تالش 
داریم در نقاطی که به دلیل خشکسالی شغل اصلی 
مردم مانند کشاورزی و دامداری در معرض خطر 
قرار گرفته اســت، از طریق احیای صنایع دستی 
و رونق گردشــگری، به ارتقای وضعیت اقتصادی 

منطقه نیز کمک کنیم.

دبیر جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: 
ثبت نام چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 

بهایی تا پایان اسفند ماه ۹۶ تمدید شد. 
کوروش خســروی افزود: حضور در جشنواره، در 
بخش المپیاد ملی طرح کســب و کار دانشجویی 
رایگان، برای طراحان کسب و کار )آزاد( ۲۵۰هزار 
تومــان، فن آفرینــان ۴۰۰ هزار تومــان و تداوم 

فن آفرینی یک میلیون تومان است.
وی با بیــان اینکه برای شــرکت در جشــنواره 
شــیخ بهایی تا ۲۶ بهمــن ۹۶ فرصــت ثبت نام 
تخفیف دار وجود دارد، تصریــح کرد: هزینه های 
ثبت نام از جشنواره قبلی ثابت بوده و افزایش نداشته 
است، اما اگر خارج از تاریخ اعالم شده ثبت نام انجام 
شود، هزینه های گفته شده افزایش خواهد داشت.

خســروی زمان برگزاری چهاردهمین جشنواره 
شیخ بهایی را دی ماه سال ۹۷ اعالم کرد و توضیح 
داد: به دلیل برگزاری ســی و پنجمین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری در ســال ۲۰۱8 
)IASP 2018( در روزهای ۱۱تا۱۴ شهریور ماه 
ســال آینده و با توجه به میزبانی شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در این رویــداد بزرگ و توان و 
انرژی زیــادی که برای برگــزاری از کارکنان این 

ســازمان می گیرد، تصمیم به برگزاری جشنواره 
شیخ بهایی در دی ماه گرفتیم.

وی اضافه کــرد: در کنار این موضوع، هر ســاله 
اردیبهشت  ماه در اصفهان، زمان رونق گردشگری و 
کمبود ظرفیت هتل هاست، این مسئله برای دعوت 
از شــرکت کنندگان و میهمانان داخلی خارجی 
مشکل ســاز بود که با این تغییر زمانی این مشکل 
هم حل می شود.خسروی خاطر نشان کرد: ثبت نام 
در بخش فرصت های سرمایه گذاری و فن  آفرینی 
پس از داوری های بخش های طراحان کســب و 
کار )المپیاد دانشجویی و آزاد( و فن آفرینان شروع 

می شود و تا پایان شهریور ۹۷ ادامه دارد.         

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

احیای گلیم بافی در حسن آباد
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی خبرداد:

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره تا پایان سال 96

بازیگر ســینما و تلویزیون، با انتشار این عکس صفحه 
اینستاگرام خود را به روز کرد.

لیال اوتادی نوشت: فیلم برداری سریال بازگشت، )جمعه 
صبح( باکارگردان محترم حسین نمازی و عوامل خوب 

کارمون.

»لیال اوتادی« در پشت صحنه سریال »بازگشت«

ی
رد

اگ
ست

بازیگر ســینما با انتشــار عکســی از دیدار یــک مادر و این
فرزنــد شــهیدش بعــد از 29 سال،اینســتاگرامش 
را بــه روز کرد. کامبیــز دیرباز نوشــت: دیــدار مادر با 
فرزندش بعــد از 29ســال،روحت اینجاست،ایســتاده 
روبه روی من،چشمانت نرم می خندد بامن، و من،بر جای 

مانده ام،حیییییییییران در تو،که همه جا هستی.

من،بر جای مانده ام

معلمی که با لباسش معرف ایل و تبارش د رمدارس می شود؛ 

تاریخ زنده  
اعظم حاجی رضازاده

دوران تحصیل هر کسی، بهترین دوران زندگی او محسوب می شود 
و کمتر کسی خاطرات آن دوران و شیطنت های سر کالس درس را 
فراموش می کند؛ بخصوص دوران دبیرستان که سال های پایانی 
تحصیل است. شیرینی این دوران زمانی دو چندان می شد که به 

نا  که با عشق و عالقه به سر کالس می آمدند دبیرهای دا
قــه  داشتید.عال

نیز ماننــد همه افراد، ایــن دوران را مــن 
ی  کردم و خاطرات زیــادی از آن روزها سپر

به خاطــر دارم و شــاید برای 
شــما هم جالب باشد که 
بدانید یکی از خاطرات 
فراموش نشــدنی من 
از دوران تحصیل در 
دبیرستان، مربوط به 

اکران

جشنواره

دبیر تاریخم بوده و هست.
اســم این خانم، درنا گرگین پور بود که مدت ۲8 سال به تدریس 
درس شیرین تاریخ در مدارس مختلف شــاهین شهر پرداخت؛ 
دبیری که با وجود زندگی در شــهر، هنوز به هویت و اصالت خود 
پایبند است و به آن افتخار می کند و من نیز هنوز به یادش هستم.

دبیری که با روپــوش بلند و دامن چین چین کــه مربوط به ایل 
قشقایی بود، سر کالس درس می آمد و در حالی که کتاب قطور 
تاریخ به دست داشت، با صالبت و همچون شیر زنان ایل قشقایی 
در کالس قدم می زد. دامن چین چینــش مانند موج دریا به این 
طرف و آن طرف می رفت و من و همکالسی هایم را مجذوب خود 
می کرد و باعث می شد با عالقه بیشتری به درس گوش دهیم. حاال 
بعد گذشت چندین ســال از دوران تحصیل در مقطع دبیرستان، 
با پیگیری و پرس وجوی بسیار از دبیرهای دیگر و همکاران وی، 
توانســتم او را پیدا کنم و درباره لباســی که به تن می کرد، با او 

هم صحبت شوم.
در ابتدا از او خواســتم در مورد قسمت های مختلف لباس محلی 
قشــقایی ها توضیح دهد. خانم گرگین پور اظهار داشــت: لباس 
خانم های قشقایی شــامل دامن های پر چین و پیراهن و چارقد 
و دستمال است که معموال با نوعی تن پوش که در زبان قشقایی 
»ارخالق« یا »نیم تنه روئین زنان « نامیده می شود، در فصل سرما 
می پوشند. قســمت دیگر لباس مربوط به چارقدهای سه گوشی 
است که زیر چانه با ســنجاق به هم وصل می شــوند و روی این 

چارقد، دستمال تا کرده ای را به شکل زیبایی می بندند.
این دبیــر تاریخ تصریح کرد: قشــقایی های اصیــل، لباس های 
رنگارنگ و زیبا شــامل دامن قرمز و پیراهن زرد می پوشــیدند 
به طوری که نقاش گرانقدر علی صفاییان بــر این عقیده بود که 

قشقایی ها شهامت رنگ دارند.
گرگین پور در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث شد تصمیم 

بگیرید از این لباس در همه جا حتــی موقع حضور در کالس 
درس استفاده کنید، اذعان داشت: محکم ترین دلیل این است 
که من لباس ایل خودم را پوشیده ام و علت دیگری نمی خواهد؛ 

چون من قشقایی هستم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا مدیران آموزش و 
پرورش مخالفتی برای حضور در کالس با لباس محلی داشتند، 
با اشــاره به تایید این موضوع، ادامه داد: اوایل مدیران از من 
می پرسیدند با این لباس سرکالس می روید؟ من هم در جواب 
می گفتم اگر ایراد دارد بگویید. من لباسم را عوض نمی کنم، 
آنها هم لطف می کردنــد و اجازه می دادند با این لباس ســر 

کالس درس بروم.
گرگین پور در ســوال دیگری با این مضمون که به نظر شــما 
پوشــیدن لباس محلی ایل قشــقایی تا چه اندازه توانست در 
معرفی فرهنگتان تاثیر داشته باشد، ادامه داد: مسلما بی تاثیر 
نبود، چرا که حداقــل دانش آموزان یا تعــدادی از همکارانم  

متوجه می شدند که ایلی به نام »قشقایی« هم وجود دارد.
به عنوان آخرین سوال از وی پرسیدم: آیا با لباس های محلی 
جدید موفق هســتید؟ دبیر تاریخ با ابراز تاسف از این موضوع 
گفت: امــروزه از یک طرف افراد تحت تاثیــر فرهنگ زندگی 
شهری ها قرار گرفته اند؛ بنابراین نه تنها تغییراتی در نوع دوخت 
می دهند که با اصل لباس محلی فرق دارد بلکه با آرایش های 
غلیظ عربی خود را می آرایند. از طرف دیگر، خوشــبختانه یا 
بدبختانه ضمن اینکه افراد لباس های یک رنگ می پوشــند، 
گاهی نیز از رنگ ســیاه اســتفاده می کنند که این موضوع با 
فرهنگ ایل قشقایی تناقض دارد؛ چرا که قشقایی ها فقط در 
عزاداری ها از این رنگ استفاده می کردند، حتی قبال جوان ها 
فقط از رنگ های سبز سیر یا آبی سیر اســتفاده می کردند و 

هیچ وقت رنگ تیره نمی پوشیدند.
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فیس بوک در آلمان محکوم شد

پیشنهاد سردبیر:

برنامه تلفن همراه، گلخانه ها را هوشمند می کند
با عرضه یک برنامه جدید تلفن همراه به نام اسمارت ترا، می توان کنترل نور، صدا و سیستم آبیاری گلخانه ها را هوشمند کرد تا گیاهان حس کنند 

واقعا در محیط طبیعی زندگی می کنند.به گزارش نیواطلس، نصب گلخانه های کوچک شیشه ای در بسیاری از خانه های آپارتمانی متداول است، 
اما سرحال و شاداب نگه داشتن گیاهان این گلخانه ها در درازمدت کار ساده ای نیست.

یک سیستم هوشمند جدید به نام اسمارت ترا با استفاده از برنامه تلفن همراه خود می تواند حس زندگی در محیط طبیعی را برای انواع گیاهان به 
وجود آورد.گلخانه های طراحی شده بر مبنای استفاده از این برنامه، مجهز به سقف خاصی هستند که در آنها ردیفی از المپ های نوری به منظور 

شبیه سازی باد و باران و طلوع و غروب خورشید برای گیاهان و همین طور لذت بردن افراد تعبیه شده است.

گوشی پزشکی 
هوشمند برای کودکان 

مبتال به آسم ساخته شد
به تازگی گوشی پزشکی هوشمندی برای 
کودکان مبتال به آسم ســاخته شده که 
با اپلیکیشــن موبایل فعال می شود و 
پس از انــدازه گیری ضربــان قلب و 
دمای بدن، اطالعات را به کاربر نشان 

می دهد.
به گزارش نیواطلس، گروهی از محققان 
دانشــگاه آدام میکینوایز لهستان سعی 
دارند یک گوشی پزشــکی بی سیم به 
نام StethoMe بسازند. این گجت برای 
خانواده هایی با فرزندان مبتال به آسم یا 

بیماری های تنفسی کارآمد است.
گجت مذکور به وســیله یک اپلیکیشــن 
موبایل کنترل می شود. به کاربر نشان داده 
می شود گوشــی را روی کدام قسمت از 
 StethoMe بدن کودک قرار دهد. سپس
ضربان قلب، دمای بدن و صدای تنفس او 

را ثبت می کند.
این اطالعات بــه وســیله الگوریتم های 
یادگیری ماشینی پردازش می شود. این 
الگوریتم ها با توجه بــه اطالعات هزاران 
بیمار با شرایط مختلف آموزش دیده اند. 
نتایج پردازش بــه همــراه هرگونه پیام 
هشداری درباره ســالمت کودک، پشت 
دستگاه نمایش داده می شود. عالوه بر آن 
این اطالعات به طور مســتقیم به موبایل 
کاربر، منتقل و در بخش ســوابق پزشکی 
ذخیره می شود. به این ترتیب می توان در 
صورت نیاز آن را برای پزشــک خانوادگی 

نیز ارسال کرد.

وقتی نام ادیسون به گوشمان می رسد همگان به یاد برق و روشنایی می افتیم و از او به نیکی 
یاد می کنیم. توماس آلوا ادیســون )متولد ۱۱فوریه ۱۸۴۷ – درگذشته ۱۸ اکتبر ۱۹۳۱( 
یک طراح نورپردازی، مهندس، مخترع، دانشمند و کارآفرین اهل ایاالت متحده آمریکا بود. 
هنگامی که در دوره ابتدایی درس می خواند مدیر مدرســه وی اعتقاد داشت که ادیسون 
شاگرد کودنی است و عذر او را از مدرسه خواست و به همین دلیل توماس ادیسون در خانه 
مشغول آموزش شد.شاید همین امر باعث شــده به وی لقب »خنگ ترین نابغه« را بدهند. 
توماس ادیسون در سن حساس ۱۲ سالگی، یک فروشنده  میوه، روزنامه و دیگر اجناس در 

راه آهن گرند ترانک شد.
همه او را با اختراعات بسیار زیادی که انجام داده می شناسند؛ اما همه آن اختراعات خوب از 
آب درنمی آمدند. در بین صدها اختراعی که به نام ادیسون ثبت شده، یک ایده وجود دارد که 
کمتر شناخته می شود و البته کمی هم عجیب است: تلفن روح . بله، این مخترع قصد داشته 

دستگاهی بسازد که بتواند با مرده ها ارتباط برقرار کند.

سیگنال های زندگی
توماس ادیسون هنگامی که فقط ۲۱ ســال داشــت اولین اختراع خود را که یک دستگاه 

الکتریکی شمارش آرا بود عرضه کرد. اما پس از نزدیک به هزار اختراع ادعا کرد که در حال 
ساخت وسیله ای عجیب آن هم در سن ۷۳ سالگی است. در سال ۱۹۲۰ ادیسون به مجله 
American Magazine می گوید که در حال حاضر مشــغول اختراع یک تلفن روحانی 
است و آن را اینچنین بیان می کند: »در حال ساختن دستگاهی هستم برای فهمیدن اینکه 
آیا کسانی که این زمین را ترک کرده اند قادر خواهند بود با ما ارتباط برقرار کنند یا نه« ) این 
را در نظر داشته باشید که ادیسون برای برقراری ارتباط با مرده ها، از انواع جادو جمبل از قبیل 

تخته و این چیزها حرف نمی زند(. 
وی می خواسته دستگاه خود را با یک روش علمی بدون هیچ گونه پنهان کاری، رمز و راز، یا 
جادویی بسازد. ادیسون معتقد بوده وقتی که مردم می میرند، ممکن است »سیگنال های 
زندگی« را در جهان پراکنده کنند که می توان آنها را با دستگاه های مناسب شناسایی کرد.

آیا واقعا تصور ارتباط با مردگان بعید است؟
توماس ادیسون بیش از هزار اختراع دارد. وی همچنین برنده جوایزی همچون لژیون دونور 
)فرمانده( شده است.از مهم ترین اختراعات او می توان به المپ الکتریکی، گرامافون، باتری، 
کینتوگراف، فونوگراف)دستگاه ضبط صدا( و تلسکرایپ)موتور جهانی که باجریان متناوب 

یا مستقیم کار می کند( اشاره کرد. 
انسان های امروزی شاید فکر کنند که افراد دارای عقل سلیم چنین اظهاراتی نمی کنند، اما 

شما باید خودتان را جای او قرار دهید: تلفن، گرامافون و المپ تازه اختراع شده بودند. در آن 
زمان انسان برای اولین بار توانسته بود انرژی نامرئی را به چیزهایی تبدیل کند که از طریق 
سیم به نور و صدا تبدیل می شدند. آیا واقعا بعید به نظر می رسد که روزی بتوان چیزهای 
ماوراء طبیعی مانند ارتباط افکار با یکدیگر )تله پاتی، دورآگاهی( یا ارتباط با مردگان )غیب 

گویی( که در اطراف ما پراکنده اند را اختراع کرد؟

قلمرو پس از مرگ
در آن زمان، اظهارات ادیسون موجب شور و هیجان زیادی در رسانه ها می شود. اما در دهه 
بعد از آن، مورخان می گویند این فقط یک شــوخی )فریب( بزرگ بوده: آنها هیچ طرح یا 
برنامه کاری و نیز هیچ مدل یا نمونه اولیه ایی از  ادعایی مبنی بر تلفن روحانی  پیدا نمی کنند. 
 اما در ســال ۲۰۱۵، زمانــی که یــک روزنامه نگار فرانســوی بــه نام فیلیــپ بائودین 
)Philippe Baudoin(، یک نســخه نادر از خاطرات ادیسون که حاوی یک فصل اضافی 
بوده را خریداری می کند، متوجه می شود که این فصل به طور کامل به نظریه های ادیسون 

درباره نحوه تماس با دنیای ارواح اختصاص دارد. 
 »Le Royaume de l’au-delà« این روز نامه نگار به ســرعت آن را با ایــن عنــوان
 یــا بــه انگلیســی »Kingdom of the Afterlife« )قلمــرو پس از مرگ( منتشــر 

می کند.

 ارتباط با دنیای مردگان 
در دنیای فناوری؛

قلمرو پس از 
مرگ

فرزانه مستاجران

 الکسای آمازون 
 با هوش مصنوعی 
سریع تر می شود

شرکت آمازون در حال طراحی تراشه های 
هوش مصنوعی تازه ای است که با استفاده 
از آنها بلندگوهای الکســای این شرکت 

سرعت بیشتری پیدا می کنند.
به گزارش دیجیتال ترندز، برخی کاربران 
می گویند این بلندگوهــا در مواردی در 
جریان تالش برای یافتن پاســخ سواالت 
کاربران کند عمل می کنند و آمازون تالش 
دارد این مشــکل را با طراحی تراشه های 
هوش مصنوعــی اختصاصی خود برطرف 
کند.این تراشه ها از توانایی باالتری برای 
تشخیص صدای کاربران برخوردارند و با 
درک بهتر خود می توانند به ســرعت به 
سواالت و ابهامات مطرح شده پاسخ دهند. 
قرار است این تراشه ها به محصوالتی مانند 

اکو، اکودات و اکو پالس اضافه شوند.
علت تاخیر فعلی در پاسخگویی الکسا این 
است که باید درخواست مطرح شده توسط 
کاربر به ســرورهای کلود آمازون، منتقل 

و پس از تفسیر و یافته 
شدن پاســخ برای 
کاربر پخش شــود. 
پردازش اطالعات 
به این شــیوه به 
اندکی زمان نیاز 
دارد و با استفاده 
تراشــه های  از 
شـــمند  هـــو
یادشده  تاخیر 
بــه حداقــل 

می رسد.

دوربین ویژه بازی های 

المپیک زمستانی به بازار آمد

یک شرکت 

تجاری، دوربین عکاســی خاصی را 

با طراحی منحصــر به فرد ویژه بــازی های المپیک 

زمستانی تولید و روانه بازار کرده است.به گزارش دیجیتال ترندز، 

این دوربین که Leica Q Snow نام دارد، مجهز به حســگر عکاســی 

CMOS بیست و چهار مگاپیکسلی است. حداکثر ایزوی این دوربین به ۵۰هزار 

می رسد و لنزهای ثابت آن از نوع Leica Summilux و ۲۸ میلی متری است. یکی 

از تفاوت های ظاهری این دوربین با دوربین های دیجیتال مشابه قاب تمام سفید آن 

است که متناسب با حال و هوای المپیک زمستانی و بازی های ورزشی خاص آن است.

تمامی دستگیره ها و ابزار کنترلی این دوربین روی یک قاب آلومینیومی مجزا در باالی 

آن قرار گرفته است. با توجه به طراحی خاص این دوربین برای استفاده در المپیک 

زمستانی، قرار است تنها ۳۰۰ واحد از دوربین یادشده در سراسر جهان توزیع 

شود و هر یک از آنها دارای شماره سریال خاصی باشند که روی بدنه 

آن حک خواهد شد. عرضه این دوربین از سه هفته دیگر آغاز 

می شود، اما قیمت آن اعالم نشده است.

ضعف امنیتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته در حمله هکری به سایت های 
خبری، در الیه کاربردی وب و سامانه مدیریت محتوا بوده و آسیب پذیری 
و نقص امنیتی در مراکز داده ی میزبان ســایت های آسیب دیده مشاهده 

نشده و انگلستان نیز به اشتباه به عنوان یکی از مهاجمین ذکر شده بود.
پیرو گزارش منتشر شده از نتایج بررسی های فنی مرکز ماهر درخصوص 
حمله ســایبری به وب ســایت ها و پورتال های خبری کشــور، این مرکز 

اطالعیه ای دیگر منتشر کرد.
ضعف امنیتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته توسط مهاجم به این سایت ها 

در الیه کاربردی وب و سامانه مدیریت محتوا )CMS( بوده و هیچ گونه 
آســیب پذیری و نقص امنیتی در مراکز داده ی میزبان ســایت های 
آسیب دیده مشاهده نشده است. همچنین مورد ذکرشده درخصوص 
عدم همکاری مرکز داده تبیان، ناشــی از ضعف در همکاری و تعامل 

به موقع برای حل مشکل بوده است و ادعای نادرست بعضی از رسانه ها در 
این خصوص تکذیب می شود؛ که با برقراری ارتباط مناسب، این نقیصه نیز 

مرتفع شده است.

 انگلستان نقشی 
در حمله هکری نداشت

محققان پژوهشــگاه رویان در صدد بر آمدند تا با بررســی احتمال نوزاد 
 نارس در زوج هــا، تاثیر ســطح اقتصادی بــر این موضوع را مشــخص

 کنند.
هر تولدی که پیش از ۳۷ هفته کامل از بــارداری روی دهد، تولد پیش از 
موعد است و نوزاد حاصل از آن نارس محسوب می شود. تولد پیش از موعد 

یکی از علل مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال به شمار می رود.
محققان پژوهشگاه رویان به منظور بررسی ارتباط میان شرایط اقتصادی 
و اجتماعــی والدین و تولــد نوزاد نــارس، تحقیقاتی را انجــام دادند که 
 طی آن بررســی آماری گســترده ای روی والدین نوزادان نــارس انجام

 گرفت.
نتایج این پژوهش نشــان داد در میان ۵ هزار و ۱۷۰ بیمار مطالعه شــده، 
تولد نوزاد نارس در والدینی که سطح اقتصادی باالتری داشتند بیشتر بود. 
همچنین مادران کم سن )۲۹ درصد(، پدران کم سن )۲۱ درصد ( و مادران 
خانه دار ) ۱۷ درصد( پس از ســطح اقتصادی، بیشــترین سهم را در تولد 

نوزادان پیش از موعد داشتند.

ارتباط تولد نارس با سطح اقتصادی 
والدین شناسایی شد

فیس بوک در آلمان محکوم شد
دادگاهی در آلمان فیس بوک را به دلیل عدم اطالع رســانی کافی و دقیق به کاربران از اطالعات، محکوم 

کرده است.
یک گروه حمایت از حقوق مشــتری در آلمان اعالم کرد دادگاهی در این کشــور استفاده فیس بوک از 
اطالعات کاربران غیر قانونی است. دلیل این امر نیز عدم اطالع رسانی کافی و دقیق درباره  استفاده از این 

اطالعات است.
 دادگاه منطقه ای برلین این حکم را صادر کرده است. این در حالی است که شرکت های بزرگ فناوری برای 
استفاده از اطالعات شخصی کاربران در آلمان به شدت تحت بررسی هستند.این شرکت ها با استفاده از 

اطالعات به دست آمده، تبلیغات آنالین را به طور هدفمند اجرا می کنند.
فدراسیون سازمان های حمایت از مشتریان آلمان اعالم کرده برخی بندهای بخش تنظیمات فیس بوک و 
برخی از شروط مربوط به خدمات آن، ناقض قانون حمایت از مشتری است. در همین راستا دادگاه تشخیص 

داده بخش هایی از »رضایتنامه استفاده از اطالعات کاربر « این شبکه اجتماعی قانونی نیست.
هیکو دوئنکل افســر پلیس دادگســتری در این ســازمان گفت: فیس بوک »تنظیمات پیش فرضی« 

 را کــه به ســود کاربــر نیســت در بخش 
privacy center مخفــی 

می کند و هنگام ثبت نام کاربر 
اطالعــات کافی بــه او ارائه 
نمی دهد. ایــن امر خالف 
ملزومات رضایــت آگاهانه 

کاربران است.

 نانوروبات، تومورهای سرطانی موش ها 
را از بین برد

محققان توانستند با اســتفاده از چند نانوروبات جریان خون در حال انتقال به تعدادی تومور 
سرطانی در داخل بدن موش ها را قطع کرده و این تومورهای خطرناک را از بین ببرند.

پژوهشگران می گویند در صورت تکمیل این روش می توان آن را جایگزین روش های درمانی 
متداول برای درمان سرطان مانند شیمی درمانی و اشعه درمانی کرد.

در روش های فعلی عالوه بر سلول های ســرطانی، سلول های سالم نیز تخریب می شوند. اما 
نانوروبات ها دقیقا به سلول ها و تومورهای سرطانی حمله کرده و آنها را هدف قرار می دهند.

در جریان تحقیق یادشده که به طور مشترک توسط پژوهشگران چینی، آمریکایی و استرالیایی 
صورت گرفته، نانوروبات هایی با استفاده از دی ان ای یک ویروس طراحی شده اند. این روبات ها 

به شکل یک صفحه باریک درآمده و آنزیمی به نام ترومبین به آنها اضافه شده است.
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شهردار اردستان خبر داد:
اجرای طرح بازآفرینی با اعتبار 

۱۲میلیارد ریالی
شــهردار اردســتان گفــت:  اردستان
عملیات اجرایی طرح بازآفرینی اردستان با اعتبار 
۱۲میلیارد ریال در دو محور مسجد جامع و قنات 
دوطبقه شروع شده که برای ادامه طرح در سال 
آینده ۳۰میلیارد ریال اعتبــار دیگر پیش بینی 

خواهد شد.
محســن حیدری اظهار کــرد: تدویــن برنامه 
راهبردی و عملیاتی مدیریت شــهری اردستان 

تشکیل شده است.
وی افزود: طرح بازآفرینی شــهر اردســتان که 
در شــش محور اجرا خواهد شــد با تشــکیل 
کارگروه هــای مختلفــی همچــون فرهنگی، 
اجتماعی، جذب توریســت، ســرمایه گذاری و 
اقتصاد شهری، عمران و شهرسازی، کشاورزی و 

فضای سبز تشکیل شده است.
شهردار اردستان گفت: کارگروه ها با هدف کمک 
به توسعه زیرساخت های شهر اردستان و توسعه 

شهری فعالیت خواهند کرد.
حیدری با بیان اینکه موضوعات و مباحث مختلف 
به منظور تدویــن اطلس فرهنگی شهرســتان 
اخراج شده اســت  و در مراحل پایانی قرار دارد، 
تصریح کرد: استفاده درست از ظرفیت های شهر 
اردستان و معرفی آنها، نقش مهمی در شناخت 

این شهر باستانی در کشور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:
۴ هزار تن از محصوالت 

گلخانه ای صادر شده است
مدیر جهاد کشاورزی تیران  تیران و کرون
و کرون با اشــاره به ظرفیــت تولید محصوالت 
کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: سالیانه 
۲۰ هزار تن محصول گلخانه ای شــامل سبزی و 
صیفی جــات در این منطقه تولید می شــود که 
۲۰درصد آن صادر می شــود و مابقــی در بازار 
داخلی به فروش می رسد که امسال چهار هزار تن 
محصول گلخانه ای شهرســتان تیــران و کرون 

صادر شده است.
محسن حاج عابدی افزود: این تولیدات کشاورزی 
با برند ایرانی به خارج از کشور صادر می شود که 
به دلیل مرغوبیت این محصوالت، تغییر برند در 

کشورهای خارجی صورت می گیرد.
وی تشکیل شرکت تعاونی تولیدات گلخانه داران 
این شهرســتان را مهم دانســت و تصریح کرد: 
تشــکیل این شــرکت تعاونی و ایجاد برند برای 
تولیدات این بخــش و همچنین بســته بندی 
محصوالت، منجر به پیشــرفت کاری و افزایش 

صادرات می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی تیران و کرون ادامه داد:  
با توجه به افزایش و توســعه کشت محصوالت 
گلخانه ای در شهرســتان تیران و کرون، میزان 
تولید در ســال آینده با رشــد خوبــی روبه رو 
خواهــد بود و بایــد زیرســاخت های الزم برای 
توسعه صادرات فراهم شود تا ســرمایه گذاران 
 ایــن بخــش از ســود باالتــری نیــز بهره مند 

شوند.

شهردار شهرضا:
۳۴۰ هکتار بافت فرسوده 

نیازمند اختصاص اعتبار است
شهردار شــهرضا با بیان اینکه  شهرضا
این شهرستان دارای ۳۴۰ هکتار بافت فرسوده 
اســت، گفــت: شــورای دوره پنجــم، ۲ پروژه 
آزادسازی را آغاز کرده و با توجه به هرینه باالی 
آزادســازی، باید اعتباری به آن اختصاص یابد تا 

بافت فرسوده رونق پیدا کند.
رحیم جافری با اشاره به اینکه منطقه سروستان 
شــهرضا دارای ۴ فاز اســت که توافقــات برای 
واگذاری فاز یک و دو به شــهرداری آغاز شــده، 
اظهار داشت: در فاز ۳ و ۴ هیچ گونه زمینی بابت 
۱۰ درصد تفکیک به شــهرداری واگذار نشــده 
و مردم با مشــکالت عدم ارائــه خدمات روبه رو 

هستند.
 وی با اشاره به ســکونت بیش از ۳۰ هزار نفر در 
منطقه سروستان، افزود: ۴ فاز منطقه سروستان 
باید در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ چون فضای 
سبز و بسیاری از سرانه ها در فازهای آن اجرایی 

نشده است.
شهردار شــهرضا با اشــاره به کارخانه تاریخی 
نوین شــهرضا، بیان کرد: کارخانه تاریخی نوین 
با قدمت ۱۰۰ سال، دارای ارزش تاریخی بسیار 
و ۴7 هزار مترمربع مســاحت زمین آن اســت 
 که تاکنــون تملک نشــده و بالتکلیــف مانده 

است.

جانشین ناحیه مقاومت سپاه سمیرم:
خودباوری، عامل موفقیت 

روزافزون ایران اسالمی است
جانشــین ناحیــه مقاومت  سمیرم
ســمیرم، در مراسم یادواره شــهدای مدرسه 
فردوس سمیرم گفت: از دیرباز ایران جزو ۱۰ 
کشور برتر دنیا بوده و این امر با توجه به درس 
خواندن و علــم دانش آموزان دیــروز و امروز 
به دســت آمده و نتیجه خودباوری ملت ایران 

است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: 
دو نکته در جبهه حق و باطل وجود دارد؛ اول 
اینکه فرهنگ شهادت به ما آموخت که ابتدا باید 
خدا را باور کنیم زیرا خداباوری رمز موفقیت و 

ورود به میدان جنگ علیه باطل است.
محمد نادری تصریح کرد: زمان جنگ، ایثار و 
فداکاری برای حفظ ارزش های انقالب اسالمی 
بود، شهدا در برابر دشمن ایستادگی کردند، آنها 
به همه  دنیا پشت کردند تا به جایی برسند که 

عند ربهم یرزقون است.

رییس اداره میراث فرهنگی اردستان 
خبرداد:

کاوش مسجد »بنکویه زواره« 
با هزینه دو میلیارد ریالی

رییس اداره میراث فرهنگی،  اردستان
صنایع دستی و گردشگری اردستان، گفت: قصد 
داریم قســمتی از مســجد بنکویــه زواره که 
تخریب می شود را به سبک قدیمی احیا کنیم و 
هزینه ای که برای کل طرح این مسجد برآورد 
شــده، حدود دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال 

است.
محمدرضا صدوقی اظهار کرد: شبستان مسجد 
بنکویه زواره به مســاحت ۱۰۰متــر در حال 
کاوش است و برآورد می شــود با پایان یافتن 
 کار کاوشــگران، قدمت شــهر زواره افزایش

 پیدا کند.
وی افزود: کار کاوش شبستان مسجد بنکویه 
تعطیل نشــده و با توجه به ســازه هایی که در 
سال۱۳۶۱ روی شبســتان غربی ایجاد شده 
اســت، موجب مزاحمت برای ادامــه فعالیت 
تیم کاوش شــده بــود و تصمیم گرفته شــد 
فعالیــت کاوش به صــورت موقــت تعطیل 
 و بعد از جمــع آوری ســازه فلزی بــار دیگر 

آغاز شود.

شهردار زرین شهر خبرداد:
جلب مشارکت بخش 

خصوصی؛ راه نجات از رکود
شهردار زرین شهر گفت:  زرین شهر
سرمایه  گذاری و جلب مشارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصــی در امور مختلــف عمرانی، 
اقتصادی و گردشگری، تنها راه نجات شهرها از 

رکود و مشکالت مالی است.
میثم محمدی  در خصوص حضور شــهرداری 
زریــن شــهر در میزهــای مذاکراتــی تاالر 
سرمایه گذاری شهری در پارک فناوری پردیس 
تهران، اظهار کــرد: امروزه شــهرها به دلیل 
وجود پتانســیل های متعدد، فرصتی مناسب 
بــرای ســرمایه گذاری در زمینه های مختلف 
به شــمار می آیند که با انجام مطالعات جامع 
می توان طرح های متعدد را  حتی در بازارهای 

بین المللی ارائه کرد.
وی افزود: باید توجه داشــت در داخل و خارج 
از کشور شرکت ها و ســرمایه گذارانی هستند 
که تمایل به ســرمایه گذاری یــا همکاری در 
پروژه های شــهری دارند؛ از ایــن رو برقراری 
ارتباط دو طرفــه می تواند زمینه مناســب را 

مهیا سازد.
 

رییس بیمارستان 9دی منظریه 
خمینی شهر خبرداد:

افزایش تعداد تخت های 
بیمارستانی تا 5۰۰ عدد

رییس بیمارســتان 9 دی  خمینی شهر
منظریه خمینی شهر گفت:با تجهیز و تکمیل 
بیمارســتان های 9 دی و ســاعی، در آینده 
مجموع تخت های بیمارستانی این شهرستان 

به بیش از ۵۰۰ تخت افزایش می یابد.
کریــم ســهرابی، افزود:بــا هزینــه ای بالغ 
 بر۱۰میلیــارد تومان، تجهیــزات تخصصی و 
عمومی برای تجهیز بیمارستان 9 دی خریداری 
 شــده اســت ومابقی تجهیزات نیز در آینده 

نزدیک تحویل داده می شود.
وی گفت: هم اینک تخت های بخش آی سی یو 
شهرستان به ۱۳ عدد افزایش پیداکرده است و 
۶تخت NICU )مراقبت هــای ویژه نوزادان( 
 نیز آماده ارائــه خدمات به مــادران و نوزادان 

است.

دادســتان شــاهین شــهر و میمه با اشــاره به  شاهین شهر
سرقت های اخیر در گرگاب، ارتقای امنیت اجتماعی را محصول همکاری 
دو جانبه مردم و حاکمیت دانست و گفت: یکی از مهم ترین نقش های 
مسئوالن در افزایش امنیت اجتماعی در شــهر گرگاب، تاسیس یک 
کالنتری است که نیاز به پیگیری های استانی و کشوری دارد که نماینده 
شهرستان این وظیفه را انجام داده است.محسن بوسعیدی، با بیان اینکه 
شورای شهر و شهرداری گرگاب زمینی را برای احداث کالنتری پیش 
بینی کرده اند، افزود: تخصیص بودجه مناســب و کمک خیران شهر 
گرگاب، می تواند به ساختن زودتر کالنتری کمک کند و همچنین گشت 

های کالنتری و حضور اتومبیل های پلیس در سطح شهر می تواند نقش 
موثری در کاهش جرم ایفا کند. بوســعیدی، از دستگیری تعدادی از 
سارقان خبر داد و ابراز کرد: دادستانی به پرونده این افراد رسیدگی می 
کند و برخوردهای قانونی با سارقان انجام خواهد شد.دادستان شاهین 
شهر و میمه، با اشاره به مهاجرت های اخیر به شهر گرگاب، تصریح کرد: 
مهاجرپذیری مالحظات خاصی دارد که اگر به موقع به آنها توجه نشود، 
تبعات بدی را برای شهر به دنبال خواهد داشت و امنیت اجتماعی را با 
مشکل مواجه می کند. وی با اشاره به طرح آموزش مشاورین امالک از 
طریق کالنتری ۱۱، اظهار کرد: الزم است تا مشــاوران امالک درباره 

سابقه و سوء پیشینه متقاضیان سکونت غیر بومی از کالنتری استعالم 
بگیرند و سپس اقدام به اجاره یا فروش ملک کنند.

بوسعیدی، بزرگ شدن گرگاب و تبدیل آن به یک شهر با اقشار مختلف 
جمعیتی و ورود غریبه ها را الزمه تغییر ســبک زندگی مردم گرگاب 
دانست و بیان کرد: مردم در شرایط جدید باید سعی کنند تا خودشان 
به نحو احســن از اموال خود مراقبت کنند.قطعا با این مراقبت ها، آمار 

سرقت کاهش خواهد یافت.
دادستان شاهین شــهر و میمه، با تاکید بر حســاس بودن شهروندان 

نســبت به تردد افــراد و خودروهای 
مشکوک در پیرامون خود، خاطرنشان 
کرد: حساس بودن شهروندان نسبت 
بــه پیرامــون و اطالع رســانی موارد 
مشکوک، در کاهش سرقت و افزایش 
ســطح امنیت اجتماعی بســیار موثر 

است.
وی امر به معرف و نهی از منکر را تنها 
نســخه شــفا بخش امنیت اجتماعی 
دانست و تاکید کرد: برای ارتقای امنیت 
اجتماعی به جای پیروی از نظریه های 
غربی بایــد به قرآن و عتــرت مراجعه 
کرد که فریضه واجب امــر به معروف 
و نهی از منکر تنهــا راه ایجاد امنیت 
اجتماعی توصیه شده است. بوسعیدی، 

به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: با توجه به برخی 
ویژگی خاص شهر گرگاب از جمله متدین بودن، عالم پرور و شهید پرور 
بودن و سهم بسزایی که در هشت سال دفاع مقدس داشتند، فریضه امر 

به معروف و نهی از منکر می تواند نهادینه شود.

دادستان شاهین شهر و میمه:

ارتقای امنیت اجتماعی،محصول همکاری مردم و حاکمیت است

مهاجرپذیری 
مالحظات خاصی 

دارد که اگر به 
موقع به آنها توجه 

نشود، تبعات 
بدی را برای شهر 
به دنبال خواهد 

داشت

دیدگاه

شهرضا نیاز به یک دید ویژه دارد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

عضو شورای اســالمی شهرضا  شهرضا
 گفت: شــهرضا به یک دید ویژه نیــاز دارد اما در 
 اســتان مورد بی مهری مســئوالن قــرار گرفته 

است.
 کمال خدادادی با بیان اینکه شهرستان شهرضا در 

بین شهرستان های استان در موقعیت خاصی قرار 
دارد، اظهار کرد: این شهرستان در کریدور شمال 
به جنوب کشور و بر سر راه ۵ استان واقع شده است 
و در این راستا خدمات بسیاری را به مسافران ارائه 

می دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال های قبل قسمت هایی 
از شــهرضا به مبارکه و جرقویــه اختصاص پیدا 
کرد، بیان داشــت: با اینکه این بخش ها از شهرضا 
گرفته شده اما هنوز این شهرستان به آنها خدمات 
می دهد؛ در حالی که بودجه شهرداری ۳۰ میلیارد 

تومان است.
وی با اشاره به اینکه زندان شهرضا با ۵۰۰ زندانی 
در مرکز شــهر قرار دارد، گفت: بسیاری از ادارات 

شهرستان شهرضا بســیار قدیمی است و در شأن 
این مردم نیست.

خدادادی با بیان اینکه فاز ۵ و ۶ سروستان باید به 
شهرداری واگذار شود تا خدمات ارائه گردد، ابراز 
داشــت: اگر این فازها به شهرداری اختصاص پیدا 
کند بخشی از زمین های آن به پرسنل شهرداری، 
نیروهای مســلح و کارمندان ادارات شهرســتان 

اختصاص پیدا می کند.

عضو شورای اسالمی شهرضا:
شهرضا به یک دید ویژه نیاز دارد

نماینده مردم کاشان، در خانه  کاشان
ملت گفت: اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین 
عناصر تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اما بودجه ای 
که دولت در قبال علم و فناوری اختصاص می دهد، 

رویکرد حمایتی ندارد.
ســید جواد ســاداتی نژاد با بیان اینکه بر اساس 
قانون برنامه ششــم باید بودجه تحقیق و توسعه 
۱/۱درصد از کل بودجه باشــد، اظهــار کرد: این 
میزان در بودجه سال 9۶ کمتر از نصف است و به 

۰/۴7 درصد می رسد.
نماینده مردم کاشــان و آران در مجلس شورای 
اسالمی، خاطرنشــان کرد: تاکنون از این میزان 
کمتر از ۵۰ درصد تخصیص پیدا کرده؛ به معنای 
دیگر سهم تحقیق و توسعه در بودجه 9۶ کمتر از 

۰/۳درصد بوده است.
وی رشــد بودجه تحقیق و توسعه در سال جاری 
را یادآور شــد و تصریح کرد: سال گذشته بیش از 
هشت هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص 
یافته بود که امســال به ۱۰ هــزار میلیارد تومان 

رســید؛ ولی از نظر درصدی، این میزان کاهش 
یافته است.

ســاداتی نژاد عنوان کــرد: با توجه بــه ظرفیت 
نیروی انســانی ما که چندین برابر ظرفیت نفت 
و منابــع زیرزمینی اســت، بودجه نمــی تواند 
 افق های نقشــه جامــع علمی کشــور را محقق 

کند.

نماینده مردم کاشان در مجلس:

دولت در قبال علم و فناوری، رویکرد حمایتی ندارد
فرماندار شهرســتان تیران و  تیران و کرون
کرون اظهار کرد: برای کاهش تصادفات نیازمند نگاه 
و برنامــه ریزی جامــع و بهره گیری از مشــارکت 

عمومی مردم و مسئوالن هستیم.
علی رحمانی افــزود: اســتفاده از ســازمان های 
مردم نهاد و جلب مشــارکت عمومی برای کاهش 
تصادفات، ضرورت و اقدامی موثر و به موقع اســت 
که ســازمان راهداری و حمل و نقــل جاده ای باید 
این زمینه مشارکت را فراهم ســازد تا با استفاده از 
ظرفیت های مردمی تلفات جاده ای را کاهش دهیم.

فرماندار شهرســتان تیران و کرون بــا بیان اینکه 
آشنایی با قوانین، فراگیری نحوه برقراری ارتباط با 
دیگران و شناخت حق و حقوق همدیگر در کاهش 
آســیب های اجتماعی موثر اســت، تصریح کرد: 
آموزش و شناخت حقوق شــهروندی در بین مردم 
کاهش تصادفات و افزایش ایمنی راه ها را به همراه 
دارد.وی ادامــه داد: برخی از مــردم نحوه برقراری 
ارتباط یا برخورد با رفتارهــای غلط هم نوعان خود 
را نمی دانند و به همین خاطــر در برخورد با رفتار 

پرخطر دیگر رانندگان، با دعــوا و اقدام غلط رفتار 
می کنند و آرامش روانی خود و دیگــران را از بین 

می برند.
رحمانی گفت: خواب آلودگی و خستگی رانندگان، از 
عوامل اصلی تصادفات در جاده های این شهرستان 
است که احداث یک مجتمع بین راهی در این منطقه 

ضروری است.

فرماندار تیران و کرون:

شناخت حقوق شهروندی، کاهش تصادفات را به همراه دارد

۱۲۱ اثر در قالب فیلم، فیلم نامه و عکس به بخش مسابقه نهایی پنجاه و نهمین جشنواره منطقه   کاشان
ای عکس، فیلم و فیلم نامه سینمای جوان ایران در کاشان راه یافته است که استان های تهران و اصفهان و شهرستان 
کاشان به ترتیب در رده های اول تا ســوم قرار دارند. مهدی سقاپوالدی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات پنجاه و 
نهمین جشنواره منطقه  ای عکس، فیلم وفیلم نامه سینمای جوان ایران در کاشان، گفت: ۱۱ استان و شهرستان 
دارای اثر، در بخش مسابقه شرکت دارند که  استان تهران، استان اصفهان و شهرستان کاشان، به ترتیب با ۴۱، ۲7 

و ۲۰ اثر در مجموع سه بخش فیلم، فیلم نامه و عکس در رده های اول تا سوم قرار دارند.

 راهیابی ۱۲۱ اثر 
به جشنواره منطقه ای ره

نوا
ش
ج

فرماندارپارلمان

خوانسار مدیراداره برق خوانسار گفت: در سال 
جاری ۴8۰ مشترک به تعداد مشترکین اضافه شده است 
و پیش بینی می شود تا پایان سال به بیش از ۵۰۰ مشترک 
برسد و جهت برق رسانی به این مشترکین در سال جاری، 
۴/8کیلومتر شــبکه با اعتبار ۲9۰ میلیون تومان احداث 

شده است. فرهاد بالبادی اظهار کرد: در سال جاری یک کیلومتر شبکه فشارقوی با اعتبار 9۰ میلیون تومان 
در جهت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه و کاهش زمان قطعی برق، تبدیل شــبکه ســیمی به شبکه کابل 
خودنگهدار به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۱۴۵ میلیون تومان و نصب ۵ دســتگاه  ترانسفورماتور جدید جهت 
افزایش ظرفیت شبکه و کاهش خاموشی ها و بهبود کیفیت برق مشترکین با اعتبار یکصد میلیون تومان انجام 
شده است.وی ادامه داد: نوسازی شبکه برق رسانی به طول ۲/۵کیلومتر با اعتبار ۲۳۰ میلیون تومان، از دیگر 

اقدامات سال جاری بوده است.

مدیراداره برق خوانسار خبرداد:

اضافه شدن ۴8۰ 
مشترک برق 

نماینده نایین، خور و بیابانک با اشاره به  نایین
مرگ ساالنه ۵۰ هزار نفر در اثر مصرف سیگار تاکید کرد: 
تعیین تکلیف مالیات سیگار در کمیسیون تلفیق مجلس 
به نتیجه نرسید و به دولت واگذار شد که دولت نیز برای 
کاهش مضرات متعدد مصرف ســیگار و کاهش سطح 

دسترسی به سیگار، باید عوارض آن را افزایش دهد تا مالیات دخانیات بازدارنده باشد.عباسعلی پوربافرانی 
در گفت وگو با سالمت آنالین افزود: متاسفانه یکی از دالیل عمده افزایش مصرف مواد دخانی در کشور، 
قیمت پایین سیگار است که سبب می شود افراد تشویق به خرید و مصرف سیگار شوند.وی اظهار کرد: بر 
اساس این قانون، عرضه مواد دخانی از جمله سیگار در اماکن عمومی ممنوع است. از این رو باید تمهیداتی 
در کشور اندیشیده شود که سیگار به راحتی در سطح جامعه عرضه نشود که درنتیجه، دسترسی افراد به 

سیگار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین الزم است در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

نماینده نایین در مجلس خبرداد:

مرگ ساالنه 5۰ هزار 
سیگاری

اخبار
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حصر وراثت
11/618  آقای مصطفی یزدانی دارای  شناسنامه شــماره 2668 و با وکالت آقای عباس 
آقاجانی به شرح دادخواست به کالســه  3510/96  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین یزدانی به شناسنامه 7787 در 
تاریخ 96/10/27 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر و پدر: 1- مریم عادلی امین آبادی، ش.ش 30 نسبت با متوفی مادر 
2- مصطفی یزدانی، ش.ش 2668 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36623 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )135 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/619  خانم بتول ســلطانی افارانی دارای  شناسنامه شماره 1504 به شرح دادخواست 
به کالسه  3508/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مریم سلطانی افارانی به شناسنامه 1276 در تاریخ 70/10/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حسین 
سلطانی آفارانی، ش.ش 222 فرزند 2- حسن سلطانی آفارانی، ش.ش 4 فرزند 3- بتول  
ســلطانی آفارانی، ش.ش 1504 فرزند 4- آمنه ســلطانی آفارانی، ش.ش 1439 فرزند 
5- فاطمه سلطانی آفارانی، ش.ش 45 فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36625 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)144 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/620  آقای فرزاد فرهادی نیا دارای  شناسنامه شماره 46569 به شرح دادخواست به 
کالسه  2750/96  ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین فرهادی نیا به شناسنامه 234 در تاریخ 96/9/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پسر و یک دختر 
به اسامی: 1- فرزاد فرهادی نیا، ش.ش 46569 نسبت با متوفی فرزند 2- فرید فرهادی 
نیا، ش.ش 76602 نســبت با متوفی فرزند 3- نوید فرهادی نیا، ش.ش 1507 نسبت با 
متوفی فرزند 4- رویا فرهادی نیا، ش.ش 977 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36631 شعبه 54  مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/648  آقای نعمت اله خداداد دســتجردی دارای  شناســنامه شــماره 149 به شرح 
دادخواست به کالسه  3528/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان صدیقه عالء الدینی حبیب آبادی به شناسنامه 3183 در تاریخ 
96/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
یک فرزند به نام ذیل: 1- نعمت اله خداداد دستجردی، ش.ش 149 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36596 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )123 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/649  آقای علیرضا سازنده دارای  شناسنامه شماره 1289699917 به شرح دادخواست 
به کالسه  3531/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت پهلوانی پزوه به شناسنامه 30 در تاریخ 96/9/18 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است دو پسر و دو دختر و یک 
همسر: 1- محمدرضا سازنده، ش.ش 1270534211 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
سازنده، ش.ش 1552 نسبت با متوفی فرزند 3- طاهره ســازنده، ش.ش 587 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مریم سازنده، ش.ش 1755 نسبت با متوفی فرزند 5- صفرعلی سازنده، 
ش.ش 14 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36597 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/650  خانم جمیله جعفری دارای  شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه  
3534/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید ابوالقاسم مظفری به شناسنامه 43 در تاریخ 96/11/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت چهار دختر و همسر و پدر 
به نام ذیل: 1- عارفه السادات مظفری نیسیانی، ش.ش 1274068290 فرزند 2- فائزه 
ســادات مظفری نیســیانی، ش.ش 1272182789 فرزند 3- عاطفه ســادات مظفری 
نیســیانی، ش.ش 1271805431 فرزند 4- فاطمه ســادات مظفری نیسیانی، ش.ش 
1270794493 فرزند 5- جمیله جعفری، ش.ش 15 ،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36598 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/651  آقای جعفر کیخسرو کیانی دارای  شناسنامه شماره 830 به شرح دادخواست به 
کالسه  3524/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زیور جوزدانی به شناسنامه 5832 در تاریخ 96/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و همسر به 
نام ذیل: 1- جعفر کیخسرو کیانی، ش.ش 830 فرزند 2- وحیده کیخسرو کیانی، ش.ش 
838 فرزند 3- منیژه کیخســرو کیانی، ش.ش 28314 فرزند 4- ناهید کیخسرو کیانی، 
ش.ش 76 فرزند 5- حیدر کیخســرو کیانی، ش.ش 396 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36599 شعبه 10  حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/652  خانم مریم عابدی دارای  شناسنامه شماره 2232 به شرح دادخواست به کالسه  
3467/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شکراله عابدی جونی به شناســنامه 1078 در تاریخ 96/5/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 12 فرزند به نام های 
ذیل: 1- داود عابــدی جونی، ش.ش 159 فرزند 2- امیرحســین عابدی جونی، ش.ش 
84 فرزند 3- سعید عابدی جونی، ش.ش 22 فرزند 4- زهره عابدی جونی، ش.ش 884 
فرزند 5- زهرا عابدی جونی، ش.ش 701 فرزند 6- مریم عابدی، ش.ش 2232 فرزند 7- 
نرگس عابدی جونی، ش.ش 1959 فرزند 8- فخری عابدی جونی، ش.ش 1903 فرزند 
9- رضوان عابدی جونی، ش.ش 1553 فرزنــد 10- احمد عابدی جونی، ش.ش 1860 
فرزند 11- محمدرضا عابدی جونی، ش.ش 14 فرزند 12- حمید عابدی جونی، ش.ش 
4 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36600 
 شعبه 10 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اســتان اصفهان )198 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
11/653  آقای محمد علی حلبیان دارای  شناسنامه شــماره 959 به شرح دادخواست به 
کالسه  3487/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کریم حلبیان به شناسنامه 24960 در تاریخ 95/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حسین حلبیان، ش.ش 
147 فرزند 2- بهروز حلبیان،ش.ش 329 فرزند 3- همایون حلبیان، ش.ش 1084 فرزند 
4- علی حلبیان، ش.ش 1212 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 36601 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )131 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/654  آقای رســول رحیم زاده دارای  شناسنامه شــماره 126 به شرح دادخواست به 
کالسه  3519/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا رحیمی پور به شناســنامه 102 در تاریخ 94/3/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است چهار پسر و دو دختر و یک 
همسر: 1- اصغر رحیم زاده، ش.ش 72 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد علی رحیم زاده، 
ش.ش 163 نسبت با متوفی فرزند 3- محســن رحیم زاده، ش.ش 90 نسبت با متوفی 
فرزند 4- رسول رحیم زاده، ش.ش 126 نســبت با متوفی فرزند 5- عصمت رحیم زاده، 
ش.ش 1435 نسبت با متوفی فرزند 6- فاطمه رحیم زاده، ش.ش 111 نسبت با متوفی 
فرزند 7- براتعلی رحیم زاده، ش.ش 7111 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36610 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/655  آقای محمد امین روستائی دارای  شناســنامه شماره 50 به شرح دادخواست به 
کالسه  3494/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محترم روستائی به شناســنامه 65 در تاریخ 96/9/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت چهار پســر و یک همسر: 
1- محمد تقی روستایی، ش.ش 151 نسبت با متوفی فرزند 2- غالمعلی روستایی، ش.ش 
40 نسبت با متوفی همسر 3- محمد امین روســتایی، ش.ش 50 نسبت با متوفی فرزند 
4- محمد علی روستایی، ش.ش 1069 نسبت با متوفی فرزند 5- محمد سعید روستایی، 
ش.ش 753 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 36611 شــعبه 10 شــورای حــل اختالف اســتان اصفهــان )158 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/656  خانم بتول پیرنجم الدین دارای  شناسنامه شماره 3835 به شرح دادخواست به 
کالسه  3522/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفی پیرنجم الدین به شناسنامه 91 در تاریخ 96/6/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است دو پسر و چهار دختر و 
همسر: 1- حبیب اله پیرنجم الدین، ش.ش 557 فرزند 2- قاسمعلی پیرنجم الدین، ش.ش 
11 فرزند 3- زهره پیرنجم الدین، ش.ش 163 فرزنــد 4- مهناز پیرنجم الدین، ش.ش 
1636 فرزند 5- آزاده پیرنجم الدین، ش.ش 168 فرزند 6- بتول پیرنجم الدین، ش.ش 
3835 فرزند 7- نصرت سلطانیان دنارتی، ش.ش 55 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36612 شعبه 10 شورای حل اختالف 
استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/657  خانم بتول شالفروش امیری دارای  شناسنامه شماره 33773 به شرح دادخواست 
به کالسه  3509/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حمید حریری به شناسنامه 44860 در تاریخ 96/10/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول شالفروش 
امیری، ش.ش 33773 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 36613 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )115 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

11/658  خانم لیلی اکبری دارای  شناسنامه شــماره 55  به شرح دادخواست به کالسه  
3520/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی زمانی به شناسنامه 9 در تاریخ 96/10/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسن زمانی،ش.ش 829 فرزند 
2- مجید زمانی، ش.ش 643 فرزند 3- حســین زمانی، ش.ش 1195 فرزند 4- فاطمه 
زمانی، ش.ش 56 فرزند 5- زهرا زمانی، ش.ش 64528 فرزند 6- لیلی اکبری، ش.ش 
55 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 36614 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/659  آقای مهدی وحید دســتجردی بعنوان ذینفع دارای  شناسنامه شماره 2121 به 
شرح دادخواست به کالسه  3489/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم وحید دستجردی به شناسنامه 3876 در تاریخ 
74/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به شش پسر و یک دختر و همسر: 1- ربابه مهندسی دستجردی، ش.ش 7 همسر متوفی 
 2- ریحانه وحید، ش.ش 23644، 3- محمد حســن وحید دستجردی، ش.ش 55 فرزند
 4- احمدرضــا وحیــد دســتجردی، ش.ش 114 فرزنــد 5- محمــد علــی وحیــد 
دســتجردی،ش.ش 26 فرزنــد 6 - مرتضی وحیــد دســتجردی، ش.ش 126 فرزند 
7- مصطفی وحید دستجردی، ش.ش 84 فرزند 8- علیرضا وحید دستجردی، ش.ش 25 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36615 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/660  آقای هوشنگ مشرف زاده دارای  شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  3507/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اقدس صرام به شناسنامه 446 در تاریخ 95/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر به نام ذیل: 
1- هوشنگ مشرف زاده، ش.ش 4 فرزند 2- حسین مشــرف زاده، ش.ش 374 فرزند 
3- پروین مشرف زاده، ش.ش 169 فرزند 4- پیمان مشــرف زاده، ش.ش 884 فرزند 
5- پرتو مشــرف زاده، ش.ش 1139 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36616 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 1 کادر(

ابالغ راي
11/585 شماره دادنامه: 9609970367800076 شماره پرونده: 9609980367800039 
شماره بایگاني شعبه: 960045 خواهان: ستاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگي 
آقاي رضا سلطاني به نشاني مجهول المکان، خوانده: آقاي سیف اله بني فضل به نشاني 
اصفهان، خواسته: مصادره اموال، راي دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائي فرمان 
امام)ره( به شــماره 204763 مورخ 96/6/20 مبني بر تعیین تکلیف ملک به پالک ثبتي 
301/14106 بخش 16 ثبت اصفهان که تحت مالکیت آقاي ســیف اله بني فضل فرزند 
حسینعلي مي باشد نظر به اینکه حسب گزارش متولیان مجتمع مسکوني گلها، ملک مذکور 
مدتهاست که رها شده و کســي بعنوان مالک یا متصرف آن مراجعتي نداشته و از سوئي 
حسب سوابق منعکس در پرونده آقاي سیف اله بني فضل از نظامیان هوادار رژیم منحوس 
پهلوي بوده که دستش به خون مردم آغشته شده و در ســرکوب قیامهاي انقالب نقش 
موثر داشته و نهایتاً بعنوان مفسد في االرض و محارب در مورخ 58/6/29 به اعدام محکوم 
و در 58/7/22 اعدام شده است لکن در سال 1389 بنابرواخواهي ورثه اش، اموال وي به 
ورثه مسترد مي گردد. علیهذا با توجه به رها شدگي پالک ثبتي فوق و عدم  شناسایي ورثه 
مشارالیه و عدم حصول نتیجه پیرو نشرآگهي در روزنامه، با لحاظ و استناد بند 2 ماده یک 
قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساســي و تبصره ذیل ماده 1 قانون مذکور و ماده 13 
آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي و اصل 45 قانون 
اساسي حکم به تملک پالک ثبتي فوق الوصف به نفع ستاد اجرائي فرمان امام)ره( صادر 
و اعالم مي داردتا پس از ارزیابي، در حساب اماني نگهداري و در صورت مراجعه وراث و 
اثبات ذیحق بودن پس از کســر حقوق متعلقه قانوني و حق سرپرستي، نسبت به استرداد 
آن اقدام گردد. راي صادره غیابي و ظرف مهلت قانونــي قابل واخواهي در همین مرجع 
 مي باشــد. م الف: 35810 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان )308 کلمه،

 3 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610100362700753 ابالغنامــه:  شــماره   11 /577
9609980362701537 شماره بایگاني شعبه: 961586  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
951586 د 8 حسب شکایت خانم اعظم نصر اصفهاني، آقاي سعید شیاسي فرزند مرتضي 
متهم است به سرقت با سالح ســرد و از طرف این دادیاري تحت تعقیب مي باشد و ابالغ 
احضاریه نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت وي ممکن 
نگردیده لذا بدین وسیله در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 8 دادیاري دادسراي عمومي و 
انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان شریعتي جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي، اقدام قانوني بعمل 
خواهد آمد. م الف: 36119 شعبه 8 دادیاري دادســراي عمومي و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره 5( )142 کلمه، 1 کادر(
ابالغ راي

11/588 شماره دادنامه: 9609970367800075 شماره پرونده: 9609980367800053 
شماره بایگاني شعبه: 960059 خواهان: ستاد اجرایي فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگي 
آقاي محمد غفاري به نشاني مجهول المکان، خوانده: آقاي ناصر رباني فاراني به نشاني 
اصفهان، خواسته: مصادره اموال، راي دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائي فرمان 
امام)ره( به شماره 232476 مورخ 96/7/13 مبني بر تعیین تکلیف شش دانگ پالک ثبتي 
2248/778 بخش 6 ثبت اصفهان تحت مالکیت آقاي ناصــر رباني فاراني فرزند طاهر، 
نظر به اینکه به داللت استعالم ثبتي اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان شش 
دانگ پالک ثبتي مذکور به نام مشارالیه سابقه ثبت و سند دارد و به موجب استعالم مورخ 
95/2/6 اداره ثبت احوال اصفهان، نامبرده شناسنامه اش فاقد تحوالت و فوت مي باشد 

و آدرس و کارت ملي ندارد و از سوئي به داللت استعالم از پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 
مورخ 94/12/5، وي تنها در تاریخ 93/10/6 از ترکیه به کشور وارد و در تاریخ 93/10/26 
خارج شده است و جوابیه شــماره 90876 مورخ 94/11/20 اداره کل اطالعات اصفهان 
حاکي از آنست که آقاي ناصر رباني فاراني با شماره تسجیل 2460 بهائي مي باشد. علیهذا 
نظر به جمیع محتویات و مستندات پرونده و بیم جعل و سوء استفاده افراد سودجو با استناد 
به آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي و بند 2 ماده 1 
قانون مزبور وماده 13 و 11 آن با توجه به رهاشدگي و در شرف تضییع بودن ملک، حکم به 
تملک پالک ثبتي مارالذکر به نفع ستاد اجرائي فرمان امام)ره( صادر و اعالم مي دارد تا پس 
از ارزیابي، مابه ازاء  آن در حساب اماني نگهداري و در صورت مراجعه مالک و اثبات ذیحق 
بودن و فقد مانعیت، پس از کسر حق سرپرستي و حقوق متعلقه قانوني، نسبت به استرداد 
 آن اقدام گردد. راي صادره غیابي و ظرف مهلت قانونــي قابل واخواهي در همین دادگاه  
مي باشــد. م الف: 35811 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان )314 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/610 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
 اصفهان، کالســه پرونده 2072/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ســاعت 6 بعد از ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1397/01/28، مشــخصات خواهان: مجید آقایی خوزانی فرزند نعمت 
اله به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی کوی شهدای خوزان ک ش یوسف قدیمی 
پ 25،  مشخصات خوانده: شعبانعلی شــعبانیان فرزند جالل، خواسته و بهای آن:  الزام 
خوانده به انجام تعهد مبنی به تحویل 350 متر مربع سنگ عباس آباد بی موج و درجه یک 
مقوم به 50/000/000 ریال، دالیل خواهان: کپی قرارداد، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6854 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/609 کالسه 552/96 شماره دادنامه: 768 تاریخ رسیدگی: 96/11/23 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: امید فاضل فرزند مهدی به نشانی 
تیران شهرک صنعتی شرکت آریا ذوب، خواندگان: 1- محمد صادق عباسی فرزند احمد 
به نشانی مجهول المکان 2- افضل جهان بخش شیخدرآبادی فرزند ازبرعلی به نشانی 
آذربایجان شرقی شهرستان میانه شهرک اندیشه آخر 45 متری شهریار 3 کوچه اول منزل 
خسرو برقی پالک 19 کدپستی 5316865379،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواســت امید فاضل فرزند مهدی به طرفیت 
خواندگان 1- محمد صادق عباسی 2- افضل جهان بخش شیخدرآبادی، خوانده ردیف 
اول به عنوان صادرکننده خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه مبلغ 
135/000/000 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 1396/8/28-1659/265083/23  
عهده بانک ملت شعبه قیطریه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک، از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/11 و حضور خوانده ردیف دوم  

و عدم حضور خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت و ظهور در اشتغال ذمه دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده ردیف اول دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/14 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول و به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 2/797/500 بابت هزینه دادرسی 
و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره  نسبت به خوانده ردیف 
اول غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد و نسبت به خوانده 
ردیف دوم طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد 
که ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی تیران 

است.  م الف:500 شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف تیران )424 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/608 آقای عبدالرحمن مفیدی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 13378  به شرح 
دادخواست به کالسه  991/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رقیه شیروی خوزانی به شناسنامه 8230 در تاریخ 1386/10/10  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- عبدالرحمن مفیدی خوزانی فرزند جعفــر، ش.ش 13378 )فرزند( 2- همدم مفیدی 
خوزانی فرزند جعفر، ش.ش 19638 )فرزند( 3- منور مفیدی خوزانی فرزند جعفر، ش.ش 
17370 )فرزند( 4- مریم مفیدی خوزانی فرزنــد جعفر، ش.ش 13377 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6858 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103633109260 ابالغنامــه:  شــماره   11 /611
9509983633100753 شــماره بایگانی شــعبه: 950773 از دفتر شــعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالســه 950733 به آقای رجبعلی 
شــاهین فرزند مرتضی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است 
و خواهــان آن آقای رضا کریمــی با وکالت حســن جعفری به خواســته مطالبه وجه و 
پرداخت سهم شرکه دوران شــراکت  و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید 
که برای مورخ 97/02/09 ســاعت 9/30 صبــح در دادگاه شــعبه اول محاکم عمومی 
خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیبا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مربوط مراجعــه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
 عمومی و انقــالب در امور مدنی یک نوبــت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج 
می شود. م الف: 6861 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/612 شماره پرونده: 96/1663 شماره دادنامه: 2297-96/11/23 خواهان: طهماسب 
اسدی فرزند غالمعباس به نشانی خمینی شهر خ نبوی منش وازیچه کوچه 121 ،خوانده: 

منوچهر بابائی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه سفته، گردشکار: با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید، رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای طهماسب اسدی فرزند غالمعباس به 
طرفیت آقای منوچهر بابائی فرزند حیاتقلی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه نقد بابت 5 فقره سفته واخواست نشده به شماره های 974178 به مبلغ 20/000/000 
ریال و 974176 به مبلغ 20/000/000 ریــال و 974179 به مبلغ 20/000/000 ریال و 
974196 به مبلغ 20/000/000 ریال و 974177 به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با بررسی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق سفته 
و با وجود اصل سند مســتند دین در ید خواهان که داللت بر مدیونیت خوانده مینماید و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 96/11/9 علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه و استصحاب دین دعوی خواهان را ثابت تشخیص ومستندا به 
مواد  307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 96/8/15 لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان محکوم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا 
 مدت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 6862 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )318 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/616  آقای محمدرضا طاهری محمودآبادی دارای  شناســنامه شماره 287 به شرح 
دادخواست به کالسه  3512/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی طاهری محمودآبادی به شناسنامه 27 در تاریخ 
96/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و  چهاردختر: 1- محمدرضا طاهری محمودآبادی، ش.ش 287 نسبت 
با متوفی فرزنــد 2- اعظم طاهری محمودآبادی، ش.ش 37 نســبت بــا متوفی فرزند 
3- زهرا طاهری محمودآبادی، ش.ش 1274345650 نسبت با متوفی فرزند 4- راضیه 
طاهری محمودآبادی، ش.ش 1270774761 نسبت با متوفی فرزند 5- نجمه طاهری 
محمودآبادی، ش.ش 1270095943 نســبت با متوفی فرزند و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36620 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/617  خانم شهره ربانی دارای  شناسنامه شــماره 976 به شرح دادخواست به کالسه  
3511/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول علوی خوراسگانی به شناسنامه 55 در تاریخ 96/10/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر به 
نام های ذیل: 1- مسعود ربانی، ش.ش 120 فرزند 2- شهره ربانی، ش.ش 976 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36621 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
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پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت 
پاسگاه محیط بانی در داالنکوه 

سرپرست واحد حفاظت محیط زیست شهرستان 
تیران و کرون، از پیشــرفت ۶۰ درصدی ساخت 
پاســگاه محیط بانی خیرساز در منطقه حفاظت 

شده داالنکوه خبر داد.
مهدی صادقی ضمــن بازدید از پروژه ســاخت 
پاسگاه محیط بانی داالنکوه به همراه دوستداران 
و حامیان محیط زیست تیران وکرون، از پیشرفت 
فیزیکی این پاسگاه خیرســاز در این شهرستان 
خبرداد و گفت: در این زمینــه راهکارهاي الزم 

براي ساخت این پروژه نیز ارائه شد.
وی گفت: احداث  این پاسگاه درمنطقه حفاظت 
شده داالنکوه توسط انجمن دوستداران محیط 
زیســت شهرســتان تیران و کــرون ، خیرین و 
دوستداران  محیط زیســت در سال ۹۶ آغاز شد 
و با تالش و همکاري مردم و انجمن دوستداران 
محیط زیست شهرستان تیران و کرون و  تا اواخر 
فروردین سال آینده به بهره برداري خواهد رسید.

وی افزود: این پاسگاه به مساحت  دوهزار و پنجاه 
مترمربع در حال احداث است  که در آینده نزدیک 
فنس کشی  می شود و جهت محیط بانی منطقه 

حفاظت شده داالنکوه استفاده خواهد شد.

برگزاری کارگروه مخاطرات 
زیست محیطی کاشان

سومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی 
شهرستان کاشان برگزارشد.

 به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان کاشان، ســومین جلســه کارگروه 
مخاطرات زیست محیطی شهرستان برگزار شد 
و طی آن کارشناسان دســتگاه های مرتبط در 
خصوص مسائل مهم زیست محیطي شهرستان 
به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین وضعیت 
آلودگی هوای کاشــان در این جلسه، بررسی و 
راهکارهای اجرایي در جهــت مقابله با آلودگي 
هوا و سایر مخاطرات زیست محیطي شهرستان 

مصوب شد.

 سایه سنگین انقراض 
بر سر گوزن زرد ایرانی

گوزن زرد ایرانی از گونــه های مهم و منحصر به 
فرد دنیاست که هم اکنون در خطر انقراض قرار 
دارد؛ خطری که اگر چاره اندیشی نشود تبدیل به 

فاجعه زیست محیطی خواهد شد.
گوزن زرد ایرانی از جمله گونه های بســیار مهم 
در دنیا به شمار می رود که این روزها حال و روز 
خوبی ندارد؛ به طوری که هم اکنون طبق قوانین 
جزو گونه های در خطر انقراض و طبق لیســت 
ارائه شــده از طرف اتحادیه بین المللی حفاظت 
از طبیعت که به »لیست سرخ« معروف است، در 
رده EN یعنی درمعرض خطر محسوب می شود.

گوزن زرد ایرانی به همراه شــوکا، کوچک ترین 
گوزن ایرانی و مرال گوزن قرمز، جزو ســه گونه 
گوزن هایی هستند که در ایران زندگی می کنند؛ 
ولی به دلیل ترکیب رنگ و خال های روی بدن 
گوزن زرد ایرانی، به عنــوان زیباترین گوزن در 

بین گوزن های ایرانی و حتی دنیا معروف است.

 گام های مهم صنعت 
برای محیط زیست

مدیر عامل شــرکت مدیریت تولید برق شــهید 
محمد منتظــری اصفهان گفــت: از مهم ترین 
اقدامــات نیروگاه در راســتای اهداف زیســت 
محیطی می توان به اســتفاده از سوخت گاز به 
جای مازوت در سال ۹2 اشاره کرد؛ چراکه مازوت 

حدود 1۰ درصد آلودگی ایجاد می کرد.
سید محســن افتخاری با اشــاره به اینکه انجام 
اقدامات زیســت محیطی در مجموع ســاالنه 
بیش از 1۰ میلیارد تومان برای شــرکت هزینه 
دربرداشــته گفت: با انجام ایــن اقدامات مثبت 
در سال ۹5 موفق شــدیم لوح و تندیس سیمین 
صنعت ســبز را از اداره کل محیط زیست کشور 

دریافت کنبم.
کارشناس HSE نیروگاه شهید محمد منتظری 
هم گفت: این نیــروگاه اقدامات مهمی در حوزه 
کاهش و بهینه ســازی مصــرف آب انجام داده 
اســت، مصرف آب نیروگاه از 58 صــدم به 1۶ 
صدم لیتر بر کیلووات ســاعت رسیده که نشان 
می دهد ما توانسته ایم 73درصد در مصرف آب 

صرفه جویی کنیم.
محمدعلی بشیری بیان کرد: این نیروگاه دارای 
55۰ هکتار فضای سبز است که این موضوع نقش 
مهمی در رفع آالیندگی و تبدیل شدن به صنعت 

پاک ایفا می کند.

حرکت گام به گام و نظارت بــر فعالیت های کودکان در 
فضای مجازی می تواند وظیفه ای چالش برانگیز محسوب 
شود. این مسئله زمانی که کودکان و نوجوانان دارای رایانه شخصی، تلفن 
همراه هوشمند، تبلت و یا کنسول های بازی های ویدئویی هستند، شکل 
جدی تری نیز به خود می گیرد. با این وجود، استفاده از اینترنت در کنار 
کودکان می تواند به تجربه ای لذت بخش هم برای شــما و هم برای آنها 

مبدل شود.
طرح وزارت ارتباطات برای راه اندازی اینترنت کودکان به زودی محقق 
می شود و در این میان نقش اپراتورهای مجازی در تمام مراحل این طرح 
دیده شده است. این خبر را محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات عنوان می کند. موضوع جالب و قابل تاملی که در این بین 
به چشم می خورد این است که ضرورت استفاده از اینترنت تا به این حد 
رسیده است؛ به همین منظور دولت در راستای رسیدن به آرمان »اینترنت 

پاک« سال هاســت که طرح های زیادی را در نظر گرفته که یکی از این 
طرح ها راه اندازی اینترنت کودکان است.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره برنامه های صورت 
گرفته در راستای منشور حقوق شهروندی در این وزارتخانه، حمایت از 
توسعه سرویس های بومی و توجه به توسعه سواد رسانه را از اقدامات موثر 
در این حوزه دانسته و تاکید کرده بود: طرح اینترنت کودکان برای کاهش 
آفات فضای مجازی و همچنین نرم افزار موبایل محــور دولت همراه، از 
برنامه هایی است که در آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. در این 
راستا، گروهی از حقوق دانان و صاحب نظران مامور شده اند امکانات الزم 
برای این کسب و کارها را فراهم کنند؛ به دلیل اهمیت سالمت کودکان 
در جامعه به عنوان پایه ای از ســالمت در بزرگسالی و همچنین با توجه 
به اینکه اینترنت و دنیای مجازی بخش بزرگی از زندگی روزانه کودکان 

امروزی را تشکیل می دهد.

اینترنت، منبع مهمی از اطالعات، اخبار و سرگرمی هاست؛ اما از آنجا که 
مطالب اینترنت مانعی برای انتشار ندارند، می توانند بنا بر فرهنگ و سن 
کاربران، مشکالتی را ایجاد کنند و سالمتی افراد را به خطر بیندازند. بعضی 
اطالعات ممکن است برای کاربران مخصوصا کودکان مناسب نباشند و از 
آنجایی که کاربران اینترنتی می توانند هویت خود را فاش نکنند خطرهای 
بالقوه بیشتر خواهند شــد، اما آیا این مطلب بدین معناست که نباید از 
اینترنت استفاده کرد یا به فرزندان اجازه نداد از اینترنت استفاده کنند؟ 
کاربران در دنیای اینترنت می توانند تجربه های مثبتی داشته باشند.اما 
از دیگر ســو تاثیرات منفی نیز وجود دارد که درصورت توجه نکردن به 
آن، سالمت این نسل و در نهایت ســالمت جامعه به خطر خواهد افتاد.

کودکان در هنگام بر خط ) آنالین ( بودن، با خطرات گوناگونی مواجه اند 
که از آن جمله، می توان به قرار گرفتن در معرض منابع غیر مناسب،تبلیغ 
مواد مخدر، الکل، سیگار و خطرات روانی،معضالت حقوقی و مالی مبنی 
بر دسترسی کودکان به شــماره کارت اعتباری والدین،تجاوز به حریم 
خصوصی،کاهش استعدادهای نهفته کودک و سوء کاربری از اتاق های 

گفت وگو یا چت روم ها اشاره کرد.
به هر حال باید پذیرفت اینترنت، چاقوی دو لبه ای است که در کنار تمام 

فوایدی که داراست می تواند آسیب هایی 
غیر قابل جبران نیز بر جامعه بخصوص 

نسل جوان وارد کند.
بهتر اســت به فناوری اطالعات مانند 
هر فنــاوری نوین و جدیــد، با کاربری 
مناســب و ســود کاربری نگاه کرد و 
کاربری مناســبی را به جامعه آموخت.
نظام ســالمت می تواند با بسترسازی و 
ایجاد فضای مناسب، به توسعه کاربری 
اینترنت در حوزه ســالمت اقدام کند. 
بسترسازی اولیه محتوای مفید سالمت، 
حمایت از وبگاه ها و خدمات ســالمت 
الکترونیک، تدویــن قوانین نظارت بر 
فضــای مجازی،ایجاد ســازوکارهای 
برخورد قانونی با وبگاه های بر هم زننده 
سالمت جامعه و مهم تر از همه، فرهنگ 
سازی استفاده از اینترنت برای خانواده 

می تواند نقش مهمی در ارتقای سواد سالمت جامعه داشته باشد.

طرحی از وزارت ارتباطات برای استفاده مطلوب از رسانه ها؛

کودکان در انتظار اینترنت پاک

دولت در راستای 
رسیدن به آرمان 
»اینترنت پاک« 

سال هاست 
که طرح های 

زیادی را در نظر 
گرفته که یکی از 

آنها، راه اندازی 
اینترنت کودکان 

است

عکس  روز 

برف و باران در راه اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حدود 
سه میلیون زن سرپرســت خانوار در کشور زندگی 
می کنند. همایون هاشــمی در خصوص هشــدارها 

درخصوص افزایش زنان بی خانمان در کشور، گفت: 
در شرایطی که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور 
افزایش پیدا کند، تعدادی از آنها دربستر زمان دچار 

آسیب های ثانویه می شوند که بخشی از این آسیب ها 
شــامل بی خانمانی یا مهاجرت های اجباری است.

نماینده میاندوآب، شــاهین دژ و تــکاب درمجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به اینکه حدود سه میلیون نفر 
زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند، افزود: 
متاسفانه سال به سال به تعداد زنان سرپرست خانوار 

اضافه می شود.وی با بیان اینکه خروجی افزایش پدیده 
طالق، منجر به افزایش آســیب های اجتماعی دوم و 
سوم می شــود، تصریح کرد: برخی از زنان سرپرست 
خانوار به جهت وجود مشکالت معیشتی و درآمدی و 
ناتوانی در عدم تامین هزینه ها، به سمت بی خانمانی 

حرکت می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبرداد:
تعداد زنان سرپرست خانوار روی مرز هشدار

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان، در خصوص مسئله کودک آزاری کودکان 
گفت: از آنجایــی که در ســال های اخیر توجه به 
حقوق کودک بیشــتر شــده و نیازهای تربیتی، 
ســالمت روانی و اجتماعی آنها مد نظر قرار گرفته 
اســت، پدیده کودک آزاری با حساسیت بیشتری 

دنبال می شود.
مجتبی ناجی افزود: ســازمان بهزیســتی استان 
اصفهان به تاســیس اورژانس اجتماعــی در این 
خصوص اقدام کرده که هم به صورت تلفنی با خط 
143 پاسخگوی ســواالت و گزارش های مردمی 
و هم به صورت حضوری، مســئله کودک آزاری را 
پیگیری و با انجام مداخالت، مشــکالت را مرتفع 

می کند.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال طبق آمار موجود، 
در خصوص کودک آزاری تعداد 227 تماس تلفنی 
با این مرکز برقرار شده و پس از مداخله همکاران 

مشخص شده که 5۰ درصد گزارش های دریافتی 
مربوط به کودک آزاری های ناشی از غفلت مراقبان 
و والدین است و نوزاد یا کودک تا سه سال در جایی 
رها شده بود. 3۰ درصد تعارضات نیز فیزیکی بوده 
اســت، به این معنا که بچه ها مورد ضرب و شتم و 
آزار اذیت جسمی قرار گرفته اند، 5 درصد هم آمار 
کودک آزاری های جنسی و باقی آمار شامل مواردی 

است که نیاز آموزشی کودک تامین نشده است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:

5۰ درصد کودک آزاری ها براثر غفلت رخ می دهد 
مشاور صنایع وابسته دارویی با بیان اینکه صرف تولید 
دارو به معنای »اقتصاد مقاومتی« نیست، عنوان کرد: 
اگر در حوزه سالمت اقتصاد مقاومتی پیاده می شود، 

چرا تولید داروهای گیاهی این قدر مانع دارد؟
سیدجلیل زاده احمدی افزود: گاهی برای اینکه تولید 
انجام نشود، ابزارهای قانونی وجود دارد و بانک ها هم 
در این زمینه سرآمد همه هســتند. این معنای واقعی 
اقتصاد مقاومتی نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی پازلی 
کردن اقتصاد؛ که با این کار هزینه ها هم کاهش پیدا می 
کند. وقتی به اقتصاد مقاومتی می رسیم که بتوانیم ابعاد 
اقتصاد را برش بزنیم که این کار در حوزه سالمت قابل 
انجام است. وی تاکید کرد: ما در حوزه سالمت، اقتصاد 
مقاومتی نداریم. عدد قیاس و معیار را اشتباه می گیریم. 
زمانی می توانیم از اقتصاد مقاومتــی حرف بزنیم که 
نگاهی به درون داشته باشیم، نه اینکه مواد اولیه دارویی 
که آمریکا تولید می کرده را تهیه کنیم و در کشور آن را 
تولید کنیم. باید مواد اولیه را هم خودمان تولید کنیم 

و قبل از آن باید بدانیم که ما در صنعت داروی گیاهی 
می توانیم موفقیت های زیادی داشته باشیم. 

 باید در حوزه وســیع گیاهان دارویی بــه صادرات در 
سطح عالی برســیم؛ چرا که پتانسیل باالیی در کشور 
ما در این زمینه وجود دارد. پــس صرف تولید دارو، به 
معنای اقتصاد مقاومتی نیست. باید به سمت فرآوری و 
فرآورده برویم و از خام فروشی خودداری کنیم تا اقتصاد 

ما شکوفا شود.

مشاور صنایع وابسته دارویی کشور:

در حوزه سالمت اقتصاد مقاومتی نداریم

چگونگی اعدام قاتل بنیتا اعالم شد

سوپرمارکت عهد قاجار
عکسی قدیمی از یک مغازه خواربار فروشی که 
در سال 1282 هجری شمسی در رشت به ثبت 

رسیده است.

قرار است پرونده قاتل بنیتا برای پرداخت تفاضل دیه و گرفتن استیذان از طریق دادستانی به دفتر رییس قوه قضائیه فرستاده شود و متهم 
ردیف اول بنابر کیفرخواست صادر شده در مأل عام )مشیریه( قصاص می شود.

متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا یک گام دیگر به قصاص نزدیک شد و قرار است حکم قصاص وی در مأل عام به اجرا درآید.
بنابر ماده 428 قانون مجازات اسالمی، در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند، تفاضل دیه می تواند با 
توجه به شرایطی و درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضائیه از بیت المال پرداخت شود؛ بنابراین با توجه به اینکه این جرم باعث اخالل در نظم و جریحه دار 
شدن احساسات عمومی شده بود، قرار است پرونده برای پرداخت تفاضل دیه و گرفتن استیذان از طریق دادستانی به دفتر ریئیس قوه قضائیه فرستاده شود و 

متهم ردیف اول بنابر کیفرخواست صادر شده در مأل عام )مشیریه( قصاص می شود.

حادثه

نقره داغ شدن انباردار لوازم 
خانگی در اصفهان

متخلف نگهداری لوازم خانگی قاچاق در اصفهان 
به چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت:پرونده کشــف انبــار نگهــداری لوازم 
خانگی قاچاق  به ارزش بیــش از چهار میلیارد 
و 252میلیون ریال، به شعبه نهم رسیدگی به 
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی این اســتان 

ارسال شد.
غالمرضا صالحی افزود: پس از بررسی پرونده و 
احراز تخلف ،کاالهای کشف شده به نفع دولت، 
ضبط و متهم پرونده بــه پرداخت بیش از چهار 
میلیارد ریــال جریمه در حــق صندوق دولت 

محکوم شد.

مصرف »گل« و »ماری جوانا« 
در دختران افزایش یافت

درمانگــر اعتیاد گفت: مصــرف دو ماده مخدر 
»گل« و »ماری جوانا« در بین جوانان و به ویژه 

دختران به شدت افزایش یافته است.
محمدرضا ترک نژاد اظهــار کرد: الگوی مصرف 
اعتیاد در ایران به دلیل ســریع تر شــدن روند 
زندگی ماشینی، به شدت به سمت مصرف مواد 

صنعتی رفته است.
این روان پزشک با اشاره به اینکه تخدیری که در 
مواد سنتی وجود داشت، به کار مصرف کنندگان 
امروزی نمی آید، افزود: موادمخدر سنتی باعث 
تخدیر فرد می شد، اما امروزه تخدیر از دور خارج 
شــده و انواع جدید روانگردان ها به بازار عرضه 

شده است.

بازارچه فوق العاده »آسوده 
مأوی« برپا می شود

مدیر انجمن خیریه آسوده مأوی گفت: بازارچه 
فوق العاده خیریه »آســوده مــأوی« امروز برپا 

می شود.
محمد یعقوبــی اظهار کــرد: در انجمن خیریه 
آسوده مأوی، تعداد هزار و 138 نفر پرونده دارند 
و 8۰۰ نفر از این افراد به صورت مستمر خدمات 

دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه خدمات درمانی شامل ویزیت، 
دارو و کارهــای آزمایشــگاهی، رادیولــوژی، 
سونوگرافی، سی تی اسکن و خدمات توان بخشی 
از قبیل کار درمانی، گفتــار درمانی وآموزش و 
شناخت به افراد تحت پوشش این خیریه ارائه 
می شود، گفت: همچنین فراهم کردن وضعیت 
مسکن این توان خواهان و کمک به رهن و اجاره 
مســکن، ارائه وام به متقاضیــان، تهیه لباس و 
ارزاق و برگزاری کالس های فرهنگی و سفرهای 
زیارتی، از دیگر خدماتی اســت که به آنها ارائه 

می شود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی 
استان  خبر داد:

برف و باران در راه اصفهان
رییــس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان 
اصفهان گفت: با ورود ســامانه بارشی به استان 
اصفهان طی 48 ســاعت آینده، بــارش برف و 
باران در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینی 
می شود.حســن خدابخش در خصوص بررسی 
نقشــه های هواشناسی اســتان اصفهان طی 
روزهای آینده اظهار کرد: بررســی این نقشه ها 
بیانگر ورود سامانه ناپایدار جدید به استان است.

وی با بیان اینکه این سامانه از سمت غرب وارد 
استان اصفهان می شود، افزود: بر این اساس در 
غرب اســتان بارش های پراکنده آغاز می شود 
و ادامه دار خواهد بود.رییــس اداره پیش بینی 
هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه سامانه 
بارشی تا اوایل روز سه شنبه در استان اصفهان 
فعالیت دارد، گفت: بیشتر بارش های این سامانه 
در مناطق غربی و ارتفاعات استان به صورت برف 

پیش بینی می شود.

اخبار

سالمتبهزیستی

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان درباره دیدگاه 
دستگاه قضایی در خصوص فعالیت چایخانه داران استان 
اصفهان گفت: دستگاه قضایی به هیچ وجه برای فعالیت 
چایخانه داران ســنتی دارای مجوز مانعی نمی بیند و این 

واحدها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
احمد خسروی وفا همچنین درخصوص آمار زندانیان اتباع در زندان های استان اصفهان گفت: آمار این دسته 

از زندانیان بسیار پایین است و خوشبختانه زندانی اتباع چندانی در استان نداریم.
خسروی وفا همچنین در خصوص بیشترین میزان جرایم زنان زندانی استان اصفهان اظهار کرد: برخی جرایم 

زنان زندانی، مربوط به اقدام یا همکاری در عرضه و فروش موادمخدر و بعد از آن اقدام به جرم سرقت است.
وی در خصوص تصویب حکم لغو اعدام در مورد مجرمین موادمخدر گفت: به هر حال دســتگاه قضایی تابع 

قوانین است و در شرایطی که این موضوع در مجلس تصویب شده، ما هم مکلف به اجرا هستیم.

فروش موادمخدر و 
سرقت؛ بیشترین جرایم 
زنان زندانی اصفهان

مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 13 میلیارد 
و 48۹ میلیون تومان کمک های مردمی در ده ماهه سال 
جاری توســط مراکز نیکوکاری کمیته امــداد اصفهان، 
جمع آوری شد.حمیدرضا شــیران با اشاره به اینکه هدف 
اصلی مراکز نیکوکاری، شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص 

حقیقی و حقوقی از جمله نیکوکاران و موسسات خیریه در محله های شهر است، اظهار کرد: در همین زمینه در 
ده ماهه سال جاری، این مراکز موفق به جذب 13 میلیارد و 48۹ میلیون تومان از کمک¬ های خیران و نیکوکاران 
اصفهانی، شده  اند. وی با اشاره به رشد 7۰ درصدی درآمد های مراکز نیکوکاری کمیته امداد استان اصفهان در 
ده ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: محله محور بودن این مراکز باعث افزایش توانایی آنها در 
جلب اعتماد مردم محل و همچنین سرعت بخشی به روند جمع  آوری و هزینه کرد، کمک  های نقدی و غیرنقدی 

نیکوکاران اصفهانی شده است.

کمک 13 میلیاردی 
مراکز نیکوکاری به 
نیازمندان اصفهانی
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حصر وراثت
11/676  خانم شهال معتمدی شلمزاری دارای  شناسنامه شــماره 549 با وکالت مسلم 
کاوش پور به شرح دادخواست به کالسه  3186/96  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهین تاج معتمدی شلمزاری به شناسنامه 
398 در تاریخ 96/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک خواهر: 1- شهال معتمدی شلمزاری، ش.ش 539 نسبت با متوفی 
خواهر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36643 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )124 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/677  آقای درویش خواجه علی وند دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  3486/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالحسین خواجه علی وند به شناسنامه 982 در تاریخ 77/1/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک همسر 
و پدر و مادر: 1- فاطمه درباالئی، ش.ش 6086 نســبت با متوفی همسر 2- جنت جزی، 
ش.ش 2 نسبت با متوفی مادر 3- درویش خواجه علی وند، ش.ش 4 نسبت با متوفی پدر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36639 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/678  آقای حسین زیبافر دارای  شناسنامه شماره 579 به شرح دادخواست به کالسه  
3491/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیده معصومه موسوی فاخر به شناسنامه 66 در تاریخ 96/6/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و همسر و 
مادر به نام ذیل: 1- نرگس زیبافر، ش.ش 1274620937 فرزند 2- حسین زیبافر، ش.ش 
579 همسر متوفی 3- زهرا بدوالی ســعد، ش.ش 19277 مادر متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36633 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/679  آقای اسماعیل مومنی دارای  شناسنامه شــماره 3514 به شرح دادخواست به 
کالسه  3499/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غفار مومنی دهقی به شناسنامه 105 در تاریخ 96/10/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و همسر به نام 
ذیل: 1- اسماعیل مومنی دهقی، ش.ش 3514 فرزند 2- ابراهیم مومنی دهقی، ش.ش 
64360 فرزند 3- اکرم مال احمدی دهقی، ش.ش 54 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36630 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/680  آقای محمد علی حلبیان با وکالت حقوقی از وراث دارای  شناسنامه شماره 959 
به شرح دادخواست به کالسه  3488/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی حلبیان به شناســنامه 1212 در تاریخ 95/7/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک دختر و یک همســر: 1- تینا حلبیان، ش.ش 4710667306 نسبت با متوفی فرزند 
2- فاطمه زمانی، ش.ش 1878 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36632 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 
اصفهان )135 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
11/681  خانم آزاده قدیری شــیدانی دارای  شناسنامه شماره 5901 به شرح دادخواست 
به کالسه  3484/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحمت اله قدیری شیدانی به شناسنامه 22 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک 
همسر: 1- ندا قدیری شیدانی،ش.ش 1272214559 نســبت با متوفی فرزند 2- آزاده 
قدیری شیدانی، ش.ش 5901 نسبت با متوفی فرزند 3- عفت نیکبخت، ش.ش 2294 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 36629 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/682  آقای پیمان حسینی دارای  شناسنامه شماره 38  به شرح دادخواست به کالسه  
3501/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسمعیل مشفقی خوراسگانی به شناسنامه 5325 در تاریخ 76/10/26  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
دختر و یک همســر: 1- علی مشفقی خوراسگانی، ش.ش 229 نســبت با متوفی فرزند 
2- یداله مشفقی خوراســگانی، ش.ش 48 نســبت با متوفی فرزند 3- حسین مشفقی 
خوراسگانی، ش.ش 38 نســبت با متوفی فرزند 4- ایران مشفقی خوراسگانی، ش.ش 
7296 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول مشفقی خوراسگانی، ش.ش 183 نسبت با متوفی 
فرزند 6- عزت افالکی خوراسگانی، ش.ش 6051 نسبت با متوفی همسر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36628 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/683  آقای مهدی ابراهیمی پیروز دارای  شناسنامه شماره 2785 به شرح دادخواست 
به کالسه  3503/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر ابراهیمی پیروز به شناسنامه 2505 در تاریخ 96/11/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- هادی 
ابراهیمی پیروز، ش.ش 48137 فرزند 2- مهــدی ابراهیمی پیروز، ش.ش 2781 فرزند 
3- عفت دلیلی شــعاعی، ش.ش 761 همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36627 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )130 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/684  خانم زهره طحانیان دارای  شناسنامه شــماره 14883 به شرح دادخواست به 
کالسه  3478/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس طحانیان به شناســنامه 782 در تاریخ 96/11/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و همسر 
و مادر وپدر به نام ذیل: 1- حمید طحانیان، ش.ش 4776 فرزند 2- زهرا طحانیان، ش.ش 
127113198 فرزند 3- زهره طحانیان، ش.ش 14883 فرزند 4- مهین جانقربان، ش.ش 
36590 همسر متوفی 5- نصرت وسکی، ش.ش 1925 مادر متوفی 6- حسین طحانیان، 
ش.ش 603  پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 36626 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

 11/685  آقای محمــود پورخان دارای  شناســنامه شــماره 4711508351 با وکالت 

مع الواسطه مهران ایزدی و با وکالت ندا ابول پور به شرح دادخواست به کالسه  3473/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 
پورخان به شناسنامه 3930 در تاریخ 95/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پدرام پور خان، ش.ش 4711508376 
فرزند 2- محمود پورخان، ش.ش 4711508351 فرزند 3- میالد پورخان، ش.ش 6161 
فرزند 4- پونه پورخــان، ش.ش 4711508368 فرزند 5- شــهربانو برازجانی، ش.ش 
24035 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 36624 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/686  آقای طالب زمانی دارای  شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه  
3492/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا زمانی به شناسنامه 219 در تاریخ 71/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پســر و یک دختر و یک همسر: 
1- حسین زمانی،ش.ش 690 نسبت با متوفی فرزند 2- کریم زمانی، ش.ش 965 نسبت 
با متوفی فرزند 3- علی زمانی، ش.ش 612 نسبت با متوفی فرزند 4- طالب زمانی، ش.ش 
1 نسبت با متوفی فرزند 5- عباس زمانی، ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 6- اعظم زمانی، 
ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 7- حبیبه زمانی، ش.ش 266 نسبت با متوفی همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36622 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
مزایده

11/722  شعبه اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
2071/96 ش 5 له آقای مهران خادمی جبلی علیه صدیقه نصر اصفهانی به آدرس اصفهان 
خیابان آتشگاه خیابان نصرآباد محله سرلت بن بســت آزادگان پالک 2 بابت محکوم به 
و هزینه های اجرایی به مبلغ 23/025/899 ریال امــوال توقیفی با در نظر گرفتن جمیع 
جهات موثر در لوازم و لحاظ نمودن استهالک آن به شرح ذیل ارزیابی می گردد: 1- یک 
دستگاه تلویزیون 29 اینچ LCD مشکی رنگ مدل شارپ )مستعمل( به مبلغ 7/000/000 
ریال 2- یک دستگاه مبل راحتی 7 نفره رویه پارچه با پایه فلزی قهوه ای رنگ )مستعمل( 
به مبلغ 1/800/000 ریال 3- دو تخته فرش 12 متری ماشــینی با رنگ زمینه الکی با 
طرح بیضی شــکل به رنگ کرم در وسط فرش )مســتعمل(به مبلغ 3/600/000 ریال 
4- دو عدد میز عسلی چوبی رویه شیشه )مستعمل( به مبلغ 800/000 ریال جمعا به مبلغ 
13/200/000 ریال د)سیزده میلیون و دویست هزارریال( می باشد ارزیابی گردیده است که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 
96/12/15 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی 
پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید محســن حججی برگزار می گردد طالبین شرکت در 
جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه 
آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین ثبت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 36548 اجرای احکام شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )259 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/695 شــماره صادره : 1396/42/454433-1396/10/17 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 16683 مورخ 1394/09/19 صادره ازهیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2736  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر کریمی فرزند لطف اله در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 13  
قانون مذکور  طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
96/12/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 36900 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 
و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
11/694 شــماره صادره: 1396/42/460809- 96/11/5 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی شــماره 15696 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل صفحه 170  دفتر 1045 امالک به شماره ثبت 193949 تحت شماره چاپی 
مسلسل دفترچه ای به شماره 086814 به نام علیرضا طاهری فرزند حسن ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است سپس مع الواســطه به موجب  سند 123610 مورخ 1389/11/21 
دفترخانه 31 اصفهان به آقای حمید رضا رافعی دهکردی انتقال قطعی یافته سپس مالک 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده به شــماره 964/1591880 مورخ 1396/11/03 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 113869 مورخ 
1396/11/03 به گواهی دفترخانه 31 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده   لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 36771 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )259 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/581 در خصوص پرونده کالســه 264/96 دعوی ابوالفضل گنجی زاده به طرفیت 
مرتضی حسین زاده به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در 
تاریخ 97/01/15 ساعت 9/15 صبح در شــورای حل اختالف زواره تعیین شده است که 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
زواره بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می گردد. م الف: 481 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف بخش زواره)121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/582 در خصوص پرونده کالســه 268/96 دعوی ابوالفضل گنجی زاده به طرفیت 
هادی اکبری به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 
97/01/15 ساعت 9/15 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در زواره 
بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد. م الف: 482 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

بخش زواره)120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/583 در خصوص پرونده کالســه 265/96 دعوی ابوالفضل گنجی زاده به طرفیت 
لطفعلی عابدی به نشانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 
97/01/15 ساعت 9/15 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در زواره 
بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد. م الف: 483 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

بخش زواره)120 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
11/661  آقای حامد قراخانی دارای  شناسنامه شماره 1310 با وکالت مسعود معصومی به 
شرح دادخواست به کالسه  3505/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محترم حیدری فریدنی به شناسنامه 162 در تاریخ 96/6/8 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حامد قراخانی، ش.ش 1310 فرزند 2- هوشمند قراخانی، ش.ش 174 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36617 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )123 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/662  خانم فاطمه بهرامی  بوانی دارای  شناســنامه شماره 4314 به شرح دادخواست 
به کالسه  3536/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحمت اله علی عسگری به شناسنامه 197 در تاریخ 96/10/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و یک همسر و یک مادر: 1- سجاد علی عسگری، ش.ش 1273109872 نسبت با 
متوفی فرزند 2- پرستش علی عســگری، ش.ش 0251855651 نسبت با متوفی فرزند 
3- فاطمه بهرامی بوانی، ش.ش 4314 نسبت با متوفی همسر 4- شوکت صفائی بابوکانی، 
ش.ش 1 نسبت بامتوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 36593 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

11/663  آقای عالء بال زاده دارای  شناسنامه شماره 51750 به شرح دادخواست به کالسه  
3525/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن بال زاده به شناسنامه 24488 در تاریخ 94/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو دختر به نام ذیل: 
1- عالء بال زاده، ش.ش 51750 فرزند 2- میثم بال زاده، ش.ش 714 فرزند 3- حسین 
بال زاده، ش.ش 6611 فرزند 4- بیداء بال زاده، ش.ش 49330 فرزند 5- شهال بال زاده، 
ش.ش 57067 فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 36594 شــعبه 10 شــورای حــل اختالف اســتان اصفهــان )151 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

11/664  خانم فاطمه نجفی مســجد شــاهی دارای  شناسنامه شــماره 1580 به شرح 
دادخواست به کالسه  3532/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی نجفی به شناسنامه 293 در تاریخ 96/11/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
 نجفــی، ش.ش 649 برادر متوفــی 2- فاطمــه نجفــی، ش.ش 1580 خواهر متوفی 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 36595 شــعبه 10 شــورای حــل اختالف اســتان اصفهــان )123 کلمه، 

1 کادر(

حصر وراثت
11/665  خانم توران دریائی اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 1131 به شرح دادخواست 
به کالسه  3496/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم دهقانی حبیب آبادی به شناسنامه 153 در تاریخ 95/8/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهارپسر و سه 
دختر و همسر به نام ذیل: 1- محمد دهقانی حبیب آبادی، ش.ش 11007 فرزند 2- مهدی 
دهقانی حبیب آبادی، ش.ش 3480 فرزند 3- مجید دهقانی، ش.ش 458 فرزند 4- رسول 
دهقانی حبیب آبادی، ش.ش 1571 فرزنــد 5- مریم دهقانی حبیب آبادی، ش.ش 212  
فرزند 6- مرضیه دهقانی حبیب آبادی، ش.ش 410 فرزند 7- ملیحه دهقانی حبیب آبادی، 
ش.ش 3551 فرزند  8- توران دریائی اصفهانی، ش.ش 1131 همســر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36602 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/666  آقای سید رضا جزائری دارای  شناسنامه شــماره 1300 به شرح دادخواست به 
کالسه  3502/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید باقر جزائری فارسانی به شناسنامه 21 در تاریخ 96/8/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و 
همسر به نام ذیل: 1- سید مجید جزائری فارسانی، ش.ش 188 فرزند متوفی 2- پروانه 
روشن علی، ش.ش 867 همســر متوفی 3- ســید رضا جزائری، ش.ش 1300 فرزند 
4- الهام السادات جزائری فارسانی، ش.ش 2165 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36603 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/667  خانم ملک شیروانی جوزدانی دارای  شناسنامه شماره 334 به شرح دادخواست 
به کالسه  3482/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس رمضانی به شناسنامه 2 در تاریخ 96/10/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- شــهرام رمضانی، ش.ش 2020 فرزند 2 - شهاب رمضانی، ش.ش 907 
فرزند 3- عاطفه رمضانی، ش.ش 32581 فرزند 4- الهه رمضانی، ش.ش 2377 فرزند 
5- ملک شیروانی جوزدانی، ش.ش 334 همسر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36604 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/668  آقای غالمرضا فصیحی دستجردی دارای  شناســنامه شماره 2448 به شرح 
دادخواست به کالسه  3481/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم فصیحی دســتجردی به شناسنامه 18 در تاریخ 
96/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پســر و چهار دختر و همســر به نام ذیل: 1- محمد فصیحی دستجردی، ش.ش 
17 فرزند 2- علی فصیحی دســتجردی، ش.ش 4693 فرزنــد 3- غالمرضا فصیحی 
دســتجردی، ش.ش 2448 فرزند 4- حمیده فصیحی دســتجردی، ش.ش 45 فرزند 

5- ســکینه فصیحی دســتجردی، ش.ش 40 فرزند 6- صدیقه فصیحی دستجردی، 
ش.ش 2642 فرزنــد 7- فاطمه فصیحــی دســتجردی، ش.ش 2449 فرزند 8- زهرا 
احمدی دستجردی، ش.ش 57 همسر متوفی  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36605 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/669  آقای علیرضا شجاعی هاشمی دارای  شناسنامه شماره 4989 به شرح دادخواست 
به کالسه  3474/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محبوبه یامانی به شناســنامه 1225 در تاریخ 94/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک مادر: 
1- علیرضا شجاعی هاشمی، ش.ش 4989 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه هاشم زاده، 
ش.ش 1763 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 36606 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )132 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/670  خانم مرجان ترکان دارای  شناســنامه شــماره 71023 به شرح دادخواست به 
کالسه  3480/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی ترکان به شناســنامه 1020  در تاریخ 96/10/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
و یک همسر: 1- جالل ترکان، ش.ش 1514 نســبت با متوفی فرزند 2- مریم ترکان، 
 ش.ش 1847 نسبت با متوفی فرزند 3- شکوه ترکان، ش.ش 578 نسبت با متوفی فرزند
 4- مرجان ترکان، ش.ش 71023 نســبت با متوفی فرزنــد 5- صدیقه یادانی، ش.ش 
50171 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 36607 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/671  آقای محمد ربیعی دارای  شناسنامه شماره 529 به شرح دادخواست به کالسه  
3476/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه نصیری طالخونچه به شناســنامه 3693 در تاریخ 94/12/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر 
و ســه دختر: 1- محمد ربیعی، ش.ش 529 نســبت با متوفی فرزند 2- محسن ربیعی 
طالخونچه، ش.ش 947 نسبت با متوفی فرزند 3- بهرام ربیعی طالخونچه، ش.ش 647 
نســبت با متوفی فرزند 4- رمضان ربیعی طالخونچه، ش.ش 6 نســبت با متوفی فرزند 
5- طلعت ربیعی طالخونچه، ش.ش 82 نســبت با متوفی فرزند 6- طیبه ربیعی،ش.ش 
36 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 36608 شــعبه 10 شــورای حــل اختالف اســتان اصفهــان )169 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/672  خانم فریبا جوادیان اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست 

به کالسه  3522/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بیگم آغا طفالن آب به شناسنامه 12616 در تاریخ 96/10/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو 
دختر: 1- حمیدرضا جوادیان اصفهانی، ش.ش 1390 نسبت با متوفی فرزند 2- فخرالزمان 
جوادیان اصفهانی، ش.ش 555 فرزند 3- فریبا جوادیان اصفهانی، ش.ش 249 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36609 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/673  آقای سید جواد ســقائی دارای  شناسنامه شماره 62013 به شرح دادخواست به 
کالسه  3500/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول ریسمان کارزاده به شناسنامه 367 در تاریخ 91/6/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر: 
1- سید جواد سقائی، ش.ش 62013 نسبت با متوفی فرزند 2- سید رسول سقائی، ش.ش 
39889 نسبت با متوفی فرزند 3- آغا ربابه سقائی، ش.ش 65056 نسبت با متوفی فرزند 
4- آغا زهرا سقائی، ش.ش 202 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36637 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/674  خانم مریم محمد علی محمودی دارای  شناســنامه شــماره 2598 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3514/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابراهیم افراز به شناسنامه 17 در تاریخ 96/9/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد جواد افراز، 
ش.ش 1273213076 نســبت با متوفی فرزند 2- مائده افراز، ش.ش 1274746612 
نسبت با متوفی فرزند 3- حسین افراز، ش.ش 88 نسبت با متوفی فرزند 4- شهربانو افراز، 
ش.ش 10 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم محمودی، ش.ش 2598 نسبت با متوفی همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36618 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/621  آقای حمید شیرانی دارای  شناسنامه شماره 382 به شرح دادخواست به کالسه  
2749/96 ح 54   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اقدس شکوه به شناسنامه 138 در تاریخ 92/11/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر به اسامی: 
1- رضا شیرانی، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 2 - حمید شیرانی، ش.ش 382 نسبت 
با متوفی فرزند 3- بدری شیرانی، ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 4- شمسی شیرانی، 
ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره شیرانی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا 
شیرانی، ش.ش 17 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36634 شــعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل 

اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
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 رقیب ازبک ذوب آهن 
دیشب به  اصفهان رسید

لوکوموتیو تاشــکند صدرنشــین گروه B لیگ 
قهرمانان آســیا و رقیب 
روز دوم ذوبــی ها، 
دیشــب با ترکیب 
کاملی از بازیکنان 
و مربیــان راهــی 
ایران شد. بنا به اعالم 
مسئوالن باشــگاه اصفهانی 
کاروان لوکوموتیو با پرواز مستقیم از تاشکند به 
ایران و شهر اصفهان رســید تا با اسکان در هتل 
آســمان برای بازی فردا در ورزشگاه فوالدشهر 
آماده شــود.طبق هماهنگی های به عمل آمده 
بعد از ورود کاروان لوکوموتیو و اســکورت آنها تا 
هتل محل اسکان، آخرین جلسه تمرینی این تیم 
و ستاره هایش امروز هم زمان با ساعت بازی در 

زمین اصلی ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شود.

سوشا بازهم خبرساز شد

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 اعتراض ذوب آهن 
به محرومیت قلعه نویی

امیر قلعه نویی در جریان دیدار این تیم با ســایپا 
از کنار خط اخراج شد و 
به ایــن ترتیب اجازه 
حضــور در دیــدار 
بعدی روی نیمکت را 
ندارد. به همین دلیل 
این باشــگاه با انتشار 
متنی در ســایت رسمی این 
باشگاه نوشت: »باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 
اصفهان در نامه ای رســمی به »حیــدر بهاروند« 
رییس سازمان لیگ فوتبال کشور، ضمن توضیح 
کامل مشکالت و مســائل غیرقابل توجیه داوری 
مسابقه دو تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا 
تهران در هفته بیســت و سوم لیگ برترفوتبال، به 
آنچه منجر به اخراج »امیر قلعه نویی« ســرمربی 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شد، اعتراض کرد و 
خواهان تجدید نظر درباره محرومیت قلعه نویی در 

دیدار بعدی این تیم گردید.

واکنش روز

بازجویی پلیس از ۴ فوتبالیست 
به جرم سرقت تاکسی!

بازیکنــان تیم فوتبــال وســت بروموویچ به 
خاطر اقدامــی که در 
اردوی آماده سازی 
زمستانی تیم شان 
در اســپانیا انجام 
دادند، عذرخواهی 
کردنــد و از ســوی 
پلیس مــورد بازجویی قرار 
گرفتند.جانی اوانز، گرث بری، جیک لیورمور 
و بواز مای هیل، 4 بازیکنی هســتند که متهم 
به ســرقت یک تاکسی در نخســتین ساعات 
بامداد روز پنجشــنبه هفته گذشــته شده اند 
و پس از آنکه نه پلیس و نه باشــگاه نامشان را 
فاش نکرد، برای لکه دار نشــدن اعتبار باشگاه 
و دیگر بازیکنان وســت بروموویچ، خودشان را 

معرفی کردند.
در بیانیه منتشر شده توسط این گروه 4 نفره 
از بازیکنان وســت بروموویچ آمده اســت: ما 
احساس کردیم به منظور حفظ حرمت و احترام 
هم تیمی هایمان باید خودمان را معرفی کنیم و 
در غیر این صورت این اشتباه شامل حال تمام 

مجموعه تیم می شد.

اتفاق روز

  قاب روز

سوشا بازهم خبرساز شد
سوشــا مکانــی دروازه بــان ســابق 
پرسپولیس و بازیکن حال حاضر صنعت 
نفت آبادان، با انتشــار عکسی از تیپ 

جدید خود رونمایی کرد.
پیش از این نیز این بازیکن پرحاشیه با 
لباس های جنجالی خود خبرساز شده 
بود.مکانی بعد از دو فصل دوری از لیگ 
برتر ایران در نیم فصل دوم لیگ هفدهم 
به جمع آبادانی ها اضافه شــد؛ ولی در 
چند بازی که بــرای صنعت نفت انجام 
داده نتوانسته رضایت هواداران آبادان 

را جلب کند.

طی روزهای گذشــته شــایعه شــده بود ســیامک نعمتی به دلیل 
نیمکت نشینی در پرسپولیس، قصد تمدید قراردادش را ندارد اما هافبک 
قرمزها این شایعه را رد کرده. خبرآنالین از قول نعمتی نوشته:»اگر قرار 
بود پرسپولیس را ترک کنم، در همین نیم فصل قبل که 4، 5 پیشنهاد 
خوب داشتم، می رفتم اما ماندم چون احساس کردم پرسپولیس به همه 

بازیکنانش احتیاج دارد. این حرف ها درباره جدایی مرا باور نکنید.«

در پرسپولیس می مانم

88
سرور جباروف ستاره ازبکســتانی استقالل که در پستی شبیه به 
ژاوی بازی می کند و در سال های گذشته دو بار عنوان مرد سال 
آسیا را به خود اختصاص داد، همواره از ژاوی و بارسلونا، تمجید و 
آنها را الگوی خود معرفی کرده بود؛ از همین رو در دوحه فرصت 
را مغتنم شــمرد و از نزدیک به دیدار ژاوی رفت تا با این بازیکن 

سرشناس و محبوب عکسی به یادگار بگیرد.

با مشخص شدن فهرست بازی های دوســتانه تیم ملی تا جام جهانی مشخص شد پرسپولیس غیر از 
چالش بزرگ همزمانی بازی های رفت و برگشت یک هشتم نهایی با اردوی تیم ملی قبل از جام جهانی، 

یک چالش دیگر هم در فروردین ماه خواهد داشت.
از قرار معلوم اردوی تیم ملی در نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد و بازیکنان ملی پوش پرسپولیس 
بعد از بازی 22 اسفند مقابل الوصل در دبی در بازگشت به تهران به اردوی تیم ملی می روند. در حال 
حاضر و با دعوت علی علیپور تعداد ملی پوشان پرسپولیس به 6 نفر رسیده؛ یعنی نیمی از نفرات ترکیب 
اصلی و غیبت این نفرات در برخی بازی های مهم یا دیر رسیدنشان قبل از بازی های این تیم می تواند 

بر کیفیت فنی تیم برانکو تاثیر منفی بگذارد.
هر چند در حال حاضر احتمال قهرمانی پرسپولیس قبل از عید وجود دارد و به این ترتیب 5 بازی بعد 
از عید برای این تیم می تواند حالت فرمالیته پیدا کند، اما اگر این اتفاق نیفتد پرسپولیس برای بازی با 

سایپا که نخستین بازی لیگ برتری سرخ ها در سال 97 خواهد بود یک چالش 
بزرگ در پیش دارد. طبق برنامه تیم ملی روز 7 فروردین باید در وین 

مقابل لیبی بازی کند و در خوشبینانه ترین حالت، همان شب یا 
روز بعد از آن بازی به تهران برمی گردد. از سوی دیگر پرسپولیس 

در هفته بیست و ششم لیگ برتر باید به مصاف سایپا برود که این 
بازی 9 فروردین برگزار خواهد شد که با توجه به فاصله کم این دو 
مسابقه، برانکو نمی تواند از ملی پوشان خسته خود استفاده کند و 

حتی اگر در آن مســابقه ملی به میدان نرفته باشند به خاطر دوری 
دوهفته ای از تیم باید از آنها چشم بپوشاند.

دیدار ستاره استقالل با کاپیتان سابق بارسا 
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نوروز شلوغ!

واکنش آقای بازیگر به قلیان 
کشیدن یک کمک داور!

پرویــز پرســتویی بــا پســتی کــه در صفحه 
اینستاگرامش منتشــر کرده، توجه رسانه های 
ورزشــی را به خود جلب کرده است. این بازیگر 
دوست داشتنی و سرشــناس با انتشار عکسی از 
یک کمک داور در حال کشــیدن قلیان نوشته: 
تبریک به همه فوتبال دوستان عزیز کشورمان! 
عکس فوق سری چاپ شده در کتاب )جینز فور 

دیفنس ارتش آمریــکا( از خط نگهدار فوتبال ما 
در یکی از شهر های هم والیتی در جنوب، آخرین 
آزمایشــات از قلیان متحرک قبل از اســتفاده 
احتمالی در جام جهانی ســال آینده روســیه. 
هماهنگ بــا آخرین فنــاوری روز فیفا و قابلیت 
اتصال همزمان هر قلیان با تنباکوی برازجانی با 
دوازده ماهواره جی پی اس فوق پیشرفته در مدار 
با تکنولوژی جانبی و جدید بدون امواج برگشتی 
محل یاب یک صدم میلی متری جهت یافتن نقطه 
استقرار کمک داور. با اســتفاده از نور فرابنفش 
جهت دیدن دود و آتش گر گرفته زغال سرقلیان. 

اطالعات بیشتر در برنامه نود این هفته.«

کنایه سنگین برنامه تلویزیونی 
به ستاره سابق استقالل!

کلیپی از برنامه ویدئو چک 26 بهمن 96 در یک 
آیتم به حواشــی اخیر ایجاد شــده برای مهدی 
قائدی پرداخته اســت. این آیتم ســعی داشت 
با نشــان دادن اشــتباهات برخی از ستاره های 
سابق فوتبال، مسئولین فوتبال را متوجه آینده 
قائدی کند. در بخشــی از این آیتم بــه بازیگر 
شدن و پیوســتن نیکبخت واحدی به دنیای مد 
پرداخته شده اســت که لباس نیکبخت در این 
آیتم، مورد تمســخر مجری قرار گرفت.گفتنی 
اســت فیلم برداری فیلم کوتاه »مدالسیون« با 
بازی علیرضا نیکبخت واحدی، فوتبالیســت، به 
کارگردانی سپیده میرحسینی پایان یافت. این 

فیلم به موضوع مدلینگ و تبلیغات می پردازد.

در حاشیه

اعتراف بوفون: 
در تنهایی خودم گریه می کنم

جیان لوئیجی بوفون، دروازه بان افسانه ای باشگاه 
یوونتوس و تیم ملی ایتالیا 
اعتــراف کــرده که 
گریه کردن باعث  
آرامش او می شود. 
البته در عین حال 
اذعــان داشــته که 
دلیل اشک ریختنش، 
هیچ وقت مســائل فوتبالی نبوده است. بوفون 
4۰ساله که سابقه سه شکســت تلخ در فینال 
لیگ قهرمانان و باخت در یورو را در کارنامه اش 
دارد، عنوان کرده به خاطر فوتبال اشک نریخته 
اســت: »اغلب در تنهایی و خلوت خودم گریه 
می کنم، گریه کردن به انســان کمک می کند. 
خالی می شــوید و حس رهایــی دارید، حس 
انسان بودن پیدا می کنید. هیچ وقت برای فوتبال 
گریه نمی کنم، احساساتی می شوم ولی صرف 
شکست نیست. چیزی رمانتیک تر و پیچیده تر 

از آن است«.

اعتراف روز

پیشخوان

 علی کریمی و منتقدان فدراسیون فوتبال، سوژه جدیدی 
برای انتقاد از تاج و همکارانش پیــدا کرده اند؛ اینکه بعد 
از منتفی شدن سفر تیم های عربســتانی به ایران، حاال 
کنفدراسیون فوتبال آســیا هم حاضر به پرداخت غرامت 

به نمایندگان ایران نیست. ســایت برنامه نود درباره این موضوع نوشته: »با این اوصاف ظاهرا هزینه میزبانی 
نمایندگان ایران در کشور بی طرف در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا که مبلغی در حدود 6 میلیارد تومان 
برآورد می شود دوباره به فوتبال ایران بر نخواهد گشــت و این هزینه برای فصول بعدی نیز به فوتبال ایران 
تحمیل خواهد شد! نکته جالب این اســت که یک ماه پیش در کمیته مالي اي اف سي به محمدرضا ساکت 
دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران و عضو این کمیته اعالم شده که اي اف ســي به فدراسیون فوتبال ایران و 

باشگاه هاي ایراني غرامت نمي دهد اما او و فدراسیون فوتبال این موضوع را مسکوت گذاشته اند!«

ماجرای شکست جدید 
فدراسیون فوتبال

الغرافه در هفته هفدهم لیگ ســتارگان قطر به مصاف 
الخریطیات رفت و توانست با دو گل به پیروزی برسد.

در این دیدار مهدی طارمی در ترکیب اصلی تیمش به 
میدان نرفت. او در نیمــه دوم و در دقیقه 68 به میدان 

رفت و توانست در دقایق پایانی، گل دوم تیمش را به ثمر برســاند. نیمکت نشینی طارمی بعد از گلزنی 
در دیدار قبلی الغرافــه برابر الجزیره در لیگ قهرمانان آســیا عجیب بود.ســرمربی الغرافه درباره دلیل 
نیمکت نشینی ستاره ایرانی تیمش، گفت : طارمی نیاز به استراحت داشت و به همین خاطر او را در ترکیب 
اصلی به میدان نفرســتادم.طارمی که در نیم فصل دوم لیگ ســتارگان قطر به الغرافه پیوست عملکرد 
درخشانی در این تیم داشته است.به احتمال خیلی زیاد در دیدار حساس برابر تراکتورسازی، شاهد حضور 

این بازیکن در ترکیب اصلی  الغرافه خواهیم بود.

دلیل نیمکت نشینی 
طارمی مشخص شد

 کــی روش و عــادل 
منتظر مجوز صدا وسیما

 6 امتیاز تــا قهرمانی 
در فصل رویایی

حکم باخت مصلحتی

 یارکشــی کی روش با 
سرمربی تیم ملی ووشو، 

مشت محکم

المپیک زمستانی 2018 
ساعت کره جنوبی

08:00

شبکه 
ورزش

المپیک زمستانی 2018 
ساعتکره جنوبی

12:30

شبکه 
ورزش

اتلتیکو فوتبال
مادرید- 

بیلبائو
ساعت
18:45

شبکه 
ورزش

مونشن فوتبال
گالدباخ - 
دورتموند

ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 

29 بهمن

جواد نکونام
 اردیبهشــت مــاه ســال 1394 بــود کــه جــواد نکونــام 

به عنوان دستیار ایرانی کی روش انتخاب شد 
ولی مدت این همکاری نیز دوام زیادی نداشت  

و به دنبال اختالف کارلوس کی روش با ســرمربی تیم پرسپولیس، 
نکونام و مارکار آقاجانیان و افشــین پیروانی که به عنوان سرپرست 
با تیم ملی ایران همکاری می کرد از کار کنار گذاشته شدند، دلیل 

جدایی آنها از تیم ملی به داستان اختالف ســرمربی تیم ملی ایران 
با مربیان ایرانی برمی گشــت که پس از اینکه تیم ملی به اردوی امارات 
رفت و برانکو در مصاحبه ای کی روش  را به باد انتقاد گرفت، ســرمربی 
 تیم ملی به دلیل اینکه دستیارانش او را در موعد مقرر از این مصاحبه آگاه

  نکــرده بودند از آنها خواســت تــا اردوی تیم ملــی ایران را تــرک کنند
  تا مشــخص شــود کی روش عالقــه چندانی بــرای کار با دســتیار ایرانی 

ندارد. 

سمیه مصور

سرمربی تیم ملی ووشوی ایران به عنوان دستیار جدید کارلوس کی روش معرفی شد تا در روزهایی که  دعوای  لفظی میان  سرمربی تیم ملی با علی کریمی اوج گرفته است خبر انتخاب حسین اوجاقی به عنوان 
عضو جدید کادر فنی باعث ایجاد حاشیه های جدیدی در تیم ملی شود، به خصوص اینکه خبر رسید انتخاب اوجاقی  بدون هماهنگی با  رییس فدراسیون فوتبال و با دخالت شخصی کی روش صورت گرفته 
تا بار دیگر مشخص شود که قدرت کی روش از مهدی تاج و همکارانش در فدراسیون فوتبال بیشتر است. هر چند برای اولین بار است که کی روش از یک مربی ایرانی  غیر فوتبالی در تیم ملی بهره می گیرد 
ولی او در طول 7 سال حضورش در تیم ملی فوتبال با مربیان ایرانی مختلفی کار کرده که این همکاری دوام زیادی نداشته و به دالیل متفاوتی این مربیان از تیم ملی جدا شده اند. در گزارش پیش رو نگاهی 

خواهیم داشت به دستیاران ایرانی که تاکنون با کی روش همکاری داشته اند:  

امید نمازی
امید نمازی، اولین دســتیاری بود کــه بعد از انتخاب 
کی روش به عنوان ســرمربی تیــم ملی ایــران با او 
همکاری کرد. نمــازی که کارش را در آمریکا شــروع 
کرده بود بعــد از آمدن به ایران به عنــوان کمک مربی 
مدتی با تیم اســتیل آذین فعالیت کرد تا اینکه با وجود 
کارنامه ضعیفش در این تیم به عنوان دستیار کی روش 
انتخاب شد در پی اختالقات گســترده با کی روش ایران 
را ترک کرد و دوباره راهی آمریکا شــد تا هدایت تیم ملی 

فوتبال  زنان آمریکا را بر عهده بگیرد.

علی کریمی
 علی کریمی که مناظره اش با ساکت به ســوژه اصلی این روزهای رسانه ها تبدیل شده و 

به کی روش نیز حسابی تاخته اســت و او را وارد اختالفاتش با فدراســیون فوتبال کرده، در 
گذشته روابط نزدیکی با سرمربی تیم ملی ایران داشت به طوری که  مدتی به عنوان دستیار 

در با کی روش همکاری کرد. بعد از خداحافظــی ناگهانی کریمی از فوتبال 
پایان لیگ دوازدهم و بازگشت مجدد او ، کی روش دیگر کریمی را به تیم 
ملی دعوت نکرد. با این وجود رابطه خوب آنها حفظ شد و یک سال بعد، 
کریمی به عنوان دســتیار کی روش معرفی شد ولی به دنبال اختالفات 

علنی با این مرد پرتغالی، تیم ملی را ترک کرد.

مجید صالح
پس از اینکه امید نمازی از تیم ملی ایران جداشــد، مجید صالح 
برای حضور در جام جهانی 2۰14 به عنوان دستیار کی روش  
انتخاب شد ولی   عمر مربیگری صالح که سابقه کمک مربی 
در تیم فوتبال استقالل و سرمربی در تیم فوتبال سایپا را 
در کارنامه خود می دیــد در تیم ملی فوتبال کوتاه بود و 
خیلی زود از نیمکت تیم ملی کنار رفت تا او هم شانش 
حضور روی نیمکت برای بــازی های جام جهان 
آفریقای جنوبی را از دســت بدهد.  صالح دلیل 
جدایی اش را رفتار نادرست کی روش معرفی کرد 
و در آن زمان مطرح کرد که سرمربی تیم ملی فوتبال در حد یک 

تدارکاتچی با او برخورد کرده است.

به بهانه انتخاب  »حسین اوجاقی« به عنوان مربی تیم ملی فوتبال؛

همه دستیاران کی روش
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سردار مجتبی شــیروانیان افزود: امروز 30 شــهید گمنام و 5 شهید 
شناسایی شده در اصفهان حضور دارند که به دلیل اصرار تهران یکی از 
شهدای شناسایی شده برای حضور در مراسم استقبال در تهران است و 

در روز های آتی به اصفهان فرستاده می شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های اســامی دفاع مقدس اصفهان با 
بیان اینکه در آستانه شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( یک بار دیگر 
استان اصفهان شــاهد حضور شهداست، گفت: این  شهدا گل های پرپر 

مردم و عزیزان از دســت رفته دوران دفاع مقدس هستند که فرزندان 
خود را برای دفاع از دیــن و اهل بیت)ع( و قرآن در مســیر امام  راحل 

تقدیم  کردند.
وی افزود: پیکر برخی از شهدا در همان ایام و برخی دیگر بعد از 30 سال 
امروز به میهن و شهرشان بازگشته است، برای همین تعدادی از شهدای 
امروز متعلق به سال های اولیه جنگ تحمیلی هستند و بیش از 30 سال 

از شهادتشان می گذرد.

سردار شیروانیان خاطرنشان کرد: شــاید خواسته خود شهدا بوده که 
مانند مادرشان فاطمه زهرا)س( جاوید االثر باشند و روزی که جامعه ما 
به همین اندک باقی مانده پیکرها نیاز دارد، وارد جامعه شوند و بار دیگر 

فضای جامعه را شهدایی کنند.
وی با اشاره به تشییع و تدفین پیکر 5 شــهید گمنام در سال گذشته 
بیان کرد: امروز باغ موزه دفاع مقدس شاهد حضور این شهدا به عنوان 
آثار واقعی دفاع مقدس است و خدا را شاکریم  که امروز پس از گذشت 

چند روز از افتتاح بخش نخست فاز اول 
باغ موزه دفاع مقدس اصفهان میزبان 
این شهدا بودیم.مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس اصفهان 
پیرامون برنامه تشییع و تدفین شهدا 
گفت: در میان شــهدای گمنامی که 
در این محل هستند شهیدان حسین 
پوربافرانی، اســدا... خدادادی، پرویز 
بانی زاده و حمزه نعمتــی نیز حضور 
دارند و پس از این مراسم پیکر 8 شهید 
گمنام و شــهید نعمتــی در اصفهان 
خواهد ماند و مابقی شهدا برای مراسم 
تشییع و تدفین به شهرستان های خود 
و اماکن در نظر گرفته شده، فرستاده 
می شوند.وی افزود: مراسم تشییع این 

شهدا به همراه 2 شــهید مدافع حرم از جبهه فاطمیون فردا از میدان 
فیض به سمت گلستان شــهدا تشــییع و در آنجا تدفین خواهند شد 
سپس تشییع پیکرهایی که برای مراکزی در اســتان اصفهان در نظر 

گرفته شده اند از روز سه شنبه در محل های مورد نظر برگزار می شود. 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های اسالمی دفاع مقدس اصفهان:

شهدا مانند مادرشان فاطمه زهرا)س( خواهان گمنامی هستند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های اسالمی دفاع مقدس اصفهان در مراسم استقبال از 35 شهید دفاع مقدس اظهار داشت: استان 
شهیدپرور و والیت مدار اصفهان و مردم همیشه در صحنه این خطه شهید پرور میزبان و میهمان 35 شهید دوران دفاع مقدس هستند.

نقش بی بدیل هیئات مذهبی در خنثی سازی 
توطئه های دشمنان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری مسابقه
 »هر شهروند یک فیلم کوتاه«

رییس دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره 
به برگزاری مسابقه ملی »هر شهروند یک فیلم 
کوتاه« گفت: سال گذشته دبیرخانه جشنواره 
حسنات به منظور شناخت بیشتر استعدادهای 
جوانان و افرادی که به عنوان فیلم ساز شناخته 
نمی شوند یا به عبارتی آماتور هستند، اقدام به 

برگزاری این مسابقه کرد.
مصطفی حیدری اظهار کرد: با توجه به استقبال 
مردم از این مسابقه، دبیرخانه جشنواره به این 
نتیجه رسید تا در ســال جاری نیز این بخش 
از مســابقه را در کنار بخش اصلی جشــنواره 
حســنات قرار دهــد.وی به همــکاری دفتر 
تخصصی ســینما و کمیته فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با دبیرخانه جشــنواره ملی حسنات 
اشــاره کرد و افزود: محورهــای برگزاری این 
جشــنواره در بخش هــای مختلف اســت که 
بخش شــهروندی نیز در ســال جاری به آن 
اضافه شده است.رییس دفتر تخصصی سینما 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: این بخش ها شامل احسان و 
نیکوکاری، شهروند و گردشگر، خانه و خانواده، 
حقوق شهروندی و تاثیر آن در روابط انسانی، 
فرهنگ پذیری و آموزش فرهنگ به کودکان و 
نوجوانان، تسهیل گری و کارآفرینی اجتماعی، 
شــهر پاک ومحیط زیســت و حفــظ منابع 
ارزشــمند طبیعت، روش های بهینه مصرف 

انرژی، انسان، امید و آینده است.

۵۰ دستگاه اتوبوس جدید 
وارد اصفهان می شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه اظهارکرد: به منظور کاهش آالینده های 
ناشی از تردد وســایل نقلیه عمومی به ویژه در 
مناطق مرکزی و تاریخی شــهر، بررسی هایی 
انجام شــده تــا بتوانیم در ســال آینــده از 
اتوبوس های برقی، گاز سوز و هیبریدی استفاده 
کنیم.قدرت افتخــاری با بیــان اینکه قیمت 
اتوبوس های برقی دو برابر اتوبوس های معمولی 
اســت، افزود: باید با در نظر گرفتن هزینه های 
نگهــداری و پشــتیبانی تعــداد محــدودی 
اتوبوس هــای برقی را به نــاوگان اضافه کنیم 
تا پس از مشخص شــدن کارکرد و هزینه های 
مرتبط بتوانیم تعداد آنها را در مناطق مرکزی 
شهر توسعه دهیم.وی از اضافه شدن50 دستگاه 
اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان تا 
پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهارکرد: 
افزایش خطوط اتوبوسرانی در مناطقی که نیاز 
به خطوط جدید داشــتند، اولویت برنامه های 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه است، 
این اقدام در افزایــش رضایتمندی مردم تاثیر 

زیادی خواهد داشت.

  جان باختن ۴۶ نفراصفهانی
 بر اثر گازگرفتگی 

 مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان با 
اشــاره به آمار ۱0 ماهه مراجعــات تصادفات 
ناشــی از حــوادث ترافیکی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: در این بازه زمانی 8۷3 نفر که در 
حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به 
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع 
داده شدند.علی ســلیمانی پور اضافه کرد: آمار 
مصدومین حوادث ترافیکی در ۱0 ماهه سال 
جاری در مقایســه با  مدت مشــابه سال قبل 
۱.۷ درصد افزایش داشته اســت.وی با اشاره 
به افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن در ۱0 ماهه سال جاری در 
استان اصفهان تصریح کرد: در این بازه زمانی 
آمار اجســاد معاینه شــده در مراکز پزشکی 
قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن، ۴۶ نفر شامل ۱0 زن و 
3۶ مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  
که این تعداد ۴0 نفر شامل 8 زن و 32 مرد بوده، 

افزایش داشته است.

شهردار اصفهان:
 هزینه های اداره شهر

 کاهش می یابد
شهردار اصفهان  صبح  دیروزدر برنامه رادیویی »سام 
اصفهان« اظهارکرد: شهر اصفهان عقب افتادگی های 
زیادی دارد؛ بنابراین همه افرادی که شهر را دوست 
دارند و می خواهند شهروندان از شرایط خوبی برای 
زندگی کردن برخوردار شــوند، باید صادقانه برای 
بهبود شرایط کمک کنند.قدرت ا... نوروزی با بیان 
اینکه  در جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
آخرین بررسی های بودجه سال ۹۷ شهرداری انجام 
می شود، از شهروندان خواست با استفاده از راه های 
ارتباطی با شهرداری از جمله سامانه ۱3۷، مشکات 
مد نظر خود را مطرح کنند تا وجود این مشــکات 
باعث تاخیر در خدمت رسانی نشود و شهرداری بتواند 
از نقطه نظرات مردم در اصاح فرایندها استفاده کند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 
در گذشته شهر گران اداره می شد، از این رو در تاش 
هستیم با ایجاد انضباط اداری و کاهش هزینه ها در 
شهرداری روند را تغییر دهیم.وی به تشکیل ستاد 
مرکزی برای ایجاد انضبــاط اداری و همگرایی بین 
مناطق ۱5 گانه اشــاره و خاطرنشان کرد: جلسات 
ستاد مناطق به صورت منظم تشــکیل می شود تا 

مشکات مردم را بررسی و رفع کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در اصفهان 
تاکید کرد:

نقش بی بدیل هیئات مذهبی در 
خنثی سازی توطئه های دشمنان

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان شامگاه جمعه در 
پنجمین یادواره 2۱0 شــهید حسینیه بنی فاطمه 
اصفهان، اظهار کرد: هیئت های مذهبی و مســاجد 
همواره مأوای شــهدا بوده اند.سردار حسین اشتری 
بابیان اینکــه چنانچه اتفاقات دهه هــای 50 و ۶0 
علیه نظام اســامی و انقاب را مــرور کنیم، پی به 
نقش بی بدیــل هیئت های مذهبــی خواهیم برد، 
گفت: به تعبیر رهبر معظــم انقاب ما هر چه داریم 
از هیئت های مذهبی و مساجد است.سردار اشتری 
ابراز کرد: شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع مرزهای 
کشور و شهدای راه حفظ امنیت، اغلب تربیت شدگان 
این محافل بوده اند.وی با بیــان اینکه همه مردم و 
خاصه مســئوالن خادم شهدا هســتند، ادامه داد: 
قطع به یقین ارج و قرب خانواده شهدا از شهدا کمتر 
نیست و خدمت به آنها خدمت به شهداست.فرمانده 
نیروی انتظامی جمهوری اسامی، تصریح کرد: امروز 
باالترین نعمت در کشــور، نعمت امنیت و رهبری 
اســت؛ چرا که اگر امنیت نباشــد هیچ پیشرفت و 

پیروزی حاصل نمی شود.

عضو شورای اسالمی شهر:
گزارش سفر اعضای شورای شهر 

به فرانسه ارائه می شود
گزارش سفر سه عضو شورای اسامی شهر اصفهان به 
فرانسه در صحن علنی شورا ارائه خواهد شد. کورش 
خسروی افزود: جلســه امروز شورای اسامی شهر 
اصفهان به بررسی الیحه بودجه شهر اختصاص دارد 
و به طور حتم ارائه گزارش سفر سه عضو این شورا به 
فرانسه امکان پذیر نیست.  وی اضافه کرد: نتایج این 
سفر طی گزارشی در جلسات بعدی شورای اسامی 
شــهر اصفهان برای بهره برداری نمایندگان مردم 
در این شورا تببین می شــود. عضو شورای اسامی 
شــهر اصفهان بیان کرد: در این ســفر از یک مرکز 
کاندومینیوم )ســاختمان هایی با چنــد کاربری( 
دیدن و با مســئوالن اجرایی این طــرح گفت وگو 
کردیم. وی با اشــاره به اینکه این مرکز با حدود ۷0 
هزار متر مربع احداث شــده است که ۶0 درصد آن 
به کاربری ارائه خدمات شهری، تجاری و مسکونی 
اختصاص دارد ، افزود: طبقه های زیرین این مجموعه 
به پارکینک اتوبوس های شــهری و تعمیرگاه این 
اتوبوس ها اختصاص یافته بود و طبقه های باالیی آن 
نیز به کاربری های دیگری از جمله اداری، تجاری و 

مسکونی اختصاص داشت. 

قاب روز )مراسم وداع با  پیکر شهدای گمنام در اصفهان(

رییس دفتــر نمایندگی وزارت امــور خارجه در 
اصفهان گفت: اصفهان آنگونه که شایســته است 
نتوانســته از قراردادهــای خواهرخواندگی خود 
با ۱۴ شهر جهان اســتفاده کند و استفاده از این 
 ظرفیت ها مســتلزم تغییر رویکرد مســئوالن و 

دست اندرکاران ذی ربط است.
علیرضا ساالریان افزود: برای تقویت و بهره برداری 
از قراردادهای منعقد شده بین اصفهان و شهرهای 
خواهر خوانده جهان باید دیپلماســی این استان 

بیش از پیش تقویت و فعال شود. 
وی افزود: رفــت و آمــد و تبادل نظر بــا هیئت 
های مختلف شــهرهای خواهرخوانده در زمینه 
های اقتصادی، فرهنگی، علمــی و اجتماعی می 
تواند به ارتباطات بیشــتر اصفهان با شــهرهای 
خواهرخوانده منجر شود؛ اما متاسفانه در شرایط 
 کنونی آنگونه که انتظار مــی رود این مهم تحقق

 نیافته است. 
رییــس دفتــر نمایندگــی وزارت امــور خارجه 

 در اصفهان با اشــاره به اینکه تقویــت ارتباطات
  بــا شــهرهای خواهــر خوانــده به توســعه و 
 پیشــرفت اســتان کمــک خواهد کــرد، گفت:
  برقراری ارتباطات بین الملــل و تبادل اطاعات
  در زمینــه های علمــی، اقتصــادی، اجتماعی، 
هنری و فرهنگی با شــهرهای خواهرخوانده تاثیر 
بســزایی در بهره برداری از ظرفیت های طرفین 

دارد. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال، احداث باغ پرندگان، 
بــاغ گل ها و بــاغ پروانــه های اصفهــان پس از 
دیدار یک هیئت اصفهانی از مالــزی که در زمان 
تصدی اســحاق جهانگیری بر استانداری اصفهان 
الگوبــرداری و احداث و راه اندازی شــد و در دهه 
۷0 نیز در راستای عقد خواهرخواندگی کواالمپور 

و اصفهان برج مخابرات مالزی توســط هنرمندان 
اصفهان به ســبک معمــاری ایرانی - اســامی 

کاشی کاری شد.
ساالریان با اشــاره به اینکه شهردار و شورای شهر 
اصفهان نیز رویکرد خوبی نســبت به اســتفاده از 
قراردادهای خواهرخوانده این شهر دارند، بیان کرد: 
باید بتوانیم این قراردادهــا را عملیاتی کنیم و در 
 این راستا به کمک همه دستگاههای ذی ربط نیاز

 است. 
وی افزود: در این راستا باید بتوانیم حداقل سالی 
یک بار نشست های بین المللی با حضور مسئوالن 
شــهرهای خواهرخوانده جهت بررســی توسعه 
 همکاری ها داشــته باشــیم و باتوجه بــه اینکه 
 اصفهــان در بســیاری از زمینــه هــا از جملــه

 صنایع دستی، گردشــگری، صنعت و علوم دارای 
 قابلیت های زیادی اســت باید بتوانیم شــرایط 
 رفت و آمد فعاالن و صاحب نظــران این بخش ها
  را بــه شــهرهای خواهرخوانده اصفهــان فراهم

 کنیم.
رییس دفتر وزارت امورخارجــه در ادامه تصریح 
کرد: گردشگری، صنعتی زودبازده است و به ثمر 
نشستن سرمایه گذاری روی ســایر صنایع زمان 
بر اســت و باتوجه به اینکه اصفهان از جاذبه های 
زیاد فرهنگی و طبیعی برخوردار اســت؛ بنابراین 
مسئوالن استان باید به صنعت گردشگری اصفهان 

بیش از پیش توجه کنند. 
ســاالریان، رییس دفتر وزارت امورخارجه افزود: 
باید زمینه های توسعه صنعت گردشگری اصفهان 
 را با استفاده از ظرفیت شــهرهای خواهرخوانده

 فراهــم کــرد و از آنهــا بــرای معرفــی 
 جاذبه هــای گردشــگری این خطه بــه جهانیان

 بهره برد. 

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:
پیشرفت اصفهان نیازمند تقویت ارتباطات با شهر های خواهر خوانده است

معاون خدمات شهردار اصفهان از کسب رتبه 
نخست این نهاد در زمینه»مدیریت مصرف 
انرژی« خبر داد و گفت: برنامه ریزی منسجم 
در خصوص مدیریت مصرف انرژی از ســر 
فصل های اصلی برنامه های معاونت خدمات 

شهری در سال ۹۷ است.حیدر قاسمی اظهارکرد: شهرداری اصفهان با ۱200 اشتراک برق و مصرف بیش از نود هزار 
مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در سال، بزرگ ترین مصرف کننده بخش عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 
است. وی افزود: این میزان انرژی صرف روشنایی پارک، آبنماها، تاسیسات آبیاری، نورپردازی ابنیه تاریخی و دیگر 
خدمات عمومی شهری می شود.قاسمی  ادامه داد: شهرداری اصفهان توانست با تشکیل کارگروه های تخصصی در 
این زمینه و تعریف راهکارهای گوناگون اجرایی با حفظ کیفیت خدماتی که مستلزم مصرف برق هستند، در کاهش 

و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف به موفقیت دست یافت.

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: هزینه کردن 
برای آموزش، ســرمایه گذاری است؛یعنی 
هدف اصلی ما آمــوزش و پرورش کودکان و 
ارتقای کیفیت است.شهین جوانی در سمینار 

تبیین سیاست های ساماندهی نیروی انسانی ســال تحصیلی ۹8-۹۷ اظهار کرد: متاسفانه رنگین کمانی از 
نیروی انسانی در دوره ابتدایی وجود دارند و برای آموزش در کاس های درس حضور پیدا کرده اند به طوری 
که تعدادی از این گروه آموزش های الزم را فرا نگرفته اند.شهین جوانی با اشاره به کاس های چند پایه ادامه 
داد: در این زمینه انتظار مدیریت و برنامه ریزی برای این گروه از کاس ها در مناطق و نواحی مختلف را داریم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: در حال حاضر نیروهای بازنشسته 
استقبالی برای ماندن به منظور ادامه تدریس در مدارس نمی کنند. 

معاون خدمات شهردار:

 شهرداری رتبه نخست مدیریت 
مصرف انرژی را کسب کرد

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

هزینه کردن برای آموزش 
سرمایه گذاری محسوب می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: استان اصفهان 
به ۱00 مرکز مراقبت از بیماران در منزل  نیــاز دارد که در این 

صورت به نیروی پرستار بیشتری نیاز پیدا خواهیم کرد.
بهروز کلیدری  در مراسم آغاز به کار »سمینار سه روزه مراقبت 
در منزل با رویکرد بین حرفه ای« با اشاره به مراقبت از بیماران در 
منزل یکی از ضروریات حوزه درمان و پزشکی در کشور ما به شمار 
می رود که باید رفع آن از سوی مراجع علمی و در محل هایی مانند 

دانشگاه آغاز شود، اظهار داشت: یکی از برنامه های طرح تحول 
سامت، قطعا مراقبت از بیماران در منزل خواهد بود.

ادامه داد: به همیــن منظور و بــا تمهیداتی که در این راســتا 
اندیشــیده خواهد شــد در قالب طرح تحول ســامت، سعی 
 داریــم با کمترین مشــکات ایــن برنامه را در کشــور اجرایی

 کنیم.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افــزود: یکی از 

چالش های ســر راه این طرح را می تواند تعداد مراکز مراقبت از 
بیماران دانست به طوری که در اســتان اصفهان با پنج میلیون 

جمعیت،  فقط ۱۷ مرکز در این ارتباط وجود دارد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان به یکصد مرکز مراقبت از بیماران، 
دیگر نیاز دارد، اظهار داشــت: البته نباید از این مسئله هم غفلت 
کرد که در این صورت به نیروی پرستار بیشتری برای تحقق این 

برنامه نیاز پیدا خواهیم کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان به ۱۰۰ مرکز جدید »مراقبت از بیماران در منزل« نیاز دارد

 تعدادی از 
شهدای امروز 

متعلق به سال های 
اولیه جنگ 

تحمیلی هستند 
و بیش از 30 سال 

از شهادتشان 
می گذرد
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امام  کاظم عليه  السالم :
خوشا به حال اصالح  کنندگان بين مردم  که آنان همان مقربان روز 

قيامت  اند.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 وقتی مســئله ناراحت کننده ای پیش می آید و 
شما نمی توانید جلوی عصبانیت خود را بگیرید 
باید به این فکر کنید که شاید این هیجان منفی 
چند دقیقه دیگر فروکش کنــد و آن وقت این 
شما هستید که با حرف های ناشی از بی فکری 
یا کارهایی که شایســته یک انسان متشخص 
نیســت، درمانده ایــد و امکان جبــران کردن 
هم ندارید. به جای فشــردن دندان ها به هم و 
تند نفس کشــیدن، ترفندهایی کــه در ادامه 
 این مطلب آمده اســت را بیاموزیــد و تمرین

 کنید.
 با این کارها می توانید به تدریج از میزان خشم 
و هیجانات منفی و پرخاشگری هایتان بکاهید 
و برای خود و اطرافیان زندگــی آرام تری را به 

ارمغان بیاورید.
۱- محل را ترک کنید

وقتی احســاس می کنید خشم شــما در حال 
افزایش اســت و هر آن ممکن است دهان خود 
را باز کرده و حرفی بزنید که درســت نیســت، 
موقعیت فعلی خود را عوض کنید. مثال از اتاق 
بیرون بروید و کمی قدم بزنید یا کاری را انجام 
دهید که حواستان را پرت می کند. با ایجاد یک 
وقفه هرچند کوتاه می توانید از شدت عصبانیت 
بکاهید. حتی اگر الزم اســت میز شام یا جلسه 

کاری را ترک کنید. 
مطمئن باشید خارج شــدن از شرایط کنونی 
باعث کاهش عصبانیت خواهد شــد.  از دیگر 
مزایای ترک کردن محل و شــرایطی که در آن 
حاضر هستید این است که امکان نمایش رفتار 
خصمانه یا بیان حرف های ناشی از عصبانیت را 
نخواهید داشت. این موجب حفظ وجهه و احترام 

اجتماعی شما می شود.
۲- نفس عمیق بکشید

هر زمان که تنها می شوید، نفس عمیق کشیدن 
را تمرین کنید. برای این منظور باید به مدت ۵ 
ثانیه از بینی نفس بکشــید، دو ثانیه آن را نگه 
دارید و ســپس به مدت ۱۰ ثانیه آن را از دهان 
بیرون دهید. این کار را چند بار پشــت سر هم 
تکرار کنید. این تمرین باعث می شود تا سیستم 
عصبی بدن آرام شده و از افکاری که در ذهنتان 
جوالن می دهند هم فاصله بگیرید زیرا مجبور 
هستید ثانیه های نفس کشیدن خود را بشمارید.

مهارت زندگی

 وقتی عصبانی هستید 
چه مسائلی را باید به خاطر بیاورید؟

زورمند کیست؟  
 روزی پیامبر )ص( از محلی عبور می کرد . در راه به جمعیتی برخورد 
که در بین آنها مرد با قدرت و نیرومندی در حال زور آزمایی بود و سنگ 
بزرگی را که مردم آن را سنگ زورمندان و وزنه قهرمانان می نامیدند از 
روی زمین بلند می کرد. تماشاگران با مشاهده زورآزمایی ورزشکار او 
را تحسین و تشویق می کردند. پیامبر )ص( پرسید: این اجتماع مردم 
برای چیســت؟ عده ای وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رسانده و 
گفتند: شخصی در اینجا زور آزمایی می کند. فرمود: آیا به شما بگویم 
مرد قوی و قهرمان کیست؟ قهرمان کسی است که اگر شخصی به او 
دشمنام داد غضب نکند و تحمل کرده و بر نفس غلبه کند و بر شیطان 

نفس پیروز شود.
  یک نصیحت 

شخصی به پیامبر )ص( عرض کرد: مرا علم بیاموز و از دستورات دینی 
آگاه فرما. فرمود: برو و هرگز غضب نکن. آن مرد در حالی که می گفت به 
همین سخن اکتفا می کنم به سوی طایفه  خود بازگشت. وقتی به قوم 
خود رسید، مشاهده کرد که نزاعی بین آنها روی داده و سالح در دست 
گرفته اند و در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند. او هم لباس نبرد را بر 
تن کرد و به سوی یاران خود رفت؛ اما ناگهان به یاد سخن پیامبر)ص( 
افتاد که از او خواسته بود خشمگین نشود. سالح را بر زمین انداخت و 
به سوی دشمنان قوم خود رفت و گفت: جنگ و خونریزی نفعی ندارد، 
من از مال خود هر چه بخواهید به شما پرداخت می کنم! آنها متنبه 
شده و گفتند: هر چه که مورد اختالف واقع شده بود ما به این گذشت 
و چشم پوشی سزاوارتر هستیم و  عمل به همین وصیت پیامبر)ص( 

اختالف بزرگی را حل کرد.
امام وغالم  

 امام صادق )ع( غالم خود را پی حاجتی فرستاد و آمدنش بسیار طول 
کشــید . امام )ع( به دنبال او شــد تا ببیند که او در چه کار است او را 
خوابیده یافت و بدون آنکه خشم کند نزد سر او نشست و او را باد زد تا از 
خواب بیدار شود. آن وقت به او فرمود:ای فالنی! وا... برای تو نیست که 

هم شب بخوابی و هم روز بخوابی، شب بخواب و روز برای ما کار کن.

باغ 
کاغذی

 کتاب »بانوی بهشــتی در عرصه های حضور«  نوشته سعید               
داودی، مروری بر زندگانی و ابعاد شخصیت فاطمه زهرا )س( 
و تحلیلی از حضور اجتماعی ایشان در حوادث پس از رحلت 

پیامبر اسالم)ص( است.
 در این کتاب سعی شده است الگو بودن حضرت فاطمه )س(
در زمینه های فردی و اجتماعی برای زنان و دختران مسلمان، 
مورد تاکید قرار بگیرد و گوشه هایی از ورود کردن ایشان در 
عرصه اجتماع بررسی شود. نگارنده ابتدا به تبار شناسی این 

بانوی بزرگ و کیفیت والدت ایشــان اشاره کرده و پس از آن 
ادوار مختلف زندگی ایشان را از لحاظ تاریخی مرور کرده است. 
آنگاه ابعادی از علم، اخالق، عبــادت، دعا وعصمت فاطمی را 
توصیف کرده و سیره ایشــان را در زمینه مسائل خانوادگی، 
رفتار با همسر و فرزندان، ساده زیســتی و ابراز مهر و محبت 
به اعضای خانــواده را بیان کرده و نقش همســری و مادری 
 ایشان را به عنوان اسوه برای زنان مسلمان مورد تاکیده قرار

 داده است. 

 بانوی بهشتی
غضب در عرصه های حضور

 جواهـرات، اکسسـوری هایی هسـتند کـه افراد خـواه پیر 
باشـند یا جوان، زن یا مـرد می توانند از آن اسـتفاده کنند. 
از آویختـن یک گردنبنـد معمولـی گرفته تا انگشـترهای 
الماس، جواهرات یک اکسسـوری جهانی بـوده که قیمت 
آنها هـم در همه جـای دنیا متفاوت اسـت.خانم ها عاشـق 
جواهـرات لوکس هسـتند تـا در کنـار لبـاس و آرایش در 
مناسـبت های مختلـف بـه آنهـا زیبایـی دهـد. برندهـای 
جواهرات بی شـماری در سراسـر دنیا وجـود دارد؛ اما فقط 
آنهایی کـه در طراحی و سـاخت عالی هسـتند طرفداران 

زیـادی دارند. 
شـکی نیسـت کـه یـک قطعـه جواهـر بایـد بـا جذابیت 

خیره کننـده اش توجـه آدم هـا را جلـب کنـد.
کـه  دارد  وجـود  جواهـرات  برندهـای  از  انبوهـی 
تخصص شـان جواهـرات منحصـر به فـرد و لوکس اسـت. 
 در ادامـه بـا  بهتریـن و گـران تریـن برنـد جواهـرات دنیا

 آشنا می شویم.

شــوپارد:این برنــد جواهــرات در ســال ۱۸۶۰   
 در سوئیس تاسیس شد و دفتر مرکزی این شرکت در ژنو 
قرار دارد. محصول این برند در ابتدا ساعت زنانه و جیبی بود. 
شرکت شوپارد در ســال ۱۹۹۶ رشد گسترده ای را تجربه 
کرد. این شرکت در این زمان تجهیزات خود را برای ساخت 
موتور ســاعت پایه گذاری کرد. قبل از آن ساعت ها توسط 

شرکت های دیگر مونتاژ می شد. 
درحال حاضر تخصص این شرکت ساعت های مردانه و زنانه 
سوئیسی است. امروز شرکت شوپارد تقریبا ۲۰۰۰ کارمند 

در سراسر دنیا دارد.
پیاژه:یک شرکت سوئیسی است که به خاطر ساعت ها 
و جواهرات لوکس معروف است. جورج پیاژ، بنیان گذار این 
شرکت آن را در سال ۱۸۷۴ تاسیس کرد. در سال ۲۰۰۱ 
خط تولید Haute Horlogerie پیاژه را خارج از ژنو باز 
کرد. این اقدام تجهیزات ساعت ســازی و جواهرســازی و 

همچنین گستره  پژوهش و توسعه را ادغام کرد.

بهترین و گران ترین برندهای جواهرات دنیا
دانستنی ها

حرف حساب

 همه  ما  زندانی خاطرات و ترس هایمان هستیم
 آدم ها، خوشبخت تر بودند اگر به خیلی چیزها، 
زودتر اعتــراف می کردند.همه مــا، به تعبیری، 
زندانــی فالن خاطــره یا ترس یا ســرخوردگی 
هســتیم. هویت ما، ســاخته چیزهایی است که 

نمی توانیم تغییر بدهیم.
سایمون ون بوی

 نوزاد 1 روزه ای که ده ها هزار 
فالوور دارد! 

یک کودک برای عضویت در بیشتر ســایت ها و شبکه های اجتماعی 
باید به سن ۱3 سالگی رسیده باشــد و از طرفی بیشتر والدین به علت 
حفظ ســالمت ذهنی کودکان خود، آنها را از فضای مخرب و زیان آور 
شبکه های اجتماعی دور نگه می دارند؛ اما در این میان» کالیهان گی« 
شاید نخستین نوزادی باشد که از بدو تولدش و حتی پیش از آن دارای 
عضویت در یک شبکه اجتماعی بوده است. او که به تازگی  به دنیا آمده 
است تاکنون در اینستاگرام حدود ۱۰۰ هزار نفر فالوور دارد. پدر و مادر 
کالیهان ابتدا در صفحه اینستاگرام ۱ میلیون نفری خود نام و جنسیت 
فرزند خود را اعالم کردند. آنها سپس در هفته 3۷ بارداری، یک صفحه 
اینستاگرام برای پسر خود ساختند. کالیهان ظرف مدت ۴۸ ساعت حدود 
۷۰ فالوور جمع آوری 
کرد. حــال کالیهان 
که تنها چنــد روز از 
تولــدش می گــذرد 
تعــداد فالورهایش به 
۱۰۹ هزار نفر رسیده 

است.

جدول شماره 2360

افقی 
۱- مدافع کهنه کار آ.اس.رم

۲- ســرمربي راه آهن - وسیله ســوراخ کردن - 
پوشش سر

3-  نام بولف مدافع چک - از خزنده ها - سرمربي 
اسپانیول

۴- باشگاهي در فرانسه - نام مک مانامان هافبک 
سابق رئال مادرید - کمک

۵- اخبار مخفي - سرمربي سابق الکرونیا - همان 
سیب است

۶-  دریاي عرب - ریشه - شــهر پرتقال - سمت 
بیهوده

۷- عزا - از میوه جات
۸- ســرمربي تیم ملي فوتبال انگلیس - ســتاره 

سابق و اروگوئه اي اینترمیالن
۹- تصدیق لمپارد - تپه خاکي - حرف ندا - پول 

نانامي
۱۰- باشــگاهي در فرانســه - نــام محمدخاني 

کاپیتان سابق تیم ملي فوتبال کشورمان
۱۱- باشــگاهي در نروژ - کشــتي گیر ســابق 
کشورمان و دارنده مدال طالي جام جهاني کشتي 

۱۹۶۹ ماردل پالتا - نامي براي پسران

۱۲- دریاچه اي در حمام - کشــوري در اروپا - 
صورت غذا

۱3- نقش - سرمربي سابق ســلتیک - تیمي در 
یونان - شادي بخش فوتبال

۱۴- نام ســیمن دروازه بان ســابق آرسنال - در 
کشتي مي گیرند - هافبک راه آهن

۱۵- باشــگاهي در کرواســي - مربي اسبق تیم 
پرسپولیس.

عمودی
۱-  باشگاهي در فنالند - باشگاهي در فرانسه

۲- شــهر مذهبي - بهشت شــداد - از تیم هاي 
قدرتمند مقدماتي جام جهاني فوتبال در آسیا

3- مدافع ســابق و کروات رئال مادرید - نام بالتر 
رییس فیفا - عضوي در پا - حرف بیهوده

۴- ستاره اســبق لیورپول - باشگاهي در انگلیس 
- نشانه

۵-  از ســبزیجات - از تیم هــاي حاضر در گروه 
کشــورمان در جام جهانــي ۲۰۰۲ - دروازه بان 

رئال مادرید
۶- تکرار حرف - حرف ندا - روح

۷- منها - شهري در ایتالیا
۸- باشگاهي در پرتغال - دروازه بان پالرمو

۹- آقا - تصدیق روس ها - عصاره گوجه
۱۰ - مانند - پوستین - چروک صورت

۱۱- پشت سر - داور اســبق فوتبال کشورمان - 
اصطالحي در رشته هاي رزمي

۱۲- باشگاهي در انگلیس - مهاجم اسبق استقالل 
تهران - از آن کوه مي سازند

۱3-  مردم قرآني - ضمیر فرانسوي - کشت بدون 
آب - چاي فرنگي

۱۴- نام باســلر بازیکن ســابق بایــرن مونیخ - 
باشگاهي در انگلیس

۱۵- دروازه بان اســبق تیم ملي فوتبال آلمان - 
سرمربي سابق آستون ویال
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 کشف نقاشی های 10 هزار ساله مرموز
 از موجودات فرازمینی!

محققان ناسا در منطقه ای به نام»Charama« واقع در هند نقاشی هایی 
با قدمت ۱۰هزارســاله کشــف کرده اند که موجودات بیگانه را نشان 
می دهد.پس از تحقیقات بسیار هنوز این مسئله در هاله ای از ابهام است 
که آیا این نقاشی ها به دست موجودات فضایی رسم شده یا انسان هایی 
در آن دوران. در این نقوش چند آدم فضایی به همراه تسلیحاتی عجیب به 
چشم می خورد؛ همچنین لباس های مرموزی که به تن آنهاست در این 
 »JR Bhagat«میان جلب توجه می کند.باستان شناسی محلی به نام
که در حال بررسی و رمز گشایی از این تصاویر بوده هنوز به پیام واضحی 
دست نیافته اســت.غیر از فرضیه های رســم نقوش توسط بیگانگان، 
نظریه ای هم مبنی بر افکار کنجکاوانه بشــر درباره موجودات فضایی 
وجود دارد که شاید این خطوط مرموز از آنها سرچشمه گرفته و به دست 

آدمیزاد روی تخته سنگ ها نقش بسته است.

  قاب روز

جشن های سال نوی چین

سیره بزرگان
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