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 وضعیت مسجد جامع عباسی ناشی از سال ها بی توجهی است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

11

نخریدن کاالی ایرانی خیانت به کشور است
امام جمعه اصفهان:

3

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
گالیه از پله های شهرداری مطرح کرد:

11 اصفهان دوستدار معلوالن نیست

رونمایی از طراحی 
بسته بندی بومی صنایع دستی

3

6

جاسوس اطالعات 500 شهروند 
اصفهانی در دام پلیس فتا

8

در هفته اصفهان صورت می گیرد؛

3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بیان کرد:

 کاهش 15 درصدی تخصیص 
آب شرب، در انتظار اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در صورت 
ادامه روند کاهش بــارش در هفته های پیش رو، احتمال کاهش 
تخصیص ۲۵ درصدی در بخش صنعت و ۱۵ درصدی در بخش شــرب 

می رود؛ چرا که آبی وجود ندارد که میان بهره برداران توزیع...

 کشاورزان را مورد تبعیض
 قرار ندهید

اصفهان جایگزینی برای بیمارستان الزهرا ندارد
   معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جلسه شورای شهر مطرح کرد:    

 وزیر نیرو :

کیفیت آب زاینده رود خط قرمز وزارت نیروست

آگهی مزایده)نوبت اول(
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 96/11/01شورای اسالمی شهر فالورجان یک 
باب مغازه به مساحت 15/17 مترمربع واقع در فالورجان، خیابان میثم، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه زیرزمین به 

شماره ملک 15/1258 را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.
1( قیمت پایه فروش مغازه مذکور به مساحت 15/17 متر مربع بر اســاس قیمت کارشناسی به ازای هر متر مربع 
مبلغ 19/100/000 ریال و جمعا مبلغ 289/747/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده 

خواهد بود.
2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/02/18 

ارسال نمایند.
3( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 5( جهت اطالع از قیمت پایه و کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه
 فرمائید.

جواد نصری  شهردار فالورجان

اختالفات و دعواهای سیاسی سودی به حال کشور ندارد
آیت ا... مظاهری:

6

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:
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مرضیه محب رسول

در این همایش رییس جمهور گفت: »همواره تاکید 
کرده ام که اشتغال مردم نباید آسیب ببیند. آماری 
که وزیر ارتباطات در سال گذشته ارائه کرد، نشان 
می دهد که دو میلیون اشتغال در حوزه ارتباطات 
ایجاد شده است. البته بر اساس آمار موجود، میزان 
اشتغالزایی در این حوزه رقمی بیش از دو میلیون 
را نشــان می دهد.« پس از این صحبــت ها آذری 
جهرمی در مصاحبه ای عنــوان کرد که اعالم رقم 
دو میلیون شــغل در سال گذشــته توسط رییس 
جمهور ناشی از خستگی وی و ماحصل یک اشتباه 
لفظی اســت این توجیه اگر چه می توانست موجه 
باشــد اما اعالم یک آمار اشــتباه در این سطح آن 
 هم از رییس دولت موجب شــد تا برداشــت ها و 
 هجمه های سیاسی زیادی متوجه روحانی و دولتش 

شود.
آمار وسیله سیاست بازی دولت

برخی از منتقدان معتقدنــد آمارهای ضد و نقیض 
ارائه شده از سوی رئیس جمهوری از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون به کرات تکرار شده است. روحانی در 
ابتدای سال گذشته اعالم کرد که تا پایان سال 96 
پرونده مسکن مهر بسته و واحد های این مجموعه 
در اختیار متقاضیان قرار داده می شــود، در حالی 
که عظیمیان، معاون وزیر راه و شهر ســازی با ارائه 
آماری متفــاوت از آنچه رییس جمهــور بیان کرد 
اظهارات وی درخصوص اتمام مسکن مهر تا پایان 
سال را یک شــعار تبلیغاتی دانست.  منتقدان ارائه 
آمار و ارقام میلیونی که معموال به صورت مســتمر 

از سوی دولت اعالم می شود و به نوعی نشان دهنده 
تکاپــوی دولــت در رفــع مشــکالت و معضالت 
 کشــور اســت، را تنها مختص به حوزه اشــتغال
 نمی دانند و آن را نوعی فرار رو به جلو می خوانند.

دولت با ارکان های اجرایی هماهنگ نیست
به نظر می رسد تفاوت های آماری عنوان شده، بیش 
از آنکه با خستگی و اشــتباه لفظی رییس جمهور 
ارتباط داشــته باشد، ناشــی از عدم نظارت دولت 

بر کابینه یــا عدم هماهنگی میــان ارکان مختلف 
آن اســت. عالوه بر ایــن نبود یک مرجــع آماری 
دقیق و قابل اعتماد که آمار دقیق و قابل اســتناد 
را در اختیــار دولت قرار دهد، کمبودی اســت که 
نیازمنــد توانمندی دولت در پوشــش آن اســت. 
در غیر این صورت خســتگی و اشــتباهات لفظی 
 دولتمردان دردی را از مشکالت کشور دوا نخواهد

 کرد.

خسته است؛ دقیقا یعنی چی
یکی از انتقادات تند مطرح شده در مورد اشتباه اخیر 
روحانی به لفظ خستگی برای توجیه اشتباه رییس 

جمهور بر می گردد.
 شائبه عدم وقت گذاشــتن کافی روحانی در دم و 
دســتگاه دولتی مسئله ای اســت که منتقدان در 
جواب به خستگی رییس جمهور مطرح می کنند. 
به عقیده برخیاز سیاسیون روحانی برخالف روسای 
جمهور قبلی ، برای وزرای خود وقت نگذاشــته و 
وارد کارهای ریزودرشــت وزارتخانه ای نمی شود 
 و ارزیابــی از توانمنــدی و کار درون وزارتخانه ای

 ندارد.
مشاوران و آماری که هر روز بیشتر غلط 

است
ارائه آمــار آن هم در مــورد بیــکاران  در حالی با 
حساسیت های زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی 
روبرو شده که  فعاالن اقتصادی و اجتماعی پیش از 
این تردیدهای جدی را  در مورد آمار اشتغال زایی 
که امسال از ســوی تیم اقتصادی دولت ارایه شده 
وارد کرده و اعالم کرده اند که این آمار با توجه رکود 

عمیق دو سال و نیم گذشته غیر ممکن است.
 بسیاری از کارشناسان اشتباهات مشاوران و ارائه 
آمــار غلط به رییــس جمهور را ناشــی از تفکرات 
مشــاوران اقتصادی دولت می دانند  مساله ای که 
امروز موجب شــده تا  دولت یازدهم با بیان آماری 
عجیب از اشــتغالزایی در دولت خودش و مقایسه 
آن با دولت قبل واکنش منفی اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی را برانگیزد.

فساد و همه پرسی عامل بحران 
درکردستان عراق 

علی باپیر، رهبر جماعت اسالمی کردستان عراق 
در معرفی کاندیداهای حزب خود برای انتخابات 
پارلمانی پیش رو در عراق با انتقاد تند از برگزاری 
همه پرســی در ســال گذشته توســط رهبران 
اقلیم کردستان عراق گفت: بنگرید همه پرسی 
ســراپا اشــتباهی که برگزار کردیم چه آسیبی 
به ما وارد کرد و چه نتایــج منفی به بار آورد.وی 
افزود: اربیل و بغــداد دو منظومه جدا از همدیگر 
نیستند و ما زمانی می توانیم از حقوق خویش در 
 بغداد دفاع کنیم که در کردســتان عراق متحد

 باشیم.

کیم جونگ اون:
 نمی خواهم صدام یا قذافی 

دوم باشم
ریاســت جمهوری کره جنوبی فــاش کرد، کیم 
جونگ اون دلیل تعلیق برنامه  هسته ای  و موشکی  
کشورش را تشریح کرده است.ریاست جمهوری 
کره جنوبــی اعالم کرد، کیم جونــگ اون، رهبر 
کره شــمالی در تماس تلفنی با مــون جائه این، 
رییس جمهوری کره جنوبی به او گفته اســت، به 
منظور اجتناب از سرنوشــت »فاجعه باری« که 
دو رهبر عرب یعنی صدام،  دیکتاتور سابق عراق 
و معمر قذافی دیکتاتور مخلوع لیبی به آن دچار 
شدند، دست از برنامه  هسته ای  کشیده است.وی 
افزوده اســت، تصمیم اخیرش در زمینه توقف 
آزمایش  موشک های بالســتیک و آزمایش های 
هسته ای را در اثبات این مسئله اتخاذ کرده است.

دی میستورا: 
سوریه با سازمان ملل همکاری 

بیشتری انجام  دهد
فرستاده سازمان ملل به سوریه از دولت دمشق 
دعوت کــرد برای کاهش تنش هــای منطقه ای 
همکاری های بیشــتری با ســازمان ملل داشته 
باشد.استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل 
اظهار داشت: هفته گذشته در سوریه هفته مهم 
و بسیار سختی بود.دی میستورا تاکید کرد: اگر 
راه حل سیاسی بحران سوریه را به شکلی سازنده 
دنبال نکنیم، ممکن است اوضاع از کنترل خارج 
شود.فرستاده ســازمان ملل به سوریه با اشاره به 
اینکه توقف تنش ها در ســوریه در رأس دستور 
جلســه مذاکرات ماه آتی در آستانه است، گفت: 
ما نیاز داریم که کشورهای بیشتری به مذاکرات 
ملحق شــوند.وی در ادامه تاکید کرد: سوری ها 
می توانند بحرانشــان را خودشان حل کنند و ما 

تنها می توانیم به آنها کمک کنیم.

 هشدار مشاوران ترامپ نسبت
 به »دام« کیم جونگ اون

کاخ ســفید با حالت تردید و نامطمئن به اعالم 
برنامه  کره شمالی برای توقف آزمایش تسلیحات 
اتمی می نگرد و هشــدار می دهد کــه رهبری 
این کشــور می تواند پیش از برگزاری نشست با 
مقام های آمریکایی و کره جنوبــی آنها را به دام 
بیندازد.روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشی 
نوشت مشاوران ترامپ هشدار دادند که اظهارات 
کیم جونگ اون، رهبری کره شــمالی در توقف 
برنامه های موشــکی و اتمی بیشــتر بیانگر این 
عبارت اســت که عالقه ای به تعهدی شــفاف و 
مستقیم برای خلع ســالح اتمی ندارد و بیشتر 
یک »دام« اســت.از نظرکاخ ســفید، اقدامات و 
تالش های کیم جــوان با هدف ارائــه تعهدات 
نســبتا میانه رو اســت  تا این تصور را ایجاد کند 
که او فردی مســئول و متمایل به سازش است.

مشــاوران ترامپ می گویند که ایــن تردید، کار 
را برای آمریکا بــه منظور رد درخواســت های 
 کــره شــمالی از نظــر سیاســی ســخت تر

 می کند.

یک اشتباه لفظی و چند برداشت سیاسی

روحانی در اجالس هم اندیشی روسای ادارات دولتی حرف های جنجالی و پر حاشیه ای را زد 
آماری که او در جریان حمایت از روند اشتغال آفرینی دولتش ارایه داد آنچنان با رقم اصلی 

تفاوت داشت که موجب شد تا چهره متعجب وزیر جوان کابینه آذری جهرمی سوژه رسانه ها شود.

شمخانی در راه  اجالس 
مقامات امنیتی جهان

علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان 
در هفته جاری برای شــرکت و سخنرانی در 
نهمین نشســت مقامات عالی رتبه امنیتی 

کشــورهای مختلف از5 قاره جهــان که در 
روسیه برگزارمی شود به سوچی سفر خواهد 
کرد.شــمخانی به عنوان ســخنران روز اول 
این نشست ضمن تبیین شــرایط امنیتی و 
روند تحوالت سیاســی و اقتصــادی منطقه 
، راهبردهــا و تجربیات ایــران در خصوص 
مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی رادر 
جمع مقامــات امنیتی شــرکت کننده در 

نشست،ارائه خواهد کرد.

اطالعات نادرست در مورد 
آثار فرآورده های مختلف، 

ممنوع است
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
ارائه هرگونه اطالعات نادرســت درباره آثار 
مــواد و فرآورده های مختلف ممنوع شــد. 
به موجب مصوبــه این طرح ارائــه هرگونه 
اطــالع نادرســت و تبلیغ خــالف واقع که 
نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شــود 
به هر طریــق از جمله رســانه های داخلی و 
خارجی و یا فضای مجــازی درباره آثار مواد 
و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، 
آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین 
تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی 
و آزمایشی و هرگونه خدمات سالمت ممنوع 
است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 
6 و محرومیت از فعالیت شــغلی و اجتماعی 
مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می شود. 
همچنین در این نشســت ســوال نماینده 
شاهین شهر و میمه از ظریف در مورد امضای  
توافق نامه محرمانه با نماینــده آمریکا پس 
از اجرای برجام اعالم وصول شــد. همچنین 
نمایندگان از توضیح وزیر اقتصاد به مجلس 
قانع نشد و کرباسیان اولین کارت زرد خود را 

از مجلس دریافت کرد.
     

مخالفت مرکز پژوهش های 
مجلس با تشکیل وزارت 

امورشهدا
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در اظهارنظــری کارشناســانه با تشــکیل 
وزارت امور شــهدا و ایثارگــران مخالفت و 
در عین حال به نمایندگان پیشــنهاد کرد با 
اصالح آیین نامه داخلی، نظــارت خود را بر 
این نهاد گســترش دهند.در ادامه این اظهار 
نظرکارشناســی تصریح شــده است: طرح 
تشــکیل وزارت امور شــهدا و ایثارگران نیز 
به دنبال تغییر ســاختاری حقوقی این نهاد 
از یک موسســه یا نهاد عمومی غیردولتی به 
سطح وزارتخانه است این در حالی است که 
هرگونه تغییر در ســاختار حقوقی این نهاد 
نیازمند اخــذ مجوز از مقــام معظم رهبری 
است. ضمن اینکه اگر هدف مجلس از تغییر 
ساختار حقوقی این نهاد، تقویت توان نظارتی 
مجلس شورای اســالمی است این امر را می 
تواند از طریق اعمال اصالحاتی در آیین نامه 
 داخلی مجلس و یا وضع قوانین خاص تامین

 شود. 

رحیمیجهانآبادی
نمایندهمجلس:

پارلمان

نماینده مردم شاهین شهر جلســه سران سه قوه 
را نمایشی خواند و بر لزوم ســخنرانی نمایندگان 
مجلس در این جلسه تاکید کرد.در جریان بررسی 
دو فوریــت طرح تعییــن ضوابط حقــوق ورودی 
خودروهای ســواری وارداتی و ســاماندهی بازار 
خودرو، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین 
شــهر در تذکری به رییس مجلس شورای اسالمی 
گفت: از جلسه سران قوا تشکر می کنم؛ اما اگر بنا 
باشد که حرف نمایندگان مطرح نشود این جلسه 

تنها یک نمایش است.
در ادامه علــی الریجانی، رییس مجلس شــورای 
اســالمی در پاســخ به حاجــی دلیگانــی اظهار 
داشــت: روســای فراکســیون هــای سیاســی 
صحبت می کنند.حاجــی دلیگانــی تاکید کرد: 
بایــد قرعه کشــی انجام شــود و نماینــدگان به 
 قید قرعه صحبت کنند. رؤســای فراکســیون ها

   نمــی تواننــد از جانــب نماینــدگان صحبــت 
کنند.

 جلسه سران
۳ قوه نمایشی است

حاجی دلیگانی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور خبر ساز یک زن دیپلمات 
در مذاکرات مربوط به سوریه

 قم، واتیکان نیست

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
با بیان اینکه مجلس از ظرفیــت قانونی خود 
در قبال برخی برخوردهای نامناسب ماموران 
نیروی انتظامی با مردم استفاده می کند، گفت 
که وضعیت گشــت ارشــاد، حدود اختیارات 
و نحوه تعامــل و برخــورد آن با مــردم باید 
مشخص شود و نیروی انتظامی هم نسبت به 
رفتار مامورانش پاسخگو باشد.جلیل رحیمی 
جهان آبادی اظهــار کرد: ما بایــد واقعیتی را 
بپذیریم و آن اینکه نحوه برخــورد ماموران با 
مردم باید قانون مند باشد، البته کسی طرفدار 
فرد خالفکار و قانون شــکن نیســت. رحیمی 
جهان آبادی با اشاره به مواردی از برخورد پلیس 
با متخلفان رانندگی، گفت: چه کسی اجازه داده 
که پلیس راه مردم را کتک بزند حتی اگر آن فرد 
متخلف پیشنهاد رشوه داده پلیس حق ندارد او 

را زیر بار مشت و لگد و سیلی بگیرد. 

 حدود اختیارات 
گشت ارشاد تعیین شود

کرباسیان
وزیراقتصادودارایی:

دولت

دریــادار فــدوی درخصــوص مواجهات ســپاه 
 بــا آمریکایی هــا در خلیــج فارس تصریــح کرد:
 امروز این جمله امام)ره( کــه »آمریکا را در خلیج 
فارس به خاک مذلت می کشانیم« اثر وضعی پیدا 
کرده و این کار صورت گرفته و خودشان هم به آن 

معترف اند.
فرمانده نیرو دریایی ســپاه در واکنــش به برخی 
اظهار نظرهای کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
و تهدید ایران گفت: مــا االن در بهترین وضعیت 
ممکــن در خلیج فارس به ســر می بریــم. وقتی 
آمریکایی ها اذعــان می کنند کــه نمی توانند در 
خلیج فارس هیچ غلطی کننــد و در برابر ما حالت 
انفعالــی دارند، نبایــد به اراجیف نوکران دســت 
چندم منطقــه ای آنها پاســخ داد.وی تاکید کرد: 
خــود آمریکایی ها اعتراف می کننــد که در خلیج 
فارس تمکین کننده هســتند و هرکسی بخواهد 
 این روال را ببیند می تواند با شــناورهای ما )سپاه( 

همراه باشد.

 آمریکا در خلیج فارس
 از سپاه تمکین می کند

دریادار فدوی:

سپاه

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سیاســت های 
ارزی ابالغی دولت کــه از جمله آن تعیین 
نرخ ارزان بود از التهابــات ارزی جلوگیری 
کرد.کرباســیان همچنین به سیاست های 
ارزی ابالغ شــده از ســوی دولت نیز اشاره 
کرد و گفت: یکی از این سیاســت ها تعیین 
نرخ ارزان بود که از التهابات جلوگیری کرد 
و در واقع مبلــغ 4200 تومان تصمیمی بود 
که براساس مباحث کارشناسی تعیین شد. 
 بر این اســاس قیمت  کاالهای اساسی ثابت

 می ماند.
وزیر اقتصــاد و دارایی اظهارداشــت: ما در 
سیاســت های ابالغی دولت سپرده ارزی را 
هم به رسمیت شــناختیم که البته از سال 
91 تصویب شده بود.کرباسیان سیاست های 
ارزی ابالغــی دولت را ســبب جلوگیری از 

قاچاق کاال و ارز خواند .

 سیاست های ارزی دولت
 از التهابات جلوگیری کرد

پیشخوان

بین الملل

آیت ا...  مکارم شــیرازی در درس خارج با بیــان اینکه قم واتیکان 
نیست گفت : صحبت های شنیده شده اخیر را هرگز حمل بر اغراض 
و ســوءنیت نمی کنیم، بلکه صرفا ناآگاهی بوده است ولی در فضای 
مجازی به آن دامن زده اند.آیت ا... مکارم شیرازی گفت: در زمان شاه 
هنگامی که بحث های انقالبی اوج گرفت از سوی دولت به حوزه علمیه 
پیشنهاد شد که ما قم را به عنوان یک کشور مستقل مانند واتیکان در 
اختیار علما و مراجع می گذاریم و آن را به رسمیت می شناسیم. برای 

خود مجلس قانونگذاری داشته باشد، پول آن مستقل و نماینده به تمام 
کشورهای جهان بفرستد.معظم له ادامه داد: اگر چنین چیزی صورت 
می گرفت، مفهومش این بود که علما و مراجع، حق ندارند درباره ایران 
نظری بدهند، زیرا از قبیل دخالت یک کشور بیگانه در امور داخلی 
ایران است. چراکه تعلق به یک کشور دیگر دارند نه کشور ایران و نیز 
ائمه جمعه و مسئولین سیاسی عقیدتی و قضات و اساتید دانشگاه هیچ 
کدام نمی توانستند از حوزه علمیه قم انتخاب شوند، چون جزء کشور 

ایران نبودند.اگر مردم قم می خواستند به تهران و اصفهان و مشهد 
بروند باید گذرنامه بگیرند و مردم قم نمی توانستند از آب و برق و گاز 
سراسری نمی توانند استفاده کنند چون یک کشور بیگانه اند. عجب 
پیشنهاد خطرناکی بود.آیت ا... العظمی مکارم شیرازی اضافه کرد: 
متاسفانه اخیرا زمزمه این سخن از سوی بعضی شنیده شد که هرگز 
حمل بر اغراض و سوء نیت نمی کنیم، بلکه صرفا ناآگاهی بوده است 

ولی در فضای مجازی به آن دامن زده اند.

 آیت ا... مکارم شیرازی:
 قم، واتیکان نیست

اخبار منابع آگاه حاکی از این است که سعید مرتضوی 
بازداشت و به زندان معرفی شده است. منابع آگاه تایید 
کردند که وی در یکی از استان های شمالی)مازندران( 
دســتگیر و به بند 241 زندان اوین معرفی شده است.
مرتضوی در دو پرونده مطــرح با عناوین »کهریزک« و 

»تامین اجتماعی« دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو 
بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت 
کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشــرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام 
نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و 
نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت 

وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

نایب رییس اول مجلس درباره صوت پخش شده با عنوان 
»دختر خوشگل« در مجلس و حواشی پیرامون آن  گفت: 
بحثی در فضای مجــازی پیچیده که صــدای فردی در 
هنگام تذکر یکی از نمایندگان در مجلس منتشــر شده 
که تنها تکه ای از آن از فضای مجازی پخش شــده است.

وی تاکید کرد: این اقدام در حقیقت شیطنتی بود که فضای مجازی همیشه درست می کند.پزشکیان ادامه 
داد: آقای سلیمی در آن روز درباره معاهده پالرمو اعتراضاتی را مطرح کرد که بنده در این رابطه اعالم کردم 
شورای نگهبان نباید در این مورد دخالت کند.وی افزود: سلیمی همچنین اعالم کرد که این موضوع همانند 
چیزی است که مثال در یک خواستگاری یک دختر خوشگل را به ما نشان داده، اما دختری زشت را به صیغه 
تو درآورند که متاسفانه رســانه ها آن تیکه مربوط به دختر خوشــگل را درآورده و چنین فضای زشتی را در 

رسانه ها ایجاد کردند.

سعید مرتضوی 
 سرانجام 
دستگیر شد

توضیحات پزشکیان 
درباره انتشار صوت 
»دختر خوشگال «

محرمانه های 
کناره گیری شهردار

مدیری که می ترسد 
بهتر است کنار برود

پرونده ســازی برای 
اخاذی های میلیاردی

بگذارید مردم
 زندگی  کنند

در مجلس
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خرید تضمینی جو،  از کشاورزان آغاز شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ماليات بر ارزش افزوده 
ماليات مترقي و پويا

چند ســالي اســت ماليات بر ارزش افزوده وارد 
زندگي مردم شده است وديگر تنها اقشار واصناف 
خاص مؤدي مالياتي نيستند بلکه کل افراد جامعه 
مؤديان مالياتي هســتند.با ورود ماليات بر ارزش 
افزوده به زندگــي روزمره مردم، پرســش هايي 
در مورد ماهيت،اهــداف و تاثيرات آن در جامعه 
واقتصاد در ذهن مردم متبادر مي شود،سواالتي 
مانند اين که ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ آيا بر 
تمام کاالها ماليات بر ارزش افزوده تعلق مي گيرد 
؟ اصوال چرا بايد شهروندان ماليات بر ارزش افزوده 
بپردازند؟ واينکه ماليات بر ارزش افزوده چه تاثيري 
در زندگي شهروندان دارد؟ ماليات بر ارزش افزوده 
نوعي ماليات چند مرحله اي است که به کاالها و 
خدمات تعلق مي گيرد .منظور از آن اخذ ماليات 
از اضافه ارزش کاالهاي توليد شده يا خدمات ارائه 
شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مي باشد که 
در هر مرحله از توليد و توزيع به صورت درصدي 
جدا از قيمت اخذمي شود.پيش از ابداع ماليات بر 
ارزش افزوده،ماليات هاي غير مســتقيم داخلي 
اصوال به محصوالتي با تعريف خاص مانند تنباکو 
محدود مي شد. ماليات بر ارزش افزوده هدفمند 
وانعطاف پذير است وباتوجه به متغيرهاي خاص 
وضع مي شــود.دايره شــمول ماليات بر ارزش 
افزوده دربرگيرنده همه محصوالت نيست و بسته 
به خصوصيات سياســي، اقتصادي و اجتماعي 
کشورهاي مختلف برخي اســتثناها وجود دارد.

مثال در ايران کاالها وخدمــات خاصي از ماليات 
بر ارزش افزوده معاف هســتند. برخي از کاالها 
وخدماتي که بر اســاس ماده ۱۲ قانون ماليات بر 
ارزش افزوده از پرداخت ماليات معاف مي باشــد 
عبارتند از:محصوالت کشاورزي فرآوري نشده؛ 
دام و طيور زنــده، آبزيان، زنبورعســل و نوغان؛ 
انواع کود، ســم، بذر و نهال؛ آرد خبازي، نان، 

گوشت، قند و... .

امام جمعه اصفهان:
نخريدن کاالی ايرانی خيانت 

به کشور است
امام جمعــه اصفهان گفت: متأســفانه راه درآمد 
برخی از افراد از مسير ورود کاالی خارجی است اين 
افراد به کشور خيانت می کنند.دشمنان به دنبال 
تحميل کردن فرهنگ و سياســت خود هستند 
بنابراين برای استقالل فرهنگی، نظامی و … بايد 
استقالل اقتصادی داشت و در اين بخش خودکفا 
بود؛ تهديدات اقتصادی سبب می شود که برخی از 
کشورها ذليل کشورهای ديگر شوند، خوشبختانه 
کشور ما 40 سال است که همه سختی ها را تحمل 
کرده و روی پای خود ايســتاده اســت و يکی از 
افتخارات حکومت اسالمی است، البته دشمنان 
می گويند حکومت اسالمی کارآيی ندارد، بر عکس 
ايران توانسته است در مقابل همه تهديدات بايستد 
و کارآيی خود را نشان داده است.وی عنوان داشت: 
بنابراين مسأله اقتصادی مســأله مهم و ريشه ای 
اســت، به همين دليل رهبر انقالب در مســائل 
توليد ملی و اقتصــادی مقاومتی صحبت و تأکيد 
می کنند، به نظر بنده نخريــدن کاالی ايرانی به 
ويژه محصوالتی که مشابه آن در داخل وجود دارد، 
نوعی خيانت به کشور است البته افراد ممکن است 
توجه نداشته باشند و اين خيانت عمدی نيست.

امام جمعه اصفهان گفت: يکی از موانع حمايت از 
توليد ملی، ورود کاالی خارجی است، متأسفانه راه 
درآمد برخی از افراد از مسير ورود کاالی خارجی 
است، اين افراد به کشور خيانت می کنند و حتی 
ممکن اســت فرد واردکننده، دولتی باشد و اگر 
کاالی خارجی خريد کند، هدايــا و امتيازاتی را 
دريافت می کند، متأسفانه دولت ها با وجود اين که 
می توانند جلوی کاالی قاچاق و واردات را بگيرند، 

اما اين کار را انجام نداده اند.

نوبخت مطرح کرد: 
 حذف يارانه ۲۴ ميليون نفر 

جزو تکاليف دولت
نوبخت با بيان اينکه حذف يارانه ۲4 ميليون نفر جزو 
تکاليف دولت در تبصره ۱4 بودجه است، افزود: دولت 
عالقه مند نيست يارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار 
داريم که با شناسايی دقيق افراد بتوانيم يارانه افرادی 
که نياز ندارند را حذف کنيــم و هدف مجلس را در 
جهت حذف يارانه تحقق بخشيم. وی گفت: اطالعات 
افراد به طور کامل در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نيست و از استانداران محترم می خواهيم تا 

در جهت تکميل اطالعات افراد کمک کنند.

مدیر پدافند غیرعامل شهرداری خبر داد:
 بالگردهای پدافند غيرعامل

 در انتظار تامين اعتبار
مدير پدافند غيرعامل شــهرداری اصفهان گفت: 
دو فروند بالگرد برای اســتقرار و خدمت رسانی در 
مناطق شمال و شرق اصفهان پيش بينی شده و در 

انتظار اعتبار است.
احمدرضا مرادی اظهار کــرد: جانمايی يکی از اين 
بالگردها در منطقه چهار شهرداری اصفهان و کمربند 
شرق محل نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان 
و ديگری در منطقه هفت شهرداری اصفهان در باغ 
فدک به دليل نزديکی به بزرگراه ها و دسترســی 
به دو بيمارســتان غرضی و فارابی پيش بينی شده 
است.وی با بيان اينکه مجوزهای الزم در اين ارتباط 
دريافــت و جانمايی محل اســتقرار هلی کوپترها 
انجام شده اســت، اظهارکرد: کارشناسان سازمان 
هواپيمايی کشــوری محل های مورد نظر را بازديد 
و مکان يابی انجام شده را تاييد کرده اند، اما به دليل 
مباحث اقتصادی معطل مانده اســت.مدير پدافند 
غيرعامل شــهرداری اصفهان تصريح کرد: با توجه 
به اينکه اصفهان معين منطقه ۵ شهرداری تهران 
است، اميدواريم اعتبار خريد اين بالگردها به زودی 

محقق شود.

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: در صورت ادامه روند کاهش بارش در هفته های 
پيش رو، احتمال کاهش تخصيص ۲۵ درصدی در 
بخش صنعت و ۱۵ درصدی در بخش شرب می رود؛ 
چرا که آبی وجود ندارد که ميان بهره برداران توزيع 
شود.هاشم امينی با اشاره به وضعيت منابع آب شرب 
در اصفهان گفت: در سال گذشــته ميزان بارش در 
حوضه آبريز زاينــده رود حــدود ۱۲00 ميلی متر 
بوده که اين رقم در ســال آبی جاری با احتســاب 
بارندگی های اخيــر به 4۷۷ ميلی متر رســيده که 
اين رقم بيانگر اين مســئله است در سال آبی جاری 
ميزان بارندگی در حوضه آبريز زاينده رود، يک سوم 
بارش ها در سال گذشــته در اين حوضه بوده است. 
وی ادامه داد: حفر ۷0 فقره چاه در سطح استان در 
دستور کار بوده که انتظار می رود با در مدار قرارگرفتن 
چاه های جديد بتوان حداقل يک مترمکعب در ثانيه 
به منابع تامين آب شرب در فصل تابستان افزود، البته 
سناريوهای الزم در خصوص تامين آب اصفهان در 
صورت کاهش منابع آبی ســد زاينده رود نيز تدوين 

شــده تا در موقع ضروری اجرا شــود. امينی نصب 
شيرهای فشارشــکن را در اصفهان يکی از راه های 
توزيع عادالنه آب برشــمرد و خاطرنشــان ساخت: 
شــرکت آبفای اســتان به منظور توزيع عادالنه آب 
در اصفهان اقدام به نصب شــيرهای فشار شکن در 
مناطق مختلف کرد تا آب شــرب با فشار يکسان در 

ميان مشترکين توزيع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بیان کرد:

کاهش 15 درصدی تخصيص آب شرب در انتظار اصفهان
ايران با دستيابی به دانش و فناوری طراحی و ساخت 
سامانه بازرسی و آشکار ســاز محموله های کاال در 
رده چهارمين کشور جهان قرار گرفت.مدير بخش 
تحقيق و توســعه شــرکت دانش بنيان در شهرک 
علمی تحقيقاتی اصفهان گفت: اين سامانه که قابليت 
بازرسی دقيق محموله های کاال به ويژه قاچاق را در 
مبادی ورودی و خروجــی دارد با يک کابين اپراتور 
و ســتون بازرســی هيدروليک به ارتفاع ۵/۵ متر 
 روی خودرو های سنگين کاميونی و کششی نصب 
 می شــود و می تواند بــه هر نقطه منتقل شــود و 

خودرو های عبوری را کنترل و بازرسی کند. 
نويد نجات بخش افزود: اين ســامانه سرعت بسيار 
بااليی در اســکن پــالک چهره، راننــده، جزئيات 
محموله کاال و  قسمت ها و قطعات خودرو و موتور، 
و ذخيره سازی اطالعات ثبت شده دارد و با قابليت 
رنگی و آشکار کردن تصاوير، نوع مايعات و کاالها را 

نشان می دهد. 
وی گفــت: بــا نصــب ايــن ســامانه در مبادی 
ورودی و خروجــی از اين پس دقــت در کنترل و 

 بازرســی محموله کاال بيــش از 90 درصد افزايش 
می يابد. نجات بخــش همچنين افزود: پيش از اين 
دانش و فناوری اين سامانه در اختيار 3 کشور جهان 
بود و برای خريدش حدود 4/۵ )چهار و نيم( ميليون 
دالر ارزی معادل ۲00 ميليارد ريال هزينه می شد 
که با بومی سازی آن در کشــور اين هزينه به ۱00 

ميليارد ريال کاهش يافت.

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان خبر داد:

دستيابی ايران به سامانه پيشرفته بازرسی محموله های باري 

رييس اتحاديه صنايع دســتی اصفهان از طراحی بسته بندی بومی صنايع دســتی و رونمايی از آن در هفته 
اصفهان خبر داد. عباس شيردل با اشاره به اينکه با اين اقدام مشکل بسته بندی صنايع دستی برطرف می شود، 
اظهار داشت: در حوزه بسته بندی کاالهای صنايع دستی همواره گردشــگران داخلی و خارجی انتقادهايی 
به توليدکنندگان و فروشــندگان صنايع دستی داشــتند، به همين خاطر  اتحاديه تصميم بر طراحی نوعی 
بسته بندی بومی گرفت.وی با اشاره به رونمايی از اين بسته بندی جديد در اصفهان گفت: در بسته بندی جديد 
در نظر گرفته شده برای صنايع دستی اصفهان، از پارچه قلمکار و نماد های بومی اصفهان استفاده شده است.

رونمايی از طراحی 
بسته بندی بومی صنايع 

دستی

در هفته اصفهان صورت می گیرد؛

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،763،000
تومان

891،000نیم سکه
تومان

555،500ربع سکه
تومان

355،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

170،378
تومان

      قیمت سکه و طال

جلسه بررسی مسايل اقتصادی 
کشور

عکس روز

دانش و فناوریآبفا

برای حمايت از کشاورزان، خريد تضمينی جو در استان 
اصفهان آغاز شــد. مديرکل شرکت پشــتيبانی امور دام 
اســتان اصفهان گفت: براســاس سياســت های وزارت 
جهادکشاورزی به منظور حمايت از کشــاورزان با ابالغ 
وزير جهادکشــاورزی به دســتگاه های اجرايی سازمان 

جهادکشاورزی استان اصفهان و شرکت پشتيبانی امور دام اين اســتان خريد تضمينی جو با قيمت مصوب 
هرکيلوگرم  هزار و 30 تومان آغاز شد.علی اکبر نجفی افزود: به همين منظور مباشران خريد از طريق شرکت 
های تعاونی روستايی در ۲6 نقطه از شهرســتان های  استان اصفهان آماده تحويل محصول جو از کشاورزان 
اين استان هستند.وی گفت: اکنون خريد تضمينی جو در شهرستان های گرمسيری آران وبيدگل ، اردستان، 
 نايين ، کاشــان و خوروبيابانک آغاز شــده و تا پايان برداشــت در مرداد ماه  در مناطق معتدل و سردسيری

 ادامه دارد .

جهت حمایت  از کشاورزان:

 خريد تضمينی جو،
 از کشاورزان آغاز شد

مختار بخشيان، معاون بهره برداری فوالد مبارکه از ثبت رکوردهای 
جديد در خطوط توليد فوالد مبارکــه خبر داد و گفت: در فروردين 
ماه ميزان توليد آهن اســفنجی به 6۸۵۱3۷ تن رســيد و ميزان 
توليد تختــال در ناحيه فوالدســازی و ريخته گری مــداوم نيز به 
6۱۵300 تن افزايش يافت.وی با بيان اينکــه در همين ماه توليد 
کالف گرم496۵۵6 تن را تجربه کرد، ادامه داد: رکوردشکنی های 

کارکنان در مجتمع فوالدسبا نيز با عبور از مرز ۱00 هزار تن کالف 
گرم ادامه يافت. وی خاطرنشان کرد: اهميت و ارزش اين افتخارات 
از آنجايی دوچندان شده که با وجود افزايش توليد در همه خطوط، 
شاهد کاهش ۲۵ درصدی برداشت آب و کاهش ۱0 درصدی مصرف 
آن هستيم که در شرايط کنونی، اين دستاورد مهم نيز در جای خود 
قابل توجه است و يکی ديگر از افتخارات بزرگ فوالد مبارکه به شمار 

می آيد. وی در بخش ديگری از ســخنان خود با اشــاره به سرمايه 
گذاری های فوالد مبارکه در طرح جمع آوری پســاب های شهری 
شهرســتان های لنجان و مبارکه و بازچرخانی آنها در فرآيند توليد 
شرکت، گفت: در صورت به بهره برداری رسيدن مراحل اول اين پروژه 
در پايان شش ماه اول سال جاری ميزان برداشت آب تا حدود 400 

مترمکعب، معادل حدود ۱۵ درصد ديگر نيز کاهش خواهد يافت.

ثبت رکوردهای جديد در فوالد مبارکه

گمرک ايران از کاهش ۷3 درصدی واردات خودرو طی 
فروردين ماه امســال خبر داد و گفت: در اين مدت يک 
هزار و 34 دستگاه خودرو از طريق گمرکات وارد کشور 
شــده است.براســاس آمار گمرک ايران طی فروردين 
ماه سال جاری تعداد يک هزار و 34 دستگاه خودرو به 

ارزش ۲3 ميليون و 6۵۱ هزار دالر به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷3 
درصدی و از حيث ارزش ۷۷ درصد کاهش داشته است.همچنين طی ۱۲ ماهه سال 96 تعداد ۷0 هزار 
و ۷۵ دســتگاه خودرو به ارزش يک ميليارد و ۸3۸ ميليون و ۸۵۱ هزار دالر به کشور وارد شد که نسبت 
به سال 9۵ از نظر تعداد ۸ و 66 صدم درصد و از حيث ارزش ۸ و 44 صدم درصد کاهش را نشان می دهد؛ 
بنابراين گزارش، تمامی کاال ها و به ويژه تک تک خودرو های وارداتی در سال 96 و فروردين ماه سالجاری 

مجوز ثبت سفارش دارند.

کاهش ۷۳ درصدی 
واردات خودرو در 
نخستين ماه سال

اگرچه آخوندی مصمم بود تا طرح ماليات از خانه های 
خالی را با کمک ســازمان مالياتی پيــش ببرد،اما در 
آخرين اظهارنظر درباره تعيين تکليف اين طرح گفته 
بود که شناسايی خانه های خالی زمان بر است.اين گفته 
وزير تکنوکرات کابينه روحانی به اين معنا بود که نمی 
توان از اين بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفت. 
کارشناسان اقتصادی می گويند:اخذ ماليات از خانه های 
خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی 
از گرانی اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده و عرضه 
مسکن افزايش می يابد در عين حال که مشکل کمبود 
واحدهای مسکونی در بازار را حل می کند. در کشورهای 
توسعه يافته از ماليات به عنوان يکی از مهم ترين منابع 
درآمدی دولت ياد می شــود. به عنــوان مثال اغلب 
کشورهای اروپايی مالکان واحدهای خالی را به ميزان 
روزانه 9 يورو جريمه می  کنــد و در صورتی که ملک 
مورد نظر برای  سال دوم نيز خالی بماند مقدار جريمه 
به ميزان ۱۲ يورو در روز افزايش می  يابد.در آمريکا هم 
صاحبان خانه  هايی که به اميد افزايش قيمت و کسب 
سود در آينده ملک خود را خالی نگه داشته شده باشند 
بايد مالياتی معادل ۱0 درصد ارزش ملک را بپردازند. 
اين ماليات بر خانه  هايی اعمال می  شود که برای مدت  
زمان يک  سال خالی ثبت شوند.در بريتانيا در صورتی 
که ملک مسکونی پس از 6 ماه خالی  بماند بايد معادل 
۵0  درصد از کل بهای ملک را ماليات پرداخت کند که 
اين موضوع بعد از يک  سال خالی  ماندن صاحب  خانه 

بايد به اندازه کل ارزش مسکن ماليات پرداخت کند.
قانون چه می گوید؟

اگرتا پيش از اين دريافت ماليات از خانه های خالی،خأل 
قانونی داشت اما در ماده ۵4 قانون ماليات های مستقيم 

مصوب ســال 94 به صراحت آمده است:» واحدهای 
مسکونی واقع در شهرهای با جمعيت بيش از يکصد 
هزار نفر که به استناد ســامانه ملی امالک و اسکان به 
عنوان واحد خالی شناسايی می شوند، از سال دوم به 
بعد مشمول ماليات بر اجاره شــوند.به اين ترتيب که 
در ســال دوم، يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم، 
برابر ماليات متعلقه و ســال چهارم به بعد، يک و نيم 
برابر ماليات متعلقه، ماليات مشمول واحدهای خالی 
مسکونی خواهد شد.براساس قانون ماليات بر خانه های 
خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک بايد ۵0 

درصد ماليات مشخص شده را بپردازد. اين ميزان در 
سال ســوم معادل ۱00 درصد و در سال چهارم برابر 
۱۵0 درصد ماليات اجاره خواهد بــود. همچنين در 
زمينه تعيين ارزش معامله های ملکی و ماليات بندی، 
بازنگری هايی صورت گرفته به شکلی که اين ماليات 
پس از ۱0 سال به ۲0 درصد ميانگين قيمت روز امالک 
می رسد .البته اين پايان قوانين و مقررات نبود.در خرداد 
سال گذشته هيئت دولت مصوبه را به تصويب رساند 
که بر مبنای آن  هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل 
۱۵ تا ۲۵ درصد ماليات از محل سود سازنده از اولين 

فروش آن واحد مسکونی می شود.براساس اين مصوبه 
دولت ســازندگان حقيقی اعم از خرده سازان )بساز و 
بفروش ها( و انبوه ســازان می بايســت رقمی معادل 
۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصــل از اولين فروش واحد 
يا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ 
سازندگان حقوقی )شرکت های ساختمانی دارای مجوز 
از سازمان برنامه و بودجه( ۲۵ درصد از درآمد حاصل 
از فروش واحدهای نوســاز خود را به دولت می دهند؛ 
شرکت های تعاونی مسکن نيز ۱۸.۷۵ صدم درصد از 
سود ساخت و فروش امالک نوساز خود را به سازمان 

امور مالياتی واگذار خواهند کرد.
مالیات، سد افزایش قیمت ها

امسال دومين سال اجرای قانون ماليات بر خانه های 
خالی است.حتما قوانينی که برای اولين بار اجرايی می 
شوند،به دليل کامل نبودن سامانه آمارگيری،چندان 
موفق نيستند.با اين حساب بايد امسال را سال جدی 
تری برای اخذ ماليات از خانه های خالی فرض کنيم.

اگرچه در شش سال گذشــته به دليل رکود در بخش 
مسکن،جهش قيمتی در بازار مسکن اتفاق نيفتاد،اما 
در دوسال اخير رشــد اجاره بها به دليل تحوالت بازار 
پول رخ داد.از سال گذشته که مشخصا معامالت مسکن 
رونق گرفته اســت،نگرانی هايی درباره جهش دوباره 

قيمت مسکن پيش آمده است.
واقعيت اين اســت که نرخ اجاره بها و قيمت مسکن 
در چند سال اخير مشــکالت زيادی برای موجران و 
متقاضيان واقعی مســکن ايجاد کرده است .در مقابل 
به دليل افزايش نرخ اجاره بها و ناتوانی موجران برای 
پرداخت اجاره بها پديــده ای به نام خانه های خالی در 

بازار مسکن ايجاد شده است.

آیا مالیات، ترمز گرانی مسکن را  می کشد؟

بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد.این آماری است که 
سال گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد.

بازار

دستگاه بخور

GXT دستگاه خوشبوکننده 
هوا جی ایکس تی )کنترلی( 

 37,000
تومان

Humidifier دستگاه 
بخور سرد 3 لیتری

 95,000
تومان

 632,000
تومان

Shafabakhsh دستگاه بخور 
گرم رومیزی مدل چیگو
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ابالغ وقت رسیدگی
2/49 شماره ابالغنامه: 9710103749100785 شماره پرونده: 9509983749200573 
شماره بایگانی شــعبه: 970115 در خصوص پرونده کالسه 970115 ج حسب شکایت 
حمید احمدیان علیه شهرام آقایی فرزند بهرام به اتهام افتراء از طریق انتساب بزه رباخواری 
که برای روز 1397/03/28 ساعت 11/30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده ومتهم 
فوق مجهول المکان می باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب را برای یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می نماید تا متهم در جلسه 
 دادگاه حاضر گردد ضمنا در صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 
می نماید. م الف:97/22 شعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان ) 100 کلمه، 

1 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ر هنی(

2/50 شماره آگهی: 139703902004000011 شماره پرونده: 8604002004000092 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8600157 شش دانگ یک باب خانه پالک 
شــماره 2566 فرعی مجزی شــده از پالک 599 فرعی که آنهم از 163 فرعی مجزی 
گردیده واقع در بیدآباد 11 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به مســاحت 299 متر مربع به 
آدرس: اصفهان خیابان مسجد سید خیابان پنج رمضان کوی نهر بیدآباد پالک 36 که سند 
مالکیت آن در صفحه 289 دفتر 410 امالک ذیل شــماره ثبت 50541 و با شماره چاپی 
198552 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول 10/5 متر دیواریست به پالک 
598 فرعی شرقًا به طول  29/20 متر دیواریست به دیوار پالک 163 فرعی جنوبًا به طول 
10/10 متر خط مستقیم مفروض است به قسمت رها شده به شارع غرباً به طول 28/90 متر 
دیواریست اشتراکی به خانه پالک 599 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق خانه مســکونی قدیمی با قدمت باالی 35 سال می باشد و ساختمان 
مذکور دارای اسکلت با دیوار آجری باربر و سقف تیرآهن و آجر می باشد و دارای یک هال 
و سه اتاق خواب با کف سیمانی و دیوار گچ و نقاشی، آشپزخانه قدیمی با دیوارکاشی و کف 
سرامیک و سرویس بهداشتی و یک دستگاه پله در ساختمان و دو اتاق نیز در جنوب حیاط 
وجود دارد و دارای حیاط با کف موزائیک ودیوار حیاط سیمانی و یک حوض سنگی کوچک 
و یک درب ماشین رو می باشد. دارای انشعاب آب و برق و گاز است سیستم سرمایش کولر 
آبی و گرمایش بخاری گازی است ملکی آقای اســداله نوری که طبق سند رهنی شماره 
60392-85/7/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 اصفهان در قبال طلب 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اصفهان و نیم عشر اجرائی در رهن 
می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/2/22 در شــعبه دوم اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد ریال )6/000/000/000 ریال( شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/2/3 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
بابت پرونده کالسه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 
ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.   م الف:1465 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان ) 532 کلمه، 5 کادر(  
مزایده اموال منقول

2/51 شماره نامه: 9710113753400024 شماره پرونده: 9609983753301308 شماره 
بایگانی شعبه: 960324 به موجب اجراییه کالســه 9603254 مطروحه در واحد اجرای 
احکام دادگاه عمومی بخش کرون صادره از دادگاه کرون مبنی بر مطالبه حسب درخواست 

محکوم له ملک با مشخصات ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است:  دو دانگ از یک دستگاه کامیون رنگ سفید روغنی و کشنده ولوو 
اف اچ و مدل سال 1382  و ظرفیت 96 تن و شــش سیلندر به شماره انتظامی 199 ع 58 
ایران 13 و دو دانگ از خودروی فوق به میزان هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده 
است مقرر گردیده که اقالم فوق از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/26 
به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و به کسی 
که باالترین مبلغ پیشنهادی را بدهد فروخته خواهد شد و برنده مزایده کسی است که ده 
درصد مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از واریز مبلغ ده 
درصد واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه ها به نفع دولت ضبط 
خواهد شد عالقه مندان می توانند در صورت تمایل پنج روز قبل از تاریخ مزایده نسبت به 
بازدید از ملک مزبور اقدام نمایند. م الف:36 اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش 

کرون ) 215 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

2/53 کالسه پرونده اصلی: 960195  شــماره دادنامه: 9609976797200694 تاریخ 
رسیدگی: 96/4/15  مرجع رسیدگی شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رسول صادقی به نشانی خ کاشانی روبروی بیمارســتان کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه، 
خوانده: علی اکبر علی مددی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: به 
تاریخ 96/6/5 شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 
960195 با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی رسول صادقی به طرفیت علی اکبر علی مددی به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال موضوع قســمتی از یک فقره چک به شماره 062017-
95/3/20 بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد 
و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خود ابراز 
و اقامه ننموده شورا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 
و 314 قانون تجارت  و مواد  198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 995/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/3/20 تا زمان 
وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز  
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 972 شعبه 

42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/54 کالسه پرونده 961174 شماره دادنامه: 9609976796305307-96/12/26 تاریخ 
رسیدگی: 96/12/26 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
امیر زواره زادگان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش شیخ مفید طبقه فوقانی 
بانک سپه واحد 4 با وکالت راحله اعتمادی به نشــانی اصفهان خ شمس آبادی خ پارس 
روبه روی درب اورژانس عیسی بن مریم مجتمع مریم بلوک 1 طبقه 3 واحد 24، خوانده: 
سمیه امینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 71/167/725 ریال به جهت 
تسویه وام خوانده از حساب خواهان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 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 قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای امیر زواره 
زادگان با وکالت خانم راحله اعتمادی به طرفیت خانم سمیه امینی به خواسته مطالبه مبلغ 
71/167/725 ریال به جهت تسویه وام خوانده از حساب خواهان به انضمام هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و فیشهای واریزی 
بابت تســویه وام خوانده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه مبلغ 

مذکور بابت ضمانت وام خوانده از حساب خواهان کسر گردیده و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده و پاسخ استعالم انجام شده از 
بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان به شماره 92460/485 مورخ 96/12/26 لذا شورا 
با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 71/167/725 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/089/590 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/9/16 لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:1036 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )358 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/55 کالسه پرونده:960835 شماره دادنامه:9609976795703438-96/12/7 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد به مدیریت احمد صابریان به نشــانی اصفهان خ حکیــم نظامی جنب کوچه 33، 
خوانده: سمیه علی باالیی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته شماره 
هــای 319747 و 397938 و 499846 به مبلغ 27/550/000 ریــال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوای صندوق قرض 
الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به طرفیت سمیه علی باالیی به خواسته 
مطالبه مبلغ 27/550/000 ریال وجه سفته های به شــماره خزانه داری کل 319747 و 
397938 و 499846 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/550/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/444/380 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/7 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:1022 شعبه 

27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/56 کالسه پرونده 95-740 و 960691 شــماره دادنامه: 9609976794801584-
96/12/27  مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
هادی غالمی به نشانی خ زینبیه محله ســودان کوچه شهرزاد پ 12، خوانده: خانم نساء 
سلیم خیرآبادی به نشانی مجهول المکان، خواســته: انتقال امتیاز خط همراه، 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 قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای هادی غالمی به طرفیت خانم 
نساء سلیم خیرآبادی به خواســته الزام به انتقال رسمی سند و امتیاز یک فقره سیم کارت 
تلفن همراه شــماره 09132098172 با این توضیح که خواهان ابراز می دارد سیم کارت 
فوق االشاره را از خوانده خریداری و ثمن آنرا پرداخت نموده است لیکن نامبرده هیچگونه 
اقدامی در جهت انتقال سند آن ننموده است با عنایت به محتویات پرونده، استماع اظهارات 
خواهان و شهادت شهود و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع 
موثر و موجه قانونی نیز ارائه نداده لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند یک فقره سیم کارت تلفن 

همراه شماره 09132098172 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد. م الف:1011 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )260 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/57 کالسه پرونده: 809/94 ش 6 ح شماره دادنامه:1629-94/7/19 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امید لک زادی شکوفه فرزند حسن به نشانی 
اصفهان سلمان فارسی ســه راه پینارت کوچه ش اکبریان پ 14، خواندگان: 1- حسین 
نریمانی فرزند علی 2- سید قائم طاهریان فرزند اسماعیل 3- نرگس موذن صفایی فرزند 
رضا هر سه  به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند 
رسمی خودروی پژوی پارس به شماره انتظامی ایران 918/13 ص 77 ب )به شماره 365 
ص 53 / ایران 53 بنام خواهان فک و تعویض پالک گردیده( به انضمام مطلق خسارات 
وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعالم به عمل  آمده از مرجع انتظامی در خصوص 
آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شــده از طرف خواهان، شــورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به نام خواهان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای  صادره غیابی 
است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشد و 
در خصوص دعوی مطروحه خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم با توجه به عدم 
توجه دعوی نسبت به ایشان و با اســتناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان را صادر  و اعالم می نماید.  م الف:1008 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )328 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/61 کالسه پرونده: 961302 شماره دادنامه:9709976805100026-97/1/7 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی علیشاهی به نشانی 
اصفهان دروازه دولت کوچه کازرونی ساختمان کازرونی،  خواندگان: 1- ابوالفضل حاجی 
حیدری 2- حسن علی آبادی هر دو به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای مرتضی علیشاهی به طرفیت  
1- ابوالفضل حاجی حیدری 2- حسن علی آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 189/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 372952/31-96/5/20 و 96/5/15-372954 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به 249 و 212 
و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 189/000/000  بابت اصل خواســته و 3/432/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )96/5/20 و 96/5/15( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتــراض در  محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:969 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر(

احضار متهم
2/31 شماره درخواست: 9710463624700001 شماره پرونده: 9309983624700612 
شــماره بایگانی شــعبه: 930650 نظر به اینکه در پرونده کالســه 930650 بازپرسی 
متهمین 1- مهران صالح دســتگردی فرزند رحیم به شــماره ملــی 1271477351 ، 
2- محمد جواد رحیمیان دستجردی فرزند محمدرضا به شــماره ملی 1270938371، 
3- هادی قاسمی فرزند تیمور به شماره ملی 4610049597، 4 – محسن رضایی فرزند 
رحیم به شــماره ملی 1271811588، 5- مسعود شــیخی محمدآبادی فرزند حسین به 
شــماره ملی 1199301434، 6- غالمرضا کیانی هرچگانی فرزند ابوالقاســم به شماره 
ملی 1810022746، 7- مهدی کوچک زاده نصرآبادی فرزند ماشــااله به شــماره ملی 
1270320971، 8- حمیدرضا مالجعفری طالخونچه فرزند مهدی قلی به شــماره ملی 
1289160732، 9- علیرضا کریمی لنجی فرزند مصطفی به شماره ملی 1292146095، 
10- محمدرضا غفرالهی فرزند محسن به شماره ملی 1293322334، 11- بهبود اسدی 
فرزند ابوالحســن به شــماره ملی 1960052543، 12- مهدی میرزایی فرزند عزیزقلی 
به شــماره ملی 1270927116، 13- مهرداد نوری لنجان نوکابــادی فرزند محمود به 
شماره ملی 1289481301، 14- مســلم نصیری پور گله گردی فرزند خونباز به شماره 
ملی 4689943052، 15- عبداله ذوالفقاری فرزند ایرج به شماره ملی 1741327517، 
16- بهزاد دشتی فرزند فریبرز به شــماره ملی 1810094666، 17- محمدرضا غالمی 
کوپانی فرزند تقی به شماره ملی 1286846757، 18- محسن کبیری راد فرزند ابوالقاسم 
به شماره ملی 1270189492، 19- میالد قربانی خراجی فرزند علی کرم به اتهام مشارکت 
در کالهبرداری به صورت ایجاد تصادف ساختگی و اقدام به اخذ دیه از بیمه از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب می باشــند با توجه به مجهول المکان بودن نامبردگان بدین وسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اردستان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:45 شعبه اول بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان )300 کلمه،3 کادر(  
اصالحی

2/66 پیرو رای شــماره 0768 مورخ 97/1/27 مبنی بر درخواست آقای اسماعیل جوانی 
فرزند غالمعلی نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 25/10 متر مربع پالک ملک 
مذکور 1040 فرعی از 99 اصلی می باشــد که اشــتباها 1041 فرعی از 99 اصلی اعالم 
 شده اســت که از طریق این آگهی اصالح می گردد. مالکیت از پالک 99/1040 صحیح 

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

2/67 شماره ابالغنامه: 9710106837100580 شماره پرونده: 9609986837101800 
 شــماره بایگانــی شــعبه: 961968  خواهان خانــم فاطمه الســادات امامــی فرزند

 ســید جمال با وکالت خانم مهســا عامری درقه دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 
امیر وحیــد فرزند رضا  به خواســته طــالق به درخواســت زوجه تقدیــم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده 
شهرســتان اصفهان)مجتمع شــهید قدوســی( واقع در اصفهان-  خ میرفندرسکی)خ 
میر(- حدفاصل چهــار باغ باال و پــل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 
1 – اتــاق 105(  ارجــاع و بــه کالســه 9609986837101800 ثبــت گردیــده 
که  وقت رســیدگی  آن  1397/03/09 ســاعت 9  صبح تعیین شــده اســت به علت 
 مجهول المــکان بودن خوانــده آقای امیــر وحید فرزنــد رضا و درخواســت خواهان

 و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
ضمنا داور واجد شرایط خود را که متاهل، دارای 30 سال سن و ازبستگان سببی یا نسبی 
 باشد را در جلسه دادگاه حاضر نمائید. م الف:261 شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان

 اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی( )212 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/98  خانم فاطمه فرخی  دارای  شناسنامه شــماره 221 به شرح دادخواست به کالسه  
169/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قاسم لشگری فرزند جهانگیر به شناســنامه 134 در تاریخ 96/3/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و یک دختر و 
یک عیال دائمی به اسامی زیر: 1- محمد لشگری فرزند قاسم به ش.ش 850 پسر متوفی 
2- شهروز لشگری فرزند قاسم به ش.ش 1064 پســر متوفی 3- شهره لشگری فرزند 
قاســم به ش.ش 15 دختر متوفی 4- فاطمه فرخی فرزند خان جان خان به ش.ش 221 
عیال و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است. 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: 2062 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/99  خانم احترام جاللی عاشق آبادی دارای  شناسنامه شماره 728 به شرح دادخواست 
به کالسه  182/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد ذوالفقاری به شناسنامه 34639 در تاریخ 97/1/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و یک همسر به 
اسامی: 1- الهه ذوالفقاری عاشق آبادی به ش.ش 8070 نسبت با متوفی فرزند 2- الهام 
ذوالفقاری به ش.ش 2- نسبت بامتوفی فرزند 3- الناز ذوالفقاری به ش.ش 1271405407 
نبست با متوفی فرزند 4- مهال ذوالفقاری به ش.ش 1272692361 نسبت با متوفی فرزند 
5- احترام جاللی عاشق آبادی به ش.ش 728 نســبت 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: 2063 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/100  خانم اعظم اعتباریان خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 667 به شرح دادخواست 
به کالسه  183/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســین آقا بیک آقا به شناســنامه 15580 در تاریخ 96/9/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 
یک همسر و پدر و مادر به اســامی: 1- امیدآقا بیک آقا به ش.ش 1275068472 نسبت 
با متوفی فرزند 2- اعظم اعتباریان خوراســگانی به ش.ش 667 نسبت با متوفی همسر 
3- زهرا کیانی ابری به ش.ش 20 نسبت با متوفی مادر 4- مهدی اقابیک ها به ش.ش 
33098 نسبت با متوفی پدر 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: 2064 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )167 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/101 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 80/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45  صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/3/8، مشخصات خواهان: مرتضی اعتمادی فرزند محمود به نشانی خمینی شهر 
خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس 9،  مشخصات خوانده: مجید روحانی خالری فرزند 
ستار،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 210 شعبه سوم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/103  آقای محمد فضائلی دارای شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه  
46/97 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا فضایلی ماست بندی به شناســنامه 10 در تاریخ 97/1/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر به نام های 
1- علی فضایلی ماســت بندی، ش.ش 2 فرزند رضا 2- محمد فضائلی، ش.ش 1 فرزند 
رضا 3- عباس فضایلی، ش.ش 12 فرزند رضا 4- احمــد فضایلی، ش.ش 1 فرزند رضا 
و چهار دختر به نام های 1- بتول فضایلی ماســت بندی، ش.ش 3 و 2- نرگس فضایلی 
ماست بندی، ش.ش 9  و3- زهرا فضائلی ماست بندی، ش.ش 163 و 4- فاطمه فضایلی 
ماســت بندی، ش.ش 11 و یک همســر دائمی به نام ایران کوهی ماست بندی فرزند 
علی اکبر، ش.ش 7 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: 44 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اردستان )197 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/58 کالسه پرونده: 961242 شــماره دادنامه:96/11/30-9609976794404542 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سمیه فرهادی به نشانی 
اصفهان خیابان شــریعتی غربی کوچه 17 مجتمع یاس طبقه همکف، خوانده: شــهرام 
زارع به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 17/420/000 ریال طبق رسید 
عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی خانم سمیه فرهادی به طرفیت آقای شهرام زارع به خواسته مطالبه مبلغ 
17/420/000 ریال طبق رســید عادی مورخ 96/9/4 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی 
رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده  و با استناد مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/420/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 297/750 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/20 تا  تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:1007 
 شــعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )259 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

2/59 کالسه پرونده اصلی: 960222  شماره دادنامه: 9609976797200971 - 96/8/29  
مرجع رسیدگی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی به نشانی 
اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشــگر رایانه، خوانده: مهرداد 
بلیوندی به نشــانی مجهول المکان، به تاریخ 96/8/13 شــعبه 42 شورای حل اختالف 
اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 960222 با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی رسول صادقی 
به طرفیت مهرداد بلیوندی به خواســته مطالبه مبلغ 15/800/000 ریال موضوع 4 فقره 
چک به شماره های 386039-95/7/10 و 386040-95/9/10 و 95/11/10-386041 
و 386042-96/1/20 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و 

نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه 
ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و  ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 
قانون تجارت  و مواد  198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/800/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/335/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای حکم و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید فوق الذکر تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 999 شعبه 42 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/60 کالســه پرونده اصلی: 960510شــماره دادنامه: 9609976794704168 تاریخ 
رسیدگی: 96/12/12  مرجع رسیدگی شــعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
احمد بدریان دهاقانی به نشانی اصفهان بلوار شفق کوی نور مجتمع پاسارگاد واحد 211، 
خوانده: جواد صادقی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 
96/12/2 شعبه 17  با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960510 و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی احمد بدریان دهاقانی به طرفیت 
جواد صادقی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 403596-93/2/27 و 
403598-93/3/27 جمعًا به مبلغ 31/000/000 ریال  به انضمام مطلق خسارات قانونی. 
با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بــر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198-515-519-522 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 31/000/000 ریال  
بابت اصل خواسته و مبلغ 427/500 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید  چکها تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور 
 ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 984 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )291 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

2/52 خواهان مصیب باقرزاده دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به انضمام مطلق خســارات وارده قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید تا زمان اجرای احکام و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن 
با رعایت نســبت اخیر ماده 117 قانون آ.د.م )بدوا اجرای قرار سپس ابالغ آن( به طرفیت 
خوانده غالمرضا حاتمی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 40/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/4/11 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی 
معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود  و به خوانده 
اخطار می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف:40 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران ) 211 کلمه، 2 کادر(  



 کشورهای جهان با پیام رسان های غیربومی 
چگونه برخورد می کنند؟

اخبارپیشنهاد سردبیر:

آزمایش جنجالی ناسا؛
 بررسی تولیدمثل انسان در فضا

ناسا، اســپرم گاو وحشی و انســان را به منظور 
مطالعه تولیدمثل در فضا، به ایســتگاه فضایی 
بین المللی فرستاده است. هدف از این آزمایش، 
بررسی عملکرد اسپرم انسان در شرایط بی وزنی 

است.این ماموریت که »مایکرو-۱۱« نام دارد، 
برای بررسی امکان فرزندآوری انسان ها در فضا 
راه اندازی شــده و طی آن، نمونه هایی از اسپرم 
منجمد انسان و گاو در ایستگاه فضایی بین المللی 

)ISS( تحت آزمایش قرار می گیرد.
 )Ames( این پروژه را مرکز تحقیقــات ایمز
ناســا هدایت می کند و طبق بیانیه ناسا، هدف 
اصلی آن، بررسی چگونگی تاثیر بی وزنی روی 
اسپرم است. هرچند هدف این مطالعه #اسپرم 
انسان ها است؛ اما اســپرم گاو وحشی نیز برای 
آزمایش های کنترلی فرستاده شده است، زیرا 
به اندازه کافی مشابه اســپرم انسان است و این 
اطمینــان را برای محققان فراهــم می کند که 
بتوانند تفاوت های ظریف اســپرم هر دو گونه 
را تشــخیص دهند.»فتحی کارویا«، پژوهشگر 
زیست شناســی فضایی در ناســا می گوید: بر 
اساس تجربیات قبلی، به نظر می رسد که شرایط 
بی وزنی، تحرک اسپرم را تسهیل می کند. این 
پروژه فضایی اولین باراســت که به روش های 
تحلیلی اثبات شده برای ارزیابی باروری اسپرم 

انسان و گاو در فضا می پردازد.

تولید بازی های رایانه ای 
فضایی در کشور

بازی های رایانه ای مبتنی بر علوم فضایی با هدف 
آموزش، ترویج و توسعه بازارهای داخلی، در کشور 
تولید خواهد شــد. به گزارش  مرکز ارتباطات و 
اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، از آنجا که فضا، محیطی ناشــناخته و 
اســرارآمیز و دارای ویژگی های بسیار متفاوتی 
از سطح زمین همچون شــرایط خال، بی وزنی و 
عناصر ناشناخته است، می تواند دستمایه بسیار 
مناسبی برای خلق و تولید بازی های رایانه ای و 
واقعیت مجازی باشد و کمک کند تا کاربران محیط 
های بسیار هیجان انگیز و متفاوتی را تجربه کنند.

در سال های اخیر شاهد پیشرفت های مناسبی 
در توســعه بازی های رایانه ای در کشور بوده ایم 
و فرصت مغتنمی اســت برای جوانان مستعد و 
خالق که در حوزه فناوری فضایی فعالیت کنند.

در این گزارش آمده است؛ با توسعه زیرساخت ها 
و بسترهای الزم و تدوین بسته های حمایتی، از 
تولید بازی های فضایی مبتنی بر آموزش حمایت 
خواهد شد تا بخش تخصصی بازی های کامپیوتری 
در کنار متخصصان حوزه فضایی گردهم آیند و 
ماحصل آن تولید بازی هــای رایانه ای مبتنی بر 

علوم فضایی باشد.

ایجاد پارک های گردشگردی 
فضایی در کشور

رییس ســازمان فضایی ایران از بررسی فراهم 
کــردن زیرســاخت های الزم بــرای ایجــاد 
پارک های گردشــگری فضایی در کشور خبر 

داد. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: یکی از حوزه های 
مناسب برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در زیست بوم فضایی و با هدف تکمیل زنجیره 
ارزش این حوزه، ایجاد پارک های گردشــگری 
فضایی، پارک نجوم و یا ایجاد مکان های شبیه 
ساز خأل و... اســت.معاون وزیر ارتباطات ادامه 
داد: ظرفیت های جغرافیایی بسیار ارزشمندی 
در کشور و به ویژه در مناطق کویری برای رصد 
ستارگان و اجرام آسمانی مانند تپه های مریخی 
دامغان، دشت کویر، منطقه گندم بریان کرمان 
و... وجود دارد کــه مکان هایی بکر و قابل ارتقاء 
بوده و قابلیت سرمایه گذاری و جذب گردشگر 
را دارا هستند.رئیس سازمان فضایی ایران تاکید 
کرد: ســازمان فضایی ایران در حال بررســی 
چگونگی فراهم کردن زیرساخت و بستر مناسب 
برای جذب سرمایه گذار در این حوزه است و در 
همین راستا نیز با توجه به عالقه مندی هایی که 
وجود داشته، جلساتی با سرمایه گذاران برگزار 

شده است.

فضای مجازی

پس از رسوایی فیس بوک؛
احتمال احضار مدیران گوگل 

و توئیتر به کنگره آمریکا
برخــی منابع مطلع مــی گویند بعــد از احضار 
مدیرعامل فیس بوک به کنگره آمریکا و پرسش 
از وی به علت نقض حریم شخصی کاربران، قرار 
اســت مدیران گوگل و توئیتر هم در کنگره این 
کشور حضور یابند.به گزارش فیز؛ گوگل، یوتیوب 
و توئیتر ســایت های بســیار بزرگی هستند که 
خدمات متنوعی را به کاربــران ارائه می دهند و 
حجم باالیی از اطالعات خصوصی و شخصی صدها 
میلیون نفر را در سراسر دنیا در اختیار دارند.این 
سایت ها خدمات یادشده را در ازای نمایش آگهی 
به کاربران ارائه می دهند و بســیاری از صاحب 
نظران معتقدند که تبلیغــات مذکور در مواردی 
حاوی محتوای نامناســب یا مروج افراطی گری 
هستند.در جریان یک بررسی بیش از ۳۰۰ آگهی 
تبلیغاتی در سایت های یادشده شناسایی شده که 
حاوی تبلیغات تند وافراطی، حمایت از نازی ها و 
برخی گروه های تندروی دیگر می باشند.حامیان 

حقوق کودکان هم می گوینــد در برخی موارد 
محتوای ویدئویی و تصویری نامناسب در آگهی 
های به نمایش درآمده در این ســایت ها موجود 
بوده که آرامش و سالمت روحی و روانی کاربران 
را به خطر می انداخته اســت. گــوگل و یوتیوب 
هنوز در این زمینه اظهارنظری نداشته اند؛ اما به 
نظر می رسد با افزایش فشار افکار عمومی کنگره 

آمریکا در این زمینه واکنش نشان دهد.

 اطالعات ما در فضای اینترنت 
چقدر امنیت دارند؟ 

فناوری رایانش ابری بــا DNAها و CDNهای 
قدرتمند توانســته حجم عظیــم اطالعات را در 
یک فضای ابری یا اینترنتی ذخیره ســازی و در 
مواقع درخواست کاربران آن ها را پردازش کنند. 
در غیر این صورت سایت های ارائه ویدئو آنالین 
باید فضایی به اندازه یک شــهر را بــه هاردها و 
سخت افزارهای بزرگ ذخیره اطالعات اختصاص 
دهند.  ۹۱ درصد از تصمیم گیرندگان در مورد نیاز  
سازمان ها و شرکت ها به روزرسانی سیاست های 
امنیتی بــرای حفاظت از فضای ابــری کاربران 
خود توافق دارند. با این حال، تصورات غلطی در 
مورد نحوه تغییر جهش فضای ابری از مزیت به 
چالش، وجود دارد؛ طبق گزارش پلیس فتا، به طور 
متوسط، تصمیم گیرندگان حوزه فناوری اطالعات 
)IT( معتقدند ۳6 درصد از کارکنان فضای ابری 
سیاست های امنیتی را دور می زنند؛ درواقع 48 
درصد از کاربران فضای ابــری که جزو کارکنان 
اداری یک سازمان هستند و دورکاری می کنند 
نیز سیاست های امنیتی این حوزه را دور می زنند؛ 
این در حالی است که 82 درصد از کارکنان اداری 
که دورکاری می کنند، اعتراف کرده اند که هنگام 
کار از vpn اســتفاده می کنند. حدود 62 درصد 

مشغول در ســازمان ها از کارکنان اداری 
به یــک برنامه برای دسترسی 

در  زمان کاری  ســا
خــود از 

نیــن  ا قو
امنیتی فناوری اطالعات، 
اطالع درســتی ندارنــد و تقریبــا 8۰ درصد از 
تصمیم گیرندگان فناوری اطالعات این نوع سایه 
فناوری اطالعــات را مهم تریــن نگرانی امنیتی 
می دانند. نتایج این نظرســنجی همچنین نشان 
می دهد کــه تقریبا نیمــی از تصمیم گیرندگان 
حوزه فناوری اطالعات به خاطر مســائل امنیتی 
عالقه چندانــی به گرایش افراد و ســازمان ها به 
ســمت اســتفاده از فضای ابری ندارند. نگرانی 
اصلــی متخصصان حوزه IT در هنگام بررســی 
گرایش کاربران به ســمت فضــای ابری، حفظ 
حریم خصوصی داده ها، هزینه تعمیر و نگهداری، 
هزینه های انتقال اطالعات جهت ذخیره در این 
فضا، نگرانی هــا در مورد ادغام زیرســاخت های 
انتقال داده هــا و مقررات انطبــاق و حفاظت از 

داده هاست.

به تازگی گجتی بــه بازار عرضه شــده که شــامل یک محفظه 
سیلیکونی تاشــو و یک پاکت حاوی مواد شــیمیایی است. این 
وسیله می تواند در ۱۰ دقیقه غذای فرد را بدون نیاز به آتش گرم 
کند. سال هاست که سربازان از سیستم های ساده شیمیایی برای 
گرم کردن جیره غذایی خود استفاده کنند. درهمین راستا گجت 
YABUL Cook ساخته شده که این فناوری را به طور تجاری برای 
عموم عرضه  کرده است. این گجت یک محفظه سیلیکونی سبک 

وزن است، تا می شود، حمل و نقل آن آسان است و در عرض چند 
دقیقه غذا را گرم می کند. به این ترتیب دیگر نیازی به آتش نیست.
YABUL Cook یک طرح انقالبی نیســت. دو شرکت دیگر نیز 
با فناوی مشابه پاکت های گرمایشــی حاوی مواد شیمیایی را به 
طور تجاری ساخته و به بازار عرضه کرده اند. برای استفاده از این 
محصول فقط کافی است پاکت های گرمایشی را همراه ظرف غذا 
در محفظه سیلیکونی قرار داد. جالب آنکه این محفظه می تواند 

فشار داخل خود را کنترل کند؛ بنابراین هنگام تجمیع بخار در آن 
ناگهان باز نمی شود. این پاکت ها می توانند طی ۱۰ دقیقه دمای 
 آب را به باالتر از نقطه جوش برســانند. YABUL Cook نیز ادعا

 می کند ظرف هایش تا ۹۷ درجه سانتیگراد گرم می شوند.
 این دســتگاه هم اکنون در کیک استارتر با قیمت ۳۵ دالر عرضه

 می شود. بسته آن شــامل ۵ پاکت گرمایشی و ۵ کیسه زیپ دار 
برای غذا یا مایعات است و هر پاکت را یکبار می توان استفاده کرد.

 ظرف غذای تاشو بدون آتش، غذا را گرم می کند 

با توجه به افزایش تعداد افرادی که به اجرای بازی های ویدئویی عالقه دارند، بسیاری از صاحبان مشاغل در تالش 
هستند تا از این طریق هم کسب درآمد کنند. شعبه هتل هیلتون در کشور پاناما در کنار ارائه خدمات وای  فای 
رایگان اتاق خاصی را به نصب تجهیزات مناسب برای اجرای پیشرفته ترین بازی های ویدئویی اختصاص داده 
است.افرادی که در اتاق 242۵ این هتل اقامت کنند، می توانند با استفاده از رایانه بازی خاص تولیدی شرکت 
Alienware، نمایشگر فوق دقیق نصب شده در اتاق، سیستم صوتی فراگیر و حتی یک هدست واقعیت مجازی 

تولیدی شرکت Occulus Rift به اجرای بازی های محبوب خود بپردازند.

 اتاق خاص عالقه مندان
  به بازی های رایانه ای

ها در یک هتل
ی 

ستن
دان

بســیاری از رازهای تاریخی به دالیلی مثل از بین 
رفتن اسناد و مدارک و یا بناهای تاریخی حل نشده 
باقی مانده اند. این جا با کشفیاتی که حتی در قرن 
2۱ هم باستان شناسان توضیحی برای آن ها ندارند 

آشنا شوید.
مقبره اسکندر کبیر

طبق نظریه ای جسد این فرمانروا داخل یک تابوت 
طالیی رنگ ابتدا به ممفیس و سپس به اسکندریه 
مصر جایی که ناپدید شد فرستاده شد. گفته شده 
است که تابوت اسکندر در صیدون لبنان پیدا شده 
اســت. تصویر جنگجویان روی این تابوت نمایانگر 

چنین فرمانروایی هستند. 
اما بعدها مشــخص شــد که این تابوت متعلق به 
پادشاه صیدون است. در ســال 2۰۱4 اسکلتی در 
مقدونیه مرکزی پیدا شد و دانشمندان حدس زدند 
که این اسکلت به اسکندر کبیر تعلق دارد. درست 
یا غلط بودن این نظریه با تست دی ان ای مشخص 

خواهد شد.
 تفنگ وینچستر، مدل ۱۸۷۳

این تفنــگ بــه درختی در پــارک ملــی گریت 

باســین در ایالت یوتا در ســال ۱8۷۰ کشف شد. 
معدن هــا و مزرعه هــای زیادی در ایــن منطقه 
راه اندازی شــدند اما جالب اینجاســت که بیش 
 از ۱۰۰ سال اســت که هیچ کســی به این تفنگ 

دست نزده است.
شهر گمشده در صحرای کاالهاری

در ســال ۱88۵ ویلیام لئونارد هانت که به فارینی 
بزرگ هم معروف است گزارشی درباره شهری مرموز 
که در بیابان کشف کرده بود نوشت. به گزارش او این 

شهر به شکل هالل ساخته شده و بخش هایی از آن 
زیر خاک پنهان شده اند.

 پروفســور A. J. Clement با بررســی گزارش 
به ایــن نتیجــه رســید که ایــن شــهر در واقع 
 مجموعــه ای ســنگ هــای کوهســتانی بــه

 شکل دیوار است.
 در ســال 2۰۱6 بعد از بررســی دوبــاره صحرای 
کاالهاری دانشــمندان دیوارهایی که در گزارش 
فارینی بزرگ نوشته شــده بود را کشف کردند اما 
 هنوز هم مشــخص نیســت که آیا دیوارها واقعی

 هستند یا نه.

 کشفیاتی که باستان شناسان هیچ توضیح علمی برای آنها  ندارند

المبورگینی تایید کرده اســت که تا سال 2۰26 
و دســت یابی به فناوری تولید باتری های جدید، 
سوپراســپرت های کنونــی خود را بــا مدل های 
هیبرید، جایگزین خواهد کرد. دو خودروی اونتادور 
و هوراکان محصوالت بسیار موفقیت آمیزی برای 
المبورگینی بوده اند؛ اما طی چند سال آینده این 
دو خودروی سوپراسپرت از بازار کنار خواهند رفت و 
به جای آن ها محصوالت مدرن تر و احتماال قوی تری 
وارد خط تولید می شــود. اســتفانو دومنیکالی، 
مدیر عامــل المبورگینی، تایید کرده اســت که 
 جایگزین این خودروها، قطعا مدل های هیبریدی 
خواهند بود.با توجه بــه صحبت های دومنیکالی 
 ،)TopGear در مصاحبــه بــا تاپ گیــر )
هــر دو خــودروی المبورگینــی اونتــادور و 
 هــوراکان بــا مدل هــای هیبریــد یــا پالگین

 جایگزین خواهند شــد. المبورگینــی اونتادور تا 
سال 2۰2۰ باقی خواهد ماند و تولید سوپراسپرت 
هوراکان تــا اواخر ســال 2۰22 قطــع نخواهد 
شــد. خودروهای سوپراســپرت جدید مجهز به 

باتری تولید می شــوند؛ اما تنها چیزی که از االن 
 می توان در مورد آن  ها مطمئــن بود، فقدان توربو
شارژر است. المبورگینی تصمیمات بزرگی برای 
آینده خودروهای بنزینی خود گرفته اســت و در 
حال حاضر قصد دارد در زمینه کاهش وزن پکیج 
باتری خودروهای الکتریکی سرمایه گذاری کند تا 
این مدل ها بتوانند فاصله های کوتاهی را با مصرف 

انرژی برق حرکت کنند.

مدل های الکتریکی المبورگینی، سال ۲۰۲۶ تولید می  شوند 

خودروهای متنوعی بــرای فیلمبــرداری در جاده 
مورد اســتفاده قرار می گیرند. به تازگی المبورگینی 
هوراکان با نصب دوربین مخصوص روی صندوق جلو، 
به سریع ترین محصول از این نوع تبدیل شده است. 
المبورگینی هوراکان کوچک ترین عضو محصوالت 
المبورگینی است. شاید هیچگاه به فکر کسی نرسد 
که المبورگینی هوراکان بــرای مقاصد تجاری مورد 
اســتفاده قرار گیرد به عنوان مثال بــرای تهیه فیلم 
جنــون ســرعت )Need For Speed( از یک 
فراری 4۵8 به عنوان خودروی فیلم برداری استفاده 
شده بود و سری شاســی بلندهای پورشه کاین هم 
برای این منظور، مشهور هستند.این روزها بسیاری 
از کســانی که ویدئوهای خودرویی تهیه می کنند از 
دوربین های گوپرو و پهپــاد بهره می برند و به همین 
خاطر، این المبورگینی هوراکان با هزینه ی ساخت 
باال، محصول خاصی محســوب می شــود. ساخت 
آن ۱.۵ میلیــون دالر هزینه کرده اســت. شــرکت 
 Incline Dynamic ســازنده این خودرو کــه
Outlet نام دارد، عنوان نکرده که این دوربین چقدر 

به وزن خودرو اضافه کرده اســت؛ اما با توجه به توان 
باالی پیشرانه ۱۰ ســیلندر هوراکان، اعالم شده که 
حداکثر سرعت خودرو تغییری نکرده است و همچنان 
قابلیت دستیابی به ســرعت ۳2۳ کیلومتر بر ساعت 
دارد. خودروی فیلم برداری در فیلم های ســینمایی 
استفاده نکند، این المبورگینی هوراکان جایگاه خود 
را به عنوان ســریع ترین خودروی فیلم برداری جهان 

حفظ خواهد کرد.

 هوراکان؛ سریع ترین خودروی مخصوص فیلمبرداری 

تکنولوژی

 فرانسه
کشور فرانسه که در دنیا به نماد دموکراسی و آزادی 
شناخته می شود و تازه ترین کشوری است که تصمیم 
گرفته تا پیام رســان بومی راه اندازی کند. چند روز 
پیش وزیر دیجیتال فرانسه عنوان کرد: »فرانسه قصد 
دارد پیام رسان بومی خاص خود را در تابستان امسال 
راه انــدازی کنند؛ چرا که پیام رســان های خارجی 
مانند تلگرام و واتس آپ هیچ ســروری در فرانسه 
ندارند.« وی هدف از این کار را نگرانی های امنیتی از 

جاسوسی دولت های خارجی اعالم کرد.
 روسیه

درحالی که بسیاری تصور می کردند »تلگرام« یک 
پیام رسان روسی اســت اما همین چند هفته پیش 
یک دادگاه در روســیه، درخواســت دولت روسیه 
برای مسدود کردن پیام رسان تلگرام در این کشور 
Roskom�  را پذیرفت. همچنین سازمان دولتی
nadzor که نقش نظارت بر ارتباطات روســیه را 
دارد اعالم کرده بعد از تلگرام نوبت واتس اپ است.

روسیه قصد دارد تا پیام رسان های داخلی خود را به 
زودی راه اندازی کند.

 چین
رهبران چین با برپایی »دیوار آتش بزرگ« یا همان 
دیوار مجازی چین، اینترنت را از نو به شــکل کامال 
چینی به نام »هولیان ونگ« اختراع کردند و به تبع 
آن شبکه های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت 
خود درآوردند. نصب نرم افزار جاسوسی دولتی چین 
روی سیســتم های مخابراتی موجب شده هرگونه 

حرکــت مشــکوکی در فضای مجازی و سیســتم 
مخابراتی پیگیری شود.

 آمریکا
محدودســازی دسترســی کاربران به اینترنت در 
آمریکا از نظام قانونی ویژه ای برخورد دار است ولی 
به روش های کامال حرفه ای ونامحســوس صورت 
می گیرد واز دسترسی اقشار مختلف به برخی وب 
سایت ها خاص جلوگیری می شــود.قانون امنیت 

سایبری آمریکا )مصوب سال 2۰۱2( که مشتمل بر 
۱۵ بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر 
معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، 
قابل پیگیری است. براساس افشاگری های »ادوارد 
اســنودن« دولت آمریکا بزرگ ترین رصد اینترنتی 
را انجام می دهد. این دولت همچنین از سال گذشته 
تاکنون فشارها را برای نظارت بر شبکه های اجتماعی 

گسترش داده است.

 کره جنوبی
کره ای ها از سال 2۰۱۰ با راه اندازی نرم افزار »کاکائو 
تاک« خود را از داشتن پیام رســان خارجی بی نیاز 
کردند. این نرم افزار اکنون 48 میلیون کاربر فعال در 
سراسر جهان دارد که از این میان 4۰ میلیون کاربر 
این شــبکه ارتباطی را کره ای ها تشکیل می دهند. 
محبوبیت کاکائو تاک در کره جنوبی تا حدی است 
که حتی مقامات رسمی این کشــور، برای برقراری 
ارتباطات خود از این برنامه استفاده می کنند و کاکائو 

تاک را به ارتباط ایمیلی ترجیح می دهند.
 انگلیس

کشــور انگلیس پیام رســان بومی خاصی ندارد اما 
قوانینی را برای پیام رســان هــای خارجی درنظر 
می گیرد. به طور مثال آن ها پس از آشوب های سال 
Black� 2۰۱۱ لندن، شرکت ســازنده پیام رسان

Berry Messenger را به در اختیار قرار دادن 
اطالعات کاربران مجبور کرد.

 آلمان
دولت آلمان از آغاز سال 2۰۱8 قانون جدیدی را به 
اجرا می گذارد که به موجب آن شبکه های اجتماعی 
با بیش از دو میلیون کاربر موظفند پست های حاوی 
مطالب غیرقانونی صریح را تا 24 ساعت پس از اطالع 
از وجود آنها، از صفحه خود حذف کنند.شرکت هایی 
که این قانون را رعایت نکنند بــا جریمه های قابل 
توجهی تا ۵۰ میلیون یورو مواجه خواهند شد. این 
قانون در درجه نخســت درباره توییتــر، یوتیوب و 

فیسبوک اجرا می شود.

 کشورهای جهان با پیام رسان های غیربومی چگونه برخورد می کنند؟ 

 
فارغ از اقدامات رسانه های ضدانقالب علیه پیام رســان های داخلی، باید دید که جهان با 

پیام رسان های غیربومی چگونه برخورد می کند. 
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آیت ا... مظاهری:
اختالفات و دعواهای سیاسی 

سودی به حال کشور ندارد
رییس حوزه علمیه اصفهان  تیران و کرون
در دیدار مسئوالن شهرســتان تیران و کرون با 
تاکید بر خدمت رسانی به مردم و تقویت روحیه 
امید در جامعه اظهارکرد: مسئوالن تمام تالش و 
همت خود را برای رفع مشــکالت کشور به کار 

گیرند.
آیت ا... العظمی حسین مظاهری،  افزود: خروج 
از مشکالت و چالش های کشور با تدبیر، برنامه 
ریزی و همت مضاعف مســئوالن و همدلی بین 
مردم و به دور از تفرقه امکان پذیر اســت.رییس 
حوزه علمیه اصفهان با بیــان اینکه اختالفات و 
دعواهای سیاسی ســودی به حال کشور ندارد، 
تصریح کــرد: تفرقه و اختالف بین مســئوالن و 
مردم مانع از رشد و پیشرفت کشور در عرصه های 
مختلف شده و چنین روندی مشکالت و چالش 

ها را دوچندان می کند.
وی ادامه داد: رفع مشکالت مانند خشکسالی و 
بحران آب در استان اصفهان نیازمند تدبیر ویژه 
مسئوالن و مدیران در سطح استانی و ملی است تا 

اینکه مردم نسبت به آینده کشور امیدوار شوند.
آیت ا... مظاهری بــا بیان اینکه نبایــد با وجود 
مشکالت نسبت به آینده ناامید شویم، یادآورشد: 
 به لطف خدا و همت مســئوالن مشــکالت رفع
 می شود و مردم مسیر زندگی را با امید و سالمتی 

طی می کنند.
وی با اشاره به نیازهای شهرستان تیران و کرون 
گفت: نیازهای مردم این شهرستان با همدلی و 
همکاری بین مســئوالن باید رفع شود که یکی 
از نیازهــای منطقه وجود بیمارســتان مجهز و 
با امکانات و نیروی انســانی مطلــوب برای ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی است.

امام جمعه گلپایگان:
بودجه آموزش و پرورش ۵۰ 

درصد بودجه کشور را شامل شود
گلپایگان امام جمعه گلپایگان در جلسه 
شورای آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان که 
با حضور مسئولین در محل این اداره برگزار شد، 
با اشاره به اینکه یکی از رموز موفقیت هر منطقه و 
شهرستان اتحاد و یکپارچگی مسئولین آن است، 
اظهار داشــت: تالش ما این اســت که وحدت و 
یکپارچگی بین مســئولین گلپایــگان و حتی 

مسئولین ادارات پایه دار بماند.
 آیت ا...ســید علــی طهماســبی افزود:وقتی از 
 ســوی نماینده شهرســتان در مجلــس بیان
  می شــود بودجه فعلی آموزش و پــرورش زیر
 ۱۰ درصد بودجه کشــور است جای تاسف دارد 
زیرا برخی از کشــورهای پیشــرفته مانند ژاپن 
۷۰ درصد بودجه کشــور را به آموزش و پرورش 
اختصاص می دهند که اینگونه مردم کشــورش 
توانســته اند بر صنعت و علم جهان سیطره پیدا 

کنند.
وی در پایان یادآور شد: علیرغم اینکه مردم کشور 
ایران از نظر استعداد باالتر از متوسط دنیا هستند 
اما کشورهایی که پیشرفت علمی و صنعتی داشته 
اند تالش بیشتر و برنامه ریزی های خوبی دارند 
باال بردن بودجه آموزش و پرورش هزینه نیست 
بلکه سرمایه گذاری بزرگ است و ما باید به جایی 
برســیم که بودجه آموزش و پرورش ۵۰ درصد 
بودجه کشــور باشــد زیرا این امر مهمی است و 
باعث می شود ما با فرهنگ سازی و تالش نتیجه 

مطلوب را بگیریم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:
 کشاورزان را مورد تبعیض

 قرار ندهید
نماینده مردم شهرســتان های  دهاقان
شــهرضا و دهاقان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: خشکســالی مشــکل کوچکی نیست که 
بتوان راحت از کنار آن گذشت؛ چراکه این پدیده 

در بیشتر مناطق حاکم شده است.
ســمیه محمــودی در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان اظهار کــرد: اســتاندار اصفهان در 
بحث خشکســالی با کشــاورزان مناطق شرق 
و غرب اســتان دیدار داشــته و انتظار می رود 
 این اتفاق برای کشــاورزان شــمال و جنوب نیز

 تحقق یابد.
وی با اشاره به کم آبی و بحران خشکسالی، گفت: 
این مشکل کوچکی نیست که بتوان راحت از کنار 
آن گذشــت چراکه پدیده خشکسالی در بیشتر 
مناطق حاکم شــده و برای برون رفت از آن باید 

هرچه سریع تر چاره ای اندیشید.

همزمان با سالگرد درگذشت شاعر 
معاصر ایران صورت گرفت؛

 گلباران مزار سهراب 
در شهر گل و گالب

همزمان با ســی و هشــتمین  کاشان
ســالروز درگذشت سهراب ســپهری، شاعر و 
نقاش معاصر ایران،مزار این هنرمند کاشانی در 
مشهد اردهال کاشان گلباران شد.در این آیین 
 که همه ســاله در ســالروز وفــات وی برگزار 
می شود، با قرائت فاتحه و خواندن اشعار سهراب 
سپهری، یاد و خاطره این شاعر پر آوازه گرامی 
داشته می شود.سهراب ســپهری در پانزدهم 
مهرمــاه ســال۱3۰۷ در خانــواده ای عالم و 
هنرمند در کاشان متولد شد.مرگ رنگ، زندگی 
خواب ها، آوار آفتاب، شــرق اندوه، صدای پای 
آب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ، ما نگاه که در 
قالب هشت کتاب گردآوری شده از جمله آثار 
ماندگار این شاعر است.ســهراب سپهری در 
غروب اولین روز اردیبهشــت مــاه ۱3۵9 در 
بیمارستان پارس تهران به علت ابتال به بیماری 
ســرطان خون درگذشــت و صحن امامزاده 
سلطان علی ابن امام محمدباقر)علیه السالم( 
در مشهد اردهال کاشان میزبان ابدی سهراب 

شد.

به همت موسسه مهر والیت برخوار 
صورت می گیرد؛

 برگزاری کالس 
»چقدر خدا را می شناسیم« 

موسسه فرهنگی قرآن و عترت  برخوار
مهر والیت شهرستان برخوار به منظور پاسخ به 
سواالت و شبهات ذهنی قرآن آموزان خردسال 
و نونهاالن دختر و پســر دربــاره خدا، کالس 
خداشناســی را بــا حضــور حجت االســالم 

والمسلمین مرشد برپا می کند.
این کالس آموزشی همراه بازی و سرگرمی در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱3 همراه با 
اقامه نماز ظهر و عصر و همچنین دوره آموزشی 
»چقدر خدا را می شناســیم« ویژه بزرگساالن 
روزهای سه شنبه ســاعت ۱۷ برگزار می شود. 
همچنین این مرکز، کالس تفسیر بزرگساالن 
را روزهای سه شنبه ساعت ۱۶ با حضور رحیمی 

برگزار می کند.
یادآور می شود، موسسه فرهنگی قرآن و عترت 
مهر والیت در اســتان اصفهان، شهرســتان 
برخوار، ابتدای خیابان شهدا)خیابان امامزاده 

محمود( شهر دولت آباد واقع شده است.

اجرای طرح »منبر قرآنی« از 
سوی موسسه رهروان نورثقلین

موسســه فرهنگــی قرآن و  قهریزجان
عترت رهروان نورثقلین شهرستان قهریزجان 
در اســتان اصفهان، اقدام به اجرای طرح منبر 
قرآنی کرده اســت. این طرح با محتوای ایجاد 
سبک جدیدی در سخنوری با محوریت قرآن و 
بهره مندی از همه علوم و معــارف قرآن را در 

سطح کشور برگزار می شود.
هدف از اجرای این  طرح، رفع آسیب های تبلیغ 
و پیگیری روش های موثر ترویج دین اسالم و 
جذب حداکثری مخاطبان به آموزه های دینی 
اســت. این طرح برای همه جوانان و گروه های 
جامعه برگزار می شود و در کنار آن، کارگاه های 
آموزشی برگزار شــده که تا کنون مورد توجه 

جوانان و عالقه مندان قرار گرفته است.
یادآور می شــود، موسســه رهروان نور ثقلین 
در اســتان، اصفهان، قهریزجان، خیابان امام 
 خمینــی)ره(، بابــوکان، خیابــان طالقانی،
  مســجد و مجموعــه فرهنگــی کوفــه واقع

 شده است.

اخبار

سند چشم انداز روستایی در شهرضا تدوین شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییس حــوزه هنری اســتان  سمیرم
اصفهان در نشســت با فرماندار سمیرم گفت: در 
شهرستان سمیرم در مسائل فرهنگی هم نیاز و هم 
امکان کار وجود دارد و مردم ســمیرم با یکدیگر 

همدلی دارند. 
مهدی احمــدی فر، رییس حوزه هنری اســتان 
اصفهان در نشستی با محمد جعفرزاده، فرماندار 
شهرستان سمیرم در دفتر خود داشت با اشاره به 
پتانسیل و نیاز مردم این شهرستان گفت: سمیرم 
در ادبیات پایداری مظلوم واقع شده است و با توجه 
به تعداد فرماندهان، آزادگان و نیروهای خاصی که 
از این شهرستان در دفاع مقدس حضور داشته اند 
کمتر به آنان پرداخته شــده و حق مطلب در این 

خصوص ادا نشده است.
 وی افزود: زمینه هــای کار فرهنگی و هنری در 
ســمیرم وجود دارد و با توجه به اســتقبال مردم 
این منطقه با تخصیص اعتبارات فرهنگی و هنری 
می توان به ارتقای رشد فرهنگی  این شهر کمک 
کرد.بدیــن منظوراولین نیاز حــوزه هنری برای 

اســتقرار و انجام فعالیت در این شهر ساختمانی 
مناسب جهت تاسیس و تشکیل دفتر حوزه هنری 
در سمیرم اســت.  احمدی فر، خاطرنشان کرد: 
اکنون به واقع اصلی تریــن متولی حوزه فرهنگ 
و هنر که موثر ترین و گســترده ترین کارها را در 
کشور انجام می دهد حوزه هنری است که فارغ از 
نگاه های سیاسی فرهنگ را متعلق به همه مردم 

و کشور می داند.

رییس حوزه هنری استان اصفهان:

در سمیرم همدلی وجود دارد
فرماندار شهرســتان دهاقان در  دهاقان
جلسه شورای اداری شهرستان که با حضور مسئوالن 
شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از کاالی 
ایرانی باید محقق شود تا از برخی از مشکالت کشور 
کاسته شود.علی اصغر قاســمیان افزود: اداره ارشاد 
دهاقان در قالــب برنامه های فرهنگــی و هنری در 
راستای ارتقای سطح انجمن ها گام مئثری برداشته و 
جلســات و نشســت های مفیدی را برگزار می کند.

فرماندار شهرستان دهاقان با بیان این که هیئت های 
ورزش دهاقان رو به رشد می روند، اذعان کرد: در اداره 
ورزش و جوانان نیز شاهد ارتقا و شکوفایی هستیم و با 
فعال شدن هیئت های ورزشی شاهد آهنگ رو به رشد 

جوانان ورزشکار خواهیم بود.
وی اعالم کرد: در این سال باید فعالیت های مضاعف و 
قدم های روبه جلو را داشته باشیم زیرا خدمت به مردم 
و رضایت آنان ضروری است.قاسمیان با اشاره به کسب 
رتبه نخست فرماندار دهاقان در استان اصفهان، عنوان 
کرد: اختصاص رتبه نخســت به فرماندار شهرستان 
دهاقان در سال 9۵ به سبب ارزیابی استاندار از عملکرد 

فرمانداری های استان بوده که تا وزارت کشور پیش 
می رود و دهاقان رتبه ای بیش از 9۰۰ را کسب کرده 
اســت.وی حفظ درختان کهنسال را اولویت دانست 
و اعالم کرد: با توجه به خشکســالی شرایط خوبی را 
نداریم و مسائل آب و کشاورزی در بسیاری از جلسات 
مطرح شده و حفظ درختان کهنسال در اولویت قرار 
دارد زیرا سرمایه هستند، اما باید به گونه ای مدیریت 

شود که به منابع آبی لطمه وارد نشود.

فرماندار دهاقان:

حفظ درختان کهنسال  در الویت است

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضااظهار داشت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست و بازرسي  شهرضا
شهید امامي شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري به ۲ دســتگاه کامیونت ایسزو و فتون که از 
استان های جنوبی به سمت تهران در حرکت بود مشکوک و آن ها را متوقف کردند. سرهنگ محمد حسین 
بابا کالني ادامه داد: ماموران در بازرسي از این خودروها ۲8۰ کیسه ۲۵ کیلویي گردو به وزن ۷ تن که همگی 
فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکي و به صورت قاچاق بارگیری شده بود را کشف کردند.سرهنگ بابا کالني 

خاطر نشان کرد: ارزش این محموله قاچاق توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال اعالم شده است.

توقیف 7 تن گردوی 
خارجی قاچاق 

درشهرضا 

خبر

فرمانداریحوزه هنری

رییــس اداره ورزش و جوانان  چادگان
شهرستان چادگان اظهار کرد: هم زمان با افتتاح 
۵۰ خانه ورزش روستایی در استان ۵ خانه ورزشی 
روستایی در مشــهد کاوه کمیتک» علی آباد« ده 
کلب علــی و حجت آباد شهرســتان چــادگان 

راه اندازی می شود.رضا آقایی افزود: با اعتباری بالغ بر ۱/۵ میلیارد ریال جهت ساخت خانه های ورزش روستایی 
چادگان از سوی بخشداری مرکزی تامین و توسط دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستاها هزینه شده است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان گفت: با اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیون ریال توسط اداره ورزش 
و جوانان و هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان ۵ مکان ورزشی تجهیز شده اند. وی 
خاطرنشان کرد: با افتتاح این ۵ خانه ورزش روستایی تعداد خانه های ورزش روستایی در چادگان به ۷ عدد 

می رسد که امیدواریم تا پایان سال این عدد دو برابر شود.

رییس اداره ورزش و جوانان چادگان خبر داد:

 بهره برداری از ۵ خانه 
ورزش روستایی در چادگان 

رییس اداره ورزش و جوانان  نجف آباد
نجف آباد گفت: با حضور معــاون وزیر ورزش و 
مسئوالن استان و شهرســتان، استخر و سالن 
تیراندازی پاســدار شهید محســن حججی با 
مجموع اعتبار پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 

افتتاح خواهد شد.رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد اظهار کرد: ساخت و تکمیل این استخر که نزدیک 
به دو دهه پیش کلنگ زنی شده بود، بالغ بر پنج میلیارد تومان هزینه داشته و نخستین سالن تیراندازی 
شهرستان نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی ساخته و تجهیز شده است.سید محمد طباطبایی با قدردانی 
از پیگیری های مسئوالن برای جذب اعتبارات این پروژه ها افزود: همزمان با این دو افتتاح، کلنگ سالن 
ورزشی دو هزار نفره شهید یزدانی و خانه جوان شهرستان در زمین ۲۶۰۰ متر مربعی اهدایی خیر ورزشیار 

عباس یزدانی به زمین خواهد خورد.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد خبر داد:

 افتتاح طرح های ورزشی
 در نجف آباد 

نماینــده مردم شهرســتان های  کاشان
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
در دیدار با آیت ا... نمازی، نماینــده ولی فقیه در 
کاشان، با تاکید برحفظ و بهبود وضعیت فعلی تولید 
در منطقه کاشان علیرغم وجود تحریم های ظالمانه 

دشمنان، اظهار داشــت: باتوجه به تحریم و رکود 
موجود، فشــار مالیاتی به تولیدکنندگان در این 
شرایط مناسب نیست و مســئولین امور مالیاتی و 
بانکی اســتان اصفهان و شهرســتان کاشان باید 
حداکثر مساعدت را به منظور حفظ چرخه تولید 

موجود به تولیدکنندگان منطقه داشــته باشند.
سیدجوادساداتی نژاد به شرایط بد تولید در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: از مسئولین انتظار داریم 
کــه از تولیدکنندگان حمایت بیشــتری به عمل  
آورند.عضــو فراکســیون والیی مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید برعدم رســیدگی پرونده های 
مالیاتی کاشان در اســتان اصفهان، تاکید کرد: با 
توجه به نیروهای متخصــص و باتجربه ای که در 

شهرستان کاشان داریم از مسئولین امور مالیاتی 
انتظار داریم به منظور امنیت خاطر تولیدکنندگان 
پرونده های مالیاتی کاشان در خود این شهرستان 
رســیدگی شــود.وی به جمعیت ۷۰ هزار نفری 
کارگری کاشان و ۲۵۰ هزار بیمه پرداز این منطقه 
اشــاره کرد و افزود: تعطیلی یک واحد تولیدی در 
شهرستان به معنی خاموش شدن چراغ خانه های 

مردم ضعیف جامعه است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

فشار مالیاتی به تولید کننده در شرایط اقتصادی موجود عادالنه نیست

فرماندار شهرضا در جلسه شورای  شهرضا

اداری شهرضا با اشــاره به اینکه وحدت، امنیت و 
اقتدار بایــد محور حرکت دســتگاه های دولتی در 
شهرضا باشد، اظهار داشت: بین ادارات و دستگاه ها 
و نهادهای دولتی در شهرســتان باید هماهنگی و 

تعامل و دوستی برقرار باشد.
وی با بیان اینکه اگر ید واحد باشــیم می توان کار 
بیشتری در شــهرضا انجام داد، افزود: باید با وجود 
اختالف ها و سلیقه ها کار کرد، از حقوق اولیه مردم 

وحدت بین مسئوالن است. 
علی اصغر رفیعی نژاد با اشاره به این که زیبنده نیست 
منصبی را در شهرستان داشــته باشیم اما وحدت 
نداشته باشــیم، بیان کرد: در سایه امنیت مردم به 
فعالیت های روزمره خود می پردازنــد و زمانی که 
امنیت در شهرستان باشــد امام جمعه در خطبه ها 
و موعظه ها نگرانی ها را مطــرح نمی کند و نماینده 
مردم دغدغه فکری در مجلس ندارد.وی با اشــاره 
به نام گذاری سال از ســوی مقام معظم رهبری به 
نام حمایت از کاالی ایرانــی، تصریح کرد: حمایت 
و استفاده از کاالی ایرانی ســبب ایجاد اشتغال در 
کشور می شود و در این راســتا تولیدکنندگان باید 
محصول با کیفیت تولید کنند.رفیعی نژاد با اشاره به 
اینکه یکی از الزامات اساسی هر برنامه موفقی وجود 
تصویری صحیح و دقیق از آینده است، افزود: وجود 
چشم انداز یا تصویری واقع بینانه از آینده می تواند 
محرک قــوی برای دســت اندرکاران و گروه هدف 
برنامه ها  باشــد.وی با بیان اینکه وجود چشم انداز 
توسعه برای یک جامعه انسانی ضروری است، اظهار 

داشت: شناسنامه تمام روســتاهای شهرضا باید با 
آمار و اطالعات دقیق تدوین شود، برای روستاهای 
شهرستان شــهرضا چشــم انداز ۵ و ۱۰ ساله باید 
تعریف و مشخص شود اگر خشک سالی ادامه پیدا 

کند، سرنوشت روستاهای شهرستان چه می شود.
فرماندار شــهرضا بــا تاکید بر اینکــه عامل اصلی 
پیشرفت و پویایی یک ملت و جامعه، داشتن چشم 
انداز بر مبنای اهداف پیش بینی شده در آن است، 
بیان کرد: امســال باید نگاه ویژه ای به روستاهای 
شهرستان شــهرضا داشته باشــیم، باید وضعیت 
خشک ســالی و کم آبی را درک کنیــم و به کمک 

کشاورزان برویم.

وی با بیان اینکه مدیران ادارات و دستگاه های دولتی 
باید با دهیاران حداکثر همکاری را داشــته باشند، 
افزود: شــوراهای اسالمی روســتا باید با برگزاری 
نشست های مشورتی بحث ظرفیت شناسی روستا 

را جدی بگیرند.
رفیعی نژاد با اشــاره به اینکه یکی از موارد ارزیابی 
عملکرد مدیران سرکشــی از روستاهاست، تصریح 
کرد: مدیران دســتگاه های مختلف باید به صورت 
ماهانه و یا فصلی از روســتاها سرکشی و مشکالت 
را شناسایی کنند تا از مهاجرت روستاییان به شهر 
کاســته شــود.وی با بیان اینکه اگر وضعیت آینده 
روستاها پیش بینی نشود مردم به شهرها مهاجرت 

می کنند و شهر از کالبد اصلی خود خارج و مناطق 
محروم و حاشــیه ای همانند آن چه امروز هســت 
به وجود می آید، گفت: با ایجاد حاشــیه نشــینی، 
مدیریت شهری با مســائل، مشکالت و بحران های 

زیادی رو به  رو می  شود.
فرماندار شــهرضا با بیان اینکه باید در روستاها به 
دنبال اقتصاد غیر زراعی برویم و اســاس کار را بر 
خشک ســالی قرار دهیم، افــزود: توانمندی های 
روستاهای شهرستان شهرضا باید شناسایی شود و 
آن را جایگزین کشاورزی کنیم و با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی روستاها را آباد کنیم.
وی با تاکید بر این که به دلیل سوء مدیریت مشکل 
کم آبی به وجود آمده است، تصریح کرد: با ورود نسل 
جوان به بدنه کشــور راه های جدیدی پیدا می شود 
و از این گذر عبــور می کنیم و کم آبــی را می توان 
به یک فرصت تبدیل کــرد و با مدیریت بومی آن را 

مدیریت کرد.
امام جمعه شــهرضا در ادامه جلســه با بیان اینکه 
مســئوالن شهرســتان باید با تعامل و هم افزایی 
مشــکالت شهرســتان و مردم را برطــرف کنند، 
اظهارداشــت: امروز کارهای مردم بــه ادارات گره 
خورده است و اگر مشکالت را در شهر حل کنیم دو 
سوم مشکالت مردم برطرف می شود.حجت االسالم 
ســیف ا... یعقوبی با بیان اینکه حل مشکالت مردم 
وحدت و انســجام می خواهد، افزود: بیکاری، رکود 
اقتصادی، تورم و مشــکل ازدواج جوانان از مسائلی 
هستند که تالش برای رفع آن ها، بارها در مطالبات 

بحق مردم مطرح شده است.

سند چشم انداز روستایی در شهرضا تدوین شود
 فرماندار شهرضا:

عکس  روز 

  توزیع کیک 300 کیلویی
 به مناسبت اعیاد شعبانیه در خوانسار
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حصر وراثت
2/83  آقای احمد صباغی فر دارای  شناسنامه شماره 499 به شرح دادخواست به کالسه  
185/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طلعت عبداللهی به شناسنامه 278 در تاریخ 92/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر به اسامی: 1- اصغر 
صباغی فر به ش.ش 18348 نسبت با متوفی فرزند 2- اکبر صباغی فر به ش.ش 18845 
نسبت با متوفی فرزند 3- احمد صباغی فر به ش.ش 499 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
صباغی فر به ش.ش 18347 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره صباغی فر به ش.ش 645 
نسبت با متوفی فرزند 6- مریم صباغی فر به ش.ش 25629 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: 2043 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/84  آقای محمد علی اسالمی ورنامخواستی دارای  شناسنامه شماره 42243 به شرح 
دادخواست به کالسه  170/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزت بشکوه به شناسنامه 244 در تاریخ 94/8/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر 
به اسامی: 1- محمد علی اسالمی ورنامخواستی به ش.ش 42243 نسبت با متوفی فرزند 
2- مهین اسالمی ورنامخواستی، ش.ش 879 نسبت با متوفی فرزند 3- رضوان اسالمی 
ورنامخواستی به ش.ش 39641 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: 2044 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

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

2/85  خانم اکرم طالبی دارای  شناســنامه شماره 692 به شــرح دادخواست به کالسه  
167/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان رمضان علی طالبی به شناسنامه 4829 در تاریخ 92/8/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- علیرضا طالبی به ش.ش 77172 نسبت با متوفی فرزند 2- حمیدرضا 
طالبی به ش.ش 77173 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه طالبی به ش.ش 1268 نسبت 
با متوفی فرزند 4- اکرم طالبی به ش.ش 692 نسبت با متوفی فرزند 5- سمیه طالبی به 
ش.ش 4825 نسبت با متوفی فرزند 6- سهیال طالبی به ش.ش 3406 نسبت با متوفی 
فرزند 7- سکینه عابدی شاپورآبادی به ش.ش 1- 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: 2045 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/86  آقای مهدی یوســلیانی دارای  شناسنامه شــماره 12648 به شرح دادخواست به 
کالسه  163/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا یوسلیانی به شناسنامه 492 در تاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر  و یک 
همسر به اسامی: 1- حجت اله یوسلیانی به ش.ش 819 نسبت با متوفی فرزند 2- روح اله 
یوسلیانی به ش.ش 2214 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی یوسلیانی به ش.ش 12648 
نسبت با متوفی فرزند 4- محبوبه یوســلیانی آخوره علیا به ش.ش 447 نسبت با متوفی 
فرزند 5- زهرا یوسلیانی آخوره علیا به ش.ش 1597 نســبت با متوفی فرزند 6- همدم 
سروی حسین آبادی به ش.ش 577 نسبت با متوفی همسر 7- صغری آقایی حسین آبادی 
به ش.ش 3549 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: 2046 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 
اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/87  آقای ناصر ایزدی دســتجردی با وکالت حمیدرضا ابراهیمیان دارای  شناســنامه 
شماره 19013 به شرح دادخواست به کالســه  162/97  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قدیرعلی ایزدی دســتجردی به 
شناسنامه 7 در تاریخ 96/11/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و هشت دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمد ایزدی 
دستجردی به ش.ش 22808 نسبت با متوفی فرزند 2- ناصر ایزدی دستجردی به ش.ش 
19013 نســبت با متوفی فرزند 3- زیبا ایزدی دستجردی به ش.ش 81 نسبت با متوفی 
فرزند 4- زهرا ایزدی دستجردی به ش.ش 1176 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول ایزدی 
دستجردی به ش.ش 17744 نسبت با متوفی فرزند 6- مریم ایزدی دستجردی به ش.ش 
23889 نسبت با متوفی فرزند 7- فاطمه ایزدی دســتجردی به ش.ش 1514 نسبت با 
متوفی فرزند 8- زهره ایزدی دســتجردی به ش.ش 7 نســبت با متوفی فرزند 9- مینا 
ایزدی دستجردی به ش.ش 21764 نسبت با متوفی فرزند 10- زیبا ایزدی دستجردی 
به ش.ش 21765 نســبت با متوفی فرزند 11- ملک حیدریان دستجردی به ش.ش 58 
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: 2047 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )246 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/88  آقای محسن صمدانی دارای  شناسنامه شماره 1194 به شرح دادخواست به کالسه  
161/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه بیگم نافذ به شناســنامه 30110 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر به اسامی: 
1- محمد صمدانی به ش.ش 12 نسبت با متوفی فرزند 2- علی صمدانی به ش.ش 1244 
نسبت با متوفی فرزند 3- محسن صمدانی به ش.ش 1194 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول 
صمدانی به ش.ش 73 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2051 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/89  خانم شهره شهرویی دارای  شناسنامه شماره 1294 به شرح دادخواست به کالسه  
160/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی صفر شهرویی به شناسنامه 278 در تاریخ 96/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و هفت دختر و یک همسر به 
اسامی: 1- دانش شهرویی به ش.ش 824 نسبت با متوفی فرزند 2- فرهنگ شهرویی به 
ش.ش 2086 نسبت با متوفی فرزند 3- فرخ شهرویی به ش.ش 2022 نسبت با متوفی 
فرزند 4- پریوش شهرویی به ش.ش 1525 نسبت با متوفی فرزند 5- مهوش شهرویی 
به ش.ش 37 نسبت با متوفی فرزند 6- شهره شهرویی به ش.ش 1294 نسبت با متوفی 
فرزند 7- مژگان شهرویی به ش.ش 36 نســبت با متوفی فرزند 8- ماهرخ شهرویی به 
ش.ش 302 نسبت با متوفی فرزند 9- سیما شــهرویی به ش.ش 301 نسبت با متوفی 
فرزند 10- نگین شهرویی به ش.ش 120 نسبت با متوفی فرزند 11- فرنگیس چنارکوب 
دیلمی به ش.ش 186 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2052 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )231 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/90  آقای محمد حســین فوالدگر دارای  شناسنامه شــماره 1271102838 به شرح 

دادخواست به کالسه  176/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قاسم فوالدگر به شناسنامه 366 در تاریخ 96/12/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
همسر و مادر به اسامی: 1- محمد حســین فوالدگر به ش.ش 1271102838 نسبت با 
متوفی فرزند 2- سینا فوالدگر به ش.ش 1273104463 نسبت با متوفی فرزند 3- مهری 
علینقیان پور به ش.ش 495 نسبت با متوفی همسر 4- مهین دخت روح پرورزاده به ش.ش 
1 نسبت با متوفی مادر 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: 2053 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )163 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/91  آقای رمضانعلی جوادیان دارای  شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه  
164/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضی جوادیان به شناسنامه 34 در تاریخ 97/1/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامی:1- 
رمضانعلی جوادیان به ش.ش 40 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین جوادیان، ش.ش 509 
نسبت با متوفی فرزند 3- مریم جوادیان به ش.ش 2885 نسبت با متوفی فرزند 4- ملیحه 
جوادیان به ش.ش 4252 نسبت با متوفی فرزند 5- نرگس جوادیان به ش.ش 736 نسبت 
با متوفی فرزند 6- الهه جوادیان به ش.ش 6890 نسبت با متوفی فرزند 7- الهام جوادیان 
به ش.ش 1270214276 نســبت با متوفی فرزند 8- رضوان رحیمی به ش.ش 1210 
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: 2054 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )197 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/92  آقای مرتضی فوالدگر دارای  شناســنامه شــماره 1842 به شــرح دادخواست به 
کالسه  174/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان توران طالکوب به شناســنامه 33951 در تاریخ 96/12/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر 
به اسامی:1- عباســعلی فوالدگر به ش.ش 272 نســبت با متوفی فرزند 2- محمدعلی 
فوالدگر به ش.ش 992 نسبت با متوفی فرزند 3- مرتضی فوالدگر به ش.ش 1842 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: 
 2055 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اســتان اصفهان )145 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

2/93  آقای اسداله رحیمی دارای  شناسنامه شــماره 254 به شرح دادخواست به کالسه  
175/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی رحیمی به شناســنامه 1273831403 در تاریخ 97/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر به نام های: 1- زهره 
قفقازی خوراسگانی به ش.ش 647 نســبت بامتوفی مادر 2- اسداله رحیمی به ش.ش 
254 نسبت با متوفی پدر 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: 2056 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )135 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/94  آقای علیرضا شــیاری خوراســگانی با وکالت فاطمه گلپایگانی دارای  شناسنامه 
شماره 159 به شرح دادخواست به کالسه  172/97  از این شورا درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی شیاری خوراسگانی به شناسنامه 
1258 در تاریخ 92/10/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پسر و سه دختر به اسامی: 1- حسین شیاری خوراسگانی به 
ش.ش 126 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن شیاری خوراسگانی به ش.ش 158 نسبت 
با متوفی فرزند 3- علیرضا شــیاری خوراســگانی به ش.ش 159 نسبت با متوفی فرزند 
4- عباسعلی شیاری خوراسگانی به ش.ش 169 نســبت با متوفی فرزند 5- محمد علی 
شیاری خوراسگانی به ش.ش 10 نســبت با متوفی فرزند 6- فاطمه شیاری خوراسگانی 
به ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 7- عزت شیاری خوراسگانی به ش.ش 125 نسبت با 
متوفی فرزند 8- عفت شیاری خوراسگانی به ش.ش 186 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: 2057 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/95  خانم اختر زمانی قلعه میرزمانی دارای  شناســنامه شماره 309 به شرح دادخواست 
به کالسه  179/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر خلیلی به شناسنامه 308 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر و 
مادر به اسامی: 1- محمدرضا خلیلی قلعه میرزمانی به ش.ش 906 نسبت با متوفی فرزند 
2- حسن خلیلی به ش.ش 12701843500 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره خلیلی قلعه 
میرزمانی به ش.ش 2867 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا خلیلی قلعه میرزمانی به ش.ش 
1425 نسبت با متوفی فرزند 5- اختر زمانی قلعه میرزمانی به ش.ش 309 نسبت با متوفی 
همسر 6- فاطمه سلمانی دیزیچه به ش.ش 711 نسبت با متوفی مادر 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: 2058 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/96  آقای اصغر امینی پزوه دارای  شناسنامه شماره 2307 به شرح دادخواست به کالسه  
171/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی امینی پزوه به شناسنامه 1520 در تاریخ 97/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر 
به اسامی :1- اصغر امینی پزوه به ش.ش 2307 نسبت با متوفی فرزند 2- زهرا امینی پزوه 
به ش.ش 2748 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره امینی پزوه به ش.ش 13774 نسبت با 
متوفی فرزند 4- طاهره امینی پزوه به ش.ش 79 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول پهلوانی 
پزوه ء به ش.ش 2009 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2059 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/97  آقای ســید رضا لقمانیان دارای  شناسنامه شــماره 1703 به شرح دادخواست به 
کالسه  178/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فریبا آقاجانی اصفهانی به شناســنامه 34572 در تاریخ 96/12/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
همسر و پدر به اسامی: 1- سید علی لقمانیان به ش.ش 1273141687 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سید رضا لقمانیان به ش.ش 1703 نسبت با متوفی همسر 3- فضل اله آقاجانی 
اصفهانی به ش.ش 22574 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2061 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/69  آقای محمد قاسمی کلون آبادی دارای  شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسه  119/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن قاسمی کلون آبادی به شناســنامه 59 در تاریخ 1383/5/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و دو 
دختر و یک همسر: 1- محمود قاسمی به ش.ش 1989 نسبت با متوفی فرزند 2- احمد 
قاسمی گلون آبادی به ش.ش 42 نسبت با متوفی فرزند 3- حسین قاسمی گلون آبادی 
به ش.ش 212 نســبت با متوفی فرزند 4- محسن قاســمی گلون آبادی به ش.ش 87 
نسبت با متوفی فرزند 5- محمد قاسمی کلون  آبادی به ش.ش 29 نسبت با متوفی فرزند 
6- سجاد قاسمی کلون  آبادی به ش.ش 1271477092 نسبت با متوفی فرزند 7- طاهره 
قاسمی گلون آبادی به ش.ش 1784 نسبت با متوفی فرزند 8- طیبه قاسمی کلون آبادی 
به ش.ش 5213 نسبت با متوفی فرزند 9- فاطمه بیگم مهتری قهجاورستانی به ش.ش 
54 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: 2027 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )227 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/70  آقای مرتضی موسوی راد دارای  شناسنامه شــماره 3619 به شرح دادخواست به 
کالسه  207/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فهیمه اسالمی منوچهری به شناســنامه 1806 در تاریخ 96/10/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر و دو 
خواهر و همسر به اسامی: 1- ایرج اسالمی منوچهری به ش.ش 800 نسبت با متوفی برادر 
2- الهه اســالمی منوچهری به ش.ش 1314 نسبت با متوفی خواهر 3- پروین اسالمی 
منوچهری به ش.ش 78 نسبت با متوفی خواهر 4- مرتضی موسوی راد به ش.ش 3619 
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: 2029 شــعبه 54 شــورای حل اختــالف اســتان اصفهــان )161 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/71  خانم زهرا شهبازی دارای  شناسنامه شــماره 443 به شرح دادخواست به کالسه  
204/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یداله شهبازی به شناسنامه 936 در تاریخ 96/7/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر ویک همسر به اسامی: 
1- حمید شهبازی به ش.ش 46383 نسبت با متوفی فرزند 2- رسول شهبازی به ش.ش 
1812 نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا شهبازی به ش.ش 443 نســبت با متوفی فرزند 
4- زهره شهبازی به ش.ش 444 نســبت با متوفی فرزند 5- اعظم شهبازی به ش.ش 
53011 نسبت با متوفی فرزند 6- الهام شهبازی به ش.ش 56709  نسبت با متوفی فرزند 
7- فاطمه شهبازی دستگرده به ش.ش 41 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 شــد. م الف: 2030 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/72  خانم زهرا عابدینی دارای  شناسنامه شــماره 849 به شرح دادخواست به کالسه  
196/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین عابدینی به شناسنامه 0839781377 در تاریخ 95/7/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک 

همسر به اسامی: 1- محمد عابدینی به ش.ش 841 نســبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
عابدینی به ش.ش 48163 نســبت با متوفی فرزند 3- زیبا عابدینی به ش.ش 45907 
نسبت با متوفی فرزند 4- مژگان عابدینی به ش.ش 1420 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا 
عابدینی به ش.ش 849 نسبت با متوفی فرزند 6- مریم عابدینی به ش.ش 1139 نسبت 
با متوفی فرزند 7- مرجان عابدینی به ش.ش 1366 نســبت با متوفی فرزند 8- اقدس 
صادقیان نوکابادی به ش.ش 1192 نسبت با متوفی همسر 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: 2031 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/73  آقای محمد علی بزرک حداد دارای  شناسنامه شماره 1151 به شرح دادخواست به 
کالسه  118/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم سادات سید سجادی به شناسنامه 32958 در تاریخ 96/11/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه 
دختر به اسامی: 1- عباس بزرگ حداد به ش.ش 48182 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد 
علی بزرک حداد به ش.ش 1151 نســبت با متوفی فرزند 3- علی بزرگ حداد به ش.ش 
1904 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه بزرگ حداد به ش.ش 533 نسبت با متوفی فرزند 
5- ایران بزرگ حداد به ش.ش 52561 نسبت با متوفی فرزند 6- احترام بزرگ حداد به 
ش.ش 1150 نسبت با متوفی 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: 2032 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/74  خانم زهره جعفری دارای  شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه  200/97  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
جعفری به شناســنامه 2 در تاریخ 94/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامی: 1- ولی 
اله جعفری به ش.ش 75399 نسبت با متوفی فرزند 2- روح اله جعفری به ش.ش 77024 
نسبت با متوفی فرزند 3- جابر جعفری به ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا جعفری 
به ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 5- کبرا جعفری به ش.ش 311 نسبت با متوفی فرزند 
6- زهره جعفری به ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 7- مریم جعفری به ش.ش 10 نسبت 
با متوفی فرزند 8- فاطمه جعفری به ش.ش 1240069200 نســبت بــا متوفی فرزند 
9- معصومه کاظمی جزن آبادی به ش.ش 547 نســبت 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: 2033 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/75  خانم زهرا ستاری منش دارای  شناسنامه شماره 2381 به شرح دادخواست به کالسه  
203/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
منور علی اکبری حسین آبادی به شناسنامه 302 در تاریخ 96/9/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و چهار دختر 
و یک همسر به اسامی: 1- محمد ســتاری منش به ش.ش 569 نسبت بامتوفی فرزند 
2- مهدی ستاری منش به ش.ش 1067 نسبت با متوفی فرزند 3- علیرضا ستاری منش 
به ش.ش 947 نسبت با متوفی فرزند 4- حسین ستاری منش به ش.ش 1989 نسبت با 
متوفی فرزند 5- فرزانه ستاری منش به ش.ش 790 نسبت با متوفی فرزند 6-زهره ستاری 
منش به ش.ش 19227 نسبت با متوفی فرزند 7- ناهید ستاری منش به ش.ش 21055 

نسبت با متوفی فرزند 8- زهرا ستاری منش به ش.ش 2381 نسبت با متوفی فرزند 9- فتح 
اله ستاری منش به ش.ش 325 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: 2034 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )221 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/76  آقای رضا قربانزاده تودشکی دارای  شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه  202/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان راحله حسین پور به شناسنامه 4182 در تاریخ 96/12/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- محمد مهدی قربانزاده تودشکی به ش.ش 1275758411 نسبت 
با متوفی فرزند 2- محمد متین قربانزاده تودشــکی به ش.ش 1275758452 نسبت با 
متوفی فرزند 3- عالیه قربانزاده تودشکی به ش.ش 1272655423 نسبت با متوفی فرزند 
4- رضا قربانزاده تودشکی به ش.ش 12 نســبت 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 شــد. م الف: 2035 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/77  آقای سید محمد بدری دارای  شناسنامه شماره 2998 به شرح دادخواست به کالسه  
198/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آسیه آیتی به شناسنامه 36867 در تاریخ 1396/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و ســه دختر به اسامی ذیل: 
1- سید محمد بدری به ش.ش 2998 نسبت با متوفیه فرزند 2- سیدعلی بدری به ش.ش 
62577 نسبت با متوفیه فرزند 3- سید مجید بدری به ش.ش 2108 نسبت با متوفیه فرزند 
4- رضوان بدری به ش.ش 2999 نســبت با متوفیه فرزنــد 5- مهری بدری به ش.ش 
59250 نسبت با متوفیه فرزند 6- زهرا بدری به ش.ش 59251 نسبت با متوفیه 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: 2036 شعبه 54 

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

2/78  آقای مرتضی بهرمن دارای  شناسنامه شــماره 99 به شرح دادخواست به کالسه  
194/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان فوزیه بهرمن به شناســنامه 20605 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و چهار دختر 
به اسامی: 1- مصطفی بهرمن به ش.ش 75 نســبت با متوفی فرزند 2- مرتضی بهرمن 
به ش.ش 99 نسبت با متوفی فرزند 3- حیدر بهرمن به ش.ش 23895 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محمد بهرمن به ش.ش 60 نسبت با متوفی فرزند 5- میسون بهرمن به ش.ش 
11 نســبت با متوفی فرزند 6- حوری بهرمن به ش.ش 57150 نســبت با متوفی فرزند 
7- زینب بهرمن به ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند 8- فاطمه بهرمن به ش.ش 2994 
نسبت با متوفی 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: 2037 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )196 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/79  خانم خدیجه حیدری کمال آبادی با وکالت مهدی بنیان دیدرانی دارای  شناسنامه 

شماره 1377 به شرح دادخواست به کالسه  195/97  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب عرب جعفری به شناسنامه 2269 
در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک همســر به اسامی: 1- خدیجه حیدری کمال 
آبادی به ش.ش 1377 نسبت با متوفی همسر 2- خاور عرب جعفری به ش.ش 83 نسبت 
با متوفی فرزند 3- صغری عرب جعفری به ش.ش 3589 نسبت با متوفی فرزند 4- شهباز 
عرب جعفری به ش.ش 2915 نسبت با متوفی فرزند 5- خانعلی عرب جعفری به ش.ش 
3588 نسبت با متوفی فرزند 6- علیرضا عرب جعفری به ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 
7- غدیرعلی عرب جعفری به ش.ش 62 نســبت 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 شــد. م الف: 2038 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/80  آقای علی شــجاعی واژنانی دارای  شناسنامه شــماره 36 به شرح دادخواست به 
کالسه  193/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شکراله شجاعی واژنانی به شناسنامه 8 در تاریخ 96/7/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک همسر و پدر 
به اسامی: 1- علی شجاعی واژنانی به ش.ش 36 نسبت با متوفی فرزند 2- رضا شجاعی 
واژنانی به ش.ش 717 نســبت با متوفی فرزند 3- داریوش شجاعی واژنانی به ش.ش 
1271168138 نســبت با متوفی فرزند 4- فرزانه ارجمندی به ش.ش 1094 نســبت با 
متوفی همسر 5- یداله شجاعی واژنانی به ش.ش 149 نسبت با متوفی پدر 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: 2039 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/81  آقای مجید اکبری شهرستانی دارای  شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه  186/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول اسماعیلی شهرستانی به شناسنامه 12 در تاریخ 96/7/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر به 
نام: 1- مجید اکبری شهرستانی به ش.ش 1 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 شــد. م الف: 2040 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/82  آقای حسین فاتحی پیکانی دارای  شناســنامه شماره 14622 به شرح دادخواست 
به کالسه  181/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا شفیعی به شناســنامه 2582 در تاریخ 94/11/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و 
همسر به اسامی: 1- مجتبی فاتحی پیکانی به ش.ش 12941207 نسبت با متوفی فرزند 
2- مرتضی فاتحی پیکانی به ش.ش 537 نسبت با متوفی فرزند 3- نجیمه فاتحی پیکانی 
به ش.ش 1492 نسبت با متوفی فرزند 4- مرضیه فاتحی پیکانی به ش.ش 10346 نسبت 
با متوفی فرزند 5- حسین فاتحی پیکانی به ش.ش 14622 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: 2041 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
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به همت دوستداران محیط زیست صورت 
گرفت؛

 ساخت آبشخور پناهگاه 
حیات وحش یخاب

همزمان با روز زمین پاک، با مشارکت دوستداران 
طبیعت آبشخوری در پناهگاه حیات وحش یخاب 
شهرستان آران و بیدگل ساخته شد.رییس اداره 
حفاظت محیط زیســت آران و بیدگل گفت:این 
طرح زیســت محیطی در قالب نــذر طبیعت به 
همت جمعی از اعضای دوســتدار محیط زیست 
کلوپ ســافاری و انجمن فرهنگی ورزشی سفیر 
کویر در ابعاد ســه در یک متر ساخته شد.الهیار 
دولتخواه افزود:این آبشــخور بــرای تامین آب 
پستانداران و جانورانی که در این پناهگاه زیست 
می کنند ساخته شده است.پناهگاه حیات وحش 
یخاب با 120چشمه و چاه آب فعال برای الیروبی 
و ساخت آبشخور نیازمند کمک هاي مردمي در 
قالب نذر طبیعت است.یخاب با وسعت 271هزار 
هکتار زیســتگاه مستعدی برای پســتاندارانی 
همچون َکل، بــز، قوچ، میش و گربه ســاناني از 

جمله کاراکال، گربه وحشي و گربه شني است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست:
هیچ چیز به اندازه آموزش 

موثر نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: در اصفهان باید برای تعیین تکلیف نهایی، 
همه دستگاه ها به اجماع نهایی برسند و در زمینه 
شــعار »نه به پالســتیک«، همه ادارات باید از 
خودشان شروع کنند.سیدرحمان دانیالی اظهار 
کرد: مهم ترین نکته در بحث پســماند شعار از 
خودمان شروع کنیم اســت که اگر در این حوزه 
اقدامات سازنده ای داشته باشــیم قطعا شهر و 
کشور پاک تری خواهیم داشت.وی با بیان اینکه 
پیشنهاد زمین پاک در یونسکو از طرف فرزند یک 
مبلغ دینی صورت گرفت و پذیرفته شــد، افزود: 
در دین مبین اسالم اشارات بسیاری در خصوص 
مسائل زیســت محیطی آمده اســت و علی رغم 
همه این اشارات متاسفانه اقدامات و توجهی به 
این زمینه نداشته ایم.دانیالی با تاکید بر فعالیت 
خوب سمن های محیط زیستی در اصفهان گفت: 
متاسفانه در این زمینه دو نقص دیده می شود که 
تداوم ارتباطات با مجموعه های محیط زیستی 
و هم چنین سستی دســتگاه های اجرایی برای 
جلب مشــارکت اجتماعی دیده می شود. وی با 
تاکید بر اینکه قانون مدیریت پسماند از بهترین 
قوانین محیط زیستی است، افزود: متاسفانه همه 
دستگاه های اجرایی کوتاهی بســیاری در این 
زمینه داشته اند که شــرایط زیست محیطی را 
به وضعیت نامطلوبی کشانده اســت.دنیالی در 
خصوص دالیل مشکالت زاینده رود، تصریح کرد: 
عدم توجه، خوش خیالی و بی خیالی نســبت به 
بهره برداری بی رویه و توسعه های ناهمگون در 
موارد مختلف در استان باالدستی و پایین دستی، 
وضعیت زاینده رود و تاالب گاوخونی را با تبعات 
بسیار ناخوشایندی روبه رو ساخته است.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان گفت: ۵ هزار تن 
پالستیک در زباله های ما تولید می شود و اعداد 
و ارقام در خصوص تولید زباله بسیار تکان دهنده 
است و به شــدت نیازمند کار اجرایی، آموزشی 
و عملیاتی در این زمینه هســتیم که شهرداری 
اصفهان نیز در این زمینــه فعالیت های خوبی را 

داشته است.

 حفاظت از محیط زیست
 تنها با شعار ممکن نیست

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
مردم باید در حوزه محیط زیست به یاری دستگاه 
ها و سمن ها بیایند تا با تعامل سازنده، اقدامات 
مطلوبی را شاهد باشیم.حیدر قاسمی گفت: با نگاه 
به متون دینی و مبانی اســالم می توان دریافت 
که محیط زیســت و توجه به تامین سالمت آن 
و حرکت در جهت آن مورد تاکید است و وظیفه 
الهی و حیات ما به عنوان اشرف مخلوقات، حفظ 
زمین و پاک نگه داشتن آن است.وی با بیان این 
که حفاظت از محیط زیســت را باید از خودمان 
شروع کنیم، افزود: حفاظت از محیط زیست تنها 
با شعار ممکن نیســت بلکه الزم است از جزیی 
ترین ابعاد زندگی خود دست به کار شده و نسبت 
به فعالیت های سازنده اقدام کنیم.معاون خدمات 
شهری شهرداری اصفهان افزود: حاکمیت و دولت 
باید تصمیمات اصولی و اساسی در حوزه محیط 
زیســت در نظر بگیرند و آگاهی بخشی و اطالع 
رسانی در بخش محیط زیست به تک تک آحاد 
جامعه ضروری است و باید هر فردی اصل حدود 
و حقوق خود را در این زمینه بشناســند که این 
 مهم در حل بسیاری از مشکالت زیست محیطی

 اثر گذار است.

اعزام 50 گروه جهادی به مناطق محروم کشور

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان از افتتاح پاتوق 
فرهنگی ســروش صحت در اصفهــان خبر داد 
و گفت: مســائل مربوط به ایجاد ایــن پاتوق در 
حال انجام است و در فصل بهار، شاهد افتتاح آن 

خواهیم بود.
فریده روشــن همچنیــن خبر از تبدیل شــدن 
اصفهان به یکی از قطب های فیلم ســازی کشور 
و ضرورت ایجاد سالن تئاتر شــهر سخن گفت و 
افزود در خصوص مصوبه تبدیل اصفهان به یکی 
از قطب های فیلم سازی کشور در جلسه بیست و 
ششم شورای شهر، طرحی که از سوی کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
استان با مضمون توسعه صنعت سینما در اصفهان 
و با هدف تبدیل این شــهر به یکی از قطب های 
فیلم سازی کشــور و جذب ســرمایه گذاران این 
بخش برای تولید آثار مربوط به ژانرهای مختلف 

سینما در اصفهان ارائه شده بود، با ده رای موافق به 
تصویب رسید.وی افزود: با توجه به این که اصفهان 
شهری فرهنگی و هنری است و در حیطه سینما 
و تئاتر نیز هنرمندان زبده ای را به کشــور معرفی 
کرده است، لزوم مهیاکردن شرایط برای ترغیب 
هنرمندان و نخبگان به ماندن در اصفهان و ایجاد 
بسترسازی های الزم برای تحقق این امر احساس 

می شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

افتتاح پاتوق فرهنگی »سروش صحت« در آینده ای نزدیک
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان 
اینکه 1۶ کارگروه ذیل ســتاد ملــی زن و خانواده 
فعالیت می کنند، گفت: بحث نشاط و ورزش بانوان 
موضوعی است که تقســیم کار دستگاهی برای آن 

انجام شده است.
معصومه ابتکار در خصوص فعالیت های ستاد ملی 
زن و خانواده با اشــاره به برگزاری نخستین جلسه 
این ستاد در اســفندماه سال گذشــته گفت: همه 
دســتگاه ها باید در حوزه عدالت جنسیتی شاخص 
داشته باشــند که کارگروه تنظیم شــاخص ها در 
ســتاد ملی زن و خانواده تصویب و ابالغ شده است.
وی افزود: بحث نشاط و ورزش بانوان دیگر موضوع 
کار این ستاد است که برنامه ویژه و تقسیم کار بین 
دستگاهی برای آن انجام شده است.معاون امور زنان 
و خانواده رییس جمهور ادامه داد: آموزش های قبل 
و حین و بعــد از ازدواج، تحکیم خانواده، بحث های 
حقوقی، مهارت های ارتباطــی از دیگر موضوعاتی 

اســت که این ســتاد پیگیری می کند؛ چراکه باید 
خانواده از زمان شکل گیری با آگاهی و مهارت های 
خوبی شکل گیرد تا هم مستحکم باشد و هم آسیب 
های بعدی کاهش یابد.ابتکار با بیان اینکه ذیل ستاد 
1۶ کارگروه وجود دارد که به شکل مشورتی فعالیت 
می کنند، گفت: ایــن کارگروه هــا در موضوعات 
مختلف پیگیری فعالیت ها و تکالیف ستاد بر اساس 

ماده 101 و 102 برعهده دارند.

 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

جزئیات برنامه های»ستادملی زن و خانواده« اعالم شد

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان مطرح کرد:
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مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: در نوروز امسال ۵0 گروه جهادی فعال به مناطق محروم اعزام کردیم که مناطق زلزله زده کرمانشاه و به 
طور مشخص سرپل ذهاب در اولویت اعزام نیرو قرار داشتند.احسان اله رضاپور با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی در ایام نوروز اظهار کرد: در نوروز 

امسال ۵0 گروه جهادی فعال به مناطق محروم اعزام کردیم که مناطق زلزله زده کرمانشاه و به طور مشخص سرپل ذهاب در اولویت اعزام نیرو قرار داشتند.وی در همین 
راستا افزود: روستاهای شهر سرپل ذهاب سامان دهی شده و از مرحله بحران خارج شده اند و در حال حاضر نیز در مرحله ساخت ساختمان ها قرار دارند.رضاپور بیان کرد: 
در مجموع نزدیک به هزار و ۵00 نفر از بسیجیان و داوطلبان از 20 اسفند تا 20 فروردین به اردوهای جهادی اعزام شدند که مختص به ایام نوروز بود.وی اذعان داشت: 

در این اردوها خدماتی در زمینه های مختلف نظیر عمرانی، بهداشتی، معیشتی، اشتغال زایی، اقتصاد مقاومتی و رفاهی بسته به نوع نیاز منطقه هدف، ارائه شده است.

بسیج

جاسوس اطالعات 500 شهروند 
اصفهانی در دام پلیس فتا

رییس پلیس فضاي تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردي 
که با نصب نرم افزار جاسوســي کیالگر روي 
تلفن همراه شهروندان اقدام به سرقت اطالعات 
خصوصي آن ها را مي کرد توســط پلیس فتا 

استان اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
سرهنگ مرتضوی در تشــریح این خبر گفت: 
در پي شــکایت تعدادي از شهروندان مبني بر 
اینکه فردي به صورت اینترنتي اقدام به سرقت 
از حساب او کرده بررســي موضوع در دستور 
کار این پلیس قرار گرفــت.وي افزود: با توجه 
به اینکه سرقت از حســاب به صورت اینترنتي 
صورت گرفته لذا کارشناسان این پلیس بررسي 
ها و اقدامات فني خود را در فضاي مجازي آغاز 
و متهم را که در یکي از اســتان هاي همجوار 
ساکن بوده شناسایي، دستگیر و به این استان 

داللت دادند.
رییس پلیس فتا اســتان اصفهــان ادامه داد: 
متهم با ســاخت نرم افزاري جاسوســي به نام 
کیالگر و قرار دادن آن در فضاي مجازي تحت 
عنوان نرم افزار هک شبکه اجتماعی باعث شده 
کاربران زیادي آن را روي گوشــي تلفن همراه 
خود نصب و زماني که این کاربران نرم افزار را 
نصب مي کند هر عبارتــي که با تایپ مي کند 
ذخیره شــده و براي آن فرد کالهبردار ارسال 
مي شود.وي افزود: فرد شیاد به این شیوه موفق 
به کســب اطالعات مهمي از جمله اطالعات 
خصوصــي کاربران، چــت هــا و گفتگوهاي 
اینترنتي، متن پیامک هاي ارسالي، رمز و آیدي 
ورود به ایمیل شــخصي و همچنین اطالعات 
بانکي شــده بود.مرتضوي در توضیح نرم افزار 
کیالگر گفت: نرم افزار کیالگر پس از نصب روي 
سیستم قرباني کلیه اطالعاتي که کاربر تایپ 
 مي کند را از طریق ایمیل براي شــخص هکر

 ارسال مي کند.

فرمانده انتظامی اصفهان خبرداد:
کشف بیش از سه هزارکیلو گرم 

مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی اصفهان گفت: ماموران نیروی 
انتظامی استان در فروردین ماه بیش از سه هزار 
و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف کرده 
اند.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: همه 
مردم ایران به معنی واقعی کلمه پاسدار ارزش 
ها و هنجارها هستند.وی تاکید کرد: ماموران 
نیروی انتظامی اســتان در فروردین ماه بیش 
از ســه هزار و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
کشــف کرده اند.فرمانده انتظامــی اصفهان 
خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی اصفهان با 
راه انداز قرار گاه اقدام و عمل به موجب ظرفیت 
ســنجی انتظامی اصفهان توانسته طرح های 
مختلفی را مورد بررسی قرار دهد.سردار معصوم 
بیگی تصریح کرد: بخشــی از مــوارد امنیتی 
امکانات بوده و با حضور دیگر شرایط می تواند 
امنیت پایداری را ایجاد کنــد.وی اعالم کرد: 
12 اولویت در دستور کار نیروی انتظامی برای 
ســال 97 قرار دارد که یکی از آنهــا مبارزه با 
 قاچاق و منع خرید کاالهایی است که در کشور 

وجود دارد.

سرقت به بهانه اتمام سوخت
فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: 
فردی با ظاهری آراسته و در دست داشتن یک 
قوطی ۴ لیتری در کنار خیابان ها به بهانه اتمام 
سوخت می ایستاد و با سوار شدن در خودروی 
رانندگان خانم وسایل قیمتی آنها را به سرقت 
 می بــرد؛ این فرد توســط ماموران دســتگیر

 شد.
سرهنگ حسن یاردوســتی با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: در پی وصول چندین گزارش 
مبنی بر اینکه فردی با ظاهری آراســته و در 
دســت داشــتن یک قوطی ۴ لیتری در کنار 
خیابان ها می ایســتد و به بهانه اتمام سوخت 
از رانندگان خانم تقاضــای انتقال او به جایگاه 
ســوخت را می کند و در بیــن راه کیف پول، 
گوشی تلفن همراه، اسناد و مدارک وهر گونه 
اموال با ارزش داخل خودروی آنها را ســرقت 
می کند و متواری می شود، پیگیری موضوع در 
دستور کار ماموران کالنتری 1۶ اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: این فرد ســارق خودروهایی 
که راننده آنها خانم بوده را به عنوان طعمه قرار 
می داده که مالباختگان با حس انسان دوستی 
و عمل خیــر اقدام به انتقــال وی کرده که در 
مســیر انتقال سارق با شــیوه و شگرد خاصی 
حواس راننده را پرت و نقشــه خــود را عملی 

می کرده است.
ســرهنگ یاردوســتی گفت: متهم که فردی 
۳7 ســاله بود تاکنون به سرقت از ۵ نفر به این 
شــیوه اعتراف کرده که این پرونده در دست 

بررسی است.

حوادث

دولتشورا

در گذشته بیان کردن جمله »دختر با لباس سفید 
به خانه بخت می رود و با کفن سفید بیرون می آید« 
مرسوم بود. ســال های خیلی دور زن و مرد پایبند 
خانه و خانواده بودند و در برابر مشکالت و سختی ها 
کنار هم می ایســتادند و تســلیم نمی شدند. امروز 
شــرایط عوض شــده و افزایش آمار طالق بیانگر 
آن است که جمله مرســوم گذشتگان به فراموشی 
سپرده شــده.نکته جالب و قابل تامل، علت طالق 
است. تا سال ها گفته می شد شرایط سخت زندگی، 
بیکاری و نداشــتن اوالد عامل جدایی زوجین بوده 
است، اما امروزه آمارها نشان می دهد رفاه زدگی به 
دلیلی برای این مکروه ترین حالل خدا تبدیل شده 
است. این گزارش نتیجه حضور میدانی در یکی از 

دادگاه های خانواده است.
معضلی به نام »ادامه زندگی مشــترک« 

میان اقشار پردرآمد
از پله های دادگاه خانواده بــاال می روم. راهرو مملو 
از جمعیت اســت؛ زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و 
بزرگ همه اینجا جمع شــده اند. مراجعه کنندگان 
هرکدام یک پوشــه رنگی در دســت دارنــد و از 
پله های دادگاه بــاال و پایین می رونــد. نگاهم در 
بین مراجعه کننــدگان به دادگاه خانواده شــهید 
محالتی به دختر و پسر جوانی گره می خورد که سن 
و سال زیادی نداشته و ظاهری کامال امروزی دارند. 
کنارشان می ایستم.از صحبت هایی که بین خانواده 
دختر و پسر رد و بدل می شود، می فهمم اسم دختر 
هدیه است و پســری که کمی آن ســوتر ایستاده، 
همسر هدیه اســت که عرفان نام دارد. پدر عرفان 
نگاهی خشم آلود به پسرش می کند و می گوید: »از 
همان اول با این ازدواج مخالف بودم. چقدر گفتم این 
دختر به درد نمی خورد. وقتی حرف گوش نمی کنید، 
آخر و عاقبت کارمان می شود دادگاه.« مادر هدیه که 
دخترش را مخاطب حرف های پدر عرفان می داند 
هم در پاســخ می گوید: »پســرت لیاقت دخترم را 
نداشت. هدیه الی پرقو بزرگ شده و از وقتی ازدواج 
کرده، جز عذاب خیر دیگری از پسرت ندیده است. 
داشتن خانه ای با پنت هاوس زیبا توقع زیادی نیست. 
اگر پسرت نمی توانست خانه مدنظر دخترم را تهیه 
کند، چرا لقمه بزرگ تر از دهانش برداشته است.« 
عرفان  و هدیه اما تنها زوج پر درآمد در راهروهای 

دادگاه نیستند.

علی شیخ االســالمی، مدیرعامل تشکل مردم نهاد 
بنیان خانواده سالمت با اســتناد به آمار می گوید: 
»حدود 2۵ درصد از طالق هــا مربوط به زوج هایی 
اســت که از زندگی مشترک شان کمتر از یک سال 
می گذرد.« به گفته وی، اگر تداوم زندگی مشترک 
به سه سال افزایش یابد، قطعا نرخ طالق هم به۵0 

درصد می رسد.
شــیوع 80 درصدی طالق میان زوج های 

مرفه
طالق بــه دلیــل رفاه زدگــی و در بدبینانه ترین 
حالت شــاید از روی خوشــی بیش از انــدازه این 
روزها اپیدمی شــده و چنین مــواردی در دادگاه 
خانــواده کــم نیســت. طالق هــای اینچنینــی 
بیشــتر مربوط به افراد مرفه اســت کــه به دالیل 
واهی زندگی شــان به طالق ختم شــده اســت. 
آمارهای ارائه شــده از ســوی مدیرعامل تشــکل  
مردم نهاد بنیان خانواده ســالمت نشــان می دهد 
 طالق های الکچــری روزبه روز در حــال افزایش

 است. 

طالق در کمتر از یک سال زندگی
اگر در سال های گذشته سن زندگی مشترک پنج 
تا هشت ســال بود، این روزها افرادی در راهروهای 
دادگاه دیده می شوند که طعم ماه عسل شان را هنوز 
نچشیده کارشان به طالق ختم شده است. علیرضا 
پنداشته پور، کارشناس مسائل حقوقی و از قضات 
دادگاه خانواده در این مورد می گوید: در چند سال 
اخیر ســن متقاضیانی که به صــورت توافقی برای 
طالق به دادگاه ها مراجعــه می کنند، کاهش یافته 
است. در گذشته افراد بعد از پنج تا 10 سال زندگی 
مشترک به این نتیجه می رسیدند که نمی توانند با 
هم زندگی کنند.این عدد رفته رفته به پنج ســال و 
اخیرا به دو تا سه سال رسیده است. امروزه مشاهده 
می شود دوام زندگی بسیاری از پرونده های ارجاع 
شــده برای طالق توافقی به یک سال و حتی ۶ ماه 

رسیده است
می توانیم طالق ها را کم کنیم

عضو کمیســیون ســبک زندگی ایرانی - اسالمی 
شــورای عالی انقالب فرهنگی دربــاره دالیل بروز 

طالق در میــان خانواده های متمکــن می گوید: 
»براساس پژوهش های انجام شــده تجمل گرایی، 
کاهش مســئولیت پذیری، تغییر در شــیوه های 
همســر گزینی، فاصله گرفتن از ارزش های دینی 
و نیز افزایش توقعات بیجا میــان زوجین از دالیل 
افزایش طالق در میان این گروه هاست.« محمدرضا 
جلیلی با بیــان اینکه ۶0 عامل عمده ســبب بروز 
طالق و رواج آن در کشور شــده است، موضوعات 
اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی میان خانواده های 
مرفه را از جملــه دالیل بروز این آســیب معرفی 
می کند و می افزاید: خودخواهــی، خود برتربینی 
و حســادت های بیجا سبب شده اســت طالق در 
جامعه به نسبت ســال های قبل در میان این قشر 
افزایش یابد.این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
بسیاری از دادخواســت های طالق ارسال شده به 
محاکم را قابل ســازش می داند و می گوید: »ضعف 
در شورای حل اختالف سبب شده است پرونده های 
 طالق آن طور که باید و شاید به صلح و سازش منجر

 نشود«. 

 طالق با موضوع »پنت هاوس« 
 معضل جدید پردرآمد ها؛

پژوهشگر فضای مجازی گفت: شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
باعث کاهش میزان گفت وگوی اعضای خانــواده با یکدیگر به حداقل 
20 دقیقه در روز شده  است.رامین سنمار در کارگاه فرهنگی اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرضا با موضوع آسیب 
شناسی فضای مجازی گفت: »اســتفاده از فضای مجازی محدود به 
زمان و مکان خاصی نیســت و افراد در هر لحظه از زمان و هر مکانی 
مانند آســمان، زمین، دریا و حتی زیر زمین امکان دسترســی به این 
تکنولوژی را دارند، لذا بر اساس آمار اعالم شده ۴20 میلیون نفر معتاد 
اینترنتی در جهان داریم.«رییس مرکز آسیب شناسی فضای تولید و 

تبادل اطالعات اصفهان افزود: »آمار باالی معتادان اینترنتی ســبب 
شده در بسیاری از کشورها کلینک های تخصصی ترک اعتیاد اینترنتی 
راه اندازی شود.« وی با توجه به لزوم تولید محتوای متناسب با فرهنگ 
ایرانی، اســالمی اظهار کرد: »فقط 12 درصد از کاربران ایرانی تولید 
محتوای اینترنتی دارند و ۵9 درصد از کاربران ایرانی به دنبال تفریح 
در اینترنت هستند.«سنمار بیان کرد: »اختالف دانش رسانه و فضای 
مجازی در بین نســل ها و خانواده ها باعث شــده ۴0 درصد از والدین 
اســتفاده از فناوری های این حوزه را از فرزندان خــود بیاموزند.« این 
کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: »ساالنه بین ۴00 تا ۵00 میلیارد 

دالر خسارت ناشی از حمله هکرها به دولت های جهان وارد می شود.« 
وی با توجه به لزوم فرهنگ سازی استفاده صحیح از اینترنت در بین 
خانواده ها و افراد جامعه خاطرنشــان کرد: »پیش بینی می شود بین 
۵0 تا 100 هزار فرصت شغلی در سال با استفاده از فضای مجازی در 

کشور ایجاد شود.«

به دلیل اعتیاد به اینترنت صورت گرفت

کاهش گفت و گوی اعضای خانواده به 20 دقیقه در روز 
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برای بهبود سالمت روان سبزی و میوه خام 
مصرف کنید

پیشنهاد سردبیر:

پریسا سعادت

در زندگی روزمره ما دســتمال کاغذی یکی از پر مصرف ترین 
کاالهاست این مســئله در کنار عدم توجه کافی به سالمت و 
بهداشت دســتمال هایی که مصرف می کنیم موجب شده تا 
سالمتی افراد به خصوص زنان و کودکان در معرض خطر قرار 
گیرد. رواج استفاده از دســتمال های کاغذی فله ای که در 
سال های اخیر به واسطه پایین بودن قیمت شان طرفدار زیادی 
یافته است یکی از اصلی ترین راه های انتقال بیماری و بروز حساسیت 
های پوستی از طریق دستمال کاغذی اســت؛ متاسفانه برخی از 
خانواده ها بدون اطالع از ویژگی و کیفیت محصوالت بهداشتی 
 اقدام به خرید این کاال کرده و خود را طعمه ســودجویانی
 می کنند که با قیمت پایین سالمتی و بهداشت افراد را در 

معرض خطر قرار می دهند
ویژگی دستمال کاغذی مرغوب

دســتمال کاغذی باید از خمیر الیاف سلولزی 
 به رنگ ســفید یــا الوان باشــد. همچنین

 

برگ های دستمال کاغذی باید از استحکام کافی برخوردار باشند و طی مراحل 
حمل و نقل، شکل ظاهری خود را از دســت ندهند. دستمال کاغذی باید کرپ 
شده باشد؛ یعنی دارای  چین خوردگی های سطح کاغذ باشد که هنگام تولید 
آن به منظور افزایش سطح تماس و در نتیجه باال بردن میزان سرعت جذب آب 
ایجاد می شود اگر دســتمال بالفاصله در تماس با آب خیس پودر شود، حتما 
مواد شــیمیایی زیادی در آن به کار برده شده اســت و برای پوست بسیار مضر 
است همچنین فاقد پرز )الیاف خرد شــده(، الیاف کلوخه شده، سوراخ، لکه و 
سایر اجسام خارجی باشد. زمانی که برگ دستمال کاغذی را در مقابل نور قرار 
می دهید پراکندگی الیاف به طور یکنواخت دیده می شود. رنگ به کار رفته در 
ساخت دستمال های کاغذی باید از رنگ های مجاز و ثابت باشد و با رنگ بسته 

محتوی دستمال کاغذی هم رنگ و متناسب باشد.
از اقالم فله ای پرهیز کنید

دســتمال کاغذی هایی که بوی نامطبوعی دارند و معموال تیره رنگ هستند و 
روی آنها ذرات و لکه های ریزی به صورت تک نقطه ای مشــاهده می شــود، از 
انواع مرغوب به شمار نمی روند. برخی تولیدکنندگان متخلف جهت پوشاندن 
رنگ تیره برخی از دستمال ها، از ســفیدکننده ها و رنگ های غیرمجاز استفاده 
می کنند. این رنگ ها بسیار شیمیایی بوده و می توانند منجر به بروز بیماری های 
خطرناک پوستی و تنفســی شــوند. همچنین برخی تولیدکنندگان متخلف 
برای کاهش هزینه تولید جهت تهیه جعبه دســتمال کاغذی، از مقواهای 
بازیافتی که گاهی بوی نامطبوع آنها به مشام می رسد استفاده می کنند که 
موجب انتقال باکتری ها به دستمال های داخل جعبه می شود. استفاده 
 از دســتمال های فله ای به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای الزم 
 می تواند عامل بســیاری از بیماری های پوستی باشــد و به همین دلیل
خانواده ها باید برای خریــد این محصوالت بهداشــتی هزینه و بودجه 
مناسبی را اختصاص دهند تا به همان نسبت سالمت خود را تضمین کنند. 

عوارض استفاده از دستمال کاغذی نامرغوب چیست؟
استفاده از دستمال کاغذی غیراســتاندارد باعث بروز آلرژی، سرفه، مشکالت 
پوستی و... می شود و به همین دلیل هم توصیه می شــود که خانواده ها هنگام 
خرید از باکیفیت بودن محصول، مطمئن شــوند. مشــکالت پوستی ناشی از 
اســتفاده دســتمال کاغذی به خصوص در خانم ها  به دلیل وجود مواد آلرژن 
موجود در مــواد و ترکیب های دســتمال های کاغذی  ایجاد حساســیت می 
کند. تحقیقات جدید دانشــمندان نشــان می دهد مواد و ترکیب های موجود 
در دســتمال توالت های رنگی و معطــر، جزو مواد آلرژن هســتند. همچنین 
خطر جدی دیگر در زمینه اســتفاده از دســتمال کاغذی مربوط به دستمال 
های رنگی و معطر اســت  کارشناسان هشــدار می دهند افراد و بویژه خانم ها 
به هیچ وجه از دستمال توالت های رنگی اســتفاده نکنند، دلیل این امر وجود 
انواع مواد ســمی به عنوام رنگ در این محصوالت است. این مواد رنگی و معطر 
می تواند موجب بروز عفونت های قارچی، بویژه در خانم ها به دلیل وجود مواد 
ســمی و التهاب زا در این محصوالت شود ضمن اینکه ســرطان دهان رحم و 
عفونت های مجاری ادراری نیز یکی دیگر از عوارض اســتفاده از این محصول 
خطرناک اســت زیرا در آن مواد التهــاب زا چون فرمالدئیــد و کلر وجود دارد 
و بویژه برای بانوان می تواند مســبب ابتال به بیماری های خطرناک باشــد. از 
دیگر عوارض اســتفاده از دســتمال کاغذی می توان به آلودگی محیط زیست 
اشاره کرد چرا که دستمال های رنگی بســیار کندتر جذب طبیعت می شوند 
و فرآیند تجزیه آنها در طبیعت طوالنی و زمان بر اســت.در عین حال دستمال 
توالت سفید هم می تواند باعث آلرژی و التهاب در بدن افراد شود و خالی از عیب 
نیست، زیرا تولید کنندگان برای سفید نشــان دادن دستمال ها به آنها آب کلر 
اضافه می کنند، هرچند که برخی از مخالفــان این نظر می گویند گاز کلر درآن 
 موقتی است و هنگام استفاده به یک ماده فرار تبدیل شده و خطری برای انسان 

ندارد.

خطر بیماری البه الی دستمال های غیر بهداشتی
   از خطرات و عوارض  دستمال کاغذی چه می دانید؟  

منزل
کافه 

سرکه انگبین یا شربت ســکنجبین از انواع نوشیدنی های خوش طعم 
و پرطرفدار ایرانی اســت که در طرز تهیه سرکه انگبین از ترکیب سرکه و عسل 

استفاده می شود و این نوع نوشیدنی معموال در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گیرد.
مواد الزم

سرکه خانگی : یک پیمانه ، آب : یک پیمانه،عسل : دو پیمانه،نعناع : به میزان الزم
طرز تهیه 

اگر تمایل دارید برای تهیه سرکه انگبین از نعناع استفاده کنید باید ابتدا نعناع های تازه را پاک کنید و آن ها را 
به خوبی بشویید سپس نعناع ها را به صورت دسته هایی کوچک در آورید و هر کدام از دسته های نعناع را با کمک 

ساقه نعناع ببندید تا دسته ها باز نشوند.سرکه خانگی و آب و عسل را در قابلمه ای مسی بریزید و 
قابلمه را روی حرارت قرار دهید تا مخلوط این مواد به دمای جوش برسند 
سپس کف روی قابلمه را بگیرید و اجازه دهید تا شربت به قوام مناسب 

مناسبی برسد.بعد از اینکه حباب های ریزی روی سطح شربت ایجاد شد، شربت 
آماده و به غلظت مناسب رسیده است که در این مرحله از طرز تهیه سرکه انگبین 
باید دسته های کوچک آماده شده نعناع را درون شربت بیندازید و شعله گاز 
را خاموش کنید تا شربت عطر و طعم نعناع را به خود بگیرد.سپس اجازه 
دهید تا شربت به خوبی سرد شود و آن را از صافی رد کنید  و درون 

شیشه در بسته نگهداری کنید.

شربت سکنجبین)سرکه انگبین(

کنگر
کنگر معمولی گیاهی است خودرو با برگ های خاردار و ساقه های ضخیم شبیه به کرفس که از آن در پخت سوپ، خورش و حتی به صورت خام در ساالد استفاده می کنند.

کنگر طبیعتی گرم و خشک دارد و به همین علت آن را با ماست نیز می خورند و در ضمن برای آن دسته از افرادی که گرم مزاج هستند، خوردن آن توصیه می شود. عالوه بر 
این، کنگر منبع غنی پتاسیم است.کنگر ضدعفونی کننده، اشتهاآور، تب بر و هضم کننده غذاست و درضمن، مصرف آن باعث تقویت دستگاه گوارش می شود. این گیاه 
و به خصوص برگ آن ادرارآور و نیروبخش است و در ضمن قلب را نیز تقویت می کند. کنگر در درمان یرقان، نارسایی کبد و کم خونی موثر بوده و از کبد در برابر سموم 

شیمیایی محافظت می کند. محققان معتقدند وجود ماده ای به نام سینارین در عصاره برگ کنگر، باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون می شود.

عطارباشی

جرم گوش که به آن »واکس گــوش« هم گفته می 
شود، توسط غددی که در پوســت کانال گوش قرار 
دارند، ترشح می شــود و نقش محافظت کننده، نرم 
کننده و خاصیت ضد باکتریایــی دارد. فقدان جرم 
گوش می تواند منجر به خشکی و خارش گوش شود.
ســالمت گوش تحت تاثیر عوامل مختلفی ممکن 
است به خطر بی افتد، در این هنگام برای پیشگیری 
از ایجاد خطر های جدی تر الزم است تا برای درمان 
به متخصص گوش مراجعه کنیــد. از جمله درمان 
هایی که ممکن است پزشــک متخصص برای شما 
در نظر بگیرد شست و شــو و جرم گیری گوش است 
که در ادامه به بررســی آن خواهیم پرداخت.شکی 
نیست که هدف شما از پاک کردن و تمیز نگه داشتن 
گوش رعایت بهداشت است؛ اما این کار ممکن است 
قدرت شنوایی را ضعیف کند. گوش بخش ظریف و 
پیچیده ای از بدن است که شامل پوست مجرای گوش 
و پرده صماخ می شــود؛ بنابراین نیاز به مراقبت ویژه 
دارد. برای شروع سعی کنید عادت فرو کردن گوش 
پاک کن یا هر گونه شیء خارجی دیگر داخل مجرای 

گوش را ترک کنید.
چه موقع برای جرم گیری گوش باید اقدام 

کرد؟
مجرای گوش تحت شــرایط مناسب هیچ گاه نیازی 
به پاک کردن ندارد. با این حال شست وشوی گوش 
گاهی ضرورت می یابد. چنانچه جرم انباشــته شده 
به حدی برســد که منجر به بروز عالئم بشــود یا از 
 معاینه توسط متخصص جلوگیری کند، گوش باید
 شست وشــو داده شــود. این عارضه انباشته شدن 
سرومن )وکس یا موم( نام دارد و با یک یا چند مورد از 

عالئم زیر همراه است:
– گوش درد، پر یــا کیپ بودن گوش یا احســاس 

گرفتگی گوش
– از دست دادن شنوایی )کری( مسئله ای که ممکن 

است پیشرونده باشد.
– وزوز، زنگ زدن یا صدا دادن گوش

– خارش، بدبو بودن یا ترشح داشتن گوش
– سرفه

بهترین روش ها جرم گیری گوش

گوش پاک کــن یکی از پرکاربردترین وســیله های 
نظافت و رعایت بهداشت فردی است، قیمت آن بسیار 
پایین است، از هر فروشــگاه و داروخانه ای قابل تهیه 
است و استفاده از آن بسیار آسان است؛ کافی است آن 
را وارد گوش کنید، موم را با آن بردارید و از گوش خارج 
کنید و دور بیندازید؛ اما این وسیله کوچک قادر است 
تا به گوش آسیب های جدی وارد کند. گوش خاصیت 
خودتمیزکنندگی دارد و استفاده از گوش پاک  کن 
ممکن است به ساختار این عضو ظریف آسیب بزند. در 
ابتدا فقط مقدار اندکی وکس اطراف کانال گوش وجود 
دارد. اما هر چه بیشتر وکس را به عمق گوش برانید، 
وکس بیشتری جمع می شود. در نهایت آن قدر جرم 
به داخل گوش رانده می شود که توده بزرگی از موم در 
انتهای کانال گوش جمع می شود. گاهی کانال گوش 
کامال مسدود می شود و شنوایی بیمار کاهش می یابد.

راه های شست وشوی گوش
در گذشته برای شست وشوی گوش سرنگ مخصوص 
فلزی با آب گرم پر می شد و سر فلزی آن داخل مجرای 
گوش قرار داده می شد. سپس آب داخل کانال گوش 
پاشیده می شــد و ظرف کلیوی شــکلی زیر گوش 
گرفته می شــد تا آب و جرم خروجی از گوش در آن 
بریزد. از آنجایی که ســرنگ وکس سفت را حرکت 
نمی دهد، وکس باید پیش از استفاده از سرنگ بیش 
از دو هفته نرم شــود. امروزه برای ایمنی بیشــتر به 
جای ســرنگ فلزی از پمپ شســت وشوی گوش با 
سر فواره ای اســتفاده می شود. این پمپ فشار متغیر 
و قابل تنظیم دارد، امااصول شست وشو و جرم گیری 
گوش عمال یکسان است. بسیاری از افراد بارها شست 
وشوی گوش با سرنگ را انجام داده اند، بدون آن که 
با مشکل خاصی مواجه شــوند. میکروساکشن نیز 
روش دیگری برای جرم گیری گوش اســت در حال 

حاضر میکروساکشــن موثرترین روش تمیز کردن 
گوش است. میکروساکشــن فقط وکس را از گوش 
خارج می کند و چون در ایــن عمل آب داخل گوش 
اسپری نمی شود، برای استفاده پس از جراحی یا در 
صورت سوراخ بودن پرده گوش مناسب و ایمن است. 
متخصص از میکروســکوپ قوی و منبع نور استفاده 
می کند تا بتواند داخل گوش را بــه خوبی ببیند؛ به 
همین دلیل این روش جرم گیــری گوش را می توان 
ایمن ترین روش ممکن به شمار آورد و اکثر بیماران 
به دلیل ایمنی باالتر میکروساکشن ازشست وشوی 
گوش، این روش را برای تمیــز کردن گوش انتخاب 

می کنند.
نکات مهم بعد از شست و شوی گوش

بعد از آنکه جرم برداشته شــد، گوش کامال خشک 
می شود. شما می توانید از چند قطره الکل در گوش یا 
با کمک سشوار مو به خشک شدن گوش کمک کنید. 
همچنین می توانید بیرون کانال گوش را با پیچیدن 
دستمال  کاغذی به دور انگشــت تمیز کنید. روغن 
ملین می تواند در مرطوب کردن گوش و پیشگیری 
از خشکی جرم استفاده شــود.گوش ها را چندین بار 
یا خیلی محکم تمیز نکنیــد. جرم گوش به حفاظت 
از گوش ها نیز کمک می کند. هرگز برای تمیز کردن 
گوش با اشــیایی نظیر پنبه به درون کانال یا سوراخ 
گوش ضربه وارد نکنید.تجمع جرم به ســادگی می 
تواند منجر به از دست دادن شنوایی شما شود! علت 
اصلی بروز این نوع اختالل هم استفاده از ابزار نامناسب 
برای پاک کردن گوش است. پنبه یکی از جمله این 
موارد است که نه تنها گوش شما را تمیز نخواهد کرد؛ 
بلکه چربی ها را نیز به اعماق گوش شما هدایت خواهد 
 کرد. همین موضوع عامل کیپــی یا گرفتگی گوش

 است. 

 محققان می گویند نوشیدن بالغ بر ســه فنجان چای یا قهوه در روز برای کاهش تپش نامنظم قلب و 
ریسک سکته مفید اســت.یک فنجان قهوه حاوی حدود ۹۵ میلیگرم کافئین است. کافئین به عنوان 
محرک سیســتم عصب مرکزی عمل می کند و موجب توقف تاثیرات آدنوزین می شود. آدنوزین یک 
ماده شیمیایی است که موجب فیبریالسیون دهلیزی می شود.نتایج نشان می دهد مصرف بالغ بر ۳۰۰ 
میلیگرم کافئین در روز می تواند برای بیماران مبتال به آریتمی قلب یا تپش نامنظم قلب مفید باشد.

نوشیدنی های کافئین دار نظیر قهوه و چای دارای به گفته محققان اســترالیایی 
قلب همراه بــا تاثیرات ضداکسایشــی و ضد خواص بلندمدت ضدتپش 
دیگر مربوط بــه بررســی ۱۰۳ بیمار بعد آدنوزین هستند. مطالعه 
آنهایی که به طورمیانگین ۳۵۳ میلیگرم از حمله قلبی نشان داد 
کردند شــاهد بهبود در ضربان قلب شان کافئین در روز دریافت 

بودند.

با جرم گوش چه کنیم؟

پزشکان تاکید دارند مصرف میوه و سبزیجات خام برای سالمت روان 
مفیدتر هستند.درحالیکه مصرف میوه و سبزیجات برای سالمت جسم 
از سال ها قبل مورد تایید بوده، محققان در بررسی های جدید خود بر 
ارتباط بین مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات با احساس شادی، رضایت 
بیشــتر از زندگی و وضعیت بهتر ســالمت روان تاکید کردند.هرچند 
محققان دریافتند که مصرف میوه و سبزیجات خام در مقایسه با مصرف 
این محصوالت به شکل پخته، کنسروشده یا فرآوری شده برای سالمت 

روان مفیدتر هستند.در این بررسی گروهی از محققان نیوزیلندی به 
مطالعه روی نوع مصرف این محصوالت پرداخته و مشاهده کردند که 
مصرف میوه و سبزیجات به شکل طبیعی خود با بهبود وضعیت سالمت 
روان ارتباط بیشتری دارد.در این بررسی ۴۲۲ فرد جوان مورد مطالعه 
قرار گرفتند که پایین ترین میزان مصرف میوه و سبزی را داشتند، اما 
با بیشترین خطر مشکالت مربوط به سالمت روان روبرو بودند. از افراد 
شرکت کننده درخواست شد تا به پرسش هایی در مورد عادات غذایی، 

سبک زندگی و سالمت روان خود پاسخ بدهند.محققان نیوزیلندی با 
در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف مشاهده کردند بین مصرف میوه و 
سبزیجات به شکل خام با بهبود سالمت روان ارتباط بیشتری وجود دارد. 
اگرچه مصرف این محصوالت به صورت پخته باعث می شود مقدار آنتی 
اکسیدان های آن افزایش پیدا کند.همچنین پیش از این نتایج بررسی ها 
نشان داد: طبخ سبزیجات باعث می شود سطح ویتامین B و C کاهش 

پیدا کرده و آنزیم های مفید آن از بین برود.

برای بهبود سالمت روان سبزی و میوه خام مصرف کنید

 کاهش ریسک سکته
 با نوشیدن روزانه سه فنجان قهوه و چای

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 23400 | April  23,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 23400 | دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 6 شعبان 1439



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2400 | دوشنبه 3  اردیبهشت 1397 | 6  شعبان 1439

مدافع رم: 
»صالح« کمتر از مسی نیست

مانوالس، مدافع یونانــی رم که در دیدار قبلی 
برابر بارســلونا گل سوم 
را به ثمر رساند قبل 
از دیدار حســاس 
برابــر لیورپول به 
ستایش از محمد 
صــاح پرداخت.او 
گفــت : می دانیم که 
دیدار بسیار حساســی برابر لیورپول پیش رو 
داریم. می دانیــم که آن هــا در فینال ۱۹۸۴ 
در ضربــات پنالتی  ما را شکســت دادند. این 
بار باید تاش کنیم تا با شکســت لیورپول به 
فینال راه پیدا کنیم. مانــوالس درباره صاح، 
گفت : رابطه بســیار خوبی با هم داریم. محمد 
صاح بازیکنی غیرعادی و قابل احترام است. 
او همواره می خندد. خوشحالم که در لیورپول 
می درخشد. ما مسی و بارسلونا را متوقف کردیم 
پس می توانیم لیورپول و صاح را هم متوقف 
کرد. نمی گویم که لیورپول راحت تر از بارسلونا 
و یا صاح ضعیف تر از مســی است. تنها این را 

می گویم که آماده هستیم.

 حضور 12 نماینده اصفهان در لیگ های مختلف هندبال

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 میالن و آرسنال
 به دنبال ستاره آرژانتینی

پــس از جدایی آرســن ونگــر از آرســنال و 
وضعیت بــد گتوزو در 
میان، حــاال هر دو 
تیم خواهــان به 
خدمت گیری یک 
ســتاره از فوتبال 
نتیــن شــدند. آرژا

کریســتین پاوون، ستاره 
ایــن روز های لیــگ آرژانتین و تیــم فوتبال 
بوکاجونیورز مدت هاست که مدنظر دو باشگاه 
بزرگ اروپا قراردارد و بعید نیست که وی پس از 

جام جهانی به یکی از این دو تیم رود.
دو تیــم فوتبال بحــران زده میــان ایتالیا و 
آرسنال انگلیس چند سالی است که انتظارات 
هواداران خود را بر آورده نمی کنند و به همین 
منظور قصد دارند تیم خــود را تقویت کنند. 
این روز ها در فوتبال اروپا همه تیم ها به دنبال 
بازیکنان جوان با استعداد می روند و حاال یکی 
دیگر از این ســتاره هایی که توجــه میان و 
آرسنال را جذب کرده است کریستین پاوون 
آرژانتینی است و شاید وی پس از جام جهانی 

به یکی از این دو باشگاه برود.

مسی در یک قدمی عبور از 
رکورد» زارا«

تعداد گل های لیونل مسی، ســتاره بارسلونا 
با گلزنی در فینال کوپا 
دل ری بــه رکورد 
اســطوره اتلتیک 
بیلبائــو رســید.

لیونل مسی ستاره 
آرژانتینی بارسلونا با 
زدن یک گل در فینال 
جام حذفی اســپانیا مقابل ســویا، تعداد گل 
هایش را در این تورنمنت به ۶ رساند و رکورد 
تلموا زارا، مهاجم ســابق تیم فوتبال اتلتیک 
بیلبائو را تکرار کرد.مهاجم ۳۰ ســاله بارسلونا 
در پنج حضورش در فینال جام حذفی گلزنی 
کرده است و به این ترتیب به رکوردی که ۶۸ 
سال پیش زارا ثبت کرده بود، رسید. بارسلونا 
پس از پیروزی ۵ بر صفر مقابل سویا، سی امین 
قهرمانیــش در کوپا دل ری را کســب کرد و 

رکورد خود را دست نیافتنی تر کرد.

سایت نامه نیوز مشکل عالیشاه در بازگشت به پرسپولیس را بررسی 
کرده است. این سایت نوشته است:عالیشاه قبل از رفتن به سربازی با 
برخی از همبازیانش دچار مشکاتی بود و حتی همان زمان از پاس 
ندادن عمدی برخی از بازیکنان در زمین بازی گایه داشت.این کدورت 
ها اما از بین نرفته و عالیشاه هنوز با آن بازیکنان دچار اختاف نظرهای 

زیادی است به طوری که هیچ رابطه صمیمانه ای با هم ندارند.

مشکل عالیشاه در بازگشت به پرسپولیس

سرمربی آلمانی استقال گفت: »باید بگویم که ۳ بازیکن ما در سایت 02
ترانسفرمارکت در ۸ ماه گذشته چه تغییری کردند. نورافکن قیمتش 
۱۰۰ هزار دالر بود اما االن یک میلیون دالر شده است. سیدحسین 
حسینی ۱۸۰ هزار دالر بود اما اکنون به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دالر 
رســیده  و  همینطور این اتفاق برای روزبه چشمی هم افتاده است. 

ارزش تیمی ما دو برابر شده و به ۱۸ میلیون دالر رسیده است.«

ارزش نور افکن میلیون دالری شد!
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رشوه برای نشستن روی نیمکت 
تیم لیگ برتری

خبر ورزشی از یک اتفاق عجیب پرده برداری کرده 
است. اینکه یکی از مربیان فوتبال ایران مدعی شده 
برای عقد قرارداد با یک باشگاه مجبور به پرداخت 
۳۰ هزار دالر به یکی از مســئوالن باشگاه مربوطه 
شده. گویا مســئول مربوطه برای گرفتن این پول 
اعام کرده که او زمینه حضور مربی را در باشــگاه 
فراهم کرده و به همین دلیل باید بابت این موضوع 
پولی به حسابش واریز شود. حاال که مشخص شده 
مدیرعامل باشگاه در جریان این رشوه نبوده و مربی 
مربوطه هم بدون پرداخت این پول می توانســته 
به تیم مورد نظرش برسد، ســرمربی قربانی ماجرا 
 دنبال زنده کــردن ۳۰ هزار دالرش اســت. گفته

 می شود مسئول مربوطه بیزینس های زیادی غیر 
از فوتبال دارد.

 بازگشت »مک درموت« 
به تیم ملی

  میک مک درموت، مربی پیشــین تیم   ملی که از 
ابتدای این فصل  به اســتقال پیوسته بود و پس 
از مدتی از جمع  آبی پوشــان جدا شــد، دوباره با 
نظر کارلوس کی روش به جمع کادر فنی تیم   ملی 
فوتبال ایران بازگشــت.این تصمیم کی روش به 
خاطر مصدومیتی است که مهدی طارمی و مرتضی 
پورعلی گنجی دارند و این مربی وظیفه دارد با این 
دو بازیکن تمرینات اختصاصی داشته باشد و هنوز 
مشخص نیست که مک درموت در جام جهانی تیم 

ملی ایران را همراهی کند.

در حاشیه

کنایه سوارس به رئال مادرید
مهاجم بارســلونا پس از فتح کوپــا دل ری با 
کنایه نســبت به حریفان 
اصلی تیمش صحبت 
کرد.به نقل از آس، 
بارســلونا بامداد 
یکشنبه در دیدار 
نهایی کوپا دل ری 
توانســت با پنج گل 
سویا را شکست دهد و فاتح این بازی ها شود. 
لوییس سوارس که در این دیدار دو گل به ثمر 
رســاند، گفت : خیلی خوب نیمــه اول را آغاز 
کردیم. بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتیم. 
ما در سال های اخیر توانســتیم فاتح کوپا دل 
ری شویم، در حال  حاضر لحظات زیبایی برای 
طرفداران بارسلونا اســت. می خواستیم به هر 
نحوی که شده پیروز این بازی شویم. برخی از 
تیم ها دوست دارند که در این شرایط باشند اما 
به این مرحله نرسیدند. همه می دانند که برخی 
از تیم ها در فینال حضور ندارند. همه باشگاه ها 

خواهان قهرمانی در این رقابت ها هستند.

پیشخوان

مربیانی که پروژه های 
نیمــه کاره دارنــد، حل 
معماهای لیگ شاید همین 

امروز

 ذوب آهن – پرسپولیس ،  
نبرد آسیایی

عروسک پرحاشیه به 
تیــم ملــی پیوســت، 
یوزنداریــم، جناب خان 

داریم

یورش به 6
تراکتور دیگرپادگان 

نیست

مجتبی جباری، برنده داســتان دعــوای حقوقی اش با 
استقال شد. او که در اتفاقی عجیب و توسط رضا افتخاری 
از تیم کنار گذاشته شده بود حاال بیشتر از نیم میلیارد از 
استقال خواهد گرفت. روزبه وثوق احمدی، رییس کمیته 
تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال درباره نتیجه شکایت 

جباری از اســتقال به مهر گفته:»رای این پرونده پیچیده باالخره در ۱۴ صفحه صادر شد. باشگاه استقال 
به پرداخت ۶۴۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد و غرامت ناشــی از فسخ غیرموجه قرارداد در حق مجتبی 

جباری محکوم شده است.«  
وثوق احمدی در پاسخ به این سوال که جباری مبلغ درخواستی جباری برای گرفتن غرامت از استقال چه 
میزان بوده است؟ گفت: »جباری مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درخواست کرده بود ولی ما بخشی 

از این مبلغ را مستحق غرامت دانستیم.«

 جباری برنده
  جنگ
 با افتخاری شد

در هفته بیســت و هفتم رقابت های لیگ روسیه روبین 
کازان میزبان روستوف بود و این دیدار با تساوی یک بر 

یک به پایان رسید.
 سردار آزمون مهاجم ایرانی به دلیل محرومیت مقابل 
تیم سابقش غایب بود و رضا شکاری دیگر بازیکن ایرانی 

روبین کازان از دقیقه 7۴ وارد میدان شد.
در این راستا قربان بردیف، ســرمربی روبین کازان پس از این بازی درباه عملکرد شکاری این طور گفت: 
بله درست است او هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. اگر شما آزمون را در ابتدای حضورش در روبین 
کازان در زمان نوجوانی به یاد داشته باشــید این اتفاق برای او نیز افتاد. او در آن زمان با تردید بازی می 
 کرد. شما باید به بازیکنان جوان اعتماد کنید و به آنها فرصت دهید. این بازیکنان نیاز به تمرین و تاش

 دارند.

توضیح بردیف 
درمورد شرایط 
شکاری در روسیه

جام جهانی بدون 
گزارشگران ایرانی

مدیر شبکه سه حامل خبر خوبی نیست. در 
شــرایطی که تیم ملی به جام جهانی صعود 
کرده، پورمحمدی می گوید هیچ گزارشگری 
را به روسیه نمی فرستد تا بخشی از هیجان 
گزارش جام جهانی از بین برود. خبرگزاری 
دانشــجو از قول پورمحمدی نوشته:» بعید 
می دانم که گزارشــگر ایرانی را برای گزارش 
مســابقه فوتبال جام جهانی اعزام کنیم چرا 
که در سال های گذشــته حضور گزارشگران 
ایرانی در کشورهای برگزارکننده جام جهانی 
تاثیرگذار و موفق نبوده است و از این رو هیچ 
تصمیمی مبنی بر اعزام گزارشگران ایرانی به 

روسیه نداریم.«

جام جهانی

لیگ پرتغال
پورتو - 
ویتوریا

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

فوتبال
لیورپول - 

آاس رم
ساعت 
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

2شنبه 
3 اردیبهشت

3شنبه 
4اردیبهشت

سرمربی تیم ملی ووشو مطرح کرد: 

سانداکاران در راه داغستان

 سرمربی تیم ملی ووشو گفت: در بازی های آسیایی کار سختی 
پیش رو داریم ولی برای حضوری موفق در این دوره از بازی ها 

برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.
حســین اوجاقی اظهار کرد:یک دیدار تدارکاتی با روســیه 
خواهیم داشت. اگر روســیه در جام پارس شرکت کند که در 
همین رقابت ها به مصاف این تیم می رویم. اگر نشد شرایط 
حضور ووشوکاران کشورمان را در این کشور فراهم می کنیم. 
البته سانداکاران روسیه اغلب اهل داغستان هستند که ما هم 

به این کشور می رویم. 

آغاز انتخابات سال ۹۷ 
فدراسیون ها با شمشیربازی

 دوره ریاســت فضل ا... باقرزاده در فدراســیون شمشیربازی 
خردادماه به پایان می رســد. بر همین اســاس اسفندماه سال 
گذشته، رییس و نایب رییس فعلی این فدراسیون برای حضور در 
انتخابات کاندیدا شدند. پروسه بررسی صاحیت فضل ا... باقرزاده 
و انوش جهانی به پایان رسیده و هر دو برای حضور در انتخابات 
تایید صاحیت شده اند. بر همین اساس وزارت ورزش برگزاری 
انتخابات این فدراسیون در اردیبهشت ماه را در برنامه قرار داده 
است. با این اوصاف شمشــیربازی اولین فدراسیونی است که 

انتخابات آن در سال جاری برگزار می شود. 

 قهرمانی حدادی در لس آنجلس
 با پرتاب ۶۶.۲۴

پرتابگر دیســک ایران در رقابت های لس آنجلس با پرتابی 
به طــول ۶۶.۲۴ قهرمان شد.احســان حــدادی، پرتابگر 
دیســک ایران در ســومین رویداد خود در فصل جدید در 
مســابقات النگ بیچ لس آنجلس به میدان رفــت.او در این 
مســابقه پرتاب هایی بــه طــول ۶۵.۴7، ۶۴.۹۲، ۶۴.۶۲ و 
 ۶۶.۲۴ داشــت و با ثبت رکورد ۶۶.۲۴ به عنــوان قهرمانی 

رسید.
حدادی در دو رویداد قبل خود در چوالویســتا و کالیفرنیا 

رکوردهای ۶۸.۸۵ و ۶7.۰۴ را ثبت کرده بود.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان گفت: امسال 
در دسته های مختلف لیگ برتر ۱۲ نماینده داریم 
که ۸ تیم مردان و ۴ تیم زنان هستند و همچنین 
شرایط برای پیوستن تیم نیروی زمینی به اصفهان 
نیز کاما فراهم است. حســن افتخاری در مورد 
شروع فصل جدید لیگ هندبال اظهار کرد: طبق 
تقویم فدراسیون هندبال، نیمه شهریورماه زمان 
آغاز فصل جدید هندبال در دســته های مختلف 
خواهد بود اما با توجه به اعزام تیم ملی به مسابقات 
آسیا جاکارتا و ایام ماه محرم، احتمال می رود که 
شروع لیگ با حدود دو هفته تاخیر اوایل مهر ماه 

رقم بخورد.
وی در ادامه در مورد نمایندگان استان اصفهان و 
شرایط آن ها در لیگ برتر افزود: اصفهان پتانسیل 
بســیار باالیی برای هندبال دارد، چــه از لحاظ 
نیروی انسانی و چه از لحاظ سخت افزار و امسال 
ما در بخش آقایان در دســته های مختلف ۸ تیم 
داریم؛ در لیــگ برتر آقایان، تیم فــوالد مبارکه 
ســپاهان و هیئت نجف آباد و در لیگ برتر بانوان، 

فوالد مبارکه ســپاهان و شهرداری شاهین شهر، 
تیــم داری خواهند کرد.رییــس هیئت هندبال 
استان اصفهان تصریح کرد: در دسته یک در بخش 
آقایان، تیم های کاشان، خمینی شــهر و پرواز و 
در بخش بانوان، ســتاره ال جی شرکت خواهند 
کرد.وی ادامه داد: در دســته دو هم نمایندگان 

مرد اصفهان، فاورجــان و دولت آباد و در بخش 
بانوان تیم نجف آباد نماینده اصفهان خواهند بود؛ 
در دسته سوم لیگ هم تنها نماینده اصفهان، در 
بخش آقایان هدف پویان یزد خواهد بود.افتخاری 
در مورد مباحث مالی تیم ها هم اشاره کرد: چند 
سالی است که مباحث مالی فشار زیادی به هندبال 

آورده است، اما با تمام این اوصاف تیم ها به بهترین 
شکل در مسابقات حاضر شــده اند اما در بعضی 
مواقع مشکات بسیار زیاد است، ما هم برای رفع 
این موانع، بحث اسپانســر را پیش کشیده ایم و 
امیدواریم تیم ها با جذب مشارکت مالی و حضور 
اسپانسرها در رشته هندبال کیفیت این ورزش را 
باالتر ببرند.وی در مورد موضوع تیم داری نیروی 
زمینی تهران در اصفهان نیز اذعان داشــت: خبر 
را تایید می کنم؛ مدتی است که در حال صحبت 
برای انتقال این تیم به اصفهان هســتیم و اغلب 
بازیکنان ایــن تیم اصفهانی هســتند و به نظرم 
شرایط برای این تیم در اصفهان مساعدتر از تهران 
است.رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان در 
پایان در مورد میزبانی مسابقات هندبال ساحلی 
نیز گفت: از 7 تا ۱۰ اردیبهشــت ماه سال جاری، 
اصفهان میزبان ۳۵ تیم در رده های مختلف است 
و این میزبانی به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
 و با مشارکت شهرداری اصفهان در پارک ناژوان 

خواهد بود.

 حضور 12 نماینده اصفهان در لیگ های مختلف هندبال
رییس هیئت هندبال استان خبر داد:

در حالی که کمتر از ۲ ماه تا آغاز بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه زمان باقی مانده اما هنوز سرپرســت تیم ملی فوتبال برای این بازی ها مشخص نیست. به گزارش 
نامه نیوز، در این بین محمدرضا ساکت، دبیر کل فدراسیون فوتبال تاش زیادی می کند تا خود را به صندلی سرپرستی تیم ملی در جام جهانی نزدیک کند اما ظاهرا هنوز 
کی روش این موضوع را نپذیرفته است. کی روش که در گذشته نیز با نفوذ خود در انتخاب سرپرست دخالت مستقیم داشت باز هم در حال تاش برای انتخاب گزینه ای 
باب میل خود است. همین اختاف نظرها باعث شده فعا سرپرست مشخص نشود ضمن این که بعد از کنار رفتن افشین پیروانی از سمت سرپرستی تیم ملی، بیش از 
یک سال است که تیم ملی به طور رسمی سرپرست ندارد. این مســئله می تواند یک جنجال بزرگ را به دنبال داشته باشد چراکه طبق شنیده های خبرنگار نامه نیوز، 
سرمربی پرتغالی تیم ملی به ۲ گزینه برای این سمت عاقه مند است که قطعا با مخالفت جامعه فوتبال و حتی افکار عمومی مواجه خواهد شد. مدتی است که همکاری 

بامداد میرزایی با تیم ملی و کی روش مورد انتقاد زیادی قرار گرفته و مرد پرتغالی نیز در نشست خبری یکی از بازی های دوستانه تیم ملی میرزایی را کنار خود نشاند تا به 
این شکل پاسخ منتقدان را بدهد. حاال خبر رسیده که کی روش بدش نمی آید میرزایی را به عنوان گزینه سرپرستی تیم ملی در جام جهانی معرفی کند؛ اتفاقی که اگرچه با 

مخالفت احتمالی فدراسیون فوتبال مواجه می شود اما مطرح شدنش هم برای جنجال آفرینی دوباره کفایت می کند. آرین قاسمی، مترجم کی روش که در طول یک سال 
اخیر در برخی مسابقات وظایف سرپرستی را ایفا کرده دیگر گزینه کی روش برای این سمت است که طبعا مطرح شدن این گزینه نیز با موضع گیری اهالی فوتبال 
مواجه خواهد شد. از فدراسیون فوتبال البته خبر می رسد که گزینه تاج برای این سمت، محمدرضا ساکت است و باید دید با توجه به این که کی روش مخالف این 

انتخاب است در نهایت عنوان سرپرستی تیم ملی به چه کسی می رسد.

گزینه های عجیب کی روش برای صندلی سرپرستی!
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 وضعیت مسجد جامع عباسی ناشی از سال ها 
بی توجهی است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:
پارکینگ خیابان اردیبهشت 
ناجی ترافیک خیابان طالقانی

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
عملیات احداث پارکینگ زیر ســطحی خیابان 
اردیبهشــت تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته 
است، اظهارکرد: احداث این پارکینگ در راستای 
کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی و تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان در دستور کار شهرداری 
قرار گرفته اســت.وی با توجه به اینکه پارکینگ 
زیرسطحی خیابان اردیبهشت مساحت ۳۳  هزار 
مترمربع را در برخواهد گرفت، اضافه کرد: عملیات 
اجرایی این پارکینگ شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتبار به خود اختصاص داده اســت.مدیر 
منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: پارکینگ 
زیرسطحی خیابان اردیبهشت تعداد ۱۰۵ خودرو 
را در خود جای خواهد داد. مهین شکرانی در پایان 
با تاکید بر این نکته که ایــن پارکینگ به منظور 
ارتقای ســرانه پارکینگ منطقه یک شهرداری 
اصفهان در دســتور کار قرار دارد، ادامه داد: این 
منطقه دارای پنــج پارکینگ همچون پارکینگ 
افتخار درخیابان شمس آبادی، پارکینگ طالقانی 
درخیابان طالقانی، پارکینگ شیخ بهایی در خیابان 
شمس آبادی، پارکینگ  ارگ جهان نما در میدان 
امام حسین)ع( و پارکینگ هفتم محرم در خیابان 

کاشانی است.

به مناسبت روز زمین پاک صورت 
گرفت؛

پاکسازی پارک جنگلی 
ناژوان اصفهان 

جمعی از دانشجویان موسسه غیرانتفاعی هشت 
بهشت اصفهان به مناسب روز زمین پاک اقدام 
به پاکســازی بخشــی از پارک جنگلی ناژوان 
کردند.کارشــناس امور فرهنگی دانشــجویی 
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان در 
این خصوص، اظهار کرد: موسسه غیرانتفاعی 
هشت بهشــت اصفهان دوم اردیبهشت ماه به 
مناســبت »روز زمین پاک« با همکاری کانون 
دانشــجویی هالل احمر و انجمن های علمی 
خود اقدام به پاکسازی بخشی از شهر اصفهان 

در پارک جنگلی ناژوان کرد.

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان در رابطه با فرسودگی 
مســجد جامــع عباســی اظهار کرد: کاشــی 
کاری های مسجد جامع عباسی مستهلک شده 
و اســتحکام خود را از دست داده است و مرمت 
فوری آن ها در دســتور کار قــرار دارد.فریدون 
الهیاری ادامه داد: زمانی که مســند ســازمان 
میراث فرهنگــی اصفهان را در دســت گرفتم 
تنها ســه ترک از ۱۶ ترک گنبد این مســجد 
مرمت شــده بود و امروز ۱4 ترک مرمت شده و 
انتظار می رود در سال جاری داربست ها از گنبد 
این مسجد جمع آوری شــود.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اصفهان 
افزود: با وجود اینکه در سال گذشته ۱۰ کارگاه 
مرمتی در این مسجد فعال بوده است، اما همه 
کاشــی کاری های این بنا در وضعیت اورژانسی 

قرار دارد.الهیاری گفت: ایــن گونه آثار ممکن 
است دارای ترک هایی باشــند که البته برخی 
از آنها فعال نباشــد، اما وضعیت امــروز این بنا 
ناشی از سال ها عقب ماندگی و بی توجهی است. 
موضوعات مطرح در پشــت این مســجد هم با 
اقدامات هم زمان میراث فرهنگی و شهرداری 

در حال بر طرف شدن است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 وضعیت مسجد جامع عباسی ناشی از سال ها بی توجهی است
وزیر نیرو در پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی زاینده رود، اظهار کرد: در 
حالی که جمعیت رو به افزایش و بارش ها رو به کاهش و سرزمین رو به گرم تر 

شدن است، مســلما تامین آب شرب 
بدون تغییر در شــیوه مصرف میســر 

نخواهد بود.
رضا اردکانیان بــا بیــان این که باید 
بازنگری هــای جــدی در مصرف آب 
صورت گیرد، افزود: ما عالوه بر این که 
در پی اجــرای طرح های جدید تامین 
آب هســتیم، باید پرونده مصرف این 
مایــع حیاتی را باز کنیم و مشــکالت 
 موجــود در ایــن حوضــه را برطرف 

کنیم.
وزیر نیرو اولویت وزارت نیرو را تامین آب شرب دانست و گفت: خط قرمز این 
وزارتخانه کیفیت این مایع حیاتی است و نباید امسال مشکلی برای سالمتی 
مردم ۳ اســتان منتفع از این حوضه آبریز)اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 

یزد( برای کیفیت آب پیش آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما به یک سطح خوبی از تفاهم بر سر 
این که امسال در شرایط اضطراری در 
بخش آب به سر می بریم رسیده ایم که 
این امر ناشی از جلسات و پیگیری های 
مســتمر کارگروه ملی ســازگاری با 
کم آبی در سطح اســتان و کشور بوده 

است.
گفتنــی اســت؛ پانزدهمین جلســه 
شورای هماهنگی زاینده رود با حضور 
اســتانداران اصفهــان، چهارمحــال 
و بختیــاری، یزد، معاونــان و مدیران 
وزارتخانه های نیرو، جهادکشــاورزی 
و صنعت، نمایندگان بخش کشــاورزی و... در محل وزارت نیرو برگزار شد و 
تصمیمات این جلسه برای مشــکالت آبی این ۳ استان به منظور تصویب به 

جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارجاع شد.

وزیر نیرو:

کیفیت آب زاینده رود خط قرمز وزارت نیروست

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: معلوالن، جانبازان و 
ســالمندان به عنوان بزرگ ترین اقلیت شهری از 
حقوقی در شهر برخوردار هستند و متقابل در قبال 
شهر و مســائل مربوط به آن هم مسئولیت هایی 
دارند، از این رو شایسته اســت معلوالن در قالب 
انجمن هــای مردم نهــاد در مشــارکتی فعاالنه 
تصمیم ســاز بوده و در تصمیم گیری های مرتبط 
با خود مداخلــه کنند تا »شــهروند« بمانند و به 

 واســطه محدودیت های ناخواســته »شهربند« 
نشوند.

علیرضا ابراهیمیان افزود: ارتباط مردم با یکدیگر 
از یک سو و ارتباط بین مردم و مدیریت شهری از 
سوی دیگر، همچنین احقاق حقوق شهروندی و 
نظارت مردمی در قالب نظریه »حق بر شهر« که 
از مفاهیم نوین در زندگی اجتماعی شهرنشینان 
 به ویــژه شــهروندان کالن شهرهاســت، تبیین 

می شود.
 مشــاور مناسب ســازی معاونــت شهرســازی 
و معماری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
مفهوم مبتنــی بر برخــورداری تمام ســاکنان 
شــهر از فرصت هــای زندگی شــهر اســت که 
عدالــت و برابــری فرصت ها از مفاهیــم کلیدی 
آن به شــمار می رود، تاکید کرد: شهر متعلق به 
تمامی افرادی اســت که در آن زندگی می کنند، 
از ایــن رو توجه به حق دسترســی بــه خدمات 
شــهری بدون تبعیــض و تفاوت بین ســاکنان 
یک شــهر با تضمیــن برابــر بــودن فرصت ها 
 می تواند نقش بسزایی در گســترش این مفهوم 

داشته باشد.

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری:

معلوالن،»شهروند« بمانند

اصفهان جایگزینی برای بیمارستان الزهرا ندارد
   معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جلسه شورای شهر مطرح کرد:    

 مشکالت حوزه درمان و بهداشت شهر اصفهان یکی از موضوعاتی بود که در سی امین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان مورد بررسی قرارگفت. در این جلســه که با حضور طاهره چنگیر، رییس دانشگاه علوم پزشکی و معاونان این 
دانشگاه  برگزار شد، فرسودگی بیمارستان ها و نبود پارکینگ مناسب که مشکالت ترافیکی ایجاد می کند مطرح  و راهکارهای مناسب 

برای برطرف کردن این مشکالت بیان شد. مشروح این جلسه در ادامه ذکر می شود: 

رییس شورای اسالمی شهر:
به دنبال تعامل سازنده با دانشگاه علوم پزشکی 

هستیم

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم تعامل بین بخشی برای 
تامین بهداشت و سالمت شهروندان گفت: با توجه به اهمیت بهداشت و 
درمان در زندگی شــهری همواره به دنبال تعامل سازنده با دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان بوده ایم. فتح ا... معین  با بیان اینکه نیمی از جمعیت استان 
در شهر اصفهان زندگی می کنند و به همین دلیل نیمی از امکانات بهداشت 
و درمان نیز در این شهر مستقر است، اضافه کرد: اصفهان خدمات درمانی 
بسیاری را حتی به ساکنان سایر استان ها ارائه می کند که البته تکالیف و 
وظایفی در این خصوص برای ما ایجاد می کند که باید به آن توجه کنیم. 
معین با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا اقدام روی اراضی بر  شیب بیش از 
۲۰ درصد را مجاز نمی دانند که البته  این امر در حال انجام اســت، افزود: 
همچنین وجود نیترات زیادی که درون تاالب گاو خونی ریخته می شود 
نیز مشکالتی را برای شــهروندان در زمینه مصرف آب آشامیدنی ایجاد 
کرده است و امیدواریم در زمینه احقاق حقوق خود مردم با همکاری علوم 

پزشکی تالش کنیم.
 وی با بیان اینکه فعالیت خیریه های درمانی استان اصفهان تا چه حد برای 
دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید است، گفت:  باید توجه داشت که دانشگاه 
علوم پزشــکی تاکنون در خصوص اینکه چه میزان از خدمات دولتی و یا 
شهرداری به خیریه ها تعلق بگیرد اظهار نظر صریحی نداشته است.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نبود سرانه کافی بهداشت و درمان 
به وی ژه در مناطق شــمالی شــهر اصفهان گفت: همچنین این مناطق از 

داشتن پایگاه اورژانس نیز محروم هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر اصفهان آمادگی دارد تا وضعیت مراکز 
درمانی شهر اصفهان را در کمیسیون ویژه ای بررسی و آنچه در حوزه وظایف 
مدیریت شهری است را محقق کند، افزود: همچنین در حوزه برنامه های 
آموزشی سالمت شهروندی همه مراکز فرهنگی شهرداری در این زمینه 

فعال خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با گالیه از پله های 
شهرداری مطرح کرد:

اصفهان دوستدار معلوالن نیست

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی 
 شهر اظهار کرد: مجموعه شــهر اصفهان دوستدار سالمندان و معلوالن 

نیست.
طاهره چنگیز افزود: از پیاده روها و پله های جلوی شــهرداری مرکزی 
اصفهان تا این که کسی بخواهد وارد این ســاختمان شود و موارد دیگر 

نشان می دهد که شهر اصفهان دوستدار معلوالن نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که یکی از آرزوهای ما 
تبدیل اصفهان به شهری سالم اســت، گفت: تحقق این امر نیازمند یک 
برنامه ریزی بلندمدت اســت؛ اگر امروز با یک چشم انداز بلندمدت ۱۰ 
ساله شروع به فعالیت کنیم می توانیم شــاخص های سالمت را در شهر 

پیاده سازی کنیم.
وی با بیان این که در روند ساخت و ساز شهری شهرهای دیگر دنیا به تمام 
پارامترهای مناسب سازی برای معلوالن توجه می شود، خاطرنشان کرد: 
این که در شهر ما چنین نیست به علت ضعف در مدیریت است و ربطی 

هم به نداشتن امکانات ندارد.
چنگیز با بیان این که جمعیت شــهر اصفهان نیمی از جمعیت اســتان 
را تشــکیل می دهد، اذعان داشــت: اگر تصمیمی گرفته شود که شهر 
اصفهان به یک شهر هوشــمند تبدیل شــود با توجه به جمعیت باالی 
 دانشگاهی این شهر، خانواده دانشگاهی آمادگی پیوستن به این حرکت را 

دارد.
وی با بیان این که باید از امکانات طبیعی اصفهان به خوبی استفاده کرد، 
یادآور شد: گردشگری سالمت را می توان با آفتاب درمانی، شن درمانی و 
آب های معدنی تقویت کرد؛ این موارد نیازی به امکانات پیشرفته پزشکی 
ندارند، آینده اقتصاد کشــور در حوزه گردشگری است و دیگر نمی توان 

روی کشاورزی و... سرمایه گذاری کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه دانشگاه 
علوم پزشــکی، برای اجرای برخــی اقدامات به کمک های بین بخشــی 

نیاز دارد، اظهار داشــت: بیمارستان 
خورشید از قدیمی ترین بیمارستان 
های اصفهان است و ساختمان اصلی 
جزو سست ترین بناهای شهر اصفهان 

محسوب می شود.
علیرضا یوسفی ادامه داد: دو پیشنهاد 
برای حدود ۱۰ هزار متری که در بافت 
قدیمی این بیمارستان واقع شده است 
وجود دارد که یا در مجموع، این بخش 
از بیمارستان برچیده شــود و برای 
ساخت گالری یا پارکینگ، در اختیار 

شــهرداری قرار گیرد و ما به ازای این کار، در محل بیمارستان فارابی یک 
مجتمع بیمارستانی ۵۰۰ تا ۶۰۰ تخت خوابی بسازیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پیشنهاد 
دیگر برای این بخش از بیمارستان، ابراز داشــت: از این فضای حدود ۱۰ 
هزار متری که ترافیک زیــادی را هم به منطقه تحمیل مــی کند، در دو 
طبقه زیر اینجا پارکینگ احداث کنیم و در اختیار شــهرداری قرار دهیم 
و در طبقه اول یک گالری هنری وجود داشــته باشد و از محل این تجاری 
شــدن، دو طبقه باالی ســاختمان با یک کریدور هوایی به مرکز درمانی 
المهدی متصل شود تا کماکان امکانات بیمارستانی داشته باشد اما موارد 
اورژانسی را از این بیمارســتان حذف کنیم.وی ادامه داد: در عین حال در 
ســاختمان قدیمی که قبال دبیرخانه دانشــگاه بود و االن به مرکز درمانی 

حضرت علی اصغر معروف و بسیار فرسوده اســت که شامل دو اتاق عمل 
اورولوژی هم هست، در نظر داریم موزه تاریخ پزشکی اصفهان را دایر کنیم.
وی تصریح کرد: اصفهان وقتی ۸۰۰ 
هزار نفر جمعیت داشــت مسئوالن 
وقــت، تصمیم گرفتند بیمارســتان 
الزهرا )س( را بســازند و اکنون ما در 
این بیمارســتان هزار تخت خوابی، 
۸۰۰ تخت استفاده می کنیم و مابقی 
اســتفاده خوابگاهی می شود.معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در این راستا افزود: 
»الزهرا«، یکی از بیمارســتان هایی 
اســت که به دلیل پر بودن تخت ها 
امکان تخلیه بیماران به درون بخش ها را ندارد و اکنون که جمعیت شهر 
اصفهان به دو میلیون نفر رســیده است، هیچ بیمارســتان جدیدی را در 
اصفهان ایجاد نکردیم. وی تصریح کرد: بعد از برجام و تمهیداتی که برای 
استفاده از فاینانس خارجی شــد، یکی از پیشــنهادات برای بیمارستان 
هزار تخت خوابی و مدرن در اصفهان، زمینی در غرب شــهرک اســپادانا 
و ۱۶ هکتار بود که مقدار کمی است.یوســفی ادامه داد: بیمارستان فعلی 
»الزهرا«، ۲۶ هکتار اســت و االن که نگاه می کنیم مــی بینیم این مقدار 
کافی نیســت و قطعا آیندگان به بســیاری از کارهای ما ایراد می گیرند.
وی با بیان اینکه بیمارستان جدید مســتلزم همکاری بین بخشی است، 
 گفت: در این زمینــه باید اصفهان آلترناتیوی برای بیمارســتان »الزهرا« 

داشته باشد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مرکز درمانی حضرت علی اصغر موزه تاریخ پزشکی می شود

آگهی ابالغ

با توجه به ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع نامبرده زیر که پرونده ایشان به علت غیبت 
در این هیات تحت رسیدگی می باشد، می رســاند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به 
دفتر این هیات واقع در اصفهان خیابان هزار جریب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان، ساختمان شــماره ۳، طبقه اول اتاق های ۲۰9 یا ۲۱۰ مراجعه 
و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیات تسلیم نمایند در غیر این صورت 

طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.

خانم مهناز خضری        فرزند: فریدون        شغل: پرستار
آقای دکتر مهران خاکپور      فرزند: مهدی            شغل: پزشک متخصص ارتوپدی

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 165218 
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امام سجاد  علیه السالم:
مايیم كشتى رواِن در درياهاى عمیق و گود . هر كه بر آن سوار شود ، 

ايمن مى مانَد و هر كه از آن چشم پوشد ، غرق مى شود .
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 افقی
1- بدهي هايــي كه بايد در مدت يك ســال مالي 

كارسازي كرد - عايدي از كار و تجارت
2- رشــته اي تابيده از ابريشــم كــه روي يقه يا 
سرآســتين ها و حاشــيه لباس مي دوزند - مدل 

مقياس - امر به آسودن
3- هنگام - هر پرده نمايش سينما - نوشته اي كه 
در آن از مخاطب نامه خواسته شده باشد تا پول يا 

مالي را به آورنده نوشته بپردازد
4-غذاي اصلي - ميهماني - زشــت - از پســاوند 

مصدري
5-دستوري - فرو فرستادن - درياي تازي

6-دشمن سرسخت - فقر - اين جهان
7-هنر هفتم - از انواع انرژي - سفر فرنگي

8- حرف عطف - رييس بانك مركزي آمريكا - جدا
9- تخته باز حرفه اي - سخن گوشه دار - از پيامبران

10- ميوه تــازه به بــازار آمده - ســنگريزه هاي 
درخشان - ضمير انگليسي

11-حيوان باوفا - آيينه ها - خو گرفتن
12-رود مرزي - چاشــني غــذا - از ضماير ملكي 

- بليغ

13- پايتخت كشور بوليوي - سرنيزه - فراوان
14-همدم - سياهي شهر از دور - شاعر قرن ششم 

هجري خالق »كارنامه بلخ«
15- مالقات - اقتصاددان فرانســوي برنده نوبل 

اقتصاد
عمودی

1- مسئول كميسيون بازرگاني اتحاديه اروپا با نام 
كوچك »پيتر« - نوعي پيش غذا

2- آشوب - سرزمين - تورم
3-  الهه شكار - خرامان - از رنگ ها

4- از نام هاي زنانه فرنگي - زدني خودستا - از اعداد 

ترتيبي - خميازه
5- »يك« خودماني - جايي در زيرزمين - جايزه 

مقام سوم
6- پروتئين گياهي - گياه دفع سم مار

7- از مبحث هاي رياضيات - اســتفاده از امكانات 
و اشــخاص دولتي بانفوذ در نهادهاي دولتي براي 

كسب سود شخصي - ثلث
8- عضوي در پا - از قدرت هــاي اقتصادي اروپا - 

كشتي جنگي
9- مســاوي و همانند - انكاركننده - بهشت زير 

پاي اوست
10- دور نيست - از گازها

11- جوانمردان - مرض - چاشني ساالد
12- داستان گو - از قيود تمنا - نفرين - از گناهان 

كبيره
13-  به بند بستن - نوعي كفش و پنجره - زنجيره

14- از كشــورهاي آســيايي كه 60 تا 70 درصد 
حجم معامالت روزانه بورس شان با ايران سنخيت 
دارد - آهسته - تيرگي جسم روي ديوار - از معابد 

كشور نپال
15- تاج و افسر
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یادداشت

سوم ارديبهشت ماه، روز بزرگداشت شيخ 
بهايی، عالم كم نظير، فقيه و حكيم فرزانه 
است؛ او از شاگردان شهيد ثانی و از افتخارات 
جهان اسالم به شمار می آيد. شيخ بهايی در 
طول حيات پربار خويش، به نقاط مختلف 
جهان سفر كرد و از محضر استادان برجسته، 
در رشته های گوناگون اســتفاده كرد و در 
بسياری از دانش ها متبحر شــد. او با ارائه 
حدود 100 اثر ارزنده در شاخه های مختلف 
علم و تربيت شــاگردان بسيار كه هر كدام 
منشأ بركات فراوان بودند، به جهان اسالم 
روشنايی بخشــيد. ميراث ماندگار شيخ، 
هنوز پس از قرن ها چراغ راه پويندگان دانش 
و دين است. شيخ بهايی كه در كودكی وارد 
ايران شده بود، از همان دوران، عالقه وافری 
به يادگيری زبان فارسی نشان داد و سرانجام 
با مكالمه، ترجمه و نگارش به زبان فارسی به 
خوبی آشنا شد . از نخبگان و فرزانگان دوران 
كه خوشه چين خرمن پرفيض شيخ بهايی 
بودنــد، می تــوان مالصدرای شــيرازی، 
مالمحسن فيض كاشانی، فياض الهيجی، 
محقــق ســبزواری، سيدحســن كركی، 
سيدماجد بحرانی و مالمحمدتقی مجلسی 
را نام برد كه هر كدام از آنها، خدمتی بزرگ 
به دنيای اســالم ارائه دادند و نقشی عظيم 
در هدايت جامعه بشری ايفا كردند .از آثار 
شيخ بهايی غير از كتاب و رســائلی كه از 
شــيخ بهايی به جا مانده است  می توان به 
عمارات و ابنيه ای اشاره كرد  كه موجب زنده 
ماندن ياد و خاطره اين شخصيت برجسته 
نه تنها در ذهــن و زبان مردم اصفهان بلكه 
تمام مردم ايران شده است. مهارت وی در 
رياضی و معماری و مهندسی معروف بوده 
و از مهم ترين خدمات شيخ بهايی در رونق 
بخشيدن به شــهر اصفهان تعيين سمت 
قبله مسجد شاه )امام( اصفهان است. اين 
قبله يابی كه با استفاده از ابزارهای آن زمان 
صورت پذيرفته هفت درجه با جهت واقعی 
قبله اختالف دارد. تقســيم آب زاينده رود 
به محــالت اصفهان و روســتاهای مجاور 
رودخانه، ساخت گلخن گرمابه ای است كه 
هنوز در اصفهان مانده معروف به حمام شيخ 

بهائی به او نسبت داده می شود. 

بزرگداشت عالمی که خدمات 
بسیاری به اصفهان ارائه داد

مزارع پرورش گل در 
کشــور هلند که بهار 
امســال 7 میلیــون 
شاخه گل الله از 800 
نوع مختلــف را روانه 

بازار خواهند کرد.

عکس روز

تصاویر جالب 
هوایی از مزارع 

گل در هلند

 دانستنی های تاریخی
 که فقط یک سوء تفاهم بوده اند

ما در عصر اطالعات به سر می بريم. اغلب واقعيت ها و حقايق جديد، مطالب 
قديمی را نفی مــی كنند. در اين گزارش با مجموعه حقايق تاريخی آشــنا 
خواهيد شد كه از دوران مدرسه آنها را خوانده ايم، اما تحقيقات نشان داده كه 

آنها يك سوء تفاهم بوده و واقعيت نداشته اند.
ناپلئون و بینی شکســته ابوالهول:  همانطور كه در عكس ها ديده ايد 
بينی ابوالهول شكسته شده اســت. بنا بر يك افسانه ارتش ناپلئون در طول 
نبرد با ترک ها در سال 1798 ميالدی به اين مجسمه آسيب زده و بينی آن 
را شكسته اند، اما در يادداشت های يك جهانگرد دانماركی به نام »فردريك 
نوردن« كه در سال 1737 ميالدی نوشته شده است، او تصوير بدون بينی 
ابوالهول را توصيف می كند و اين تاريخ قبل از نبرد ناپلئون در سال 1798 

می باشد.
گوش بریده »ون گوگ«:گوش »ون گوگ« بريده شده است، درباره اصل 
ماجرا ترديدی وجود ندارد؛ اما درباره چگونگی آن حرف و حديث بسيار است و 
هربار يك فرضيه جديد مطرح می شود. معروف است كه ون گوگ گوش خود 
را به دليل يك ناكامی عشقی بريده است، اما حقيقت اين است كه همه چيز 
پس از درگيری و نزاع بين»ون گوگ« و دوستش »پل گوگن« اتفاق افتاد، 
»ون گوگ« در اين ماجرا با تيغ ريش تراشی به سمت دوستش حمله كرد و 

بعد از آن در همان شب بر اثر ندامت، گوش خود را قطع می كند.

بریده ها

مهم نيس كه حميد هيراد كنسرت می ذاره، مهم نيس كه تو كنسرتش 
فالش می خونه و نفس كم مياره، مهم اين جاســت كه بليت های كنسرتش 

كمتر از يك ساعت فروش ميره!
اولين باری كه رفتم خواستگاری، خانواده دختره نمی دونستن ديگه چی 

بگن كه منو بپيچونن، گفتن دخترمون خوابش مياد!
نه تنها انتگــرال و ديفرانســيل، بلكــه اون » ک م م« و » ب م م« كه تو 

راهنمايی خونديم هم به دردم نخورد تو زندگی !
تازگی ها كار به جايی رسيده كه بايد بگيم نمك خوردی، نمكدونم بشكن، 

فقط تو سر ما نشكن!
 احتماال مشكل نرم افزاری دارم، يهو باتری خالی می كنم!

 االن معيار پولدار بودن خريدن گوجه سبزه، به اين صورت كه هرچقدر 
بيشتر بخری پولدارتری!

كاش می شد به بقيه می گفتيم كه شما فقط می تونی اظهار نظر كنی، نه   
دخالت!

 وضعيت طوريه كه تنها جايی كه می تونم به آرزوهام برسم فقط تو خوابه!
ميگن فروردين نمی خواسته تموم بشه، كلی وثيقه و سند واسش گذاشتن 

تا قبول كرده!
هميشه وقتی با چند نفر ديگه سوار آسانسور ميشم اين مشكل رو دارم كه 

كجا رو بايد نگاه كنم؟!
 دانشمندا تا كی ميخوان...نسبت به اون آب سردی كه اول از دوش مياد 

بيرون بی تفاوت باشن؟

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

به قدرت احتیــاج دارد یا نه. تازه 
آن وقت هم یکجــا نمی توانیم 

حکم کنیم.
»آتش بدون دود«
نادر ابراهیمی

»باید همــه کلمات را از 
نو معنی کنیم«

آلنــی فریــاد زد: بایــد معنــی 
کنیم. باید همه ایــن کلمات 
را از نو معنی کنیم: قدرت را، 
حق را، زور را، حرف حساب را، 
قانون را...فقط آن وقت است 
که مــی توانیــم بگوییم حق، 

ريل قطاری كه در شهر » چونگ كينگ« چين از يك آپارتمان عبور كرده است 
به عنوان يكی از ديدنی ترين جاذبه های توريستی اين شهر به حساب می آيد. 
الين 2 اين خط راه آهن از يك مجتمع مســكونی عبور می كند و تبديل به يك 
جاذبه گردشگری محبوب در چين شده اســت. مسافران كه سفر با اين خط راه 
آهن را تجربه می كنند، با ورود به اين محدوده تصور می كنند كه ســوار بر يك 
ترن هوايی شده اند.اين شهر روی يك تپه بنا شــده است و دارای يك رودخانه 
 و همچنين پل های عابر مرتفع  اســت كه توجه هر گردشگری را به خود جذب

 می كند.

 بزرگ ترين هواپيمايی كه تاكنون در جهان ساخته شده است تابستان امسال، 
نخستين پرواز كامل خود را انجام خواهد داد.اين هواپيما كه »استراتوالنچ«  نام 
دارد، با حمايت مالی »پل آلن«، از بنيانگذاران مايكروســافت و شركت هوايی 
»ولكان« ساخته شده است. استراتوالنچ دو كابين خلبان )كاكپيت( و 28 چرخ 
دارد و طول بين دو سر بال های آن كمی بيش از اندازه زمين فوتبال )117 متر( 

است. 
ژانگ شويی، پسر جوان 22 ساله چينی كاری كرده است كه همه حيرت زده شده 
اند. او توانست در مدت شش ماه از يك فرد چاق تبديل به يك بدن ساز حرفه ای 
و در مسابقات بدن سازی كشورش قهرمان شود! ژانگ شويی سال ها به صورت 
حرفه ای بسكتبال بازی می كرد تا اين كه در اثر يك سانحه دچار افسردگی شديد 
شد و به پرخوری روی آورد. ژانگ تا شش ماه پيش، 40 كيلوگرم اضافه وزن داشت 
اما با اراده ای قوی در مدت شــش ماه با انجام تمرينات ورزشی سنگين و رژيم 
سخت توانست در بهترين حالت قرار بگيرد و در مسابقات بدن سازی كشورش 

شركت كند و قهرمان شود!

ریل قطاری که از یک آپارتمان مسکونی عبور می کند تغییر باور نکردنی پسر جوان چینی

بزرگ ترین هواپیمای  ساخته شده در جهان

 وقتی شیطان راست پنچ گاه می نوازد
 من كه هنوز چيزی از خودم بروز نداده ام. دوســت عزيز من متوجه خار خار دل تو

 می شــوم. همين قدر كه با من كلنجار می روی، معلوم است كه ته دلت با من 
است. محبت با زبان سكوت حرف می زند .

 دوستی با تو وضع را از اين هم كه هست بدتر می كند.آدم های بی تفاوت 
هم بامن دشمن می شوند. 

من می توانم محبت همه را برای تو جلب كنم، دل همه را در دســت تو 
بگذارم. من چه بهره ای از اين كار می توانم ببــرم؟ تو می توانی قطب 
شوی. می توانی محبوب ترين تيم فوتبال دنيا را راه بياندازی. می توانی 
اسمت را در تمام كتاب های درسی دنيا بنويسانی. می توانی سياستمدار 

بشوی. می توانی محبوب مردم باشــی. من ازفوتبال خوشم نمی آيد. از 
درس و كتاب گريزانم. از سياســت ســر در نمی آورم و نمی دانم چه بايد 

بكنم تا محبوب مردم بشوم. خيلی ساده است،بايد عقلشان را به چنگ 
بياوری. چطوری؟

 من كمكت می كنم. وارد كاسه سرشــان می شوم و عقلشان را 
می دزدم. 

اين يك جنايت است. ما با هيچ دستاويزی حق نداريم عقل 
مردم را زايل كنيم. اشتباه نكن آقای اصولی. زايل كردن عقل 
مردم از حد توان من و تو خارج است. ما حداكثر كارمان اين 
است كه عقلمان را مصادره كنيم وموقتا دور از كاسه سر آنها 

در جايی در يك انبار نگه داريم.

استاد در سال 
1320 بــا يك ســبيل تنومند 

بر پشــت لب در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش 
می كردند:»پير ما«،  بعضی ها صدايش می كردند: »عمو ســبيلو«، 

مادرش صدايش می كرد: »منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر 
خاله و الف- اين كاره«. اگر زن می گرفت زنش صدايش مــی كرد: »هوی«. اين را 
می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود 
كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شنيده ايد. خوب 

شاعرش منوچهر احترامی است. استاد جنس اش جور بود. از كودک دو ساله تا پيرمرد 
صدساله مشتری اش بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می 

 شد. شعر، داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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