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ذوبی ها از سپاهان جلو زدند
چهار امتیاز برای فوتبال اصفهان در گام نخست؛
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خشکی زاینده رود هویت اصفهان را خدشه دار کرده است
استادیار دانشگاه هنر اصفهان:
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۲۷ پرواز از اصفهان راهی سرزمین وحی می شود
مدیرکل حج و زیارت استان:

8

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان می گوید حضور مارها در منازل مسکونی شهروندان ربطی به خشکی زاینده رود ندارد؛

چالش مارها در شهر

شهردار اصفهان:

نباید اجازه داده شود  آب با بی دقتی هدر رود

شهردار اصفهان با بیان اینکه جمعه شــب به مناسبت طوالنی ترین خسوف قرن، 
خانه نجوم شــهرداری اصفهان با نصب تلســکوپ های قوی و مجهز در میدان 

امام )ره( امکان رصد پدیده »ماه گرفتگی« را بــرای عموم مردم فراهم کرد، 
اظهار داشت: با این اقدام زمینه رصد آسمان برای شهروندان فراهم شد 
و مردم توانستند غیر از پدیده ماه گرفتگی، سایر سیارات را نیز مشاهده 

کنند.»قدرت ا... نوروزی« با اشاره به مشکل کمبود آب در اصفهان،...
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مدیرکل کمیته امداد استان:

8
 ۵۸ مرکز نیکوکاری 
در اصفهان فعال است

11

روز یادگرفتن یه کار جدید؛
امروز یه کار جدید، یه حرفه مورد عالقه، یا 
یه سرگرمی جالب یاد بگیر. حتی همه عمر 

هم زمان کمی هست برای یادگرفتن.

گالری اکنون مدیا: نقاشی
گاوی زیر صنوبر

 »جالل الدین مشمولی«
 5 مرداد الی 17 مردادماه

نمایش تصویری از یک صدا 
نویسنده و کارگردان :

 »سوگل اباذری«
فرهنگسرای کوثر

30 تیر الی 15 مردادماه

»دوباره مــرور کن«، برنامــه ای گفت وگو محور با 
محور اصلی حفظ سالمت روان و کسب مهارت های 
الزم برای تحقق آن است که از »رادیو سالمت« به 

صورت زنده پخش می شود.

دوباره مرور کن )زنده(
 شنبه  تا سه شنبه ساعت: 14

4

   پرونده ای به یاد شهدای مرزبان ایران؛   

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان:به نام نامی »مدافعان وطن«
 با مشکالت شهروندان 

غریبه نیستیم
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اگر چه در فضای سیاسی این روزهای کشور 
همه اقشــار و فعاالن سیاسی به نوعی منتقد 
دولت و تیم اجرایی آن هستند؛ اما آنچه بیشتر 
به چشم می آید اتهام زنی هر دو جناح مبنی بر 
تغییر رویه رییس جمهور و جناح گرایی در رویه 

اجرایی دولت است. 
حســن روحانی با شــعار میانه روی و اعتدال بر سر 
کار آمد و البته در این ســال های اخیــر هر چند به 
ســختی؛ اما تالش کرد تا همه جناح های کشــور 
را از رویه کاری خود و تقســیم پست های سیاسی 
راضی نگه دارد؛ اما در فضــای ملتهب چند ماه اخیر 
رییس جمهور بارها از ســوی یاران سابق و منتقدان 
 امــروزش متهم بــه تغییر رفتــار و رویه سیاســی 

شده است. 
در یک برآورد جالب، برخی از کارشناســان سیاسی 
ادعا می کنند که اصالح طلبان در حال فاصله گذاری 
و اصولگرایان در حال نزدیک شدن به   رییس جمهور 
هستند و در این صورت باید منتظر نسبت سازی های 
سطح باالتر هم باشــیم. در حالی که عده ای از یاران 
نزدیک و سر سخت ترین طرفداران روحانی ایده هایی 
مانند گذار از روحانی و تقاضا برای اســتعفای وی را 
مطرح می کنند، عــده ای از اصول گرایان با حمایت 
از روحانی در حال نزدیک شدن به او هستند. شواهد 
و قرائن می گوید پشــتیبانی اخیر بخشی از جریان 
راست از رییس جمهور همزمان با تغییرات احتمالی 
در کابینه بدون چشمداشت نیســت.  حتی برخی 

از منتقدان ســر ســخت 
رییــس جمهور نیــز این 
روزها موضــع گیری های 
تعجب برانگیــزی از خود 
نشــان می دهند. افرادی 
مانند »علیرضــا زاکانی« 
از منتقــدان شــماره یک 
تصویب برجام در مجلس 

نیز در وصــف رییس جمهور مدیحه ســرایی کرده و 
می گوید: »فرمایشــات جناب آقــای رییس جمهور 
صدای بر حق ملت رشــید ایران بود کــه از حلقوم 
ایشان درآمد.« یا افرادی مانند »حداد عادل« رقیب 

همیشــگی روحانــی در 
توئیتی می نویسد: »امروز و 
برای حل مشکالت داخلی، 
در مقابل دشمن خارجی 
در کنار دولت هســتیم.« 
اما در مقابل کسانی مانند 
»حجاریان« و »حســین 
موســویان« دیپلمــات 
پیشین کشور خواســتار اســتیضاح روحانی شده 
اند.موســویان چندی پیش خواســتار پایان دولت 
روحانی شــد. او که از دهــه 80 از نزدیک ترین افراد 
به »حســن روحانی« بود منظور خود را درباره بحث 

اســتعفای رییس جمهور این گونه تشریح می کند: 
»اگر قرار است در سه ســال آینده چنین وضعیتی 
داشته باشیم، بهتر اســت که آقای روحانی فداکاری 
کرده و برای حفظ کشــور، انتخابات زودرس برگزار 
 کند؛ این گزینه نامطلوب و به قــول طلبه ها از باب 
»اکل میت« اســت.« اگرچه برخــی از اصولگرایان 
معتقدنــد تغییــر رفتــار روحانی موجب شــده تا 
بــاب حمایــت از وی باز شــود اما برخــی دیگر رد 
پای امتیازگیــری را در این ماجرا دنبــال کرده اند؛ 
هر چه هســت این که موضــع گیــری دیرهنگام 
اصولگرایان بیــش از آن که فتح بابــی برای حرکت 
به مســیر گفت وگوی ملی باشــد حرکت به سمت 
تغییراتی در ســاختار مدیریتی کشــور بــا طعم و 
بوی اصولگرایی اســت؛ یک آتش بــس موقت برای 
امتیازخواهی و نه گامی در آشــتی سیاســی. ضمن 
آن که برخی منابــع از حمایت حلقه خاکســتری 
 روحانی از تقویت بخــش اصولگرایی دولت حکایت 
می کند.  در اوضــاع و احوال آشــفته اقتصادی این 
روزهای ایران حمایت و عدم تخریب سیاسی دولت 
می تواند برگ برنده در برابر تهدیدات خارجی باشد؛ اما 
موضوع این است که آنقدر رقابت های سیاسی در همه 
نهادهای اجرایی و سیاست گذاری ایران رخنه کرده 
است که پذیرش همیاری و همدلی همه جناح های 
سیاسی اندکی دشــوار به نظر می رسد. کارشناسان 
ترجیح می دهند بر شــائبه تغییــر رییس جمهور و 
جهت گیری های سیاسی وی صحه بگذارند تا اینکه 
سطح توقعات سیاســی و انتظارات جناحی فعاالن 

سیاسی را متعادل بدانند .

 طالبان آغاز مذاکرات مستقیم
 با آمریکا را تایید کرد

پس از انتشــار گزارش ها مبنی بر دیدار »آلیس 
ولز« معــاون وزیر خارجه آمریکا بــا نمایندگان 
طالبان در قطر، گروه طالبان اعالم کرد که فضای 
عمومی این مذاکرات دوستانه و گفت وگوی دو 
طرف نیز مثمر ثمر بوده است.یک مقام طالبان که 
خواست نامش فاش نشود، گفت که نمایندگان 
طالبان با شماری از مقامات آمریکایی به رهبری 
»ولز« هفته گذشته در دوحه، پایتخت قطر دیدار 
داشته اند.این درحالی اســت که طالبان همواره 
گفت وگو با دولت افغانستان را رد کرده و خواستار 
مذاکرات مستقیم با آمریکا شده است.همچنین 
چند هفته قبل، »دونالد ترامپ« به دیپلمات های 
خود دســتور داد تا به صورت مستقیم با طالبان 
وارد مذاکره شــوند زیرا روند صلــح به رهبری 

افغان ها ناکام بوده است.

انگلیس از بیم دشواری های 
برگزیت، دارو ذخیره می کند

صنایع دارویــی انگلیس روز جمعــه از ذخیره 
ســازی دارو برای آمادگی در صــورت برگزیت 
)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( خبر داد.»مایک 
تامپســون« دبیــرکل انجمن صنایــع دارویی 
انگلیس در این باره گفت: »از ما خواســته شده 
است برای هر دارویی که تولید می کنیم ذخایری 
داشته باشــیم. این بزرگ ترین چالش تدارکاتی 
است که صنعت دارویی انگلیس در زمان صلح با 
آن مواجه بوده است.«در صورت برگزیت دشوار 
پل های تجاری میان انگلیــس و اتحادیه اروپا از 
پایان مارس ۲0۱۹ قطع می شــود. »ترزا می« 
 نخســت وزیر انگلیس اطمینان داد هدف از این 
رویکرد »اطمینان بخشــی« به مــردم انگلیس 

است.

 کاخ سفید از اوایل ۲۰۱۷ 
تاکنون مشاور علمی ندارد!

دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریــکا رکورد 
طوالنی ترین دوره ریاست جمهوری بدون تعیین 
یک »مشــاور علمی« را شکســت.پیش از این 
»جورج دبلیو بوش« رکــورد طوالنی ترین دوره 
ریاســت جمهوری بدون تعیین مشــاور علمی 
کاخ سفید را شکسته بود.  دیگر رؤسای جمهور 
اسبق آمریکا شامل باراک اوباما، جان اف کندی، 
ریچارد نیکســون و بیل کلینتون مشاور علمی 
خود را پیش از ورود به کاخ سفید انتخاب کرده 
بودند.دفتر سیاســت علم و فناوری نخستین بار 
در سال ۱۹76 تاسیس شد تا به رؤسای جمهور 
آمریکا در زمینه های علمی، مهندسی، فناوری 
اقتصاد، امنیت ملی، امنیت داخلی، بهبود فناوری 

و استفاده از منابع و مسائل دیگر مشاوره دهد.

آمریکا واکنش نشان داد:
 حمله به ایران 

داستان سرایی است
»جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در 
واکنش به ادعای یک رسانه اســترالیایی مبنی 
بر همکاری اطالعاتی این کشــور با آمریکا برای 
تدارک اقــدام نظامی علیه ایــران، این موضوع 
را تکذیب کرد و آن را »صرفا داستان ســرایی« 
دانســت.وزیر دفاع آمریکا در پاســخ به پرسش 
خبرنــگاران گفــت: نمی دانــم روزنامه نگاران 
اســترالیایی از کجا چنین اطالعاتــی آورده اند.

متیس افزود: با اطمینــان می گویم که در حال 
حاضر چنین موضوعی مورد مالحظه نیست.وی 
ادامه داد: حقیقتا معتقــدم که این گزارش صرفا 
داستان سرایی است.شبکه خبری »ای.بی.سی« 
اســترالیا به تازگی در گزارشــی به نقل از منابع 
مجهول مدعی همکاری اطالعاتی این کشــور و 
آمریکا برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای 

ایران شده بود.

آیا »روحانی« تغییر کرده است؟
 طرح سوال ازرییس جمهور

به هیئت رییسه تقدیم شد
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 
گزارش کمیســیون اقتصادی درباره سوال از 
رییس جمهور به هیئت رییسه مجلس تقدیم 
شد.محمدرضا پورابراهیمی گفت: هیئت رییسه 
مجلس این هفته باید مجــددا تعداد امضاهای 
ســوال از رییس جمهور را بررســی کند و در 
صورتی که بیش از 7۴  نماینده بر درخواســت 
خود اصرار داشتند، طرح سوال از رییس جمهور 
اعالم وصول شــود.پورابراهیمی اظهار داشت: 
عالوه بر این، بررسی استیضاح وزیر اقتصاد نیز 
هفته جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی 

مجلس قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی وزارت امور خارجه:
 وزارت خارجه دخالتی
 در صدور روادید ندارد

وزارت امور خارجه اعالم کرد هیچ دخالتی در 
صدور روادید و نحوه انجام آن در سفارتخانه های 

خارجی ندارد.
روابــط عمومــی وزارت امور خارجــه اعالم 
کــرد: وزارت امور خارجه هیــچ گونه دخالتی 
در خصوص صــدور روادید ســفارتخانه های 
خارجی و نحوه اقدام آنان ندارد و برونســپاری 
خدمات کنسولی برخی سفارتخانه ها به دفاتر 
و شــرکت های خصوصی، امری رایج در میان 
برخــی کشورهاســت و انتخاب آنان توســط 
ســفارتخانه های خارجی ربطی به وزارت امور 

خارجه ندارد.

نشست کمیسیون امنیت ملی با 
سفرای ۲۰ کشور در بهارستان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
امروز در نشســت مشترک با ســفرای برخی 
کشــورهای دارای روابط نزدیک با جمهوری 
اسالمی ایران، وضعیت روابط دوجانبه و توسعه 
مناســبات منطقه ای و بین المللی را بررسی 
می کنند؛ این کشــورها عبارتنــد از »ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، ترکمنســتان، ســوریه، 
ونزوئال و کوبا«.این نشست روز دوشنبه)فردا( 
نیز با حضور سفرای کشــورهای »نروژ، سوئد، 
اســپانیا، چین، ژاپن، روسیه، آفریقای جنوبی، 
هلند، اتریش، آلمان و انگلیس« در محل مجلس 
شورای اسالمی برگزار خواهد شد.سیدحسین 
نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی هدف از برگزاری این نشست ها 
را بررسی روند مناسبات جمهوری اسالمی ایران 
با این کشورها، توســعه دیپلماسی پارلمانی و 

ارزیابی آینده روابط اقتصادی اعالم کرد.

بررسی شکایت ایران از 
آمریکا در الهه از 5 شهریور

دیوان دادگستری بین المللی، ۱0 روز پس از 
دریافت شکایت ایران از آمریکا به خاطر اعمال 
تحریم های یک جانبه، تاریخ برگزاری نشست 
اســتماع دالیل طرفین دعوا را اعالم کرد. آن 
طور که دیوان اعالم کرده ۴ نشست در ۴ روز 
متمادی )از ۵ الی 8 شهریور( در الهه برگزار 
خواهد شد تا درخواست ایران برای صدور قرار 

موقت علیه آمریکا را بررسی کند.

درخواست مجدد برای 
بررسی رفع فیلتر توئیتر

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در مورد وضعیت رفع فیلتر 
توئیتر اظهار داشــت: ما مالحظات مان را در 
مورد رفع فیلتر این شبکه اجتماعی از طریق 
امضای 6 عضو دولت و ۲ نماینده مجلس که 
مربوط به درخواست برای برگزاری جلسه برای 
 بررسی رفع فیلتر می شود، به دادستانی اعالم

 کردیم.
وی ادامه داد: مطابق با پاسخ دادستانی به این 
درخواســت، رفع فیلتر توئیتر به دلیل آنکه 
دارای حکم قضائی صادره در مشهد است، قابل 

طرح در کارگروه فیلترینگ نیست.

هدایتا...خادمی
عضوکمیسیونانرژی:

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران قوا برای 
بررسی مشکالت موسسات مالی و اعتباری، اظهار 
داشــت: در این نشست گزارشــی درباره مشکالت 
بانک ها و اشــکاالت به وجود آمده، ارائه شد که  بر 
اساس آن بانک ها نتوانسته اند سپرده های کاسپینی ها 
را پرداخت کنند.وی افزود: بنابراین زمانی که گالیه 
سپرده گذاران درباره عدم پرداخت مطالبات منتقل 
شد، بانک مرکزی قبول کرد که اشکال از سوی آنها 
بوده و مقرر شد که این اشکاالت حل شود.وی با بیان 
اینکه گاهی در برخی شعب و موسسات مشکلی ایجاد 
می شود که نمی توانند سپرده ها را پرداخت کنند، 
بنابراین اگر اطالع رسانی شود، می توان این مسائل 
و مشکالت را پیگیری کرد، ادامه داد: تصمیمات اخذ 
شــده برای پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد 
تومان تصمیمات هیئت نمایندگان ســه قوه بوده و 
الزم االجراست؛ بنابراین قطعا سپرده ها تا سقف یک 

میلیارد تومان پرداخت می شود .

اموال موسسات مالی به 
مناقصه گذاشته می شود

پزشکیان:

کافه سیاست

عکس  روز 

پرتاب گاز اشک آور به سوی 
معترضان فلسطینی در مرز غزه

دختر یک وزیر  همه کاره شده است

پیشنهاد سردبیر:

هدایت ا... خادمی با اشاره به اینکه چندی پیش 
نمایندگان در کمیسیون انرژی به استیضاح 
بیژن زنگنــه، وزیر نفت رای مثبــت دادند، 
اظهار کرد: متاسفانه با وجود اینکه امضاهای 
طرح اســتیضاح زنگنه به حدنصاب رسیده 
و تاکنون هم کســی از تقاضای خود انصراف 
 نداده، این درخواســت اعالم وصول نشــده

 است.
وی با اشــاره به اینکه این اواخر موضوع عدم 
اعالم وصول اســتیضاح وزرا در موعد مقرر 
به کرات اتفاق افتاده اســت، گفت: بسیاری 
از نمایندگان مجلس عالقــه مند به فعالیت 
در وزارت نفت هســتند و به همین دلیل از 
طرح سوال و استیضاح بیژن زنگنه خودداری 
می کنند.خادمی تصریح کرد: وزارتخانه های 
ثروتمندی چون نفت مانع استیضاح و طرح 

سوال از وزرای آنها می شوند.

گرایش نمایندگان ، مانع 
استیضاح زنگنه می شود

مرتضیحاجی
وزیردولتاصالحات:

حاجــی بابایــی، نماینــده مجلــس گفــت: اگر 
رییس جمهور وزرای ناکارآمد را عوض نکند مجلس 
ورود پیدا می کند زیرا بعضی مدیران نشان داده اند که 
ناکارآمد هســتند. نماینده مردم همدان در مجلس 
شــورای اســالمی بابیان اینکه آقای وزیر دخترش 
همه کاره شــده، پســر و داماد وزیــر صاحب تمام 
اختیارات شده اند و برای مملکت تصمیم می گیرند، 
گفت: امروز ملت ایران با تمام وجود در برابر مشکالت 
ایستاده اند و بزرگ ترین خواســته مردم برخورد با 
فساد است. نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اسالمی بابیان اینکه کسانی که با پول انتخابات راه 
می اندازند و با پول مسئولیت کســب می کنند و با 
پول این  و آن را می خرند، نمی توانند برای این مردم 
دل بسوزانند و برنامه ریزی کنند، گفت: مسئول این 
نظام باید برای مردم بایســتد و برای عموم کارکند 
نه اینکه برای دو یا سه نفر دلســوزی و جانب داری 
 کند و مردم را تحت الشــعاع منافــع گروهی خاص 

قرار دهد.

 دختر یک وزیر
 همه کاره شده است

نماینده مجلس:

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: رییس ســازمان برنامه و بودجه، علی  
القاعده جزو اولین گزینه هایی اســت که باید 
تغییر کند. وی در پاســخ به این سوال که به 
نظر شما بعد از »ســیف« کدام یک از اعضای 
تیم اقتصادی باید تغییــر کند، گفت: رییس 
سازمان برنامه و بودجه علی  القاعده جزو  اولین 
گزینه هایی است که باید تغییر کند؛ اما بخشی 
از این اتفاقات چندان به اشخاص ربط ندارد و 
جای امیدواری نیست که با رفت و آمدها تغییر 
چندانی اتفاق بیفتد.حاجی با بیان اینکه بخشی 
از اتفاقات، برنامه های از پیش طراحی شده از 
جانب مخالفان دولت و یا مخالفان نظام است، 
افزود: در اینجا بیشتر دستگاه های امنیتی در 
پیدا کردن عوامل این نابسامانی نقش دارند؛ 
اما تغییرات در کابینه هم در کوتاه مدت باعث 

تشفی خاطر مردم می شود.

خدا را شکر »سیف«
  تغییر  کرد

پیشخوان

بین الملل

 بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس در مورد تنش های 
موجود میان ایران و آمریکا و احتمال مذاکره بین این دو کشــور 
گفت : ما همواره اهل مذاکره بوده ایم و نمونه آن موضوع هسته ای 
است که دوازده سال مذاکرات هسته ای را در دولت های مختلف 
داشــته ایم.نماینده تهران ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که 
همواره آمریکایی هــا برخالف وعده ها و رویه های دیپلماســی 
عمل کرده اند و اگر در حال حاضر خواهان مذاکره با ما هســتند 

باید شــرایط ما را بپذیرند.نعمتی  تاکید کرد: اینکه ما با آمریکا 
پای میز مذاکره می رویم تصمیمی است که نظام باید بگیرد که 
مجموعه حاکمیت باید به این نتیجه برسند و اگر به نتیجه برسند 
که باید مذاکره ای انجام شود قطعا  صورت می گیرد.سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس در پاســخ به این سوال که برخی معتقدند 
جمهوری اسالمی ایران در دقیقه ۹0به دلیل فشارهایی که وجود 
دارد مذاکره را می پذیرد، گفت : واقعیت این است که آمریکایی ها 

از اول انقالب تا امروز به دنبال فشــار بر ما بوده اند و همیشه هم 
خواهان مذاکره با ما بوده اند، نمونه اخیر آن نیز صحبت های آقای 
واعظی است که مطرح کردند که ترامپ 8بار تماس گرفت که با 
آقای روحانی صحبت کند .این نماینده مجلس  ادامه داد: اینکه 
آمریکایی ها بخواهند در مذاکرات حرف خودشان را بزنند و بعد از 
توافق زیر همه چیز بزنند مناقشاتی است که وجود دارد؛ چراکه 

آنها پایبند به مذاکرات نیستند .

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:
 اگر نظام تصمیم بگیرد با آمریکا مذاکره می کنیم

حســاب ترامپ با سپاه 
قدس است

هر 2 روز یک اتهام

ایران و آمریکا شهریور در 
الهه

بسته اروپایی همچنان در 
ابهام

برخی از اصولگرایان معتقدند 
تغییر رفتار روحانی موجب شده 
تا باب حمایت از وی باز شود؛ اما 
برخی دیگر رد پای امتیازگیری 
را در این ماجرا دنبال کرده اند

چهره ها

نگرانی نمایندگان مجلس از احتمال فرار مدیران دو تابعیتی
جمعی از نمایندگان مجلس با ارســال نامه ای برای آیت ا... آملی الریجانی، ریاست قوه قضائیه از احتمال فرار 
مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کردند. در این نامه آمده است: شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. حسب اظهار کارشناسان، صاحب نظران و خبرنگاران اقتصادی و 
شواهد و قرائن متقن، مهم ترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است. از آنجا که بعضی از مسئولین 
این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگر یا خانواده های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند، ضروری به نظر 
می رسد که قوه قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در 
دوران و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل ۱۵6 قانون اساسی 

تدابیر و اقدامات بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط صورت پذیرد.

افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده تفکیک وزارت کار
عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: چون رییس جمهور به خاطر مالحظه برخی از وزرای ناکارآمد قدرت 
برکناری آنها را ندارد، می خواهد با تاسیس وزارتخانه جدید، وزرای قبلی را نگه دارد.محمد دهقان، نماینده مردم 
طرقبه و چناران گفت : رفتار کنونی دولت تعجب برانگیز است و هر روز قصد دارد یک وزاتخانه جدید تشکیل دهد ، 
اکنون که کشور درگیر مشکالت مهم تر اقتصادی است به جای اینکه مشکالت کشور را حل کنند دنبال اضافه کردن 
وزارتخانه ها هستند . دهقان تصریح کرد: دولت در صدد است سه وزارتخانه تاسیس کند ، تاسیس این سه وزارتخانه 
در شرایط بد کنونی مبالغ بسیار زیادی از پول کشور را صرف خود می کند، در زمانی که همین وزارتخانه های کنونی با 
مشکل مالی و تامین اعتبار مواجه هستند وتقریبا کاری هم انجام نمی دهند.وی تاکید کرد: الیحه ای که دولت با قید 

دو فوریت برای تفکیک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مجلس فرستاده کار بیهوده ای است .

علیرضا کریمیان
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اوج گیری قیمت هندوانه به دلیل صادرات دو 
برابری

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

باور عمومی؛ مهم ترین پشتوانه 
اجرای سیاست های اقتصادی

مردم باید به این باور برسند که دولت براساس 
سیاست های اقتصادی کارآمد با بهره گیری از 
نظام آماری- علمــی، مالیات های جمع آوری 
شــده را به صورت کاالهای عمومی و خدمات 

رفاهی در اختیار عموم مردم قرار می دهد.
فرهنگ سازی هر مقوله ای، دارای ابعاد وسیعی 
است؛ به ویژه اگر این موضوع، اقتصادی و از نوع 
مالیاتی باشــد پیچیده تر و گسترده تر خواهد 
بود. بنابراین، موثر و کارساز بودن آن، مستلزم 
همکاری همگان و استفاده از تمام ظرفیت ها 
خواهد بود. کشورهای توســعه یافته به دلیل 
اتکا به منابع مالیاتی در اقتصادشان از دهه های 
گذشــته، به صورت نظام منــد و قانونی از این 

ظرفیت بهره می برند.
در این میان برخی از کشورهای درحال توسعه 
نیز که از منابع زیرزمینی و طبیعی بی بهره اند، 
از ظرفیت مالیاتی به خوبی استفاده می کنند. 
در کشــور ما نیز که مدتی است این موضوع به 
جد مورد تاکید مســئوالن و کارگزاران کشور 
قرار گرفته اســت، با توجه بــه بازدهی آن در 
اقتصاد تا حــدودی مورد توجــه برنامه ریزان 
کشور بوده اســت که افزایش سهم مالیات در 

بودجه سنوات اخیر، موید این مطلب است.
توجه جدی و عملیاتی شــدن منابع مالیاتی 
از زوایای مختلف قابل بررســی است؛ از جمله 
جامع و مانع بودن قوانیــن و مقررات متقن و 
ضمانت های اجرایی آن، ایجاد مشوق ها و جرایم 
هدفمند، سیستماتیک شــدن نظام مالیاتی، 
تشکیل بانک اطالعاتی جامع اقتصادی، تبیین 
نحوه مصارف مالیات و نظایر آن باید به درستی 
تدوین و اجرایی شــود که این مهــم، نیازمند 

فرهنگ سازی مالیاتی است. 

بازار

چکش

مدیر فناوری اطالعات استانداری اصفهان:
اولویت سرمایه گذاری در 

حوزه های انرژی و منابع آب است
مدیر فناوری اطالعات استانداری اصفهان با اشاره 
به پرتال سرمایه گذاری استانداری اصفهان گفت: 
در این پرتال ۱۰۰ پروژه  اقتصادی آماده، همراه 
با مجوز و طرح توجیهی وجود دارد که ســرمایه 

گذاران می توانند به آن مراجعه و ثبت نام کنند. 
»سیدحسن علوی« با بیان اینکه استفاده از پرتال 
سرمایه گذاری، یکی از روش های جذب سرمایه 
اســت که پیش از این هم با نــام »پنجره واحد 
سرمایه گذاری« وجود داشته اســت، افزود: اما 
در طرح جدید اســتانداری اصفهان، همه موارد 
برای ســرمایه گذاری به صورت یکپارچه در نظر 
گرفته شده که ســرمایه گذار بدون دغدغه خاطر 
می توانــد کار خــود را آغاز کنــد. مدیرفناوری 
اطالعات استان اصفهان، با تاکید بر اینکه اهمیت 
ســرمایه گذار نقش بســزایی در اجرای پروژه ها 
دارد که پروژه ای بلوکه نشــود، افزود: درگذشته 
ســرمایه گذارها مجوز را می گرفتنــد و کار فریز 
شده و حق دیگران هم ســلب می شد، اما از این 
پس شاهد این مشــکالت نخواهیم بود. علوی با 
بیان اینکه در تمام بخش ها مانند گردشــگری، 
آب، راهسازی، صنعت و... پروژه هایی تعریف شده 
است، افزود: الویت سرمایه گذاری در حوزه های 
انرژی و منابع آب است. البته متقاضی حق انتخاب 
پروژه را دارد و می تواند میزان سرمایه گذاری خود 

را مشخص کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:
صنعت دامپروی؛ از مزیت های 
صادراتی ایران در بازار جهانی

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: صنعت 
دامپروی می تواند یکی از مزیت های قابل توجه 

صادراتی ایران در بازارهای جهانی  باشد.
»سیدعبدالوهاب سهل آبادی« تصریح کرد: باید 
از مزیت های تولیدی داخل در بازارهای خارجی 
نهایت اســتفاده را ببریم و صنعــت دامپروی با 
توجه به پیشــینه اش در ایران می تواند یکی از 
مزیت های صادراتی و تولیدی ایران باشــد. وی 
تاکید کرد: ایران در برخی از رشته های صنعتی 
نمی تواند با کشــورهای پیش رو رقابت نزدیکی 
داشته باشد، اما در صنعت دامپروری و کشاورزی 
توانایی رقابت دارد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
تصریح کرد: افزایش نرخ دالر نمی تواند صادرات 
را به یک بــاره افزایش دهد، بلکــه موجب برهم 

ریختن بازار و بی ثباتی می شود.

مدیر عامل بندر خشک اصفهان خبرداد: 
بندرخشک؛تسهیل کننده 

صادرات با صرفه جویی درهزینه
مدیــر عامل بنــدر خشــک اصفهان گفــت: با 
راه اندازی بندر خشــک، نقل وانتقاالت ریلی به 

جاده ای تبدیل می شود.
»حبیب ا.. بهرامی« با اشــاره به ویژگی این بندر 
اظهار کرد: بــا ایجادبندر خشــک در منطقه  ای 
خشــک در مرکز کشــور می توان با دیگر بندر 

ســاحلی ارتباط برقرار کرد. وی بــا بیان اینکه 
این بندر برای نخســتین بار در ایران راه اندازی 
می شــود،اضافه کــرد: بنــدر خشــک که در 
جنوب شرقی ایســتگاه سیســتان در اصفهان 
احداث می شود،تســهیل کننده امــر صادرات 
و واردات خواهــد بود. مدیر عامل بندرخشــک 
با اشــاره به مزیت های این بندر عنــوان کرد: با 
اجرای این طــرح، دیگر نیازی نیســت فعاالن 
اقتصادی بــرای دریافت یا تحویل بــار، به بندر 
ســاحلی مراجعه کنند و با توجه بــه جایگزین 
شــدن نقل وانتقال ریلــی به جای جــاده ای، 
تاثیر بســزایی در حفظ محیط زیســت،کاهش 
 تلفات جاده ای وصرفه جویــی در هزینه و زمان 

دارد.

Ingco چکش 500 گرمی 
HMH080500 مدل

 23,000
تومان

winex چکش وینکس مدل 
Small وزن 220 گرم

 28,000
تومان

Nova چکش میخ کش 
NTH 2525 مدل

 55,000
تومان

 وزیر صنعت، معدن و تجارت دســتورالعمل جدید 
و جنجالــی تنظیم بــازار محصوالت فــوالدی را 
در ۱۱ مــاده، ۱۰ بنــد و ۲۲ تبصــره در ۱۴ محور 
براســاس تصمیمات کارگروه تنظیم بــازار ابالغ 
کرد. در این دســتورالعمل که بر اســاس آن، همه 
تولیدکننــدگان مکلف به عرضــه تمام محصوالت 
خود در بورس شــده اند، اما و اگرهــای زیادی در 
مورد آینده  فروش محصوالت فوالدســازان ایجاد 
کرده اســت. همچنین ایــن دســتورالعمل که به 
منظور تنظیم بازار فوالد و میلگرد صادر شده است، 
هشــدارهای جدی از ســوی کارشناسان فوالدی 
کشور را در پی داشته است درحالی که پیش از این 
کارشناسان و فعاالن صنعت فوالد، نسبت به عواقب 
دخالت های غیرکارشناســی و دســتوری در بازار، 
 روی قیمت میلگرد و سایر محصوالت هشدار داده

 بودند.
دستورالعمل جدید چه می گوید؟

بر اســاس بررســی های صورت گرفته در بند یک 
این دســتورالعمل، همه تولیدکنندگان مکلف به 
عرضه تمام محصوالت خود در بورس شــده اند که 
این امر به اعتقاد کارشناســان و به دالیل قانونی و 
عرفی و با توجه به اسناد باالدستی کشور، تصمیمی 
غیرکارشناسی و نشدنی است. در این دستورالعمل 
آمده اســت: هر نوع عرضه محصوالت فوالدی در 
داخل کشــور که خارج از بورس کاال صورت گیرد، 
عرضه خارج از شبکه مجاز محسوب شده و براساس 
قانون تعزیــرات حکومتی، به عنــوان تخلف با آن 

برخورد می شود. 
طبق بند ۲  این دســتورالعمل، میزان کف عرضه 
محصــوالت فــوالدی ۱۲۰ درصــد نیاز کشــور 
براســاس تقاضای واقعی ســال ۹۶ در بورس کاال 
عنوان شده است. مشخص نیست با توجه به اینکه 
رشد مصرف ســرانه فوالد در کشــور طی سال ۹۶ 

فقــط یک درصــد بوده و 
حتــی مصــرف ظاهری 
محصــوالت فــوالدی در 
ســه ماهــه اول امســال 
۷درصد کاهش داشــته، 
چرا کف عرضه ۱۲۰درصد 
تقاضــا تعییــن شــده 
اســت؟ وزارت »صمت« 

به این ابهــام پاســخ نداده کــه در ایــن صورت، 
آیــا نبایــد در فلســفه وجــودی بــورس کاال 
 بــرای ایجــاد تعــادل عرضــه و تقاضــا تردیــد 

کرد؟
همچنیــن براســاس مــاده ۳ مــوارد اجرایی این 
دســتورالعمل، قیمت پایه برای عرضه محصوالت 
فوالدی، مطابق آخرین قیمت جهانی ضرب در نرخ 
ارز رســمی بانک مرکزی، اعالم شده و سقف رقابت 
نیز ۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که 
با فرمول وزارت صمت که هم اکنون هم در بورس در 
حال اجراست، حتی با سقف ۱۰ درصدی رقابت هم 

قیمت پایانــی بورس کاال 
با قیمت کــف بازار فوالد، 
فاصله زیادی دارد.از نکات 
دیگر این دســتورالعمل 
که در ماده ۹ الزامات آن 
آمده این اســت که تمام 
خریــداران محصــوالت 
فوالدی از بورس کاال که 
محصول بعدی آنها، ازجمله لوله و پروفیل، در بورس 
عرضه نمی شود، مشــمول ضوابط قیمت گذاری و 

ضرایب سود مصوب دولت می شوند.
 شائبه رانت در بازار فوالد قوت گرفته است
هر چنــد انتظار مــی رود بــا دســتوالعمل اخیر، 
قیمت های آهن و فــوالد در بازار کاهــش یابد، اما 
فعاالن بــازار می گویند: رانت در بــازاری که دولت 
سعی در تنظیم آن دارد به زودی فراگیر می شود و 
واسطه ها جای خریداران واقعی را خواهند گرفت. به 
عقیده فعاالن این بازار، دســتورالعمل اخیر موجب 
شده  به هیجان در بازار فوالد دامن زده شود و نمونه 

آن تقاضای ۵۰۰ هزار تنی برای شــمش خوزستان 
و رقابــت متقاضیان ورق گرم فــوالد مبارکه تا ۳۱ 
درصد باالتر از قیمــت پایه بود. البتــه بورس کاال 
نیـــز در اقدامی عجیب و نادر مجبور به ابطال این 

معامالت شد.
بازارهای دوگانه؛ آفت فوالدسازی

اعتراض گسترده فوالدســازان به دستوالعمل اخیر 
موجب شــد تا رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در نامــه ای به وزارت صمت اعــالم کند  که 
دستورالعمل مذکور مشکالت جدی دارد و اجرای 

آن، بازار دوگانه ای را در فوالد ایجاد می کند.
 او در این نامه از وزیر صمت خواستار توقف فرآیند 
تصویب و ابالغ دســتورالعمل مذکور قبل از انجام 
اصالحات الزم شده بود تا جلسه کارشناسی با حضور 
انجمن فوالد به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان 

فوالد کشور و معاونت های مربوط برگزار شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان فــوالد، در مصاحبه 
دیگری از دولت خواســت قیمت گذاری دستوری 

فوالد فراموش شود.
»خلیفــه ســلطانی« دبیــر انجمن فــوالد نیز در 
گفــت وگویی با انتقــاد از دخالت های دســتوری 
و اســتراتژی های اشــتباه برای تنظیم بازار گفته 
بــود: متاســفانه در هفته های اخیر بــرای تنظیم 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های مدیریت بازار 
فوالد، به جای جلسات منسجم و موثر با واحدهای 
تولیدی برای اخــذ نتایج ملموس در بــازار فوالد، 
جلسات مشورتی با واسطه ها برگزار شده و در نتیجه 
واسطه ها در تصمیمات اخیر، بیشتر از تولیدکنندگان 
نقش داشــته اند که به هم ریختگی بــازار فوالد و 
اتفاقات عجیب در بورس کاال از نتایج این استراتژی 
اشتباه است. خلیفه سلطانی در این مصاحبه از وزارت 
صمت خواسته بود تا دیرنشده با مدیران واحدهای 
فوالدی جلسات مشــورتی برگزار کنند. هر چند به 
نظر می رسد این خواسته فوالدسازان هنوز از سوی 

وزیر مورد قبول واقع نشده است.

فوالد؛ زیر سایه تهدید رانت
دستورالعمل جنجالی تنظیم بازار فوالد، صدای فوالدسازان را درآورد؛

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از مدت ها افزایش قیمت بدون مجوز محصوالت لبنی برخی 
صنایع کشور، باالخره نرخ جدید این محصوالت به طور رسمی همراه با  افزایش قیمتی چشمگیر، توسط انجمن 
مربوطه به اعضا ابالغ شــد. در این نامه به موصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار دربــاره حداکثر نرخ ۱۵۷۰ تومانی 
شیرخام دامدارن نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود ۹ درصد افزایش نرخ یافته است. 
این درحالی است که قیمت برخی از محصوالت صنایع لبنی بیش از ۱۷ و ۳۲ درصد افزایش دارد. به طور مثال نرخ 

مصوب  شیر پرچرب یک لیتری )۳ درصد چربی( از ۲۸۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومانی افزایش یافته است.

  قیمت لبنیات، تا
 ۳۲درصدافزایش یافت

خبر
  

  عکس  نوشت

شهر اصفهان بیشترین برخورداری در حوزه شبکه های فاضالب کشور را دارد؛ اما به جهت 
قدمت، این شبکه ها با خوردگی ها و ریزش های فاضالبی دست و پنجه نرم می کنند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مورد فرو نشست های اخیر فاضالب در نقاطی 
از اصفهان اظهار کرد: عملیات بازسازی شبکه فاضالب شهری اصفهان از ۳۰ ماه گذشته آغاز شده 
و در حال حاضر در خیابان میرفندرسکی در حال اجراست که در ادامه تا خیابان آبشار ادامه خواهد 
داشت. »سید اکبر بنی طبا« از اختصاص اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومانی برای انجام این پروژه خبر داد و 
افزود: قطر لوله های جدید در این شبکه فاضالب هزار و ۴۰۰ میلی متر است که اطراف آن باید بین 
۲/۵ تا ۳ متر تیرچه بلوک قرار گیرد.سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: عملیات 
بازسازی شبکه فاضالب اصفهان، یکی از حســاس ترین پروژه های آب و فاضالب در سطح کشور 
است که در چهار فاز انجام خواهد شد؛ به فاز نخست این پروژه اعتباری بالغ بر حدود ۵۰ میلیون 
یورو اختصاص یافته است. او تصریح کرد: فرسوده ترین و قدیمی ترین شبکه فاضالب شهری اصفهان 
در خیابان میرفندرسکی قرار دارد و به همین دلیل با مشکالت زیادی مواجه شد و به بازسازی نیاز 
پیدا کرد؛ اگر قسمت های فوقانی لوله های فاضالب خالی بماند، تولید گاز متان که خورنده بتن های 
سیمانی است باعث از بین بردن لوله خواهد شد.وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه با افزایش عبور و 
مرور و تردد در خیابان ها، این عملیات در خیابان میرفندرسکی به پایان خواهد رسید، یادآور شد: 
فاز دوم عملیات نوسازی شبکه فاضالب شهری اصفهان از چهارراه جهانگیرخان قشقایی تا میدان 

فیض به طول ۵۰۰ متر است که تا پایان سال ۹۷ به پایان می رسد.

قیمت پایین »سیب زمینی« و »پیاز« در اصفهان موجب شد کشاورزان محصول 
امسال را برداشت نکنند و کشاورزان شرق اصفهان، زمین های خود را برای چرای 

دام در اختیار دامداران بگذارند!

وزیر نیرو در پاسخ به زمان پایان قطعی برق در کشور:
منتظر برآورد سازمان هواشناسی هستیم

وزیر نیرو در خصوص پایان قطعی های برق در کشور، گفت: منتظر برآوردهای سازمان هواشناسی هستیم، 
با هر یک سانتی گراد کاهش دما حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات در زمان اوج مصارف کمتر می شود.

»رضا اردکانیان« درخصوص قطع شدن برق واحدهای تولیدی، دامداری ها و مرغداری ها، اظهار داشت: 
تالش می شود به سمتی حرکت کنیم که کاهش تولید نداشته باشیم و مردم نیز نسبت به مصارف خود 
مدیریت بیشتری داشته باشند. وزیر نیرو در خصوص اینکه قطعی های برق  تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: 
منتظر برآوردهای سازمان هواشناسی هستیم؛ هر یک سانتی گرادی که دما کاهش پیدا کند حدود یک 
هزار و ۵۰۰ مگاوات در زمان پیک اوج بار کمتر می شــود. اردکانیان یادآور شد: برنامه ریزی در خصوص 
قطعی برق صنایع و واحدهای تولیدی به بخش توزیع منتقل شــده است تا واحدهای تولیدی کمترین 

آسیب را ببینند.

در سه ماهه نخست امسال؛
اوج گیری قیمت هندوانه به دلیل صادرات دو برابری

در شرایطی که هندوانه در بازار بیشترین افزایش قیمت را نســبت به دیگر محصوالت در بازار میوه و تره بار 
داشته، آمار تجارت محصوالت کشاورزی نشان می دهد که طی سه ماهه نخست امسال، صادرات این محصول 
با افزایش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به پارسال مواجه شده است.گرچه دیگر محصوالت کشاورزی و میوه ها 
نیز در بازار طی هفته های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده اند، اما این افزایش قیمت برای هندوانه بسیار 
بیشتر بوده است. بر اساس شــواهد، عوامل دیگری به غیر از بازار داخلی در افزایش قیمت هندوانه تاثیرگذار 
بوده است، چرا که براساس آخرین آمارهای منتشر شده از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی بالغ بر ۵۲۰ 
هزار تن هندوانه در سه ماهه نخست امسال به ارزشی بیش از ۹۵ میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شده 
است که این میزان نسبت به ۳۴۵ هزار تنی که در سه ماهه نخست سال جاری صادر شده بود ۵۰/۷۲ درصد 

رشد را نشان می دهد و از نظر قیمتی نیز با افزایش ۴۱/۷۹ درصدی مواجه شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,391,000
تومان

1,701,000 نیم سکه
تومان

861,000ربع سکه
تومان

461,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

269,170
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

رانت، در بازاری که دولت سعی 
در تنظیم آن دارد به زودی فراگیر 

می شود و واسطه ها جای خریداران 
واقعی را خواهند گرفت

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
جزو حساس ترین پروژه های فاضالب کشور است
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ویژه
به نام نامی »مدافعات وطن«

پیشنهاد سردبیر:

اردیبهشت 96 بود؛ یکی از روزهای زیبای بهاری که خبری تلخ، 
خزانش کرد. خبر رسید یازده مرزبان غیور در مرز »میرجاوه« به 
شهادت رسیدند. فیلم و تصاویر، خبر از حادثه ای بسیار تلخ می داد. 
دیدن جوان های دسته گلی که با شلیک گرینف تروریست های از 

خدا بی خبر، پرپر شده بودند. 
گفته شد که ساعت ۱9:۴۰ شب، ماموران پاسگاه مرزی میرجاوه 
استان سیستان وبلوچستان حین تعویض شیفت بین میل مرزی 
99 و ۱۰۰ در کمین تروریســت های تکفیری گرفتار شــدند و 
تروریست ها، ناجوانمردانه با توجه به غافلگیری مرزبانان کشورمان، 
یازده مرزبان را به رگبار بستند. تروریست ها پس از این حادثه با 
اســتفاده از تاریکی شــب و صعب العبور بودن منطقه، به خاک 

پاکستان متواری شدند.
در جریان این اقدام تروریســتی ۱۰ مرزبان شامل هفت سرباز و 

نیروی کادری به شهادت رسیدند.
ســاعتی پس از این اقدام، گروهک تروریستی »جیش الظلم« با 

صدور بیانیه ای، مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت.
نام و مشخصات شــهدا را که دادند، دلمان بیشتر گرفت. بعضی 

از آنها متاهل بودند و چندین فرزند داشــتند، مثل ستوان سوم 
»علی پودینه« اهل زابل که جزو نیروهای کادری و پدر سه فرزند 
بود. یا شهید ستوان سوم »محسن دایی زاده« یکی دیگر از نیروهای 
کادری مرزبانی که اهل کرمان بود و چند ماهی بیشتر از ازدواجش 

نمی گذشت. 
تروریست ها همه مرزبانان را شهید کردند و یکی را با خود بردند؛ 
روش آنها معموال همین است که یک نفر را گروگان می گیرند تا 
در ازای آزادی او با ایران معامله کنند. »سعید براتی« همان سرباز 
مرزبانی بود که از حادثه میرجاوه زنــده بیرون آمد اما در چنگال 

تروریست ها گرفتارشد. 
همان روزهای ابتدایی گفته می شــد که اشــرار پاکستانی چند 
تماس مشکوک با پدر سعید براتی گرفته اند و از وی درخواست 
پول کرده اند تا فرزندش را تحویل بدهند. شنیده می شد اشرار، 
چهارمیلیارد تومان پول برای آزادی سعید خواسته اند. اخباری که 
البته از سوی مسئوالن تایید یا تکذیب نشد و آخرین خبر، حکایت 
از زنده بودن قطعی این مرزبان دارد و مسئوالن می گویند در حال 

رایزنی برای آزادی او هستند. 
و حاال باز هم خبر از شــهادت یک مرزبان رسیده است. »مجتبی  
عارفی« مرزبان زابلی که گفته می شــود حین خدمت رسانی به 
مرزبانان و پاسداری از مرز های جمهوری اسالمی ایران، در هنگ 
مرزی »جکیگور« آسمانی شد. شهید استوار دوم مجتبی عارفی 
در حال انتقال تجهیزات و مهمات به پاسگاه های مرزی بود که بر 
اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید. مجتبی هم متاهل بود و اهل 

شهرستان »نیمروز« در شمال سیستان و بلوچستان . 
برای مدافعان وطن فرقی نمی کند کجا بایــد از مام میهن دفاع 
کنند و برای این آب و خاک جان بدهند؛ یک روز در »شــلمچه« 
، »هویزه«، »سوسنگرد«، »کردســتان« و »ایالم« و روز دیگر در 
»عراق« و »سوریه« یا ســال ها در مرزهای شمالی و جنوبی این 
کشور که تاریخی از افتخار رقم زده است؛ تاریخی از عشق و غیرت 

جوانانی که »مدافعان وطن« شدند. 

به نام 
می  نا

       »مدافعان وطن«

پرونده ای به یاد شهدای مرزبان ایران؛

سمیه پارسا دوست

تعداد مرزبانان ایرانی به شهادت رسیده در درگیری های مرزی با اشرار 
یا گروه های سیاسی معارض مســلح، طی چهار سال گذشته بیش از 
ده ها تن است. آخرین مورد آن، به تازگی در مرزهای شهرستان »مریوان« بین گروه های 
تروریستی و معاند با نیروهای نظامی کشــورمان رخ داد که طی آن یازده مرزبان به 

شهادت رسیدند. 

١٧ دی ٩٥
خودروی تدارکاتی مرزبانی در حالی که مشــغول توزیع ناهار بین پاسگاه های مرزی 
بود، مورد حمله اشرار مســلح قرار گرفت. در این درگیری پنج نفر مجروح و یک نفر 

کشته شدند.

١٦ تیر ٩٥
مصــادف با عید فطــر، بیــن مرزبانــان سیستان وبلوچســتان و اشــرار در منطقه 
»جکیگور«درگیری مسلحانه رخ داد که منجر به شــهادت چهار نفر از مرزبانان شد. 
سردار »سعید منتظرالمهدی« ســخنگو و معاون اجتماعی ناجا، در این باره گفته بود: 
»در این حادثه درگیری مسلحانه بین گشتی های ناجا با چندین تیم از گروهک های 
تروریستی که قصد ورود به کشور را از مرز جکیگور داشتند، رخ داد که در این درگیری، 

چهار نفر از مرزبانان غیرتمند پلیس به شهادت رسیدند.«
 او به فرار تروریست ها به داخل خاک پاکستان در سایه بی توجهی دولت پاکستان اشاره 
کرده و گفته بود: »فرماندهان ارشــد مرزبانی در منطقه حضور داشته و مراتب برای 
پیگیری و مطالبه جدی از رده های امنیتی و مرزی پاکســتان به منظور دستگیری و 

تحویل تروریست ها انجام شده است.«

  ١٨ بهمن ٩٢ 
پنج سرباز دیده بان کشورمان در مرز »جکیگور« سیستان وبلوچستان مفقود شدند. 
این حادثه با توجه به حواشی آن، حسابی خبرساز شد. مسئولیت این ربایش به گروهک 
تروریســتی »جیش العدل« نسبت داده شد؛ اگرچه بعدا مشــخص شد که مستقیما 
به وســیله اعضای جیش العدل صورت نگرفته؛ بلکه در واقع یکی از اشرار منطقه در 
۱۷ بهمن ۱۳9۲ به نام »عمر شــاهوزهی« که سابقه شرارت در جنوب شرق کشور را 
داشت، پنج نفر از مرزبانان جمهوری اسالمی را ربوده و بنا بر همکاری اشرار با یکدیگر 
این پنج مرزبان را در قبال گرفتن مبلغی به گروهک تروریستی جیش العدل فروخته 
بود.  ربایندگان از هجوم و ربایش مرزداران ایرانی فیلم گرفتند و بعدا آن را با تصاویری 
از گروگان های خود در اینترنت منتشــر کردند. بعد از تحویل مرزبانان ایرانی به افراد 
تروریست جیش العدل، گروگان ها به عمق خاک پاکســتان منتقل شدند و در چند 
شهر این کشور به نام های »تربت« و »پنج گور« و نهایتا در ارتفاعات منطقه موردنظر 
مستقر شدند. آخرین منطقه استقرار آن ها ارتفاعاتی در پاکستان بود که در نزدیکی 

سراوان بود.
گفته شد در همین زمان، عده ای از بزرگان و معتمدان بلوچ در منطقه ای در »کویته« 
پاکستان برای آزادســازی این مرزبانان حاضر به گفت وگو با سرکردگان این گروهک 
تروریستی شده بودند که ناگهان خبر اعدام شــهید »دانایی فر« یکی از گروگان ها به 
»عبدالرئوف« می رسد و او علنا مخالفت خود را با این اقدام اعالم می کند و به گروه علما 

می گوید که بدون اطالع او این کار انجام شده است.
با رایزنی ریش سفیدان استان سیستان وبلوچستان، در نهایت چهار سرباز ۱۷ فروردین 
۱۳9۳ به ایران بازگشتند؛ ولی خبری از شهید دانایی فر نبود. در این مدت بحث های 
زیادی منتشرشد؛ از جمله اینکه شــهید دانایی فر به گروهک های تروریستی پیوسته 
یا به آمریکا پناهنده شده،  ولی باالخره پیکر شــهید دانایی فر در تاریخ اول فروردین 
۱۳9۴ از خاک پاکستان به کشور بازگشت و در تاریخ چهارم فروردین ماه در زادگاهش 

به خاک سپرده شد.

سوم آبان ٩٢ 
در پی درگیری مسلحانه در منطقه ســراوان، چهارده نفر از نیروهای مرزبانی شهید 
شدند. مســئولیت این حمله را هم گروهک »جیش العدل« برعهده گرفت. شهدای 
مرزبان از نیروهای هنگ مرزی »بم پشت« سراوان و از نیروهای وظیفه و افراد مختلف 
بودند. سردار »حسین ذوالفقاری«، فرمانده وقت مرزبانی نیروی انتظامی، گفته بود: 
»در این درگیری، هیچ یک از ماموران مرزبانی به دست اشرار گروگان گرفته نشده اند.«

مرزهای به خون خفته

 می گفت: همان  طور که »بن الدن«، به مرد نامرئی دنیای تروریست ها تبدیل شده و »سیا« قادر به دستگیری او نیســت، نیروهای اطالعاتی ایران هم نخواهند توانست مدل ایرانی بن الدن را 
دستگیر کنند .

وقتی سربازان گمنام امام زمان)عج( در آسمان دســتگیرش کردند، کاش بودیم و می دیدیم چه حالی دارد! گرچه ندیده، می شود حدس زد چه حالی داشت این شرور آدمکش و تروریستی که 
طی سالیان متمادی از هیچ جنایتی در مرزهای کشورمان فروگذار نکرد. 

کسی که در پناه البی های سازمان ISI پاکستان ، حمایت های سیاسی ، مالی و لجستیکی آمریکا و عربستان گمان نمی کرد »دم به تله« بدهد؛ اما در نهایت ناباوری، چنان غافلگیر شد که حتی 
نفهمید از چه ناحیه ای ضربه خورده و ایراد کارش کجا بود که دستبند بر دست هایش نشست.

معروف ترین تروریست شرق کشور، جنایاتی رقم زد که هیچ گاه از حافظه تاریخی این سرزمین پاک نخواهدشد. هروقت اســم »ریگی« بیاید، از ته دل لعنت ا... علیه نثارش می کنیم و با تمام 
وجود،  دست مریزادی تقدیم می کنیم به سربازان بی نام و نشان و گمنام حضرت ولیعصر )عج( که گل کاشتند. 

در ادامه نگاهی گذرا داریم به برخی از مهم ترین جنایاتی که این تروریست به درک واصل شده در مرزهای شرقی کشورمان رقم زد. سیاهه جنایات او آن قدر بلندباال و تلخ است که قطعا با قلم 
نمی شود از عهده ادای این حجم از قساوت و تلخی برآمد. در بسیاری از حوادث تلخ مرزی و به شهادت رساندن ســربازان و مرزبانان ایرانی، ردپای این شرور دیده می شد. »ریگی« و گروهش 
سربازان ایرانی و گروگان هایشان را اسیر می کردند، به رگبار می بستند و تیر خالص می زدند. اینها تنها گوشه ای از جنایات وحشتناک گروهی است که خود را »سربازان خدا« می دانستند که 

لعنت خداوند بر آنها تا قیامت. 

 از میان مصاحبه ها؛

دنبال »احمدی نژاد« بود!
»حبیب ا... دهمرده« اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در دولت دهــم  در گفت وگو با دولــت بهار گفت:  
»عبدالمالک ریگی« نخســتین آدمی نبود که در آن منطقه به دنبال مقاصد خودش آمد؛ قبل از او نیز کسانی از 
طوایف دیگر بودند که این گونه عمل می کردند. بعد از پیروزی »احمدی نژاد« در انتخابات سال 84، او در رابطه با 
کسانی که ناامنی ایجاد کنند، گفت:»من مثل عقاب روی سر این افراد فرود می آیم.« آن ها پیام دادند که ما با دولت 
قبلی کاری نداشتیم نه رییس دولت اصالحات دنبال این مسائل بود و نه ما کاری به دولت داشتیم. نمی خواهم محتوای 

این پیام را بیشتر باز کنم. به احمدی نژاد پیغام دادند که با تو کار داریم.

به یاد شاهکار فراموش نشدنی سربازان گمنام امام زمان )عج(

او یک »شیطان« بود

سمیه یوسفیان

12 دی 84  : در حمله به یک پاســگاه نیروی انتظامی در 
نزدیکی شهر سراوان 9 نفر از نیروهای انتظامی گروگان گرفته 
شدند. مسئولیت این اقدام را گروهک »جندا...« در تماس با 

شبکه ماهواره ای »العربیه« برعهده گرفت.

25 دی 84:  گروهک جندا...، ســه کایت سوار ترکیه ای را 
در سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته و خواستار دریافت 

یک میلیون دالر غرامت در برابر آزادی آنها شد.

25 اســفند 84: اعضای گروهک جندا...، با بســتن جاده 
زابل- زاهدان در منطقه »تاســوکی« به 6 خودروی عبوری 
حمله کردند. در این عملیات تروریســتی ۲۲ نفر شــهید و 
تعداد دیگری به گروگان گرفته شــدند. در میان شهدای این 
حادثه برخی از مسئوالن از جمله مسئول حراست 
فرمانداری، مسئول حراست امور آب زاهدان و  یکی 
از روحانیون عضو دفتــر نمایندگی والیت فقیه در 
استان سیســتان و بلوچســتان، جزو شهدای این 
حادثه بودند . همچنین فرماندار زاهدان و معاونش 

نیز در میان زخمی های این حادثه بودند.

25 بهمن 85: انفجار در خودروی بمب گذاری 
شــده در مســیر اتوبوس حامــل اعضای ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در بلوار ثارا... زاهدان، 
ســیزده نفر شــهید و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. 

 گروهک جندا...، مسئولیت این عملیات تروریستی را برعهده 
گرفت.

23خــرداد87:  گروهک جندا...، با حمله به یک پاســگاه 
در ســراوان، شــانزده مامور انتظامی را گروگان گرفتند و به 

پاکستان بردند.

21مرداد87: تلویزیون »العربیــه« گزارش داد که 
گروهک جندا...، دو ســرباز تحت اسارت خود را شهید 

و سه مامور سپاه پاسداران را به گروگان گرفته است.

14 آذر 87: معاون فرمانده نیــروی انتظامی ایران 
تایید کرد: گروهک جندا..، پانزده نفر از شانزده سربازی 
را که از پاســگاهی در ســراوان به گروگان گرفته بود، 
شهید کرده است. پیشتر یکی از سربازها آزاد شده بود.

7 خرداد88: گروهک »ریگی« مسئولیت انفجار بمب 
در یکی از مساجد شــیعیان زاهدان  را برعهده گرفت. 
دراین حادثه ۲۵ نفر شــهید و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی 

شدند. این حادثه توسط عامل انتحاری انجام شد.

26 مهــر 88 : جانشــین فرمانده نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی و جمع دیگری از فرماندهان ارشد 
سپاه و سران عشایر سنی بلوچ در بمب گذاری انتحاری در شهر 

سرباز به شهادت رسیدند. گروهک ریگی مسئولیت این حمله 
را برعهده گرفت.

4 اســفند88: وزارت اطالعات از بازداشــت »عبدالمالک   
ریگی« سرکرده گروهک جندا... خبر داد.
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کداماپلیکیشنهاازپلیاستورگوگلحذفمیشوند؟

پیشنهاد سردبیر:

سامسونگ از محافظ نمایشگر جدید خود رونمایی کرد
 Gorilla سامسونگ« به تازگی توانسته اســت برای رقابت با شیشه های محافظ«
Glass، صفحات پالستیکی بســیار مقاومی را تولید کند که به گفته این کمپانی 
حتی می تواند برای محافظت از نمایشگرهای انعطاف پذیر مورد استفاده قرار بگیرد.
Underwriters Labora�  در بررسی های صورت گرفته توسط کمپانی معتبر

tories،  سامسونگ توانسته عنوان »آسیب ناپذیر« را از آن خود کند. این صفحات 
نمایش جدید، 26 بار از ارتفاع 1/2 متری به پایین پرتاب شده اند و بازهم توانسته اند 
بدون دریافت هیچگونه آســیبی در پشــت یا جلو و در کناره ها، به کار خود ادامه 
دهند. عالوه بر این در تست های صورت گرفته در محدوده دمای 32- تا 72 درجه 
سانتی گراد، این نمایشگرهای جدید مقاومت بسیار خوبی از خود نشان داده اند. این 
نمایشگرهای جدید برای استفاده در گوشی های هوشــمند تولید شده اما ممکن 

بگیرد.اســت سامســونگ از آن ها در تولید دیگر محصوالت خود نیز بهره 

 تشخیص حساب های کاربری جعلی 
در شبکه های اجتماعی، کار ساده ای نیست؛ 
زیرا »بات« ها بسیار شــبیه به انسان رفتار 
می کنند. اما چه روش هایــی برای این کار 

وجود دارد؟

»توئیتر« به تازگی دســت به اقدامی جدی زد تا 
فرآیند پخش اطالعات غلط را در فضای خود ُکند 
کند؛ بنابراین بیش از دو میلیون حســاب کاربری 
اتوماتیک یا »بات« را حذف کرد. اما تنها توانست 
برجسته ترین و مشخص ترین متخلفان را شناسایی 
کند. می توان حــدس زد، از این پس شــیادان، 
ترفندهــای خــود را در زمینه  جــازدِن کاربران 

ساختگی به جای واقعی، حرفه ای تر خواهند کرد.
فریب خوردن از حســاب های جعلی و تلف کردن 
وقت برای بحث با آن ها مشــکالت مهمی هستند 
و شناسایی بات ها در پست های توئیتر نیز تبدیل 
به نســخه ای عجیب از آزمون تورینگ شده است 
)در آزمون تورینگ، یک انســان بــرای تخمین 
هوش دستگاه، تنها به وسیله  متن با یک 
کامپیوتر و یک انسان دیگر صحبت 
می کنــد تا تشــخیص 
دهــد کــدام 

یک ماشــین و کدام انسان اســت(. متهم کردن 
پست کنندگان به اینکه بات هستند، خود تبدیل 
به راهکاری برای توهین به هوش افراد شده است.

پیشرفت هایی که ماشــین ها در زمینه  یادگیری 
داشته اند، به ما نشان می دهد که بات ها می توانند 
بسیار شبیه به انســان شوند. پژوهشگران شرکت 
کامپیوترِی IBM اخیرا از سیستمی پرده برداری 
کرده اند که می توانــد با اســتفاده از متن کاوی، 
اســتدالل هایی منســجم و کامال منطقی مطرح 
کند. نرم افزار دوپلکس گوگل نیز نشان دهنده  این 
امر است که سیستم های هوش مصنوعی قادر به 
تقلید از نکات ظریف گفت وگوهای انسانی هستند.

اما شــاید تکنولوژی بتواند راه حلــی را نیز ارائه 
دهد. آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته  دفاع 
در ســال 2۰1۵ رقابتی بر ســر ردیابِی بات ها در 
Twitter بــه راه انداخت. شــرکت کنندگان با 
استفاده از پنج نکته  اطالعاتِی کلیدی، سیستم های 
خود را به منظور شناســایی حساب های کاربرِی 
ســاختگی مجهز کردند. سیســتم های نهایی به 
هیچ وجــه کامل نبودنــد )بهترینشــان تنها در 
٪۴۰ از مــوارد عمــل می کرد(؛ امــا تالش های 
انجام شــده بهترین روش ها برای تشخیص یک 
بات در توئیتر را به ما نشان می دهند. این نشانه ها 
 می توانند کمک بزرگی در تشخیص حساب های 

ساختگی باشند.

  مشخصات کاربری
متداول ترین روش برای تشخیص قالبی بودن یک 
حساب کاربری، بررسی پروفایل یا مشخصات آن 
است. بات های ســاده و ابتدایی هیچ گونه عکس، 
لینک یا مشخصاتی ندارند. انواع پیشرفته تر بات ها 
ممکن اســت از عکســی که از اینترنت ربوده اند، 
استفاده کنند یا حسابشــان دارای نامی باشد که 

به صورت اتوماتیک تولید شده است.

 ترکیب کلماِت توئیت
استفاده از زبان انسانی هنوز برای ماشین ها بسیار 
دشوار است. توئیت های یک بات می توانند منطق 
الگوریتمِی آن را آشکار کنند؛ این توئیت ها ممکن 
اســت دارای فرمولی خاص یا تکراری باشند یا از 
جواب هایی استفاده کنند که در بات های گفت وگو 
رایج هستند. درک نکردن شــوخی های واضح و 
تغییر ناگهانی موضوع، از ویژگی هایی هستند که 
بات را لو می دهند )متاســفانه این صفات در بین 

بسیاری از کاربران انسان نیز مرسوم است(.

 محتوای توئیت
بات ها معموال با هدفی خاص ســاخته می شوند؛ 
بنابراین ممکن اســت همیشــه دغدغه  تنها یک 
موضوع واحد را داشته باشند؛ به طور مثال ممکن 
اســت یک لینک را بارها و بارها پســت کنند یا 

توئیت هایشان اکثرا درباره  یک چیز باشد.

 زمان بندی
بررســی توئیت ها در گذر زمان نیز کمک کننده 
است. اگر یک حساب کاربری با سرعتی غیرطبیعی 
و در زمان های غیرعــادی یا حتــی بیش از حد 
توئیت کند، ممکن است قالبی باشد. پژوهشگران 
همچنین متوجه شــده اند که حساب های قالبی 
در گذر زمان معموال برخــوردی متناقض با یک 

موضوع دارند.

  ویژگی های شبکه ای
ویژگی هــای شــبکه ای بــرای اغلــب کاربران 
قابل مشــاهده نیســتند؛ اما اطالعات زیادی را 
 درباره  حســاب های کاربری آشــکار می سازند. 
بات ها ممکن اســت تنها چند حســاب محدود 
را دنبــال کننــد یا بســیاری بات هــای دیگر از 
دنبال کننده های آن ها باشــند. لحن توئیت های 
یــک بــات نیــز ممکن اســت بــا دوســتانش 
همخوانــی نداشــته باشــد؛ ایــن امر نشــان  
 می دهد کــه بات هیچ گونــه ارتبــاط اجتماعی

 واقعی ندارد.

چگونهمتوجهشویمکهدرحالگفتوگوبایک»ربات«هستیم؟
فناوری

کدام اپلیکیشن ها از پلی استور گوگل حذف می شوند؟
شــرکت »گوگل« اعالم کرده است که سیاســت گذاری های خود مبنی بر انتشار 
برنامه های استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در پلی استور را تغییر داده 
است و بسیاری از برنامه و اپلیکیشن هایی را که برای استخراج و ماینینگ ارزهای 
مجازی رمزنگاری شــده همچون »بیت کوین« مورد اســتفاده قرار می گرفت، از 
فروشگاه اینترنتی و آنالین پلی استور حذف خواهد کرد. مدت هاست که غول های 
تکنولوژی از جمله گوگل، قوانین و مقررات ســختگیرانه بسیاری را در قبال موارد 
مختلف همچون ترویج خشونت و تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و بزرگساالن، 
و  استخراج ارزهای مجازی که این روزها از استقبال بسیاری برخوردار شده است، 

وضع کرده اند.
 اپلیکیشن هایی که برای اســتخراج و ماینینگ ارزهای مجازی مورد استفاده قرار 
می گیرند، به باور بسیاری از کشورها و مقامات امنیتی به منظور دور زدن تحریم ها، 
پولشــویی، فرار مالیاتی، قاچاق اسلحه، دارو و مواد مخدر اســتفاده می شود و باید 
جلوی شیوع بی رویه و قارچی شکل آن را گرفت.اپلیکیشن هایی تحت عنوان »ماینر 
گیت«، »کریپتوماینر« و »نئونئون ماینر« جزو اپلیکیشــن های استخراج ارزهای 
مجازی خواهد بود که از پلی استور حذف می شــوند. اپلیکیشن هایی که در ظاهر 
برای کودکان طراحی اما حاوی مضامین بزرگساالن است، نیز جزو همین دسته از 

برنامه هایی خواهد بود که از فروشگاه پلی استور حذف خواهند شد.

با صدایتان به این کولر فرمان دهید!
سیســتم تهویه مطبوع جدید LG ۴۰ صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف انرژی 

داشته و با الکسا نیز سازگار است.
»ال جی« اعالم کرده است که از سیستم تهویه هوای مطبوع سه گانه در برند خانگی 
ThinQ خود استفاده خواهد کرد. هر سه واحد AC با دستیار صوتی الکسا و دستیار 

گوگل کار می کنند.
این یک گزینه عالی برای افرادی اســت که به دنبال یک اتاق تهویه مطبوع جدید 
با تکنولوژی های روز دنیا هستند.این سیستم های تهویه مطبوع هوشمند و روی 
پلتفرم ThinQ LG اجرا می شــوند؛ به گونه ای که می توانید از صدای خود که با 
آمازون اکو هماهنگ شده، برای دستور دادن به دستیار صوتی الکسا یا آمازون اکو 

استفاده کنید. شما می توانید 
به این کولر فرمان دهید که 
خاموش یا روشن شود یا 
مثال روی درجه حرارت 
2۰ درجه تنظیم شود. 
این واحدهــای تهویه 
مطبــوع، در بازارهــا 

موجود هستند.

نگرانی کارشناسان امنیتی از ویژگی جدید »تلگرام«
»تلگرام« ویژگی جدیدی ارائه کرده که عکسی از اسناد هویتی افراد را در خدمات 
ابری ذخیره می کند. این ویژگی کارشناســان امنیتی را نگران کرده است. ویژگی 
جدید کــه Passport نام گرفته، می تواند در هر زمان اســناد شناســایی فرد را 
با اپلیکیشــن ها و خدمات دیگر به اشــتراک بگذارد. تلگرام این ویژگی را »روش 
یکپارچه احراز هویت« نامیده کــه خدمات مالی و صنایع دیگر مــی توانند برای 
احراز هویت افراد به کار گیرند. به این ترتیب دیگر الزم نیست فرد عکس پاسپورت 
یا گواهینامه خود را چند بار آپلود کند. هر چند این ابزار پتانســیل تبدیل شــدن 
به ابزاری کارآمد را دارد، اما بسیاری از کارشناســان امنیتی معتقدند ایده ذخیره 
کردن اطالعات حساس در ابر، چندان ایمن نیست. تلگرام ادعا می کند اسناد افراد 
به وسیله رمزگذاری »سر به ســر« )end to end( صیانت می شود و آنچه فرد 
آپلود می کند را نمی بیند. عالوه براین، پیام رســان مذکور تصمیم دارد در آینده، 
تمام اطالعات قابلیت »پاسپورت« را به یک ابر حسابرسی غیرمتمرکز منتقل کند. 
به عبارت دیگر  اطالعات در چند رایانه توزیع می شــود تا سیستم را ایمن تر کند.

سرویس هایی که خواهان یکپارچه سازی با »پاسپورت« با سیستم هایشان هستند، 
گزینه ثبت نام)sign up( را با اســتفاده از ویژگی جدید تلگرام ارائه می کنند. با 
 این روش آنها درخواســت اطالعاتی را می کنندکه کاربر در ویژگی»پاســپورت« 

ذخیره کرده است.

  عکس روز

مچ بند هوشمند؛ دستیار جدید پزشکان برای مبارزه با 
»سرطان«

خبر

 چینی ها قصد دارند یک سیارک 
را به زمین بیاورند!

دانشــمندان چینی قصد دارند تا ســال 2۰3۴ میالدی، یک 
ســیارک که نزدیک زمین اســت را گرفته و به زمین بیاورند! 
ممکن است این اقدام آن ها تخیلی به نظر برسد ولی دانشمندان 
معتقدند یک سیارک کامل، منبع فراوانی از مواد معدنی مهم 
اســت که برای صنعت و اقتصاد، حایز اهمیت است. این امر، 
تحقیقاِت اخیر محققان راجع به منشــا منظومه شمســی و 
همچنین چگونگی آغاز زندگی روی زمین و وجود آب را بهبود 
می بخشد.»لی مینگ  تائو« محقق مرکز فضایی چین گفت: 
هدف ما این است یک ســیارک که چند صد تن وزن دارد را به 
زمین آوریم تا از آن به عنوان یک منبع ارزشمند استفاده کنیم.

 حین »خسوف« کامل 
ماه قرمز رنگ می شود

»علی صادقی نائینی« به هنگام رصد طوالنی ترین خسوف قرن 
در گفت وگو با مهر گفت: در حالت عادی خورشید نور را در طول 
موج های مختلف به سمت زمین پخش می کند که بخشی از 
آن با چشم قابل رویت است؛ این نور قابل رویت محدوده چهار 
دهم تا هفت دهم میکرون است که رنگ های آبی، سبز و قرمز 
را شامل می شود. او افزود: در حالت عادی تمام این نور به سمت 
زمین می آید و ما خورشید را به رنگ سفید می بینیم؛ نوری که 
از خورشید به پدیده های دیگر می رسد، بازگشت آن را هم به 
صورت ســفید می بینیم. وی خاطرنشان کرد: نور خورشید به 
ماه می خورد و تمام طول موج ها انعکاس پیدا می کند. در زمان 
خسوف کامل نیز همان امواج الکترومغناطیس با نور خورشید 
به سمت زمین پخش می شود. در جو زمین نور آبی و سبز دچار 
پراکنش می شود و نور قرمز شکسته شده از پشت زمین به ماه 
می خورد؛ بنابراین تنها نوری که در محدوده نور مرئی به ماه می 
خورد، نور قرمز است.وی ادامه داد: به همین دلیل،  بازگشت نور 
هم قرمز خواهد شد بدان معنا که ماه در حین خسوف کامل به 

صورت قرمز رنگ دیده می شود.

 بیست و چهارمین 
نمایشگاه الکامپ آغاز به کار کرد

بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر 
و تجارت الکترونیــک ایران )ایران الکامپ 2۰1۸(، گشــایش 
یافت. این نمایشــگاه از 6 مرداد ماه تا 9 مــرداد در فضایی بالغ 
بر 3۵ هزار متر مربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برپاست. در این نمایشــگاه آخرین دستاوردها و خدمات 
حــوزه فناوری اطالعــات در بخــش های مختلفــی با حضور 
اســتارت آپ ها، تولیدکننده گیم، اپراتورهای مجازی موبایل، 
ارائه دهندگان خدمات محتوا، شرکت های بانکداری الکترونیک، 
تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی و ارائه دهندگان خدمات و 

تبلیغات آنالین در معرض بازدید عمومی قرار دارد.

باتری گوشی های آینده زودتر شارژ خواهند شد
پژوهشگران دانشگاه »کمبریج« از نوعی ماده با ساختار بلوری پیچیده استفاده کردند 
و متوجه شــدند که یون ها ی لیتیوم می توانند با سرعتی بســیار بیشتر از الکترود ها ی 

معمولی درون آن ها حرکت کنند و این به معنی باتری ها ی سریع شارژ شونده است. 
نام این نوع از مواد، »نیوبیوم تنگســتن اکســید« اســت و با اینکه تحت استفاده ها ی 
چرخه ای باعث به وجود آمدن چگالی ها ی انرژی باال تر نمی شــوند، برای شارژ سریع تر 

استفاده می شوند.
به عالوه، ساختار فیزیکی و رفتار شیمیایی آن ها، دید مناسبی برای ساخت یک باتری 
ایمن و سریع شارژ شــونده به پژوهشگران خواهد داد. با کشــف این مواد، این 

احتمال وجود دارد که در نســل بعدی باتری هــا از مواد قدیمی 
استفاده نشــود. نتایج این پژوهش در مجله ی Nature منتشر 

شده است.
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حصر وراثت
5/112  خانم ملیحه خلیلیان مهابادی دارای  شناسنامه شماره 3888 به شرح دادخواست 
به کالسه  1211/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان امیر احمدی فراز به شناسنامه 77976 در تاریخ 93/2/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر و همسر به 
نام ذیل: 1- ملیحه خلیلیان مهابادی، ش.ش 3888 همسر متوفی 2- سکینه حق شناس 
آدرمنابادی، ش.ش 21059 مادر متوفی 3- قربانعلی احمدی فراز، 29  پدر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210236 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/113  خانم ثریا پور صفا دارای  شناسنامه شــماره 467 به شرح دادخواست به کالسه  
1175/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی پور صفاء به شناسنامه 4310 در تاریخ 94/3/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 4 دختر به نام ذیل: 
1- مجید پور صفاء، ش.ش 849 فرزند 2- ثریا پور صفا، ش.ش 467 فرزند 3- مهناز پور 
صفا، ش.ش 591 فرزند 4- مینا پور صفــا، ش.ش 51 فرزند 5- پروین پور صفا، ش. ش 
131 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: 

210234 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/114  آقای احمدرضا کرمانی دارای  شناسنامه شماره 353 به شرح دادخواست به کالسه  
1184/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسدا... کرمانی به شناسنامه 4272 در تاریخ 91/4/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و همسر به 
اسامی: 1- علی رضا کرمانی، ش.ش 634 نسبت با متوفی فرزند 2- احمدرضا کرمانی، 
ش.ش 353 نسبت با متوفی فرزند 3- محمود رضا کرمانی، ش.ش 670 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محمدجعفر کرمانی، ش.ش 2220 نســبت با متوفی فرزند 5- پروین کرمانی، 
ش.ش 826 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا کرمانی، ش.ش 65331 نسبت با متوفی فرزند 
7- فرنگیس مینوتن، ش.ش 19 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 شــد. م الف: 210237 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/115  آقای حمیدرضا حسینی دارای  شناســنامه شماره 26742 به شرح دادخواست به 
کالسه  1204/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شیرین حسینی به شناسنامه 1278289452 در تاریخ 97/4/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی: 
1- حمیدرضا حسینی، ش.ش 26742 نســبت با متوفی پدر 2- مریم کشاورز، ش.ش 
1110 نسبت با متوفی مادر 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: 210238 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )129 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

5/116  آقای محمد جعفر مدرسی دارای  شناسنامه شــماره 110 به شرح دادخواست به 
کالسه  1169/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منصور مدرسی به شناسنامه 20 در تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و چهار دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- محمد جعفر مدرسی، ش.ش 110 نسبت با متوفی فرزند 2- پروانه 
مدرس، ش.ش 1516 نسبت با متوفی فرزند 3- رؤیا مدرس، ش.ش 762 نسبت بامتوفی 
فرزند 4- طیبه مدرسی، ش.ش 1261 نسبت با متوفی فرزند 5- معصومه مدرسی، ش.ش 
1855 نسبت با متوفی فرزند 6- طلعت توکلی دارکانی، ش.ش 16 نسبت با متوفی همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 

تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210162 شعبه 

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

5/117  آقای علیرضا آب روش دارای  شناسنامه شماره 1272004589 به شرح دادخواست 
به کالسه  1168/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صفرعلی آب روشی به شناسنامه 419 در تاریخ 94/8/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و مادر: 1- صفیه 
سلطان کیانی، ش.ش 1 نسبت با متوفی مادر 2- علیرضا آب روش، ش.ش 1272004589 
نسبت با متوفی فرزند 3- امیر حسین آب روش، ش.ش 1274280966 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: 210163 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/118  آقای غالمعلی حق شناس دارای  شناسنامه شماره 1555 به شرح دادخواست به 
کالسه  1171/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه رنجکش آدرمنابادی به شناسنامه 5 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و پنج دختر: 
1- محمد علی حق شناس، ش.ش 1553 نسبت با متوفی فرزند 2- غالمعلی حق شناس، 
ش.ش 1555 نسبت با متوفی فرزند 3- حسن حق شــناس آدرمنابادی، ش.ش 2374 
نسبت با متوفی فرزند 4- محسن حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 22 نسبت با متوفی فرزند 
5- ربابه حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 69 نسبت با متوفی فرزند 6- سکینه حق شناس 
آدرمنابادی، ش.ش 490 نسبت با متوفی فرزند 7- رقیه حق شناس، ش.ش 152 نسبت 
با متوفی فرزند 8- مهناز حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 1224 نسبت با متوفی فرزند 9- 
صدیقه حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 30 نسبت با متوفی فرزند 10- عباس حق شناس، 
ش.ش 2128 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210164 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )180 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/120  خانم طیبه ضیائی جزی دارای  شناســنامه شــماره 361 به شرح دادخواست به 
کالسه  1181/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن ضیائی جزی  به شناســنامه 3 در تاریخ 97/3/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و شش دختر و 
همسر به نام ذیل: 1- علی ضیائی جزی، ش.ش 1271032589 فرزند 2- نرگس ضیائی 
جزی، ش.ش 8838 فرزند 3- زینب ضیائی جزی، ش.ش 5801 فرزند 4- شکوفه ضیائی 
جزی، ش.ش 4036 فرزند 5- فاطمه ضیائی جزی، ش.ش 1286 فرزند 6- طاهره ضیائی 
جزی، ش.ش 688 فرزند 7- طیبه ضیائی جزی، ش.ش 361 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: 210141 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/121  خانم اعظم رفیعی دولت آبادی دارای  شناسنامه شماره 370 با وکالت آقای داوود 
عابدی به شرح دادخواست به کالسه  1178/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود رفیعی دولت  آبادی  به شناسنامه 4447 در 
تاریخ 92/4/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و دو دختر و یک همسر: 1- محسن آقا رفیعی دولت آبادی، ش.ش 45 
نسبت با متوفی فرزند 2- اعظم رفیعی دولت آ بادی، ش.ش 370 نسبت با متوفی فرزند 3- 
یگانه رفیعی دولت آبادی، ش.ش 1665 نسبت با متوفی فرزند 4- جمیله داوری، ش.ش 
332 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: 210143 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
5/122  خانم ناهید زارعی دارای  شناسنامه شــماره 740 به شرح دادخواست به کالسه  
1142/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حبیب زارعی  به شناســنامه 29691 در تاریخ 89/6/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک 
همسر: 1- مجید زارعی، ش.ش 56 نسبت با متوفی فرزند 2- سعید زارعی، ش.ش 671 
نسبت با متوفی فرزند 3- ناهید زارعی، ش.ش 740 نســبت با متوفی فرزند 4- فرانک 
زارعی، ش.ش 344 نسبت با متوفی فرزند 5- رقیه عراقی، ش.ش 103 نسبت با متوفی 
همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210145 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/123  خانم اکرم همتی ولندانی دارای  شناســنامه شماره 4590 به شرح دادخواست به 
کالسه  1188/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضان مردانی ولندانی  به شناسنامه 2187 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و 
همسر به اسامی: 1- محمد مردانی ولندانی، ش.ش 1270482076 نسبت با متوفی فرزند 
2- مهسا مردانی ولندانی، ش.ش 1273434331 نسبت با متوفی فرزند 3- اکرم همتی 
ولندانی، ش.ش 4590 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: 210147 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/124  خانــم منیژه اصغری دارای  شناســنامه شــماره 102 به شــرح دادخواســت 
به کالســه  1186/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بتول مســتخدمی  به شناســنامه 454 در تاریخ 96/12/21 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
 به دو پســر و دو دختــر: 1- کیومــرث اصغــری، ش.ش 965 نســبت بامتوفی فرزند

 2- فالمرز اصغری، ش.ش 103 نســبت بــا متوفی فرزند 3- منیــژه اصغری، ش.ش 
102 نســبت با متوفی فرزند 4- نسرین اصغری، ش.ش 2523 نســبت با متوفی فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 210150 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

5/125  خانم ســمیرا رحیمی دهکردی دارای  شناسنامه شماره 100 به شرح دادخواست 
به کالسه  1185/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رسول باطنی  به شناســنامه 1263 در تاریخ 96/8/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر 
و یک همسر: 1- سید مهدی باطنی، ش.ش 273 نسبت با متوفی فرزند 2- سید محمد 
باطنی، ش.ش 772 نسبت با متوفی فرزند 3- مهرالسادات باطنی، ش.ش 1768 نسبت 
با متوفی فرزند 4- فخرالسادات باطنی، ش.ش 719 نســبت با متوفی فرزند 5- سادات 
باطنی، ش.ش 57336 نسبت با متوفی فرزند 6- سمیرا رحیمی دهکردی، ش.ش 100 
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: 210152 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/126  خانم زهرا قاســمی فرد دارای  شناسنامه شــماره 2349 به شرح دادخواست به 
کالسه  1179/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر قاسمی فرد  به شناسنامه 80 در تاریخ 92/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- توران نیک نفس،ش.ش 

194 همسر متوفی 2- زهرا قاســمی فرد، ش.ش 2349 فرزند 3- محمد مهدی قاسمی 
فرد، ش.ش 2951 فرزند 4- داود قاسمی فرد، ش.ش 1386 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: 210155 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/127  خانم نجمه هادیان قهدریجانی دارای  شناسنامه شماره 1469 به شرح دادخواست 
به کالسه  1164/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر هادیان قهدریجانی  به شناسنامه 4278 در تاریخ 96/6/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک 
دختر و همسر به اسامی: 1- عباس هادیان قهدریجانی، ش.ش 353 نسبت بامتوفی فرزند 
2- حسین هادیان، ش.ش 1175 نســبت با متوفی فرزند 3- احمد هادیان قهدریجانی، 
ش.ش 240 نسبت با متوفی فرزند 4- نجمه هادیان قهدریجانی، ش.ش 1469 نسبت با 
متوفی فرزند 5-  خورشید موسوی کارویه، ش.ش 2 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: 210157 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/128  خانم مهین نیازی ورنامخواســتی دارای  شناســنامه شــماره 45168 به شرح 
دادخواســت به کالسه  1166/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان سید حسین شــیخانی شــمس آبادی  به شناسنامه 
1341 در تاریخ 97/3/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همســر و مادر: 1- سید مرتضی شیخانی شمس 
آبادی،ش.ش 1270166156 نســبت با متوفی فرزند 2- مهین نیازی ورنامخواســتی، 
ش.ش 45168 نسبت با متوفی همسر 3- عصمت اسفندیاری شمس آبادی، ش.ش 8 
نسبت با متوفی مادر. 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210160 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

5/129  آقای محمد وهابی دارای  شناسنامه شــماره 383 به شرح دادخواست به کالسه  
1162/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصر وهابی به شناسنامه 50224 در تاریخ 97/3/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک همسر: 
1- محمد وهابی، ش.ش 383 نســبت با متوفی فرزند 2- میثم وهابی، ش.ش 91099 
نسبت با متوفی فرزند 3- علی وهابی، ش.ش 3945 نســبت با متوفی فرزند 4- حمیده 
وهابی، ش.ش 72758 نســبت با متوفی فرزند 5- عصمت صمیمی، ش.ش 85 نسبت 
با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 210161 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/119  خانم فیروزه منصوری دارای  شناسنامه شماره 569 به شرح دادخواست به کالسه  
1165/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نوراله حق پرست  به شناسنامه 12 در تاریخ 96/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک همسر: 
1- عادل حق پرست، ش.ش 4469 نسبت با متوفی فرزند 2- علی حق پرست، ش.ش 
127172085 نسبت با متوفی فرزند 3- عاطفه حق پرست، ش.ش 1270275437 نسبت 
با متوفی فرزند 4- فیروزه منصوری، ش.ش 569 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 شد. م الف: 210165 شعبه 10 حقوقی 

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

حصر وراثت
5/130  خانم فاطمه کاظمی زهرانی دارای  شناسنامه شــماره 17 به شرح دادخواست به 
کالسه  1202/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس کاظمی زهرانی  به شناسنامه 23493 در تاریخ 79/12/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همسر 
دائمی به اسامی: 1- زهرا کاظمی زهرانی، ش.ش 21 نســبت با متوفی فرزند 2- فاطمه 
کاظمی زهرانی، ش.ش 17 نسبت با متوفی فرزند 4- ناز بیگم کاظمی بهارانچی، ش.ش 
211 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: 210118 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

5/131  خانم بتول مظاهری دارای  شناسنامه شماره 1114 به شرح دادخواست به کالسه  
1195/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مجید امین الرعایائی  به شناسنامه 2211 در تاریخ 97/4/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و 
یک همسر و مادر و پدر: 1- متین امین الرعایائی، ش.ش 1273700414 نسبت با متوفی 
فرزند 2- ریحانه امین الرعایائی، ش.ش 1271262800 نسبت با متوفی فرزند 3- بتول 
مظاهری، ش.ش 1114 نسبت با متوفی همسر 4- عزت مظاهری سودانی، ش.ش 53407 
نسبت با متوفی مادر 5- فضل اله امین الرعایائی، ش.ش 22 نسبت با متوفی پدر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 210119 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/132  آقای مؤید حقی دارای  شناســنامه شــماره 1272765326 به شرح دادخواست 
به کالسه  1180/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جاسم حقی  به شناســنامه 1271691949 در تاریخ 95/5/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر 
و دو دختر و همســر به نام ذیل: 1- أیســر حقی، ش.ش 1272765342 فرزند 2- میثم 
حقــی، ش.ش 1272170581 فرزند 3- مهنــد حقــی، ش.ش 0250591944 فرزند 
4- مؤید حقــی، ش.ش 1272765326 فرزنــد 5- ندا حقــی، ش.ش 1271979187 
فرزند 6- ســحر حقی، ش.ش 1272765334 فرزند 7- سمیره عبد احمد زنگی، ش.ش 
1271977982 همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 210121 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/133  آقای علی باغکی دارای  شناســنامه شماره 525 به شــرح دادخواست به کالسه  
1194/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اشرف غالم صدری  به شناســنامه 43029 در تاریخ 96/3/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک دختر: 
1- علی باغکی، ش.ش 525 فرزند 2- امید باغکــی، ش.ش 781 فرزند 3- مینا باغکی، 
ش.ش 1271231751 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: 210127 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

5/134  آقای محمد علی شمس دارای  شناسنامه شماره 1273199766 به شرح دادخواست 
به کالسه  1189/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان لیلی رضائی  به شناسنامه 264 در تاریخ 97/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و مادر و همسر به نام 

ذیل: 1- محمد علی شمس، ش.ش 1273199766 فرزند 2- رضا شمس، ش.ش 52740 
همسر متوفی 3- زهره آقاخانی، ش.ش 280 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210128 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/135  آقای علی نیک قدم دارای  شناسنامه شــماره 919 به شرح دادخواست به کالسه  
1187/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی نیک قدم  به شناسنامه 34033 در تاریخ 97/4/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- عباس نیک قدم، ش.ش 677 فرزند 2- احمد نیک قدم، ش.ش 453 فرزند 
3- علی نیک قدم، ش.ش 919 فرزند 4- طاهــره نیک قدم، ش.ش 849 فرزند 5- بتول 
نیک قدم، ش.ش 79 فرزند 6- رفعت پور قدیری اصفهانی، ش.ش 1002 همسر متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210134 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/136  آقای جواد حاج رسولیها دارای  شناسنامه شــماره 39169 به شرح دادخواست به 
کالسه  1196/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فروغ السادات شکرانی  به شناســنامه 273 در تاریخ 97/3/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو دختر 
به اسامی: 1- جواد حاج رسولیها، ش.ش 39169 نســبت با متوفی فرزند 2- مهدی حاج 
رسولیها، ش.ش 486 نسبت با متوفی فرزند 3- جلیل حاج رسولیها، ش.ش 1125 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مهین حاج رسولیها، ش.ش 39168 نسبت با متوفی فرزند 5- فهیمه حاج 
رسولیها، ش.ش 27138 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: 210136 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/137  آقای سید پیمان معماریان دارای  شناسنامه شماره 50510 به شرح دادخواست به 
کالسه  1177/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید رضا معماریان  به شناســنامه 958 در تاریخ 97/1/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک 
همسر دائمی به اسامی: 1- سید همایون معماریان، ش.ش 44153 نسبت با متوفی فرزند 
2- سید پیمان معماریان، ش.ش 50510 نســبت با متوفی فرزند 3- سید امیر معماریان، 
ش.ش 619 نســبت با متوفی فرزند 4- هما معماریان، ش.ش 44154 نســبت با متوفی 
فرزند 5- محبوبه معماریان، ش.ش 49639 نسبت با متوفی فرزند 6- منصوره معماریان، 
ش.ش 49640 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا ابوالحسنی کاظمی، ش.ش 1219 نسبت 
با متوفی همســر 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 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210139 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )187 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/138  خانم مژگان داوری دارای  شناســنامه شماره 30 به شــرح دادخواست به کالسه  
1200/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان اکبر داوری به شناســنامه 56 در تاریخ 97/1/25 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر: 
1- محسن داوری، ش.ش 184 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد داوری، ش.ش 6779 
نسبت با متوفی فرزند 3- مژگان داوری، ش.ش 30 نسبت با متوفی فرزند 4- مژده داوری، 
ش.ش 7296 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه داوری دولت آبادی، ش.ش 500 نسبت با 
متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 

آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

210115 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/139  آقای محمد کریم زاده دارای  شناســنامه شماره 6839 به شــرح دادخواست به 
کالســه  1199/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حیدر کریم زاده  به شناســنامه 10 در تاریخ 96/9/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و ســه 
دختر و دو همســر: 1- رضا کریم زاده، ش.ش 69318 نسبت با متوفی فرزند 2- مرتضی 
کریم زاده، ش.ش 69319 نســبت با متوفی فرزند 3- محمــد کریم زاده، ش.ش 6839 
نســبت با متوفی فرزند 4- امیر حسین کریم زاده، ش.ش 6508 نســبت با متوفی فرزند 
5- مریم کریم زاده، ش.ش 6840 نســبت با متوفی فرزند 6- زهــرا کریم زاده، ش.ش 
61853 نسبت با متوفی فرزند 7- زهره کریم زاده، ش.ش 69317 نسبت با متوفی فرزند 
8- مهین تندرو، ش.ش 623 نسبت با متوفی همســر 9- فاطمه نجار زاده گان، ش.ش 
643 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: 210114 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )208 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/140  خانم معصومه سنجری دهاقانی دارای  شناسنامه شماره 1272012948 به شرح 
دادخواست به کالسه  1197/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمود سنجری دهاقانی  به شناســنامه 87 در تاریخ 97/4/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
دختر و همسر به اسامی: 1- محبوبه ســنجری دهاقانی، ش.ش 1271465299 نسبت 
با متوفی فرزند 2- معصومه ســنجری دهاقانی، ش.ش 1272012948 نسبت با متوفی 
فرزند 3- سوسن آیت اله زاده، ش.ش 5193 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210109 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/141  خانم زهرا جعفریان صدیق دارای  شناسنامه شــماره 168 به شرح دادخواست به 
کالسه  1193/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی جعفریان صدیق  به شناسنامه 196 در تاریخ 97/3/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و همسر 
به اسامی: 1- محمد جعفریان صدیق، ش.ش 1237 نســبت با متوفی فرزند 2- مرضیه 
جعفریان صدیق، ش.ش 49759 نســبت با متوفی فرزنــد 3- عصمت جعفریان صدیق، 
ش.ش 52724 نســبت با متوفی فرزند 4- زهرا جعفریان صدیق، ش.ش 168 نسبت با 
متوفی فرزند 5- فاطمه جمشیدی، ش.ش 26 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210108 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/142  آقای اکبر زارعی اندوانی دارای  شناســنامه شــماره 116 به شرح دادخواست به 
کالســه  1201/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه مختاری پیزادانی  به شناســنامه 7 در تاریخ 97/4/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر و 
 یک همسر و مادر: 1- امیر زارعی اندوانی، ش.ش 1271987971 نسبت با متوفی فرزند
 2- حسین زارعی اندوانی، ش.ش 8163 نســبت با متوفی فرزند 3- اکبر زارعی اندوانی، 
ش.ش 116 نســبت با متوفی همســر 4- عزت زارعــی اندوانی، ش.ش 2 نســبت با 
متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 210107 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 
2 کادر(

حصر وراثت
5/143  آقای سعادت محمودی خانی آبادی دارای  شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسه  1207/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه فرهادی خانی آبادی  به شناسنامه 4 در تاریخ 95/4/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج دختر 
و یک پســر: 1- طوبی محمودی خانی آبادی، ش.ش 5 نســبت با متوفــی فرزند دختر 
2- زینب محمودی خانــی آبادی، ش.ش 1 نســبت با متوفی فرزند دختــر 3- میمنت 
محمودی خانی آبادی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند دختر 4- سلطنت محمودی خانی 
آبادی، ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند دختر 5- کشــور محمودی خانی آبادی، ش.ش 
57 نســبت با متوفی فرزند دختر 6- ســعادت محمودی خانی آبادی، ش.ش 1 نسبت با 
متوفی فرزند پسر 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 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210104 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )188 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/144  آقای امید صابری هسنیجه دارای  شناسنامه شماره 3523 به شرح دادخواست به 
کالسه  901/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین صابری هسنیجه  به شناســنامه 659 در تاریخ 95/5/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر و 
همسر به اسامی: 1- حمید صابری هسنیجه، ش.ش 31 نســبت با متوفی فرزند 2- امید 
صابری هسنیجه، ش.ش 3523 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا صابری هسنیجه، ش.ش 
2135 نسبت با متوفی فرزند 4- زهره صابری هسنیجه، ش.ش 30 نسبت با متوفی فرزند 
5- صاحب صادقی هسنیجه، ش.ش 28 نسبت با متوفی همســر 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210105 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/145  خانم سیما موسوی نسب دارای  شناسنامه شــماره 1686 به شرح دادخواست به 
کالسه  1210/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حســن موسوی نسب ورنامخواستی  به شناســنامه 535 در تاریخ 92/3/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر و یک دختر و یک همسر: 1- سهراب موسوی نســب، ش.ش 869 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سیروس موسوی نسب، ش.ش 1896 نسبت با متوفی فرزند 3- سیما موسوی 
نسب، ش.ش 1686 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه اشراقی ورنامخواستی، ش.ش 92 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 210102 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/146  آقای محمد صادق امینی الرکانی دارای  شناسنامه شماره 1272719871 به شرح 
دادخواست به کالسه  1183/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رســول امینی الرکانی  به شناسنامه 39465 در تاریخ 97/4/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک 
پســر و یک دختر و مادر: 1- محمد صادق امینی الرکانی، ش.ش 1272719871 نسبت 
با متوفی فرزند 2- فهیمه امینی الرگانی، ش.ش 1271235226 نســبت با متوفی فرزند 
3- فرنگیس اکبری قهدریجانی، ش.ش 77 نسبت با متوفی مادر 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210100 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
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مفاد آراء
4/510 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نســبت به بند)الف( بمدت 2 ماه و 
نسبت به بند)ب( بمدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

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

1 - رای شــماره 139760302008000108 -  18 / 01 / 97 - محســن بازیــاري 
فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 121 فرعی به مساحت 

یکصدوشانزده مترمربع
2 - رای شــماره 139760302008000985 -  19 / 02 / 97 - احمدشــاهچراغي 
فرزنــد محمدعلــي ششــدانگ یــک بــاب مغــازه باســاختمان تحتانــي وفوقاني 
 آن مجزي شــده ازپالک 2067 فرعی به مســاحت بیســت متروشــصت وپنج صدم

 مترمربع
3 - رای شــماره 139660302008006217 -  24 / 11 / 96 - اکبرداتلــي بیگــي 
فرزند سبزعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 3002 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوهفت متروهشتادوپنج صدم مترمربع
4 - رای شــماره 139760302008000830 -  13 / 02 / 97 -  محســن نصیریــان 
فرزند رضانســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ قســمتي ازیک باب خانه مجزي 
شــده ازپــالک 4048 فرعــی به مســاحت ســي و هفــت متروهشــتادویک صدم  
 مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 4562 فرعي جمعًا تشــکیل یــک باب خانه

 راداده است 
5 - رای شــماره 139760302008000831 -  13 / 02 / 97 -  آرزوباغبانــي 
فرزند اســماعیل نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ قســمتي ازیک باب خانه 
مجزي شــده ازپالک 4048 فرعی به مساحت ســي و هفت متروهشــتادویک صدم  
 مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 4562 فرعي جمعًا تشــکیل یــک باب خانه

 راداده است
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

6 - رای شــماره 139760302008001221 -  26 / 02 / 97 -  ســیدعباس طبائیان 
فرزند فضل اله نســبت بــه چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانــه دوطبقه 
 مجزي شــده ازپالک 265 فرعی به مســاحت ســیصدویازده متروچهــل وپنج صدم 

مترمربع 
7 - رای شــماره 139760302008001222 -  26 / 02 / 97 -  بهجــت آغا طبائیان 
فرزند سیدحســین نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانــه دوطبقه 
 مجزي شــده ازپالک 265 فرعی به مســاحت ســیصدویازده متروچهــل وپنج صدم

 مترمربع 
8 - رای شــماره 139760302008001582 -  12 / 03 / 97 -  محســن پایان فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 642 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وشش متروهفتادوهفت صدم مترمربع 
9 - رای شماره 139760302008001191 -  25 / 02 / 97 -  علي محمدجانقربان فرزند 
رضانسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 753 فرعی 

به مساحت یکصدوپنجاه وپنج مترمربع 
10 - رای شماره 139760302008001192 -  25 / 02 / 97 -  صاحب جانقربان الریچه  
فرزند مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

753 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وپنج مترمربع 
11 - رای شماره 139660302008003719 -  16 / 07 / 96 -  سلطان بیگم رضواني 
شهرضائي فرزند سیدیحیي ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 788 
فرعی که به شماره 14229 فرعي تبدیل شده به مساحت شصت وشش متروهشتادصدم  

مترمربع 
12 - رای شــماره 139760302008000979 -  19 / 02 / 97 -  دوستعلي صفي خاني 
فرزند طمراس ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1. 967  فرعی که 
 به شــماره 13403 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدوســیزده متروپنجاه وپنج صدم 

 مترمربع 
13 - رای شماره 139760302008001493 -  09 / 03 / 97 -  محمدرضابگي شهرضا 
فرزند جمشید ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1036  فرعی به مساحت 

یکصدوسیزده مترونودونه صدم  مترمربع 
14 - رای شماره 139760302008001050 -  22 / 02 / 97 -  خسروخادم فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
1116  فرعی که به شماره 13751 فرعي تبدیل شده به مساحت چهل مترویکصدوچهل 

وچهارهزارم  مترمربع 
15 - رای شــماره 139760302008001051 -  22 / 02 / 97 -  الهه شــیباني فرزند 
مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
1116  فرعی که به شماره 13751 فرعي تبدیل شده به مساحت چهل مترویکصدوچهل 

وچهارهزارم  مترمربع 
16 - رای شــماره 139760302008000303 -  27 / 01 / 97 -  نصراله صدري فرزند 
خدابخش ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 1296  فرعی به مساحت بیست 

ودومتروشصت ونه صدم   مترمربع 
17 - رای شــماره 139760302008001198 -  26 / 02 / 97 -  محمدمهــدي 
خاکسارجاللي فرزند محمدحسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دوطبقه مجزي شــده ازپالک 1393  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروشصت وهفت 

صدم مترمربع 
18 - رای شــماره 139760302008001204 -  26 / 02 / 97 -  مریــم شمســبگي 
فرزند عباسعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي 
 شــده ازپالک 1393  فرعــی به مســاحت یکصدونــوزده متروشــصت وهفت صدم 

مترمربع 
19 - رای شــماره 139760302008001004 -  20 / 02 / 97 -  مســعودنادم 
فرزند حبیب اله ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 1606  فرعی که به 
شــماره 16301 فرعي تبدیل شــده وپالک 8329 فرعي که به شــماره 16302 فرعي 
 تبدیل شــده و پالک 11654 فرعي به مساحت یکصدونودوهشــت متروشصت صدم 

مترمربع 
20 - رای شــماره 139760302008001570 -  10 / 03 / 97 -  سیدمســلم قریشي 
فرزند سیدباباجان ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  فرعی به مساحت 

یکصدویک مترمربع 
21 - رای شــماره 139760302008001061 -  22 / 02 / 97 -  محمدعلي براهیمي 
فرزند هیبت اله نســبت به چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
 ازپالک هاي 1828 و 7331  فرعی به مساحت چهارصدووبیست متروبیست وپنج صدم

 مترمربع 
22 - رای شــماره 139760302008001062 -  22 / 02 / 97 -  پرویــن فرزانــه 
فرزند جعفر نســبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
 هــاي 1828 و 7331  فرعی به مســاحت چهارصدووبیســت متروبیســت وپنج صدم

 مترمربع 
23 - رای شــماره 139760302008000455 -  01 / 02 / 97 -  احمد موسوي فرزند 

علیرضا ششدانگ :  
الف( قســمتی از یک باب خانه دوطبقه مجزي شــده از پالک 3527 فرعی به مساحت 
نودوچهارمتروسي صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526 فرعي جمعاً تشکیل 

یک باب خانه دوطبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دوطبقه مجزي شده از پالک 3526 فرعی به مساحت شصت 
وهفت متروده صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه دوطبقه را داده است
24 - رای شماره 139760302008001194 -  26 / 02 / 97 -  جوادکیخا فرزند عین اله 

نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3580 فرعی به مساحت 
یکصدوسي متروبیست ونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3581 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است

ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3581 فرعی به مساحت 
شصت وچهارمتروشصت وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3580 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
25 - رای شــماره 139760302008001195 -  26 / 02 / 97 -  نســرین کیخا فرزند 

محمود نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3580 فرعی به مساحت 
یکصدوسي متروبیست ونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3581 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3581 فرعی به مساحت 
شصت وچهارمتروشصت وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3580 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
26 - رای شــماره 139760302008001190 -  25 / 02 / 97 -  فریــدون قرخلونره 
فرزند اله قلي ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 9344  فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وهشت مترونودصدم مترمربع 
27 - رای شــماره 139760302008000313 -  28 / 01 / 97 -  سیدمحمدعلي صالح 
فرزند سیدمهدي ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 16101  فرعی 

به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

28 - رای شــماره 139760302008001233 -  27 / 02 / 97 -  ســیف الــه پورمند 
فرزند حسین نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله 
 مجزي شــده ازپالک 531  فرعی به مســاحت شــصت وسه متروهشــتادوپنج صدم

 مترمربع 
29 - رای شــماره 139760302008001234 -  27 / 02 / 97 -  زهرارحمتــي فرزند 
عبدالرســول نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله 
 مجزي شــده ازپالک 531  فرعی به مســاحت شــصت وسه متروهشــتادوپنج صدم 

مترمربع 
30 - رای شــماره 139760302008001235 -  27 / 02 / 97 -  محمدهادي پورمند 
فرزند ســیف اله نسبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله 
 مجزي شــده ازپالک 531  فرعی به مســاحت شــصت وسه متروهشــتادوپنج صدم

 مترمربع 
31 - رای شــماره 139760302008001188 -  25 / 02 / 97 -  مسلم دوستي فرزند 
حسینقلي ششدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 746  فرعی به مساحت چهل 

وچهارمتروسي صدم مترمربع 
32 - رای شــماره 139760302008001003 -  20 / 02 / 97 -  عــزت نــادم فرزند 
حیدرعلي ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک هاي 893 و 894   فرعی که 
 به شــماره 4831 فرعي تبدیل شــده به مساحت دویست وسي وهشــت مترونودصدم 

مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008001349 -  31 / 02 / 97 -  ابراهیم کاظمیني فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1005 فرعی 

به مساحت نودوهشت متروبیست وپنج صدم مترمربع 
34 - رای شــماره 139760302008001350 -  31 / 02 / 97 -  الهــام کاظمــي 
فرزند محمدحســین  نســبت به ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه 
 مجزي شــده ازپالک 1005 فرعی به مســاحت نودوهشــت متروبیســت وپنج صدم

 مترمربع 
35 - رای شــماره 139760302008000997 -  20 / 02 / 97 -  مجیدعمرانپــور 
فرزند عبدالرضا نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 1125 فرعی به مســاحت دویســت وســیزده متروچهــل وپنج صدم 

مترمربع 
36 - رای شــماره 139760302008000999 -  20 / 02 / 97 -  محبوبــه 
حیدرپورفرزند عباســعلي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزي شــده ازپالک 1125 فرعی به مساحت دویست وســیزده متروچهل وپنج صدم

 مترمربع 
37 - رای شــماره 139760302008001002 -  20 / 02 / 97 -  محمدعلي ســالک 
فرزند هیبت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1161 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادمتروپانزده صدم مترمربع 
38 - رای شــماره 139560302008005479 -  24 / 09 / 95 -  مهین رحمتي فرزند 

ابوالقاسم ششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 1585 فرعی به مساحت پنجاه ونه 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1179 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده 

است
ب( قســمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 1179 فرعی به مســاحت هشتاد 
 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 1585 فرعي جمعًا تشــکیل یــک باب خانه 

را داده است
39 - رای شــماره 139760302008001049 -  22 / 02 / 97 -  فــرخ اباذري فرزند 
محمدعلي ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1246 فرعی به مســاحت 

یکصدونودوهشت مترونودصدم مترمربع 
40 - رای شــماره 139760302008001703 -  20 / 03 / 97 -  اصغرگرگــي فرزند 
عزیزاله ششدانگ یک باب خانه قدیمي مخروبه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن مجزي 
 شــده ازپالک 1263 فرعی به مســاحت دویســت وهفتادویک متروبیست وپنج صدم 

مترمربع 
41 - رای شــماره 139760302008001851 -  29 / 03 / 97 -  اکبرعلــي عابــدي 
فرزند رسول ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1287 فرعی به مساحت 
چهارصدوشصت متروپنجاه وپنج صدم مترمربع درازاء چهارقفیزمشاع ازملک سي قفیزي 

انتقال عادي ازطرف وراث یوسف امیري شهرضا
42 - رای شماره 139760302008000983 -  19 / 02 / 97 -  نعمت اله رحمتي فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 4077 فرعی به مساحت هفتادونه 

متروشش صدم مترمربع 
43 - رای شــماره 139760302008000960 -  18 / 02 / 97 -  فهیمه مهندس زاده 
فرزند ابراهیم ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 4700 فرعی به مساحت 

نودوچهارمتروپنجاه صدم مترمربع 
چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

44 - رای شماره 139760302008001218 -  26 / 02 / 97 -  مهنازنصیریان فرزند ولي 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 100 

فرعی به مساحت یکصدوشصت ویک متروهفتادصدم مترمربع 
45 - رای شــماره 139760302008001220 -  26 / 02 / 97 -  شهنازنصیریان فرزند 
ولي اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

100 فرعی به مساحت یکصدوشصت ویک متروهفتادصدم مترمربع 
46 - رای شماره 139660302008006966 -  24 / 12 / 96 -  محمدرضانادري فرزند 
مظاهر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 117 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست وهفت مترودوازده صدم مترمربع
47 - رای شــماره 139760302008001166 -  25 / 02 / 97 -  محســن طالبیــان 
فرزند ابوالقاســم  نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه بازیرزمین 
 مجزي شــده ازپالک 150 فرعی به مساحت بیست وهشــت متروشصت وهفت صدم

 مترمربع 
 48 - رای شــماره 139760302008001167 -  25 / 02 / 97 -  حبیــب اله طالبیان 
فرزند ابوالقاســم  نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه بازیرزمین 
 مجزي شــده ازپالک 150 فرعی به مساحت بیست وهشــت متروشصت وهفت صدم 

مترمربع 
49 - رای شماره 139760302008001212 -  26 / 02 / 97 -  زینب خیر فرزند فضل 
اله  نسبت به یک وهشت صدم سهم مشاع ازهشت وهشتادوهفت صدم سهم ششدانگ 
یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 658 فرعی به مســاحت یکصدوهشتادمتروپنجاه 

صدم مترمربع 
50 - رای شــماره 139760302008001213 -  26 / 02 / 97 -  ســمانه اسکندري 
شــهرضا فرزند عباس  نســبت به دووچهاردهم ســهم مشاع ازهشــت وهشتادوهفت 
صدم ســهم ششــدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 658 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادمتروپنجاه صدم مترمربع 
51 - رای شــماره 139760302008001214 -  26 / 02 / 97 -  مریم یوسفیان فرزند 
حسن  نسبت به چهاروهشت دهم سهم مشاع ازهشت وهشتادوهفت صدم سهم ششدانگ 
یک باب خانه  مجزي شده ازپالک 658 فرعی به مساحت یکصدوهشتادمتروپنجاه صدم 

مترمربع 
پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

52 - رای شــماره 139760302008001964 -  09 / 04 / 97 -  محسن قانع شهرضا 
فرزند رمضانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام 
مجزي شده ازپالک 56 فرعی باقیمانده که بشــماره 2442 فرعي تبدیل شده و 1852 

فرعي به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروبیســت صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست 
وپنج وبیست وپنج صدم سهم مشــاع ازیکهزاروششصدوبیست وسه وسي وشش صدم 
سهم ششدانگ که میزان بیست ودووپنجاه صدم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 

فخرالملوک فرزانه 
53 - رای شــماره 139760302008001965 -  09 / 04 / 97 -  زهرادشــتي فرزند 
غالمحسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام 
مجزي شده ازپالک 56 فرعی باقیمانده که بشــماره 2442 فرعي تبدیل شده و 1852 
فرعي به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروبیســت صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست 
وپنج وبیست وپنج صدم سهم مشــاع ازیکهزاروششصدوبیست وسه وسي وشش صدم 
سهم ششدانگ که میزان بیست ودووپنجاه صدم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 

فخرالملوک فرزانه 
54 - رای شماره 139760302008001625 -  13 / 03 / 97 -  ندافربد فرزند علي نسبت 

به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 523 فرعی به مساحت 
دویست وهشت متروچهل وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 140 فرعی به مساحت سي 
ونه متروهشتادونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
55 - رای شماره 139760302008001626 -  13 / 03 / 97 -  اسماعیل سبزواري فرزند 

اصغر نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 523 فرعی به مساحت 
دویست وهشت متروچهل وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 140 فرعی به مساحت سي 
ونه متروهشتادونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
56 - رای شــماره 139760302008000958 -  18 / 02 / 97 -  احسان آفرین فرزند 
اسمعیل ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شــده ازپالک 168 فرعی به مساحت 
یکصدونودودومتروهشتادصدم مترمربع درازاء یکصدونودودوسهم مشاع ازچهارهزارسهم 

ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث توحیده جعفري 
57 - رای شــماره 139760302008001286 -  30 / 02 / 97 -  رحمت اله مقدم زاده 
فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک 2521 فرعی که قباًل شــماره 1. 151 فرعي بوده به مساحت یکصدوپنجاه ونه 

متروپنجاه صدم مترمربع 
58 - رای شماره 139760302008001287 -  30 / 02 / 97 -  فاطمه صغرا سالک فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
2521 فرعی که قباًل شماره 1. 151 فرعي بوده به مساحت یکصدوپنجاه ونه متروپنجاه 

صدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

59 - رای شماره 139760302008001355 -  31 / 02 / 97 -  شهین دخت بگي فرزند 
فضل اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 102 فرعی به مساحت نودوپنج 

مترمربع 
60 - رای شماره 139760302008000495 -  02 / 02 / 97 -  مهین مهدیان ماراني 
فرزند سلیمان نسبت به شــصت ویک حبه وپنج - هفتم حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه 
عرصه واعیان تمامت ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ قسمتي ازیک 
باب خانه مجزي شده ازپالک 182 فرعی به مســاحت دویست وپانزده متروهشتادوسه 
صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1019 فرعي وقسمتي ازجوي متروکه جمعًا 

تشکیل یک باب خانه راداده است  
61 - رای شــماره 139760302008000496 -  02 / 02 / 97 -  فاطمه آزادي  فرزند 
حسن به قیومیت مهین مهدیان ماراني نسبت به ده حبه ودو- هفتم حبه مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه عرصه واعیان ازهفتادودوحبه ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 182 فرعی به مســاحت دویست وپانزده متروهشتادوســه صدم مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 1019 فرعي وقســمتي ازجوي متروکه جمعًا تشکیل یک باب 

خانه راداده است  
62 - رای شــماره 139760302008001562 -  10 / 03 / 97 -  محمدحســین فخار 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله مجزي شده ازپالک 317 فرعی به 

مساحت سیصدوچهل ویک متروشصت وهفت صدم مترمربع
 هفتم : شماره هاي فرعي از33- اصلي مزرعه مهرقویه

63 - رای شــماره 139760302008000111 -  18 / 01 / 97 -  کمال پورغالم فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شــده ازپالک 12 فرعی به مساحت 

یکصدوپنجاه وپنج متروده صدم مترمربع 
64 - رای شــماره 139760302008001654 -  17 / 03 / 97 -  صفرعلي پورخاقان 
شاهرضائي فرزند سرمست نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 246 فرعی به مساحت دویست وشانزده متروبیست ودوصدم مترمربع 
65 - رای شــماره 139760302008001655 -  17 / 03 / 97 -  فاطمــه انصــاري 
منوچهرآبادي فرزند سرمست نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 246 فرعی به مساحت دویست وشانزده متروبیست ودوصدم مترمربع
هشتم : شــماره هاي فرعي از 1 / 68 - اصلي مزرعه میرآبادکه به شماره 225 - اصلي 

تبدیل شده 
66 - رای شــماره 139760302008001196 -  26 / 02 / 97 -  محمدمهــدي 
باقي شــهرضا فرزند حسینعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزي شده ازپالک 42 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وســه متروهشتادوهفت صدم

 مترمربع
67 - رای شــماره 139760302008001197 -  26 / 02 / 97 -  مهســاامیري 
فرزند محمدحســن نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 42 فرعــی به مســاحت یکصدوپنجاه وســه متروهشــتادوهفت صدم 

مترمربع
نهم : شماره هاي فرعي از100- اصلي مزرعه فیض آباد

68 - رای شــماره 139760302008001788 -  24 / 03 / 97 -  شیماالسادات قرشي 
فرزند سیدکمال ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 258 فرعی به 

مساحت یکصدوهشتادوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139660302008006214 -  24 / 11 / 96 -  مرتضــي حبیبــي 
فرزند قربانعلي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانــه دوطبقه 
 مجزي شــده ازپالک 404 فرعی به مســاحت یکصدوهفتادوشــش متروشصت صدم 

مترمربع
70 - رای شــماره 139760302008001578 -  12 / 03 / 97 -  مجیدعموعلي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزي شده ازپالک 508 

فرعی به مساحت چهارصدوسي وهشت متروسي صدم مترمربع
71 - رای شــماره 139760302008001579 -  12 / 03 / 97 -  فرهادعموعلي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزي شده ازپالک 508 

فرعی به مساحت چهارصدوسي وهشت متروسي صدم مترمربع
72 - رای شــماره 139760302008001653 -  17 / 03 / 97 -  مهدیه عبدالي فرزند 
ساالر ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 533 فرعی به مساحت یکصدوشانزده 

متروهفت صدم مترمربع
73 - رای شــماره 139760302008000976 -  19 / 02 / 97 -  نصیــب اله درویش 
زاده فرزند امیرقلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 589 فرعی به مساحت 
یکصدونه مترونودوپنج صدم مترمربع درازاء یکصدوده سهم مشاع ازدوهزارویکصدوپنجاه 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدرضاعسگري موسي آبادي
74 - رای شــماره 139760302008000982 -  19 / 02 / 97 -  محمدعلي محمدي 
زاده فرزند قربان ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1082 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وسه متروده صدم مترمربع
75 - رای شماره 139760302008000741 -  10 / 02 / 97 -  هوشنگ کریمي فرزند 
امیر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1666 فرعی که قباًل شماره 
1639 فرعي بوده واین هم قباًل شــماره 72 فرعي بوده به مســاحت یکصدوهشتادونه 

مترمربع
بخش دوثبتي شهرضا

دهم : شماره فرعي از292- اصلي مرتع اسفرجان
76 - رای شــماره 139760302008000981 -  19 / 02 / 97 -  تــورج برومند فرزند 
عطاء اله ششدانگ یک واحد گلخانه مجزي شــده ازپالک 27 فرعی به مساحت شانزده 

هزاروششصدوهفتادوهشت متروچهل وپنج صدم مترمربع
تاریخ انتشار نوبت یکم :  23 / 4 / 1397 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   07 / 05 / 1397 
م الف: 202818 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

تحدید حدود اختصاصی
5/150 شماره صادره :04/508715/ 1397-1397/5/1 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه  پالک شــماره 3147 فرعی از 149 اصلی واقع در روستای طره جز بخش 10 حوزه  
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم صغرا رحمانی طره فرزند ماشااله در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1397/06/06  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:201  اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)141 کلمه، 1 کادر(
مزایده

5/154  شماره نامه: 9710112249400519 شــمار پرونده: 9609983749100684 
شــماره بایگانی شــعبه: 970065 دایره اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان در 
 پرونده کالسه 970065 اجرا محکوم له ســیده فرشته موسوی به طرفیت امامقلی ممتاز 
 به خواســته مطالبه مهریه در نظر دارد جهت اســتیفای حقوق محکوم له یک سیزدهم
 مشاع از ســیصد و پنجاه و پنج هزار سهم مشاع از هفتصد و ســی و چهار هزار و پانصد 
سهم شش دانگ پالک فرعی 488 از 339 اصلی دهاقان واقع در روستای همگین را که 
 معادل یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تقویم گردیده و یک سیزدهم مشاع از
 پنجــاه و هشــت هــزار ســهم مشــاع از دویســت و چهل و شــش هــزار و نهصد 
ســهم شــش دانگ پالک 487 فرعی از 339 اصلــی واقع در روســتای همگین را که 
معادل دویســت و هفتاد میلیون ریال میباشــد و دارای ســند در اجاره هیچ فردی نمی 
باشــد و قیمتی که مزایده از آن شــروع می گردد مبلــغ 1- یک میلیارد و ششــصد و 
پنجــاه میلیون ریــال 2- دویســت وهفتــاد میلیــون ریال مــی باشــد را از طریق 
مزایده به فــروش برســاند لذا جلســه مزایــده روز پنج شــنبه 1396/6/1 ســاعت 
 9/30 صبح در محــل اجرای احــکام حقوقی دادگســتری دهاقان برگــزار می گردد 
و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس روستای همگین مراجعه و از ملک مورد 
مزایده بازدید نمایند خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می 
بایســتی 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
 پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و شخص قبل از وی که
 باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محســوب می گردد. م الف:212981 شعبه 

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دهاقان )292 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/155 به موجب رای شــماره 434 تاریخ 96/12/15 حوزه دوم شــورای حل اختالف 
شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- سجاد اسماعیل زاده  فرزند 
حسینقلی شغل آزاد 2- ارسالن گلچین هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به 
پرداخت مبلغ شــصت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد و 
ســی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 96/8/11لغایت تاریخ اجــرای حکم در حق محکوم له ســیف اله 
مهدور موگویی فرزند حســینقلی شغل آزاد به نشانی فریدونشــهر روستای خوش میوه 
و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
 مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:212894 شعبه دوم شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/158 شماره ابالغنامه: 9710100353403124 شماره پرونده: 9609980353407362 
شــماره بایگانی شــعبه: 967737  آقای مهدی توانپور فرزند رحمت ا... دادخواستی به 
خواسته اعســار از پرداخت  یک جای محکوم به دادنامه 9209970353401384 مورخ 
1392/10/3 به طرفیت سعید بار باز اصفهانی، سعید صادقی، حمیدرضا کدخدائی، فاطمه 
گلبان پور مقدم، بهزاد توال، مریم جاللی، فاطمه هادی پور، ســید مهدی صدر ارحامی، 
عباسعلی علیخانی، محمود اشــرفیان، میثم یعقوبی، نیلوفر تیموری، فاطمه هادی پور، 
آرش رجائی زاده، جمال فخاری، محمد لطفی، محســن علیزاده، مینا کاوه زاده، شاهین 
شرافت، امیر حسین دهباشی، افسانه کدخدائی، شاه پور محمدی، پریسا شیریان، محسن 
خلیلیان، جلیل جاللی، مجید امراللهی، زهره وفای فسارانی، محمد عباسی، علی کروبی، 
سعید نقش زن، محمد حسین روانفر، آقای محمد حیدری فرزند ابراهیم که به دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگی در شعبه 108 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان) 108 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 205  ارجاع و به کالسه 
9609980353407362 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/6/14 و ساعت 10 
تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:212939 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی 

سابق( )250 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/147  خانم زهرا دوائی دارای  شناسنامه شــماره 2152 به شرح دادخواست به کالسه  
1205/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
 که شــادروان عبداله رضائی دهاقانی  به شناســنامه 100 در تاریــخ 97/2/6 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر و 
همسر و مادر و پدر به اسامی: 1- فاطمه رضائی دهاقانی، ش.ش 1271306379نسبت 
با متوفی فرزند 2- فائزه رضائی دهاقانی، ش.ش 1271989311 نسبت با متوفی فرزند 
3- زهرا دوائی، ش.ش 2152 نسبت با متوفی همسر 4- فرخ مؤمن زاده،ش.ش 32 نسبت 
با متوفی مادر 5- تقی رضائی دهاقانی، ش.ش 17 نســبت با متوفی پدرو 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 نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210097 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/148  آقای علیرضا مالکی پور اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 1270384430 به شرح 
دادخواست به کالسه  1208/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین مالکی پور اصفهانی  به شناسنامه 412 در تاریخ 97/1/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و یک دختر و همسر به اسامی: 1- محمدرضا مالکی پور اصفهانی، ش.ش 3371 نسبت 
با متوفی فرزند 2- علیرضا مالکی پور اصفهانی، ش.ش 1270384430 نسبت با متوفی 
فرزند 3- راهله مالکی پور اصفهانی، ش.ش 598 نســبت با متوفی فرزند 4- ایران میر 
رمضانی، ش.ش 31449 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: 210094 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/149  آقای محمد صالحی دارای  شناســنامه شــماره 544 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1203/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی پناه صالحی  به شناســنامه 37 در تاریخ 97/3/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و 
همسر به اسامی: 1- هوشــنگ صالحی، ش.ش 1253 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد 
صالحی،ش.ش 544 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره صالحی، ش.ش 51665 نسبت با 
متوفی فرزند 4- نفیسه صالحی، ش.ش 1898نسبت با متوفی فرزند 5- عزت یراقی فرد، 
ش.ش 97 نسبت با متوفی همســر و الغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــداز تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادرخواهد شد. م الف: 210088 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)163کلمه، 2 کادر(
آگهی اصالحی

5/157 پیرو رای 5253 تاریخ 96/12/8 مبنی بر درخواســت آقای جواد قاسمی سدهی 
امنیه فرزند عبداله نسبت به شش دانگ خانه و زمین متصله به مساحت 103/33 متر مربع 
پالک شماره فرعی 446 و 1140 اصلی 119 واقع در ورنوسفادران، که شماره پالک 446 
اشتباه چاپ شده است و پالک فرعی صحیح 448 و 1140 می باشد. نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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کمک 120 میلیارد ریالی 
خیران بهزیستی در استان

امســال خیران برای حمایت از مددجویان 120  
میلیارد ریال به بهزیستی استان اصفهان کمک 
کردند.معاون مشــارکت های مردمی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون این میزان کمک شامل 45 میلیارد ریال 
نقدی ، 52 میلیارد ریال غیر نقدی و بقیه خدماتی  
از موسســه های خیریــه و عملکــرد کارکنان 
بهزیستی در جذب کمک های مالی تامین شده 
اســت.علی اصغر شــاهزیدی، عمده این کمک 
و مشــارکت ها را در زمینه حمایت از معلوالن، 
سالمندان، کودکان، مجموعه های ترک اعتیاد، 
زنان سرپرست خانوار و بیماران بیان کرد و افزود: 
کمک های جذب شــده صرف تامین جهیزیه، 
اشتغال، آموزش ، تامین معیشت، مسکن و تهیه 
لوازم و وســایل خانگی مددجویان زیرپوشــش 
بهزیستی می شود.وی تعداد موسسه های خیریه 
مجوز دار بهزیســتی این اســتان را 52 موسسه 
برشمرد و گفت: سال گذشته با مشارکت خیران 
بیش از 500 میلیارد ریال کمــک های نقدی ، 
غیر نقدی و خدماتی صرف کمک به مددجویان 

بهزیستی استان اصفهان شد.

 ارتقای خدمات سازمان بیمه 
 سالمت با پرداخت به موقع 

حق بیمه
مدیر سرپرســتی بیمه سالمت شــمال استان 
اصفهان گفت: پرداخت به موقع حق بیمه توسط 
موسســات بیمه گذار، موجــب ارتقای خدمات 
ســازمان بیمه ســالمت و افزایش تعهدات این 

سازمان به بیمه شدگان تحت پوشش می شود.
مســلم آشــوری اظهار کرد: یکی از اهداف مهم 
سازمان بیمه سالمت، کسب رضایت بیمه شدگان 
تحت پوشــش اســت که پرداخت به موقع حق 
بیمه توسط موسسات بیمه گذار، گامی موثر در 
ارتقای خدمات بهتر و ســریع تر به  بیمه شدگان 
است. وی در مورد منابع اعتبارات سازمان بیمه 
ســالمت، تصریح کرد: عالوه بر بودجه عمومی 
دولت که دوم سوم اعتبارات ســازمان را تامین 
می کند، سهم بیمه شده نیز دومین منبع درآمد 
اســت که پرداخت به موقع این منبع حق بیمه 
توســط بیمه گذاران موجب پرداخــت به موقع 
مطالبات موسســات طرف قراداد خواهد شــد. 
مدیر سرپرســتی بیمه سالمت شــمال استان 
اصفهان تاکید کــرد: اهداف مطلوب ســازمان 
بیمه ســالمت، از 6 منظر مورد توجه اســت که 
رضایت بیمه شــدگان، رضایت عرضه کنندگان 
خدمات بهداشتی و موسسه های طرف قرارداد، 
رضایت موسســات بیمه گذار، رضایت سازمان 
ها و نهادهای تعیین کننــده ضوابط و ناظرین بر 
عملکرد سازمان بیمه سالمت از جمله آنهاست. 

 
جریمه نقدی یک شرکت 

متخلف در اصفهان
 شــرکت فروش تجهیزات پزشــکی بــا تخلف 

گران فروشی جریمه نقدی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
براســاس گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ، پرونده تخلف مدیر عامل این 
شرکت به اتهام فروش تجهیزات پزشکی گران تر 
از قیمت واقعی کاال به متقاضیان به شــعبه ویژه 
رسیدگی به تخلفات بهداشتی ودرمانی اداره کل 
تعزیرات ارسال شد.غالمرضا صالحی افزود: پس 
از مشخص شدن تخلف این شرکت،  رییس شعبه 
رسیدگی کننده مدیرعامل متخلف، به پرداخت 
799 میلیــون و384 هزارریال جریمه نقدی در 

حق دولت محکوم شد.

 کاهش بازه زمانی پرداخت وام 
دانشجویی

رییس صندوق رفاه دانشجویان بااشاره به کاهش 
بازه زمانی پرداخت وام دانشجویی از 3 ماه به 15 

روز از افزایش بودجه صندق رفاه خبر داد.
ذوالفقار یــزدان مهر، از رشــد اعتبارات عمومی 
و اختصاصی ایــن صندوق در ســال های اخیر 
خبــر داد و گفــت: اعتبارات عمومــی صندوق 
رفاه دانشجویان طی سه سال اخیر حدود 157 
و اعتبــارات اختصاصی نیز 171 درصد رشــد 
داشته است. وی افزود: مجموع اعتبارات عمومی 
صندوق رفاه دانشجویان در سال های 89 تا 92 از 
مبلغ دو میلیارد و 549 میلیون ریال با رشد 157 
درصدی به مبلغ 6 میلیارد 540 میلیون ریال طی 

سال های 93 تا 96 افزایش یافته است.

عکس  نوشت 

افزایش تلفات ناشی از برق گرفتگی در اصفهان  آب تنی در چشمه ای زیبا
 در هرمزگان

یکی از مکان های تفریحی اســتان هرمزگان ، 
چشمه سبزپوشان در شهرستان حاجی آباد و 
در مجاورت روستای برغنی است. از ویژگی های 
این چشمه که بســیاری از مردم را حیرت زده 
می کنــد تغییر دمــای آب در فصول مختلف 
اســت. به همین دلیل در همه فصول ســال 

می شود در این چشمه شنا کرد.

پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 
مطرح کرد:

 استفاده از پساب
 برای مبارزه با بیابان زدایی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به استفاده از پساب برای کشاورزی اظهار 
داشت: در صورت گذشــتن از سه فیلتر، پساب 

می تواند برای کشاورزی استفاده شود.
سید رحمان دانیالی افزود: از آنجایی که پساب ها 
منابع متفاوتی دارند، بعضی آنها حاصل مصارف 
صنعتی، فاضــالب و خانگی هســتند که باید 
مشخص شود این پســاب از کجاست.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
اگر یک پساب، مشــخصات ثابتی داشته باشد، 
دانشگاه علوم پزشکی هم تایید کند، انواع پساب 
به درد چه گونه هایی می خورد و ســپس مرکز 
تحقیقات اداره کشــاورزی هم در مورد ضرر یا 
بی ضرر بودن آن اظهار نظر کند، می توان گفت 
از پساب برای کشاورزی استفاده شود یا نه.وی 
ادامه داد: در حال حاضر استفاده از پساب فقط 
برای مبارزه با بیابــان زدایی، کانون های مقابله 
با گرد و غبار، درختان غیــر مثمر و در صنعت 
می تواند استفاده شود.دانیالی خاطرنشان کرد: 
ما تاکید داریم دانشــگاه علوم پزشکی و مرکز 
تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان باید کیفیت 
آب حاصل از تصفیه پساب را تایید کنند. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: وضعیت 
مدیریت پساب های اصفهان ابتدا باید مشخص 
شود و سپس آب تصفیه شده حاصل از آن مورد 

استفاده قرار گیرد.

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو خبر داد:

حکم قضائی متخلف تخریب 
زمین های پارک ملی قمیشلو

متخلف تخریب زمین های پارک ملی قمیشــلو 
شهرستان تیران و کرون به6 ماه حبس محکوم 
شــد.جوهری، رییس اداره پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشــلو گفت: فردی متخلف در 
حاشیه یکی از روستاهای همجوار این پارک ملی 
به ســبب تخریب و خاکبرداری زمین های این 
منطقه حفاظت شــده به مراجع قضائی معرفی 
و به 6ماه حبس محکوم شــد.مرتضی جوهری 
افزود: تخریب و تصرف زمین در پارک های ملی 
و پناهگاه حیات وحش برخالف قانون است و با 
متخلفان برخورد می شود.پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو به مساحت 113 هزار هکتار 
در 45 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع 
است.این منطقه دارای انواع وحوش به خصوص 

آهوی ایرانی ، قوچ و میش است.

 پاک سازی
 طبیعت کوهستانی صفه

بیش از 50 زیست بان آســتانه اراک، کوه صفه 
اصفهان را پاک سازی کردند.

بنابر اعالم روابط عمومی شــهرداری اصفهان؛ 
صبح  جمعه  به همت تعــدادی از کوهنوردان 
و زیست بانان آســتانه اراک، مسیر کوهنوردی 
منطقه نمونه گردشگری بوستان کوهستانی صفه 
پاک سازی شد.این زیست بانان که نخسین سفر 
خود به منظور حفاظت و صیانت از محیط زیست 
کشــور را از اصفهان آغاز کرده اند، پاک سازی 
مناطق گردشگری تهران را مقصد بعدی خود 
اعالم کرده اند.روزانه حدود ســه تا چهار هزار 
گردشــگر از منطقه کوهنوردی و گردشگری 
صفه بازدید می کنند.پارک کوهســتانی صفه 
روی کوه صفه، در جنوب شهر اصفهان، تقاطع 
بزرگراه های شهید اقارب پرست و شهدای صفه 

واقع است.

 محیط زیست 

رییس هیئت ورزش های روســتایی و بازی های 
بومی محلی اصفهان در ارتباط با برگزاری جلسه 
با نایب رییس و رییس و دبیــر هیئت ورزش های  
بیماران خاص و پیونــد اعضا  اظهار داشــت: در 
این جلســه چند موضوع از جمله موضــوع ارائه 
بیمه یک ســاله و ســرویس رایگان برای استفاده 
از مکان های ورزشــی روســتایی مطرح شد که با 
بررسی های صورت گرفته قرار بر این شد که تعداد 
بیماران خاص و پیوند اعضا در روستاها شناسایی 
شوند تا از این تســهیالت بهره مند گردند.مهدی 
اسدی در ادامه افزود: با مساعدت و همکاری هیئت 
ورزش های روســتایی و بازی هــای بومی محلی 
استان اصفهان افرادی که دارای بیماری های خاص 
هستند؛ اما به ورزش کردن عالقه دارند می توانند 
در کالس های ورزشی و حتی دوره های مربی گری 
شــرکت کنند تا در آینده ورزشــکاران و مربیانی 
از روستاها و شهرســتان های اطراف اصفهان نیز 
داشته باشیم.رییس هیئت ورزش های روستایی 
و بازی های بومی محلی استان اصفهان ادامه داد: 

ورزشکارانی که دارای بیماری های خاص از جمله 
بیماری های خونی، کلیوی، کبدی، تاالسمی و... 
هستند عضوی از ما محسوب شده و حق دارند در 
مسابقات گروهی و مسابقات ملی شرکت کنند.وی 
با بیان اینکه تا به حال چنین اتفاقی در روستاهای 
اطراف نداشته ایم، گفت: این برای اولین بار است که 
بیمه و سرویس برای استفاده از مکان های ورزشی 

در اختیار روستاییان قرار می گیرد.

رییس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان:

همه بیماران خاص و پیوند اعضای روستاها بیمه می شوند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه 
58 مرکز نیکوکاری در اســتان اصفهــان فعالیت 
دارد، اظهار کرد: این مراکز با ساختاری خودگردان 
به منظور تسهیل در شناسایی نیازمندان واقعی هر 
منطقه، چابکی در جمــع آوری کمک های مردمی 
و افزایش دقت و کارآیی در توزیــع و ارائه خدمات 
حمایتی نقدی و غیر نقدی در کمترین زمان و تحت 

نظارت کمیته امداد اصفهان فعالیت دارند.
محمدرضــا متیــن پــور، میــزان کمک هــای 
جمع آوری شــده توســط مراکز نیکوکاری استان 
اصفهان در سه ماهه امســال را بیش از دو میلیارد 
و 500 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 
کمک به شکل صدقه، زکات، کمک های مستقیم، 
ســبد کاال و بر اســاس نیاز افراد تحــت حمایت، 
توســط مردم خیر اصفهان در اختیــار این مراکز 
قرارگرفته است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
از برنامه این نهــاد برای گســترش مراکز خبر داد 
و گفت: در ســال جاری 56 مرکز دیگــر به مراکز 
نیکوکاری اســتان اصفهان افزوده می شــود.وی با 

بیان اینکه بیشــتر مراکز نیکوکاری در مســاجد و 
تحت نظارت امام جماعت محل و یا امام جمعه شهر 
شکل گرفته اند، گفت: مســجد زیرساخت آماده ای 
اســت که در نقطه به نقطه اســتان وجود دارد و با 
سازمان دهی و تشــویق و حمایت از فعاالن محلی 
عرصه خیر و احســان می توان از این ظرفیت عظیم 
برای یاری رسانی هر چه بیشتر و موثرتر به نیازمندان 

جامعه استفاده کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان:

۵۸ مرکز نیکوکاری در اصفهان فعال است

براساس اعالم پزشکی قانونی اســتان اصفهان در 3 ماهه نخست سال 97، 
تعداد 10 مورد فوتی به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشــکی قانونی استان 

اصفهان ارجاع شده است.
مرگ ناشــی از برق گرفتگی در 3 ماهه نخســت ســال جاری نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل)9 نفر مرد( افزایش داشته اســت؛ در این مدت آمار 
فوت شدگان ناشی از غرق شــدگی تعداد 11 مورد فوتی)10 مرد و یک زن( 

بوده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل)17 نفر شــامل 2 زن و 15 مرد( 
کاهش داشته است.آمار تلفات غرق شدگی طی 3 ماهه نخست سال جاری 
در استخر کشــاورزی 10 نفر و دریا یک نفر بوده است؛ همچنین در 3 ماهه 
نخست سال 1397 تعداد 209 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 165 نفر از آنها مجوز سقط درمانی 

دریافت کرده اند.

مار
آ

کمیته امدادخبر

سمیه مصور  
 معاون ابتدایی وزیر آموزش و پــرورش، از تنظیم 
دستورالعمل جدید برای اداره دوره پیش دبستانی 
توسط این نهاد خبر داد که در سال جاری این دوره 
تحت عنوان یک دوره رسمی به دو صورت دولتی و 

غیردولتی اداره خواهد شد. 
 طبق قوانین و اسناد موجود کشور، 4-6 سال، دوره 

رسمی آموزش پیش  دبستانی است. 
در حال حاضر هرچند نظام تعلیم و تربیت رسمی و 
عمومی کشور در برابر این دوره، مسئولیت و وظیفه 
قانونی دارد  که برای کودکان این ســنین سیاست 
گذاری و برنامه ریزی کند، اما این دســتورالعمل، 
به صورت غیراجباری ارائه می شود تا  الزامی برای 
حضور همــه افراد این گروه ســنی در کالس  های 
 پیش   دبســتانی آموزش وپرورش وجود نداشــته 

باشد.
 اهمیت ایــن دوران در تربیــت و آموزش کودکان 
سبب شد تا در راســتای عدالت آموزشی و فرصت 
برابر یادگیری، دســتورالعمل دوره پیش دبستانی 
که در ســال های گذشــته با چالش های فراوانی 
همراه بود، دچار تغییراتی شــود که براساس این 
تغییرات، مقرر شــد پوشــش نوآموزان کشــور با 
اســتفاده از اعتبــار دولتــی در مناطــق محروم 
 مرزی و حاشــیه شــهرهای پر جمعیــت، صورت 

پذیرد.
معاون ابتدایــی وزیر آموزش و پرورش، با اشــاره 

به وجــود چالش هایی در 
رابطه با بحــث اداره امور 
پیش دبســتانی از سال 
82، اظهار کرد: با دستور 
وزیر، کارگروهی تشکیل 
شــد تا از ابعاد مختلف به 
این موضوع پرداخته شود 
و با مشــخص کردن عدم 

کاهش تعداد نوآموزان در کشور و تداوم ارائه خدمات 
و نحوه ثبت نام پیش دبستانی ها در مناطق محروم، 

روستایی، عشایر و دو زبانه اقداماتی انجام شد.

»رضــوان حکیــم زاده«  
در این باره  افــزود: طی 
جلســات متعدد با نهایی 
شدن دستورالعمل، در آن 
مقرر شد پیش دبستانی 
به عنوان یک دوره رسمی 
بــه دو صــورت دولتی و 
غیردولتــی اداره شــود 
که  براســاس این دســتورالعمل و طبق ماده 12 
اساس نامه، استفاده از فضاهای مازاد مدارس دولتی 
برای تشکیل کالس های پیش دبستانی و قرارداد با 

موسسات امکان پذیر خواهد بود.
به گفته معــاون ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش، 
اجرای این طرح در کشور سبب می شود تا حداکثر 
نوآموزان کشور در دوره پیش دبستانی حضور پیدا 
کنند و این دوره از 38 درصد به 70 درصد ارتقا یابد.

هزینه های دوره پیش دبستانی، یکی از چالش های 
مهمی این دوره اســت کــه در مناطــق محروم و 
حاشیه ای شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری می یابد 
و همین عامل مانع از حضور بســیاری از نو آموزان 

کشور در این دوره می شود. 
بــه گفتــه معــاون ابتدایــی وزیــر آمــوزش و 
پرورش، بــرای پوشــش هرچــه فراگیر شــدن 
 این طرح قرار اســت هزینــه ایــن دوره افزایش

 نیابد.
 در حال حاضر حدود چهارده نهاد و موسسه مختلف، 
ارائــه خدمات به کــودکان پیش از دبســتان را بر 
عهده دارند که این تکثر و آشــفتگی ســبب شده، 
نبود متولی ملــی و یکپارچه نبــودن مدیریت به 
عنوان یکی دیگر از چالش های دوره پیش دبستانی 
در کشــور مطرح شــود که نظارت بر فعالیت های 
آموزشی این دوره، همچنین معلمانی که عهده دار 
کار آموزش هستند را با مشکل روبه رو کرده است. 
از این رو معــاون ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش 
از تدوین چارچوب مناســبی برای بــه کارگیری و 
 توانمندسازی معلمان در این دوره خبر داده است تا 
قدم هایی برای رفع مشکالت در این زمینه برداشته 

شود.

عدالت آموزشی در کشور فراگیر می شود 

معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هشت هزار و 333 فر در سوادآموزی استان اصفهان تحصیل می کنند، 
اظهار کرد: از ایــن تعداد حدود یک هــزار و 500 نفــر اتباع بیگانه 
هستند.»بهمن امیدقایمی« با بیان اینکه نهضت سوادآموزی بازه سنی 
10 تا 49 را تحت پوشش خود قرار می دهد، افزود: در حال حاضر 20 
تا 35 ساله ها بیشترین مخاطبان نهضت سوادآموزی استان اصفهان 

هستند.معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه نهضت سوادآموزی در سه قالب دوره تحکیم و انتقال، کمیساریا 
و بی آر سی )سوادآموزان تحت پوشش سازمان ملل( به سوادآموزان 
آموزش می دهد، افزود: هزینه تحصیل هر فرد در نهضت بین 630 تا 
830 هزار تومان برآورد می شود که همه این هزینه توسط آموزش و 
پرورش پرداخت می شود. وی با بیان اینکه امســال 212 نفر از اتباع 

استان اصفهان با هزینه سازمان ملل که امسال از سوی کشور دانمارک 
پرداخت می شود تحصیل می کنند، گفت: هزینه برای هر یک از این 
سوادآموزان بین 500 تا 700 هزار تومان برآورد شده است.امیدقایمی  
افزود: در حال حاضر 12 مرکز یادگیری محلی در استان فعال است که 
عالوه بر خواندن و نوشتن آموزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

دینی را نیز دریافت می کنند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان اصفهان:
212 نفر در اصفهان با بودجه دانمارک تحصیل می کنند

چالش های دوره پیش دبستانی کاهش می یابد؛

در حال حاضر حدود چهارده 
نهاد و موسسه مختلف، ارائه 
خدمات به کودکان پیش از 

دبستان را بر عهده دارند

افزایش تلفات ناشی از 
برق گرفتگی در اصفهان

 پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

رییس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی استان :
شاخص UV در اصفهان رو به کاهش است

رییس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی اســتان اصفهان با بیان اینکه  شاخص UV در اصفهان روی 
عدد 10 قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش ابر در برخی مناطق اصفهان پیش بینی می شود که این 
شاخص روند کاهشی به خود بگیرد.لیال امینی با بیان اینکه در شرایط فعلی شهروندان نباید در طوالنی 
مدت و بیشتر از 15 دقیقه زیر نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند، افزود: در این شرایط کسانی که شغلی در 
محوطه آزاد دارند هر چند در سایه باشند نیز باید از کرم ضد آفتاب یا اس پی اف باالی 60 استفاده کنند؛ 
چرا که سایه هم می تواند این اشعه را به پوست انتقال دهد. وی استفاده از پوشش تابستانی را برای خروج 
از فضای بسته برای همه شهروندان در بین ساعت 10 تا 17 ضروری دانست و ادامه داد: افرادی که دچار 
 حساسیت پوستی هســتند باید در این شــرایط برای خروج از منزل از کرم ضد آفتاب با اس پی اف 90 

استفاده کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان:
2۷ پرواز از اصفهان راهی سرزمین وحی می شود

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری از استان اصفهان شش هزار و 597 نفر در قالب 
45 کاروان در ایام حج راهی سرزمین وحی می شوند، اظهار کرد: از این تعداد 41 کاروان از استان اصفهان، سه 
کاروان از استان چهارمحال و بختیاری و یک کاروان از یزد از فرودگاه اصفهان پرواز می کنند.غالمعلی زاهدی 
با بیان اینکه نخستین پرواز از فرودگاه اصفهان به عربستان هشت مرداد انجام می شود، افزود: در مجموع 27 
پرواز از فرودگاه اصفهان به عربستان خواهیم داشت و اعزام حجاج تا 19 مرداد ادامه می یابد.مدیرکل حج و 
زیارت استان اصفهان با بیان اینکه 14 کاروان از استان اصفهان در قالب مدینه قبل به مدینه سفر می کنند، 
ادامه داد: همچنین 31 کاروان نیز در قالب مدینه بعد، از اصفهان به جده پرواز می کند.وی با بیان اینکه تمام 
خدمات بهداشتی و درمانی از ســوی هالل احمر و از تهران برای زائران تامین می شود، افزود: پزشکان هالل 

احمر در این ایام در هتل های حجاج مستقر هستند.

اخبار
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بالیی که خوردن گوشت خام سر زن جوان آورد
پیشنهاد سردبیر:

قتل تکان دهنده پیرمرد روستایی در همدان؛ 
 او را زنده زنده آتش زدند!

پیرمرد روستایی در همدان، قربانی جنایت وحشتناکی شد 
و زنده زنده در میان شعله های آتش جان سپرد.

بامداد هفدهم فروردین امسال، زبانه های برافروخته آتش 
در یک خانه باغ واقع در روســتایی خالی از ســکنه، خبر 
از حادثه ای ناگوار می داد.  ســاکنان مجاور یک خانه باغ، 
با دیدن شــعله های آتش، موضوع را به نهادهای امدادی 
اطالع رسانی کردند. تیم های آتش نشانی به سختی خود 
را به این محل فاقد دسترسی و سخت گذر رسانده و آتش 
را خاموش کردنــد. پنج روز از وقوع ایــن حادثه، ماموران 
پاسگاه آبشــینه در حال گشــت زنی، دوباره به این محل 
مراجعه و استخوان های به جا مانده از یک جسد سوخته 

را کشف کردند.
طبق اظهارات باغداران ســاکن در نزدیکی این روســتا، 
پیرمردی حدودا 70 ســاله به تنهایی در باغ ساکن بود. با 
وجود بررسی های انتظامی، مشخص نشد که جسد کشف 
شده متعلق به پیرمرد یاد شده است یا خیر؛ بنابراین پرونده 

تحویل پلیس آگاهی شد.
عوامل پلیس آگاهی با بررسی فرضیه های مختلف از جمله 
اتصالی سیســتم برق و گرمایش موجود در این کانکس و 
احتمال بروز آتش سوزی هنگام اســتراحت و خواب این 
فرد مسن، تالش خود برای گره گشــایی از راز این مرگ 

را آغاز کردند.
تیمی از کاراگاهــان زبده پلیــس آگاهی، بررســی این 
آتش سوزی را عهده دار شدند تا اینکه خبر از قتل این فرد 
به گوش رســید. رییس پلیس آگاهی همدان با تایید این 
موضوع اظهار داشت: یکی از بستگان مقتول به همراه فردی 

دیگر شب حادثه در خانه باغ حضور داشتند.
سرهنگ »رضا زارعی« افزود: اختالف مالی بین دو طرف 
موجب درگیری لفظی شدید بین آنها می شود و قاتل پس 

گالویزشدن با مقتول، وی را زمین گیر می کند.
او اضافه کرد: قاتل و دوستش پس از خروج، دِر کانکس را 
قفل کرده و در ادامه اقدام به آتش زدن باغ می کنند. رییس 
پلیس آگاهی همدان بیان کرد: طبق اظهارات قاتل، در این 
هنگام مقتول که هنوز جان در بدن داشت، زنده زنده داخل 

کانکس سوخت.

قتل تازه داماد به دست برادر زن
پسری 17 ساله که با ضربات چاقو، دامادشان را از پای در 
آورده بود، در محدوده کالنتری مولوی تهران دستگیر شد.

ســرهنگ »محمدقربان منصوری« رییس کالنتری 116 
مولوی دراین باره گفت: حوالی ســاعت 2:25 بامداد روز 
جمعه، خبر وقوع نــزاع و درگیری به مرکــز فوریت های 
پلیسی 110 اطالع داده شد که درپی آن عوامل کالنتری 

116 مولوی به محل حادثه اعزام شدند.
او با اشاره به حضور عوامل کالنتری در محل گفت: با حضور 
ماموران مشخص شد که درگیری میان دو تن از اتباع کشور 
افغانستان رخ داده و در پی آن، پسری 17 ساله با داماد 23 
ساله خانواده شان درگیر شده و با چاقو ضرباتی را به او وارد 
کرده که به تایید کارشناســان حاضر در صحنه، منجر به 

مرگ او شده است.
منصوری با اشــاره به حضور بازپرس ویــژه قتل در محل 
افزود: عوامل کالنتری، این پســر را بازداشت کرده و او در 
اعترافات اولیه اش گفت: حدود یک سال است که خواهرم 
به عقد این مــرد درآمده بود اما هنوز بــه خانه خود نرفته 
بودند و بایــد مطابق قوانین خانه پدری، خواهرم شــب ها 
زود به خانه می آمد، اما داماد خانــواده خواهرم را دیروقت 

به خانه آورده بود.
رییس کالنتری 116 مولوی، با بیان اینکه این افراد از قبل 
نیز دارای سابقه اختالف و درگیری بودند، اظهارکرد: جسد 
با دستور مقام قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم 
نیز درحالی که از ناحیه دست و سینه دچار آسیب دیدگی 
شده بود، به بیمارستان منتقل شد تا پس از آن به جرمش 

رسیدگی شود.
به گفته وی، این پرونــده در اختیار ماموران پلیس آگاهی 

پایتخت قرار گرفته است.

 آخرین وضعیت 
پرونده پزشک تبریزی

دادستان عمومی و انقالب آذربایجان شرقی، در ارتباط با 
آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت: پس از اعتراض 
به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و همچنان 

در دیوان عالی کشور است.
»موسی خلیل اللهی« در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده 
پزشک تبریزی اظهار کرد: پس از اعتراض به حکم، پرونده 
به دیوان عالی کشور ارسال شد و هم چنان در دیوان عالی 
کشور است.گفتنی است که کیفرخواست پرونده پزشک 
تبریزی در اواســط فروردین ماه ســال جاری صادر شد و 
چهارم مهرماه، جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 3 
دادگاه کیفری  تبریز برگزار  و در 24 اسفند ماه، رای قصاص 

پزشک تبریزی صادر شد.

 نوزاد مرده 
داخل دستشویی هواپیما !

پیدا شدن جسد یک نوزاد تازه متولد شده، داخل 
یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی »ایر آسیا« 
در هندوستان، خبرساز شــد. بنا به گفته پلیس 
و مســئوالن هواپیما، جســد این نوزاد، داخل 
دستشویی هواپیما و در حالی که دستمال توالت 
در دهان او قرار داده شده بود، پیدا شد. مادر نوزاد، 
داخل هواپیما حضور داشت و احتمال می رود این 
نوزاد، داخل هواپیما به دنیا آمده باشد. پلیس مادر 
نوزاد را برای طرح پاره ای پرسش به مرکز پلیس 
فرودگاه منتقل کرد. پیدا شدن دستمال توالت در 
داخل دهان نوزاد، پلیس را  واداشت تا به بررسی 
دقیق ماجرا بپردازد. هنوز مشخص نیست آیا این 
نوزاد مرده به دنیا آمــده یه نه؟  تحقیقات پلیس 
هندوستان در مورد این حادثه ادامه دارد. گفتنی 
است، این هواپیما از شــهر »گواهاتی« واقع در 

شرق هندوستان به »دهلی نو« پرواز می کرد.

بالیی که خوردن گوشت خام 
سر زن جوان آورد

عالقه زیاد یک زن جوان اهــل چین به خوردن 
جانوران عجیب به صورت نپخته و خام، او را بیمار 

و روانه بیمارستان کرد.
جراحان یک بیمارستان در استان »جیانگ سو« 
چین یک کرم کدوی 2 اینچی )5 ســانتی متر( 
زنده را از چشــم  یک زن که هویتش » یانگ« 
اعالم شده بود، خارج کردند. بنا به گفته پزشکان 
این کــرم از راه معده این زن جــوان و با عبور از 
قسمت های مختلف بدن، خود را به قسمت چشم 
او رســانده بود.یانگ هفته گذشته و پس از آنکه 
چشمش دچار تورم شد، به یک متخصص چشم 
مراجعه کرد. او که از چشم راست خود احساس 
ناراحتی می کرد، بنا به تشــخیص چشم پزشک 
مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما پزشکان حین 
عمل جراحی به جای یافتن توده، یک کرم کدو 
را در داخل چشم این زن پیدا کردند.یانگ بعدا 
به پزشــک معالج خود گفت که عالقه زیادی به 
خوردن جانوران عجیب و غریب به صورت خام و 

از جمله مارها داشته است.

قتل در شب عروسی
انتشار فیلمی از جسد یک عروس که هنوز لباس 
جشن ازدواجش را به تن داشــت، همه را متاثر 
کرد. شــوهر جنایتکار که عروس را خفه کرده و 
بعد از فرار در منطقه یعقوب آباد »پاکستان« به 
دام افتاده بود، از سوی دادگاه به تحمل 15 سال 
زندان محکوم شده است. این داماد 28 ساله که 
»پاکشــا« نام دارد، در شب عروســی، عروس را 
خفه کرد و مدعی شد که عروس با پسر عمویش 
ارتباط داشته است. او در دادگاه به 15 سال زندان 

محکوم شد.

 تیرباران به خاطر 
رفت و آمدهای مرموز!

»طالبان« یک زن بیوه و یک پسر جوان 20 ساله 
را در شــهر »بلچراِغ« فاریاب، تیرباران کردند. 
»عبدالجمیل«، شهردار بلچراغ می گوید: این دو 
فرد، به این دلیل تیرباران شــدند که پسر جوان 
چند روز به خانــه زن بیــوه  رفت وآمد می کرد. 
طالبان، بــا تاییــد تیربــاران آن دوگفتند: به 
 »جرم عمل نامشــروع، آنان را محکوم به مرگ

 کرده اند.« 
یکی از بستگان زن بیوه  گفته است که مرد جوان 
یکی از نزدیکان  آن ها بوده و به خاطر شرکت در 
میهمانی به خانه زن بیوه  رفــت  و آمد می کرده 

است. 

چندروز پس از فرو ریختن یک سد در منطقه ای 
دورافتاده در جنوب کشور »الئوس«، جست وجو 

برای یافتن قربانیان ادامه دارد.

حوادث جهان

قاب حوادث

حوادث ایران

پســرجوانی که در جدال خیابانی بر سر دختری دانشــجو، اقدام به 
اسیدپاشی کرده بود، پس از جلب رضایت شاکیان خصوصی با حکم 
قضائی به سه سال و نیم زندان محکوم شد. اسیدپاشی عصر بیست و 
یکم تیرماه سال 96 در خیابان استاد معین رقم خورد و دو پسرعمو که 
از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شده بودند، به بیمارستان منتقل 
شدند. در بررسی ها روشن شد عامالن اسیدپاشی، دایی و خواهرزاده 
بودند که از محل گریختند. »پیام« و »هومن« بازداشت شدند و به جدال 
خیابانی با دو پسرعمو بر سر دختر دانشجو اعتراف کردند. آنها در حالی 
در شعبه 11دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند 
که توانستند رضایت دو شاکی پرونده را جلب کنند. در آن جلسه پیام 
20 ساله که با قرار وثیقه آزاد شده بود، گفت: دانشجوی رشته تربیت 
بدنی بودم. چندماه قبل از این ماجرا با یکی از همکالســی هایم به نام 
»ناهید« آشنا شدم. رابطه دوستانه ما با هم ادامه داشت اما پس از مدتی 
تصمیم گرفتم رابطه ام را با ناهید تمام کنم. او ادامه داد: من و خواهرزاده 
ام هومن برای نظافت خانه خواهرم که به تازگی اسباب کشی کرده بود، 

سه گالن اسید خریدیم و در ماشین گذاشتیم. در حال رفتن به خانه 
خواهرم بودیم که ناهید با من تماس گرفت و از من خواست برای آخرین 
بار با او مالقات کنم. من هم پذیرفتم. من و خواهرزاده ام ســر خیابان 
استادمعین منتظر ناهید شدیم.  برای خرید آب معدنی از ماشین پیاده 
شده بودم که متوجه شدم یک نفر با موبایلم تماس گرفته و چون هومن 
موبایلم را پاسخ داده  بود، در حال فحاشــی به اوست! مرد ناشناس از 
اینکه مزاحم دخترخاله اش ناهید شده ایم از ما گالیه داشت. من که از 

این ماجرا شوکه شده بودم، خودم را به برادرزاده ام رساندم؛ اما همان 
موقع دو پسرقوی هیکل به سمت ماشین آمدند. آنها چاقو و گاز اشک 
آور در دست داشتند. برای دفاع از خودم و خواهرزاده ام، لوله پولیکایی 
را که در ماشین داشتم برداشتم، ولی چون خواهرزاده ام چیزی برای 

دفاع نداشت یکی از گالن های اسید را باز کرد و به سمت آنها پاشید.
هومن 19 ساله نیز گفت: من و دایی ام از نقشه دختر جوان بی اطالع 
بودیم؛ به همین خاطر سر خیابان منتظر او ماندیم؛ ولی او دو پسر جوان 
را فرستاده بود تا ما را ادب کنند. من برای ترساندن پسران جوان یکی از 
گالن های اسید را به طرفشان پاشیدم اما همان موقع خودم هم ترسیدم 
و پشیمان شدم. به همین خاطر مقداری از اسید روی دستانم ریخت. 
واقعا قصد آسیب زدن به کسی را نداشتم . من و دایی ام با سختی زیاد 
توانستیم رضایت شاکی های خصوصی را جلب کنیم؛ به همین خاطر 
حاال از قضات دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات را داریم. در پایان این 
جلسه، هیئت قضائی وارد شور شد و سرانجام پیام را از اتهام اسیدپاشی 

تبرئه و هومن را به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.

چندی پیش خبری مبنی بر هجوم »مارها« دراصفهان، در صدر 
اخبار قرار گرفت. آماری قابل تامل از ســوی سازمان آتش نشانی 
عنوان شد که شایعاتی را  به ســرعت در سطح شهر منتشر کرد. 
گمانه زنی هایی که علت وجود مارها در شــهر را خشــک شدن 
»زاینده رود« و زیاد شــدن برخی آالینده های زیست محیطی 

عنوان می کرد.
 بر اساس آخرین آمار ارائه شــده از سوی سازمان آتش نشانی، تا 
کنون 252 مورد وجود مار در منازل مسکونی شهروندان اصفهانی 
گزارش شده است؛ مارهایی که به گفته سخنگوی سازمان آتش 
نشانی، اندازه  و انواع متفاوتی داشته  و از نقاط مختلف وارد شهر و 

منازل مسکونی شهروندان شده اند. 
وجود مارها و آمار نسبتا باالیی که به تازگی از سوی آتش نشانی 
مطرح شد، نگرانی هایی را در بین سازمان های حامی محیط زیست 
و شــهروندان عادی ایجاد کرد؛  اما »محمد شریعی« سخنگوی 
سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان می گوید: چالش وجود 
مارها در منازل مسکونی، همه ســاله در فصل بهار و تابستان در 
اصفهان مشاهده می شده؛ اما امسال این آمار برای آگاهی بیشتر 

شهروندان و دادن هشدارهای ایمنی، رسانه ای شده است. 
مارها به دنبال مکان های خنک هستند

شــریعتی افزود: یکی از حوادثی که آتش نشانان در فصل بهار و 
تابســتان با آن مواجه هســتند، ورود مارها به منازل مسکونی و 
خودروها ست که این مســئله در فصول گرما به دو دلیل صورت 
می گیرد: اول اینکه در این دو فصل به دلیل زاد و ولد مار، این حیوان 
خزنده بیشتر مشاهده می شود و دوم اینکه به دلیل خونسرد بودن، 
مارها با گرم شدن هوا، بیشتر به فضاهای شهری و مسکونی ورود 

پیدا می کنند؛ زیرا این حیون به دنبال مکان های خنکی می گردد 
که از تابش خورشید در امان باشد.

مارها در همه جای شهر هستند!
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه خشکی زاینده رود 
ربطی به حضور مارها نــدارد؛ درمورد میــزان پراکندگی مارها 
در اصفهان می گوید: در تمام نقاط شــهر بابت وجود مارها از ما 
امدادخواهی شده است، اما در بررسی ها مشخص شد، در مناطقی 
که حدفاصل میان منازل مسکونی و بیابانی و مناطق کشاورزی 
کم است، این آمار و مشاهده ها بیشتر بوده است؛ مناطقی مانند 
سپاهان شهر، خوراسگان و آتشگاه. البته داخل شهر نیز در مناطقی 
که زمین های کشاورزی در کنار منازل مسکونی قرار گرفته، ورود 

مار به منزل شهروندان مشاهده شده است. 
به عنوان مثال در خیابان های ربــاط و جابر انصاری، این موضوع 
مشاهده شده اســت. امدادخواهی درباره این موضوع،  در سراسر 
شهر وجود داشــته و حتی در منازل مسکونی در طبقه پنجم هم 

مار مشاهده شده است. 
شفیعی در ادامه تصریح کرد: وجود و ورود مارها به منازل مسکونی 
هیچ ارتباطی به خشک شــدن »زاینده رود« ندارد؛ زیرا مارها در 
همه نقاط شهر مشاهده شده اند و اگر وجود آنها به خشک شدن 
زاینده رود ارتباط داشت، باید آمار مارها در خانه های نزدیک به 
رودخانه بیشتر می بود؛ در صورتی که نوع مارها و پراکندگی حضور 
آنها در سطح شهر، این فرضیه را رد می کند. حتی طی سال هایی 
که آب در رودخانه هم وجود داشــت، وجود مارها در سطح شهر 

مشاهده می شده است.
مارها چطور به خانه ها وارد می شوند؟!

در اغلب موارد، مارها به وسیله خود افراد به داخل منازل مسکونی 

وارد می شوند. این  موضوع  از سوی سخنگوی سازمان آتش نشانی 
به عنوان یکی از دالیل اصلی حضور مارها در منازل شــهروندان 
عنوان شده است. به گفته شفیعی: این انتقال معموال با خودروی 
شهروندان صورت می گیرد؛ به این صورت که حضور افراد در مزارع 
و دشت ها برای تفریح موجب می شود، مارها برای فرار از گرمای 
هوا به داخل کابین خودروها یا موتور آن پنــاه ببرند یا در درون 
وسایل سفر مانند ســبدهای پیک نیک مخفی شده و نادانسته 

توسط افراد به داخل منزل منتقل شوند. 
شــفیعی تصریح کرد: مارها حتی در آپارتمان ها نیز مشــاهده 
شــده اند! در موردی گزارشــی از حضور مار در طبقه پنجم یکی 
واحد مسکونی گزارش شد که پس از حضور و بررسی های سازمان 
آتش نشانی مشخص شد، به دلیل شست وشوی فرش های آن خانه 
که احتماال در مناطقی بیرون از شهر صورت گرفته،  مار به داخل  

فرش ها وارد  و به داخل خانه منتقل شده است.
توصیه های ایمنی را جدی بگیرید

»محمد شــریعتی« تاکید کرد: این مارها از نیش خود فقط برای 
تغذیه یا در مواقعی که احســاس خطر کنند، استفاده می کنند؛ 
بنابراین در صورت مشــاهده، نباید به مار حمله یا آن را تحریک 

یا زخمی کرد؛ زیرا این عمل مار را به نیش زدن وادار می سازد. 
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی، تمام مارها سمی هستند؛ 
مگر آنکه خالفش ثابت شود. به همین دلیل شهروندان نباید در 
مقابله با مار، اقداماتی انجام دهند. شفیعی تصریح کرد: نوع مارها 
با توجه به اینکه از کجا منتقل شــده اند و متعلق به کدام منطقه 

هستند، متفاوت بوده و تنوع نوع مارها در سطح شهر زیاد  است.
 به گفته شریعتی، کارشناسان آتش نشانی همواره توصیه می کنند  
که شهروندان در صورت مشاهده مار، ابتدا با سامانه 125 تماس 
بگیرند و به هیچ عنوان خودشان درصدد اقدام به گرفتن  یا آسیب 
رساندن به مار نباشند؛ زیرا آسیب افراد یا امکان فرار آن حیوان را 
افزایش می دهند. در صورت مخفی شدن مار، امکان زنده گیری 

آن، بسیار دشوار تر است. 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی توصیه کرد: در صورت گزیدگی 
که شامل آثاری مانند درد خفیف، خونریزی کوچک و کبودی در 
محل گزیدگی مشاهده می شود، پس از چند لحظه بی حالی و حتی 
بیهوشی نیز ممکن است مشاهده شود؛ به همین دلیل تماس فوری 
با اورژانس و آتش نشانی در صورت مشاهده مار یا احتمال گزیدگی، 
بسیار حیاتی است؛ البته با انتقال سریع افراد به مراکز درمانی، به 

راحتی می توان با ارائه مشخصات مار، پادزهر آن را دریافت کرد. 
شریعتی در پایان توصیه کرد: شهروندان منافذ در و پنجره های 
خود را بپوشــانند تا  این حیوان امکان ورود به منازل را نداشــته 
 باشــد و در صورت رفتن به مناطق طبیعی، خودروی خود را در
 مکان های مناسب و دور از مناطقی که علف های بلند دارد، پارک 

کنند و داخل وسایل خود را به صورت ویژه بررسی نمایند.

نگار فتوحی

وضعیت یک پزشــک متخصص آبادانی که در 
بخش »آی. سی. یو« بیمارستان امام خمینی 
)ره( تحت نظر قرار دارد، وخیم گزارش شــده  

است.
 ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند که وی 
از نظر روحی و مالی هیچ مشکلی نداشته است.
تحقیقات در خصوص علت و انگیزه خودکشی 
این پزشک آبادانی در دستور کار ماموران قرار 

دارد.
ساعت 15:15 دقیقه یکشنبه 31 تیرماه امسال مسئوالن بیمارستان امام خمینی )ره( در تماس با 
ماموران کالنتری 16 امیرکبیر از اقدام به خودکشی یکی از پزشکان آبادان خبر دادند. بدین ترتیب 
تیمی از ماموران به بیمارســتان رفتند و مشاهده کردند که پزشــک 67 ساله متخصص داخلی و 
عفونی، با خوردن 170 قرص آرامبخش و خواب آور، قصد خودکشی کرده است که با انتقال وی به 

بیمارستان تحت نظر قرار گرفت. 
بنا به این گزارش، تحقیقات در خصوص علت و انگیزه خودکشی این پزشک آبادانی در دستور کار 

ماموران قرار دارد.

مردی که به خاطر سروصدای زیاد موسیقی 
در مراسم عروس کشــان، عصبانی شده بود 
پس از جر و بحث با جوانان مجلس عروسی، 
دست به سالح برد و با شــلیک گلوله، برادر 

.nعروس را راهی بیمارستان کر
در یک مراسم عروسی، وقتی خودروی حامل 
عروس مقابل منزل توقف کرد، سروصدای 
زیاد و بلند بودن موسیقی خودروها، یکی از 

اهالی محل را ناراحت کرد. او که باالی تراس منزل آمده بود، از بزرگ ترها خواست تا سروصدا 
نکنند چرا که مدعی بود مادرش بیمار است. در این هنگام پدر عروس از دیگران خواست صدای 
موسیقی را کم کنند؛ ولی ناگهان چند جوان وارد ماجرا شدند و با بیان اینکه امشب باید تفریح 
کنند، خطاب به همسایه گفتند: اگر عرضه داری بیا پایین! مرد همسایه که با شنیدن این جمالت 
عصبانی شده بود، فریاد زد، باشد پایین می آیم! ولی ناگهان لوله سالح شکاری روی ترانس منزل 
چشم ها را خیره کرد و قبل از اینکه کسی بفهمد ماجرا چیست، گلوله ای شلیک شد و به برادر 
عروس اصابت کرد. مرد مذکور پس از این حادثه  از محل متواری شد و مجروح نیز به مرکز درمانی 

انتقال یافت. 

شلیک در اعتراض به عروسی همسایهخودکشی  یک پزشک آبادانی  با ۱۷۰ قرص آرامبخش!

اسیدپاشی پسرانه وسط خیابان!

چالش مارها در شهر!
سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان می گوید حضور مارها در منازل مسکونی شهروندان ربطی به خشکی زاینده رود ندارد؛
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 حمله تند »یورگن کلوپ«
 به سرخیو راموس

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول بــار دیگر به 
انتقاد از سرخیو راموس، 
کاپیتان رئال مادرید 
پرداخت و درگیری 
او با محمد صالح، 
ســتاره لیورپول 
در جریــان فینــال 
را  چمپیونزلیــگ 
بی رحمانه و مرگبار توصیــف کرد.صالح پس 
از برخوردی کــه با راموس داشــت، زمین را با 
چشمانی اشکبار ترک کرد. در صحنه برخورد، 
راموس دست صالح را به خود گیر داده و او را به 
زمین می زند که منجر بــه مصدومیت بهترین 
بازیکن لیورپول در مهم ترین بازی فصل می شود. 
پس از این برخورد، راموس به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفت و حمالت علیه او آغاز شد. با گذشت 
حدود دو ماه از این اتفاق، به نظر کلوپ نتوانسته 
آن را فراموش کند. او گفت:» اگر صحنه را نگاه 
کنید و رئالی نباشید، اینطور فکر می کنید که چه 

صحنه بی رحمانه و مرگباری.« 

معاوضه بزرگ بین میالن و 
یوونتوس

درست یک سال پیش بود که در چنین روزهایی، 
لئوناردو بونوچــی، امضای 
خــود را پــای یکی 
عجیب تریــن  از 
ت  ال نتقــا ا نقل و
تاریخ سری آ ایتالیا 
ثبــت و پیراهــن 
قرمزومشــکی میالن 
را بر تن کرد. حاال بعد 
از گذشت یک فصل، گویا بونوچی قصد بازگشت 
به تورین را دارد و با چراغ سبز مسئوالن »بانوی 
پیر« مواجه شده است.از سوی دیگر خبرهایی 
نیز از عالقه باشــگاه میالن به جذب »گونسالو 
ایگواین« منتشــر شــده و حال رســانه های 
ایتالیایی خبر از یک معاوضه بزرگ بین میالن و 
یوونتوس را می دهند؛ معاوضه ایگواین و بونوچی! 
رسانه های ایتالیایی نزدیک به تورینی ها معتقدند 
که مهاجم آرژانتینی قطعا قســمتی از معامله 

انتقال و بازگشت بونوچی به یووه خواهد بود.

»دارمیان« دیگر نمی خواهد 
در یونایتد بازی کند

منچستریونایتد در فصل نقل و انتقاالت، دیگو 
دالوت مدافع ۱۹ ســاله 
تیــم پورتــو را به 
خدمــت گرفــت 
ولی ایــن بازیکن 
اکنون شرایط بازی 
کردن ندارد و آنتونیو 
والنسیا گزینه نخست 
یونایتد در سمت راست نیز با مشکل مصدومیت 
روبه رو شده و همین شانس »متئو دارمیان« را 
زیاد کرده ولی با این حــال دارمیان قصد ندارد 
در یونایتد بماند و درخواست خروج داده است.
دارمیان با تایید این خبر گفت: دوست دارم در 
تیمی بازی کنم که شانس بازی کردن من زیاد 
باشــد و به همین خاطر با وجود مصدومیت هم 
پستی های من، درخواســت خروج دادم و می 
خواهم به تیمی دیگر بروم. مــن از چند تیم از 
ایتالیا پیشنهاد دارم و دوست دارم در تیمی بازی 

کنم که حضورم در ترکیب قطعی باشد. 

 »رونالدو« پادشاه درآمد
 از اینستاگرام

شبکه های اجتماعی به راهی جدید برای کسب 
درآمد برای افراد مشهور 

تبدیل شده اند.
فوتبالیســت ها از 
فعال ترین کاربران 
هــای  شــبکه 
اجتماعی هســتند. 
این شبکه ها به واسطه 
ارتباط مستقیم و بی واسطه با 
هواداران، به ابزار مناسبی برای تبلیغات تبدیل 
شده اند و افراد مشــهور از جمله ورزشکاران، از 
آنها برای تبلیغات استفاده می کنند؛ اما نشریه 
»مارکا« در گزارش جدید خــود به درآمدهای 
نجومی ورزشکاران از طریق شبکه های اجتماعی 
پرداخته اســت.طبق این بررســی، رونالدو که 
بیشــترین دنبال کننده را در اینستاگرام دارد، 
پادشــاه درآمد در این زمینه است و با اختالف 
نسبت به رقبا در صدر قرار گرفته، نیمار توانسته 
در رده دوم قرار بگیرد و لیونل مسی که نسبت 
به دو رقیب خود کمتر فعال است، در رده سوم 

قرار گرفته است. 

واکنش دژاگه به یک شایعه داغ

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

جدایی رامین رضاییان از تیم بلژیکی »اوستنده« قطعی شده است.گرت 
وری هن، سرمربی اوستنده اعالم کرده است که به سه بازیکن تیمش از 
جمله رامین رضاییان نیاز ندارد و این بازیکنان باید تیم جدید خودشان را 
انتخاب کنند.رضاییان منتظر پیشنهادات رسمی خواهد بود تا تیم جدید 
خود را برای فصل آتی معرفی کند. در این بین باشگاه بلژیکی نیز امیدوار 

است با فروش رضاییان، پول خوبی به دست بیاورد.

مدافع ایرانی در انتظار پیشنهاد جدید

اشکان دژاگه از جمله بازیکنانی بود که در جام جهانی یک دقیقه هم فرصت 24
بازی به دست نیاورد. او به طور کامل روی نیمکت ایران نشست؛ البته این 
مســئله گویا به مصدومیتش هم ربط داشت. بعد از جام جهانی شایعه شد 
اشــکان به خاطر وضعیت زانویش قصد دارد از بازی های ملی خداحافظی 
کند.این بازیکن اما چنین مسئله ای را تکذیب می کند و می گوید: »نه من از 

تیم ملی خداحافظی نکرده ام و تمرکزم روی جام ملت هاست.«

واکنش دژاگه به یک شایعه داغ
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داورزنی مثل گرشاسبی
چند روز قبل بود که اعالم شــد بــه خاطر قانون 
جدید بازنشستگی، گرشاســبی مدیرعامل موفق 
پرســپولیس، احتماال مجبور به کنــاره گیری از 
سمتش خواهد شد. مدیر ورزشی سرشناس دیگری 
که به خاطر این قانون باید با پستش خداحافظی کند 
کسی نیســت جز محمدرضا داورزنی، معاون وزیر 
ورزش. ایســنا درباره این موضوع نوشته:»داورزنی 
پیش از این با توجه به تبصــره قانون ایثارگری و با 
وجود بازنشستگی در پست معاونت ورزش قهرمانی 
مشغول به خدمت بود؛ اما با حذف قانون ایثارگری 
باید دید ســلطانی فر چه تصمیمــی را درباره این 
معاونت حســاس خواهد گرفت.داورزنی اخیرا در 
مصاحبه ای گفته که بر اساس دستور فعالیت می کند 

و منتظر ابالغ مصوبات مجلس می ماند.«

مقصد احتمالی دالیچ؛ 
»مصر« به جای ایران

طی روزهای گذشــته از »زالتکو دالیچ« به عنوان 
گزینه سرمربیگری تیم ملی ایران و جانشینی کی 
روش نام برده و گفته شــد برانکو او را به مسئوالن 
فدراسیون پیشنهاد داده است. در چنین شرایطی 
از تیم ملی فوتبال مصر بــه عنوان مقصد احتمالی 
سرمربی موفق تیم ملی کرواسی نام برده می شود 
و جالب اینکه مصر یکی از گزینه های احتمالی کی 
روش در صورت جدایی از تیم ملی بود. ایسنا از قول 
روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر درباره این موضوع 
نوشته:»دالیچ از تیم های ملی فوتبال کره جنوبی، 
ایران، مالی، قزاقستان و ژاپن پیشنهاد دارد؛ اما به 
نظر می رسد که پیشنهاد مصر جدی تر باشد تا جایی 
که فدراسیون فوتبال مصر حاضر است که شش برابر 
حقوقی را که فدراسیون فوتبال کرواسی به دالیچ 
می دهد به او پرداخت کند. مصری ها حاضر هستند 
سه میلیون یورو در ســال را به این مربی پرداخت 

کنند.«

در حاشیه

پیشخوان

جهانبخش: کی روش گفت 
برای انتخاب برایتون شک نکن

امتیازبازی هاتیمردیف
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لیگ برتر جام خلیج فارس   عکس روز

دو هفته تا آغاز لیگ برتر انگلیس
دو هفته تا آغاز لیگ برتر انگلیس باقی مانده است و بر این اساس منچستر یونایتد در اولدترافورد 

میزبان لستر سیتی خواهد بود.»بلیچر ریپورت« در این باره طرحی را منتشر کرده است.

چرا پرسپولیس با این همه 
مشکل، در  روزی که زیاد هم 
خوب نبود برنده شد؟ پنج راز 

سرخ
 با رفتن تیــام و جباروف، 
ترکیب آبی ها 100 درصد ایرانی 

شد، اعالم استقالل از دالر!

 اســتقالل صفر- پیکان 
صفر، پیکان به استقالل سواری 

نداد

»آرمان رمضانی« و رویای آقای گلی لیگ هجدهم
سایپا، اولین بازی خود در لیگ هجدهم را با برد آغاز کرد و با برتری 3 بر صفر مقابل سپیدرود اولین سه 
امتیاز این فصل را به دســت آورد. آرمان رمضانی، مهاجم خوش استایل نارنجی پوشان در این بازی گل 
ســوم تیمش را به ثمر رســاند تا بازی خوب خود را با این گل تکمیل کند. رمضانی که بعد از درخشش 
در تیم اکســین البرز از نیم فصل دوم لیگ هفدهم به جمع شــاگردان دایی پیوست، در دور برگشت به 
مهره ثابت نارنجی پوشــان تبدیل شــد. او این فصل از ابتدای راه در ترکیب ثابت تیمش قرار گرفته و 
این فرصت را دارد تا شانس خود را برای کســب عنوان آقای گلی بیازماید. کار دشواری که  او  در رقابت 
 با مهاجمانی همچون علی علیپــور، کی روش اســتنلی، مرتضی تبریزی، محمد قاضــی و ... در پیش 

خواهد داشت.

اولین بازی ستاره ایرانی برای »ترابزون اسپور«
وحید امیری، ستاره ملی پوش ایرانی و نخستین خرید تابستانی ترابزون اسپور با آغاز دور جدید تمرینات این تیم در 
بازگشت از اردوی اسلوونی به جمع شاگردان »یانان کارامان« پیوست تا تمرینات پیش فصل خود را استارت بزند.

حضور وحید امیری در تمرینات ترابزون اسپور بازتاب گســترده ای در رسانه های ترکیه داشت تا جایی که سایت 
فوتوماک ترکیه نوشت:» وحید امیری در شرایطی به بازیکنان اصلی ترابزون اسپور معرفی شد که در این مراسم بیشتر 
مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه به عنوان میهمان ویژه حضور داشتند تا ستاره ایرانی در حضور آنها استارت 
خود با باشــگاه جدید را بزند.« وحید امیری طبق هماهنگی های به عمل آمده  امشب  اولین بازی خود با پیراهن 
ترابزون اسپور را در مصاف تدارکاتی با سامسون اسپور تجربه خواهد کرد. این جدال که در راستای برنامه های آماده 
سازی تابستانی هماهنگ شده از ساعت 2۱:00 به وقت ترابزون در ورزشگاه اختصاصی این باشگاه آغاز خواهد شد.

در ادامه حاشیه درگیری اخیر سرپرست تیم ملی بوکس و مسئوالن فدراسیون، پیگیری این موضوع 
و حواشــی از طریق مراجع قضائی در نوع خود عجیب و جالب توجه است.چند روز بیشتر از انتخاب 
حسین ثوری به عنوان رییس فدراسیون بوکس نگذشته بود که وی در اقدامی دور از انتظار عیسی گل 
محمدی را به عنوان سرپرست تیم ملی منصوب کرد؛ اگرچه گل محمدی بارها با تیم پیوند ساپکو به 
موفقیت های داخلی و برون مرزی زیادی دست پیدا کرده بود؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند 
با وجود حضور چهره هایی همچون حسین نهرودی با کوله باری از تجربه در بوکس باید از آنها به عنوان 
سرپرست در تیم ملی استفاده می شد و شــاید بهتر بود گل محمدی در جایی همچون سازمان لیگ 
زمام امور را بر عهده می گرفت. هنوز چند ماهی از سرپرســتی گل محمدی در تیم ملی نگذشته بود 
که درگیری وی و برخی از مسئوالن فدراسیون در جلسه بین آنها دردسر ساز شد و گل محمدی در 

اعتراض به شرایط موجود در فدراسیون از سمت خود استعفا داد. 
وی حتی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران از مسائل پشــت پرده در بوکس خبر داد و عمر 

فدراسیون فعلی را طوالنی ندانست.
درگیری های بین طرفین حتی در فضای مجازی هم با قدرت و شــدت بیشــتری ادامه پیدا کرد تا 
اینکه گل محمدی مدعی شد بارها در این فضا به وی توهین شده و از همین رو پیگیری های قضائی 
خود را علیه دبیر و رییس فدراســیون بوکس ادامه داد.برخی مســائل مطرح شده در فضای مجازی 
علیه گل محمدی و آنچه وی نشــر اکاذیب می داند باعث شــده تا پرونده این درگیری همچنان باز 
 باشــد، پرونده ای که بدون شک در آستانه بازی های آســیایی دودش تنها به چشم تیم ملی بوکس 

خواهد رفت.

ادامه حواشی عجیب بعد از  یک استعفای جنجالی؛ 

زنگ خطر برای »بوکس« به صدا در می آید

ذوبی ها از سپاهان جلو زدند
چهار امتیاز برای فوتبال اصفهان در گام نخست؛

سمیه مصور

 هفته اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در حالی جمعه شب با برگزاری 4 
دیدار به پایان رسید که تنها چهار امتیاز دستاورد تیم های اصفهانی در این هفته 
بود و دو امتیاز میزبانی از دست طالیی پوشان نصف جهان خارج شد؛ امتیازاتی 

که قطعا در آینده می تواند حسرتی بزرگ برای این تیم  قلمداد شود.  
سه امتیاز شیرین به حساب سبزپوشان

در اولین روز شــروع فصل جدید رقابت های لیگ برتر تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در قائمشهر به مصاف نساجی مازندران رفت و توانست با یک گل این تیم 
را شکست دهد تا  اولین ســه امتیاز دیدار های این فصل به حساب سبزپوشان 
اصفهانی واریز شــود.دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و نساجی که اولین بازی 
نساجی در تاریخ رقابت های لیگ برتر محسوب می شد در حالی به پایان رسید 
که داور این دیدار در طول نود دقیقه بازی بــرای بازیکنان هیچ یک از دو تیم از 
کارت های رنگی خود اســتفاده نکرد تا این اولین بازی فصل هجدهم باشد که 
بدون استفاده از کارت به پایان رسید وعنوان منضبط ترین بازی به این دیدار تعلق 
بگیرد.محمد رضا حسینی، هافبک سبزپوشان که در فصل گذشته رقابت های 
لیگ برتر یکی از برترین بازیکنان ذوب آهن بود، در این دیدار نیز توانست زمینه 
ساز  اولین گل این تیم در این دوره از بازی های لیگ برتر باشد تا همچنان یکی از 
موثر ترین بازیکنان ذوب آهن لقب بگیرد. تک گل این دیدار را » گابریل هرناندز« 
روی پاس عرضی محمدرضا حسینی در دقیقه ۱5 به ثمر رساند. حسینی امیدوار 
است در این فصل نیز با تکرار درخشش خود در فصل قبل، شانس حضور در تیم 

ملی و جام ملت های آسیا را کسب کند. 
سرمربی ذوب آهن در پایان این بازی با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: اولین 
بازی ما در این رقابــت ها بود و به مرور نمایش های این تیــم در لیگ برتر بهتر 

خواهد شد .  
رضایت زرد پوشان به تساوی خانگی

دیگر تیم اصفهانی در دومین روز اولین هفته رقابت های لیگ برتر در شرایطی 
در ورزشــگاه نقش جهان در مصاف با تیم صنعت نفت آبادان  به تســاوی بدون 
گل رضایت داد که فصل جدید این مســابقات برای طالیی پوشان بدون حضور 
طرفداران پرشمارشــان آغاز شــد تا این تیم پرطرفدار اصفهانی نتواند از امتیاز 
میزبانی به خوبی استفاده کند و دو امتیاز حســاس این دیدار را از دست بدهد؛ 

امتیازاتی که می توانست در آخر فصل کمک زیادی به این تیم کند.
سپاهان که بعد از سه فصل کابوس وار در این دوره با سرمربی گری امیرقلعه نویی 
پا به میدان مسابقات گذاشته بود تا بتواند جبران مافات کند و دوباره این تیم را 
به کورس مدعیان بازگرداند بــازی را هجومی آغاز کرد و حمله های متعددی را 

روی دروازه تیم صنعت نفت ترتیب داد ولی نتوانست هیچ 
بهره ای از این حمالت ببرد تا بازی در پایان ۹0 دقیقه گلی را 

به همراه نداشته باشــد و این تیم با یک امتیاز به کار خود در هفته 
اول پایان دهد.

 قلعه نویی در پایان بازی با وجود این که شــاگردانش تالش زیادی کردند 
تا به گل برسند و برحسب 
همین تالش یکی از پرافت 

و خیزترین بازی های هفته را 
به ثبت رساندند در اعترافی صادقانه 

کیفیت تیمش را با یک تیم دسته اولی 
مقایسه کرد تا به این شکل از فشار انتقادات 

و هجمه ها بکاهد، اعترافی که نشان داد او انتظار 
بیشتری از سپاهان در ادامه فصل دارد و قطعا روند 

این تیم به این شکل نخواهد ماند.
سرمربی سپاهان به حمایت ســکوهای نقش جهان از این 

تیم امید زیادی بســته اســت تا با کمک یار دوازدهم بتواند به 
اوضاع طالیی پوشان سروسامان بدهد. از آن جایی که قلعه نویی در 

تمام دوره هایی که روی نیمکت رهبری تیم های مختلف لیگ نشسته 
استارت چندان مناسبی در شروع فصل نداشته و تیم های تحت سرپرستی او 

به تدریج اوج می گیرند، هواداران پرشمار سپاهان  منتظرند سپاهان به روزهای 
پرشکوه گذشته باز گردد.

کیفیت چمن نقش جهان با کاهش دما بهتر می شود
دیدار تیم سپاهان با صنعت نفت آبادان در حالی در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که چمن این 

ورزشگاه کیفیت خوبی نداشت و چمن های آن در بسیاری از قسمت ها کنده شده بودند .
مدیر ورزشگاه نقش جهان دلیل کنده شدن چمن ورزشــگاه را گرمی هوا عنوان کرد و افزود: ریشه چمن  

سست است و در همین موقع از سال گذشــته چنین اتفاقی برای چمن افتاد اما با خنک تر شدن هوا، وضعیت 
چمن نیز بهتر می شود.علیرضا کریمیان  افزود :چمن ورزشــگاه صبح کاور می شود و بعدازظهر برداشته می شود، 

خوشبختانه هوای گرمی که همیشه از آن ترس داشتیم رفع شد و از این به بعد دوباره چمن بهتر می شود.
وی ادامه داد: زمین سیستم گرمایش دارد. در حال حاضر مشکل آب داریم و آب را با کمترین هدررفت استفاده می کنیم 
چون سطح چاه آب هم پایین آمده است.وی تصریح کرد: نگهداری چمن ورزشگاه نقش جهان بر عهده باشگاه سپاهان 
است، تغییرات زیادی در ورزشگاه انجام شده که می توان به رنگ آمیزی نرده ها و اجرای طرح تقویت اشاره کرد. تا دو، 

سه روز گذشته اینجا کامال کارگاهی بود و پس از این دیدار نیز مجددا کارگاه می شود.
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پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

کتاب منتخب آثار طنزپردازان 
اصفهانی منتشر می شود

مدیر دفتر طنــز حوزه هنری اصفهان با اشــاره 
بــه برنامه هــای دفتــر طنــز اظهار داشــت: 
 دفتر طنز هــم برای عمــوم مردم و هــم برای 
طنز پردازان برنامه های خاص خــودش را دارد 
زیرا طنز باید برای جامعه باشــد و مردم استفاده 
کنند به همین دلیل برنامه خنداخند که چندین 
دوره برگزار شــده ادامه دارد.وی افــزود: برنامه 
حلقه طنز، چهارشنبه نخســت هر ماه ویژه طنز 
پردازان است که در آن تازه ترین اثر خود را  خوانده 
و  مورد نقد و بررســی قرار می گیرد .مدیر دفتر 
طنز حوزه هنری اصفهان گفت: هم چنین کتاب 
خنداخند که در آن منتخب آثار چندین ســاله 
طنز پردازان اصفهانی گردآوری شــده، به زودی 
چاپ می شود. محمد پوررشیدی بیان کرد: پروژه  
بعدی تهیه اپلیکیشــن حلقه طنز است که آثار 
آن در حال جمع آروی اســت و در فضای مجاز به 
 معرفی کارهای طنز پردازان اصفهانی می پردازد.

پور رشیدی با اشاره به برنامه های رادیو اصفهان 
تصریح کرد: در رادیو اصفهــان با برنامه چکاوک 
و بخش رندانه که هر هفته پنجشنبه و جمعه ها 
پخش می شود همکاری داریم که در آن هر هفته 
به معرفی یک طنز پرداز می پردازیم و آثارشــان 

بررسی می شود.

اصفهان اولین میزبان طرح 
موتورهای برقی 

با توجه به ظرفیت اصفهان بــا پایلوت قرار دادن 
این استان می توان طرح استفاده از موتورسیکلت 
برقی را در کشــور اجرا کرد.مدیرعامل شــرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت کشــور در دیدار با 
اســتاندار اصفهان گفت: »با توجــه به ظرفیت 
اصفهان با پایلوت قرار دادن این اســتان می توان 
طرح اســتفاده از موتور سیکلت برقی را در کشور 
اجرا کرد«. دالویــز در مورد اســتاندار اصفهان 
گفت: »مهر علیزاده، نخستین استاندار در کشور 
است که در استفاده از موتورسیکلت های برقی در 
سطح استان پیشرو بود«.وی با بیان اینکه اصفهان، 
میراث تاریخی ایرانیان بوده و نگاه دنیا به این شهر 
اســت، افزود: »باید در جهت رفــع آلودگی هوا، 
استفاده از موتورسیکلت های برقی را در اولویت 
این شهر قرار دهیم. مباحث زیست محیطی این 
شــهر نیز اهمیت باالیی دارد و ایــن طرح برای 
اصفهان، نیاز و یک ضرورت است. باید از ظرفیت 
مدیریت استان اصفهان در کالن کشور استفاده 
کرده و با پایلوت قرار دادن اصفهان در اســتفاده 
از موتورسیکلت های برقی، این طرح را برای کل 
کشور اجرایی کنیم«. وی با اشاره به ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 
کشور، تصریح کرد: »براساس این قانون به دولت 
اجازه داده شــده مابه التفاوت قیمت واقعی کاال و 
خدماتی را که عرضه می شود، با قیمت بین المللی 

به سرمایه گذار پرداخت کند.«

کارشناس معماری مطرح کرد:
کاربری های اطراف چهارباغ 
شناسنامه شهر را نمایش دهند

 یک کارشــناس معماری با بیان اینکه خیابان 
چهارباغ عباسی، اســتخوان اصلی شهر است، 
گفت: با توجــه به اهمیت این بافــت تاریخی، 
پیاده راه کردن محور چهارباغ عباسی از بهترین 

تصمیمات مدیریت شهری اصفهان است.
محمدحســین ســمیعی اظهار کرد: احداث 
پیاده راه ها تنها معطوف به کف ســازی نیست و 
الزم اســت به دیگر ضروریات در این زمینه نیز 
توجه شــود.وی افزود: با توجه به بافت تاریخی 
این محور کاربری های اطراف چهارباغ نیز باید 
متناسب با هویت این خیابان در نظر گرفته شود.

این کارشناس معماری ادامه داد: کاربری های 
اطراف خیابان چهارباغ باید شناســنامه شهر را 
به نمایش بگذارند و اطــراف این بافت تاریخی 
تنها صنایع و هنر منحصر به فرد اصفهان در دید 
عموم باشد؛ اما متاسفانه اکنون شاهد هستیم 
در این خیابان و بافت تاریخی کاالهای وارداتی 
به فروش می رســد.این کارشــناس معماری 
اضافه کرد: هــر چند مدیریت شــهری جدید 
ســرمایه گذاری ویژه ای ب روی گردشگری و 
جذب توریست کرده است که از مهم ترین این 
اقدامات می توان به پروژه چهارباغ اشاره کرد؛ اما 
 همکاری مردم نیز در این زمینه بسیار اهمیت 

دارد.
ســمیعی بر ضرورت فرهنگ ســازی مبنی بر 
جلوگیری از فروش کاالهــای وارداتی در بافت 
تاریخی چهارباغ گفت: این فرهنگ باید در بین 
مردم جا بیفتد که در بافت های تاریخی شــهر 
صنایع مرتبط با اصفهان عرضه و در معرض دید 

گردشگران قرار گیرد.

امام جمعه موقت اصفهان :
جهاد دانشگاهی یک حرکت 

جهادی در برابر تهاجم فرهنگی 
بیگانه است

امام جمعه موقت اصفهان در خصوص ســالروز 
تاســیس جهاد دانشــگاهی و تاثیر گفتمان این 
نهاد انقالبی در پشــتیبانی وفادارانــه از انقالب 
اسالمی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی همان گونه 
که از نامش پیداســت در حقیقــت یک حرکت 
جهادی توأم با علم و دانشگاه است. این حرکت 
جهادی تنها در جهاد دانشگاهی نیاز نیست بلکه 
 باید در تمام ســازمان و نهادهای دیگر کشــور

 تسری یابد. 
محمدتقی رهبــر افــزود: امام خمینــی )ره( 
فرمودند» ما از تهاجم نظامی و محاصره اقتصادی 
نمی ترسیم، بلکه از تهاجم فرهنگی هراسانیم«. 
جهاد دانشــگاهی یک حرکت جهادی و علمی 
در برابــر تهاجم فرهنگی بیگانه اســت و روحیه 
این حرکت جهادی بایــد در تمام نظام فرهنگی 
کشور حاکم باشــد.امام جمعه موقت اصفهان با 
بیان اینکه باید جذب نیروهای جهادی در اولویت 
باشد، تصریح کرد: اسم جهاد دانشگاهی باید در 
عمل و رفتار کامال محسوس باشد. اساتید جهادی 
را باید جذب کنیم و حرکت های جهادی را دنبال 
کنیم و روحیه جهادی را در بین دانشــمندان و 
اساتید گســترش دهیم. محمدتقی رهبر گفت: 
دانشگاه های کشــور باید این روحیه جهادی را 
داشته باشند. اعتقاد دارم مهم ترین خدمت جهاد 
دانشگاهی دستیابی به دانش سلول های بنیادی 

در موسسه رویان بوده است. 

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد: 
استقبال انبوه سازان از 

بخشودگی عوارض ساخت و ساز 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
شهرداری و شورای شــهر اصفهان به منظور به 
روز رســانی عوارض خودرو و عوارض نوسازی، 
الیحــه ای مبنی بر بخشــودگی دیرکــرد این 
عوارض را تدوین و به شــورای شــهر ارائه داد، 
اظهار کرد: شورای شــهر اصفهان با تصویب این 
دو الیحه زمینه را برای اخذ مفاصا حساب توسط 
شهروندان با اســتفاده از بخشودگی های مذبور 

فراهم کرد.
فتح ا...معین افزود: همچنین در راســتای ایجاد 
تســهیالت الزم و اقتصادی تــر شــدن هر چه 
بیشتر ســاخت و ساز و تولید مســکن به دنبال 
مشورت وبرگزاری جلسات با انبوه سازان مسکن، 
شورای شهر اصفهان نســبت به کاهش عوارض 
تراکم های مختلف در شــهر برای مدت سه ماه 
اقدام کرده است.به گفته رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، هدف از برقراری این بخشودگی 
همراهی در جهت رونق هر چه بیشــتر صنعت 
ســاختمان در اصفهان اســت.وی با بیان اینکه 
تعریف بسته های تشویقی در حوزه ساخت و ساز 
و عوارض خودرو در ســال های گذشته نیز اتفاق 
افتاده است، افزود: این بخشــودگی ها هر ساله 
در مقاطع زمانی تعریف می شــد و امسال نیز با 
توجه به پیش بینی افزایش نرخ مصالح ساختمان 
در ماه های آینده این بخشــودگی ها طی سه ماه 
آینده پیش بینی شده اســت.معین با بیان اینکه 
طرح های بخشودگی عوارض ساخت و ساز مورد 
اســتقبال انبوه ســازان قرار گرفته است، اظهار 
امیدواری کرد: همه شهروندان از این فرصت برای 
ساخت و ساز استفاده کنند تا درگیر افزایش نرخ 

مصالح ساختمانی نیز نشوند.

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان:
 با مشکالت شهروندان

 غریبه نیستیم
مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان گفت: ساختار 
بازرسی شــهرداری، مرجع پاسخگویی شکایات 
مردمی بوده و ما با مشــکالت شهروندان غریبه 
نیستیم. با این وجود ارتباط مردم با 1۳۷ سهل 
الوصول اســت و هر زمان اراده کنند می توانند 
درخواســت های خود را با ایــن اداره در میان 
بگذارند.مدیرکل بازرسی شــهرداری با حضور 
در اداره ارتباطــات مردمــی 1۳۷، شــنونده و 
پاسخگوی دغدغه ها، مسائل، مشکالت، انتقادات 
و پیشــنهادات شــهروندان اصفهانی بود.جواد 
حاتمی اظهار کرد: نظافت معابر، سدمعبر و سیما 
و منظر شهری از عمده درخواست های مردم است 
که رســیدگی به برخی از این موضوعات نیاز به 
منابع مالی، صرف هزینه و تشریفات خاصی ندارد 
و می توان با یک پیگیری درست و صحیح رضایت 

مردم را حاصل کرد.

پژوهش های کارشناسی نشان می دهد 
که بخش عمده ای از درآمدهای شــهرداری 
پایدار نیســتند و برخی دیگر از منابع پایدار 
همچون عوارض نوســازی مغفول مانده اند و 
تمرکز بیشــتر بر درآمدهایی مانند تراکم، 
تخلفات ساختمانی و ... است که با تغییر فصل 
نیز دچار نوسان می شود، این نوسانات بی شک 

بر نحوه اداره شهر تاثیر می گذارد. 
در این راستا  »ایمنا« برای آشنایی با چگونگی اداره 
شهر و هزینه های روزانه نگهداشــت شهر با »نادر 
آخوندی، مدیر درآمد شهرداری اصفهان« به گفت 
و گو نشسته  که متن این گفت و گو در ادامه می آید:

هزینه روزانه نگهداری شــهر اصفهان چقدر 
است؟

امسال بودجه شــهرداری اصفهان سه هزار میلیارد 
تومان است و بخشــی از این بودجه سیاستی است، 
مثل اوراق مشارکت، وام، فروش اموال که بیشتر برای 
پروژه های خاصی مثل مترو تعریف می شود. به عنوان 
مثال برای تامین بخشی از هزینه های مترو فروش 
اوراق مشارکت انجام شد، در واقع ۵۰۰ میلیارد تومان 
از ســه هزار میلیارد تومان بودجه امسال از طریق 

اوراق مشارکت محقق شد.
بودجه در بخش های جاری و عمرانی تعریف می شود؛ 
اما اولویت اول بودجه جاری است، وقتی هزینه های 
جاری انجام و مشخص شــد، به هزینه های عمرانی 
پرداخته می شود. بودجه های جاری نیز به چند دسته 
تقسیم می شــود، یک بخش نگهداری شهر است تا 
بتوانیم شهر را نگهداری، پسماندهای شهر را حمل، 
فضای سبز را آبیاری و شکل شهر را به همین صورت 

نگهداری کنیم.
بخش دیگری از بودجه برای جلوگیری از استهالک 
شهر هزینه می شود، به هر حال شهر همچون موجود 
زنده در حال استهالک اســت، از این رو باید بخشی 
از بودجه را برای پایداری شــهر هزینه کرد تا شهر 
رو به فرسودگی نرود. بخشــی از بودجه جاری نیز 
صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری 
می شود.اگر سه هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۷ 

شهرداری اصفهان را تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنیم، 
می توان اعالم کرد حدود هشــت میلیارد تومان در 
روز صرف هزینه جاری و عمرانی شــهر می شــود. 
نزدیک به ۴۰ درصد هزینه جاری شهر معادل 12۰۰ 
میلیارد تومان است که روزانه به میزان سه میلیارد 
تومان برای نگهداری و هزینه های جاری شهر هزینه 

می شود.
البته این مباحث فقط در حیطه شــهرداری است و 
اگر هزینه های سازمان های اتوبوسرانی، آتش نشانی، 
ورزش، پارک ها و فضای سبز و ... را به این عدد اضافه 
کنیم، عدد بسیار قابل توجهی به دست می آید. اگر 
هزینه آن سازمان ها جداگانه حســاب شود روزانه 
حداقل پنج میلیارد تومان هزینه های جاری و عمرانی 

شهر در روز است.
چه میزان از بودجه سه هزار میلیارد تومانی 
شهرداری از راه های پایدار و چقدر از طریق 

درآمدهای ناپایدار کسب می شود؟
بر اساس یک تعریف عامیانه باید گفت هر چه پول 
ساختمانی است ناپایدار و هرچه غیر از آن باشد پایدار 
محسوب می شود. درآمدهای پایدار و ناپایدار تعریف، 

مولفه و شاخص دارد، از این رو درآمدی که مستمر 
و پایه قوی داشته باشــد و اثرات بلند مدت مخربی 

نداشته باشد، پایدار محسوب می شود.
درآمدهای پایدار شــهرداری نباید از نظر اقتصادی 
مخرب باشد و درآمد نســل آینده را در حال حاضر 
مورد اســتفاده قرار دهد، بلکه باید به گونه ای اقدام 
شود تا برای نسل آینده نیز درآمدهایی باقی بماند. 
به عنوان مثــال در یــک دریای پــر از ماهی، باید 
 بدانیم چقدر صید انجام شــود تا حق نســل آینده 
محفوظ باشد؛ اگر بیش از حد صید انجام شود امکان 
زاد و ولد ماهی ها از بین مــی رود و برای آیندگان 
چیزی باقی نخواهد ماند. برای کســب درآمد باید 
حداقل ها در نظر گرفته شــود تا درآمدها مســتمر 
و پایدار باشــد و حق نســل آینده در زمان حاضر 

استفاده نشود.
بخشــی از درآمد ســاختمانی جــزو پایدارها قرار 
می گیرد، در حال حاضر می تــوان گفت ۵۰ درصد 
درآمدهای شهرداری پایدار و ۵۰ درصد ناپایدار است، 
زیرا بخشی از درآمدهای ساختمانی در قالب پایدار 

محسوب می شود.

این روزها  شنیده می شود که در برخی محافل 
شهرداری را به تراکم فروشی و شهرفروشی 
برای جبران کسری درآمدها متهم می کنند، 

نظر شما در این ارتباط چیست؟
اصطالح »شــهر فروشــی« را قبول ندارم، در شهر 
اصفهان چــه تعداد ســاختمان های بلنــد مرتبه 
می بینید، این در حالی اســت که در کشــورهای 
اروپایــی و جنوب شــرق آســیا ســاختمان های 
۴۰ تا ۵۰ طبقــه زیادی ســاخته شــده و ما آرزو 
داریــم در اصفهان یک ســاختمان چهــار وجهی 
بــا ارتفاع زیــاد به عنــوان نمــاد شــهر اصفهان 
داشــته باشــیم؛اما بــه راســتی آیا کشــورهای 
 اروپایــی و جنوب شــرق آســیا »شهرفروشــی« 
کرده اند؟ شهر اصفهان طرح تفصیلی دارد و بر اساس 
آن میزان ارتفاع ســاختمان ها در مناطق مختلف 
شهر مشخص شده است. وقتی فردی برای ساخت 
یک ساختمان ۶ طبقه پروانه ســاختمانی دریافت 
می کند، چه شهرفروشی انجام شــده است؟وقتی 
مجوز برای ساخت ۶ طبقه صادرشود عوارضی برای 
شــهر ایجاد می کند، خیابان باید به جای چهار متر 
12متر شود، خدمات رسانی برای حمل پسماند به 
جای اســتفاده از یک دســتگاه خودرو باید با چهار 
دســتگاه خودرو انجام شــود، زیرا حجم پسماندها 
افزایش پیدا می کند، آتش نشــانی باید تجهیزات 
 بیشتر و بهتری داشته باشد و همه این موارد یعنی

 هزینه!
عوارض یعنی اینکه در مقابل عارضه ایجاد شده باید 
هزینه پرداخت شود، این یک امری طبیعی است که 
مالک یک ساختمان ۶طبقه باید نسبت به مالک یک 
ساختمان سه طبقه عوارض بیشتری پرداخت کند 
و این به معنای شهرفروشی نیست. وقتی می گوییم 
ارزش افزوده بر تراکــم دریافت می کنیم، به معنای 
شهرفروشی نیست، بلکه هزینه عارضه ایجاد شده 
از سوی شهرداری دریافت می شود؛ بنابراین تاکید 
می کنم اصطالح شهرفروشی درست نیست، باید به 
سمت درآمد پایدار برویم؛ اما این درآمدها را نباید به 

معنای شهرفروشی تلقی کرد.

اصطالح»شهرفروشی«راقبولندارم
مدیر درآمد شهرداری اصفهان :

شهردار اصفهان با بیان اینکه جمعه شب به مناسبت 
طوالنی ترین خســوف قرن، خانه نجوم شهرداری 
اصفهان با نصب تلسکوپ های قوی و مجهز در میدان 

امام )ره( امکان رصد پدیده ماه گرفتگی 
را برای عموم مــردم فراهم کرد، اظهار 
کرد: با این اقدام زمینه رصد آســمان 
برای شــهروندان فراهم شــد و مردم 
توانســتند غیر از پدیده ماه گرفتگی، 
سایر ســیارات را نیز مشــاهده کنند.

قدرت  ا... نوروزی با اشــاره به مشکل 
کمبود آب در اصفهان، گفت: با وجود 
کم آبی و شرایط خشکسالی فضاهای 

سبز شهر با شرایط نامناســبی رو به رو شده است، 
زیرا آبیاری بوستان ها به سختی انجام می شود؛ البته 
مردم در هفته های اخیر در مصرف آب دقت داشته 
اند که باید از آنها تشــکر کرد.وی ضمن قدردانی 
از کارگرانی که تحت تاثیــر آموزش ها و تاکیدات 
مدیریت شهری از هدرروی آب جلوگیری کردند، 
اظهارکرد: به رغم تمــام مالحظات صورت گرفته، 
باز هم عــده ای از شــهروندان از هدررفت آب در 
برخی از نقاط شهر ابراز نگرانی می کنند که از این 
احساس مســئولیت شهروندان تشــکر کرده و به 
مســئوالنی که کارگران زیرمجموعه آنها مشغول 
آبیاری فضاهای سبز شهری هستند، تاکید می کنم 
چنان چه بی مســئولیتی در هدررفت آب صورت 

گیرد، باید برخورد جدی انجام شود.نوروزی ادامه 
داد: در این شــرایط کم آبی نباید اجازه داده شود 
آب با بی دقتی هدر رود، زیرا درختان 1۵۰ ســاله 

به عنوان هویت شهر اصفهان نیاز به آب دارند و باید 
همکاری های الزم انجام شود تا از این دوره بحران به 
خوبی گذر کنیم.وی با اشاره به حضور خود در جمع 
نمازگزاران ملک شــهر، گفت: روز جمعه در جمع 
نمازگزاران شمال شهر اصفهان حاضر و ضمن ارائه 
گزارش کوتاهی، پس از نماز جمعه با مردم گفت و 
گوهای خوبی داشــتم.نوروزی با بیان اینکه هفته 
گذشته ۵۰ دســتگاه اتوبوس جدید و ۳۰ دستگاه 
اتوبوس بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل عمومی 
شــهر اضافه و ۶خط جدید اتوبوس نیز اضافه شد، 
ادامه داد: از شهروندان انتظار داریم برای جلوگیری 
از آلودگی هوا،ســفرهای درون شــهری خود را با 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی انجام دهند.

شهردار اصفهان:

 نباید اجازه داده شود
 آب با بی دقتی هدر رود

استادیار دانشــگاه هنر اصفهان اظهارکرد: آنچه که 
تحت عنوان هویت شهر از آن یاد می شود، بر پایه سه 
مولفه طبیعی، مصنوعی و انسانی است و این مولفه ها 

در دو کلیت کالبدی و فراکالبدی قرار می گیرند.بهنام 
پدرام از جمله نشانه های اصلی مولفه های طبیعی را 
وجود کوه، رودخانه و ســایر مواردی که در طبیعت 
وجود دارد، دانست و افزود: وقتی صحبت از نگرانی 
افراد در خصوص هویت شهر اصفهان می شود، منظور 
خشکی زاینده رود اســت که اصالت و هویت شهر را 
خدشه دار کرده است.استادیار دانشگاه هنر اصفهان 
تصریح کرد: مولفه های مصنوعی هویت هر شهر در 
بناهای ارزشــمند تاریخی، خیابان ها، جاده ها و هر 
آن چیزی که توسط انسان ها ســاخته و به طبیعت 
شهر اضافه شــده است، خالصه می شــود؛ از سوی 
دیگر مولفه ای تحت عنوان »مولفه انســانی« وجود 
دارد که نقش مهمی در بحث فراکالبدی شهرها دارد.

پدرام، با بیان اینکه آنچه تحت عنوان هویت شهر از 
آن یاد می شود صرفا اجزای مادی که در طبیعت یک 
شهر وجود دارد، نیست، تصریح کرد: به جز این موارد 
بخش هایی فراتر از اجزای مادی وجود 
دارد که یکی از مهم تریــن آنها خلق 
خاطره است، خلق خاطره شهری زمانی 
شکل می گیرد که انسان نقش خود را به 
عنوان تاریخ ساز در شهر اجرا کند، این 
مهم سبب می شود بسیاری از وقایع تلخ 
و شیرین در شــهر خاطره انگیز شود و 
برای افراد به یاد بماند.وی با اشــاره به 
تاثیر فرهنگ بر هویت شهر، گفت: مولفه 
انسانی همان فرهنگ است که باعث خلق حادثه ها و 
خاطره ها می شود و قطعا فرهنگ ارتباط مستقیمی با 
هویت شــهری دارد، زیرا خالق فرهنگ، خود انسان 
اســت و این فرهنگ را با طبیعت شــهری ترکیب 
می کند تا هویت را پایدارتر سازد. استادیار دانشگاه 
هنر اصفهان در ارزیابی خود از هویت شهر اصفهان، 
گفت: شهر اصفهان غنی ترین هویت های شهری را دارا 
بوده؛ اما نمی گویم اکنون نیز دارای این هویت هاست، 
زیرا در حال حاضر دو صدمه بزرگ به آن وارد شــده 
اســت، یکی تخریب عمدی و روز افزون خانه های 
تاریخی در بافت های تاریخی شهر اصفهان و دیگری 
خشکاندن رودخانه زاینده رود به عنوان هویت شهر 

اصفهان که متاسفانه اتفاق افتاد و ادامه یافت.

استادیار دانشگاه هنر اصفهان:

 خشکی زاینده رود 
هویت اصفهان را خدشه دار کرده است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان اظهار کرد: درصــدد اجرای طرحی 
هستیم تا فضای باز میدان امام)ره( را به شاخص های 
استاندارد بازی چوگان در دوران صفوی بازگردانیم که 

در این طرح حوض مرکزی از آن حذف خواهد شد.
فریدون اللهیاری افــزود: در دوران حکومت صفویه، 
فضای میدان امام)ره( به صورت یک دست و با سنگ 
ریزه پوشیده شــده بود، تمامی درختان، حوض ها و 
چمن کاری های کنونی نیز در 8۰ تا ۹۰ ســال اخیر 
ایجاد شــده اســت؛ در دهه های قبلی نیــز درختان 

مرتفعی در این میدان وجو داشــت که منظر آن را از 
میان برده بــود و به همین دلیل قطع شــد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان اینکه میراث فرهنگی با آب تنی مردم 
در میدان امــام)ره( مخالف اســت، گفت: این حوض 
جزو طراحی اولیه میدان امام نبوده و عمر آن نزدیک 
به ۷۰ سال است که در آینده ای نزدیک حذف خواهد 
شد؛ البته حوض های کوچک تری که در ورودی مسجد 
امام و سردر بازار قیصریه وجود دارند جزو طرح اولیه 
میدان امام در دوران صفوی هســتند.وی خاطرنشان 

کرد: به دلیل برگزاری ساالنه بازی چوگان در میدان 
امام، میراث فرهنگی درصدد ایجاد شرایطی مشابه با 
دوران صفویه در این میدان است؛ البته میراث فرهنگی 
قصد هیچ گونه محدودیتی در تفریح مردم ندارد چراکه 
این محدودیت ها تبعات منفــی اجتماعی زیادی به 
دنبال خواهد داشــت.اللهیاری اذعان داشــت: طی 
انعقاد تفاهم نامه هایی میان سازمان میراث فرهنگی 
و فدراســیون چوگان جمهوری اسالمی، مقرر شده تا 
برخی از بازی های بین المللی چــوگان پس از فراهم 
شدن شرایط مناســب در میدان امام اصفهان برگزار 

شود.وی با بیان این که تغییر کاربری میدان امام)ره( 
یک شبه امکان پذیر نیست و زمان بر است، تصریح کرد: 
رطوبت حاصل از فواره های حوض میدان در درازمدت 
ممکن است به ایوان چوبی عالی قاپو آسیب وارد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان یادآور شــد: آب تنی مردم در حوض 
میدان امام)ره(هم از لحاظ بهداشتی مشکل ساز است 
و هم منظر ناخوشایندی را در این میدان ایجاد می کند؛ 
میراث فرهنگی آمادگی هرگونه همکاری با شهرداری 

را برای جلوگیری از این اتفاق نازیبا اعالم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
حوض مرکزی میدان امام)ره( برداشته می شود
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یادداشت

افراد زیادی توصیه می کنند که درباره دیگران قضاوت نکنید. فارغ 
از اینکه چنین توصیه ای درست باشد یا نادرست؛ باید پرسید آیا 
داوری نکردن و دست از قضاوت شســتن، امکان پذیر است؟ آیا 

قضاوت کردن، کنش ارادی است؟ 
در این توصیه، پیش فرضی قابل تامل نهفته اســت، اینکه عمل 
داوری و قضاوت، کنشــی خودخواسته و ارادی اســت. از آن رو 
»قضاوت کردن« را منع می کننــد و معتقدند آدمی، می تواند به 

اختیار و اراده، قوه سنجشگر خود را خاموش کند. می تواند تا هر 
وقتی که بخواهد، درباره دیگران داوری نکند و محکمه قضاوتش 

را تعطیل سازد.
اما باید دانســت که  نقش اختیار و اراده آدمی در عمل »داوری و 
قضاوت« به چه میزان است واینکه آیا آدمی می تواند قوه داوری و 

قضاوتش را از کار بیندازد؟
بر این عقیده هستم که داوری کردن در ساحت ذهن، عمل ارادی 
و اختیاری نیست، از این رو توصیه به داوری نکردن در باره دیگران 
را توصیه شدنی و کارآمد نمی دانم. این توصیه هر چند هم به ظاهر 

اخالقی به نظر می رسد؛ اما از قدرت آدمی خارج است.
البته امکان »قضاوت نکردن«  به صورت مطلق رد نمی شود؛ اما 
واقعیت زندگی و زیستن ما نشان می دهد که چه بخواهیم و چه 

نخواهیم، مستمرا در حال قضاوت کردن هستیم. 
شاید بهتر باشد به جای توصیه بیهوده و نشدنی به »عدم قضاوت« 
در باره دیگران، به سه مورد مهم توصیه می شد؛ توصیه هایی که 

در حد توان آدمی است: 
1 (  قضاوت های خــود را الزاما بر زبــان نیاوریم. بیان آشــکار 
داوری هایی ناسنجیده و ناپخته چه ضرورتی دارد؟ اگر نمی توانیم 
داوری نکنیم حداقل می توانیم در بیان آن، ســعه صدر داشــته 
باشیم. چه ضرورتی دارد که هر چه در ذهن مان شکل می گیرد بر 
زبان بیاوریم. اگر نمی توانیم داوری نکنیم؛ می توانیم آن را اظهار 
نکنیم. شاید  داوری کردن، کنش اختیاری نیست؛ اما به طور حتم 
برمال کردن قضاوت، امری اختیاری اســت و از این رو در باب آن 

مسئولیت اخالقی داریم. 
2( همیشه خطا و اشــتباه را در داوری های خود محتمل بدانیم 
و خود را مبری  از خطا ندانیم. برداشــت های خــود را آخرین و 
درست ترین برداشــت ها تلقی نکنیم و گاهی داوری هایمان را 
به مرحله نقد و پرســش بگذاریم. درک مان را از دیگران قطعی 
و به طور واقعی تلقی نکنیم. از خود بپرســیم کــه آیا در داوری 
خطا نکرده ایم؟ آیا داوری من بر مبنای اطالعات درســت بوده 
اســت؟ آیا توانســته ام در حد ممکن، جانب بی طرفی را رعایت 
کنم؟ آیا هر آنچه برای یک داوری درســت و عادالنه و منصفانه 
 الزم داشته ام به دست آورده ام و یا فقط بر اطالعاتی ناقص تکیه

 زده ام؟ 
3( در عمل بر مبنای داوری هایمان، با احتیاط باشیم. رفتار مبتنی 
بر قضاوت ها و شکل دادن مناســبات بر آنها، کار دشواری است. 
از این رو عمل بر مبنای داوری و صــدور حکم را تا عبور داوری از 
فیلتر نقد و پرسش به تعویق بیندازیم. اگر داوری کردن، چندان 
به اختیار ما نیست؛ اما در این که بر اساس آن عمل نکنیم، تمام 

در اختیار ماست.

آیا می توان در باره دیگران قضاوت نکرد؟

علی زمانیان

»دره شمخال« 
هدف ناب 

گردشگران و 
کوهنوردان در 
خراسان رضوی

دره شــمخال در کناره 
ایران  شمال شــرقی 
و در نزدیکی کشــور 
ترکمنستان واقع شده 
است. شروع حرکت از 
روستای شــمخال در 
حــدود 80 کیلومتری 
قوچــان و در نزدیکی 

شهر باجگیران است. 

عکس روز

دوخط کتاب

یه سیســتم مــال آور به یه 
سیســتم دیگه پــرت کنن؟ 
چــرا اراده فقــط معطوفه 
به جزئیات و نــه کلیات؟ چرا 
به جــای اینکــه »کجــا باید 
کار کنــم؟« نمی گیم »چرا 
باید کار کنم؟« چرا به جای 
»چرا باید تشــکیل خانواده 
بــدم؟« می گیم »کــی باید 

تشکیل خانواده بدم؟«

»جزء از کل«
استیو تولتز

»مردم همیشه شکایت 
می کنند«

شــکایت  همیشــه  مــردم 
می کنــن کــه چــرا کفــش 
ندارند تا اینکــه یه روز آدمی 
رو می بینن که پــا نداره و بعد 
غــر می زنن کــه چــرا ویلچر 
اتوماتیــک نــدارن. چــرا؟ چی 
باعــث می شــه کــه بــه طور 
ناخــودآگاه خودشــون رو از 

بزرگ ترین مافیای مواد مخدر در کلمبیا برای ســر یک سگ پلیس به نام 
»سومبرا« به خاطر کشف محموله کوکائین جاسازی شده، ۷۰ هزار دالر 
جایزه تعیین کرد!این مافیا با نام »گلف کلن« گفته است هر کسی که این 
سگ را بکشد و یا آن را بگیرد، پاداش ۷۰ هزار دالری دریافت می کند.این 
ســگ که تاکنون ماموریت های متعددی را با موفقیت پشت سر گذاشته، 
هر روز پس از پایان ساعات کاری خود با یک خودروی ون که پنجره های 
پوشیده و مشکی دارد به محل زندگی اش منتقل می شود. معموال دو فرد 

مسلح »سومبرا« را همراهی می کنند.

سگی که برای سرش جایزه گذاشتند! 

شهری کهن به نام »شبام« در کشور یمن وجود دارد که تاریخچه پیدایش 
آن به قرن 16 میالدی بازمی گردد؛ جایی که 
به خاطر آسمان خراش های ساخته شده از کاه، 
آب، یونجه و آجرهای گلی اش از شهرت فراوانی 
برخوردار است؛ اما با وجود سادگی و دم دستی 
بودن مصالح به کار رفته در این سازه ها بسیار 
در مقابل فرســایش و تغییــرات آب و هوایی 
مقاوم هستند.بد نیســت بدانید که »شبام بن 
حضرموت بن سبا االصغر « این شهر را بنا کرده 
و روزگاری یکی از مهم ترین استراحت گاه های 
میان راهی بــرای تاجرانی بود کــه در زمینه 
خرید و فروش ادویه های عربی فعالیت داشتند.

شهری با آسمان خراش های ِگلی 

عجیب ترین کاسبی های مجازی مفتی وهابی؛
از جعل سوره سیب تا تبلیغ برنج و قهوه

شیوخ وهابی به جای موضع گیری درباره مهم ترین مسائل روز جهان اسالم یا انتقاد از سیاست های آل سعود از جمله بازداشت روزافزون 
مخالفان و منتقدان داخلی، به مســائل حاشــیه ای می پردازند که »محمد العریفی« یکی از این شــیوخ جنجالی در فضای مجازی به 
شمار می رود.العریفی مدتی اســت که کارهای عجیبی می کند، مثال چندی پیش در صفحه شخصی خود در توئیتر که 21 میلیون نفر 
دنبال کننده)فالوئر( دارد،آگهی تبلیغاتی درباره برخی محصوالت همچون برنج و چای منتشر کرد و به تازگی هم یک آگهی تبلیغاتی 

درباره قهوه تولیدی یک شرکت به نام شرکت الخیر در صفحه خود قرار داده است.
در این آگهی آمده است : »قهوه شرکت الخیر،  سریع آماده می شود و نیاز به تالش زیاد برای آماده کردن ندارد، مسافر تابستان، اصول 

کیفیت را فراموش نکن«.این گونه اقدامات سبب شده است تا فعاالن در فضای مجازی وی را آماج انتقادهای خود قرار دهند.
با وجودی که حساب شخصی او، 21 میلیون نفر دنبال کننده دارد، ولی توئیت تبلیغاتی جدیدش تنها 1۷8 بار بازنشر)ری توئیت ( شده 
است آن هم بعد از گذشت بیش از 12 ساعت از انتشــار آن.کاربری در واکنش به این اقدام العریفی به طعنه خطاب به وی نوشت : »آیا 
قهوه خوب سبب افزایش قدرت برای عبادت و شب زنده  داری می شود؟« العریفی ماه پیش هم یک آگهی تبلیغاتی دیگر درباره محصول 

چای این شرکت در صفحه خود قرار داده بود.
العریفی، تاکنون چندین فتوای عجیب و غریب صادر کرده است که جنجالی ترین فتوای وی همان است که در آن به شورشیان  اجازه 
می دهد تا با زنان ازدواج کوتاه و چندساعته داشته باشند!العریفی همچنین در اقدامی جنجالی که واکنش مفتی های افراطی سعودی 
نظیر »صالح فوزان« را برانگیخت، قرآن را به تمسخر گرفته و ســوره ای به نام »تفاح« )سوره سیب( جعل کرده و آن را با لحن و آهنگ 
قرآنی، قرائت کرده است.شــیخ العریفی چند ماه پیش هم یک آگهی تبلیغاتی مربوط به وسایل منزل را پس از آن که مورد انتقادهای 
شــدید قرار گرفت، از صفحه خود حذف کرده بود.این شیخ وهابی، ید طوالیی در حمایت تبلیغی و رســانه ای از گروه های تروریستی 

تکفیری در منطقه به ویژه در سوریه دارد.

وبگردی

با استفاده از زباله های بازیافتی در روتردام، پارک شناوری ساخته شده است 
که به مردم جهان نشــان می دهد می توان مجددا از مواد بازیافتی به شکل 
خالقانه ای اســتفاده کنند.نمونه اولیه یک پارک شــناور با استفاده از مواد 
بازیافتی در بندر روتردام ساخته شده  که نه تنها سازگار با محیط زیست بوده، 
بلکه فضایی منحصر به فرد برای بازدید عموم مردم فراهم کرده اســت. این 
پارک مانع از ورود مواد پالستیکی شهر به سمت اقیانوس شده و به این ترتیب 

نقش مهمی در پاک سازی رودخانه »نیووه ماس« ایفا می کند.

احداث پارک شناور روتردام از زباله های بازیافتی!

اینستاگردی

تبلیغ »رامبد جوان« برای شاگردانش

تمجید »مریم خدارحمی« از کارگردان »ستایش«

رامبد جوان با انتشار عکس زیر در اینســتاگرامش نوشت:» سالم رفقا. ساره رشیدی و آیت 
بی غم و محمد جواد رضایی و امیرحسین قیاسی بچه های گروه من هستن، لطفا و اساسی 
حمایتشون کنین؛ البته همه بچه ها رو حمایت کنین که همشون بچه های خندوانه هستن. 

حمایتتون انگیزه و قدرت زیادی بهشون می ده«

مریم خدارحمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:» سر سریال ستایش در کنار 
آقای سعید سلطانی عزیز، هر چقدر از انسانیت ایشون بگم کم هست؛ کارگردانی که با وجود 
جایگاه باال و کاربلدی ذره ای غرور و تکبر در وجودش نیست. برخوردی که از ایشون دیدم 
از آبدارچی گروه تا تهیه کننده به همه آدم ها احترام یکسان میزارن و بسیار مهربان هستن 

کاش این طور آدم ها زیاد بودن تا دنیا بهشت می شد.«

 زندگینامه داستانی شهید حججی
 منتشر می شود

خاطرات شهید محسن حججی در قالب داستانی گردآوری و نوشته 
شده  که نوشتن این خاطرات را محمدعلی جعفری برعهده داشته 
است .شهید محسن حججی یکی از نیروهای لشکر زرهی 8 نجف 
اشرف و از نیروهای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود. او اهل 
اصفهان و 2۵ ساله بود که در منطقه مرزی عراق و سوریه طی یورش 
داعش، اسیر و دو روز بعد از اسارت همچون ساالر شهیدان اباعبدا... 
الحسین علیه السالم به درجه رفیع شهادت نائل شد.در بخشی از 
زندگینامه و خاطرات شهید محسن حججی آمده است: روز پاسدار 
برایش کیک پختم. با کرم و رنگ عینهو لباس پاسداری تزئین کردم؛ 
با جیب و سردوش و درجه. برگه ای هم بهش چسباندم »محسنم، 
قربونت بشم، روز پاسدار رو بهت تبریک میگم. امیدوارم سال دیگه 
پیش امام حسین و حضرت زینب روز پاسدار رو  جشن بگیری« از ته 
قلبم برایش دعا کردم. قبل از اینکه از سر کار برسد همه را بردم خانه 
پدرم. پیام دادم »ناهار بیا خونه مامانم اینا« تا وارد شد مامانم بغلش 
کرد و روز پاســدار را بهش تبریک گفت. الکی جلویش نقش بازی 
کردم. »عه؟ مگه امروز روز پاسداره؟« شروع کردم به عذرخواهی که 
ببخشید یادم نبود. »با خودت فکر نکنی چه زن بی ذوق و بی معرفتی! 

قول میدم جبران کنم!«....

از تنگه مرصاد تا تنگه هرمز
روزنامه رسالت نوشت: » 3۰ سال پیش در چنین روزهایی از بغداد 
صدای منافقین در کنار صدام به گوش می رسید. صدام می خواست 
آن صدا را به اســم صدای ایرانی ســند بزند؛ لذا با عملیات فروغ 
جاویدان آنها را به سمت تهران فرستاد و خود هم در جنوب به رغم 
پذیرش قطعنامه ، حمله نظامی را شــروع کرد. آنها فکر می کردند 
برحسب گزارش های منافقین، مقاومتی در کار نیست؛ اما با مشت 
آهنین مردم و نیروهای مسلح، ارتش و سپاه روبه رو شدند. عملیات 
فروغ جاویدان با غروب غم انگیزی در تنگه مرصاد به گل نشست و 
منافقین مجبور شدند برای همیشه سالح های خودرا زمین بگذارند 
و ادا و اطوار یک گروهک سیاســی را درآورند.امــام )ره( با جنگ، 
پیشروی ارتش بعث را متوقف کرد و با صلح، صدام و منافقین را به 
مهلکه ای برد که در تاریخ ایران و جهان از آن به عنوان یک معجزه 
یاد می شــود. اکنون منافقین، قدم به قدم آمریکایی ها را به سمت 
تنگه ای هدایت می کنند که 3۰ ســال قبــل از آن، خداوند طعم 
شکست را در مرصاد به آنها چشاند. توان نظامی ایران و روحیه ملت 
و رزمندگان مقاومت امروز قابل مقایسه با 3۰ سال پیش نیست. اگر 
ترامپ دیوانگی کند، زنگ فروپاشی جهان سرمایه داری و سپردن 
لیبرالیسم به موزه ها در تنگه هرمز با توقف سوت کشتی ها به صدا 

در خواهد آمد«.

امــــروز برق مون نرفــــت، زنگ زدم اداره بــــرق گفتم آقا 
انــگاری یادتون رفته برق مون رو قطع کنین، نگرانتون شدم. گفت 

االن رسیدگی می کنیم.
 نوشــــابه خانواده شــــده 3هزار و پونصــــد، دیگه پوکی 

اســتخون و دیابت هم نمیشه گرفت!
 ایــن که داریــوش ارجمند تو ردیف اول مراســم برترین های 
لیگ نشســته، تالفی وارد کردن حمید درخشان به دنیای سینما و 

تلویزیونه!
مهدی طارمــی از وقتی فهمیده حمید هیراد تو کنســرت هاش 

نمی خونه و فقط لب میزنه، دیگه حامد همایون گوش نمیده!
 اگه کســی رو دیدید که طرفدار حمید هیــراده و آهنگ هاش 
رو گوش میده فورا باهاش ازدواج کنید. کسی که می تونه این کارها 
رو نادیده بگیره قطعا تو زندگی مشترک هم هر اتفاقی بیفته پاتون 

میمونه!
 واقعا نمی دونم چرا یه »منوپاد« نمیدن دســت خود جمشــید 
مشایخی 24ساعت الیو بذاره تا بفهمیم کی رفته پیشش، کی نرفته 

پیشش؟!
 سازمان لیگ یک موقعی وسط چله تابستون لیگ برتر رو شروع 

می کنه که تیم ها که هیچ، حتی خودش هم هنوز آماده نیست!
 کیــم هنوز ۵۰۰تومنه. بزرگوار به تنهایی داره وظیفه تثبیت 

نرخ تورم رو به دوش می کشه!

لبخندککتابکیوسک
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