
 قطار سریع السیر اصفهان 2 سال دیگر راه می افتد 
بهره برداری از ایستگاه »ریز« تا پایان سال

فرمانده انتظامی استان
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ت��ازه تری��ن صحبته��ای کارگ��ردان فیل��م »محم��د)ص(« حکای��ت 
از آن دارد ک��ه میک��س نهای��ی ای��ن فیل��م ت��ا نیم��ه اس��فندماه ب��ه طول 
 خواه��د انجامید و ب��رای همی��ن حضور فیل��م در جش��نواره فج��ر منتفی

 اس��ت.در ش��رایطی که پیش��تر اعالم ش��ده بود رونمای��ی رس��می از فیلم 
»محمد)ص(« مجیدی در جشنواره برلین صورت خواهد گرفت اما

 مجیدی : رونمایی از فیلم
 »محمد )ص(« در فجر منتفی است

 پارک مشاهیر دوره صفوی
3 به بهره برداری می رسد

مرغ های سبک
4 کمتر دارو خورده اند 3

  استاندار : هفته های فرهنگی 
در تفلیس برگزار شود

اینترنت
 در آینده ناپدید 
خواهد شد

اسامی 170 نماینده  دریافت 
کننده پول از رحیمی اعالم شود

 کسری معیشت
 340 هزارتومان شد

سفر رییس جمهور به اصفهان 
دیداری و غیر پروژه ای است

 بهره برداری از 26 پروژه 
برق رسانی در غرب اصفهان

در هنگام خرید لوازم آرایش 
به برچسب اصالت توجه کنید
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 کدام کاسب ها
 حبیب اهلل نیستند؟

یکی از س��نت های اصیل ایرانی اسالمی که تنها 
چند دهه ای از فراموشی آن می گذرد آموزش علم 
مکاسب به معنای جزیی ترین اصول فقهی کسب 
و کار  پیش از آغاز تجارت است؛ سنتی که حقوق 
فروشنده و مصرف کننده در آن به درستی تامین و 
ا حیای آن به عقیده کارشناسان بازرگانی و علمای 

دینی به پیشرفت اقتصادی کشور می انجامد....

4

نیروی انتظامی به 
مجرمان مجال نمی دهد 

تجدید میثاق با آرمان های امام راحل

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در نشس��تی 
ب��ا خبرن��گاران ضم��ن اع��الم اج��رای حکم 
اع��دام آخری��ن بازمان��ده حادث��ه گلپای��گان 
 اظه��ار داش��ت: ای��ن جنایت��کار در یک��ی از

 پارک های بزرگ ش��هر گلپایگان به دار آویخته 
شد.

س��ردارعبدالرضا آقاخانی از س��ابقه 14 س��اله 
مجرمانه حادثه گلپایگان خبر داد و بیان داشت: 
این سارقان مسلح از سال 79 فعالیت مجرمانه 
خود را آغاز و تا کنون 9 سرقت مسلحانه انجام و 
12 نفر را به قتل رسانده بودند که سه نفر از آنها 

از نیروی انتظامی بودند.. 
وی افزود: این باند مجرمانه همچنین 22 نفر را 
مجروح و 23 دستگاه خودرو در تبادل اقدامات 

خود استفاده کرده بودند.
نیروی انتظامی اس��تان در برخورد با مجرمان 
به ویژه درباره جرایم خشن بسیار مصمم است 
و از تمام ظرفیت خود برای شناس��ایی و انهدام 

باندهای تبهکاری استفاده می کند.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در خصوص 
اقدامات پیش��گیرانه نیروی انتظامی استان در 
س��ال جاری نیز گفت: در دی ماه  امس��ال در 
بخش کنترل گذرنامه ها در پایانه ها 53 هزار و 

125 گذرنامه مورد کنترل قرار گرفت.
وی در خصوص رون��د نظارت پلی��س بر روی 
اصناف اصفهان نیز اف��زود: 533 واحد صنوف 
مختلف پلم��ب و 16 ه��زار و 131 اماکن مورد 
بازدید قرار گرفت. آقاخانی به وضعیت 10 ماهه 
استان در زمینه سرقت ها اش��اره و اظهار کرد: 
در مجموع س��رقت ها 7 درصد کاهش س��رقت 
به عن��ف 13.2 درصد کاهش، کش��فیات 2.2 
افزایش و کش��فیات س��رقت به عنف 9 درصد 
افزایش صورت گرفته است.وی گفت: در مجموع 
کشفیات سرقت مسلحانه  60 درصد کشفیات 
افزایش داشته است و شاخص کشفیات سرقت 

3مسلحانه نیز به137 درصد رسیده..

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :

   دعوت
 به همکاری 
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اسامی 170 نماينده  دريافت کننده 
پول از رحیمی اعالم شود

 نماینده مللردم اردبیل در مجلس شللورای اسللامی از نامه 
نمایندگان به الریجانی برای اعام اسللامی 170 نماینده ای 
خبللر داد کلله از رحیمللی پللول گرفته اند.کمال الدیللن 
پیرموذن در حاشللیه جلسلله علنی مجلس اظهللار کرد: من 
و آقایللان جواد هللروی، عبدالکریللم حسللین زاده و فیاضی 
طراح نامه ای خطللاب به رییللس مجلس هسللتیم که برای 
تنویللر افللکار عمومللی اسللامی 170 نماینللده دوره هللای 
هشللتم و نهم کلله از رحیمی معللاون متخلللف احمدی نژاد 
 پول گرفته انللد در اختیار صاحبللان جراید و رسللانه ها قرار 

گیرد.
وی بللا بیان این کلله »این کار با هللدف تنویر افللکار عمومی 
و افزایللش سللرمایه های اجتماعللی و اعتمللاد عمومللی 
صللورت می گیللرد«، تصریللح کللرد: ما تللا حصللول نتیجه 
نهایللی این موضللوع خطیر را بلله منظور آگاهللی احاد ملت 
هوشللمند ایران پیگیری خواهیللم کرد.پیرمللوذن در پایان 
 گفللت: تاکنللون 30 نفللر از نماینللدگان ایللن ناملله را امضا 

کرده اند.

جن ساکی : هیچ پیامی از سوی ايران 
برای اسرايیل دريافت نکرده ايم

 سللخنگوی وزارت امللور خارجلله آمریللکا گفت: مللا هیچ 
 پیللام تهدیللدی از سللوی ایللران بللرای اسللراییل دریافت

 نکرده ایم.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه 
در واکنش به اظهارات حسللین امیرعبداللهیان معاون وزیر 
امور خارجلله ایران کلله گفته بود مللا از کانللال دیپلماتیک 
به آمریللکا اعام کرد یللم رژیم صهیونیسللتی با هللدف قرار 
دادن سللردار اهلل دادی ونیروهللای حللزب اهلل وارد خطللوط 
قرمز ما شللده اسللت و باید پیامد آن را درک کنللد گفت: ما 
 هیچ پیام تهدیدی از سللوی ایللران برای اسللراییل دریافت

 نکرده ایم.
امیر عبداللهیان در حاشللیه  مراسللم گرامی داشللت شللهید 
اهلل دادی گفللت: مللا از کانللال دیپلماتیک به آمریللکا اعام 
کردیم کلله بالگردهللای رژیم صهیونیسللتی با هللدف قرار 
دادن سللردار اهلل دادی و دیگر شللهدای حزب اهلل که در خط 
مقدم مبللارزه با تروریسللت بوده انللد وارد خطللوط قرمز ما 
 شللده اسللت و این رژیم باید تبعات و پیامد این اقدام خود را

 درک کند .
اظهارات ساکی در حالی اسللت که مرضیه افخم، سخنگوی 
وزارت خارجه کشللورمان دیروز درباره ارسللال پیللام ایران 
به رژیم صهیونیسللتی از طریق آمریکا گفللت: پیام و دیدگاه 
ایران از مجاری دیپلماتیک درباره شللهادت سردار اهلل دادی 
منتقل شللده و این پیام از طریق مسللوول حفاظللت منافع 
 آمریکا در ایران که سللفارت سللوییس اسللت منتقل شللده

 است.

وزیر امورخارجه با تاکید بر اینکه مللاه مارس تاریخ خوبی 
برای دسللتیابی به توافق اسللت، گفت: احسللاس می کنم 
ضرورت دارد اگر طرف غربی به دنبال دسللتیابی به توافق 

است سریع تر اقدام کند چون باالخره زمان محدود است.
محمد جللواد ظریف در خصللوص اظهللارات اخیر رییس 
کنفرانس امنیتی مونیخ مبنی بر بررسی مذاکرات هسته ای 
ایران در یکی از نشست های این کنفرانس با حضور وزاری 
خارجه اروپا، گفت: هنوز برگزاری این نشسللت مشللخص 
نیست. البته سال گذشته هم که من در کنفرانس امنیتی 
 مونیخ شللرکت کردم یکی از جلسللات در مورد مذاکرات

 هسللته ای ما بود ، من در آن جلسه حضور داشتم اما سایر 
مذاکره کنندگان غربی حضور نداشتند.

وی اداملله داد: از آمریکا، یک سللناتور حضور داشللت، از 
 آژانس بیللن المللی انرژی اتمللی هم آقای آمانللو بود ولی 

مذاکره کنندگان کشللورهای 1+۵ در نشسللت بررسللی 
مذاکرات هسته ای ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور 

نداشتند.
وزیر امورخارجه تصریح کرد: اطاع ندارم که در میزگردی 
که من حضور دارم چه کسللانی حضور خواهند داشت ولی 
روز یکشنبه میزگردی در مونیخ تشکیل خواهد شد و بنده 
حضور خواهم داشت و احتمال اینکه یکی از موضوعات آن 

میزگرد موضوع انرژی هسته ای ایران باشد، وجود دارد.
وی تاکیللد کللرد: اینکلله در کنفرانللس امنیتللی مونیخ 
 موضوعی بررسی شود به معنای امنیتی کردن آن موضوع 

نیست.
ظریف ادامه داد: پرونده هسللته ای ایران 7 سللال پیش به 
شورای امنیت سللازمان ملل رفته بود و باالخره وجود یک 
 موضوع در شللورای امنیت سللازمان ملل متحللد معنایی

  می دهد کلله اتفاقا تمللام تللاش دولت یازدهللم و گروه 
 مذاکره کننده ما این بوده اسللت که نشللان دهللد انرژی 
هسللته ای ایران موضوع امنیتی نیسللت بلکه در خصوص 
حقوق فناوری ایران اسللت تا از حالللت امنیتی که اقدامی 

غیرقانونی و نابحق بوده، خارج شود.
وزیر امورخارجه اظهار داشت: ایران از هر فرصتی استفاده 

می کند که پرونده هسته ای ایران را امنیتی زدایی کند.
 ظریف در پاسللخ به سللوال دیگللری در خصللوص ادعای 
رسانه های غربی مبنی بر امکان دستیابی به توافق در ماه 
مارس، گفت: احساس می کنم ضرورت دارد اگر طرف غربی 
به دنبال دستیابی به توافق است سریع تر اقدام کند چون 
باالخره زمان محدود است و صبر جمهوری اسامی هم برای 

رسیدن به راه حل بی انتها نیست.
وزیر امورخارجه با تاکید بر اینکه مللاه مارس تاریخ خوبی 
برای دستیابی به توافق اسللت، گفت: اعتقاد دارم اگر اراده 
سیاسللی در طرف مقابل برای اجرای مفاد توافق ژنو وجود 

داشته باشد، دستیابی به توافق امکان پذیر است.
وی ادامه داد: توافق نامه ژنو دو هدف برای ما تعیین کرده 
اسللت اول اینکه برنامه هسللته ای ایران صرفللا صلح آمیز 
باشللد یعنی فعالیت های هسللته ای وجود داشللته باشد 
 ولی فقط صلح آمیز باشللد و دوم اینکه تحریم ها برداشته 

شود.
ظریف تاکید کللرد: اگر غرب به این دو توافق وفادار باشللد 

رسیدن به راه حل کار دشواری نیست.
وزیر امورخارجلله گفت: در حال حاضر نیللز در کلیات این 
دو موضوع توافق شده اسللت یعنی برنامه هسته ای ایران 
در حد غنی سللازی خواهد بللود، هیچ یک از تاسیسللات 
هسللته ای ایران بسللته نخواهد شللد، تحریم ها برداشته 
 خواهد شللد و بحث نظللارت ها طبللق توافق ژنللو وجود
  دارد.ظریللف گفللت: البته بللرای مللا طبیعی اسللت که
  نظللارت هایللی را طبللق مقللررات بیللن المللللی بللرای

 اعتماد سازی بپذیریم اما راجع به جزییات اینکه تحریم ها 
چه وقت برداشته می شللود و در برابر چه اقداماتی این کار 
انجام می شود به نظر من کاما مشخص است اما هنوز طرف 

مقابل روی این موضوعات توافق نکرده است.

درپی تصویب طرح نمایندگان مجلس مبنی براینکه اگر آمریکا تحریم ها را افزایش دهد 
در هر درجه ای از غنی سللازی کارمان را ادامه می دهیللم. دموکرات های کنگره آمریکا، 
پذیرفتند تا پیش از پایان ماه مارس آینده، تحریم های جدیدی ضد ایران تصویب نکنند.

رابرت منندز سناتور دمکرات و طراح اصلی پیش نویس الیحه تشدید تحریم های ایران  
روز سه شنبه در یکی از جلسات مجلس سنا گفت همراه با تنی چند از همکاران دمکرات 
خود در نامه ای به اوباما، به وی اطمینان داده که آنها از رای به بیشتر شدن تحریم ها علیه 
ایران پیش از ضرب االجل تعیین شده در مذاکرات هسته ای یعنی بیست و چهار مارس، 

حمایت نخواهند کرد.

این نمایندگان، تاکنون تهدید می کردند که فوراً پیش نویس طرح موسوم به منندز-کرک 
را به تصویب خواهند رساند.رییس مجلس شورای اسامی کشورمان به تازگی با تاکید بر 
حفظ و پاسداری از دستاوردهای هسته ای ایران گفت: نمایندگان مجلس درپی تصویب 
طرحی هسللتند که اگر آمریکا تحریم ها را افزایش دهد در هر درجه ای از غنی سللازی 
کارمان را اداملله دهیم.منندز گفت :» تعدادی از همکاران دمکللرات من و خودم در نامه 
ای به رییس جمهور گفتیم از تصویب قانون منندز  کرک در سنا پیش از بیست و چهارم 
مارس حمایت نمی کنیم و همچنان امیدواریم دیپلماسی و گفتگو به حل مسئله هسته 

ای ایران بینجامد.«

ماه مارس زمانی مناسب برای دستیابی به توافق

افزايش مخالفان تحريم بیشتر ايران در امريکا

ظریف :صبر ایران بی انتها نیست

 گزارش استاندار اصفهان 
به نمايندگان مجلس؛

سفر ريیس جمهور به اصفهان 
ديداری و غیر پروژه ای است

اسللتاندار اصفهان با حضللور در مجلس شللورای 
اسللامی در خصوص جزییات سفر رییس جمهور 
در 1۵ و 1۶ بهمن ماه بلله اصفهان توضیحات الزم 
را ارایه کرد.با توجه به در پیش بودن سللفر استانی 
رییس جمهور که در تاریخ 1۵ و 1۶ بهمن ماه انجام 
خواهد شللد نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی در جلسلله ای که در محل مجلس 
شورای اسامی برگزار شللد گزارش اقدامات انجام 

شده را از استاندار اصفهان دریافت کردند.
در این جلسلله رییس مجمع نمایندگان اسللتان 
اصفهان عبللاس مقتدایللی، با بیان اینکلله معاون 
پارلمانی رییس جمهور به نمایندگان خبر داده که 
سفر در روزهای 1۵ و 1۶ دی ماه انجام می شود از 
استاندار اصفهان خواست تا گزارش الزم از اقدامات 
انجام شده مراحل انجام سفر که مورد توافق رییس 

جمهور و استانداری بوده است را ارایه دهد.
اسللتاندار اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
سفر رییس جمهور به اصفهان سللفر دیداری غیر 

پروژه ای است.
رسللول زرگرپور بیان داشللت: رویکرد اصلی سفر 
رییس جمهور به اصفهان دیدار مللردم اصفهان و 
رییس جمهور است و در واقع دکتر روحانی فقط در 
مرکز استان حضور می یابد اما فرستادگان رییس 

جمهور به شهرستانها سفر خواهند کرد. 
در ادامه این جلسلله معللاون عمرانی اسللتانداری 
اصفهان فهرستی از ردیف های مربوط به پروژه های 
عمرانی که قرار است در سال آینده 13۹۴ تکمیل 

و یا پیشرفت داشته باشد ارایه کرد.
 در بخللش دیگللری از ایللن جلسلله نماینللدگان 
 شهرسللتان هللای مختلللف اسللتان اصفهللان

 دیدگاه های خود و مطالبات مردم شهرستان ها را 
از اسللتاندار و کارهای بر زمین مانده که باید انجام 

شود را مطرح کردند.

اخبار کوتاه

2
اولتیماتوم داعش به ژاپن و اردن

 گروه تروریسللتی داعش تهدید کرد در صورت عدم آزادی "سللاجده الریشاوی" که 
در اردن به اعدام محکوم شده است، گروگان ژاپنی و خلبان اردنی را خواهد کشت.

 دو روزنامه نگار ژاپني توسط شبه نظامیان این گروه تروریستي سر بریده و به سرنوشت 
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مديرکل پرورش فکری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

مشارکت کانون های پرورش فکری در اجرای برنامه های دهه فجر
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری از مشللارکت بیش از سی 
هزار عضو این کانون در اجللرای برنامه های دهه 

فجر انقاب اسامی امسال خبر داد.
پرویز شاهوردی اظهار داشت: 2۵0 عنوان برنامه 
پیش بینی شده در دهه فجر با مشارکت کودکان و 

نوجوانان این کانون اجرا می شود.
وی با اشاره به رشد 20 درصدی برنامه های دهه 
فجر کانون پرورش فکری کللودکان و نوجوانان 
استان نسبت به سال گذشته، برگزاری جشنواره 
سرود محلی، قصه های انقاب و حضور در گلزار 
شهدا را از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در 

دهه فجر عنوان کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیللاری به برگزاری نمایشللگاه 
دستاوردهای انقاب در مراکز کانون های پرورش 
فکری اسللتان و ارایه آثاری نظیر نقاشی، سفال، 

عروسک سازی  و دیگر آثار اشاره کرد.
شاهوردی ضمن اشاره به وجود 21 کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در استان از اجرای این 
برنامه  ها در تمامی کانون های سراسر استان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: آشللنایی کودکان با وقایع 
پیللروزی انقللاب از مهم ترین اهللداف برگزاری 
برنامه های کانللون پرورش فکللری در دهه فجر 

است.
14هزار برنامه توس�ط 14هزار تشکل 

دينی در دهه فجر برگزار می شود
مسللوول تشللکل های دینی سللازمان تبلیغات 
اسللامی اصفهان گفت: 1۴هزار تشللکل دینی 
اصفهان در ایللام دهه فجر برنامه هللای ویژه ای 

خواهند داشت.
 حجت االسام و المسلمین حسن بابایی گفت: 
همچنیللن در این ایللام ۵0 هزار جلللد کتاب در 

مناطق محروم توزیع خواهد شد.
معللاون اطاعات و اخبللار صدا و سللیمای مرکز 
اصفهان نیز در این نشست از تولید 12هزار دقیقه 
برنامه رادیویی، تلویزیونی و خبللری در این ایام 

خبر داد.

سللید حسللین ناظر افزود: ترویللج ارزش های 
انقاب و دفللاع مقدس، دسللتاوردهای انقاب، 
 امیللد بخشللی و ایجللاد نشللاط از اهللداف این

 برنامه ها ست.

وی همچنین از پوشللش وسللیع برناملله های 
 دهه فجر توسللط رسللانه های مکتللوب اعم از

 خبرگزاری ها، روزنامه ها و نشریات استان در این 
ایام خبر داد.

مدیرکل دفتر اجتماعی و شوراهای استانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: ساماندهی مربوط 
به جمع آوری پسماندهای پزشکی در دستور 
کار مسللووالن قرار دارد. محمدرضا رئیسللی 
در کمیته تخصصی پسللماندهای پزشللکی 
بخش مطب ها و مراکز طبی خصوصی استان 
چهارمحللال و بختیللاری گفت: سللاماندهی 
پسماندهای پزشکی مطب ها و مراکز خصوصی 
و ارتقای سطح بهداشللت عمومی جامعه در 
دستور کار مسووالن این اسللتان قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شده 
تا سازمان نظام پزشللکی استان چهارمحال و 
بختیاری با تمامی مطب ها و مراکز خصوصی 
شللهرکرد هماهنگی هللای الزم را در زمینلله 
سللاماندهی پسماندهای پزشللکی مطب ها و 
مراکز خصوصی و ارتقای سللطح بهداشللت 

عمومللی جامعه انجام 
دهد.مدیللرکل دفتللر 
اجتماعی و شللوراهای 
استانداری چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: 
همچنیللن سللازمان 
نظام پزشللکی استان 
چهارمحال و بختیاری 
نسللبت بلله تنظیللم 
تفاهم نامه ای با بخش 

خصوصی متقاضی جمللع آوری، حمل و دفن 
بهداشتی پسماندهای پزشکی مطب ها و مراکز 
خصوصی و ارتقای سللطح بهداشت عمومی 
جامعه اقدام کند.این مسللوول افزود: سازمان 
نظام پزشکی اسللتان چهارمحال و بختیاری 
باید تمامی تولیدکنندگان را به استناد قانون 

مدیریللت پسللماند ملزم 
بلله جداسللازی و تفکیک 
کرده تللا از سللوی بخش 
خصوصی، بی خطرسازی 
و دفع بهداشتی پسماندها 

صورت گیرد.
مدیرکل دفتللر اجتماعی 
و شللوراهای اسللتانداری 
چهارمحللال و بختیللاری 
تصریح کرد: با ساماندهی 
پسماندهای پزشکی مطب ها و مراکز خصوصی 
و ارتقای سللطح بهداشللت عمومللی جامعه 
بسیاری از مشکات مربوط به حوزه بهداشت 

و درمان رفع می شود.
وی اظهللار کرد: مسللووالن ارشللد کشللور و 
اسللتان چهارمحال و بختیاری، سللاماندهی 

پسماندهای پزشکی مطب ها و مراکز خصوصی 
و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه را جزو 
برنامه های اصلی و اولویللت دار خود در حوزه 

مدیریت شهری قرار داده اند.
رییسللی خاطرنشللان کرد: حرکت در مسیر 
صحیح و اسللتفاده از نظرات علمی، پژوهشی 
و کارشناسللی در این زمینلله از اهمیت ویژه 
و بسللزایی در راسللتای کاهللش مشللکات 
 ناشللی از پسللماندهای پزشللکی برخوردار

 است.
وی اظهللار کللرد: بللرای رسللیدن سللریع تر 
بلله اهللداف برنامه ریللزی شللده در طللرح 
ساماندهی پسللماندهای پزشللکی مطب ها 
و مراکز خصوصی و ارتقای سللطح بهداشللت 
 عمومی جامعه اعتبارات مورد نیاز اختصاص 

می یابد.

 تغییر کاربری بدون مجوز 
تخلف محسوب می شود

رییس سللازمان جهللاد کشللاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: مالکان اراضی برای تغییر کاربری 

اراضی باید مجوز داشته باشند.
رسللتم غیبی  با تبریک دهه فجر و سالروز تشکیل 
امور اراضی کشللاورزی اظهار کللرد: زمین در این 
استان محدود است و در بحث کشاورزی اگر زمین 
نباشللد تولید نیز وجود نخواهد داشت و در نتیجه 

زندگی انسان ها به خطر خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: همه زندگی و وجللود ما به زمین 
وابسللته اسللت و در برخی موارد ایللن درختان و 
جنگل های روی زمین هستند که آب و هوای یک 
منطقه را تعیین می کننللد بنابراین نیاز به حفظ و 

حراست از زمین برای همه مشهود است.

پروژه های راهسازی استان 
آماده بهره برداری شد

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از 
آماده شدن پروژه های راه و شهرسازی این استان 

برای بهره برداری در دهه فجر خبر داد.
 قاسللم قاسللمی در کمیته دهه فجر این اداره کل 
افزود:همزمللان دهه مبارک فجر ،بهللره برداری و 
آغاز عملیات سللاخت 2۹پروژه راه و شهرسللازی 
اجرایی می شللود.وی گفت:بهسللازی، آسفالت و 
روکش راه های روستایی به طول ۵3.8 کیلومتر و 
با اعتباری افزون بر ۹1 هزار و ۵۴0 میلیون ریال از 
پروژه های آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر 

در استان است.

 20 اثر تاريخی استان
 مرمت می شود

مدیللرکل میللراث فرهنگللی، صنایللع دسللتی و 
گردشللگری چهارمحال و بختیاری از آغاز مرمت 
20 اثر تاریخی استان همزمان با دهه فجر خبر داد.

بهمن عسللگری اظهار داشللت: عملیات مرمت و 
بهسللازی 20 اثر تاریخی با اعتباری نزدیک به 70 

میلیارد ریال همزمان با دهه  فجر آغاز می شود.
وی از توسعه و تجهیز موزه پوشللاک قلعه دزک با 
اعتباری معادل ۴۶ میلیارد ریللال همزمان با دهه 
 فجر خبر داد.مدیللرکل میللراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشللگری چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: طرح توسعه هتل پارسیان با اعتباری بیش از 
۶ میلیارد ریال اجرا می شود.عسگری خاطرنشان 
کرد: همزمان با دهه  فجر فروشگاه مرکزی صنایع 
دستی در شهرکرد با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال 

افتتاح می شود.

سیمان شهرکرد جايگاه نخست 
تولید کلینکر کشوررا کسب کرد

مدیرعامللل کارخانه سللیمان شللهرکرد گفللت: این 
واحدصنعتی در زمینه راندمان تولید کلینکرنسللبت 
به ظرفیت اسمی، رتبه نخسللت کشور را در بین تمام 

کارخانجات سیمان کشور کسب کرده است .
حمیدرضا بابایی اظهارکرد: کلینکر، محصول فرایندی 
از مواد اولیه تولید سیمان است که پس از سرد شدن، 
با مقداری سنگ گچ به منظور تنظیم گیرش، مخلوط 
و آسیاب شده و پودر خاکستری رنگی حاصل می شود 

که همان سیمان پرتلند است
وی افزود: از ابتدای امسللال تاکنون یک میلیون و ۴0 
هزارتن کلینکر از ابتدای امسال در این واحد صنعتی 
تولید شد که بیش از ظرفیت اسمی کارخانه بوده است.

 تامین  منابع مالی خارجی برای 
تکمیل پتروشیمی لردگان

نماینده مردم لردگان در مجلس شللورای اسللامی با 
اشاره به پیگیری های انجام شده از تأمین منابع مالی 
ایران در چین برای تکمیل و بهره برداری پتروشیمی 
لردگان خبللر داد.مجید جلیللل با بیللان اینکه برای 
ساخت پتروشللیمی لردگان بیش از یک هزار میلیارد 
ریال و ۵۵3 میلیون یورو سللرمایه گذاری شده، اظهار 
داشللت: این مجتمع بزرگ صنعتی 2 سللال آینده به 
بهره برداری می رسد.وی با اشاره به اینکه رقمی معادل 
17 هزار میلیارد ریال از محل منابع خارجی کشور در 
چین به این مجتمع اختصاص می یابد، افزود: تکمیل 
و راه اندازی این پتروشللمی زمینه اشتغال مستقیم و 

غیرمستقیم 2۵00 نفر را فراهم می کند.

 برگزاری مراسم گرامیداشت
 12 بهمن در مصلی شهرکرد

فرماندار شللهرکرد از برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت 
12 بهمن ماه در مصلی امام خمینی)ره( رأس ساعت 

۹:30 صبح خبر داد.
حمید ملک پور از سخنرانی محمدمهدی عبدخدایی، 
پیشکوست انقابی از 12 بهمن ماه به مدت 10 شب در 

مصلی امام خمینی)ره( شهرکرد خبرداد.
وی اجللرای برنامه هللای مانللور موتوری و مسللابقه 
دوومیدانی کاران اسللتان بللا 3۶ مشللعل از فرودگاه 
شهید استکی شهرکرد تا مصلی امام خمینی)ره( را از 

مهم ترین برنامه های 12 بهمن ماه عنوان کرد.

مديرکل دفتر اجتماعی و شوراهای استانداری
جمع آوری پسماندهای پزشکی  در استان  ساماندهی می شود



يادداشت
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گشتی در اخبار گسترش مراكز شبانه روزي نگهداري سالمندان 

سردارآقاخانی اعالم كرد : 

چهارباغ به زود ی مسدود می شود

     مدير كل بهزيستي اس��تان اصفهان با اشاره به دس��تاوردهاي سازمان 
بهزيستي پس از انقالب، از توسعه و گسترش مراكز شبانه روزي نگهداري 
 س��المندان و برنامه غربالگري بينايي و ش��نوايي ن��وزادان و كودكان در

 سال هاي اخير خبر داد.
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طراحی ساختمان ها بر اساس ايمنی 
حريق صورت می گیرد

مديرعامل آتش نشانی اصفهان گفت: بر اساس برنامه ريزی های 
صورت گرفته، از اين پ��س طراحی س��اختمان های اصفهان بر 

اساس ايمنی حريق صورت می گيرد.
آتشپاد بهزاد بزرگ زاد در دوره آموزشی »وظايف و مسووليت های 
مهندسان ناظر عمران، معماری و شهرسازی با اشاره به 3 حريق 
رخ داده در ساختمان های بلند در اصفهان و عسلويه اظهار داشت: 
بر ضرورت توجه مهندسان ناظر به داليل و راهکارهای جلوگيری 
از حريق های برخوردی و ساختمانی اهميت دارد و آموزش اين 
اصول در حوزه های مختلف مهندس��ی معماری، شهرس��ازی و 

عمران اهميت دارد.
وی افزود: ش��ناخت م��واد و مصالح، نقاط ذوب و ديگر مس��ايل 
اهميت بسياری داشته و يک مهندس حريق بايد تا علوم مختلف 
را در حوزه های شهرسازی، معماری، عمران، رفتارشناسی حريق 

فرا گيرد.
مديرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان بيان كرد: به همين دليل 
از جمله مهمترين عواملی اس��ت كه می تواند از فجايع انس��انی 
در حريق ها جلوگيری كند، رعايت اصول پيش��گيری، كنترل و 
جلوگيری از گسترش آتش و دود، خارج كردن و انتقال افراد به 

مکان های امن، انجام عمليات اطفاء حريق است.

اعزام 3 تیم درمانی به روستاهای 
محروم گلپايگان

مسوول جامعه بسيج پزشکان گلپايگان گفت: در دهه فجر امسال 
سه تيم بهداشتی � درمانی از جامعه بس��يج پزشکان گلپايگان 

جهت ويزيت رايگان روستاييان اعزام می شوند.
 مه��دی جمال��ی اظه��ار ك��رد: در ده��ه فج��ر امس��ال س��ه 
تي��م س��يار بهداش��تی � درمان��ی ب��ا ه��دف درم��ان رايگان 
 س��اكنان روس��تاهای محروم گلپاي��گان به اين مناط��ق اعزام

 می شوند.
وی با بيان اينکه تيم س��يار بهداش��تی � درمانی در روستاهای 
دُر منطقه، روس��تای نيوان س��وق و محله فيالخص در گلشهر 
مس��تقر می ش��وند، تصريح كرد: اين تيم ها با همکاری بس��يج 
جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان گلپايگان در ايام دهه 
فجر به روستاهای مناطق محروم اعزام شده و به ويزيت رايگان 

روستاييان اقدام می كنند.
مس��وول جامعه بس��يج پزش��کان گلپايگان خاطر  نشان كرد: 
ب��رای چهارمين بار  امس��ال تي��م س��يار بهداش��تی � درمانی 
 بس��يج جامعه پزش��کی گلپاي��گان ب��ه مناطق مح��روم اعزام

 می شوند.
وی از امضای تفاهم نامه بين بس��يج جامعه پزشکی، آموزش و 
پرورش و ش��بکه بهداش��ت و درمان گلپايگان خبر داد و افزود: 
در دهه فجر  ب��ا حضور تيم های بهداش��تی و درمانی در ش��ش 
آموزشگاه سطح شهرستان گلپايگان آموزش های خودامدادی 
 ارايه می ش��ود و س��نجش س��المت دانش آموزان ني��ز صورت 

می گيرد.

معرفی ۲ هزار مورد غیرمجاز اعزام 
زايران عتبات عالیات به مراجع قضايی

مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: در طی چهار 
س��ال اخير ۲ هزار مورد غير مجاز كه در زمينه اع��زام زايران به 
عتبات عاليات فعالي��ت می كردند به مراجع رس��يدگی كننده 
 معرفی شدند كه با آنها برخورد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيری

 شد.
 محسن نظافتی در خصوص آتش سوزی در يکی از اقامتگاه های 
زايران ايرانی در كاظمي��ن كفت: متأس��فانه در اين حادثه يک 
نفر از زاي��ران فوت ك��رد و تع��دادی از نيز دچ��ار دود گرفتگی 
ش��دند كه حال آنها خوب گزارش ش��ده اس��ت و بقي��ه كاروان 
 برای انج��ام بقي��ه اعم��ال زيارت��ی خود ب��ه سفرش��ان ادامه

 دادند.وی ادامه داد: در صورتی كه پس از بررس��ی كارشناسان 
 مشخص شود شرايط اين اقامتگاه به گونه ای است كه نمی تواند

  خدم��ت رس��انی خوبی ب��ه زاي��ران داش��ته باش��د از گردونه 
خدمات رسانی خارج می شود.

مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت همچنين در مورد 
موارد غيرمجاز فعال در زمينه اعزام زائران به عتبات عاليات گفت: 
در طی چهار سال اخير ۲ هزار مورد غير مجاز كه در زمينه اعزام 
زايران به عتبات عاليات فعاليت می كردند به مراجع رس��يدگی 
كننده معرفی ش��دند كه با آنه��ا برخورد و از ادام��ه فعاليت آنها 

جلوگيری شد.

 پارک مشاهیر دوره صفوی
 به بهره برداری می رسد

مديرعامل سازمان زيباسازی ش��هرداری اصفهان گفت: تا پايان 
س��ال جاری پارک مش��اهير دوره صفوی مورد بهره برداری قرار 
می گيرد.محمدرض��ا نيل فروش��ان با بيان اينک��ه از حدود يک 
سال پيش تاكنون در س��ازمان زيباسازی ش��هرداری اصفهان 
فعاليت می كنم، اظهار داش��ت: سازمان زيباس��ازی شهرداری 
 يکی از سازمان هايی اس��ت كه نقش آن در ش��هر قابل مشاهده

 است.
وی با اشاره به اينکه كارهای اين حوزه بايد با دقت بيشتری روی 
آن نگاه شود، اضافه كرد: كارهای كارشناسی خاص و عام در اين 
مجموعه صورت می گيرد.مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری 
اصفهان با تأكيد بر اينکه ما شهر را يک اثر هنری و شهروندان را 
خالقان اثر هنری می دانيم، تصريح كرد: ش��هر اصفهان يک اثر 
زيبايی است و شهروندان از شهر يک حس زيبای شهری بسيار 
قوی و خاص دارند.اين مسوول بابيان اينکه اين سازمان هرساله 
خريد اسباب بازی هايی را در شهر به عهده دارد، تصريح كرد: در 
سال جاری برای خريد اس��باب بازی ها و نصب در سطح شهر در 
كنار استفاده از كارشناسان، از نظرات مردم و به ويژه كودكان نيز 

استفاده شده است.

برنامه های  متنوع جمعیت 
هالل احمر استان در  دهه فجر 

مديرعامل  جمعي��ت هالل احمر اس��تان اصفهان از 
اجرای فعاليت ه��ا و برنامه های متنوع در راس��تای 
گراميداش��ت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ايران  
و حض��ور حداكثری پرس��نل ، جوان��ان ، امدادگران 
و داوطلب��ان جمعيت ه��الل احمر اس��تان اصفهان 
همچون سال های گذش��ته در راهيمايی يوم اهلل ۲۲ 

بهمن خبر داد .
دكتر محس��ن مومنی با اش��اره به زنده نگه داش��تن 
ي��اد و خاطره امام )ره( و ش��هيدان انقالب اس��المی 
اظهار داش��ت  :  به منظور نکوداشت سی و ششمين 
س��الگرد پي��روزی ش��کوهمند انق��الب اس��المی 
، جمعيت ه��الل احمر اس��تان در حوزه س��تادی و 
۲6 ش��عبه اين جمعيت برنامه های متنوع فرهنگی 
،ام��دادی آموزش��ی و ورزش��ی را اج��را خواه��د 
كرد .وی اف��زود : پوش��ش ام��دادی راهپيمايی  ۲۲ 
بهمن  اج��رای مانورهای امدادی ، اجرای مس��ابقات 
 امدادونج��ات در بي��ن امدادگ��ران اس��تان ، اجرای
  دوره ه��ای بازآم��وزی ام��داد ونج��ات نجاتگ��ران

 پايگاه های بين شهری از جمله برنامه های معاونت 
امداد ونجات در اين ايام می باشد.

مومنی تصريح كرد : در حوزه داوطلبان اعزام كاروان 
س��المت به مناطق مح��روم ، اجرای ط��رح نيابت با 
رويکرد پيش��گيری و س��المت ، برپاي��ی چادرهای 
سالمت و انجام تس��ت قند و كنترل فشار خون برای 
مراجعين ، توس��عه و گس��ترش روند جذب حاميان 
سالمت با عنوان پنجره های اميد ، شركت داوطلبان 
در طرح اهدای خون ، اه��دای زندگی و عضوگيری از 
عموم مردم  بخش��ی از برنامه های اين حوزه در دهه 
فجر خواهد ب��ود.وی اضافه ك��رد :  تخفي��ف ويژه به 
مددجويان توانبخشی در خصوص خدمات فيزيوتراپی 
، كاردرمانی ، گفتاردرمانی ، ش��نوايی سنجی ، اورتز ، 
پروتز و كفش طبی ، از برنامه های معاونت بهداش��ت 
، درم��ان و توانبخش��ی جمعيت هالل احمر اس��تان 
اصفهان در دهه مبارک فجر است.محس��ن مومنی به 
برنامه های جوانان هالل احمر در اين هفته نيز اشاره 
ای داشت و گفت : فراخوان عضويت اعضاتوسط واحد 
جوانان، برگزاری مراسم بزرگداشت  سالگرد پيروزی 
انقالب اس��المی همراه با خاطره گويی پيشکسوتان 
انق��الب ، برپايی ايس��تگاه های فرهنگ��ی ، برگزاری 
مسابقات كتابخوانی با موضوعيت انقالب اسالمی ،   و 
فراخوان اعضا جهت حضور در راهپيمايی ۲۲بهمن از 
جمله برنامه های معاونت جوانان در اين دهه می باشد.

نیروی انتظامی به مجرمان مجال نمی دهد 
 

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در 
نشس��تی با خبرنگاران ضمن اعالم 
اجرای حکم اع��دام آخرين بازمانده 
 حادثه گلپايگان اظهار داش��ت: اين جنايتکار ر در يکی از

 پارک های بزرگ شهر گلپايگان به دار آويخته شد.
سردارعبدالرضا آقاخانی از سابقه 14 ساله مجرمانه حادثه 
گلپايگان خبر داد و بيان داش��ت: اين س��ارقان مسلح از 
سال 79 فعاليت مجرمانه خود را آغاز و تا كنون 9 سرقت 
مسلحانه انجام و 1۲ نفر را به قتل رسانده بودند كه سه نفر 

از آنها از نيروی انتظامی بودند.. 
وی افزود: اين باند مجرمان��ه همچنين ۲۲ نفر را مجروح 
و ۲3 دس��تگاه خودرو در تبادل اقدامات خود اس��تفاده 

كرده بودند.
نيروی انتظامی استان در برخورد با مجرمان به ويژه درباره 
جرايم خشن بسيار مصمم اس��ت و از تمام ظرفيت خود 
برای شناسايی و انهدام باندهای تبهکاری استفاده می كند

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در خص��وص اقدامات 
پيشگيرانه نيروی انتظامی استان در سال جاری نيز گفت: 
در دی ماه  امسال در بخش كنترل گذرنامه ها در پايانه ها 

53 هزار و 1۲5 گذرنامه مورد كنترل قرار گرفت.
پلمپ 533 واحد صنفی در اصفهان

وی در خصوص روند نظارت پليس بر روی اصناف اصفهان 
نيز افزود: 533 واحد صنوف مختل��ف پلمب و 16 هزار و 

131 اماكن مورد بازديد قرار گرفت.
 آقاخانی به وضعيت 10 ماهه اس��تان در زمينه سرقت ها 

اشاره و اظهار كرد: در مجموع سرقت ها 7 درصد كاهش 
سرقت به عنف 13.۲ درصد كاهش، كشفيات ۲.۲ افزايش 
و كشفيات سرقت به عنف 9 درصد افزايش صورت گرفته 

است.
وی گفت: در مجموع كشفيات سرقت مسلحانه  60 درصد 
كشفيات افزايش داشته است و شاخص كشفيات سرقت 
مس��لحانه نيز به137 درصد رس��يده اس��ت كه  باالتر از 

شاخص مورد نظر است.
 فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان بيان كرد: در 10 ماهه 

امسال 1۲5 باند جرايم در استان اصفهان منهدم شد.
افزايش 43 درصدی کشف قاچاق کاالی استان

وی كش��ف كاالی قاچاق را يک��ی از ماموريت های ويژه 
نيروی انتظامی برش��مرد و اف��زود: 43 درص��د افزايش 
كشفيات و نيز جرايم اقتصادی در سطح كالن داشته ايم.

آقاخانی اضافه كرد: نکته قابل توجه در كشفيات 10 ماهه 
گذشته بهره گيری در جهت امنيت بيشتر توسط نگهبان 
محالت بوده اس��ت.وی به انهدام دو باند س��رقت خودرو 
با شيوه»سند نمره كار« و اس��تفاده از پالک خودروهای 
فرسوده به خودروهای جديد اشاره كرد و گفت:43 درصد 
كشفيات از اين باند از خودروهای مدل باال بوده و در اين 

راستا 18 نفر سارق و مالخر شناسايی شدند.
 فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان همچني��ن از انهدام 
باند س��ارق منازل خبر داد و اين باند س��رقت از 83 فقره 
من��زل را در پرونده خ��ود دارند.وی به ديگ��ر انهدام باند 
نزديک به سرقت به عنف در سطح استان اصفهان اشاره و 

افزود: همچنين يکی از جاعالن بزرگ كشور در اصفهان 
شناسايی و دستگير شد كه از وی جعل اسناد بسيار مهم 

كشوری كشف شده است.
آقاخانی  به دستور كار ويژه نيروی انتظامی در بخش مواد 
مخدر اش��اره كرد و بيان داشت: شناس��ايی مناطق مورد 
هدف در راستای آينده پژوهی پيشگيری از جرايم با توجه 
به نزديک ش��دن ايام نوروز تدوين و نيز برنامه پاكسازی 
نقاط آلوده شهرستان ها به خصوص پارک ها و تفرج گاه ها 

و اماكن سياحتی در دستور كار پليس قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: در راستای طرح 
»آرامش پنج« در دی ماه در بحث همکاری با كالنتری ها 
نمايش��گاه های س��وء مصرف مواد مخدر برپا و در بحث 
كشفيات مواد مخدر در دی ماه نيز بالغ بر 3 تن مواد مخدر 

كشف شده است.
کشف ۲9 تن ماده مخدر طی 10 ماه

وی اضافه كرد:همچني��ن در 10 ماهه گذش��ته ۲9 تن 
كشفيات مواد مخدر در استان صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تاكيد كرد: آسيب پذيری 
از سوی ش��بکه های اجتماعی به دليل اعتماد و اطمينان 
نابجا  و افزايش آن را يکی از موارد هش��داری است كه از 
شهروندان انتظار داريم اطالعات خصوصی را به اشتراک 

نگذارند.
وی همچنين اضاف��ه كرد: كاربران از انتش��ار ش��ايعات 
خودداری و هر گونه مطلب و خبر را زا طريق رس��انه های 
معتبر و رس��می درياف��ت كنند.آقاخانی گف��ت: افراد از 
اطالعات خصوص��ی در فضای مج��ازی و هتک حيثيت 

احتمالی پرهيز  و مراقب  هويت جعلی افراد باشند.
4 هزار نگهبان در محالت شهر فعال اند

وی همچنين ب��ه وجود 4 ه��زار نگهبان محله در ش��هر 
اصفهان اش��اره و گفت:بس��ياری از س��رقت ها از منازل 
مسکونی  از طريق همين نگهبانان محله شناسايی شده 

است.
آقاخانی گفت: در هزار نقطه از ش��هر اصفهان در  راستای 

جلوگيری از سرقت  فعال هستند.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: در جهت كاهش 
آلودگی هوای اصفهان وبرخورد جدی با خودروهای دودزا 
داشتن برگه معاينات فنی خودرو و نيز تشديد طرح زوج و 

فرد در دستور كار پايان سال قرار گرفته است.
وی از رصد آنالين خودروها در بزرگراه ها خبر داد و افزود: 
خودروهای بزرگ راه ها توسط دوربين ها كنترل می شوند.

آقاخانی در ادامه از عمليات س��اخت مت��رو در چهار باغ 
عباسی و بسته شدن مسير شمال به جنوب شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: مسير چهار باغ به زودی مسدود و خيابان 
شمش آبادی،عبدالرزاق و مسجد سيد نيز برای عمليات 

آبفای شهر مسدود بسته می شود.
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مدير ش��هر علم اصفهان گف��ت: برای نخس��تين بار در 
كشور، خانه فيزيک اصفهان افتتاح می شود و پس از آن 
خانه های علوم ديگر نيز در اين شهر تاسيس و آغاز به كار 
تحقيقاتی می كنند.ابوالفضل خسروی با اشاره به افتتاح 
خانه فيزيک استان اصفهان اظهار داشت: اين خانه برای 
نخستين بار در كشور، امروزافتتاح می شود و می تواند به 
عنوان يک الگو برای ديگر اس��تان ها نيز محسوب شود 
زيرا اصفهان برای نخس��تين بار، خان��ه رياضيات را نيز 

تاسيس كرده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شواری هماهنگی شهر علم، 
قرار اس��ت چندين خانه علم در اصفهان تاسيس شود و 
از تجربيات خان��ه رياضيات اصفهان كه در س��ال 77 با 

همت جمعی از اساتيد دانشگاه های اصفهان و با حمايت 
شهرداری اصفهان تشکيل ش��د، خانه های علمی ديگر 
مانند خانه زيست شناس��ی، خانه آمار، خانه ش��يمی و 

بعضی از علوم پايه در اصفهان تشکيل شود.
مدير ش��هر علم اصفه��ان بيان ك��رد: ه��دف اصلی از 
تشکيل شهر علم كه زير نظر شهرداری اصفهان فعاليت 
می كند، ترويج عمومی علم در سطح های دانش آموزی، 
دانشجويی و عامه مردم به ش��مار می رود و به عبارتی با 
توجه به نيازهای روز افزون جامعه به تغيير سبک زندگی  
نياز است كه اين علوم درفرهنگ مردم ورد پيدا كرده  و 
علوم پايه و علوم انسانی فعاليت هايی انجام می شود كه 
به تغيير سبک زندگی مردم به گفته مقام معظم رهبری 
می ش��ود.وی تصريح كرد: يکی از مهمترين اهداف راه 
اندازی ش��هر علم در اصفهان كه برای نخس��تين بار در 
كشور ايجاد ش��ده و الگويی برای ديگر شهرها به شمار 
می رود، همکاری عميق بين ش��هری و دانش��گاه ايجاد 
می كند از آنجايی كه شهرداری از توانمندی و امکانات 
بااليی برخوردار اس��ت و با توجه به حضور كارشناسان 
قوی در اين شهر، اين ۲ با هم برای ترويج علم هم پوشانی 
خوبی دارند.افتتاح خانه فيزيک امروز با حضور اس��اتيد 
دانش��گاهی و ش��اهين روحانی، رييس انجمن فيزيک 

ايران صورت می گيرد.

     

مردم با افزايش آگاهي خود در زمينه محصوالت آرايش��ي 
و بهداشتي از قاچاق محصوالت آرايشي جلوگيري كنند.

ايمانه دهقان رييس اداره آرايش��ي و بهداشتي معاونت غذا 
و دارو با اش��اره به برچس��ب اصالت و س��المت محصوالت 
آرايشي و بهداشتي، افزود: استفاده از اين برچسب ها به دليل 
اطمينان خريداران از اس��تاندارد بودن محصوالت آرايشی 
و بهداشتی اس��ت كه خريداران مي توانند با وارد كردن كد 
16 رقمی به س��امانه پيامکی غذا و دارو از اين امر اطمينان 

حاصل كنند. 
وی عدم اگاهي مردم از اين برچسب ها موجب عکس العمل 
نادرس��ت آنان در هنگام برخورد با بازرس��ان ش��ده است، 
اظهارداشت: بسيار مش��اهده ش��ده كه در هنگام بازرسي 

مسووالن معاونت غذا و دارو با متخلفان محصوالت آرايشي 
و بهداشتي شاهد جبهه گيري مردم بوديم. 

رييس اداره آرايش��ی و بهداش��تی معاونت غ��ذا و داروی 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاكيد بر نقش رسانه ها در

 اطالع رس��اني صحي��ح در زمين��ه محصوالت آرايش��ي و 
بهداشتي، بيان داشت: در حال حاضر محصوالت آرايشي و 
بهداشتي توليد داخل نسبت به داروهاي وارداتي در وضعيت 

بسيار مناسبي قرار دارند. 
وي در مورد چگونگي بازرس��ي و كنترل دستفروشاني كه 

لوازم آرايشي و بهداشتي خريد و فروش مي كنند، گفت: 
تداخل صنف��ی يکی از عمده ترين مس��ايلی اس��ت كه در 
جلسات كميسيون مباره با قاچاق كاال در استانداری اصفهان 
مطرح می ش��ود اما همچنان راهکاری برای ممانعت از اين 
عملکرد ارايه نشده است به ويژه اينکه تريکو فروشی ها هم 
اقدام به فروش محصوالت آرايشی و بهداشتی می كنند كه 

در حيطه كاری آنها نيست. 
دهقان با اشاره به شکايتی كه در زمينه وجود ِكرم در پوشک 
بچه به اين معاونت شده است، گفت: پوشک بچه ای كه در آن 
كرم مشاهده شده به دليل اينکه كاال باز شده بود قابل استناد 
نيست اما طی اين درخواست و شکايت يک بسته از پوشک 
بچه »مولفيکس«به عنوان نمونه به آزمايشگاه ارسال شده و 

هنوز نتايج آن ارسال نشده است. 

اس��تاندار اصفهان خواستار برگزاری هفته های 
فرهنگ��ی اصفه��ان در تفليس ش��د و گفت: 
برگزاری هفته های فرهنگی با حضور هنرمندان 
و صنعتگ��ران می تواند در شناس��ايی و انتقال 
فرهنگ اصفهان به مردم گرجستان مؤثر باشد.

 رس��ول زرگر پور در ديدار داويد اوساپاشويلی 

رييس مجلس گرجس��تان، با وی بابيان اينکه 
در اس��تان اصفهان خرده فرهنگ های مختلف 
از ارامنه، گرجی ها و ... زندگی مسالمت آميزی 
را در كنار هم دارند، اظهار ك��رد:  پيروان اديان 
مختل��ف در اصفه��ان به راحت��ی می توانن��د 

مراسم های مذهبی خود را برگزار نمايند.

اس��تاندار اصفه��ان ب��ه گرجی زبانان س��اكن 
فريدون ش��هر اش��اره و اظهار كرد: مس��ووالن 
و نماين��دگان شهرس��تان فريدون ش��هر از 
گرجی زبانان هس��تند و امکانات برای رفاه اين 

افراد در اين منطقه فراهم شده است.
زرگر پور به بيان ويژگی ها و پتانسيل های باالی 
شهر اصفهان پرداخت و اظهار كرد: اصفهان در 
زمينه های صنعت، كش��اورزی، علم و فناوری 
و گردش��گری در جايگاه های اول و دوم كشور 
قرارگرفته است و می تواند در زمينه های مختلف 
ازجمله صنعت و بازرگانی با كش��ور گرجستان 

همکاری داشته باشد.
استاندار اصفهان به وجود آثار و بناهای تاريخی 
و پتانسيل های باالی گردشگری اصفهان اشاره 
كرد و افزود:  ب��ا توجه به سياس��ت های دولت 
تدبير و امي��د و ارتباط با كش��ورهای مختلف، 
ميزان ورود گردشگران نسبت به مدت مشابه 
سال های گذشته ۲.5 برابر ش��ده است و طی 
يک سال گذشته مقامات عالی رتبه كشورهای 

مختلف برای شناسايی پتانسيل های اين استان 
به اصفهان سفركرده اند.

وی خواس��تار حضور بازرگان��ان و صنعتگران 
كش��ور گرجس��تان در اصفهان ش��د و گفت: 
اي��ن اف��راد می توانند ب��ا حض��ور در اصفهان 
از ظرفيت ه��ای ب��االی اي��ن اس��تان مطل��ع 
ش��وند و همچنين ظرفيت های كش��ور خود 
 را به بازرگان��ان و صنعتگ��ران اصفهان منتقل

 نمايند.
زرگر پ��ور وج��ود جاذبه های گردش��گری در 
اصفه��ان و گرجس��تان را از ديگ��ر محورهای 
ارتباط��ی بين دو كش��ور عنوان ك��رد و اظهار 
كرد: اصفهان آمادگ��ی دارد كه از تورليدرهای 
گرجستان برای بازديد از جاذبه های گردشگری 
اين اس��تان دعوت به عمل آورد كه اين امر در 

رونق گردشگری بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
استاندار اصفهان خواستار برگزاری هفته های 
فرهنگ��ی اصفه��ان در تفليس ش��د و گفت: 
برگزاری هفته های فرهنگی با حضور هنرمندان 
و صنعتگ��ران می تواند در شناس��ايی و انتقال 
فرهنگ اين اس��تان به مردم گرجس��تان مؤثر 

باشد.
وی  نيز در اي��ن ديدار ضمن ابراز خرس��ندی 

از حض��ور در اصفهان و س��فر به ش��ر س��تان 
فريدونشهر گفت: خوش��حالم كه گرجی های 
مقيم در اين شهرس��تان با گذشت صدها سال 

همچنان هويت خود را حفظ كرده اند.
داويد اوساپاش��ويلی از امکانات فراهم شده از 
سوی دولت ايران برای هموطنان گرجی تشکر 
كرد و گفت: امي��دوارم كه م��ردم گرجی زبان 
فريدونش��هر پ��ل ارتباط��ی ب��رای توس��عه 
 روابط دو كش��ور به ويژه در زمين��ه اقتصادی

 باشند.
 وی آمادگی كش��ورش را برای توس��عه روابط 
دو جانب��ه اعالم نمود و اظهارداش��ت: كش��ور 
گرجستان برای افزايش همکاری ها و استفاده از 
فرصت ها و ظرفيت های موجود آمادگی كامل 
دارد و اين همکاری ها از سوی دولت و مجلس 

پشتيبانی خواهد شد.
داويد اوساپاشويلی بابيان اينکه همکاری های دو 
جانبه بايد هرچه سريع تر اجرايی گردد، افزود: 
صرفنظر از مالقات و گفتگوهای صورت گرفته 
در تهران، عالقمند به همکاری و ارتباط مستقيم 
با اصفهان هستيم و همکاری و تعامالت ايران و 
گرجستان و به ويژه اصفهان به صورت تنگاتنگ 

ادامه می يابد.

برای نخستین بار در کشور

خانه فیزيک اصفهان افتتاح می شود

استاندار عنوان کرد:

هفته های فرهنگی اصفهان در تفلیس برگزار شود

 در هنگام خريد لوازم آرايش به برچسب اصالت
 توجه کنید

گروه 
جامعه



يادداشت

 سامانه جامع امور گمرکی
اندازی شد  در اصفهان راه 

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: راه اندازی س��امانه جامع امور 
گمرکی به دنبال پیش��برد طرح تحول اقتصادی در اصفهان 
صورت گرفته و در این راستا زمان ترخیص کاال به میزان قابل 

توجهی کاهش یافته است.
 اس��داهلل احمدی ونهری ب��ا بی��ان اینکه گم��رک اصفهان با 
گس��ترده تر کردن فعالیت هایش در حوزه واردات، صادرات، 
امانات پستی و امور مسافری، چهارمین گمرک بزرگ کشور به 
شمار می رود، اظهار داشت: امسال بیش از یک میلیون و 715 
هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 303 میلیون دالر به 83 

کشور جهان صادر کرده ایم.
وی بیان کرد: متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی استان 
اصفهان 760 دالر بوده و س��هم 3 درص��د وزنی و 4 درصدی 

ارزش کل صادرات کشور به استان اصفهان تعلق دارد.
مدیرکل گمرک اس��تان با بی��ان اینک��ه عمده ترین کاالهای 
صادراتی، فرش، مواد پتروش��یمی، چدن، آهن وفوالد بوده، 
افزود: بیش��ترین ص��ادرات به کش��ورهای ع��راق، امارات، 

افغانستان، ایتالیا و عمان صورت گرفته است.

کسری معیشت 340 هزارتومان شد
 محاسبات جدید نش��ان می دهد کس��ری معیشتی امسال 
خانوار تا 340 هزارتومان است و این فاصله را باید کارفرمایان 
پُر کنند؛ عالوه ب��ر این دولت باید در س��ال 94 حمایت های 

مستقیمی را از معیشت کارگران داشته باشد.
 تاکنون چند نشس��ت در ش��ورای عالی کار درب��اره تعیین 
حداقل دستمزد سال آینده مشموالن قانون کار برگزار شده 
و درباره افزایش حق مسکن مشموالن قانون کار از ۲0 به 40 
هزارتومان از ابتدای سال 94 نیز تصمیم گیری و برای تایید 

نهایی به هیات دولت ارسال شد.
همچنین قرار اس��ت درباره دو پیش��نهاد دیگر دولت یعنی 
افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی از 80 به 100 هزارتومان 
نیز تصمیم گیری ش��ود. عالوه بر اینها، ش��ورای عالی کار به 
زودی درباره میزان افزایش حداقل دس��تمزد س��ال آینده و 
درصد افزایش مزد س��ایر س��طوح حقوقی نیز تصمیم گیری 

خواهد کرد.

  نصب تجهیزات نوين 
در تصفیه خانه فاضالب شمال

براس��اس انعقاد تفاه��م نامه وزارت نی��رو ب��ا وزرات علوم و 
تحقیقات آلم��ان تجهیزات سیس��تم هوادهی س��طحی به 
عمقی با آخری��ن تکنولوژی روز دنیا توس��ط هیأتی از آلمان 
 در تصفیه خانه فاضالب ش��مال اصفهان نص��ب  و راه اندازی

 گردید .
دکتر ش��هروز مهاجری مدیر پروژه مطالعات یکپارچه حوزه 
زاینده رود به نمایندگ��ی از وزارت علوم آلمان پیرامون نصب 
تجهیزات نوین در سیس��تم هوادهی تصفی��ه خانه فاضالب 
شمال اصفهان گفت : برای اولین بار در ایران سیستم هوادهی 
 تصفیه خانه فاض��الب به آخرین تکنول��وژی روز دنیا تجهیز 
می شود و هیأتی از آلمان تجهیزات و امکانات الزم جهت نصب 
و راه اندازی این دستگاه در تصفیه خانه فاضالب شمال را در 

دستور کار قرار دادند .
پوشش قرار می دهد در دستور کار قرار گرفته است که انتظار 
می رود با تأمین منابع مالی تجهی��ز و ارتقای فاز دوم تصفیه 
خانه که بی��ش از 800 هزار نفر را تحت پوش��ش ق��رار داده 

اجرایی شود .

مرغ های سبک کمتر دارو خورده اند
یک دامپزشک ضمن تاکید بر مصرف مرغ های با وزن پایین 
گفت: مرغ ب��االی دو کیلوگرم مورد پس��ند مصرف کنندگان 
ایرانی است درحالی که در کش��ورهای اروپایی وزن مناسب 

خرید مرغ 1.۲ تا 1.3 کیلوگرم است.
  محم��د امی��ن مروت��ی در گفت وگوی��ی، تغیی��ر الگ��وی 
مصرف از مرغ س��نگین به س��بک را گام مهمی در راس��تای 
بهبود وضعی��ت بازار م��رغ عن��وان و اظهار کرد: ای��ن اقدام 
نه تنها به س��ود مرغداران اس��ت بلک��ه به ج��رات می توان 
گفت ک��ه س��ود آن عای��د مصرف کنن��دگان هم می ش��ود.

به گفت��ه وی در حال حاضر الگ��وی مصرف در کش��ور مرغ 
 س��نگین اس��ت؛ به گونه ای که مرغ با س��ن پرورش بیش از 
50 روز و با وزن باالی دو کیلوگرم مورد پسند مصرف کنندگان 
قرار می گیرد درحالی که در کش��ورهای اروپایی سن کشتار 
مرغ بین 30 تا 35 روز و وزن مناس��ب نیز بین 1.۲ کیلوگرم 
تا 1.3 کیلوگرم اس��ت.مروتی با اش��اره به اینکه میزان بروز 
بیماری در مرغ های سبک کمتر اس��ت، افزود: از سوی دیگر 
طوالنی ش��دن مدت نگهداری مرغ در مرغ��داری باعث باال 
رفتن هزینه ها و کم شدن میزان سودآوری مرغدار می شود.

این صاحب نظر صنعت مرغداری مصرف مرغ س��بک را برای 
مصرف کنندگان هم مناس��ب تر دانس��ت و اف��زود: مرغ های 
س��بک، چربی کمتری دارند و می��زان مص��رف دارو نیز در 
آن ها کمتر از مرغ های س��نیگن اس��ت.مروتی با بیان اینکه 
مرغ سبک خوشمزه تر از مرغ  سنگین است، گفت: مرغ های 
 س��بک ارزش تغذیه ای باالتری نس��بت به مرغ های سنگین 

دارند.

برپايی نخستین همايش شیر 
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان از برپایی نخستین      

همایش علمی شیر در دهم بهمن ماه در اصفهان خبر داد.قاسم 
علی حسن زاده در خصوص برپایی نخستین همایش شیر در 
اصفهان، اظهار داش��ت: این همایش قرار است دهم بهمن ماه 
امسال در نمایش��گاه بین المللی اصفهان برگزار می شود. وی 
با بیان اینکه در این همایش مباحث علمی مربوط به ش��یر و 
س��المت آن و اینکه باید دوباره به س��فره های مردم بازگردد 
بررسی می شود. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان 
با اشاره به اینکه شیر به عنوان محصولی سالم موجب سالمتی 
 بدن، جلوگیری از پوس��یدگی دن��دان و اس��تخوان درد و ... 
می ش��ود، تصری��ح ک��رد: امیدواریم ای��ن همای��ش منجر 
 ب��ه افزای��ش مص��رف س��رانه ش��یر در بی��ن خان��واده ه��ا 

شود. 

 یک عضو کمیت��ه جوانان اتاق 
بازرگان��ی اصفهان گف��ت: در 
کمیته جوانان ات��اق بازرگانی 
اصفهان در حال بررسی و تدوین 
طرحی هس��تیم ک��ه طبق آن 
مزیت های ه��ر کاال در اصفهان 

بررسی شود.
امیر کشانی در همایش جوانان 
و موقعیت های ث��روت آفرینی 
در ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان 
اظهار ک��رد: در آمریکا نزدیک 
به 60 س��ال پیش اتاق بازر گانی 
مخصوص جوانان ایجاد ش��د و 
به صورت متمرکز بر روی بحث 
جوانان کار کرد و معنی بیزینس 
و تامین مال��ی و اقتص��اد را به 
درستی در جامعه تعبین کرد.

وی افزود: حاال امروز در جامعه 
آمریکا اگر از یک کودک بپرسید 
که می خواهد در آینده چه کار 
ش��ود دیگ��ر هم��ه نمی گویند 
مهندس، پزش��ک و یا خلبان، 
بلکه بیشتر کودکان آمریکایی 
دوست دارند بیزینس کار کنند 
و به دنبال اقتصاد بروند.این عضو 
کمیت��ه جوانان ات��اق بازرگانی 
اصفه��ان تصری��ح ک��رد: اتاق 
بازرگانی با ه��دف جمع آوری 
مشکالت جوانان و بررسی و رفع 
مش��کالت آنان ایجاد و امروز با 
بررسی مش��کالت متعدد 100 
جلس��ه مش��کالت را تفکیک 
کردیم و به 30 مشکل رسیدیم 
که از این میان 5 مشکل اساسی 

جوانان اصفهانی انتخاب شد.
کش��انی ادامه داد: با راه اندازی 
این کمیته توانستیم در مراسم 
انتخاب صادرکنندگان اس��تان 
ی��ک صادرکننده ج��وان را هم 
انتخاب کنیم.وی افزود: در این 

کمیته در حال تدوین برنامه و 
راهکارهایی هس��تیم که طبق 
آن الگوه��ا و توس��عه کاالهای 
اصفهان بررسی می شود یعنی 
در مورد هر کاال مزیت های آن در 

اصفهان بررسی می شود.
ای��ن عض��و کمیت��ه جوان��ان 
ات��اق بازرگانی اصفه��ان تاکید 
 ک��رد: اگر ام��روز مس��ئله مهم

 س��رمایه گری��زی در اصفهان 
جدی ش��ده به دلیل این است 
ک��ه از ابت��دای آغ��از مش��کل 
نتوانس��ته ایم راه حل مناسبی 
برای آن ارایه دهیم، چراکه راه 
حل های خ��وب از تصمیم های 
تیمی و کاره��ای تیمی بیرون 
می آید و در این کمیته به دنبال 

چنین راه حل هایی هستیم.
همچنین یک اس��تاد دانشگاه 
اصفهان گفت: ام��روز اگر یک 
جوان ایرانی ایده داش��ته باشد 
ب��رای تامی��ن منابع مال��ی با 
مشکل مواجه می شود، چراکه 
در س��اختار بانکی سابقه بانکی 
بسیار مهم است و بنابراین وقتی 
که به جوان این چنین اطمینان 
نمی شود قطعا س��هم باالیی از 
س��رمایه گذاری و تامین منابع 
مالی ب��رای ایده ج��وان تحقق 

نمی یابد.
باس��تانی با بیان اینکه ساختار 
بانکی کش��ور اج��ازه نمی دهد 
جوانان بخواهند کار کنند، افزود: 
نگاه کوتاه مدت و ضرب العجلی 
به مسئله بیکاری، و اینکه بانک 
را به عنوان پدرخوانده سیستم 
تامین مالی بدانیم باعث ش��ده 
تا آس��یب های سیس��تم بانکی 
به خصوص فسادهای بانکی به 

راحتی ایجاد شود.

ساختار بانکی کشور اجازه کارنمی دهد

طرح مشکالت اقتصادی جوانان 
اصفهان

اخبار کوتاه 

4
ثبات قیمت در بازار میوه

رییس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت میوه طی یک هفته اخیر بدون تغییر بوده و 
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پرتقال بین 1500 تا ۲700 تومان است.مصطفی 
دارایی نژاد با بیان اینکه قیمت میوه طی یک هفته اخیر تغییری نداشته است، اظهار 

داشت: مشکلی از لحاظ افزایش قیمت میوه وجود ندارد.

یکی از س��نت های اصیل ایرانی 
اس��المی که تنها چند دهه ای از 
فراموشی آن می گذرد آموزش علم 
مکاسب به معنای جزیی ترین اصول فقهی کسب و کار  
پیش از آغاز تجارت است؛ سنتی که حقوق فروشنده و 
مصرف کننده در آن به درس��تی تامین و ا حیای آن به 
عقیده کارشناسان بازرگانی و علمای دینی به پیشرفت 

اقتصادی کشور می انجامد.
 به گ��زارش خبرنگار  زاین��ده رود، از گذش��ته های نه 
چندان دور بازرگانان و تجار پیش از وارد شدن به امور 
تجاری بس��یار بر این امر مقید بودند که در ابتدا اصول 
فقهی علم تجارت معروف به مکاس��ب  را فرا بگیرند تا 

درآمد آنها از این امر حالل و پاک باشد.
به تدریج با نفوذ فرهنگ غربی و روی آوردن بیش از حد 
افراد به تجارت این سنت در میان جامعه اسالمی ایرانی 
کمرنگ ش��د به گونه ای که اکنون برای کمتر کسی به 
یاد گرفتن این اصول اهمیت می دهد و برخی نیز اصال 
برایشان مهم نیس��ت که درآمد حالل باش��د و تنها به 

شکب درامد بیشتر می اندیشند.
قائم مقامی یکی از ش��هروندان اصفهان��ی که در حال  
بازدی��د از یکی از فروش��گاه های بازار ب��زرگ اصفهان 
 برای خری��د کیف ب��ود، در ای��ن ارتباط ب��ه خبرنگار
  زاین��ده رود گف��ت:  مادرم همیش��ه به من س��فارش

 می کرد که اجناس ب��ا کیفیت و ارزان را بای��د از بازار 

 تهیه کرد اما من تصور می کن��م این موضوع مربوط به 
گذش��ته های دور بوده اس��ت و اکنون اینکه ملزومات 
زندگی را از کجا تهیه کنی فرقی ندارد تنها باید به دنبال 

یک فروشنده مطمئن و با انصاف باشی.
وی اف��زود: گاهی ب��رای خریدن یک جن��س ارزان تر 
مجبور هس��تی به ده ها فروش��گاه س��ر بزنی، این امر 
هم وقت گیر و هم نا امید کننده اس��ت چرا که پس از 
خرید یا متوجه یم می شویم بازهم جنس موردنظرت 
 را گ��ران خری��ده ای و ی��ا اینک��ه جنس مناس��بی را

 نخریده ای.این شهروند اصفهانی تاکید کرد: مادربزرگم 
 همیشه به برادرم که می خواست بوتیک کوچکی بزند

 می گفت که واجب اس��ت ابتدا علم مکاسب را باید فرا 
بگیرد، من فکر می کنم بس��یاری از مشکالت امروزی 
جامعه مربوط به عدم فراگی��ری این امر و عدم توجه به 

حالل و حرام بودن درآمد است.
وی اضافه کرد: این امر به خانواده ها نیز بس��تگی دارد، 
اگر انتظ��ار داریم که مردم با ما خ��وب رفتار کنیم باید 
ابتدا رفتارهای خودمان را اص��الح کنیم و این مطلبی 
اس��ت که باید خانواده ها به فرزندانشان آموزش دهند 
که به حالل بودن درآمدش��ان توجه کنند تا برای آنها 
برکت داشته باشد.در این ارتباط مرتضی بیشه رییس 
کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به اینکه مطابقت قوانین کشور با اصول شرعی 
تاثیر عمده ای در پیشرفت اقتصادی کشور دارد این امر 

باید جزو اولویت های کشور اسالمی ایران قرار گیرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی اصفه��ان در بخش خصوصی 
کالس های آموزشی متفاوتی برای تمام افراد که شاغل 
در کارهای بازرگان��ی برگزار می کن��د؛ درواقع در اتاق 
بازرگانی اصفهان افرادی ک��ه کارت بازرگانی می گیرند 
قوانی��ن دریافت آن و قوانی��ن مالیاتی کس��ب و کار را 
آموزش می بینند.بیشه تاکید کرد: تا مدتی پیش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ب��رای تمام افرادی که موافقت 
اصولی دریافت می کردند آموزش کسب و کار قوانین و 
مقررات مالیاتی برگزار م��ی کرد اما اکنون این آموزش 
برای این گروه حذف شده است.وی با اشاره به اینکه در 
تمام دنیا پیش از آغاز کس��ب و کار اطالعات کاملی در 
این زمینه به افراد آموزش داده می شود، بیان داشت: ما 
نتوانسته ایم قوانین کس��ب و کار و معامالت اسالمی را 
با قوانین جاری مملکت یکی کنیم و با توجه به اینکه به 
یقین مطابقت قوانین با شرع تاثیر عمده ای در پیشرفت 
اقتصادی کشور دارد این امر باید جزو اولویت های کشور 

اسالمی ما قرار گیرد.
ضرورت احیای  علم مکاسب

همچنین حجت االسالم محمدتقی رهبر در این ارتباط 
اظهار داش��ت: روایاتی از ائم��ه داریم ب��ا این مضمون 
که اول فقه، س��پس بازار و تجارت که نش��انه اهمیت 
یادگیری اصول پیش از آغاز تجارت است بنابراین این 
موضوع یکی از دستورات اسالم است که در ابتدای هر 
امری مانند ازدواج، کس��ب و کار، حکومت و سیاس��ت 
 و حتی تعلی��م و تربیت فق��ه مرتبط ب��ا آن موضوع را

 بیاموزید.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه فقه تجارت به معنای 
دانایی و داشتن آداب کسب و کار است، تاکید کرد: در 
زمان های گذشته مردم به قدری به تعهدات دینی خود 
پایبند بودند که این امر را بر خود واجب می دانس��تند 
که پی��ش از پرداختن ب��ه تجارت اصول ش��رعی آن را 
فرا بگیرند.وی اضافه کرد: در آن زم��ان به دلیل عالقه 
 وافر مردم به یادگیری اصول تجارت اس��المی پیش از

 راه اندازی کس��ب و کار به طور معمول یکی از علمای 
حوزه و یا مدارس علمیه بازار، افراد را دور یکدیگر جمع 
و اصول خرید و فروش صحیح، م��وارد موثر در حرام و 
حالل بودن معامله و مواردی همچون عدم گران فروشی 
و غش در معامله، ریاکاری و  ظاهرسازی در اجناس را به 
آنها آموزش می دادند.رهبر ابراز داشت: این آموزش ها 
مبتنی بر روش سنتی اسالمی ماست که در دوره معاصر 
با نفوذ تکنولوژی روز و تحوالت اجتماعی و تغییر سبک 
زندگی اسالمی به غربی بسیار کمرنگ شده و آموزش 
مکاسب نیز به عنوان یکی از اصول سبک زندگی اسالمی 

نیازمند احیای دوباره است.

ضرورت توجه به کسب روزی حالل در بازار 

کدام کاسب ها حبیب اهلل نیستند؟
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بهره برداری از ايستگاه »ريز« تا پايان سال

  قطار سريع السیر اصفهانـ  تهران 2 سال ديگر 
راه می افتد 

مدیر کل راه آهن استان اصفهان گفت: ایستگاه ریز با هزینه 4۲ میلیارد تومان برای اتصال به فوالد 
صبا تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.

حسن ماسوری با اشاره به فعالیت های اداره کل راه آهن استان اظهار کرد: چند پروژه در دهه فجر 
به بهره برداری می رسد که امیدواریم با بهره برداری از آنها به ظرفیت های خوبی دست یابیم.

وی ادامه داد: کلنگ  زنی خطوط دوم راه آهن با اعتب��اری بالغ بر 500 میلیون تومان از جمله این 
طرح هاست که با بهره برداری از این طرح تمامی خطوط راه آهن دو خطی می شوند.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان یادآور شد: طرح های بهسازی نیز در برنامه کاری است که برخی 
 از آنها کلنگ زنی شده و برخی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند.وی گفت: ایستگاه ریز با هزینه 

4۲ میلیارد تومان برای اتصال به فوالد صبا تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.
ماس��وری اضافه کرد: از دیگر طرح های راه آهن اس��تان، بازس��ازی ایستگاه ها اس��ت تا فضای 
مناسب تری برای مسافران ایجاد کنیم، نوسازی ایستگاه راه آهن کاشان و نمازخانه بادرود از جمله 
این طرح هاست که این پروژه ها نیز در حال اجرا هس��تند تا هرچه زودتر به بهره برداری برسند.

وی با بیان این که 10 میلیارد تومان برای تکمیل و اجرای پروژه های کوچک در نظر گرفته شده 
 بیان کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه ها بتوانیم میزان رضایت مندی از خدمات خود را افزایش 
دهیم.مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان در ارتباط با قطار سریع السیر اصفهان - تهران گفت: 30 
کیلومتر ورودی اصفهان این طرح با مشکالتی روبرو اس��ت که امیدواریم این مشکالت برطرف 

شود و در صورت حل این مشکالت، تا دو سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح خواهیم بود.

توزيع سبد دوم کاالی دولت به شرط تامین اعتبار
رییس اتاق تعاون ایران از پیگیری وزارت کار برای توزیع سبد دوم کاالی دولت خبر داد و گفت: کار 

توزیع سبد دوم سهمیه بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد آغاز شده است.
بهمن عبداللهی اظهار کرد: آخرین خبرها حاکی از  آن است که یک سبد کاالی دیگر برای اقشار 

جامعه و کارکنان دولت پیش بینی شده و وزیر کار پیگیر این موضوع در هیات دولت هستند.
وی گفت: چنانچه اعتبار الزم در هیات دولت مصوب ش��ود این س��بد کاالیی توزیع خواهد شد 
و متولی توزیع نیز اتحادیه ه��ای تعاونی خواهند بود.عبداللهی همچنین با اش��اره به آغاز توزیع 
سبد دوم س��همیه بگیران کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، گفت: در این سبد 
گوشت سفید مرغ نیز دیده شده و دولت برای آن تامین اعتبار کرده است که از طریق شبکه های 
 توزیع از جمله اسکاد )اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت( کار عرضه آن شروع

 شده است.
وی در ادامه با اش��اره به روند انتخاب دبیرکل، رییس و نایب رییس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: 
پیرو برگزاری جلسه مجمع اتاق در 15 دی ماه، اعضای هیات رییسه انتخاب شدند و طبق قانون 
اعضاء باید در اولین جلس��ه خود، رییس و نایب رییس، منشی و دبیرکل را انتخاب می کردند که 
 این جلسه برگزار شد و بر این اساس بنده به عنوان رییس و آقای خلیل زاده نایب رییس انتخاب 
ش��دند.عبداللهی ادام��ه داد: طبق مکانیس��می که در قان��ون جدید بخش تع��اون پیش بینی 
ش��ده دبیرکل جدید به پیش��نهاد ریی��س هیات مدیره معرفی  ش��د ک��ه هیات رییس��ه نیز با 
 وی موافق��ت کردند و بر این اس��اس آق��ای عظیمی ب��ه عنوان دبی��رکل جدید ات��اق انتخاب

 شدند.
عبدالله��ی درعی��ن ح��ال مهمتری��ن دغدغ��ه بخ��ش تع��اون را دس��تیابی بخ��ش تع��اون 
به جایگاه پی��ش بینی ش��ده در قانون ذکر ک��رد و گف��ت: در قوانین باالدس��تی، بخش تعاون 
باید ب��ه س��هم ۲5 درصد از اقتصاد کش��ور دس��ت یابد ول��ی به دلی��ل برخ��ی ناهماهنگی ها 
 و مش��کالت این اتف��اق نیفت��اد و بخ��ش تع��اون از هدفگ��ذاری ص��ورت گرفته خ��ود عقب 
مان��د.وی گف��ت: در هیات رییس��ه ات��اق تعاون ب��ه دنب��ال تقوی��ت و اعتالی جای��گاه بخش 
 تع��اون هس��تیم و موان��ع و چالش��های پی��ش روی تعاونی ه��ا و اتاق ه��ا را مرتف��ع خواهیم 

کرد.

علیرضا فاتحی، مدیر امور برق 
غ��رب شهرس��تان اصفهان، در 
نشس��ت خبری که به مناسبت 
ده��ه مب��ارک فج��ر و افتتاح 
پروژه ه��ای ام��ور ب��رق غرب 
برگزار شد، مطرح کرد: محدوده 
فعالی��ت ام��ور غرب از س��مت 
شمال به محدوده  شاهین شهر 
و پاالیش��گاه تا محدوده میدان 
جمهوری اس��المی از س��مت 
ش��رق به س��مت ضل��ع غربی 
خیاب��ان کاوه و میدان ش��هدا 
و از س��مت غرب ب��ه محدوده 
ناژوان مح��دود می ش��ود.وی 

افزود: ام��ور برق غرب شهرس��تان اصفهان 103 هزار مش��ترک 
خانگی، صنعت��ی و تجاری دیمان��دی و غیر دیمان��دی دارد که 
 ط��ی 9 ماهه گذش��ته 3 ه��زار و ۲00 فروش انش��عاب داش��ته 

است.
وی تصریح کرد: امور برق غرب شهرس��تان اصفهان در محدوده 
پنج شهرداری یک، دو، هش��ت، 9 و 11 است که در این محدوده 
نیز س��ازمان فضای س��بز و پارک ها و نیز منطقه ن��اژوان نیز قرار 
دارد.وی ادامه داد: 538 پس��ت هوایی و 100 پست زمینی،۲40 
کیلومت��ر  ش��بکه هوایی و فش��ار متوس��ط، 70 کیلومتر فش��ار 
متوس��ط زمینی، 700 کیلومتر ش��بکه فش��ار ضعیف هوایی و 
 زمینی در مح��دوده امور برق غ��رب شهرس��تان اصفهان وجود 

دارد.
فاتحی با اش��اره ب��ه بهره ب��رداری از ۲6 پروژه کوچ��ک و بزرگ 
برق رس��انی با اعتباری بالغ ب��ر ۲7 میلیارد ری��ال در دهه فجر، 
گفت: از تعداد 3 هزار و ۲50 میلیارد ریال انشعاب عادی فروخته 
شده در س��ال جاری 450 واحد مس��کونی در این ایام مبارک از 
نعمت برق بهره مند و نی��ز نزدیک به 10 پروژه ب��ا هزینه ای بالغ 
 بر 6 میلیارد ریال به تامین برق مشترکان جدید اختصاص یافته 

است.
وی بیان کرد: بیش از 1۲ کیلومتر کابل ش��بکه فش��ار متوس��ط 
و ضعیف زمینی و ۲4 کیلومتر ش��بکه و کاب��ل هوایی به منظور 
بهینه س��ازی ش��بکه ها ایج��اد ش��ده و 10 دس��تگاه پس��ت و 
ترانس��فورماتورهای هوایی،دو دستگاه پس��ت و ترانسفورماتور 

زمینی در مدار قرار می گیرد.
وی گف��ت: متعادل س��ازی ب��ار فیدره��ای ۲0 کیل��و ول��ت 
در خیاب��ان  گاز، بس��یج، امام رض��ا )ع( و امام ج��واد )ع( صورت 
 گرفت��ه که ب��ه ارتق��ای کیفیت ت��وان ش��بکه  های ب��رق منجر 

می شود.

مدیر ام��ور برق غرب شهرس��تان 
اصفهان افزود: ب��ه منظور کاهش 
تلفات و افزایش ایمنی شهروندان 
بستر مناسب را برای روشنایی این 
خیابان فراهم نمودی��م به طوری 
که 11 پایه تلسکوپی با چراغ های 
پربازده کم مصرف 150 وات بخار 
 س��دیم م��ورد بهره ب��رداری قرار 

می گیرد.
فاتحی یک��ی از معضالت امور برق 
را بافت فرس��وده در محدوده این 
امور عنوان کرد و افزود: در این امور 
همچنین 400 متر ش��بکه فش��ار 
متوسط در خیابان آتش��گاه و نیز 
هفت شبکه فوق توزیع ش��بکه برق احداث ش��ده است که یک 

میلیارد و ۲00 میلیون تومان هزینه در 
بر داشته اس��ت.وی اضافه کرد: ۲ هزار 
و 100 متر کابل کش��ی فشار متوسط 
زمینی در این امور انجام شده که تعادل 
ب��ار و افزایش ظرفی��ت در خیابان امام 
رض��ا)ع( و نیز لیمجیر ص��ورت گرفته 

است.
فاتحی با اشاره به اینکه برنامه های اداره 
برق امور غ��رب برای پنج س��ال آینده 
پیش بینی شده اس��ت، ادامه داد: 400 
میلیون تومان ب��رای لوازم اندازه گیری 
و بهینه سازی کنتورها و افزایش قدرت 

مشترکین هزینه شده است.
شهرسـتان اصفهـان420 روز 

بدون حادثه در امور برق غرب
وی با اشاره به روزهای بدون حادثه در 

امور برق غرب شهرستان اصفهان، افزود: 4۲0 روز بدون حادثه از 
حادثه قبلی در امور برق غرب بوده است.

 فاتحی،مدیر امور برق غرب شهرستان اصفهان در خصوص سرقت 
از کابل های برق در این امورخاطر نشان کرد: 15 کیلومتر شبکه 
هوایی و خودنگهدار جهت عدم س��رقت در امور برق غرب ایجاد 

شده است
وی ب��ه ش��بکه تخلف��ات وس��ایل اندازه گی��ری اش��اره کرد و 
افزود: یک س��ری از تخلف��ات مش��هود و در داخ��ل کنتورها و 
یک س��ری تخلفات قابل مش��اهده اس��ت که از طریق ماموران 
 اداره برق م��ورد پس از بازدیده��ای دوره ای مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.
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مدير امور برق غرب شهرستان اصفهان مطرح کرد:

 بهره برداری از 26 پروژه برق رسانی در غرب اصفهان

 400 میلیون 
تومان برای لوازم 

اندازه گیری و 
بهینه سازی 

کنتورها و افزايش 
قدرت مشترکین 
هزينه شده است

گروه 
اقتصاد
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یادداشت
    قاب سبز زندگی عنوان برنامه ای مشترک میان پنج فرهنگسرا است که با هدف تحکیم 
روابط خانوادگی از ۹ بهمن ماه امسال به مدت دو روز به میزباني فرهنگسراي کوثر برگزار 
می شود.در روزهای سرد زمستان که افراد کمتر به تفریح می روند، می توان با این برنامه 

خانواده ها را در یک فضای سالم و شاد و مفرح به دور هم جمع کرد. 

5
هفتیادداشتویژه برنامه » قاب سبز زندگی«

 مرمت ارگ تاریخی نهچیر
در مبارکه آغاز شد

 سرپرست اداره میراث فرهنگی 
شهرس��تان مبارکه در استان 
اصفه��ان از آغ��از مرمت ارگ 
تاریخی نهچیر در شهرس��تان 
مبارکه از توابع استان اصفهان 

خبر داد.
 ول��ی اهلل رهب��ری ای��ن اقدام 
مرمتی با نظارت میراث فرهنگی، توسط شهرداری مبارکه و با 

اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است. 
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه مورد نظر مرمت قسمت های 
بیرونی ش��امل دیوارها، برج های کبوتر و نگهبانی و سردرها تا 
پایان بهمن ماه به پایان می رسد. وی تصریح کرد: قلعه تاریخی 
نهچیر دارای وس��عت ۲۰۰۰۰ متر مرب��ع و زیربنای بیش از 
۷۵۰۰ متر مربع بوده و از لحاظ سبک معماری به صورت قرینه 
می باشد. وی با اشاره به اینکه قدمت این ارگ تاریخی مربوط 
به دوران صفویه تا اوایل قاجار می باشد، افزود: این قلعه شامل 
مجموعه های متنوع و دیدنی از قبیل هفت خانه و حیاط که دو 
مورد آن به صورت خان نشین، قسمت های اداری، بازداشتگاه، 
اس��طبل، داالن های تودرتو، انبار، هش��تی ها ، بادگیر، ۲ عدد 
 برج کبوترو۵ ع��دد برج نگهبانی وقس��متهای گوناگون دیگر 

می باشد. 

سردار آزمون  مهمان ضیاء می شود 
س��یدعلی ضی��اء ای��ن هفته 
پنجش��نبه نهم بهمن میزبان 
س��ردار آزمون فوتبالیس��ت 

جوان تیم ملی ایران است.
این فوتبالیست متولد ۱3۷3 
در ج��ام ملت ه��ای آس��یا 
۲۰۱۵ در میان ملی پوش��ان 
 ایران حضور داشت و موفق ش��د ۲ گل به ثمر برساند.ضیاء در
 گفت و گو با س��ردار آزمون، زوایای دیگری از زندگی شغلی و 
ش��خصی او را به عنوان فردی جریان ساز در عرصه کاری خود 
آشکار می کند. در جریان بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمان 
از بازی های آس��یایی به ایران، ضیاء به اس��تقبال آنان رفت و 
هماهنگی های الزم برای حضور سردار آزمون در برنامه خود 

را انجام داد.
ضیاء پیش از این، در قس��مت های قبلی میزبان اکبر عبدی، 
علی کفاشیان، حمید سوریان، داریوش فرضیایی، مسعود ده 
نمکی، محمد موسوی، سردار طالیی، مهرداد بذرپاش، احسان 
حدادی، نادر قاضی پور، بابک حمیدی��ان، داریوش ارجمند، 
بنیامین بهادری، بهداد سلیمی، رامبد جوان، حمیدرضا برقعی، 

محمدرضا هدایتی، بهروز شعیبی و جواد خیابانی بوده است.
این برنامه ساعت ۲۲:3۰  امشب  به مدت ۷۰ دقیقه از شبکه 

سه سیما روی آنتن می رود.

معاون امور مجلس و اس��تان های 
رسانه ملی گفت: بیش از ۹۵ درصد 
از ظرفیت های فرهنگی در خارج 
از پایتخت است.حجت االس��الم 
سید رمضان موسوی مقدم در آیین 
تودی��ع و معارفه مدی��رکل صدا و 
سیمای مرکز اصفهان که جمعی 
از مس��ووالن اس��تان و کارکن��ان 
صدا و س��یمای مرکز اصفهان در 
آن حضور داش��تند، ب��ا تأکید بر 
اهمیت شبکه های استانی گفت: 
با راه اندازی ش��بکه های اس��تانی 
مس��ایل فرهنگی، هنری و قومی 
بسیار مناسبی در کشور قوام و در 
سطح جامعه ترویج داده  شده است.

معاون امور مجلس و اس��تان های 
رسانه ملی با بیان اینکه در کشور 
بیش از ۹۵ درصد از ظرفیت های 
فرهنگی در خارج از پایتخت است 

افزود: اگ��ر بخواهیم ب��ه جایگاه 
فرهنگی خودمان دست پیدا کنیم 
باید به داشته های خود رجوع کرد، 
چراکه نادیده گرفتن سرمایه های 
فرهنگی باعث عقب افتادگی رسانه 

ملی می شود.
موس��وی مقدم به وجود ۲4 هزار 
شبکه تلویزیونی بر روی ماهواره ها 
اشاره کرد و ادامه داد: در این نبرد 
نابرابر رسانه ملی به تنهایی با آن ها 
در عرصه جنگ نرم در حال مقابله 
اس��ت. وی افزود: امروزه بسیاری 
از افکار در حصار رس��انه ها اس��یر 
هستند، زیرا فضای جامعه به سمت 
مجازی شدن در حرکت است و در 
این میان نقش رسانه نقش بارزی 
است که باید هم در عرصه محتوا 
و هم در عرصه فّن��اوری اقدامات 

مؤثری داشته باشد.

 کت��اب دله��ره آور و تاریخ��ی 
»پ��و بای��د بمی��رد« تبدیل به 
یک فیلم س��ینمایی دنباله دار 
می ش��ود. کاراکت��ر اصلی قصه 
این فیلم ادگار آلن پو نویسنده 
مشهور است.ادریس البا بازیگر 
سیاه پوست س��ینما این فیلم 
را تهیه و در یک��ی از نقش های 
اصلی آن بازی می کند. فیلمنامه 
اقتباسی فیلم براساس داستان 
نوولی به همین نوشته می شود، 
که م��ارک اولدن نویس��نده آن 
است. این نوول در سال ۱۹۷۹ 
روی پیشخوان کتاب فروشی ها 
قرار گرفت.داستان این کتاب در 
شهر نیویورک در قرن هجدهم 

اتف��اق می افت��د و ادگار آلن پو 
 را در راس ماجراجویی ه��ای 
هیجان انگیز خود دارد. او در آن 
زمان مشغول مبارزه با نیروهای 
شیطانی و شیطان درون خودش 
بود.در چنین اوض��اع و احوالی 
او با یک جوان ماجراجو آشنا و 
دوست شده و به دنبال کاراکتر 
منفی قصه به راه می افتند. این 
کاراکتر جادوگر که همسر این 
جوان را کشته، در جست و جوی 
تاج سلطنتی یک حاکم قدیمی 
اس��ت.این تاج قدیمی می تواند 
به یابنده خود کمک کند تا یک 
قدرت جاودان و نامیرا پیدا کرده 

و بر کره زمین حاکم شود.

تازه ترین صحبتهای کارگردان فیلم »محمد)ص(« 
حکای��ت از آن دارد که میک��س نهایی ای��ن فیلم تا 
نیمه اس��فندماه ب��ه طول خواه��د انجامی��د و برای 
 همی��ن حض��ور فیل��م در جش��نواره فج��ر منتفی

 است.
در ش��رایطی که پیش��تر اعالم ش��ده ب��ود رونمایی 
رس��می از فیلم »محمد)ص(« مجیدی در جشنواره 
 برلین صورت خواهد گرفت اما این فیلم در فهرس��ت 
فیلم های بخش های مختلف این جش��نواره حضور 
ن��دارد و همین مس��اله ش��ائبه هایی را ایج��اد کرد 

مبنی بر اینکه جو پیش آمده بع��د از ماجرای اهانت 
نشریه »ش��ارلی ابدو«بوده که باعث این عدم حضور 
ش��ده اس��ت. با این حال مجید مجی��دی کارگردان 
فیل��م »محمد)ص(« ک��ه هم اینک در آلمان به س��ر 
می برد، دلی��ل راه نیافتن فیلم »محم��د)ص(« را به 
بخش مس��ابقه جش��نواره برلین را این ط��ور اعالم 
کرد: »ق��رار ب��ود فیل��م در ای��ن جش��نواره حضور 
داش��ته باش��د با این حال از آنجا که کار میکس تمام 
 نش��ده بود این اتفاق نیفتاد و فیل��م از بخش رقابت

 بازماند.

 

مباحث سیاسی در غیبت 
فیلم در جش��نواره برلین 

دخیل نبوده است.«
این کارگ��ردان ب��ا اعالم 
اینکه هم اکنون در مونیخ 
مش��غول انجام بخش آخر 
»پست پروداکشن« فیلم 
اس��ت درب��اره وضعی��ت 
نهای��ی رونمای��ی فیل��م 
گفت:»تالشمان بر این بود 
تا همزمان با جش��ن های 
سی و س��ومین س��الگرد 
پیروزی انق��الب این فیلم 
را روی پرده ببریم که این 

اتفاق خواهد افتاد.«
ای��ن کارگ��ردان س��ینما 
با این حال تاریخ ۱۵اسفند 

را به عنوان »زم��ان میکس نهایی فیل��م« اعالم کرد 
و گفت: »م��ا درحال حاضر س��خت مش��غول انجام 
 کارها هس��تیم ت��ا فیلم در فس��تیوال کن ش��رکت 

کند.«
 با توجه ب��ه اینکه زم��ان میکس نهای��ی فیلم نیمه 
اسفندماه اعالم شده اس��ت رونمایی آن در جشنواره 
فجر هم منتفی اس��ت و به احتمال زیاد س��ازندگان 
تالش می کنن��د آن را در جش��نواره ک��ن رونمایی 
 کنند ک��ه نتیج��ه این تالش ه��م معلوم نیس��ت به

 کجا برسد.

 مع��اون فرمان��دار شهرس��تان ش��هرضا گف��ت : 
۵۰ اثرملی تاریخی ثبت شده در شهرستان شهرضا 
وجود دارد که می تواند به توسعه صنعت گردشگری 

این منطقه کمک کند .
 س��ید حمی��د بحرین��ی در جلس��ه ای ک��ه ب��ه 
منظ��ور بررس��ی مس��ایل و مش��کالت توس��عه 
صنع��ت گردش��گری تش��کیل ش��د ، اف��زود: 
ب��رای توس��عه گردش��گری نی��از اس��ت ت��ا 

 با الگو س��ازی مناس��ب و مطالع��ه علمی به گس��ترش این صنعت در ش��هرضا

 بپردازیم. 
وی افزود: با برگزاری جلس��ات صرف نمی توان مشکلی 
از وضعیت گردشگری شهرستان ش��هرضا حل و فصل 
کرد وی گفت : پس از مطالعه علمی وضعیت گردشگری 
ش��هرضا باید ظرفیت ها و توانمندی های گردش��گری 
ابتدا در خود این شهرستان و س��پس در استان و کشور 

معرفی شود.
بحرنی با اش��اره به وجود ظرفیت های بالقوه در شهرضا 

گفت : مطالعه و بررسی الزم در این زمینه انجام شده است . 

میکس نهایی تا نیمه اسفندماه به طول خواهد انجامید

50 اثرملی تاریخی ثبت شده در شهرضا وجود دارد

رونمایی از فیلم »محمد )ص(« در فجر منتفی است
معاون امور مجلس و استان های رسانه ملی:

 95 درصد از ظرفیت های فرهنگی 
در خارج از پایتخت است

 ماجراجویی های ادگار آلن پو
 روی پرده سینما

 قرار بود فیلم
 در این جشنواره 

حضور داشته باشد 
با این حال از آنجا 

که کار میکس 
تمام نشده بود این 
اتفاق نیفتاد و فیلم 

از بخش رقابت 
بازماند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی
11/86 در خصوص پرونده کالسه 93-1373 خواهان ولی ا... معتمد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه تضامنی مبلغ 33/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 274190 به 
انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت حمید چعباوی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/10 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.

م الف:30555 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 11/101 شماره دادنامه: 9309973647102849 شماره پرونده: 8909983649000004
 شماره بایگانی شعبه: 931759 متهمین: 1- آقای مجید پارسایی 2- آقای حمید پارسایی

همگی به نشانی مجهول المکان اتهام: مشارکت در حمل مقدار 57/500 کیلوگرم تریاک 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان مجید و حمید 
بر  دائر  متواری(  حاضر  حال  )در  کیفری  سابقه  دارای  محمدعلی  فرزندان  پارسائی 
مشارکت در حمل مقدار 57/500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به صورت جاساز 
در خودرو پژو405 به شماره انتظامی 465ج22-ایران63 با توجه به گزارش ضابطین 
– صورتجلسه کشف و توزین مواد و با توجه به تحقیقات وسیع در مرحله دادسرا – 
متواری شدن راننده و سرنشین فرد مذکر در خودرو و همچنین مالحظه کیفرخواست 
تقدیمی و نظر به اینکه نامبردگان علیرغم ابالغ قانونی )درج آگهی( در جلسه دادرسی 
حاضر نشده اند و مضاف بر عدم حضور الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و با توجه 
به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده النهایه دادگاه بزهکاری متهمین را به شرح 
باال محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 5و30 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و ماده 215 قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مکشوفه و 
خودروی فوق الذکر که در مانحن فیه به عنوان حامل مواد شناخته می شود به نفع دولت 
جمهوری اسالمی ایران متهمین موصوف را هر کدام به تحمل ده سال حبس تعزیری 
نقدی  پنج میلیون ریال جزای  65 ضربه شالق و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و   –
در حق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:479 رحیمی زاده دادرس دادگاه انقالب اسالمی 

شهرستان شهرضا
اخطار اجرایی

 5 شعبه   93/7/28 تاریخ   1229 شماره  رای  موجب  به  838/93ش5  شماره:   11/113
مهدی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
میلیون  سه  و  )چهل  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  صانعی 
و شش صد هزار ریال 43/600/000ریال( بابت اصل خواسته و 295/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا  754363-90/6/30و90/7/30-754364  چکها  سررسید 
محکوم له عباس توانگر با وکالت 1- سیامک نیکخواه دهنوی 2- محسن نریمانی دهنوی 
هر دو به نشانی اصفهان – میدان شهدا – مجتمع پرتو – طبقه چهارم – واحد54 صادر 
با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
نماید.م الف:29690 شعبه 5 حقوقی شورای حل  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/6/24 تاریخ   1039 شماره  رای  موجب  به  شماره:610/93ش6ح   11/114
ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هرمز 

دو  تحویل  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  محمد  فرزند  مرغکی  محمدزاده 
دستگاه اتومبیل: 1- وانت مزدا به شماره انتظامی ایران916/53د86، 2- دوو به شماره 
انتظامی ایران743/13م25 در حق خواهان عبدا... قاسمی فرزند قاسم به نشانی اصفهان 
– خ میر – روبروی دبستان شهید احسانی –بن بست مهر- پ26. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29696 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 6 شعبه   93/8/3 تاریخ   1318 شماره  رای  موجب  به  926/93ش6  شماره:   11/115
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت یکتا 
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  رضوانی  محمد  عاملی  مدیریت  به  سپاهان  گسترش 
بابت  بابت اصل خواسته و 160/000 ریال  به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال  است 
هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از 
 تاریخ سررسید چکها 92/9/25 لغایت زمان وصول در حق محکوم له مجید کاله دوزان

فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر – چهارراه هشت بهشت – کوچه پاکوشک 
سمت چپ- پالک137- طبقه3. ماده 34 قانون اجرای احکام:  – نبش بن بست الهام – 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29697 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/116 کالسه پرونده: 93-730 شماره دادنامه: 880-93/10/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
میدان  18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی دانش نیا نشانی اصفهان – 
امام حسین)ع( – ابتدای چهارباغ – ساختمان پالر وکیل: رسول رحمتی نشانی اصفهان 
شیرین  خوانده:  واحد9  دوم-  طبقه   -7 مهتاب  مجتمع   – میرداماد  نبش   – طیب  خ   –
شریعتی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در 
شیرین  طرفیت  به  رحمتی  رسول  وکالت  به  نیا  دانش  مرتضی  دادخواست  خصوص 
شریعتی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و نه میلیون و سیصد هزار ریال 29/300/000 
ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 1- 444/234212 و 2- 444/234213 عهده بانک 
صادرات خ زینبیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت دویست و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله 
لغایت زمان  تاریخ 93/6/25  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارات  به  تعرفه  وکیل طبق 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود.م الف:29704 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

11/117 شماره: 93-468 به موجب رای شماره 666 تاریخ 93/7/29 شعبه 18 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- قربانعلی لواسی 
مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  حسین  فرزند  جزی  شریفیان  رضا   -2 عبدا...  فرزند 

محکوم است به خوانده ردیف دوم رضا شریفیان جزی محکوم است به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان فاطمه قربانی فرزند 
داستان  کوچه   – میرباقری  کوچه   – مهدیه  خ   – زینبیه  خ   – اصفهان  نشانی  به  رضا 
درب سوم و پرداخت مبلغ دویست و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق   –
خواهان صادر و اعالم می نماید نیم عشر قابل اجرا است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29705 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   3870 شماره  شناسنامه  دارای  عمیدی  مهدی  آقای   11/118
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5465/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   199 شناسنامه  به  شمرزادی  عباسی  توران  شادروان  که  داده  توضیح 
93/8/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر و دو اوالد دختر است به شرح زیر:1- علی عمیدی ش.ش 139 
نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی عمیدی ش.ش 3870 نسبت با متوفی فرزند 3- اکرم 
عمیدی ش.ش 700 نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه عمیدی ش.ش 2410 نسبت با 
متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29706 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   192 شماره  شناسنامه  دارای  اعتباری  مرتضی  آقای   11/119
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 5459/93ح10 
تاریخ  در   5978 بشناسنامه  خوراسگانی  طهوری  حبیبه  شادروان  که  داده  توضیح 
1393/7/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار فرزند پسر و سه اوالد دختر به شرح زیر:1- شکرا... اعتباری ش.ش 41 
)فرزند( 2- نصرا... اعتباری ش.ش 45 )فرزند( 3- مرتضی اعتباری ش.ش 192 )فرزند( 
4- مصطفی اعتباری ش.ش 3 )فرزند( 5- ربابه اعتباری ش.ش 37 )فرزند( 6- عصمت 
اعتباری ش.ش 90 )فرزند( 7- اشرف خانم اعتباری ش.ش 63 )فرزند( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
دهم حقوقی  م الف:29707 شعبه  گواهی صادر خواهد شد.  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   4 شماره  شناسنامه  دارای  امینی  مباشر  امین  آقای   11/120
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5481/93ح10  کالسۀ 
در   1275818358 ملی  شماره  به  مباشرامینی  کوثر  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/6/15 تاریخ 
مادر متوفی  با  نسبت   268 هروی ش.ش  تقی  زهرا  پدر:1-  و  مادر  به  است   منحصر 

تشریفات  انجام  با  اینک  پدر والغیر.  متوفی  با  نسبت   4 امینی ش.ش  مباشر  امین   -2
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29708 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/121 خانم حاجیه خاتون زمانی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 231 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5270/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مهدی امینی پزوه بشناسنامه 148 در تاریخ 93/1/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 

حاجیه خاتون زمانی به ش.ش 231 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29709 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   2325 شماره  شناسنامه  دارای  مفرد  نژاد  بندری  حسن  آقای   11/123
دادخواست به کالسۀ 5157/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم بندری نژاد مفرد بشناسنامه 5425 در تاریخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/5/2
است به افراد ذیل:1- سارا بندری نژاد مفرد ش.ش 124 )فرزند( 2- اکبر بندری نژاد 
مفرد ش.ش 382 )فرزند( 3- افسانه بندری نژاد مفرد ش.ش 495 )فرزند( 4- پروانه 
بندری نژاد مفرد ش.ش 2488 )فرزند( 5- فاضل بندری نژاد مفرد ش.ش 661 )فرزند( 
6- معصومه بندری نژاد منفرد ش.ش 1468 )فرزند( 7- مریم بندری نژاد مفرد ش.ش 
نژاد  بندری  9- حسن  )فرزند(   2740 مفرد ش.ش  نژاد  بندری  8- صغرا  )فرزند(   33
با  اینک  )فرزند(.  رئوفی ش.ش 969  )فرزند( 10- زهرا رستگاری  مفرد ش.ش 2325 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:29711  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  11/124 خانم زهرا چرم دوز دارای شناسنامه شماره 1042 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5443/93ح10  کالسۀ 
 93/3/23 تاریخ  در   1296 بشناسنامه  عقیلی  اکبر  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- سید حسین عقیلی ش.ش 69827 )فرزند( 2- محمد عقیلی ش.ش 90702 
)فرزند( 3- فاطمه عقیلی ش.ش 352 )فرزند( 4- زهرا چرم دوز ش.ش 1042 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29712 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 845  پور مالیری  11/125 خانم اشرف 
به کالسۀ 5448/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/4/31 تاریخ  در   292 بشناسنامه  زاده  ناظری  محمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
امین ناظری زاده ش.ش 8389 )فرزند( 2- امید ناظری زاده ش.ش 7791 )فرزند( 3- 
راضیه ناظری زاده ش.ش 2165 )فرزند( 4- اشرف پور مالیری ش.ش 845 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29713 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 161  احمدرضا خلیلی  آقای   11/126
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5447/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان اسماعیل خلیلی بشناسنامه 924 در تاریخ 93/9/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
کامران خلیلی ش.ش 34 )فرزند( 2- احمدرضا خلیلی ش.ش 161 )فرزند( 3- معصومه 
)فرزند( 5- مهری  )فرزند( 4- مژگان خلیلی ش.ش 5560353868  خلیلی ش.ش 155 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   6 ش.ش  جوانی  شش  رحیمی 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29714 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
پخش برنامه ۹۰ امشب با حضور کی روش

ویژه برنامه 90 با محوریت بررس��ی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در جام 
ملت های 2015 آسیا ساعت 23:30 پنجشنبه ش��ب به روی آنتن شبکه سوم 
سیما خواهد رفت.در این برنامه که با اجرای عادل فردوسی پور پخش خواهد شد 

قرار است کی روش ومنتقدان درباره عملکرد تیم ملی بحث کنند.
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 موافقت با حضور بانوان
  در مسابقات

ورود رایگان هواداران 
ذوب آهن به ورزشگاه  

دبیرکل فدراسیون والیبال در نامه ای به دبیرکل کنفدراسیون والیبال آسیا 
حضور بانوان خارجی را در مسابقات قهرمانی آسیا را تایید کرد.

سایت فدراسیون والیبال نوشت:هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
مردان آسیا با حضور 18 تیم از نهم تا هفدهم مردادماه سال آینده به میزبانی 
جمهوری اس��امی ایران برگزار می شود.ش��انریت دبیرکل کنفدراسیون 
والیبال آسیا در نامه ای به فدراسیون ایران در باره امکان حضور زنان خارجی 
به عنوان تماشاگر در سالن مسابقات سئوال کرد که محمود افشاردوست دبیر 
کل فدراسیون والیبال ایران در پاسخ وی اظهارکرد: »حضور بانوان خارجی 
از قبیل کارمندان سفارت خانه ها، تماش��اگران خارجی، خانواده تیم های 
خارجی و یا دیگر خارجی های مقیم تهران در سالن مسابقات قهرمانی مردان 
آسیا 2015 در تهران بامانع است و فدراسیون والیبال ایران نیز جایگاه ویژه 
و مناسبی را در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برای آنان مدنظر 

گرفته است«.

روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان از ورود رایگان پرسنل 
ذوب آهن به ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برای دیدار با پرسپولیس در روز جمعه 
خبر داد.روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ذوب آهن اصفهان اعام کرد 
که پرس��نل کارخانه ذوب آهن اصفهان با کارت پرس��نلی خود می توانند در 
بازی روز جمعه ذوب آهن مقابل پرس��پولیس تهران حضور یابند.همچنین 
به میمنت دهه مبارک فجر خانواده های معظم شهدا،ایثارگران و جانبازان با 
کارت ایثارگری خود می توانند از این مس��ابقه به صورت رایگان دیدن کنند.

هواداران ذوب آهن صرفا با کارت هواداری خود می  توانند از این بازی دیدن 
کنند و هوادارانی که موفق به دریافت کارت هواداری نشده اند، ملزم به تهیه 
بلیط هستند.دیدار تیم های ذوب  آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته 
هجدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت 1۴:30 جمعه در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان برگزار می شود.

سرپرس��ت فدراس��یون ورزش همگانی مکلف کردن 
دستگاه های مسوول در توس��عه  ورزش همگانی برای 
عمل به وظایف ش��ان و نگاه جهادی به این امر در کنار 
اقدامات فرهنگ��ی را از مهم ترین راهکارهای توس��عه 

ورزش همگانی در ایران دانست.
حجت اهلل دارابی، درباره  دیدار جامعه ورزش کش��ور با 
مقام معظم رهبری و تاکید دوباره ایشان بر لزوم توجه 
جدی به توس��عه ورزش همگانی در جهت سامت هر 
چه بیش��تر آحاد جامعه ، اظهار کرد: دیدگاه های مقام 
معظم رهبری کاما کارشناسانه و بسیار دقیق بود که 
ایش��ان با ظرافت خاصی آنها را بیان فرمودند. ایش��ان 
تاکید کردند رش��د ورزش همگانی بای��د در اولویت و 
فعالیتهای مس��ئوالن قرار گی��رد و مهم ترین دغدغه 

مسووالن کشور باشد.
سرپرس��ت فدراس��یون ورزش همگانی با بیان این که 
تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه جدی به ورزش 
همگانی نشان از اهمیت این حوزه در سامت و نشاط 
جامعه دارد، تصریح کرد: خو ش��بختا نه دکتر گودرزی 
توجه جدی به ورزش همگانی دارد و توسعه این حوزه 
در اولوی��ت وزارت ورزش و جوانان اس��ت. کما این که 
معاونت ورزش همگانی توسط وی به دلیل رسالت این 

وزارتخانه در تامین سامت مردم احیا شد.
وی با بیان این که کلیه اقشار مردم در هر سن مخاطب 
ورزش همگانی هس��تند، گفت: بحث ورزش همگانی 
کاما متفاوت ب��ا ورزش قهرمانی اس��ت. دغدغه مقام 
معظم رهبری درباره سامت مردم کاما به حق است 
و تاکید دوباره ایشان نشان می دهد از وضعیت کنونی 

رضایت ندارند.
دارابی با تاکید بر این که عاوه بر وزارت ورزش و جوانان 
دستگاه های دیگر نیز در رابطه با توسعه ورزش همگانی 
در جامعه مسوول هستند، افزود:به دکتر گودرزی نیز 
اعام کردم الزم است اسناد باالدستی در شورای عالی 
ورزش به صورت دقیق تبیین و بررسی شوند تا مادامی 

که این مس��وولیت به عنوان وظیفه مش��خص نش��ود 
وضعیت به همین منوال خواهد بود.

داراب��ی ب��ا تاکید بر ای��ن که برای تش��ویق م��ردم به 
انج��ام فعالیت ه��ای ورزش��ی بای��د کار فرهنگ��ی 
صورت گیرد، تصریح ک��رد: ترغیب م��ردم به این که 
ورزش همگان��ی را در س��بد روزمره خود ق��رار دهند 
امری زمان بر اس��ت و باید مردم را نس��بت به س��بک 
 زندگی س��الم ب��ا روی آوردن ب��ه ورزش منظ��م آگاه 

کنیم.
سرپرست فدراس��یون ورزش همگانی در پایان خاطر 
نش��ان ک��رد: مقام معظ��م رهبری نس��بت ب��ه انجام 
فعالیت های ورزش��ی بسیار حساس هس��تند و حتی 
ایش��ان به صورت منظم ب��ه کوهپیمای��ی می روند. به 
اعتقاد من بای��د در بحث ورزش همگان��ی یک جهاد 
ورزشی اتفاق بیفتد و دستگاه های مسوول نگاه جهادی 
به این امر داش��ته باش��ند تنها در آن صورت است که 
 می توان به آین��ده ورزش همگانی در کش��ور امیدوار

 باشیم.

سرمربی تیم فوتبال گیتی پس��ند با اعام اینکه در نیم 
فصل اول فوتبال لیگ دس��ته اول رضایت نسبی از تیم 
خود دارم خاطر نشان کرد اگر سه اشتباه فردی در سه 
بازی نیم فصل اول نداش��تیم االن صدرنش��ین جدول 

بودیم .
وی خاطر نش��ان کرد خوش��بختانه با تمریناتی که در 
20 روز گذشته انجام دادیم به نقطه ای رسیده ایم که 
دیگر اشتباهات گذشته را نداشته باشیم ،بازیکنان من 
در 5 بازی تدارکاتی گذشته خود نشان دادند که از لحاظ 
آمادگی رو به پیشرفت هستند ولی در بازی ذوب آهن 
به دلیل اینکه تازه تمرینات خود را ش��روع کرده بودیم 
از آمادگ��ی مطلوبی برخوردار نبودیم ول��ی با این حال 
خوش��حالم که بازیکنان تیم ما به نقطه ای رسیده اند 
که در نیم فصل دوم می خواهند فعل خواستن را صرف 

کنند و با انگیزه وارد نیم فصل دوم شوند
طروس��یان در ادامه خاطر نشان کرد بدون شک رقابت 
در گروه ما بسیار سخت و فشرده اس��ت و تمام تیم ها 
مدعی و برای صعود ت��اش می کنند ما هم تمام تاش 

خود را انجام می دهیم تا چهره ای متفاوت نسبت به نیم 
فصل اول داشته باش��یم و تا آخرین لحظه برای صعود 

می جنگیم
گیتی پسند و بازی کلیدی فصل 

تیم فوتسال گیتی پس��ند در هفته بیستم لیگ برتر به 
دنبال خارج کردن یکی از رقبای اصلی خودش از مسیر 

قهرمانی لیگ است.
رقابت های هفته بیس��تم لیگ برتر به رقابت حساس و 
سرنوشت ساز را در مقابل تیم فوتسال گیتی پسند قرار 
داده که پیروزی شاگردان محمد کشاورز می تواند یکی 
از رقبای جدی گیتی پسند را از کورس قهرمانی خارج 
کند تا اصفهانی ها در طی ش��ش هفته بعد فقط به فکر 

سبقت از تاسیسات دریایی باشد.
مس سونگون تیم تازه لیگ برتری شده که در اوایل این 
هفته حسین شمس سرمربی س��ابق تیم ملی را هم به 
عنوان مدیر فنی خودش معرفی کرد با فاصله ای س��ه 
امتیازی نسبت به گیتی پسند در جایگاه چهارم جدول 
رده بندی حضور دارد و به همی��ن خاطر مطمئنا برای 

گرفتن امتیاز به اصفهان سفر کرده است. 
گیتی پسند در هفته گذش��ته به خاطر تساوی در برابر 
فرش آرا فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست 
داد و در بازی روز جمعه 10بهمن فرصت اشتباه نخواهد 

داشت.
در بازی رفت مس سونگون با زدن ۴ گل به گیتی پسند 
به نوعی ای��ن تیم را تحقیر کرد و پی��روزی اصفهانی ها 
در این مس��ابقه می تواند به نوعی انتقام آن شکست را 

هم بگیرد.
س��ونگونی ها در هفته گذش��ته در خانه خودش��ان به 
تی��م قع��ر نش��ین مقاوم��ت الب��رز باختن��د ام��ا اگر 
از س��وی گیتی پسند دس��ت کم گرفته ش��وند تیمی 
 خطرناک ب��رای نماینده فوتس��ال اصفه��ان خواهند 

بود.

توسعه ورزش همگانی، مطالبه  جدی مقام معظم رهبری

دارابی: نیازمند نگاه جهادی در ورزش همگانی هستیم
گیتی پسند و بازی کلیدی فصل 

طروسیان: چهره متفاوتی در نیم فصل دوم خواهیم داشت

مارکار آقاجانیان گف��ت: در ماجرای انتقاد 
از تیم ملی، عده ای دنبال منافع ش��خصی 
خودشان هستند.چند ایرانی به نیمکت تیم 
ملی رس��یدند اما نتوانستند فش��ار کاری را 
تحمل کنند. آنها رفتند و نماندند اما در این 
بین یکی بود که ایستاد و حاال تبدیل به مرد 
مورد اعتماد کی روش ش��ده است؛ مارکار 
آقاجانیان. او در این مصاحبه عاوه بر پاسخ 

دادن به انتقادها، بحث فنی هم کرد.
این ایرانی محبوب ترین ن�اکام تاریخ 
فوتبال ایران بود. حض�ور مردم و ابراز 
احساس�اتی که داش�تند، ح�اوی چه 

پیغامی بود؟
یعنی مردم خ��وب فوتبال را م��ی فهمند و 
متوجه می ش��وند. آنها به کی روش اعتقاد 
دارند و با قلب ش��ان به اس��تقبال تیم ملی 

آمدند مطمئنا این تی��م ملی در آینده بهتر 
خواهد ش��د.انتقادها از ش��ب بازی با عراق 
شروع شد. می خواهیم با ش��ما در این باره 
 بحث کنیم. همی��ن طور نظ��ر مخالفان را 

بگوییم.
نه قبل از جام ملت ها بود که یکی از مربیان 
حرف های��ی زد و از کادر فن��ی گایه کرد. 
بعضی از دوستانه هم که در حین مسابقات 
انتق��اد کردند و تا اینکه رس��ید ب��ه قبل از 
 بازی با عراق. فکر می کن��م چنین رفتاری 
نش��ان دهنده آن اس��ت که این دوستان، 
 مناف��ع ش��ان مهمت��ر از منافع تی��م ملی
  اس��ت. اگ��ر دلش��ان ب��رای تی��م مل��ی

می س��وخت، چنی��ن صحب��ت هایی نمی 
کردند و حداقل اجازه م��ی دادند تیم ملی 
بدون حاشیه راهش را ادامه بدهد.وقت برای 
گایه همیشه هس��ت ولی آنها در بدترین 

موقع، این مسایل را مطرح کردند.
ش�ما فکر می کنید هدف شان چه 
بود؟ ش�اید انتقادها ب�رای کمک 

بود و شاید...
من فک��ر نمی کنم از س��ر دلس��وزی 
و کمک باش��د  اگ��ر نه، در ش��رایط 
حس��اس مس��ابقات و ب��ازی ه��ا 
 ای��ن کار را نم��ی کردن��د. م��ن فک��ر 
 می کنم کس��ی دل��ش برای تی��م ملی

 می سوخت که س��کوت می کرد و حتی 
به بازیکنان انگیزه می داد. برای صحبت 

کردن همیشه وقت است.
کارل�وس ک�روش 4 س�ال مقابل 
تندتری�ن و بدتری�ن انتقاده�ا 
س�کوت ک�رد و حرف�ی 
 ن�زد. ام�ا چ�ه اتفاق�ی 
م�ی افتد که بع�د از جام 
ملت ها، ناگهان تغییر 

رفتار می دهد؟

در این س��وال خیلی چیزها نهفته اس��ت. 
در ای��ن ۴ س��ال و ب��ه وی��ژه قب��ل از جام 
جهانی مش��کات زیادی داش��تیم. با این 
مشکات خیلی دس��ت و پنجه نرم کردیم. 
از لح��اظ امکانات، ب��ازی های دوس��تانه 
و... همیش��ه عقب بودیم و هس��تیم. همه 
 مش��کات ه��م روی دوش کادر فن��ی 

بود.
 س��عی می کردیم به آن صورت وارد بحث 
نش��ویم تا آرامش تیم بهم بخورد. هدف ما 
موفقیت تیم ملی بود. م��ن خودم را بگویم 
که بارها ش��ده حقوق نگرفته ام ی��ا درباره 
پاداش ها مش��کل داش��تیم ول��ی حرفی 
نزدم و س��کوت کرد. کی روش هم مدت ها 
س��کوت کرد ولی باالخره یک جا الزم بود 
که ج��واب بدهد. بازی ها تمام ش��ده بود و 
 فکر می کنم م��رد باید بعض��ی از حقایق را 

می شنیدند.
 ما به این مس��ئله واقف بودیم که به خاطر 
مش��کات تحریم، پول های بی��ن المللی 
فدراسیون نمی آید و مشکاتی هست. من 
خودم 8 سال پیش در تیم ملی بودم، یعنی 
زمانی که فدراس��یون تعلیق بود. آن زمان 

شرایط مالی خیلی بهتر از همین حاال بود.
ج��دی تری��ن منتق��د ک��ی روش، حمید 
درخشان س��رمربی پرس��پولیس است. او 
معتقد بود که ایران بای��د 10 نفره عراق را 

شکست می داد. 
 انتقاده�ای او را فنی م�ی دانید یا فکر
 می کنی�د دالی�ل دیگ�ری دارد؟ آیا 

پاس�خی ب�ه انتقادهای�ش می 
دهید؟

حمید درخشان از مربیان 
لیگ برتری است، قبا 

هم بازیکن تیم ملی 
بوده و من برایش 

احترام زیادی قابل هستم. اما معتقدم مردم 
با حمایتی ک��ه از تیم مل��ی کردند، جواب 

ایشان را دادند. 
خیلی از کارش��ناس ها هم منصف بودند. از 
نوع بازی تیم ملی هم تعریف کردند. من فکر 

می کنم بهتر اس��ت هرکس تمرکزش روی 
تیم خودش باش��د. ما روی تیم ملی تمرکز 

کنیم و آقای درخش��ان هم 
به پرسپولیس فکر کند. 

من نمی خواهم مثل 
خود آقای درخشان 

برخورد کنم ولی 
ایش��ان قبل از 

بازی با آرژانتین هم رفتار خوبی با تیم ملی 
نداشتند. دیگر مردم خودشان شنیدند که 
ایشان در تلویزیون چه گفتند. در یک برنامه 
تلویزیونی که میکروفن باز بود، گفتند تیم 
ملی مقابل آرژانتین آبکش می ش��ود. من 
ایمان دارم اگ��ر در بازی با ع��راق 10 نفره 
نمی ش��دیم، می توانس��تیم این مسابقه را 
با اختاف س��ه گل ببری��م. در آخر به آقای 
درخش��ان می گوی��م، اگر کس��ی تیم ملی 
کشورش را دوس��ت داشته باش��د و به آن 
احترام بگذارد، هرگز نم��ی گوید »آبکش« 

می شود.
و اما حرف آخر.

فکر می کنم االن باید ب��ه آینده نگاه کنیم. 
یک دل و متحد باش��یم. ح��رف هایی زده 
ش��ده، فراموش نکنیم مهم این اس��ت که 
دوب��اره با ه��م کار خواهی��م ک��رد. باید از 
 همین ح��اال به ج��ام جهان��ی 2018 فکر

 کنیم. یکسری جوان به تیم ملی اضافه شده 
اند و می توانیم تیم بهتری در آینده بسازیم. 
باید کم کم بازیکنان شایسته دیگری را 
 هم به تیم اضافه کنی��م. باید از

 باش��گاه ها هم یک تش��کر 
ویژه کنیم که بازیکنان را 
پرورش دادند و زحمت 

کشیدند.
 باید تعامل خوبی بین 
تیم ملی و باش��گاهها 
باش��د. در آخر هم بار 
دیگر از م��ردم به خاطر 
 حمایت هایش��ان تشکر

 می کنم.

آقاجانیان: درخشان می گفت تیم ملی آبکش می شود

مردم جواب منتقدها را دادند

 تیم داوری ایرانی قاضی
 فینال جام ملت ها

تیم داوری ایران بازی فینال جام 
ملت های آسیا را قضاوت می کند.

بر اس��اس اع��ام کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا علیرضا فغانی به همراه 
سخندان و ابوالفضلی دیدار نهایی 
جام ملت ه��ای آس��یا را قضاوت 

خواهند کرد.
دیدار نهایی جام ملت های آس��یا 

روز شنبه بین تیم های استرالیا و کره جنوبی برگزار می شود.
تیم داوری ایران با درخش��ش خ��ود در این رقابت ه��ا نظر کمیته 
داوران کنفدراس��یون فوتبال آس��یا را برای قضاوت در این دیدار 

مهم جلب کرد.

 عصر امروز نشست خبري
 درخشان و گل محمدي 

کنفرانس مطبوعاتي پیش از دیدار 
تیم ه��اي ذوب آه��ن اصفهان و 
پرس��پولیس تهران امشب برگزار 
خواهد شد.به نقل از سایت باشگاه 
ذوب آ هن یحی��ي گل محمدي 
سرمربي تیم فوتبال ذوب آهن از 
ساعت 18:15 پاسخگوي سواالت 
خبرنگاران خواهد بود و در پي آن 
حمید درخشان سرمربي تیم فوتبال پرس��پولیس تهران به سواالت 
خبرنگاران پاسخ خواهد داد. گفتني است تیم فوتبال پرسپولیس امروز 
پنجشنبه آخرین جلس��ه تمرین پیش از دیدار برابر ذوب آهن را در 
ورزشگاه درفشی فر انجام داده و پس از صرف ناهار به سمت فرودگاه 
حرکت می کنند. تیم فوتبال پرسپولیس با پرواز ساعت 1۶، تهران را به 
مقصد اصفهان ترک خواهد کرد و پس از ورود به شهر اصفهان، در هتل 
عباسی مستقر می شود. دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن 
روز جمعه از س��اعت 1۴:30 در ورزشگاه فوالد ش��هر اصفهان برگزار 

خواهد شد.

سومین ملی پوش اصفهانی 
نظر مقانلو را جلب کرد

با اعام اس��امی تکواندوکاران 
اعزامی به تورنمنت بین المللی 
ام��ارات، س��ومین ملی پوش 
اصفهانی حاض��ر در اردوها نیز 

مسافر امارات شد.
به نقل از س��ایت فدراس��یون 
تکواندو، تیم مل��ی تکواندوی 
کش��ورمان برای ش��رکت در 
تورنمنت بین الملل��ی امارات )G1( با 1۶ هوگوپوش روز س��ه 
شنبه )1۴ بهمن ماه( س��اعت ۷ صبح راهی این کشور می شود. 
این رقابت ها از روز پنجش��نبه )1۶ بهمن ماه( به مدت 3 روز در 

سالن ورزشی فجیره پیگیری خواهد شد.
 تورنمنت بین المللی فجیره امارات G1 اس��ت و به نفر اول 10 
امتیاز، نفر دوم ۶ امتیاز و نفرات س��وم 3.۶ امتیاز در راه کس��ب 

سهمیه المپیک 201۶ تعلق می گیرد.
ملی پوشان کشورمان یکشنبه )19 بهمن ماه( ساعت 22:50 به 

ایران بازخواهند گشت. 

اگر استقالل اعتراض دارد
سپاهان هم مي تواند معترض باشد

رییس سازمان لیگ فوتبال گفت: 
اگر استقالي ها برنامه لیگ اعتراض 
دارند سپاهان هم مي تواند اعتراض 
داشته باشد. اما فکر مي کنیم هنر 
مربیان این است که این مسایل را 

پیش بیني کنند.
مهدي تاج در خص��وص اعتراض 
تع��دادي از مربیان لی��گ برتر به 
شروع زودهنگام مس��ابقات بیان کرد: مربیاني که به این برنامه معترض 
ش��ده اند باید زودتر فکر اعت��راض را مي کردند، اکن��ون تعطیات لیگ 
به پایان رس��یده و بازي ها در آس��تانه ش��روع شدن اس��ت که اعتراض 
مي کنند. تاج پیرامون اعتراض باش��گاه اس��تقال به تغییر زمان دیدار 
 با س��پاهان گف��ت: هم اس��تقال و ه��م س��پاهان بازیکن مل��ي پوش

 دارند. 

روی خط ورزش دهاقان 
رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و 
جوان��ان شهرس��تان دهاقان از 
برگزاری رویدادهای ورزش��ی 

شهرستان گزارش می دهد:
کاران دهاقان��ی در  ووش��و 
مس��ابقات قهرمان��ی س��بک 
خواچوان استان که به  مناسبت 
ای��ام ا... ده��ه مب��ارک فجر  به 
میزبانی شهرس��تان اصفهان برگزار ش��د به ۴ مقام انفرادی دست 
یافتند.دررده  س��نی  نوجوانان این دوره از رقابت ها عادل نوروزی 
به عنوان قهرمانی دست یافت، علیرضا محمدی و علیرضا رضاییان 

هردو نایب قهرمان شدند و رستم سلطانی  در مکان سوم ایستاد.
تیم  بدنس��ازی و پرورش اندام شهرس��تان دهاقان  در مس��ابقات 
قهرمانی پرس سینه استان گرامیداش��ت ایام ا... دهه مبارک فجر  
که در اصفهان برگزار شد، در سه رده س��نی بزرگساالن ، جوانان و 

نوجوانان موفق به کسب مدال شد.
در بخش انفرادی  رده سنی بزرگساالن حسن غامعلیان به نشان 
طا  رس��ید،  علی بدریان نایب قهرمان ش��د  و عل��ی نصرالهی  و 

مصطفی محمدی هر دو بر سکوی سوم این رقابت ها ایستادند. 
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 م�ن ایم�ان دارم اگ�ر در بازی 
 با ع�راق 10 نف�ره نمی ش�دیم،
 می توانستیم این مس�ابقه را با 
اختالف س�ه گل ببریم. در آخر 
ب�ه آقای درخش�ان م�ی گویم، 
اگر کس�ی تی�م ملی کش�ورش 
را دوس�ت داشته باش�د و به آن 
احترام بگ�ذارد، هرگز نمی گوید 

»آبکش« می شود
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مفاد آرا
10/403 شماره: 93/445/ص-93/10/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیأت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
تقاضا بشرح  امالک مورد  و  متقاضیان  است.لذا مشخصات  متقاضیان محرز گردیده 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  بمنظور اطالع عموم در دو نوبت  زیر 
از  اعتراضی داشته باشند میتوانند  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 727 هیات: سید محمد بهشتیان فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 
به  محصوره  و  انباری  یکباب  1261566068ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از   908
فرعی   2016 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2621 بشماره  مربع  متر   100 مساحت 

از 49 اصلی.
2-رای شماره 768 و769 هیات: مینا ضیائی قمصری فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 
24 از قمصر بشماره ملی 1262612527 نسبت به دو دانگ و احمد ضیائی قمصری 
فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 8 از قمصر بشماره ملی 1262642851 نسبت به 
چهاردانگ. ششدانگ یکبابخانه به مساحت 01.278 متر مربع شماره 1396فرعی مفروز 

و مجزی شده از 369 از 25 اصلی.
3 – رای شماره 770 هیات: اصغر غالمی زنجانبر فرزند رضا بشماره شناسنامه 183 
از کاشان بشماره ملی 1260675531 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 53.84 متر مربع 

شماره 996 فرعی مفروز و مجزی شده از 687فرعی از 201 اصلی .
4 – رای شماره 771 هیات: سجاد رفیعی قمصری فرزند امراله به شماره شناسنامه و 
شماره ملی 1250313309 از کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 08.266 متر مربع 

شماره 1675 فرعی مفروز و مجزی شده از 400 فرعی از 252 اصلی.
رای شماره 772 هیات: شهرا قیومی قمصری فرزند تقی بشماره شناسنامه 59   –  5
ازکاشان بشماره ملی 1262661625 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/66 متر مربع 

شماره 2619 فرعی مفروز و مجزی شده از 641 فرعی از 49 اصلی.
6 – رای شماره 773 و 774 هیات : علی زارع فرزند یحیی بشماره شناسنامه 1 از قم 
قم  از  فاطمه نظیفی فرزند رضا بشماره شناسنامه 78  بشماره ملی 0385511851 و 
بشماره ملی 0384081436 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73.307 متر مربع شماره 

1986 فرعی مفروز و مجزی شده از 675فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(.
7 – رای شماره 776 هیات: اعظم مسکری فرزند علیمحمد به شماره شناسنامه 43162 
از کاشان بشماره ملی 1260421686 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 13.194 متر مربع 

شماره 1395 فرعی مفروز و مجزی شده از 735فرعی از 25 اصلی.
نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه  : عباس کتاب فروش  رای شماره 777 هیات   –  8
یکبابخانه به مساحت 52.180  از کاشان بشماره ملی 1261784057 ششدانگ   1541

متر مربع شماره 1394 فرعی مفروز و مجزی شده از 735فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 778و779هیات: اشرف سربندی زاده قمصرفرزند نعمت اله بشماره   – 9
شناسنامه 3814 ازکاشان بشماره ملی 1260835200 و حسین احمدزاده فرزند حیدر 
یکبابخانه به  ازکاشان بشماره ملی 1262641705 ششدانگ  به شماره شناسنامه 48 
مساحت 36.349 متر مربع شماره 1393 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 

25 اصلی)بالمناصفه(.
10 – رای شماره 780 هیات: سید جالل میرزایی نژاد فرزند علی آقا بشماره شناسنامه 
یکبابخانه به مساحت 05.42  از کاشان بشماره ملی 1263424066 ششدانگ   11157

متر مربع شماره 2618 فرعی مفروز و مجزی شده از 72و75فرعی از 49 اصلی.
11- رای شماره 781 هیات: فاطمه سادات ناصری قمصری فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 11200 ازکاشان بشماره ملی 0074473247 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
38.392 متر مربع شماره 1985 فرعی مفروز و مجزی شده از 659 فرعی از 36 اصلی.

12 – رای شماره 787 هیات: محمد سالمتیان قمصری فرزند رضا بشماره شناسنامه 
3812 ازکاشان بشماره ملی 1260835189 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 16.200 متر 

مربع شماره 1392 فرعی مفروز و مجزی شده از 2فرعی از 25 اصلی.
13 – رای شماره 788 هیات: سید مرتضی مظلومی قمصری فرزند سید احمد بشماره 
به مساحت  بکبابخانه  ملی 1261668995 ششدانگ  ازکاشان بشماره  شناسنامه 480 

487 متر مربع شماره 1984 فرعی مفروز و مجزی شده از 1617فرعی از 36 اصلی .
رای شماره 789 هیات: محمد مزرعتی فرزند عباس به شماره شناسنامه 454   –  14
مربع  متر   204 مساحت  به  یکبابخانه  1261645571 ششدانگ  ملی  بشماره  ازکاشان 

شماره 1983 فرعی مفروز و مجزی شده از 965 فرعی از 36 اصلی.
 602 بشماره شناسنامه  ابراهیم  فرزند  ترحمی  هیات: حسین   790 رای شماره   –  15
ازکاشان بشماره ملی 1262211727 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86.108 متر مربع 

شماره 1386 فرعی مفروز و مجزی شده از 314 فرعی از 25 اصلی.
16 – رای شماره 791 هیات: فاطمه شعبان زاده حالج فرزند عباس بشماره شناسنامه 
3382 ازکاشان بشماره ملی 1260830871 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90.158 متر 

مربع شماره 1387 فرعی مفروز و مجزی شده از 564 فرعی از 25 اصلی.
17 – رای شماره 792 هیات: مجتبی بیابانی قمصری فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 
41 از کاشان بشماره ملی 1262673100 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 31.179 متر 

مربع شماره 1388 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی .
18 – رای شماره 793 هیات: محمدآقا حکیمی فرزند آقا علی بشماره شناسنامه 232 
ازکاشان بشماره ملی 1261398122 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 07.614 متر مربع 

شماره 1391 فرعی مفروز و مجزی شده از 1063 فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 794 هیات: مصطفی حکیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 193 از   – 19
کاشان بشماره ملی 1262168201 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 20.626 متر مربع 

شماره1390 فرعی مفروز و مجزی شده از 1063 فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 795 هیات: حسین رفیعی قمصری فرزند امراله بشماره شناسنامه   – 20
52031 از بشماره ملی 1260510311 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 359.55 

متر مربع شماره 1389 فرعی مفروز و مجزی شده از 189 فرعی از 25 اصلی. 
اکبر به شماره شناسنامه 3927  رای شماره 796 هیات: زهره کهن پور فرزند   –  21
ازکاشان شماره ملی 1260836339 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.68 متر مربع 

شماره 2617 فرعی مفروز و مجزی شده از 190 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  محمود  فرزند  فینی  سفیدابی  سعید  هیات:  797و798  شماره  رای   –  22
شناسنامه 73 از کاشان بشماره ملی 1262976243 و مهدیه رحمانی فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 235 از کاشان بشماره ملی 1262120497 ششدانگ یکبابخانه به 
از 808و809  مساحت 80.1135 متر مربع بشماره 2620فرعی مفروز و مجزی شده 

فرعی از 49 اصلی )بالمناصفه(.
اکبر به شماره شناسنامه  رای شماره 832 هیات: احسان درخشان فرد فرزند   –  23
6335 ازکاشان شماره ملی 1260569780 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 554.16 متر 

مربع شماره 1987 فرعی مفروز و مجزی شده از 1010 فرعی از 36 اصلی .
به شماره  فرزند محمد حسین  نماینده  : محسن  24 -  رای شماره 833 و 834هیات 
زنجانبر  محمدی  زینب  و   0060586291 ملی  شماره  ازکاشان   20946 شناسنامه 

فرزند رضا بشماره شناسنامه 4687 ازکاشان شماره ملی 0074384058 ششدانگ 
شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   995 شماره  به  مربع  متر   82.33 مساحت  به  یکبابخانه 

از713و715و717 فرعی از 201 اصلی )بالمناصفه(.
25 – رای شماره 835 و 836 هیات: طاهره عبدالحی قمصری فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 3368 ازکاشان شماره ملی 1260830731 و مهدی افتخاریان قمصری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 18 ازکاشان شماره ملی 1262575788 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1114 متر مربع به شماره 2615 فرعی مفروز و مجزی شده از 995 فرعی 

از 49 اصلی )بالمناصفه(.
26 – رای شماره 837 و 838 هیات: منیر زواری فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 
بشماره  حسین  فرزند  رزاقی  غالمرضا  و   1261660765 ملی  شماره  ازکاشان   506
شناسنامه 404 ازکاشان و شماره ملی 1261629035 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
 49 از  فرعی   159 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2616 شماره  مربع  متر   235.90

اصلی)بالمناصفه(.
27 – رای شماره 839 و 840 هیات: عباس افتخاریان فرزند حسین بشماره شناسنامه 
قیومی  معصومه  و  دانگ  چهار  به  نسبت   1262566487 ملی  شماره  ازکاشان   43
 1262591511 ملی  وشماره  ازکاشان   26 شناسنامه  به شماره  رضا  فرزند  قمصری 
مربع شماره 2614  متر   1137.42 به مساحت  یکبابخانه  دانگ.ششدانگ  دو  به  نسبت 

فرعی مفروز و مجزی شده از 995 فرعی از 49 اصلی.
شماره  به  حسین  فرزند  افتخاریان  تقی  محمد  هیات:   842 و   841 شماره  رای   -  28
فرزند  شیبانی  جهان  شمس  و   1262591678 ملی  شماره  ازکاشان   42 شناسنامه 
 1262201551 ملی  شماره  ازکاشان   367 شناسنامه  شماره  به  خان  امیرهوشنگ 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1109.39 متر مربع شماره 2613 فرعی مفروز و مجزی 
شده از 995 فرعی از 49 اصلی ) بالمناصفه (.

29 – رای شماره 843 و 844 هیات: قربانعلی سربند قمصری فرزند عباس به شماره 
قهرود  زاده  بهرامی  اعظم  و   1260831647 ملی  شماره  ازقمصر   3459 شناسنامه 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 51 ازکاشان شماره ملی 1262613809 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 335.43 متر مربع شماره 1385 فرعی مفروز و مجزی شده از 

275 فرعی از 25 اصلی )بالمناصفه(.
به  فرزند سید محمد  پور قمصری  ناصری  هیات: سید جالل  رای شماره 845   –  30
به  یکبابخانه  ششدانگ   1262684005 ملی  شماره  کاشان  از  شناسنامه40  شماره 
فرعی   592 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1982 شماره  مترمربع   157.40 مساحت 

از 36 اصلی.
31 – رای شماره 846 هیات: احمد بیابانی قمصری فرزند اسداله به شماره شناسنامه 
4126 ازکاشان شماره ملی 1260838323 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180.89 متر 

مربع شماره 1384 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی.
32 – رای شماره 847 هیات: عباس جعفری کاشی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
702 ازکاشان شماره ملی 1261477022 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289.15 متر 

مربع شماره 1981 فرعی مفروز و مجزی شده از 655 فرعی از 36 اصلی.
33 – رای شماره 848 و 849 هیات: امیرحسین محمدی جوشقانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1251170978 از کاشان نسبت به چهار دانگ و زهرا احمدی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 ازکاشان شماره ملی 1263267467 نسبت به دو دانگ.
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 430.91 متر مربع شماره 1980 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 889 فرعی از 36 اصلی.
شماره  به  موسی  فرزند  زاده  خواجه  عطااله  هیات:   854 و   853 شماره  رای   –  34
شناسنامه 5 از دامغان و شماره ملی 4579432584 و بتول نمازی فرد فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 106 ازکاشان شماره ملی 1262581206 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 197 متر مربع شماره 1979 فرعی مفروز و مجزی شده از 965 فرعی از 36 

اصلی )بالمناصفه(.
شماره  به  علی  فرزند  قمصری  چناری  عزت  هیات:  867و868  شماره  رای   –  35
قمصری  نخودیان  محمدرضا  و   1262654033 ملی  شماره  ازکاشان   45 شناسنامه 
ششدانگ   1262612748 ملی  شماره  کاشان  از   46 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند 
یکبابخانه به مساحت 974.14 متر مربع شماره 1978 فرعی مفروز و مجزی شده از 

1135 فرعی از 36 اصلی  )بالمناصفه(.
رای شماره 869 هیات: اکرم صمیمیت فرزند احسان به شماره شناسنامه 472   – 36
ازکاشان شماره ملی 1262363357 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 528.67 متر مربع 

شماره 2611 فرعی مفروز و مجزی شده از 1600 فرعی از 49 اصلی.
ناصر  سید  فرزند  بیدگلی  زاده  علی  سادات  اشرف  هیات:   870 شماره  رای   –  37
به  یکبابخانه  ششدانگ   6199554167 ملی  شماره  بیدگل  از   79 شناسنامه  بشماره 
 مساحت 458.06 متر مربع شماره 2612 فرعی مفروز و مجزی شده از 2271 فرعی از

49 اصلی.
38 – رای شماره 871 هیات: توران دخت سلیمان پور هاشمی فرزند فرزند رضاقلی به 
شماره شناسنامه 55 ازتبریز شماره ملی 1378838051 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
228.85 متر مربع شماره 251 فرعی مفروز و مجزی شده از 169 فرعی از 16 اصلی.

39 – رای شماره 872 هیات: منصور جلوداریان فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 
 451.63 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1261669835 ملی  شماره  ازکاشان   564

مترمربع شماره 1977 فرعی مفروز و مجزی شده از 1849 فرعی از 36 اصلی.
40 –  رای شماره 873 هیات: محمدرضا نعمانی راد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
917 از کاشان شماره ملی 1262331781 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318.14 متر 

مربع شماره 1976 فرعی مفروز و مجزی شده از 1645 فرعی از 36 اصلی.
رای شماره 874 هیات: سید علی اکبر الجوردی فرزند سید شکراله به شماره   –  41
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262186463 ملی  شماره  ازکاشان   146 شناسنامه 
 36 از  فرعی   1645 از  مجزی شده  و  مفروز  فرعی   1975 مربع شماره  متر   319.13

اصلی.
 293 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  معراجی  طیبه   : هیات   877 شماره  رای   -42
ازکاشان شماره ملی 1262291615 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 303.06 متر مربع 

شماره 111فرعی از 26 اصلی.
بشماره  احمد  فرزند  قمصری  کار  گل  اباذر  هیات:   900 و   899 شماره  رای   –  43
شناسنامه 4205 ازکاشان شماره ملی 1260839125 نسبت به چهاردانگ و لیال بهامین 
فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 6 ازکاشان شماره ملی 1262669881 نسبت به دو 

دانگ. ششدانگ یکبابخانه به مساحت 284.49 متر مربع شماره 2610 فرعی مفروز و 
مجزی شده از2060 فرعی از 49 اصلی.

44 – رای شماره 901 و 902 هیات: مهدی توکیلی قمصری فرزند غالمرضا به شماره 
علی  فرزند  نظری  زینب محمد  و  ملی 1262670403  کاشان شماره  از   58 شناسنامه 
به  یکبابخانه  ششدانگ  کاشان  از   1250011523 ملی  شماره  و  شناسنامه  شماره 
فرعی  از 670  مفروز و مجزی شده  فرعی  متر مربع شماره 1974  مساحت 289.78 

از 36 اصلی.)بالمناصفه(
فرزند غالمحسین بشماره  کیوانی قمصری  هیات: محمدعلی  رای شماره 903    –  45
شناسنامه و شماره ملی 1250232661 از کاشان ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

46.81 متر مربع شماره 1973 فرعی مفروز ومجزی شده از 592 فرعی از 36 اصلی.
46 – رای شماره 904 هیات: عباس علی حاجی قمصرفرزند رضا به شماره شناسنامه 
41 از کاشان شماره ملی 1262653991 ششدانگ کارگاه گالبگیری به مساحت 314.62 

متر مربع شماره 2609 فرعی مفروز و مجزی شده از 84 فرعی از 49 اصلی.
رای شماره 905 هیات: جواد رضازاده میراب فرزند محمد بشماره شناسنامه   –  47
46742 از کاشان شماره ملی 1260457532 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191.54 

متر مربع شماره 1972 فرعی مفروز و مجزی شده از 1217 فرعی از 36 اصلی.
48 – رای شماره 906 هیات: اکبر نماینده زنجانبر فرزند عباس بشماره شناسنامه 223 
از کاشان شماره ملی 1260675939 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191.71 متر مربع 

شماره 1383 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی .
بشماره  عباس  علی  فرزند  قزاانی  رحمانی  اله  هیات: شمس   907 شماره  رای    –  49
باغچه  یکباب  ششدانگ   1260766993 ملی  شماره  کاشان  از   292 شناسنامه 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2607 شماره  مترمربع   1959.38 مساحت  به  خانه 

1476و1477و1478 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  فرزند غالمرضا  قمصری  گلسرخی  ابوالفضل  هیات:   908 رای شماره   –  50
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262989353 ملی  شماره  ارکاشان   79 شناسنامه 
از فرعی   1546 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1971 شماره  مربع  متر   152.41 

36 اصلی.
51 – رای شماره 909 هیات : مرتضی مقامی فرد فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
3560 از کاشان شماره ملی 1260832651 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 410.98 متر 

مربع شماره 2606 فرعی مفروز و مجزی شده از 328 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  امراله  فرزند  قمصری  رفیعی  جعفر  938هیات:  و   937 شماره  رای   –  52
شناسنامه 43 ازکاشان شماره ملی 1262670251 و معصومه نمازی قمصری فرزند 
جعفربشماره شناسنامه 126 از کاشان شماره ملی 1263535992 ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 250.89 متر مربع شماره 1674 فرعی مفروز و مجزی شده از 400 فرعی 
از 252 اصلی )بالمناصفه(.

رای شماره 946 هیات: مصطفی زاهدی فر فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه   – 53
37 از پاکدشت شماره ملی 6589860114 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 316.35 متر 

مربع شماره 2608 فرعی مفروز و مجزی شده از 1286 فرعی از 49 اصلی. 
بشماره  علی  فرزند  قمصری  سرکاری  فاطمه  هیات:   948 947و  شماره  رای   –  54
قمصری  سرکاری  قربانعلی  و   1262605083 ملی  شماره  کاشان  از   58 شناسنامه 
فرزند قاسم علی بشماره شناسنامه 88 از کاشان شماره ملی 1262600715 ششدانگ 
از  یکبابخانه به مساحت 639.06 متر مربع شماره 1970فرعی مفروز و مجزی شده 

268 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(.
55 – رای اصالحی شماره 1016و1017 هیات: محبوبه علی حاجی قمصر فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 4276 از کاشان شماره ملی 1260839834 و علی جامعی قمصری 
فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 52 ازکاشان و شماره ملی 1262673216 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 272.17 متر مربع شماره 1917 فرعی مفروز و مجزی شده از 
900 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه( که در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.

بشماره  علی  محمد  فرزند  مبارز  آقا  علی  هیات:   1018 شماره  اصالحی  رای    –  56
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262208580 ملی  شماره  ازکاشان   288 شناسنامه 
247.43 متر مربع شماره 1952 فرعی مفروز و مجزی از 900 فرعی از 36 اصلی که در 

آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
شماره  به  محمود  فرزند  احمدی  حسین  هیات:   1019 شماره  اصالحی  رای   –  57
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262522676 ملی  شماره  کاشان  از   59 شناسنامه 
2123.46 متر مربع شماره 2538فرعی مفروز و مجزی از 995 فرعی از 49 اصلی که 

در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
غالمحسین  فرزند  قمصری  سرکاری  فریبا  هیات:   1020 شماره  اصالحی  رای   –  58
به  یکبابخانه  ششدانگ   1262675820 ملی  شماره  کاشان  از   48 شناسنامه  بشماره 
مساحت 245.94 متر مربع شماره 1968 فرعی مفروز و مجزی از 1724 فرعی مفروز 
اشتباهًا  فرعی  قبلی شماره  های  آگهی  در  که  اصلی   36 از  فرعی   1032 از  و مجزی 

آگهی شده است.
59 – رای اصالحی شماره 1021و 1022و 1023 هیات: مهدی عظیمیان قمصری فرزند 
دودانگ  به  نسبت  ملی 1262667038  کاشان شماره  از   12 بشماره شناسنامه  رحیم 
کاشان  از   2 به شماره شناسنامه  فرزند رحیم  و حمیدرضا عظیمیان قمصری  نیم  و 
رضا  فرزند  ستوده  معصومه  و  نیم  و  دودانگ  به  نسبت   1262675367 ملی  شماره 
به یک  ملی 6199701682 نسبت  بیدگل و شماره  و  آران  از  بشماره شناسنامه 685 
دانگ.ششدانگ یکبابخانه به مساحت 648.46 متر مربع شماره 2564 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 809 فرعی از 49 اصلی که در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشاراول: 93/10/23
تاریخ انتشار دوم: 93/11/9

محمدرضا لطفی مفرد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم سکینه خاتون امین حیدري دهاقاني با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ 
فرعي  یک  و  بیست  و  و هشتصد  هزار  یک  دکان شماره  باب  یک  از ششدانگ  مشاع 
متمم   4 دفتر   493 در صفحه   302 ثبت  ذیل  مذکور  سند  که  گردیده اند  اصلي  یک  از 
بنام علي اکبرخیرمند به میزان ششدانگ ثبت وصادرشده سپس نامبرده بموجب سند 
شماره 11977–53/11/28 دفتردو شهرضا ششدانگ را به حبیب اله فروتن انتقال داده 
که آقاي حبیب اله فروتن هم بموجب سند شماره 88907–65/1/9 دفتر سه شهرضا 
دفتر سه شهرضا   79/4/1–140226 موجب سندشماره  به  و  دانگ  نیم  و  یک  تمامت 
تمامت دو دانگ و نیم مشاع به ترتیب به فرزانه ناظم و مرضیه براهیمي شهرضاانتقال 
موجب  به  دودانگ  میزان  سندبه  الذکرته  فوق  انتقاالت  و  نقل  از  پس  که  داده  قطعي 
سند 175101–86/7/26 دفتر سه شهرضا از طرف آقاي فروتن به سکینه خاتون امین 
حیدري دهاقاني انتقال شده است که اینک نامبرده درخواست سند مالکیت المثني نموده 
است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند مالکیت 
یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
مزایده مال غيرمنقول

10/456 شماره آگهی: 139303902004000208 شماره پرونده: 9204002004000514 
دانگ  شش  مقدار   -1 کالسه9201394،  اجرایی  پرونده  غیرمنقول  مال  مزایده  آگهی 
 190/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   20 بخش  ازوار  در  واقع   93/103 پالک  یکبابخانه 
 مترمربع )به نشانی: براآن جنوبی روستای ازوار( سند مالکیت آن در 2 جلد به شماره های

846513و846514  چاپی  های  شماره  به   13 دفاتر  131و134  صفحات  2325و2326 
ابراهیم اکبری دستگردی چهاردانگ و خانم هاجر شمسی اژیه دو دانگ  به نام آقای 
ثبت و صادر شده و طبق نامه 92/15775-92/11/26 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان 
حدود اربعه عبارتست از: شمااًل: به طول 7/32 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا: 
بطول 26/59 متر دیوار به دیوار پالک 104 فرعی جنوبًا: بطول 6/98 متر دیواریست 
به باقیمانده پالک 93 اصلی غربًا: بطول 26/70 متر دیوار به دیوار پالک 102 فرعی که 
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری قدمت خانه حدود 20 سال – مساحت عرصه 
190/16 مترمربع و مساحت اعیانی 132/50 مترمربع می باشد – ساختمان به صورت 
شمالی جنوبی است – سه خوابه – کف موزاییک – بدنه سرامیک به ارتفاع یک متر و بقیه 
اندود گچ با نقاشی – آشپزخانه سرامیک – کابینت ام.دی.اف – سرمایش کولرآبی – 
 دارای اسکلت آجری و سقف آجر و آهن می باشد – حد جنوب در محل کوچه می باشد

پالک  یکبابخانه  ششدانگ  مقدار   -2 باشد.  می  ریال   303/338/000 مزایده  پایه  مبلغ 
93/102 واقع در ازوار بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 299/64 مترمربع )به نشانی: 
براآن جنوبی روستای ازوار( سند مالکیت آن در 2 جلد به شماره های 2318و2319 
صفحات 110و113 دفاتر 13 به شماره های چاپی 846504و846505 به نام آقای علی 
اکبری دستگردی چهاردانگ و خانم طیبه صیام پور اشکاوندی دو دانگ ثبت و صادر 
اصفهان حدود  منطقه غرب  ثبت  اداره  نامه 93/2/14-103/93/1010/36  و طبق  شده 
اربعه عبارتست از: شمااًل: به طول 11/14 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا: به 
طول 26/70 متر دیوار به دیوار پالک 103 فرعی جنوبًا: به طول 11/20 متر دیواریست 
به باقیمانده پالک 93 اصلی غربًا: به طول 26/99 متر دیوار دیواریست به باقیمانده پالک 
93 اصلی که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری قدمت خانه باالی 20 سال – 
مساحت عرصه 299/64 مترمربع و مساحت اعیانی 156 مترمربع می باشد – ساختمان 
به صورت شمالی جنوبی است – دو خوابه – کف موزاییک – بدنه سرامیک به ارتفاع 
یک متر و بقیه اندود گچ با نقاشی – آشپزخانه با کابینت فلزی – دارای اسکلت آجری 
و سقف آجر و آهن می باشد – حد جنوب و غرب در محل کوچه می باشد مبلغ پایه 
مزایده 320/802/000 ریال می باشد و فاقد بیمه می باشد و طبق سند رهنی شماره 
13437-85/5/16 دفتر اسناد رسمی 129 اصفهان بابت بدهی شرکت تعاونی وحدت 
برآن سپاهان در رهن بانک کشاورزی شعبه اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 93/11/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه فوق شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  مسترد می گردد ضمنًا 
مورخ 93/11/09 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
اداری همان روز  پایان وقت  تا  را  مبلغ خرید  باید کل  مزایده  برنده  الزامیست. ضمنًا 
نماید.م الف:29059  امالک سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فیش مخصوص   طی 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

 8809980351900638 پرونده:  شماره   9310113766300845 نامه:  شماره   10/587
شماره بایگانی شعبه: 890555 شعبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در 
خصوص پرونده اجرایی به کالسه 890555 له خانم مژگان مهرورز با وکالت آناهید 
ظاهر نیا و مینو برومند نیا علیه ورثه مرحوم احمد قمری زانیان زاده به اسامی: 1- 
عصمت توکلی با وکالت مرضیه علیدوستی 2و3- مهرنوش و محمدحسین قمری زانیان 
تمام  سکه  عدد   49 میزان  به  مهریه  مطالبه  بر  مبنی  مهرورز  محمد  قیمومت  با  زاده 
و  آیینه  بهای  و  عیار   18 شده  ساخته  طالی  گرم  دویست  و  هزار  یک  و  بهارآزادی 
شمعدان به مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 900/043/1 ریال 
در  ماترک مورث  از  الوکاله  بابت حق  ریال  مبلغ 1/800/000  و  دادرسی  هزینه  بابت 
و  لها  محکوم  در حق  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   360/000 مبلغ  و  لها  محکوم  حق 
نیز مبلغ 2/600/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت در نظر دارد 
یک  فروش  منظور  به  الی 10 صبح   9 از ساعت  مزایده ای مورخ 1393/11/26  جلسه 
79ق13-535  انتظامی  شماره  به   1370 مدل  رنگ  کرم   1800 پیکان  اتومبیل  دستگاه 
و شماره موتور 120317012709 و شماره شاسی 70117560 به مالکیت آقای احمد 
قمری زانیان زاده فرزند محمد حسین با لحاظ کردن عوامل موثر در نرخ گذاری طبق 
نظر کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده است معادل چهل و پنج میلیون ریال 
و یک دستگاه اتومبیل سواری پژو405 جی.ال.ایکس رنگ یشمی متالیک مدل 1382 به 
شماره شاسی  و   22568229581 موتور  شماره  و  89ج626ایران13  انتظامی  شماره 
IN 82028215 که تصادفی و تمام رنگ بوده به مالکیت آقای احمد قمری زانیان زاده 
فرزند محمدحسین که با لحاظ کردن عوامل موثر در نرخ گذاری طبق نظر کارشناس که 
مصون از اعتراض مانده مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال برآورد گردیده است و همچنین 
زاده زانیان  قمری  احمد  آقای  نام  به   09131057329 شماره  به  همراه  تلفن  خط   دو 

دو  مبلغ  مخابرات  اداره   1393/8/7 مورخ   770/24/90759 شماره  استعالم  طبق  که 
میلیون و نهصد و بیست هزار ریال و خط شماره 09133258358 که طبق استعالم 

مذکور مبلغ دو میلیون و هشتصد و سی و دو هزار ریال برآورد گردیده در اتاق 252 
واقع در طبقه دوم دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت برگزار می نماید. 
محل  از  مزایده  از  قبل  روز   5 حداقل  می توانند  خرید  طالبین  می گردد  متذکر  ضمنًا 
مذکور بازدید و کسانی می توانند در مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع 
فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه 
 کارشناس را پیشنهاد نماید.م الف: 29641 مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه عمومی 

  حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

اقتصاد دادخواستی  بانک مهر  11/75 در خصوص پرونده کالسه 1556/93 خواهان 
مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد بدیعی – اقدس گلدار تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/12/13 ساعت 10/30 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29692 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

اقتصاد دادخواستی  بانک مهر  11/77 در خصوص پرونده کالسه 1551/93 خواهان 
است  نموده  تقدیم  هادیان  حسین   – منصوری  ا...  حجت  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   93/12/13 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  م الف:29694   می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

اقتصاد دادخواستی  بانک مهر  11/78 در خصوص پرونده کالسه 1550/93 خواهان 
است  نموده  تقدیم  فرهادی  اسماعیل   – فروغی  محسن  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10 ساعت   93/12/13 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29695 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اعالم غایب مفقوداالثر 

 11/88 شماره درخواست: 9310460361500031 شماره پرونده: 9309980361501090 
با  احمد  فرزند  فر  علیرضا سی سخت  آقای  خواهان   931192 بایگانی شعبه:  شماره 
وکالت آقای اباذر پوالدی به طرفیت دادستان محترم اصفهان دادخواستی مبنی بر اعالم 
غایب مفقوداالثر آقای احمد سی سخت فرد فرزند سهراب تقدیم نموده که به کالسه 
931192ح27 این دادگاه ثبت شده و در حال رسیدگی است. با این توضیح که آقای احمد 
سی سخت فر فرزند سهراب از آغاز سال 1390 تاکنون مفقود شده و هیچگونه آثار و 
خبری از وی به بستگان و آشنایان نرسیده است و از وی یک فرزند پسر به نام علیرضا 
سی سخت فر و مادر وی باقیمانده است. دادگاه تحقیقات محلی نموده و در اجرای ماده 
 139 قانون امور حسبی مراتب سه دفعه هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه های

از غایب مذکور اطالعی  از اشخاصی که  کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر می گردد. 
دارند دعوت می شود برای اظهار اطالع خود به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 448 اتاق   – چهارم  طبقه   – دادگستری   – نیکبخت  خیابان شهید   – اصفهان  در  واقع 

مراجعه نمایند.م الف:30588 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

 11/98 شماره درخواست: 9310460365100013 شماره پرونده: 9309980365101566
به  جانعلی  فرزند  غریبوند  سوسنی  پیکان  اینکه  به  نظر  بایگانی:931584  شماره 
آقای  شکایت  حسب  آسایش  سلب  ارعاب  سرقت  تخریب   – مزاحمت   – تهدید  اتهام 
تحت  پرونده کالسه 931584  در  دادسرا  این  از طرف  فرزند حسین  علیرضا شیران 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  به واسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
انقالب در  دادگاههای عمومی و  آئین دادرسی  قانون  اجرای ماده 115  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
 شد.ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری استان اصفهان می باشد.م الف:30578 

شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(
ابالغ رای 

11/99 شماره دادنامه: 9309973623501191 شماره پرونده: 9309983624000143 
نشانی  به  اکبر  فرزند  خسروی  حجت  آقای  متهم:   930648 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان اتهام: استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره دادگاه با عنایت و مداقه 
در جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم با استعانت از خداوند متعال 
با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای حجت خسروی فرزند اکبر دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت 
شهرستان  انتظامی  مرجع  تنظیمی   1393/3/26 مورخ  گزارش  موضوع  ماهواره  از 
)یک  شرح  به  جلسه  صورت  موضوع  اقالم  بر  متهم  تصرف  از  حکایت  که  اردستان 
حضور  عدم  به  توجه  با  داشته  رسیور(  عدد  یک  و  بی  ام  ال  عدد  یک  و  دیش  عدد 
دفاع  ارائه  بالنتیجه عدم  و  دادگاه  این  دادسرا و جلسه مورخ 28 دی 1393  در  متهم 
موثری در رد اتهام انتسابی با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه 
انتسابی محرز و مسلم مستندابه اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم از 
قانون اساسی و مواد 2و12و13و18و19و160و162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و مواد 1و3و9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و 
مواد 1و22و23و24و44و47و51و55و64و71و77 از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مصوب 1392 ضمن صدور حکم بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به نفع سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران حکم بر محکومیت متهم به پرداخت سه میلیون 
غیابی  رای صادره  می دارد  اعالم  و  دولت صادر  در حق صندوق  نقدی  جزای  ریال 
ظرف موعد ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد 
 بیست روز قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:479 

بدریان دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 
حصر وراثت

11/100 آقای محمدعلی عباس پور دارای شناسنامه شماره 6875 به شرح دادخواست 
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسۀ 430/93ش1 
تاریخ  در   5215 بشناسنامه  حمامی  پور  عباس  عباس  شادروان  که  داده  توضیح 
1375/3/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
پور  عباس  مسلم  از:1-  عبارتند  که  دائمی  همسر  یک  و  دختر   2 و  پسر   3 به  است 
متولد 1326 و شماره شناسنامه 222 صادره از اردستان)فرزند متوفی( 2- محمدعلی 
عباس پور متولد 1336 و شماره شناسنامه 6875 صادره از اردستان)فرزند متوفی( 
از  صادره   7166 شناسنامه  شماره  و   1341 متولد  حمامی  پور  عباس  حسین   -3
اردستان)فرزند متوفی( 4- بهجت عباس پور حمامی متولد 1330 و شماره شناسنامه 
6442 صادره از اردستان)فرزند متوفی( 5- اشرف عباس پور حمامی متولد 1346 و 
اردستانی  مهری  6- سکینه  متوفی(  اردستان)فرزند  از  80 صادره  شماره شناسنامه 
با  اینک  متوفی(.  اردستان)همسر  از  صادره   4828 شناسنامه  شماره  و   1303 متولد 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:483 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان  کالسه1554/93  پرونده  خصوص  در   11/74
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر مومنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/12/13 ساعت11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  دادخواست و ضمائم را 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29691 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
هر دو مسلمانی که با هم قهر کنند و س��ه روز به قهر خود ادامه 
دهند و آشتی نکنند، هر دو از اس��ام بیرون روند و میان آنان 
هیچ پیوند دینی نباش��د و هر ک��دام از آنها پی��ش از دیگرى با 
برادرش حرف بزند، در روز حسابرسی زودتر به بهشت می رود.
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مردان با چه جمجه ای مقتدرند؟
بر اس��اس مطالعه جدید، 
م��ردان ب��ا جمجمه های 
باریک ت��ر در مقایس��ه ب��ا 
مردان دارای جمجمه های 
په��ن کمت��ر در من��زل 
مقت��در و غالب هس��تند.

روانشناس��ان دانش��گاه 
اس��ترلینگ انگلس��تان از 

داوطلبان حاضر در این مطالعه خواس��تند به تصاویری از دانشجویان 
دارای حاالت چه��ره خنثی نگاه کنند و میزان غالب بودن ش��خصیت 
آن ها را ارزیابی کنند. آن ها همچنین از سوژه هایش��ان عکس گرفتند 
 و از آن ه��ا خواس��تند پرسش��نامه هایی را درباره س��طح قدرتش��ان

 پر کنند.
این تحقیق ارتباط ق��وی را بین عرض صورت یک مرد در مقایس��ه با 
ارتفاع آن نشان داد و این که به چه میزان وی خود و دیگران را مقتدر 

می داند. چنین موضوعی درباره زنان صدق نمی کند.
ویکتوری��ا میل��وا، رهب��ر این مطالع��ه، معتق��د اس��ت درک دیگران 
از م��ردان  دارای صورت ه��ای په��ن می توان��د آن ها را به س��وی این 
موضوع رهنم��ون کند که اف��راد غالب و مقتدری هس��تند.وی افزود: 
این احتمال نیز وج��ود دارد که افراد دارای نس��بت ب��االی عرض به 
ارتف��اع جمجم��ه، ذات��ا و ش��اید در نتیج��ه ترش��ح تستوس��ترون 
افزایش یافته، غالب تر باش��ند.بر اس��اس یافته های پیش��ین، مردان 
 با صورت ه��ای پهن تر خش��ن ترند اما برای رواب��ط کوتاه مدت جذاب 

هستند.

از دوران کودکی این هش��دار را بارها شنیده ایم که جویدن 
آدامس یکی از دالیل پوسیدگی دندان و بروز بیماری های 
دهان است اما ظاهرا مطالعات جدید خالف این امر را نشان 
می دهند.بنابر مطالعه ای که در سال 2006 در مجله دنتال 
ریسرچ منتشر ش��د، به طور معمول در بیشتر آدامس های 
تجاری این محصول با ش��یرین  کننده ها، طعم دهنده ها و 
ترکیبی از دیگر مواد تولید می ش��ود اما هم اکنون در تولید 
این آدامس ها ش��یرین کننده های مصنوعی مثل زایلیتول 
یا مانیتول جایگزی��ن قند ش��ده اند و جایگزین های بدون 
قند در واقع می توانند احتمال تش��کیل زیست الیه دهانی 
که عامل رش��د بیماری های عفونی و پوس��یدگی دندان و 
بیماری های لثه اس��ت، کاهش دهد. در مطالعات پیشین 
همچنین تاثیر جویدن آدامس بر عملکرد شناختی ذهن، 

 بهبود وضعیت روحی، هوش��یاری و کنترل اشتها مشاهده 
شده اس��ت.اخیرا گروهی از متخصصان هلندی به بررسی 
نقش تاثیر جوی��دن آدامس در از بین ب��ردن باکتری های 
دهان پرداختند. در این بررس��ی از تعدادی شرکت کننده 
درخواست شد در مدت زمان 30 ثانیه تا 10 دقیقه آدامس 
بجوند. پس از آن نمونه آدامس جویده ش��ده مورد مطالعه 
قرار گرفت و مشخص شد حدود 100 میلیون باکتری روی 
هر یک از این نمونه ها وجود دارد. همچنین آشکار شد تعداد 
این باکتری ها با افزایش مدت زمان جویدن آدامس بیشتر 
می شود.در عین حال متخصصان دریافتند پس از گذشت 
30 ثانیه از مدت زمان جویدن، آدامس انس��جام خود را از 
دست می دهد و این تغییر به این مفهوم است که در مجموع 
 از تعداد باکتری هایی که جذب آدامس ش��ده اند، کاس��ته 

شده است.
برخی تولیدکنندگان آدام��س عناصر فعال��ی را در تولید 
این محصول ب��ه کار می گیرند تا قابلی��ت آن را در کاهش 
پوسیدگی دندان و پالک ها افزایش دهند و به همین دلیل 
از فلورایدها و ترکیب های آنتی میکروبی استفاده می کنند 
که البته بررسی تاثیر آنها بر دهان و دندان به شکل دقیق تر 

ضروری است.

 »کیو« خودروی جالبی است که توسط 
گروه طراحی »کوروس« ساخته خواهد 

شد.
 این خ��ودرو دارای ویژگی های خاصی 
است که کمتر در میان خودروهای آینده 
به آن پرداخته ش��ده اس��ت و آن هوش 
مصنوعی بی نظیری اس��ت ک��ه درون 

خودرو قرار دارد.
این خ��ودرو از نظ��ر زیبای��ی، کیفیت 
و هوش در باالترین س��طح ق��رار گرفته 
اس��ت و می تواند رانندگی را تبدیل ب��ه بهترین لحظات زندگی هر ش��خصی کند.این خودرو با 
 راننده ارتباط برق��رار می کند و خودش نیز با توجه به روحیه راننده ممکن اس��ت احساس��اتی 

شود.
این خودرو رفتارهای راننده را زیر نظر دارد و در شرایطی که احساس خطر کند کنترل را خودش 
در دس��ت می گیرد و نمی گذارد که سانحه ای رخ دهد. برای مثال اگر ش��ما خواب آلود باشید 

خودرو به حالت اتوماتیک رفته و از کنترل شما خارجمی شود.
 در مرکز این خ��ودرو یک هس��ته هولوگرامی قرار دارد ک��ه می توانید به ص��ورت مجازی تمام

 خواسته های خود را به خودرو بدهید. این خواسته ها از پخش موسیقی تا کنترل خودکار همه 
چیز متغییر است.

»کیو«فضای بزرگی دارد و بدنه آن نیز به شکل جالبی طراحی شده است. این خودرو همچنین 
حالت های خوشحالی، ناراحتی، عصبانی و ... خودرو را با تغییر رنگ داخلی، عوض شدن حالت 

چراغ ها نشان می دهد که در نوع خود بی نظیر است.
خوش بینانه ترین زمانی که طراحان این خودرو برای ورودش به بازار در نظر گرفته اند سال 2029 

است که 14 سال با آن فاصله داریم.

خودرویى كه احساساتى مى شود

نابودی 100 ميليون باكتری با جویدن آدامس!

 پنج مشکل كذایى 
وپنج نسخه غذایى

خیل��ی از افراد بع��د از غذا 
خ��وردن، نف��خ می کنن��د. 
خیلی ه��ای دیگ��ر، ترش 
می کنند. بعضی ها دل درد 
می گیرن��د و بعضی ه��ای 
 دیگر ه��م سکسکه ش��ان

 می گیرد. 
این ها بخش��ی از مشکالتی 

 اس��ت که گاهی بعد از صرف وعده های اصلی غذا به
 سراغ مان می آید.

چرا نفخ مى كنيم؟
معموالً نفخ با ورم کردن ش��کم یا معده همراه است و 
احس��اس پری بدی به افراد می دهد. رعایت نکردن 
اصول صحیح غذا خوردن و مصرف خوراکی های نفاخ 

از شایع ترین دالیل ابتال به نفخ است.
راه حل

آهس��ته غذا بخوری��د تا حج��م کمتری از ه��وا وارد 
معده تان شود.

لقمه های خود را خوب بجوید.
از نوشیدن مایعات گازدار همراه غذا خودداری کنید.

چرا دل درد مى گيریم؟
خیلی از افراد بعد از غذا خوردن احس��اس سنگینی 
ش��دید معده یا دل درد می کنند و می گویند که دیگر 
نمی توانند تا چند ساعت از جایشان تکان هم بخورند. 
معموالً غذا خوردن بی��ش از اندازه یا مصرف غذاهای 
چرب، انواع فس��ت فود، غذاهای دیرهض��م یا غالت 
فراوان باعث ایجاد حس س��نگینی ی��ا دل درد بعد از 

صرف غذا می شود.
راه حل

آهسته غذا بخورید تا پیام س��یری در زمان مناسبی 
به مغزتان برسد. بهتر اس��ت غذا خوردن حداقل 20 

دقیقه طول بکشد.
طوری غذا بخورید که احساس سیری کامل نکنید.

از مصرف 2 ن��وع کربوهیدرات ب��ا یکدیگر خودداری 
کنید. مثاًل برن��ج، ماکارونی یا حتی س��یب زمینی را 

با نان نخورید.
از مصرف بیش از اندازه سس های چربی مانند مایونز 

و خردل خودداری کنید.
تا ح��د ام��کان از مص��رف آب و مایعات هم��راه غذا 

خودداری کنید.
اگر بسیار گرسنه هستید، برای پیشگیری از پرخوری 
بهتر اس��ت وعده غذایی تان را با مص��رف یک ظرف 
ساالد، یک پیاله سوپ یا حتی یک لیوان آب ولرم که با 

کمی عسل مخلوط شده است، آغاز کنید.
چرا ترش مى كنيم؟

ترش کردن یا ریفالکس در اثر برگشت اسید معده به 
مری برای خیلی از افراد، درس��ت بعد از غذا خوردن 
اتفاق می افتد. این مشکل شایع اگر به صورت مداوم 
ایجاد ش��ود، می تواند عوارضی مانند التهاب یا زخم 
مری را در پی داشته باشد اما با رعایت اصولی خاص به 

راحتی می توان آن را از بین برد.
راه حل

 آهسته غذابخورید.
حدود 5 دقیقه بع��د از صرف غذا، کمی آهس��ته راه 

بروید.
از خوردن غذاهای تند، ترش و شور خودداری کنید.

نوشیدنی های گازدار را همراه غذا مصرف نکنید.
تا یک ساعت بعد از غذا نخوابید.

چرا شکم مان قاروقور مى كند؟
روده هم��ه اف��راد در حالت ع��ادی، حرکات��ی به نام 
پریستالسیسم دارد که این حرکات گاهی هنگام خالی 
بودن روده ها رخ می دهن��د و گاهی پس از صرف غذا 
و موقع س��یری. حاال اگر حرکات روده فردی، خیلی 
شدید باش��د، خود او یا اطرافیانش می توانند صدای 
شکمش را به صورت قار و قور بش��نوند. ابتال به روده 
تحریک پذیر، تحریک بیش از حد روده با مواد غذایی 
محرک، اس��ترس و رش��د بیش از حد میکروب ها در 
روده می توانند از عوامل قار و قور کردن ش��کم، پس 
از صرف غذا باشند. هضم نش��دن قندهای موجود در 
برخی حبوبات در بدن بیشتر افراد هم باعث تولید گاز 
می شود و به همین خاطر هنگام عمل پریستالسیسم، 
صدای قار و قور ایجاد می کند. ضمن اینکه اگر فردی 
مش��کل کمبود آنزیم الکتاز روده ای داشته باشد، با 
دریافت برخی قندها مانند الکتوز موجود در ش��یر، 

شکمش حسابی به قار و قور می افتد.
راه حل

هنگام صرف غذا استرس و هیجان نداشته باشید.
شیر بدون الکتوز مصرف کنید.

مصرف خوراکی های محرک مانند غذاهای پرادویه و 
سرخ کرده را در برنامه غذایی تان کاهش دهید.

زیره سیاه، گشنیز و نعناع را به صورت تازه یا به شکل 
چاشنی در غذاهای خود اس��تفاده کنید. این گیاهان 
می توانند تحریک روده و تولی��د گاز را کمتر کنند و 
باعث شوند که ش��کمتان پس از صرف غذا، کمتر قار 

و قور کند.
چرا سکسکه مى كنيم؟

سکس��که در اثر باال و پایین رفت��ن دیافراگم در بدن 
اتفاق می افتد. 

در واقع برخ��ی از خوراکی هامی توانند باعث تحریک 
و آزار دیافراگ��م ش��وند و اجازه ندهند ک��ه این پرده 
نازک، کارش را درس��ت انج��ام دهد. ب��رای همین 
 گاهی بع��د از خ��وردن بعضی غذاها دچار سکس��که 

می شویم.
راه حل

مصرف انواع فلفل و پودر کاری می تواند باعث تحریک 
دیافراگم و ابتال یا تشدید سکسکه شود.

مصرف غذاه��ا یا نوش��یدنی ها بس��یار س��رد یا داغ 
 می تواند باعث اسپاس��م دیافراگم و ابتال به سکسکه

 شود.

اریک اشمیت مدیر عامل سابق و رییس فعلی هیات مدیره 
گوگل، گفت: خیلی ساده می گویم ! اینترنت ناپدید خواهد 
شد. در آینده نزدیک تعداد بسیار زیادی آدرس IP، دستگاه 
های هوشمند، حسگرها، تکنولوژی های پوششی و تعاملی 
وجود خواهند داشت که ضمن استفاده از آنها دیگر حضور 
اینترنت را احس��اس نخواهید کرد. اینترنت بخشی از وجود 
ش��ما در همه حال خواهد بود. تص��ور کنید ک��ه در اتاقی 
قدم می گذارید که ایس��تا نبوده و داینامیک اس��ت. و شما 
 با همه اش��یایی که در این ات��اق وجود دارد تعام��ل برقرار

 می کنید.
جمالت اش��میت در ای��ن خصوص ک��ه اینترن��ت ناپدید 
خواهد ش��د، اش��اره ای بس��یار ظریف را در دل خود دارد 
و اگر از متن س��خنان اش��میت بیرون کش��یده شود، قطعا 
برداش��ت اش��تباهی از آن صورت خواهد گرف��ت. منظور 
اش��میت به هیچ وجه این نیس��ت که در آین��ده زمانی فرا 
خواهد رس��ید که اینترنت دیگر وجود نخواهد داشت. بلکه 
دقیقا بر عکس. اش��اره اش��میت به زمانی است که اینترنت 

تمام دنیای بش��ر را فرا خواهد گرفت و وج��ود آن به قدری 
عادی و مسلم خواهد بود که دیگر احساس نمی شود.گفته 
اش��میت و نکته قابل توجهی که وی به آن اش��اره می کند 
 Internet Of Things ی��ا IOT دقیقا همان موض��وع
اس��ت. دنیایی که هر آنچه که در اطراف خود می بینیم و تا 
 جایی که امکان داشته باش��د به شکل خودکار برنامه ریزی

 می شوند تا به کار خود ادامه دهند. اشمیت بر این باور است 
که در آینده در نهایت تعامل ما با این اش��یا به شکل کامل 

یکپارچه و فراگیر خواهد بود.
البته هیچ ک��دام از این مث��ال ها قادر به تش��ریح دقیق 
 IOT با دنیا خواهد کرد نیست. به عبارتی IOT آنچه
با هوشمند س��اختن دنیای بش��ر، به گونه سعی بر آن 
دارد که کارهای بشری را تسهیل نماید اما در عین حال 

بخش��ی از کنترل بش��ر بر دنیای خود را از وی می گیرد. 
شما باید مراقب حرکات شما باشد چرا تلویزیون 

و ی��ا اینکه 
چ��را وقتی 

من��زل  وارد 
 می ش��وید به جای تعامل با 

اعضای خان��واده هنوز باید به موس��یقی گوش 
دهید؟

در واقع مش��کل هرگونه بحثی در م��ورد IOT این 
اس��ت که فاکتورهای ذهن بش��ری را در بر 

نم��ی گی��رد و اراده بش��ر را ی��ک اراده 
رایانه ای تعریف می کن��د. به عبارتی 
 IOT هوشمندی دنیای بشر در عصر
 تعریف هوش��مندی از ی��ک دیدگاه 

رایانه ای و الگوریتمی است و نه هوشمندی به معنای خاص 
بشری آن.حال جمله ای که اریک اشمیت بر زبان آورده مبنی 
بر ناپدید شدن اینترنت در آینده نزدیک و اینکه اینترنت به 
قدری مسلم فرض خواهد ش��د که وجود آن دیگر احساس 
نمی شود، اگرچه شاید واقعیتی اساسی باشد، اما این واقعیت 
هرگز به آن خوش بینی که اش��میت عرضه می کند نیست. 
هیچ یک از ما ای��ن نکته را انکار 
نمی کنیم که به هر حال در 
طول روز ساعاتی بدون 
رایانه و اینترنت هم 
وج��ود دارد.نکته 

آنک��ه  دیگ��ر 
آنچه اش��میت بر زبان آورده، 
شاید برای بخشی از دنیای فعلی 
معنی داش��ته باشد که 
اینترن��ت در آن ه��م 
اکن��ون نیز ب��ه عنوان 
یکی از ابزاره��ای ضروری 
ت��داوم بق��ا مط��رح اس��ت. فرام��وش 
نکنی��م ک��ه در ح��ال حاض��ر بی��ش از 35 درص��د از 
نواحی ک��ره زمین هن��وز به اینترن��ت دسترس��ی ندارند 
 و در نتیج��ه ه��م اکنون نی��ز اینترنت ب��رای آنه��ا ناپدید

 است!

اینترنت در آینده ناپدید خواهد شد
ارنست رادرفورد

 فيزیکدان نيوزیلندی 
 او در تاریخ 30 اوت س��ال 1۸۷1 در حومه برایت واتر ش��هر 
نلسون واقع ساحل شمالی جزیره جنوبی نیوزلند به دنیا آمد.

 عالقه مندی رادرفورد ب��ه علوم در مرحل��ه زودی بروز کرد. 
او ده س��اله بود که کت��اب پرطرفداری به ن��ام خواندنی های 
 اولیه در فیزیک تالیف معلمی بنام بالفور اس��توارت به دست

 آورد.
 کتاب استوارت مش��ابه کتاب های خود آموز فیزیک آموزی 
بود که در آنه��ا نحوه به نمای��ش درآوردن اصول پایه فیزیک 
یا استفاده از اشیای س��اده موجود در خانه مانند سکه، شمع، 
سنگ وزنه و وسایل آش��پزخانه به خواننده یاد داده می شود. 
رادرفورد جوان س��خت شیفته آن کتاب ش��ده بود نخستین 
بورسیه از بورسیه های تحصیلی متعدد زندگی خود را در سال 

1۸۸۷ که 16 ساله بود به دست آورد.
 تحصيل در دانشگاه

رادرفورد در پی انتشار دو مقاله مهم در باره فعالیت تشعشعی 
مواد در س��ال 1۸95 بر خالف دوم ش��دن در گزینش جایزه 
مهمی به ش��کل یک بورس تحصیلی دریاف��ت کرد مقررات 
اعطای جایزه حق انتخاب مؤسس��ه آموزشی را به خود برنده 
جایزه م��ی داد که رادرفورد آزمایش��گاه کاوندیش دانش��گاه 
کمبریج به مدیریت جی. جی تامس��ون )صاحب نظر پیشتاز 
جهان در زمین��ه الکترومغناطی��س( را برگزید در آن س��ال 
ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدان آلمانی موفق به کشف اشعه 
ایکس شد کش��ف مهم دیگری که منجر به شروع کار اصلی 

رادرفورد شد.
كارهای علمى ارنست رادرفورد

رادرفورد در س��ال 1۸95 به آزمایش��گاه کاوندیش دانشگاه 
کمبریج آمد ت��ا در آنجا تح��ت مدیریت جی.جی تامس��ون 
مش��غول به کار شود. تامسون که اس��تاد فیزیک تجربی بود، 
رادرفورد را فعاالنه در آزمایش��گاه به کار گرفت. رادرفورد در 
اوایل کار تحقیقاتی خود با انجام آزمایشی که فکر آن از خود 
وی بود دو تابش رادیواکتیوی ناهمانند شناسایی کرد او پی برد 
که بخشی از تابش با برگه ای به ضخامت یک پانصدم سانتی متر 
قابل ایستادن بود اما برای متوقف کردن بخش دیگر برگه های 

بس ضخیم تری الزم بود.
  او اولی��ن اش��عه ای را که تابش��ی با ب��ار الکتریک��ی مثبت و 
یونیده کننده ای قوی بود و به س��هولت در مواد جذب می شد 
اش��عه آلفا نامید. اشعه دوم را که تابش��ی بار الکتریکی منفی 
بود و تشعش��ع کمتری ایجاد می ک��رد اما قابلی��ت نفوذ آن 
در مواد زیاد بود اش��عه بتا نامید. تابش نوع س��ومی که شبیه 
پرتوهای ایکس بود در سال 1900 به وسیله پل اوریچ ویالرد 
 )فیزیکدان فرانسوی( کشف ش��د این پرتو نافذترین تابش را

 داشت.
 طول موج آن بس��یار کوتاه و بس��امد آن فوق العاده زیاد بود. 
تابش جدید، پرتو گاما نام گرفت. رادرفورد و همکارانش کشف 
کردند که فعالیت تشعشعی طبیعی مشهود در اورانیوم، فرایند 
خروج ذره آلفا از هس��ته اتم اورانیوم به صورت یک هسته اتم 
هلیم و بر جای ماندن اتمی سبکتر از اتم اورانیوم در اورانیوم 
به ازاء هر خروج ذره آلفا از آن است از کشف آنها نتیجه گیری 
ش��د که رادیوم تنها عنصر از ش��رته عناصر حاصل از فعالیت 

تشعشعی اورانیوم است.
رادرف��ورد در س��ال 1903 به عضوی��ت انجمن س��لطنتی 
لندن در آمد و در س��ال 1904 نخس��تین کتاب خود به نام 
فعالیت تشعش��عی را که امروزه از کتب کالس��یک نوش��ته 
ش��ده در آن زمینه ش��ناخته می شود، منتش��ر کرد شهرت 
رو به اف��زون رادرف��ورد در جوامع علمی س��بب ش��د که از 
 طرف دانشگاه ها تصدی کرس��ی های زیادی به وی پیشنهاد

شود.
 او در سال 190۷ به انگلستان بازگشت تا تصدی مقام مذکور 

را در دانشگاه منچستر به عهده بگیرد 
بزرگ ترین دس��تاورد رادرفورد در دانش��گاه منچستر کشف 
س��اختار هس��ته اتم بود. پی��ش از رادرف��ورد اتم ب��ه گفته 
خود او ی��ک موجود نازنی��ن س��خت و قرمز و یا به حس��ب 
س��لیقه خاکس��تری بود ام��ا اینک ی��ک منظومه شمس��ی 
بس��یار ری��ز متش��کل از ذرات ب��ی ش��مار بود ک��ه مظنون 
 به نهفته داش��تن اس��رار ناگش��وده متعدد دیگر در س��ینه 

هم بود.
مرگ ارنست رادرفورد

رادرفورد در س��ال 193۷ در اثر یک فت��ق محتقن )گونه ای 
تورم ناشی از انس��داد اعضای درونی( که به خاطر سقوط وی 
از درخت در هنگام هرس کردن آن اتفاق افتاد، در گذش��ت. 
او در آن هنگام 66 س��اله و هنوز س��رزنده و قوی بود. س��هم 
رادرفورد در شکل گیری درک 
کنونی ما از ماهیت ماده از هر 
کس دیگری بیش��تر است. 
او آش��کارا بزرگ تری��ن 
فیزیکدان آزمایشگری 
بود که تا آن زمان جهان 
به خود دیده ب��ود. ده ها 
انجمن علمی و دانشگاه 
به او عضویت و درجات 
هی  نش��گا ا د
ی  ر فتخ��ا ا
داده اند و او 
را پدر انرژی 
ی   هس��ته ا

نامیده اند.

سرگذشت مشاهير

دریچه

گلف بازی در سطح دریا:
طراحان در امتداد سواحل دریا، یک زمین بازی 

گلف طراحی کرده اند. آنها این بار در امتداد 
سواحل »Coeur d’Alene«،در شمال آیداهو 

آمریکا  یک زمین بازی گلف ساخته  اند.
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