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یک کشف تاریخى دیگر در چهارباغ

نیرومندترین فرد جهان  را بشناسیدپرویز تتو دستگیر شدوعده کاهش قیمت برنج در آینده نزدیکفضاهاى مجازى و سرگرمى ها باعث رشد آسیب شده استچه اصرارى است بگویند برجام تمام شد؟ بین المللحوادثاقتصاداستانجهان نما

ذوب آهن برد، آذرى باخت؛ 
سپاهان تبریز را فتح کرد
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 تفرجگاه عصر صفوى از زیر خاك نمایان شد

     

در صفحه فناورى بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

پیوند موبایل و واقعیت مجازى خوشبخت ها امروز معرفى مى شوند!
مدیرکل فرهنگى-اجتماعى صندوق بازنشســتگى کشورى اعالم 
کرد: قرعه کشــى وام هاى ضرورى بازنشســتگان روز دوشــنبه 
(امروز) با حضور مسئوالن و جمعى از بازنشســتگان انجام خواهد 
شد و 250 هزار نفر وام قرض الحسنه ســه میلیون تومانى دریافت
 مى کنند. عباس رشــیدى در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه 

صندوق بازنشستگى به عنوان  ...

فناورى واقعیت مجازى چنان فراگیر شــده و در بین همه کاربران 
جهانى محبوبیت پیدا کرده که حتــى تولیدکنندگان موبایل هم به 
این فکر افتاده اند کــه پا به عرصه واقعیت مجــازى بگذارند. اخیراً 
هدست هایى عرضه شــده که ویژه موبایل هستند و کمک مى کنند 
تصاویر موجود در تلفن هوشــمند را با اســتفاده از فناورى واقعیت 

مجازى ببینید.   

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان گفت: در منطقه 
شــکار ممنوع ســتبله بوئین میاندشــت الشه خرس 
قهوه اى مشاهده شد که بر اثر تیراندازى کشته شده بود.
حمیــد ظهرابــى در گفتگو با مهــر اظهار داشــت: 
یک الشــه خرس قهوه اى در منطقه شــکار ممنوع 
ستبله و زیســتگاه هاى آزاد بوئین میاندشت پیدا شد. 
وى بیان داشــت: نمونه ژنتیکى ایــن خرس که هنوز 
مشخص نیست از چه نژادى اســت، در حال حاضر به 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ارسال 

شده است.
مدیر کل محیط زیست اســتان اصفهان تصریح کرد: 
این خرس به رنگ قهوه اى اســت و جثه  بسیار بزرگى 
دارد و در ردیف خرس قهوه اى بزرگ ترین گوشتخوار 
ایران اســت، گوش هاى کوچک و گــرد دارد و دم آن 

نامشخص است.
وى بیان داشت: این خرس، رنگى متفاوت از قهوه اى 
تیره تا زرد بور دارد. در مناطــق غرب ایران، رنگ اکثر 

خرس ها روشن تر از مناطق شمالى است.

تیراندازى به خرس در منطقه شکار ممنوع  بوئین میاندشت
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بازار اصفهان کمبودى بازار اصفهان کمبودى 
براى شب یلدا نداردبراى شب یلدا ندارد

ُخرُخرخان...  
این سئوال همیشــه مطرح بوده است که تا چه 
میزان مسئولین در ارتباط با گفته هاى کالمى و 
وعده هاى داده شــده در زمینه هاى مختلف  به 
درستى عمل کرده اند؟ و شــاید صریح تر بتوان 
گفت که آیا مسئولین در کل نسبت به گفته هاى 

خود عمل مى کنند؟ 
4

سیاسیون، موضوع 
کنسرت را به مناقشه 

تبدیل کرده اند

به کاندیداى واحد
مى رسیم

 بازگشت
ستاره سابق 

سپاهان
به اردوگاه

 آبى؟
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شهردارى زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 
شــماره 4/314/ش مورخ 95/7/27 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش تعدادى پالك تجارى از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت تهیه اســناد مزایده تا تاریــخ 95/10/7 به 
شــهردارى، واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه 

نمایند.  

آگهى مزایده  آگهى مزایده  (نوبت دوم)(نوبت دوم)

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهرفرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

شهردارى انارك به استناد مصوبه شماره 299 مورخ 95/9/20 شوراى 
محترم اسالمى شــهر انارك در نظر دارد نســبت به احیاء، مرمت و 
بد نه ســازى محور تاریخى انارك (میدان سراب و بیابانک) شهر انارك 
را با اعتبارى بالغ بر 1/500/000/000 ریال به شرکت ها و پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مناقصه و اخذ اسناد، حداکثر تا پایان 

وقت ادارى مورخ 95/10/5 به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند. 
ضمناً این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه آگهى به 

عهده برنده مناقصه مى باشد.  

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى  (نوبت اول) (نوبت اول)

سیدحامد طباطبایى- شهردار اناركسیدحامد طباطبایى- شهردار انارك

موضوع فراخوان: سرمایه گذارى در احداث و بهره بردارى پارکینگ خودروهاى سبک 
بمساحت 3143 مترمربع واقع در منطقه سه شهردارى نجف آباد به روش B.O.T  از طریق 

بخش خصوصى 
مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 95/10/9 به دفتر امور ســرمایه گذارى و جذب مشارکتهاى شهردارى 
نجف آباد واقع در خیابان فردوسى مرکزى، بن بست شهید پوالدى ساختمان مشارکتها 
طبقه اول مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
95/10/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد واقع در چهارراه شهردارى ساختمان 
مرکزى تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. 

   آگهى فراخوان    آگهى فراخوان 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد  مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد  

نوبت اول
دعوت مسئولین شهرى به تماشاى یک نمایش

وعده کاهش قیمرمىها باعث رشد آسیب شده است ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتصاداد اق

ازگشت
ستاره سابق 

سپاهان
ههاه ه اردوگ

 آبى؟
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انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى
(شاه زید)چهار راه سعدى
 رو به روى بانک ملى
تلفن: 03132757150

@zeitoon food

با پیک رایگان

 عقد قرارداد با شرکت ها 
آماده

 عقد قرارداد با شرکت ها 
آماده

و مراکز دولتى و غیر دولتى
و مراکز دولتى و غیر دولتى
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نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
امروز کلید حل همه مشــکالت وحدت کلمه است که 
همیشه جریان اصالحات بر آن تأکید داشته است. همه 
بدانند که جریان اصالحات در انتخابات آینده ریاســت 
جمهورى در اردیبهشــت 96 با یک کاندیداى واحد در 

انتخابات شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ، محمدرضا عارف شــامگاه شنبه در 
همایش «امیــد، وحدت، رحمت» کــه در تاالر پیامبر 
اعظم(ص) دانشــگاه اصفهان برگزار شد اظهار داشت: 
شعار ما مشــارکت حداکثرى اســت به همین دلیل ما 
هیچ وقت به دنبال مشارکت حداقلى نبوده ایم برعکس 
رقبا حضور حداقلى را در برخى موارد خواهان هستند تا 

پیروز شوند.
وى با بیان اینکــه اجماع کامل، رمز پیــروزى جریان 
اصالحات است گفت: حفظ انسجام و پرهیز از هر حرکتى 
که جبهه اصالحات را تضعیف کند از اهداف اصلى این 
جریان است. فرماندهى و مدیریت کامل را باید در جریان 
اصالحات در دســتور کار قرار دهیم. البته در این ارتباط 
فهمیدیم که نباید به جایــگاه حقوقى احزاب ضربه اى 

وارد شود.
عارف افزود: پرهیز از هرگونه سهم خواهى در دستور کار 
جبهه اصالحات است به همین دلیل باید تکروى را کنار 
بگذاریم. البته این نکته را همینجا اشاره کنم که در جریان 
اصالحات توجه به جایگاه زنان و جوانان در پیشبرد امور 

از اهداف اصلى است.
این نماینده اصالح طلب مجلس تأکید کرد: خوشبختانه 
هم اکنون انسجام انتخابات اسفند 94 را حفظ کرده ایم 
و باید در همــه عرصه ها محکــم گام برداریم. جوانان 
اصالح طلب مطالباتى دارند که در انتخابات شوراها باید 

این مطالبات را دنبال کنیم. جوانان ما از طریق شوراها 
مى توانند در بسیارى از امور وارد شوند و زنان ما هم باید 

در انتخابات شوراها فعال باشند.
وى با بیان اینکه انتخابات شــوراها دســتاورد دولت 
اصالحات است گفت: جریان اصالحات بدون شک در 
انتخابات ریاست جمهورى که در اردیبهشت 96 برگزار  

مى شــود به یک کاندیداى واحد خواهد رسید. همیشه 
با دولت تدبیر و امید همســو بوده ایم و در عین حال نقد 
دلسوزانه هم داشته ایم. همه بدانند که اصالحات با یک 

کاندیدا به میدان خواهد آمد.
عارف خاطرنشان کرد: فراکسیون امید فعالیتش بهتر شده 
است و در مجلس با هماهنگى کامل عمل مى کنیم به 

گونه اى که کارها تقسیم مى شود. جمع بندى فراکسیون 
امید این بود که از سه وزیر پیشنهادى دولت دفاع کنیم و 

هر شش نفر موافق از فراکسیون امید بودند.
این نماینده اصالح طلب مجلس گفت: شعار اصلى ما در 

انتخابات آینده آرامش خواهد بود.
عارف افزود: امروز مهمترین چالش کشور مسئله کمبود 

آب است. البته این مشکل را تمام دنیا دارد و در 25 سال 
آینده با آن مواجه خواهد شد اما ما جزو چند کشور اولى 
هستیم که با مشکل کمبود آب مواجه هستیم بنابراین 
اگر جدى تر از گذشته با این مسئله برخورد نکنیم در آینده 

متضرر خواهیم شد.
نماینده مردم تهران گفت: براى حل این مسئله عزم جدى 
ملى نیاز است. بنده خود را مدیون اصفهان مى دانم چرا که 
بخش مهمى از عمرم را در اصفهان سپرى کردم. زمانى 
که از روى سى و ســه پل رد مى شویم به خوبى مشکل 

کمبود آب را با گوشت و پوست خود احساس مى کنیم.

 مشاور ارشــد رئیس جمهورى ایران برجام را موفقیتى 
بزرگ براى مردم ایران و نظام دانست و خاطرنشان کرد: 
هیچ تردیدى نداریم که برجام معتبر است و جمهورى 
اسالمى ایران مى خواهد مسیر تعامل با جهان را ادامه 

دهد.
به گزارش انتخاب، اکبر ترکان تأکید کرد:باید برندگان و 
بازندگان تحریم ها فهرست وثبت شوند و به عنوان یک 
تجربه تاریخى انقالب آنها را بشناسیم و بازخوانى کنیم.
وى اذعان کرد: در این راســتا ایران بــه برجام احترام 
مى گذارد و هر اشــکالى هم داریــم از راه هاى قواعد 
سیاسى شناخته شده دنیا و طبق تأکید رئیس جمهورى 

با پیگیرى از طریق قواعد دیپلماتیک آنها را رفع خواهیم 
کرد.

ترکان به شــرایط تحریم ها درسال هاى گذشته اشاره 
کرد وافزود: به دلیل رفتارهاى ناشیانه عده اى، آمریکا 
ابزارهایى را در اختیار گرفت که با استفاده از این ابزارها 

توانست همه کشورهاى غربى را علیه ما یکپارچه کند.
وى تأکید کرد: دراین شــرایط که رئیسى از جنسى که 
ما مى شناســیم در ایالت متحده آمریکا برســرقدرت 
آمده، نباید پیشتازشویم که تحریم ها را برگردانیم وچه 
اصرارى اســت که عده اى کوشــش مى کنند بگویند 

برجام تمام شده است.

معاون سیاسى سپاه پاســداران انقالب اسالمى گفت: 
انقالب اســالمى هم براى مردم ایران و هم براى مردم 
منطقه الهام بخش است به همین دلیل استکبار جهانى 
به دنبال تضعیف نظام و پیاده کردن مدل لیبى در ایران 

بود.
به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار رسول سنایى راد 
یاد آور شد: آنها به دنبال جنگ نیابتى رفتند، این جنگ 
ابتدا در لیبى آغاز شد، «قذافى» توسط آمریکا تهدید شد، 
بعد از ســقوط هواپیماى پان آمریکن به اسم «ماجراى 
الکربى» مشهور شــد، آمریکا لیبى را به حمله نظامى 
تهدید کرد، قذافى سال 2001 به دلیل اینکه تهدید را رفع 

کند به سمت مذاکره با آمریکا رفت و به دنبال جلب اعتماد 
آمریکا بود. قذافى تصور مى کرد اگر اعتماد آمریکا را جلب 
کند دیگر مورد تهدید قرار نخواهد گرفت و به همین دلیل 
خسارت سقوط این هواپیما را پرداخت کرد. آمریکایى ها 
مدعى شدند که لیبى باید عوامل دخیل در سقوط هواپیما 
را هم تحویل دهد و او هم دو عنصر امنیتى خود را به آنها 

تحویل داد.
سردار ســنایى راد گفت: سال 2011 ســازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالى« ناتو» به بهانه حمایت از معارضان 
مسلح به لیبى حمله کرد، انگلســتان نیز از کشورهاى 

مهاجم بود. 

چه اصرارى است 
بگویند برجام تمام شد؟

مى خواستند ایران را 
تبدیل به لیبى کنند

طالبان، حضور در تهران را 
تکذیب کرد

  فارس| طالبان با صدور بیانیه اى اعالم کرد 
که هیچ عضو این گـروه براى شـرکت در کنفرانس 
وحـدت اسـالمى در تهـران دعـوت نشـده اسـت. 
محمدیوسف احمدى یکى از سـخنگویان طالبان در 
این بیانیه نوشـت که گزارش هاى رسـانه ها مبنى بر 
دعوت اعضاى این گروه براى شـرکت در کنفرانس 
سـاالنه وحدت اسـالمى در تهران نادرسـت اسـت. 
سـفیر ایران در کابل نیز اخبار دعـوت هیئت طالبان 
براى شرکت در کنفرانس وحدت اسالمى که در شهر 
تهران در حال برگزارى اسـت را رد کرد. چندى قبل 
شبکه خبرى العربیه گزارشى منتشر کرد که در آن به 
نقل از محسـن اراکى دبیر کل مجمع جهانى وحدت 
میـان مذاهب اسـالمى گفته شـده بود کـه برخى از 
چهره هاى میانه رو طالبان براى شرکت در این نشست 

دعوت شده اند.

آزادى حلب 
شبیه آزادى خرمشهر بود

 ایرنا| نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان گفت: آزادى حلب سـوریه شـباهت زیادى 
به فتح و آزادى خرمشـهر دارد. آیت ا... سـید یوسف 
طباطبایى نـژاد در خطبـه هاى نماز جمعـه اصفهان 
با تبریک هفته وحدت و آزادى حلـب گفت: با آزادى 
خرمشهر و حلب دست هاى دشمنان باال رفت و اظهار 

صلح و آشتى کردند.

پیرمرد 
دوچرخه اش را به وزیر نداد!    
وزیر تعـاون کار و رفـاه اجتماعى روز    ایسنا|
شـنبه سـفر یک روزه به کاشان داشـت که این سفر 

خالى از حاشیه نبود.
على ربیعى پس اقامه نماز و صرف ناهار در هتل راهب 
کاشـان، وقتى قصد ترك هتـل را داشـت پیرمردى 
کارتن جمعکن را با دوچرخه اش دید که در جلوى هتل 

خروج مسئوالن را نگاه مى کرد.
با عبـور خودروها و مسـئوالن از محل هتـل، ربیعى 
همراه با حمیدرضا مؤمنیان فرماندار کاشان به محل 
اسـتقرار خود در هتل بازگشـت و شـروع به گفتگو با 
پیرمرد کـرد و از وضعیـت زندگى و میـزان درآمدش 
پرسـید. در این گفتگو وزیر تعاون از پیرمرد خواسـت 
که دوچرخه اش را براى سوار شـدن به وى بدهد که 
پیرمرد دوچرخه اش را محکم گرفت و با خواسته وزیر 
مخالفت کرد. ربیعى با دادن هدیه اى به پیرمرد از وى 

خداحافظى کرد.

برنامه غرضى براى 
رفع حصر

  بهار| سـید    محمد     غرضـى د    ر پاسـخ بـه این 
پرسش که اگر رئیس جمهور ایران شـوید    ، می توانید     
گام مؤثري بـراي رفع ممنوع التصویرى سـید    محمد     
خاتمـی و همچنین رفـع حصر انجـام د    هید     یـا خیر، 
گفت: اینکه حصر به چه د    الیلی بـه وجود     آمد     و اد    امه 
پید    ا کرد     را می د    انم و طرفین قضیه را هم می شناسم. 
من مانند     هفت سـال گذشته با فشـار اجتماعی براي 
رفع حصـر اقد    امی را انجـام نمی  د    هم، چـون تاکنون 
با فشار اجتماعی توفیقی حاصل نشد    ه است. بنابراین 
بند    ه روش خاص خود    م را براى رفع ممنوع التصویرى 
سید    محمد     خاتمی و رفع حصر به کار می  گیرم و مانند     

روش گذشته رفتار نمی کنم.

قرارداد ایرباس همین هفته 
امضا مى شود

  میزان | وزیر راه و شهرسـازى اعالم کرد: با 
نهایى شدن مذاکرات قرارداد قطعى با شرکت ایرباس 

در هفته جارى به امضا خواهد رسید.
عباس آخونـدى اظهار داشـت: خوشـبختانه پس از 
نهایى شـدن توافق بـا بوئینگ، مذاکرات با شـرکت 
ایرباس نیز به مراحل پایانى خود رسیده و در روزهاى 

آینده هفته جارى نهایى مى شود. 

توئیتر

,,

شعار ما مشارکت 
حداکثرى است 
به همین دلیل ما 
هیچ وقت به دنبال 
مشارکت حداقلى 
نبوده ایم برعکس رقبا 
حضور حداقلى را در 
برخى موارد خواهان 
هستند تا پیروز شوند

با وجود آنکه مسئوالن اعالم کرده اند منعى براى اکران 
فیلم «رستاخیز» وجود ندارد، احمدرضا درویش در برنامه 
«هفت» مدعى شد که فیلمش همچنان در توقیف است 
و در این زمینه گفت: احســاس من به گروگان گرفته 
شده اســت و تا این احساس رها نشــود فیلم جدیدى 

نمى سازم.
به گــزارش تابنــاك، برنامــه ســینمایى «هفت» با 
بخش هاى پراکنده اى پیش رفت و در بخشــى از این 
برنامه، احمدرضا درویش در ایــن برنامه حضور یافت. 
این کارگردان پرســابقه و توانمند ســینماى ایران در 
بخشــى از صحبت هایش گفت رســتاخیز» به یکى 
از بزرگ ترین حســرت هــا، زخم عمیــق و خراش 
بزرگ براى من تبدیل شــده اســت. من براى خودم 
نمى گویم امــا چرا آنقدر فرصت ها از دســت مى رود، 

چرا آنقدر ظرفیت ها و توانمندى هاى ســینماى ایران 
باید از دســت برود؟  به هر حال «رستاخیز» محصول 
ســینماى ایران اســت. مگر مى شــود آن هم توسط 
دولتى که قرار اســت به ســینما و فرهنگ تکیه کند 
و نــگاه به وجــوه معرفتى ایــن هنر کند، ایــن رفتار

 شود؟
او ادامه داد: رفتارهایى که امــروز در منطقه مى بینیم 
برخى مى گویند قرائت هاى غلط از اسالم رحمانى که 
هیچ تحولى را برنمى تابند و مى گویند هرآنچه در صدر 
اسالم بوده با همان شــکل و فرم باید ادامه یابد، سبب 
شکل گیرى داعش شده است. اما از من اگر بپرسى دلیل 
این وضعیت چیست، مى گویم کم کارى خود ماست. در 
تبیین اسالم رحمانى و سیره پیامبر(ص) و معرفت دینى 
ما چه کردیم؟ من مى گویم فیلم «رستاخیز» را ساختم. 

9 جایزه سیمرغ جشنواره به این فیلم تعلق گرفته است 
و علما آن را تأیید کرده اند حاال کارش باید با مسئولین و 
مدیران به محاکم قضائى بکشد؟ اینها باید درون خود ما 
بررسى شود. من ده دوازده سال از عمر خود را گذاشتم 
و چنین فیلمى ساختم، این چه اثرى بر جامعه سینمایى 

مى گذارد؟ 
درویش متذکر شد: ما رســالت هایى داریم. مى دانید 
چرا «رستاخیز» را ساختم؟ به من برخورد. من احساس 
کردم به ما به عنوان عناصر بــى غیرت نگاه مى کنند! 
باالخره جمهورى اسالمى است و ما براى اعتقادات و 
ائمه خود چه کردیم؟ نام سیدالشهدا(ع)  در دنیا خریدار 
دارد. یک نشــانه بزرگ اســت که مى توان با آن سر 
خود را در جهان بلند کرد. من احســاس غیرت کردم و 

ساختم.

وزراى امور خارجه ایران و روســیه در گفتگویى تلفنى بر ســر تغییر زمان نشســت 
ســه جانبه ایران، روســیه و ترکیه در مســکو از 7 دى مــاه به 30 آذر مــاه، توافق 

کردند.
به گزارش فارس، «ســرگئى الوروف» وزیر امور خارجه روســیه در تماسى تلفنى با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان درخصوص آخرین تحوالت بحران 

سوریه به ویژه منطقه حلب گفتگو و تبادل نظر کرد. 
در این تماس عالوه بر بررســى آخرین وضعیت ســوریه و حلب، بــا توجه به روند 
تحوالت جارى در ســوریه توافق شد، زمان برگزارى نشست ســه جانبه وزراى امور 
خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو از 7 دى ماه به سه شنبه این هفته 30 آذر تغییر

 یابد.
وزیر امور خارجه کشــورمان از بعد از ظهر چهارشــنبه هفته پیش رایزنى هاى خود با 
مقامات برخى از کشورها را آغاز کرد و در آن روز با وزراى خارجه ترکیه، روسیه و سوریه 
و همچنین «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و «فرانک والتر 

اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان به صورت تلفنى گفتگو کرد.
رئیس دستگاه دیپلماســى در این گفتگوها در خصوص اوضاع حلب و دیگر مناطق 
ســوریه، آتش بس و نحوه کمک رسانى انسانى به مردم این کشــور رایزنى و تبادل 

نظر کرد.
این گفتگوهاى تلفنى روز پنج شنبه نیز ادامه یافت و در این روز ظریف بارها با همتاى 
ترکیه اى خود در خصوص تحوالت حلب گفتگو کرد. رئیس دســتگاه دیپلماســى 
جمهورى اسالمى ایران رایزنى هاى مستمرى را صورت داد و طرح برگزارى نشست 
سه جانبه ایران،روسیه و ترکیه را مطرح کرد آنگونه که بهرام قاسمى سخنگوى وزارت 
خارجه عنوان کرد: تالش شد عالوه بر به  کارگیرى تمام مساعى جمیله براى یافتن 
راه کارهاى اثربخش در روزهاى اخیر، طرح نشســت وزراى خارجه سه کشور ایران، 

ترکیه، روسیه در مسکو براى 27 دسامبر، مطابق با 7 دى ماه نهایى شود.
حال با توجه به اوضاع حلب وزراى خارجه ایران و روسیه توافق کردند که این نشست 

زودتر از موعد مقرر برگزار شود.

جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران گفت: باید مراقب بود چرا که دشمنان اسالم 
مى خواهند اسالم سکوالر، اسالم تکفیرى و شیعه لندنى را در جامعه و حوزه هاى علمیه 

جا بیاندازند.
به گزارش انتخاب، حجت االسالم والمسلمین حاجى صادقى  در گرد همایى قشر سازمان 
بسیج طالب و روحانیون گفت:  جبهه استکبار براى اینکه ماندگارى انقالب را از بین ببرد 
ارکان ماندگارى انقالب را هدف قرار داده و مى خواهد موتور حرکت انقالب یعنى اسالم 
واقعى را از بین ببرد و اسالم بى خاصیت را رواج دهد این اسالم همه چیز دارد ولى روحیه 
انقالبى ندارد آنها به دنبال ایجاد حوزه هاى علمیه سکوالر و بى خاصیت هستند و بر این 
باورند که باید براى تأثیر بر انقالب به فکر اصالحات حوزه هاى علمیه و مســاجد البته در 

کنار دانشگاه برویم.
حجت االسالم والمسلمین حاجى صادقى افزود: استکبار مى گوید در هیئت هاى مذهبى 
همه چیز مى تواند وجود داشته باشد به جز حرف سیاسى. باید مراقب بود چرا که دشمنان 
اسالم مى خواهند اسالم سکوالر، اسالم تکفیرى و شیعه لندنى را در جامعه و حوزه هاى 

علمیه جا بیاندازند. 
وى ادامه داد: برخى به دنبال تعیین رهبر سوم براى کشور و جهان اسالم هستند چراکه آنها 
معتقدند در دوران رهبر فعلى کارى نمى توان به پیش برد. دشمن مى گوید امت اسالمى بى 
والیت فقیه خطرى ندارد، رهبرى در 43 سال قبل فرمودند امت بى والیت حیات ندارد به 

همین دلیل فشار دشمنان بعد از فوت امام راحل(ره) افزایش پیدا کرد. 
حاجى صادقى افزود: چند سال پیش یک عمامه به سرى گفت که با آمریکا مذاکره کنیم اما 
امسال عده اى خواستند مذاکره و سازش را نهادینه کنند اما اینجا جاى تقیه و سکوت نیست 
روحانیت باید فریادش بلند شود آنها مى خواهند متن عاشورا را تغییر دهند و مى گویند امام 
حسین (ع) نیز مذاکره کرد اما فرهنگ امام حسین (ع) این بود که على اکبر(ع) و على اصغر(ع)  
مى دهد ولى عزت نمى دهد. برخى در کشور به دنبال این هستند که انقالب را در مسیرى 
غیر از اسالم حرکت دهند بنابراین مى گویند رهبرى تندرو است همان حرفى که به امام 
على (ع) مى زدند و مى گفتند که اوایل حکومت است و سخت نگیر و چشم خود را بر بعضى 

از موضوعات ببندد. امروز دفاع از انقالب، دفاع از والیت و خداست.

رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) 
در جمع مربیان و مســئوالن حلقه صالحین بسیج 
فرهنگیان کشور با اشاره به معناى فرهنگ، اظهار 
داشــت: برخى مى گویند دموکراســى امرى است 
که همه دنیا آن را پذیرفتــه و یک فرهنگ جهانى 
اســت و نمى توان آن را نادیده گرفــت! البته این 
سخن مقدمه اســت براى روزى که  خداى ناکرده  
کسانى جرأت کنند و این فکر باطل خود را به زبان 
بیاورند که رهبرى یعنــى چه؟! مردم رأى مى دهند 
و رئیس جمهور را انتخاب مى کنند و الزم نیســت 
شــخص دیگرى به عنوان رهبر در رأس حکومت 

باشد!
به گزارش انتخاب، آیت ا... مصباح یزدى در تبیین 
آفات انقالب اسالمى، اظهار داشــت: بعد از تفکر 
سکوالریســم، آفت دوم که از همین اندیشه جوانه 
مى زند، این اســت که عده اى مى خواهند بگویند 
مشــکالت با آمریکا کــه او را مهمترین دشــمن 
خود مى دانســتیم، با گفتگو و امضاى برجام قابل 
حل اســت و این امر نشانه آن اســت که ما از اول 
هم اشــتباه کردیم که با آمریکا دشــمنى کردیم، 
حتى با شاه هم مى توانســتیم مذاکره کنیم و با بده 
بستان و یک معامله برد-برد با شــاه قضایا را حل 
کنیم، تا او ســلطنت کند و حکومت را به دست ما 

بسپارد!
وى افزود: بر اســاس این تفکر، امام(ره) اشــتباه 
کرد و نباید براى در افتادن با شــاه و صدام آن همه 
خون هاى پاك بر زمین مى ریخــت و هزینه هاى 
دیگر صرف مى شد؛ چون همه مسائل با مذاکره حل 

مى شد!

آیت ا... مصباح یزدى اظهار داشت: باید توجه داشت 
که مســئله فقط پیروزى ما در برجام، یا تأیید آن از 
سوى دولت جدید آمریکا و عدم نقض برجام با تمدید 
تحریم ها یا وضع تحریم هاى جدید نیست. مسئله 
این است که به دنبال این برجام، برجام هاى دیگرى 
در راه اســت که روز به روز، انقالب را از هدف خود 
دورتر مى کند، تا جایى که دیگر اثرى از اصل انقالب 
باقى نماند و آن زمانى است که اثرى از اسالم ناب 
و نظام مبتنى بر آن نباشد. تا روزى که چنین نظامى 
سر پاست، این مخالفت ها ادامه دارد. رهبرى بارها 
این مطلب را تذکر دادند اما گوش ما سنگین بود و 

فرمایش ایشان را نشنیدیم.
وى افزود: لذا خطر دیگرى که امروز این انقالب را 
تهدید مى کند پشیمانى از انقالب و اشتباه خواندن 
اصل آن اســت. در نتیجــه این تفکــر خون همه 
شهیدان و تمامى خسارت هایى که تاکنون از سوى 
دشمنان به این مردم و کشور تحمیل شده، نادیده 
انگاشته و مجبور مى شــویم فرش قرمزى جلوى 
پاى آ مریکا پهن کرده و خواهش کنیم تا سفارتشان 
را در ایران بازگشــایى کنند و روز از نــو، روزى از 

نو!
وى ادامــه داد: فرعــون هماننــد بســیارى از 
دیکتاتورهاى گذشــته کســانى داشــت که براى 
او پیشــگویى مى کردنــد، االن هم کســانى در 
رده هــاى درجه اول مــادى با مرتاضــان و افراد 
پیشــگو ارتباط دارند که در کشــور مــا هم وجود 
دارد، بــه هندوســتان مى رونــد و بــا مرتاضان 
تماس مى گیرنــد که بــراى آینده خــود کمک 

بگیرند.

عارف در دانشگاه اصفهان خبر داد:

به کاندیداى واحد مى رسیم

انتقادات تند آیت ا... مصباح یزدى از دولت و برجام:

برخى با مرتاضان در ارتباط هستند
دلخورى ادامه دار احمدرضا درویش از توقیف «رستاخیز»: 

احساس مى کنم گروگان گرفته شده ام

نشست ایران، روسیه و ترکیه فردا برگزار مى شود

دیپلماسى فشرده ظریف
جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه:

برخى دنبال تعیین رهبر سوم هستند
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مدیرکل دفتر همــکارى هــاى بین المللــى وزارت 
دادگســترى از انتقال 20 زندانى ایرانــى محبوس در
 زندان هاى عراق به کشورمان در آینده نزدیک خبر داد.

محمدعلى مهرانفر در مصاحبه با خبرگزارى صدا و سیما 
اظهار داشت:  وزیر دادگسترى کشــورمان با وزیر کار و 

امور اجتماعى اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.
وى گفت: با توجه به اینکه امور زندان هاى اقلیم عراق با 
نظارت وزیرکار و امور اجتماعى این اقلیم انجام مى شود، 
درباره مسئله بازگشت 70 نفر از اتباع ایرانى محبوس در 

این کشور بحث و تبادل نظر شد.
مهران فر افزود:  بر اســاس این نشســت مقرر شد در 
مرحله نخســت 20 نفر از زندانیان ایرانى محبوس در 

زندان هاى اقلیم کردســتان عراق در آینده نزدیک به 
کشور منتقل شوند.

مدیرکل دفتر همــکارى هــاى بین المللــى وزارت 
دادگسترى گفت:  همچنین در جریان سفر رئیس جمهور 
اندونزى به کشورمان دو موافقتنامه «استرداد مجرمین» و 
«معاضدت قضائى در امور کیفرى» که اواخر سال گذشته 
میان دو کشور نهایى شده بود،  به امضاى وزیر دادگسترى 

و وزیر خارجه اندونزى رسید.
وى گفت: این دو موافقتنامه همکارى سیســتم قضائى 
ایــران و اندونزى را تســهیل و با امن ســازى فضاى 
کســب و کار دو کشــور  به بهبود روابط کمک خواهد 

کرد.

رئیس سومین کنگره تخصصى ســاخت بیمارستان و 
مدیریت منابع و تجهیزات اظهار داشت: امروزه در دنیا، 
بیمارستان ها با مقررات سختگیرانه ساخته مى شوند و 
صد تا 150 ســال عمر مى کنند اما در ایران، عمر مفید 
بیمارستان ها، سى چهل ســال بیشتر نیست و بعد دچار 

فرسودگى مى شوند.
به گزارش ایرنا، ســیدجواد حاجى میراسماعیل در این 
کنگره افزود: بیمارستان هایى که طى دهه هاى اخیر در 
کشور ساخته شده به سبک و سیاق 40 سال پیش ساخته 
شده است درحالى که در دنیا به اصول روز توجه مى کنند.
رئیس ســومین کنگره تخصصى ســاخت بیمارستان 

و مدیریــت منابع و تجهیزات در ادامــه گفت: معمارى 
بیمارستان باید متناســب با وضعیت افرادى باشد که در 
آن فضا حضور دارند چون بسیارى از بیماران و همراهان 
آنان از نظر روحى در شرایط مناسبى قرار ندارند و حتى در 

معرض مرگ هستند.
حاجى میراســماعیل افزود: امــروزه در دنیا در طراحى 
فضاى داخلى بیمارســتان به مؤلفه هایــى مانند رنگ، 
مصالح و نور و هماهنگى آنها با هم توجه مى شود چون 
یافته ها نشــان مى دهد رعایت این مسائل در کاهش 
مدت اقامت بیمار در بیمارستان و ترخیص او تأثیر مثبت 

دارد.

عمر مفید بیمارستان هاى 
ایران حداکثر 40 سال است

انتقال 20 زندانى ایرانى از 
عراق در آینده نزدیک

ضروریت مراکز همسریابى 
معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به اینکه در شرایط کنونى جامعه وجود مراکز 
همسریابى و همســان گزینى ضرورى است، گفت: 
تا زمانى که نتیجه عملى تنهــا مرکز موجود در این 
زمینه را احصا نکنیم و مؤثر و مفیدبودن این اقدام را 
در عمل نســنجیم، به هیچ مرکز دیگرى مجوز داده 

نخواهد شد.
محمدرضا رســتمى افزود: با توجه به شرایطى که 
جامعه با آن روبه رواست و تقاضایى که میان جوانان 
وجود دارد، بــودن این مراکز ضرورى اســت، حتى 
خانواده هــا نیز بــراى معرفى گزینه هاى مناســب 
ازدواج با توجه به ویژگى هاى شخصیتى، خانوادگى، 
روان شناختى و... به این گونه مراکز نیاز دارند، چراکه 
این مراکز مى توانند در مســائل ذکرشده تسهیلگر 

باشند.

مداراى اجتماعى و طالق 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: بیشــترین 
علت طالق در کشور بر خالف گذشته نبود مداراى 

اجتماعى است.
على ربیعى اظهار داشــت: بر اساس آمارها بیشترین 
طالق ها در کشور در چهار ســال اول زندگى اتفاق 
مى افتد که در گذشته بیشترین علت آن فقر و اعتیاد 
بود ولى امروز نبود مداراى اجتماعى است. وى افزود: 
با گسترش مهارت هاى زندگى اجتماعى مى توانیم 
یاد گیریم در کنار هم بهتر زندگى کنیم و آمار طالق 

را با افزایش این مهارت کاهش دهیم.

حضور 3 دوره اى زنان 
در جامعه 

على مطهرى در مراسم نخســتین کنگره جمعیت 
زنان مســلمان نواندیش که در کانون توحید تهران 
برگزار شد، با بیان خاطره اى از شهید مطهرى اظهار 
داشت: خود شهید مطهرى سه دوره را براى حضور 
زنان در جامعه طرح کردند. اول دوره اى که زنان در 
نهان خانه ها بودند و مردان براى به دست آوردن شان 
تالش بسیار مى کردند و زن شى ء گرانبها بود مانند 
یک گوهر. در دوره دوم برخى حقوق زنان در جامعه 
پذیرفته شد و آنان مانند مردان توانستند به تحصیل 
علم و دانش بپردازند و به منصب هاى اجتماعى دست 
یابند اما در این میان ارزش  و احترام خود را از دســت 
دادند؛ چراکه همواره در دسترس مردان قرار داشتند. 

در این دوره زن شخص بى ارزش شد. 
وى افزود: دوره ســوم مربوط به نگاه اسالم به زنان 
مى شود،  در نگاه اسالمى نمى شود گفت که زن حق 
ورود به صحنه جامعه را ندارد. هر کس اعم از زن یا 
مرد وقتى شایســته تر و اصلح بود باید سمتى را که 
مى تواند برعهده بگیرد؛ حتى نباید گفت که 50 درصد 
از ســهمیه ها را باید به زنان و 50 درصد دیگر را به 
مردان اختصاص داد؛ چراکه ممکن است در جامعه اى 
70 درصد از زنان شایستگى کسب سمت هاى مهم 

را داشته باشند.

سانسور «اطلس مال» 
 گروه اطلس مال یا اطلس پالزا که حامی مالی ساخت 
سریال «پایتخت 3» بوده در پخش مجدد این سریال 

از شبکه آي فیلم، از این سریال حذف شده اند .
احتماًال مشکالت پروژه اطلس مال در حال حاضر و 
یا بحث مالی صدا و سیما علت این سانسور بوده است.

3 مأمور منابع طبیعى 
بازداشت شدند

3 نفــر از مأموران منابع طبیعى در شهرســتان بابل 
بازداشت شدند. دادستان عمومى انقالب شهرستان 
بابل از بازداشت ســه نفر از مأموران منابع طبیعى در 
شهرســتان بابل خبر داد و گفت: این افراد به دلیل 
مسامحه در کار براى حفظ حقوق بیت المال و اراضى 

منابع ملى بازداشت شده اند.
مرادى تأکید کرد: متولیان امر مکلفند وظایف قانونى 
خود را به نحو احســن انجام دهنــد و همواره انتظار 
مى رود تا با انجام صحیح وظایف قانونى خود به دور 
از هر گونه مسامحه نسبت به حفظ حقوق بیت المال 

احتمام ورزند. 

چرك نویس

تنها چند روز تا پایــان مهلت بهره مندى از بخشــش 
دیرکرد جرایــم رانندگى فرصت باقى مانده اســت. به 
گزارش ایسنا، اوایل امسال نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى تصویب کردند که درصورت پرداخت و تسویه 
حســاب قبوض جریمه هاى رانندگى توســط مالکان 
خودرو تا پایان آذرماه 95 جریمه دو برابر دیرکرد ناشى 
از عدم پرداخت جرایم تا پایان ســال 94 بخشیده شود و 
پس از آن بود که پلیس راهنمایى و رانندگى اقدام به تهیه 
سازوکار هاى این بخشــودگى کرده و مدتى بعد اجراى 

آن آغاز شد.
با اجراى این قانون تمامى مالکان وسایل نقلیه که تا پایان 
آذرماه سال 95 جرایم معوق رانندگى خود تا پایان سال 94 
را پرداخت کنند، دیگر نیازى به پرداخت جریمه دو برابرى 
از سوى آنان وجود نداشته و تنها کافى است اصل مبلغ 

را پرداخت کنند.
سردار مهرى رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى 
انتظامى در این باره به ایســنا گفته اســت: بخشودگى 
جرایم رانندگى نیاز به مصوبه مجلس دارد و اقدام اخیر 
پلیس نیز با تصویب نمایندگان مجلس انجام شده است، 
از این رو احتمال تمدید این مهلت نزدیک به صفر است 
و رانندگانى که مشمول این بخشودگى شده و تا کنون 

نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام نکرده اند، باید نسبت 
به پرداخت آن اقدام کنند، در غیر اینصورت پس از پایان 
ماه آذر جریمه دیرکرد دوبرابرى مجدد براى آنان محاسبه 
شده و آنان باید این مبلغ را پرداخت کنند.سردارمهرى 
با تأکید بر اینکه این طرح به معناى بخشــودگى اصل 
جرایم نیست، اظهارداشت: این بخشودگى تنها شامل 

جریمه دوبرابر دیرکرد اســت و اصل مبلغ جریمه باید 
پرداخت شــود.به گفته وى، تاکنــون تصمیمى براى 
بخشــودگى جرایم در ماه هاى پایانى سال 95 و سال 
آینده اتخاذ نشــده و در صورتى که نمایندگان مجلس 
چنین طرحى را تصویب کننــد، پلیس آن را اجرا خواهد 
کرد.رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى 

اضافه کرد: براى پرداخت ایــن جرایم نیازى به مراجعه 
حضورى به مراکز اجرائیات پلیس راهور نیست و به شکل 
اینترنتى نیز امکان پرداخت آن وجود دارد.سردارمهرى 
همچنین با اشــاره به قانون راهنمایــى و رانندگى در 
خصوص توقیف وسایل نقلیه داراى بیش از یک میلیون 
تومان تخلف گفت: مأموران پلیس در معابر شــهرى و 
برون شــهرى در صورتى که خودرویى را متوقف کرده 
و این خودرو داراى بیش از یــک میلیون تومان جریمه 
باشد نســبت به انتقال خودرو به پارکینگ و نگهدارى 
آن در ابن محل تا زمان پرداخــت جریمه اقدام خواهند 
کرد.سرهنگ احمد کرمى اســد رئیس مرکز اجرائیات 
پلیس راهور ناجا نیز با تشــریح جزئیات این بخشودگى 
گفته بود: رانندگانى که مشمول این بخشودگى هستند 
مى توانند براى استفاده از این تسهیالت کد وین کارت 
وســیله نقلیه را با درج * در پایان آن به سامانه پیامکى 
1101202020 ارســال کرده و پس از دریافت شناسه 
قبض ماننــد دیگر قبض هــا از طریق دســتگاه هاى 
خودپرداز یا اینترنت بانک نســبت به پرداخت آن اقدام 
کننــد.وى همچنیــن اضافه کــرد: جرای ــم رانندگى 
ثبــت شــده در ســال 95 شــامل این بخشــودگى

 نمى شود.

آیا عمل کــردن بینى، تنها به منظور زیباســازى، 
حرام و گناه است؟ این پرسش این روزها که چنین 
جراحى هایى رواج یافته، در ذهن بســیارى وجود 
دارد ولى نظر مراجع معظم تقلید در این باره چیست؟

به گزارش مشــرق، از منظر آیات عظــام، این کار 
به خودى خود اشــکالى ندارد ولى چنانچه مستلزم 
حرامى (مانند لمس و نگاه حرام از ســوى پزشک) 

باشد، تنها در صورت ضرورت جایز است.
پاســخ مراجع عظام تقلید نســبت به این سئوال، 

چنین است:
آیت ا... العظمى سیستانى: فى نفسه اشکال ندارد.

آیت ا... العظمى صافى گلپایگانى: چنانچه موجب 
ضرر معتد به نباشد، مانعى ندارد.

آیت ا... العظمى مکارم شیرازى: چنانچه آمیخته با 
حرام یا ضرر مهم دیگرى نباشد، ذاتًا اشکالى ندارد 
ولى چنانچه مستلزم حرامى باشد (مانند لمس و نظر 

حرام) فقط در صورت ضرورت جایز است.
آیت ا... العظمى نورى همدانى: اگر ضرر معتنابه براى 

بدن نداشته باشد، مانعى ندارد.
آیت ا... هادوى تهرانى: در صورتى که عمل زیبایى 
در پى یک غرض عقالیى مشروع باشد، مطلقًا جایز 
است؛ در غیر اینصورت، اگر متوقف بر لمس و نگاه 
حرام از سوى پزشک، بیمار و شخص ثالث نباشد و 
مفسده دیگرى هم در پى نداشته باشد، حرام نیست.

طبق گفته مسئوالن هیچگونه مجوزى براى واردات آب  
آشامیدنى گازدار وجود ندارد و بخشى آب هاى آشامیدنى 
گازدار موجود در بازار از نروژ وارد شده و بخش دیگر نیز به 
صورت چمدانى از ارمنســتان به ایران به صورت قاچاق 

وارد مى  شوند.
پیمان فروهر دبیر انجمن تولیدکنندگان آب هاى معدنى 
و آشامیدنى در گفتگو با ایسنا در مورد استفاده از آب هاى 
گازدار خاطر نشان کرد: استفاده از آب هاى گازدار به ذائقه 
مردم و نوع مصرف آنها باز مى گردد. مردم آســیاى 
میانــه از بدو تولد به جاى اســتفاده از 
آب عادى، آب گازدار مصرف 
کرده اند و 

رژیم غذایى آنها با ســایرین 
متفــاوت اســت بنابراین نســبت به 
استفاده از آب آشامیدنى عادى اظهار 
بى عالقگى کرده و رژیم غذایى آنها 

آب آشامیدنى گازدار است.
وى ادامــه داد: PH آب گازدار پایین 
بوده و براى مردمى که مستعد بیمارى 

گوارشــى هســتند مصرف آن توصیه 
نمى شــود؛ هرچند در مجموع نیز استفاده 

مادام از این نوع آب به صالح نیست و اساساً براى میناى 
دندان مضر است.

فروهر با اشاره به اینکه 130 الى 140 واحد تولید آب بسته 
بندى در داخل کشور وجود دارد، اظهار داشت: تنها حدود 
سه تا چهار واحد تولید آن هم در تعداد پایین آب آشامیدنى 
گازدار تولید مى کنند و در مجموع این محصول با توجه به 
اینکه چندان مورد استقبال و استفاده مردم نیست سرانه 

باالیى نیز در زمینه تولید ندارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب هاى معدنى و آشامیدنى در 
مورد واردات آب آشامیدنى گازدار نیز عنوان کرد: واردات 
این نوع آب آشامیدنى از مبادى رسمى صورت نمى گیرد 
و طبق گفته مسئوالن سازمان غذا و دارو و گمرك هیچ 
مجوزى براى واردات آب آشامدنى گازدار به کشور وجود 
ندارد. در حال حاضر نیز شــاهد خرید و فورش آب هاى 
گازدار نروژى در در داخل هستیم. سایر آب هاى آشامیدنى 
گازدارى نیز که در کشــور وجود 
دارد به صــورت چمدانى و در 
تعداد بسیار کم از ارمنستان وارد 

مى شود.
وى در پایــان با بیــان اینکه 
یک میلیــارد و 100 میلیون 
لیتر آب بســته بندى در سال 
تولید مى شــود، گفــت: باید 
عنوان کنیم کــه میزان تولید 
آب آشامیدنى گازدار در داخل 
به هیــچ وجه قابــل مالحظه 

نیست.

ایسنا نوشــت: رئیس مجلس شــوراى اسالمى از 
موافقت دولــت با تعطیلى هشــتم ربیــع االول، 
ســالروز آغاز امامت حضرت ولیعصــر (عج) خبر

 داد.
در جریان رفع ایرادات شــوراى نگهبان از الیحه 
احکام دایمى برنامه هاى توسعه کشور، بند الحاقى 
6 ماده 41 ایــن الیحه که در آن پیش بینى شــده 
بود هشتم ربیع االول سالروز شهادت حضرت امام 
حسن عســگرى (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر 
(عج) به عنوان تعطیل رسمى تعیین مى شود مورد 
بررســى قرار گرفت و رئیس مجلس گفت که این 
ایراد مرتفع شــده زیرا پیش از این شوراى نگهبان 
ایراد اصل 75 (بار مالى) به ایــن الیحه گرفته بود 
که دولت و آقاى روحانى اعــالم کردند با  مصوبه 
موافق هستند لذا اشکال اصل 75 این مصوبه مرتفع

 مى شود.

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکى شــهید بهشــتى 
گفت: کتاب «الحاوى فــى الطب» از بــزرگ ترین، 
مســتندترین و تأثیرگذارتریــن آثار تاریخ پزشــکى 
است که 11 قرن پیش توســط زکریاى رازى نگاشته 

شد.
على اصغــر پیونــدى در یادمان رازى اظهار داشــت: 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى به عنوان دانشگاه 
پیش رو در احیــاى ذخایر معنوى طب ســنتى ایران 
اسالمى، همزمان با نامگذارى سال هاى 2016 و 2017 
به نام محمدبن زکریاى رازى توســط یونسکو، افتخار 
برگزارى نخســتین یادمان رازى را بــه پاس خدمات 
ارزنده این پزشــک و فیلســوف به علم پزشکى، یافته

 است.
وى با بیــان اینکــه امــروز تبیین و ترویــج صحیح 
ســرمایه هاى ارزنده طب ســنتى از جهــات مختلف 
مــورد نیــاز جامعــه اســت، افــزود: طب ســنتى 
گنجینه اى معنــوى مبتنى بر تجربیات پیشــینیان و 
سرشــار از فرضیات پژوهشى ناب اســت که مطالعه 
آنها براى یافتن شــیوه هاى مؤثر پیشگیرى و درمان 
بیمارى هاى صعب العالج الهام بخــش خواهد بود و 
حرکت پرشــتاب در مسیر گســترش مرزهاى دانش 
بشرى و دســتیابى به مرجعیت علمى را سبب خواهد

 شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى تصریح 
کرد: سوءاســتفاده از گرایش مردم به طب ســنتى و 
طرح ادعاهــاى اقرارآمیز، غیرمســتند و خالف واقع، 
خطر مداخــالت غیرمجــاز افراد فاقــد صالحیت در 

روند ارائه خدمات ســالمتى به هموطنان و اختالالت 
زیان بــار در روند درمــان بیمارى ها را در پى داشــته

 است.
پیوندى خاطرنشــان کرد: متناســب با اسناد فرادستى 
به ویژه سیاست هاى کلى ســالمت، ابالغى از سوى 
مقام معظم رهبرى، دانشگاه شــهید بهشتى در ادامه 
اقدامات پیش روانه مانند پایه گذارى دانشکده و مرکز 
تحقیقات طب سنتى، سرمایه گذارى براى گردآورى و 
نشر ذخایر طب ســنتى و برگزارى یادمان رازى با راه 
اندازى شبکه طب سنتى و زمینه سازى براى مشارکت 
همه تخصص هاى پزشکى،  به ساماندهى طب سنتى

 مى پردازد.

تنها چند روز تا پایان مهلت بخشودگى جرایم رانندگى

قاچاق آب هاى آشامیدنى گازدار 
از نروژ و ارمنستان

«الحاوى فى الطب» 
تأثیرگذارترین اثر تاریخ پزشکى است

نظر مراجع تقلید درباره یک عمل جراحى

مدیــرکل فرهنگى-اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
کشــورى اعالم کرد: قرعه کشــى وام هاى ضرورى 
بازنشستگان روز دوشنبه (امروز) با حضور مسئوالن و 
جمعى از بازنشســتگان انجام خواهد شــد و 250 هزار 
نفر وام قرض الحســنه ســه میلیون تومانى دریافت

 مى کنند.
به گزارش ایسنا، عباس رشیدى در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه صندوق بازنشســتگى به عنوان دومین 
سیستم بیمه اى کشور رسالت و وظایف مهمى برعهده 
دارد اظهار داشت: در کنار وظایف اصلى چون پرداخت 
حقــوق، برنامه هــاى فرهنگى- اجتماعــى مختلفى 
ترتیب داده ایــم که پرداخــت وام ضــرورى از جمله 

آنهاست.
وى افزود: وام هــاى ضرورى از ســال 77 کلید خورد 
ولــى اعتبارات تخصیصــى مربوط بــه آن اندك بود. 
در ســال 77، به 30 هــزار نفر وام 318 هــزار تومانى 
تعلــق گرفــت و پــس از آن ســاالنه افزایــش 

یافت.
مدیــرکل فرهنگى- اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
کشورى با بیان اینکه در سال 92، چهل هزار نفر از وام 
اســتفاده کردند و اعتبار تخصیصى 40 میلیارد تومان 
بود گفت: سال 1393 این اعتبار به 400 میلیارد تومان

 رسید. سال گذشــته این اعتبار به 500 میلیارد تومان 
افزایش یافت و 250 هزار نفر از وام استفاده کردند.

رشــیدى ادامه داد: امســال بــا رشــد 50 درصدى 
اعتبــارات، ایــن میــزان بــه 750 میلیــارد تومان 
رســید و مبلغ وام به ســه میلیــون تومــان افزایش

 یافت.
وى با بیــان اینکــه در یک بــازه زمانى یــک ماهه 
410 هــزار نفــر از طریق ســامانه ثبت نــام کردند 
که آمارى بى ســابقه محسوب مى شــود عنوان کرد: 
از 30 آبــان برنامه ریــزى بــراى انجام قرعه کشــى 
صــورت گرفته بود امــا موانعى از ســوى بانک عامل 
وجود داشت که برطرف شده و دوشــنبه مراسم قرعه 
کشــى با حضور مســئوالن و جمعى از بازنشستگان 
انجام مى شــود و 250 هــزار نفر از این وام اســتفاده 

مى کنند.
مدیــرکل فرهنگى- اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
کشورى با بیان اینکه پس از قرعه کشى در ده روز اول 
دى ماه مرحله اول پرداخت ها انجام مى شــود گفت: 
تأمین اعتبار وام در شــش مرحله با بازه زمانى دوماهه 

انجام مى شود.
به گفته وى اقســاط این وام 90 هزارتومان و 36 ماهه 

است و کارمزد آن 4درصد خواهد بود.
رشیدى با بیان اینکه قریب به یک میلیون نفر تاکنون 
از ایــن وام اســتفاده کــرده اند گفت: طبیعى اس ــت 

بازنشستگانى که در سال 93 و 94 وام دریافت کرده اند 
مشمول نخواهند شد.

قرعه کشى «وام ضرورى» 3 میلیون تومانى بازنشستگان

خوشبخت ها امروز معرفى مى شوند!

آیا عمل زیبایى بینى
 حرام است؟

یک روز به روز هاى 
تعطیل رسمى اضافه شد

,,

وام هاى ضرورى 
از سال 77 کلید 
خورد ولى اعتبارات 
تخصیصى مربوط به 
آن اندك بود. در 
سال 77، به 30 
هزار نفر وام 318 
هزار تومانى تعلق 
گرفت و پس از آن 
ساالنه افزایش 
یافت

آســیاى نوعمصرف آنها باز مى گردد. مردم مردم و
میانــه از بدو تولد به جاى اســتفاده از 
آب عادى، آب گازدار مصرف 
کرده اند و 

رژیم غذایى آنها با ســایرین 
متفــاوت اســت بنابراین نســبت به 
استفاده از آب آشامیدنى عادى اظهار 
بى عالقگى کرده و رژیم غذایى آنها 

آب آشامیدنى گازدار است.
Hوى ادامــه داد: PH آب گازدار پایین 
بوده و براى مردمى که مستعد بیمارى 

گوارشــى هســتند مصرف آن توصیه 
نمى شــود؛ هرچند در مجموع نیز استفاده 

دبیر انجمنتولیدکنندگا
واردات آب آشامید مورد
این نوع آب آشامیدنى از
و طبق گفته مسئوالنس
مجوزى براى واردات آب
ندارد. در حال حاضر نیز
گازدار نروژى در در داخل

نیس
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خبر

تخصیص یارانه براى کودکان 
مبتال به اوتیسم کاشانى

مدیرعامل انجمن اوتیسم کاشان از تخصیص یارانه 
براى کودکان مبتال به اوتیســم این شهرســتان تا 

پایان سال جارى خبر داد.
مریم خیامــى پور اظهارداشــت: باتوجــه به آغاز 
فعالیت این انجمــن، پرداخت یارانــه 25 کودك 
مبتال به اوتیسم کاشانى تاپایان سال جارى عملى 

شد.
وى با بیان اینکه به ازاى هر فرد مبتال به اوتیســم 
ماهانه ســه میلیــون و 500 هــزار ریــال یارانه 
پرداخت خواهد شــد، افزود: در این دیدار همچنین 
مقرر شد آموزش خانواده ها و مربیان انجمن اوتیسم 
نیز از سوى سازمان بهزیستى به طور رایگان انجام 

شود.

پیشرفت مناسب سازى 
معابر چهارباغ پایین

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: مناسب 
ســازى معابر چهاربــاغ پایین تاکنــون 90 درصد 

پیشرفت داشته است.
حمید عصارزادگان اظهار داشــت: مناسب سازى 
معابر منطقه براى تردد روان معلوالن و جانبازان در 

دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: در این راستا مناسب سازى معابر خیابان 
چهارباغ پایین حدفاصل میدان شــهدا تا چهارراه 

تختى در دست انجام است.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
این پروژه تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته است، 
عنوان کرد: مناسب سازى معابر خیابان چهارباغ با 
اعتبار 400 میلیون ریال تا یک مــاه آینده تکمیل 

مى شود.

حضور مدیر کل همکاري هاي
 بین المللی فرانسه در اصفهان

روابــط  دفتــر  کل  مدیــر   «دوبرونــوف» 
و همکاري هاي بین المللی کشور فرانسه از مراکز 
آموزش فنی و حرفه اي اســتان اصفهــان بازدید 

کرد.
در این بازدید جاللی مدیر کل فنى و حرفه اى استان 
اصفهان ضمن تشــریح مأموریت سازمان آموزش 
فنی و حرفه اي کشور، در خصوص توانمندسازي و 
مراودات این بنگاه آموزشی با بخش هاي مختلف 
اقتصادي به ویژه صنایع و صنــوف مطالبی عنوان 

کرد.
مدیر کل دفتر روابط و همــکاري هاي بین المللی 
کشور فرانسه ضمن ابراز خرسندي از این نشست، 
در خصوص شناسایی زمینه هاي همکاري مشترك 
در آینده نزدیک، ایجاد کارگاه هاي آموزش مهارتی 
بین دو کشــور، ایجــاد کارگروه جهت شناســایی 
ظرفیت هاي خاص آموزشی و همکاري توضیحاتی 

را عنوان کرد.

اولویت بندى پروژه هاى شهرى 
با نیازسنجى از شهروندان

مدیــر مطالعــات و پژوهش شــهردارى اصفهان 
گفت: با اجراى طرح نیاز ســنجى در محالت شهر 
اصفهان، نیازهاى شهروندان مشخص و در اولویت 

قرار مى گیرد.
سعید ابراهیمى  اظهار داشــت: پروژه نیاز سنجى از 

شهروندان یکسال در میان انجام مى شود.
وى افزود: پروژه نیاز سنجى سال جارى، مردادماه در  

200 محله شهر به اجرا در آمد.
مدیر مطالعــات و پژوهش معاونــت برنامه ریزى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به اهداف انجام پروژه 
نیاز سنجى، خاطرنشــان کرد: با اجراى این طرح، 
نیازهاى شــهروندان مشخص مى شــود و طبق 
نیازهاى شهروندان پروژه ها در شهر اولویت بندى 

و اجرا مى شود.
ابراهیمى بیان داشت: ســئواالت نیازسنجى سال 
جــارى در چند مرحله بــراى دریافــت اطالعات 
بیشترى از نیازها و درخواســت هاى شهروندان در 

محالت توزیع شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: بنیاد نخبگان 
استان اصفهان از حدود یکسال پیش، توسعه روستایى 
را به عنوان یکى از موضوعات اساسى کشور هدف قرار 

داده است.
شــقایق حقجوى جوانمرد اظهار داشــت: وظیفه بنیاد 
نخبگان به کارگیرى ظرفیت نخبگانى جامعه در جهت 

حل مسائل بنیادین کشور است.
وى بیان داشــت: بنیاد نخبگان استان اصفهان از حدود 
یکسال پیش، توســعه روســتایى را به عنوان یکى از 
موضوعات اساسى کشور هدف قرار داده است و الگویى 
توسعه اى تحت عنوان «همنت روستا» را در این راستا 

طراحى و اجرا کرده است.
رئیس بنیاد نخبگان اســتان اصفهــان تصریح کرد: در 
گردهمایى پیش رو عالوه بر آســیب شناســى الگوى 
تجربه شده هم نت، در کنار سایر صاحبان نظر و تجربه به 
بازخوانى و تبادل تجربیات موفق توسعه کسب و کارهاى 

روستایى خواهیم پرداخت.
وى ادامه داد: در این رویداد سه میزگرد تخصصى در قالب 
الگوى بازاریابى و فروش محصوالت روستایى، الگوى 
انتقال دانش و فناورى به جوامع محلى و استحصال دانش 
بومى و مدل تأمین منابع مالى کسب و کار روستایى، در 

طول رویداد برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان گفت: 
بیش از 11 هــزار هکتار طرح اجراى آبیارى در دســت 
اقدام داریم که سه هزار و 500 هکتار از این طرح در حال 

مطالعه است.
محسن کریمیان اظهار داشت: براى سال جارى 11 هزار 
و 300 هکتار طرح اجراى آبیارى در دســت اجرا و سه 
هزار و 500 هکتار طرح در حال مطالعه و سه هزار و 260 
هکتار طرح دردست بررســى براى اجرا در سطح استان 

اصفهان داریم، که به زودى اجرایى خواهد شد.
وى بیان داشــت: 760 میلیارد ریال اعتبار اجراى طرح 
آبیارى پیش بینى شده که تاکنون 330 میلیارد ریال آن 

تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان اعالم 
کرد: براى تجهیز و ساماندهى مراکز خدمات کشاورزى 
شهرســتان و همچنین اجراى برنامه هاى آموزشــى 
ترویجى کشاورزى به صورت اســتفاده از اوراق قرضه 
تفاهمنامه و هماهنگى انجام شده است که در اسرع وقت 

محقق خواهد شد.
وى بیان داشت: بیش از 50 درصد تولیدات زراعى و باغى 
استان در حوضه زاینده رود انجام مى شود که امیدواریم 
بارش هاى آتى به بخش کشــاورزى اســتان اصفهان 

رونق بخشد.

توسعه روستایى، هدف بنیاد 
ملى نخبگان اصفهان است

اجراى 11 هزار هکتار 
طرح آبیارى در اصفهان

رئیس اتــاق اصناف اصفهــان گفت: بــازار اصفهان 
هیچگونه کمبودى براى خریدهاى شــب یلدا ندارد و 

تنها نکته قابل توجه کنترل قیمت هاست.
رسول جهانگیرى در گفتگو با ایمنا درباره وضعیت بازار 
شــب یلدا در اصفهان، اظهار داشت: واحدهاى صنفى 
میوه، شیرینى، آجیل و خشکبار که بیشتر با بازار شب یلدا 
در ارتباط هســتند در این ایام زیر ذره بین نظارت هاى 

بازرسى اصناف قرار دارند.
وى با بیان اینکه قبل از شــب یلدا و اکنون جلســات 
مختلفى با رؤســاى اتحادیه هاى مربوطه برگزار شد، 
افزود: در این جلسات تأکید شد که کاالها و اجناس مورد 

نیاز مردم به اندازه کافى در اختیار آنها قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار داشت: واحد نظارت و 
بازرسى اتاق اصناف نیز به صورت شیفتى نظارت بر بازار 

شب یلدا را انجام مى شود.
وى با تأکید بر اینکه اصفهان هیچگونه کمبودى براى 
بازار شب یلدا ندارد، تصریح کرد: تنها موضوع، کنترل 

قیمت هاست که اهمیت ویژه اى دارد.
جهانگیرى بیان داشــت: قیمت اجناس براى شب یلدا 
براساس عرضه و تقاضا مشخص مى شود اما بازرسان 
براى اینکه اجحافى به شهروندان نشود نظارت انجام 
مى دهند؛ به عنوان مثال آجیل و خشــکبار نایاب و یا 
احتکار نشــود. وى گفت: معموًال کمبود اجناس براى 
ماه هاى محرم و صفر و یا عید نــوروز رخ مى دهد اما 
در شب یلدا کمتر شــاهد این موضوع هستیم.رئیس 
اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد: از زمانى که قانونگذار 
خودکنترلى را براى نظارت بر اصنــاف تصویب کرد، 
شاهد آرامش بیشترى بر بازار هستیم. وى افزود: نظارت 
بر بازار با برخوردهاى قهرى کارساز نیست در حالى که 
نظارت ها اگر به سمت ارشــادى و در صورت تکرار به 

صورت اخطارى پیش رود شرایط بازار، بهبود مى یابد.

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از اجراي طرح 
تشدید برخورد با موتورسواران متخلف خبر داد و گفت: 

پلیس با موتورسواران متخلف قانون برخورد می کند.
سرهنگ محمدرضا خدادوست گفت: در راستاي روان 
سازي ترافیک و برخورد با موتورسواران متخلف در شهر 
نجف آباد ، پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان طی 
هفته گذشته طرح هاي مختلفی به مرحله اجرا گذاشت.
وى با اشــاره به اســتمرار این طرح ها بیان داشــت: 
مأموران با اســتقرار در نقاط حادثه خیز به تعداد زیادي 
از موتورســواران تذکر شــفاهی داده و صد دســتگاه 
موتورســیکلت را توقیف کرده و بــه پارکینگ انتقال 

داده اند.
سرهنگ خدادوســت افزود: هدف پلیس از اجراي این 
طرح ها افزایش احساس آسایش و امنیت شهروندان 

و کاهش تصادفات موتورسواران است.
وى در پایان از استمرار طرح هاي برخورد با موتورسواران 
متخلف خبر داد و خاطر نشــان کــرد: پلیس با راکبان 
موتورســواري که قوانین را رعایت نمی کنند، از کاله 
ایمنی اســتفاده نمی کنند، حرکات نمایشی و مخاطره 
آمیز انجام می دهند و آرامش و آســایش شــهروندان 

را سلب می کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

جمال نوروزباقرى

این سئوال همیشه مطرح بوده اســت که تا چه میزان 
مسئولین در ارتباط با گفته هاى کالمى و وعده هاى داده 
شده در زمینه هاى مختلف  به درستى عمل کرده اند؟ و 
شاید صریح تر بتوان گفت که آیا مسئولین در کل نسبت 

به گفته هاى خود عمل مى کنند؟ 
بحث «آلودگى هوا» همواره و به خصوص در این چند 
ساله اخیر یکى از موضوعات تراز اول در استان اصفهان 
و کشور بوده است. مسئولین اصفهان همیشه نسبت به 
آن نگران هستند اما آیا نگرانى آنها،آلودگى را کاهش داده 
است؟ آیا سه شنبه هاى بدون خودرو توانسته و مى تواند 
نسبت به کاهش آلودگى مؤثر باشد؟ چه اقداماتى در رفع 

آلودگى هوا به صورت مستمر و مؤثر انجام شده است؟
آینده متعلق به کودکان اســت، آینده اى که مى تواند با 
آموزش به آنها روشن باشد و یامثل امروز آلوده، انتخاب با 
بزرگ ترهاست که با آموزش صحیح به کودکان، نسبت 
به آلوده کردن محیط اطراف خود  نســبت به آن هشدار 

دهند و کودکان را نسبت به عواقب آن مطلع کنند.
یکى از راه هاى آموزشى به کودکان، هنرهاى نمایش از 
جمله تئاتر است که مى تواند در عین یک روایت کودکانه 
وشاد، پیام هاى آموزشى را نیز منتقل کند. کودکان امروز 
خسته از نصیحت و شنیدن شــده اند و به همین خاطر 
الزم است در اصول تربیتى روش هاى جایگزین براى 

آن استفاده شود.
تئاترهاى کودکانه در نگاه عامه مردم امروز به تئاترهایى 
اطالق مى شــود که صرفًا داراى آهنگ هاى شــاد و 
حرکاتى باشد که موجب سرگرمى صرف براى کودك 
شود اما این تفکر نیز درحال تغییر است و کودکان دیگر 

آن ذائقه قبلى را ندارند.
روایت یک قصه جذاب متناسب با نیازهاى امروز کودکان 
یکى از گام هاى مهم در زمینه تئاتر کودك اســت که 
مى تواند او را بیش از پیش به آن جذب کند. با پیشرفت 
تکنولوژى و همینطور در دســترس بــودن اطالعات، 
کودك نســبت به هر پدیده اى مطلع است و کودکان 

امروز دیگر مانند کودکان دیروز به سادگى یک موضوع 
را باور نمى کنند. پس براى قصه گویى براى این کودکان 

فاکتورهاى زیادى مدنظر است.
نمایش «خرخره دود» به کارگردانى «عاطفه نقوى» این 
روزها اجراى خود را در کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان واقع در پل فلزى آغاز کرده است. این نمایش با 

استفاده از کهن الگوهاى ایرانى و همینطور نماد سازى 
توانسته در چند اجراى ابتدایى خود با استقبال تماشاگران 

مواجه شود.
این نمایــش تقابل خیر وشــر اســت. که ایــن بار با 
دوشخصیت ظهورکرده اســت؛ «بى بى گل» نگهبان 
گل ها و درخت ها که سعى در پاکى و تمیزى هواى شهر 

دارد و «خرخره دود» که تالش دارد شهر را با نابودى گل 
ها و درختان، آلوده و کثیف کند.

متأســفانه این نمایش بدون کمک نهادهاى مربوط و 
ســازمان هایى که خود را عامل اجرایى کاهش آلودگى 
هوا در اصفهان مى نامند،به روى صحنه رفته است. هیچ 
سازمانى به جز کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان 

که متولى تئاتر کودکان دراصفهان است، مساعدت نکرد.
آیا ردیف بودجــه هایى که براى کاهــش آلودگى هوا 
تصویب مى شود متعلق به کارهاى آموزشى و پیشگیرى 
نسبت به وقوع آن نیست؟ این بودجه ها براى چه کارهایى 
صرف مى شود؟ آیا آموزش کودکان نسبت به رفع یک 
معضل نمى تواند کارساز باشــد و در آینده نسبت به این 

موضوع پیشگیرى کند؟
بهتر است مســئولین مربوط به جاى دوچرخه سوارى و 
کارهاى نمایشى دیگر، به تماشاى این تئاتر بروند و سعى 
کنند طورى نشان بدهند که این اثر بانظر و مشورت آنها 
ساخته شده است! شاید مردم در گفتار و عمل آنها دیگر 
تردید نکنند وبه این باور برسند که مسئولین استان فقط 

حرف نمى زنند.
این نمایش روزهاى فرد ســاعت 6 عصر میزبان عموم 
است و از مسئوالن مربوط نیز دعوت مى شود تا با مراجعه 
خود و تماشاى این اثر به مردم نشــان دهند که حیطه 
مســئولیت آنها، فقط در اطراف میز کاریشان نیست و 

مبارزه با آلودگى هوا در حد یک شعار نیست.

 
 

دعوت مسئولین شهرى به تماشاى یک نمایش

ُخرُخرخان...  

,,
روایت یک قصه جذاب 
متناسب با نیازهاى امروز 
کودکان یکى از گام هاى 
مهم در زمینه تئاتر کودك 
است که مى تواند او را 
بیش از پیش به آن جذب 
کند

ساسان اکبرزاده

دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگیان آموزش و پرورش 
استان اصفهان با رویکرد پیشگیرى رشد مدار با عنوان 
مدیریت پیشگیرى از وقوع جرم و آسیب هاى اجتماعى 
به همت معاونــت تربیت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش و معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى استان اصفهان در مجتمع فرهنگى ورزشى 
امام على علیه الســالم باحضور مربیان و کارشناسان 

روانشناسى و علوم تربیتى و... برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه این دوره آموزشى دو روزه، معاون 
تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: هر جامعه اى داراى ارزش و معیارهایى است که 
اگر به آن بى توجهى شــود آســیب اجتماعى به وجود 

مى آید.
عبدالرضا رئیســى با بیان اینکه آسیب هاى اجتماعى 
همواره در کشورها وجود دارد افزود: امروز آسیب هاى 
اجتماعــى و رفتارهاى پرخطر از چالــش ها در جوامع 
مختلف مى باشد. این در حالى است که بیشترین افراد 
در معرض آسیب، نوجوانان و جوانان هستند و بهترین 

مکان براى پیشگیرى از این آسیب ها، مدارس است.
وى ادامــه داد: در چندســال اخیر فضــاى مجازى و 
ســرگرمى ها در جامعه رونق یافته که برخى از آنها با 
مسائل فرهنگى ما همخوان نبوده و باعث رشد آسیب 

در جامعه شده است.
رئیســى دانش آموزان را آینده ســازان کشور خواند و 
اظهار داشت: براى ایجاد جامعه اى سالم، افراد آن باید 
سالم باشند و سالم رشد کنند و ما با برگزارى این دوره 
آموزشى براى مربیان میانى سعى داریم با کمک دیگر 
دستگاه ها، پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى را اجرایى 

و عملیاتى نماییم.
***

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
کل اســتان اصفهان نیز گفت: پیشگیرى در سه سطح 
اول، دوم و سوم است که در پیشگیرى اول باید ورود به 
جرم برطرف شده، در پیشگیرى دوم باید عوامل جرم که 
فرد در معرض خطر است انجام شود و در پیشگیرى سوم 
مداخله باید صورت پذیرد و در حقیقت در سه سطح انجام 
شود و در پیشگیرى سوم مداخله باید صورت پذیرد و در 
حقیقت در سه سطح مى توان پیشگیرى هاى حقوقى و 

قضائى، فرهنگى و وضعى-انتظامى، انجام داد.
محمدرضا قنبرى افزود: پیشــگیرى رشد مدار، انجام 
برنامه ریزى از ابتداى ورود کودك بــه جامعه بوده تا 
همزمان با رشد او، آموزش مهارت هاى الزم را ببیند تا در 
صورت در معرض خطر قرارگرفتن، نسبت به مدیریت 

رفتار او اقدام مناسب صورت گیرد.
وى با اشــاره به اینکه شناســایى جرائم اولویت دار از 
مقدمات برگزارى این گونه دوره هاست گفت: متأسفانه 
امروز بســیارى از دانش آموزان به فضــاى مجازى و 
بازى هاى رایانه اى که آسیب هاى آن زیاد است وارد 
شده اند که لزوم پیشگیرى رشد مدار را یادآور مى شود. 
این در حالى است که متأسفانه برخى از این بازى ها که در 
بازار وجود دارد و خانواده ها آن را تهیه مى کنند مورد تأیید 
نیست و این مى تواند آسیب ها را ترویج دهد و خشونت 

درپى داشته باشد که از نظر ما آسیب به شمار مى رود.
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
کل اســتان اصفهان اظهار داشــت: امــروز رویکرد 
دادگسترى و سیســتم قضایى، پیشــگیرى است نه 
مقابله و خوشبختانه آموزش و پرورش در حوزه اعتیاد 
و... با کنترل هاى الزم، در این زمینه فعالیت پیشگیرانه 

داشته است.
قنبرى با بیان اینکه هدف از برگــزارى این دوره، تنها 
آموزش ضمن خدمت نیست گفت: با برگزارى این دوره 
آموزشى، ســعى داریم جامعه دانش آموزى را عارى از 
جرم و آسیب اجتماعى کرده و به نتیجه مطلوب در این 

راستا برسیم.

***
کارشناس معاونت پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
کل استان اصفهان هم گفت: ما تاکنون دو دوره طرح 
پیشگیرى رشــد مدار و آموزش طرح پیشگیرى رشد 
مدار 20 را براى اولین بار در کشــور در استان اصفهان 
انجام دادیم.زهرا ادهم افزود: تمامى شرکت کنندگان 
در این دوره آموزشى ضمن خدمت، فرهنگیان آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان از بین دارنــدگان مدارك 
روانشناســى ارشد و باالتر و رشــته هاى علوم تربیتى 

هستند که در دوره 16 ساعته حضور دارند.
***

رئیس اداره مراقبت در برابر آســیب هــاى اجتماعى 
آموزش و پرورش استان اصفهان که مدرس این دوره 
بود نیز خطاب به شرکت کنندگان گفت: شما بازوهاى 
دوره آموزشى در این کارگاه بوده، که امید است به خوبى 

مطالب را به خانواده ها انتقال دهید.
سعید باقرى اظهار داشت: با آموزش هاى مهارت هاى 
اجتماعى، فرزندپرورى و... پیشگیرى صورت مى گیرد و 

از آسیب هاى اجتماعى جلوگیرى خواهد شد.
وى افزود: تعامل با خانواده ها و توجه به تشــکل هاى 
مردمى و دانش آموزى و مشــارکت آنها، مى تواند در 

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى مؤثر باشد.
باقرى خاطرنشان کرد: اگر براى پیشگیرى هزینه کنیم 
در درمــان صرفه جویى کرده و یکــى از ابزارهایى که 
مى تواند در پیشگیرى  از آسیب هاى اجتماعى مؤثر باشد 

و ما از آن غافل شدیم توجه به هنر است.

فضاهاى مجازى و سرگرمى ها باعث رشد آسیب شده است بازار اصفهان کمبودى براى شب یلدا ندارد

برخورد قانونی 
با موتورسواران متخلف 
شدت گرفت
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آغاز اکران 
فیلم هاى جشنواره عمار  

دبیر هفتمین جشــنواره مردمى فیلم عمار در استان 
اصفهان گفت: توزیــع و اکران محصوالت هفتمین 
جشنواره مردمى فیلم عمار در اصفهان آغاز شده است.
معین مؤمنیان اظهار داشــت: در هفتمین جشنواره 
مردمى فیلم عمار مشارکت مردمى در بخش «فیلم»، 
«فیلمنامه»، «نقد، پژوهش و مقاالت سینمایى» قابل 
توجه بوده و پیشــرفت زیادى داشته که این نشانگر 
دیده شدن فیلم هاى جشنواره مردمى عمار در میان 

عموم جامعه است.
وى افزود: مردمى بودن فیلم هاى جشــنواره عمار و 
همچنین موضوعاتى مانند اقتصاد مقاومتى، سبک 
زندگى، بیدارى اســالمى، مدافعــان حرم و انقالب 
اسالمى که برآمده از جامعه است سبب شده که این 
فیلم ها در محروم ترین مناطــق اصفهان با بازخورد 

مثبت عموم روبه رو شود.
دبیر جشــنواره مردمى فیلم عمار در اصفهان گفت: 
زمــان اکران عمومــى فیلم ها همزمان با ســالروز 
قیام حماســى مردم در نهم دى ماه، روز «بصیرت و 
میثاق امت با والیت» است و در حال حاضر دبیرخانه 
جشــنواره در حال توزیع فیلم ها در شهرستان است، 
همچنین رابط هاى شهرستان هاى استان اصفهان 
در حال برنامه ریــزى براى اکران بهتــر فیلم هاى 

جشنواره هستند.

مجموعه110،  کلنگزنى شد
کلنگ احداث مجموعه فرهنگى- ورزشى 110 در 

خیابان زینبیه اصفهان به زمین زده شد.
ایــن مجموعه فرهنگــى- ورزشــى در زمینى به 
مساحت هزار و صد مترمربع و زیربناى سه هزارمتر 
در منطقه 14 شــهردارى و در خیابان مهدیه واقع 
شــده و پس از انجــام عملیات ســاخت و تکمیل 
در رشــته هاى ورزشــى زورخانــه اى و پهلوانى، 
کشــتى، پرورش اندام و رزمى بــه فعالیت خواهد 
پرداخت.بــراى ســاخت و تکمیل ایــن مجموعه 
فرهنگى- ورزشــى با احتســاب قیمت زمین 57 
میلیارد ریال هزینه برآورد شــده که توسط بخش 

خصوصى تأمین شده است.

معرفى اعضاى هیئت داوران 
 جشنواره حسنات

دبیر ششــمین دوره از جشــنواره ملــى فیلم کوتاه 
حســنات، پنج تن از اعضاى هیئــت داوران بخش 

مستند این جشنواره را معرفى کرد.
بر این اساس پریوش نظریه، حبیب احمدزاده، رضا 
درســتکار، معین کریم الدینى و عــزت ا... پروازه به 
عنوان اعضاى هیئت انتخاب بخش مستند، از رسول 
صدرعاملى دبیر این جشنواره حکم گرفتند تا از بین 
279 اثر رسیده مستند دوره ششم، فیلم هاى برگزیده 

این بخش را انتخاب کنند.

«چرتکه»
 در خدمت کودکان هوشمند

مؤسسه آموزشـى کودکان هوشـمند به عنوان اولین 
مرکز آموزش محاسـبات ذهنـى ریاضى با اسـتفاده 
از چرتکـه در ایـران اسـت.مدیر مؤسسـه کـودکان 
هوشـمند اظهار داشـت: مؤسسه آموزشـى کودکان 
هوشـمند به عنوان اولیـن مرکز آموزش محاسـبات 
ذهنى ریاضى بـا اسـتفاده از چرتکه در ایران اسـت.
عرفـان خوش نظـر با بیـان اینکه محاسـبات ذهنى 
تنها به عنـوان ابزارى بـراى کمک به بهبـود نمرات 
ریاضى کـودکان نیسـت، افزود: آموزش محاسـبات 
ذهنى با چرتکه به کـودکان کمک مى کنـد تا کار را 
با سـرعت و دقت انجام دهند، خوب تصـور و تصویر 
سـازى کنند، بر روى یک کار تمرکـز، مهارت خوب 
گـوش کـردن، درك مطلـب و از همـه مهمتـر حل 
مسـائل و مشـکالت خود را یـاد بگیرنـد.وى روش 
آموزش را با سه تکنیک اصلى شـنیدارى، دیدارى و 
تصویرسازى عنوان کرد و گفت: در ابتدا توسط چرتکه 
محاسبات را انجام مى دهند و در مرحله بعد محاسبات 
بدون چرتکـه و با اسـتفاده از چرتکه تصـورى انجام 
مى شود. در مرحله آخر بر اثر تمرینات زیاد محاسبات 

ذهنى انجام مى شود. 

خبر

عضو هیئت مدیره اتحادیه خوار و بــار اصفهان گفت: 
قیمت آجیل شب یلدا از یکماه پیش افزایش یافت و در 

شب یلدا هیچ نوع افزایش قیمتى نخواهیم داشت.
حسین جوانى با اشــاره به اینکه قیمت آجیل از مدت ها 
پیش افزایش یافته و مثًال پسته 5درصد گران شد، اظهار 
داشت: قیمت آجیل بستگى به میزان صادرات آن دارد که 

هرچه افزایش یابد روى قیمت آن تأثیر دارد.
وى افــزود: قیمت نخودچى و کشــمش زرد و مویز نیز 
افزایش داشته است.این عضو هیئت مدیره اتحادیه خوار 
و بار اصفهان ادامه داد: برخى اقالم آجیل قاچاق مثل مغز 
بادام، بادام خارجى، بادام هندى و مویز که ورود آن به بازار 

ممنوع شده، با افزایش قیمت روبه رو است.
وى ادامه داد: بخشــى از خوار و بار مثل آلوچه ورقانى و 
توت خشک که بر اثر سرمازدگى در بازار کم شده، قیمت 

آن باال رفته است.
جوانى بیان داشــت: قیمت خوار و بار، بسته به عرضه و 

تقاضا و کمبود آن در بازار رشد مى یابد.
وى با بیان اینکه آجیل داخلى از نظر ارگانیزه بودن ارزش 
غذایى باالیى دارد، ادامه داد: در تولیــد آجیل ایرانى از 
کودهاى شــیمیایى استفاده نمى شــود به همین دلیل 
کیفیت بیشترى دارد و این در حالى است که آجیل خارجى 

بیشتر گلخانه اى است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان از ابتداى سال، 88 حادثه بر اثر استنشاق گازهاى 
خطرناك و کمبود اکسیژن اتفاق افتاده است که 13 حادثه 

از این تعداد منجر به مرگ افراد شد.
مصطفى علوى اظهار داشــت: خطوط سراسرى گاز در 
کشور در حال فعالیت است، در استان اصفهان نیز بیش 
از یک میلیون و 800 خانواده از گاز اســتفاده مى کنند و 
نزدیک به 50 درصد گاز وارداتى به اصفهان در صنعت 

استفاده مى شود.
 وى افزود: 103 شهر و هزار و 137 روستاى استان از گاز 
بهره مند هستند و گاز طبیعى به لحاظ مصرف نزدیک به 

30 یا 40 درصد آلودگى کمترى دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه فقط 
چهار یا پنج شهر در اســتان گاز ندارند، تصریح کرد: به 
جهت انتشار گازهاى سمى 88 حادثه در سال جارى اتفاق 

افتاده و 13حادثه مرگبار را موجب شده است.
وى بیان کــرد: وقتــى از بخارى اســتفاده مى کنیم از 
اکسیژن اســتفاده مى کند؛ یک بخارى به اندازه ده برابر 
انسان و یک پکیج دیوارى 50 برابر یک انسان اکسیژن 
مصرف مى کند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در گذشته هر سال 800 تا 900 نفر بر اثر 

غفلت در خصوص انتشار گازهاى سمى فوت کرده اند.

استفاده 50 درصدى صنعت 
از گاز وارداتى به اصفهان

آجیل شب یلدا
 از یک ماه پیش گران شد

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از کشــف جدار خارجى بلوار میانى 

تفرجگاه چهارباغ اصفهان خبرداد.
به گزارش روابط عمومــى اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان، فریدون اللهیارى افزود: این جدار در 
پى ادامه روند کاوش ها در محور چهارباغ عباســى و 
در کنار پایه هاى کشف شــده از کاخ جهان نما، از زیر 

خاك نمایان شد. 
وى تأکید کرد: این بلوار قدیمى ترین و یکى از عظیم 
ترین تفرجگاه هاى جهان در بیش از چهار سده پیش 

به شمار مى رود . 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان بر لزوم کاوش براى کشف ساختار 
صفوى این مجموعه منحصر به فــرد تاریخى تأکید 
کرد و افزود: چند کارگاه باستان شناسى در این تفرجگاه 
تاریخى فعال شده اند تا از این طریق بتوانیم جداره ها،
 کف فرش ها و ســپس حــوض هــا و راه آب هاى

زیباى صفوى را در این مجموعه بزرگ کشف کنیم.
بنا به گزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان، جدار خارجى 

بلوار میانــى تفرجگاه چهارباغ اصفهــان با همکارى 
سازمان نوســازى و بهسازى شــهردارى و با نظارت 
کارشناسان ارشــد میراث فرهنگى استان کشف شده 

است.
عملیات احداث محــور تاریخى چهاربــاغ اصفهان 
در ســال 1006 هجــرى- قمرى پــس از انتخاب

 اصفهــان به عنــوان تختــگاه پادشــاهان صفوى 
و همزمــان بــا بنــاى میــدان بــزرگ امــام(ره) 

آغاز شد.
هم اکنون عملیات ســاختمانى ایستگاه قطار شهرى 
در محــل دروازه دولت و چهاربــاغ تاریخى اصفهان 
در دست اجراســت و حفارى هاى ســال گذشته در 
این مکان به کشــف پایه هــاى در خــاك مدفون 

«کاخ جهان نما » منجر شد.
کاخ جهان نما از آثار مربوط به دوره صفویه است که در 

زمان قاجار تخریب شده است.
از هنگام آغاز عملیات ساز و ساز ایستگاه قطار شهرى، 
آبراهه هاى تاریخى و نیز پایه هاى کاخ جهان نما در 
محدوده این حفارى از ســوى باستان شناسان کشف 

شده است. 

ساسان اکبرزاده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى که براى شرکت در کنگره 
نکوداشــت آیت ا... مظاهرى به اصفهان ســفر کرده 
بود نشستى هم با خبرنگاران داشــت. در این نشست 
مطبوعاتى که در سالن اجتماعات استاندارى و با حضور 
اســتاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى برگزار 
شد وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى ترجیح داد  از ابتدا 

پاسخگوى سئواالت متعدد خبرنگاران باشد.
ســیدرضا امیرى صالحى ابتدا در پاســخ به ســئوال 
نصف جهان مبنى بر اینکه سیاســت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در دوره جدید در زمینه برگزارى کنسرت 
موسیقى در اســتان هاى کشور چیست گفت: موسیقى 
داراى تاریخ طوالنــى و قدمت چندین ســاله در همه 
تمدن هاى ایرانــى در ادوار تاریخى بــوده و از جایگاه 
واالیى در کشور برخوردار اســت چرا که موسیقى نیاز 
جامعه و موجــب کاهش عصبیــت اجتماعى، کاهش 
آسیب هاى اجتماعى، افزایش نشاط اجتماعى و بخشى 

از مصرف فرهنگى جامعه ایران در ادوار است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى با بیان اینکه موسیقى 
داراى اشکال مختلف آئینى، ســنتى، مقامى و... است 
گفت: تنوع موسیقى در ایران بسیار زیاد و کم نظیر است، 
اما ما معتقدیم که انسداد موسیقى آئینى، سنتى، مقامى 
و... به زیرزمینى شدن آن تبدیل شده و با کاهش مصرف 
موسیقى، شاهد افزایش موسیقى زیرزمینى خواهیم شد.
امیرى صالحى خاطرنشــان کرد: مبناى ما در موسیقى 
شرع و قانون اســت اما معتقدیم موضوع کنسرت نباید 
تبدیل به مناقشــه اى در ســطح ملى شــود. به تعبیر 
دقیق تر آمار ما نشــان مى دهد حدود 50 درصد تولید، 
ترویج و مصرف موســیقى در ایران به صدا و سیما، 25 
درصد متعلق به مؤسسات مجاز موسیقى و انتشار آلبوم 
ها و 24 درصد موســیقى از طریق دانلود شــبکه هاى 
اینترنتى انجام شده و فقط کمتر از یک درصد موسیقى، 
اجراى زنده اســت. از این منظر تأکید دارم که در کشور 
موسیقى نباید مورد مناقشه باشد و برداشتم آن است که 
تبدیل موضوع کنسرت به یک مناقشه، ورود سیاسیون 
به زمین فرهنگیون است و ما تالش مى کنیم تا فضاى 

فرصت محور و عبور از فضاى مناقشه را ایجاد کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى اظهار داشت: اصفهان 
قطب جامعه فرهنگى ایران بــوده و در حوزه فرهنگ 
کشــور همانند نگین درخشانى اســت که همواره مى 
درخشد و همه تأللو نور آن بایســتى از مسیر اصفهان 

عبور کند تا به توسعه فرهنگى برسیم.
امیرى صالحــى با قدردانى از سختکوشــى، تخصص 
و تالش استاندار اصفهان در توســعه فرهنگى استان 
گفت: موافقم که منابع موجود در حوزه فرهنگى با نیازها 
فاصله دارد ولى دولت به دلیل محدودیت منابع، امکان 
اختصاص منابع به حوزه فرهنگ را نداشته و در مدیریت 
جدید، ایجاد سازوکار و واگذارى تصدیگرى فرهنگى به 

جامعه مدنظر است. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى با بیان اینکه استان 

اصفهان در اولویت فرهنگى دولت تدبیر و امید قرار دارد 
افزود: وجود ظرفیت هاى فراوان در زمینه هاى مختلف 
فرهنگى همچون نیروى انسانى، هنر، موسیقى، تئاتر 
و... در استان اصفهان موجب شده است تا این استان در 

اولویت فرهنگى دولت قرار گیرد.
امیرى صالحى درخصوص توجه به تئاتر در کشور هم 
اینطور پاسخ داد که در نشستى که اخیراً با بزرگان تئاتر 
ایران برگزار شد مسائل دســت اندرکاران را شنیدیم و 
توسعه و تعمیق حوزه تئاتر در سطح ملى مبناى سیاست 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در دوره جدید است.
وى ادامه داد: امروز یک بار دیگــر جامعه به تئاتر روى 
آورده و تئاتر در سطح ملى با اقبال عمومى روبه رو است 
به گونه اى که هم اکنون در تهران هر شب شاهد اکران 
90 تا 110 تئاتر هســتیم که این نشان از عالقه مندى 
نسل جوان جامعه به تئاتر اســت و روح تئاتر در جامعه 

دمیده شده است.
امیرى صالحى آمادگى این وزارتخانه در مشــارکت با 
بخش خصوصى و نهادهاى عمومى و... را براى ساخت، 
تکمیل و راه اندازى بیــش از 400 پروژه فرهنگى نیمه 

تمام در کشور اعالم کرد.
وى در خصوص بیمه خبرنگاران هم گفت: ما امروز 47 
هزار نفر عضو در صندوق هنر کشور داریم که هنرمندان، 
نویســندگان و روزنامه نگاران را شامل مى شود و اکثراً 
خبرنگارانــى که با اصحــاب رســانه داراى مجوز کار 
مى کنند عضو این صندوق بوده و بیمه هســتند و ما از 

محل یارانه، حق بیمه آنها را پرداخت مى کنیم.
وى گفت: از 47 هزار عضو صندوق هنر کشور، 19 هزار 
نفر بیمه تأمین اجتماعى هســتند که از این میزان 12 
هزار و 700 نفر آنان از بیمه تکمیلى استفاده مى کنند و 
ده هزار نفر هم در لیست پیوستن به بیمه شدگان تأمین 
اجتماعى و بیمــه تکمیلى مى باشــند. بنابراین برنامه 
ریزى هاى الزم انجام شــده و در آینده نه چندان دور 
هم مشکالت اصلى بیمه هنرمندان را حل خواهیم کرد. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى آغــاز برپایــى 
جشــنواره هاى مختلف فیلم فجر، تئاتر فجر، شــعر، 
موسیقى و جشنواره هاى استانى را نوعى نشاط اجتماعى 
در جامعه برشمرد و گفت: این جهت گیرى تا پایان سال 
جارى استمرار داشــته و معتقدیم نشاط عامل کاهش 
خشونت، اعتماد و رضایتمندى جامعه است و جامعه با 

نشاط همیشه پویا و زنده است. 
امیرى صالحى تقویــت فرهنگ انقالبــى و فرهنگ 
ایثار و شــهادت به ویژه در ســینما را یکــى دیگر از 
سیاســت هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى دانست 
و گفت: در جشــنواره فیلم فجر امسال، فیلم هاى فاخر 
در حوزه انقالب و دفاع مقدس از جایگاه بســیار باالیى 
برخوردار بوده و ما هیچ محدودیتى براى اینگونه فیلم ها 

نداریم بلکه از آنها حمایت هم خواهیم کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
عدم تخصیص سالن سینما به فیلم ها به صورت عادالنه 
هم گفت: تخصیص ســالن سینما براســاس تصمیم 

شــورایى باتوجه به معیارها و شاخص ها اتفاق مى افتد 
که تبعیض هم قائل نمى شوند.

وى در مورد کار موازى دیگر ســازمان ها در خصوص 
مســائل فرهنگى نیز گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى در چارچوب قانــون و سیاســت و اختیارات 
تعیین شده گام برداشــته و وظیفه حفظ و دفاع از حریم 
قانونى وزارتخانه را داشــته و بنا هم ندارد با هیچ مرکز 
فرهنگــى تقابل کند ولــى معتقدیم ضمــن تعامل با 
نهادهــاى فرهنگى، باید مرزهاى فرهنگى براســاس 
مسئولیت مشخص شده و سیاست ما با همه نهادهاى 
فرهنگى همکارى با حفظ مرزهاى فرهنگى که در قانون 
تعریف شده مى باشد و خوشــبختانه با سایر نهادهاى 
فرهنگى حرکت گفتگوى فرهنگى به منظور مشارکت 
و هم افزایى و ایجاد ظرفیت مشــترك براى توســعه 
فرهنگى که مظلوم بوده و محل مناقشه نیست را آغاز 

کردیم.
امیرى صالحــى از صدور دو هــزار و 500 مجوز براى 
اصحاب رسانه در سال گذشــته خبر داد و گفت: صدور 
دو هزار و 500 مجوز در کشور، نشــان از فضاى باز در 
بخش رســانه دارد که این بخش نظــارت هم با قوت 

صورت مى گیرد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: تولى گرى وظیفه 
اصلى دولت در ســه مفهوم سیاســتگذارى، حمایت و 

نظارت بوده و بقیه، تصدیگرى است.
امیرى صالحــى در پایان این نشســت از رســانه ها 

خواســت تا از قول وى بنویســند: امروز واقعه بزرگ 
کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... مظاهرى با حضور 
شخصیت هاى فرهنگى از سراســر کشور، حوزه هاى 
علمیه و شــخصیت هاى سیاســى برگزار شد تا حریم 
فقاهت را پــاس دارند که این مهــم محصول زحمات 
اســتاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان 
اصفهــان و جمعى دیگر بــود که باید از همه دســت 

اندرکاران تشکر کنم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى خاطرنشان کرد: پیام این 
کنگره، احیاى اخالق در روز اخالق و مهرورزى بود که 

باید به نسل جوان انتقال یابد.
امیرى صالحى حــوزه تخصصى خــود را مطالعات و 
مدیریت فرهنگــى اعالم کرد و با تشــریح فعالیت در
 زمینه هاى تخصصى در پســت هاى مدیریتى گفت: 
ورزش هم از مقــوالت فرهنگى در جامعــه بوده و در 
حقیقت مسائل اساسى جوانان ما فرهنگى و اجتماعى 
است و ورزش در ابعاد همگانى، قهرمانى، احیاى هویت 

ملى از جنس فرهنگى است. 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در پاسخ به سئوال نصف جهان:

سیاسیون، موضوع کنسرت را به مناقشه تبدیل کرده اند

,,
اصفهان قطب جامعه 
فرهنگى ایران بوده 
و در حوزه فرهنگ 
کشور همانند نگین 
درخشانى است که 
همواره مى درخشد 
و همه تأللو نور آن 
بایستى از مسیر 
اصفهان عبور کند تا 
به توسعه فرهنگى 
برسیم

یک کشف تاریخى دیگر در چهارباغ
 تفرجگاه عصر صفوى از زیر خاك نمایان شد

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 625/ش/95 مورخ 95/9/1 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك شــماره 149  از اراضى کارگاهى 
ورودى شــهر به متراژ 1703/70 مترمربع و قیمت پایه کارشناســى هر 
مترمربع 600/000 ریال را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط 

بفروش برساند: 
لذا کلیه متقاضیان حداکثــر تا پایان وقت ادارى روز سه  شــنبه مورخ 
95/10/14 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات پروژه و اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى 

به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده آگهى مزایده  (نوبت اول) (نوبت اول)

میثم محمدى- شهردار سده لنجانمیثم محمدى- شهردار سده لنجان

چاپ اول



0606اقتصاداقتصاد 2830دوشنبه  29 آذرماه 

ویترین

فروش یک میلیون 
سیمکارت 0999 از بهمن ماه

مدیرعامل یــک اپراتور مجازى موبایــل که پروانه 
فعالیت دریافت کرده از آمادگى واگذارى یک میلیون 

سیمکارت با کد 0999 از بهمن ماه خبر داد.
هوشــنگ مرتضوى با اعالم آغاز ثبــت نام براى 
خرید ســیمکارت هاى این اپراتور اظهار داشــت: 
سیمکارت هاى ارائه شده از سوى اپراتورهاى مجازى 
تلفن همراه به مانند سیمکارت هاى اپراتورهاى اصلى 
توان ارائه  خدمات پایه مانند مکالمه صوتى، پیامک و 
دیتا را دارا بوده و تفاوت آنها در آن است که امکان ارائه 
برخى ســرویس هاى ارزش افزوده را نیز دارا بوده و 
بدین ترتیب مى توانند در بخش هاى مختلفى مانند 
سالمت، آموزش، مراودات مالى و ... خدمات متعددى 

را به کاربران ارائه دهند.

کره 20 درصد گران شد
قیمت کره در سطح خرده فروشــى حدود 20درصد 

افزایش یافته است.
قیمت کره در خرده فروشى ها افزایش یافته است  و 
قیمت هر عدد کره 50 گرمى از هزار و 300 تومان تا 
هزار و 400 تومان به هزار و 600 تومان افزایش یافته 
است.قیمت هر عدد کره 100 گرمى نیز از دو هزار و 
400 تومان تا دو هزار و 500 تومان به سه هزار تومان 

تا سه هزار و صد تومان افزایش یافته است.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک و روغن، 
پنچرگیران و فیلترســازان عرضه محصوالت تقلبى و 
بى کیفیت را تضییع حقوق مصرف کنندگان دانســت و 
اظهار داشــت: این محصوالت که عمومًا در واحدهاى 
زیرپله اى و بدون مجوز و با هزینه کمتر تولید مى شوند، 
رقابت در بازار را تحت تأثیر قرار داده و تولیدکنندگان را با 

مشکالتى جدى روبه رو مى کنند.
شیرین شــوکت فدائى با بیان اینکه بخش عمده اى از 
محصوالت بى کیفیــت در واحدهاى صنفى فاقد مجوز 
فعالیت عرضه مى شــود، در مورد عرضه الستیک هاى 
تاریخ گذشته نیز گفت: معموًال در واحدهاى صنفى داراى 

پروانه، چنین تخلفاتى انجام نمى شود و غالبًا واحدهاى 
بدون پروانه و دستفروش ها چنین الستیک هایى را در 

بازار عرضه مى کنند.
وى افــزود: بــا توجه بــه اینکــه تولید الســتیک به 
دســتگاه هایى خاص نیاز دارد، موضوع تقلبى و تولید 
زیرپله اى شامل این محصول نمى شود و همه الستیک 
هاى موجود در بازار، در کارخانه ها تولید مى شود؛ از طرف 
دیگر، کارخانه ها نیز ملزم بــه درج تاریخ تولید و انقضا 
روى محصول هستند؛ بنابراین، خریداران الستیک حتمًا 
در زمان خرید باید به تاریخ تولید و انقضاى الســتیک 

توجه کنند.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزى در امور بازرگانى با تأکید بر 
اینکه برنامه متعادل سازى بازار گوشت قرمز در دستور کار 
است، گفت: با مجوز واردات گوشت منجمد گوسفندى به 

زودى قیمت گوشت متعادل مى شود.
على اکبر مهرفرد اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزى 
به تازگى براى متعادل ســازى بازار گوشت قرمز، مجوز 
واردات گوشت منجمد گوســفندى (گوشت سرد) را از 
کشورهاى مغولستان، روسیه، قرقیزستان و استرالیا به 

سازمان دامپزشکى داده است.
وى اضافه کرد: البته بخشى از گوشت گوساله مورد نیاز 

کشور نیز مانند سابق از برزیل تأمین و وارد مى شود.

مهرفرد با تأکید براینکه وضعیت دام ســبک و سنگین 
کشور مناسب اســت و کمبودى در زمینه تأمین گوشت 
قرمــز نداریم،گفت: آن بخش از گوشــت قرمز که باید 
از طریق واردات تأمین شــود در روزهاى آینده موجب 

متعادل سازى بازار مى شود.
قائم مقام وزیرجهادکشاورزى در امور بازرگانى تصریح 
کرد: اکنون حدود 95 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور 
در داخل تأمین مى شود و تنها پنج شش درصد گوشت 
قرمز کشــور نیازمند واردات است. این درحالى است که 
در طول سال به دالیل مختلف با نوسانات تولید و عرضه 

گوشت قرمز مواجه هستیم.

تاریخ انقضاى الستیک را 
هنگام خرید چک کنید

بازار گوشت قرمز
 متعادل مى شود

در حالى که طى ماه هاى گذشــته قیمــت برنج خارجى 
افزایش یافت و به بیش از کیلویى شــش هزار تومان نیز 
رسید، به گفته معاون وزیر کشاورزى با عرضه دولتى این 
محصول در بورس کاال، قیمــت برنج خارجى متعادل تر 
شده و در ادامه نیز با کاهش بیشتر قیمت آن مواجه خواهیم 
شد که در ادامه و با صدور مجدد مجوز واردات، قیمت این 

محصول ارزان تر از گذشته خواهد شد.
این کاهش قیمت در حالى تجربه شده است که بر اساس 
آمارهاى بانک مرکزى از خرده فروشى هاى سطح شهر و 
اظهارات مسئوالن مختلف اقتصادى کشور، قیمت برنج 
خارجى طى ماه هاى گذشته افزایش یافته بود؛ به گونه اى 
که در مهر ماه امسال به بیش از کیلویى شش هزارتومان 
در بازار رســیده بود اما به گفته على قنبرى معاون وزیر 
جهاد کشاورزى  با وجود افزایش قیمت برنج خارجى طى 
ماه هاى گذشته که قیمت منطقى نبود، پس از ورود وزارت 
جهاد کشاورزى و شــرکت بازرگانى دولتى براى عرضه 
برنج وارداتى به قیمت دولتى در بازار و بورس کاال، بازار 
این محصول متعادل تر شــد و هم اکنون مى توان گفت 
که وضعیت قیمت برنج خارجى تثبیتى اســت و با صدور 
مجدد مجوز واردات برنج قیمت این محصول متعادل تر 

هم مى شود.
البته مسیح کشــاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در 
این زمینه معتقد است که هرکیلوگرم برنج خارجى براى 
واردکنندگان پس از ترخیص از گمرك چهار هزار و 600 
تومان تمام مى شــود که در بازار عمده فروشى کیلویى 
چهار هزار و 700 تومان و در بازار خرده فروشى چهار هزار 

و 900 تومان فروخته مى شود، چراکه قیمت هر کیلوگرم 
برنج حدود 85 سنت اســت که 40 درصد تعرفه و 500 
تومان عوارض مابه التفاوت برنج وارداتى با قیمت داخلى 
و 200 تومان هزینه هاى اســتاندارد و بهداشت به قیمت 
هرکیلوگرم برنج وارداتى پیش از ترخیص اضافه مى شود.

 اما بر اســاس آمار رســمى موجــود از واردات برنج هر 
کیلوگرم قیمت این محصول خارجى به صورت میانگین 

84 سنت بوده که با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله اى سه 
هزار و 300تومانى براى واردات آن و قیمت میانگین دو 

هزار و 772تومانى هرکیلوگرم از این محصول وارداتى 
مى توان گفت که برنج وارداتى پیش از ترخیص از گمرك 
کیلویى حدود هــزار و 108 تومان به عنــوان تعرفه 40 
درصدى و 700 تومان عوارض به عنــوان مابه التفاوت 
قیمت برنج خارجى با تولید داخل و هزینه هاى استاندارد و 
بهداشت هزینه دارد که پس از ترخیص از گمرك قیمت 

برنج خارجى کیلویى چهار هزار و 580 تومان مى شود.

کشــورهاى صادرکننده برنج به ایران بــه ترتیب هند، 
پاکســتان و امارات هستند به اضافه کشــورهایى که از 

طریق مناطق ویژه چابهار و شهید رجایى محصول خود را 
به ایران صادر کرده اند که در این میان کشورهاى هند با 
بیش از 157 هزار تن صادرات برنج به ایران سهمى معادل 
45/48درصد، پاکستان با صادرات بیش از 125 هزار تن 
ســهمى معادل 38/56 درصد و امارات با صادرات بیش 
از 28 هزار تن ســهمى معادل 8/77 درصد در بازار برنج 

خارجى ایران دارند.

در روزهاى اخیر نیره پیروزبخت رئیس ســازمان 
اســتاندارد کــه در همایش صنعــت CNG ایران 
ســخنرانى مى کرد، از خودروهاى گازسوز بازرسى 
نشــده با عنوان «بمب متحرك» یاد کرد و گفت: 
«باید بعد از مدتى مخازن خودروها بازرســى شوند 
که متأســفانه هنوز ســاز و کارى در مراجع دولتى 
براى این امر تعریف نشده است که در این صورت 
امــکان دارد خودروهــا تبدیل به بمــب متحرك 

شوند.»
در حــال حاضر قریب بــه چهار میلیون دســتگاه 
خودروى شخصى گازسوز در کشــور در حال تردد 
است که برآوردها نشان مى دهد از این تعداد، مالکان 
قریب به دو میلیون و 500 هزار دســتگاه خودرو در 
زمان مناســب اقدام به بازرسى مخازن CNG خود 

نکرده اند.
در حالى کــه طبق اســتانداردهاى جهانى مخازن 
CNG خودروهاى گازسوز به طور مطلوب باید سالى 
یکبار مورد بازرسى فنى قرار گیرد، دو میلیون و 500 
هزار خودروى گازسوز در ایران بیش از سه سال است 
که مخازن CNG آنها مورد بازدید فنى قرار نگرفته 
و برخى از این خودروها بیش از هفت یا هشت سال 
است بدون حتى یکبار مراجعه به مراکز معاینه فنى 

در شهرها تردد مى کنند.
تردد این خودروها بدون بازرســى ادوارى مخازن 
CNG، موجب شــده تا هر از گاهى در یک نقطه از 

کشور شاهد انفجار یک خودروى گازسوز باشیم.

تردد 2/5 میلیون وعده کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک
بمب متحرك در کشور!

,,

قیمت برنج خارجى 
طى ماه هاى گذشته 
افزایش یافته بود؛ 
به گونه اى که در 
مهر ماه امسال به 
بیش از کیلویى 
شش هزارتومان در 
بازار رسیده بود

حصر وراثت
نفیســه بینا داراي شناسنامه شماره  1692به شــرح دادخواست به کالســه 4697/95 ح 10 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه توران فیروزه بشناسنامه 
166 تاریخ 94/12/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
همسر و یک پسر و 3 دختر 1– رمضانعلى بینا ، ش.ش 771 همسر 2- محمد حسین بینا ، ش.ش 42901  
فرزند پسر 3- اکرم بینا ش.ش 45103 فرزند دختر 4- اشرف بینا ش.ش 847 فرزند دختر 5- نفیسه بینا 
ش.ش 1692 فرزند دختر. و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 27691 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان /530 /9

حصر وراثت
محمدرضا رفیع زاده اخویان داراي شناسنامه شماره 545 به شرح دادخواست به کالسه 4795/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى رفیع زاده اخویان به 
شناسنامه 1154 در تاریخ 95/08/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و2 دختر و 2 پســر به نامهاى ذیل : 1- فاطمه حاجى عابدینى - ش 995  همسر 
متوفى 2- علیرضا رفیــع زاده اخویان- ش 38632 – فرزند پســر 3- محمدرضا رفیع زاده اخویان- ش 
545 – فرزند پســر 4- زهرا رفیع زاده اخویان- ش 31 – فرزند دختر 5- مهنــاز رفیع زاده اخویان- ش 
798 – فرزند دختر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 27545 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان /531 /9
 حصر وراثت

جلیل جعفر پیشه داراي شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 4760/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غفار جعفرپیشه به شناسنامه 8653 در تاریخ 
95/06/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 2 
دختر و یک همسر به نامهاى ذیل : 1- اشرف آغا نقیه - ش 45  همسر متوفى 2- رحیم جعفرپیشه- ش 
26266 – فرزند پســر3- بدرى جعفرپیشــه- ش 541 – فرزند دختر4- مهدى جعفرپیشه- ش 1211 
– فرزند پسر5- خلیل جعفرپیشه- ش 76 – فرزند پسر6- ویدا جعفرپیشه- ش 45848 – فرزند دختر7- 
کریم جعفرپیشه- ش 295 – فرزند پسر 8- جلیل جعفرپیشه- ش 133 – فرزند پسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 27525 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/533
حصر وراثت

مهدى رئیسى داراي شناسنامه شماره ملى 4610038439 به شرح دادخواست به کالسه 4693/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على رئیسى به شناسنامه 61 
تاریخ 95/7/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر 
و 4 پسر و 3 دختر به نامهاى ذیل : 1- فاطمه رئیســى فرزند دختر 2- سمیه رئیسى ،ش.ش 2338 فرزند 
دختر 3 – نرگس رئیســى ،ش.ملى 4610300257 فرزند دختر 4- حسین رئیسى ، ش 2844 فرزند  پسر 
5- غالمرضا رئیســى ،ش.ش 4992 فرزند پسر 6- علیرضا رئیســى ، ش 10057 فرزند پسر 7- مهدى 
رئیسى ،ش.ش 4610038439 فرزند پســر 8- گل بناز رضوى بابا حیدرى ش 91 همسرمتوفى و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27526 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/535
حصر وراثت

گوهرکیانى قلعه اقا داراي شناســنامه شــماره 2 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 4721/95 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمــه کیانى قلعه به 
شناســنامه 17 تاریخ 93/10/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 8 فرزند به نامهاى ذیل : 1- محمــد کیانى ، ش.ش 1449 فرزنــد 2- صدیقه کیانى 
،ش.ش 25874 فرزنــد 3 – بتول کیانــى ،ش.ش 5 فرزند  4- ایــران کیانى قلعــه ، ش.ش 4 فرزند 
 5- گوهر کیانى قلعه اقا ،ش.ش 2 فرزند 6- زهرا کیانى ،ش.ش 118 فرزند 7- اشرف کیانى ،ش.ش 640 
فرزند 8- مریم کیانى ،ش.ش 467 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27527 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/536
حصر وراثت

صفرعلى خان محمدى داراي شناسنامه شماره  969 به شرح دادخواست به کالسه 4677/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نظرى به شناسنامه 78 
در تاریخ 95/08/01 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 8 فرزند به نامهاى ذیل : 1- صفرعلى خان محمدى ش.ش 969  فرزند 2- حســنعلى خان محمدى  
ش.ش 3106 فرزند 3 –محمد خان محمدى ،ش.ش 198 فرزند 4- شــهرام خان محمدى خشــوئى 
ش.ش 488 فرزند 5- عفت خان محمدى خشــوئى  ش.ش 1961 فرزند 6- زهرا خان محمدى خشوئى 
ش.ش 1123  فرزند 7- آذر خان محمدى خشــوئى ش.ش 19 فرزند 8- شکوفه خان محمدى خشوئى 
ش.ش 4 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 27528 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان

 اصفهان /9/537

حصر وراثت
سلیمان قاســمى یک لنگى داراي شناسنامه شــماره  0680234-127 به شــرح دادخواست به کالسه 
4782/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى 
قاســمى یک لنگى به شناســنامه 21 در تاریخ 94/11/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7 فرزند و همسر به نامهاى ذیل : 1- قاسمعلى قاسمى ش.ش 2090  
فرزند 2- علیرضا قاسمى یک لنگى ش.ش 1463 فرزند 3 –حسنعلى قاسمى یک لنگى ،ش.ش 8218 
فرزند 4- سلیمان قاسمى یک لنگى ش.ش 4-068023-127 فرزند 5- فاطمه قاسمى یک لنگى ش.ش 
2259 فرزند 6- صدیقه قاسمى یک لنگى ش.ش 4432  فرزند 7- طاهره قاسمى یک لنگى ش.ش 12 
فرزند 8- شهربانو قاســمى یک لنگى ش.ش 34 عیال متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 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: 27529 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/538
حصر وراثت

معصومه اسماعیلى دستگردى داراي شناسنامه شماره ملى 978 به شرح دادخواست به کالسه 4770/95 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیدى محمد اسماعیلى 
دستگردى به شناسنامه 555 در تاریخ 08/14/اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به همسر و 7 فرزند (2 پسر و 5 دختر) به نامهاى ذیل : 1- مهین سلیمانپور دستگردى 
–ش 33057  همســر متوفى 2- غالم عباس اسماعیلى دســتگردى  ش 1347 فرزند پسر 3 – شهین 
اسماعیلى دستگردى ،ش 584 - فرزند دختر 4- صغرى اسماعیلى دســتگردى ، ش 1504 فرزند دختر 
5- کبرى اسماعیلى دستگردى - ش 1445 فرزند دختر 6- محمدرضا اسماعیلى دستگردى - ش 2025  
فرزند پسر 7- فاطمه اسماعیلى دســتگردى - ش 3276 فرزند دختر 8- معصومه اسماعیلى دستگردى 
ش 978 فرزند دختر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 27530 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان /539 /9
حصر وراثت

محمود حیدرى با وکالت مریم شکرچیان داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 4792/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى حیدرى جاوانى 
ش شناســنامه 37 در تاریخ 94/11/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و 3 پسر و 3 دختر: 1- محترم حیدرى ش 66 (همسر متوفى) 2- احمد حیدرى ش 
686 (فرزند پسر) 3- محمود حیدرى ش 276 (فرزند پسر) 4- حیدر حیدرى ش 3 (فرزند پسر) 5- ایران 
حیدرى ش 668 (فرزند دختر) 6- زهــرا حیدرى ش 40 (فرزند دختر) 7- ناهیــد حیدرى ش 43 (فرزند 
دختر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27531 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/540

حصر وراثت
على بدیعى گورتى داراي شناســنامه شماره 997 به شرح دادخواست به کالســه 4590/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن گورتى بشناسنامه 1173 در 
تاریخ 63/4/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر 
و 3 دختر و همسر: 1- على بدیعى گورتى ش 997 (پسر متوفى) 2- فرهاد بدیعى گورتى ش 1240 (پسر 
متوفى) 3- محسن بدیعى گورتى ش 1173 (پسر متوفى) 4- اصغر بدیعى گورتى ش 43 (پسر متوفى) 5- 
طاهره بدیعى گورتى ش 81 (دختر متوفى) 6- رباب بیگم بدیعى گورتى ش 886 (دختر متوفى) 7- آغابیگم 
بدیعى گورتى ش 2 (دختر متوفى) 8- فاطمه بدیعى گورتى ش 773 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 

27532 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/541
حصر وراثت

محمد جوانى جونى داراي شناسنامه شــماره 42 به شرح دادخواست به کالســه 4754/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین جوانى جونى بشناسنامه 402 
در تاریخ 94/7/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
زوجه 4 پســر و 3 دختر: 1- خانم جوانى جاوان ش 23 (زوجه متوفى) 2- رضوان جوانى ش 1729 (فرزند 
دختر) 3- فاطمه جوانى ش 66 (فرزند دختر) 4- نصرت جوانى جونى ش 60 (فرزند دختر) 5- احمد جوانى 
ش 1489 (فرزند پسر) 6- یداله جوانى جونى ش 33 (فرزند پســر) 7- محمد جوانى جونى ش 42 (فرزند 
پسر) 8- کریم جوانى جونى ش 41 (فرزند پسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 27533 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/542
حصر وراثت

سیدعلى صائب داراي شناسنامه شــماره 39751 به شرح دادخواست به کالســه 4796/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رفعت صائب بشناسنامه 490 در 
تاریخ 95/3/31  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ســیدعلى صائب ش.ش 39751 (برادر متوفى) 2- محمد صائب ش.ش 467 (برادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 27534 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/543
حصر وراثت

حسن جمدى داراي شناسنامه شــماره به شرح دادخواست به کالســه 4765/95 از این شورا درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید جمدى ش ملى 1273704126 در تاریخ 
89/7/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 
1- حسن جمدى ش 261 (پدر متوفى) 2- سعیده کاشــى ش 4216 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 

27535 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/544
حصر وراثت

زهره زائرى اصفهانى داراي شناسنامه شماره 768 به شــرح دادخواست به کالسه 4757/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول خانم میرزا محمدابراهیم 
بشناسنامه 22326 در تاریخ 95/4/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 2 دختر: 1- صدیقه زائرى اصفهانى ش 815 (فرزند دختــر) 2- زهره زائرى اصفهانى 
ش 768 (فرزند دختر) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 27536 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/9/545
حصر وراثت

خسرو خورسندى داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 4714/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد خورسندى بشناسنامه 8269 در تاریخ 
94/9/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 
1- خسرو خورسندى- ش 8 (پدر متوفى) 2- فاطمه زهرا پناهى الدانى- ش 1379 (مادر متوفى) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 27537 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/546
حصر وراثت

حسن یزدانى پناه (به قیمومیت ملک آغا رنجبران) داراي شماره ملى 1281620831 به شرح دادخواست 
به کالسه 4781/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدرسول زارعى خوابجانى بشناســنامه 59712 در تاریخ 78/11/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک مادر و الغیر: 1- ملک آغا رنجبران- ش 228 (مادر 
متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27538 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/547

حصر وراثت
خاطره نادریان داراي شناســنامه شماره 4784 به شــرح دادخواست به کالســه 4784/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جواد نادریان بشناسنامه 31719 
در تاریخ 95/6/18  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به یک دختر و یک پســر: 1- خاطره نادریــان- ش 4784 (دختر متوفى) 2- شــهاب نادریان- ش ملى 
1270801465(پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 27539 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/9/548
حصر وراثت

فهیمه ذوالفقارى سیچانى داراي شناسنامه شماره 1525 به شرح دادخواست به کالسه 4734/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدبصیر بیرنگ برازى 
بشناســنامه 1274013569 در تاریخ 95/6/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر: 1- فهیمه ذوالفقارى سیچانى- ش 1525 (مادر متوفى) 2- بیژن 
بیرنگ برازى- ش 2247 (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 27540 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان/9/549
حصر وراثت

الهه حمزه زاده داراي شناســنامه شماره 1583 به شــرح دادخواست به کالســه 4660/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیر آصالح بشناسنامه 657 در 
تاریخ 95/6/16  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
پدر و همســر: 1- محمدعلى آصالح- ش 40501 (پدر) 2- الهه حمزه زاده- ش 1583 (همســر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 27541 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان

 اصفهان /9/550
حصر وراثت

اصغر دهائى داراي شناســنامه شــماره 274 به شــرح دادخواســت به کالســه 4724/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جواد دهائى بشناسنامه 69 در 
تاریخ 95/7/23  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 2 برادر: 1- عبــاس دهائى ش.ش 397 (بــرادر متوفــى) 2- اصغر دهائى ش 274 (بــرادر متوفى)

والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 27542 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان

 اصفهان/9/551

حصر وراثت
طاهره صفرى جزى داراي شناسنامه شماره 41766 به شرح دادخواست به کالسه 4772/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله صفرى بشناسنامه 159 در 
تاریخ 95/6/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 دختر 
و 1 پسر و همسر: 1- طاهره صفرى جزى- ش 41766 (فرزند دختر) 2- فخرى صفرى جزى- ش 1173 
(فرزند دختر) 3- زهرا صفرى جزى- ش 125 (فرزند دختر) 4- محمدحسین صفرى- ش 2547 (فرزند 
پسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27543 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/552

حصر وراثت
بهناز ممبنى داراي شناسنامه شماره 1516 به شرح دادخواست به کالسه 4773/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیاتقلى ممبنى بشناســنامه 797 در تاریخ 
95/7/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پســر و 
4 دختر و یک همسر: 1- فاطمه  حسن پور- ش 6092 (همســر) 2- سیروس مبنى- ش 25 (فرزند پسر) 
3- مهناز مبنى- ش 325 (فرزند دختر) 4- شــهره مبنى- ش 364 (فرزند دختر) 5- مرتضى مبنى- ش 
948 (فرزند پسر) 6- زهرا مبنى- ش 453 (فرزند دختر) 7- غالمرضا مبنى- ش 93 (فرزند پسر) 8- بهناز 
مبنى- ش 1516 (فرزند دختر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 27524 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/9/553
حصر وراثت

فالمرز شیران داراي شناسنامه شــماره 52690 به شرح دادخواست به کالســه 4729/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت شیرانى بیدآبادى بشناسنامه 
433 در تاریخ 94/11/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر- یک دختر: 1- شهربانو شیران- ش 48 (فرزند دختر) 2- مرتضى شیران- ش 45228 (فرزند 
پسر) 3- مهدى شیران- ش 581 (فرزند پسر) 4- فالمرز شیران- ش 52690 (فرزند پسر) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 27521 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/554
حصر وراثت

اسماعیل قوامى داراي شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 4726/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا صادقیان بشناســنامه 311 در تاریخ 
94/5/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 فرزند 
پسر: 1- محمدرضا قوامى- ش 913 (فرزند پسر) 2- عبدالرضا قوامى- ش 48 (فرزند پسر) 3- احمدرضا 
قوامى- ش 20 (فرزند پسر) 4- اســماعیل قوامى- ش 2 (فرزند پســر) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 27522 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/555
حصر وراثت

مینو مؤمن زاده داراي شماره ملى 1284684016 به شرح دادخواســت به کالسه 4762/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیاوش غضنفرپور خولنجانى 
بشناســنامه 1153 در تاریخ 95/7/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و یک همسر و مادر: 1- میالد غضنفرپور خولنجانى- ملى 1271911299 (فرزند 
پسر) 2- امیرحســین غضنفرپور خولنجانى- ملى 1273899156 (فرزند پسر) 3- مینو مؤمن زاده- ملى 
1284684016 (همســر متوفى) 4- عصمت مؤمن زاده- ش.ش 5 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 

27520 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/556
حصر وراثت

غالمرضا دلیلى شعاعى داراي شناسنامه شماره 971 به شرح دادخواست به کالسه 4668/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول همتى هرندى بشناسنامه 
38942 در تاریخ 95/4/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 3 پسر و یک دختر: 1- غالمرضا دلیلى شعاعى ش 971 (فرزند پسر) 2- حسین دلیلى شعاعى ش 613 
(فرزند پسر) 3- عباس دلیلى شعاعى ش 1540 (فرزند پســر) 4- محترم دلیلى شعاعى ش 1581 (فرزند 
دختر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27518 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/557

حصر وراثت
حسن فالحیان داراي شناسنامه شماره 11569 به شرح دادخواست به کالسه 4658/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرزانه زینلیان قینانى بشناسنامه 
1665 در تاریخ 95/6/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 پسر و همسر و مادر: 1- حسن فالحیان کلیشادى ش.ش 11569 (فرزند پسر) 2- علیرضا فالحیان 
کلیشادى ش.ش 1272173682 (فرزند پســر) 3- منوچهر فالحیان کلیشادى ش.ش 1518 (همسر) 
4- عفت شیروانى ش.ش 143 (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 27517 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/9/558
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الهه مهرى دهنوى
 حاال همه از شــوك اصفهانى ها به تیم هاى شکست 
ناپذیر لیگ تــا بدینجاى رقابت ها ســخن مى گویند. 
ســپاهان و ذوب آهن، دو صدرنشین لیگ را که تا قبل 
از هفته چهاردهم باختى را تجربه نکرده بودند، شکست 

دادند و حسابى براى همه خط و نشان کشیدند.
ذوب آهن در کنار این خط و نشــان، از سالم محکم تر 
خود به جمع مدعیان خبر داد و نشــان داد که تا پایان 
لیگ، تراکتور و پرسپولیس و سایر مدعیان احتمالى باید 

حسابى از این تیم ترس و واهمه داشته باشند.
شاید اگر گل صحیح ذوب آهن به پرسپولیس به اشتباه 
مردود اعالم نمى شد خیلى بهتر مى شد در مورد اقتدار 
ذوب آهن در به زانو در آوردن پرسپولیس شکست ناپذیر 
امسال صحبت کرد و نشــان داد که سبزها چقدر الیق 
قهرمانى در رقابت هاى امسال هستند. ذوب آهن توفنده 
و بالنده به جلو حرکت مى کند،مجتبى حســینى آنقدر 
خوب عمل کرده است که در دلمان مى گوییم اى کاش 
از ابتداى فصل نفر اول کادر فنى بود. ولى هنوز هم دیر 
نشده است. اعتماد درست هیئت مدیره باشگاه به او ایام 

خوشى را براى سبزپوشان رقم زده است.
ذوب آهن آنقــدر  در نبرد با سرخپوشــان خوب بود و 
توانست با برترى محسوس پرسپولیس را شکست دهد 
که عمده سوژه هاى این روزهاى فضاى مجازى بر روى 
بازى خوب شاگردان حسینى، گل سالم آنها که آفساید 
اعالم شد و سوپر گل احسان پهلوان  متمرکز شده است.

 ذوب آهن برد! آذرى باخت!
هر چــه کادر فنى و بازیکنان ذوب آهن در مســتطیل 
سبز خوب و فوق العاده عمل کردند، اما مدیر عامل این 

باشگاه را مى توان بازنده این دیدار قلمداد کرد.
ســعید آذرى که در مصاحبه ها همیشه سعى مى کند 
با اســتفاده از جمالت و عباراتى ویــژه، قدرت و اقتدار 
مدیریتى خــود را به رخ بقیه بکشــد قبــل از دیدار با 
پرسپولیس همچون سایر دیدارهاى ذوبى ها با دو تیم 
تهرانى اعالم کرد که فقط و فقط 10 درصد ورزشــگاه 
فوالدشهر به هواداران پرسپولیس اختصاص دارد و به 
هیچ وجه از این درصد کوتاه نمى آیند وسهم بیشترى 
را به تیم مهمــان تخصیص نمى دهند. اما با شــروع 
مسابقه اتفاق دیگرى رقم خورد . شــرایط به گونه اى 
بود که  برخى از خبرنگاران از برترى 60 به 40 هواداران 
پرسپولیس به نســبت هواداران ذوب آهن در ورزشگاه 
سخن مى گفتند. ویدئوهایى بسیار متأثر کننده در چند 
ضلع ورزشگاه از جمله وى آى پى فوالدشهر منتشر شد 
که هواداران پرســپولیس با غرور خاصى که حاکى از 
برترى عددى آنها نســبت به هواداران تیم مهمان بود 
شعار ذوب آهن به اصفهان خوش آمدى را سر مى دادند! 

و البته این شعار را بارها تکرار کردند.
اى کاش سعید آذرى که در کنار مصاحبه هاى آتشین 
و متعدد که همیشه دوســت دارد با عباراتى خاص این 
مصاحبه ها بیشــتر  مورد توجه قرار بگیرد و تیترهاى 
معنادارى به سایت ها بدهد، اگر حرفى مى زند به پاى 
آن هم مى ایستاد. 10 درصد پیشکش. حداقل از شرایط 
میزبانى خود اســتفاده مى کردید و اجــازه  نمى دادید 
اینگونه هواداران سرخ با اســتفاده از برترى تعداد خود 

چنین شعارهایى را سر دهند.
ســپاهان تا قبل از ســال 1390 هــم در اختصاص 
ســکوها به هواداران پرســپولیس و اســتقالل دچار 
مشــکالتى بود و عمومــًا در میزبانى از ایــن تیم ها، 

سهم 10 درصدى رعایت 

نمى شد و شــرایط 70 به 30 به نفع ســپاهان بود. اما 
علیرضا رحیمى که از قضا باجناق سعید آذرى هم هست 
از زمان مدیریتش در باشگاه سپاهان مصاحبه کرد که 
بیش از 10 درصد به هواداران رقیب سهمیه نمى دهند 
و البته بر سر حرفش هم محکم و جانانه ایستاد و آن را 

عملیاتى کرد.
سعید آذرى که خود را مدیرى بزرگ و با افتخارات متعدد 
مى داند بد نیست که در این زمینه ها از باجناق خود الگو 
بگیرد و اگر حرفى مى زند با همه توان بر روى آن بایستد 

تا  بازنده این هفته از نگاه ما لقب نگیرد! 

سپاهان به خود آمده است
سپاهانى ها روند خوبى را که از بازى با صبا مجدداً آغاز 

کرده بودند را ادامه دادند و دست به کار بزرگى زدند.
شکست تراکتورســازى با انبوهى از مهره ها و ستاره 
هاى نامدار توسط ســپاهانى که این روزها با سیمایى 
جوان در لیگ و جام حذفى مبــارزه مى کند کار بزرگى 
بود که شاگردان ویســى به خوبى آن را انجام دادند. در 
کنار درخش جوانان، بازیکنان با تجربه تر تیم هم شرایط 
مطلوبى را پیدا کرده اند و این مى تواند براى ویسى بسیار 
مهم باشــد، چرا که در کنار این جوانان چشم به تجربه 

برخى از بازیکنان اســمى خود داشــت و ناکارآمدى و 
نمایش ضعیف آنان در چندین هفته لیگ برتر،به معضلى 

بزرگ براى عبدا... تبدیل شده بود.
حاال دیگر مهرداد محمدى روند گلزنــى هایش را به 
خوبى ادامه داده است. گل او به تراکتور آنقدر زیبا و حرفه 
اى بود که در ویدئوهایى مشترك در فضاى مجازى با 

گل «گرت بیل» مقایسه شده است.
حاج صفى در نقش یک کاپیتــان به خوبى وظایفش را 
در زمین انجام مى دهد و جوانان بــا تجربه ترى مثل 
جالل الدین علیمحمدى و  فرید کریمى هم توانسته اند 

درخشش هاى فصول قبل خود را تکرار کنند.
«لى اولیویرا» هم که در موقع قرارداد با سپاهان از سوى 
روزنامه باشگاه بمب هیدروژنى لقب گرفته بود در شرایط 
خوبى قرار گرفته است. نمایش هاى ضعیف او در هفته 
هاى ابتدایى شاید ناشــى از نیمکت نشینى اش در دو 
سال گذشته در تیم هاى مختلف بوده و حال که مرتباً در 
شرایط بازى قرار گرفته است مى تواند تا حدودى نگرانى 

ها را از دروازه زردها دور کند.
اعتماد هواداران مشکل پسند سپاهان به عبدا... ویسى 
دوباره شکل و شمایلى خوب گرفته است. او دیدار بزرگى 
را در تبریز به نفع خود تمام کرد. لذت این پیروزى آنقدر 

زیاد بود که او در نشســت خبرى این بــرد را به محرم 
نویدکیا هدیه کند. محرم هفته هاست که خداحافظى 
کرده و این برد آنقدر براى عبــدا... و یارانش با اهمیت 
بود که به محض حضور در مقابل خبرنگاران از تقدیم 
آن به کاپیتان سابق و محبوب سپاهانى ها سخن گوید.

البته باید به این سیاســت عبدا... نیز آفرین گفت  تا در 
دقایقى که همه هواداران سپاهان خوشحال و شادمان 
از کسب 3 امتیاز در نبرد تبریز بودند، وى با نام بردن از 
محرم بار دیگر هواداران این بازیکــن که عمومًا جزو 
هواداران دو آتیشه و خاص ســپاهان هستند را بیش از 

پیش با خود همراه و متحد نماید.
همه چیز حاکى از آن است که ســپاهان به خود آمده 
است.  جوانان و بازیکنان جدید این تیم متوجه شده اند 
که در چه تیم بزرگى حضور دارند و چه مسئولیت هاى 

بزرگ و انتظارات مهمى متوجه آنهاست.
 پیروزى بر ســایپا و صعود به مرحلــه نیمه نهایى جام 
حذفى و به زانو در آوردن اســتقالل تهران در آخرین 
هفته نیم فصل آنهم در ورزشگاه نقش جهان مى تواند 
شرایط بســیار بهترى را براى عبدا... رقم زند تا در دور 
برگشت رقابت ها، با تقویت تیم گام هاى بزرگ ترى را 

بردارد. 

نیما طباطبایى در گذشت
کارگردان مستند«من ناصر حجازى هستم» در گذشت.

 نیمـا طباطبایـى کارگـردان جـوان کشـورمان کـه از 
مدت ها پیـش به دلیـل عارضه مغـزى در بیمارسـتان 
بسترى بود صبح  روز یک شـنبه بعد از مدت ها بیمارى 

سخت در بیمارستان ایرانمهر درگذشت.
نیما طباطبایى کـه فرزند مرحوم غالمرضـا طباطبایى 
و خواهـرزاده رؤیا تیموریان اسـت اخیراً با مسـتند «من 
ناصر حجازى هسـتم» زندگى ورزشـى ناصر حجازى 
را به تصویر کشـیده بود. گفتنى اسـت؛ ایـن کارگردان 
خوب کشورمان پیش از شروع ساخت مستند «من ناصر 
حجازى هستم» درگیر این بیمارى شده بود و با این حال 

توانست پروژه موفقى را پشت سر بگذارد.

آقاى گل 
عقب تر از قافله کفش طال

مهدى طارمى که پـس از پایان بازى هـاى فصل قبل 
توانسـت به عنوان آقاى گلـى لیگ برتر برسـد با وجود 
حضور در ترکیب اصلى پرسپولیسـى ها هنوز نتوانسته 
خود را به جمع مدعیان اصلى دریافت کفش طالى لیگ 
شانزدهم برساند. مهدى طارمى که هر چند بازى یک بار 
براى پرسپولیسى ها گلزنى مى کند در حالى که یک هفته 
مانده تا پایان دور رفت بازى هاى لیگ برتر با شش گل 
در رده ششم بهترین گلزنان لیگ برتر قرار دارد. حضور 
طارمى در این رده در حالى اتفاق مـى افتد که آقاى گل 
فعلى لیگ برتر 12 بار توانسته دروازه حریفان را باز کند و 
مهدى طارمى 16 بازى فرصت دارد تا بتواند پنج بازیکن 
باالسرى خود را جابگذارد و خود را به دومین توپ طالى 

پیاپى لیگ برتر برساند.

 
عصبانیت از باخت به سپاهان

در حاشیه تمرین  تراکتورسازى، امیر قلعه نویى از عملکرد 
بازیکنانش به شدت گله کرد. 

 اعضاى تیم تراکتورسازى بعد از شکست  مقابل سپاهان 
یک جلسـه تمرین ریکاورى را زیر نظـر امیر قلعه نویى 
پشت سر گذاشتند. در تمرین روز شنبه، قلعه نویى نسبت 
به عملکرد بازیکنانش در مسابقه با سپاهان بسیار ناراحت 
بود و در صحبت هایى که با آنها داشـت، گالیه هایى را 
مطرح کرد. قلعه نویى در این صحبت هاى چند دقیقه اى 
از غرور بازیکنانش مقابل سپاهان صحبت کرد و اینکه چرا 
باید تیمى که به دنبال قهرمانى است اینطور امتیاز از دست 
بدهد؟ سرمربى تراکتور همچنین از بازیکنان خواست در 
بازى هاى آینده حواسشـان را جمع کنند تا دیگر چنین 

مسائلى پیش نیاید.

 
سفرهاى آقاى اقتصادى!

 شـهروز پاشـاکى اوایل فصل خیلى در کنـار بازیکنان 
پرسپولیس دیده مى شد ولى به دسـتور مدیران باشگاه 
دیگر حـق حضـور در اردوهاى پرسـپولیس را نـدارد و 

سرخپوشان هم نباید با او رفت و آمدى داشته باشند. 
او که عنوان پسردایى على کریمى را یدك مى کشد، در 
صفحه اجتماعى خود از نقش محمد ترکاشوند در باشگاه 
پرسپولیس نوشت و این سئوال را مطرح کرد که آیا على 

اکبر طاهرى ممنوع الخروج است؟
پاشاکى نوشت: «مدتى است براى من سئوالى پیش آمده 
و ذهنم را مشغول کرده، اینکه چرا در سفر هاى خارجى 
شـخص دکتر طاهرى در کنار تیم نیسـت بلکـه آقاى 

اقتصادى را همراه تیم به سفرها مى فرستد؟»  

 
سروش در تبریز مى ماند

سروش رفیعى  جلسه اى مهم با امیر قلعه نویى برگزار و 
درباره آینده اش با سرمربى تراکتورسازى صحبت کرد.

 رفیعـى کـه ایـن روزهـا بـا مشـتریان پرتعـداد خـود 
خبرسـاز شـده، در این جلسـه به قلعه نویى اعـالم کرد 
که در ایـران فقـط بـراى تراکتورسـازى بـازى خواهد 

کرد.
 قلعه نویى درباره تماس افتخارى مدیرعامل اسـتقالل 
براى جـذب سـروش رفیعى هم گفـت: «بله ایشـان با 
من صحبت کردند. من هم گفتم ما اولویـت اول، دوم و 
سوم مان حفظ سروش رفیعى است. روز شنبه هم آخرین 
صحبت ها را با سروش داشتم و این بازیکن گفت من اگر 
در ایران باشم مطمئناً براى تراکتورسازى بازى مى کنم، 

آن هم بخاطر مردم تبریز. »

تایم اوت

سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان گفت: تماشــاگران 
تراکتورســازى در پایان بازى و در حالى که تیم آنها را 

برده بودیم، ما را تشویق کردند.
مهدى اخوان، در خصوص پیروزى تیم فوتبال سپاهان 
مقابل تراکتورسازى در تبریز اظهار داشت: بازى خوبى 
بود و دو تیم پا به پاى هم، رقابت نفسگیرى به نمایش 
گذاشــتند که این موضوع باعث شد یک بازى جانانه و 
تماشاگرپسند را شاهد باشیم که شکر خدا 3 امتیاز را با 

خودمان از تبریز به اصفهان آوردیم.
وى در مورد بازى نکردن رسول نویدکیا و حاشیه هایى 
که در این مورد ایجاد شده است، اظهار داشت: رسول 

نویدکیا دچار بیمارى ســرماخوردگى شده بود و براى 
همین در ترکیب حضور نداشــت. اینکه غیبت او را به 
دلیل اختالف ویسى با محرم نویدکیا مى دانند مسائل 
حاشیه اى اســت که به نظرم مطرح کردنش خنده دار 
است، اگر چنین موضوعى بود،   رسول هفته هاى قبل 

هم بازى نمى کرد.
سرپرست ســپاهان در پایان با اشــاره به دیدار هفته 
پانزدهم این تیم مقابل استقالل گفت: هر بازى شرایط 
خاص خودش را دارد و باید آماده یک دیدار سخت دیگر 
باشیم که امیدوارم با استفاده از امتیاز میزبانى، پیروزى 

براى ما باشد.

ساســان انصارى با باز کردن دروازه صنعت نفت در این 
هفته، رکورد تاریخ لیگ برتر در زدن گل طى بازى هاى 
متوالى را شکست. این رکورد در اختیار فرهاد مجیدى بود 
که در لیگ یازدهم موفق شده بود طى شش بازى پیاپى 
(یک گل به داماش، یک گل به مس، یک گل به فجر، 
دو گل به فوالد، یک گل به تراکتورسازى و یک گل به 

پرسپولیس) براى استقالل هفت گل بزند.
حاال اما ساســان انصارى براى هفتمیــن بازى متوالى 
موفق شــده گل بزند. او یک گل به صبــا، یک گل به 
تراکتورسازى، یک گل به استقالل، یک گل به سپاهان، 
سه گل به نفت، یک گل به اســتقالل خوزستان و یک 

گل به صنعت نفت زده و در آستانه شکستن رکورد تاریخ 
فوتبال ایران است.

رکورد زدن گل در بازى هاى متوالى در اختیار نادر دست 
نشان است. سرمربى فعلى صنعت نفت، در اوایل دهه 70 
موفق شد در هشــت بازى متوالى، 9 گل بزند و حاال به 
شدت این رکوردش را بعد از تقریباً دو و نیم دهه در آستانه 

از دست رفتن مى بیند.
انصارى فعًال 9 گل در هفت بازى زده و با زدن تنها یک 
گل در بازى پایانى نیم فصل (برابر پیکان در تهران) به 
آمار درخشــان ده گل در هشت بازى مى رسد و صاحب 

رکورد تاریخ فوتبال ایران مى شود.

ساسان انصارى
باالتر از فرهاد مجیدى

ویسى و نویدکیا 
اختالف ندارند

ذوب آهن برد، آذرى باخت؛ 
سپاهان تبریز را فتح کرد

صداى هواداران

  اصفهان عروسى بود!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیــک info@nesfejahan.net ارســال

 نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.

■ ســپاهان پیروزى فوق العــاده اى را در تبریز 
کسب کرد. هواداران تراکتور ســازى  قبل از این 
دیدار حســابى کرى مــى خواندند و بــا توجه به 
مهره هاى زیادى که تیمشان در اختیار دارد و البته 
با توجــه به جــوان شــدن ســپاهان، پیروزى 
تیمشــان در این دیدار را قطعى مى دانستند. ولى 
خدا را شکر بچه هاى ســپاهان عالى عمل کردند 
و توانستند حریفى که این همه ستاره سرباز و غیر 
سرباز را در اختیار دارد، در ورزشگاه اختصاصى اش 

به زانو در بیاورند. عالى بود عالى!

■ خدا را شــکر مهرداد محمدى دیگر کامًال به 
روزهاى اوج بازگشته اســت و ویسى مى تواند  به 
عنوان یک بازیکن ششــدانگ روى او حســاب 
ویژه اى باز کند. همه بازیکنان سپاهان در بازى با  
تراکتور سازى عالى بودند. تعویض هاى ویسى هم 

حرف نداشت. ممنون بچه ها!

■ هفتــه چهاردهم واقعًا اصفهان عروســى بود. 
ذوب آهن در اصفهان پرسپولیس را به زانو در آورد 
و سپاهان در تبریز تیم پر مدعاى تراکتور سازى را، 
یک بار دیگر قدرت تمام ناشدنى فوتبال اصفهان 

به همه ایران ثابت شد.

■ بــه امیــد صعــود ســپاهان و ذوب آهن در 
مســابقات جام حذفى و راهیابى بــه نیمه نهایى 
این مسابقات. ان شاءا... یک فینال تمام اصفهانى 
را در مسابقات امســال شاهد باشــیم و البته در 
نهایت، جام مال ســپاهان باشد. اول سپاهان دوم 

ذوب آهن!

■ سپاهان کامًال مشخص اســت که در شرایط 
خوبى قرار گرفته و فقط به حمایت ما هواداران نیاز 
دارد. البته قطعًا این تیم ضعف هایى هم دارد ولى 
خب نسبت به آن سپاهانى که در هفته هاى ابتدایى 
به میدان مى رفت بسیار ایده آل تر و حرفه اى تر 
عمل مى کند. دیگر خبرى از اشتباهات مبتدیانه و 
بچگانه نیست و حتى بسیارى از جوانان سپاهان 
هم پخته عمل مــى کنند.  به دیدار ســپاهان- 
تراکتورسازى نگاه کنید. سپاهانى ها غیر از دو گلى 
که به ثمر رســاندند توانستند موقعیت هاى خوب 
دیگرى را هم به دســت آوردند و حسابى میزبان 

پرمهره خود را به زحمت بیاندازند.

■«رادوشــوویچ» گلــر پرســپولیس در مدت 
مصدومیــت بیرانوند خــوب از دروازه  ســرخ ها 
محافظت کرده بود. بــر روى گلى هم که از ذوب 
آهنى ها دریافت کردند به نظــر من مقصر نبود، 
فقط باخت به ذوب آهن بهترین بهانه براى برانکو 
خواهد بود که با خیال راحت و بدون شنیدن صداى  
اعتراضــى، بیرانونــد را مجدداً بــه درون دروازه 
بفرستند. اگر پرســپولیس مى برد سخت بود که 
به ترکیب تیم برنده دســت بزننــد اما حاال دیگر 

مى توانند به راحتى با رادو خداحافظى کنند!

■ تراکتورســازى  خیلــى دلخــوش بــه این 
بود که با این چند ســتاره اى کــه دارد و با توجه 
به اینکه ســپاهان ضعیف شــده بتوانند ما را در 
تبریز شکســت دهند. ولى حســابى رو دست 

خوردند. عمراً بتوانید قهرمان لیگ بشــوید. 
در دور برگشــت هم بازى یکى بــه آخر با 

ســپاهان اســت و زردها رســمًا رؤیاى 
قهرمانى تان را پر پر مى کنند. منتظر 

باشید.

ماشاءا... عبدا...
مرحبا مجتبى!

 استقالل منصوریان با وجود 
داشتن امثال فرشید اسماعیلى 
و بختیار رحمانى و جابر 
انصــارى و حتى امید 
ابراهیمــى همچنان 
فقدان یک بازیساز 
درســت و حسابى 
مرکــز  در  را 
زمیــن حس 
مى کند. 

به همین دلیل اســت که هواداران این تیم هنوز بــا خاطرات مجتبى جبارى 
زندگى مى کنند و هر بار که شایعه مى شود شماره 8 قرار است به ایران برگردد 

و پیراهن استقالل را بپوشد، خوشحالى شان به اوج مى رسد.
اســتقالل و منصوریان در نیم فصل به دنبال ســروش رفیعــى بودند تا با 
حضور او، بخشــى از مشکالت شــان حل شــود ولى با مصاحبه دیروز رضا 
افتخارى مشخص شد بازیکن تراکتورســازى اندك تمایلى براى حضور در 
استقالل ندارد. گزینه بعدى، ایمان مبعلى است که هر چقدر خودش دوست 
دارد به اســتقالل بیاید، نفتى ها و دایى مخالف رقم خــوردن چنین انتقالى

 هستند.
اما حاال یک بازیســاز جدید و بادآورده براى اســتقالل پیدا شــده اســت؛  
بازیکن ســابق ســپاهان که ســه قهرمانى لیگ برتر را با ایــن تیم تجربه 
کرد.هافبکــى که ابتداى لیگ چهاردهم توســط قلعه نویى خریدارى شــد 
ولى تا نیم فصل هم دوام نیاورد و به دلیل مشــکل ســربازى مجبور شــد 
قید اســتقالل را بزند؛ مهدى کریمیــان. خدمت ســربازى کریمیان 
تمام شــده و او مجبور اســت بــه تیم ســابقش یعنى اســتقالل 
برگردد ولــى بایــد منتظر شــد و دید کــه آیــا منصوریــان او را 

مى خواهد یا نه؟
کریمیان مى گوید: یک هفته قبل از پایان نیم فصل لیگ یک، قرارداد خدمت 

سربازى ام در فجرسپاسى به پایان رســید و چون با استقالل قرارداد داشتم و 
طبق قانون بازیکنى که خدمتش به پایان مى رســد باید به باشگاه قبلى اش 
که قرارداد دارد بازگردد، نتوانســتم در بازى آخر نیم فصل فجر در لیگ یک 
بازى کنم. باشــگاه فجر نامه اى براى استقالل فرســتاد تا اجازه حضورم در 
این یک بازى را بدهند که متأسفانه مسئولین باشگاه استقالل جواب نامه را 
ندادند و من اجازه بازى در این دیدار را نداشــتم. با استقالل قرارداد دارم و به 
هر حال هر بازیکنى که سرباز شده به محض آنکه خدمتش تمام شده باید به 
باشگاه قبلى اش برگردد. من یک قرارداد دو ساله با استقالل داشتم که تقریبًا 
یک نیم فصلش را در خدمت اســتقالل بودم و بعد از آن سرباز شدم. در حال 
حاضر باید برگردم به اســتقالل و تکلیفم را آنها مشخص کنند که به من نیاز 
دارند یا نه؟ قطعًا اگر بخواهند در این تیم خواهم ماند. استقالل اگر به من نیاز 
داشته باشــد، حاضرم برایش مجانى بازى کنم. در استقالل بازیکنان جوانى 
حضور دارند که بعد از یک نیم فصل هنوز نتوانســته اند خودشان را با شرایط 
این تیم وفق بدهنــد درصورتى که من فقط 60 دقیقــه براى محیط پذیرى 
زمان الزم داشتم و در اولین بازى ام براى اســتقالل دقیقه شصتم گل زدم. 
متأسفانه بعد از آن مجبور شــدم به خدمت ســربازى بروم. اگر قرار باشد در 
اســتقالل بمانم قطعًا تمام تالشــم را براى کمک به این تیم به کار خواهم 

بست .

 بازگشت ستاره سابق سپاهان به اردوگاه آبى؟
10 درصدى رعایت  مهم باشــد، چرا که در کنارسهم

یس در مدت 
زه  ســرخ ها 
م که از ذوب 
 مقصر نبود، 
براى برانکو

نیدن صداى  
درون دروازه 
سخت بود که 
ما حاال دیگر 

 کنند!

ش بــه این 
ارد و با توجه 
وانند ما را در 
دست  ى رو

شــوید. 
 آخر با
یاى

 استقالل منصوریان با وجود 
داشتن امثال فرشید اسماعیلى 
و بختیار رحمانى و جابر 
انصــارى و حتى امید 
ابراهیمــى همچنان 
فقدان یک بازیساز 
درســت و حسابى 
مرکــز  در  را 
زمیــن حس 
مى کند. 

به همین
زندگى

و پیراهن
اســتقال
ا حضور

افتخارى
استقالل
دارد به
 هستند
اما حاال
بازیکن
کرد.هاف
ولى تا

قید
ت

م
کریمیان
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اى جمعیت انسان ها پروا کنید! حال که تندرســتید نه بیمار، و در حال گشایش 
هستید نه تنگدست، در آزادى خویش پیش از آنکه درهاى امید بسته شود بکوشید، 
در دل شب ها با شب زنده دارى و پرهیز از شــکمبارگى به اطاعت برخیزید، با 
اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش 
بخل نورزید که خداى سبحان فرمود: اگر خدا را یارى کنید، شمارا پیروز مى 

موال على (ع)گرداند و قدم هاى شما را استوار مى دارد. 

امام جمعه زرین شهر گفت: مقام معظم رهبرى با ابالغ سیاست هاى کلى «اقتصاد مقاومتى»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتى 
خواهد توانست الگویى الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را براى نقش آفرینى 

مردم و فعاالن اقتصادى در تحقق حماسه اقتصادى را فراهم کند.
حجت االسالم قاسم باقریان در آئین نماز وحدت مسئوالن شهرستان لنجان، تکفیر را حاصل برداشت سطحى از دین 
اسالم دانست و گفت: برداشت سطحى از دین مبین اسالم آسیب هاى فراوانى را از صدر اسالم تا کنون به همراه داشته است 
و امروز با به وجود آمدن افراد و جریان هایى که به زعم خود توهم فهم در دین را دارند منجر به ایجاد اسالم آمریکایى و 
اسالم داعشى که در واقع همان اسالم بدون محتوا و معرفت است، در جهان اسالم شده است. وى مخدوش کردن چهره 
اسالم را از بزرگترین خیانت هاى جریان هاى تکفیرى دانســت و افزود: گروه هاى تکفیرى جاهل چون علم و اشراف 
بر دستورات دین مبین اسالم و آیات قرآن و احادیث ندارند با برداشت هاى سطحى و جاهالنه خود دست به اقداماتى 
مى زنند که تنها از یک خوى حیوانى مى تواند نشات بگیرد و کشتار مردم بى گناه تنها با هدف اسالم هراسى انجام مى گیرد.

امام جمعه زرین شهر ادامه داد: باید توجه داشت که رشد و فعالیت جریان هاى تکفیرى زیر چتر حمایتى استکبار جهانى، 
رژیم صهیونیستى و حکومت هاى مرتجع عرب با هدف کمک به اسرائیل انجام مى گیرد؛ زیرا این جریان با شکستن بنیان 

اسالم، سیاه نمایى از جریان اسالم ناب، سبب غفلت مسلمانان از اسرائیل مى شود.
وى تصریح کرد: پیامبراکرم(ص) در زمانى مبعوث شدند که خشونت، فساد و فاصله هاى طبقاتى حاکم بود و حضرت 

این صفات مردم دوره جاهلیت را به فرهنگ هاى اخالق، محبت و انسانیت تبدیل کردند، اما فرهنگ ناب محمدى و اهل 
بیت عصمت و طهارت(ع) در طول تاریخ، دچار کج اندیشى ها و نابخردى هایى شده است که نمونه بارز آن را در اندیشه 

وهابیت و سلفى گرى مى توان نظاره گر بود.

■ مخدوش کردن چهره اسالم یکى از بزرگترین خیانت هاى جریان هاى تکفیرى
باقریان با اشاره به اینکه برداشت سطحى از دین باعث تفرقه در بین مسلمانان است، اضافه کرد: رسول گرامى اسالم(ص) 
پیوسته لزوم پایبندى به اصول و مبانى دین را سفارش مى کردند و امت خویش را از گرفتار شدن در دام دین سازان، بدعت 
گذاران و آسیب هاى ناشى از تفرقه، بیم مى دادند و امروز شاهدیم شبکه هاى ماهواره اى همچون اهل بیت، فدك و …که 
به مقدسات اهل سنت اهانت مى کنند، موجب تحریک احساسات ضد شیعى شده و به اختالفات دامن مى زنند و در هفته 
وحدت نیز با برنامه هاى خود به شدت جدایى و تفرقه را تبلیغ مى کنند. وى متذکر شد: به تعبیر رهبر معظم انقالب شیعه 
لندنى و سنى آمریکایى هر دو نقشه هاى استکبار در جهت تضعیف مسلمانان را دنبال مى کنند و متاسفانه عده اى از افراد 
جامعه ما تحت تاثیر القائات این  جریان استکبارى اختالف افکن قرار مى گیرند و  مقدسات مذاهب را مورد لعن و سب  قرار 

مى دهند و باید بدانند تبعات این کارها خشونت و اسالم ستیزى و ایجاد نفرت و تنفر علیه مسمانان است.

■ برداشت سطحى از دین باعث تفرقه در بین مسلمانان است
باقریان عنوان کرد:باید گفت که عامل اصلى شکل گیرى جریان هاى تکفیرى در طول تاریخ، برداشت سطحى و پوسته اى 
از دین اسالم بوده که به جاى منطق، عقل گرایى و مراجعه به قرآن براى اتحاد مسلمانان، به نقل روایات غیرمستند و تفرقه 
انگیز از افراد غیر موثق پرداخته است و با سطحى نگرى و نگاه تکفیرى به دین، ریشه در ظاهرگرایى و نقل گرایى مفرط دارد.

باقریان با اشاره به اینکه وحدت یکى از کلیدى ترین گفتمان هاى دینى در اسالم است، بیان کرد: وحدت یکى از مهم ترین 
گفتمان هاى دین اسالم است که با توسل به آن مى توان در برابر هجوم دشمنان و تفرقه افکنى آنان مقاومت کرد.

وى خاطرنشان کرد: مهمترین نتیجه جنگ 33 روزه ضربه به قلب و جان اسرائیل بود و امروز پیروزى مقاومت در شهر 
حلب نیز گوشه اى از وحدت مسلمانان در برابر دشمنان را به نمایش گذاشت که ضربه اى سنگین تر از جنگ 33 روزه به 

قلب اسرائیل و همپیمانان آن بود.
امام جمعه زرین شهر اذعان کرد: رزمندگان دلیر و مقتدر جبهه مقاومت توانستد بعد از چند سال مبارزه و مقاومت مستمر 
میدانى حلب را فتح کنند تا نشان دهند هیچ اراده اى باالتر و قوى تر از اراده سربازان جبهه مقاومت در جهان وجود ندارد 
چراکه هدف اصلى جبهه مقاومت  در سوریه و عراق پاك سازى کامل منطقه از تروریست ها و تکفیرى هاست و مطمئنا 
پیروزى در حلب نشانه ریشه کن کردن تروریسم در سوریه است که به یارى حق در آینده نزدیک این فتح بزرگ نیز به دست 
خواهد آمد. وى در ادامه وحدت را یک فرهنگ دانست و گفت: گفتمان غالب امروز در کشور گفتمان وحدت است و اگر 
پیشرفت مى خواهیم، اگر امنیت مى خواهیم اگر رفع مشکالت اقتصادى را خواهانیم  باید به دنبال ایجاد هرچه بیشتر وحدت 
باشیم چراکه همه این ها با وحدت  به دست مى آیند و حضرت امام خمینى (ره) در کالم رساى خود بارها فرمودند کلمه 
وحدت و وحدت کلمه موجب پیروزى و موفقیت است، و امروز نیز در اوضاع سیاسى و بحرانى فعلى دنیا رمز موفقیت 

ما در سایه اتحاد ملى ما محقق مى شود.

■ گفتمان غالب امروز در کشور گفتمان وحدت است
باقریان متذکر شد: پیروزى هاى ما در زمینه ها و بخشهاى مختلف کشور در مقابل مستکبران، باعث شده است مهمترین 

هدف دشمن این باشد که اتحاد ملى ما را درهم بشکند از این رو به دنبال آن است تا بین مردم و مسئوالن تفرقه ایجاد کرده 
و نا امیدى را در جامعه القاء کند از این رو باید هوشیار بود همچون گذشته نا امیدى را از خود دور کرده و با تقویت وحدت 
میان مردم و مسئوالن دشمنان را با شکست سنگین مواجه ساخت. وى تاکید کرد: امروز دشمن به این نتیجه رسیده است که 
تنها راه شکست ما به دست خودمان اتفاق خواهد افتاد از این رو وحدت میان مردم و مسئوالن و همچنین وحدت مسئوالن 

با مسئوالن امرى مهم و ضرورى است که باید آن را در میدان عمل پیاده ساخت.
امام جمعه زرین شهر تصریح کرد: امروز دشمن بر روى فرهنگى کار مى کند تا بتواند بین مسئوالن و مردم تفرقه ایجاد کرده 
و در نهایت با موجى از عدم رضایتمندى در جامعه روبه رو شویم از این رو فرد فرد مسئوالن و آحاد مردم باید هوشیار 
باشیم تا خدایى ناکرده دچار غفلت نشویم. وى اضافه کرد: در انقالب اسالمى هفته وحدت از میراث هاى ارزشمند امام 
خمینى(ره) است و امروز رهبر معظم انقالب پرچم دار وحدت است و یک تنه با درایت بى نظیرشان نقشه هاى استکبار و 

کفر عالمى را در ایجاد شکاف و اختالف مذهبى بین مسلمانان خنثى مى کنند.

■ اقتصاد مقاومتى تدبیرى هوشمندانه از سوى مقام معظم رهبرى
باقریان در ادامه اقتصاد مقاومتى را تدبیرى هوشمندانه و جهاد اقتصادى از سوى مقام معظم رهبرى دانست و گفت: 
مقام معظم رهبرى با ابالغ سیاســت هاى کلى «اقتصاد مقاومتى»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتى خواهد توانست 
الگویى الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را براى نقش آفرینى مردم و 
فعاالن اقتصادى در تحقق حماسه اقتصادى را فراهم کند. وى افزود: کشور ما داراى استعدادهاى سرشار معنوى و 
مادى و ذخائر و منابع غنى و متنوع و مهم تر از همه، برخوردارى از نیروى انسانى متعهد و کارآمد و داراى عزم راسخ 
براى پیشرفت است بنابر این اگر از الگوى اقتصادى بومى و علمى برآمده از فرهنگ انقالبى و اسالمى که همان اقتصاد 
مقاومتى است، پیروى کنیم نه تنها بر همه  مشکالت اقتصادى فائق مى آییم بلکه الگوئى الهام بخش از نظام اقتصادى 

اسالم را عینیت خواهیم بخشید که خود باعث شکست سنگین دشمنان ایران اسالمى خواهد شد.

■ مقاومت و بیدارى مردم ایران دو عامل شکست آمریکا در کشور
امام جمعه زرین شهر دالیل شکست آمریکا در کشور را دو عامل مقاومت و بیدارى مردم ایران دانست و عنوان کرد: 
ایستادگى و دین محورى ملت ایران عامل شکست توطئه هاى دشمنان بوده است و امروز نیز مردم و مسئوالن باید 

در برابر استکبار مقاومت کنند و با همدلى بیشتر در این مسیر گام برارند تا دشمن را با شکستى سنگین بدرقه کنیم.

■ آینده نگرى شهردار زرین شهر در اجراى پروژه هاى شهرى قابل تقدیر است
وى در پایان با تشکر از آینده نگرى شهردار زرین شهر در اجراى پروژه هاى شهرى بیان کرد: هرچند امروز با رکود 
مواجه هستیم و پروژه هاى عمرانى نیز با کمبود اعتبار روبه رو هستند اما شهردارى زرین شهر تمام سعى خود را به 

کار بسته تا بتواند پروژه هاى در دست اقدام را به پایان  برساند.
باقریان خاطرنشان کرد: دور اندیشــى و آینده نگرى در اجراى پروژه هاى شهرى بسیار حائز اهمیت است چراکه 
آیندگان نیز باید از پروژه هاى اجرا شده بهرمند شوند و با توجه به اینکه این روزها شاهد پیشرفت و توسعه شهرها 
هستیم اجراى پروژه هایى همچون کمربندى هاى زرین شهر و پارك کوهستان مى تواند نقش مهمى را در درآمدزایى 
و توسعه پایدار ایفاى نقش کنند و آیندگان نیز از این پروژه ها بهرمند شوند و این نگاه شهردار زرین شهر بسیار قابل 

تقدیر است.  

امام جمعه زرین شهر در مراسم نماز وحدت مسئولین شهرستان عنوان کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتى؛ آرمانى امیدبخش در اقتصاد ایران

 آینده نگرى شهردار زرین شهر در اجراى پروژه هاى شهرى قابل تقدیر است

جواد جمالى در آئین نماز وحدت مســئوالن شهرستان 
لنجان اظهار کرد: در جهان اسالم با آن همه سابقه درخشان 
خود، امروزه درون خود با مشــکالت گوناگونى مواجه 
است چراکه کشــورهاى قدرتمند و استعمارگر که دوام 
و بقاى خود در از بین بردن اســالم و ضعیف نگهداشتن 
مسلمانان مى بینند، به ترفندهاى گوناگونى براى جلوگیرى 
از وحدت مســلمانان و ایجاد تفرقه دست مى زنند. وى 
با اشاره به اینکه انقالب اسالمى نقطه آغاز خیزش تفکر 
اسالمى است، افزود: در چنین وضعیتى بر تمام مسلمانان 
و کشورهاى اسالمى فرض است که با محوریت اسالم به 
مقابله با چنین اهداف شوم استکبارى برخیزند و این مهم در 
ایران با پیروزى انقالب اسالمى و راهبرد وحدت اسالمى 

به وسیله امام خمینى (ره) به منصه ظهور رسید.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: بنابر این مى توان گفت 
قطعا اگر وحدت در شــرایط موجود وجود داشته باشد 
دنیاى اســالم با یک اقتدار و عظمت مثــال زدنى از یک 
طرف مى توانند مشکالت داخلى را حل کنند و به سوى 
ارتقاء و ترقى پیش روند و از طرف دیگر در برابر توطئه 
ها و دسایس دشمنان اسالم ایستادگى کرده و به راحتى 
با انها به مقابله بپردازد و نگذارند کوچکترین آســیبى به 

سرزمین هاى اسالمى وارد شود.

■ وحدت و همدلى شرط اصلى پیشرفت کشور
وى با اشاره به اینکه حفظ وحدت و همدلى میان مردم و 
مسئوالن مهمترین نیاز انقالب اسالمى است، ادامه داد: از 
بُعد سیاسى همبستگى، اتحاد، وحدت مّلى و فرامّلى جهان 

اسالم، نقش بسزایى در تثبیت هر نظام سیاسى، و وحدت 
جهان اسالم دارد و به تعبیر رهبر فرزانه انقالب، «همبستگى 
و اتحاد مّلت، اعتصام به ایمان الهى مهم ترین سالح هاى 
ملت ایران براى خنثى سازى توطئه ها و تمهیدات دشمن 

هستند.»
جمالى اضافه کرد: از این رو، مى توان گفت به هر میزان 
وحدت و انـسجام اجتماعى، سیاسى، وحدت و همبستگى 
مّلى درونى و نیز اتحاد جهان اسالم در برابر دشمنان بیشتر 
باشد، جهان اسالم با داشـتن آرمـان و اهـداف مشترك، در 
مسیرى واحد به سوى اهداف موردنظر حرکت خواهند 
کرد و مـّلتى کـه داراى همبستگى مّلى است و از وحدت، 
یکدلى و یک رنگى بهره مى برد، به راحتى به اهداف متعالى 

نظام سیاسى و دینى خـود دسـت خـواهد یافت.

■ اندیشه «وحدت جهان اسالم» از جمله دغدغه هاى 
دیـرینه رهـبران و مـصلحان دینى

وى با اشاره به اینکه اندیشه «وحدت جهان اسالم» همواره 
از جمله دغدغه هاى فکرى و دیـرینه رهـبران و مـصلحان 
دینى، به ویژه حضرت امام خمینى(ره) بود، عنوان کرد: 
این موضوع، در طول دوران فعالیت اجتماعى سـیاسى 
امـــام خمینى(ره)، چه پیش از پیروزى انقالب اسالمى 
و چه پس از آن، مورد تأکید ایشان بوده و لحظه اى از آن 
غفلت نورزیدند و وفـادارى صـادقانه امام به «وحدت» 
نه تنها ایشان را به برجسته ترین شخصیت انقالبى جهان 
اسالم تبدیل کرد، بـلکه ایشان توانستند در میان فرقه هاى 

مختلف نـیز جـایگاه بـس رفیعى کسب کند.

شهردار زرین شــهر بیان کرد: امام خمینى (ره) در طرح 
اندیشه «وحدت»، هـیچ گاه دچـــار تزلزل، کلى گویى 
و سطحى نگرى نشــدند، بلکه این ایده را به عنوان یک 
استراتژى و به گـونه بـسیار عالمانه و دقیق با بررسى ابـعاد 

گـوناگون آن تـبیین کردند.
وى یادآور شــد: از این رو امروز نیز همچون گذشته در 
ایران اسالمى دولت و ملت باید با حفظ رابطه مستحکم و 
صمیمانه کنونى خود در جهت آبادانى و ساخت کشور و 
تبدیل آن به یک الگوى اسالمى در همه ابعاد تالش کنند 
چراکه این مهم الزمه آن احساس مسئولیت همه آحاد مردم 

و مسئوالن، وحدت کلمه، و حسن ظن به یکدیگر است.

■ وحدت و همدلى میان مردم و مســئوالن سبب 
آرامش و امنیت روانى است

جمالى اذعان کرد:  باید به این نکته توجه داشت که وحدت 
و همدلى میان مردم و مسئوالن ســبب آرامش و امنیت 
روانى و در نتیجه درك عمیق تر مشــکالت و پیدا کردن 

راهکارهاى مختلف براى حل مشکالت مى شود.
وى وحدت ملى را یک سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: 
از سوى دیگر وحدت و همدلى مسئوالن، اعتماد بیشتر 
مردم به نظام را در پى دارد و موجب موفقیت کشــور در 
صحنه هاى مختلف مى شــود و باید گفت بدون تردید 
موفقیت هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و مردم 
در عرصه هاى مختلف و ناکام شدن توطئه هاى دشمنان تنها 

در سایه وحدت، انسجام و اتحاد بوده است.
شهردار زرین شهر متذکر شد: امروز یکى از چالش هاى 

جدى که در کشور ما مخصوصا براى شهرها و شهردارى ها 
وجود دارد بحث درآمد و اجراى طرح هاى مختلف براى 

کسب درآمدهاى پایدار شهرى است.

■  وحدت و همدلى میان مردم و مســئوالن سبب 
آرامش و امنیت روانى است

جمالى اذعان کــرد: و باید به این نکته توجه داشــت که 
وحدت و همدلى میان مردم و مسئوالن سبب آرامش و 
امنیت روانى و در نتیجه درك عمیق تر مشــکالت و پیدا 

کردن راهکارهاى مختلف براى حل مشکالت مى شود.
وى وحدت ملى را یک سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: 
از سوى دیگر وحدت و همدلى مسئوالن، اعتماد بیشتر 
مردم به نظام را در پى دارد و موجب موفقیت کشــور در 
صحنه هاى مختلف مى شــود و باید گفت بدون تردید 
موفقیت هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و مردم 
در عرصه هاى مختلف و ناکام شدن توطئه هاى دشمنان تنها 

در سایه وحدت، انسجام و اتحاد بوده است.
شهردار زرین شهر متذکر شد: امروز یکى از چالش هاى 
جدى که در کشور ما مخصوصا براى شهرها و شهردارى ها 
وجود دارد بحث درآمد و اجراى طرح هاى مختلف براى 

کسب درآمدهاى پایدار شهرى است.

■ زرین شهر در مسیر پیشرفت و عدالت قــــرار 
گرفته است

وى ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تأثیر اقتصاد 
تنها بر حوزه اقتصاد شهرى نیســت، بلکه آنچه بیش از 

همه تاثیرگذار اســت و مى تواند اقتصاد را اصالح کند، 
توجه به منابع موجــود و ظرفیت هاى نیروى انســانى 

است.
وى تاکید کرد: ما در مدیریت شهرى تمام تالش خود را 
به کار بســتیم تا با نگاه و رویکرد فرهنگى و اجتماعى به 
موضوعات نگاه کرده و نیروى انســان را محور اقدامات 
خود قرار دهیم، از این رو طى مدت گذشته توانستم بخش 
قابل توجهى از چالش ها را حل کنم و سایر چالش ها نیز 
با پیگیرى هایى که در دست اقدام است قابل حل است، از 
این رو مى گوییم زرین شهر در مسیر پیشرفت و عدالت 

قــــرار گرفته است.
جمالى متذکر شد: ما در مدیریت شهرى تمام تالش خود 
را به کار بستیم تا با نگاه و رویکرد فرهنگى و اجتماعى به 
موضوعات نگاه کرده و نیروى انســان را محور اقدامات 
خود قرار دهیم، از این رو طى مدت گذشته توانستم بخش 
قابل توجهى از چالش ها را حل کنم و سایر چالش ها نیز 
با پیگیرى هایى که در دست اقدام است قابل حل است، از 
این رو مى گوییم زرین شهر در مسیر پیشرفت و عدالت 

قــــرار گرفته است. 
وى تصریح کرد: در زمینه تدویـــن بـــرنــامه هـــاى 
شــهرى ســعى کرده ایم به توزیع عادالنه در محالت 
مختلف شهر توجـــه جـــــدى داشته باشیــــم و 
از تمــــــام ظرفیت ها اســتفاده کنیم؛ از این رو منتظر 
نظــــرات شهــرونـــــدان هستیم تا با بهره مندى از 
نظرات آنهابتوانیم توســعه هرچه بیشــتر زرین شهر را 

رقم بزنیم.

■ توزیع عادالنه خدمات در محالت مختلف شهر در 
شهردارى زرین شهر مورد توجـــه جـــدى است

شهردار زرین شهر ادامه داد: رفع نقاط حادثه خیز نیز در 
دستور کار قرار گرفت و با اجراى پروژه هایى همچون 
میدان عالمه و میدان پردیــس در صدد رفع این معضل 
برخاســتیم و امید اســت با اجراى چنین پروژه هایى 

رضایتمندى روز افزون شهروندان را شاهد باشیم.
وى در ادامه به روند اجراى پروژه هاى شهردارى اشاره 
کرد و گفت: شهردارى زرین شــهر با وجود مشکالت 
اقتصادى حاکم بر شهردارى ها اجازه توقف هیچ یک از 
پروژه هاى در دست اقدام را نداده است و امسال نیز که از 
سوى رهبر معظم انقالب اسالمى سال «اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل» نامگذارى شده است این مهم را نقشه راه 
خود دانسته و مى کوشیم هر گامى که برمى داریم بر مبناى 

این شعار باشد.
جمالى اضافه کرد: از سوى دیگر تالش شده محله محور 
عمل کرده و دلیل این ادعا نیز اقدامات و پروژه هایى است 
که انجام شــده و یا در حال انجام هستند، مانند نهضت 
آسفالت معابر و پیاده رو سازى، طراحى پارك محله اى 
و مجموعه خانه کشتى امام رضا(ع)، طراحى مجموعه 
فرهنگى محله قلعه قاســم، طراحى باغ بانوان، اجراى 
زیرسازى و آسفالت معابر شهرك اندیشه،اجراى فاز اول 
خیابان 25 مترى قلعه قاسم، اجراى عملیات زیرسازى 
خیابان فردوسى، لوله گذارى خیابان مدیسه اى، احداث 
باند شرقى بلوار امام خمینى(ره) و ده ها پروژه و امکانات 

شهرى جدید که تاپیش از این سابقه نداشته اند.

شهردار زرین شهردر آئین نماز وحدت مسئوالن شهرستان لنجان:

حفظ وحدت و همدلى میان مردم و مسئوالن مهمترین نیاز انقالب اسالمىحفظ وحدت و همدلى میان مردم و مسئوالن مهمترین نیاز انقالب اسالمى
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چهل تکه

  جام نیوز | «تامى کانولــى» یک جوان 23 ســاله اهل 
استرالیاســت که در مدت کمتــر از یک هفته، هم پدر شــد و هم 
پدربزرگ. داستان از این قرار است که تامى در حساب فیسبوك خود 

پیامى از دختر عموى 17 ساله خود «آنجال» دریافت کرد.
آنجال از روزهاى ســخت خود که چطور با مشــکل اعتیاد دست 
و پنجه نرم کرده است ســخن گفت و اینکه متوجه شــده باردار و 

بى خانمان است.
تامى هم بدون تعلل تصمیم گرفت آنجال را به فرزندى قبول کند. وى 
حتى موافقت کرد از فرزندش هم نگهدارى کند. یک هفته بعد پسر 
آنجال به دنیا آمد و تامى کانولى 23 ساله در مدت یک هفته، هم پدر 

شد و هم پدربزرگ.
هم اکنون تامى ســخت مشغول تحصیل و کار اســت تا از خانواده 

جدیدش حمایت کند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک ســارق به صورت 
شبانه توانست از یخچالى 30 هزار دالر غذا سرقت کند.

بر اســاس این گزارش، پلیس پس از شــنیدن به سرقت رفتن 
غذاهاى دریایى یک رســتوران در وودى پوینت بریســبین در 
استرالیا که حدود 30 هزار دالر قیمت داشت، ویدئوهاى مربوط به 

این سرقت را منتشر کرد.
سارق بى باك و شبگرد در بین ساعت1و50دقیقه تا2و10دقیقه 
نیمه شــب، به یکى از یخچال هاى این رســتوران که بیرون از 

رستوران بوده و قفل شده بود، دستبرد زده است.
به گزارش دیلى میل، این سارق ابتدا قفل یخچال را شکانده است 
و بر اساس گفته هاى صاحب رستوران 30 جعبه اى را که داخل آن 
بوده، بار ماشینى کرده است که با خود آورده بود تا با فروش همه 

آن غذاها مى تواند 30 هزار دالر به جیب بزند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | پســر بــى رحم 
هندى مادر پیر 70 ســاله خود را تنها بخاطر گرفتن پول 
توجیبى و روزانه به طرز وحشیانه اى مورد ضرب و شتم قرار 

داده و به شدت زخمى کرد. 
عمق فاجعه به قدرى بود که ســر و صداى ناله پیرزن به 
گوش همسایه ها رسید و آنها را براى کمک به داخل خانه 
کشاند. همسایه ها پس ازدیدن پیکر خون آلود و نیمه جان 
پیرزن او را به بیمارســتان منتقل کردند تا از مرگ حتمى 

نجات پیدا کند.
اگر چه پلیس به همســایه هاى معترض وخشمگین، از 
خصوصى بودن این حادثه تلخ خبــر داد ولى آنها پس از 
پیگیرى موضــوع از طریق گروه هاى فعال حقوق بشــر 
توانستند پســر ظالم را براى مدتى هم که شده به زندان 

بیاندازند تا سزاى عمل زشت و قبیح خود را بچشد.

حمله وحشیانه پسر به مادرش دزدى که 30 هزار دالر غذا دزدید!جوان 23 ساله،  هم پدر شد و هم پدربزرگ  030201

  میزان| مأموران پلیس شهرســتان خاش موفق 
شدند کودك 11 ســاله اى را که به دلیل اختالفات 

مالى گروگان گرفته شده بود، آزاد کنند.
ساعت 14 روز یک شنبه هفته گذشته  فردى با مراجعه 
به پلیس آگاهى شهرستان خاش از ربوده شدن کودك 

11 ساله اش خبر داد.
این فرد مدعى شد: «ســاعتى قبل دو فرد ناشناس 
پسر 11 ســاله ام را از خیابان ربوده و با خود به جاى 

نامعلومى بردند.»

در ادامه کارآگاهان پلیس در تحقیقات میدانى متوجه 
شدند پسر ربوده شده به شهرستان ایرانشهر منتقل 
شده اســت. با انجام رصدهاى اطالعاتى سرانجام 
مخفــى گاه آدم ربایان شناســایى شــد و عصر روز 
چهارشــنبه هفته پیش مأمــوران موفق شــدند با 
دستگیرى دو فرد آدم ربا،  کودك 11 ساله را آزاد کنند.
سرهنگ غالمرضا اربابى رئیس پلیس خاش با اعالم 
این خبر اظهار داشت: دو فرد آدم ربا در اعترافات اولیه 
خود علت ربودن پسر 11 ســاله را اختالفات مالى با 

پدرش اعالم کردند.

قاضــى منصــورى از دســتگیرى اعضــاى بانــد 
خالکوبــى و تتــوى نمادهــاى شیطان پرســتى و 
مســتهجن روى بــدن پســران و دختــران جــوان

 خبر داد.
به گزارش تسنیم،وى اظهار داشت: با توجه به گسترش 
تبلیغات فعالیت این باند در شبکه هاى اجتماعى و وصول 
برخى گزارش ها، اقدامات اطالعاتى براى بررسى بیشتر 

این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
قاضى منصورى ادامه داد: پس از چند ماه کار اطالعاتى 
مشخص شد سه عضو اصلى این باند با اجاره یک واحد 
مسکونى اقدام به تبلیغات فعالیت غیرقانونى و مجرمانه 
خود در فضاى مجازى کرده و دختران و پسران را به این 
واحد دعوت کرده و اقدام به انجام تتو روى بدن آنها با 
تصاویر غیراخالقى، نمادهاى شیطان پرستى، نمادهاى 

فرهنگ غربى و مبتذل مى کردند.
وى با بیان اینکه ســه متهم اصلى ایــن پرونده با قرار 
بازداشت روانه زندان شــده اند اظهار داشت: در برخى 
موارد، این متهمان اقدام به برقرارى روابط نامشروع با 

دختران و زنان کرده بودند.
قاضى منصورى در پایان با بیان اینکه شاکیان مى توانند 
براى پیگیرى شکایت خود به مجتمع قضائى ناحیه یک 
شمیران مراجعه کنند، تصریح کرد: دادستانى با اینگونه 

فعالیت ها که مصداق فعل حرام و گســترش فرهنگ 
ابتذال و بى بندوبارى است قاطعانه برخورد مى کند.

اطالعات جدید به دســت آمده از دستگیرى این افراد 
حاکى از این اســت که متهم اصلى این پرونده معروف 
بــه «پرویز.تتو» بــا فعالیت هاى ســازمان یافته خود 
اقدام بــه آموزش تعــدادى افراد و آشــناکردن آنها با 
تصاویر مربوط به نمادهاى شیطان پرستى و مستهجن 

کرده است.
این متهم بعــد از انجام دوره ها و آمــوزش افراد، قصد 
خروج از کشــور را داشت که توسط ســربازان گمنام 
امام زمان(عج) در ســپاه ناحیه شمال تهران شناسایى 

و دستگیر شد.
یکى دیگر از همدســتان این متهم، بعــد از فراگیرى 
آموزش ها، اقــدام به راه اندازى آرایشــگاهى به ظاهر 
مردانه کرده بود که در آنجا جــداى از اصالح و آرایش 
مردان و زنان، اقدام بــه تتوى تصاویر مســتهجن و 
نمادهاى شیطان پرستى روى بدن افراد مى کرده است.

طبق مدارك به دست آمده، این فرد نیز مانند پرویزتتو، 
در این آرایشــگاه اقدام به برقرارى روابط نامشروع نیز 

کرده است.
متهمان این پرونده با قرار بازداشــت موقت در اختیار 

مرجع قضائى قرار گرفته اند.

  تسنیم| مردى جوان که بر اثر شدت سرماى 
هوا در ارتفاعات داس توابع شهر نیشابور جان باخته 

بود کشف شد.
خانواده اى با اعالم مفقودیت فرزند خود اظهار داشتند 
این فرد دچار اختالل حواس بوده و از دو سه روز قبل 
مفقود شده است. در پى این گزارش تحقیقات پلیس 

نیشابور آغاز شد.
 بررسى هاى پلیسى حاکى از آن بود که او آخرین بار 
در مســیر ارتفاعات داس این شهرستان در نزدیکى 

منطقه خرو علیا(محل زندگى او ) دیده شده است. 
سرهنگ اکبر آقابیگى رئیس پلیس شهرستان نیشابور 
در این رابطــه گفت: مأموران انتظامــى و نیروهاى 
امدادى با جســتجو در کوه هاى داس جسد این فرد 

را پیدا کردند. 
جســد به دســتور مقام قضائى در حالى براى تعیین 
علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى انتقال یافت که 
این فرضیه وجود دارد او بر اثر سرماى هوا جان باخته 

است. تحقیقات دراین باره ادامه دارد.

ربودن کودك 11 ساله به دلیل اختالفات مالى

یخ زدن مرد گمشده در ارتفاعات داس نیشابور

پرویز تتو دستگیر شد

حصر وراثت
امیرحسین شیرانى داراي شناسنامه شماره 50701 به شرح دادخواست به کالسه 4716/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شیرانى بیدآبادى بشناسنامه 
35 در تاریخ 95/8/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 فرزند پسر و 2 دختر: 1- محمود شیرانى- ش 1064 (فرزند پسر) 2- امیرحسین شیرانى- ش 50701 
(فرزند پسر) 3- عفت شیرانى- ش 739 (فرزند دختر) 4- زهرا شیرانى- ش 2034 (فرزند دختر) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 27516 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/559
حصر وراثت

علیرضا فالح مهرجردى داراي شناسنامه شماره 4427 به شرح دادخواست به کالسه 4666/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه زارع مهرجردى بشناسنامه 
257 در تاریخ 95/4/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 فرزند به نام ذیل: 1- اکبر فالح مهرجردى ش.ش 44587 (فرزند) 2- سعید فالح مهرجردى ش.ش 
1076 (فرزند) 3- حمیدرضا فالح مهرجردى ش.ش 181 (فرزنــد) 4- علیرضا فالح مهرجردى ش.ش 
4427 (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 27514 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان/9/560
حصر وراثت

محمد زاهدى داراي شناسنامه شماره 1662 به شرح دادخواســت به کالسه 4650/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى زاهدى بشناسنامه 176 در 
تاریخ 95/8/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر و ســه دختر: 1- محمد زاهدى ش.ش 1662،  2- مریم زاهدى ش.ش 1349،  3- مرجانه زاهدى 
ش.ش 111،  4- میترا زاهدى ش.ش 383 . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 27513 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان/9/561
حصر وراثت

افروز نصر اصفهانى داراي شناسنامه شماره 12686 به شرح دادخواست به کالسه 4719/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نصر اصفهانى بشناسنامه 51 
در تاریخ 95/7/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 دختر 
و یک پسر: 1- افروز نصر اصفهانى- ش 12686 (فرزند دختر) 2- اشرف نصر اصفهانى- ش 72 (فرزند 
دختر) 3- اکرم نصر اصفهانى- ش 891 (فرزند دختر) 4- محمدرضــا نصر اصفهانى- ش 1036 (فرزند 
پسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27512 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/562

حصر وراثت
احمد مرادى داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 4717/95 ح10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منظر مرادى بشناسنامه 1386 در تاریخ 95/8/1  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 1 دختر و مادر 
و پدر به نام ذیــل: 1- مهدى مرادى نژاد ش.ش 1-062747-416 (فرزنــد) 2- فاطمه زهرا مرادى نژاد 
ش.ش 7-488354-127 (فرزند) 3- گوهر ملکى ش.ش 8 (مادر متوفى) 4- احمد مرادى ش.ش 7 (پدر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد 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: 27511 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/563

حصر وراثت
زهره منهاجى عاشق آبادى داراي شناسنامه شماره 3733 به شرح دادخواست به کالسه 4711/95 ح10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر منهاجى عاشق آبادى 
بشناســنامه 29 در تاریخ 89/4/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و ســه دختر: 1- فاطمه ذوالفقارى عاشق آبادى، ش 37- همسر 2- آمنه منهاجى 
عاشق آبادى- ش 3406- فرزند دختر 3- نجمه منهاجى عاشق آبادى- ش 3407- فرزند دختر 4- زهره 
منهاجى عاشق آبادى- ش 3733- فرزند دختر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 27509 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/564
حصر وراثت

بهجت صادقى باغُسرخى داراي شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 4740/95 ح10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وفادار سلیمانى باغسرخى به 
شناسنامه 6 در تاریخ 95/6/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و یک دختر و مادر: 1- بهجت صادقى باغســرخى- ش 11 (همسر متوفى) 2- سجاد 
سلیمانى باغسرخى- ملى 1190119552 (فرزند پسر) 3- منیژه سلیمانى- ش 243 (مادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 27508 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/565
حصر وراثت

افشین عســکرنیا داراي شناســنامه شــماره  2737 به شــرح دادخواست به کالســه 4756/95 از این 

شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا عسکرنیا به 
شناســنامه 52520  تاریخ 95/06/11  اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1 – افشــین عســکرنیا ، ش.ش 2737 فرزند 2- نسرین عســکرنیا ، ش.ش 
70602 فرزند 3- فروغ جندقیان ش.ش 97 همسر متوفى 4- توران روشن اصفهانى ش.ش 811 مادر.

 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27519 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/566

حصر وراثت
ندا مزح آبادى داراي شناسنامه شماره  14199 به شرح دادخواست به کالسه 4747/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى زارعى گشیرى بشناسنامه 
540 در تاریخ 95/02/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1 پسر و همســر و مادر به نام هاى ذیل  1– بنیامین زارعى گشیرى، ش.ش 5896987- 127 فرزند 
2- ندا مزح آبادى ، ش.ش 14199 همسر 3- صدیقه زارعین گشیرى ش.ش 1 مادر  و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 27504 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/567
حصر وراثت

مریم بهرامى داراي شناسنامه شماره  603058 به شرح دادخواست به کالسه 4751/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین محسنى بشناسنامه 723 
تاریخ 95/07/26  اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1– مریم بهرامى،  ش.ش 603058  همسر متوفى 2- رقیه بهرامى هندوکش ، ش.ش 243  مادر متوفى 
3- اسداله محسنى ش.ش 180 پدر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27503 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان /568 /9
حصر وراثت

فخرالملوك عجمى داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواســت به کالسه 4771/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجتبى عجمى بشناسنامه 863 
تاریخ 95/06/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
دختر- یک همســر و مادر 1– مهتاب عجمى ، ش.ش 1271863588 فرزند دختر 2- مسعوده اعالیى 
، ش.ش 1214 همســر متوفى 3- فخرالملوك عجمى ش.ش 793 مادر  متوفــى و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 27502 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/569
حصر وراثت

سید نصراله مفتونى داراي شناسنامه شماره/ملى 1271968827 به شرح دادخواست به کالسه 4709/95 
ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مسیح مفتونى 
بشناســنامه 589 تاریخ 95/08/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1 فرزند پسر و همسر و مادر :1– ســید نصراله مفتونى ،ملى 1271968827 فرزند پسر 
2- شهال صادقى وصفى ، ش.ش 15 همســر ، 3- ایران طاهرى ش.ش 214 مادر متوفى و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27501 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /570 /9
حصر وراثت

سمیرا رحیمى حاجى آبادى داراي شناسنامه شماره 13498 به شرح دادخواست به کالسه 4769/95 ح 10 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رحیمى حاجى 
آبادى بشناسنامه 361 تاریخ 69/03/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 دختر و همسر: 1– سمیرا رحیمى حاجى آبادى ، ش.ش 13498 2- سمانه رحیمى حاجى 
آبادى ، ش.ش 9982 ، 3- صدیقه رحیمى آدرگانى ش.ش 613 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27500 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/571
حصر وراثت

فاطمه عابدى زاده خوراسگانى داراي  شناسنامه شــماره  1168 به شرح دادخواست به کالسه 4735/95  
ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صبیحه درفش 
خوارســگانى به شناســنامه 17401 تاریخ 1395/06/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه  
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر: 1- غالمرضا عابدى زاده ، ش.ش 304 ، 2- امیر 
عابدى زاده خوراسگانى ، ش.ش 2464 ، 3- فاطمه عابدى زاده خوراسگانى ، ش.ش 1168  و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27499 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/572
حصر وراثت

یحیى فیحان آبادى داراي شناسنامه شماره 35720 به شرح دادخواست به کالسه 4731/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالمجید فیحان آبادى به شناسنامه 
717 در تاریخ 95/08/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به همسر و 2 پسر و 3 دختر به نامهاى ذیل : 1- کشور عزیزى دوچقایى- ش.ش 1  همسر متوفى 2- آذر 
فیحان آبادى- ش 34696- فرزند دختر 3- یحیى فیحان آبادى – ش 35720- فرزند پســر4- سمیه 

فیحان آبادى – ش 1496 – فرزند دختر5- اسماء فیحان آبادى – ش 3697 – فرزند دختر6- على فیحان 
آبادى – ملى 3240730340 – فرزند پسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27498 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان /573 /9
حصر وراثت

سید مجتبى نواب فر داراي  شناسنامه شماره  751 به شرح دادخواست به کالسه 4754/95  ح 10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم آغا فرزین به شناسنامه 
13110 تاریخ 1392/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 3 پسر و 3 دختر: 1- سید مجتبى نواب فر ، ش.ش 751 ، 2- سید حسین نواب فر ، ش.ش 516 ، 3- سید 
مجید نواب فر ، ش.ش 389 ، 4- افتخارسادات نواب فر درباغى ش.ش 657 ، 5- فائقه نواب ش.ش 558 
، 6- فرزانه نواب فر درباغى ش.ش 778 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27497 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/574 
حصر وراثت

زهرا نصر اصفهانى داراي شناسنامه شماره 3412 به شرح دادخواســت به کالسه 4723/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى نصراصفهانى به شناسنامه 
4 تاریخ 1388/5/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
همسر و 2 دختر و 4 پســر: 1- عبدالرسول نصر اصفهانى ، ش 10 فرزند پســر  2- مرتضى نصر اصفهانى 
، ش 445 فرزند پســر 3- حمید نصر اصفهانى ، ش 22912 فرزند پســر 4- مصطفى نصر اصفهانى ،ش 
6714 فرزند پســر 5- زهرا نصر اصفهانى  ،ش 3412  فرزند دختر 6- زهــره نصر اصفهانى ،ش 3  فرزند 
دختر7- کبرى نصر اصفهانى ،ش 25 همسر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27496 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/575
حصر وراثت

فرحناز رشنو بیرانوند داراي شناسنامه شماره 186 به شرح دادخواســت به کالسه 4761/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود حفیظى به شناسنامه 229 
تاریخ 95/5/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر 
و دو همسر و 3 دختر: 1- شــادى حفیظى  ، ش 1130250792 فرزند دختر  2- فاطمه حفیظى ، ش ملى 
1130393275 فرزند دختر 3- مبینا حفیظى ، ملى 1130564975 فرزند دختر 4- فرحناز رشنو بیرانوند 
،ش 186 همسر 5- توران شریفیان درچه ،ش 226  همسر متوفى 6- سکینه براتى درچه ،ش 103  مادر 
متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27495 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /576 /9

حصر وراثت
ثریا حر داراي شناسنامه شماره 1319 به شرح دادخواست به کالسه 4695/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف مختارى به شناسنامه 42267 تاریخ 95/06/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت فرزند به نامهاى 
ذیل : 1- غالمحســین حر  ، ش.ش 928 فرزند 2- عبدالمحمود حر ،ش.ش 855 فرزند 3- فتح اله حر ، 
ش.ش 825 فرزند 4- زهرا حر ،ش.ش 823 فرزند 5- سهیال حر ،ش.ش 700  فرزند 6- ثریا حر ،ش.ش 
1319 فرزند 7- مریم حر، ش.ش 43884 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27493  شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/577
حصر وراثت

محمدرضا صافى اصفهانى داراي شناسنامه شماره 57442 به شــرح دادخواست به کالسه 4667/95 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى صافى اصفهانى 
به شناسنامه 1006 در تاریخ 95/06/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و 3 پسر و 3 دختر به نامهاى ذیل : 1- فخرالزمان بزرگ سیرت - ش 225  همسر 2- 
محمدرضا صافى اصفهانى- ش 57442 – فرزند پسر3- احمدرضا صافى اصفهانى- ش 36488 – فرزند 
پسر4- علیرضا صافى اصفهانى- ش 53524 – فرزند پسر5- زهرا صافى اصفهانى- ش 57443 – فرزند 
دختر6- فهیمه صافى اصفهانى- ش 223 – فرزنــد دختر7- عاطفه صافى اصفهانى- ش 414 – فرزند 
دختر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27491  شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/578

حصر وراثت
حسین علیجانى داراي شناسنامه شماره 673 به شرح دادخواست به کالسه 4701/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم على جانى حوض ماهى به شناسنامه 
324 تاریخ 95/07/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 
فرزند و همسر به نامهاى ذیل : 1- علیرضا على جانى ، ش.ش 311 فرزند 2- محمدرضا على جانى ،ش.ش 
621 فرزند 3- حســین على جانى، ش.ش 673 فرزند 4- رضا على جانى ،ش.ش 979 فرزند 5- مهناز 
على جانى حوض ماهى ،ش.ش 410  فرزند 6-مهین بانو عزیزى حوض ماهى ،ش.ش 36 همسر متوفى 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27492  شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/579

حصر وراثت
نسرین آقا امینى داراي شناسنامه شماره 592 به شرح دادخواست به کالسه 4788/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا آقا امینى به شناسنامه 222 تاریخ 
95/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند و همسر 
به نامهاى ذیل : 1- تقى آقا امینى ، ش.ش 18 فرزند 2- حســین آقا امینى ،ش.ش 370 فرزند 3- شهن از 
آقا امینى ، ش.ش 767 فرزند 4- شهین آقا امینى ،ش.ش 867  فرزند 5- مهرى آقا امینى ،ش.ش 2132  
فرزند 6-نسرین آقا امینى ،ش.ش 592 فرزند 7- صدیقه طالب زاده ش.ش 62 همسر متوفى و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27490 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/580
حصر وراثت

مهدى کرباســى داراي شناسنامه شماره 1598 به شــرح دادخواست به کالســه 4802/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کرباسى به شناسنامه 7 تاریخ 
95/07/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند و 
یک عیال به نامهاى ذیل : 1- احمد کرباسى ، ش.ش 547 فرزند 2- محمود کرباسى ،ش.ش 1152 فرزند 
3- ابوالفضل کرباسى ، ش.ش 1035 فرزند 4- مهدى کرباسى ،ش.ش 1598 فرزند 5- صغرى کرباسى 
،ش.ش 601  فرزند 6-عصمت کرباسى ،ش.ش 449 فرزند 7- ســکینه ترکیان ش.ش 7 عیال متوفى 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27489  شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/581

حصر وراثت
محمدحسن باقى داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 4791/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول ناصرى اصفهانى به شناسنامه 1614 تاریخ 
94/5/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند و همسر 
به نامهاى ذیل : 1- على رضا باقى ، ش.ش 7254 فرزند 2- رضــا باقى ،ش.ش 97 فرزند 3 – امید باقى 
،ش.ش 2803 فرزند 4- ایمان باقى ، ش.ش 1868 فرزنــد 5- زهرا باقى ،ش.ش 7132 فرزند 6- زهره 
باقى ،ش.ش 305 فرزند 7- محمد حسن باقى ش.ش 28 همسر متوفى  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 27486 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/582
حصر وراثت

محسن قمى فروشانى 11119 به شرح دادخواست به کالسه 4511/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قمى فروشــانى به شناسنامه 872 تاریخ 93/06/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 همسر و 6 فرزند به 
نامهاى ذیل : 1- زیور آغا بابائیان ، ش.ش 390 همسر متوفى  2- ملیحه قمى فروشانى ،ش.ش 411 فرزند 
3 – مهرى قمى فروشانى ،ش.ش 383  فرزند 4- بهجت قمى فروشانى ،ش.ش 10230 فرزند 5- مهین 
قمى فروشانى ،ش.ش 130 فرزند 6- محمد سعید قمى ،ش.ش 14440 فرزند 7- محسن قمى فروشانى 
،ش.ش 11119 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 27487 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/583
حصر وراثت

سیاوش آداودى جلفائى داراي شناسنامه شماره 934 به شرح دادخواست به کالسه 4763/95 ح 10 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ثریا قربانى به شناسنامه 81 
تاریخ 95/06/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر و سه دختر و همسر به نامهاى ذیل : 1- سیاوش آداودى جلفائى ، ش.ش 934 2- بهروز آداودى جلفائى 
،ش.ش 825 3- فریدون آداودى جلفائى ،ش.ش 375 4- سهیال آداودى جلفائى ، ش.ش 949 5- فریبا 
آداودى جلفائى ،ش.ش 208 ، 6- میترا آداودى جلفائى ،ش.ش 411 ، 7- فضل اله آداودى جلفائى ،ش.ش 
411  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
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: 27488 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /9/584 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مریم السادات درخشنده- آقاى مهدى قادرى دادخواستى به خواسته 
نفقه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 355/95 ش3 ح ثبت و 
براى روز 4 شنبه مورخ 95/10/29 ساعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1433 

شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /9/1183 
ابالغ 

خانم زهره ناصرى اورك دادخواســتى مبنى بر مطالبــه طلب به طرفیت آقاى نوید بابادى به این شــورا 
تقدیم نموده و به کالســه 618/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 95/10/29 ســاعت 6 عصر تعیین 
گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى 
شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در 
غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد.م الف: 1452 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/9/1204 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

آسیب پذیرى جدید در 
Netgear روترهاى

نصف جهــان  دو آســیب پذیرى جدید که در روترهاى 
شــرکت Netgear شناسایى شــده اند به هکرها این 
توانایى را مى دهند تا با در اختیار داشتن امتیازات ریشه 
کدهاى مخرب خود را به مرحله اجرا درآورند. بدون شک 

این خبر خوشایندى براى دارندگان این روترها نیست.
روترهاى مــدل R7000 و R6400 که از جدیدترین 
میان افزارهاى این شرکت استفاده مى کنند، متاسفانه 
به میان افزارهــاى رخنه پذیرى آلوده هســتند که  به 
هکرها اجازه مى دهند تا حملــه تزریق کد را به مرحله 
اجرا درآورند. کارشناســان امنیتى گزارش کرده اند که 
نمى توان آمار دقیقى در ارتباط با کاربرانى که آلوده به این 

آسیب پذیرى هستند ارائه کرد. 
پژوهشگران امنیتى هشدار داده اند که به احتمال زیاد 
آســیب پذیرى هاى فوق در مدل هاى دیگر نیز وجود 
دارد. در همین ارتباط مرکــز CERT به کاربرانى که 
از روترهاى Netgear اســتفاده مى کنند، پیشــنهاد 
کرده اســت، مادامى که وصله هاى مربوطه براى این 
آسیب پذیرى ها منتشر نشده است از به کارگیرى این 
روترها خوددارى کننــد. گزارش هایى که در چند وقت 
اخیر منتشر شده است، نشــان مى دهند که هکرها به 
شکل کامال هدفمندى روترهاى آسیب پذیر را هدف خود 
قرار داده اند. به طورى که در نظر دارند این دستگاه ها را 
به بخشى از بات نت هاى ویژه اینترنت اشیا تبدیل کنند. 

مدیریت سایت وردپرس
 در اندروید

نصف جهان  شما مى توانید جدیدترین نسخه از اپلیکیشن 
اندرویدى وردپرس را بصورت رایگان از گوگل پلى یا سایر 
مارکت ها دریافت نموده و بر روى گوشى هوشمند خود 
نصب کنید.  بعد از اجراى برنامه نیاز است که به محیط 
وردپرس سایت خود وارد شوید. بدین منظور در ابتدا جهت 
وارد کردن اطالعات سایت شخصى خود بر روى گزینه 

Add self-hosted site ضربه بزنید.
در فیلدهایى که نمایش داده مى شــود بــه ترتیب نام 
کاربرى، رمز عبور و لینک پنل وردپرس سایت خود را وارد 
نموده و در انتها جهت ورود بر روى Sign in ضربه بزنید.

 محیطى شــامل بخش هاى مختلف جهت مدیریت 
سایت وردپرسى خود را مشاهده مى کنید. همچنین در 
باالى صفحه سایتى را که در آن حضور دارید مشاهده 
کرده و در صورت تمایل نیز مى توانید به ســایر سایت 
هاى خود ســوئیچ کنید. جهت مشــاهده پست هاى 
پیشین ســایت خود و ویرایش آنها مى توانید از گزینه 
Blog Posts استفاده نمایید. جهت ویرایش یک مطلب 
کافیســت بر روى دکمه Edit در زیــر آن ضربه بزنید. 
همچنین جهت مشــاهده یا حذف پست نیز مى توانید 
از سایر گزینه هاى موجود استفاده نمایید.  جهت نیاز به 
اعمال تنظیمات بیشتر نظیر زمان بندى پست ها، اضافه 
کردن کلمات کلیدى، انتخاب دسته بندى و سایر موارد 
مربوطه کافیســت بر روى عالمت چرخ دنده در باالى 

صفحه ضربه بزنید. 

بازى سازان 
فقط یک ماه فرصت دارند

نصف جهــان  متین ایزدى، دبیر جشــنواره ششــم در 
اولین نشســت خبرى به معرفــى بخش هاى مختلف 
این جشنواره پرداخت و تشریح کرد: « 8 ژانر اصلى که 
مطابق با استانداردهاى بازى ســازى انتخاب شده اند، 
در بخش اصلى حضور دارنــد و آثار ارســالى در آن ها 
دسته بندى مى شوند. بخش فرعى هم مربوط به بخش 
دست آوردها مى شــود . اما بخش سوم که بازى نامه نام 
دارد به داســتان هایى با محوریت بازى هــاى رایانه اى 
اختصاص دارد. موضوع بخش بازى نامه نویسى آزاد است.
  طبق اعالم دبیر جشنواره ششــم، فعالیت جشنواره از 
15 آذرماه آغاز شده و تمامى توسعه دهندگان تا 15 دى

 ماه فرصت دارند تا از طریق ســایت جشنواره به نشانى 
www.tehrangamefestival.ir آثار خود را ارســال 
کنند. همانند دو دوره گذشــته، مراسم اختتامیه نیز در 5 
اسفندماه در مرکز همایش هاى برج میالد برگزار مى  شود.

نصف جهان «سیمرغ» با رسالت ارتقاء توانمندى انسانها در ابعاد گوناگون کار و زندگى و با بهره گیرى از خالقیت، کار گروهى 
و تقابل آراى گوناگون، ارتقاء به پیشروترین مجموعه صنعت اطالعات ایران و خاورمیانه در قالب مجموعه هاى توانمند ومعتبر 
را هدف خود قرار داده است. پورتال سیمرغ جهت ایجاد بزرگترین و تعاملى ترین شبکه خدمات تحت وب در ایران و خاورمیانه 
مى باشد. از جمله اهداف سازمانى آن مى توان به ارائه محصوالت و خدمات برجسته صنعت اطالعات بر اساس پیوند نظرات 
کاربران و تجربیات سرویس دهندگان اشاره نمود.  ■ رویکردهاى سیمرغ:  همواره پیشرو بودن در ایجاد، توسعه و بهبود 
خدمات و ارائه رایگان سرویسهاى تحت وب براى کلیه کاربران با تکیه برافزایش تعداد مخاطبان ، افزودن بر تعامل با کاربران 
و توسعه و بهبود پیوسته توانائى هاى خود و ایجاد جذابیت و محیطهاى ارتباطى جدید براى کاربران و ارائه دهندگان خدمات،  
کسب تجربه هرچه بیشتر در وب جهت ایجاد و بهبود بنیان و ساختارهاى مورد نیاز،  تالش براى طراحى فضایى ساده، زیبا 
و قدرتمند، قادر به هدایت کاربران در باالترین سطح دسترسى به شیوه اى سریعتر و آسانتر به مقاصدشان، پیروى از اصول و 
استانداردهاى جهانى در توسعه و ارتقاء ■ رسالت سیمرغ: ارائه بزرگترین و تعاملى ترین شبکه خدمات تحت وب در ایران و 
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 Absolutist Games بازى جدید با نام ”ماجراجویى لوله ها“ از استودیوى بازیسازى  Full Pipe Adventure  نصف جهان
براى دستگاه هاى اندرویدى است که این بازى  یکى از سرگرم کننده ترین و جدیدترین بازى هاى پازل و معمایى است 
که بدون شک ذهن و فکر شما را از لحظه شروع درگیر خودش خواهد نمود و یک چالش واقعى را براى شما به ارمغان مى 
آورد! در این بازى شما در نقش شخصیتى بامزه و در میان لوله ها در دنیایى بسیار عجیب و غیر قابل پیش بینى ماجراجویى 
خود را آغاز مى کنید و سعى خواهید کرد تا ماموریت ها و پازل هایى که پیش و روى شما قرار مى گیرند را با موفقیت به اتمام 
برسانید! جهانى را کشف کنید که قبل از شما هنوز کسى توانسته اســت به صورت کامل رمز و رازهاى آن را دریابد! انواع 

پازل ها و معماهاى واقعا چالش برانگیز در بازى Full Pipe Adventure انتظار شما را مى کشند!
■ برخى از ویژگى هاى این بازى:

یک بازى کالســیک فوق العاده زیبا با ویژگى هاى منحصر به فرد،  بیش از 50 شخصیت دوست داشتنى و مختلف براى 
مالقات،  38 مکان مختلف و متنوع براى اکتشاف و ماجراجویى توسط شما،  طراحى منحصر به فرد ؛ صداگذارى مهیج و 

پازل هاى مختلف و بدون تکرار.

راهنماى خرید

نصف جهان آیا به دنبال خلق اثرى زیبا با در هم آمیختن 
نور و خط هســتید؟ آیا به دنبال یک نوآورى در جلب 
توجه دیگران مى گردید؟ پاســخ مثبت سواالت خود 
را در محصــول فــوق خواهید یافــت. محصولى که 
در آن با کمک خالقیــت و ایده هاى خــود مى توانید 
از مرز هاى یک تابلــوى بى جان الکتریکــى که تنها 
براساس کدهاى خشــن صفر و یک کار مى کند فراتر 

روید. 
این تخته را مى توان تلفیقى از حس زیباى نوشــتن در 
کنار تکنولــوژى نورپردازى دانســت. کار با این تخته 
راحت تر از چیزى اســت که تصورش را مى کنید. تنها 
کافى اســت ماژیک را برداشــته و با حرکت آن روى 
تخته هنرنمایى خــود را آغاز کنید. پــس از آن نوبت 
نورپردازى اســت که تنها با فشــار دکمه هاى ریموت 
نوشته هاى شــما جانى تازه پیدا کنند. این نورپردازى 
توســط المپ هاى کم مصرف ال اى دى و از ســمت 

حاشیه  تخته صورت مى گیرد.  یکى از نکات جالب این 
نورپردازى قابلیت تغییر رنگ و حالت نور است؛ با وجود 
این امکان، مى توانید نور دلخواه خود را با کمک ریموت 
انتخاب کرده و ریتم روشن و خاموش شدن المپ ها را 
مشخص کنید. رنگ ماژیک روى تخته اى سیاه رنگ که 
از اطراف نورپردازى مى شود جلوه اى زیبا و چشم نواز پیدا 
مى کند و استفاده از ماژیک هایى با رنگ هاى مختلف 
صحنه اى بدیع خلق خواهد کرد. پاك کردن مطالب از 
روى تخته نیز با پد مخصوصى که به همراه آن عرضه 
مى شود امکان پذیر است. با تمام این تفاسیر مى توان به 
شکلى کاربردى و حرفه اى از این تخته  نورى استفاده 
کرده و در جلب توجه مشتریان به شکل بهترى عمل 
کرد. عنصر اصلى این تخته را یک صفحه  شیشه اى با 

نورپردازى مخصوص تشکیل مى دهد.
 بــراى کار بــا این محصــول باید مطلــب موردنظر 
خود را با ماژیــک روى تخته  مخصوص بنویســید و 

حالت نورپــردازى آن را تنظیم کنید. اســتفاده از این 
محصول جلوه اى ویژه به نوشــته  شما خواهد بخشید. 
از تخته هاى نورى بیشــتر در کافى شــاپ ها استفاده 
مى  شود. این محصول ابعادى برابر 70 × 50 سانتى متر 
دارد و وزن آن حدود 3 کیلوگرم است. این تخته نورى 
مستطیل شکل قابلیت آویزان شدن و قرارگیرى روى 

سه پایه دارد.
 به همراه این محصول 8 ماژیک رنگى عرضه مى شود 
که در کنار نورپردازى تخته، نوشــته  شــما به زیبایى 
خودنمایى خواهد کرد. انرژى موردنیاز تخته از طریق 
برق 220 ولت شهرى تامین مى شود. براى تغییر رنگ 
نورپردازى صفحه و حالت پخش نور آن، ریموت کنترلى 
کوچک و کاربردى عرضه مى شــود. کار با این تخته 
بسیار راحت است و در جلب توجه افراد بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود.قیمت این تخته هوشمند در حدود 200000 

تومان است.
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بازى «ماجراجویى 
لوله ها» اندروید 

 
فارسى کردن تلگرام در 

اندروید
نصف جهان شما مى توانید براى فارسى سازى نسخه 
اصلى تلگرام اندروید مراحل زیــر را دنبال نمایید:   
ابتدا فایل فارسى ساز برنامه تلگرام را دانلود نمایید. 
پس از دانلود فایل مورد نظر آن را از حالت فشــرده 
یا همان Zip خارج کنید. براى این منظور به برنامه 
مدیریت فایل گوشى خود مراجعه نمایید. سپس به 
 Download حافظه داخلى گوشى خود رفته و پوشه

را لمس کنید.
 Telegram-persian.xml.zip اکنون وارد فایل 
شــوید. حاال فایل Telegram-persian.xml را 

لمس کرده و نگه دارید تا تیک بخورد.
سپس گزینه EXTRACT را لمس کرده تا فارسى 
ساز تلگرام استخراج شود. اکنون منوى همبرگرى 

(سه خط روى هم) تلگرام را لمس کنید.
 حال به فضاى ابرى اختصاص داده شده به شما در 
تلگرام مراجعه نمایید. براى این منظور روى آیکون 
ابر ضربه بزنید.  سپس از پایین صفحه روى آیکون 

سنجاق ضربه زده و گزینه File را انتخاب کنید.
 به Internal Storage مراجعه کنید و سپس پوشه 
Download و پس از آن پوشه مربوط به فارسى ساز 

تلگرام را باز کنید.
 فایل Telegram-persian.xml را انتخاب کنید. 
پس از اینکه فایل آپلود شــد، روى گزینه سه نقطه 

فایل مورد نظر کلیک کنید.
 حال گزینــه Apply localization file را انتخاب 
کنید. و از زبان هاى موجود، زبان پارسى را انتخاب 

نمایید.

سبد خرید پاناسونیک 
هوشمند است

یک شــرکت تولیــد کننــده لوازم    مهر |
الکترونیکى، سبد خریدى اختراع کرده که مى تواند 
نقش صندوق دار را نیز ایفا کند. شرکت پاناسونیک 
با این نوآورى در حوزه ارائه خدمات سلف سرویس 

وارد مرحله جدیدى شده است.
 این سبد خرید هوشــمند بهاى کاالهایى که در آن 
قرار گرفته اند، محاسبه کرده و حتى به طور خودکار 
خریدهاى مشترى را در کیسه قرار مى دهد. هنگام 
خروج نیز مشترى فقط کافى است آن را روى یک 
صفحه خاص هوشمند کشــویى قرار دهد.پس از 
آنکه سبد خرید روى صفحه هوشمند  قرار گرفت، ته 
سبد باز مى شود و کاالهاى خریده شده درون کیسه 

پالستیکى قرار داده مى شوند.
 در ایــن میان فقط مشــترى باید به طور دســتى 
صورتحســاب را پرداخت کند. این شرکت  فناورى 
نوین خود را در الوســون، یک فروشگاه زنجیریه 
در ژاپن افتتاح کرده اســت.البته این سیستم هنوز 
کامال اتوماتیک نیست زیرا  مشتریان باید  کاالهاى 
خریده شــده را قبل از قراردادن در سبد یک به یک 

اسکن کنند.  

ترفند

فناورانه

پیوند 
موبایل و 
واقعیت 
مجازى 

فناورى واقعیت مجازى چنان فراگیر شــده و در بین همه 
کاربران جهانى محبوبیت پیدا کرده که حتى تولیدکنندگان 
موبایل هم به این فکر افتاده اند که پــا به عرصه واقعیت 
مجازى بگذارند. اخیرا هدســت هایى عرضه شده که ویژه 
موبایل هســتند و کمک مى کنند تصاویر موجود در تلفن 
هوشمند را با استفاده از فناورى واقعیت مجازى ببینید. حاال 
دیگر تلفن هوشمند شما کاربرى دیگرى هم پیدا کرده و با 
داشتن یکى از این دستگاه ها مى توانید واقعیت را در برابر 
چشمانتان ببینید. کافى اســت موبایلتان را درون هدستى 
بگذارید که با تلفنتان سازگارى دارد. به این ترتیب خود را در 
دنیایى دیگر مى بینید و تجربه هاى جذاب و جدیدى کسب 
خواهید کرد. در ادامه به برخــى از بهترین نمونه هاى این 
هدست ها اشاره مى کنیم که ویژه استفاده با موبایل هستند.

Daydream گوگل
حدود یک ماه پیش بود که کمپانى گوگل در کنفرانس خود 
 Daydream View از هدست واقعیت مجازى خود با عنوان
رونمایى کرد. این هدست با پوشش پارچه اى اش ظاهرى 
متفاوت از دیگر هدست ها دارد که البته یکى از علت هاى 
انتخاب این پوشش به گفته گوگل راحتى کاربران هنگام 
اســتفاده اســت. دى دریم یکى از بزرگ ترین مشکالت 
هدســت هاى واقعیت مجازى یعنى وزن سنگین را تا حد 
زیادى براى کاربرانش حل کرده است. این دستگاه کمتر 
از 200 گرم وزن دارد. این دستگاه کنترلرى هم به همراه 
دارد که شــما مى توانید آن را درون خود هدست در جایى 
که گوگل برایش تعبیه کرده بگذارید تا نگران گم شدنش 
نباشید. دى دریم گوگل به صورت بى سیم به گوشى متصل 
مى شود و کاربران براى اتصال موبایل خود به این دستگاه 
نیاز به کابل  ندارند. گوگل در این باره مى گوید: موضوع مهم 
در اســتفاده از واقعیت مجازى، قدرت تلفن هاى هوشمند 

است که امکان استفاده از واقعیت مجازى را داشته باشند.
براى استفاده از این دســتگاه که در رنگ هاى سفید، قرمز 
و خاکسترى عرضه شده الزم اســت یکى از گوشى هاى 
پیکسل را داشته باشید. گوگل همچنین تعدادى نرم افزار 

و برنامه براى این هدســت عرضه کرده که بیشــتر آنها 
بازى هاى ویدئویى هستند. هدست واقعیت مجازى گوگل 

با قیمت 79 دالر در بازارهاى جهانى موجود است.

Mi VR شیائومى
کمپانى چینى شیائومى که در حوزه تلفن همراه سرى در 
میان سرها بلند کرده اخیرا به طور جدى وارد عرصه واقعیت 
مجازى هم شده است. این شرکت حدود یک ماه پیش از 
دستگاهى رونمایى کرد که با استفاده از تلفن همراه واقعیت 
مجازى را به شما نشان مى دهد. البته نه هر تلفن همراهى؛ 
فقط تلفن هاى هوشمند خانواده Mi 5 و همچنین آخرین 

 . Mi MIX فبلت این کمپانى یعنى
 Mi هدســت «Hardware Level» سنســور حرکتى
VR شــیائومى یکى از نکات جالب توجه آن اســت که با 
پایین آوردن میزان تاخیر تــا 16 میلى ثانیه، ایجاد عارضه 
«حالت تهوع ناشــى از حرکــت» را در کاربر کم مى کند. 
کمپانى شــیائومى حدود 30 اپلیکیشن و 500 ویدئو براى 
این هدســت خود طراحى کرده و به گفته خودش بیش از 
200 توســعه دهنده در این حوزه با این شرکت به صورت 
شــبانه روزى همکارى مى کنند که قرار اســت این تعداد 

اپلیکیشن و برنامه به زودى گسترش چشمگیرى پیدا کند.
این هدست فقط یک نسخه با ترکیب رنگ مشکى و سفید 
دارد و شیائومى براى این دســتگاه رقم 29 دالر را در نظر 

گرفته است.

Gear VR سامسونگ
سامسونگ این دســتگاه را که نسل ســوم هدست هاى 
واقعیت هاى مجازى اش بود همزمان با رونمایى از گلکسى 
نوت 7 عرضه کرد. این هدست با تلفن هاى گلکسى نوت 7، 
اس 7، اس 7 اج، نوت 5، اس 6، اس 6 اج و اس 6 اج پالس 
ســازگارى دارد که البته با توجه به جمع آورى نوت 7، این 
گوشى را باید از این لیست پاك کنیم. این هدست به پورت 
یو اس بى Type-C مجهز اســت که در کنار آن نیز پورت 

میکرو یو اس بى قرار گرفته است.
Gear VR با وزن 345 گرم به نظر کمى سنگین مى آید با 

این حال باید گفت که در مقایسه با نسل هاى اول و دوم این 
دستگاه هم در ظاهر و طراحى و هم در ویژگى ها پیشرفت 
جالب توجهى داشته است. کش هاى پهنى که دور سر کاربر 
قرار مى گیرند کار با این دستگاه را راحت کرده است. یکى 
از این تغییرات میدان دید 101 درجه اســت که در مقایسه 
با نسخه پیشین خود که 96 درجه بود بیشتر شده است. در 
قسمت راست این دستگاه تاچ پدى تعبیه شده که با استفاده 
از آن گشت و گذار در اپلیکیشن ها و بازى ها بسیار ساده تر از 
پیش شده است.همچنین باالى تاچ پد یک دکمه قرار گرفته 
 Gear که با فشردن آن، مى توان مستقیم به منوى اصلى
VR رفت. کمپانى سامســونگ براى نسل سوم هدست 
واقعیت مجازى اش قیمت 100 دالر را در نظر گرفته است.

Merge هدست
شرکت هایى هســتند که براى آى فون هدست مى سازند. 
یکى از این شــرکت هاى معروف merge است. هدست 
واقعیت مجازى مرج یک بدنه از جنــس فوم نرم دارد که 
با فشار دست به ســادگى فرو مى رود و این باعث مى شود 
روى سر شما راحت قرار بگیرد و تمیز کردن آن کار بسیار 
ساده اى باشد. نکته بسیار مهم در این هدست این است که 
مى تواند با اندروید و آى اواس کار کند. این کمپانى 2 سال 
است هدست هایى تولید مى کند که با قرار گرفتن موبایل 
درون آنها کار مى کنند. این هدست مى تواند حرکت سر شما 
را هم تشخیص بدهد که براى خیلى از بازى ها و برنامه  ها 

کاربرد دارد. 
براى تماشــاى ویدئو مى توانید گزینه هدست را انتخاب 
کنید و موبایل را درون هدســت قرار دهید تا ویدئو آماده 
پخش در هدست واقعیت مجازى شود. در قسمت باالى 
هدست مرج دو دکمه قرار گرفته است. با دکمه سمت راست 
مى توانید ویدئو را متوقف یا مجدد پخش کنید. این دکمه ها 
به لنز هدست متصل هســتند پس شما مى  توانید دکمه ها 
را به هم نزدیک یا از همدیگر دور کنید تا چشمى هدست 
دقیقا مقابل چشمان شما باشد. براى واقعى تر شدن فضا این 
هدست امکان اتصال هدفون را هم دارد که شما را بهتر به 
فضاى بازى یا فیلم ببرد. در قسمت جلویى هدست مرج یک 

درپوش قرار دارد که مى توانید آن را جدا کنید. به این ترتیب 
دوربین موبایل شما فضا پیدا مى کند تا محیط اطراف را هم 
به شما نمایش دهد. براى تجربه کردن این فناورى شما به 
یک موبایل نســبتا خوب نیاز دارید که حدودا 5/ 1 میلیون 
تومان قیمت دارد و همچنین خود این هدست که حدود 300 

هزار تومان قیمت دارد.

VR One Plus هدست
کمپانى Zeiss هدستى با نام VR One Plus را تولید کرده 
که از همه نظر متفاوت است. برخالف همه هدست هاى 
دیگر زایس به فضــاى نگهدارى موبایل بســنده نکرده 
است و درون جعبه دســتگاه سینى مخصوص نگه داشتن 
موبایل هاى 7/ 4 تا 5/ 5 اینچى را قرار داده اســت. شــما 
ابتدا باید موبایل را در این ســینى جا بزنیــد، موبایل را در 
حالت هدســت قرار دهید و آن را وارد دستگاه کنید. یکى 
از ویژگى هاى سینى این اســت که فضاهاى خالى آن در 
محل هایى که معموال اســپیکر قرار دارد باعث مى شود تا 

صداى موبایل خود را به خوبى بشنوید.
لنز این هدســت را خود زایس طراحى و تولید کرده است 
که کیفیت باالى آن دیگر جایى براى توضیح بیشتر باقى 
نمى گذارد. هدســت VR One عالوه بر واقعیت مجازى 
امکان پخش تصاویر ســه بعدى را نیز دارد که ترکیب این 
دو با یکدیگر حس هیجان انگیزى را مى سازد. این هدست 
فضاى مخصوصى به نام Eyebox یا جعبه چشم دارد که 
باعث مى شود اکثر افراد نیاز به تغییر دادن فضاى لنز نداشته 
باشند و به راحتى بتوانند تصویر را ببینند حتى اگر هدست 
دقیقا وسط صورت قرار نگیرد. البته لنز این دستگاه در همه 
جهات قابل تنظیم اســت و این موضوع عالوه بر راحتى 
باعث مى شــود تا با عینک طبى هم بتوانید از آن استفاده 
کنید.  از نظر طراحى این هدســت به گونه اى ساخته شده 
که حتى موبایل درحال شــارژ را هم مى توان در سینى آن 
قرار داد و همچنین مى توانید هدفون خود را مســتقیم به 
هدســت متصل کنید. نوار دور این هدست که به صورت 
شما مى چسبد از جنسى بســیار لطیف ساخته شده است و 
به آسانى قابلیت تعویض دارد. قیمت این هدست هم حدود 

500هزار تومان است.

تخته نورى LED فلش بورد مدل 7050

رامین مشکاه
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 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به 
شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى

 مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین 

آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
رأى شــماره 5994 مورخه 1395/5/20 خانم فاطمه پورپیرعلى آبپونه به شناسنامه شماره 
3 کدملى 5499468605صادره تیران وکرون فرزند آقاجان درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 168/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12 حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 5993 مورخه 1395/5/20 خانم لیال پورعلى به شناسنامه شماره 332کدملى 
5499096831صادره تیران وکرون فرزند عبداله درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 168/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12حوزه ثبت ملک اصفهان 
 رأى شــماره 6305مورخه 1395/5/30خانم زهرا پورقیصرى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 5061کدملى 1092278516صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 106/75 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 749اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى شماره 6304مورخه 1395/5/30آقاى حمید ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1308کدملى 1091303177صادره نجف آباد فرزند فضل اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 106/75 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 749اصلى واقع درقطعه 4 

بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى اصالحى شماره 2473مورخه 1395/2/27 پیرو رأى شماره 17643 مورخه 1394/6/24 
مربوط به آقاى  مرتضى صداقت نجف آبادى مبنى برصدورســند مالکیت ششدانگ یکباب 
خانه قسمتى ازپالك 112/2 باقیمانده واقع درقطعه شش نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
که دررأى قبلى شماره قطعه اشتباهآ قطعه سه قیدشده وبه قطعه شش اصالح میگردد راى 

صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد 
 رأى شماره 6303مورخه 1395/5/30 آقاى على پورپیرعلى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
5499455775صادره تیران فرزند احمد درششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/37 مترمربع 

قسمتى ازپالك ثبتى 481واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى شماره 3617مورخه 1395/3/29آقاى حبیب اله سورانى به شناسنامه شماره 8کدملى 
1159706891صادره فریدن فرزند تیموردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 88مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شماره 3613مورخه 1395/3/29آقاى حبیب اله سورانى به شناسنامه شماره 8کدملى 
1159706891صادره فریدن فرزند تیموردرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 148/98مترمربع پالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12حوزه ثبت 

اصفهان
 رأى شماره 3612مورخه 1395/3/29خانم نسرین خدابخشى به شناسنامه شماره 11کدملى 
1159723532صادره ازفریدن فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 148/98مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 87اصلى بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 974مورخه 1395/1/30 آقاى حسن مختارى به شناســنامه شماره 21897 
کدملى 4722907285صادره نجف اشرف فرزند محمدکریم درششدانگ به استثناى بهاى 
یک چهارم اعیانى مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/70مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 483/2 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 22305مورخه 1394/11/25 خانم مهین منصورى قراقوشى به شناسنامه شماره 
5 کدملى 4622954796صادره شــهرکرد فرزند رجب على درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 198/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 22302مورخه 1394/11/25آقاى على منصورى قراقوشى به شناسنامه شماره 
7کدملى 4622935368صادره شــهرکرد فرزند میرزارضادرســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 198/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 3697مورخه 1395/3/30 آقاى صفرپورمهربه شناسنامه شماره 125 کدملى 
1911494309 صادره رامهرمزفرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 150 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
 رأى شماره 6726مورخه 1395/6/4 خانم مهرى خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
25779کدملى 1090255731صادره نجف آباد فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 173/43 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 882وپالك 883واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 2407مورخــه 1395/2/26 آقاى محمدعلى غریبى به شناســنامه شــماره 
25086کدملى 1090248784صادره نجف آباد فرزند غضنفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 173/43مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 882وپالك 883واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6173مورخه 1395/5/26 آقاى شــکرخداململى تارازى به شناسنامه شماره 
380کدملى 1840597593صادره ایذه فرزند ارزانى درششــدانگ یکباب مغازه ومسکونى 
فوقانى به مساحت 46/83 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9029مورخه 1395/7/25خانم مریم بهارلوئى به شناسنامه شماره 87کدملى 
4622928019صادره شــهرکرد فرزندحسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 192/18مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 144واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9027مورخه 1395/7/25 آقاى حســین عظیمى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
4622846926صادره شهرکرد فرزند جعفر درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 192/18 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 483واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7321مورخه 1395/6/18خانم پروین لرى حصورى به شناســنامه شــماره 
64کدملى 1159656533صادره فریدن فرزند براتعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
120/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6814مورخه 1395/6/7 خانم بتول مغزى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
552کدملى 1091499179صادره نجف آباد فرزند اســداهللا درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 154/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 369واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6164مورخه 1395/5/26آقاى جهانگیر لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
631کدملى109098934صادره نجف آباد فرزند عزیزاهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

105/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 362 واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6170مورخه 1395/5/26آقاى افراســیاب طهماسى به شناســنامه شماره 
434کدملى 1970684674صادره مسجدســلیمان فرزند مراد درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 148/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 6351مورخه 1395/5/31خانم فاطمه معتمدى محمدآبادى به شناسنامه شماره 
22070کدملى1090218613صادره نجف آباد فرزند محمدابراهیم درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 147مترمربع قسمتى ازپالك شماره 930واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6350مورخه 1395/5/31خانم الهه ابوتراب نجف آبادى به شناسنامه شماره 
786کدملى 1091356548صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 147مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 930واقع درقطعه 7بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6793مورخه 1395/6/6خانم مریم محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
936کدملى 1091222134صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 124/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 589واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان
رأى شــماره 8886مورخــه 1395/7/22 آقــاى مصطفــى میرعباســى به شناســنامه 
شــماره482کدملى 1090940947صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8992مورخه 1395/7/24خانم نازبیگم رستمى به شناسنامه شماره 1413کدملى 
4171329507صادره الیگودرزفرزند علیرضا درچهارونیم دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 139/95 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره6اصلى واقع دربخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 8993مورخــه 1395/7/24 آقــاى رضا رســتمى به شناســنامه شــماره 
1080593217کدملى 1080593217صادره نجف آباد فرزند على دریک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع 

دربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9044مورخه 1395/7/25 خانم اکرم کیوانى به شناسنامه شماره 696کدملى 
1091120927صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 127/68 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 786واقع درقطعه 8نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9042مورخه 1395/7/25 آقاى منصوریوســف زاده به شناســنامه شــماره 
176کدملى 1091074941صادره نجف آبادفرزند حبیب اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 127/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 786واقع درقطعه 8نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6813مورخه 1395/6/7 خانم طاهره منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره  

460کدملى 1091512604صادره نجف آباد فرزند سبزعلى درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 191/82 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 444واقع دردرقطعه 3نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7296مورخــه 1395/6/18 اقــاى امیر فرد رضایى به شناســنامه شــماره 
3965کدملى1092123180صــادره نجف آباد فرزند غریب درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 117/81 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 6333 مورخه 1395/5/31 آقاى على گلهرانى گلدره به شناســنامه شــماره 
304کدملى 1090636466صادره نجف آباد فرزند عیدى محمددرششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 146/87 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 7802مورخــه 1395/6/30 آقــاى مهــدى راهى به شناســنامه شــماره 
1080301976کدملــى 1080301976صادره نجف آباد  فرزنداحمددرششــدانگ یکباب 
خانه به مساحت 177/86 مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 471/1و1223/1واقع درقطعه 

10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6169مورخه 1395/5/26آقاى صفرداودوندبه شناســنامه شماره 51کدملى 
2002857482صادره دزفول فرزند قلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 148/42 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8899مورخه 1395/7/22 آقاى کاوس طهماسبى مرادى به شناسنامه شماره 
1379کدملى 4689300011صادره اردل فرزند امیرقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

220مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8906مورخه 1395/7/22خانم مهنازصفارنوگورانى به شناسنامه شماره 47378 
کدملى1280899352صادره اصفهان فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6343مورخه 1395/5/31آقاى مصطفى نادرى به شناسنامه شماره 6کدملى 
5499727570صادره تیران فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 247/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 6344مورخه 1395/5/31خانم شهنازمداحى به شناسنامه شماره 1487کدملى 
1090347839صادره نجف آباد  فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 247/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 6342 مورخه 1395/5/31 آقاى مصطفى نادرى به شناسنامه شماره 6کدملى 
5499727570صادره تیران وکرون فرزند حســین درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 

22/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6167مورخــه 1395/5/26آقاى جمعه عیدى وندى به شناســنامه شــماره 
87کدملى 5559544175صادره فارســان فرزندجانعلى درششدانگ یکبابخانه به مساحت 
199/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 

رأى شماره 6811مورخه 1395/6/7خانم سکینه پوالدچنگ به شناسنامه شماره 278کدملى 
1091474583صادره نجــف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
211/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 473واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6340مورخه 1395/5/31 آقاى امیرمحمد ســپیانى به شناســنامه شــماره 
1030کدملى1129136353صادره فریدونشــهر فرزند نصراله درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 6804مورخه 1395/6/7 خانم سعیده افشارى اسفیدوجانى به شناسنامه شماره 
5940کدملى1092144005 صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 131/37 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 743واقع درقطعه 4بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6805مورخه 1395/6/7 آقاى مصطفى ســلیمانى  به شناســنامه شــماره 
1170کدملــى1092239588 صــادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6166مورخه 1395/5/26آقاى محمد جمشیدیان به شناسنامه شماره 12کدملى 
1091697094صادره نجف آباد فرزند نصرت اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
144/39 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 583واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 9034مورخه 1395/7/25 خانم مریم لطفى به شناسنامه شماره 1703 کدملى 
1091279608صادره نجف آبادفرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 113/30  مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 215واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9031مورخه 1395/7/25 آقاى یداله عرشى به شناسنامه شماره 128 کدملى 
1091168172صادره نجف آبادفرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 113/30  مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 215واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9018 مورخه 1395/7/25 آقاى جعفریوسفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
883کدملى 1091082014 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

202/46 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 131واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8901 مورخه 1395/7/22 آقاى احمد عباســى به شناسنامه شماره 17کدملى 
5499668868صادره تیران فرزند میرزادرششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/40مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8903 مورخه 1395/7/22آقاى احمدعباسى به شناســنامه شماره 17کدملى 
5499668868صادره تیران فرزند میرزادرششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/16مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9005مورخه 1395/7/25 آقاى محمود سیاهى به شناسنامه شماره 12کدملى 
5499660727صادره تیران فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 162/50 مترمربع ازپالك شماره 87/833 واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9008مورخه 1395/7/25 خانم عصمت ســیاهى به شناسنامه شماره 3کدملى 
1091950717صادره نجف آباد فرزند اسماعیل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 162/50 مترمربع ازپالك شماره 87/833 واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6349مورخه 1395/5/31خانم ربابه خانیان به شناسنامه شماره 1236کدملى 
1091162646صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 169/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 324 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6348مورخه 1395/5/31آقاى ســعیدخانیان به شناسنامه شماره 847کدملى 
1091122431صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 169/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 324 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6779مورخه 1395/6/6آقاى حجت اهللا عباســیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2130کدملى1091336180صادره نجف آباد فرزند محموددرچهارونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5 واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6778مورخــه 1395/6/6خانــم مریــم چاوشــى به شناســنامه شــماره 
11601کدملى1092200614صادره نجف آباد فرزند محمدعلى دریک ونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5 واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6149مورخه 1395/5/26آقاى اکبرســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
229کدملى 1091016712صادره نجف آبادفرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 291/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 633واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6150مورخه 1395/5/26خانم زهرا نوائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
871کدملى 1091081891صادره نجف آبادفرزند فتح اله  درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 291/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 633واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7805مورخه 1395/6/30 خانم عزت پوریوسف به شناســنامه 367 کدملى 
1091037612صــادره نجــف آباد فرزنــد محمدششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
31/49مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 18/38واقع درقطعه 11نجف آباد بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 9014مورخه 1395/7/25 آقاى یاورکیماسى به شناســنامه شماره 4کدملى 
1129859126صادره فریدونشــهر فرزند حسین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7300مورخه 1395/6/18 آقاى مهران ظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 
125کدملى 5559508772صادره کوهرنگ فرزند احمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 
155/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9012مورخه 1395/7/25 آقاى حسین آسترکى به شناسنامه شماره 1123کدملى 
4848688337صادره ازنافرزند محمددرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7322مورخه 1395/6/18آقاى اصغرکریمى به شناســنامه شماره 5 کدملى 
1129786651صادره فریدونشــهرفرزند اسفندیاردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
271/01مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 7305مورخه 1395/6/18 آقاى رضامهدورى به شناسنامه شماره 140کدملى 
1129289291صادره فریدونشهرفرزندموسى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/59 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9030مورخه 1395/7/25 آقاى فتح اهللا درویشى چم حیدرى به شناسنامه شماره 
887کدملى 1090918607صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن درششدانگ یکباب کارگاه به 

مساحت 268/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/4585واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
رأى اصالحى  شماره 8028 پیرو رأى 22402 مربوط به تقاضاى آقاى محمدطاهرکیماسى 
مبنى برصدورسندمالکیت یکباب مغازه قسمتى ازپالك 87بخش 12ثبت اصفهان که دررأى 
قبلى اشتباهآخانه قیدشده است وششــدانگ یکباب مغازه صحیح است رأى قبلى بارعایت 

اصالحات فوق قابل اجرامیباشد
رأى شــماره 8882مورخه 1395/7/22خانم زهره حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
958کدملى1090975511صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 268/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8883مورخه 1395/7/22آقاى محمدعلى رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 268/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8879مورخه 1395/7/22آقاى محمدعلى رجائى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 16/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 8880مورخه 1395/7/22آقاى محمدعلى رجائى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 16/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 22371مورخه 1394/11/26 آقاى على موســوى زاده به شناســنامه شماره 
7118کدملى1128881543صادره فریدونشهرفرزندحسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
249/97مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 

رأى شماره 8866مورخه 1395/7/22 خانم عصمت صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1014کدملــى 1090761181صادره نجف آباد فرزند جعفرقلى درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 279/70مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 765 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 21292مورخــه 1394/10/22 آقاى محمدعلى شــکرالهى به شناســنامه 
شــماره 21کدملى 4622772167صادره شــهرکرد فرزند حسینقلى درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 21293مورخه 1394/10/22 خانم ســکینه شــکرالهى به شناسنامه شماره 
53کدملى 4622836300صادره شهرکرد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 296/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 

12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8884مورخه 1395/7/22 آقاى شــکراله خزاعلى به شناسنامه شماره 5 کدملى 
5859963815صادره اروندکنارفرزندحموددرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 308/10 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8869مورخه 1395/7/22 آقاى روح اله کاظمى به شناسنامه شماره 2186کدملى 
1091234639صادره نجف آباد فرزند قنبردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 128/81 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 22308مورخه 1394/11/25 آقاى قلى القاسى بابا احمدى به شناسنامه شماره 
4173کدملى 6639412810صادره مسجدســلیمان فرزند خان محمددرششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 22329مورخه 1394/11/25 آقاى حاضربک اســدى به شناســنامه شماره 
14کدملى 1129292835صادره فریدونشهر فرزندمسیح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6332مورخه 1395/5/31 آقاى دیده مان خواجوى پور به شاســنامه شماره 
584 کدملى 1128952157صادره فریدونشهر فرزندحسن جون درششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 8950مورخه 1395/7/24 خانم سمانه بلند باال به شناسنامه شماره 7482کدملى 
1092159411صادره نجف آباد فرزند محموددرســه دانگ  مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 95/20 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 70واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8892مورخه 1395/7/22 آقاى رســول معینى نجف آبادى  به شناســنامه 
شــماره 1603کدملى 1091278105صادره نجف آباد فرزند على محمددرسه دانگ  مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 70واقع درقطعه 

10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8904مورخه 1395/7/22 خانم عذرا باقرى به شناسنامه شماره 761کدملى 
5759188356صــادره چادگان فرزند حســن آقادرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
114مترمربــع قســمتى ازپالك شــماره 87اصلــى واقــع دریزدانشــهربخش 12ثبت

 اصفهان 
رأى شماره 7661مورخه 1395/6/25 خانم بهجت منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1219کدملى 1090835159صادره نجف آباد فرزند عشقعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 291/76مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 4بخش 

11ثبت اصفهان
رأى شــماره 7660مورخه 1395/6/25 آقاى محمدحسین شــریفیانا  به شناسنامه شماره 
407کدملى 1090873298صادره نجف آباد فرزند براتعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 291/76مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 4بخش 

11ثبت اصفهان
رأى شماره 6158مورخه 1395/5/26 خانم رضوان کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
13کدملى 1091093350صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 108/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 369واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6156مورخه 1395/5/26 آقاى مهدى کریمى پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2151کدملى 1818126354صادره آبادان فرزند مصطفى درچهاردانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 108/90 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 369واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9040مورخه 1395/7/25 خانم قدسیه مرتضوى به شناسنامه شماره 246 کدملى 
1090968396صادره نجف آباد فرزند مجتبى درپنج ونیم دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 15/05 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 143/7 واقع درقطعه 3نجف آباد 

بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9038مورخه 1395/7/25 آقاى رضا کیهانیان  به شناسنامه شماره 602 کدملى 
1090928173صادره نجف آباد فرزند عباس درنیم دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 15/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 143/7 واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شماره 10101مورخه 1395/8/22 آقاى بهزاد کاظمى به شناسنامه شماره323کدملى 
1091567549صادره نجف  آباد فرزند حیدر درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/54 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/12واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6160مورخه 1395/5/26 آقاى رضا افشــارى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 
3761کدملى 5759302094صادره فریدن فرزند بهرام درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
127/43 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 7800مورخه 1395/6/30آقاى احمدعزیزى ســمندگانى به شناسنامه شماره 
16کدملى 5759621823صادره چادگان فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
237/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 590واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 9287مورخه 1395/8/1 آقاى خداکرم آزادى به شناسنامه شماره 1064کدملى 
1128956950صادره فریدونشــهر فرزند غارتى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
283/62 مترمربــع قســمتى ازپالك شــماره 6اصلى واقــع دریزدانشــهربخش 12ثبت

 اصفهان 
رأى شــماره 10432مورخه 1395/8/29 آقاى مهدى صالحى کهریزسنگى به شناسنامه 
شماره 85کدملى 1091759601صادره نجف آباد فرزند غالمعلى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 98/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/4482واقع دربخش 9 ثبت اصفهان 

رأى شــماره 7804مورخه 1395/6/30 آقاى على مختارى اســفیدواجانى به شناســنامه 
شــماره 3596کدملى 1091428611صادره نجف آبادفرزند رجبعلى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 147/66 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 116واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7796مورخه 1395/6/29 آقاى على طالب به شناسنامه شماره 2148کدملى 
1091336369صــادره نجف آباد فرزند عباســعلى ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
90/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 216واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7642مورخه 1395/6/25آقاى شــنبه اســفندیارى به شناســنامه شــماره 
26261کدملى 1090260555صادره نجف آباد فرزند مرحوم عظیم درششــدانگ یکباب 
خانه به مساحت 107/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7807مورخه 1395/6/30 خانم محدثه وثوقیان نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 83کدملى 1091565147صادره نجف آباد فرزند احمدششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 135/26 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 852واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 2491مورخه 1395/2/28 اقاى على رحم القاســى بابااحمدى به شناسنامه 
شماره 1231کدملى 6639606461صادره مسجدسلیمان فرزند خداداددرششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 192/08مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 
12ثبت اصفهان 

رأى شماره 6964مورخه 1395/6/11آقاى مهدى گل افشــانى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 624کدملى 1091089086صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 177/05مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1543/12واقع درقطعه 1نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7799مورخه 1395/6/30 آقاى فرامرزعبداللهى میرآبادى به شناسنامه شماره 
23کدملى 1091900833 صادره نجف آباد فرزند حیدرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
219/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 901واقع درقطعه 9نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8875مورخه 1395/7/22خانم شهین زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
25683کدملى 1090254768صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8870مورخه 1395/7/22آقاى ســعادت میرزاخانى  نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1902کدملى 1819361081صادره آبادان فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7652مورخه 1395/6/25 آقاى بیژن صالحى به شناسنامه شماره 663کدملى 
5759588273صــادره فریــدن فرزنــد مختاردرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
207/28مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9207مورخه 1395/7/29آقاى علیرضا قادرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3412کدملى 1092118659صادره نجف آباد فرزند حیدردرســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 136/91مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 929/4 واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9208مورخه 1395/7/29خانم الهه خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
11883کدملى 1092203400صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 136/91مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7655مورخه 1395/6/25 خانم اعظم فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1881کدملى 1091231583صادره نجف آباد فرزند محموددرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 127/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402واقع درقطعه 6نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7654مورخه 1395/6/25 آقاى اکبرباب الخانى  به شناسنامه شماره 1702کدملى 
1091183945صادره نجف آباد فرزندحسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 127/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 402واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9211مورخه 1395/7/29 خانم فرشته قیصریه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1کدملى 1091779597صادره نجف آبادفرزندیداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 129/52مترمربع قسمتى ازپالك شماره 248واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 9210مورخه 1395/7/29 آقاى روح اهللا صالحى  به شناسنامه شماره 632کدملى 
1090456034صادره نجف آباد  فرزندیداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 129/52مترمربع قسمتى ازپالك شماره 248واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7653مورخه 1395/6/25آقاى قنبرمنجزى به شناسنامه شماره 242کدملى 
5559123684صادره فارسان فرزند شکرى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 278/12 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 10449مورخه 1395/9/1 خانم فاطمه هادى به شناسنامه شماره 13کدملى 
5499878481صــادره تیــران فرزند ابوالقاســم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
202/05مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 343واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 7659خانم خدیجه شــرفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 971کدملى 
1090931867صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 101/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 179واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7658 آقاى محمدرضا عظیما نجف آبادى به شناســنامه شــماره 25کدملى 
1090846843صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 101/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 179واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7657 آقاى هوشــنگ خلیلیان به شناسنامه شماره 408کدملى 1091018502 
صادره نجف آباد فرزند حســن درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

93/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7656 مورخه 1395/6/25خانم زهرا جاللى  به شناسنامه شماره 1476کدملى 
1090347723 صادره نجف آباد فرزند حیدر دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 93/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9203مورخه 1395/7/29 آقاى چنگیزعیدى وندى به شناسنامه شماره 346 
کدملى 5559482110صادره کوهرنگ فرزند عوضعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
301/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 2559مورخه 1395/2/29 آقاى مجیدعشــورى به شناسنامه شماره 79کدملى 
1129619648صــادره فریدونشــهر فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
146/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8893مورخه 1395/7/22 خانم مهنازآیتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
266کدملى 1091576947صادره نجف آباد فرزند ســیدرضا دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8894مورخه 1395/7/22 خانم ایران مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
902کدملى 1090916752صادره نجف آباد فرزندمانده على  دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8895مورخه 1395/7/22 خانم اکرم سلیمانى  به شناسنامه شماره 28261کدملى 
1090280645صادره نجف آباد فرزند على دریک دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
رأى شماره 8897مورخه 1395/7/22 خانم محبوبه عسگرپورنجف آبادى به شناسنامه شماره 
2223کدملى 1091414874صادره نجف آباد فرزند سعادت دریک دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 10466مورخه 1395/9/1 آقاى داود مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1210کدملى1091604282صادره نجف آباد فرزند محمدحســن درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150/60مترمربع قســمتى ازپالك شماره 276واقع 

درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7662مورخه 1395/6/25خانم مینا بصیرت به شناسنامه شماره 1802کدملى 
1091410666صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 150/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7665مورخه 1395/6/25 آقاى احمد عباسیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
32360کدملى 1090321732صــادره نجف آباد فرزند محمود درچهارونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7664مورخه 1395/6/25 خانم اطهرامامى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4822کدملى 1091440875صادره نجف آباد فرزند عباســقلى دریک ونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7809مورخه 1395/6/30 خانم بتول فالحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
488کدملى 1091048908صادره نجف آبادفرزند قدیرعلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
151/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 930واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6967 مورخــه 1395/6/11 خانــم اعظــم روحى به شناســنامه شــماره 
2315کدملى 1091259585صادره نجف آبــاد فرزند یداله درششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 156مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 723/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت

 اصفهان 
رأى شماره 7639مورخه 1395/6/25 خانم خاورعیدیوندى به شناسنامه شماره 191کدملى 
5559437298صادره کوهرنــگ فرزند نیازعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
200/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9020مورخه 1395/7/25 آقاى حجت اله عبدالعظیمى به شناســنامه شماره 
34 وکدملى 1091705569 صادره ازنجف آباد فرزند حســین درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 197/03 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 472واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7810مورخه 1395/6/30خانم راهیل اخضرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2357کدملى 1091338469 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 176/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1159/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7640مورخــه 1395/6/25 خانم دختربس اســدى به شناســنامه شــماره 
230کدملــى 1129295796صادره فریدونشــهر فرزند اســماعیل درششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 150 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره  87اصلى واقع دریزدانشــهر 
بخش 12ثبت اصفهــان  م الــف:  2659  تاریخ انتشــار نوبــت اول :1395/9/14 تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1395/9/29حســین زمانــى رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالك 

نجف آباد/9/249
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  فارس|  حزب حاکم زیمبابــوه اعالم کرد، 
رئیس جمهورى 92 ساله این کشور قطعًا به عنوان 
نامزد ریاســت جمهورى این حزب براى انتخابات 

2018 تأیید مى شود.
دبیر حزب حاکم زیمبابوه موسوم به «زانو پى اف» 
گفت: «رابرت موگابــه» رئیس جمهورى زیمبابوه 
در کنفرانس ســاالنه این حزب که به زودى برگزار 
مى شود، تأیید خواهد شــد. او تأکید کرد که موگابه 
«خرد و اتحاد» را وارد رهبرى زیمبابوه کرد؛ کشورى 
که با وضعیت وخیم اقتصادى دســت و پنجه نرم 
مى کند و گاهى با اعتراضاتى علیه دولت مواجه است. 
موگابه که از زمان اســتقالل این کشــور آفریقاى 
جنوبى در سال 1980 حاکم بوده است، در انتخابات 

سال 2013 برغم اتهامات تقلب پیروز شد.
او ماه فوریه 93 ساله مى شود. موگابه پیش تر گفته 
بود که تا زمان مرگ مى خواهد حاکم بماند؛ با این 
حال گفت که اگر حزبش از او بخواهد بازنشســته 

مى شود.

  ایرنا | نشریه آمریکایى «فوربس» در رتبه بندى 
سالیانه خود «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه 
را در سال 2016 براى چهارمین سال پیاپى، نیرومندترین 

فرد جهان معرفى کرد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى منتخب آمریکا در رده 
دوم جدول مجله فوربز بــراى تعیین قدرتمندترین فرد 

جهان قرار دارد.
این مجله تخصصى در کســب و کار نوشــت: رئیس 
جمهورى روسیه نفوذ کشورش را تقریبًا در همه گوشه و 

کنار جهان اعمال کرده است. 
فوربس نوشت؛ پوتین از سرزمین مادرى خود تا سوریه 
و تا انتخابات ریاســت جمهــورى آمریکا بــه هر چه 

مى خواهد، دست مى یابد.
به نوشــته فوربــس، رهبر 64 ســاله روســیه از نظر 
هنجارهاى متعارف جهانى، نامحدود است و دسترسى 

وى در سال هاى اخیر چند برابر شده است.
این مجله مى افزاید؛ ترامپ که حــدود یک ماه دیگر 

(اول بهمن مــاه) رئیس جمهورى آمریکا مى شــود و 
در رده دوم قرار گرفته اســت، ظاهــراً در برابر جنجال 
و رســوایى، مصونیت و بر مجلس نمایندگان و سناى 
کنگره تسلط و یک شبکه شخصى به ارزش میلیاردها 

دالر در اختیار دارد.
ترامپ که ماه گذشته (نوامبر) به عنوان رئیس جمهورى 
آینده ایاالت متحده انتخاب شــد، در رتبه بندى سال 

2015 فوربس در رده هفتاد و پنجم قرار داشت.
جایگاه سومین فرد نیرومند جهان مجله فوربس در سال 
جارى به «آنگال مرکل» صــدر اعظم آلمان اختصاص 
یافته که به مدت 11 سال ســکان بزرگ ترین قدرت 
اقتصادى اروپا را در دست داشــته است و قصد دارد در 

انتخابات سال آینده نیز مجدداً نامزد شود. 
اما «باراك اوباما» رئیس جمهورى کنونى آمریکا که در 
سال 2015 در جایگا دوم فوربس قرار داشت، در حالى 
که در هفته هاى آخر ریاست خود بر کاخ سفید قرار دارد 
و حزب دموکرات وى پس از پیروزى غیرمنتظره ترامپ، 
از کاخ سفید و کنگره بیرون رانده شد، در سال جارى به 

رده چهل و هشتم جدول این مجله سقوط کرده است.
جایگاه چهارم فوربس نیز به «شى جین پینگ» رئیس 
جمهورى چین و رتبه پنجم به «پاپ فرانسیس» رئیس 

کشور واتیکان اختصاص یافته است.

فوربس نوشته است: نفوذ صدها نامزد از نقاط مختلف 
جهان را براى تکمیل فهرســت سالیانه خود، بررسى و 
ارزیابى کرده و در نهایت نام 74 فرد نیرومند و تأثیرگذار 

را در آن گنجانده است.

   خبر آنالین | صندوق بین المللى پول براى افزایش درآمد اسپانیا توصیه ایجاد 
تغییرات در مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات هاى مخصوص و مالیات هاى زیست 

محیطى را نموده است.
صندوق بین المللى عالوه براین، طرفدار یک بررسى «عمیق» هزینه ها، به خصوص در 

زمینه بهداشت وآموزش و پرورش شده است. 
این مطالب در ارزیابى ساالنه این نهاد بین المللى از اقتصاد اسپانیایى مشاهده مى گردد. 
به طورخاص، صندوق بین المللى پول طرفدار یک «کاهش تدریجى معافیت» مالیات بر 
ارزش افزوده است تا این مالیات در اسپانیا بیشتر شباهت به این نوع مالیات درکشورهاى 

دیگر اتحادیه اروپا پیدا کند.
با توجه به ارزیابى صندوق بین المللى پول، کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات 
بردرآمد شــخصى که در طول دولت اول «ماریانو راخوى» بــراى جمع آورى مالیاتى 
تصویب شــد، «اجازه انتقال بار مالیاتى را مى دهد، به طورى که این امر به رشد مالیات 

مستقیم و غیرمستقیم مطلوب کمک مى کند».
درهمین حال، از نقطه نظرهزینه، صندوق بین المللى معتقد است که دامنه براى بهبود 
بهره ورى مى تواند از طریق «یک بررسى عمیق» به ویژه در بهداشت و آموزش بهتر 

شود.

در تازه ترین نظرســنجى انجام شــده   مشرق|
توســط مرکز اجتماعى و جامعه شناختى «سوتسیس» 
اوکراین، 60/7درصد از پرســش شــوندگان خواهان 

پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا هستند.
در این نظرســنجى 23/8درصد مخالف الحاق اوکراین 
به اتحادیه اروپا، 9/2درصد نظرى نداشتند و 6/3درصد 

مردد بودند.

همچنیــن 47/2درصد از شــرکت کننــدگان در این 
نظرسنجى خواهان پیوســتن اوکراین به ناتو بودند و در 
مقابل 33/6درصد ادغام این کشور را با سازمان نظامى 

ناتو به ضرر اوکراین ارزیابى کردند. 
ایــن نظرســنجى در میان افــراد باالى 18 ســال در 
میان چهار هزار نفر در سراســر کشــور اوکراین برگزار

 شد.   

  ایسنا| منابعى در داخل کره  شــمالى فاش 
کردند، که  این کشور احتماًال افزایش سطح بى ثباتى 

داخلى را در آینده تجربه خواهد کرد.
منبعى در استان یانگانگ کره  شــمالى که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: پس از کشف بروشورهاى 
تبلیغاتى ضد «کیم جونگ اون» رهبر کره  شــمالى، 
دولت تحرك مردم را ممنوع کرده است. بر روى این 
بروشورها نوشته شده «اجازه دهید کیم جونگ اون 

را سرنگون کنیم».
براســاس سوابق رســمى کره  شــمالى، «کیم ایل 
سونگ» بنیانگذار این کشور پیش از رهبرى مبارزات 
مسلحانه ضد ژاپنى در سال 1937 در شهر «پوچونبو» 
گفته بود «اجازه دهید ژاپن را سرنگون کنیم». حال 
درست در همین شهر براى نخستین بار این بروشورها 

کشف شد.
به نظر مى رسد که شعار مطرح شده در این بروشورها، 
شعار اصلى کیم ایل سونگ را به سخره گرفته است. 
دولت در واکنش به این بروشورها تیمى از محققان و 

بازرسان را به منطقه اعزام کرده است.
منبع مذکور گفت: یک تحقیقات جدى و شــدید در 
حال اجراست و به منظور تعقیب و دستگیرى مظنونین 

آزمون هاى دســت خط انجام مى شــود و در همین 
حال مردم مورد بازجویــى و خانه ها مورد تفتیش قرار 

گرفته اند.
منبع دیگرى در استان هامگیونگ شمالى گفت: پس 
از کشف نقاشى دیوارى بر روى ساختمانى با مضمون 
«مجازات کیم جونگ اون، دشــمن مردم» یک بازار 
بزرگ در شــهر چونگ جین به اغتشــاش و ناآرامى 
کشیده شد. به دنبال آن گروه هاى گشتزنى خیابان هاى 
اطراف را مسدود کرده و تحرك مردم را ممنوع کردند.

ظاهــراً نگرانى ها دربــاره بى ثباتى به رســانه هاى 
رســمى کره  شــمالى نیز رســیده اســت. روزنامه 
«اوریمینــز وکرى»  ادعــا کرد: شــهروندان فرارى 
کره  شــمالى بــا اســتفاده از پهپاد مجســمه هاى 
کیم ایــل ســونگ و کیــم جونــگ اون را هدف

 مى گیرند. این پهپادها از مرز چین ارســال شده و به 
مجسمه هاى این مقامات واال حمله کرده اند.

پیونگ یانگ هشدار داده «افرادى که در تالش هستند 
خورشید را به چالش بکشــند هرگز نجات نخواهند 
یافت». شهروندان فرارى کره  شمالى از سوى «پارك 
گئون هاى» رئیس جمهور استیضاح شده کره جنوبى 

حمایت مالى مى شوند.

 در حالى که مســیحیان بزرگ ترین گــروه مذهبى در 
آمریکا هستند اما داده ها نشان مى دهد که آنها از کمترین 
سطح سواد در این کشــور برخوردارند و اختالف میزان 
تحصیالتشان با دیگر گروه هاى مذهبى بسیار زیاد است.
به گزارش تســنیم، مرکز تحقیقات «پیــو» به دنبال 
مطالعه داده هاى سرشــمارى ملــى و داده هاى دیگر 
سرشمارى ها متوجه شــد که گروه هاى اقلیت مذهبى 
نسبت به مسیحیان از تمایل بیشترى براى گذراندن دوره 
تحصیلى متوسطه یا آموزش عالى برخوردارند، به طورى 
که یهودیان دو برابر و هندوها سه برابر مسیحیان مدارج 

عالى تحصیلى را کسب مى کنند.
این مطالعه در مقایسه گروه هاى مذهبى سراسر جهان 
نشان داد که یهودیان نسبت به دیگر گروه ها از باالترین 
میزان تمایل براى اخذ مدارج باالى تحصیالت برخوردار 
هستند، در حالى که مسیحیان به صورت میانگین دومین 
گروهى هستند که سال هاى بیشترى را در نظام آموزشى 
ســپرى مى کنند. بودائیان، مسلمانان و دیگر گروه هاى 
مذهبى نیز بیشــتر از مســیحیان تمایل دارند تا دوره 

تحصیلى متوسطه را سپرى کنند.
اگرچه تحوالت اقتصــادى و تاریخ نقش هاى مهمى را 

در ســطح آموزش ایفا مى کنند اما محققان به مهاجرت 
به عنوان یکى از عوامل تأثیرگذار مهم و بزرگ در آمریکا 
و بسیارى از کشورهاى اروپایى اشاره کردند؛ چراکه نیاز 
به افراد با مهارت نسبت به افرادى که به این مهارت نیاز 

دارند، بیشتر است.
در آمریکا 87 درصد از هندوها و 64 درصد از مسلمانانى 
که خارج از این کشور متولد شــده و براى ساخت یک 
زندگى جدید به آمریــکا آمده اند معمــوًال راحت تر به 
تحصیالت خــود ادامــه داده و از حمایت هاى مالى که 
معموًال در دوران متوســطه مورد نیاز اســت، بهره مند 
مى شــوند. «کونراد هکت» محقق ارشد در این مطالعه 
به روزنامه نیویورك تایمز گفت: کشــورهاى دیگرى 
وجود دارند که در آنها مســیحیان گروه مذهبى هستند 
که از تمایــل باالیى بــراى گذراندن دوره متوســطه 
برخوردارند اما در آمریکا اینطور نیســت. باید گفت که 
در این مسئله، اقلیت ها بسیار استثنایى هستند.محققان 
مرکز پیو، داده هاى جمع آورى شــده در سال 2010 از 
سرشــمارى ملى و دیگر سرشــمارى ها از 151 کشور 
جهان را مطالعه کــرده و متوجــه اختالفات تحصیلى 
میان گروه هاى مذهبى و حتى داخل گروه هاى مذهبى 

در هر کشــور و میان جنســیت ها در هریک از مذاهب
 شد.

به صورت جهانى یهودیان به طور میانگین 13/4ســال 
را در نظام آموزشــى رسمى ســپرى مى کنند در حالى 

که مسیحیان 9/3ســال. گروه هایى که وضعیت دینى 
مشخصى ندارند 8/8سال، بودائیان 7/9سال و مسلمانان 
و هندوها 5/6ســال را در نظام آموزش رســمى سپرى 

مى کنند.

معرفى قدرتمندترین افراد جهان  در مجله فوربس 

نیرومندترین فرد جهان  
را بشناسید

احتمال بروز آشوب داخلى در کره  شمالى  مسیحیان در آمریکا از کمترین میزان تحصیالت برخوردارند

موگابه 92 ساله درخواست هاى صندوق بین المللى پول از اسپانیا
به دنبال شرکت در

 انتخابات 2018

 60 درصد اوکراینى ها 
خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند
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ترامپ که ماه 
گذشته (نوامبر) 
به عنوان رئیس 
جمهورى آینده 
ایاالت متحده 
انتخاب شد، در 
رتبه بندى سال 
2015 فوربس 
در رده هفتاد 
و پنجم قرار 
داشت

مقام هــاى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
آلمانى از ظهور «جنبش شهروندان رایش» در این کشور 

ابراز نگرانى کردند.
برخى مقام هاى آلمانى از جمله «توماس دى مایزیر» 
وزیر کشور آلمان، افزایش شمار حامیان این جنبش را 

نگران کننده خوانده است.
وى در این زمینه اظهار داشت: خطر این گروه طى سال 
گذشته افزایش یافته و اکنون زمان آن است که اقدامات 

آنها را به دقت زیر نظر بگیریم. 
«استفان هارباث» یک سیاستمدار اتحادیه دموکرات 
مسیحى آلمان در این خصوص عنوان داشت مقام هاى 
آلمانى نباید این گروه را دستکم بگیرند. اینها «دیوانگان 
بى آزار نیســتند، بلکه تهدیدى براى دولت ما به شمار 

مى آیند».
وزیر کشور آلمان و رؤساى اطالعاتى این کشور اظهار 
داشتند شمار حامیان این جنبش در آلمان به چهار هزار 
و500 تن افزایش یافتــه و این رقم نگرانى هایى ایجاد 
کرده ، زیرا بر اساس آمار قبلى شمار این افراد پیش از این 

هزار وصدتن بوده است.
جنبش شــهروندان رایش مدت ها به عنوان گروهى 
متشــکل از نظریه پردازان توطئــه و دیوانگان بى آزار 
درنظر گرفته مى شــد.این جنبش دولــت آلمان را به 
رسمیت نمى شناسد و برخى از اعضاى آن به دنبال ایجاد 

پادشاهى خود هستند.
این گروه که هیچ رهبر، ایدئولوژى یا سلســله مراتب 
مشخصى ندارد، متشکل از افرادى است که با یکدیگر 
در زمینه نژادپرستى، یهودى ســتیزى و دیدگاه هاى 
افراطى شــاخه راســت تفاهم دارند و تنها یک هدف 
دنبال مى کنند و آن نپذیرفتــن حاکمیت دولت آلمان

 اســت. برخــى از پیــروان ایــن گــروه حتــى از 
پرداخــت جریمــه یــا مالیــات نیــز خــوددارى

 مى کنند. 

ابراز نگرانى از ظهور 
جنبش «رایش»

 همزمان با نزدیک شــدن ایام کریســمس و ســال 
نوى مســیحى یک تاجر عراقى به نام «یاسر سعد» 
به نشانه همبستگى با مســیحیان کشورش با صرف 
هزینه اى به ارزش 24هزاردالر اقدام به ساخت یک 
درخت کریسمس مصنوعى به ارتفاع 25 متر در شهر 

بغداد کرد.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه ایندیپندنت، یاسر 
سعد تاجر مســلمان عراقى به گفته خودش با صرف 
24هزار دالر پول براى ساخت این درخت کریسمس 
بزرگ قصد داشــته به عراقى ها کمک کند تا در ایام 
جشن و شــادى کریســمس «درد و رنج هایشان را 
از بابت اقدامات تروریســت هــاى داعش فراموش

 کنند».

همزمــان نیروهــاى عراقــى جنــگ بــا داعش 
را در شــهر موصــل آخریــن پایــگاه مهــم 
ایــن گــروه تروریســتى در عــراق ادامــه

 مى دهند.
«صبا اســماعیل» یــک عراقــى بازدیــد کننده 
از پارك محــل قرارگیرى این درخت  کریســمس 
در بغداد گفت: این درخت، عشــق و صلــح را تبلیغ

 مى کند.
همــه  خواهــد  مــى  دلــم  داد:  ادامــه  وى 
ننــد بــه کشورشــان  مســیحیان عــراق بتوا
برگردنــد و زندگــى عــادى و آرامــى را داشــته 

باشند.
جامعه مســیحیان عراق از زمان حمله نظامى تحت 

رهبرى آمریکا به این کشــور در سال 2003 تا کنون 
دائمًا مورد آزار و اذیت افراط گران قرار گرفته اند.

در ســال 2014 گروه تروریســتى داعش با حمله به 
شمال عراق شــهر موصل را به عنوان دومین شهر 
بزرگ این کشور تصرف کرد. این افراط گران پس از 
آن خانه هاى مسیحیان را در این شهر نشانه گذارى 
کرده و آنها را تهدید کردنــد در صورت ترك نکردن 

خانه هایشان، کشته مى شوند.
برآورد شــده که همچنان 20 الى 30 مســیحى در 
این شــهر باقى مانده اند. عده اى نیز در پى آزادسازى 
مناطق اطراف موصل توانسته اند به سکونتگاه هایشان 
برگردند اما به هنگام بازگشت شاهد نابودى یا غارت 

شدن خانه هایشان بوده اند.

تزیین درخت کریسمس 25 مترى در بغداد به نشانه همبستگى با مسیحیان


