
حقوق یک میلیونی از مالیات معاف می شود 
میالد با سعادت  
هفتمین اختر 
تابناک آسمان 
امامت و والیت 
حضرت امام موسی 
کاظم علیه السالم را 
تبریک می گوییم 

با تصویب دولت در الیحه بودجه سال ۹۴

 مشکالت درشت  
ریزگردهای گاوخونی 

درمان بدون قید و شرط مصدومان 
حوادث رانندگی

بانک اطالعاتي خانه هاي 
تاریخي تهیه مي شود

قیمت تلفن همراه افزایش 
نداشته است

گوجه 2500 تومانی 
می  آید    

ی 
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مهلت ۱۲روزه زوج  ها برای حذف نشدن از سامانه 4
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صف متقاضیان وام ازدواج نصف شد
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 یحیی مچ ژنرال 
را خواباند

  درهفت��ه ه��ای گذش��ته پیرام��ون تی��م فوتب��ال
 ذوب آهن به نکته های گوناگونی اش��اره کردیم وبارها 
نوش��تیم که تیم جوان ش��ده وپرتحرک ذوب آهن که 
دراوایل فص��ل وبازی های هفت��ه ه��ای اول لیگ برتر 
دچار بحران شده وبا کسب نتایج ضعیف ودور از انتظار، 
هواداران خود را نا امید ومایوس ک��رده بود،رفته رفته با 

تکیه به نیروی جوانی،بهره وری از برنامه های خوب

6

 بیمارستان های اصفهان
 ستاره دار می شود 

چتر حمایت تحول سالمت بر سر بیماران 

3

43

مدیر گروه مب��ارزه با بیم��اری های مرکز بهداش��ت 
اصفهان گفت: ۶۱۵ نفر در اصفهان مبتال به ایدز هستند 
که اعتیاد تزریقی، انتقال جنسی و از مادر به کودک از 
مهمترین عوامل انتقال آن بوده است. مسعود زندی در 
آئین افتتاح آزمایشگاه تخصصی تشخیص "اچ آی وی" 
در اصفهان همزمان با سراس��ر کشور اظهار داشت: در 
این آزمایشگاه با ارائه خدمات تخصصی به مادران باردار 

مبتال به ایدز کمک می شود...

توس��عه سیس��تم های فتوولتابیک )خورش��یدی( و 
بهره گی��ری از منبع پاک و ب��ی انتهای خورش��ید از 
اهمیت به سزایی برخوردار است که ذیل بند ز تبصره 
9 قانون بودجه سال93، تسهیالت ویژه ای به این مهم 
اختصاص یافته است.سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق 
و مدیریت مصرف شرکت توزیع شهرستان اصفهان در 
این باره گفت: طرح »توسعه سامانه های فتوولتائیک 

)خورشیدی( یک کیلوواتی ویژه...

نظ��ام بهداش��ت و درم��ان ب��ا روی کار آم��دن دول��ت 
روحان��ی پ��س از س��ال ه��ا در اولوی��ت دولتم��ردان، 
مس��ئوالن و مجل��س ق��رار گرف��ت و موض��وع س��المت  

 پ��س از 20 و ان��دی س��ال از حاش��یه درآم��د و در محور
 برنامه های کشور قرار گرفت به گونه ای که تمام موضوعات 

بهداشت و درمان که سال ها خاک می خورد ...

داروی بیماران ایدز در اصفهان
 رایگان است

فناوری سیستم های خورشیدی 
راهی به سوی خودکفایی انرژی 

 تصفیه خانه گلپایگان سال
4 آینده  بهره برداری می شود

پخش رسمی نخستین تلویزیون 
دانشجویی کشور در شهرضا  5 2

حذف ایرانیان مقیم خارج 
از دریافت یارانه نقدی

فراخوان  ثبت نام متقاضیان 
نصب سامانه فتوولتائیک با ظرفیت یک کیلو وات 

از تمامی س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی ، مالکی��ن منازل مس��کونی ، واحدهای 
تجاری و مش��ترکین عمومی برق دعوت می ش��ود تا در صورت تمایل به بهره گیری 
 از تس��هیالت بالعوض پیش بینی ش��ده در بند ز تبص��ره 9 قانون بودجه س��ال 93 
)چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال (، ب��ه ازای نصب و راه اندازی یک کیلو 
 www.eepdc.ir وات سامانه برق خورشیدی ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس
و یا مراجعه حضوری به خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق واقع در چهارراه شکر شکن ، 
ابتدای خیابان نشاط ، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه سایر مدارک مورد 

نیاز اقدام نمایند الزم به توضیح است که : 
- مبلغ ده میلیون ریال بابت بخش��ی از هزینه های اجرای کار ، هنگام ثبت نام اولیه از 

متقاضی اخذ خواهد شد.
- مابقی سهم متقاضی از هزینه های تامین کاال ، نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک 

یک کیلو واتی، هنگام عقد تفاهم نامه دریافت خواهد شد.
- آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل م��دارک پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 

93/9/19 می باشد 
- زمان ثبت نام و تکمیل مدارک توسط متقاضی در الویت واگذاری و تخصیص منابع 

حائز اهمیت است . 
 - فرآیند ثبت نام ب��ا اتمام مهل��ت زمانی و یا در ص��ورت ثبت ن��ام ۱/۵ برابر ظرفیت 

پیش بینی شده ، متوقف می گردد.
- متقاضی می تواند در هر مرحله ، پیش از مبادله تفاهم نامه نسبت به انصراف از نصب 

اقدام نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RW W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
  یکشنبه  9 آذر    1393 |  7 صفر    1436

 شمار ه 1459   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان
No. 1459 nov 30 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 



يادداشت

تفنگداران دريايی ايران 150حمله 
دزدان دريايی را دفع کردند

فرمانده مرکز آم��وزش تفنگداران دریای��ی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت:تفنگداران دریایی ایران 150حمله دزدان 

دریایی را دفع کرده اند.
 دریادار دوم علیرضا بیاتی اشکفتکی  افزود:هم اکنون وجود 
دزدان دریایی یکی از معضالت آب های آزاد بین المللی است 
که خوش��بختانه تاکنون تکاوران نی��روی دریایی جمهوری 

اسالمی ایران 150حمله دزدان دریایی را ناکام گذاشته اند.
وی تصریح کرد:هم اکنون حضور نی��روی دریایی جمهوری 
اسالمی ایران توان حضور در همه آب های آزاد بین المللی را 
دارد و در چهار سال گذشته نیز نیروی دریایی ایران حضوری 

پررنگ داشته و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
به گفته وی،این حضور نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
براساس قوانین بین المللی صورت می گیرد،چرا که براساس 
قانون،آبهای آزاد متعلق به تمام کشورهاست و به عنوان میراث 

بشریت محسوب می شود.

 صدها طرح بسیج سازندگی 
در مناطق محروم استان اجرا شد

مدیر فنی و اجرایی سازمان بس��یج سازندگی استان اصفهان 
گفت: از س��ال 91 تاکنون 160 پروژه از مح��ل بودجه های 
قرارگاه خات��م االنبیاء)ص( و طرح های بیش��تری با س��ایر 

اعتبارات در مناطق محروم این استان اجرا شده است.
 محمد علی فخاری در نمایشگاه بسیج استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران افزود:طرح های قرارگاه خاتم االنبیاء شامل ساخت 
مسجد، خانه عالم، خانه بهداشت، زمین ورزشی، کتابخانه و 

دیگر تاسیسات مورد نیاز مردم بوده است. 
وی اظهار کرد: سال 91 بیش از 55 پروژه، در سال 92 حدود 
30 پروژه و در سال جاری تا کنون 71 پروژه در مناطق محروم 
اجرایی شده است. مدیر فنی و اجرایی سازمان بسیج سازندگی 
استان اصفهان گفت: برای این منظور مبلغ دو میلیارد و 500 
هزار تومان هزینه ش��د. وی اضافه کرد: همچنین از سال 88 
تاکنون بالغ بر یک هزار و 160 پروژه از محل اعتبارات عمرانی 
در زمینه های مرمت و بهسازی گلستان های شهدا، احداث راه 
روستایی، آبرسانی و امثال آن در دستور کار بسیج سازندگی 

قرار گرفته و به اتمام رسیده است. 

 گزارش زمین خواری تا ماه آينده 
در مجلس قرائت می شود

رییس کمیس��یون اص��ل ن��ود مجل��س از قرائ��ت گزارش 
زمین خواری تا یک ماه آینده در صحن علنی مجلس خبر داد.

محمدعلی پورمختار درباره برخورد ب��ا پدیده زمین خواری، 
اظهار کرد: برای برخورد جدی با زمین خواران به حضور جدی 
قوه مجریه به عنوان مسئول اصلی و قوه قضاییه برای رسیدگی 

و برخورد نیاز است.

 آغاز خريد تضمینی شیر
 از دامداران چهارمحالی

مدیرکل تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاري از آغاز اجرای 
مرحله اول طرح تضمین خرید شیر از دامداران استان خبرداد.

عباس سیاح با اشاره به آغاز اجرای مرحله اول طرح تضمین 
خرید ش��یر از دامداران استان از روز سه ش��نبه، 11 آذرماه، 
اظهارکرد:ب��ا اجرای ای��ن طرح روزان��ه 100تن ش��یر با بار 
میکروبی کمتر از 100هزار با چربي 3.2 از دامداران اس��تان 
به مبلغ کیلویی 1440 تومان و به ص��ورت نقدی خریداری 

می شود.
وی با بیان اینکه طرح تضمین خرید ش��یر به صورت پایلوت 
در استان همزمان با چند استان کشور در راستای حمایت از 
دامداران اجرا می ش��ود، تصریح کرد: در کل کش��ور با هشت 
کارخانه و در چهارمحال و بختیاری نیز با کارخانه پارس کرون 
قرار داد منعقد شده اس��ت که این کارخانه آمادگی پذیرش 

شیر از سایر استان های همجوار را نیز دارد.
سیاح با اشاره به میزان تولید شیر در استان، خاطرنشان کرد: 
روزانه 750تن شیر در سطح استان تولید می شود که برخی 
دامداران طبق قراردادی که با سایر کارخانه های استان منعقد 
کرده اند حدود 300 تن ش��یر به این کارخانه ها تحویل داده 
می شوند که حدود 150 تن صرف مصرف خانگی و حدود150 

تن نیز از استان خارج می شود.
به گفته وی، طبق پیش بینی های صورت گرفته در راس��تای 
حمایت از تولیدکنندگان ش��یر، در مرحل��ه اول اجرای این 
طرح میزان مازاد ش��یر تولیدی اس��تان که ح��دود 10 تن 
اس��ت از دامداران به قیم��ت مطل��وب خری��داری و به این 
کارخان��ه تحویل داده می ش��ود.وی از دامداران خواس��ت تا 
دراجرای این طرح همکاری الزم را داش��ته باش��ند؛ چراکه 
 ای��ن ط��رح در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان ش��یر 

است.

گردنه شاه منصوری در کوهرنگ 
بازگشايی شد

مدیر روابط عموم��ی اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمحال 
و بختیاری از بازگش��ایی گردنه ش��اه منصوری در شهرستان 
کوهرن��گ خبر داد. اصغ��ر گل محمدی اظهار ک��رد: با توجه 
به بارش ب��رف در اس��تان چهارمحال و بختیاری و مس��دود 
شدن گردنه ش��اه منصوری با تالش های انجام شده از سوی 
راهداران این اداره کل این محور ارتباطی بازگش��ایی و تردد 
در آن با زنجیرچرخ امکان پذیر اس��ت.وی اف��زود: این گردنه 
به علت بارش برف لغزنده است و رانندگانی که قصد عزیمت 
به این منطقه را دارند حتماً خودروی خود را به زنجیرچرخ و 
تجهیزات زمستانی مجهز کنند.گردنه شاه منصوری که جزء 
برف گیرتری��ن محورهای مواصالتی چهارمح��ال و بختیاری 
است شهرکرد مرکز این استان را از طریق کوهرنگ و بازفت به 

مسجد سلیمان در خوزستان متصل می کند.

مدیرمس��ئول روزنامه کیه��ان در نشس��ت ماهانه 
اصولگرایان اصفهان به تبیین مهمترین شاخصه های 
اصولگرایان و همچنین مهمترین فاکتورهای رفتاری 

اصالح طلبان پرداخت.
 حسین شریعتمداری در نشست اصولگرایان اصفهان 
و جمع رجال سیاس��ی و مدیران ارش��د این استان 
اظهار کرد: ما امروز در ش��رایط بس��یار سختی قرار 
داریم و در حال عبور از عقبه ای دیگر از عرصه  سختی 
هستیم که قبال به لطف خدا پشت سر گذاشتیم.وی 
بیان کرد: شرایط خطیر است اما خطرناک نیست و 
عده ای اصرار به تعریف کردن و جلوه دادن شرایط به 

نحو خطرناک هستند.
مدیر مس��ئول روزنامه کیهان عنوان ک��رد: زوال و 
زایش هر دو ممکن اس��ت با تنش همراه باشد ولی 
خطرناک نیست، اگر انقالب اس��المی در گذر ایام و 
مس��یر حرکت خود نقشش کمرنگ ش��ده بود پس 
 چرا کینه نظام سلطه روز به روز نسبت به آن بیشتر

 می شود.

وی تأکید کرد: بر طبق توصیه ای از فرمایشات رهبر 
انقالب نشس��ت و گردهمایی جامعه اصولگرایان و 
انقالبیون هر چند کم و اندک حتی به صورت ماهانه و 

هفتگی موضوعیت دارد و اثرگذار است.
 باال بردن پرچ�م انقالب مهمترين وظیفه 

جامعه اصولگرايان است
ش��ریعتمداری تأکید ک��رد: بس��یاری از اتفاقات و 
رخدادهایی که ممکن است در دوری از همدیگر پدید 
آید، با نزدیک ش��دن به هم و برگزاری نشست های 
مش��ترک از بین می رود نتیجه مؤثر این کار از بین 
رفتن توطئه ها و فتنه هاس��ت.وی خاطرنشان کرد: 
درگیری ما با نظام س��لطه که ابعاد و ش��اخصه های 
متفاوت دارد نشأت گرفته از تمایزات ماهوی اسالم 
ناب محمدی و خوی استکباری است.مدیر مسئول 
روزنامه کیهان تصری��ح کرد: امروز ش��عار اصلی ما 
جنگ جن��گ تا رفع فتنه اس��ت، جنگ م��ا با نظام 
سلطه هرگز تمام نشده اس��ت فقط میدان و عرصه 
مبارزه متفاوت ش��ده و تا زمانی که نظام س��لطه بر 

خوی استکباری اش باقی است و ما خواهان استقرار 
اسالم ناب محمدی هس��تیم جنگ ادامه دارد.وی 
ابراز کرد: دشمن چش��م دیدن هیچ یک از ایرانیان 
را ندارد دوختن چش��م به دورترین نقطه دش��من 
حاکی از بصیرت اس��ت، اگر پرچم انقالب و مبارزه 
با استکبار باال باشد کس��انی که غرض و مرض دارند 
جرأت خودنمایی پیدا نمی کنند.ش��ریعتمداری با 
بیان اینکه همواره ش��عار »مرگ ب��ر آمریکا« جزو 
شناس��نامه اصولگرایی اس��ت گفت: درگیری نظام 
اسالمی با نظام سلطه و استکبار جهانی بر سر مسائل 
جزئی نیست بلکه ریشه ماهیتی دارد و تا زمانی که 
استکبار از خوی سلطه گری خود و یا ما از اسالم ناب 
 محمدی دس��ت برنداریم این جنگ تم��ام نخواهد 

شد.
 تدبیر ولی فقیه مانع از اجازه واکس زدن 

چکمه استکبار توسط عده ای شد
وی با بیان اینکه تدابیر رهبری در طول س��ال های 
پس از انقالب همواره برای این نظ��ام دارای خیرها 
و برکاتی بوده اس��ت گفت: متأس��فانه نگاه عده ای 
صرف��اً به غرب باعث ش��ده ب��ود ک��ه توهمی چون 
 دوست بودن اس��تکبار نس��بت به ملت ایران ایجاد 

شود.
مدیر مس��ئول روزنامه کیهان اظهار کرد: مهمترین 
نتیجه مذاکرات هس��ته ای در ماه های اخیر این بود 
که بر همگان ثابت ش��د آمریکا به هی��چ وجه قابل 

اعتماد نیست.
وی در ادام��ه فتن��ه 88 را خیلی عظیم دانس��ت و 
گفت: دش��من و اس��تکبار جهانی برای س��رنگونی 
حکومت و نظام اسالمی برنامه ویژه ای دارد و بر طبق 
نظریات تئورس��ین های غربی اخت��الف و تفرقه در 
بین جامعه اصولگرایان بدتری��ن ضربه را می زند که 
 باعث سوءاس��تفاده غربی ها و دش��منان از این خأل

 می شود.

دبیر جامعه اس��المی دانش��جویان دانش��گاه های 
اصفهان و علوم پزش��کی با اش��اره به نقش تضارب 
آرا در پیش��رفت، گفت: تض��ارب آرا نباید به قیمت 
پایمال کردن اصول باشد. محمد جواد جرستانی در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه آزادی نقد و اندیش��ه 

 همواره در سطح دانشگاه مورد توجه بوده و مطلوب
 جریان های دانشجویی اس��ت، تصریح کرد: محور 
حرکت همه گروه های دانشجویی باید قانون و آرمان 

های انقالب اسالمی باشد.
وی ادامه داد: بی ش��ک حفظ وحدت و همگرایی بر 

س��ر آرمان های انقالب اس��المی باید دغدغه همه 
دانشجویان و دانشگاهیان باشد.وی تاکید کرد: قانون 
خط قرمز همه جریان هاس��ت و هم��واره باید مورد 
تاکید باش��د همانگونه که رهبر معظم انقالب نیز بر 

محوریت قانون تاکید دارند.

در نشست ماهانه اصولگرايان اصفهان

دبیر جامعه اسالمی دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی:
تضارب آرا نبايد به قیمت پايمال کردن اصول باشد

عده ای اصرار به خطرناک جلوه دادن شرایط دارند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

 حذف ايرانیان مقیم خارج از دريافت
 يارانه نقدی

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی از دریافت یارانه نق��دی ایرانیان مقیم 
خارج خبر داد و گفت: دول��ت اولین قدم را برای 
اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها در راس��تای 
پرداخت یارانه نقدی به اقش��ار نیازمند برداشت 

که البته این اقدام کند است.
جعفر قادری اظهار داش��ت: دولت بدون اعالم رس��انه ای ایرانیان مقیم 
خارج را از دریافت یاران��ه نقدی حذف کرد.وی ادام��ه داد: حذف یارانه 
نقدی این افراد و دالیل آن به اطالعش��ان رسیده است.قادری این اقدام 
دولت را مثبت خواند و گفت: سرعت حذف دهک های پردرآمد از دریافت 
یارانه نقدی کند است و باید دولت س��ریعتر افراد بیشتری را حذف کند 
تا منابع هدفمندی یارانه آزاد شده و مورد اس��تفاده اقشار مختلف قرار 
بگیرد.وی با اشاره به مشکالتی که این اقدام دولت برای کارگران فصلی 
ایجاد کرده اس��ت گفت: کارگران فصلی در اس��تان های جنوبی کشور 
 زندگی می کنند که 6 ماه از سال را در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار

 می کنند و بقیه س��ال با اس��تفاده از درآمد خود زندگ��ی می کنند این 
 افراد از تمکن مال��ی باالیی برخوردار نیس��تند و نباید یاران��ه آنها قطع

 شود.
عالوه بر این همه دانش��جویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند 
نیز از تمکن مالی قابل قبولی برخوردار نمی باش��ند.وی در پایان تاکید 
کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه ها مبنای حذف افراد از دریافت یارانه 
نقدی باید درآمد و ثروت آنها باش��د و خارج از کشور کار کردن یا ساکن 
داخل کشور بودن، مبنا و مالک درستی برای حذف افراد از دریافت یارانه 

نقدی نیست.

 هیچ باند و حلقه ای وزارت علوم 
را قبضه نکرده است

مع��اون اول رییس جمه��ور گفت: هی��چ باند و 
حلقه ای امور وزارت عل��و م را قبضه نکرده و این 
وزارتخانه سیاس��ت های دولت تدبیر و امید را در 
حوزه آموزش عال��ی پیگیری می کند.اس��حاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراس��م 
معارفه محمد فرهادی وزی��ر جدید علوم، گفت: 
آقای دکتر فرهادی هم از جنس همان سرپرستان قبلی وزارت علوم است 
 و سیاس��ت های مختل��ف دول��ت را در حوزه آم��وزش عال��ی پیگیری

 می کند.
جهانگیری با اش��اره به مذاکرات ایران و 1+5، گفت: امروز کسی در دنیا 
تردید ندارد که فناوری هسته ای و از جمله غنی سازی در خاک کشورمان 
انجام می شود و تحریم های ظالمانه باید از پیش روی ملت ایران برداشته 

شود.

اخبار کوتاه

2
حیدری: ما در مذاکرات ضرر نکرده ایم

یک نماینده پیشین مجلس گفت: تمام آنچه که غرب در ذهن خود می پروراند که ایران را به زانو در آورده 
و با ایجاد چالش های اقتصادی مجبور به تسلیم و کرنش کند، محقق نشد و ما در مذاکرات ضرر نکرده ایم.

نوراله حیدری با بیان اینکه در مذاکرات در واقع ایران متضرر نشده است، خاطرنشان کرد: از لحاظ دیپلماسی 
گفتمان و افکار عمومی غرب به زعم خود به برد سیاسی دست یافته است.
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری آمریکا را همچون 
عروسکی در دست اسرائیل دانست و اظهارکرد: اسراییلی ها 
تمام قدرت اقتصادی، رس��انه ای و نظامی آمریکایی ها را به 
دس��ت گرفته و س��ردمدار تمام امور و ایجاد فساد در جهان 

شده اند.
حجت االسالم نکونام با بیان اینکه صهیونیست دشمن اصلی 
جهان اسالماس��ت، افزود: آمریکایی ها ارباب حلقه به گوش 
اسرائیل هس��تند و بدون اجازه از اس��راییل توان هیچ گونه 

حرکت و اقدامی را ندارند.
وی با یادآور ش��دن چهره پلید و منافقان��ه آمریکایی ها در 
مذاکرات هس��ته ای، تامین منافع صهیونیس��ت ها را هدف 
اصلی آمریکایی ها از مذاکرات دانس��ت و گفت: آمریکایی ها 
تمام جزئیات مذاکرات هس��ته ای را در اختیار صهیونیست 
قرار می دادند؛ چرا که حفظ و تامین منافع اسراییلی ها برای 

آنها از همه چیز مهمتر بود.
حجت االس��الم نکونام با تاکید ب��ر اینکه ه��ر کس حامی 
صهیونست ش��ود در جهان منزوی خواهد ش��د، اسراییل 
را یک رژیم کودک ک��ش، خیانت کار،  وحش��ی، خون ریز 
و خون خوار، ب��ی رحم و جنایت آفرین عن��وان و اظهارکرد: 
علی رغم اینک��ه آمریکایی ها روز ب��ه روز به ان��زواو  نابودی 
 کش��یده می ش��وند ام��ا همچن��ان از اس��رائیل حمای��ت

 

می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان شکس��ت و حقارت آمریکا را به 
برکت فرهنگ بسیجی، انقالب اس��المی و بیداری اسالمی 

دانست.
حجت االسالم نکونام گفت: آن کسانی که همچنان از روی 
غفلت و بی توجهی  دل در گرو استکبار و امید به حل مشکالت 
داخل از طریق آنها بسته اند بدانند که آب ما با استکبار به یک 

جوی نمی رود.

وی نمایندگان را بر هوشیاری و بصیرت و عدم گرفتارشدن 
به تحلیل ه��ای غل��ط  و ب��از ماندن آنه��ا از مس��یر اصلی 
توصیه و تاکیدکرد و گفت: به یقین ایس��تادگی و مقاومت 
 در دف��اع از ارزش ها ف��الح و رس��تگاری را  در پ��ی خواهد

 داشت.
حجت االسالم نکونام 13 آذر به روز بیمه اشاره کرد و گفت: 
بیمه نباید در خدمت افراد باش��د بلکه باید خ��ادم واقعی  و 

دلسوز مردم باشد.

مدیر امور آب ش��هرکرد، س��امان و ب��ن با ش��اره به وقوع 
خشکس��الی های متوالی گفت: جمع آوری سیالب ها و آب 

باران تا حدی جبران کننده کم آبی در استان است.
سید هاشم فاطمی  اظهار داش��ت: یکی از طرح های تغذیه 
مصنوعی، جمع آوری س��یالب ها و آب باران است که امید 

است با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط اجرایی شود.
وی افزود: این طرح در جلسه ش��ورای حفاظت آب استان 
و در جلسات ش��ورای حفاظت آب شهرستان ها نیز مطرح 

می شود.
مدیر امور آب ش��هرکرد، س��امان و بن گفت: با تعدادی از 
شهرداری ها و ش��هرک های صنعتی در زمینه جمع آوری 

آب پش��ت بام و رواناب های س��طحی رایزنی ها انجام شده 
که امیدواریم در ماه های آینده ش��اهد پیش��رفت سریع تر 

کار باشیم.
فاطمی خاطرنش��ان کرد: رویکرد وزارت نیرو و شرکت آب 
منطقه ای در سال های آینده توجه به تعادل بخشی به منابع 
آبی به ویژه منابع آب زیر زمینی و فرهنگ س��ازی مصرف 

بهینه و حفاظت کمی و کیفی از منابع ارزشمند آبی است.
وی با اش��اره به اینکه کاهش حدود 45 درصدی منابع آب 
سطحی در استان و کس��ری مخازن آب زیرزمینی به دلیل 
وقوع این پدیده اس��ت، تصریح کرد: جب��ران این کم آبی 
نیازمند برنامه ریزی برای جمع آوری آب باران و استفاده از 

آن برای مصارف مختلف است.
مدیر امور آب شهرکرد، سامان و بن ادامه داد: آب آشامیدنی 
شهر س��امان از چندین حلقه چاه آب تأمین می شود و در 
حال حاضر با بحران روبه رو هستیم و ذخیره آب قنوات به 
شدت کاهش یافته و باید از بارندگی های این فصل نهایت 

استفاده برای تغذیه چاه ها به عمل آید.
فاطمی بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی و تغییر اقلیم و 
گرم شدن هوای کره زمین و کشور ما متأسفانه بارش برف 
نسبت به دهه های گذش��ته به ش��دت کاهش یافته و این 
موضوع تأثیر منفی بر ذخایر آب زیر زمینی و میزان آب دهی 

چشمه ها و دبی رودخانه ها داشته است.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 

مدير امور آب شهرکرد، سامان و بن 

جمع آوری سیالب هابحران کم  آبی را کاهش می دهد

آمریکا عروسکی در دست اسراییل است 

آغاز ثبت نام عمره زوج های 
جوان در استان

مدیر حج و زیارت چهارمح��ال و بختیاری از آغاز 
ثبت نام عمره زوج های جوان از 7 تا 17 آذر ماه در 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
یوسف آقابزرگی اظهار داشت: همزمان با آغاز ثبت 
نام دور جدید اعزام به عمره مفرده، سهمیه زوج های 
جوان آغاز شد.وی افزود: زوج های جوانی که قصد 
دارند زندگی مش��ترک خود را با تشرف به حرمین 
 ش��ریفین آغاز کنند می توانند با مراجعه به سایت

 Ziarat.haj.ir نس��بت به ثبت درخواست خود 
اقدام کنند.

مدی��ر ح��ج و زی��ارت چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: ثب��ت ن��ام از جمع��ه 7 آذر م��اه آغ��از 
 و ت��ا 17 آذر م��اه ب��ه م��دت 10 روز ادام��ه

 دارد.آقابزرگی از متقاضیان خواست تا برای کسب 
اطالعات بیشتر و آگاهی از ضوابط و شرایط سهمیه 
زوج های جوان به آدرس chb.haj.ir مراجعه نند.

وی خاطرنش��ان کرد: اس��امی پذیرفته ش��دگان 
با قرعه کش��ی در تاریخ 25 آذر ماه ب��ا مراجعه به 
 س��ایت Ziarat.haj.ir و ی��ا chb.haj.ir اعالم 

می شود.

 همکاری دانشگاه شهرکرد
 با سازمان امور عشاير 

سرپرست دانشگاه ش��هرکرد از همکاری دانشگاه 
شهرکرد با سازمان امور عش��ایر برای بررسی ابعاد 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی زندگی عش��ایر 
 در راس��تای انج��ام مطالع��ات راهب��ردی خب��ر

  داد.ش��ایان ش��امحمدی ، پیرام��ون نشس��ت با 
معاون توس��عه  و عم��ران س��ازمان امور عش��ایر 
اظهار داشت: دانش��گاه شهرکرد و س��ازمان امور 
عش��ایر به منظور مدیری��ت و راهب��ری هماهنگ 
 مطالعات زندگی عش��ایر تفاهم نامه همکاری امضا

 می کنند.
وی با اش��اره ب��ه بررس��ی رون��د هم��کاری این 
دانشگاه با س��ازمان امور عش��ایر افزود: مطالعات 
و پژوهش ه��ا پیرامون زندگی عش��ایر اس��تان در 
 بخش های اجتماعی، اقتص��ادی و فرهنگی انجام

 می شود.

آن کسانی که 
همچنان از روی 

غفلت و بی توجهی  
دل در گرو استکبار 

و امید به حل 
مشکالت داخل از 

طريق آنها بسته اند 
بدانند که آب ما 

با استکبار به يک 
جوی نمی رود



يادداشت
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تاكنون 52 هزار قبر در باغ رضوان پيش خريد شده است
    

مديرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان از پيش خريد 52 هزار قبر در باغ رضوان 
خبر داد.محمدعلي خبوشاني اظهار داشت: از سال ۶۳ كه نخستين دفن در باغ رضوان انجام 

شده، تاكنون 11۶ هزار نفر در باغ رضوان دفن شده اند. 
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مجلس شورای اسالمی، وزارت بهداشت را مکلف كرد 
برای درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگی بدون 
قيد و شرط اقدام كند.ادامه بررسی طرح الحاق موادی 
به قانون تنظيم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت، ماده 
۳9 آن به تصويب رس��يد و وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی مکلف شد اقدامات الزم را برای درمان 
فوری و بدون قيد و ش��رط مصدومان حوادث و سوانح 
رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی 

و غيردولتی و نيز در مس��ير اعزام ب��ه مراكز تخصصی 
و مراجع��ات ضروری بعدی به عم��ل آورد.برای تأمين 
بخش��ی از منابع الزم برای ارائه خدمات تش��خيصی و 
درمانی به اين مصدومان، معادل 10 درصد از حق بيمه 
پرداختی شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم 
در قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد 
خزانه داری كل كش��ور به نام وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی واريز می ش��ود.توزيع اين منابع بين 
دانش��گاه های علوم پزش��کی از جانب وزارت بهداشت 
با تأييد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس 
جمهور بر اساس عملکرد واحدهای ياد شده بر مبنای 
تعرفه های مصوب هر سه ماه يک بار صورت می گيرد.

وزارت بهداش��ت موظف اس��ت هزينه  ك��رد اعتبارات 
ياد ش��ده را هر ۶ ماه يک بار به بيمه مرك��زی ايران و 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 
و كميسيون  بهداش��ت و درمان مجلس گزارش كند.
بيمه مركزی ايران مسئول حسن اجرای اين ماده است.

رييس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مسئوالن بايد 
زمينه های الزم را در راستای برابری فرصت ها و دسترسی 
به امکانات آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی 
و س��اير خدمات برای معلوالن را همانند ساير شهروندان 

ايجاد كنند.
رضا امينی در ش��صت و چهارمين جلس��ه علنی ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به 10 آذر )فردا( سال روز 
شهادت آيت اهلل سيد حس��ن مدرس كه با تصويب مجلس 
شورای اسالمی، روز مجلس نام گذاری شده، اظهار داشت: 
پس از انق��الب، مجلس ش��ورای ملی به مجلس ش��ورای 
اس��المی تغيير نام داد و نخس��تين دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی در 7 خرداد سال 1۳59 با پيام رهبر كبير انقالب 

اسالمی حضرت آيت اهلل خمينی)ره( شروع به كار كرد.
وی بيان كرد: بر اس��اس قوانين جمهوری اس��المی ايران 
مجلس شورای اس��المی محلی اس��ت برای تدوين نظام 
ارزشی مورد قبول جمهوری اسالمی ايران و تهيه و تصويب 
قوانين اس��المی برای همه نيازهای جامعه در زمينه های 
مختلف اجتماع��ی، اقتصادی، سياس��ی،تبليغی، نظامی، 

اخالقی و قضايی است.
رييس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 12 آذر روز 
جهانی معلوالن خاطرنشان كرد: هدف از برگزاری اين روز 
تعميم شناخت جوامع و اقشار مردم از نيازها و فعاليت های 
معلوالن و نيز آشنا شدن خود معلوالن نسبت به حقوق مادی 
و معنوی خودشان و راه كار برای رفع موانع و آسيب ها است.

وی گفت: ازآنجا كه يکی از اهداف تعيين اين روز به عنوان 
روز جهانی معلوالن ضرورت رسيدگی به مسائل و مشکالت 
معلولين و ارتقای س��طح زندگی آنها بوده، بايد مسئوالن 
توجه داش��ته باش��ند كه با اجرای قوانين و منطبق سازی 
قوانين موجود با اس��تانداردهای جهان��ی به گونه ای عمل 
كنند كه معلوالن از حداقل رفاه و معيشت برخوردار شده و 
زمينه های الزم را در راستای برابری فرصت ها و دسترسی 
به امکانات آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی و 

ساير خدمات را همانند ساير شهروندان داشته باشند.

خدمات همه بیمه ها يکسان می شود
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی از يکسان شدن تمام مزيت های بيمه ای درمانی  پايه خبر داد و اظهار كرد: اين 
اقدام ارتباطی با ادغام سازمانهای بيمه گر ندارد.سيدتقی نوربخش درباره جزئيات يکسان سازی قراردادهای بيمه ای 

پايه اظهار كرد: اكنون در برخی خدمات هماهنگی الزم وجود ندارد.
وی افزود: به همين علت اعالم كرديم طی يک ماه آينده كليه خدمات در حوزه های مختلف بيمه های پايه در بحث 
خريد خدمات از مراكز طرف قرارداد و در واقع تمام مزيت های بيمه ای درمانی  يکسان خواهد شد. به عنوان مثال برای 

يک نوار مغز ما يک درصد را پرداخت می كرديم و سازمان بيمه سالمت رقم ديگری را كه اينها يکسان خواهد شد.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعی در پاس��خ به اين پرس��ش كه آي��ا اين اق��دام حركت به س��مت ادغام افقی 
بيمه ه��ای پايه اس��ت؟ گفت:اين اق��دام ارتباطی با ادغ��ام بيمه ها ن��دارد و به اين معناس��ت كه س��طح خدمات 
بيمه ه��ای پاي��ه ب��ا يکديگ��ر يکس��ان می ش��ود. ادغ��ام س��اختاری ب��ا هماهنگ��ی مي��ان س��ازمان های 
 بيم��ه پاي��ه متف��اوت  اس��ت و اي��ن اق��دام در راس��تای هماهنگ��ی مي��ان س��ازمان های بيم��ه پاي��ه انج��ام

 می شود.

               سال آينده وانت پیکان شماره گذاري نمي شود  
رييس پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی گفت : امسال آخرين سال توليد وانت پيکان است و برای سال 94 
هيچ خودرو وانت پيکانی شماره گذاری نخواهد شد.سردار سرتيپ اسکندر مومنی در نشست خبری افزود: يکی از 
مشکالت در شماره گذاری و پايان مهلت ها اين است كه خودروس��ازان اقدام به پيش فروش می كنند و اگر قانون 
 بخواهد جلوی ش��ماره گذاری را بگيرد به علت پيش فروش كردن و همچنين پيش خريد مردم مش��کالتی ايجاد 
می شود.وی از مردم خواس��ت اين نوع خودرو را پيش خريد نکنند زيرا برای س��ال 94 وانت پيکان شماره گذاری 
نخواهد شد و از چرخه توليد خارج خواهد شد.س��ردار مومنی در خصوص آمار شماره گذاری 8 ماه نخست امسال 
گفت: در اين مدت 75۶ هزار خودرو شماره گذاری ش��ده كه در مقايسه با سال گذشته 59 و 8 دهم درصد افزايش 
داشته اس��ت.وی با اش��اره به اينکه تعداد خودروهای وارداتی 54 هزار دستگاه بوده اس��ت، گفت: شماره گذاری 
خودروهای وارداتی در مقايسه با سال گذشته 58 درصد افزايش يافته است.سردار مومنی افزود: در اين مدت ۳9۳ 

هزار دستگاه موتورسيکلت شماره گذاری شده كه در مقايسه با سال گذشته 82 درصد افزايش داشته است.

اس��تاندار اصفهان گفت: همه دس��تگاه های اس��تان 
اصفهان بايد توجه بيشتری به آلودگی هوا داشته باشند 
چراكه عملکرد آن ها به صورت هفتگی كنترل شده و با 
دس��تگاه هايی كه در اين زمينه كوتاهی داشته باشند، 

برخورد جدی می شود.
رس��ول زرگرپور در ش��ورای مديريت بحران اس��تان 
اصفهان اظهار كرد: خوشبختانه امسال با توجه به قرار 
گرفتن جريان الينو در استان همانگونه كه پيش بينی 

می ش��د بارش های نرمال و بيش از نرمال در اس��تان 
اتفاق افتاد.

وی با بي��ان اينکه اي��ن بارش ها بر روی خشکس��الی 
هواشناسی اثر می گذارد، بيان كرد: متاسفانه بارش ها  بر 
روی خشکسالی اقتصادی و خشکسالی هيدرولوژيکی 
تاثي��ر زيادی ندارد.اس��تاندار اصفهان به خشکس��الی 
هيدرولوژيکی و اقتصادی اش��اره ك��رد و تصريح كرد: 
منابع آبی زيرزمينی چند س��ال زمان می برد تا به حد 
نرمال برس��د و همچنين همه آثار و تبعات خشکسالی 
در خشکس��الی اقتصادی نيز چندين سال زمان برای 

جبران نياز دارد.
وی با بيان اينکه س��ال گذش��ته به دلي��ل در اختيار 
نداشتن دس��تگاه RVR در فرودگاه ش��هيد بهشتی، 
حدود 144 پرواز لغو شد، افزود: اين امر خسارت زيادی 
را به استان وارد كرده و اميدوار هستيم هرچه زودتر اين 
دستگاه تامين، تهيه و نصب ش��ود تا وضعيت فرودگاه 

استان و پروازها مناسب تر شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد

برخورد جدی با دستگاه های کم کار در مقابله با آلودگی هوا 
مجلس شورای اسالمی تصويب کرد 

درمان بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی

رئیس شورای اسالمی اصفهان:

امکانات اجتماعی معلوالن  فراهم شود

 

در طی س��ال های  گذش��ته طرح های مختلفی 
 به شکل پايلوت در روس��تاها يا در حاشيه كشور

 پايه ريزی ش��د  درحالی كه كه گاها اين برنامه ها 
يا در نيم��ه راه متوقف يا تنه��ا در حد يک مصوبه 
برای هميش��ه در ليس��ت مصوب��ات مجلس می 
ماند يا اينکه در قال��ب ي��ک كار تبليغاتی مدتی 
به اجرا در آم��د  از اين رو در نهاي��ت در طی چند 
دولت گذش��ته برنامه بهداش��ت ودرمان��ی كه به 
سرانجام برس��د را ش��اهد نبوديم.با اين سابقه پر 
تنش بهداش��ت و درمان در حالی باالخره ش��اهد 
اجرای طرح تحول نظام س��المت در سطح كشور 
شديم كه در اصفهان پس از چندين دوره از طرح 
به شکل پايلوت در روس��تاها و نتايج خوب آن،  از 
ارديبهشت ماه امسال در شهر اصفهان برنامه تحول 
نظام سالمت در بيمارستان های دولتی كليد خورد 
ويکی يکی فازهای آن به اجرا درآمد به طوری كه 

امروز س��ومين مرحله آن و حذف زيرميزی ها را 
در سطح بيمارس��تان های دولتی شاهد هستيم.

اجرای طرح  تحول نظام سالمت از 15 ارديبهشت 
ماه در اس��تان كليد خورد و در ابت��دا بخش های 
بس��تری بيمارس��تان های دولتی مناطق محروم 
مبنای اجرای طرح قرار گرف��ت. رئيس دبيرخانه 
س��تاد اجرايی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی اس��تان اصفهان به خبرنگار زاينده 
رود اظهار داش��ت: 7 بس��ته خدمت در اين طرح 
تعريف ش��ده كه در اصفهان به موازات يکديگر در 
حال برنامه ريزی و اجرا اس��ت.حميدرضا طلوعی 
ادامه داد: از آنجايی كه اج��رای برنامه های موازی 
مش��کالتی در روند اجرا ايجاد می كند اين طرح با 
فاصله زمانی يک تا دوماه به دنبال هم اجرا می شود.
 وی تصريح ك��رد: با توجه به س��نگين ش��دن بار

 هزين��ه ه��ای درمانی ب��ر دوش مردم دانش��گاه 
علوم پزش��کی بخش��ی از اي��ن هزينه ه��ا را در 

بخش بس��تری ب��ر عهده گرفت��ه به ط��وری كه 
س��هم م��ردم از اي��ن هزينه ه��ا تنه��ا در بخش 
ه��ای بس��تری ب��ه 10 درص��د رس��يده اس��ت.

طلوع��ی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ب��ه هريک 
 از بيمارس��تان ه��ای دولت��ی مراجع��ه و صورت 
حساب های مردم را به هنگام خروج بيمار از بخش 
بستری مش��اهده كنيد اين امر به اثبات می رسد.

وی اف��زود: اگر تا قبل از اجرای ط��رح تحول نظام 
س��المت بيماران مجبور بودند ب��رای تهيه برخی 
از اقالم دارويی ي��ا ملزومات و تجهيزات درمانی به 
خارج از بيمارستان مراجعه كنند اكنون با اجرای 
اين طرح ديگر هيچ بيماری از بيمارستان برای تهيه 
دارو خارج نمی شود.طلوعی ادامه داد: بسياری از 
داروهايی كه در تعهد بيمه نبود يا س��ازمان های 
بيمه گر بخش كمی از آن را تقبل می كردند، بخش 
قابل توجهی از آن از س��وی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان برعهده گرفته شده تا بيمار تنها 10 درصد 

از هزينه داروها و اقالم مورد نياز خود را بپردازد.
وی گف��ت: اين در حالی اس��ت كه براس��اس اين 
طرح در روس��تاها و ش��هرهای زير 20 ه��زار نفر 
جمعي��ت، بيم��ار تنه��ا 5 درص��د از هزينه های 
درمان��ی خ��ود را در بخ��ش بس��تری پرداخ��ت 
 می كند.طلوع��ی رايگان بودن هزين��ه زايمان در

  بيمارس��تان ه��ای دولت��ی را يک��ی ديگ��ر از 
بس��ته ه��ای خدماتی دول��ت در حوزه س��المت 
عنوان كرد و اظهار داش��ت: حق الزحمه پزش��ک 
متخصص و ماما را در هر زايم��ان طبيعی ۳ برابر 
بيش از هزينه س��زارين افزايش دادي��م.وی بيان 
داش��ت: مقيم ك��ردن پزش��کان متخصص مثل 
جراح، بيهوش��ی، داخلی و غيره در بيمارستان ها 
به ش��کل فعال و حضور فيزيکی در بيمارستان ها 
و طرح ماندگاری پزش��کان به ج��ای طرح آنکال 
به طوری كه پزش��ک كمتر از 20 دقيقه بر بالين 
بيمار حاضر شود، از ديگر بسته های خدمتی طرح 
تحول نظام سالمت اس��ت.رييس دبيرخانه ستاد 
اجرايی برنامه تحول نظام س��المت  دانشگاه علوم 
پزشکی استان اصفهان گفت: در اين طرح به غير 
از بيماران بستری، بيماران صعب العالج و ويژه كه 
به دليل هزينه های باالی درمان امنيت اقتصادی 
خانوارها مختل می ش��ود هزينه درمان آنها هم به 
10 درصد كاهش می يابد.وی بيماران هموفيلی، 
اختالالت م��ادرزادی، س��تون فق��رات، بيماران 
 صرع، سوختگی، ام اس ، دياليزی و ساير بيماران

 صعب العالج تحت پوش��ش اين طرح ن��ام برد و 
تصريح ك��رد: س��عی ش��ده كلينيک ه��ای ويژه 
دانش��گاه ها كه متش��کل از اعضای هيات علمی 
و پزش��کان برجس��ته هس��تند ايجاد و با افزايش 
حقوق آنه��ا كيفيت خدم��ات درمانی پزش��کان 
 را در اي��ن كليني��ک ه��ا ارتق��ا دهيم.طلوعی از 
ستاره دار ش��دن بيمارس��تان های اصفهان خبر 
داد و گف��ت: قرار اس��ت ك��ه بيمارس��تان ها نيز 
مانند هتل ها با اهدای س��تاره درجه بندی ش��وند 
به طوری كه مح��ل اقامت بيمار ، مجه��ز، تميز، 
آرام، زيبا، دارای تهويه مناس��ب، با تغذيه خوب، و 
نيز با پيراستگی و آراس��تگی پرسنل همراه باشد 
 كه براس��اس نظر س��نجی از م��ردم س��تاره اهدا

 می  شود.وی در پاسخ به اين سوال كه عمده مشکل 
بيم��ار در بيمارس��تان های دولتی اين اس��ت هر 
بيماری برای ويزي��ت به يک متخص��ص مجبور 
به ايس��تادن در صف های طوالنی مدت است آيا 
برای اين امر در طرح تحول نظام س��المت فکری 
انديشيده شده، ادامه داد: همان طور كه می دانيد 

بيشتر بيماران از استان ها ديگر يا روستاهای اطراف 
به اصفهان مراجعه می كنند كه با احداث كلينيک 
های ويژه سرپايی در نقاط مختلف اين مشکل حل 
و فصل می ش��ود.طلوعی همچني��ن در خصوص 
ويزيت های دو دقيقه ای پزش��کان گفت: افزايش 
حق الزحمه پزش��کان در بيمارستان های دولتی 
در حالی محسوب می ش��ود كه بيمار از خدمات 
دريافتی پزشک راضی باشد نه به ازای تعداد ويزيت 
بيماران حق الزحمه پرداخت شود.وی بيان داشت: 
سيستم ارجاع و طرح پزش��ک خانواده يک قطعه 
از پازل طرح تحول نظام س��المت است.همچنين 
جوانبخت عضو هيئت مديره نظام پزشکی استان 
اصفهان در خصوص اينکه اجرای طرح تحول نظام 
سالمت برای جامعه پزش��کان چه دستاوردهای 
دارد، افزود: تحول نظام سالمت از حالت طرح خارج 
شده و هم اكنون چون در حال  اجرا است به شکل 
برنامه بايداز آن ياد كرد.جوانبخت اضافه كرد: در فاز 
اول اين برنامه حمايت از بيمار در اولويت قرار گرفته 
بود و رضايت بسياری از بيماران را جلب كرده بود و 
خدمات بيمه ای را در جهت حمايت از بيمار افزايش 
داد.عضو هيات مديره نظام پزشکی استان اصفهان 
بيان داش��ت: با اج��رای اين طرح ش��اهد افزايش 
ارجاعات مردمی و بيمار به سمت بيمارستان های 
دولتی هستيم كه بدنبال افزايش تعداد رجوعات 
كادر پش��تيبانی، پرستاری، پزش��کان عمومی و 
متخصصان  و مديريت بيمارستانی نيز بيشتر درگير 
می شوند.وی اضافه كرد: در همين راستا الزم است 
كه در فازهای بعدی برنامه تحول نظام سالمت اين 
مجموعه هم در نظر گرفته و در جهت حمايت از آنها 
گامی برداشته شود.اين برنامه در صورت استمرار 
و درست اجرايی شدن و باز بينی سال به سال آن 
می تواند خدمات خوبی را در حوزه پزشکی هم به 
پزشکان هم به بيماران در بخش بهداشت و درمان 
ارائه كند.وی ادام��ه داد:  بايد در اجرای اين برنامه 
بيمارستان های بخش خصوصی نيز ديده شوند. 
آنچه اجرايی كردن برنامه تحول نظام س��المت را 
موفقيت آميز كرد  تحت پوشش قرار دادن افرادی 
بود كه تاكنون تحت پوش��ش هيچ ن��وع بيمه ای 
نبودند؛ اين طرح با فراهم كردن بستر رايگان برای 
اين افراد به نوعی هزينه های تحميل نظام بهداشت 
و درمان از دوش خانوارهايی برداشت  كه طی 20 
سال به دليل اين هزينه های سنگين به زير خط فقر 
رفته بودند و يا اقشار ضعيفی كه نوعی ترس در دل 
داش��تند به گونه ای كه درد را برخود می خريدند 

اما به مراكز بهداشت و درمان مراجعه نمی كردند.

بايد ها و نبايدهای طرح تحول سالمت در اصفهان

بيمارستان های اصفهان ستاره دار می شود

www.zayanderoud.com

اخبار کوتاه

بانك اطالعاتي خانه هاي تاريخي 
اصفهان تهیه مي شود

     مديرعام��ل س��ازمان بهس��ازي و نوس��ازي ش��هرداري 
 اصفه��ان اظهار داش��ت: ب��ه منظ��ور تهي��ه بان��ک اطالعاتي 
 خانه هاي تاريخي ، دفتر نوسازي در ميدان امام)ره( فعال شده

 است.
وي با اش��اره به اهمي��ت مرمت خان��ه هاي تاريخ��ي اصفهان 
 افزود: تاكنون ۳00 خانه تاريخي در اصفهان شناس��ايي ش��ده

 است. 
مديرعامل سازمان نوس��ازي و بهسازي ش��هرداري اصفهان با 
بيان اينکه دوره هاي تاريخي و مس��احت خانه هاي تاريخي نيز 
شناسايي شده است، تصريح كرد: خانه هاي تاريخي شناسايي 
شده به افرادي كه تمايل به س��رمايه گذاري دارند، معرفي مي 
شود و بر اساس مصوبه شوراي اسالمي شهراصفهان بخشودگي 
100 درصدي عوارض براي افرادي كه خانه هاي تاريخي را احيا 

كنند، پيش بيني شده است.

داروی بیماران ايدز در اصفهان
 رايگان است

مدير گروه مبارزه با بيماری های مركز بهداش��ت اصفهان گفت: 
۶15 نفر در اصفهان مبتال به ايدز هس��تند ك��ه اعتياد تزريقی، 
انتقال جنس��ی و از مادر به كودک از مهمترين عوامل انتقال آن 
بوده است. مس��عود زندی در آئين افتتاح آزمايشگاه تخصصی 
تشخيص "اچ آی وی" در اصفهان همزمان با سراسر كشور اظهار 
داش��ت: در اين آزمايش��گاه با ارائه خدمات تخصصی به مادران 
باردار مبتال به ايدز كمک می شود تا فرزندان سالم بدنيا بياورند.

وی بيان داش��ت: در اين آزمايش��گاه همچني��ن آزمايش های 
تخصصی برای پايش وضعيت بيماران مبت��ال به ايدز به منظور 

بهبود روند درمان آنها انجام می شود.
وی با اش��اره به 10 آذر روز جهانی مبارزه با بيماری ايدز گفت: 
 تاكنون ح��دود 28 هزار نفر مبت��ال به ايدز در ايران شناس��ايی 

شده اند كه 11 درصد آنها زن هستند.
مدير گروه مبارزه با بيماری ها در اصفهان تعداد افراد شناسايی 
ش��ده مبتال به ايدز در اس��تان را ۶15 نفر اعالم ك��رد و گفت: 
مهمترين عوامل انتقال ايدز در كش��ورمان ب��ه ترتيب، اعتياد 

تزريقی، انتقال جنسی و از مادر به كودک است.
زندی به سه برنامه استراتژيک كشور برای مبارزه با ايدز در 15 
سال گذشته تاكنون اشاره و اضافه كرد: امسال كه در سال آخر 
اجرای برنامه س��وم هس��تيم عامل انتقال ايدز از خون به صفر 

رسيده است.

استان اصفهان رتبه نخست جذب 
حامی در کشور را دارد

مديركل كميت��ه امداد امام خمينی اس��تان اصفهان با اش��اره 
به اينکه 45 ه��زار حامی از 9 ه��زار يتي��م در اصفهان حمايت 
می كنند، گفت: اس��تان اصفهان رتبه نخس��ت در جذب حامی 
را در كشور دارد. مهدی مجلس آرا با اشاره به برپايی پايگاه های 
طرح اكرام ايتام، ويژه دختران يتيم اظهار كرد: استان اصفهان 
با توجه به صبغه فرهنگی و دينی ك��ه دارد، از قديم    به كار خير 
پرداخته و اين رس��م خوش��ايند تاكنون مانده اس��ت به نحوی 
 كه اكنون در اصفه��ان 500 خيري��ه فعال تخصص��ی فعاليت

 می كند.وی با بيان اينکه كميته امداد در كنار اين حضور پررنگ 
خيران حركت های خوبی انجام داده اس��ت، افزود: امس��ال در 
 استان اصفهان ۶ هزار حامی جديد به تعداد حاميان افزوده شده

 است.

شهرکرد 16 درجه زير صفر!
بارش شديد برف زودهنگام در چهارمحال و بختياری موج سرما 
را برای اين اس��تان به همراه آورد. اين در حالی است كه كاهش 
دما تاالب بين المللی چغاخور را در آس��تانه يخ زدگی قرار داده 

است.
بارش ش��ديد برف در چهارمحال و بختياری بعد از س��ال ها در 
اوايل فصل آذرماه بس��يار زودهنگام بود به ط��وری كه مردم را 

غافلگير كرد.
بارش برف سرمای شديد زمستان را بسيار زودتر برای اين استان 
به ارمغان آورد به طوری كه همه جای اين اس��تان را يخبندان 

فرا گرفته است.
در حال حاضر كاهش دما در مناطق مختلف استان چهارمحال 
و بختياری متفاوت اس��ت به طوری كه كاهش دما در مناطقی 
از اين اس��تان از جمله ش��هركرد تا منفی 1۶ درجه سانتيگراد 
گزارش ش��ده اس��ت.هم اكنون س��طح بس��ياری از كوچه ها و 
خيابا نهای ش��هرهای بزرگ از جمله ش��هركرد و بروجن دارای 
 يخ زدگی كامل اس��ت به طوری كه تردد در آنها بس��يار سخت

 است.

 هوای اصفهان زمستانی
 می شود

كارش��ناس پي��ش بين��ی اداره كل هواشناس��ی اصفه��ان 
گف��ت: دم��ای ه��وای بيش��تر مناط��ق اس��تان دو ت��ا چهار 
 درج��ه س��انتيگراد كاه��ش م��ی ياب��د و ب��ه زي��ر صف��ر

 می رسد.
 س��اناز جعفری افزود: حداكثر دمای شهر اصفهان  امروز  به 14 
درجه س��انتيگراد و حداقل آن به دو درجه سانتيگراد زير صفر 

می رسد.
وی اظهار كرد: بررس��ی آخرين نقش��ه های هواشناسی بيانگر 
گذر امواج ناپايدار ضعيف از مناطق شمالی كشور است كه برای 
 مناطق ش��مالی اس��تان منجر به ناپايداری ها ضعيفی خواهد

 شد.
كارشناس پيش بينی هواشناسی اصفهان ادامه داد: بر اين اساس 
در 48 ساعت آينده گاهی افزايش ابر و وزش باد پيش بينی می 
شود و در نوار شمالی استان احتمال بارش پراكنده و خفيف برف 

و باران وجود دارد.

چتر حمايت تحول سالمت بر سر بیماران استان

 فاطمه 
کازرونی 

نظام بهداشت و درمان با روی کار آمدن دولت روحانی پس از سال ها در اولويت دولتمردان، مسئوالن و مجلس قرار 
گرفت و موضوع سالمت  پس از 20 و اندی سال از حاشیه درآمد و در محور برنامه های کشور قرار گرفت به گونه ای که 
تمام موضوعات بهداشت و درمان که سال ها خاک می خورد يا در پیچ و خم بروکراسی ادارات و مالحظات و مناقشات 

و مباحثات مسئوالن میخ کوب شده بود، در طی يکسال اخیر به اجرا گذاشته شد.



يادداشت

آغاز کارکمیته ويژه پیگیری
مشکالت فعاالن اقتصادی استان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: کمیته 
ویژه پیگیری مش��کالت فع��االن اقتصادی اس��تان با حضور 
معاونان وزیر صنع��ت و اقتصاد و رییس مجم��ع نمایندگان 
اس��تان آغاز به کار کرد.عباس مقتدایی با اش��اره به برگزاری 
نشس��ت مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان ب��ا نایب رییس 
مجلس، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و معاون��ان وی، وزیر 
اقتصاد و دارای��ی و معاونین وی و برخی از مس��ئوالن بانکی 
کشور در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: این نشست به 
دنبال پیگیری های قبلی و جلساتی که با بیش از ۳۰۰ نفر از 
فعاالن بزرگ اقتصادی استان اصفهان برگزار شده بود، تشکیل 
شد. وی تشکیل کمیته ای ویژه با حضور معاونان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و وزیر اقتص��اد و دارایی ب��ا همراهی رییس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان را از مصوبات مجلس شورای 
اسالمی دانست و افزود: بر این اساس مقرر شد طی هفته های 
آینده مجموعه ای از گزارش های کارشناس��ی حاوی راه حل 
مشکالت و پاسخگویی حداکثری به مطالبات بخش اقتصادی 

و تولیدی اصفهان را برای صدور دستورات الزم تهیه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
نمایندگان استان اصفهان پیگیری مشکل فعاالن اقتصادی را 

در دستور کار ویژه قرار داده اند.

 حقوق يک میلیونی از مالیات
 معاف می شود

با تصویب دولت در الیحه بودجه س��ال ۹۴ کل کش��ور و به 
شرط تصویب مجلس، حقوق و دستمزد زیر ۱ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان در س��ال ۹۴ در بخش های دولتی و غیردولتی از 
پرداخت مالیات معاف می شود. هیات وزیران در دومین جلسه 
فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های بودجه 
سال ۱۳۹۴ کل کشور، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق 
بگیران به میزان ۱۵درصد نس��بت به سال ۱۳۹۳، را تصویب 
کرد. با توجه به اینکه س��قف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 
بخش دولتی و غیر دولتی در سال جاری ۱2 میلیون تومان و 
ماهانه یک میلیون تومان بوده است، افزایش ۱۵ درصدی این 
سقف حاکی است، در سال ۹۴ س��قف معافیت ماهانه حقوق 
یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سقف معافیت ساالنه حقوق 

هم ۱۳ میلیون و 8۰۰ هزار تومان می شود.

 تصفیه خانه گلپايگان تابستان
 ۹۴ بهره برداری می شود

مع��اون نظارت ب��ر بهره ب��رداری ش��رکت مهندس��ی آب و 
فاضالب کش��ور گف��ت: تصفیه خان��ه گلپایگان ب��ا اعتباری 
بالغ بر ۳2 میلیارد تومان از دو س��ال قبل ش��روع ش��ده که 
تابس��تان ۹۴ به بهره برداری می رس��د.حمیدرضا تش��یعی 
در بازدید از مح��ل تصفیه خان��ه آب شهرس��تان گلپایگان 
در گفتگو با خبرن��گاران با بیان اینکه از دیرب��از تأمین آب با 
کیفیت و مناسب برای ش��هرهای گلپایگان، گوگد، گلشهر و 
روستاهای حوزه شهرس��تان از سرشاخه های حوزه آبرسانی 
در دستور کار ش��رکت آب و فاضالب کشور و استان اصفهان 
بوده اس��ت، اظهار داش��ت: نزدیک به دوس��ال از ش��روع به 
کار پروژه س��اخت تصفی��ه خانه آب ش��رب گلپای��گان می 
 گذرد که راه ان��دازی فاز اضط��راری آن در دس��تور کار قرار 

گرفت.

مشکالت درشت  ريزگردهای 
گاوخونی دامن تهرانی ها را می گیرد 
مس��ئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وزش باد 
در منطق��ه تاالب گاوخون��ی ریزگرد های این ت��االب در هوا 
 پخش ش��ده و با طی کردن مس��افت های طوالن��ی به تهران

 می رسد.مهدی بصیری اظهار کرد: به علت خشکی زاینده رود 
به مدت ۱7 ماه ت��االب گاوخونی با وضعی��ت بحرانی روبه رو 
ش��ده و اگر به این وضعیت رس��یدگی نش��ود، بس��یاری از 
 آلودگی های آن به خورد مردم استان اصفهان و سایر مناطق 
می رود.وی با بیان اینکه خشکی زاینده رود سبب می شود که 
تمامی آب خانه های موجود در مس��یر خشک شود،افزود: در 
حالت عادی مقدار آبخور فاصله بین سد نکوآباد تا سد آبشار 
باید ۵ متر مکعب در ثانیه باشد ولی به علت خشکی زاینده رود 
به مدت ۱7 ماه که سبب خش��ک شدن تمامی آب خانه ها در 
 مسیر شده، این مقدار به ۴۰ متر مکعب در ثانیه افزایش یافته

 است.

فناوری سیستم های خورشیدی 
راهی به سوی خودکفايی انرژی 

توسعه سیستم های فتوولتابیک )خورش��یدی( و بهره گیری از 
منبع پاک و بی انتهای خورشید از اهمیت به سزایی برخوردار است 
که ذیل بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال۹۳، تسهیالت ویژه ای به 
این مهم اختصاص یافته است.سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق و 
مدیریت مصرف شرکت توزیع شهرستان اصفهان در این باره گفت: 
طرح »توسعه سامانه های فتوولتائیک )خورشیدی( یک کیلوواتی 
ویژه مشترکین برق« در حال اجرا می باشد و ثبت نام از متقاضیان 
تا پایان وق��ت اداری نوزدهم آذرماه ادامه خواهد  داش��ت.وی در 
ادامه افزود: مش��ترکین خانگی، تجاری و یا عمومی عالقمند به 
مشارکت در این طرح می توانند برای نصب سامانه برق خورشیدی 
به ظرفیت یک کیلووات، از تس��هیالت بالعوض حداکثر تا سقف 
۴7 میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اس��تفاده نمایید.وی خاطرنش��ان 
 کرد: این تس��هیالت بخش��ی از هزینه های تامین کاال، نصب و

 راه اندازی و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله سامانه فتوولتائیک یک 
کیلوواتی را پوشش خواهد داد. مابقی هزینه های متناظر بر عهده 
متقاضی خواهد بود.گفتنی است: متقاضیان می توانند با مراجعه با 
 مراجعه به سایت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

 www.eepdc.ir  و ی��ا ب��ا مراجعه به خان��ه فرهنگ مدیریت 
مصرف برق اصفهان واقع در چهارراه شکرش��کن، ابتدای خیابان 
نشاط – نسبت به اخذ فرم ثبت نام و تکمیل و ارائه آن اقدام نمایند.

اخبار کوتاه 

۴
مشوق برای مشترکان انرژی پاک

جهت توسعه سیستم های )خورشیدی( ، تسهیالت ویژه ای اختصاص یافته است.صالحی مدیریت 
مصرف شرکت توزیع شهرس��تان اصفهان در این باره گفت: طرح »توسعه سامانه های فتوولتائیک 
)خورشیدی( یک کیلوواتی ویژه مشترکین برق« در حال اجرا می باش��د و ثبت نام از متقاضیان تا 
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سید علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی با بیان اینکه در س��ال جاری با توج��ه به تاکیدات 
دولت و مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص تس��هیالت 
ازدواج تالش های گسترده ای از سوی بانک  مرکزی شروع 
شده است،اظهارداش��ت: در تیرماه امس��ال افراد در صف 
حدود یک میلی��ون و 2۰۰ هزار نفر ب��ود و االن این آمار به 
6۵۰ هزار نفر رسیده و تعداد افرا د در صف به نصف رسیده 
است.میرمحمدصادقی در خصوص پرداختی های تسهیالت 
ازدواج از سوی سیستم بانکی از اول س��ال ۹۳ تا سوم آذر 
امسال گفت: در سال جاری حدود 86۰ هزار فقره وام ازدواج 
پرداخت شده که نسبت به سال های گذشته رشد بسیاری 
داشته اس��ت به طوری  که ما در کل س��ال ۹2، برای ۹۴۰ 
هزارنفر تسهیالت پرداخت کردیم و امسال طی 8 ماه حدود 

۹۰۰ هزار نفر وام پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه افراد منتظر در سامانه کاهش چشمگیری 
داشته اند،عنوان کرد: در س��امانه قبل از سال ۹۱ صرفاً ۵۰ 
هزار نفر، س��ال های ۹۱ و ۹2 تعداد 2۰۰ هزار نفر و امسال 
۴۰۰ هزار نفر برای دریافت تس��هیالت باقی مانده اند و در 

کل 6۵۰  هزار نفر در صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج هستند.

مدیر کل اعتب��ارات بانک مرک��زی تاکید ک��رد: اولویت با 
کسانی است که در سال های گذش��ته ثبت نام کرده اند و از 
یک میلیون و 2۰۰ هزار نفری که کم شده، اکثراً مربوط به 

سال های قبل بوده است.
وی با بی��ان اینکه می��زان عرضه و تقاضا قاب��ل پیش بینی 
نیس��ت،افزود: امیدواریم ص��ف انتظار را به زیر ش��ش ماه 
برسانیم و تا پایان سال پاسخگوی اکثر متقاضیان دریافت 

تسهیالت ازدواج باشیم.
میرمحمدصادقی ضمن بیان اینکه تعداد شکایات در زمینه 
وام ازدواج کم  شده  اس��ت، ادامه داد: برخی  اظهار می کنند 
بانک ها در خصوص پرداخت تس��هیالت ازدواج سلیقه ای 
عمل می کنند، ولی بای��د گفت فرآیند ثبت ن��ام اینترنتی 
است و از مهم ترین دالیلی است که باعث شده بانک مرکزی 
به  طرف این سامانه حرکت کند فراهم آوردن شرایط الزم 
برای پرهیز از رفتارهای س��لیقه ای و ب��ه دور از عدالت بود.

وی خاطر نشان ساخت: از س��ال 87  این سامانه راه اندازی 

شده و تا سوم آذر امس��ال حدود 6 میلیون و ۳2۰ هزار نفر 
از طریق این سامانه توانسته اند تس��هیالت ازدواج دریافت 
کنند،بنابراین اینک��ه می گویند بانک ها س��لیقه ای عمل 
می کنند صرفاً ممکن است مربوط به بانک هایی باشد که در 

سامانه ما حضور ندارند.
وی با بیان اینکه در تیرماه سال گذش��ته تعداد بانک های 
متصل به س��امانه حدود ۱2 بانک بوده است، اظهار داشت: 
با تالش هایی ک��ه بانک مرکزی انجام داد ام��روز ۱۹ بانک 
در س��امانه وجود دارد؛ در طول دو سال گذشته بانک های 
پارسیان، سامان، انصار، دی،قرض الحسنه رسالت، توسعه 
 تعاون و ایران زمین هم به س��امانه اضافه شده اند و دوم آذر 
نیز حکمت ایرانیان به این س��امانه افزوده شد.به گفته وی 
زوج هایی که درخواس��ت ثبت نام در این س��امانه را دارند 
مطمئن باشند به هیچ عنوان س��لیقه ای عمل نمی شود و 

پرداخت تسهیالت صرفا براساس نوبت صورت می گیرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرک��زی در خصوص صف انتظار 
متقاضیان تسهیالت ازدواج در استان ها گفت: در استان ها 
ممکن اس��ت با توجه به میزان متقاضی��ان، تعداد در صف 
متفاوت باشد، زیرا در یک اس��تان ممکن است در یک ماه 
تعداد افراد بیشتری وارد سامانه بشوند و وقتی تراکم صف 
داشته باشیم مهلت بیشتری برای اعطای وام صرف می شود 

ولی تالش خواهیم کرد تا این فاصله را کم کنیم.
وی با بیان اینکه حدود 6۵۰ هزار نف��ر در صف داریم و این 
تعداد هم با تالش ه��ای بانک مرک��زی و بانک هایی که در 
س��امانه حضور دارند، قطعاً کاهش خواهد یافت، گفت: هر 
بانکی که سپرده  قرض الحس��نه از مردم اخذ می کند قطعاً 
در این س��امانه وارد خواهد شد، ضمن اینکه ما در شش ماه 
گذشته حدود 7 بانک خصوصی را وارد این سامانه کرده ایم 
و تا آخر سال بقیه بانک هایی که سپرده  گیری می کنند نیز 

وارد این سامانه خواهند شد.
میرمحمد صادقی در خصوص مدت زمان درخواس��ت وام 
ازدواج اف��زود: متقاضیان می توانند در س��الی که عقدنامه 
صادر شده یا سال بعد از آن برای ثبت نام به سامانه مراجعه 
کنند و بعد از پذیرش در سامانه و اعالم تعیین شعبه ۱2روز 
کاری وقت دارند برای تکمیل مدارک به شعبه مراجعه کنند 
و چنانچه ظرف ۱2روز به ش��عبه مراجعه نکنند، اسم شان 
از فهرست سامانه حذف خواهدشد بنابراین از متقاضیانی 
که در س��ال های ۹2 و ۹۳ عقدنامه ش��ان صادر شده است 
درخواس��ت می کنیم هرچه س��ریع تر به س��امانه مراجعه 

نمایند تا بتوانند از مهلت تعیین ش��ده برای بهره مندی از 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج استفاده نمایند.وی با بیان 
اینکه یک ضامن معتبر برای دریافت این تس��هیالت کافی 
است، عنوان کرد:از بانک ها درخواس��ت کرده ایم برای وام 
ازدواج به مردم س��خت نگیرند و حتماً با یک ضامن معتبر 
و با تش��خیص خودش��ان این کار را ب��رای مراجعین انجام 
بدهند.البته مطالبات معوق در این زمینه بس��یار کم بوده 

چون مردم به تعهدات خودشان 
عمل می کنند به همین خاطر 
از بانک ها درخواست می کنیم 

مساعدت الزم را انجام دهند.
مدیرکل اعتبارات در خصوص 
تس��هیالت ۵ میلیون تومانی 
وام ازدواج اظه��ار داش��ت: 
طبق تصمیمات اتخاذ ش��ده 
در ش��ورای پول و اعتبار مقرر 
ش��د صرفاً جه��ت حمایت از 
مزدوجین واجد شرایط خاص، 
سقف تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج 2 میلیون تومان افزایش 
یابد که مراتب از س��وی بانک 
مرکزی ب��ه بانک ه��ای عامل 
ابالغ شده اس��ت .وی شرایط 
اخ��ذ وام ۵ میلی��ون تومان��ی 

ازدواج را دارا بودن یک��ی از موارد ذیل برش��مرد: ۱- برای 
دختران��ی که مهریه آنان تا ۱۱۰ س��که بهر آزادی اس��ت، 
2- برای پس��رانی که قبل از 2۵ س��الگی ازدواج می کنند، 
۳- برای هریک از دختران و پس��رانی ک��ه یکی یا هر دوی 
آنها فاقد پدر باش��ند و ۴- هریک از دختران یا پسرانی که 
دانشجوی دانش��گاه ها یا طلبه حوزه های علمیه و در حال 
تحصیل هستند.براس��اس این گزارش،  با توجه به کاهش 
فرهنگ عمومی سنت پس��ندیده پس انداز قرض الحسنه 
و جاذبه کمتر س��پرده های پس انداز قرض الحس��نه برای 
س��پرده گذاران )به دلیل جذابیت بیشتری سپرده گذاری 
با نرخ س��ود باالتر( از یک س��و، و تعداد متقاضیان در صف 
دریافت تسهیالت مزبور از سوی دیگر و در نتیجه محدودیت 
وعدم تکافوی منابع قرض الحسنه شبکه بانکی جهت اعطای 
سقف افزایش یافته تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، حسب 
مصوبات ش��ورای پول و اعتبار مقرر ش��د بانک های عامل 
در صورت وجود منابع قرض الحس��نه، نس��بت به اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با سقف فردی افزایش یافته 
)تا ۵ میلیون تومان( به واجدین شرایط یادشده اقدام نمایند 
و سایر مزدوجین صرفا تا سقف ۳ میلیون تومان از تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج بهره مند خواهند شد.

صف متقاضیان وام ازدواج نصف شد

۴ شرط دريافت وام ۵ میلیون تومانی

مهلت ۱۲روزه زوج  ها برای حذف نشدن از سامانه

قیمت تلفن همراه 
افزايش نداشته است 

واگذاری اينترنت 
پرسرعت به بادرود

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروش��ندگان موبایل اصفهان با تکذیب 
افزایش قیمت تلفن همراه در بازار خرید و فروش این کاال گفت: به صورت 
کلی نوسان قیمت دالر در بازارهای جهانی مهم ترین علت رکود بازار تلفن 
همراه است، با این وجود بازار خرید و فروش تلفن همراه در اصفهان راکد 
نیست و استقبال مردم از این بازار نیز قابل قبول است.مجید ساطعی با ابراز 
گالیه از انحصاری بودن واردات موبایل به ایران افزود: واردات گوشی تلفن 
همراه به شهرستان ها هم چنان به صورت غیر قانونی و قاچاق انجام می شود.

وی اظهار کرد: یک واحد صنفی در شهرستان برای واردات گوشی های تلفن 
همراه و ثبت نمایندگی یک برند معروف باید به س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت در شهرس��تان محل اقامت خود مراجعه کند و این سازمان نیز به 

فراخور قانون او را به وزارت صنعت، معدن و تجارت راهنمایی می کند .

سرپرس��ت مخابرات بادرود از واگذاری به روز اینترنت پرس��رعت به 
متقاضیان در ش��هر بادرود خبر داد. س��یدجواد مدنی اظه��ار کرد: با 
پیگیری های به عمل آمده از سوی مس��ئوالن مخابرات بادرود، تعداد 
6۵۰ پورت اینترنت پرس��رعت آماده واگذاری به متقاضیان اس��ت.

وی با اش��اره به تعداد پورت های مصوب اینترنت پرسرعت در بادرود 
افزود: هم اکنون بیش از 2 هزار پورت اینترنت پرس��رعت در س��طح 
بادرود در حال فعالی��ت هستند.سرپرس��ت اداره مخاب��رات بادرود 
تصریح کرد: متقاضی��ان اینترنت پرس��رعت می توانند با در دس��ت 
داش��تن یک برگ کپی کارت ملی و اعالم شماره تلفن همراه به واحد 
 مشترکین مخابرات بادرود جهت دریافت نام کاربری و رمز ورود اقدام

 کنند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو از طرح جدید 
دولت برای س��اماندهی واردات خ��ودرو و جلوگیری از 
ورود خودروهای بی کیفیت خارج��ی به بازار ایران خبر 
داد و گفت: با دس��تور وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، 
طرح مدیریت واردات خودرو در حال تدوین اس��ت که 
امیدواریم در ماه آینده به تصویب برسد.ساسان قربانی 
با تش��ریح جزئیات طرح مدیریت واردات خودرو، گفت: 
تا به ح��ال خودروهایی تنها ب��ا محدودیت حجم موتور 
یا به هر شکل وارد کشور ش��ده که بر این اساس وزارت 
صنعت مع��دن و تجارت با دس��تور وزی��ر، کمیته های 
تخصصی برای تدوین طرح مدیری��ت واردات خودرو را 
در دستور کار قرار داده اس��ت.قربانی با بیان اینکه طرح 
مدیری��ت واردات خ��ودرو در ماه آینده ب��رای تصویب 
در ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو مطرح خواهد شد، 
خاطرنش��ان کرد: مدیریت واردات خ��ودرو به گونه ای 
صورت خواهد گرفت که به تولید داخل صدمه وارد نکند 
و هر خودروی خارجی نتواند وارد کشور شود بلکه واردات 
خودروهایی مجاز باشد که خدمات پس از فروش داشته، 
از کیفیت الزم بهره مند باشد، حجم موتور آن مطابق با 
دستورالعمل های دولت بوده و در نهایت استانداردهای 

آالیندگی و مصرف سوخت را نیز رعایت کند.

رییس اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
از دیروز مقدمات خرید تضمینی شیرخام و بستن قرار 
داد با کارخانجات آغاز می ش��ود، گفت: طی روزهای 
آینده روزانه ۱۰۰ تن شیر خام از استان خرید تضمینی 

خواهد شد.
موسی رهنمایی ، با بیان اینکه دامداران هنوز به قیمت 
تمام شده و س��ود خود که همان ۱۴۴۰ تومان تعیین 
شده، نرس��یده اندواین نرخ مصوب تاریخ اول تیر ماه 
۹۳ بود، گفت: متاسفانه کارخانجات زیر بار این قیمت 
نرفتند چ��را که آنها نیز درخواس��ت 26 درصد س��ود 
برای تولید داشتند که فقط با ۱۵ درصد پیشنهادشان 

موافقت شد. 
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از ای��ن اقدام��ات، خری��د 
 تضمین��ی ش��یرخام توس��ط وزارتخان��ه و س��ازمان

  تع��اون روس��تایی ب��رای تنظیم ب��ازار ش��یر خام و 
 تبدیل آن به ش��یر خش��ک اس��ت. رهنمای��ی افزود:

 وزی��ر جه��اد کش��اورزی ب��ه کارخانجات��ی ک��ه 
ندارن��د«،  خری��د  »کش��ش  کردن��د  عن��وان 
گفت��ه اس��ت در حد ت��وان ش��یر خ��ام خری��داری 
 کنن��د و بقی��ه ای��ن کار توس��ط وزارتخان��ه انج��ام

 می شود.

مدیر واحد آگلومراسیون ش��رکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: می��زان تولید در واحد آگلومراس��یون در نیمه 
نخست س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته از یک میلیون و 2۳۰ هزار تن به یک میلیون و 

868 هزار تن رسیده است.
 ت��ورج نواب��ی اظه��ار ک��رد: در آین��ده و با توس��عه 
زیرساخت های موجود، ظرفیت تولید به 2 میلیون و 

۴۰۰ هزار تن در هر 6 ماه افزایش خواهد یافت.
وی با تشریح مشکالتی که در سال های پیشین درباره 
تامین مواد اولیه برای این شرکت ایجاد شده بود، افزود: 
با همدلی مسئوالن در حال حاضر مشکلی در رابطه با 
تامین مواد اولیه وجود ندارد.مدیر واحد آگلومراسیون 
شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از مشکالتی که شرکت 
ذوب آهن در این واحد ب��ا آن درگیر اس��ت را تعمیر 
کمپرسور عنوان کرد و گفت: بی توجهی های پیمانکار 
و عدم رسیدگی به موقع به این دستگاه سبب موجبات 
خرابی این کمپرس��ور را فراهم کرده بود.نوابی با بیان 
اینکه یک مرحله تعمیرات توسط کارشناسان داخلی 
بر روی کمپرسور انجام ش��ده است، خاطر نشان کرد: 
در ماه گذشته رکورد جدیدی نسبت به سال قبل در 

زمینه تولید آهن اسفنجی به ثبت رسید.

 رییس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار اصفهان 
گفت: در حال حاض��ر نرخ می��وه ۱۰ درصد و قیمت 
صیفی جات نیز 2۰ درصد نسبت به هفته گذشته در 

اصفهان کاهش یافته است.
نوروز علی اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه خوشبختانه 
کمبودی در بازار می��وه و تره بار وجود ن��دارد، اظهار 
داشت: به جرات می توان گفت برای تامین میوه شب 
یلدا مشکلی در اصفهان نیست اما باید از اکنون به فکر 

تامین میوه شب عید باشیم.
 وی در پاس��خ به این سوال پرتقال و س��یب در بازار با 
کیفیت پایین و قیمت باال عرضه می شود، بیان داشت: 
پرتقال با چند مدل کیفیت و قیمت در بازار فروخته می 
شود و مردم با توجه به قدرت خرید خود محصول مورد 

نظر را خریداری می کنند. 
وی همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ن��رخ گوجه در 
ب��ازار اصفه��ان ب��ه ۵ ه��زار توم��ان کاه��ش یافت، 
یادآور ش��د: قیم��ت گوجه هفت��ه گذش��ته در بازار 
به 8 ه��زار توم��ان هم رس��ید ام��ا وعده م��ی دهم 
ن��رخ آن ت��ا 2۵ آذر م��اه ب��ه 2۵۰۰ توم��ان کاهش 
 یابد چرا ک��ه محص��ول ن��و در مناطق گ��رم به ثمر 

می نشیند.

دامداران مادر صنعتصنعت  تره بار 

 ورود ممنوع برای  خودروهای 
بی کیفیت خارجی 

 خريد تضمینی روزانه
 100 تن شیر از اصفهان 

 ثبت رکورد جديد
 در ذوب آهن 

گوجه 2۵00 تومانی 
می  آيد    
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مديرکل اعتبارات بانک مرکزی از نصف شدن صف متقاضیان وام ازدواج خبر داد و گفت: متقاضیان بعد از پذيرش 
در سامانه و اعالم تعیین شعبه 12روز کاری وقت دارند برای تکمیل مدارک به شعبه مراجعه کنند و چنانچه مراجعه 

نکنند، اسم شان از فهرست سامانه حذف خواهد شد.

فرآيند ثبت نام 
اينترنتی است و از 
مهم ترين داليلی 

است که باعث شده 
بانک مرکزی به  طرف 

اين سامانه حرکت 
کند فراهم آوردن 
شرايط الزم برای 

پرهیز از رفتارهای 
سلیقه ای و به دور از 

عدالت بود



یادداشت هفت
فرزند آلن دلون هم بازیگر شد!

آنتونی دلون، پسر آلن دلون بازیگر سینمای فرانسه در یک سریال تلویزیونی در نقش پزشک جراح 
به ایفای نقش پرداخته است.آنتونی دلون در سریال تلویزیونی اتاق عمل یا عمل های جراحینقش 
یک پزشک و جراح متخصص زنان و زایمان را بر عهده دارد و با تمامی مشکالتی که سر راهش وجود 

دارد تالش می کند کار خود را در یکی از بیمارستان های پاریس به خوبی انجام دهد.

5
پیام صلح طلبی ایران با توسعه 
گردشگری به جهانیان می رسد

خلیفه ارامنه مرکز و جنوب ایران گفت: با توسعه گردشگری 
که به ویژه در دولت کنونی شاهد رشد روز افزون آن هستیم، 
می توانیم پیام صلح طلب��ی ملت ایران را ب��ه گوش جهانیان 
برس��انیم.مرتضی رحمانی موحد معاون گردش��گری کشور 
همزمان با س��فر به اصفهان از منطقه جلفای اصفهان بازدید 
کرده و در این بازدید معاون گردشگری کشور و هیات همراه 
با اسقف چاریان خلیفه ارامنه مرکز و جنوب ایران و همچنین 
اعضای ش��ورای خلیفه گری و رییس هی��ات مذهبی جلفای 
اصفهان دیدار کرد.اسقف چاریان، خلیفه ارامنه مرکز و جنوب 
ایران در این دیدار باابراز خرسندی از حضور معاون گردشگری 
کشور در جلفای اصفهان اظهار کرد: گردشگری نقش مهمی 
در همگرائی میان اقوام مختلف داش��ته و دردیدارهای خود با 
هیات های مختلف خارجی که از جلفا دیدار دارند ، این نکته 
را تاکید می کنم.وی بیان کرد: ارامنه 400 س��ال است که در 
این دیار به صورت مسالمت آمیز با سایر هموطنان ایرانی خود 

زندگی کرده و در کنار هم هم زیستی مسالمت آمیزی دارند.

»بنیان« بر صحنه تاالر هنر
     »بنیان« نمایش برگزیده بیست و ششمین جشنواره تئاتر 

استان اصفهان در تاالر هنر اصفهان به روي صحنه مي رود.
کارگردان این نمایش درباره شیوه اجراي آن گفت: سبک این 
نمایش رئالیس��ت بوده و در اجرا از تکینک هاي س��ینمایي و 
تغییر زاویه دید استفاده شده است.  عالقه مندان جهت کسب 
اطالعات بیشتر و یا دریافت بلیط مي توانند هر روز ساعت 18 
از 5 الی 16 آذر ماه به آدرس تاالر هنر واقع در میدان الله جنب 
فروشگاه رفاه و یا به س��ایت www.arthall.ir و یا با شماره 

۳5660881 تماس حاصل نمایند. 

 سینمای کمدی در جهان
 ضعیف است 

حس��ین محب اهری بازیگر س��ینما و تلوزیون، رس��یدن به 
نقطه ی کم��دی کامل را نه تنها در س��ینمای ای��ران بلکه در 
 س��ینمای کام��ل جه��ان تاکن��ون دچ��ار ضعف بس��یاری

 دانست.
حس��ین محب اهری گفت: س��ینمای کمدی بسیار سینمای 
سختی است، عوامل سازنده فیلم کمدی به خصوص بازیگر و 
کارگردان به گذراندن دوره آموزشی زیاد احتیاج ندارند و باید 
ذهنیت کمدی بودن در وجودشان باشد و ذاتا نگاهشان کمدی 

باشد تا بتوانند تولیدقابل قبولی داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه هم سینمای ایران و هم سینمای جهان 
واقعا فقیر هستند چرا که در یک فیلم کمدی مخاطب از زمانی 
که فیلم شروع می شود باید به مرور شروع به خندیدن کند و 
این خنده باید در تمام لحظات فیلم اتفاق بیفتد و تا انتها ادامه 

داشته باشد.
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»پسر بتمن« انیمیشنی محصول سال ۲014 کشور آمریکا و 
حاصل همکاری »وارنر بروس و دی س��ی کامیکز« است. این 
انیمیشن که عالقه مندان بتمن را دوباره به سینما کشانده است، 
این بار داستان پسر بتمِن قهرمان را روایت می کند.به مقر انجمن 
قاتلین حمله شده و رییس انجمن یعنی پدربزرگ دامیان )پسر 
بتمن( توسط اسلید، جانش��ین خود به قتل می رسد. خیانت 
اسلید در برابر دیدگان دامیان، آتش انتقام را در وجود او شعله 
ور می کند و صحنه های متعدد نبرد را در طول داس��تان رقم 
می زند. دامیان نوجوانی مبارز است که در قلعه  انجمن به یک 
جنگنده ای تمام عیار تبدیل شده است و مهارت و قدرت بدنی 
او از همان ابتدا جالب توجه اس��ت. بعد از مرگ پدربزرگ، تالیا 
مادر دامیان، او را به شهر گاتهام برده و وظیفه  حفاظتش را به 
 عهده  بتمن می گذارد. بتمن که در این سال ها از وجود دامیان

 بی خبر بوده اس��ت او را قبول می کند و هم��کاری این دو راز 
سر به مهری را برمال می کند که طراحی آن هدفی جز کنترل 

بشریت نیست...
بتمن در گذر زمان

بتم��ن یا م��رد خفاش��ی، در ابتدا توس��ط ب��اب کی��ن و بیل 
فینگ��ر طراح��ی ش��د و در س��ال 1۹۳۹ اولی��ن حض��ورش 
را در داس��تان های کمیک اس��تریپ رقم زد، داس��تان هایی 
 کاراگاهی ک��ه به دنب��ال خ��ود قهرمان��ی بتمن را گوش��زد

 می کرد. اما لباس او تا قبل از دهه  ۹0 به رنگ خاکس��تری یا 
ترکیبی از رنگ آبی و خاکس��تری بوده که جنس��ی پارچه ای 
ومعمولی داشته است اما در س��ال 1۹40 جنس لباس به ماده 
ای تخیلی که در برابر حرارت و ضربه مقاوم است تغییر می کند 
و در بعد از دهه  ۹0 لباس بتمن تماما مشکی شده و روی سینه 

آن آرم کوچکی از یک خفاش طراحی می ش��ود. به گفته باب 
کین طراح این قهرمان افسانه ای، سه منبع، الهام بخش طراحی 
بتمن بوده اس��ت؛ دیگو دالوگا، یکی از ثروتمن��دان مکزیکو؛ 
زوروی معروف و طرح یکی از اختراعات لئوناردو داوینچی که در 

آن ماشین پرنده ای بال هایی مانند خفاش داشته است.
خانواده ستمدیده!

 ام��ا برپای��ی عدال��ت از آنج��ا ذه��ن بتم��ن را درگی��ر خود
 می کند که در کودکی هنگامی که هم��راه پدر و مادر خود در 
مسیر بازگشت به خانه بود، خالفکاری به نام جو چیل یا همان 
جوکر)ضد قهرمان( فیلم های بتم��ن در حین دزدی، والدین 
او را به قتل می رس��اند و این صحنه ناگوار، بتم��ن را بر آن می 
دارد که هدف اصلی زندگ��ی خود را مقاوم��ت و مبارزه بدون 
اس��تفاده از س��الح گرم در برابر خالفکاران قرار دهد. در واقع 
 مقوله ای به نام انتقام تمام جریانات فیلم های بتمن را پی ریزی

 می کند. در انیمیشن پسر بتمن نیز دامیان برای گرفتن انتقام 
پدربزرگ خود راه مبارزه را پیش می گیرد و با پدر قهرمان خود 

همراه می شود.
پسر سرکش دوبعدی

مانند س��ری های پیش��ین ماجراهای انیمیش��نی بتمن، این 
انیمیشن هم تکنیکی دوبعدی دارد و همچنان نوستالژی آثار 
دو بعدی را در خود حفظ کرده است. رنگ و لعاب فیلم با توجه 
به اکشن بودن آن، حال و هوایی تاریک دارد و بیشتر سعی شده، 
لوکیش��ن های خارجی، در زیر نور ماه و تاریکی شبانه طراحی 
شود. ش��خصیت دامیان که در آخر فیلم به رابین تغییر نام می 
دهد، نسبت به همساالن خود بس��یار متفاوت است و در تمام 
صحنه ها پسری عبوس و جدی است که گویی عمری را صرف 

کشت و کشتار مجرمان کرده اس��ت. این طور که مشخص 
اس��ت آقای ایتان اس��پالدینگ، کارگردان این فیلم، حرف 
جدیدی را در تکنیک دوبعدی انیمیش��ن پسر بتمن، بیان 
نکرده است و خالقیت خاصی در فضاسازی، طراحی محیط 

و همچنین حرکات رزمی کاراکترها دیده نمی شود.
برپایی عدالت از نوع تروریستی

دامیان نوه  رییس انجمنی است که خود را موظف می دانند 
تا برای برپایی عدالت، زمین را از ش��ر هر ن��وع خالفکاری 
محو کنند. م��ادر دامیان ک��ه او را در طی این س��ال ها به 
صورت مخفیانه بزرگ کرده اس��ت فردی اس��ت مبارز که 
با عقاید انجمن هم س��و اس��ت. به همین ترتیب دامیان از 
همان خردس��الی با آموزش ه��ای رزمی ومبن��ای برپایی 
امنیت در جامعه  بش��ری، تربیت ش��ده اس��ت و اکنون در 
س��نی که اکثر نوجوانان به فکر بازی و س��رگرمی هستند، 
او سربازی بسیار ماهر شده است که به چیزی جز رساندن 
خالفکاران به سزای اعمالشان فکر نمی کند. اما تفاوتی در 
این بین وجود دارد، بتمن هیچگاه مجرمین را نمی کشد و 
تنها با شکستش��ان آن ها را متوجه اعمال خود می کند. اما 
دامیان که زیر دس��ت این فرقه آدم کش بزرگ شده است 
طرز فکری متفاوت دارد و در واقع الگویی است تمام عیار از 
پدربزرگ مادری خود. پسری شجاع که از نبرد با کسانی که 
 هم از لحاظ بدنی و هم سنی با او تفاوت چشم گیری دارند،

 نمی هراسد و گویی ترس��ی از مرگ ندارد، در واقع طوری 
تربیت شده است که رهبری بشریت را به دست گیرد.

عالم بچگ��ی و روح لطی��ف کودکانه چیزهایی اس��ت که 
دامیان از آن بویی نبرده اس��ت. پس��ر بتم��ن آن آدم کش 
 افراطی اس��ت که توس��ط پ��در میان��ه رو خ��ود، تعدیل 
می شود و در انتها مادرش او را به دست بتمن می سپارد تا 
نزد او تربیت ش��ود و خود به قلعه تروریستی اجدادیش باز 
می گردد.دو نکته در این انیمیش��ن دیده می شود که قبل 
ذکر اس��ت جدا از اینکه در خود فیلم آنچنان نقش پررنگی 
ندارند؛ اولی آب حیات که الزاروس نام دارد و دیگری ترکیب 
ژن انسان و حیوان برای ساخت جنگنده هایی نفوذ ناپذیر. 
گویا ریش ال گول یا همان پدربزرگ دس��تور ساخت ماده 
ای را صادر کرده اس��ت که با تزریق آن، سربازها تبدیل به 
مردهایی با هیبت خفاش و دارای نیرویی شکس��ت ناپذیر 
می ش��وند اما دث اس��تروک،همان جانش��ین خائن قبل 
رسیدن دست رییسش به این موتورهای آدم کش، با حمله 
ای ناگهانی صاحب آن ها می شود و کنترل آنها را به دست 
 می گیرد؛ که در چند صحنه از فیلم با کاراکتر آن ها آش��نا

 می شوید.

نگاهی به یک محصول ۲۰۱۴

وقتی »پسر بتمن« روح لطیف کودکان را به بازی می گیرد
پخش رسمی نخستین 
تلویزیون دانشجویی 

کشور در شهرضا 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا گفت: 
پخش رسمی نخس��تین تلویزیون دانشجویی 
کش��ور پس از یک دوره پخش آزمایشی، از آذر 
امسال در دانشگاه آزاد اس��المی واحد شهرضا 

آغاز می شود.
وی گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده و پس 
از یک دوره پخش آزمایشی و کسب تجربیات 
مختلف و رفع نواقص فن��ی و تکمیل محتوای 
برنامه ها، پخش رس��می نخس��تین تلویزیون 
دانشجویی کشور که به نام تلویزیون دانشجویی 
»اتفاق« نامگذاری ش��ده، از آذرماه امسال در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا آغاز می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا افزود: 
در دوره جدید، تأمین برنامه های این تلویزیون 
دانش��جویی به جای اتکا به افراد به  گروه های 
برنامه ساز که متشکل از جمعی از دانشجویان 
فعال و توانمند دانشگاه هستند واگذار می شود.

وی تصریح ک��رد: برنامه ه��ای»روی خط ما«، 
»حاش��یه«، »ی��ک ه��وای خ��وب«، »امروز 
روز دیگ��ری اس��ت«، »خب��ر« و »ایس��تگاه 
اندیش��ه« از مهم تری��ن برنامه ه��ای تولیدی 
تلویزی��ون دانش��جویی »اتفاق« اس��ت که از 
 س��ال جدید به پخش این رس��انه دانشجویی

 می رسد.
ش��ریف زاده خاطرنش��ان ک��رد: تلویزی��ون 
دانشجویی »اتفاق« به عنوان نخستین تلویزیون 
دانش��جویی کشور، پس از نش��ریه دانشجویی 
»اتفاق« که در سال 1۳۹0 و رادیو دانشجویی 
»اتفاق« که در س��ال 1۳۹1 راه اندازی شد، در 
سال 1۳۹۲ و با یک دوره پخش آزمایشی برای 
نخستین بار در میان دانش��گاه های سراسری، 
آزاد اسالمی، پیام نور، غیرانتفاعی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهرضا راه اندازی شده است.

وی افزود: ه��دف از راه اندازی ای��ن تلویزیون 
دانشجویی تامین برنامه های فرهنگی مختلف 
ب��رای ذائقه های مخاطبانی ب��وده که عالقه ای 
به خواندن نش��ریه دانش��جویی و یا ش��نیدن 
برنامه های رادیویی دانشجویی »اتفاق« ندارند 
و عالقه مند به تماش��ای برنامه ه��ای تصویری 

هستند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/8/21-1390 دادنامه:  شماره   1011/93 پرونده:  کالسه   9/216
شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی فرزند نصرا... نشانی: 
خ گچ-سنگبری نسیم خوانده: حمید نوروزی فرزند جهانگیر  محمودآباد –  اصفهان – 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بخشی از یک فقره چک 
به شماره 743075-82/3/16 بانک ملی و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
نوروزی  حمید  آقای  طرفیت  به  نصرا...  فرزند  عباسی  مختار  آقای  دعوی  خصوص 
فرزند جهانگیر به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه بخشی از چک به شماره 
ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی،  743075 مورخ 82/3/16 به عهده بانک ملی 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )82/3/16( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:22925 

شعبه هشت حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/4/23 تاریخ   617 شماره  رای  موجب  به  244/93ش14  شماره:   9/217
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا 
شمس سوالری فرزند سیف ا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
بانک  عهده  به  به شماره 356299  بابت وجه چک  ریال  هزار  و چهارصد  میلیون  دو 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  پنج هزار ریال  صادرات و مبلغ یکصد و هفتاد و 
ازتاریخ سررسید چک موصوف  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی 
92/8/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حامد نیکبخت فرزند علی شغل کارمند 
کانون کامیون داران و  جنب ایران خودرو –  خ باباگلی –  به نشانی شاهپور جدید – 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22932 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/7/17-1173  شماره   334/93 پرونده:  کالسه   9/218
شعبه14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جلیل صلصال نشانی: اصفهان – شهرک 
صنعتی محمودآباد – خ جدیداالحداث –سنگبری یونتوس وکیل: اصغر صافی نشانی: 
ابوالفضل  جنب مسجد   – ابتدای خ شریعتی شمالی   – –چهارراه شریعتی  خمینی شهر 
به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  فالحتی  سعید  خوانده: 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
به  فالحتی  سعید  آقای  طرفیت  به  صافی  آقای  وکالت  با  صلصال  جلیل  آقای  دعوی 
بانک  به عهده  به شماره 525609  ریال وجه چک  مبلغ 30/000/000  خواسته مطالبه 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  سپه 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 

و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )1392/10/30( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  ظرف بیست روز 

م الف:22933 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

9/219 شماره ابالغنامه: 9310100350102502 شماره پرونده: 9209980350100361 
اکبر  فرزند  جوانبخت  مسعود  حقیقی:  شونده  ابالغ   920361 شعبه:  بایگانی  شماره 
تاریخ  جوانبخت  منزل  پ15   – فرعی  دهم  خ   – امیریه  شهرک   – اصفهان  نشانی 
باال- چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:30 ساعت:  شنبه   1394/01/22  حضور: 

شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید   خ 
علت حضور: در خصوص دعوی جواد امامی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
دادگاه عمومی حقوقی  اول  م الف:22781 شعبه  این شعبه حاضر شوید.  در   رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/220 شماره ابالغنامه: 9310100350104760 شماره پرونده: 9009980350100782 
اردیبهشت  گیتا جوزدانی نشانی  ابالغ شونده حقیقی:  بایگانی شعبه: 900787  شماره 
جنوبی –ک شماره2 – کوی ایرج – پ511 منزل رضایی تاریخ حضور: 1393/11/12 
نیکبخت- شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:30 ساعت:  یکشنبه 

در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
خصوص دعوی احمدرضا جوزدانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت پیگیری 
شکایت مطروحه در این شعبه حاضر شوید.م الف:22784 احمدی نبی منشی شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/221 شماره ابالغنامه: 9310100350104756و9310100350104757 شماره پرونده: 
9309980350100008 شماره بایگانی شعبه: 930008 ابالغ شونده حقیقی: 1- امیرضا 
مومنی نهچیری 2- علیرضا مومنی نهچیری نشانی اصفهان – جاده اصفهان شیراز – 
کوی کارتن سپاهان – صنایع چوب آرش. تاریخ حضور: 1393/11/21 سه شنبه ساعت: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری  08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت 
به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید.م الف:22785 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

9/222 ابالغ وقت دادرسی به آقای 1- ایمان پیام فرزند رحیم 2- محمد وحید بختیاری 
پیام فرزند رحیم موضوع  فرزند مجتبی 3- محمد هاشمی فرزند ماشاا... 4- مسعود 
شکایت آقای محسن محمد شریفی و غیره مبنی بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
علت  به  است  شده  کیفری   111 شعبه  ثبت   921463 کالسه  تحت  که  چاقو  با  عمدی 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که 
مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در 
دادگاه عمومی جزایی  در شعبه 111  93/11/4 ساعت 10صبح جهت رسیدگی  تاریخ 
اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
م الف:22874  شد.  خواهد  صادر  مقتضی  رای  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه  وکیل  معرفی 

فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/223 شماره درخواست: 9310460352100024 شماره پرونده: 9309980352101020 
به  دادخواستی  فضل ا...  فرزند  زاهدی  راحله  خواهان   931199 بایگانی شعبه:  شماره 
طرفیت خوانده مهدی کاویانپور فرزند محمد به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی 

عمومی  دادگاه  یکم  و  بیست  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 459 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1394/01/16 ساعت 09:00 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:22878 شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9/224 شماره درخواست: 9310460352100023 شماره پرونده: 9309980352100997 
به  دادخواستی  بهرام  فرزند  صالحی  زهرا  خواهان   931168 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده اصغر پرتو فرزند حسین به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 ارجاع 
و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1393/12/25 ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:22879 شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9/225 شماره ابالغیه: 9310460352100022 شماره پرونده: 9309980352100979 
اسفندیار  فرزند  دهکردی  قاسمی  فروزان  خواهان   931148 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  طالق  خواسته  به  فرزند حسین  عسگری  رستم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 ارجاع 
و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1393/12/19 ساعت 
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:22880 شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9/226 شماره ابالغیه: 9310100350405707 شماره پرونده: 9309980350400896 
شماره بایگانی شعبه: 930945 خواهان بهمن هاشمی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
عذرا مالباشی و زهرا مالباشی و مرتضی حاجیان منش و طاهره مالباشی و عباس 
خادم القران و منوچهر توانفر و صدیقه مالباشی و مهین دخت توانفر و مهدی رفیعیان 
به خواسته جلب ثالث )مالی منقول و غیرمنقول( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400896 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/30 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای عباس خادم القران و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:22882 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9/227 شماره ابالغیه: 9310100350405642 شماره پرونده: 9309980350400889 
طرفیت  به  دادخواستی  محمدی  شاه  حمید  خواهان   930938 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان غالمحسین شهریاری خیرآبادی و شرکت بهشت شهریار سازه به خواسته 
مطالبه خسارت و تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980350400889 کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/09 و ساعت 08:15 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده غالم حسین شهریاری خیرابادی و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:22883 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/228 شماره ابالغیه: 9310100350206986 شماره پرونده: 9309980350200640 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ملت  بانک  خواهان   930732 شعبه:  بایگانی  شماره 
اعظم عباس نیسیانی و امیر دانش فر به خواسته مطالبه طلب و تامین خواسته و مطالبه 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 304  ارجاع و به کالسه 9309980350200640 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/11/04 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22885 موسوی نژاد مدیردفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

احمدی  مرتضی   -1 آقایان  علیه  شکایتی  محمدنیا  ابراهیم  آقای  اینکه  به  نظر   8/229
فرزند محمدحسن 2- محمد رضا براتی فرزند غالم حیدر مبنی بر آدم ربائی و تهدید 
این دادگاه ثبت و وقت  به کالسه 910359ک/18  با چاقو مطرح نموده که پرونده آن 
رسیدگی برای روز 1393/11/26 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمین 
یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 180  لذا حسب  باشند  مجهول المکان  می 
از متهمین  از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع  و نشر می شود و  نوبت در یکی 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
نمود. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور 

م الف:22888 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر کیفری استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/230 شماره درخواست:9310460351600008 شماره پرونده: 9309980351601125 
به  دادخواستی  فرزند سیلمان  اکرم شیرازی  بایگانی شعبه: 931269 خواهان  شماره 
طرفیت خوانده مهدی انصاری پور فرزند حبیب ا... به خواسته طالق تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
931269ح/16ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 93/11/7 و ساعت 11 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22889   و ضمائم 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

6
تیم ملی تکواندو عازم مکزیک شد

پایان سبک بازی خیابانی امثال مجیدی و کریمی ها

تیم ملی تکواندو کشورمان برای شرکت در مسابقات فینال گرندپریکس و جام جهانی با 
9 هوگوپوش، راهی مکزیک شد. مسابقات فینال گرندپریکس و جام جهانی از 12 آذرماه 

در »کوئرتارو« مکزیک آغاز می شود .

بازگشایی پیست 
اسکی فریدونشهر

 علیه پالتینی
 بیانیه صادر شد

دبیر هیات اسکی اس��تان اصفهان گفت: با بارش های اخیر در سطح 
شهرستان فریدونشهر، پیست اسکی فریدونشهر بازگشایی شد.

 محمود یس��لیانی با اش��اره به اینکه پیست اس��کی فریدونشهر جزو 
نخستین پیست های کش��ور اس��ت که در این موقع از سال در حال 
اس��تفاده ورزش��کاران و عالقه مندان اس��ت، اظهار کرد: ب��ا توجه به 
بارش های خوب پاییزی در سال جدید، پیست اسکی فریدونشهر که 
با ارتفاع 2 هزار و 800 متر از سطح دریا یکی از مرتفع ترین پیست های 

اسکی کشور است، از روز جمعه به صورت رسمی گشایش یافت.
پیست اسکی این شهرستان از مرکز شهر پنج کیلومتر فاصله دارد که 
با توجه به شیب نسبتا زیاد این پیس��ت، انجام ورزش اسکی به خوبی 

امکان پذیر است.

. میش��ل پالتینی در اظهار نظری اع��الم کرده بود توپ ط��ال باید به خاطر 
قهرمانی آلم��ان در جام جهانی ب��ه یکی از بازیکن��ان این تیم اهدا ش��ود. 
باشگاه رئال مادرید بیانیه ای ش��دید اللحن علیه رئیس یوفا صادر کرد. این 
بیانیه کمی بع��د از صحبت های کارل��و آنچلوتی در نشس��ت خبری پیش 
از بازی با ماالگا که به انتق��اد از رییس یوفا پرداخته بود، صادر ش��د.در این 
بیانیه نوش��ته ش��ده اس��ت: با توجه به صحبت های مطرح ش��ده از سوی 
 رییس یوفا در خصوص برنده توپ طال، باش��گاه رئال مادرید اعالم می کند:

» از اظهارنظرهای مدام پالتینی در خصوص ترجیح شخصی اش در انتخاب 
برنده توپ طال به خصوص با توجه به اینکه او رییس فدراسیون فوتبال اروپا 
است، تعجب کردیم زیرا از نظر ما جایگاه او به صورتی است که باید به شدت 

از جانبداری اجتناب کند.          
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کاروان شنای ایران عازم قطر  شد
ش��ناگران ملی پوش ایران برای حضور در مس��ابقات جهانی مس��اقت 
کوتاه امروزیکشنبه، 9 آذر عازم قطر  شدند.این مسابقات به میزبانی قطر 
برگزار می شود. شناگران ملی پوش ایران توسط سهمیه اعطایی شورای 
 المپیک آسیا به مس��ابقات جهانی اعزام  شدند.مسابقات ازچهارشنبه، 

12 آذر تا یکشنبه، 16 آذر ادامه دارد.

تعویق درلیگ وزنه برداری 
هفته سوم رقابت های لیگ وزنه برداری ، با یک هفته تاخیر، 
یعنی در روزهای 20 و 21 آذر برگزار خواهد شد. این تعویق 
به علت وجود برخی مشکالت در امر میزبانی باشگاه مناطق 
نفت خیز جنوب اعالم شده است.براین اساس تیم های لیگ 

روز چهارشنبه 19 آذر ماه به اهوا زمی روند.

برد نایمخن با گلزنی جهانبخش 

نایمخن که علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد 
در هفته پانزدهم لیگ دسته یک هلند به مصاف 
توئنته رفت و با نتیجه 5بر یک بر حریف خود غلبه 
کرد. نایمخن در شب گلزنی علیرضا جهانبخش 

صدرنشینی خود را تداوم بخشید.

  درهفت��ه ه��ای گذش��ته پیرام��ون تی��م فوتب��ال
 ذوب آهن به نکت��ه های گوناگونی اش��اره کردیم وبارها 
نوش��تیم که تیم جوان ش��ده وپرتح��رک ذوب آهن که 
دراوای��ل فصل وب��ازی های هفته ه��ای اول لی��گ برتر دچار بحران ش��ده 
وبا کس��ب نتایج ضعیف ودور از انتظار، ه��واداران خود را ن��ا امید ومایوس 
ک��رده بود،رفته رفته ب��ا تکیه ب��ه نی��روی جوانی،به��ره وری از برنامه های 
خ��وب تمرین��ی زیرنظرمرب��ی خ��وب بدنس��از و اس��تفاده از کادری قوی 
وبادانش��ی که دراختیار دارد، می تواند به روزهای اوج گذش��ته خود دست 
 پیداکندوهمچون سال های نه چندان دوربه جایگاه درخور  ونام پرآوازه خود

برسد.
تیم بحران زده ذوب آهن پس ازگذش��تن ازجاده ای پرفرازونشیب،سرانجام 
با تدابی��ر واندیش��ه های فکوران��ه یحی��ی گل محمدی س��رمربی بااخالق 
ومدیران دوراندیش شرکت به ویژه مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که باتعامل 
وصبروحوصله نشان داد با برنامه ریزی کارس��ازمی توان این تیم بحران زده 
رادرجاده موفقیت قرار داد ونتایج خوبی را کسب کرد، نه تنها درلیگ برتربه 
پیروزی های با ارزش��ی ازجمله پیروزی برابرتیم اس��تقالل دست یافت که 
در مس��ابقات جام حذفی نیزبادرخش��ش جوانانش به نتایج خوبی دس��ت 
پیداکردوبا پیروزی ه��ای پی درپی به مرحل��ه یک چهارم نهای��ی بازی ها 
 راه یافت ودردیدارباتیم اس��تقالل تهران دراین مرحل��ه همانطور که انتظار

 می رفت با تالش��ی همه جانب��ه کوش��یدتاارزش واقعی خ��ود رابه نمایش 
گذاردوبه نیمه نهایی رسید.

نکت��ه قابل توجه ای که ش��اید متوجه سیاس��ت گذاری باش��گاه ذوب آهن 
ومعطوف به برنامه ریزی های مدون واصولی گل محمدی باش��د، فضادادن 
وتوج��ه ویژه به جوان های با اس��تعدادی اس��ت ک��ه درکن��ار باتجربه ترها 

رشدوپرورش یافته اند،جوان هایی که با عش��ق وعالقه ای خاص به پیراهن 
ذوب آهن، پای به میدان رقابت ها نهاده اند ودر راه   کس��ب افتخاربرای تیم 

محبوبشان مردانه می جنگند.
جوان های مس��تعد ذوب آه��ن ازلحظه ای ک��ه  خ��ودرا باورکردندوبدون 
 هراس ازن��ام بزرگان ش��رایط را هم مناس��ب دیدن��د، درپرت��و برنامه های 
 نظم یافت��ه تمرینی وتاکتیک های متنوع س��رمربی خود، مصمم ش��دند از

داشته های موجود که معلول مدیریتی قوی است نهایت استفاده راببرند وراه 
 رابرای کس��ب پیروزی درمقابل حریفان قدرتمندی مثل استقالل هموارتر

 سازند.
ذوبی ها ب��ا این ب��اوردر رویارویی با آبی پوش��ان تهرانی که ب��ه یقین بعد از 
واگذاری نتیجه بازی دربی به رقیب دیرینه وپروپاقرص خود )پرس��پولیس( 
دچارتضعیف روحیه شده بودند باسرس��ختی ومقاومت وایستادگی وبه رغم 
دوگل خورده دردقایق نخستین،هرگزدراین بازی پربرخوردوپرحادثه که با 
مصدومیت برخی ازبازیکنان دو تیم ودریاف��ت کارت زردهای متعددهمراه 
بود پاپس نگذاش��تند وبا امیدواری بیش��تر و ایس��تادگی درمقابل حمالت 
بی امان فوردواردهای پراش��تهای گلزنی اس��تقالل، با گل های بس��یار زیبا 
ومهارنشدنی قاسم دهنوی ومسعود حسن زاده نه تنها جبران مافات کردند 
وبازی را به تساوی کشاندند که با ارائه بازی تهاجمی روی درخشش بازیکنان 
پرتعصبی همچون محمد رش��ید مظاهری )دروازه بان شجاع وبی باکی که 
بارهاوبارها به خصوص درگرفتن ضربات پنالتی ستاره میدان وناجی تیمش 
 بود( مهرداد قنبری، اکبرایمانی،قاس��م دهنوی،کارلوس سانتوس،مس��عود

 حس��ن زاده،مهدی رجب زاده،محسن مسلمان، قاس��م حدادی فر،مرتضی 
تبریزی واحسان پهلوان، تساوی 2بر2را تا پایان90 دقیقه وقت قانونی ودووقت 
اضافی پابرجا نگه داشتند وکاررابه ضربات پنالتی کشیدند تاسرنوشت برنده 

وبازنده رامشخص کنند، درضربات پنالتی شانس با ذوب آهنی های اصفهان 
که الحق باتالشی خستگی ناپذیرشایسته پیروزی در این بازی خانگی بودند 
یارش��د واولین ضربه که توسط هاشم بیگ زاده زده ش��د ازباالی تیر دروازه 
راهی خارج شدتاذوبی ها روحیه بگیرند وبا برخورداری از درخشش تحسین 
برانگیزرشید مظفری سه برصفردر ضربات پنالتی پنج بردو به پیروزی بسیار 
 ارزشمند برس��ند تا محس��ن فروزان که با دیدی خوب وجهشی عالی دوبار

ذوبی ه��ا را درضربات پنالتی ناکام گذاش��ته بود باچش��می گری��ان میدان 
را ت��رک کند!جوانان ذوب آهن با این پیروزی نباید اس��یر کبروغرورش��وند 
وحریف بع��دی یعنی تیم پرطرفدارپرس��پولیس را دس��ت ک��م بگیرند وبه 
تصور ای��ن که درب��ازی باگل گهر س��یرجان ب��ا خوش شانس��ی درضربات 
پنالت��ی موفق ش��د به پی��روزی برس��درا تیمی ضعی��ف بپندارند،ب��ه ویژه 
ک��ه ای��ن ب��ازی قراراس��ت در ورزش��گاه یکصدهزارنف��ری آزادی ته��ران 
 برگزارشودکه بی گمان ازس��وی هواداران زیادی مورد  حمایت قرار خواهد

 گرفت.

انتظارقهرمانی درجام حذفی

یحیی مچ ژنرال را خواباند
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فوتبال ایران سالهاس��ت که به س��مت بی کیفیت ش��دن 
و ف��راری دادن تماش��اگران از ورزش��گاه پی��ش می رود. 
 اما ب��رای کس��ی مهم نیس��ت که بر س��ر این رش��ته چه

 می آید؟!
امروز می توانید  کامال درک کنید که فضا برای فوتبال بسیار 
تنگ شده و اقبال گذش��ته هرگز در آن دیده نمی شود اما 
آیا این تنها اشتباه برخی رس��انه هاست که فوتبال سقوط 
کرده اس��ت یا موارد دیگری هم در این مه��م نقش دارد؟ 
 رسانه آیینه است. در واقع هر آنچه رسانه های دیجیتال و 
ش��بکه های خبری اعالم کردن��د رخ داده و چیز جدیدی 

محسوب نمی شود.
سالهاس��ت کارشناس��ان و صاحب نظران در مورد دالیل 
 س��قوط فوتبال ایران به س��مت بی کیفیت ش��دن حرف 
می زنند و نظر می دهند. اما دالیل این سقوط چیست و آیا 
با ریش��ه یابی آن می توان به صعود مجددش پیش از آنکه 

دیر شود اقدام کرد؟
دلیل اول: سقوط فنی

از نظر فنی و تکنیکی فوتبال ایران سقوط کرده است شاید 
مهمترین دلیل این س��قوط زندگی ماشینی نسل جدید 
است که بیش از آنکه روی آس��فالت داغ یا زمین خاکی و 
چمن ب��دود در دنیای مجازی  و پلی استیش��نی می دود. 
چیزی شبیه به فیلم علمی و تخیلی ماتریکس به کارگردانی 
ماچوفسکس ها که نسل بشر در پی ازدیاد جمعیت توسط 
 ماش��ین ها و ابر کامپیوتر ه��ا در فضای مج��ازی زندگی 
می کنند نه در دنی��ای واقعی. در واقع دنی��ای آنها دنیای 

مجازی است و هوشمند!
دلیل دوم : عدم درک فوتبالی ها

با وجود فقر تکنیکی و پایان فوتبال خیابانی امثال مجیدی 
و کریمی باید تاکید کرد که مفهوم فوتبال هم چه در میان 
مربیان و چه درمیان بازیکنان درک نشده است، آنها پول 
حرفه ای را دیده اند اما آنچه در بازخ��ورد این پول باید به 
جامعه پس بدهند را درک نکرده اند و اصالتا به آنها آموزشی 
هم داده نش��ده. در واقع پول آمده اما به آنها نگفته اند که 
در ازای این پول اینها باید چگون��ه صحبت کنند، چگونه 
فوتبال را نمایش دهند و چگونه باید هیجان را به جامعه 

تزریق کنند.
اینها متوجه نش��دند که اگر مس��ی و رونالدو میلیونها 
دالر پول می گیرند اما بلدند که به دنیا خوراک خبری 
بدهند و بلدند الگ��وی فنی و اخالقی باش��ند و بلدند 
بجنگند و مردم را از فرط هیجان در سراس��ر دنیا 
پای تلویزیون بنشانند و حق پخش بدهند 
 و میلیاردها نفر را در گیتی خوش��حال

 کنند.
اینجا ام��ا مربی دنبال رکورد اس��ت 
و نباختن و بازی های روی س��کو! 
اینج��ا بازیکن دنبال تمام ش��دن 
تمرین اس��ت و رفتن برای خرج 
کردن پ��ول های��ی که ت��ا چند 
روز پی��ش در خواب ه��م آنها را 
ندی��ده ب��ود، اینجا ام��ا متوجه 
نیس��تند که این غ��روب تئاتر 
رویاهای فوتبال در ایران است 
 که دوس��تان و الگوه��ای زیر 
ذره بی��ن ای��ن م��ردم مدام 
دروغ بگوین��د و مرغاب��ی را 
ب��ه ج��ای غ��از رن��گ کنند و 
 بفروش��ند و حت��ی ب��ا انتق��اد 

رسانه ها هم مقابله کنند و بگویند این رسانه ها می خواهند 
ریش��ه فوتبال را بزنند در حالی که چنین نیس��ت و رسانه 
 در اکث��ر مواق��ع در فوتبال بازت��اب دهنده اف��کار جامعه

 است.
دلیل سوم: تولید هیجان وجود ندارد

همه دلیل سقوط فوتبال البته خود فوتبال نیست. مسائل 
دیگری هم وجود دارد که باید آنها را هم بررس��ی کرد. به 
عنوان مثال باید تاکید کرد که ورود سرگرمی های جدید، 
انفجار تعداد رس��انه ها و شلوغ شدن س��ر مردم در دنیایی 
که هر روز سریعتر می ش��ود و انتها ندارد، ترافیک، مسائل 
اقتصادی و خانوادگی نبودن ورزش��گاه ها، افسردگی های 
زندگی مدرن و ... هر کدام به شکلی زیر پای فوتبال را خالی 
می کنند اما به نظر می رسد مهمترین موضوع همان عدم 
درک فلس��فه تولید هیجان فوتبال است که در نسل فعلی 

فوتبال وجود ندارد.
دلیل چهارم: عدم احترام متقابل

باید تاکید کرد که در ورزشگاه ها ما به هوادارانمان احترام 
نمی گذاریم. گاهی آنها را ب��ا چوب می رانیم، گاهی به آنها 
آب نمی دهیم و آب های معدنی و آب میوه هایش��ان را دم 
درب ورزشگاه می گیریم. گاهی پرچم تیم مورد عالقه شان 
را می گیریم و به آنها خس��ارت مالی می زنیم. گاهی بوق 
 آنها را می گیریم گاهی غذای مانده و مسموم به خوردشان

ماج��را  بخ��ش  ..بدتری��ن  . و گاه��ی  م��ی دهی��م 
اینجاس��ت که ب��ا آنه��ا دعوا م��ی کنیم ک��ه چرا ناس��زا 
 می گوین��د! آی��ا با ای��ن هم��ه برخورد ب��د بای��د نازمان

 کنند؟
نتیجه گیری:

پیش از س��وت پایان فوتبال بای��د به داد آن رس��ید. باید 
ورزش��گاه ها را تجهیز کرد، باید خانواده ها را به ورزشگاه ها 
کش��اند، بای��د ب��رای بازیکن��ان و مربی��ان کالس ه��ا و 
کنفرانس ه��ای علمی و تخصصی گذاش��ت، بای��د آنها را 
توجیه کرد، باید مزدش��ان را ش��رطی پرداخت و ش��رط 
پرداخت را نمایش خ��وب اعالم کرد، باید کالس رس��انه 
گذاش��ت و به آنها تفهیم کرد که گویش آنها هم در جذب 
 مخاطب مهم اس��ت، باید آنها را به اندازه میلیاردهایش��ان

 دواند.

گویگریف:پیش از سوت پایان فوتبال باید به داد آن رسید

 کشتی ایران همیشه رقیب 
روسیه بوده است

قهرمان روس��ی کش��تی آزاد جهان و عضو تیم بیمه 
رازی ش��هدای جویبار با بیان این که رقابت های جام 
باشگاه های جهان از سطح باالیی برخوردار بود، گفت: 
خوش��حالم که توانستم نقش��ی در قهرمانی نماینده 

جویبار در این رقابت ها داشته باشم.
بخان گویگریف پس از کس��ب عن��وان قهرمانی تیم 
کشتی آزاد بیمه رازی شهدای جویبار در رقابت های 
جام باشگاه های جهان ، اظهار کرد: این رقابت ها سطح 
بسیار باالیی داشت و خوشحالم که توانستم به قهرمانی 
بیمه رازی در این رقابت ها کمک کن��م و حریفانم را 
شکست دهم. کس��ب این عنوان در ایران واقعا برایم 
لذت بخش است و خوش��حالم که به همراه تیم بیمه 

رازی در جام باشگاه های جهان شرکت کردم.
ملی پوش روسی تیم بیمه رازی افزود: کشورهایی نظیر 
کوبا و آمریکا در س��طح باالیی در این رقابت ها حاضر 
ش��دند. البته س��خت ترین مبارزه ام با حریف کوبایی 
بود که توانستم او را شکست دهم. در مجموع کسب 
عنوان قهرمانی در این رقابت ها کار ارزشمندی است. 
البته کشتی گیران ایرانی نیز همگی خوب هستند و 
باید بگویم که تفاوت چندانی میان کشتی گیر شماره 
یک یا پنجم یک وزن در ایران وج��ود ندارد، چرا که 
کش��تی گیران ایرانی همگی از بهترین ه��ا در جهان 

محسوب می شوند.
وی درباره علت حضور خود در تیم بیمه رازی جویبار 
گفت: مطمئنا این حضور برای من بسیار افتخارآمیز 
اس��ت و اعالم می کنم تا زمانی که کشتی بگیرم اگر 
تیم های ایرانی مرا بخواهند باز هم حاضرم با تمام وجود 
این پیشنهاد را قبول کنم. در تیم بیمه رازی از محمدی 
به عنوان سرمربی تا ماساژور، تدارکات و غیره همگی 
برای کس��ب این قهرمانی زحمت کش��یده اند و این 
نیست که فقط ما کشتی گیران در این قهرمانی سهم 
داشته باش��یم. مطمئنا از لحاظ مالی نیز اگر رضایت 
نداشتم پیشنهاد این تیم را برای حضور در لیگ جهانی 
را قبول نمی کردم.قهرمان روسی کشتی جهان درباره 
مهم تری��ن رقیبش در ای��ران، گفت: اس��ماعیل پور، 
حریف بسیار سرسختی برای من است و من نیز برای او 
 احترام قائلم، چرا که او کشتی گیر آماده و با تجربه ای

 است. 

 برد سپاهان در هفته ششم 
لیگ برتر واترپلو

تی��م  واترپلوی س��پاهان اصفهان در 
چارچ��وب رقابت های هفته شش��م 
لیگ برتر واترپلوی کش��ور به مصاف 
تیم نفت و گاز گچساران رفت که در 
نهایت موفق ش��د با نتیجه 12 بر 10 

برابر این تیم پیروز شود.
نتیجه نیمه نخست این مسابقه نش��ان از این بود که سپاهان با 
توجه به این امتیازات پیروز نهایی این مسابقه است، از همین رو، 
طالیی پوشان سپاهان با تکیه بر این اختالف امتیاز نیمه دوم را 
جدی آغاز نکردند، در آن س��وی میدان اما گچسارانی ها چیزی 
برای از دست دادن نداشتند به همین دلیل بازی را خیلی خوب 
آغاز کردند و در نهایت هم توانستند نتیجه را به 10 به 6 برسانند.

در دقایق پایانی این دیدار نیز باز این تیم گچس��اران بود که بر 
جریان بازی مسلط شده بود اما نتوانست کاری از پیش ببرد و در 
نهایت با نتیجه 10 بر 12 پیروز شد؛ با این نتیجه سپاهان با تیم 

دانشگاه آزاد صدر جدولی هم  امتیاز شد.
تیم سپاهان اصفهان امس��ال پس از غیبت چند سال در رشته 
واترپلو، تیمداری می کن��د و به عنوان یکی از مدعیان کس��ب 

قهرمانی به حساب می آید.

 ایران از کسب میزبانی بازماند
قطر با پشت سر گذاشتن کاندیداهایی 
همچون ایران، ازبکستان و عربستان 
امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال زیر 
2۳ سال آسیا در سال 2016 را از آن 
خود کرد. در جریان نشستی که روز 
)جمعه( بین اعضای کمیته برگزاری 
مسابقات کنفدارسیون فوتبال آسیا به ریاست دکتر تران کیوک 
توان در شهر مانیل فیلیپین برگزار شد، میزبانی مسابقات فوتبال 
زیر 2۳ سال آسیا در سال 2016 به کشور قطر رسید. کشورهای 
ایران، ازبکستان و عربستان هم کاندیدای میزبانی این رقابت ها 
بودند.رقابت های فوتبال قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا قرار است با 
حضور 16 تیم از تاریخ 12 تا ۳0 ژانویه 2016 برگزار شود و سه 
تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در بازی های المپیک 2016 

ریو را کسب خواهند کرد.

باشگاه سپاهان :
نیازی به جذب رحمتی نداریم

 سایت باشگاه سپاهان خبر هرگونه 
مذاکره ب��ا س��ید مه��دی رحمتی 
دروازه ب��ان تی��م فوتبال پی��کان و 
دروازه بان های سایر تیم ها را رد کرد.

باشگاه سپاهان اعالم کرد: » برخی از 
رسانه ها از حضور برخی دروازه بان ها 
در تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
برای نیم فصل دوم خب��ر داده اند.حضور س��ید مهدی رحمتی 
دروازه بان تیم فوتبال پیکان در تیم فوتبال سپاهان و مذاکره با 
دروازه بان های دیگر برای نیم فص��ل دوم، خبرهای غیرموثق و 
کذبی بوده ک��ه برخی از س��ایت های محترم اق��دام به درج آن 
کرده اند و با وجود تکذیب مس��ئوالن باشگاه همچنان به درج و 

انتشار چند باره این اخبار غیرواقعی اصرار می ورزند.
برای چندمین بار اعالم می کنیم که سپاهان با وجود در اختیار 
داش��تن دو دروازه بان بزرگ و شایسته یعنی ش��هاب گردان و 
رحمان احمدی هیچ نیازی به جذب دروازه بان ندارد و همه اخبار 

مرتبط در این باره تکذیب می شود.«

رضازاده باید استعفا کند
با اعالم سجادی قرار است انتخابات 
فدراس��یون وزنه برداری اوایل بهمن 

برگزار شود.
نصراهلل س��جادی معاون حرفه ای و  

قهرمان��ی وزارت ورزش از برگزاری 
انتخابات فدراسیون وزنه برداری در 
اوایل بهمن ماه خب��ر دادوی درباره 
حضور رضازاده در این انتخابات گفت: رضازاده باید برای حضور 
در انتخابات فدراس��یون وزنه برداری از ش��ورای ش��هر استعفا 
کندبراین اس��اس با توجه به اینکه رضازاده عضو ش��ورای شهر 
است به عنوان یک فرد دو شغله نمی تواند همزمان در انتخابات 
فدراس��یون وزنه برداری حضور داش��ته باش��د. پیش از این نیز 
دنیامالی و هادی س��اعی نتوانس��تند در انتخابات فدراسیون ها 
حضور داشته باشند البته دنیامالی در انتخابات شرکت کرد اما 
بعد از عدم موافقت با استعفایش از شورای شهر ناچار به استعفا 

از فدراسیون قایقرانی شد.

پسرم گفت ۳ پنالتی بگیر
دروازه بان تی��م فوتب��ال ذوب آهن 
اصفه��ان گف��ت: من ب��رای گرفتن 
پنالت��ی در ب��ازی مقابل اس��تقالل 
تهران، تمرینات زیادی داشتم وخدا 
خدا می کردم بازی به پنالتی کشیده 

شود.
رشید مظاهری در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی با اشاره به عملکرد تیمش در این بازی اظهار 
داشت: ما بازی خوبی داش��تیم و خوشحال هستم که توانستیم 
مقابل استقالل به پیروزی برسیم.دروازه بان ذوب آهن ادامه داد: 
تمرینات مخصوصی برای گرفتن پنالتی داش��تم و خوش��حال 
هستم که توانس��تم این کار را انجام دهم.وی درباره بازی آینده 
تیمش مقابل پرس��پولیس تهران تصریح کرد: به نظر من بازی 
پرسپولیس از بازی امروز سخت تر نیست، استقالل در این بازی 
برای پیروزی به میدان وارد ش��ده بود و آم��ده بودند که انتقام 
بگیرند و به اصطالح مار زخمی بود، اما خدا را شکر بازی را بردیم 

و فکر نمی کنم آن بازی سخت تر باشد.

اصغر
قلندری
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
8/382 شماره: 139360302028000960-1393/08/07 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000341  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای مهدی اثناعشری فرزند علی به شماره شناسنامه 445 صادره از اصفهان 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 428/73 مترمربع پالک 503 فرعی از 47 اصلی 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه   19 بخش  کوهپایه  در  واقع 
محرز  باقری  رجبعلی  و  باقری  محمدعلی  و  باقری  محمدرضا  آقایان  وراث  رسمی 
فاصله 15 روز آگهی  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گردیده است 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/09
م الف:21768 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
9/176 شماره:103/93/2634/337-93/9/5 آگهی مفاد آراء از هیات قانون تعیین تکلیف 

وضعیت و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک نطنز
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده است در دو نوبت به فاصله 
از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  15روزآگهی 
تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعترض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
الحسینی  ذاکر  خانم  فاطمه  13936030203300040-1393/1/25خانم  شماره  1-رای 
پالک  بشماره  و  مربع  38/49متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  رضا  سید  فرزند 
شهرستان  ثبتی  9حوزه  بخش  جزء  اوره  روستای  در  واقع  1-اصلی  از  246فرعی 

نطنزخریداری ازمالک رسمی عباس سلمانی  اوره و سکینه بابائی ولوجرد 
فرزند  عابد  صفر  محمد  139360302033000687-1393/5/18آقای   شماره  2-رای 
عباس ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 606/01مربع وبشماره پالک4039فرعی 

ازشماره193-اصلی واقع درطرق جزءبخش11خریدارعادی ازخانم جاللیان
3-رای شماره 139360302033000704-1393/05/19آقای حسین فیض فرزند مهدی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 135/45متر مربع و بشماره 209فرعی از 41-

اصلی واقع در مزرعه بیشه ولوجر د جزء بخش 10حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و 
مع الواسطه ازخانم صغری جعفر حسینی

4-رای شماره 139360302033000706-1393/05/19آقای حسین فیض فرزند مهدی 
ششدانگ  قطعه زمین مزروعی بمساحت 307/10متر مربع و بشماره پالک 209مکرر 
نطنز  ثبتی  10 حوزه  بخش  ولوجرد جزء  بیشه  مزرعه   در  واقع  41-اصلی  از  فرعی 

انتقالی عادی  و مع الواسطه از حسین  غالم  ولوجردی
طاری  زاده  خلیل  طاهره  خانم   -1393/6/1-139360302033000747 شماره  5-رای 
مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  3سهم  از  مشاع  سهم  درپنج  محمود  فرزند 
جزء  طار  در  واقع  1-اصلی  از  پالک393فرعی  بشماره  و  بمساحت488/80مترمربع 

بخش11-حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رسمی علی خلیلی طاری 
روستائی  تعاونی  شرکت   1393/05/27-139360302033000758 شماره  6-رای 
پالک  بشماره  و  مربع  55/03متر  بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  نطنز  شریعتی 
46فرعی از 77-اصلی واقع در کندز جزء بخش9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از 

مالک رسمی خانم رقیه حاجی هادی
فرزند  ابوالحسن  منیر  139360302033000760-1393/05/27خانم  شماره  7-رای 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 465/30متر مربع و بشماره  رضا سه دانگ مشاع 
خریداری  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  کندزجزء  در  واقع  از77-اصلی  562فرعی  پالک 

رسمی از طرف خانم صغری کندزی
بیدهند  احمدی  عباس  شماره139260302033000762-1393/05/27-آقای  8-رای 
بشماره  و  وبمساحت160مترمربع  طبقه  دو  در  یکبابخانه  ششدانگ  شکراله  فرزند 
پالک2083فرعی از15-اصلی واقع در فریزهند جزء بخش 10 خریداری عادی از ورثه 

شکراله احمدی بیدهندی و مالک رسمی شکراله بها بزرگی
فرزند  قنبری  سعید  1393603020330000764-1393/05/27-آقای  شماره  رای   -9
حبیب اله درششدانگ یکباب خانه بمساحت204/20مترمربع و بشماره پالک173از76-

اصلی واقع درریسه جزء بخش9حوزه ثبتی نطنزخریداری رسمی ازمالک رسمی اکبر 
حاجی سلطانی 

طرقی  طالبی  مرتضی  139360302033000765-1393/05/27آقای  شماره  10-رای 
و  1115مترمربع  بمساحت  باغ  درب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  در  محمد  فرزند 
بشماره پالک158فرعی از213-اصلی واقع در مزرعه کوهن طرق جزء بخش 11 حوزه 

ثبتی نطنز خریدار عادی و مع الواسطه ازمالک رسمی محمد علی و عباس کشانی
اله  روح  سید  139360302033000767-1393/05/27آقای  شماره  11-رای 
بمساحت  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  درسه  میرزا  سید  فرزند  طاری  امیری 
44/25مترمربع و بشماره پالک 78فرعی از 1-اصلی واقع در طار بخش   11خریداری 

عادی و مع واسطه از مالک رسمی بیگم آقاولی طاری و علی آقاولی
فرزند  آگاهی  مهدی  139360302033000768-1393/05/27آقای  شماره  12-رای 
فرعی  پالک62  بشماره  و  مترمربع  بمساحت67/30  خانه  یکباب  ششدانگ  اهلل  حبیب 
عباس  مالکین رسمی  ازورثه  عادی  بخش11خریداری  درکشه جزء  واقع  از37-اصلی 

آگاهی و فاطمه شهریار
فرزند  فیض  حسین  139360302033000770-1393/05/27-آقای  شماره  13-رای 
مهدی ششدانگ یکباب خانه نیمه کاره 424/45مترمربع و بشماره پالک 211فرعی از41 
- اصلی واقع درمزرعه بیشه ولوجرد جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنزخریداری عاد ی 
از مالک رسمی معصومه سیدی هنجنی و خانم نیره کثیری و حسین  الواسطه  و مع 

غالم ولوجردی 
عباسی  البنین  ام  خانم   -1393/05/28-139360302033000772 شماره  14-رای 
فرد  فرزند  ناصر  ششدانگ یکباب خانه بمساحت 124/35مترمربع  و بشماره پالک 
349فرعی از9-اصلی واقع در علیاء  جزء بخش9حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از 

مالک رسمی بنام ناصر عباسی فرد
15-رای شماره 139360302033000773-1393/05/28- آقای عباس لطفی بیدهندی 
فرزند قاسم ششدانگ یکبابخانه بمساحت81/32مترمربع و بشماره پالک 1730-1729-
1731فرعی از15-اصلی واقع در بیدهندجزء بخش10حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی 

ازمالک رسمی غالمرضا قربانی و هاجیه قربانی و رقیه  محمدی بیدهندی 
چیمه  جاللی  نسرین  139360302033000774-1393/05/28-خانم  شماره  16-رای 

پالک  بشماره  و  مترمربع   632/01 مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  عزیزاهلل  فرزند 
ثبتی نطنز خریداری عادی   1431فرعی از25-اصلی واقع درچیمه جزء بخش10حوزه 

و مع الواسطه از حسین احسانی و عزیزاهلل جاللی چیمه 
چیمه  جاللی  نسرین  139360302033000776-1393/05/29خانم  شماره  17-رای 
فرزند عزیزاهلل ششدانگ یک حجر آسیاب مخروبه بمساحت 274/09متر مربع و بشماره 
مع  و  عادی  10خریداری  بخش  جزء  چیمه  در  واقع  25-اصلی  از  1435فرعی  پالک 

الواسطه ازحسین احسانی و عزیزاله جاللی چیمه
چیمه  جاللی  نسرین  139360302033000777-1393/05/29خانم  شماره  18-رای 
فرزند عزیزاهلل در سه سهم مشاع ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 
بخش  درچیمه جزء  واقع  از 25-اصلی  پالک 1430فرعی  وبشماره  1288/02مترمربع 
10خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی نظام الدین احسانی چیمه و الهه جاللی 

چیمه و عزیزاهلل جاللی چیمه 
19- رای شماره 139360302033000778-1393/5/29-آقای مهدی میرعبداهلل فرزند 
احمد ششدانگ یکباب طویله بمساحت 32متر مربع و بشماره پالک 6/10فرعی از 52-اصلی 
 واقع در وشوشاد جزء بخش 9حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی از ورثه عباس میرعبداله

20- رای شماره 139360302033000779-1393/5/29- آقای رضا مبینی کشه فرزند 
علی اصغرششدانگ قطعه زمین  مزروعی و مشجر بمساحت280/61مترمربع و بشماره 
پالک 66فرعی از37- اصلی واقع درکشه جزء بخش11حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی 

از ورثه علی اصغر شکیبائی
هنجنی  معماری  اکبر  139360302033000781-1393/5/29-آقای  شماره  رای   -21
فرزند رضا ششدانگ یک درب باغ بمساحت131/09مترمربع وبشماره پالک789فرعی 

ازمالک  عادی  نطنزخریداری  ثبتی  بخش10-حوزه  جزء  درهنجن  واقع  از128-اصلی 
رسمی میمنت قیصری هنجنی

22-رای شماره 139360302033000783-1393/5/29-خانم طاهره خلیل زاده طاری 
فرزند محمود یک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قدیمی بمساحت81/16مترمربع 
نطنز  ثبتی  حوزه  بخش11-  درطارجزء  واقع  1-اصلی  از  پالک383فرعی  بشماره  و 

خریداری عادی ازمالک رسمی علی خلیلی طاری
23-رای شماره 139360302033000785-1393/5/29-خانم طاهره خلیل زاده طاری 
فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین مزرعی و مشجر بمساحت282/61مترمربع و بشماره 
نطنز خریداری  ثبتی  در طار جزء  بخش 11-حوزه  واقع  از 1-اصلی  پالک313فرعی 
امیری طاری و ربابه صمدی طاری بیگم  از مالک رسمی زاغی  الواسطه   عادی و مع 

24-رای شماره 139360302033000788-1393/5/29-خانم طاهره خلیل زاده طاری 
مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از54قصبه  قصبه  پنج  محمود  فرزند 
بمساحت 885/3مترمربع  و بشمار پالک294 فرعی از 1-اصلی واقع در روستای طار 

جزء  بخش 11-حوزه ثبتی  نطنز خریداری عادی ازمالک رسمی علی خلیلی طاری
25-رای شماره 139360302033000793-1393/6/1-آقای اسماعیل سلمانپور فرزند 
مهدی در دوازده سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ یک باب خانه بمساحت135 مترمربع 
نطنز  ثبتی  بخش9 حوزه  ء  نطنزجز  در  واقع  اصلی  از33-  پالک3913فرعی  وبشماره 
خریداری عادی و مع الواسطه از شوکت و حسین ابوالقاسمی قصبه و جعفر اکبرپور 

قصبه و مهدی سلمان پور 
26-رای شماره 139360302033000795-1393/6/1- خانم مریم عباس زاده واقفی 
فرزند سید محمود در یک سهم مشاع از9سهم ششدانگ یکدرب باغ و زمین مزروعی 
بمساحت911/72متر مربع  و بشماره پالک1504 فرعی از100-اصلی واقع  در طامه 
عباس  محمود  سید  رسمی  مالک  از  عادی  خریداری  نطنز  ثبتی  9-حوزه  بخش  جزء 

زاده واقفی 
27-رای شماره 139360302033000797-1393/6/1- خانم طاهره ایران نژاد  فرزند  
ماشاله در ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 250مترمربع و بشماره 
پالک 1133فرعی از 100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 9-حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی و مع الواسطه ازمالک رسمی کوکب السادات هاشمی
طاری  خانیان  اهلل  ذات  آقای   -1393/6/1-139360302033000799 شماره  28-رای 
فرزند غالم درششدانگ دو باب اطاق فوقانی  بمساحت69/90مترمربع و بشماره پالک 
عادی  خریداری  نطنز  ثبتی  بخش11-حوزه  طارجزء  در  واقع  از1-اصلی  1705فرعی 

ازمالک رسمی ماشاله حبیب طاری فرد
فرزند  خواجوئی  ناهید  خانم   -1393/6/1-139360302033000801 شماره  29-رای 
محمد رضا درششدانگ یک درب باغ و بمساحت 650مترمربع و بشماره پالک737و 
738فرعی از 128-اصلی واقع درهنجن جزءبخش10-حوزه ثبتی نطنز خریداری  عادی 

و مع الواسطه از مالک رسمی احمد آقا ربیع
فرزند  فر  عبدالمجید صدوقی   -1393/6/1-139360302033000944 30-رای شماره 
محمد درششدانگ قطعه یک درب باغ 602/15مترمربع و بشماره پالک758فرعی از 134-
اصلی واقع در یارند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رسمی 
 خانم  فاطمه غالمرضا یارندی ومع الواسطه از احمد صدوقی و محمود باقری یارندی

محمدی  آقا  اقدس  خانم   -1393/6/31-139360302033000960 شماره  31-رای 
فرزند عزیزاله درششدانگ قطعه زمین مزروعی و بمساحت474/6متر مربع و بشماره  
پالک3159فرعی از 193-اصلی واقع درطرق جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی از حبیب اله آقا محمدی طرقی
32-رای شماره 139360302033000961-1393/6/31-  حسن رحمانی فرزند جلیل 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 680/15متر مربع وبشماره پالک74فرعی از277-
اصلی واقع د رنسران جزءبخش11-حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از 

مالک رسمی امیر تقی زاده انصاری و حیدر اسماعیلی مقدم
فرزند  عقیلی  مریم  خانم   -1393/6/31-139360302033000962 شماره  33-رای 
حبیب اله در ششدانگ یکباب خانه درحال احداث بمساحت 226/45مترمربع و بشماره 
خریداری  نطنز  ثبتی  جزءبخش11-حوزه  درکشه  واقع  از37-اصلی  پالک241فرعی 

عادی و مع الواسطه از حسین آگاهی
34-رای شماره 139360302033001021-1393/7/8- آقای محسن جاللیان فریزهندی 
و  بمساحت65/35مترمربع  مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ  فرزند حسن 
بشماره پالک 1221فرعی از 1-اصلی واقع در فریزهند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز 
 خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی یداله مرتضائی و ورثه سکینه بیگم جاللیان

فریزهندی  جاللیان  محسن   -1393/7/8-139360302033001022 شماره  35—رای 
و  بمساحت213/5مترمربع  مشجر  و  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ  فرزند حسن 

ثبتی  فریزهند جزء بخش10-حوزه  در  واقع  از 1-اصلی    بشماره پالک1225فرعی 
نطنز خریداری عادی از ورثه سکینه بیگم جاللیان

نسرانی  حبیبی  محمود  آقای   -1393/7/8-139360302033001023 شماره  36-رای 
بشماره  و  بمساحت313/90مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  در  منصور  فرزند 
پالک72فرعی از277-اصلی واقع درنسران  جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی و مع الواسطه از آقایان پرویز و حسن نظر پور
نسرانی  جلیل رضائی  آقای   -1393/7/22-139360302033001145 37-رای شماره 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه بمساحت375مترمربع و بشماره پالک477فرعی 

از277-اصلی واقع درنسران جزء بخش11-حوزه ثبتی  نطنز
محمدرضا  آقای   -1393/7/30-139360302033001185 شماره  رای   -38
باغ  یکدرب  ششدانگ  سهم   1253 از  مشاع  سهم   1115 در  نوراله  فرزند  خشنودی 
جزء  اوره   در  واقع  از1-اصلی  پالک928فرعی  بشماره  و  بمساحت1253مترمربع 
بخش9-حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه از مالک رسمی شوکت اعتباری  

وکوکب و رضا مکاری و نوراله خشنودی
کثیری  خانم  رقیه  خانم   -1393/7/30-139360302033001186 شماره  39-رای 
بیدهندی فرزند عباس در ششدانگ یک قطعه زمین مزوعی و مشجر بمساحت 175/02 
بیدهند جزء بخش10حوزه  مترمربع و بشماره پالک 1125 فرعی 15-اصلی واقع در 

ثبتی نطنز انتقالی عادی از عباس کثیری بیدهندی 
40-رای شماره 139360302033001187-1393/7/30- آقای جعفر رجبی فرد فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه بمساحت84/07مترمربع و بشماره پالک2816فرعی از 
193-اصلی واقع در طرق  جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه 
از مالک رسمی  علی اکبر آقا محمدی و اقدس رضایی پور و صدیقه آقا محمدی و سید 

محمد صمدی طرقی 
41-رای شماره 139360302033001188-1393/7/30- آقای  اصغر گیوه چیان  فرزند 
پالک495فرعی   بشماره  و  بمساحت252/75مترمربع  خانه  یکباب  در  ششدانگ  حسن 

از193 -اصلی واقع درطرق  جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز 
42-رای شماره 139360302033001231-1393/8/26- آقای حسن براتی فریزهندی 
فرزند حسین در ششدانگ یکدرب باغ بمساحت383مترمربع و بشماره پالک2040فرعی 
مالک  از  عادی  انتقال  نطنز  ثبتی  بخش10-حوزه  جزء  درفریزهند  واقع  از1--اصلی 

رسمی شهربانوبیگم حسینی-
فوالدی  جواد  آقای   -1393/08/27-139360302033001263 شماره  43-رای 
بشماره  و  بمساحت367/84مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ   در  اصغر  فرزند  طرقی 
 پالک597فرعی از 141-اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز

فوالدی  جواد  آقای   -1393/8/27-139360302033001264 شماره  44-رای 
بشماره  و  بمساحت65/39مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  در  اصغر  فرزند  طرقی 

پالک599فرعی از41 1-اصلی واقع در باغستان پایین طرق  جزء بخش 11-حوزه ثبتی 
نطنز  خریداری از مالک رسمی  اصغر فوالدی طرقی 

45-رای شماره 139360302033001265-1393/8/27-  خانم قدسی علی کیا فرزند 
مصطفی در ششدانگ یکباب خانه بمساحت98/03مترمربع و بشماره پالک1743فرعی 
 از1-اصلی واقع درطار جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز  انتقالی از مصطفی آقا علی طاری

46-رای شماره 139360302033001268-1393/09/02- آقای  حسن براتی فریزهندی 
فرزند حسین در ششدانگ دو باب طویله بمساحت53مترمربع و بشماره پالک836فرعی 
از1-اصلی واقع در فریزهند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالک رسمی 

سید محمد و سید مهدی ذوالفقاری 
تاریخ انتشار نوبت  اول: 1393/09/09     

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/09/24 
م الف:172 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ اخطاریه ماده101
9/203 شماره پرونده: 9204002004000472/1 شماره بایگانی پرونده: 9201288/2 
 101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی   139305102004002384 ابالغیه:  شماره 
فاطمه شهرت  و  الناز  و  ساناز  خانمها  و  ایمان  آقای  به  بدینوسیله  پرونده:9201288 
منزل   – روستای کالرتان   – براآن جنوبی   – باصیری ساکنین: اصفهان  همگی خانی 
مامور  گزارش  برابر  که  پرونده  بدهکار  باصیری  خانی  العابدین  زین  وراث  شخصی 
پاسگاه انتظامی دشتی آدرس شما شناسایی نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای 
بستانکار بانک کشاورزی مورد وثیقه ششدانگ پالک شماره 4/289 واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان موضوع سند رهنی شماره 103623-86/7/2 تنظیمی دفترخانه شماره 4 
اصفهان متعلق به آقای حسین امینی رورانی که در مقابل طلب بانک کشاورزی در رهن 

قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 480/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض 
سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ 1/500/000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در 
صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی 

خواهد شد.م الف:23952 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

9/205 شماره دادنامه: 9309970350401073 شماره پرونده: 9209980350401602 
شماره بایگانی شعبه: 921632 خواهان: آقای سیدعلی لوح موسوی به نشانی اصفهان 
– خیابان ابن سینا – کوی کدخدا – بن بست شهید نوروزی – بن بست سوم – سمت 
مجهول المکان  نشانی  به  اردگانی  استکی  آقای محسن  خوانده:  منزل شخصی   – چپ 
دادگاه  گردشکار:  تامین خواسته   -2 یک دستگاه خودرو  فک  به  الزام   -1 خواسته ها: 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای سیدعلی لوح موسوی به طرفیت آقای محسن استکی اورگانی به 
خواسته الزام خوانده به فک پالک یک دستگاه خودروی سواری بی ام دبلیو مدل 1977 
میالدی به شماره انتظامی 748م27-ایران13 بدواً صدور قرار تامین خواسته فوری و 
اجرای پیش از ابالغ نظر به مالحظه رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی 1388/10/1 
رسمی  سند  طی  سپس  و  شده  فروخته  شایان  رضا  نام  به  شخصی  به  خودرو  که 
به  خواهان  توسط  اصفهان   107 رسمی شماره  اسناد  دفترخانه   1389/1/23-40072
خوانده وکالت تعویض پالک مرقوم اعطاء گردیده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت 
آگهی  نشر  طریق  از   93/7/30 مورخه  رسیدگی  وقت  از  استحضار  با  خوانده  طرفین 
حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است 
به مواد 108 )بند الف( و 198 قانون آیین  فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً 
دادرسی مدنی اواًل قرار تامین خواسته صرفًا شامل پالک انتظامی فوق الذکر صادر و 
اعالم می گردد که قبل از ابالغ به خوانده اجراء خواهد شد. ثانیًا حکم به الزام خوانده 
به فک پالک و تحویل به خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی بوده و ظرف 
می باشد.م الف:22881  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست   مدت 

استادشریف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

9/205 شماره: 92-1669ش/9 به موجب رای غیابی شماره 389 تاریخ 93/3/18شعبه 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قاسم 
 12/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  بر  حاتم شیشه 
مبلغ  و  سپه  بانک  عهده  به   89/6/10 مورخ   945958 به شماره  وجه چک  بابت  ریال 
تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   426/000
موصوف )89/6/10( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم 
هواپیمایی  جنب مسجد الغفور –  خ سروش –  له جواد مظاهری به نشانی اصفهان – 
اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا.  بابت  عشر  نیم  مبلغ  پرداخت  همچنین  و  مانیاگشت 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22900 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/206 شماره: 93-1690ش45ح به موجب رای شماره 268 تاریخ 93/2/28 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها مسعود – 
صدیقه – معصومه – رقیه – فاطمه – سارا همگی فخرآبادی فرزندان درویش به نشانی 
مجهول المکان  محکوم هستند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال امتیاز 
سه خط تلفن به شماره های 6279451و6242769و6242689 به نام خواهان محمد گل 
احمدی فرزند حسن شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ خاقانی – ک افشین – ک البرز 
پ15 و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون   –
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22902 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

9/207 شماره: 260/93ش12 به موجب رای شماره 761 تاریخ 93/5/9 شعبه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمیدرضا جهانیان 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از چک 
بابت  بابت اصل خواسته و 175/000 ریال  مورد نظر به شماره 75/12/25-864625 
هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر 
)75/12/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مختار عباسی به نشانی محمودآباد 
– خ گچ – سنگبری نسیم صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22904 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

9/208 کالسه پرونده: 93-416 شماره دادنامه: 538-93/8/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم قرهی قهی نشانی: اصفهان- بازار باغ 
قلندرها- جنب سرای ستوده – پخش آسیا خوانده: حمید خواجه نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
ابراهیم  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت 
قرهی قهی به طرفیت حمید خواجه به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 453755-256/پ 87/2/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و هشتاد و پنج هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 87/2/30 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:22907 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ رای 

9/209 کالسه پرونده: 93-415 شماره دادنامه: 548-93/8/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  اصفهان-  نشانی:  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   26
پخش جوراب آسیا خوانده: مهدی   – قلندرها- جنب سرای ستوده  باغ  بازار   - حکیم 
 ظاهری عبده وند نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت 
 شورا: در خصوص دادخواست ابراهیم قرهی قهی به طرفیت مهدی ظاهری عبده وند

 -1 شماره های  به  چک  فقره  دو  وجه  ریال   21/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   91/6/25-758388  -2 و   91/7/15  -758392
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن   ثابت 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249   مواد 
دویست  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ  پرداخت 
تاخیر و  به پرداخت خسارات  به عنوان خسارت دادرسی  پنج هزار ریال  و هشتاد و 
شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  چکها  سررسید  تاریخ  از   تادیه 
و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک 
روز   20 مدت  سپس  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف 
م الف:22908  می باشد.  اصفهان  حقوقی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
9/210 کالسه پرونده: 825/93 شماره دادنامه: 1215-93/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی: خ حکیم شفایی سوم 
فضای سبز-مجتمع  جنب   – راست  - سمت  دوم  فرعی   - یک  حکیم شفایی  کوچه   –
قندهاری- ط2 خوانده: محمد خیرخواه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت 
به  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خیرخواه  محمد  آقای  طرفیت  به  مظاهری  جواد  آقای  دعوی 
15/000/000 ریال وجه چک به شماره 382839-93/3/5 به عهده بانک ملی به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:22915 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/211 کالسه پرونده: 1309/92 شماره دادنامه: 7-93/1/6 تاریخ رسیدگی: 92/11/16 
زفره ای  اصفهان خواهان: محمدرضا  اختالف  مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل 
نشانی: خانه اصفهان – خ سپاه – کوچه گل آرا – چهارراه گل آرا- پالک54- طبقه دوم 
نبش بن   – کوچه شهید واعظی   – اکبر حاجیان فروشانی نشانی: خ شریعتی  خوانده: 
بست بذرافشان – مجتمع ارغوان – طبقه اول خواسته: مطالبه تاخیر تادیه 3 فقره چک 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا 
زفره ای فرزند اسدا... به طرفیت آقای اکبر حاجیان فروشانی فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه تاخیر تادیه سه فقره چک به شماره های122588-704538-607719 با توجه به 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی با توجه به ابالغ قانونی و مستند به پرونده کالسه 870526 شعبه 
25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص سه فقره چک درخواستی که منجر به دادنامه 
شماره 8701283 در مورخ 87/10/7 گردیده ولی خسارت تاخیر تادیه آن ذکر نگردیده 
و خوانده نیز در جلسه حاضر نگردیده و دفاع موثری نیز ارائه نداده لذا خواسته خواهان 
را مستند به مواد 198و515و522 ق.آ.د.م مقرون به صحت تلقی و خوانده را محکوم به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه 3 فقره چک به شماره 607719 به مبلغ 20/000/000 ریال 
از مورخ 86/7/18 و چک شماره 122588 به مبلغ 9/500/000ریال به تاریخ 86/7/18 
می نماید.رای   86/7/18 مورخ  از  ریال   12/000/000 مبلغ  به   704538 شماره  چک  و 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و پس از آن 
می باشد.م الف:22916  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر   قابل 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/212 کالسه پرونده: 667/93 شماره دادنامه: 1406-93/8/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
سیف ا...  فرزند  صدر  یوسفی  محمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32
نشانی: بزرگمهر – ک ش احمدی – پ10 خوانده: اکرم سلوکیان نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
به  سیف ا...  فرزند  صدر  یوسفی  محمدرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی 
 27/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند  سلوکیان  اکرم  خانم  طرفیت 
اوراق  بررسی  به  توجه  با  دادرسی  خسارات  مطلق  و  تادیه  تاخیر  خسارات  و  ریال 
رسید  و  زمین  ایران  بانک  سپرده  حساب  صورت  به  مستند  پرونده  محتویات  و 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و عدم حضور خوانده  استماع  و  ملی  عابربانک 
در جلسه با وجود ابالغ قانونی و با توجه به استعالم بانک ایران زمین و جوابیه که 
به شماره 919-93/6/16 ثبت گردیده و خوانده هیچگونه الیحه ای جهت رد خواسته 
تلقی  صحت  به  مقرون  را  خواهان  خواسته  شورا  لذا  ننموده  ارائه  شعبه  به  خواهان 
مدنی  دادرسی  آیین  198و515و518و519و522  مواد  استناد  به  را  خوانده  و  نموده 
تادیه  تاخیر  و خسارت  خواهان  حق  در  ریال   27/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم 
و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  اجرای حکم صادر  زمان  لغایت   93/4 مورخ  از 
 بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر می باشد.م الف:22919 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/213 شماره:1581/92و833/93 به موجب رای شماره 2017 تاریخ 92/12/27 شعبه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اصغر 
بهره دار فرزند بهمن به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده 
شماره  به  موتورسیکلت  مالکیت  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به 
دادرسی در حق خواهان  بابت هزینه  ریال  مبلغ 208/000  پرداخت  12کرمان1367 و 
حسین مقضی فرزند اصغر به نشانی اصفهان – میدان امام علی – بازار مسجدجامع 
– جنب مسجد - شیرینی پز صفا – پ16 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  نماید.م الف:22921   اعالم 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

شعبه   93/6/3 تاریخ   980 شماره  رای  موجب  به  93-222ش13  شماره:   9/214
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   13
شماره  چکهای  استرداد  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  محمدی  محسن 
806806و806807 و همچنین 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به 
مبلغ 320/000 ریال در حق محکوم له محمد جابری پور به نشانی اصفهان – خیابان 
پالک45 و نیم عشر دولتی و  کوچه 14- کوچه یحیی آبادی –  شیخ طوسی شرقی – 
هزینه کارشناسی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:22922 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/7/30-1351 دادنامه:  شماره   620-93 پرونده:  کالسه   9/215
93/7/16 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا 
جانمی نجف آبادی نشانی اصفهان – بهارستان – فاز یک – محله شیخ طوسی – طوبی 
دوم – پالک720 خوانده: ندا عامری نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق جنوبی – 
کوچه بیستم – پالک59 خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا جانمی نجف آبادی به طرفیت 
خانم ندا عامری و به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام به به انتقال رسمی سند 
به 50/000/000  مقوم  انتظامی 53-432ب53  به شماره  مدل 1384  ماکسیما  اتومبیل 
با عنایت به محتویات پرونده و قولنامه تنظیمی و استعالم انجام شده و اینکه خوانده 
مجهول المکان و از طریق نشر آگهی اقدام شده و در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه ای هم تقدیم ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارایه ننموده است بنابراین شورا 
با استناد به مواد 10و237و362 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده جهت حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان و پرداخت مبلغ 170/000 
ریال هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  سپس  و  شعبه  این  در  واخواهی  رسیدگی  قابل  ابالغ  از 
 قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاههای حقوقی عمومی اصفهان می باشد. م الف:22923 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



طب سنتی 

تقویت موی سر با »دم اسب«

نوعی س��پر نامرئی که در فاصل��ه 11 هزار و 600 
کیلومتری باالی زمین ق��رار دارد، مانع از بمباران  
شدن سیاره  خاکی توس��ط الکترون های نابودگر 
می شود.به گفته دانشمندان دانش��گاه کلرادو در 
بودلر، این الکترون ها می توانند با س��رعت نزدیک 
به نور، زمین را هدف قرار دهن��د و تهدید ی برای 
فضان��وردان باش��ند. الکترون هایی از این دس��ت 
قادرند ماهواره ها را کامال بس��وزانند و به سیس��تم های فضایی آس��یب برسانند. 
چنانچه تعداد زیادی از این الکترون ها زمین را بمباران کنند، ش��بکه های برق را 
نابود کرده به سرعت آب و هوای زمین را دستخوش تغییر می کنند و نرخ ابتال به 
سرطان را افزایش می دهند. با وجود این که دانشمندان از وجود سپر مرموز جدید 

آگاه شده اند، اما از چگونگی شکل گیری آن و نحوه عملکردش اطالعی ندارند.
 سپر مزبور توس��ط تیم علمی دانش��گاه کلرادو در بودلر و در کمربندهای تابشی 
وان الن کشف شد. این کمربندها، حلقه های دونات مانندی هستند که بر فراز زمین 

قرار گرفته اند و مملو از الکترون ها و پروتون های پرانرژی هستند.
 چنین حلقه هایی توسط میدان مغناطیسی زمین در جای خود قرار گرفته اند و 
در واکنش به اختالالت انرژی واردآمده به زمین از سوی خورشید، متورم و کوتاه 
می ش��وند. حلقه جدید بین کمربندهای داخلی و خارج��ی وان  الن قرار گرفته و 
مانع از نقض سپر زمین توس��ط الکترون های فوق سریع و حرکت  آن ها به سمت 

جو کره خاکی می شود.

تکنول��وژی توانس��ته اس��ت ماموریت ه��ای زیر 
دریایی غواصان را امن تر ک��رده و آنها می توانند 
 اطالعات زیادی را از زیر دریا برای محققان ارسال

 کنند.
اخی��را محققان ماس��ک غواص��ی را س��اخته اند 
 که به ی��ک چراغ ق��وه، دوربی��ن فیلم ب��رداری

  full HD، صفحه نمایش رو به باال و یک سیستم 
 ارتباطی که غواص��ان با آن م��ی توانند با یکدیگ��ر ارتباط برق��رار کنند، مجهز

 است.
 Scubus به گفته این محقق��ان از قابلیت ه��ای دوربین فیلمبرداری ماس��ک 
این اس��ت که ق��ادر به ضب��ط 30 فری��م در ثانیه ب��ا کیفیت 1080 پیکس��ل و 
60 فریم با کیفیت 720 پیکس��ل ب��ا زاوی��ه 135 درجه اس��ت و حافظه ضبط 
آن نیز GB 16 اس��ت. چ��راغ ق��وه آن نیز قادر اس��ت ت��ا فاصل��ه 40 متر زیر 
دریا را ب��رای غواصان روش��ن کن��د. همچنین صفح��ه نمای��ش آن اطالعاتی 
 ش��امل مدت زمان غواص��ی، درج��ه ح��رارت آب و ... را در اختیار غ��واص قرار 

می دهد.
 سیستم ارتباطی بین غواصان به وس��یله یک مچ بند است که با استفاده از امواج 
صوتی می توان پیامهای اضطراری را برای دیگر غواصن فرستاد. غواصان با ماسک 
Scubus می توانند به صورت امن تر و با هیجان بیش��تری ماموریت های دریایی 

خود را انجام دهند.

پیشرفته ترین عینک غواصی دنیا 

بیمار ی پوستی به نام اگزما 

 کشف سپر جدید محافظ زمین

ح��دود 50 ن��وع از گیاه دم 
اس��ب وج��ود دارد ک��ه در 
سراسر دنیا دیده می شود. 
گیاه دم اس��ب دارای مقدار 
زیادی آلومینیوم ، پتاسیم، 
منگن��ز و فالوانوئیده��ای 

دیگر است.
 ای��ن گی��اه ب��رای معالجه 
پروس��تات،   ناراحت��ی 
عفونت های مج��رای ادراری، دفع س��نگ کلیه و 

کیست به کار برده می شود.
 مصرف دم کرده این گیاه از ری��زش مو جلوگیری 

می کند.
 خاصیت ضدمیکروبی وضدالتهابی دارد.

 ماده معدنی موجود در آن برای استحکام بخشیدن 
به ناخن های ضعیف، شکننده و لک های سفید روی 

آن موثر است.
 استنشاق بخار دم کرده این گیاه، گرفتگی مجرای 

تنفسی را باز می کند.
 برای رفع سرفه های خش��ک، برونشیت، گرفتگی 
مجرای تنفس��ی و تب مربوط به س��رماخوردگی و 
آنفلوآنزا، روزی 2 لیوان دم ک��رده این گیاه را میل 

کنید.
 مصرف کپس��ول عصاره این گیاه قب��ل از هر وعده 
غذایی به م��دت 2 ماه برای بیم��اران دیابت نوع 2 

مفید است.
  غر غره با دم ک��رده آن الته��اب لوزه،زخم دهان و 

خون ریزی لثه را برطرف می کند.
  س��یلیکای موجود در آن ، باعث تقویت و رشد مو
  می ش��ود. از طریق ماس��اژ دادن موها با این گیاه

 می توان از ایجاد موخوره پیش گیری کرد.
 سیلیکای موجود در آن با تقویت بافت های پیوندی 
مغز و س��لول های عصبی، حافظه ضعیف را تقویت 

می کند.
 مصرف آن با کلسیم برای پیشگیری از بروز پوکی 
اس��تخوان، آرتریت و بیماری های دیگر مربوط به 

تراکم پایین استخوان مفید است.
 ناراحتی کلیه و مثانه را رفع می کند.

 این گیاه را نباید کودکان خردس��ال و زنان حامله 
مصرف کنند.

سداب برطرف کننده 
سردرد

سداب، گیاهی علفی بومی 
قاره اروپاس��ت. از این گیاه 
که بوی نامطبوعی دارد، در 
زمان قدیم ب��رای مقابله با 
طاعون اس��تفاده می شد. 
ای��ن گی��اه بی��ش از 80 
ناراحتی را برطرف می کند  
با بهبود عملکرد سیس��تم 
 گوارش��ی، اش��تها را ب��از

 می کند. قرار دادن برگ های تازه آن روی پیشانی، 
سردرد شدید را تسکین می دهد. سرفه و برونشیت 
حاد را با قرار دادن کمپرس سرد جوشانده آن روی 
پوس��ت، برطرف کنید. درد روماتیسم، تپش قلب، 
سرگیجه و سردردهای مربوط به یائسگی را بهبود 
می بخش��د. نوعی فالوانوئید به ن��ام روتین در آن، 
جریان خون مویرگ ها را تقویت می کند؛ بنابراین 
مانع بروز واریس می شود. کمپرس دم کرده آن روی 
چشم، خستگی چش��م را برطرف می کند. قدرت 
 بینای��ی را تقوی��ت م��ی کند. نف��خ مع��ده را رفع

 می کند.

بهبود بیماران مبتال به 
 سکته مغزی با 
روشی جدید

محققان استرالیایی روشی 
ابداع کردند که با استفاده 
از آن م��ی ت��وان مراحل 
بهب��ود بیم��اران مبتال به 
 س��کته مغزی را تس��ریع

 کرد دانشمندان دانشگاه 
»ویکتوری��ا« در ملب��ورن 
اس��ترالیا اعالم کردند که ب��ا اس��تفاده از تکنیک 
حرکات ریز و ساده در دستان و سپس تصویر سازی 
در ذهن می توان بهب��ود این دس��ته از بیماران را 

تسریع کرد.
 در این روش از تحریک مغناطیس��ی نیز اس��تفاده 
م��ی ش��ود ک��ه بیم��ار را ب��رای تصوی��ر س��ازی 
ذهن��ی از ح��رکات دس��ت، آگاه م��ی کن��د.

 محققان ب��ر این باورن��د که با ای��ن روش می توان 
 بخش ه��ای مربوط ب��ه حرکت را در مغز انس��ان ،

 فعال تر ک��رد و آنها را ب��رای راه انداخت��ن دوباره 
حرکات بیمار تحریک کرد.سکته مغزی یک آسیب 
حاد مربوط به سیس��تم عصبی اس��ت که در آن ، 
جریان تامین کننده مواد مغذی و اکسیژن قسمتی 
از مغز قطع و در نتیجه عملکرد عصبی ناحیه آسیب 

دیده مختل می شود.
قط��ع جری��ان خ��ون معم��وال در ش��ریان ه��ا 
اتف��اق م��ی افتد، ام��ا م��ی توان��د وریده��ا را نیز 
درگیر کند.س��کته مغزی یک مس��اله اورژانس��ی 
پزش��کی اس��ت که می تواند ب��ه آس��یب موقتی 
عصب��ی و حتی م��رگ منج��ر ش��ود، در صورتی 
 ک��ه س��ریع و ب��ه موق��ع تش��خیص و درم��ان 

نشود.

محققان دانشگاه واندربیلت کالهی طراحی کرده اند که 
با استفاده از جریان الکتریکی خفیف، به حل سریع تر 
مس��ائل کمک کرده و می تواند در آینده به عنوان یک 

ابزار یادگیری مورد استفاده قرار بگیرد.
تحقیقات قبلی نش��ان می دهد، قش��ر میانی پیشانی 
)medial-frontal cortex( مس��ئول تش��خیص 
اش��تباه اس��ت و افزایش ولت��اژ منفی در م��دت چند 
میلی ثانیه بر روی این ناحی��ه به افزایش یادگیری فرد 

منجر می شود.
روانشناس��ان دانش��گاه واندربیلت در تحقیقات خود 
دریافته اند، دستکاری در توانایی یادگیری با استفاده از 

جریان الکتریکی خفیف امکانپذیر است.
محققان »کاله تفک��ر« )thinking cap( را طراحی 
کرده اند که به حل س��ریع تر مس��ائل کم��ک کرده و 
می توان��د در آینده به عنوان یک اب��زار یادگیری مورد 

استفاده قرار بگیرد.
این کاله مجهز به دو الکترود اس��ت که با اس��تفاده از 
روش موسوم به تحریک مستقیم جریان ترانس کرانیال 
)tDCS(، جریان خفی��ف الکتریکی از الکترود آنود از 
طریق پوست، عضالت و استخوان ها وارد مغز شده و از 

طریق الکترود کاتد خارج می شوند.
به گفته دکتر »راب��رت راینهارد«، ای��ن روش یکی از 
مطمئن ترین روش ه��ای غیرتهاجمی تحریک مغزی 
است که تنها به مدت چند ثانیه باعث سوزش یا خارش 

در ناحیه سر شده و عوارض جانبی ایجاد نمی کند.
زمانی که جریان بوس��یله الکترود آند ب��ه مغز هدایت 
می ش��ود، میزان اش��تباه فرد کاهش پی��دا می یابد و 
یادگیری فرد از اشتباهاتش سریع تر می شود؛ برعکس 
تحریک مغزی با جریان الکتریکی از الکترود کاتد باعث 

کاهش یادگیری فرد و افزایش میزان خطا می شود.
در آینده می توان از ای��ن کاله الکتریکی برای افزایش 
توانای��ی یادگی��ری در گروه ه��ای س��نی مختل��ف و 
پاس��خگویی س��ریع تر به پرسش های دش��وار یا برای 
درمان مبتالیان به اس��کیزوفرنی و اختالل کم توجهی 

- بیش فعالی )ADHD( استفاده کرد. 

چرا برخی از درمان های اگزما، نه تنها سودی ندارند، بلکه 
اوضاع را بدتر هم می کنند؟ اگزما چیست؟ اگر پوستی 
حساس داشته باشید درمان اگزما سخت تر خواهد شد. 
اگزما یک بیماری مزمن است و بسیاری از داروهای این 
بیماری در واقع چرخه خ��ارش را طوالنی تر و التهاب را 

بیشتر و سیستم ایمنی بدن را نامتعادل می کنند.
 اگزما یک بیماری سخت و خارش آن بسیار شدید است؛ 
به طوری که به الیه محافظ پوست آسیب خواهد رساند 
و پوست حساس تر می شود. گاهی خارش آن قدر شدید 

است که احساس می کنید باید فریاد بزنید. 
اگزما چیست؟  

اگزما بیماری مزمن پوس��تی اس��ت که به آن درماتیت 
اتوپیک نیز می گویند. در این بیماری پوست دچار التهاب 
و خارش و تحریک می شود.به نظر می رسد که اغلب روی 
صورت، دست ها و پاها به وجود می آید؛ اما می تواند روی 
هر نقطه ای از بدن ایجاد شود. تخمین زده می شود که 
بی��ش از 30 درصد مردم امریکا از اگزم��ا رنج می برند و 
شیوع آن در حال افزایش است. اگزما در کودکان بسیار 
رایج است و 20 درصد از نوزادان و یا کودکان خردسال 

ب��ه آن مبتال هس��تند. درمان 
اگزما ی��ک چالش 
بزرگ اس��ت، زیرا 
اغلب بیم��اری با 
روش های درمانی 
ع��ود می کند و 
ع��وارض جانبی 

شیوه های درمان سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار 
می دهد و در نهایت اگزما را تشدید می کند.

 برخی از عالئم ابتال به اگزما عبارتند از:
خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و برآمدگی، تورم، 
برجستگی، پوسته پوسته شدن پوس��ت. برخی از انواع 
اگزما، مانند اگزمای حساسیت ناشی از تماس با یک ماده 
تحریک کننده، در هنگام تماس باعث قرمزی، خارش و 
ترشح پوست می شوند. اگزمای شوره دار، می تواند پوست 

را زرد، روغنی و فلس دار کند.
 این ن��وع از اگزما می توان��د در هر قس��متی از بدن به 
خصوص صورت به وجود بیاید. اگزم��ا معموال در کف 
دست ها و یا پاها به وجود می آید و بسیار دردناک است 
و در آن تاول های عمیق روی پوست ظاهر می گردد که 
این تاول ه��ا عموما می خارند و می س��وزند. در اگزمای 
Nammular پوست، پوسته پوسته شده و دلمه های 
دکمه ای شکل روی پوس��ت ایجاد می شوند. از آنجا که 
اگزما انواع مختلفی دارد و به اشکال مختلف بروز می کند، 
بسیار مهم است که یک متخصص پوست بسیار حاذق، 
بیمار را بررسی کند تا معلوم ش��ود آیا مشکل پوستی، 

نوعی اگزماست یا وضعیت دیگر پزشکی.
 پوس��ت خش��ک، ضخیم، ترک خورده و یا پوسته 
پوسته می شود.  ملتهب و قرمز است.  زخم می شود.

 دالیل ابتال به اگزما
یافتن علت اگزما یک مش��کل بزرگ 
است و پزشکان هنوز علت دقیق آن 
را نمی دانند. برخی معتقدند که ناشی 
از فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی 
بدن در پاس��خ به عوامل ناشناخته و 
محرک های محیط  زیست است. اگزما 
اغلب در خانواده هایی ش��ایع اس��ت که 

سابقه آلرژی و یا آسم دارند.
 در اینجا به برخی از دالیل احتمالی ابتال به 
اگزما اشاره خواهیم کرد:  تماس با مواد 
خشن و یا خارش زا همچون پشم ، آب و 
هوا و دمای بیش از ح��د گرم و یا بیش از 
حد سرد ، حیوانات ، استرس،  دود سیگار  ، 
غذاهایی که باعث واکنش های حساسیتی 
می ش��وند؛ مثل گندم، لبنی��ات، آجیل، 
شکالت  ، مواد شیمیایی موجود در صابون 
و یا مواد شوینده  ، عطرها و اسانس ها  مواد 
شیمیایی موجود در محصوالت مراقبت از 
پوست  لوازم آرایشی ،  مواد شیمیایی خانگی 

و سموم و …
 گاه علت اگزما، غذاهای آلرژی زا است

این غذاها عبارتند از: شیر، تخم مرغ، گندم، سویا، بادام 

زمینی، آجیل، مرکبات )پرتقال، لیمو و گریپ فروت(، 
گوجه فرنگی و ان��واع توت ها اگر دچ��ار اگزمای مزمن 
هس��تید، تمام مواد غذایی را که می خورید، برای چند 
هفته یادداش��ت و بثوراتی را که ایجاد می شود، بررسی 
کنید و هرگونه رابطه میان رژیم غذایی و شیوع اگزما را 
در بدن تحت نظر بگیرید. به این ترتیب به مرور متوجه 
خواهید ش��د که چه غذاهایی موجب اگزما و یا عود آن 

می شوند.
درمان های خانگی  

درمان اگزما با داروهای خانگی، عالوه بر اینکه س��اده و 
کم هزینه است، معموالً عوارض جانبی کمتری دارد، در 
اینجا به برخی از این روش ها که برای افراد مختلف مفید 

بوده است. اشاره می شود:
 استفاده از کمپرس سرد برای تسکین خارش  ، نوشیدن 
مقدار زیادی آب )این روش بسیار مفید است(  حمام با 
بلغور جوی دو سر التهاب پوست را تسکین می دهد و یک 
مرطوب کننده عالی است.  حمام با آب ولرم که درون وام 
یک چهارم  فنجان جوش شیرین ریخته شده باشد.   روغن 
خالص و تصفیه شده شترمرغ، دارای خواص ضدالتهابی 
است و اگزما را درمان می کند.  روغن زیتون را به پوست 
خود بمالید و پس از چند دقیقه آن را با یک ش��امپوی 

ضدآلرژی بشویید.
 درمان اگزما با تغییر در سبک زندگی

عالوه بر درمان اگزما با داروهای خانگی، برخی تغییرات 
ساده در شیوه زندگی می تواند تا حدود زیادی به کاهش 
عالئم اگزما کمک کند.  کاهش اس��ترس: اس��تراحت 
کافی داش��ته باش��ید، تفریح کنید و به تم��دد اعصاب 
بپردازی��د و اف��کار منف��ی را از خ��ود دور کنید دوش 
آب گرم در رس��یدن به آرامش بس��یار مؤثر اس��ت.  از 
محصوالت بهداشتی و آرایشی ضدحساسیت و ضعیف 
اس��تفاده کنید. همیش��ه پوس��ت خود را مرطوب نگه 
 دارید. مرطوب کننده ها از خش��کی پوس��ت جلوگیری

 می کنند.
 ه��وای من��زل را مرط��وب نگ��ه داری��د. می توانید از 
دستگاه های مرطوب کننده نیزاستفاده کنید.  15 تا 20 
دقیقه بدون هیچ گونه کرم و یا محافظی در معرض نور 
خورشید قرار بگیرید و مطمئن باشید که این مدت کوتاه 
 UV هیچ آسیبی به پوست شما نمی رساند. به این روش
درمانی می گویند.  از تغیی��رات ناگهانی دما جلوگیری 
کنید؛ اگرچه شاید با وجود الگوهای متغیر آب و هوایی، 
کمی مشکل باشد. لباس های پنبه ای بپوشید سعی کنید 
ملحفه و روتختی ش��ما از جنس پنبه و یا نخ باشد.  اگر 
خارش شما شدید بود، با جوراب و دستکش بخوابید.  از 
قرار گرفتن در برابر آلرژن های بالقوه، همچون گرد و غبار 

و گرده گیاهان، خودداری کنید. 

افزایش هوش انسان با برق!
پیامک و جمله های مفید

ابراز احساسات و بیان نکته های 
آموزشی از طریق پیامک 

یکی از تکنیک ه��ای عالی برای 
اب��راز احساس��ات و نکت��ه های 
آموزشی ، نوش��تن پیامک های 

مفید و انتشار آن می باشد،
پیام��ک  نوش��تن  همچنی��ن 
تمرینی ایده آل برای تقویت هنر 

نویسندگی می باشد.
برخ��ی از فواید نوش��تن پیامک 

های مفید به شرح زیر می باشد:
1- انتقال پیام در کوتاه ترین زمان

2- سعی در جمع بندی و ارائه جمالت کلیدی
3- سعی در زیبا نویسی

4- ابراز احساسات درونی و ارائه نکته های آموزشی 
5- تقویت هنر نویسندگی 

6- به اشتراک گذاری اندیشه و علم 
7- نکته سنجی و افزایش خالقیت

8- افزایش اعتماد به نفس
9- ایجاد انگیزه برای تفکر

10- تأثیر گذاری  
بنابراین تصمیم گرفتم گلچینی از  پیامک های متنوع که در 
موقعیت های مختلف نوشته بودم ،انتخاب و در این یادداشت 

به دوستان عزیزم تقدیم کنم.
1- زندگی دفتر نقاش��ی خاطره هاس��ت،عمر م��ا مانند گل 
کوتاه ست،دل به محبت خالق بستیم،تا نفس هست زندگی 

زیباست.
 2- بهترین زم��ان ب��رای یادگیری،لحظاتی خواه��د بود که 
می بایستی  پاسخی برای درخواست اعالم شده آماده نماییم.

3- با چشم پوشی در مقابل هوس،سرعت انجام کارهای روزانه 
به نحو چشمگیری افزایش می یابد و جایگاه شما در دیدگان 

مردم زیبا و عالی می گردد.
 4- هر از چند گاهی دست از کار بکشید و برای تغییر وضعیت 

در هم ریخته به شرایط عادی،زمانی را اختصاص دهید.
 5- یارب در تاریکی درونم چراغی با شعله حقیقت بیفروز تا 

بدانم چرا در این خواب آشفته بیدارم.
6- گر به خ��ود آیی و برداری از رخس��ار خوی��ش نقاب های 
فریب،قلب و اندیشه همرنگ کنی و دل به خالق بسپاری،دیده 

به بهشت یار بری وخوش حال شوی.
7- روح الهی چنان قدرتمند کنترل امور را به دس��تان ش��ما 
می دهد که قادر هستی در یک پلک زدن از غم و سنگینی به 
شادی و راحتی تغییر احوال دهی- با یک نفس عمیق ،تازگی 

به درون و کهنگی بیرون.
8- عمر کوت��اه و لحظه ها طالی ناب،زندگ��ی فرصت پرواز و 
جاذبه زمین بر خالف پرواز،روح در تمنای خالق و جس��م در 
تمنای خاک،بر خیز و تماش��ا کن،ج��اده زندگی جای غفلت 

نیست.
9-یارب چه گستاخیم،در ش��ادی های خود به آسانی وجود 
بخشنده ات را فراموش می کنیم ،اما در لحظات ترس و درد چه 

مظلومانه از وجود بیکرانت آرامش و شفا می خواهیم.
نویسنده :محمد رضا سواری

 20تا 40 سالگی سن ابتال
 به »ام اس« 

ی��ک متخص��ص مغ��ز و 
اعص��اب با اش��اره ب��ه این 
مطلب که 20 تا 40 سالگی 
ش��ایع ترین س��ن ابت��ال به 
بیماری MS اس��ت، گفت: 
عل��ت ابتال به ای��ن بیماری 
هن��وز مش��خص نیس��ت 
و ش��اید یک��ی از دالیل��ی 
که باعث افزایش ش��یوع آن ش��ده، س��بک زندگی اش��تباه 
و تغذیه نادرس��ت باش��د، اما ضعف سیس��تم ایمن��ی بدن و 
 کمب��ود ویتامی��ن D مهم تری��ن دالیل ب��روز ای��ن بیماری

 است.
دکتر ناهید بالدی مق��دم  با بیان این مطلب ک��ه درمان این 
بیماری در س��ه مرحله و با توجه به عالمتی های��ی که بیمار 
دارد انجام می ش��ود، گفت: ابت��دا جهت درمان افس��ردگی، 
 خستگی، اسپاسم عضالت و تکرر ادرار بیمار داروهایی تجویز 

می شود.
وی گفت: س��پس درمان های توانبخش��ی انجام می ش��ود و 
بیمارانی که مش��کالت حرکتی، تعادلی و گفت��اری دارند را 
 با اس��تفاده از ش��یوه های کار درمان��ی و فیزیوتراپی درمان 
 می کنن��د. درمان س��وم نی��ز ب��ر روی تغذیه بیم��ار تمرکز

 دارد.
ای��ن عضو هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهش��تی مصرف میوه، س��بزیجات، غذاهای ت��ازه و مصرف 
نکردن از فس��ت فودها را در کاهش این بیماری بس��یار موثر 
دانس��ت و گفت: برای بیماری MS نس��ل جدی��د داروهای 
خوراکی تولید ش��ده اس��ت، چرا که در حدود یک تا دو سال 
گذش��ته بیم��اران از داروه��ای تزریقی اس��تفاده می کردند 
و هرچند ای��ن تزریق ها بر س��یر بیم��اری تاثیر داش��ت، اما 
 تزریق ه��ای ه��ر روزه ب��رای بیم��ار بس��یار ناخوش��ایند

 بود.
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امام جواد - علیه السالم - فرمود:
تواضع و فروتني زینت بخش علم و دانش است، أدب داشتن 
و اخالق نیك زینت بخش عقل مي باش��د، خوشروئي با افراد 

زینت بخش حلم و بردباري است.
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