
چاق ها   اقتصاد  دنیا  را   الغر می کنند
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۱۳۰۰واحدتولیدیکیفیتسنجیمیشود
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محمد حسین لطیفی،»اسب سفید پادشاه« را با رویکرد امید برای 
جشنواره فیلم فجر فیلم می  سازد.محمد حسین لطیفی در خصوص 
اثر جدید خود به نام »اسب سفید پادش��اه« گفت: شخصیت اصلی 
قصه این فیلم یک دختر 24 ساله است که متاسفانه به خاطر نداشتن 

حامی در اجتماع و شرایط بد خانوادگی و بی پناهی در...

تهقصهامرابهتباهی
وسیاهینمیکشانم

نمایشگاههفتهپژوهش
ونوآوریافتتاحشد 3

دوئلبرابر
وفوتآخرکوزهگري 6 2

شهركصنعتيدراردل
ایجادمیشود

بادرود
سایت
الگویی
انارشد

 موزه هیات های مذهبی 
ایجاد می شود

 انگلیس  به حذف زبان 
فارسی کمر بست

 خانه 106 میلیاردی
 30 میلیارد فروخته شد

 ساخت دستگاه پیازکن
 تیغه ای در اصفهان 

 طبقه بندی ناوگان باری
 از دی ماه تغییر می کند
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شبکههایداللیمحبت
رنگاعتمادندارد

» روباه گفت: ... آدم ها برای سردرآوردن از چیزها 
وقت ندارند. همه چیز را همین جور حاضر و آماده 
از دکان ه��ا می خرند، اما چون دکانی نیس��ت که 
دوست معامله کند، آدم ها مانده اند بی دوست ... .«

ش��اید آن زمان که »آنتوان دوس��نت اگزوپری« 
مش��غول نگارش »ش��ازده کوچولو« بود هیچگاه 
فکرش را نمی کرد که دکانی باز شود برای یافتن...
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   اداره استاندارد استان 
کارت زرد کشید

سفرههایاطعامزایراناربعینحسینی

س:ایمنا[
]عک

 مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان 
گفت: برای بررس��ی ع��دم رعایت کیفیت 
در س��ال ج��اری بی��ش از ۱۳۰۰ اخط��ار 
ب��ه واح��د ه��ای تولیدی س��طح اس��تان 
داده ش��د ک��ه اکث��ر ای��ن تذک��رات در 
 قال��ب رعای��ت ویژگی ه��ای اس��تاندارد

 بود.
 غالمحس��ین ش��فیعی با اش��اره به اینکه

 واحد های تولیدی بایس��تی کاالهایی که 
تولید می کنند از کیفی��ت باالیی به لحاظ 
استاندارد برخوردار باش��ند، اظهار داشت: 
درقانون استانداردکم فروشی فقط مربوط به 
وزن کاال نیست بلکه به مفهوم عدم رعایت 
استانداردها و کم گذاشتن ازکیفیت کاال و 

خدمات مشمول استاندار اجباری است.
وی ادام��ه داد: درمحص��والت لبن��ی 
معیارهای��ی چ��ون درصد چرب��ی، درجه 

انجم��اد و کمب��ود وزن از جمل��ه مواردی 
 اس��ت ک��ه ک��م فروش��ی ب��ه آن اطالق

 می شود.
مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان تاکید 
 ک��رد: در بخش ل��وازم خانگ��ی معیارهای

 کم فروشی شامل ضخامت ورق محصول، 
توان موتور استفاده شده در وسیله خانگی، 
حجم محصول تولیدی است و عدم کارکرد 
صحیح نیز از مصادیق کم فروشی محسوب 
ش��ود.وی اف��زود: در بخش س��یم و کابل  
 این روز ها ب��ه دلیل گرانی م��س تخلفات

 کم فروش��ی بس��یاری مش��اهده شده که 
با نظارت کام��ل در حال رفع این مش��کل 
هستیم.شفیعی اظهار داش��ت: در سیم ها 
و کابل های برق در صورتی که لوازم به کار 
رفته از نظر تعداد و ضخام��ت کمتر از حد 

4استاندارد باشد به منزله کم فروشی..

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
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پیشنهاد دولت برای خريد سربازی
دول��ت در بن��د »ط« تبص��ره ۱۶ بودجه پیش��نهادی خود 
پیشنهادی مبنی بر فروش دوره س��ربازی مشموالنی که ده 

سال غیبت دارند را به مجلس داده است.
دولت در الیحه بودجه س��ال ۹۴ پیش��نهاد تازه ای در رابطه 

با معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس ارایه کرده است.
دول��ت در بن��د »ط« تبص��ره ۱۶ بودج��ه پیش��نهادی 
خ��ود پیش��نهادی مبن��ی ب��ر ف��روش دوره س��ربازی 
 مش��موالنی که ده س��ال غیب��ت دارن��د را به مجل��س داده 

است.
در این بند بودجه آمده است:

»به دولت اجازه داده مي شود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه 
عمومي که بیش از ده س��ال غیبت دارند با پرداخت جریمه 

مدت زمان غیبت، معاف نماید.

مبارزه با فساد در اولويت کاری 
کمیسیون اصل ۹۰ است

دبیر کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس گف��ت: مبارزه با فس��اد 
در اولوی��ت کاری کمیس��یون اصل ۹۰ اس��ت و پرونده های 
کمیس��یون اصل ۹۰ خ��ارج از نوب��ت در ق��وه قضائیه مورد 

رسیدگی قرار می گیرد. 
داوود محم��دی نماینده م��ردم قزوین در مجلس ش��ورای 
اسالمی با تاکید بر مبارزه کمیسیون اصل ۹۰ با مفاسد گفت: 
یکی از اولویت های جدی کمیسیون اصل ۹۰ مبارزه با فساد 
از طریق نظارت است که رسیدگی به پرونده زمین خواری در 
کمیسیون یکی از نمونه های مبارزه با فساد است که پرونده آن 
به قوه قضائیه نیز ارسال شد و برخی از موارد همچنان در حال 

بررسی در کمیسیون است و هنوز نهایی نشده است.
وی افزود: به منظور شفاف سازی فایل ویژه ای در کمیسیون 
اصل ۹۰ در بح��ث مطالبات بانکی باز ش��د و تمام کس��انی 
که دارای معوق��ات بانکی بودند به کمیس��یون ف��را خوانده 
ش��دند و بررس��ی های الزم در این زمینه ص��ورت گرفت که 
در برخی موارد به علت نوس��انات اقتصادی و مشکالت تورم 
علت بده��ی آنها ب��ه بانک ها بود و ب��ا تعاملی که ب��ا بانک ها 
 صورت گرفت زمینه برای تقس��یط بدهی ه��ای آنان فراهم

 شد.

مجلس کلیات اليحه خروج از رکود را 
تصويب کرد

نمایندگان مجلس با ۱5۶ رأی مواف��ق، کلیات الیحه خروج 
غیرتورمی از رکود را به تصویب رساندند.

 نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی  
دیروزپارلمان کلی��ات الیحه خروج از رک��ود را مورد بحث و 
بررسی قرار داده و به تصویب رس��اندند.وکالی ملت با ۱5۶ 
رأی موافق، ۱5 رأی مخال��ف و 3 رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ 
 نماینده حاضر در جلس��ه کلی��ات الیحه مذک��ور را مصوب

 کردند.

 دانش آموزان بروجنی مقام سوم 
جشنواره خوارمی را کسب کردند

دبیر ستاد جشنواره خوارزمی چهارمحال و بختیاری گفت: دو 
دانش آموز بروجنی راه یافته به شانزدهمین جشنواره جوان 

خوارزمی رتبه سوم این جشنواره را کسب کردند.
 پوران حق گویی افزود: امیرحس��ین نوائی بروجنی و محسن 
نوائی بروجنی با طرح »سش��وار پلیکا« رتبه س��وم کشوری 
جش��نواره خوارزمی را در زمینه مکانی��ک از آن خود کردند. 
وی گفت: سش��وار پلیکا در پروژه های آب رسانی ساختمانی 
و کشاورزی کاربردی دارد.حقگوی افزود: سرعت عمل بسیار 
باال برای جوش لوله ه��ا، تمیزی و ظرافت کار لوله کش��ی و 
حمل و نقل آس��ان از مزایای این طرح اس��ت.وی با اشاره به 
اینکه 33 طرح به عنوان طرح های برگزیده کش��وری بخش 
دانش آموزی جشنواره خوارزمی انتخاب شدند، افزود: مراسم 
تجلیل از برگزیدگان با حضور مقام های عالی رتبه کشوری و 
 وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آم��وزش و پرورش در روز

 سه شنبه) 25 آذرماه (در مرکز همایش های دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار می شود.

 افزايش 2 برابری صادرات بادام
 از بام ايران 

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از افزایش بی��ش از دو برابری ص��ادرات بادام از این اس��تان 
به خارج از کش��ور خبرداد.س��یدنعیم امام��ی اظهارکرد: از 
ابتدای امس��ال تاکنون بیش از ۴ میلی��ارد و ۹۶7 میلیون و 
۴78 دالر بادام از این اس��تان صادر ش��ده اس��ت.وی افزود: 
این مقدار ص��ادرات از نظر وزنی ۱23 درص��د و از نظر ارزش 
دالری 2۶۱ درصد رشد داشته است.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان خاطرنش��ان کرد: این مقدار بادام به 
کش��ورهای هندوس��تان و امارات صادر شده اس��ت.به گفته 
امامی، چهارمحال و بختیاری چند س��ال متوالی قطب تولید 

بادام مامایی کشور است.

ارزآوری ۹5 میلیاردی فرش دستباف 
چهارمحال و بختیاری

رییس اداره فرش چهارمحال و بختیاری از ارزآوری ۹5 میلیارد 
تومانی فرش دستباف برای بافندگان استان خبرداد.

علیرضا جیالن اظهارکرد: قالی بافان اس��تان امس��ال تاکنون 
۱3۰ هزار مترمربع فرش دستباف بافته و به بازارهای خارجی 
و داخلی عرضه کردند.وی با بیان اینکه این مقدار فرش را 52 
هزار قالیباف بافته اند، افزود: 8۰ درصد فرش های دس��تباف 
روستایی از چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شدند.

به گفته وی، این مقدار فرش دستباف ۹5 میلیارد تومان برای 
بافندگان چهارمحالی ارزآوری و درآمدزایی داشته است.جیالن 
گفت: این فرش ها از گمرک استان های همجوار به کشورهای 
اروپایی، حاشیه خلیج فارس و به ویژه کشور چین صادر شده اند.

 ریی��س جمه��ور در همای��ش جه��ان علی��ه خش��ونت و
 افراطی گری درجهت مبارزه فوری با تروریسم در منطقه و 
جهان ۱۰ پیشنهاد ارایه داد.حجت االسالم حسن روحانی 
در همایش بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری با 
اشاره به طرح مبارزه با خشونت و افراطی گری دولت یازدهم 
در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته که با اکثریت 
آراء به تصویب رسید، گفت: رای قاطع کشورهای جهان به 
این طرح میزان اهمیت و ضرورت پرداختن به مقوله خشونت 

در جهان را نشان می دهد.
وی افزود: در 25 س��پتامبر 2۰۱3 در ش��صت و هشتمین 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایده جهان عاری 
از خشونت و افراطی گری را ارایه کردم، در همان مجمع ایده 
مطرح شده تبدیل به قطعنامه ش��د، در آن سخنرانی من از 
رهگذر احس��اس و فهم خود به تبیین بیم ه��ا و امیدهایی 
 پرداختم که در س��طح بین المللی و منطقه ای به چش��م

 می خورد. بیم هایی که می تواند زندگی بشر را تهدید کند و 
به چالش بکشد.وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی 
جهان علیه خشونت و افراطی گری در تهران گفت: اکنون در 
تهران گرد هم آمده ایم تا با اتکا به امیدها بر بیم های ویرانگر 

و یاس آور فائق آییم.
رییس جمهور ادامه داد: از آنجا که س��نت الهی و اراده عام 
جهانی پشتیبان امیدهای سازنده و الهام بخش است رجاء 

واثق دارم که اقدام جمعی ما با موفقیت غنی خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه همکاری های گس��ترده سیاس��ی و 
اقتصادی در نظ��ام بین المل��ل خش��ونت و افراطی گری 
 را کاهش داده، اس��ت، گف��ت: در عین حال متاس��فانه در

 بخش های دیگ��ری ازجمله منطقه خاورمیانه، خش��ونت 
همچنان حضور دارد و بعضا به طور روزانه جان ده ها کودک 

و زن و مرد را می گیرد.
روحانی تصریح کرد: الزم است همه کشورها و جریان های 
حامی صلح با همکاری و تعامل و هماهنگی، جدیت خود را 
در مبارزه با خشونت و افراطی گری به حداکثر برسانند و در 
این زمینه درک مش��ترک ما از علل ظهور خشونت بسیار 
مهم اس��ت.رییس جمهور با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی و 
رس��انه ها به هر میزان که در فهم افراطی گری و خشونت 
به نظرات مشترک برسند، به سیاس��ت گذاری ها و اجرای 
موفق آنها منتهی خواهد ش��د، گفت: در نظ��ام بین الملل 
امروز جنگ و درگیری های نظامی جز تولید هزینه و تنش 
و از هم گسیختگی زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان 
هیچ نفعی ندارد.وی افزود: اروپایی ها بعد از قرن ها درگیری 
و نزاع در نهایت ب��ه همکاری های به هم تنی��ده اقتصادی 
گردن نهادند و ب��ا همگرایی اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی 
دس��تاوردهای بزرگی را برای صلح و امنیت منطقه خود به 
ارمغان آوردند. خوشبختانه کشورهای آسیایی و آمریکای 
التین نیز با همکاری گس��ترده منطق��ه ای و اقتصادی در 
فرایند ائتالف های موثر سیاسی و اقتصادی قدم برمی دارند.

رییس جمهور تصریح کرد: من از عموم کشورهای منطقه 
درخواس��ت می کنم که با همفک��ری و هماهنگی و ایجاد 
ائتالف و سیاس��ت گذاری های منطقی و عقالنی به سوی 
خاورمیانه ای در صلح و امنیت س��وق پی��دا کنیم. طبیعی 
اس��ت که دولت های این منطقه به مرات��ب عالقه مندتر و 
دلس��وزتر در پی آرامش و مبارزه با خشونت هستند و هیچ 

ضرورتی دیده نمی شود که بازیگران فرامنطقه ای که منافع 
خاص خود را دنبال می کنند، سرنوش��ت مردم این منطقه 
را رقم بزنند.وی با اش��اره به لوازم و ابزارهای محقق ش��دن 
جهان عاری از خش��ونت، گفت: جهان عاری از خش��ونت 
 زمانی محقق می ش��ود که دولت ها با هم همکاری کنند،

 سیاست گذاری ها هماهنگ باشد.
روحان��ی تاکید ک��رد: وقت��ی دولت ها هماهنگ باش��ند، 
 جریان ه��ای افراط��ی در حاش��یه ق��رار خواهن��د گرفت.

 دول��ت های مقت��در اگر با همس��ایگان خود به سیاس��ت 
 مش��ترکی دس��ت یابند می توانند در مدت زمان کوتاهی

 ریشه های خشونت را بخشکانند و این نوع همکاری ها در 
منطقه آسیا، اروپا و آمریکای التین به وضوح قابل مشاهده 

است و زمینه ساز کاهش افراطی گری شده است.
رییس جمهور با اشاره به سیاست های دولت یازدهم، ادامه 
داد: جمهوری اسالمی ایران در دوره جدید مدیریت و دولت 
تدبیر و امید از روز اول مس��وولیت خود ب��ر ثبات، آرامش 
و مبارزه با خش��ونت تاکید کرده اس��ت و در عموم مجامع 
منطقه ای و بین المللی خواس��تار همکاری دولت ها برای 
ریشه کن کردن خش��ونت شده اس��ت.روحانی با تاکید بر 
اینکه تمام نهادها و ارگان های جمهوری اسالمی ایران در 
این هدف ملی با یکدیگر هماهنگ هستند، خاطرنشان کرد: 
در صورتی که کشورهای منطقه با یکدیگر به تفاهم برسند 
می توانند جریان های ضد اسالمی مانند داعش را در مدت 
زمان کوتاهی به حاش��یه رانده و هزاران زن و مرد و کودک 
که  به واسطه این اعمال وحشیانه و ضد انسانی بی خانمان 
و اسیر گشته اند آزاد نمایند. در چنین شرایطی هیچ نیازی 
به حضور بیگانگان و نفوذ تدریجی آنها در منطقه ما نیست.

وی تصریح کرد: آموزه های دینی ما همواره بر مدارا، تحمل و 
توسل به صلح و آشتی بوده است و اسالم دین رافت، رحمت و 
سیره پیامبر اسالم )ص( مبتنی بر عطوفت است. قرآن کریم 
علت غایی رس��الت پیامبر اکرم )ص( را برای جهان رحمت 
می داند، مضافا بر اینکه ارزش های��ی چون عدالت، صلح و 
همزیس��تی مس��المت آمیز را در آموزه های خود در همه 
ابعاد زندگی بش��ر ترویج می کند و ارتقا می بخشد.رییس 
جمهور ادامه داد: این واقعیتی تلخ است که تروریست ها انواع 
خشونت ها مانند کشتار انسانها و تخریب اماکن مقدس، آثار 
باستانی و خرید و فروش زنان را به نام دین انجام می دهند. 

روحان��ی تفکرهای غلط را یک��ی از مس��یرهای منتهی به 
خشونت دانست و گفت: توس��عه نیافتگی و نیازهای مادی 
پاس��خ داده نش��ده، بیکاری، فقر، نب��ودن امکانات زندگی 
و ناامیدی از دس��ت یافتن به آینده قابل تحمل و ارزشمند 

بستری برای خشونت طلبی است.

۱۸ دسامبر روز جهانی علیه خشونت

روسیه پهباد پیشرفته  دولت ها با همکاری ریشه های خشونت را بخشکانند 
آمريکايی را به غنیمت گرفت

یک نشریه روسی اعالم کرد: روس��یه در شبه جزیره 
کریمه یک فروند پهباد تجسسی پیشرفته آمریکایی 
را به غنیمت گرفته است.در بولتن خبری منتشر شده 
در روز دوشنبه به مناسبت یکصدمین سالروز تاسیس 
پدافند هوایی روس��یه، آمده اس��ت: نی��روی پدافند 
موشکی روسیه در ماه مارس امسال )اسفند-فروردین( 
در منطقه کریمه یک فروند پهباد تجسسی آمریکایی 
را س��الم فرود آورد.این پهباد متعلق به تیپ تجسسی 
۶۶ آمریکا بود که مقر آن در آلمان قرار دارد و به طور 
موقت به منطقه »کیروواگراد« اوکراین منتقل شده بود 
تا در عملیات تجسسی در کریمه به نفع اوکراین شرکت 
کند.نشریه روس��ی به مدل این پهباد اشاره ای نکرده 
است.در این بولتن خبری همچنین آمده است: نیروی 
پدافند موش��کی روس��یه یک فروند پهباد تجسسی 
اسراییلی از نوع ام.کیو 5بی )MQ-5B Hunter( را 
که در فعالیت های جاسوسی در کریمه به نفع اوکراین 
اقدام می کرد را سرنگون کرده و یک فروند از همین نوع 

پهباد را سالم فرود آورده و به غنیمت گرفت.

 تاکید وزارت خارجه آمريکا 
بر پايبندی ايران به تعهداتش

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: ایران 
به تمام تعهداتش طبق برنامه اقدام مشترک عمل کرده 
است.جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در نشس��ت خبری هفتگی خود در پاسخ به گزارشی 
که در آن ادعا شده بود ایران به تعهداتش طبق توافق 
اولیه ژنو و محدودیت های سازمان ملل عمل نمی کند، 
گفت: اجازه دهید کاماًل ش��فاف باش��م، ایران به تمام 
تعهداتش طبق برنامه اقدام مشترک عمل کرده است 
و ما همچنان این را باور داری��م.وی  ادامه داد: من این 
گزارش را که درباره تهیه قطعات رآکتور آب سنگین 
اراک توسط ایران اس��ت دیده ام، اما این یک موضوع 

جدید نیست.
ما رایزنی هایی با س��ازمان ملل و س��ازمان های دیگر 
درب��اره نگرانی هایم��ان داری��م که به خاط��ر همین 
نگرانی ها تحریم هایی را اعم��ال کردیم. اما من تأکید 
می کنم که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده است و 
من نمی توانم جزییات بیشتری درباره گفت وگوهایمان 

با سازمان ملل ارایه دهم.

اخبار کوتاه

بین الملل

2
 مطالب دینی را باید از طریق استدالل به جوانان بیاموزیم

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مطالب دینی را باید از طریق استدالل 
به جوانان بیاموزیم، گفت: اگر جوانان اقناع فکری ش��وند خواه ناخواه با دلیل و 
برهان منطقی و استدالالت صحیح به رعایت مسائل دینی گرایش پیدا می کنند.
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مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي چهارمحال و بختیاري 
از ایجاد شهرک صنعتي در شهرستان اردل خبرداد.

رض��ا گنجي در نشس��ت بررس��ي ایجاد ش��هرک صنعتي 
شهرستان اردل، گفت: فاز مطالعاتي ایجاد یک ناحیه صنعتي 
در این شهرستان به پایان رسیده است و چگونگي ایجاد این 

ناحیه در حال بررسي است.
وي با اشاره به پتانسیل هاي موجود در استان، تصریح کرد: در 
سراسر استان پتانسیل الزم براي جذب سرمایه گذار و احداث 
واحدهاي صنعتي وجود دارد و اکنون هش��ت شهرس��تان 
استان به جز شهرستان اردل داراي شهرک و یا ناحیه صنعتي 

هستند.
گنجي افزود: تاکنون متاسفانه تقسیمات جغرافیایي استان 
سببب شده تا شهرستان اردل از نظر ناحیه صنعتي بي بهره 

بماند.وي با تاکید بر لزوم ایجاد ناحیه صنعتي در شهرستان 
اردل گفت: ایجاد ناحیه صنعتي در اردل نقش بس��زایي در 
رونق صنعت، اشتغال و اقتصاد این شهرستان خواهد داشت.

گنجي اظهار ک��رد: در حال حاضر ۴2 هکت��ار از اراضي این 
شهرستان براي این طرح در نظر گرفته شده است که پس از 
ایجاد زیرساخت هاي مناسب در آن امکان واگذاري 28 هکتار 

برای احداث واحدهاي صنعتي وجود دارد.
وي با بیان اینکه اخذ سند مالکیت اراضي این ناحیه صنعتي 
در دستور کار اس��ت، تصریح کرد: اخذ س��ند مالکیت این 
اراضي از اهمیت باالي برخوردار است چراکه تا زماني شرکت 
شهرک هاي صنعتي استان سند مالکیت این اراضي را اخذ 
نکنند، طبق قانون امکان ایجاد زیرساخت هاي مناسب توسط 

این شرکت وجود ندارد.
ب��ه گفت��ه وي، مي طلبد مس��ئوالن زیربط شهرس��تاني و 
 اس��تاني همکاري الزم را در راس��تاي اخذ این اسناد داشته

 باشند.

مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری از اختصاص ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار به طرح های روستایی در 

این استان خبر داد.
 گودرز امیری اظهار کرد: این مبلغ در هشت 
ماهه سال  جاری اختصاص یافته و نسبت به کل 

سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در کل سال های ۱3۹۱ و ۱3۹2 
تنها 8۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های 
هادی در روس��تاهای اس��تان چهارمحال و 

بختیاری اعتبار اختصاص یافته بود.

امی��ری تأکی��د ک��رد: همچنی��ن در نیمه 
نخس��ت امس��ال ۶۰ میلیارد ری��ال از محل 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده ب��ه دهیاری های 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری اختصاص

 یافت.
این مسوول تصریح کرد: مبلغ اختصاص یافته 
به دهیاری های استان چهارمحال و بختیاری 
در نیمه نخست س��ال جاری با اختصاص این 

مبلغ در کل سال گذشته برابر است.
وی اظهار داش��ت: مس��ووالن ارش��د استان 
چهارمح��ال و بختی��اری در ی��ک س��ال 
گذشته توجه ویژه ای به توس��عه روستایی و 
سرعت بخشی به روند پیش��رفت در مناطق 

کمتر برخوردار داشته اند.
مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری در پایان یادآور ش��د: 
ما در تالش هس��تیم تا با اج��رای طرح های 
نیمه تمام و همچنین اجرای طرح های هادی 
روس��تاها در مناط��ق کمتر برخ��وردار این 
 استان زمینه رش��د و توس��عه آن ها را فراهم

 کنیم.

مع��اون فرهنگی و پیش��گیری بهزیس��تی 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به پوشش 
۹۰ درصدی طرح پیشگیری از تنبلی چشم 
در اس��تان گفت: امس��ال ۱3 هزار کودک 
 زی��ر 7 س��ال تح��ت معاینه چش��می قرار

 گرفتند.
اشرف عسگری ، اظهارداشت: ۱3 هزار کودک 
در طرح پیشگیری از تنبلی چشم و اختالالت 
بینایی از ابتدای امس��ال ت��ا آذر ماه معاینه 
شدند که نسبت به سال گذشته 3۰ درصد 
مراجع��ات و معاینات چش��می در پایگاه ها 

افزایش یافته است.
وی افزود: سال گذش��ته 83 درصد کودکان 
زیر 7 س��ال اس��تان زیر پوش��ش این طرح 
قرار گرفتند و امس��ال با توجه ب��ه افزایش 
دس��تگاه های بیناس��نجی و مش��ارکت 
تش��کل های مردم نهاد فعال در این زمینه 
به پوش��ش باالتر از ۹۰ درص��دی این طرح 

می رسیم.
مع��اون فرهنگی و پیش��گیری بهزیس��تی 
چهارمحال و بختی��اری از وجود پایگاه های 

بیناس��نجی در بهزیس��تی هر شهرستان و 
مهدهای کودک خبر داد و عن��وان کرد:  با 
غربال گری در ۴3 مرحله، ک��ودکان دارای 
اختالالت بینایی به چشم پزشک ارجاع داده 

می شوند.
عسگری با اشاره به اینکه این طرح  از ۱2 سال 
قبل تاکنون در استان اجرا شده، خاطرنشان 
کرد: تشخیص به موقع تنبلی چشم از بروز 
بسیاری مشکالت که ممکن است در آینده 
بروز یابد جلوگیری کرده و حتی هزینه های 

درمان را کاهش می دهد.

مديرعامل شهرك هاي صنعتي چهارمحال و بختیاري:

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

 اختصاص ۱۰۰ میلیارد ريال اعتبار
 به طرح های روستايی 

عسگری خبر داد:

 طرح پیشگیری از تنبلی چشم 
در استان انجام شد

شهرك صنعتي در شهرستان اردل ايجاد می شود

 2۰ دی ماه مهلت ارسال آثار 
 به مسابقه وبالگ نويسی

 نماز 

مسوول س��تاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری چهارمین دوره مسابقه وبالگ نویسی نماز 
به میزبانی چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این مسابقه تا 2۰ دی 

ماه اعالم شده است.
 حجت  االس��الم محمد کریمی در نشس��ت ستاد 
اقامه نم��از از برگ��زاری چهارمین دوره مس��ابقه 
وبالگ نویسی نماز در این استان خبر داد و گفت: 
این دوره از مس��ابقه با همکاری جهاد دانشگاهی 
خواج��ه نصیرالدین طوس��ی تهران در ش��هرکرد 
برگزار می شود.وی با اش��اره به اینکه ثبت نام این 
دوره از مسابقات وبالگ نویسی در دو بخش عمومی 
و دانشجویی اس��ت، افزود مهلت ارسال آثار تا 2۰ 
دی ماه اعالم شده است.مسوول س��تاد اقامه نماز 
چهارمح��ال و بختیاری ضمن اش��اره به همکاری 
گروه تخصص��ی تبییان در داوری آثار ارس��الی به 
ای��ن دوره از مس��ابقات، اختتامیه این مس��ابقه را 
اسفند ماه اعالم کرد.کریمی خاطر نشان کرد: آثار 
ارس��الی پیرامون موضوعاتی نظیر نماز در ادیان، 
آثار و برکات نماز، احکام نماز،آلبوم تصویری نماز، 
اشعار نماز، داس��تان های نماز، مقاالت، شیوه های 
دع��وت به نم��از و نم��از از دیدگاه علوم پزش��کی 
پذیرفت��ه می ش��وند.وی افزود: تاکن��ون ۴ کنگره 
برای برگزاری این مس��ابقه در شهرکرد برپا شده و 
کمیته برگزارکننده این مس��ابقه با حضور نماینده 
ولی فقیه در اس��تان کار خود را به صورت رسمی 

آغاز کرده است.
مس��وول س��تاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: س��ومین دوره مسابقه وبالگ نویسی 
نماز نیز نیمه نخست امسال در شهرکرد برگزار شد و 
همین امر سبب شد تا دوره چهارم این مسابقه بار 

دیگر در شهرکرد برگزار شود.
کریمی بیان کرد: کمیته پشتیبانی، کمیته علمی، 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی و کمیته هماهنگی 
تشکیل شده و دبیرخانه در ستاد اقامه نماز مستقر 

است.



گشتی در اخباريادداشت
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تجهيز ۱۰ بوستان محلي به وسايل حركت درماني
    مدير منطقه ۱۰ اصفهان از تجهيز ۱۰ بوستان محلي به سايت اسباب بازي و وسايل حركت 
درماني خبر داد.مسعود نريماني با اعالم اين مطلب اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون، 
۱۰ بوستان محلي در محدوده شهرداري منطقه ۱۰ به س��ايت اسباب بازي و وسايل حركت 

درماني مجهز شده اند. 

3

معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينکه بر اس��اس آيين نامه از س��ال آين��ده كالس های 
چندپايه بايد حداكثر دارای سه پايه باشند، عنوان كرد: 
در صورت لزوم تش��کيل كالس��ی با بيش از سه پايه، تا 
شش ساعت حق التدريس به معلم پرداخت می شود زيرا 

معلم بايد زمان بيشتری برای دانش آموزان صرف كند.
محم��د ديمه ور ب��ا بي��ان اينکه ب��ه تازگ��ی آيين نامه 
كالس های چندپاي��ه به عنوان مصوبه قطعی ش��ورای 
عالی آموزش و پرورش و ب��ا امضای رييس جمهور ابالغ 
شد ، اظهار كرد: اكنون در حال تدوين شيوه نامه اجرايی 

اين آيين نامه هس��تيم.وی اف��زود: ح��دود 7۰۰ هزار 
دانش آموز در كشور مشغول تحصيل در 52 هزار كالس 
چندپايه هستند. اما با توجه به روند مهاجرت از روستا به 
شهر و كاهش جمعيت روستايی پيش بينی می شود آمار 

كالس های چندپايه در آينده افزايش يابد.
 بنابراين ضرورت اداره مطلوب آموزشی و پرورشی اين 
كالس ها اقتضا می كرد تا آيين نام��ه ای برای آن تدوين 

شود.
معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اينکه بر اساس اين آيين نامه از سال آينده كالس های 
چندپايه بايد حداكثر دارای سه پايه باشند، عنوان كرد: 
ممکن است به هر دليل در مناطق خاصی از كشور نياز به 
تشکيل كالس ها با بيش از سه پايه وجود داشته باشد. در 
اين صورت بنا به تشخيص ش��ورای برنامه ريزی استان، 
كالس بيش از سه پايه در آن منطقه تشکيل خواهد شد.

ديم��ه ور اف��زود: ب��ه ازای هر پاي��ه اضافه و به نس��بت 
دانش آموزانی كه به كالس اضافه می ش��وند، تا ش��ش 
ساعت حق التدريس به معلم پرداخت می شود زيرا معلم 

بايد زمان بيشتری برای دانش آموزان صرف كند.

مديركل تبليغات اسالمی اس��تان اصفهان گفت: يکی از 
مهم ترين نيازه��ای هيات های مذهبی اس��تان اصفهان 
ارتقاء سطح آموزش آنهاست كه به دنبال همين احساس 
نياز بهبود سرفصل های آموزشی هيئات مذهبی در دستور 
كار اين اداره قرار دارد.حجت االسالم سيدمحمود فقيهی 
در همايش روسای شوراهای هيئات مذهبی و كانون های 
مداح��ان اس��تان اصفهان ك��ه در س��الن همايش های 
فرمانداری شهرضا برگزار شد، خبر از فعاليت شش هزار 
هيئات مذهبی در سطح اس��تان اصفهان داد و افزود: بر 
اس��اس آمارهای تقريبی بايد جمعيتی حدود 3۰۰ هزار 

نفر در سطح استان آموزش های الزم را فرا بگيرند كه تنها 
3۰۰ نفر از اين تعداد آموزش ديده اند.

وی با بيان اينکه صدور شناسنامه هيئات مذهبی و ايجاد 
موزه هيات های مذهبی از جمله برنامه هايی است كه در 
آينده نزديک محقق خواهد شد، اظهار كرد: جهت آموزش 
هيئات مذهبی دوره های آموزشی 32 ساعته و ۱4 ساعته 

پيش بينی شده و در حال اجراست.
مديركل تبليغات اس��المی اس��تان اصفه��ان ادامه داد: 
هيات های مذهبی امروز در معرض تهديد و اتهام دشمنان 
دينی هستند و بر همين اساس ارتقاء سطح دانش روسای 
هيات مذهبی نياز است.حجت االسالم فقيهی بر لزوم به 
كارگيری جوانان تحصيلکرده در مديريت هيات مذهبی 
تاكيد و اضافه كرد: استفاده از جوانانی با مدرک تحصيلی 
حداقل كارشناسی گام موثری در بهبود و افزايش راندمان 

كاری و بازده فعاليت هيات مذهبی دارد.
وی افزود: دش��مان اس��الم و انقالب دريافته اند حمله به 
مقدس��ات مذهبی نتيجه ای جز شکس��ت در بر ندارد و 
بر همين اس��اس تالش دارن��د تا با به انحراف كش��اندن 

عزاداری های مردمی اين جريان را به شکست بکشانند.

رييس جمعيت مامايی اصفهان گف��ت: دو بار انجام 
س��ونوگرافی )تصويربرداری( برای مادر باردار كافی 
اس��ت و ضرورتی به تعداد بيش��تر آن مگر در موارد 

خاص نيست.
 محبوبه واليانی پور افزود: زمان مناسب سونوگرافی 
برای مادر باردار يکی در س��ه م��اه اول بارداری برای 
تشخيص وجود قلب جنين و زمان زايمان و ديگری 
در فاصله 28 ت��ا 36 هفته ب��ارداری برای بررس��ی 
عملکرد جفت جنين و وضعيت سالمت وی و تعيين 

جنسيت است .
وی با بيان اينکه س��ونوگرافی س��ه بعدی ضرر دارد 
اظهار كرد: برخی مواقع چيزهايی مانند سونوگرافی 
سه بعدی يا چهار بعدی و آمنيو سنتز مد می شود و 
زنان باردار نيز بدون آگاه��ی كافی مبادرت به انجام 

آنها می كنند.
آمنيوس��نتز يک روش تش��خيص قبل از تولد است 
كه در آن مايع اطراف جنين برداش��ته شده و برای 
تشخيص ناهنجاری های كروموزومی و ژنتيکی مورد 

آزمايش قرار می گيرد.
 آمنيوس��نتز ب��رای هم��ه م��ادران ب��اردار توصيه

 نمی شود بلکه فقط برای مادرانی انجام می شود كه 

سن آنان باالی 35 سال باشد يا در بررسی غربالگری 
 سندرم داون يا ش��يوه های ديگر غربالگری در زمره 

بارداری های پر خطر طبقه بندی شده باشند.
اين كارشناس ارش��د مامايی تصريح كرد: در برخی 
موارد نيز اين اعمال، بيشتر از آنچه كه بايد باشد انجام 

می شود كه برای مادر و جنين خطر دارد.
واليانی پور گفت: اين كارها ذهن مادر باردار را درگير 

می كند و وی دچار اضطراب می شود.
وی يکی از داليل افزايش زايم��ان زودرس در زنان 
را همين اضطراب دانس��ت و افزود: امروزه فرزندان 
مضطرب و بي��ش فعال زي��ادی داريم كه ناش��ی از 

استرس های دوران بارداری است.
وی توضيح داد: خواب كودكان مان كم ش��ده است، 
خوب غذا نمی خورند و در برخی مواقع آزار می دهند 
كه ريشه همه آنها از اضطراب دوران بارداری و تاثير 

آن روی جنين است.
رييس جمعي��ت مامايی اصفه��ان همچنين با بيان 
اينکه غربالگری جنين در دوران ب��ارداری ضروری 

است گفت: اما نحوه اجرای آن مهم است.
وی با بيان اينکه زن��ان باالی 35 و زير ۱8 س��ال يا 
دارای س��ابقه ناهنجاری بايد ابتدا غربالگری ش��وند 

افزود: غربالگری در سيس��تم های دولت��ی هنوز به 
 خوب��ی ج��ا نيفت��اده اس��ت.به گفت��ه وی در اين 
غربالگری ها، مواردی مانند آزمايش ها و سونوگرافی 
به مراك��ز خصوصی ارجاع داده می ش��ود كه هزينه 
بر است.واليانی پور با بيان اينکه در هر نوبت ويزيت 
برای هر م��ادر ب��اردار 2۰ دقيقه وقت باي��د در نظر 
گرفته ش��ود اظهار كرد: ام��ا اكنون م��ی بينيم كه 
 متخصصان زنان و زايمان حتی پنج دقيقه هم وقت

 نمی گذارند.
وی به رواج پديده غلط مراجعه ب��ه متخصص زنان 
ب��رای مراقب��ت ه��ای دوران ب��ارداری و زايمان در 
كشورمان اشاره و اضافه كرد: هر زن باردار ابتدا بايد 
به ماما مراجعه كند تا تح��ت مراقبت قرار گيرد و در 
صورت نياز يا مش��کل خاصی به پزش��ک متخصص 
معرفی م��ی ش��ود.به گفته تع��دادی از پزش��کان، 
 س��ونوگرافی های افراطی به س��المت جنين لطمه

 می زند.
برخی از پزشکان نيز انجام س��ونوگرافی حداكثر تا 
چهار مرتبه را مجاز دانس��ته اند.سونوگرافی يکی از 
روش های تصويربرداری است كه در آن از امواج فرا 

صوتی استفاده می شود.

ريیس جمعیت مامايی اصفهان:
دو بار سونوگرافی برای مادر باردار کافی است

معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش

کالس های درس روستايی سه پايه می شوند
مديرکل تبلیغات اسالمی استان

موزه هیات های مذهبی در اصفهان ايجاد می شود

هرچه ابزارها و ش��بکه های اجتماعی گسترده شده در عوض 
دايره روابط اجتماعی و كالمی افراد محدودتر ش��ده اس��ت؛ 
آدم هايی كه برخی از آنها ب��رای يافتن يک همراه نيز به تلفن 
همراهشان پناه برده اند و در ميان ميليون ها كاربر شبکه های 
اجتماعی به دنبال دوس��ت می گردن��د تا ش��ايد آنچه را در 
زندگی حقيقی از رس��يدن به آن محروم بوده اند با جس��تجو 
در دنيای مج��ازی به دس��ت بياورند؛ دنيايی كه گس��ترش 
 روزاف��زون نرم افزاره��ا و ابزاره��ا آن را پيچيده ت��ر نيز كرده 

است.
در اين ميان هم گرچه ممکن است برخی با هويت حقيقی و 
نيت يافتن دوست وارد يک فضا شوند اما افراد سودجويی نيز 
حضور فعالی دارند و با جعل هويت يا سوءاس��تفاده از اعتماد 

ديگران مش��کالتی ايجاد می كنند؛، اتفاقاتی كه با نگاهی به 
بخش حوادث روزنامه ها و سايت ها می توان وقوع روزانه آنها 

را رصد كرد.
و حاال در چنين فضايی يکی از نرم افزارهای داخلی و پرطرفدار 
موبايلی كش��ور كه با ه��دف خريد و فروش اجناس دس��ت 
دوم فعالي��ت می كند، بخش��ی را ايجاد كرده ت��ا كاربران در 
كنار انتش��ار آگهی های فروش خانه، ماش��ين و لوازم دست 
 دوم، ام��کان ب��ه آگهی گذاش��تن خودش��ان را ني��ز فراهم

 كنند. 
آگهی هاي��ی ك��ه در آن كارب��ران ب��ا معرفی خ��ود و اعالم 
مش��خصات ش��ان درخواس��ت دوس��ت و هم صحب��ت 
می كنند و حتی برخی می خواهند همس��فر مس��ير خانه تا 

 محل كارش��ان را نيز از مي��ان گزينه ه��ای اينترنتی انتخاب
 كنند.

» م��ردی 45 س��اله هس��تم و می خواه��م ي��ک دوس��تی 
صميم��ی و عاطفی با همراهی و همدلی داش��ته باش��م... « ، 
 دنب��ال دوس��تی ب��ا فرهن��گ و منطق��ی هس��تم، لطف��ا

 ش��رايط تان را فقط اس ام اس كنيد تا در صورت تشابه خودم 
تماس بگيرم.«،» دنبال فردی خوش سفر برای سفری خارجی 
هستم، لطفا مشخصات تان را ايميل كنيد«، » ساكن تهرانم و 
در اراک درس می خوانم، دنبال كسی هستم كه با من همسفر 
ش��ود و هزينه ای هم دريافت نکند«، اينها تنها گوش��ه ای از 
اين آگهی هاس��ت كه به طور متوس��ط در هر ساعت دو مورد 
آن در فضای اي��ن نرم اف��زار بارگذاری می ش��ود و همچنان 
نيز اين روند ادامه دارد.موضوع قاب��ل توجه ديگر توضيحات 
ارايه شده درباره نحوه فعاليت اين مجموعه است كه در بخشی 
از آنها تيم گردانن��ده به كاربر خود اي��ن اطمينان را می دهد 
كه درج آگهی در اين فضا پيگ��رد قانونی نيز ندارد؛ توضيحی 
كه گرچه ممکن اس��ت در نگاه اول كنايه ای به نوش��ته های 
هشدارآميز » پيگرد قانونی برای نصب آگهی« روی محل های 
ممنوعه ش��هری باش��د اما در ادامه صراحت��ا تاكيد می كند 
كه در اين م��دل از خريد و فروش، اين س��ايت كاًل بی تقصير 
 است و خود كاربران بايد جنبه های مختلف امنيتی را در نظر 

بگيرند.
توضيحی كه گرچه در بحث خريد و ف��روش كاال منطقی به 
نظر می رس��د اما در موضوع دوس��تيابی چندان نمی توان آن 

را معقول دانست.
هشدار پلیس: چنین فضاهايی مفسده انگیز است

علی نيک نفس كارش��ناس امنيتی فضای مج��ازی و پليس 
فتا نيز با بيان اينکه مس��ووالن س��ايت موظف به نظارت در 
اين زمينه هس��تند، به ايس��نا می گويد: كاربران نيز وظايفی 
را بر عهده دارند اما مديريت اين س��ايت ي��ا نرم افزار وظيفه 
دارند امکان رس��يدن ب��ه افراد مج��رم و س��ودجو را در اين 
 فض��ا فراهم كنن��د و اگر غي��ر از اين باش��د مرتک��ب تخلف

 شده اند.
وی با بيان اينکه در گذشته نيز چنين فضاهايی مشکالتی را 
برای برخی كاربران ايجاد كرده است، تصريح می كند: چنين 
آگهی هايی می تواند مفسده انگيز باشد اما نمی توان گفت كه 
اين كار صددرصد مجرمانه اس��ت.نيک نفس درباره اينکه آيا 
امکان ورود مدعی العموم به چني��ن فضاهايی وجود دارد هم 
می گويد: در اين فضاها بحث جرم عليه اشخاص مطرح است و 
اگر در آن از كاربران كالهبرداری يا سوءاستفاده بشود امکان 
پيگيری وجود دارد، در غير اينصورت در صورت ارتکاب جرايم 
 عمومی يا عرض��ه اقالم ممنوعه مدعی العم��وم می تواند وارد

 شود.
آدم ها تنها شده اند

اما چرا افراد به چنين فضاهايی روی می آورند و به جای يافتن 

دوس��ت در محيط های واقعی آن را در محي��ط اينترنت و در 
قالب آگهی جس��تجو می كنند؟ دكتر اميرمحمود حريرچی، 
جامعه شناس در اين باره می گويد: عالوه بر افرادی كه از نظر 
من بيمارند و برای س��ودجويی به چنين فضاهايی می آيند، 
به نظر می رس��د كاربران آدم های تنها هس��تند؛ افرادی كه 
از برچس��ب خوردن از سوی جامعه وحش��ت دارند و ترجيح 
می دهند دوستان خود را نيز از راه كم هزينه و آسان تری به نام 
اينترنت و آگهی های دوست يابی پيدا كنند.وی با بيان اينکه 
اين موضوع در جوامعی كه شهروندان معموال با موانعی برای 
دورهم بودن مواجه می شوند بيش��تر ديده می شود، تصريح 
كرد: اين فضاها قابل اعتماد نيستند و من نامش را شبکه های 
داللی محبت می گذارم؛ شبکه هايی كه شکل مفسدانه دارند 
و ضررهای آن به مراتب بيشتر از فوايدشان است، ضمن اينکه 
جای دوستيابی در فضاهای حقيقی است و افراد بايد توانايی 

و مه��ارت پيداكردن دوس��ت 
در فضاهای حقيقی را داش��ته 

باشند.
 حريرچ��ی در عي��ن ح��ال 
معتق��د اس��ت ك��ه چني��ن 
فضاهاي��ی از س��وی اكثريت 
جامع��ه نيز پذيرفت��ه نخواهد 
ش��د. او در اي��ن ب��اره توضيح 
می دهد: اي��ن موضوع و ترويج 
آن جای تاس��ف دارد اما جای 
نگرانی ن��ه، اين اتفاق نش��ان 
می دهد ك��ه برخ��ی تنهايی 
بيمارگون��ه دارند. من معتقدم 
دوس��تيابی از طريق آگهی نه 

تنها پذيرفته ش��ده نيس��ت بلکه اف��رادی كه دس��ت به اين 
 كار می زنن��د عالوه بر تنهايی دچار يکس��ری مش��کالت نيز 

هستند.
اين جامعه شناس با اش��اره به ديگر امکانات اين سايت اظهار 
می كند: ديگر بخش های اين س��ايت مش��کلی ندارد و اتفاقا 
مفيد هم هس��ت اما به نظ��رم اين بخش را بايد مس��ووالنش 
تعطيل كنند.ممکن اس��ت اي��ن روزها آدم ها مانده  باش��ند 
بی دوست و ش��ايد روباه به درس��تی علت تنهايی آدم ها را به 
شهريار كوچولو گفته باشد، اما به نظر می رسد راه دوستيابی 
به عنوان يک مهارت ش��خصيتی و اجتماع��ی با ويژگی های 
روانشناسانه و تربيتی مترتب بر آن، هرچه باشد، آگهی دادن 
و ط��رح درخواس��ت در اينترنت و ن��رم افزاره��ای موبايلی 
نيس��ت؛ زيرا در اين فضا ها ب��ه راحتی امکان سوءاس��تفاده 
از كاربران فراهم می ش��ود و معلوم نيس��ت كس��ی كه خود 
را ب��رای يافتن دوس��ت آگهی ك��رده چه نيتی در س��ر دارد 
 و هويت واقع��ی اش با آنچ��ه در آگهی آمده چق��در متفاوت

 است.

فضاهايی که جامعه آن را نمی پسندد

شبکه های داللی محبت رنگ اعتماد ندارد  

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره 93-9 

م الف 25391

ش�رکت مديريت تولید برق اصفهان در نظر دارد س�رويس اياب و ذهاب پرسنل روز کار و شیفت 
خود را طبق مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه به مدت يکسال به پیمانکار واجد شرايط 
واگذار نمايد . لذا از کلیه شرکتهای حمل و نقل و تدارکاتی واجد شرايط که دارای رتبه بندی و طرح 
طبقه بندی مشاغل کار گری مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دارای توانائی اجرائی 
و مالی کافی می باشند دعوت می شود با همراه داشتن مدارک کامل و سوابق اجرائی شرکت خود 
و تائیديه وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت 7 روز از تاري�خ درج اين آگهی به اداره تدارکات 
اين شرکت واقع در اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن ، انتهای بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان اداره 
تدارکات شرکت مديريت تولید برق اصفهان مراجعه فرمايند. ضمنا جهن اطالع بیشتر می توانید 

به سايت www.isfahanps.ir ) بخش مناقصات ( مراجعه نمايید.
تلفن تماس : 031-37895206

شركت مديريت توليد برق اصفهان

حق التدريس معوقه تا هفته آينده 
پرداخت خواهد شد

علی اصغر فان��ی وزير آم��وزش و پرورش درخص��وص زمان 
پرداخت حق التدريس فرهنگيان عنوان كرد: بخشی از منابع 
را از سازمان مديريت تامين كرده ايم كه اگر اعتبارات پاسخگو 
باشد معوقات ارديبهشت و خرداد ماه فرهنگيان تا يک هفته 

آينه پرداخت می شود.
وی با اشاره به اينکه ممکن است معوقه مهر ماه معلمان را نيز 
در اين پرداخت ها داشته باشيم، افزود: همه  اين موارد  به ميزان 
اعتباری كه در اختيار وزارتخانه قرار می گيرد بس��تگی دارد 
اما اميدواريم كه بتوانيم اين پرداخت ها را داش��ته باشيم زيرا 
همکاری فرهنگی ما تدريس داشته اند و به تبع بايد حق الزحمه 

خود را نيز دريافت كنند.

دوربین های ثبت تخلف  تردد 
غیرمجاز خودروها  را رصد می کند

 رييس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان گفت: تخلفات 
و ترددهای غيرمجاز خودروها در سطح شهر اصفهان به وسيله 
25 دوربين ثبت می شود. سرهنگ حس��ين غالمی با اشاره به 
تشديد اجرای طرح زوج و فرد در هس��ته مركزی شهر اصفهان 
افزود: اكنون مهمترين محور ثبت تخلفات بر رعايت نکردن زوج 
و فرد و خودروهای دودزا قرار دارد.وی اظهار كرد: تابلوهای زوج 
و فرد به اندازه كافی در سطح شهر نصب شده است و دليلی برای 

ناآگاهی رانندگان در عمل به اين تخلف وجود ندارد.
رييس پليس راهور اس��تان اصفهان افزود: همه رانندگان ملزم 
 به رعايت قواني��ن و مق��ررات راهنمايی و رانندگی هس��تند و 
پليس های مستقر در سطح شهر بطور جدی به جريمه رانندگان 
متخلف به مح��دوده زوج و فرد م��ی پردازن��د.وی اظهار كرد: 
برخی دوربين های مستقر در اتوبان ها نيز كه در حال غيرفعال 
)آفالين( قرار داشت برای ثبت تخلفات فعال )آنالين( شده است.

وی افزود: از اين پس با ثبت تخلفات لحظه ای، برگه جريمه به 
همراه تصوير تخلف به درب منازل ارسال می شود.

رييس پليس راهور اس��تان اصفهان همچني��ن از رايزنی های 
صورت گرفته با اتوبوس��رانی برای از رده خ��ارج كردن اتوبوس 
های دودزا خبر داد و گفت: مقرر ش��ده است كه تا پايان دی ماه 
اتوبوس های فرسوده و دودزا از ناوگان حمل و نقل درون شهری 

خارج شود.

  زاينده رود آيفون شهر اصفهان است 
رييس شوراي اسالمي شهر رش��ت مي گويد: زاينده رود آيفون 
شهر اصفهان اس��ت و هيچ ايراني نيس��ت كه اين رودخانه زيبا 
را با پل هاي تاريخي اش نشناسد.ش��هر اصفهان بس��يار زيبا و 
مردماني خونگرم دارد، البته هر دوس��ال يکبار نوروز به اصفهان 
س��فر مي كنيم و به گونه اي اصفهان شما را حفظ هستم. بسيار 
خوشحال شديم زاينده رود را پرآب ديديم، اميدواريم مشکالت 
مربوط به رودخانه زاينده رود زودتر حل ش��ود البته اس��تاندار 
اصفهان نويد حل اين مش��کالت را داد. در ش��هر رش��ت نيز دو 
رودخانه گوهر رود و زرجوب وجود دارد كه اين دو رودخانه نيز 
با مشکل روبرو شده اند كه متاس��فانه به فاضالب شهري وصل 
 ش��ده و اين يکي از چالش هاي اساسي اين ش��هر است يکي از

 برنامه هاي ش��وراي شهر رشت س��اماندهي اين وضع است كه 
در اين راستا مشاور گرفته ش��ده و قرار است تا پايان سال طرح 
به نتيجه برسد. البته زاينده رود و سي و سه پل تنها مختص به 
اصفهاني ها نيست همه مردم ايران از اين رودخانه خاطره دارند 
به طوري كه در ابتدا و انتهاي زندگي خود س��فرهاي خوبي به 
اصفهان داش��تند. به نظر من زاينده رود آيفون ش��هر اصفهان 
 اس��ت و هيچ ايراني نيس��ت كه اين رودخانه زيب��ا را با پل هاي

 تاريخي اش نشناسد. 

نمايشگاه هفته پژوهش و نوآوری 
اصفهان افتتاح شد

نمايش��گاه هفته پژوهش و ن��وآوری در محل نمايش��گاه های 
بين المللی اصفهان با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

در اين نمايشگاه كه به مناس��بت هفته پژوهش برگزار می شود، 
4۰ شركت، مؤسسه و نهاد دولتی و خصوصی در قالب 69 غرفه 
در 35۰۰ مترمربع فضای نمايشگاهی به ارايه دستاوردهای خود 
می پردازند.شهرک علمی � تحقيقاتی استان اصفهان، دانشگاه 
علوم پزشکی، جهاد دانش��گاهی، كانون پرورش فکری كودكان 
و نوجوانان، دانشگاه ها، دس��تگاه های دولتی استان و بنياد ملی 
نخبگان استان از جمله مشاركت كنندگان اين نمايشگاه هستند.

اين نمايش��گاه از ۱8 تا 2۱ آذرماه از س��اعت ۱۰ تا 2۰ در محل 
نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان داير می باشد.

» روباه گفت: ... آدم ها برای سردرآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را همین جور حاضر و آماده از دکان ها می خرند، 
اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند، آدم ها مانده اند بی دوست ... .«

شايد آن زمان که »آنتوان دوسنت اگزوپری« مشغول نگارش »ش�ازده کوچولو« بود هیچگاه فکرش را نمی کرد که 
دکانی باز شود برای يافتن دوست؛ دکانی که اين روزها در سايه گسترش اينترنت و ابزارهای موبايلی ايجاد شده تا 
در گوشه  يکی از همین ابزارهای پرطرفدار خريد و فروش اجناس دس�ت دوم، بخشی هم به وجود بیايد برای يافتن 

هم صحبت، همسفر و دوست.

چنین آگهی هايی 
می تواند 

مفسده انگیز 
باشد اما نمی توان 

گفت که اين کار 
صددرصد مجرمانه 

است



يادداشت

ساخت راه آهن اصفهان-اهواز از 
پروژه های طاليی کشور 

س��عید محمدزاده با اش��اره به اینکه امس��ال 250 کیلومتر 
خ��ط بازس��ازی و 215 کیلومتر خط بهس��ازی می ش��ود، 
گفت: یکی از برنامه های ما س��اخت راه آه��ن از اصفهان به 
س��مت اهواز اس��ت که از پروژه های طالیی کش��ور به شمار 
می رود اما مس��اله مهم نحوه تامی��ن اعتبار اس��ت زیرا این 
 پروژه هزینه های باالیی دارد و بای��د از کوه های زاگرس عبور

 کند.
وی با اش��اره به اینکه در راه آهن مس��یرهایی داریم که عمر 
بازس��ازی آنها نیز از س��ال ها پیش به اتمام رس��یده اس��ت، 
اظهار داش��ت: به طور متوس��ط بی��ن 10 تا 15 س��ال باید 
عملیات بهس��ازی بر روی خ��ط راه آهن اجرا ش��ود و حدود 
 30 س��ال هم باید یک خط بطور کامل مورد بازس��ازی قرار

 گیرد.
معاون ش��رکت راه آهن ، گف��ت: البته موضوع ت��دارک ریل 
همیش��ه ما را با مش��کل مواجه می کن��د اما ب��ا راهکارهای 
جدیدی امس��ال ریل را تامی��ن کردیم بنابرای��ن پروژه های 
 بازس��ازی و بهس��ازی با س��رعت بیش��تری در ح��ال انجام

 است.
محم��د زاده گف��ت: چندپ��روژه برقی ک��ردن ه��م مرحله 
 مطالعاتی قرار دارد تا برخی از مسیرها را هم افزایش ظرفیت

 بدهیم.

سهم 34 درصد ی مالیات استان 
دربودجه 94

عضو هیات رییس��ه کمس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
دولت ب��رای س��ال آین��ده 5 ه��زار و 170 میلی��ارد تومان 
س��هم مالیات برای اس��تان اصفه��ان پیش بینی ک��رده که 
 نس��بت به مش��ابه س��ال قبل آن 34 درصد افزایش نش��ان 

می دهد.
 حس��ینعلی حاجی در شاهین ش��هر پیرامون کلیات بودجه 
س��ال آینده، اظهار کرد: در بودجه س��ال 94 نسبت به مدت 
 مش��ابه س��ال گذش��ته آن تفاوت ه��ای چندانی احس��اس

 نمی شود.
وی افزود: از عمده تفاوت های بودجه سال آینده افزایش سهم 
مالیات و کاهش یک سومی س��هم نفت نسبت به مشابه سال 

قبل آن است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس  شورای 
اس��المی با بیان اینکه دول��ت در بودجه س��ال آینده قیمت 
هر بش��که نفت را 72 دالر در نظ��ر گرفته اس��ت، ادامه داد: 
 هر دالر را نی��ز 2 ه��زار و 850 تومان دولت محاس��به کرده

 است.
وی تاکید کرد: سقف کل بودجه س��ال آینده از سوی دولت 
837 هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت، البته برای 
س��ال آینده س��قف بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان 

پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به سهم مالیات استان اصفهان در بودجه 94، بیان 
کرد: سال گذشته دولت برای استان اصفهان 4 هزار میلیارد 
تومان مالیات پیش بین��ی کرده بود اما بع��د از پیگیری های 
که صورت گرفت این میزان به 3 ه��زار و 850 میلیارد تومان 

کاهش پیدا کرد.

سیب واکسی نداريم
قائم مقام معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره 
به صادرات میزان قابل توجهی س��یب و خیار از کشور، گفت: 
هیچ کدام از این محصوالت مرجوع نمی ش��ود واین بهترین 

سند مبنی بر سالمت آن هاست.
جهانگیر عرب درباره شایعات مطرح ش��ده مبنی بر استفاده 
از واکس در س��یب درختی با بیان اینکه با یک آزمایش ساده 
می توان فهمید س��یب آلوده به واکس اس��ت یا خیر؟ اظهار 
داشت: زمانی که یک کارد میوه خوری را به آرامی روی پوست 
س��یب می کش��ید، مواد کوچک س��فیدی بر روی کارد شما 
جمع می شود که این مواد به طور طبیعی در خود میوه وجود 
دارند در حالی  که در میوه آغش��ته به واکس، زمانی که کارد 
را بر روی پوست آن بکش��ید یک ماده خمیری)دقیقا شبیه 
 خمیر( به ان��دازه 2 میلی مت��ر روی کارد ش��ما جمع خواهد

 شد.وی با اشاره به ماندگاری باالی انواع سیب های موجود در 
کشور، افزود: سیب های ایرانی قابلیت انبارداری باالیی دارند 
و به همین دلیل نیازی به صرف هزینه اضافی و مصرف واکس 

و موم برای آنها نیست.

 چاق هااقتصاد دنیا را
 الغر می کنند 

چاقی در میان سه عاملی قرار می گیرد که به اقتصاد دنیا فشار 
زیادی را تحمیل کرده است.

ب��ر اس��اس گزارش��ی ک��ه موسس��ه مک کینزی در س��ال 
2012 میالدی منتش��ر کرده هزینه های اقتصادی س��یگار 
کش��یدن یا هزینه های مبارزه با تروریس��م و جن��گ در دنیا 
تقریباً برابر با هزینه های چاقی بوده اس��ت. در س��ال 2012 
میالدی هزینه مبارزه با س��یگار کش��یدن برابر ب��ا 2.1 هزار 
میلی��ارد دالر آمریکا ب��ود و هزینه های جنگ و خش��ونت و 
 مبارزه با تروریس��م هم براب��ر با 2.1 هزار میلی��ارد دالر بوده

 اس��ت. این دو بخش که بیش��ترین فش��ار را به اقتصاد دنیا 
تحمیل کرده اند و به عنوان فشارهای بزرگی که اجتماع امروز 
دنیا به اقتصاد تحمیل کرده اس��ت یاد می شوند، در مجموع 
5.7 درصد تولی��د ناخالص داخلی دنیا را ب��ه خود اختصاص 
داده بودند. س��ومین عاملی که به اقتصاد دنیا فشار زیادی را 
تحمیل کرده چاقی است که در سال 2012 میالدی هزینه ای 
معادل دو هزار میلی��ارد دالر به اقتصاد دنی��ا تحمیل کرد و 
 ارزش آن معادل 2.8 درص��د تولید ناخال��ص داخلی جهان

 بود.مهم ترین مساله قابل مش��اهده در گزارش موسسه مک 
کینزی اینجاس��ت که روند تاثیر منفی این سه عامل مخرب 
برای اقتصاد و اجتماع دنیا در سال های گذشته افزایش یافته 
است و این نش��ان می دهد در س��ال های آتی هم می تواند به 
اقتصاد دنیا آس��یب بیش��تری وارد کند و هم می تواند روی 

سالمت اجتماع اثر منفی داشته باشد.

 ۱3۰۰ واحد تولیدی؛ کیفیت سنجی 
می شود

   اداره استاندارد استان 
کارت زرد کشید

 مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
ب��رای بررس��ی ع��دم رعای��ت کیفیت در س��ال 
ج��اری بی��ش از 1300 اخط��ار ب��ه واح��د های 
تولی��دی س��طح اس��تان داده ش��د که اکث��ر این 
 تذکرات در قال��ب رعایت ویژگی های اس��تاندارد

 بود.
غالمحسین ش��فیعی با اش��اره به اینکه واحد های 
تولیدی بایس��تی کاالهایی که تولی��د می کنند از 
کیفیت باالیی به لحاظ استاندارد برخوردار باشند، 
اظهار داش��ت: درقانون استانداردکم فروشی فقط 
مربوط به وزن کاال نیست بلکه به مفهوم عدم رعایت 
استانداردها و کم گذاشتن ازکیفیت کاال و خدمات 

مشمول استاندار اجباری است.
وی ادام��ه داد: درمحص��والت لبن��ی معیارهایی 
چون درصد چرب��ی، درجه انجم��اد و کمبود وزن 
 از جمله مواردی است که کم فروشی به آن اطالق

 می شود.
مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان تاکید کرد: در 
بخش لوازم خانگی معیارهای کم فروش��ی شامل 
ضخامت ورق محصول، توان موتور استفاده شده در 
وسیله خانگی، حجم محصول تولیدی است و عدم 
کارکرد صحیح نیز از مصادیق کم فروشی محسوب 
شود.وی افزود: در بخش س��یم و کابل  این روز ها 
به دلیل گرانی مس تخلفات کم فروش��ی بسیاری 
مشاهده ش��ده که با نظارت کامل در حال رفع این 

مشکل هستیم.
ش��فیعی اظهار داش��ت: در س��یم ها و کابل های 
برق در صورتی که لوازم ب��ه کار رفته از نظر تعداد 
و ضخامت کمتر از حد اس��تاندارد باش��د به منزله 
کم فروش��ی محسوب می ش��ود و خطرات جبران 
 ناپذی��ری را ب��رای مصرف کنن��دگان ب��ه همراه 
دارد.مدیر کل استاندارد اس��تان اصفهان، با اشاره 
به مصادیق ک��م فروش��ی درمصالح س��اختمانی 
نیز ب��ه ای��ن نکته اش��اره داش��ت که اس��تفاده از 
مصال��ح س��اختمانی نامرغ��وب ، فاق��د کیفی��ت 
و ب��دون عالمت اس��تاندارد ازجمله تی��ر چه های 
س��قفی،بتون و بقی��ه مصالح م��ورد اس��تفاده در 
 س��اختمان ازموارد تخلف کم فروش��ی به حساب 

می آید.

اخبار کوتاه

4
پروژه مسکن روستایی در اردستان

مدیر بنیاد مسکن انقالب اس��المی شهرستان اردستان از آغاز عملیات س��اخت پروژه 14 واحدی 
مسکن در روس��تای درباغ از توابع این شهرس��تان خبر داد.احمد علی یزدان پناه ، با اعالم این خبر 
اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع با اعتبار اولیه 2 میلیارد ریال به صورت 
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معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
اعالم ک��رد طبقه بندی کارت های س��وخت ناوگان باری 

دیزلی زیر 10 تن کشور به زودی تغییر می کند.
 حسین هاشمی از برگزاری جلس��ه کارگروه ساماندهی 
مصرف نفت گاز خبر داد و اظهار داشت: هشتمین جلسه 
کارگروه س��اماندهی مصرف نفت گاز ب��ا حضور نماینده 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی، پلیس راهور ناجا، سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای  و سایر سازمان ها و نهاد های مرتبط در نهاد 

ریاست جمهوری برگزار شد.
وی با اشاره به اجرایی شدن این دستورالعمل برای ناوگان 

باری زیر 10 تن در ف��از اول افزود: در ح��ال حاضر کلیه 
ناوگان ب��اری زیر 10 ت��ن در یک طبقه کارت س��وخت 
قرار دارند و از س��همیه یکس��انی برخوردار هس��تند به 
طور مث��ال وانت ب��ار های دیزل��ی زیر 3.5 ت��ن در حال 
 حاضر  س��همیه ای معادل کامیون ه��ای 10 تن دریافت 
می کنند،بنابر این مقرر ش��د ناوگان باری زیر 10 تن به 
3 زیر کالس جدید طبقه بندی ش��وند که شامل ناوگان 
زیر 3.5 تن، ناوگان باری بی��ن 3.5 تا 6 تن و ناوگان باری 
6 ت��ا 10 تن  که ه��ر ک��دام از  دی ماه تح��ت یک طبقه 
 مستقل کارت س��وخت قرار خواهند گرفت و  پس از آن 
سهمیه ها نیز متناسب با گروه بندی جدید اصالح خواهد 

شد.معاون صنایع و انرژی س��تاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت خاطرنشان کرد: طبق بررس��ی های انجام شده 
بیش از 90 درصد از ناوگان خودرو ه��ای دیزلی کمتر از 
80 درصد سهمیه تخصیصی را مصرف می کنند و با توجه 
 به این موضوع برای جلوگیری از س��وء استفاده و فروش

 غیر مجاز و قاچاق نفت گاز، تغییرات جزیی در میزان سقف 
 برداش��ت نفت گاز به عمل می آید ک��ه در آینده نزدیک 

اطالع رسانی خواهد شد.
هاش��می  اظهار داش��ت: 
میزان و نح��وه تخصیص 
س��وخت نف��ت گاز ب��ه 
اتوبوسرانی ها که در حال 
حاضر خ��ارج از س��امانه 
هوشمند سوخت صورت 
می گیرد در جلسه بعدی 
این کارگروه تصمیم گیری 

خواهد شد.
به گزارش س��تاد مدیریت 
حم��ل و نقل و س��وخت 
کشور، هاشمی با اشاره به 
برگزاری جلس��ه کارگروه 
س��اماندهی مصرف نفت 

گاز، گفت: هشتمین جلس��ه کارگروه ساماندهی مصرف 
نفت گاز با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، پلیس راهور ناجا، 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سایر سازمان 
 ها و نهادهای مرتبط در نهاد ریاس��ت جمه��وری برگزار

 شد.

  تولید انواع خودروهای س��واری در تمام شرکت های 
خودروس��از داخلی در آبان ماه امس��ال افزایش یافته 
است.براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع 
خودروی سواری در آبان ماه امس��ال در گروه صنعتی 
ایران خودرو با رش��د 56.7 درصدی از 28 هزار و 920 
دس��تگاه در آبان ماه س��ال 1392 به 45 هزار و 323 
دس��تگاه افزایش یافته اس��ت.در این مدت تولید انواع 
خودروی سواری  با رشد 1210درصدی از 10 دستگاه 

در آبان ماه سال 1392 به 131 دستگاه افزایش یافته 
است.

آبان م��اه امس��ال تولی��د انواع س��واری در ش��رکت 
خودروسازی مدیران با افزایش 327 درصدی از 912 

دستگاه به 3894 دستگاه رسیده است.
تولید انواع س��واری در گروه خودروس��ازی سایپا نیز 
با رش��د 42.7 درصدی از 18 هزار و 996 دس��تگاه در 
آبان ماه سال 1392 به 27 هزار و 98 دستگاه افزایش 

یافته است.
در ای��ن م��دت تولید ان��واع س��واری در گ��روه بهمن 
نی��ز ب��ا رش��د 491.7 درص��دی از 60 دس��تگاه در 
 آب��ان م��اه س��ال 1392 ب��ه 355 دس��تگاه رس��یده

 است.
تولید انواع سواری در کرمان موتور نیز با رشد 229.1 
درصدی از 1733 دس��تگاه در آبان ماه سال 1392 به 

5704 دستگاه رسیده است.

جزيیات تغییرات کارت سوخت خودروهای ديزلی

طبقه بندی ناوگان باری از دی ماه تغییر می کند

ساخت دستگاه پیازکن 
تیغه ای در اصفهان 

جديدترين وضعیت تولید خودروسازان داخلی

 بادرود سايت
 الگويی انارشد

محقق��ان مرک��ز تحقیق��ات کش��اورزی اصفه��ان موف��ق ب��ه 
س��اخت دس��تگاه پیازکن تیغه ای ش��دند. مس��وول بخش فنی 
مهندس��ی مرک��ز تحقیق��ات کش��اورزی اصفهان گف��ت: کلیه 
قطعات این دس��تگاه تولی��د داخ��ل و قیمت تمام ش��ده آن دو 
میلی��ون و 500ه��زار توم��ان اس��ت.اورنگ تاک��ی ب��ا تاکید بر 
 اینکه پیاز محصولی اس��ت ک��ه با تراکم باال در کش��ور کاش��ت

 م��ی ش��ود، اف��زود: تم��ام عملی��ات کش��ت ای��ن محص��ول 
در ایران دس��تی انج��ام می ش��ود.وی گفت: ح��دود 30 درصد 
عملی��ات برداش��ت ص��رف کن��دن محص��ول، 30 درص��د 
 ص��رف زدن س��ر بوت��ه ه��ای پی��از و 40 درص��د نی��ز ص��رف

 جمع آوری و کیسه گیری می شود.

احمدعلی مختاریان پ��ور اظهار کرد: ب��ا توجه به انتخاب روس��تای 
 IPM سرآس��یاب به عنوان س��ایت الگویی انار دوره کالس آموزشی
با موضوع انار در این روس��تا برگزار می ش��ود.وی اف��زود: انار از عمده 
محصوالت باغی منطقه بادرود بوده و باغ داران روستای سرآسیاب نیز 
در سال جاری بیشترین خسارت را از نظر آلودگی درختان انار خود به 

کرم گلوگاه انار و کرم سفیدریشه را تجربه کردند.
مسوول مرکز خدمات جهاد کش��اورزی بادرود تصریح کرد: به همین 
منظور و با هدف کاهش خسارات برای س��ال های آینده این روستا به 
عنوان سایت الگویی انار انتخاب و مقرر شد تا مراحل پایانی تولید انار 
برای سال آینده هر 15 روز یک بار کالس آموزشی مبارزه با آفات انار 

برگزار شود.

مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت کشاورزی گفت: انواع میوه های مورد نیاز برای 
شب یلدا مانند انار، پرتقال، نارنگی،  کیوی و سیب به 
اندازه کافی تولید و ذخیره ش��ده و هیچ مشکلی برای 
تامین آن ها برای ش��ب یلدا نداریم ام��ا باید قیمت ها 
را نیز کنترل کنیم تا بی رویه افزایش نیابد.ابوالقاس��م 
حسن پور اظهار کرد: ساالنه حدود دو میلیون تن انواع 
پرتقال در کشور تولید می شود که نیاز کشور را از مهر تا 
فروردین ماه تامین می کند.وی افزود: با توجه به میزان 
تولید پرتقال که مازاد نیاز بر مصرف داخلی است، به 
راحتی می توانیم بیش از 200 هزار تن این محصول را 
صادر کنیم.به گفته حسن پور پرتقال کیلویی 700 تا 
1500 تومان از باغداران خریداری و ذخیره شده است.

مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد:  میزان تولید انار در 
هر س��ال حدود 940 هزار تن بوده که امکان صادرات 
300 هزار تن آن وجود دارد.حس��ن پور با بیان این که 
وضعیت برداشت انار مناسب بوده و به اندازه کافی این 
محصول ذخیره سازی شده است، گفت: قیمت خرید 
هر کیلوگرم ان��ار از باغداران 1000 ت��ا حدود 2000 

تومان است.

علی ربیعی، وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی از یک 
فساد در وزارت کار رونمایی کرد که بر اساس آن خانه 
ای در مح��دود ونک )تهران(با ارزش��ی مع��ادل 106 
 میلیارد توم��ان به قیمت 30 میلی��ارد تومان فروخته

 شده است. 
علی ربیعی، در همای��ش ملی ارتقا س��المت اداری و 
مبارزه با فس��اد در س��الن اجالس در رابطه با جزییات 
 این موضوع که در سال های اخیر رخ داده بود، گفت: » 
خانه ای متعلق به یکی از س��ازمان ه��ای تابعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش 
آن 106 میلیارد تومان بوده به قیمت 30 میلیارد تومان 
به یک خانم فروخته بودن��د. همچنین برای انجام یک 
سرمایه گذاری فردی یک میلیارد تومان آورده داشته 
و در مقابل از س��ازمان های یادشده 99 میلیارد تومان 
دریافت کرده و منافع 100 میلیارد تومان را 50 - 50 
بین خود تقسیم کرده اند.«  همچنین مدیر شرکتی که 
یکهزار میلیارد تومان فروش داشته این مبلغ را که سود 
آن 220 میلیارد تومان بوده در حساب خود نگه داشته 
و زمانی که می خواستیم جلوی تداوم این کار را بگیریم 
آنقدر مدعی پیدا شد که حتی می خواستند مدیر ما را به 

علت پیگیری به زندان بیاندازند.  « 

نایب رییس مجمع صادرکنندگان ترکیه گفت: با 
وجود تحریم های اقتصادی  علیه ایران، کشور ترکیه 
همواره تالش کرده در کنار ایران بماند و روزی فرا 
می رسد که تحریم ها برداشته شده و ایران و ترکیه 

فصل جدیدی در روابط خود باز می کنند.
 مراد اکیوز در نشست بررسی فرصت های تجاری 
اصفهان و ترکیه در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به توانمندی های اصفهان در بخش های اقتصادی 
و فرهنگی اظهار کرد: ایران فقط در تهران خالصه 
نش��ده و اصفهان همواره نقش مهمی در تعامالت 

تجاری ایران با ترکیه داشته است.
وی افتتاح خط هوایی اصفهان � اس��تانبول توسط 
هواپیمایی ترکیش ایرالین را گامی موثر در توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری اصفهان و ترکیه برشمرد 
و افزود: مرز مش��ترک ایران و ترکیه بیش از 400 
سال بوده که تغییری نکرده، زیرا ایران و ترکیه دو 
کشور با اهمیت و قدرتمند منطقه به  شمار می آیند.

با وجود تحریم های اقتصادی  علیه ایران، کش��ور 
ترکیه هم��واره تالش کرده در کن��ار ایران بماند و 
روزی فرا می رسد که تحریم ها برداشته شده و ایران 

و ترکیه فصل جدیدی در روابط خود باز می کنند.

  دبیر انجمن کارفرمایان کارخانج��ات آرد اصفهان با 
تاکید بر اینک��ه رقابت در بین نانوایی ه��ا از بین رفته 
است، گفت: تا زمانی که نرخ گندم و آرد در کشور آزاد 
نشود همچنان با مشکل نان بی کیفیت روبرو هستیم.

محمد نعمت بخش ، با اشاره به اینکه قیمت گندم از 
465 تومان به 665 تومان افزایش یافته است، افزود: 
در حال حاضر نرخ آرد از 546 توم��ان به 785 تومان 
افزایش یافته و ن��رخ نان نیز متعاق��ب آن 30 درصد 
گران شد. وی بیان داشت: نرخ گندم و آرد همزمان 43 

درصد نسبت به گذشته گران شده است. 
دبیر انجمن کارفرمایان کارخانج��ات آرد اصفهان با 
بیان اینکه با نرخ های اعالمی برای تامین آرد همانند 
سال گذشته با مشکل مواجه خواهیم شد یا خیر، اظهار 
داشت: شرایط بهتر شده اما تا زمانی که نرخ گندم آزاد 
نشود و به قیمت واقعی که اکنون 1050 تومان نرسد 

کیفیت آرد و نان به همین شکل باقی خواهد ماند. 
وی با بیان اینکه دولت به طور مستقیم به ازای هر نفر 
4500 تومان به کارخانج��ات آرد یارانه پرداخت می 
کند، گفت: دولت عالوه بر ای��ن حدود 6 هزار میلیارد 
تومان به عنوان ماب��ه التفاوت قیمت گن��دم به طور 

غیرمستقیم یارانه پرداخت می کند. 

سالمت اداری همسایهتره بار خبازان

 تامین میوه های
 شب يلدا

 خانه ۱۰6 میلیاردی
 3۰ میلیارد فروخته شد 

بی انگیزگی نانوايان برای 
پخت نان باکیفیت

  نقش تجاری اصفهان 
در تعامالت ایران  و ترکیه 
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در حال حاضر کلیه 
 ناوگان باری زير 

۱۰ تن در يک طبقه 
کارت سوخت 
قرار دارندکه 

 ساماندهی 
می شوند



یادداشت هفت نمایشگاه عکس 'وصال یار' تداعی کننده سفر به کربال
 نمایشگاه عکس��ی با عنوان 'وصال یار از حس��ینیه ایران تا کربالی عراق ' در کتابخانه 

مرکزی اصفهان برای عالقمندان دایر است
. این نمایشگاه از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 19:30 تا 27 آذر ماه جاری در محل گالری سه 

 کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته اصفهان دایر است.

5
 چاپ قرآن نفیِس قجرِی حاوی

 ۴ کیلو طال برای استفاده عموم
رییس کتابخان��ه ملی ای��ران از ارایه قرآن نفی��س و منحصر 
به فردی که در این س��ازمان نگهداری می ش��ود، به ناشرانی 
از بخش خصوصی برای چ��اپ با هدف اس��تفاده عموم و نیز 
مسووالن ارشد نظام خبر داد.سیدرضا صالحی امیری مشاور 
رییس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با 
اشاره به اهمیت میراث مکتوب کش��ور و لزوم حفاظت از آن، 
گفت: مجموعه نس��خ خطی ما میراث معنوی کش��ور است و 
از موزه جواهرات بانک مرکزی که آنق��در برایش ارزش قائل 
هس��تند، خیلی باارزش تر اس��ت چون عالوه بر ارزش مادی، 
ارزش معنوی قابل توجهی دارند خصوص��اً قرآن که هویت و 
دین ما و همه چیز ما در زیر س��ایه آن قرار دارد.وی س��پس 
اعالم کرد: در بخش نسخ خطی کتابخانه ملی 38 هزار نسخه 
خطی وجود دارد از 1۴00 س��ال قبل به ای��ن طرف و یکی از 
این نس��خه های خطی نفیس، قرآنی اس��ت مربوط به دوران 
قاجار که در این مصحف ش��ریف ۵70 صفحه ای، ۴ کیلو طال 
به کار رفته و هر صفحه اش یک گونه تذهیب ش��ده اس��ت و 
طراحان و هنرمن��دان، کارهای طراحی و هن��ری این قرآن و 
 مقدار جواهر و طالیی را که در آن به کار رفته اس��ت، بی نظیر 

می دانند.

آتش بس 2  همچنان صدر نشین 
سینماهای اصفهان

س��ینماهای اصفهان در روزهای جاری استقبال نسبتا خوبی 
را تجرب��ه می کنند.»آتش ب��س 2« پس از گذش��ت بیش از 
2 ماه اکران هنوز در س��ینماهای اصفهان صدر نش��ین است، 
ب��ه طوری که به ق��ول مدیر این س��ینما جمعه گذش��ته این 
فیلم در اصفه��ان فروش ۶ میلی��ون تومانی داش��ت. فروش 
قابل توجهی ک��ه باعث می ش��ود زم��ان کران فیل��م بعدی 
این سینما نامش��خص باش��د و درخواس��ت تهیه کنندگان 
 ودس��ت اندکاران فیلم»مس��تانه« را ب��رای اکران ب��ه تعویق

 بیندازد. 
س��ینما خانواده اصفهان نیز با فروش ن��ه چندان خوب اکران 
فیلم »آرایش غلیظ« را ادامه می دهد. این در حالی اس��ت که 
احتمال اکران موقتی »مستانه« به جای آرایش غلیظ در این 

سینما وجود دارد.
 سینما سپاهان اصفهان نیز به لطف تبلیغات قوی و اردوهای 
گروهی مختلف این روزها با فروش خوبی فیلم»شیار 1۴3« 
را بر پ��رده دارد و احتم��اال اکران این فیل��م را طی هفته های 
آتی ادامه می دهد. تنها س��ینمای خصوصی اصفهان نیز این 
 روزها اک��ران فیلم »آنچه م��ردان درباره زن��ان نمی دانند« و

 » شیار 1۴3« را آغاز کرده است که با توجه به موضوع جنجالی 
فیلم »آنچه مردان درباره زنان نمی دانند« فروش متوس��طی 
 دارد و مش��خص نیس��ت اکران آن تا چه زمانی ادامه داشته

 باشد. 
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رییس موسس��ه فرهنگی اکو گفت:  کس��ی از صاحبان 
علم در ش��به قاره هند نبود که زبان فارس��ی نداند، اما 
وقتی انگلیس ها آمدند و بر این منطقه س��لطه یافتند، 
نخستین اقدامشان از بین بردن زبان فارسی بود. ظاهراً 
آنها می خواستند زبان های بومی منطقه را رشد دهند، 
اما زبان فارسی را که مادر همه زبان ها در منطقه بود، از 
بین بردند که با این کار، فرهن��گ یک منطقه عظیم در 

خاورمیانه از بین رفت.
هر چیز جدیدی، لزومًا مدرن نیست

پروفس��ور افتخار عارف حس��ین گفت: در زمان ما و در 
شرق و غرب دنیا به اصطالحات »فرهنگ« و »مدرنیته« 
ظلم شده است. مثاًل وقتی در ش��رق، واژه مدرنیته را به 
کار می بریم، به س��رعت آن تنوع هایی که در عصر ما به 
عنوان مدرنیته ایجاد شده است به ذهن متبادر می شود. 
در حقیقت ما نمی توانیم بین »جدید« و »اصل« تفاوت 
قائل شویم و لزوما هر آن چیزی که جدید است، مدرن 

نیست.
رییس موسسه فرهنگی اکو اضافه کرد: در بین فالسفه، 
مدرنیته یک پروس��ه اس��ت، نه یک عنوان. پس وقتی 
راجع به این موض��وع صحبت می کنی��م، خلط مبحث 
می ش��ود و فکر می کنیم هر چیزی که از غرب می رسد، 
مدرنیته است؛ در حالی که ممکن اس��ت بعضی از آنها 
مدرن باش��د، ولی الزاما همه آنها مدرن نیست. مثاًل در 

حوزه ش��عر، وقتی عصر نیما را بررس��ی می کنیم از آن 
به عنوان زمان جدید ش��عر یاد می کنیم. چیزی که در 
اشعار نیما مشاهده می شود، این اس��ت که با جدایی از 
سبک کالسیک، سبک جدیدی را در اشعار خود ایجاد 
و از لغات متفاوتی استفاده کرد؛ در حالی که بسیاری از 
شاعران را می بینیم که زبان جدیدی در شعر دارند، اما 
فکرشان تغییر نکرده است. هنوز هم مشاهده می کنیم 
که در عصر ما اش��عار جدید فارسی نتوانس��ته  اند چیز 

جدیدی را برای مخاطبان ارایه کنند.
وی گفت:  اکنون ما بای��د به این موض��وع بپردازیم که 
فرهنگ در پاکس��تان، ایران و منطقه خاورمیانه چطور 
به س��وی مدرنیته آمد. البته من فقط درباره پاکس��تان 
سخن می گویم. در جامعه امروز و در همین مکان، آقایان 
همه کت و ش��لوار دارند و خانم ها محجبه هستند؛ حاال 
اگر بگویید این شرق اس��ت و آن غرب، در این  باره باید 

ساعت ها صحبت کنیم.
تحوالت فرهنگی بعد از جن�گ جهانی دوم 

بسیار سرعت گرفت
افتخار عارف حسین با بیان اینکه »بعد از جنگ جهانی 
دوم، تحوالت فرهنگی به قدری سریع انجام می شود که 
ما نمی توانیم آن را همراهی کنیم« ادامه داد: فرهنگ و 
تمدن، دو صورت دارد: متریالیست و ضدمتریالیست. در 
متریالیس��ت، تغییر و تحول به سرعت و ایجاد می شود، 

اما در »نا متریالیست« این اتفاق به کندی رخ می دهد؛ 
همچنان که تغییر و تحول در فکر و اعتقادات انس��ان ها 
خیلی کند صورت می پذیرد، اما تحول در اش��یاء خیلی 
سریع ایجاد می شود. مثاًل موبایل ها، کامپیوترها و لوازم 
مورد استفاده مردم روز به روز در حال تغییرات هستند، 

اما فکر و فرهنگ مردم این طور نیست.
وی با اشاره به اینکه بعضی از افکار ما در جامعه خودمان 
بر عقل بنا می ش��ود، گفت: نمی خواهیم درباره مذاهب 
جهان صحبت کنیم، اما بعضی ادیان و مذاهب در شرق 

هستند که ضعیف العقیده اند 
و نمی توانی��م دلیل عقلی بر 
اثبات مذهب شان بیاوریم، 
ول��ی هنگام��ی ک��ه درباره 
مکت��ب اهل بی��ت )علیهم 
السالم( س��خن می گوییم، 
می بینیم همه چیز بر اساس 
عقل است. اساساً چیزی که 
خ��الف عقل باش��د در دین 
جای ندارد و س��خت اس��ت 
که بتوانیم دلیل��ی برای آن 

بیابیم.
رییس س��ابق فرهنگستان 
هن��ر و زبان اردو در کش��ور 
پاکس��تان در ادام��ه گفت: 
در  پاکس��تان  فرهن��گ 

 همه نقاط آن به یک ش��کل نیس��ت. ما چه��ار پایه در
 فرهنگ مان داریم که مجموعاً یک فرهنگ پاکس��تانی 
را تش��کیل می دهند. کش��ور هند نیز منطقه ای اس��ت 
که 19 زبان در آنجا تکلم می ش��ود. هم��ه آنها هم زبان 
ملی به حس��اب می آی��د و فرهنگ های خ��اص خود را 
دارند، اما م��ردم آنجا در کن��ار هم و در صل��ح زندگی 
می کنند. ما در کشور ایران هم چنین چیزی را می بینیم. 
جوامعی همچون ایران که دارای فرهنگ بزرگ هستند، 
می توانند میان دین و فرهنگ تعادل ایجاد کنند و ایران 

این کار را کرده است.
ایرانی�ان بین دی�ن و فرهنگ تع�ادل ایجاد 

کردند
رییس موسس��ه اکو درباره مقاومت و پایداری فرهنگی 
ایرانیان گفت: عرب ها به هر منطقه ای که وارد ش��دند، 
اثر فرهنگی خود را گذاش��ته اند؛ مثل کشورهای مصر، 
س��وریه، اندلس )اس��پانیا( و.... اما فرهنگ ایران آن قدر 
قوی بود ک��ه بعد از ورود دین اس��الم ه��م آن فرهنگ 
را از دس��ت نداد و توانس��ت میان فرهنگ و دین تعادل 
 ایج��اد کند و این کاری بزرگ اس��ت که ج��ای تحقیق

 دارد.

رییس پاکستانی موسسه فرهنگی اکو:

انگلیس  به حذف زبان فارسی کمر بست

کارگردان » اسب سفید پادشاه «:

ته قصه ام را به تباهی و سیاهی 
نمی کشانم

محم��د حس��ین 
س��ب  ا « لطیفی،
س��فید پادشاه« 
را با رویکرد امید 
برای جش��نواره 
فیلم فج��ر فیلم 
می  س��ازد.محمد 
حس��ین لطیفی در خصوص اثر جدی��د خود به نام 
»اسب سفید پادشاه« گفت: شخصیت اصلی قصه 
این فیلم یک دختر 2۴ س��اله اس��ت که متاسفانه 
به خاطر نداش��تن حامی در اجتماع و ش��رایط بد 
خانوادگی و بی پناهی در گذشته مشکالتی داشته 
که البته ما از زمانی قصه را شروع می کنیم که این 
دختر فصل عش��قی زندگی خود را شروع می کند 
و عش��ق او را پاک کرده و به جامعه ب��ر می گرداند.

وی در خصوص تفاوت ای��ن اثر با کارهای قبلی اش 
تصریح کرد: » اسب سفید پادشاه« ژانری است که 
من تاکنون آن را تجربه نکردم و به قول دوس��تانم 
که همیش��ه می گویند من بیمار تجرب��ه ژانرهای 
مختلف هس��تم یک مق��دار پای خ��ود را تو کفش 
بقیه همکارانم که در این نوع ژانر می کنند، کردم.

کارگردان روز سوم ادامه داد: » اسب سفید پادشاه« 
یک ژانر اجتماعی تا حدودی سرد و پر از درد رهایی 
است که در قصه گفته می شود اما رویکردها در این 
فیلم فقط امید است چرا که من فیلمسازی نیستم 
که پایان قص��ه ام را ناتمام بگذارم و ی��ا ته آن را به 
سیاهی و تباهی بکشانم چرا که معتقدم کارگردان 
موظف اس��ت به جامعه اش امید بده��د و من این 
مس��ئله را یک تکلیف می دانم، البته نه امید واهی، 
بلکه امیدی که در آن راهکارهاشون را نشان دهیم.

لطیفی در خصوص جایگاه اثر خود در سی و سومین 
جش��نواره فیلم فجر اظهار داش��ت: م��ن در مورد 
موفقیت این اثر هیچ پی��ش بینی نمی کنم اما تمام 
 عوامل این گ��روه با دل و جان ب��رای این پروژه کار

 می کنند و اگر این اثر در جش��نواره موفق شود به 
اعتقاد من به خاطر دل تمامی این دوس��تان بوده 
است.وی بیان کرد: »اسب سفید پادشاه« هم اکنون 
در مرحله تصویر برداری است و تا اوایل دی ماه هم 
تدوین و صداگذاری آن تمام خواهد شد، انشا اهلل به 

جشنواره فجر خواهد رسید.

اکنون ما باید 
به این موضوع 

بپردازیم که 
فرهنگ در 

پاکستان، ایران و 
منطقه خاورمیانه 

چطور به سوی 
مدرنیته آمد
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ابالغ رای 
9/445 شماره دادنامه: 9209970350200246 شماره پرونده: 9109980350200902 
شماره بایگانی شعبه: 910919 خواهان: خانم احترام نصیری خوزانی با وکالت آقای 
سعید قنبری به نشانی خ بزرگمهر – ابتدای خ22 بهمن- سمت چپ – نبش کوچه ششم- 
 پ24-ط2 خوانده: آقای حجت غریبی به نشانی خ امام خمینی – بعد از خانه اصفهان – 
خ شهید خلیفه سلطانی – کوی انصار – مقابل مهدکودک و پیش دبستانی شهید رضایی 
پ15 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه طلب گردشکار: دادگاه   –
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
خانم  از  وکالت  به  قنبری  سعید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای 
احترام نصیری خوزانی به طرفیت آقای حجت غریبی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و با توجه به تصویر مصدق مدرکیه عادی خواهان و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر 
اینکه تاکنون خوانده از پرداخت بدهی خود به موکله امتناع نموده و اصل مدرکیه را نیز 
در جلسه دادرسی ارائه نموده و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خوانده 
دادگاه  ادعای خواهان  دفاعیه و بالتعرض گذاشتن  ارسال الیحه  و عدم حضورش و 
با توجه به استصحاب بقاء دین سابق دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
به ماده 198و515و519و522 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ  مستنداً 
هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم که از سوی مدیراجرای حکم مورد محاسبه قرار 
می گیرد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

م الف:24323 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/446 در خصوص پرونده کالسه 93-727 خواهان مهدی غضنفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه اصل طلب به میزان 4 فقره سفته به میزان 42/000/000 ریال و 1 فقره رسید 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی  به طرفیت قدرت ا... شیری  و سند 8/000/000 ریال 
برای روز شنبه مورخه 93/10/27 ساعت 4عصر)16( تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
ثانی  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  اختالف اصفهان- شعبه 20 شورای حل  حل 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24933 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/447 شماره دادنامه: 9309970354701308 شماره پرونده: 9209980358301709
و9209980358301723 شماره بایگانی شعبه: 930631و930630 شاکی: آقای بهرام 
برادران فالحتی با وکالت خانم نگین مالئیان به نشانی نجف آباد – چهارراه فردوسی 
متهمین: کدپستی 8514666366   – طبقه سوم   – ارژنگ  مجتمع   – بانک سپه  جنب   –"

کوی  فرعی سیزدهم –  خ رباط سوم –  1- آقای بهرام برادران به نشانی اصفهان – 
محمدعلی  آقای   -2 حسین  امام  مسجد  روبروی   – سوگند  بست  بن  نبش   – تابش 
اقای   -3 طبقه3،   – پ63   – فاضلی  بست  –بن  گلزار  خ   – اصفهان  نشانی  به  قانعی 
اتهام ها: عضویت در شرکتهای هرمی به  ابوالحسنی به نشانی مجهول المکان   رسول 
از طریق نامشروع گردشکار:  تحصیل مال   – اقتصادی کشور   منظور اخالل در نظام 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
وکالت  با  حسین  فرزند  فالحتی  برادران  بهرام  متهم  اتهام  خصوص  در  دادگاه:   رای 
خانم نگین مالئیان دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت 
به  توجه  از  دادگاه  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفرخواست  موضوع  هرمی 
گامانت  هرمی  شرکت  از  که  متهم  جینولوژی  مالحظه  و  انتظامی  مامورین  گزارش 
وی  وکیل  و  متهم  بالوجه  دفاعیات  رد  با  و  می باشد  پرونده  ضمیمه  به  و  استخراج 
اینکه در جینولوژی متهم مشخصات کامل و شماره حساب وی و میزان  با توجه به 
و  محرز  را  انتسابی  اتهام  است  شده  مشخص  سرمایه گذاری  و  دریافتی   پورسانت 

مجازات  قانون  به  تبصره  یک  و  بند  یک  الحاق  واحده  ماده  به  مستنداً  می داند   مسلم 
اخالل گران در نظام اقتصادی کشور و با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسالمی 
نقدی  جزای  ریال  میلیون  ده  پرداخت  به  بزه(  وقوع  زمان  در  حکم  )قانون   سابق 
پورسانت  برابر  دو  معادل  دیگر  نقدی  جزای  ریال  میلیون  شصت  و  حبس  از  بدل 
خصوص  در  می نماید.  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  تخفیف  رعایت  با   دریافتی 
اتهام  و  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل  بر  دایر  ابوالحسنی  سیدرسول  متهم  اتهام 
محمدعلی قانعی فرزند محمود دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت 
در شرکت هرمی از جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه هر دو متهم به همین اتهام به 
موجب دادنامه شماره 93-231-93/3/1 محکوم شده اند موضوع اعتبار امر مختومه 
را دارد مستنداً به ماده 6 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و 
اعالم می گردد. در خصوص جنبه خصوصی و رد مال متهم محمدعلی قانعی با توجه 
اقرار  بانکهای ملی و ملت و  از  به عمل آمده  به شکایت شاکی خصوصی و استعالم 
متهم به دریافت مبلغ 218/000/000 ریال و با رد دفاعیات بالوجه وی مستنداً به ماده 
واحده فوق الذکر حکم به رد مبلغ ذکر شده در حق شاکی خصوصی صادر و اعالم 
می نماید در خصوص مازاد مورد ادعای شاکی خصوصی با توجه به انکار متهم و فقد 
ادله اثباتی حکم بر برائت متهم اخیرالذکر صادر و اعالم می نماید در خصوص رد مال 
متهمین بهرام برادران و رسول ابوالحسنی با توجه به عدم وجود شاکی خصوصی در 
با تکلیفی نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت  حال حاضر دادگاه مواجه 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.

م الف:24340 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/448 شماره دادنامه: 9309970354701316 شماره پرونده: 9209980358301400 
شماره بایگانی شعبه: 930404 متهم: آقای توحید دوستی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
گردشکار:  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل  منظور  به  هرمی  شرکتهای  در  عضویت 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای توحید دوستی فرزند حسن 
دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی گلدکوئیست 
دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان گزارش 
مامورین انتظامی و مالحظه جینولوژی متهم و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی اتهام 
انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاقی یک بند و یک تبصره به 
قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس تعزیری 
و پرداخت چهارصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می گردد در خصوص رد مال با توجه به عدم وجود شاکی خصوصی دادگاه مواجه با 
تکلیفی نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز   20 مهلت  ظرف  آن  از  پس  و  شعبه  این  در 
تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:24341 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/449 شماره دادنامه: 9209970350501034 شماره پرونده: 9009980350501552 
شماره بایگانی شعبه: 901614 خواهان: شرکت مدیا الکترونیک مهر به مدیرعاملی امین 
نبش سپهبد   – منانی با وکالت آقای علی اصغر شبانی شیدانی به نشانی خ بزرگمهر 
قرنی – مجتمع میالدنور – ط اول – واحد104 و آقای مهدی داودی به نشانی خ شیخ 
آقای   -1 خواندگان:  اول  طبقه   – مولی الموحدین  موسسه  روبروی   – صدوق شمالی 
جنب   – به نشانی خ چهارباغ عباسی  فدایی  آقای محمدرضا  با وکالت  فدایی  علیرضا 
سید علیخان – پاساژ میهن – طبقه سوم – دفتر وکالت آقای بهروز چهارباغی 2- آقای 
خلیل فتحی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
آقایان  طرفیت  به  مهر  الکترونیک  مدیا  شرکت  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای 
علیرضا فدایی و خلیل فتحی به خواسته مطالبه مبلغ 301/900/000 ریال وجه سه فقره 
چک به شرح منضمات دادخواست به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به تصاویر مصدق مستندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خواندگان است و با عنایت 
دفاعی  عدم  و  عدم حضور خواندگان  به  عنایت  با  و  است  عدم حضور خواندگان  به 
مبین برائت ذمه آنان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 
198و519 آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 301/900/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6/071/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور 

از  یک  هر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارات  و  تعرفه  طبق  وکیل  به حق الوکاله 
و  حضوری  صادره  رای  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت  چکها 
ظرف بیست روز پس از ابالغ در محاکم تجدیدنظر قابل اعتراض می باشد.م الف:24344 

زباندان رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

9/450 شماره دادنامه: 9309970353001225 شماره پرونده: 9209980359801020 
شماره بایگانی شعبه: 930237 شاکی: آقای مهران رحیمی فرزند صفر به نشانی خانه 
اصفهان – خ گلخانه – مجتمع نور – واحد5 متهم: آقای سیاوش فرحیان فرزند سلیم 
پ1)مجهول المکان(   – کوی فقیری   – خ سلیمان خانی   – خ مولوی   – به نشانی تهران 
پرونده  بررسی محتویات  با  دادگاه  نامشروع گردشکار:  از طریق  مال  اتهام: تحصیل 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
از طریق  مال  بر تحصیل  دایر  فرزند سلیم  آقای سیاوش فرحیان  اتهام  در خصوص 
نامشروع به مبلغ 58/000/000 ریال موضوع شکایت آقای مهران رحیمی با توجه به 
اعالم  اینکه حسب  و  بانکی  پرینت های  و  مفاد شکایت شاکی  کیفرخواست صادره و 
بانک متهم صاحب حسابی بوده اند که وجوه به آن واریز شده و علی رغم ابالغ قانونیه 
وقت رسیدگی دادگاه به متهم از طریق نشر آگهی عدم حضور و دفاع از خویش دادگاه 
مجرمیت نامبرده را ثابت تشخیص و به استناد ماده ب قانون تشکیل مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ مذکور به 
شاکی محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دادگاه  قابل تجدیدنظر خواهی در  از آن  در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس 
دادگاه   104 شعبه  دادرس  مظفریان  می باشد.م الف:24346  اصفهان  استان  تجدیدنظر 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/451 شماره دادنامه: 9309970353001262 شماره پرونده: 9209980364801372 
شماره بایگانی شعبه: 930285 شاکی: خانم سیده شهال صالحی به نشانی شهرک قدس 
– بلوک89و6 متهم: آقای علیرضا احسانی نیا به نشانی تهران – میدان فالح – خ سجاد 
شمالی – کوچه شهید دامیار)مجهول المکان ( اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین 3- مزاحمت 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم سیده شهال صالحی فرزند سیدستار 
علیه آقای علیرضا احسانی نیا دایر بر توهین و تهدید با توجه به کیفرخواست صادره 
و عنایت به محتویات پرونده و متن پیامهای ارسالی و علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به 
متهم از طریق نشر آگهی عدم حضور و دفاع از خویش دادگاه مجرمیت متهم را ثابت 
تشخیص و باستناد مواد 608-669 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده متهم را از 
باب توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از باب تهدید به تحمل 30 ضربه 
شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در 
 104 شعبه  دادرس  مظفریان  می باشد.م الف:24348  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/452 شماره دادنامه: 9309970354601475 شماره پرونده: 9309980359600432 
 -2 آدرس  فاقد  آقاجری  صغری  خانم   -1 شکات:   930440 شعبه:  بایگانی  شماره 
متهمین:  مسکون  روستای   – بارز  جبال  شهر   – جیرفت  نشانی  به  کریمی  علی   آقای 
– اصفهان   – است(  نشانی)متواری  به  مهدی  فرزند  قاسمی  مصطفی  آقای   -1 

ک ش رمضان زاده –  روبروی اداره برق عاشق آباد –  خ طالقانی –   خ امام خمینی – 
بن بست غروب – منزل دوم – درب سفید رنگ 2- آقای مجتبی قاسمی فرزند مهدی  
– عاشق آباد  برق  اداره  روبروی   – طالقانی  خ   – امام خمینی  خ   – اصفهان  نشانی   به 
 ک.ش رمضان زاده – بن بست غروب – منزل دوم – درب سفید رنگ )فعاًل زندان اصفهان(

اتهام: سرقت گردشکار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرسی 
با استعانت از خدای سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در سرقت  فقره شرکت  سه  بر  دائر  قاسمی  مصطفی  و  مجتبی  آقایان  انتسابی  اتهام 
و  اسناد  کلیه  که  آلومینیوم  و درب  عابربانک  کارتهای  و  نقد  و وجه  مدارک  و  اسناد 
 مدارک و درب آلومینیوم از نامبردگان کشف و تحویل اداره آگاهی شده است با توجه 
و  شده  انجام  تحقیقات  و  آقاجری  صغری  خانم  و  کریمی  علی  آقای  شکوائیه  به 
و  دوم  متهم ردیف  بودن  متواری  و  اول  متهم ردیف  واقع  به  مقرون  و   اقرار صریح 
سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده محرز است دادگاه در اجرای ماده 661و667 

قانون تعزیرات با رعایت ماده 137و134 قانون مجازات اسالمی متهم ردیف اول را به 
 لحاظ داشتن سابقه کیفری به تحمل سه فقره دو سال و نیم حبس و 74 ضربه شالق 
و حبس  سال  دو  فقره  سه  به  را  دوم  ردیف  متهم  و  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب   با 
74 ضربه شالق و نامبردگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد و 
نقد در حق شاکی علی کریمی محکوم می نماید. رای صادره   پنجاه هزار تومان وجه 
در  پذیر  تجدیدنظر  روز   20 مهلت  ظرف  و  حضوری  اول  ردیف  متهم  خصوص   در 
دادگاه تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت 10 روز واخواهی 

پذیر در همین دادگاه می باشد.م الف:24943 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/1-2094 دادنامه:  شماره   1173/93 پرونده:  کالسه   9/453
خ  نشانی  فرد  پور  اسماعیل  مریم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   4 شعبه 
 پروین – خ امامزاده اسحاق – نبش کوی ش.عبدالهی – ساختمان مهر132- طبقه سوم 
مشترک  فرزند  نفقه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان   نشانی  مرادی  فرهاد  خوانده: 
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 
مریم  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر 
اسماعیل پور فرد به طرفیت فرهاد مرادی دزکی به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک 
آگهی(  )نشر  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  تقدیمی  دادخواست  به  عنایت   با 
فرزند  نفقه  بابت  را  ق.م خوانده  مواد 1199  به  مستنداً  لذا  نگردیده  در جلسه حاضر 
ریال   1/800/000 مبلغ  ماهیانه  پرداخت  به   )93/5/25( دادخواست  تقدیم  از  مشترک 
ابالغ ظرف بیست روز  از  محکوم و صادر اعالم می دارد رای صادره غیابی و پس 
قابل واخواهی در این مرجع و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24944 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  رفیعی  محمد  خواهان  1525/93ش5  کالسه  پرونده  در خصوص   9/454
مبنی بر مطالبه خسارت به مبلغ 22/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت 
شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رحیمی  حسین  و  رحیمی  براتعلی 
مورخ 93/10/27 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24934 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  کاویانی  محمد  خواهان   1223-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/455
و   93/7/21-1526/829908/18 چک  وجه  بابت  ریال   7/000/000 مطالبه  بر   مبنی 
مطلق خسارات به طرفیت مهدی ضیائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  12ظهر  93/11/6 ساعت 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:24936 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  رستمانه  مجیدرضا  خواهان   1282/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/456
آقای عیدی وند دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول نادری تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  93/11/1 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:24938 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
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6
تیم ملی فوتبال مسافر آفریقای جنوبی می شود

دستیار کارلوس کی روش گفت: تیم ملی فوتبال ایران بامداد یکشنبه هفته پیش رو عازم 
اردوی آفریقا خواهد شد. مارکار آقاجانیان ، در مورد س��فر تیم ملی به آفریقای جنوبی 
اظهار داشت:س��اعت 4 بامداد یکش��نبه بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم ملی فوتبال 

ایران راهی آفریقای جنوبی می شوند. 
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 برگزاری رالی
 »پرسپولیس – آکروپولیس« 

 ایکر کاسیاس از 
رقبا می گوید

رییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری می گوید با موافقت فدراسیون 
جهانی تالش می کنیم تا رالی »پرس��پولیس – آکروپولیس« را در س��ال 
2016 برگزار کنیم.حمید رضا مهرعلی  به برگزاری رالی »پرس��پولیس 
– آکروپولیس« به پیشنهاد ایران اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری موفق 
رالی خاورمیانه در ایران صحبت هایی را برای برگزاری رالی »ایران – یونان« 
انجام ش��د.او ادامه داد: پس از این که رالی خاورمیانه به صورت رسمی در 
تقویم فدراسیون جهانی ثبت شد، در ادامه پیشنهاد برگزاری رالی شیراز به 
آتن را مطرح کردیم و در این زمینه با کشورهای ترکیه و یونان صحبت های 
الزم را انجام دادیم.رییس فدراس��یون اتومبیلرانی و موتورسواری با بیان 
این که این رالی احتماال سال 2016 برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تا آخر 
سال 2015 کارهای الزم برای برگزاری و بررسی جزییات انجام می شود و 
احتماال سپتامبر 2016 زمان برگزاری رالی »پرسپولیس – آکروپولیس« 

خواهد بود.

کاپیتان کهکش��انی ها قهرمانان فصل گذش��ته اللیگا و بوندس لی��گا را به عنوان 
اصلی ترین موانع بر سر راه او و هم تیمی  هایش برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در 

لیگ قهرمانان اروپا دانست.
 ایکر کاسیاس از اتلتیکومادرید و بارسلونا به عنوان اصلی ترین رقبای تیمش در مسیر 

رسیدن به دومین قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا یاد کرد.
کاسیاس اظهار داشت: در اللیگا اتلتیکومادرید و بارسلونا اصلی ترین رقبای ما هستند 
و به همین دلیل فکر می کنم که این دو تیم م��ا را مجبور خواهند کرد تا روز پایانی 
برای کسب قهرمانی در لیگ بجنگیم. در اروپا هم بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید رقبای 

اصلی ما محسوب می شوند.
کاپیت��ان کهکش��انی ها در ادام��ه ب��ر انگی��زه خ��ود ب��رای ادام��ه حض��ور در 
تیم مل��ی اس��پانیا تأکی��د ک��رد و گفت ت��ا زمانی ک��ه ویس��نته دل بوس��که او 
 را ب��ه اردوی ماتادوره��ا فرابخوان��د حاض��ر اس��ت ب��رای کش��ورش ب��ه میدان 

برود .

هفته هفدهم لیگ برتر 
پژمان 
سلطانی 

فوتب��ال ای��ران امروز 
)چهارش��نبه( با انجام 
سه بازی آغاز خواهد ش��د که در مهمترین 
بازی سپاهان اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان گسترش فوالد رده سیزدهمی است. 
سپاهان که هفته قبلی در تهران توانسته بود 
 با شکس��ت پیکان ب��ه رده دوم صعود کند
  م��ی توان��د ت��ا قب��ل از 50 روز تعطیل��ی
  لی��گ ص��در ج��دول را از آن خ��ود کند.

 طالیی پوشان اصفهانی با توجه به اینکه در 
خانه بازی م��ی کنند ب��رای تصاحب صدر 
جدول خود را ب��ه آب و آت��ش خواهند زد 
هرچند بای��د منتظر دی��دار نف��ت تهران 
صدرنش��ین و راه آه��ن باش��ند چراکه اگر 
 ش��اگردان منصوریان به راحتی از ایستگاه 
راه آهن عبور کنند پیروزی س��پاهان تنها 
برای حفظ جایگاه دومی ارزش دارد، هرچند 

با این پیروزی سپاهان با روحیه ایی مطلوب 
 پای ب��ه تعطی��الت کس��ل کنن��ده لیگ 

می گذارد. 
از آن سو گسترش فوالد که خطر سقوط را 
احساس می کند در این دیدار برای حداقل 
 امتیاز پ��ای به فوالدش��هر می گ��ذارد که

 پیش بینی می شود که فراز کمالوند در این 
دیدار با دفاع چند الیه تیمش را روانه میدان 
می کند و از طرفی چش��م ب��ه ضد حمالت 
داشته باش��د که در این بین هادی عقیلی و 
محمد علی احمدی  که در بازی های قبلی 
آنچنان درخش��ان ظاهر نشدند باید تمرکز 
خود را روی ضد حمالت تبریزی ها بگذارد.

۳ امتی�از حس�اس خانگ�ی ک�ه 
سپاهان نباید از دست دهد

برای حس��ین فرک��ی گرفت��ن ۳ امتیاز در 
آخرین بازی پی��ش از تعطی��الت اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد. س��پاهان در صورت 

پیروزی و کس��ب ۳ امتیاز حساس خانگی 
عالوه بر اینکه در جدول رده بندی وضعیت 
بهتری پیدا می کند، با روحیه مضاعف راهی 
تعطیالت 50 روزه می ش��ود و قطعاً این امر 
کمک شایانی به روند آماده سازی تیم در آن 
مقطع خواهد کرد. س��پاهان فصل گذشته 
براب��ر همین گس��ترش ف��والد در اصفهان 
متوقف شد و شاید اگر زردپوشان دو امتیاز 
این بازی را در جیب داشتند در پایان فصل 
برای آسیایی ش��دن در جستجوی یک گل 

نبودند.
۳ محروم سرشناس در سپاهان و 

گسترش فوالد
سپاهان در حالی برابر گسترش فوالد صف 
آرایی می کند که دو بازیکن س��ابقاً فوالدی 
خود یعنی عبداهلل کریمی و لوس��یانو پریرا 
را در اختیار ندارد. ای��ن دو که به ترتیب به 
دلیل ۳ اخطاره شدن و اخراج در بازی قبل 

این بازی را از دس��ت داده اند از ستون های 
تیم خ��ود در ای��ن فصل بودن��د. همچنین 
در س��وی دیگر نیز مگنو باتیس��تا، هافبک 
فیکس گس��ترش فوالد در هم��ه 16 هفته 
گذش��ته لیگ برتر نیز به دلی��ل ۳ اخطاره 
ب��ودن نمی توان��د تیمش را برابر س��پاهان 

همراهی کند.
در دیگر بازی های امروز ملوان قعرنش��ین 
میهمان صبای قمی اس��ت که دیگر صمد 

مرفاوی را روی نیمکت خود نمی بیند.
 مل��وان در ش��انزده هفته قبل��ی تنها یک 
پیروزی در کارنامه دارد و یکی از فانوس به 
دستان اصلی برای سقوط به لیگ دسته اول 

محسوب می شود. 
دیدار مل��وان و صبا تقابل دام��اد و پدر زن 
نیز به حساب می آید چراکه فیروز کریمی 
هدای��ت مل��وان را ب��ه عهده گرفته اس��ت 
و از طرف��ی مه��دی تاتار س��رمربی جدید 
نماینده قم است. کریمی که به نوعی استاد 
نجات تیم ه��ا از قعر جدول محس��وب می 
ش��ود به ش��هر بندری انزلی کوچ نموده تا 
تنهاتری��ن نماینده ش��مال را در لیگ برتر 
حفظ کند. صبای قم که ب��ا صمد مرفاوی 
بازی های خوبی را به نمایش گذاش��ته بود 
اکنون مهدی تاتار را ب��ه خدمت گرفته که 
در نیمه اول جدول رده بندی باقی بماند و 
 نیم نگاهی به کسب سهمیه آسیایی داشته

 باشد.
دوئل برابر و فوت آخر کوزه گري

مهدي تارتار اگر بازیگري را از فیروز کریمي 
نیاموخته باش��د مربیگ��ري را از او آموخته 
اس��ت. حتي ش��اید فوت آخر کوزه گري را 
فیروز ب��راي او دمیده باش��د چراکه مهدي 

دامادش است.
 تارت��ار که س��رمربي صبا ش��د اص��اًل فکر 
نمي ک��رد در اولین ب��ازي بای��د تیمش را 
مهیاي ب��ازي با تی��م فیروز کریم��ي کند. 
فیروز کریمي، ملوان را یک جلس��ه تمرین 
داده اما حکایت فیروز با بیشتر مربیان فرق 
دارد. دست کم او مي تواند به گونه اي رفتار 
 کند که از ابتداي فص��ل مربي این تیم بوده

 است.
 از س��ویي مهدي تارت��ار 6 بازیک��ن اصلي 
تیمش را در اختیار ندارد. به این مي گویند 

یک دوئل برابر. 
ملوان بحران زده اس��ت و صبا ه��م بازیکن 
ندارد.در س��ومین ب��ازی امروز ک��ه جدال 

خودروسازان می باش��د تیم سایپا از پیکان 
پذیرایی می کند، سایپا در نیم فصل نخست 
بازی های نسبتا خوبی را انجام داده و اکنون 
حتی از پرس��پولیس باالتر و در رده ششم 
ایس��تاده اس��ت. پیکان در اولی��ن حضور 

مرف��اوی، هفته ش��انزدهم با حس��اب 1 بر 
2 مغلوب س��پاهان ش��د که در ای��ن دیدار 
تاکتیک خاصی از پیکان دیده نش��د و اگر 
درخش��ش رحمت��ی در چارچ��وب پیکان 
نبود ش��اید س��پاهان با گل های بیشتری 
تهران را ترک می کرد. سایپا نیز در مسجد 
س��لیمان با یک گل مغلوب نفت این شهر 
 ش��د و امروز به نوعی مصاف نقره داغ ها نیز 
می باش��د. هر س��ه بازی امروز ساعت 15 

استارت خواهند خورد. 
پنج بازی دیگر ف��ردا برگزار می ش��ود که 
ذوب آهن اصفهان میزبان تراکتورس��ازان 
تبری��ز اس��ت و پرس��پولیس در آزادی از 
فوالدخوزستان پذیرایی می کند. استقالل 
تهران در خوزس��تان میهمان هم نام خود 

می باشد. 
در دیگر ب��ازی های ف��ردا پدیده مش��هد 
میزبان نفت مسجد سلیمان است و راه آهن 
 با صدرنش��ین لیگ یعنی تی��م نفت تهران 

دست و پنجه نرم می کند. 

ماجرای س��فر نافرج��ام دیگ��و آرمان��دو مارادونا ب��ه تهران 
 موضوع امروز و دیروز نیس��ت و ماجرا به یک س��ال و نیم قبل

 برمی گردد.
بهار 92 باشگاه پرسپولیس از طریق یک واسطه خواهان سفر 
دیگو مارادونا به تهران ش��د. مارادونا هم با توجه به یک سری 
مس��ایل اعالم آمادگی کرد بدون دریافت هیچ دس��تمزدی 
به تهران بیاید. قرار ش��د فقط هزینه های این س��فر را باشگاه 
پرس��پولیس بپردازد و مارادونا با جت اختصاصی اش سفر سه 

روزه ای به ایران داشته باشد.
 قرار بود دیگو طبق هماهنگی باش��گاه پرسپولیس تماشاگر 
بازی پرسپولیس و سپاهان در فینال جام حذفی باشد و سپس 
در مراس��م افتتاحیه آکادمی باشگاه پرسپولیس شرکت کند. 
البته دو برنامه سفر تفریحی به شمال و جزیره کیش هم برای 
مارادونا در نظر گرفته ش��ده بود حتی طرف ایرانی به مارادونا 
اعالم کرد احتمال دارد برای این سفر و مراسم ها و ضیافت های 
مارادونا اسپانسر بگیرد و حاضر است در این صورت 90 درصد 
درآمدهای اسپانسر را هم به مارادونا بدهد و فقط 10 درصد از 

این مبلغ را خودش بردارد.
در مورد همه چیز تقریباً توافق ش��ده بود ک��ه ناگهان وکیل 
مارادونا بازی را به هم زد. وکیل مارادونا به طرف ایرانی می گوید: 
»به ما از تهران خبر داده اند ش��ما تماشای بازی پرسپولیس و 
سپاهان در فینال جام حذفی را بهانه کرده اید و هدف اصلی تان 
این است که مارادونا در مراسم ویژه  رییس جمهور وقت ایران 
)احمدی ن��ژاد( که می خواه��د در ورزش��گاه آزادی میتینگ 

صدهزار نفری داشته باشد، شرکت کند. 
حاال با این شرایط باید به ما هم نیم میلیون دالر بپردازید و فقط 
در صورتی که این مبلغ را پرداخت کنید، مارادونا سفر سه الی 
هفت روزه ای به تهران خواهد داشت« و دقیقاً به همین دلیل 

سفر مارادونا به تهران منتفی شد.
وقف واگذاری باشگاه پرسپولیس به دلیل ابهامات 

گسترده مالی
بنابراعالم باش��گاه پرس��پولیس، مدیر حقوقی این باش��گاه 
گفت: دس��تور مرجع قضایی مبنی بر توقف واگذاری باشگاه 
پرسپولیس بدلیل ابهامات مالی گسترده در سال های 90 الی 

92 از سوی مدیران وقت، صادر شده است.
 عل��ی جمش��یدی در خصوص پرون��ده مطروحه در ش��عبه 
دوم دادس��رای فرهنگ و رس��انه اعالم کرد: اتهام تفهیمی به 
مدیر عامل باش��گاه پرس��پولیس از جانب یک شخص و صرفا 
یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای س��ابق که ایشان هیچ 
نقشی در امضاء آن نداشته، بوده است که علی رغم توضیحات 
ارایه ش��ده و داللت مس��تندات به بازپرس محترم رسیدگی 
کننده، موجب اقناع ایشان نشد و ش��عبه موصوف قرار تامین 
کیفری از نوع بازداش��ت موقت برای سیاس��ی صادر کرد که 
 با تقدیم لوایح و مس��تندات ب��ه قرار موصوف اعتراض ش��ده 

است.

رییس فدراسیون والیبال با بیان اینکه در حال حاضر 75درصد 
هزینه های این رشته ورزش��ی از طریق بخش های خصوصی 
تامین می شود، گفت: فدراسیون والیبال تا پایان سال 94 نیازی 

به اعتبارات دولتی ندارد.
محمدرضا داورزنی  افزود :به رغم اینکه اقبال عمومی به این رشته 
ورزشی در یک سال اخیر 10 برابر بیشتر از گذشته شده است، 
اما مشکلی در هزینه های مس��ابقات و کمبودی در زیر ساخت 

مشاهده نمی شود. 
رییس فدراسیون والیبال با اش��اره به اینکه کمبودی نداریم و 
هر اندازه که الزم باشد امکانات و تجهیزات این رشته ورزشی را 
فراهم خواهیم کرد، اظهار داشت: ورزش و ظرفیت های کشور 
 را می شناس��م و از وجود ظرفیت های باال در کش��ور نیز مطلع

 هستم.
داورزنی ادامه داد: سازمان بسیج کشور بیش از دو هزار سالن در 
سال های اخیر افتتاح کرده است ، شمار زیادی سالن والیبال و 
بسکتبال در کشور وجود دارد ، ش��هرداری تهران بیش از 120 
سالن ویژه بانوان دارد ، اما آیا از این امکانات و ظرفیت های ایجاد 

شده استفاده مناسبی می شود.
وی تصریح کرد: در تمامی اس��تان ها ظرفیت باالیی در زمینه 
سالن ورزش��ی ، توپ و تور و دیگر نیازهای رشته والیبال وجود 
دارد که با هماهنگی آموزش و پرورش ،سازمان بسیج ، نیروهای 
مسلح و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی می توان از امکانات 

آنان استفاده کرد. 
رییس فدراسیون والیبال از تفاهم نامه با اداره کل تربیت بدنی 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیروهای مس��لح خبر داد 
و بیان داش��ت: هر چقدر اقب��ال عمومی به والیبال در کش��ور 
 بوجود بیای��د با مدیریت و هم��کاری می ت��وان از این امکانات

 استفاده کرد.

داورزنی به وجود بیش از س��ه هزار س��الن نیمه کاره در کشور 
اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل زیر ساختی در ورزش والیبال 

وجود ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز والیبالیس��ت ه��ا در اردوه��ای 
نونه��االن و نوجوان��ان ب��رای حض��ور در المپی��ک 2020 در 
 ح��ال آم��وزش هس��تند، گف��ت: در ح��ال حاض��ر اعض��ای
  تیم ملی والیبال رفتن به سکوی المپیک آینده را برنامه ریزی

 کرده اند.
وی با بیان اینک��ه تیم ملی والیبال ایران یک��ی از دو تیم صعود 
کنده از آسیا به بازی های المپیک خواهد بود، بیان داشت: تیم 
 ملی ایران در المپیک آینده جزو چهار تی��م و یکی از تیم های

 روی سکو خواهد بود.
 داورزنی گف��ت: ای��ن ب��اور در بازیکن و مرب��ی را بای��د ایجاد

 کنیم.
انتخاب��ات مجمع هی��ات والیب��ال مازندران با حض��ور رییس 
 فدراس��یون برگزار ش��د و »  میالد تقوی« با 16 رای به عنوان

رییس هیات به مدت چهار سال انتخاب شد.

ابهامات مالی علت وقفه در واگذاری باشگاه قرمزها 

وقتی دست پرسپولیس برای  مارادونا  رو شد
رییس فدراسیون والیبال خبرداد:

تا پایان سال 94 نیازی به اعتبارات دولتی نداریم

مصاف فوتبال نصف جهان با تبریزی ها 

دوئل برابر و فوت آخر كوزه گري 

تیموریان از طلبش صرف نظر می کند
تا به تیمی دیگر برود

آندرانیک تیموریان در 
صورتی از استقالل جدا 
می ش��ود که از گرفتن 
طلب یک میلیاردی اش 
از این باشگاه صرفنظر 
کن��د، اتفاق��ی ک��ه به 
احتم��ال ف��راوان رخ 

خواهد داد.
در حالی که برخی رسانه ها از معاوضه محسن مسلمان با آندرانیک 
تیموریان خبر داده اند، این اتفاق رخ نمی دهد؛ چرا که تیموریان رقمی 
حدود یک میلیارد تومان از دو فصل اخیر حضورش در استقالل از این 
تیم طلب دارد و اساس��ا امکان معاوضه او با هر بازیکنی وجود ندارد. 
در جلسه روز گذشته آذری و مس��ووالن باشگاه استقالل هم درباره 
معاوضه صحبت نش��ده و ظاهرا بحث تنها بر روی محسن مسلمان 
و انتقالش به استقالل بوده اس��ت.در حال حاضر باشگاه استقالل و 
رضا صادق پور در تالش هس��تند تا تیموریان را راضی کنند از طلب 
یک میلی��اردی اش صرفنظر کند تا رضایت نام��ه اش را صادر کنند. 
اتفاقی که به احتمال فراوان رخ خواهد داد و تیموریان با صرف نظر 
کردن از طلبش، رضایت نامه اش را دریافت می کند و به هر تیمی که 
عالقمند باشد، می پیوندد و به این ترتیب بحث معاوضه به طور کلی 
منتفی خواهد بود و تیموریان از بین پیش��نهاد های فعلی اش مثل 

تراکتورسازی، پدیده و سپاهان یک تیم را انتخاب خواهد کرد.

کرانچاربراي همیشه از
فعالیت درایران محروم شد

زالتکو کرانچار را دیگر 
هیچ گاه درفوتبال ایران 
نخواهیم دید. سرمربي 
سابق باشگاه سپاهان و 
پرس��پولیس که گزینه 
هدایت تیم المپیک بود 
ازکار درایران منع شده 

است.
با اینکه زالتکو کرانچار 
چندین سال به عنوان س��رمربی تیم سپاهان فعالیت کرده بود، پس 
از آنکه نامش به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم امید مطرح ش��د، با 
مخالفت هایی از س��وی وزارت ورزش و جوانان روبرو شد و در نهایت 
کمیته ازریابی مربیان خارجی به حضور وی در تیم امید رای نداد.این 
اتفاق در شرایطی رخ داد که گفته می شد مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
به حمید درخشان اولتیماتوم دادند که در صورت شکست برابر فوالد 
از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته خواهد شد. یکی از گزینه های 
مد نظر مسئوالن باشگاه پرس��پولیس برای جانش��ینی وی زالتکو 
کرانچار بود.یک مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا با رد شدن 
کرانچار برای تیم امید وی می تواند در تیم های باشگاهی فوتبال ایران 
مربیگری کند، تاکید کرد کرانچار دیگر نمی تواند در تیم های ملی و 

باشگاهی فوتبال ایران مربیگری کند.

 دروازه بان تراکتور مقابل ذوب آهن 
به میدان نمي رود

 عیسي اندوي دروازه بان 
سنگالي که پیش از این 
در فوتبال ایران و براي 
ذوب آهن نیز به میدان 
رفته است روز شنبه با 
عقد ق��راردادي به تیم 
فوتبال تراکتورس��ازي 
پیوست. اندوي که هنوز 
در تس��ت هاي پزشکي 
فدراسیون فوتبال ش��رکت نکرده در دیدار برابر ذوب آهن به میدان 
نمي رود. رسول خطیبي در این دیدار از داود نوشی صوفیانی دروازه 
بان دوم تیمش استفاده خواهد کرد. دیدار تیم هاي فوتبال ذوب آهن 
و تراکتورسازي از ساعت 15 امروز  پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام 

)ره( تبریز برگزار مي شود. 

شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان 
امروز ساعت ۱6

هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان کش��ور درحالی امروز و فردا 
برگزار می ش��ود که از 1۳ تیم حاضر در لیگ برتر تنها ۸ تیم به 

میدان می روند.
جایی که س��پاهان در اولین دیدار هفته نهم میهمان شهرداری 
تبریز اس��ت. ش��هرداری تبریز از 7 بازی 10 امتیاز کسب کرده 
اس��ت و در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد و س��پاهان با 
9 امتیاز از همین تعداد مس��ابقه، پشت س��ر تبریزی ها در رتبه 
پنجم ایس��تاده است. اگر س��پاهان موفق به شکست شهرداری 
تبریز ش��ود می تواند با توجه به اس��تراحت منیزی��م فردوس و 
ثامن س��بزوار، خود را موقتاً ت��ا رده دوم جدول باال بکش��د اما 
 شکس��ت در این دیدار کار را برای زردپوش��ان س��خت خواهد 

کرد.
در س��ایر دیداره��ای این هفت��ه، دو تی��م هم خانواده س��نگ 
آهن گهر زمی��ن تهران و س��نگ آهن یزد در ته��ران به مصاف 
یکدیگر می رون��د، دو تیم انتهای جدولی صب��ای قم و همیاری 
ش��هرداری ارومیه در قم با هم دیدار می کنند و روز پنجش��نبه 
نیز هپک��و اراک میهم��ان نفت و گاز گچس��اران اس��ت. برنامه 
 دیدارهای هفته نه��م لیگ برت��ر هندبال مردان به ش��رح زیر

 است:
چهارشنبه 19 آذرماه 9۳، ساعت 16

 شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان
 سنگ آهن گهر زمین تهران - سنگ آهن بافق یزد

 صبای قم - همیاری شهرداری ارومیه
پنجشنبه 20 آذرماه 9۳، ساعت 16

 نفت و گاز گچساران - هپکو اراک

براب�ر  حال�ی  در  س�پاهان 
گس�ترش فوالد ص�ف آرایی 
می کن�د که دو بازیکن س�ابقًا 
فوالدی خ�ود یعن�ی عبداهلل 
کریمی و لوس�یانو پریرا را در 

اختیار ندارد
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مفاد آرا
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون هیات  نامه  آیین   3 ماده  آگهی موضوع   8/573

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند .
بهرام شناسنامه  فرزند  مهناز صالح  خانم  1-رای شماره 1393603020200000202 
شماره 12 میمه به شماره ملی 6229874059 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
مالکیت  ازاء  باال در  ازان کوی  از پالک 35/3925 واقع در  متر مربع قسمتی   362/63

مشاعی خریداری شده 
عباسعلی  فرزند  کریمدوست  اعظم  خانم   1393603020200000208 شماره  2-رای 
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229862166 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 407/08 متر مربع قسمتی از پالک 35/398 واقع در ازان دشت سه راه وزوان 

خریداری از ورثه مالک رسمی حسین کریم دوست 
شناسنامه  عباس  فرزند  خلیلی  اکبر  آقای   1393603020200000228 شماره  3-رای 
به  باب خانه  یک  ملی 1280874902 در ششدانگ  به شماره  اصفهان  شماره 44931 
مساحت 238/63 متر مربع قسمتی از پالک 11/1475 واقع در وزوان خیابان طالقانی در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000259 شماره  4-رای 
باغ  درب  یک  در ششدانگ   6229847183 ملی  به شماره  میمه   25 شناسنامه شماره 
مزروعی به مساحت 1049/13 متر مربع قسمتی از پالک 30/282 واقع در زیاد آباد 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی امیر حسین گرامی 
آقا  حسن  فرزند  لطفی  فرازمند  آقای   1393603020200000260 شماره  5-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229853965 ملی  شماره  به  میمه   10 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 576/86 متر مربع پالک ثبتی 30/3368 واقع در زیاد آباد دشت 

ریگنه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی امیر حسین گرامی 
رضا  محمد  فرزند  سمائی  بهنام  آقای   1393603020200000261 شماره  6-رای 
شناسنامه شماره 3527 اصفهان  به شماره ملی 1290717559 در ششدانگ یک درب 
باغ مزروعی مشجر قسمتی از پالک 1/2908 به مساحت 1412/13 متر مربع واقع در 

میمه دشت درب دوزخی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حیدر هاشمی 
7-رای شماره 1393603020200000262 آقای وحید جباری فرزند قیصر شناسنامه 
شماره 153 میمه به شماره ملی 6229976791 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
329/69 متر مربع قسمتی از پالک 35/836 واقع در ازان خیابان سرآسیاب خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آمنه خاتون جباری 
فرزند علی شناسنامه  یزدانیان  آقای رضا  8-رای شماره 1393603020200000263 
2160 به شماره ملی 6229795817 در ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 26/2321 به 
مساحت 317/81 متر مربع واقع در ونداده خریداری از مالکین رسمی حسن میرزائیان 

و خاتون جان رحمانیان 
ملی  لردگان شماره   1398 فرزند سهراب شناسنامه شماره  فتاحی  زنان  ماه  9-خانم 
4669253662 در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 601/56 متر مربع پالک 
ثبتی 30/1793 واقع در زیاد آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسین گرامی 

حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000273 شماره  10-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229847183 ملی  شماره  به  میمه   25 شماره  شناسنامه 
مزروعی پالک ثبتی 30/1481 به مساحت 297/45 متر مربع واقع در زیاد آباد خریداری 

از مالک رسمی حسین گرامی 
حسینعلی  فرزند  سلطانی  مصطفی  آقای   1393603020200000274 شماره  11-رای 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   6229847183 ملی  شماره  به  میمه   25 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 345/52 متر مربع پالک ثبتی 30/1782 واقع در زیاد آباد خریداری 

از مالک رسمی حسین گرامی 
غالم  فرزند  منصوریان  ابوالقاسم  آقای   1393603020200000275 شماره  12-رای 
رضا شناسنامه شماره 21 میمه به مشاره ملی 6229937158 در ششدانگ یک باب 
خانه قسمتی از پالک 26/2417 به مساحت 852/04 متر مربع واقع در ونداده خریداری 

از مالک رسمی محمد منصوریان 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1393/08/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1393/09/19

 حسین نوروز - رئیس ثبت میمه
مفاد آرا

8/661 شماره: 139360302028001030-1393/08/28 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000826  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 ابوالفضل قدرتی فرزند علی به شماره شناسنامه 641 صادره از اصفهان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد کارگاه تیرچه و بلوک زنی به مساحت 3000 
مترمربع احداثی بر روی پالک 11-اصلی موسوم به مزرعه وشکا بخش 21 حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابوالقاسم اسمعیلی کرکوندی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
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:93/09/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/19
م الف:23232 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
8/662 شماره: 139360302028001031-1393/08/28 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000827  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 حسن قدرتی فرزند علی به شماره شناسنامه 846 صادره از اصفهان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد کارگاه تیرچه و بلوک زنی به مساحت 3000 

مترمربع احداثی بر روی پالک 11-اصلی موسوم به مزرعه وشکا بخش 21 حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابوالقاسم اسمعیلی کرکوندی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
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:93/09/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/19
م الف:23244 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/9/10-139360302028001039 شماره:   9/282
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000825  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 رضا آقاجانی فشارکی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 2 صادره 
از اصفهان در خصوص مقدار 51 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه در گرا پالک 

444 اصلی به مساحت 76643/73 مترمربع واقع در بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه 
خریداری مع الواسطه از مالکان رسمی )فاطمه آقاجانی فشارکی فرزند عبدالکریم مالک 9 
حبه مشاع و مالعبدالعظیم جعفری فشارکی فرزند میرزا محمدعلی مالک 30 حبه مشاع و 
سید علی اکبر هاشمی فشارکی فرزند سید هاشم مالک 3 حبه و علی آقاجانی فشارکی 
مالک 4/5 حبه مشاع( محرز گردیده  آقاجانی فشارکی  مالک 4/5 حبه و محمدحسین 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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:93/9/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/04
م الف:24751 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

تحدید حدود اختصاصی 
9/385 شماره:93/5302/33/و-93/9/12 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک ساده 
بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  اردستان  محال  کوی  در  واقع   743 شماره  پالک 
مرحوم  فرزند  زاده  مومن  آقای حسن  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان  ثبت   17 
حسن در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به دلیل اشتباه در آگهی قبلی بایستی 
مجدداً تجدید گردد اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
صبح   9 ساعت  راس   1393/10/13 مورخه  شنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود   تحدید 
مالکین مجاور  کلیه  به  این آگهی  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  در محل شروع و 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالک   و صاحبان 
تکلیف  و  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30
اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ثبت ظرف  معترضین  پرونده های 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با   بایستی 
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عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
اصالحی شرکت 

9/410 شماره:93/5223/33/و-93/9/8 آگهی اصالحی تاسیس شرکت تعاونی خدمات 
-14093 شماره  تاسیس  آگهی  پیرو  موغار  دشت  سبز  کشاورزی  مکانیزاسیون 

به  موغار  دشت  سبز  کشاورزی  مکانیزاسیون  خدمات  تعاونی  شرکت   1390/12/01
شماره ثبت 807 و تاریخ ثبت 1390/11/30 و شناسه ملی 14000163223 موارد نقص 
آگهی تاسیس شرکت را به شرح زیر اصالح و در روزنامه های رسمی و زاینده رود 
کدملی  با  عباسعلی  فرزند  نوری  حسین  آقای   -1 می نماید:  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
1189954583 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شده است. 2- مدت اعتبار 
عضویت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از تاریخ ثبت سه سال می باشد. 3- 
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق 
بهادار با امضای جواد نوری مدیرعامل و سید هاشم طباطبائی رئیس هیات مدیره با 
مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیات مدیره علی نوری منشی هیات مدیره 
حق امضا خواهد داشت و اسناد عادی و نامه ها هم با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.م الف:427 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ 

9/420 شماره درخواست: 9310460365600044 شماره پرونده: 9309980365600620 
شماره بایگانی شعبه: 930620 پیشنویس آگهی ابالغ حبیب ا... خاتمی به اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع جمعًا به مبلغ سیصد و سی و یک میلیون ریال و ... از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 930620 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:24317 رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

9/421 شماره درخواست: 9310460365600042 شماره پرونده: 9309980365600321 
شماره بایگانی شعبه: 930321 پیشنویس آگهی ابالغ علی محمودی به اتهام تسبیب در 
ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی از حادثه در حین کار به میزان 30 درصد و ... از طرف 

این دادسرا در پرونده کالسه 930321 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:24318 رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

 9/422 شماره درخواست: 9310460365600043 شماره پرونده: 9309980365601447
ایراد  اتهام  شماره بایگانی شعبه: 931447 پیشنویس آگهی ابالغ مصطفی حاجیان به 
ضرب و جرح عمدی و توهین و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931447 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:24319 رزاززاده دادیار 

شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/423 شماره ابالغیه: 9310100353003361 شماره پرونده: 9309980358000299 
شکایتی  اسکندر  فرزند  صفدریان  اکبر  آقای  شاکی   930922 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  تهدید  و  توهین  بر  مبنی  سبزعلی  فرزند  الدینی  زین  مجید  علیه  بر 
 عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به 
کالسه 930922 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/2/2 ساعت 9 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متشاکی پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
دادگاه  تلقی و وفق مقررات  ابالغ شده  گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
جزایی  عمومی  دادگاه   104 شعبه  الف:24347  نمود.م  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شهرستان اصفهان
اجراییه

9/424 شماره پرونده: 139304002003000621/1 شماره بایگانی پرونده: 9301072/1
 : کالسه ییه  ا جر ا بالغ  ا گهی  آ  139305102003003398  : بالغیه ا ه  ر شما
139304002003000621/1 بدینوسیله به آقای فرهاد زارع بهرام آبادی فرزند بهرام به 
شماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان ساکن: بهرام آباد – خیابان بعثت – نرسیده 
به دبستان بعثت – جنب بن بست فلسفین که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما 

شناسایی نگردیده است ابالغ میگردد که برابر چک شماره 121061-00-1082 مورخ 
به  ریال  میلیون  یکصد و شصت  مبلغ  اصفهان  خانه  ملت شعبه  بانک  عهده   92/5/20
بانک قوامین شعبه امامخمینی بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 
نامه  آیین   18 ماده  طبق  لذا  میباشد  مطرح  اداره  این  در   139304002003000621/1
تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  میگردد  ابالغ  به شما  اسناد رسمی  مفاد  اجرای 
اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  و  است  اجراییه محسوب  ابالغ 
درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.م الف:24711 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه

9/425 شماره پرونده: 139304002003000732/1 شماره بایگانی پرونده: 9301278/1 
کالسه:9301278  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003003621 ابالغیه:  شماره 
ساکن   1288335199 کدملی  به  عباس  فرزند  رستم  حاجی  وحید  آقای  به  بدینوسیله 
اصفهان – خیابان عالمه امینی – بن بست مجاهد – پالک8 ابالغ میشود که بانک قوامین 
شعبه آتشگاه جهت وصول مبلغ 152/000/000 ریال )صد و پنجاه و دو میلیون ریال( 
علیه  بانک صادرات شعبه مشیرالدوله  استناد چک شماره 661700-92/1/8 عهده  به 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9301278 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتشر میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 

این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت.م الف:24905 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

حصر وراثت
کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  ایزدی  انیس  خانم   9/435
515/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   77/1/5 تاریخ  در   51 بشناسنامه  ایزدی  فاطمه  شادروان 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نصیر ایزدی فرزند حاجی 
آقا ش.ش 38 )فرزند متوفی( 2- لطف ا... ایزدی فرزند حاجی آقا ش.ش 1 )فرزند متوفی( 
ایزدی فرزند  )فرزند متوفی( 4- خدایار  آقا ش.ش 2  ایزدی فرزند حاجی  ابراهیم   -3
حاجی آقا ش.ش 1 )فرزند متوفی( 5- علیار ایزدی فرزند حاجی آقا ش.ش 7 )فرزند 
ایزدی  انیس  متوفی( 7-  )فرزند  آقا ش.ش 11  فرزند حاجی  ایزدی  زلیخا  متوفی( 6- 
فرزند حاجی آقا ش.ش 3 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
حصوراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  ایزدی  انیس  خانم   9/436
238/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجی آقا ایزدی بشناسنامه 50 در تاریخ 74/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نصیر ایزدی فرزند حاجی 
آقا ش.ش 38 )فرزند متوفی( 2- لطف ا... ایزدی فرزند حاجی آقا ش.ش 1 )فرزند متوفی( 
ایزدی فرزند  )فرزند متوفی( 4- خدایار  آقا ش.ش 2  ایزدی فرزند حاجی  ابراهیم   -3
حاجی آقا ش.ش 1 )فرزند متوفی( 5- علیار ایزدی فرزند حاجی آقا ش.ش 7 )فرزند 
ایزدی  انیس  متوفی( 7-  )فرزند  آقا ش.ش 11  فرزند حاجی  ایزدی  زلیخا  متوفی( 6- 
ایزدی فرزند علیرضا ش.ش 51  )فرزند متوفی( 8- فاطمه  آقا ش.ش 3   فرزند حاجی 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )همسر 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی 
شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر   تاریخ 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
 ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  تاریخ:93/7/28  دادنامه:444  شماره  پرونده:309/93  کالسه   9/437
 – باغبادران  جعفرقلی  فرزند  کریمی  مجتبی  خواهان:  باغبادران  اختالف  حل  شورای 
به آدرس   – طبقه فوقانی طالفروشی با وکالت خانم ساناز عاشق دل   – میدان بسیج 
فوق خوانده: ولی ا... باباپور قویجوق فرزند حاجی بابا نشانی مجهول المکان خواسته: 
باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  خواهان  گردشکار:  وجه  مطالبه 
تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دعوای مجتبی کریمی فرزند جعفرقلی 
ا... باباپور قویجوق فرزند حاجی بابا  با وکالت خانم ساناز عاشق دل به طرفیت ولی 
به خواسته مطالبه مبلغ 21/000/000 بابت وجه یک فقره چک به شماره 64280 مورخ 
90/10/05 عهده بانک صادرات شعبه فداغ فارس با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه شورا با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی رغم نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و نسبت به اصالت 
سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  به 
مدنی و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 1/470/000 بابت حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی پس از بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه 

عمومی باغبادران می باشد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 543  اکبر محمدی  علی  آقای   9/438
کالسۀ 233/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خداداد محمدی بشناسنامه 6 در تاریخ 93/8/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی اکبر محمدی 
فرزند خداداد ش.ش 543 )فرزند متوفی( 2- علی اصغر محمدی فرزند خداداد ش.ش 50 
)فرزند متوفی( 3- محسن محمدی فرزند خداداد ش.ش 615 )فرزند متوفی( 4- قاسم 
خداداد  فرزند  محمدی  محمد   -5 متوفی(  )فرزند   3260 ش.ش  خداداد  فرزند  محمدی 
ش.ش 111 )فرزند متوفی( 6- رجبعلی محمدی فرزند خداداد ش.ش 12 )فرزند متوفی( 
فرزند  محمدی  عباس   -8 متوفی(  )فرزند   1 خداداد ش.ش  فرزند  محمدی  فرخنده   -7
)فرزند   3 ش.ش  خداداد  فرزند  محمدی  مریم   -9 متوفی(  )فرزند   604 ش.ش  خداداد 
متوفی( 10- عفت محمدی فرزند خداداد ش.ش 43879 )فرزند متوفی(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ رای 

9/439 کالسه پرونده: 816/93/ش6 شماره دادنامه: 1409-93/8/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
 – توحید  چهارراه   – اصفهان  نشانی:  وند  نورالدین  کریمی  معصومه  وکیل:  اقتصاد 
واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان:   – بهسامان  ساختمان   – ملت  بانک  دوم  طبقه 
1- محمدرضا شفیعی طهمورستانی فرزند قاسمعلی 2- قاسمعلی شفیعی طهمورستانی 
فرزند تقی هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
قاسمعلی شفیعی به خواسته مطالبه  معصومه کریمی به طرفیت محمدرضا شفیعی – 
مبلغ 9/500/000 ریال از وجه یک چک به شماره 42091-25/000/000 ریال به عهده 
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  اصفهان  طوقچی  سپه  بانک 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
نیافته و هیچگونه  ابالغ قانونی در جلسه حضور  اینکه خواندگان علی رغم  آن دارد و 
خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  محکمه پسندی  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه 
به نظر می رسد  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خواندگان  ننموده  ارایه  ابراز و  از خود 
قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  249و313و314  مواد  به  مستنداً  که 
به پرداخت مبلغ 9/500/000  آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   195/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  تا   )92/12/3(
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز  غیابی و ظرف 20 روز پس 
 پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24298 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/440 کالسه پرونده: 822/93/ش6 شماره دادنامه: 1395-93/8/22 مرجع رسیدگی: 
 شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری
نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر اقتصاد 
طبقه دوم   – چهارراه توحید   – وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان 
بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- احمدرضا 
نوروزی قوهکی فرزند عباسقلی 2- کوروش میردار فرزند محمدعلی همگی به نشانی: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 
1- محمدرضا نوروزی 2- کوروش میردار به خواسته مطالبه مبلغ 26/300/000 ریال 
از وجه یک چک به شماره 592855-53/000/000 ریال به عهده بانک صادرات خ فارابی 
به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 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 خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 
به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 26/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 165/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/10/15( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24299 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                     ابالغ رای 
9/441 کالسه پرونده: 542/93/ش6 شماره دادنامه: 1249-93/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
بانک  سرپرستی   – فرشچیان  تاالر  جنب   – توحید  خیابان   – اصفهان  نشانی:  نوری 
چهارراه توحید   – اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان  مهر 
فاطمی  رضا   -1 خواندگان:  واحد7   – بهسامان  ساختمان   – ملت  بانک  دوم  طبقه   –
فرزند  شریفی  حسین   -3 حسینعلی  فرزند  کریم زاده  حمیدرضا   -2 محمدعلی  فرزند 
به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  به  سه  هر  محمدرضا 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 1- رضا فاطمی 2- حمیدرضا کریم زاده 
3- حسین شریفی به خواسته مطالبه مبلغ 27/400/000 ریال از وجه چک به شماره 
498856-150/000/000 ریال به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
در جلسه حضور نیافته 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 
و  تجارت  قانون  مواد 249و313و314  به  مستنداً  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خواندگان 
تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522 
به پرداخت مبلغ 27/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 210/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/9/22( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24300 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/442 کالسه پرونده: 538/93/ش6 شماره دادنامه: 1246-93/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- حسن 
قربانی 2- نگهدار حیاری هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
نگهدار   -2 قربانی  1- حسن  طرفیت  به  کریمی  وکالت معصومه  با  اقتصاد  مهر  بانک 
حیاری به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال از وجه یک چک به شماره  069443-
مطلق  انضمام  به  بختیاری  و  چهارمحال  صادارت  بانک  عهده  به  ریال   25/000/000
خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
رغم علی  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و   خواندگان 

 ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته اند 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 خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 
به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
و 195/000  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 6/000/000  پرداخت  به  تضامنی  صورت 
وکیل  حق الوکاله  و  آگهی  نشر  هزینه  ریال   320/000 و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  تا   )92/10/8(
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز  غیابی و ظرف 20 روز پس 
 پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24301 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/443 کالسه پرونده: 595/93/ش6 شماره دادنامه: 1430-93/8/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
بانک  سرپرستی   – فرشچیان  تاالر  جنب   – توحید  خیابان   – اصفهان  نشانی:  نوری 
چهارراه توحید   – اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان  مهر 
– طبقه دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 
بن بست مظاهری   – خیابان وحید   – اصفهان  نشانی  به  نادر  فرزند  هادیان  1-فرزاد 
– پالک9، 2- مجتبی عزیزی فرزند حسین 3- عباس عزیزی فرزند تقی 4- حسینعلی 
طالبی فرزند حسین همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 1- فرزاد هادیان 2- مجتبی عزیزی 
از  ریال  مبلغ 40/000/000  به خواسته مطالبه  3- عباس عزیزی 4- حسینعلی طالبی 
وجه سه چک به شماره های 712050-150/000/000ریال و 147/000/000-871658 
ریال و  162815-150/000/000 ریال به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته اند 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 
و  تجارت  قانون  مواد 249و313و314  به  مستنداً  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خواندگان 
تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 200/000 ریال بابت هزینه 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر در  قانونی و خسارت  تعرفه  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
سررسید چکهای موصوف )هر سه چک 89/12/17( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24302 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                       ابالغ رای 
9/444 شماره دادنامه: 9309970350201170 شماره پرونده: 9309980350200281 
با وکالت  اعتباری عسکریه  و  مالی  بایگانی شعبه: 930328 خواهان: موسسه  شماره 
آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی – روبروی سه راه 
ط4 خواندگان: 1- آقای مجید لقایی 2-  ساختمان مالی و اعتباری عسکریه –  مفید – 
به نشانی  آقای مجید فالحتی همگی  ابرقویی 4-  ابراهیم  آقای  ابرقویی 3-  آقای علی 
مجهول المکان  خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی موسسه مالی و اعتباری عسکریه 
اصفهان با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده به طرفیت خواندگان 1- مجید لقایی فرزند 
به  فرزند عباس  ابرقویی و 4- مجید فالحتی  ابراهیم همگی  منصور و 2- علی و 3- 
خواسته مطالبه تضامنی مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر 
اظهارات وکیل خواهان طی  به  با توجه  قرارداد مشارکت مدنی و تعهدنامه و  مصدق 
ریال  میلیون  پنج  و  وام هشتاد  اصل  اینکه  بر  مبنی  به شماره 93/7/29-2569  الیحه 
بوده که با سود آن به علت عدم پرداخت بدهی تسهیالت تا زمان تقدیم دادخواست به 
میزان خواسته بوده و از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم بر حسب قرارداد روزانه 
120947 ریال خسارت تاخیر به بدهی تعلق می گیرد که مورد خواسته می باشد و با 
توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خواندگان و عدم حضور ایشان و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی مورخه 93/7/29 و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان 
دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198و515و519 
آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 404و403 قانون تجارت خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل و سود وام مأخوذه تا 
زمان تقدیم دادخواست و همچنین خسارت تاخیر تادیه برحسب قرارداد از قرار روزانه 
میلیون  مبلغ سه  و همچنین  اجرای حکم  تا  دادخواست  تقدیم  زمان  از  ریال   120947
و هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در 
مرحله بدوی در حق خواهان صادر مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.

م الف:24322 معقولی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



سالمت 

درمان سرفه با گیاهان دارویی

دریچه

 ایران رده نخست 
سوانح رانندگی در دنیا 
قرار دارد  

محققان با اله��ام از اختاپوس روباتی 
ساخته اند که به تمام بخش های خانه 
شما سرک می کشد و همه جا را تمیز 

می کند.
این روب��ات ک��ه »تادی«ن��ام گرفته 
چهار ب��ازو دارد ک��ه هر یک ش��امل 
 22 ن��ازل بخ��ار و 29 ن��ازل مک��ش

 است.
در بخش اصلی ب��دن مخزنی از آب و 
یک پاک��ت جمع آوری خ��اک وجود 

دارد.
 برخالف دیگر روب��ات های نظافتچی 

که فقط می توانند س��طح زمین را تمیز کنند تادی می توانن��د به همه جا بخزد 
حتی پرده ها.

 این روبات توسط رعنا آلپردانشجوی 21 ساله رشته طراحی اهل ترکیه ساخته 
شده است.

تادی یک نظافتچی کف و پارچه اس��ت و از طریق چهار ب��ازوی خود از دیوار باال 
می رود و می تواند از سطوح بلند مانند صندلی، پرده و پنجره ها باال برود و خود 

را آویزان کند.
 نازل های مکش و بخ��ار از طریق کانال هایی به پاکت غب��ار و مخزن آب متصل 

هستند.
این روبات می تواند از طریق هزاران شاخک خود، از پرده ها و مبل های به راحتی 

باال بکشد.
 تادی م��ی توان��د پارچه های مب��ل و پ��رده و دی��وار ها را ب��ا بخار خ��ود تمیز 

می کند.

طراحان آمریکایی نس��ل جدیدی از 
چتر پوش��یدنی را طراح��ی کرده اند 
که دید فرد را مختل نک��رده و امکان 
اس��تفاده از تلفن همراه را در زیر چتر 

فراهم می کند.
بس��یاری از کاربران م��دل اولیه چتر 
پوش��یدنی Nubrella از مشکالتی 
مانند اخت��الل در دید ناش��ی از بخار 
کردن درون چتر و تداخل در استفاده 
از تلف��ن هم��راه ش��کایت داش��تند 
و محقق��ان ت��الش کرده ان��د که در 
بازطراحی چت��ر، این معای��ب را رفع 

کنند.
نسل جدید چتر پوشیدنی به وزن 1.1 کیلوگرم دارای یک بند است که بدور کمر 

بسته شده و مانند کوله پشتی پوشیده می شود.
پوشش پالستیکی به صورت کامل روی صورت کاربر را نپوشانده، درنتیجه بخار 
باعث مختل شدن دید نش��ده و فرد به راحتی می تواند از تلفن همراه در زیر چتر 

استفاده کند.
با فشار دادن یک دکمه،  چتر باز یا جمع می شود؛ همچنین دسته ای برای چتر در 

نظر گرفته شده است که امکان استفاده از آن را بصورت معمولی فراهم می کند.
چتر پوش��یدنی Nubrella می توان��د در برابر بادهایی با س��رعت 64 کیلومتر 
در س��اعت مقاومت کند؛ این چتر برای کارگران، عکاس��ان، دوچرخه س��واران، 

استفاده کنندگان از ویلچر کاربرد دارد.
نسل جدید چتر پوشیدنی به قیمت 49 دالر و نمونه دارای مواد مقاوم در برابر پرتو 

فرابنفش به قیمت 55 دالر از آوریل 2015 به بازار عرضه خواهد شد.

روبات »تادی« همه جا را تمیز می کندنسل جدید چتر پوشیدنی

شنبلیله
تنگی راه های تنفس را از بین می برد و سرفه های 

خلط آور را کاهش می دهد.
ریشه شیرین بیان

سرفه ها و گلودرد ناش��ی از بیماری یا حساسیت را 
تسکین می دهد.

فراسیون سفید )گیاهی گلدار از خانواده نعناعیان(
ش��ما می توانید با این گیاهان سرفه خود را درمان 
کنید . به عنوان ماده ای خلط آور گرفتگی راه تنفس 
را برطرف می کند و س��رفه های خشک را تسکین 

می دهد.
ژینکو بیلو با

هزاران سال اس��ت که در طب چینی برای درمان 
بیماری های متعدد از جمله ناراحتی های تنفسی 

استفاده می شود.
لیمو و عسل

محلول آب ولرم، لیمو و عسل، تسکین دهنده و رفع 
کننده سرفه است.
جینسینگ

 از ب��روز س��رماخوردگی و آنفلوآن��زا پی��ش گیری
 می کند یا شدت عالیم آن را کاهش می دهد.

رازیانه
در طب هندی، از رازیانه برای درمان بیماری های 
متعددی استفاده می شود، از جمله سرفه به علت 

برونشیت، آنفلوآنزا و بیماری ریوی.
اما وقتی نفس تنگ می شود چه کنیم؟؟

برخی افراد سرفه، خس خس س��ینه و تنگی نفس 
را تقریبا هر روز دارند. برخ��ی دیگر در فواصل بین 

حمالت تنگی نفس عالمتی ندارند.
برخی از ورزشکاران حرفه ای مبتال به آسم هستند 
و ط��ی ورزش ش��دید کمی احس��اس تنگی نفس 
می کنند، در حالی ک��ه برخی اف��راد حین ورزش 
معمولی دچار حمله شدید آسم شده و نیاز به درمان 
اورژانسی پیدا می کنند. به هر حال همه مبتالیان به 
آسم در این نکته مشترک هستند که مجاری هوایی 

در آنها به صورت غیرطبیعی متناوبا تنگ می شود.
درمان  

پزش��کان از چند گروه دارویی برای درمان آس��م 
اس��تفاده می کنند. گروه اول داروهایی هستند که 
باعث ش��ل ش��دن عضالت دیواره راه ه��ای هوایی 
می شوند. دسته دوم داروها از التهاب مجاری هوایی 
جلوگیری می کنند یا باع��ث کاهش یافتن التهاب 
می شوند. داروهایی نیز هس��تند که هر دو کار را با 

هم انجام می دهند.
  10 فرمان

اگر مبتال به آسم هستید، نکات زیر را جدی بگیرید:
 1- اگر با مصرف غذای خاصی احس��اس می کنید 
که مشکل تشدید می گردد، باید آن غذا را از برنامه 
غذایی خود ح��ذف کنید. ان��واع فلف��ل، زعفران، 
کرفس، انگور و خربزه از غذاهایی هستند که ایجاد 

حساسیت می کنند.
2- دارویی را بدون تجویز پزش��ک مصرف نکنید؛ 
زیرا برخی داروها موجب تش��دید آس��م می شوند. 
پروپروانولول )این��درال( یکی از این داروهاس��ت. 
همچنی��ن آس��پرین، ایندومتاس��ین و بعض��ی از 
داروهای قلبی می توانند باعث ایجاد آس��م در فرد 

مستعد شوند.
3- اگر سینوزیت دارید یا پشت حلق خود ترشحاتی 
حس می کنید، به پزشک مراجعه کنید تا او نسبت 

به درمان آن اقدام کند.
4- در درمان ه��ای غیرداروی��ی ح��ذف م��واد 
حساسیت زا به نفع بیمار است و اگر بیماران بتوانند 
از محل آلوده به یک محل س��الم نقل مکان کنند، 

بسیار خوب است.
5- استرس های روحی یکی از عواملی است که باعث 
ایجاد حمله آسم می شود. پس تا جایی که می توانید 

آرام باشید.
6- بس��یاری از بیماران مبتال به آس��م نس��بت به 
حیوانات حساس��یت دارند. پ��س در صورت وجود 
حیوانات خانگی در من��زل، آنها را از محیط زندگی 

خود دور کنید. 
7- مراقب باش��ید تا وزنتان بیش از اندازه باال نرود؛ 
زیرا افزایش وزن سبب تحمل بار بیشتری بر ریه ها 

می شود.
8- سعی کنید بالشتان از مواد حساسیت زا پر نشده 
باشد. اگر بالش یا پتوی پر دارید، حتما برای آنها از 

روکش استفاده کنید.
9- هیچ وقت سیگار نکشید و حتی از محلی که در 

آن سیگار می کشند، دوری کنید.
10- داروهای خود را مرتب و به طرز صحیح مصرف 
کنید. به خاطر داش��ته باش��ید ب��ا دوری از عوامل 
حساسیت زا و به کارگیری درمان مناسب می توان 

آسم را کنترل کرد.

اگر به خوردن تخم مرغ عالقه دارید و از بابت س��المت 
قلب خود نیز نگران هستید، باید از نحوه و مقدار مناسب 

مصرف این خوردنی مطلع شوید.
تخم مرغ به لحاظ غذایی ماده ای بسیار مفید و مغذی 
است. هر تخم مرغ بزرگ حدود 70 کالری دارد و منبع 
سرشاری از پروتئین است که سطح قندخون را تنظیم 
می کند. در واقع پروتئین های موج��ود در تخم مرغ با 
توجه به کیفیت باالیی که دارند، اسیدهای آمینه مورد 
نیاز بدن را تامین می کنن��د. زرده تخم مرغ نیز حاوی 
آنتی اکسیدان هایی است که از مشکالتی که در سنین 
باالتر به وجود می آیند مانند آب مروارید و آسیب های 
شبکیه چش��م جلوگیری می کند و عالوه بر این برای 
جلوگیری از برخی سرطان ها، حمالت و بیماری های 

قلبی نیز مفید است.
ی��ک تخ��م م��رغ ب��زرگ منب��ع سرش��اری از ماده 
معدنی س��لنیوم اس��ت. این ماده معدنی ب��ا خاصیت 
آنتی اکسیدانی از نابودی س��لول های بدن جلوگیری 
کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. همچنین 
تخم م��رغ ح��اوی ریبوفالوی��ن و ویتامین D اس��ت. 
ریبو فالوین، یک نوع ویتامین B اس��ت که به تبدیل 
کربوهیدرات به انرژی کمک می کند و ویتامین D نیز 

برای تقویت استخوان و دندان ها موثر است.
به نقل از تودی، مطالعات انجام ش��ده در سال 2003 
که در مجله طب انگلیس منتش��ر شده نشان می دهد 
در میان 115 هزار فرد بررس��ی ش��ده ب��ه مدت 14 
س��ال، خوردن روزانه یک عدد تخم مرغ با خطر ابتال 
به بیماری های گرفتگی ع��روق کرونر و حمالت قلبی 
ارتباطی ندارد. از طرف دیگر به دلیل احساس سیری 
که پس از مصرف تخم مرغ به وجود می آید به خوردن 

غذای کمتر و الغر شدن نیز کمک می کند.

در مطالعه دیگری که در سال 2013 و در مجله اروپایی 
موادغذایی منتشر شده، 30 شرکت کننده اعالم کردند 
که پس از خوردن تخم مرغ در وع��ده غذایی صبحانه 
احساس س��یری کرده و میلی به خوردن غذای بیشتر 
نداشتند. این افراد زمانی که در صبحانه شان تخم مرغ 
می خورند، نسبت به زمان های دیگر ناهار و حتی شام 

کمتری مصرف می کردند.
در یک تحقی��ق دیگر ک��ه در س��ال 2011 در مجله 
بین المللی علم تغذیه منتشر شده، افراد مورد بررسی 
در وعده ناهار خود سیب زمینی، ساندویچ مرغ و املت 
خوردند و یافته ها نش��ان داد مصرف تخم مرغ رضایت 
بیش��تری را در این افراد ب��ه وجود م��ی آورد. در واقع 
مصرف تخم مرغ بیشتر از وعده های حاوی کربوهیدرات 
مانند سیب زمینی احساس سیری به وجود می آورد و 
مصرف میان وعده و به دنبال آن جذب کالری بیش��تر 
را کاهش می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اضافه وزن 
با خطر ابتال به بیماری های قلبی همراه است، مصرف 

تخم مرغ به دلیل ایجاد احساس سیری، گزینه مناسبی 
است.

اما یک نکته دیگ��ر نیز در ارتباط ب��ا مصرف تخم مرغ 
وجود دارد. تخم مرغ منبع سرشاری از چربی های اشباع 
شده است که این چربی ها سطح کلی کلسترول خون را 
افزایش داده و ابتال به بیماری های عروق قلبی را بیشتر 
می کنند. با وجود حدود 1.6 گرم چربی اشباع شده در 
هر تخم مرغ بزرگ، بیش از نیمی از چربی های موجود 
در یک تخم مرغ، ترکیبات اس��یدهای چرب س��الم و 
اشباع نش��ده از جمله امگا 3 اس��ت. پزشکان مصرف 
روزانه 300 میلی گرم کلس��ترول روزانه را پیش��نهاد 
می کنند و مرکز قلب آمری��کا و طرح ملی آموزش های 
کلس��ترول این کش��ور برای بیماران قلبی، دیابتی ها 
)نوع 2( و افراد با کلس��ترول باال روزانه میزان کمتر و 
200 میلی گرم را توصیه می کنند. با توجه به اینکه هر 
تخم مرغ بزرگ حدود 180 میلی گرم کلسترول دارد، 
بس��یاری از محققان رابطه ابتال به بیماری های قلبی و 

جذب کلسترول را زیر سوال می برند.
این در حالی اس��ت که مطالعات اخیرا منتشر شده در 
مجله طب انگلیس نشان می دهد مصرف روزانه دو تخم 
مرغ پخته، موجب افزایش تش��کیل ماده ای موسوم به 
»تریمتیالمین اِن - اکس��ید« در بدن می شود که این 
ماده خطر ابتال به بیماری و حم��الت قلبی را افزایش 

می دهد. 
بنابراین میزان پیش��نهادی پزش��کان ب��رای مصرف 
تخم مرغ روزی یک عدد اس��ت و در صورتی که فردی 
کلسترول باال دارد و یا در معرض دیابت و بیماری های 
قلبی است باید در مصرف زرده تخم مرغ و گوشت های 
با چربی های اش��باع ش��ده و کلس��ترول باال احتیاط 

بیشتری کند.

C کالس جدید مرسدس به عنوان لیموزین این خودروساز مطرح آلمانی از اواسط ماه 
مارس در دسترس است.

کومبی مرس��دس از رده های C کالس 
از م��دل لیموزی��ن ای��ن کالس ، 
یک س��انتی متر ارتفاع 
بیش��تری دارد اما 
طراح��ی بس��یار 
عالی تری را پیدا 

کرده است.
حج��م صن��دوق 

عقب این مرس��دس با گنجایش دو سرنش��ین 1510 لیتر و حجم صندوق عقب با پنج 
سرنشین با 490 لیتر می باشد.

 راننده و سرنش��ین های این خودرو می توانند با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی های 
هوشمند خود در طول سفر با آن از بسته بودن تمامی درها و پنجره های خودرو اطمینان 
حاصل کرده و میزان دمای صندلی ها را تنظیم کنند و از میزان سوخت در باک و کافی 

بودن آن تا مقصد بعدی اطالع یابند.
 این گ��زارش حاکی اس��ت قدرت موت��ور دیزلی این مرس��دس 115 و ق��درت موتور 
 6 س��یلندر و بنزین��ی آن 333 اس��ب بخار اس��ت . البته ای��ن خ��ودرو هیبریدی نیز 

است.
گفتنی است قیمت این مرسدس 36 هزار یورو آغاز می شود. 

چقدر تخم مرغ بخوریم؟

دیابتی ها در مصرف تخم مرغ احتیاط کنند
دیروز سلطان و امروز ثروتمند 

یعقوب ب��ن لیث صفار 
از  بی��ش  )م265( 
س��لطنت مردی فقیر 
بود. در اثنای سلطنت 
یک��ی از ثروتمن��دان 
سیس��تان را مؤاخ��ذه 
ک��رد و همه م��ال او را 
بگرف��ت و او را محتاج 

به نانی کرد.
روزی آن ثروتمند، پیش یعقوب آمد؛ یعقوب پرس��ید: امروز 
حال تو چه طور است؟ گفت: همچنان که حال دیروز تو بود. 
یعقوب پرسید: حال دیروز من چه طور بود؟ گفت: همچنین 
که حال امروز من است. یعقوب خشمگین شد. قدری به فکر 
فرو رفت و بعد به انصاف آمد و او را تحسین کرد و آفرین گفت 

و دستور داد تمام مال او را بدهند.

با دعای پیامبر ثروتمند شد
عبدا... بن جعفر، برادرزاده 
و داماد امیرالمؤمنین)ع( 
دارای ثروت بی شماری 
بود و س��خاوتش زبانزد 

خاص و عام بود.
علت ثروتمند ش��دن او 
این بود ک��ه در کودکی 
در کوچه با بچه های هم 
سن و س��ال خود بازی می کرد و با ِگل چیزهایی می ساخت. 
 پیامبر عبورش از نزد ایش��ان ش��د و پرس��ید: عبدا... اینها را 
می خواهی چه کنی؟ عرض کرد: می خواهم بفروشم و با قیمت 
آن خرما بخرم. پیامبر فرمود: خداوند معامله ات را برکت دهد.

عبدا... بن جعفر گفت: در اثر دعای پیامبر هر چه می خریدم، 
استفاده سرشاری می بردم. او ثروتمندی بود که بر اثر بذل و 
انفاق، هر وقت مردم مدینه از یکدیگر قرض می گرفتند، موعد 

پرداخت را زمان بخشش عبدا... بن جعفر تعیین می کردند.

ثروت قارون
ق��ارون پس��رعمو یا 
پس��رخاله حض��رت 
موس��ی بود. در علم و 
زیبایی همتای او نبود 
و تورات را از همه بهتر 
می خوان��د و صدای 
بسیار جذابی داشت. 
در طول زمان، کم کم 
به دنیاپرستی روی آورد و به قولی به علم کیمیا دست یافت و 

مس را طال می کرد.
 ه��ر روز ثروتش سرش��ار و اندوخت��ه طال و نقره اش بیش��تر

 می ش��د. کم کم علم و زیبایی و صدای خوب با ثروت بیکران 
سبب گردید تا با موسی)ع( مقابله کند و مردم را علیه موسی 

بشوراند.
انبارهای طال و نق��ره و اندوخته اش به ق��دری زیاد بود که به 
جای کلیدهای آهنی برای انبارداران که کار دشواری بود کلید 

چرمی ساخت تا حمل و نقل آن برایشان آسان تر باشد.
کار بنی اس��راییل ب��ه جایی رس��یده بود ک��ه آرزو می کردند 
همانند قارون دارای ثروت می بودند ام��ا او نه زکات می داد 
و از تبلیغ تورات دس��ت می کش��ید و مردم را ب��ا اطعام و پول 
دادن مجذوب می ک��رد. روزی مق��داری خاکس��تر با خاک 
مخلوط کرد و از باالی بام بر سر موس��ی ریخت ... پس به امر 
 خداوند زمین قارون را با ثروتش بلعید و به عذاب ابدی دچار

 کرد.

خلیفه ثروتمندی که بخیل بود!
بعد از خالفت یزید بن 
عبدالمل��ک ب��رادرش 
هشام به جای او خلیفه 
ام��وی ش��د و م��دت 
بیس��ت س��ال خالفت 

کرد.
او م��ردی اح��ول و 
بداخالق و به حرص و 
بخل در مال موصوف بود. بنابراین آن چه که از اموال در خزانه 
او جمع ش��ده بود هیچ یک از خلفای قبلی بنی امیه اندوخته 

نکرده بودند.
نقل شده که در س��فر حّجی آن چه از اموال لباس و وسایلی 
که همراهش می برد س��یصد ش��تر حمل می کرد. وقتی که 
هش��ام ُمرد بازماندگان و ورث��ه او یازده نفر بودند. س��هم هر 
یک از ترکه هش��ام یک میلی��ون مثقال )طال یا نقره(ش��د!! 
 علت جم��ع آوری ثروت زی��اد را بخ��ل و انفاق نک��ردن وی

 نوشته اند.
او باغستانی داشت که با ندیمان وارد ش��د و همراهان شروع 
کردند به خوردن میوه و می گفتند: خدا خلیفه هشام را برکت 
دهد. هشام گفت: این طور که شما می خورید خداوند چگونه 
برکت می دهد. بعد به باغبان گفت: درخ��ت ها را قطع کن و 
 به جای آنه��ا درخت زیتون بکار تا کس��ی نتوان��د از میوه آن

 بخورد.
ام��ا این ث��روت ها خی��ری ب��رای ورثه نداش��ت چ��را که به 
نقل از تاریخ مج��دی یک از اوالد هش��ام )که ی��ک میلیون 
 مثقال به او رس��یده بود( ب��ه گدایی افت��اده و از مردم صدقه 

می گرفت.
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 رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
آیا ش��ما را به چیزى ب��ا فضیلت ت��ر از نم��از و روزه و صدقه 
)زکات( آگاه نکنم؟ آن چیز اصالح میان مردم است، زیرا تیره 

شدن رابطه میان مردم ریشه کن کننده دین است.

 مرسدس C کالس کومبی خود را رو کرد 

س
طرح : فار


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

