
زاینده رود  رودخانه اتفاقی  شده است 
پیر شدن 
چگونه اتفاق 
می افتد؟

به دلیل نبود  راهبرد 

اواخر اسفندماه زاینده رود 
جاری می شود

 استاندار: ضرورت یکسان سازی
 قیمت انواع نان

ژیمناستیک اصفهان نیازبه 
تحولی شگرف دارد!

سوءاستفاده های پرونده 
12 هزار میلیاردی پس گرفته شد

 ثبت نام های نوروزی
 عتبات عالیات از بهمن  ماه

وی
شی

 آر
س

عک

پای شایعات به  محصوالت کشاورزی بازشد 2

از کرم کشنده نارنگی تا خرمای داعشی
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نمک خطرناک تر از
 هروئین شد 

مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره 
به وجود ۳ سم س��فید به نام های نمک، شکر و هروئین 
گفت: نمک نسبت به هروئین تلفات بیشتری می گیرد اما 

تمام توجه ها به مقابله با هروئین است.
 شهرام رفیعی فر در نشس��ت خبری طرح بسیج کاهش 

مصرف نمک گفت: با خوردن ۳10 گرم نان...

3

حمله هوا به سالمت اصفهانی ها 
نفس کشیدن سخت شد 

4

3

3

    از خرید گوش��ت های چرخ ک��رده فله ای 
و بدون بس��ته بندي های کارخانه ای که در 
قصابي ها عرضه مي شوند، خودداری کنید.

بهزاد شمسی، کارشناس بهداشت محیط 
با اش��اره ب��ه اینکه چند س��الی مي ش��ود 
ک��ه گوش��ت های چرخ ک��رده صنعت��ی و 
بسته بندی که دارای تاییدیه های بهداشتی 
هستند در فروشگاه های عرضه مواد غذایی 

موجود است، تصریح کرد...

عضو هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران 
کشور با اشاره به اینکه مردم مرغ را جایگزین 
سیب زمینی در س��بد غذایی خود کرده اند، 
گفت: قیمت این محصول در س��ال جاری به 
بیش از ۳000 تومان نخواهد رسید.حس��ن 
 محمدی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت

 سیب زمینی در سال زراعی 92- 9۳، اظهار 
شت: قیمت تمام شده تولید در این سال...

آلودگی هوای اصفهان به حدی رس��یده است که در آینده 
نزدیک شاهد نسلی بیماری ، تندخو با چهره های زرد و رنگ 

پریده و با ریه های نفس گیر مواجه خواهیم شد .
نمود س��وزش و آبریزش چش��م، تنگی نفس و سرفه های 
خش��ک، س��ردرد و س��رگیجه، بدخلقی و کاهش س��طح 
هوش��یاری در بین مردم که تمام��ا از عالی��م آلودگی هوا 

اس��ت موضوع کاه��ش آلودگی ه��وای اس��تان را به نوعی 
دچار تنش کرده اس��ت.آلودگی هوا امروز ن��ه تنها عوارض 
جسمی بر افراد این استان وارد س��اخته است بلکه تاثیرآن 
 ب��ر روح و روان غی��ر قابل انکار اس��ت و نمود آن به ش��کل

 بد خلقی، بی حوصلگی ، خستگی مفرط و در شکل وسیع تر  
عصبانیت و خلق افسرده و  غیره بروز کرده است....

از خريد گوشت های چرخ کرده 
فله ای خودداری کنيد

 مرغ جای سیب زمینی را 
در سبد غذایی مردم گرفت

 با کارت ملی در بیمارستان ها
3 پذیرش می شوید 

 خشم فرعون باستان شناسان
5 را به کام مرگ برد 2

داعش:استفاده از حلقه ازدواج 
ِشرک است!
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يادداشت

حفظ خط واليت نقطه درخشان 
زندگی مرحوم پرورش بود

امام جمعه موق��ت اصفهان گف��ت: حفظ خط والی��ت، امام 
)ره( و انق��اب و عدم انح��راف از این مس��یر مهم ترین نقطه 
قوت زندگی مرحوم اس��تاد پ��رورش بود ک��ه او را همواره به 
اس��وه ای نمونه تبدیل می کرد.حجت االس��ام والمس��لمین 
محمدتقی رهب��ر با اش��اره به ش��خصیت انقاب��ی و والیی 
مرحوم اس��تاد پرورش اظهار کرد: مسوولیت مرحوم پرورش 
در طول حیاتش بر کس��ی پوش��یده نیس��ت.وی بیان کرد: 
مرحوم پرورش دارای مس��وولیت های زیاد و حساسی چون 
نمایندگی م��ردم در مجل��س و وزیر آموزش و پ��رورش بود 
 که هر یک به تنهایی برای ارزش��مندی عمر یک نفر کفایت

 می کند.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح ک��رد: از ویژگی های بارز و 
شاخص آن مرحوم، جامعیت اس��تاد پرورش در امور مختلف 
بود، آن مرحوم متدین، متعهد، اهل مطالعه، سخنور و معلمی 
بی نظیر بود به نحوی که تحلیل ها و سخنان وی محور جلسات 
بس��یاری از انقابیون و پیشگامان انقاب اس��امی بود.وی 
وجود نظارت درباره این موضوع را یک ضرورت خواند و خاطر 
 نشان کرد: مشکاتی که هم اکنون ما داریم به خاطر ضعف در 

نظارت های برون سازمانی است .
 نظارت های برون سازمانی را برخی نهادهای مدنی، رسانه ها 
و احزاب  باید انجام دهند  و مردم از طریق رس��انه ها و احزاب 
قوی می توانند بر چنین عملکردهایی نظارت داش��ته باشند 
ام��ا در نبود اح��زاب توانمند و رس��انه ه��ای آزادی که نمی 
 توانند نق��د کنند ای��ن مش��کات همچنان وج��ود خواهد

 داشت.

گروه های تروريستی ايجادکنندگان 
خود را هم تهديد می کنند

نماین��ده ای��ران در س��ازمان ملل با بی��ان اینک��ه گروه های 
تروریستی همچون بوکوحرام و النصره هیچ نسبتی با اسام 
ندارند،گفت:این گروه ها امروزه به صورت هیوالیی در آمده اند 

که ایجاد کنندگان خود را نیز تهدید می کنند.
حس��ین دهقانی طی س��خنرانی در جلسه ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل درباره بررس��ی وضعی��ت تروریس��م و جرایم 
فرامرزی اظهار کرد: جمهوری اسامی ایران به عنوان کشوری 
که همواره آماج حمات تروریس��تی بوده است، پدیده شوم 
تروریس��م در کلیه اش��کال آن از جمله تروریس��م دولتی را 

محکوم می کند.
وی با تاکید بر این موضوع که »هیچ چیز استفاده از ترور علیه 
انس��ان های بی گناه را توجیه نمی کند« افزود: الزم است که 
جامعه بین المللی به ریش��ه های تروریسم و زمینه های ایجاد 
آن نیز توجه الزم مبذول دارد. ولی بر خاف آن ش��اهدیم که 
متاس��فانه برخی می کوش��ند که از گروه های تروریستی در 
جهت پیشبرد منافع کوته بینانه خود سود برند و از تروریسم 

استفاده ابزاری کنند.

با تولید ساالنه بیش از 19 هزار تن؛

بام ايران  قطب پرورش ماهیان 
سردابی است

ریی��س س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: ای��ن اس��تان ب��ه دلی��ل برخ��ورداری از زمینه های 
مس��اعد و با تولی��د س��االنه بی��ش از 19 ه��زار و 500 تن، 
 قط��ب پ��رورش ماهی��ان س��ردابی در کش��ور ب��ه ش��مار 
می آید. رس��تم غیب��ی  با بی��ان اینکه این اس��تان ب��ا تولید 
س��االنه بیش از 19 هزار و 500 تن، قطب پ��رورش ماهیان 
س��ردابی یا آزادماهیان از گونه ق��زل آالی رنگین کمانی، در 
کش��ور به ش��مار می آید، افزود: اکنون ح��دود 407 مزرعه 
 فع��ال پ��رورش ماه��ی در چهارمح��ال و بختی��اری وجود

 دارد.وی افزود: براساس زیر س��اخت های آماده شده، تولید 
 ماهی بی��ش از این می��زان ه��م در چهارمح��ال و بختیاری

 امکان پذیر است.
 غیبی اظهارکرد: میزان برداش��ت س��االنه ماهی از منابع آبی

) غیر پرورشی( استان چهارمحال و بختیاری هم 127 تن از 
انواع ماهی کپور و آمور است.

وی با اش��اره به ف��رآوری و بس��ته بندی 10 درص��د ماهیان 
س��ردابی تولید ش��ده در داخل اس��تان، گفت: این عملیات 
ش��امل فری��ز ک��ردن، انجم��اد، آم��اده طب��خ، کنس��رو و 
پ��ودر ماه��ی اس��ت ک��ه در 3 کارخان��ه فع��ال اس��تان در 
 قطب های صنعت��ی وردنجان، س��امان 2 و فرخ ش��هر انجام 

می شود.
ب��ه گفت��ه وی، مجموع ظرفی��ت اس��می 3 کارخان��ه فعال 
بس��ته بندی و ف��رآوری ماه��ی در چهارمح��ال و بختیاری، 
س��االنه دو ه��زار تن اس��ت ام��ا اکن��ون س��االنه یک هزار 
 تن گوش��ت ماه��ی در این اس��تان ف��رآوری و بس��ته بندی

 می شود.
غیبی همچنین از تولید 130 هزار قطعه ماهی زینتی در شش 
ماهه اول امس��ال در این اس��تان خبر داد و تصریح کرد: این 
ماهیان زینتی شامل انواع اسکار، گورامی، گوپی و گلدفیش 

است.
وی خاطرنشان کرد: میزان تولید ماهیان زینتی در پایان سال 
جاری در چهارمحال و بختیاری، بیش از پیش بینی انجام شده 

در برنامه پنجم خواهد بود.

ایالت اوکاهما هش��ت ماه پس از توقف مج��ازات اعدام با 
تزریق مرگبار، بار دیگر اینگونه اعدام  را از سرگرفت.

اسپاتنیک اعام کرد: دادگاه فدرالی در شهر اوکاهما اعام 
کرد که این ایالت می تواند بار دیگ��ر از  از »تزریق مرگبار« 

برای مجازات محکومین به اعدام استفاده کند.
قرار است برای این نوع اعدام از همان داروهایی استفاده شود 

که دفعه گذشته مشکاتی را بوجود آورده بود.
اس��تیفن فریوت قاضی دادگاه فدرال درخواس��ت ها برای 
دستور مقدماتی که توسط گروهی 21 نفره از اوکاهما که 

به مرگ محکوم شده بودند را رد کرد.

بر اساس قوانین در اوکاهما، مجرمانی که به اعدام محکوم 
می شوند باید توس��ط تزریق یکی از 3 داروی تعیین شده 
کش��ته ش��وند.زندانیانی که ب��ه مرگ محکوم می ش��وند 
می توانند یکی از س��ه دارو را برای اعدام انتخاب کنند اما 
داروی »میدازوالم« از میان داروهای تزریق مرگبار حذف 
ش��ده بود چون این دارو باعث ش��د تا»کایتون الکت«در 

جریان اعدامش با این دارو درد شدیدی را متحمل شود.
قاضی دادگاه فدرال معتقد اس��ت که تزریق مرگبار بسیار 
انسانی تر از روش های سنتی نظیر اعدام با طناب دار بوده و 
از زمانی که اعدام با دارو موفقیت آمیز بوده در ده ها اعدام در 

مکان های مختلف استفاده شده است.
در 29 آوریل گذش��ته، اعدام کایت��ون الکت به جای 15 
دقیقه حدود 43 دقیقه به طول انجامید و اعدام وی با زجر 
کش��یدن و نفس نفس زدن همراه بود. برای اعدام الکت از 

داروی میدازوالم اس��تفاده 
شده بود که برای نخستین 
ب��ار اس��ت ک��ه در ایال��ت 
اوکاهما اس��تفاده می شود.

دادس��تان اعام ک��رده که 
مشکل اعدام الکت در نتیجه 
تزریق نامناس��ب وریدی و 
ع��دم نظ��ارت در جری��ان 
اعدام وی بوده اس��ت.البته 
وکیان زندانی��ان اوکاهما 
از مقامات درخواست کرده 
بودند که از میدازوالم برای 
اعدام زندانیان استفاده نشود 
و اعام کرده ان��د که میزان 
دردی ک��ه ای��ن دارو برای 
محکومان ایجاد می کند در 

مقایسه با دو داروی دیگر زیادتر است اما مقامات اوکاهما 
اعام کرده اند که فلوری��دا چندین اعدام را با اس��تفاده از 
میدازوالم انجام داده و هیچگونه شواهدی از درد مشاهده 

نشده است.
در واکنش به حادثه الک��ت،  اوکاهما پ��س از 29 آوریل 
مدتی اعدام ها را متوقف کرد ام��ا هم اکنون مقامات ایالتی 
تصمیم گرفته ان��د که روند اعدام ها را از س��رگرفته و چهار 
نفر را در 3 ماه اعدام خواهند کرد که این اعدام ها با»چارلز 
وارنر« در 15 ژانویه آغاز خواهد شد.مقامات اوکاهما اعام 
کرده اند ک��ه در اعدام های آتی 500 میلیگ��رم میدازوالم 
به محکومان تزری��ق خواهند کرد این در حالی اس��ت که 
 در مورد کایت��ون الکت 100 میلیگرم اس��تفاده ش��ده 

بود.

گروه تروریستی داعش، با وضع مجموعه جدیدی از قوانین، 
استفاده از حلقه ازدواج را ممنوع کرد.

دیده بان حقوق بشر سوریبه نقل از منابع موثق، اعام کرد 
که داعش به همه آرایشگرهای شهر المیادین در استان دیر 
الزور دستور داده است، از تراش��یدن ریش، مرتب کردن یا 

کوتاه کردن آن خودداری کنند.
به نوش��ته پایگاه خبری س��ی. ان. ان عربی، داعش هشدار 
داده است هر آرایشگری که به این دستورات پایبند نباشد، 

عاوه بر بسته شدن مغازه اش، متحمل مجازات زندان نیز 
خواهد شد.

داع��ش همچنی��ن، اس��تفاده از حلقه ه��ای نام��زدی یا 
 ازدواج را ممن��وع و آن را به مثابه »ِش��رک کوچک« تلقی 

کرد.
در دستور العمل داعش آمده است: »استفاده از حلقه های 
نامزدی، رسمی است که از مسیحی ها آمده است و در اسام 
چنین چیزی نداشتیم و با استفاده از حلقه نامزدی، در واقع 

خود را به مسیحی ها شبیه می کنیم.«
 داع��ش همچنین تاکی��د کرد: وقت��ی دو نامزد یا همس��ر 
می گویند که با اس��تفاده از حلقه ها، دیگر ت��ا آخر عمر از 
یکدیگر جدا نخواهند شد، در واقع مدعی می شوند که علم 

غیب دارند )!(
داعش هش��دار داده اس��ت که در دس��ت هر ک��س حلقه 
 نام��زدی ی��ا ازدواج ببین��د، آن را از او مص��ادره خواه��د

 کرد.

بر اساس قوانین در اوکالهما صورت می گیرد

استفاده از حلقه ازدواج ِشرک است! داعش:

از سرگیری اعدام با سم در آمریکا
پیشنهاد نمايندگان برای 

افزايش ۲ برابری يارانه  افراد با 
حقوق کمتر از1/5 میلیونی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسامی از پیشنهاد نمایندگان برای افزایش 
2 برابری یارانه  افراد ب��ا حقوق کمتر از 1.5 میلیون 
تومان در بودجه 94 خبر داد.عزت اهلل یوسفیان ما 
نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاس��بات مجلس شورای اس��امی از پیشنهاد 
جمعی از نمایندگان برای افزایش یارانه قش��رهای 
آسیب پذیر در بودجه س��ال 1394 خبر داد.وی بر 
لزوم ح��ذف یارانه ثروتمندان تأکی��د کرد و گفت : 
ما بر حذف یارانه ثروتمن��دان تأکید داریم اما حال 
که دول��ت یارانه این بخ��ش را حذف نک��رده و به 
آس��یب پذیران اختصاص نمی دهد پیشنهاد دادیم 
که یارانه اقشار آسیب پذیر 2 برابر شود.یوسفیان ما 
با طرح این پرس��ش که آیا محرومین می توانند با 
یارانه 45 هزار تومانی آب، برق و حتی بنزین خود 
را پرداخت کنند، تصریح ک��رد: این مبلغ فقط پول 
یک باک بنزین اس��ت، به همین دلیل باید فکری 

برای آن کرد.

توافق اولیه هسته ای با ايران 
دستاورد وزارت خارجه آمريکا 

در سال ۲014
 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دستیابی به 
توافق اولیه هسته ای با ایران را یکی از دستاوردهای 
وزیر امور خارجه کشورش در سال 2014 دانست.

ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در نشس��ت خبری هفتگی خود در پاس��خ به این 
س��وال که وزیر ام��ور خارجه در س��ال 2014 چه 
موفقیت ها و شکس��ت هایی داش��ته است،  گفت: 
اگر ش��ما به جایی که االن در آن ق��رار داریم نگاه 
کنید در ابتدای س��ال جاری برنامه اقدام مشترک 
هنوز اجرایی نشده و برنامه هسته ای ایران محدود 

نشده بود.
ما اکنون بر س��ر میز مذاکره قرار داری��م تا ببینیم 
می توانیم به توافق جامع دس��ت پی��دا کنیم یا نه 
و از هر زم��ان دیگری به رس��یدن به ای��ن توافق 
جامع نزدیک هس��تیم چون برنامه هسته ای ایران 
 برای اولین بار در یک دهه گذش��ته محدود ش��ده

 است.

اخبار کوتاه

۲
تمامی تحرکات دشمن را در خارج از مرزها رصد می کنیم

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با تأکید بر اینکه ما به خوبی می توانیم 
تمامی تحرکات دشمن در خارج از مرزها را رصد کنیم، گفت: در صورت نیاز می توانیم پاسخ 
الزم را نیز بدهیم.امیر علیرضا صباحی فرد  گفت: برگزاری 6 رزمایش بزرگ در طول 6 سال از 
بدو تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( نشان از توانمندی و اقتدار این قرارگاه دارد.
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معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع انس��انی اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری از تدوین و اج��رای برنامه های 
هدفمند برای افزایش امنیت سایبری در استان خبر داد.

 س��یامک س��لیمانی در ش��ورای پدافن��د غی��ر عامل 
اظهار داش��ت: برنامه ه��ای هدفمند ب��رای جلوگیری 
از سواس��تفاده ها در فضای س��ایبری در استان تدوین 
 ش��ده ک��ه از ابت��دای امس��ال تاکن��ون در ح��ال اجرا 

هستند.
وی افزود: رشد نامتوازن IT در ساختار دنیا سبب شده 
تا این حوزه به یکی از نقاط آسیب پذیر در جامعه تبدیل 

شود.
معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع انس��انی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختیاری با بیان اینک��ه پدافند غیرعامل 
دور نگه دارد خواستار توجه و تاش بیشتر مسووالن در سبب ش��ده تا حقوق ش��هروندان را از حمات دشمن 

راستای حفظ امنیت جامعه شد.
سلیمانی بیان کرد: یکی از کارگروه های فعال در فضای 
سایبری کارگروه ارتباطات و فناوری است که در راستای 
مبارزه با هجمه های دش��من در فضای سایبری فعالیت 
چشمگیری داش��ته و توانس��ته موفقیت هایی را در این 

زمینه کسب کند.
وی تهدید و جنگ سایبری را مانند جنگ فیزیکی مهم 
دانست و گفت: گسترش فضای سایبری در ایران مورد 

نیاز است.
معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع انس��انی اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری دفاع غیرعام��ل را مجموعه ای 
از تهدیدات دانس��ت و بیان کرد: بهره گیری از امکانات 
جامعه در راس��تای پدافند غیرعامل یا سایبری الزامی 

است.

مديرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری:

 پخش آزمايشی شبکه ديجیتال 
درجونقان آغاز شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری از آغاز پخش آزمایشی شبکه 
دیجیتال در ش��هر جونقان خبر داد.علی 
رامک اظهار کرد: پخش آزمایشی شبکه 
دیجیت��ال در ش��هر جونقان ب��ه صورت 
آزمایشی آغاز شده است.وی افزود: ساکنان 
ش��هر جونقان و حوم��ه آن می توانند در 
مجموع 20 شبکه تلویزیونی و 15 شبکه 
رادیویی را دریافت کنند.رامک بیان داشت: 
برای تجهیز و راه اندازی ش��بکه دیجیتال 

جونقان سه میلیارد ریال از محل اعتبارات صدا و سیما و منابع استانی استان چهارمحال و 
بختیاری هزینه شده است.مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری گفت: پخش 
شبکه دیجیتال در شهر جونقان آزمایشی است و ساکنان این شهر می توانند موارد احتمالی 
را از طریق تلفن های 32225554 و 32225558 به کارشناسان صدا و سیمای این استان 
اطاع دهند.وی تصریح کرد: ما در تاش هستیم تا با به کارگیری تمامی امکانات موجود و 
استفاده از حداکثر توان بتوانیم خدماتی در شأن مردم به آن ها ارایه دهیم تا زمینه استفاده از 

خدمات مناسب تر برای مردم این استان بیشتر از گذشته فراهم شود.
شهر جونقان با 16 هزار نفر جمعیت در فاصله 45 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری قرار دارد.

 آماده باش ناوگان عملیاتي
 شرکت برق  استان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
چهارمحال و بختی��اری از آماده باش 
زمس��تاني ناوگان عملیاتي ش��رکت 

توزیع نیروي برق استان خبرداد.
  س��یدروزبه هاش��مي ب��ا اش��اره به

 آماده باش زمستاني ناوگان عملیاتي 
شرکت برق اس��تان با ش��روع فصل 
زمس��تان، اظهارکرد: زیرساخت برق 
استان به دلیل استفاده از شبکه هاي 
ب��رق هوای��ي در مقاب��ل بارش هاي 

 س��نگین برف، بروز باد، باران هاي ش��دید، طوفان و به ویژه یخ زدگي و حتي عوامل 
غیر طبیعي مي تواند آسیب پذیر باشد.

وی افزود: این آسیب پذیري ناشي از در دسترس بودن شبکه هاي برق است؛ همچنین 
دالیل دیگري چون برخورد پرتابه با سیم هاي برق، شاخه درختان، برخورد خودرو با 
پایه ها  و مواردي دیگر مي تواند موجب اتصالي خطوط و در نتیجه اعمال خاموش��ي 

ناخواسته شود.
به گفته وی، بروز خاموش��ي ناخواس��ته در خطوط هوایي برق امري بدیهي است و 
در همه جاي کشور و حتي کشورهاي پیش��رفته نیز همین مشکات وجود دارد اما 
مي توان با اجراي روش هاي علمي این نوع خاموشي ها را به حد مطلوب و استانداردي 

کاهش داد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خبر داد 

تدوين برنامه های افزايش امنیت فضای سايبر در چهارمحال و بختیاری

 دو عصارخانه تاريخی
 در فرخ شهر وجود دارد

رییس ش��ورای اسامی شهر فرخ ش��هر گفت: دو 
عصارخانه تاریخی در فرخ شهر وجود دارد.

حس��ین کاوه با اش��اره ب��ه اینک��ه دو عصارخانه 
تاریخی در فرخ ش��هر وجود دارد، اظهار داش��ت: 
 این عصارخانه های تاریخی م��ی توانند به یکی از
 زمینه های ورود گردشگر در این شهر تبدیل شود.

وی افزود: ای��ن دو عصارخانه تاریخی یکی معروف 
به عصارخان��ه صالحی ها و یکی دیگ��ر معروف به 

رضوی ها است.
وی تاکید کرد: ای��ن دو عصارخانه تاریخی یکی از 
 مهمترین پتانسیل های ش��هر فرخ شهر به شمار 
می روند که باید از آنها بهره بیشتر برای توسعه شهر 

فرخ شهر گرفت.
رییس شورای اسامی شهر فرخ ش��هر با اشاره به 
صنعت گردش��گری، ادامه داد: صنعت گردشگری 
یکی از مهمترین حوزه ها برای توس��عه مناطق به 
ش��مار می رود که باید این مهم برای توسعه شهر 

فرخ شهر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حسین کاوه اذعان داشت: ش��هر فرخ شهر یکی از 
مهمترین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 
است که ساالنه مسافران و گردشگران بسیاری به 
این شهر سفر می کنند و از جاذبه های گردشگری 
این ش��هر مانند پارک جنگلی سرچش��مه دیدن 

می کنند.

 افزايش 15 درصدی بارش ها
 در چهارمحال و بختیاری

مدی��رکل هواشناس��ی چهارمح��ال و بختیاری از 
افزایش 15 درصدی بارش ها در اس��تان خبرداد و 
گفت: پیش بینی می ش��ود تا اواسط دی ماه بارش 

قابل ماحظه ای در سطح استان اتفاق نیفتد.
مهرداد قطره ب��ه میزان بارندگی طی 48س��اعت 
گذشته در سطح استان اشاره کرد و افزود: در این 
مدت بیشترین بارش مربوط به ایستگاه کوهرنگ 

به میزان 38 میلی متر بوده است.
وی اظهار کرد: جمع بارش از ابتدای س��ال زراعی 
جاری تاکنون در ایستگاه کوهرنگ 471 میلی متر 
گزارش شده است اما عمده این بارش ها به صورت 

باران است.
قطره با بی��ان اینکه ارتف��اع کنونی ب��رف در این 
ایس��تگاه تنها س��ه سانتی متراس��ت تصریح کرد: 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته میزان برف در این ایستگاه 42سانتی متر 
44 میلی مت��ر  و در میانگی��ن بلن��د م��دت 

 بود.

بر اساس قوانین در 
اوکالهما، مجرمانی 
که به اعدام محکوم 

می شوند بايد 
توسط تزريق يکی 
از 3 داروی تعیین 
شده کشته شوند



يادداشت
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کشف گوشي هاي قاچاق به ارزش ۲ ميليارد ريال در اصفهان
خبرگزاري ايمنا: فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: با تالش ماموران 
فرماندهي انتظامي اين شهرستان، محموله گوشي هاي تلفن همراه خارجي 
قاچاق به ارزش ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال در سه عمليات جداگانه كشف 

و سه نفر نيز دستگير شدند.
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مديركل دفتر آموزش و تحقيقات وزارت بهداش��ت با 
اشاره به وجود ۳ سم س��فيد به نام های نمک، شکر و 
هروئين گفت: نمک نسبت به هروئين تلفات بيشتری 

می گيرد اما تمام توجه ها به مقابله با هروئين است.
 ش��هرام رفيعی ف��ر در نشس��ت خبری طرح بس��يج 
كاهش مصرف نمک گفت: با خ��وردن ۳۱۰ گرم نان 
 در روز انس��ان 5 گرم نمک حد مجاز خ��ود را دريافت 

می كند.
وی ادامه داد: اگر فرد به ج��ز ۳۱۰ گرم نان هيچ چيز 
ديگری مصرف نکند نمک الزم را مصرف كرده و نيازی 
نيست تا ماده غذايی حاوی نمک ديگری مصرف كند.

مديركل دفتر آموزش و تحقيقات وزارت بهداش��ت با 
تأكيد بر اينکه ۳ سم س��فيد در دنيا به نام های نمک، 
شکر و هروئين وجود دارد، گفت: بس��ياری از افراد به 
دنبال مقابله با هروئين هستند اما كسی به نمک و تأثير 

آن توجه نمی كند.
وی تأكيد كرد: نمک بس��يار مضرتر از هروئين است و 
جان  انسان های بيشتری را نسبت به هروئين می گيرد.

رفيعی ف��رد با بيان اينک��ه حتی آب هم س��ديم دارد، 
گف��ت: كودكان م��ا انتخاب ه��ای والدي��ن را مصرف 
می كنند پس بهتر اس��ت كه والدي��ن در انتخاب های 
خ��ود دقت كنن��د و مص��رف نم��ک در ك��ودكان را 
 كاهش دهند ت��ا ذائقه آنها به غذای ك��م نمک عادت

 كند.
وی با انتقاد از پذيرای س��ازمان ها با كيک و شيرينی 
گفت: كيک و ش��يرينی حاوی نمک و شکر هستند و 
سازمان ها در توجيه علت استفاده از كيک و شيرينی 
می گويند ك��ه پذيرايی با ميوه تش��ريفاتی اس��ت در 
صورتی كه همين حذف كيک و شيرينی و جايگزينی 
آن با ميوه می توان��د در كاهش مصرف نمک بس��يار 

مفيد باشد.

مدير كل عتبات عاليات س��ازمان حج و زيارت از آغاز 
پيش ثبت نام های اعزام زايران ايرانی به عتبات عاليات 
در ايام نوروز از بهمن ماه خبر داد و اظهار كرد: ظرفيت 
اعزام در اين ايام نيز به زودی مشخص و در بهمن ماه 

اعالم می شود.
  محسن نظافتی از آغاز پيش ثبت نام های اعزام زايران 
ايرانی به عتبات عاليات در ايام نوروزی از بهمن ماه خبر 
داد و اظهار كرد: دور جديد پيش ثبت نام های اعزام به 

عتبات عاليات از بهمن ماه آغاز می شود.
وی ادامه داد: اعزام های نوروزی نيز از بهمن ماه انجام 
می ش��ود كه ظرفيت اعزام در اين ايام ني��ز به زودی 

مش��خص و در بهمن ماه اعالم خواهد ش��د تا زايران 
بتوانند در اين فرصت جهت نام نويس��ی اقدامات الزم 
را انجام دهند.نظافتی ب��ا بيان اينکه اعزام های عتبات 
عالي��ات همچنان به ص��ورت زمينی و هواي��ی انجام 
می گيرد، اظهار داشت: در حال حاضر روند اعزام زايران 
ايرانی به عتبات عاليات بدون هيچ گونه مشکلی ادامه 
دارد و عزيزانی كه عالقه مند به اعزام به عتبات عاليات 

هستند می توانند از طريق سامانه اقدام كنند.
وی افزود: هم اينک برخی از زايران ايرانی كه به منظور 
شركت در مراسم راهپيمايی بزرگ اربعين حسينی به 
صورت انفرادی به عراق سفر كرده بودند در شهرهای 
كربالی معلی و نجف اشرف حضور دارند و بسياری از 
زايران اربعين به ايران اسالمی بازگشته اند، اما تا پايان 

هفته تمامی زائران به كشورمان باز خواهند گشت.
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت تصريح 
كرد: زمان اعزام جديد عتبات عاليات از ۲۱ اسفند ماه 

تا پايان خرداد ماه خواهد بود.
عالقه مندان می توانن��د برای انجام پي��ش ثبت نام به 
سامانه www.atabat.haj.ir مراجعه و پيش ثبت نام 

خود را انجام دهند.

آلودگی هوای اصفهان به حدی رسيده است كه 
در آينده نزديک شاهد نسلی بيماری ، تندخو 
 با چهره ه��ای زرد و رنگ پريده و ب��ا ريه های

 نفس گير مواجه خواهيم شد .
نمود سوزش و آبريزش چش��م، تنگی نفس و 

سرفه های خشک، سردرد و سرگيجه، بدخلقی 
و كاهش س��طح هوش��ياری در بين مردم كه 
تماما از عاليم آلودگی هوا است موضوع كاهش 
آلودگی هوای اس��تان را به نوع��ی دچار تنش 

كرده است.

آلودگی هوا امروز نه تنها عوارض جسمی بر افراد 
اين استان وارد ساخته است بلکه تاثيرآن بر روح 
 و روان غير قابل انکار اس��ت و نمود آن به شکل

 بد خلقی، بی حوصلگی ، خستگی مفرط و در 
شکل وسيع تر  عصبانيت و خلق افسرده و  غيره 

بروز كرده است.
مدير منابع علمی و پژوهش��ی دانش��گاه علوم 
 پزش��کی اصفهان گف��ت: اگر چه در گذش��ته

 بی تحرك��ی و چاق��ی از ريزفاكتورهای اصلی 
بيماری ديابت در مبتالي��ان بود اما اكنون يک 
فرد سالم با قرار گرفتن در معرض شديد آلودگی 
هوا در معرض جدی ديابت و بيماری قند قرار 

می گيرد.
رويا كليشادی در ارتباط با تاثير عوامل زيست 
محيطی در بروز بيماری های غيرواگير اظهار 
داشت: سالها است به اثبات رسيده كه عوارض 
زيس��ت محيطی در آغاز بيم��اری ها حتی در 
دوران قبل از بارداری و دوران جنينی می تواند 

تاثير گذار باشد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه حساس��يت بح��ث ه��ای

 زيست محيطی بر س��المتی افراد ادامه داد: با 
توجه به تحقيقات انجام شده در شهر اصفهان، 
مشخص ش��ده كه آالينده ها و عوامل زيست 
محيطی در سيس��تم بدن و ب��روز بيماريها به 

عنوان عام��ل اصلی عمل می كنند و بايس��تی 
 در امر پيش��گيری و درمان به موق��ع آنها گام

 برداريم.
وی  گف��ت: در همي��ن راس��تا پژوهش��کده 
پيش��گيری اولي��ه از بيماريه��ای غيرواگي��ر 
دانشگاه با همکاری س��ه مركز تحقيقات رشد 
و نمو ك��ودكان، محي��ط زيس��ت و اختالالت 
ارثی كودكان تاس��يس گرديده كه با توجه به 
 هدف اصلی اين مراكز كه پيش��گيری اوليه از

 بيماری ها اس��ت، در ارتقای س��المت جامعه 
تالش می كند.

كليش��ادی با بيان اينکه ي��ک مطالعه علمی و 
پژوهشی در اصفهان نشان داد فرد سالمی كه در 
معرض ريزگردها و آلودگی هوای ناسالم اصفهان 
قرار گيرد ريسک ابتال به بيماری ديابت در اين 
فرد بيش از فردی است كه در هوای سالم زندگی 
می كند، اضافه كرد: با توجه به خطرات زيست 
محيطی بر سالمتی افراد يکسری كارگاه های 
تخصصی با ورود سازمان های مختلف از جمله 
حفاظت محيط زيست، هواشناسی، بهداشت و 
دانشکده های پزشکی را در اين موضوع درگير 

كرديم.
عضو هيئ��ت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان بيان داش��ت: آلودگی هوا سبب شده 

كه اشعه مفيد نور خورشيد و از جمله ويتامين 
D منعکس شده از نور خورش��يد به بدن افراد 
سالم نرس��د و به مرور آنها را در معرض ديابت 

قرار  دهد.
وی همچنين از انجام پژوهش زيست محيطی 
و تاثير آالين��ده های آب و هوا ب��ر زنان باردار و 
فرزندان آنها از زمان جنينی تا سن ۳۰ سالکی 
در اصفهان خب��ر داد و گفت: اي��ن پژوهش با 
همکاری مركز علمی بارس��لونا اس��پانيا انجام 
می گيرد كه بخش هايی از اين پژوهش انجام 
 ش��ده و برخی از اي��ن پژوهش در ح��ال انجام

 است.
كليش��ادی ش��يوع آس��م و تنگی نف��س را بر 
اثر تش��ديد آلودگی هوای اصفه��ان را در اين 
اس��تان رد نکرد و اعالم داش��ت: آسم بيماری 
 ای اس��ت كه مس��تقيما با آلودگی هوا مرتبط

 است.
اقرار جامعه پزش��کی به تاثي��ر آلودگی هوا بر 
بيماری های جس��می در حالی اس��ت كه اين 
صراحت كالم آنها پس از سالها پيگيری رسانه 
ها بر اين امر طی دو س��ال اخير صورت گرفت 
و اين در حالی اس��ت كه هنوز از بار بيماريهای 
 روحی و روانی ك��ه بر اثر آلودگی هوا تش��ديد 

می يابد سخنی گفته نشده است.

نفس کشیدن سخت شد

حمله هوا به سالمت اصفهانی ها 

مديرکل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت بهداشت هشدار داد

نمک خطرناک تر از هروئین شد 

مدير کل عتبات عالیات سازمان حج و زيارت:

ثبت نام های نوروزی عتبات عالیات از بهمن  ماه

www.zayanderoud.com

 با کارت ملی در بیمارستان ها
 پذيرش می شويد 

سخنگوی سازمان بيمه س��المت ضمن اعالم آخرين جزييات 
ح��ذف دفترچه بيم��ه، از اج��رای گس��ترده ط��رح در تمامی 
بيمارستان های دولتی تا پايان سال، گفت: بيماران با كارت ملی 

در 67۰ بيمارستان پذيرش می شوند.
سخنگوی سازمان بيمه س��المت ضمن اعالم آخرين جزييات 
ح��ذف دفترچه بيم��ه، از اج��رای گس��ترده ط��رح در تمامی 
بيمارستانهای دولتی تا پايان سال، گفت: بيماران با كارت ملی 

در 67۰ بيمارستان پذيرش می شوند.
سيد مهدی ميرش��اه ولد درباره جايگزينی كارت ملی به جای 
دفترچه بيمه گفت: اين طرح از ۱5 آذر ماه در سراسر كشور در 
چهار استان تهران فارس مازندران و اصفهان آغاز شد كه در هر 
استان نيز يک بيمارستان به عنوان پايلوت برای اجرای اين طرح 

در نظر گرفته شد.
وی از اضافه شدن چندين بيمارس��تان به طرح حذف دفترچه 
بيم��ه در بيمارس��تان های دولت��ی گفت: يک بيمارس��تان در 
 تهران و س��ه بيمارس��تان نيز در اصفه��ان به اين ط��رح اضافه 

شده است.

اصفهان دارد آرام آرام می میرد
 محمد درويش - اصفه��ان دارد آرام آرام می ميرد ... منتها نه 
به آن دليل كه فراموش ش��ده بود! بلکه از آن رو كه يادمان رفته 
بود رمز پايداری و نشاط ديار زنده رود در دوری جستن از تمركز 
 واحدهای صنعتی آالينده، كش��اورزی ناپايدار و سياستمداران 

بی تخصص است ...
    هفته  گذشته در جريان برگزاری چهارمين همايش بين المللی 
توس��عه پايدار و عمران شهری، به نش��انه هايی  اشاره كردم كه 
آش��کارا بر مرگ اصفهان داللت دارد؛ مرگی كه اگر می خواهيم 
آن را به عقب اندازيم، بايد نشان دهيم كه شهامت دست بردن به 

چاقوی جراحی را داريم!
     حقيقت اين است كه دشت اصفهان در حال فروپاشی است و 
سرنوشت تلخ دشت رفسنجان، می رود تا گريبان ديار زنده رود 
را هم بگيرد. آنهايی كه اخي��راً از پارک ملّی كاله قاضی، واقع در 
جنوب اصفهان بازديد كرده اند، به خوبی می دانند كه از چه سخن 
می گويم؛ از شکاف هايی ژرف كه داللت بر اُفت فاحش سطح آب 
زيرزمينی و نشست زمين در منطقه ای دارد كه علی الظاهر بايد 
از هرگونه توس��عه ای مبرا باش��د. نگران كننده تر آنکه عين اين 
پديده، در ش��مال )مورچه خورت(، غرب )دش��ت زرين شهر و 
محل استقرار كارخانه ذوب آهن( و شرق )دشت سگزی( اصفهان 
هم آشکارا نمود يافته است؛ پديده ی مرگباری كه ممکن است 
باعث بروز فاجعه ای بزرگ، يعنی آسيب ديدن ارزشمندترين و 

مشهورترين كهن زادبوم های نصف جهان شود.
 نگاه به مصيبت های محيط زيستی در جای جای كشور )از جمله 
نيروگاه حرارتی ش��هيد مفتح همدان، نيروگاه سيکل تركيبی 
كازرون، بحران اروميه، خودسوزی زمين در فارس و چهارمحال 
بختياری، پارس جنوبی و عسلويه، فرونشست زمين در اردبيل، 
سد ۱5 خرداد قم و ...(، جملگی نشان می دهد كه برای تضمين 
سعادت مردمان يک سرزمين، عالوه بر صفت اقتدار كه بايد در 
وجود دولتمردان و نمايندگان آن سرزمين باشد، بايد برخوردار 
از دانش و فهم بوم شناختی هم باشند تا بدانند كه چه توسعه ای 
با چه كيفيتی می تواند هم حال جي��ب مردم را خوب كند و هم 

حال خود مردم را!

از خريد گوشت های چرخ کرده فله ای 
خودداری کنید

     از خريد گوشت های چرخ كرده فله ای و بدون بسته بندي های 
كارخانه ای كه در قصابي ها عرضه مي شوند، خودداری كنيد.

بهزاد شمسی، كارشناس بهداشت محيط با اشاره به اينکه چند 
سالی مي شود كه گوش��ت های چرخ كرده صنعتی و بسته بندی 
كه دارای تاييديه های بهداشتی هستند در فروشگاه های عرضه 
مواد غذايی موجود است، تصريح كرد: هرچند اين محصوالت، 
از نظر سالمت مشکلی ندارند اما بسياری از مصرف كننده ها،  از 
بوی بيش از اندازه آنها شکايت دارند و نمي دانند كه اين بو ناشی 

از چيست.
وی گوش��ت چرخ كرده را نس��بت به گوش��ت فل��ه ای يا حتی 
گوش��ت های خردش��ده، بيش��تر باعث در معرض قرار گرفتن 
فرآيندهای مختل��ف و آلودگي های محيطی دانس��ت و افزود: 
خود چرخ  كردن ه��م مي تواند باعث ايج��اد آلودگي های ثانويه 

در گوشت شود. 
شمس��ی عنوان كرد: قرارگرفتن گوش��ت چرخ كرده در معرض 
آلودگی هم فس��ادپذيری آن را ب��اال مي برد و ب��ه  همين دليل 
گوشت های چرخ شده نسبت به گوش��ت  های ديگر ماندگاری 

بسيار كوتاه تری دارند.

 واکسن آنفلوآنزا برای کودکان
 زير شش ماه ممنوع!

يک متخصص كودكان نس��بت به تزريق واكسن آنفلوآنزا برای 
كودكان در سن زير شش ماهگی هشدار داد.

دكتر محمد صادق صبا، اظهار كرد: در واكس��ن آنفلوآنزا س��ه 
فاكتور برای پيشگيری از س��ه ويروس آنفلوآنزا گنجانده شده و 
كودكانی كه اين واكس��ن را دريافت می كنند نسبت به اين سه 

فاكتور ايمن می شوند.
وی افزود: كودكان باالی ش��ش ماهگی می توانند اين واكسن را 
دريافت كنند. البته نبايد تصور ش��ود كه با تزريق اين واكسن، 
كودک به سرماخوردگی مبتال نمی ش��ود. بلکه در صورت ابتال، 

كودک به انواع خفيف تر اين بيماری مبتال می شود.
صادق صبا خاطرنشان كرد: هر واكسنی عوارضی دارد، اما گاهی 
استفاده برخی واكسن ها سود بيشتری نسبت به عوارض آن دارد 

كه در اين شرايط بايد واكسن مورد نظر دريافت شود. 

در گفتگو با فرمانده انتظامی لنجان 
عنوان شد:

 آموزش های علمی، 
و فرهنگی در دستور کار پلیس

فرمان��ده ني��روی انتظام��ی شهرس��تان لنجان 
در گفتگ��وی خبری با رس��انه ه��ای گروهی اين 
شهرستان برنامه های آموزش��ی و مشاركت های 
مردمی را س��رلوحه اقدامات اين نيرو برش��مرد و 
اظهار داش��ت: اين برنامه ها با تش��کيل اتاق فکر 
و به صورت علمی در دانش��گاه ه��ا و مراكزعلمی 
با استفاده ازنظرات كارشناس��ی  بزرگان علمی و 
پيشکس��وتان در جهت پيش��گيری ازآسيب های 

اجتماعی پيگيری و اقدام می شود.
      سرهنگ رضا عرب عامری با اشاره به جنگ نرم و 
لزوم مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی دشمن، نقش 
رسانه ها در اين جنگ را تعيين كننده و ارزش كار 
خبر را فوق العاده دانست و آرزو نمود كه تعامل بين 
خبرنگاران و نيروی انتظامی موجبات خيرو بركت 

را برای مردم فراهم آورد.
      رييس پليس شهرس��تان لنج��ان اضافه كرد: 
آموزش و پرورش ب��ه عنوان پاي��گاه ويژه و محل 
پ��رورش آينده س��ازان كش��ورفضايی اثرگذار در 
بحث آموزش اس��ت و آم��وزش هايی در خصوص 
مواد مخدر، مسايل اجتماعی، اخالق و آسيب های 
اجتماعی به دانش آموزان و معلمين مدارس ارايه 

می شود.
  وی در ادام��ه ب��ا اع��الم خب��ر برگ��زاری كارگاه 
8 روزه آموزش مبارزه با مواد مخدر و پيش��گيری 
ازاعتياد در مدارس افزود: در اي��ن ارتباط ۱۳۰۰ 
نفر ازمعلمين و دبيران آم��وزش و پرورش و ۳۰۰ 
نفر اوليای دانش آموزان در خصوص آس��يب های 
اجتماعی اعتياد آموزش ديده اند كه در همين جا 

ازهمراهی اين عزيزان كمال تشکر را داريم.
سرهنگ عرب عامری با عنوان اين مطلب كه شعار 
ما پليس مردم محور اس��ت و همراهی و همفکری 
مردم يکی ازمس��ايل مهم در دس��تور كار پليس 
می باشد گفت: در راس��تای برنامه های آموزشی 
و مش��اركت های همگانی  برگ��زاری كالس های 
آموزشی در مدارس، مساجد وتکايا و مناسبت های 
س��ال با آموزش های الزم و مرتبط بصورت منظم 
ادامه خواهد داشت زيرا بدون همراهی و همفکری 

مردم نمی توانيم به اهداف عالی رهنمون شويم.

عباس مقتدايی خوراس��گانی در 
نشس��ت خبری با خبرن��گاران با 
تشريح گزارش عملکرد ۲.5 ساله 
خود در مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: آب يکی از 
مطالبات جدی مردم استان اصفهان است كه مورد پيگيری 
نمايندگان استان در مجلس شورای اسالمی نيز بوده است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه چندي��ن مقول��ه مه��م در زمينه آب 
اصفه��ان كه به زع��م كارشناس��ان اين حوزه رس��يدگی 
به آنها ضروری اس��ت، افزود: بيش��ترين مانع و مش��کل 
كه در اصفه��ان خودنمايی می كن��د عدم وج��ود برنامه 
اس��تراتژيک درخصوص آب اس��ت كه همين امر موجب 
ش��د زاينده رود از رودخانه دايمی ابتدا به فصلی و سپس 
به رودخانه اتفاقی مبدل ش��ود.عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شورای اس��المی حل بحران زاينده رود 
را مهم ترين دغدغه نمايندگان اس��تان اصفهان دانست و 
بيان داش��ت: ظلم عظيمی در اين زمينه رخ داده و بخش 
 زيادی از حيات وح��ش منطقه مركزی ب��ا فرصت طلبی، 
عدم برنامه ريزی و سودجويی دچار خسران جدی شده كه 

درصدد رفع اين مشکل هستيم.
وی به اشاره به اينکه برای رسيدن به اين هدف بايد در سه 
سطح استانی، كشوری و استان های هم جوار برنامه ريزی 
ش��ود، ادامه داد: در زمينه اس��تان های هم جوار سال های 
متوالی موفق به مذاكره با س��اير نمايندگان نمی شديم و 

تمام وقت برخی مسووالن به گفتمان انتقادی گذشت كه 
اين موضوع تاحدودی برطرف شده است.

وفاق در استان برای حل مش�کل آب ضروری 
است

مقتدايی خواستار وفاق در استان برای رفع مشکالت آبی 
استان شد و افزود: همچنين در بخش كشوری الزم است 
مديريت، برنامه ريزی و تصويب مصوبات به ش��کل جدی 
دنبال شود.وی كمبود نظارت بر عملکرد دولت در يک دهه 
گذشته را موجب بخشی از مشکالت آبی استان دانست و 
گفت: خشکی زاينده رود نش��ان می دهد عارضه و نقيصه 
جدی برای اج��رای مصوبات مربوط به آب اس��تان وجود 
داشته اس��ت و الزم است ش��ورای عالی آب، وزارت نيرو و 
استانداری اصفهان حق مطلب را به نحوی شايسته اجرايی 
كنند.نايب رييس فرهنگ، هنر و رسانه در مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به اقدامات انجام شده برای رفع خشکی 
زاينده رود و تبعات حاصل از آن از س��ال 9۱ تاكنون ابراز 
داشت: نخستين گام در راستای رفع اين مشکل برگزاری 
جلس��ات متعدد با وزارت نيرو بود و با استانداری اصفهان 
نيز برای لزوم پيگيری وظيفه خ��ود به عنوان ارگان درون 
اس��تانی مذاكرات الزم انجام ش��د ضمن اينکه از سازمان 
بازرسی كل كش��ور، برخی نهادهای امنيتی مانند وزارت 
اطالعات و شورای عالی امنيت ملی نيز درباره اين موضوع 

كمک گرفتيم.

وی اضاف��ه كرد: همچنين در مجلس ش��ورای اس��المی نيز 
پيشنهاد تش��کيل كميس��يون تخصصی پيگيری زاينده رود 

ميان نمايندگان اس��تان مطرح 
و ب��ر اين اس��اس كميت��ه آب، 
كش��اورزی و محيط زيس��ت 
تشکيل شد و برخی نمايندگان 
اس��تان های هم جوار را دعوت 
و س��عی كردي��م آنه��ا را اقناع 
كنيم كه آب فرا اس��تانی است 
و بايد زاينده رود  را در محدوده 
مرزهای سياسی استان ببينيم.

مقتدايی در ادام��ه در خصوص 
نرسيدن آب به تاالب گاوخونی 
نيز گفت: بخش��ی از كم كاری 
نرسيدن آب به تاالب گاوخونی 
برعهده مس��ووالن كش��وری و 
س��ازمان محيط زيست است و 
معاون رييس جمهور در سازمان 
محيط زيست بايد در اين زمينه  

پاسخگو باش��د كه چرا اقدامات اساس��ی در اين زمينه انجام 
نشده است.

مردم ب�ه مقطعی جاری ش�دن زاين�ده رود قانع 
نیستند

وی اضافه كرد: مردم اصفهان به جاری شدن مقطعی آب در 
زاينده رود قانع نيستند و مطالبه جدی آنها برگرداندن آ ب به 
مسير اصلی خود است و همه بايد تالش كنيم كه اين رودخانه 

پرتحرک، بار ديگر زنده شود.
عدم اس�تفاده از س�وخت مازوت در نی�روگاه ها 

دستور قانونی است
وی با اش��اره به تذكرات كتبی و ش��فاهی در مجلس شورای 
اس��المی درباره هوا در آذرماه 9۱ و با توج��ه به خطر افتادن 
سالمت مردم اصفهان و به جهت  استفاده از سوخت مازوت در 
نيروگاه اصفهان ابراز داشت: عالوه برنامه ها و تذكرات مختلف 
به مسووالن نامه ای در س��ال 9۱ به دادس��تان ارايه كرديم 

چراكه احساس می شد ديگر اين شکايات تاثيرگذار نيست.
مقتدايی با بيان اينکه همچنين در دادگستری از برخی مراكز 
شکايات شده اس��ت كه همچنان مطرح اس��ت، افزود: نامه 

هشدار به دادستان شاهين شهر داده شده است.
وی افزود: بر اين اساس در خردادماه امسال بخش مازوت سوز 
دو نيروگاه اصفهان را پلمپ كرد كه مبن��ای قانونی نيز دارد 

چراكه مصرف مازوت ممنوع است.

به دلیل نبود راهبرد

زاينده رود رودخانه اتفاقی شده است

گروه 
جامعه 

خشکی زاينده رود 
نشان می دهد 

عارضه و نقیصه 
جدی برای اجرای 
مصوبات مربوط به 

آب استان وجود 
داشته است و 

الزم است شورای 
عالی آب، وزارت 
نیرو و استانداری 

اصفهان حق مطلب 
را به نحوی شايسته 

اجرايی کنند



يادداشت

سوءاستفاده های پرونده 
12 هزار میلیاردی پس گرفته شد

وزیر دادگستری گفت: تمام سوءاستفاده هایی که در پرونده 
12 هزار میلیاردی انجام شد ، خوشبختانه پس گرفته شده و 

خسارتی به مردم و بیت المال وارد نشده است.
حجت االس��ام و المس��لمین مصطفی پورمحمدی در مورد 
پرونده موس��وم به 12 هزار میلیاردی افزود: این یک گردش 
مالی بود که تخلف بزرگی است و در س��ه شعبه بانکی یعنی 
یک بانک بخش خصوصی و غیردولتی و دو شعبه دولتی اتفاق 
افتاد.وزیر دادگستری اظهار داشت: این گردش مالی متاسفانه 
در طول 5 سال روی داد که انتهایش در آغاز دولت جدید بود 

یعنی در دولت جدید این تخلف ادامه پیدا نکرده است.
وی افزود: 5 س��ال قب��ل از آن ، این گردش مال��ی و تخلفات 
صورت گرفته اس��ت.پورمحمدی ابراز امیدواری کرد که این 
تخلفات در دولت جدید تکرار نشود و گفت: آنچه برای ما مهم 
هست این است که این تخلفات را در این دولت شاهد نباشیم.

پورمحمدی در مورد متهمان این پرونده گفت: چند نفر در این 
پرونده بازداشت و تحت تعقیب هستند که این افراد محاکمه 

خواهند شد. 

۷۹ درصد راه روستايی ايران 
آسفالت است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در بررسی وضعیت 
راه های روستایی کشور اعام کرد: ۷۹درصد راه های روستایی 

کشور دارای رویه آسفالت است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که طول 
راه های روستایی کش��ور معادل 130 هزار کیلومتر است که 
103 ه��زار کیلومتر یا ۷۹ درصد آن با رویه آس��فالت اس��ت 
، افزود: وزارت راه و شهرس��ازی هم اکنون اح��داث راه های 
روس��تایی با عرض ۷ متر یعنی عرضی معادل راه فرعی را در 

دستور کار قرار داده است.
بر اساس این گزارش راه های روستایی مورد نیاز در افق 1404 
معادل 1۷3 هزار کیلومتر پیش بینی ش��ده که با وجود 130 
هزار کیلومتر راه روس��تایی موجود و در دس��ت بهره برداری 
برای تحقق هدف در افق 1404 به احداث 43 هزار کیلومتر 

راه روستایی جدید نیاز خواهد بود.

حداقل افزايش دستمزد 15 درصد!
با توجه به پیش بین��ی افزایش 14 درصدی دس��تمزدها در 
بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت 
درصد تعیین دس��تمزد در ش��ورای عالی کار بین 15 تا 1۷ 

درصد خواهد بود.
   حمید حاج اسماعیلی کارش��ناس حوزه کار گفت:  به دلیل 
تجربه س��ال های گذش��ته به این تشخیص رس��یده ایم که 
مشکل دس��تمزد کارگران ریش��ه در س��اختار بیمار اقتصاد 
کش��ور دارد بنابراین ب��ا روش هایی چون تطبیق دس��تمزد 
 با ت��ورم نمی توان دس��تمزد واقعی ب��رای کارگ��ران تعیین

 کرد.او ادامه داد:  دولت طی یکسال گذشته با کمترین امکانات 
رشد فزاینده  تورم را کنترل کرده که اقدام مثبتی بوده است 
اما دورنمای اهداف دولت برای س��ال آینده مشخص نیست 
چون در عین حال که دولت مدعی اس��ت می خواهد کش��ور 
را بدون نقص اداره کند مبانی بودج��ه عما چنین چیزی را 
نشان نمی دهد.او گفت: در صورتی که روند طبیعی سال های 
گذش��ته در ش��ورای عالی کار اتفاق بیفتد افزایش 15 تا 1۷ 
درصدی دستمزد کارگران را شاهد خواهیم بود زیرا دولت و 
کارفرمایان بیش��تر از این رقم را نخواهند پذیرفت، ولی طبعا 

این مساله نمی تواند مشکل کارگران را حل کند.
در صورتی که پیش بینی افزایش 15 تا 1۷ درصدی دستمزد 
سال آینده کارگران در ش��ورای عالی کار محقق شود حداقل 
رقم دستمزد س��ال ۹4 کارگران بین ۷00 هزار تا ۷12 هزار 

تومان خواهد بود.

 مرغ جای سیب زمینی را 
در سبد غذايی مردم گرفت

عضو هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران کشور با اشاره به 
اینکه مردم مرغ را جایگزین سیب زمینی در سبد غذایی خود 
کرده اند، گفت: قیمت این محصول در سال جاری به بیش از 

3000 تومان نخواهد رسید.
 حس��ن محم��دی با اش��اره ب��ه افزایش س��طح زیر کش��ت

 سیب زمینی در س��ال زراعی ۹2- ۹3، اظهار داشت: قیمت 
تمام شده تولید در این س��ال به دلیل گران شدن قیمت بذر، 
اجاره زمین، نهاده ها، هزینه کارگری و غیره افزایش پیدا کرد 
اما چون کشاورزان توقع داشتند بهای سیب زمینی باال بماند 

سطح زیر کشت نیز گسترش یافت.
عضو هیات مدیره اتحادیه س��یب زمینی کاران کشور با بیان 
اینکه خیلی مازاد تولید سیب زمینی در کشور وجود ندارد که 
روی دست کشاورز بماند، افزود: امسال به دلیل کاهش قیمت 
مرغ جامع��ه مصرف کننده این کاال را به جای س��یب زمینی 
در س��بد غذایی خود گنجاندند ضمن اینکه تولیدکنندگان 
کشور که تعدادش��ان نیز کم نیس��ت،به علت کاهش قیمت 
گوش��ت قرمز و محصوالت دام��ی تغییر رژی��م غذایی دادند 
 بنابرای��ن مصرف س��یب زمینی طی س��ال ج��اری کاهش

 یافت.
وی اضافه کرد: پیش بینی می ش��ود که قیمت سیب زمینی 
روند رو به رش��دی را طی کن��د و تا 3000 تومان نیز برس��د 
اما مصرف کنندگان اطمینان داش��ته باش��ند که قیمت این 

محصول به بیش از 3000 تومان نخواهد رسید.
محمدی با بیان اینکه سیب زمینی و سیب زمینی کاری حدود 
50 هزار بهره بردار مستقیم با 150 تا 180 هزار هکتار اراضی 
دارد، گفت: سیب زمینی ایران به کش��ورهای آسیای میانه، 

عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
با اشاره به بحران آب موجود در کش��ور افزود:  با توجه به این 
مسئله باید سطح زیر کشت همه محصوالت کاهش پیدا کند، 
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی اعام کرده تولید در واحد 
س��طح باید افزایش یابد و ما نگران آن هستیم که محدودیت 
سطح زیر کشت با تزریق کودهای شیمیایی جبران شود که 

این روش بسیار خطرناکی است.

اواخر اسفندماه زاينده رود 
جاری می شود

    رییس کانون خبرگان کش��اورزی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه مش��کات زاینده رود تا زمانی که 
رودخانه ساماندهی نش��ود، وجود دارد، گفت: قرار 
اس��ت برای نوبت دوم آبیاری کشت پاییزه در اواخر 

اسفند ماه دوباره سد زاینده رود بازگشایی شود.
اس��فندیار امینی با اش��اره ب��ه اینکه طب��ق توافق 
 وزارت نی��رو، از نیمه آبان ماه به مدت یک ماه س��د

زاینده رود برای کشت پاییزه بازگشایی شد، اظهار 
داش��ت: برای تامین نیاز محصولی که اکنون کشت 
شده، قرار است از اواخر اسفند ماه جاری تا 20 خرداد 

سال آینده دوباره آب در زاینده رود جاری شود. 
وی افزود: زمان دقیق بازگش��ایی آب در اسفند ماه 
بس��تگی به میزان بارندگی ها و وضعیت جوی هوا 

دارد. 
وزارت نیرو از شرايط زاينده رود آگاهی ندارند 
رییس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در 
خصوص ارزیابی وضعیت فعل��ی زاینده رود و اینکه 
گفته می ش��ود 4 متر مکعب در ثانی��ه برای حیات 
زاینده رود رهاسازی می شود، بیان داشت: متاسفانه 
بس��یاری از صحبت هایی که در وزارت نیرو عنوان 
می شود حکایت از عدم آگاهی آنها نسبت به شرایط 
فعلی زاینده رود اس��ت چرا ک��ه رودخانه همچنان 

پرت آب دارد. 
وی با بیان اینکه رمز رفع مشکل زاینده رود در حل 
دو مساله اس��ت، گفت: در گذش��ته به ازای هر یک 
میلیمتر بارندگی در ارتفاع��ات کوهرنگ و زرد کوه 
معادل یک میلیون تا یک میلی��ون و 100 هزار متر 
مکعب آب وارد زاینده رود می شد اما در چند سال 
اخیر میزان آبی که به ازای هر میلیمتر در ارتفاعات 
وارد سد می ش��ود به کمتر از ۷00 هزار متر مکعب 
رسیده است. امینی همچنین ادامه داد: پیش از این 
آبی که از سد خارج و وارد رودخانه می شد در طول 
مسیر به پایین دست زایش داشت در حالی که اکنون 
آب 40 درصد آب خروجی از سد تا زمانی که به شرق 

اصفهان برسد، ناپدید می شود. 
وی با اش��اره به اینکه نسبت میزان بارندگی و حجم 
آب ورودی در باالدست س��د زاینده رود نزدیک 40 
درصد کمتر شده است، تاکید کرد: متاسفانه در تمام 
سرشاخه های تامین کننده زاینده رود پمپاژها، شبه 
نهرها، موانع، بندها و ... افزایش یافته که این موجب 
هدررفت آب و عدم جاری شدن مناسب و کافی آب 

در سد شده است. 

اخبار کوتاه

4
 همایش توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین همایش بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری با همکاری دانشگاه 
دورتموند  آلمان ، در هتل عباسی اصفهان برگزار شد. حجت اهلل جوادیان رییس 
موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و دبیر هماهنگی همایش,گفت :تعداد ۷0 
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چندی اس��ت ش��ایعات وایبری و مج��ازی درب��اره  آفات و 
بیماری های محصوالت کش��اورزی داخلی و وارداتی مانند 
خرمای داعش��ی، کرم کش��نده نارنگی پاکس��تانی، واکس 
س��رطان زای سیب، س��م کش��نده گوجه فرنگی و غیره به 
حدی زیاد ش��ده که حتی مج��ال توضی��ح دادن به آن هم 
برای مس��ووالن وجود ندارد.»دکتر ... رییس بیمارستان .... 
درخواست اطاع رسانی فوری به مردم ایران را دارد، به اطاع 
تمام هموطنان عزیز برس��انید که تا اطاع ثانوی از خوردن 
خرما با هر نوع مدل جدا خودداری کنید، گروه ترویس��تی 
داعش پس از تسلط بر زرادخانه های ش��یمیایی میکروبی 
عراق اقدام ب��ه آلوده نمودن برخی محص��والت و قاچاق آن 
به داخل خاک ایران کرده است، این محصوالت حاوی ماده 
شیمیایی اکساالت آمونیوم هستند که مستقیماً و به سرعت 
بر روی سیستم عصب اثر گذاشته و منجر به فلج شدن و مرگ 
فرد خواهد شد، تاکنون بیش از 10 مورد به بیمارستان امام 
رضا ارجاع داده شده است...«این شایعات که مدت هاست به 
صورت گسترده ای در گروه های مختلف نرم افزار های ارتباطی 
منتشر می شود، به گفته مس��ووالن وزارت جهاد کشاورزی 
هیچ گونه پایه علمی ندارد که البته تنها حاصل آن برهم زدن 
تعادل عرضه و تقاضای بازار محصولی خاص به نفع گروهی 

خاص است.
البته این پیام های متنی و تصویری تنها به محصوالت وارداتی 
مانند نارنگی پاکستانی و کرم کشنده آن اختصاص ندارد چرا 
که شایعه پراکنان در یکی از آخرین مدل های شایعات شان به 

استفاده از واکس سرطان زای سیب برای ماندگاری بیشتر آن 
و سم چینی گوجه فرنگی برای زودتر رسیدن این محصول به 
بازار هم اشاره کرده اند.شاید بخشی از این پیام ها با واقعیت 
مطابقت داشته باشد اما شایعات آن در واقع همان متن اصلی 
پیام ها را تش��کیل می دهد که پایه علمی ندارد و می توان به 

سرطان زا و خطرناک بودن آنها اشاره کرد.
به شايعات دامن نزنید

 یحی��ی ابطالی، مع��اون فن��ی س��ازمان حفظ نبات��ات در
 این باره گفت: مردم نباید با انتشار این پیام ها به شایعات دامن 
بزنند و سبب تشویش بیشتر اذهان شوند. بلکه باید با مراجعه 
به سایت دس��تگاه های نظارتی مانند س��ازمان های حفظ 
نباتات، دامپزشکی، غذا و دارو و غیره از واقعیت درباره آخرین 
وضعیت سامت و کیفیت محصوالت کش��اورزی داخلی و 

وارداتی مطلع شوند.
خرمای داعشی نداريم

وی افزود: به عن��وان مثال پیام هایی ک��ه از واردات خرمای 
داعشی آلوده به کش��ور خبر داده بود هیچ پایه علمی ندارد، 
چرا که نه تنها طی سال های اخیر ایران نیازی به واردات این 
محصول نداشته، بلکه صادر کننده خرما به کشور های مختلف 
بوده و حتی اگر قاچاق واردات آن نیز صحت داشته باشد، تنها 
می تواند در مناطق مرزنشین عرضه شود که البته این موضوع 
تاکنون گزارش نشده و پایه علمی ندارد.معاون فنی سازمان 
حفظ نباتات ادامه داد: البته سازمان حفظ نباتات به عنوان 
متولی حفظ سامت و پایش محصوالت کشاورزی داخلی و 

وارداتی نیست و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وظیفه 
این کار را برعهده دارند.

واکس سیب خطری برای انسان ندارد
ابطالی گفت: یکی دیگر از ش��ایعاتی که در فضای مجازی به 
صورت گستره منتشر شده واکس سیب است؛ به گونه ای که 
در این پیام ها این واکس یک ماده شیمیایی سرطان زا معرفی 
شده و از مردم درخواست شده تا سیب را بدون پوست مصرف 
کنند.معاون فنی سازمان حفظ نباتات اظهار کرد: واقعیت این 
است که واکس س��یب یک ماده روغنی و معدنی تولید شده 
از پارافین است که هیچ مش��کلی برای سامت انسان ایجاد 
نمی کند و در همه کش��ور های دنیا به عن��وان ماده ای برای 

افزایش ماندگاری این محصول استفاده می شود.
اس�تفاده از هورمون برای رسیدن گوجه فرنگی 

ممنوع
همچنین ابطالی در پی مطرح شدن اس��تفاده کشاورزان از 
نوعی سم چینی خطرناک برای رس��یدن گوجه فرنگی نیز 
اعام کرد:گرچه این ماده که نوعی هورمون است و در آمریکا 
و اتحادیه اروپا به عنوان ماده مجاز ثبت شده، اما تا این ماده 
در ایران شناخته و ثبت نشود، استفاده از آن مجاز نیست.وی 
گفت: ترکیبی که برای زودتر  رسیدن گوجه فرنگی استفاده 
می شود »ادفون« بوده که به صورت مایع است و در شرایطی 
خاص گاز اتیلن ایجاد می کند. این ماده تنها باعث رسیدگی 
گوجه فرنگی می شود و هیچ مخاطره ای برای سامت انسان 

ندارد و مساله ای برای محیط زیست ایجاد نمی کند.
کرم نارنگی پاکستانی کشنده نیست

معاون فنی س��ازمان حفظ نباتات اظهار ک��رد: یکی دیگر از 
شایعاتی که مطرح ش��ده بود کرم کشنده نارنگی پاکستانی 
اس��ت که در این راس��تا می توان گفت در دنیا هیچ بیماری 
مشترکی بین گیاه و انس��ان وجود ندارد، بنابراین کرمی که 
از محصوالت کشاورزی مانند نارنگی و سایر میوه جات تغذیه 
می کنند به هیچ وجه نمی توانند از بدن انس��ان تغذیه کرده 
و برای انس��ان ایجاد مخاطره کنند.به گزارش ایسنا، گرچه 
انتشار دهنده این شایعات در فضای مجازی مشخص نیست، 
اما به گفته کارشناسان تنها حاصل آن برهم زدن تعادل بازار 
محصوالت کشاورزی در ش��رایطی خاص و تشویش اذهان 
عمومی مردم به نفع گروهی خاص اس��ت ک��ه وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان متولی تولید تا بازار محصوالت کشاورزی 
باید در این راستا هوش��مندانه تر عمل کند و با کمک پلیس 
فتا به عنوان برقرار کننده امنیت در فضای مجازی با متخلفان 

برخورد کند.

از کرم کشنده نارنگی تا خرمای داعشی

پای شایعات به  محصوالت کشاورزی بازشد 

جايگاه بنزين چهارباغ 
باال آماده بهره برداری

 ايجاد برند صنعت
 کیف و کفش

 جایگاه بنزین خیابان چهارباغ باال از تیر ماه س��ال ۹2 برای بازسازی 
تعطیل ش��د و طبق وعده مس��ووالن قرار بود تا ش��هریور ماه به بهره 
برداری برس��د اما اکنون 3 ماه تا پایان امس��ال باقی مانده و هنوز این 
جایگاه هنوز آماده نیست. حس��ین صادقیان در خصوص علت تاخیر 
بهره برداری جایگاه بنزین چهارباغ باالی اصفهان ، گفت: طبق وعده 
پیمانکار قرار بود این جایگاه در ش��هریور ماه به بهره برداری برسد که 
متاسفانه پیمانکار در اجرای این پروژه به تعهدات خود به درستی عمل 
نکرده و به دلیل عدم آماده شدن سقف، بهره برداری از جایگاه به تاخیر 
افتاده است. در مجموع فضای معماری و بنایی ساختمان جایگاه بنزین 
چهارباغ باال به اتمام رسیده و در صورت اتمام فضای کف، این جایگاه 

نیز آماده افتتاح می شود. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گف��ت: آموزش در 
صنعت کیف و کفش باید به گونه ای باش��د که از سوی اصفهان یک 
برند ملی در این صنعت ایجاد شود.ابوطالب جالی در دیدار با اعضای 
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان کف��ش اصفهان، بیان 
داشت: این اداره کل در بخش آموزش در این بخش آمادگی همه جانبه 
دارد. وی اظهار داشت: اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای به حدی 

است که می تواند جایگاه تولیدات مختلف را ارتقا دهد. 
وی  با تشریح مأموریت س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای در شناخت 
قابلیت های منطقه و برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با 
تقاضاهای هر شهرستان، مناسبت ترین راه حل تعدیل نرخ بیکاری را 

ایجاد فرصت های مهارتی برای جوانان در استان عنوان کرد. 

محمدرضا برکتین با اشاره به فعالیت های انجام شده 
در ش��هرک صنعتی دولت آباد اظهار کرد: واحدهای 
مستقر در این شهرک در حال انجام فعالیت های خود 
بوده البت��ه برای انجام فعالیت ه��ای اقتصادی خود با 

مشکاتی روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه نظام هماهنگ کننده ما به طور کلی 
ضعیف است، بیان کرد: اش��تباه ما این است که تمام 
بخش های دخیل در امر صنع��ت به صورت جزیره ای 

کار می کنند.
رییس شهرک صنعتی دولت آباد اضافه کرد: برای نمونه 
فان مدیر برای اینکه ثابت کند مدیر نمونه ای است، 
باید دیگران را به سختی بیندازد تا به این امتیاز برسد.

برکتین اذعان کرد: در همه دنیا نظام ها برای برون رفت 
از این وضعیت ابزارهایی مانن��د تعرفه گمرکی و نرخ 
مالیات متفاوت برای مشاغل متفاوت را تعریف کرده اند، 
که اگر این ابزارها در کش��ور ما هم به کار گرفته شود، 

صنعت جانی دوباره می گیرد.
وی ادامه داد: واردات نیز باید کنترل شود، در صورتی 
که واردات کاالهایی که مش��ابه آنه��ا در داخل تولید 
می شود ممنوع شود کمک زیادی به تولیدکنندگان 

داخلی می شود.

اس��تاندار اصفهان بر یکسان س��ازی قیمت انواع نان 
با رعای��ت بهبود کیفی��ت و تثبیت وزن برای کس��ب 
 رضایت بیش��تر مردم و تش��ویق نانوایان نمونه تاکید

 کرد.
رسول زرگرپور در کارگروه استانی طرح ارتقای کیفیت 
گندم، آرد و نان، بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت و 

کمیت پخت و عرضه نان تاکید کرد. 
وی تاکید کرد: از بین بردن بس��تر وقوع تخلف باید در 
اولویت کاری قرارگیرد و این اق��دام پیش از برخورد با 

تخلفات اجرایی شود. 
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت اعمال 
سیاست های تش��ویقی، اظهار داش��ت: نانوایانی که 
با رعایت تمام م��وارد مصوب از قبی��ل وزن، قیمت و 
بهداشت، نس��بت به ارتقا کیفیت نان اقدام می کنند 
 با معرفی دس��تگاه ه��ای نظارتی مورد تش��ویق قرار

 گیرند. 
وی با اش��اره به برخ��ی اعتراضات م��ردم در خصوص 
 اجب��اری ب��ودن خرید ن��ان ب��ا کنج��د در بعضی از 
نانوایی ها، اف��زود: اولویت با عرضه نان عادی اس��ت و 
عرضه نان کنجدی اجباری نیست و فقط در صورتی که 

مورد تقاضای مشتریان باشد بامانع است. 

رییس انجم��ن صنایع همگن س��نگ خانه صنعت، 
معدن و تج��ارت اس��تان اصفهان گفت: بیش��ترین 
صادرات س��نگ ه��ای فرآوری ش��ده به ع��راق بود 
 که ظه��ور داعش، این موض��وع را با مش��کل مواجه 

کرد. 
 رضا احمدی با بیان اینکه صنعت س��نگ کش��ور به 
خصوص در ماه های اخیر دچار رکود ش��ده اس��ت، 
اظهار ک��رد: بیش��تر فروش س��نگ های ف��رآوری 
ش��ده به صورت داخلی بود که آن هم ب��ه دلیل نبود 
 س��رمایه گذاری در س��اخت و س��از، در رکود به سر

 می برد. 
وی با بیان اینک��ه تحریم های بانکی برگش��ت پول 
ص��ادرات را دچ��ار مش��کل ک��رده اس��ت، اف��زود: 
بنابرای��ن نقدینگ��ی واحده��ای س��نگبری کاهش 
 داش��ته و بان��ک ه��ا ه��م در ای��ن ش��رایط کمکی

 نمی کنند.
احمدی با اعام اینکه بیش��تر از  2 هزار سنگبری در 
استان وجود دارد در حالی که نیاز سنگ استان با 50 
واحد سنگبری رفع می شود، ادامه داد: بقیه تولیدات 
این واحدها یا باید صادر شود و درباره صادرات هم که 

مشکات بسیار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان کوچک 
خواست با یکدیگر ادغام ش��ده و خودرویی را با تیراژ 

بیش از صد هزار دستگاه تولید کنند.
هم اکنون چندین ش��رکت خودروس��ازی کوچک از 
جمله مدیران خ��ودرو، کرمان خ��ودرو، دیار خودرو، 
خودروسازی راین، خودروسازی مرتب و بهمن موتور 
با تیراژهای پایین ب��ه تولید انواع خودروی س��واری 

مشغول هستند.
پایین بودن تیراژ تولید ای��ن خودروها باعث افزایش 
هزینه های تمام شده تولید و افزایش قیمت فروش این 

خودروها در کشور شده است.
از آن سو نیز پایین بودن تیراژ تولید باعث شده تقریبا 
تمام محصوالت این ش��رکت های خودروس��ازی به 
صورت فول سی کی در کش��ور تولید شوند به گونه ای 
که قطعات این خودروها به طور کامل از کش��ورهای 

خارجی وارد و تنها در ایران مونتاژ می شوند.
در ای��ن ش��رایط وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
جدیدترین جلسه شورای سیاس��ت گذاری خودرو از 
مسووالن شرکت های کوچک خودروسازی خواسته 
با یکدیگر ادغام ش��ده و خودرویی را با تیراژ اقتصادی 

باالی صد هزار دستگاه تولید کنند.

معیشت معدنصنایع استان خودرو سازی 

مشکل صنعت اصفهان 
فعالیت جزيره ای است

ضرورت يکسان سازی 
قیمت انواع نان

 بازار سنگ به
 خواب رفته است 

خودروسازان کوچک 
ادغام می شوند
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یادداشت
  » قصه های هزار و یک ش��ب« توس��ط مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.گفتنی است؛ این جلسات 
روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۴:۳۰ تا ۶ در مرکز آفرینش های ادبی قلمستان واقع 

در خیابان عالمه امینی، باغ غدیر برگزار می شود. 
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هفتیادداشت روایت قصه های هزار و یک شب  در قلمستان 

عملیات مرمت و بازسازی روستای 
ابیانه نطنز به پایان رسید

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نطنز گفت: عملیات مرمت، بازس��ازی و بهس��ازی چند نقطه 

ابیانه نطنز به پایان رسید.
حسین یزدانمهر ، با اشاره به پایان مرمت روستای ابیانه نطنز 
اظهار داشت: عملیات مرمت، بهس��ازی و بازسازی بنای خانه 
صفره، خانه رباطی، خانه حاج میرزا و آب انبار میان ده روستای 

ابیانه نطنز به پایان رسید.
وی پیرام��ون می��زان بودج��ه ای��ن ط��رح و مح��ل تامین 
اعتب��ار آن اف��زود: بودجه این ط��رح به مبل��غ 5۰۰ میلیون 
 ری��ال و از مح��ل اعتب��ارات مل��ی اختص��اص یافت��ه

 است.
سرپرس��ت میراث فرهنگی نطنز پیرام��ون قدمت و وضعیت 
خانه صفره ابیانه نطنز تصریح کرد: خانه صفره مربوط به دوره 
صفویه بوده و در محله هرده واقع ش��ده و این اثر در تاریخ ۳۰ 
تیر س��ال 8۴ به ش��ماره 12112 به عنوان یکی از آثار ملی به 

ثبت رسیده است.

نگارش فیلمنامه امام موسی کاظم)ع( 
آغاز شده است

نرگس آبیار از آغاز نگارش فیلمنامه فیلمی درباره امام موسی 
کاظم)ع( خبر داد و گفت: این فیلمنامه اقتباس از رمانی درباره 

زندگی امام موسی کاظم)ع( و تحقیقات یک ساله  من است.
نرگس آبیار کارگردان فیلم ش��یار 1۴۳ در خصوص خبر های 
منتشر شده مبنی بر آنکه قرار اس��ت طرح کلی ساخت فیلم 
امام رضا علیه الس��الم عنوان کرد: من طرح کلی برای ساخت 
فیلم امام رضا)ع( در نظر دارم اما هنوز آن را به رش��ته  تحریر 
در نیاوردم و برخی رس��انه ها در خصوص ش��روع نوشتن این 
فیلمنامه اغراق کرده ان��د. وی ادامه داد: س��اختن فیلمی در 
خصوص ام��ام رضا)ع( فق��ط در حد یک طرح کل��ی بوده اما 
 اکنون در پی نوش��تن فیلمنامه ای در وصف پدر امام رضا)ع( 

) امام موسی کاظم)ع( ( هستم. 

خشم فرعون باستان شناسان را به 
کام مرگ برد

گروهی از باستان شناسان تصمیم می گیرند تا راز مخفی اهرام 
گمش��ده ای را برمال کنند اما در ادامه مورد خشم خالق اهرام 

قرار می گیرند.
 در فیلم هرم به  کارگردا نی   گرگوری لواس��ور خش��م فرعون 

باستان شناسان را به کام مرگ برد.
خالصه داستان: گروهی از باستان شناسان تصمیم می گیرند 
تا راز مخفی اهرام گمشده ای را برمال کنند اما در ادامه مورد 
خشم خالق اهرام قرار می گیرند . این فیلم به مدت  99 دقیقه  

است .

مردی که خط را زنده کرد
25 س��ال پیش، یداهلل کابلی 
خوانس��اری نخس��تین کسی 
بود ک��ه گواهینامه  اس��تادی 
»خط شکس��ته« را از انجمن 
خوشنویسان ایران گرفت و به 
این هنر در دوران معاصر جان 
تازه ای بخشید. پنجم دی ماه 
س��ال روز تولد ای��ن هنرمند 
خوشنویس است.با وجود این که »خط شکسته نستعلیق« در نیمه 
دوم سده دوازدهم به وسیله  استاد »درویش عبدالمجید طالقانی« به 
اوج خود رسید و سال ها مورد توجه هنرمندان ایرانی بود، اما در سال 
1۳19 و پس از درگذشت سیدعلی اکبر گلستانه که پل ارتباطی این 
هنر بین گذشته و دوران معاصر بود، خط شکسته به انزوا رفت و دوره 
رکودش آغاز شد.این دوره  انزوا تا آغاز دهه  5۰ هجری شمسی ادامه 
داشت. در همان س��ال ها بود که چند نفر از هنرمندان خوشنویس، 
حرکتی را برای احیای »خط شکسته نستعلیق« آغاز کردند و به این 
هنر، جان تازه ای بخشیدند. آن ها با نگاه تازه ای به این هنر، ارتباط 
آن را با دوره معاصر برقرار کردند.یداهلل کابلی خوانساری یکی از این 
هنرمندان بود. او در پنجم دی ماه سال 1۳28 در خوانسار اصفهان 
متولد شد. عالقه اش به خوشنویس��ی از همان دوران کودکی شکل 
گرفت و در دوران مدرسه، آن را دنبال کرد. سپس به مدت سه سال 
»خط نستعلیق« را نزد استاد حس��ن میرخانی، خوشنویس نامدار 
ایرانی فراگرفت و پس از آن، بدون داش��تن اس��تاد به تمرین »خط 
شکسته« مشغول شد. او پس از رس��یدن به درجه استادی در این 

خط، شاگردان بسیاری را در زمینه  شکسته نویسی تربیت کرد.
به گزارش ایس��نا، کابلی در سال 1۳۴۶ خوشنویس��ی را به صورت 
حرفه ای آغاز کرد و در س��ال 1۳5۰ از انجمن خوشنویس��ان ایران 
فارغ التحصیل شد. او اولین نمایشگاه اش را هفت سال بعد و در سال 

1۳57 با ارایه ۶۰ اثر در گالری »مهرشاد« برپا کرد.
او تبحر خاصی در شکسته نویسی داشت و تصمیم گرفت آن را برای 
مخاطبان احیا کند. او در این هنر، طرح های نوین و تلفیقی را به وجود 
آورد. خوشنویسان قبل از او معموال در ترکیب بندی ها از یک قلم و 
اقالم ریز استفاده می کردند. از ابتکارات او، ترکیب اقالم مختلف از 
غبار تا جلی و شش دانگ در یک صفحه است. در شیوه او هر قطعه ای 
فرم، فضا و ترکیب خ��اص خود را پیدا می کند و ش��اید عمده ترین 
تحولی که در خط امروز و در صفحه آرایی خط شکسته پدید آمده، 

همین تنوع و تازگی باشد.
از آثار کابلی، نمایشگاه های مختلفی در داخل و خارج از کشور برگزار 
شده است. انگلستان، فرانس��ه، ایتالیا، اس��پانیا، پاکستان، امارات، 
ترکمنستان، کویت، روس��یه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند 
که این هنرمند در آن ها نمایش��گاه برپا کرده است. او همچنین در 
چند دانشگاه خارجی از جمله دانشگاه آکسفورد، جورج واشنگتن، 

هاروارد و کالیفرنیا سخنرانی کرده است.

   رضا درمیش��یان در ابتداي مس��یر فیلم سازي اش 
مسیر س��ختي را انتخاب کرده است و حساسیت این 
فیلم به نحوي پیش مي رود ک��ه حتي علي جنتي به 

استیضاح نزدیک شده است.
در حالي که رییس سازمان سینمایي تالش مي کند 
موانع اکران این فیلم را با کدخدامنش��ي حل و فصل 
کند اما وزیر ترجیح مي دهد که کارنامه اش به دلیل 

اکران یک فیلم زیر سوال نرود و وي شخصا بر اصالح 
شدن فیلم برآمده است.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در پاسخ به پرسشي 
درباره سیاست های وزارتخانه درباره فیلم های مختلف 
و همچنین وضعیت اکران فیلم »عصبانی نیس��تم«  
گفت: آقای دکتر ایوبی خودشان با اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجل��س گفت و گو کرده اند، هم��ه موارد را 

توضیح دادند و عموم��ا نماین��دگان مجلس و مرکز 
پژوهش های مجلس مجموعا اشکالی در این فیلم ها 

نمی بینند.
 فق��ط آقای��ان درب��اره فیل��م »عصبانی نیس��تم« 
انتقاداتی دارند و اش��کاالتی را به آن مطرح کردند و 
 به آنها گفته ش��د ما اصالحات الزم را اعمال خواهیم

 داد.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این فیلم اکران 
خواهد ش��د، گفت: نه من نش��نیده ام قرار شده است 
آخرین اصالحاتی که الزم اس��ت اعمال ش��ود و بعد 
من فیلم را ببینم که آیا این اصالحات کافی اس��ت یا 
نه و اش��کاالت مورد نظر آقایان در آن حل شده است 
یا خیر. اگر فیلم با اصالحات الزم آماده ش��ود اکران 

خواهد شد.
جنتی همچنین در پاسخ به پرس��ش دیگري که آیا 
خودش ش��خصا این فیلم را خواهد دید؟ اظهار کرد: 
بله،  به دلیل حساسیت این فیلم و نظرات نمایندگان 

مجلس خودم این فیلم را خواهم دید.
گفتني اس��ت، ج��واد ش��مقدري؛ رییس س��ازمان 
س��ینمایي س��ابق بعد از دیدن »عصباني نیس��تم« 
در گفتگویي خاطرنش��ان ک��رده بود ک��ه این فیلم 
همان نس��خه اي نبوده که مجوز س��اخت گرفته بود 
و درمیش��یان در این خصوص مرتکب تخلف ش��ده 
اس��ت و یک فیلم اجتماعي را به فیلمي سیاسي بدل 

کرده است.

محس��ن چگینی تهیه کنن��ده با س��ابقه تلویزیون 
پیرامون س��اخت قسمت دوم س��ریال »پژمان« به 
کارگردانی س��روش صحت گفت: »ب��ا اینکه هنوز 
نگارش فیلم نامه قسمت دوم س��ریال »پژمان« به 
پایان نرسیده است اما اوایل سال آینده فیلم برداری 

آن را آغاز خواهیم کرد.«
چگینی افزود: »تغییری در تیم بازیگری سریال به 
وجود نیام��ده و تقریبا با همان بازیگران س��ریال را 

تولید خواهیم کرد.«
تهیه کننده سریال »شب های برره« در ادامه بیان 
داشت: »در تالش هستیم فیلم برداری سریال را تا 

اواسط س��ال آینده به پایان برسانیم تا پخش آن در 
پایان سال از شبکه ۳ سیما آغاز شود.«

س��ریال »پژمان« داس��تان اتفاقات زندگی پژمان 
جمش��یدی بع��د از پای��ان دوران فوتبالیس��تی 
خود اس��ت که در ژانر کم��دی تولید خواهد ش��د. 
در این س��ریال پژمان جمش��یدی، به��اره رهنما، 
 بیژن بنفش��ه خ��واه، س��ام درخش��انی و ... حضور 

دارند.
این تهیه کننده در پایان خاطر نشان ساخت: سریال 
»شمعدونی« به کارگردانی س��روش صحت آماده 
پخش از تلویزیون شده و قرار است در بهمن ماه روی 

آنتن شبکه ۳ سیما برود.
آتنه فقی��ه نصیری، محمدرضا داوودنژاد، محس��ن 
قاضی م��رادی، حس��ن معجونی، روی��ا میرعلمی، 
 ن��گار عاب��دی، امی��ر کاظم��ی، محم��د ن��ادری 

و…
خالصه داستان »شمعدونی« : این مجموعه داستان 
دو خانواده است که عطا و هوشنگ سرپرستی آن را 
برعهده دارند. عطا فرزندی دارد که برای او بس��یار 
عزیز و دوست داشتنی اس��ت اما او کودکی کنجکاو 
است و بنیان قصه هم بر درگیری عطا با فرزند خود 

استوار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اصالح فیلم نظارت مستقیم دارد 

»پژمان ۲« اوایل سال آینده کلید می خورد 

»عصباني نیستم«رنگ پرده را به خود خواهید دید ؟
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تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
قسمتی  عمومی  تحدید حدود  آگهی  احترامًا  93/5605/33/و-93/9/27  10/50 شماره: 
ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  اردستان  ثبتی  اصفهان جزی حوزه  ثبت   17 بخش  از 
اسناد و امالک تحدید حدود ابنیه و امالک مشروح ذیل واقع در حوزه ثبتی اردستان 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین 
از  اظهار شده  با حدود  آنها  ملک  قانون مزبور  ماده 15  نباشند مطابق  حدود حاضر 
طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
از تاریخ  قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی اقدام 

و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
)الف( شهر اردستان به شماره یک اصلی دهستان گرمسیر و شماره های فرعی زیر 
1303- آقای قاسم صالح پور اردستانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه مخروبه واقع 

در کوی محال اردستان 
6132- آقای سید ارسطو صفائی فرزند سید حسین و غیره ششدانگ یکدرب باغچه 

غیره  و  مصطفی  سید  مرحوم  فرزند  اردستانی  محمدی  جواد  سید  آقای   -12722
ششدانگ قطعه ملک مزروعی 

13061- آقای سید اصغر ابراهیم زاده فرزند سید حسین و غیره ششدانگ قطعه ملک 
مزروعی معروف به معطل آباد.

13804- عباس مالئی اردستانی فرزند علی اصغر و غیره ششدانگ جوی متروکه.
در روز شنبه: 1393/10/27

)ب( شهر مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر و شماره های فرعی زیر:
194و195- خانم بتول حسینی فرزند مرحوم ابوالقاسم و غیره ششدانگ یک باب خانه 

و دکان متصله معروف به خانه نوه 
343- آقای امیرمسعود ایلبگی زاده مهابادی فرزند حسن و غیرو ششدانگ یکبابخانه 

402- آقای محمد پهلوان حسینی فرزند رضا و غیره ششدانگ یکباب خانه و باغچه 
متصله.

ابوالقاسم و غیره یکدرب باغ معروف به باغ  627- خانم بتول حسینی فرزند مرحوم 
ولی خان.

646/1- خانم بتول حسینی فرزند مرحوم ابوالقاسم و غیره ششدانگ یک قطعه ملک.
در روز یک شنبه: 1393/10/28

ابوالقاسم و غیره یکدرب باغ معروف به باغ  647- خانم بتول حسینی فرزند مرحوم 
جعفر 

1266- آقای حسین پور ابراهیم فرزند رضا ششدانگ قطعه ملک معروف به کله گوشه.
1394- خانم معصومه زینلی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه 

 در روز دوشنبه: 1393/10/29
به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز 
یا  امالک  از صاحبان  یک  هر  هم رسانند چنانچه  به  در محل حضور  مقرر  و ساعت 
نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا سی )30( پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

تاریخ انتشار:1393/10/3 م الف:444 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

10/61 شماره آگهی:139303902004000204 شماره پرونده: 9204002004000527 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره:9201420 1- ششدانگ اعیانی آپارتمان واقع در 
طبقه دوم قسمت شرق پالک 6564 فرعی به مساحت 135/16 مترمربع که مقدار 9/18 
مترمربع آن تراس می باشد به انضمام انباری 6617 فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 
5/32 مترمربع با حق العبور از پارکینگ 6665 فرعی به انضمام پارکینگ 6667 فرعی 
واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 12/80 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و 
مشاعات مربوطه کاًل مجزی شده از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس 
 اصفهان – خیابان آل محمد – بلوار گل رز – مجتمع مسکونی آل محمد – طبقه سوم

– بلوک سی که سند مالکیت آن در صفحه 384 دفتر 318 امالک ذیل شماره ثبت 52324و 
با شماره چاپی 0672724 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 9/5 متر پنجره 
و دیواریست به فضای خیابان شرقًا به طول 13/05 متر دیواریست به خیابان جنوبًا در 
5 قسمت که دوم شرقی و چهارم غربی است به طولهای 4/5 و یک و 5/10 و یک و 1/10 
متر پنجره و دیواری کوتاه است به فضای حیاط مشاعی غربًا اول به طول 5/27 متر 
دیوار اشتراکی است با آپارتمان 6563 فرعی دوم در 5 قسمت که اول و سوم شمالی و 
چهارم مورب است به طولهای 0/85و1/70و0/45و2 متر و 4/70 متر درب و دیواریست 
پله و آسانسور مشاعی به مساحت 135/16 مترمربع که طبق نظر کارشناس  به راه 
رسمی پالک فوق آپارتمانی است با مصالح ساختمانی اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک 
و داخل سفید کاری با نقاشی و سرویس بهداشتی و آشپزخانه بدنه تا یک متر کاشی و 
کف سرامیک فرش شده – سیستم گرمایش ساختمان آجر اجرا شده پارکینگ مجتمع 
در طبقه زیرزمین قرار گرفته و قدمت ساخت حدود 20 سال می باشد ملکی آقای حمید 
اهتدائی جهرمی 2- ششدانگ خانه پالک 15177/5408 واقع در بخش5 ثبت اصفهان 
محمد آل  خیابان   – چمران  اتوبان   – اصفهان  آدرس  به  مترمربع   264 مساحت   به 
در  آن  مالکیت  اسناد  که  پالک55   – بست سوسن  بن   – رز  خیابان   – کوی سپهر   –
با شماره های  ثبت 42315و42317 و  امالک ذیل شماره  صفحه 528و541 دفتر 211 
چاپی 446044و446045 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 11 متر دیوار 
به دیوار پالک باقیمانده شرقًا به طول 24 متر دیواریست به زمین باقیمانده جنوبًا به 
طول 11 متر درب و دیواریست به خیابان ده متری غربًا به طول 24 متر دیواریست به 
زمین باقیمانده به مساحت 264 مترمربع که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک 
باب منزل مسکونی است که دارای 264 مترمربع عرصه و حدود 580 مترمربع اعیانی 
که در سه طبقه زیرزمین و همکف و اول با استفاده از مصالح ساختمانی متعارف و 
به صورت دیوار آجری و سقف تیرچه بلوک و داخل سفیدکاری با نقاشی و سرویس 
و  کولرآبی  سرمایش  و  بخاری  گرمایش  سیستم  و  کابینت  با  آشپزخانه  و  بهداشتی 
دو  به صورت  قطعه زمین  است.  آجر 4 سانتی  با  فلزی  پنجره  و  بیرونی درب  نمای 
واحد مستقل مورد بهره برداری قرار گرفته و در نتیجه جمعًا ساختمان دارای 4 امتیاز 
برق جداگانه و گاز و آب مشترک می باشد ملکی آقای مظفر شیاسی نسبت به دو دانگ 
و خانم فاطمه صغری بختیار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور که 
طبق سند رهنی شماره 277833-90/11/16 دفترخانه 77 اصفهان در رهن بانک رفاه 
از  و  می باشد  نامه  بیمه  فاقد  وثیقه  موارد  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  کارگران 
ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 93/11/26 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به مزایده گذارده  اول خیابان الهور  چهارراه   – واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
مبلغ  و   15177/6564 پالک  1/200/000/000ریال جهت  پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود. 
پایه 6/900/000/000 ریال جهت پالک 15177/5408 شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/11/04 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:26540 اسدی رئیس اداره اجرای ثبت اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/62 در خصوص پرونده کالسه 1639/93 خواهان مهدی وطنچی با وکالت حبیبی 
فرزند  وطنچی  علی  طرفیت  به  ترکه  تحریر  و  موم  و  مهر  قرار  بر  مبنی  دادخواستی 
محمود و بقیه وراث تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/11/7 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:26101 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

10/63 در خصوص پرونده کالسه 93-1272 خواهان سید مهدی تسلیمی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه 50/000/000 ریال وجه چک 9158/080627 و مطلق خسارات به طرفیت 
 93/11/13 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  جوانمردی  رستمی  جمشید 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  12ظهر  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:26105 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/64 در خصوص پرونده کالسه 672/93 خواهان مینا رجائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آرزو قدیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخه 93/11/7 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  19 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:26107 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

امام  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان   1630/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/65
رضا به نمایندگی مهدی خلجی و به وکالت مهنوش ذبیحی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  تیرانی  به طرفیت 1- زینب کبیری 2- محسن عرب 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   93/11/7 مورخ  سه شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:26120  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/66 در خصوص پرونده کالسه 1631/93ش11 خواهان صندوق مهر امام رضا به 
نمایندگی مهدی خلجی به وکالت مهنوش ذبیحی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
خداداد بیامنی – مهدی عرب تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/11/7 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:26121 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/67 شماره ابالغیه: 9310100361707163 شماره پرونده: 9309980361700624 
بسیجیان  مهر  الحسنه  قرض  موسسه  خواهان   930633 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- علی شاهین فر و 2- رضا شاهین فر و 3- فریبا 
فوری فرد فرزند عباسعلی و 4- حمید شاهین فر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه   28 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
930633ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/04 و ساعت 08:00 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:26418 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/68 شماره ابالغیه: 9310100361707127 شماره پرونده: 9309980361700849 
شماره بایگانی شعبه: 930865 خواهان آقای عباس پورکاظمی فرزند رضا با وکالت 

عادله موسوی زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان علیرضا پورکاظمی فرزند مهدی و 
علی شهسوارزاده فرزند مهدی و لیال قاسمی فرزند قاسم علی به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 930865ح/28ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/30 و ساعت 12:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:26419 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/9/15-836  شماره  پرونده:610-93  کالسه   10/69
نشانی:  هاشم  فرزند  عابدپور  رضا  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20
اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان هشت بهشت شرقی – خیابان همدانیان – پالک6 
خواندگان: 1- عماد رستمیان 2- هادی اکبری هر دو به نشانی: مجهول المکان با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی آقای رضا عابدپور فرزند 
چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اکبری  هادی   -2 رستمیان  عماد   -1 طرفیت  به  هاشم 
عهده  به  05658-93/7/20و93/6/20-056584  به شماره های  وجه چک  ریال  میلیون 
بقای اصول مستندات  به  با توجه  قانونی،  به انضمام مطلق خسارات  ایران  بانک ملی 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان 
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه ارایه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
به  بر محکومیت تضامنی خواندگان  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و شصت و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  وصول 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  می باشد  احکام 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:25410 

شعبه20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 10/70 کالسه پرونده:130/93 شماره دادنامه:344-93/6/24 مرجع رسیدگی: شعبه 38
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد کریمی نشانی اصفهان – خ پروین 
پ203 خوانده:   – بیتا  بن بست   – یمین  ابن   – سپیده کاشانی   – حکیم شفایی دوم   –
کوهرنگ  کوچه  تعاون4-   – سپاهانشهر   – اصفهان  نشانی  کیخائی  همتعلی  قربانعلی 
– مجتمع سفیر – بلوک21- طبقه2 خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان 
از  تادیه گردشکار: پس  تاخیر  دادرسی و خسارت  از اصل خواسته و هزینه  قسمتی 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمد کریمی به 
به  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال  قربانعلی همتعلی کیخائی  آقای  طرفیت 
با توجه به  تادیه  از اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  عنوان قسمتی 
مستندات پرونده و اینکه خوانده چک شماره 954747 به مبلغ 58/000/000 ریال در 
وجه حامل صادر و پرداخت نگردیده و خواهان مبلغ 50/000/000 ریال آنرا مطالبه 
نموده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای 
هم تقدیم ننموده و دفاع موثری از خود به عمل نیاورده است بر شورا ثابت تشخیص 
مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  به  استناد  با  فلذا  شده  داده 
249و307و309و310و315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 255/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/11/28 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
را صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع  حقوقی   38 شعبه   25412 می باشد.م الف:  اصفهان 

اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
لغو دیدار دوستانه ایران - فلسطین 

فدراسیون فوتبال فلس��طین اعالم کرده که نمی تواند در این بازی حاضر شود 
و به همین دلیل این بازی لغو ش��د تا یکی دیگر از مراحل آماده سازی تیم ملی 
ایران برای حضور در جام ملت های 2015 آسیا با مشکل مواجه شود. این دیدار 

دوستانه قرار بود) 7 دی ماه( برگزارشود.
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خط حمله ایران
 د  یپورت شد  

 واکنش روس ها
 به انتقال معروف

 با اینکه فاصله اندکی تا ش��روع جام ملت های آسیا باقی مانده اما وضعیت 
بازیکنان تیم ملی ایران به لحاظ فنی و روانی چندان مساعد نیست.

د  ر حد  ود   د  و هفته به آغاز رقابت های جام ملت های 2015 آسیا باقی ماند  ه و 
د  ر حالی که تمام امید   فوتبال ایران برای موفقیت د  ر این رقابت ها به ساق های 
رضا قوچان نژاد   و پس از او کریم انصاری فرد   د  ر خط حمله تیم ملی خواهد   
بود   هر د  و مهاجم ملی پوش کشورمان از باشگاه هاي خود   د  یپورت شد  ند  .هنوز 
چند   روزی از جد  ایی رضا قوچان نژاد   از الکویت کویت نگذش��ته که باشگاه 
اوساسونا هم اعالم کرد   کریم انصاری فرد   باید   د  ر فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
)ژانویه( د  ر اند  یشه مقصد  ی جد  ید   باشد   و پمپلونا را ترک کند  . این د  ر حالی 
است که رضا قوچان نژاد   طی مد  ت حضورش د  ر الکویت کارنامه قابل قبولی 
از خود   بر جای گذاشت و 7 گل برای تیمش د  ر لیگ کویت به ثمر رساند   اما 
کریم انصاری فرد   طی حضوری 351 د  قیق��ه ای د  ر 8 بازی د  ر لیگ موفق به 
گلزنی نشد   تا د  ومین د  یپورتی این فصل د  ر بین لژیونرهای ایرانی لقب بگیرد  .

پیش��نهاد یک میلیون یورویی تی��م زنیت کازان روس��یه به س��عید معروف این 
روزه��ا در ص��در اخبار محاف��ل والیبال��ی ق��رار گرفته اس��ت. اگرچ��ه کاپیتان 
تیم ملی والیب��ال ایران قصد پیوس��تن به این تیم را دارد اما باش��گاه ش��هرداری 
 ارومیه نی��ز در ش��رایط کنونی چراغ س��بزی را برای جدایی پاس��ور خ��ود نداده

 است.
والدیمیر آلکنو، سرمربی نامدار تیم ملی روسیه و باش��گاه زنیت کازان در این باره 
گفت: ما هنوز با سعید معروف قراردادی امضا نکردیم. او در لیست خرید ما وقتی به 
دنبال یک پاسور بودیم قرار داشت. ما با تونیوتی قرارداد امضا کردیم ولی مذاکره با 

معروف ادامه دارد.
آلکن��و در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات��ش عن��وان ک��رد: م��ا بای��د ب��ا معروف 
ق��رارداد امض��ا کنی��م. قطع��ا او بازیک��ن ب��ا کیفیت��ی اس��ت. ام��ا نمی دان��م 
 چ��را رس��انه ه��ای ایران��ی نوش��تند ک��ه م��ا ب��ا ای��ن بازیک��ن ق��رارداد امضا 

کردیم.

حمیدرضا مجلسی مربی بدنساز  سابق 
تیم های ملی بس��کتبال ایران در حال 
حاض��ر مش��اور و م��درس دوره های 
آموزشی مربیان ترینر )تمرین دهنده( 
در کاناداس��ت. وی که مدتی نیز مربی 
بدنساز تیم ملی بسکتبال جوانان کانادا 
بوده است از 10 سال گذشته تا کنون 

عضویت در انجمن قدرت بدنسازی آمریکا را تجربه می کند.
مجلسی که اصالتی اصفهانی دارد در بازگشت به ایران و سفری 
که به اصفهان داشت پاسخگوی سواالت ما در مورد کیفیت علم 
تمرین در عملکرد مربیان بدنساز ایران و تفاوت سطح تمرین در 

تیم هاي حرفه اي داخلي و خارجي بود. 
مربیان و کارشناس�ان ورزش معتقدند مش�کل اصلی 
بازیکنان ایرانی، ضعف در آمادگی جس�مانی آنهاست. 

این باور درست است؟ 
من هم چنین اعتقادی دارم، البته این صحبت من نیست. زمانی 
یکی از مربیان آمادگی جسمانی در آلمان می گفت مشکل اصلی 
ورزشکاران شما ضعف در اس��تقامت آنهاست. چیزی که افت 
عملکرد در طول یک رقابت ورزشی را به همراه دارد. این چیزی 
بود که یک مربی با دانش آلمانی زمانی که عملکرد بازیکنان ایران 

در بوندس لیگا را می دید آن را عنوان کرد. 
ریشه این ضعف در چیست، فیزیک بدنی ورزشکاران 

ایرانی، نوع تمرین مربیان و یا دلیل دیگری دارد؟ 
به نظر من این مساله به نگرش یک مربی به علم تمرین و آمادگی 

جسمانی برمی گردد. اینکه سرمربی تیمی 
به ارتقا عملکرد جسمانی بازیکنانش توجه 
ویژه ای داشته باشد مربی بدنساز هم این 
مورد را ب��ه خوبی پذیرفت��ه و کار خود را 
با دقت بیش��تری انجام می دهد.چیزی 
که خود م��ن آن را تجربه ک��ردم تفاوت 
در میزان اعتقاد مربیان ایران به مس��اله 
بدنسازی است. این بی تفاوتی از سوی سرمربی به بازیکنان هم 
القا می شود که باید گفت در ورزش های توپی بیشتر است. چون 
بازیکنان این نوع رشته ها بیشتر به دنبال کسب مهارت هستند 
و تمرینات بدنسازی پشتکار، دیسیپلین و تداوم بسیار نیاز دارد. 
در تمرینات بدنسازی لزوماً به بازیکن خیلی خوش نمی گذرد و 

در آن حالت سرگرمی وجود ندارد.
در این ارتباط به طور حتم از فدراسیون ها نیز باید انتظار 

داشت؟ 
البته من فکر نمی کن��م این کاماًل جزو وظایف فدراس��یون ها 
باشد. اما فدراس��یون می تواند یک راهنما داش��ته باشد و این 
مربیان بدنس��از هس��تند که باید تالش کنند تا علم خود را به 
روز کنند. یکی از نکات مثبت زمانی ک��ه من در تیم های ملی 
بسکتبال بودم این تیم بود که تیم امید ما در تست های کمیته 
ملی المپیک شرکت کرد و سه بازیکن ما رکورد مرکز المپیک را 
شکستند که قابل تحسین بود. این مساله کم کم اعتقاد بازیکنان 
 به بدنسازی را بیشتر می کند چون نتیجه اش را در عملکرد خود

 می بینند. 

باشگاه فرهنگی ورزشی آینده گستر ایرانیان 
نزدیک به یک سال است که فعالیت خود را 
تنها در رشته فوتسال آغاز کرده و در هر رده 
س��نی چهار تیم دارد، این باشگاه سهمیه 
هیات فوتبال اس��تان اصفه��ان را در لیگ 

دسته اول فوتسال کشور خریداری کرد.
پویان قوی بی��ان مدیرعامل آینده گس��تر 

 ایرانیان پیرامون این باش��گاه اظهار کرد: باش��گاه ما نزدیک به
 17 تیم دارد که در هر رده س��نی چهار تیم فعالیت می کنند و 
عناوین گوناگونی را در مسابقات استانی و ملی به دست آورده ایم 
که مهم ترین آن نایب قهرمانی نوجوانان باش��گاه در مسابقات 
کشوری است که این موفقیت در فوتس��ال نوجوانان اصفهان 
بی سابقه بوده اس��ت، این را باید اضافه کرد که تیم های باشگاه 
 در مسابقات مختلف مجبورند با نام های گوناگون آذین سپهر، 

شایان مهر، انصار و اسپادانا حضور یابند.
وی ادامه داد: باشگاه آینده گستر سه مرحله از مسابقات امیدهای 
کش��ور را میزبانی کرد که تیم ما به جمع چه��ار تیم زیرگروه 
امیدهای کشور راه یافت اما به دلیل تفاضل گل کمتر از صعود 
باز ماند، امس��ال تیم بزرگساالن را تش��کیل دادیم تا بازیکنان 
امیدمان در باشگاه های خودمان فعالیت کنند که خوشبختانه با 
این اوصاف و کسب عناوین متعدد پرافتخارترین باشگاه فوتسال 
هستیم که جای خوشحالی دارد و در این راه احمد جمشیدی 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری، س��ازمان ورزش شهرداری 
)امین کریمی��ان(، هیات فوتبال اس��تان اصفه��ان )علی اکبر 

ابرقویی نژاد( و رسول یزدی زاده مشاور 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان م��ا را در 
پیشبرد اهدافمان یاری کردند که جا 

دارد از آنها تشکر کنم.
مدیرعامل باشگاه آینده گستر ایرانیان، 
پیرامون خرید سهمیه هیات فوتبال 
اس��تان در لیگ دس��ته اول فوتسال 
کشور گفت: با توجه به ظرفیت باشگاه از اوایل امسال خال یک 
تیم بزرگسال در مسابقات کشوری احساس شد که به دنبال اخذ 
سهمیه دسته اول و دوم بودیم که خوشبختانه با تعاملی که بین 
باشگاه و علی اکبر ابرقویی نژاد ایجاد شد، وی لطف کرد سهمیه 
این تیم که درگیر مسابقاتش اس��ت را به همراه تیم امید که در 

مسابقات کشوری حضور خواهد یافت، به ما واگذار کرد.
مدیرعامل باش��گاه آینده گس��تر ایرانیان در خص��وص دربی 
اصفهان بین آینده گستر ایرانیان و کاش��ی نیلو در لیگ دسته 
اول فوتسال کشور نیز گفت: کادر فنی و بازیکنان کاشی نیلو از 
دوستان ما محسوب می شوند و امیدوارم دربی زیبایی از این دو 
تیم شاهد باشیم و در پایان پیروزی برای ما باشد چرا که اگر در 
بازی پنج شنبه پیروز شویم صعودمان در مرحله پلی آف قطعی 
می شود.قوی بنیان در پایان اضافه کرد: قصد داریم در سال آینده 
تعدیل تیم داشته باشیم و از 17 تیم به هشت یا 10 تیم فعالیت 
کنیم؛ یعنی در هر رده دو تیم قدرتمند حضور داش��ته باش��ند 
 و ما آن مبلغی که برای 17 تیم هزینه می کردیم برای هش��ت

 یا 10 تیم هزینه کنیم.

ارتقا کیفیت مربیان بدنساز وظیفه فدراسیون ها نیست

مشکل بازیکنان ایراني ضعف جسماني است
پویان قوی بیان:

دربی را ببریم صعودمان به پلی آف قطعی است

 
 

بدون تع��ارف باید 
اذعان کنیم،ورزش 
س��تیک  یمنا ژ
ک��ه  اصفه��ان 
به عبارتی )م��ادر ورزش ها( لق��ب گرفته، 
کم داش��ته مردانی راکه به اصول��ی پایبند 
باشندوحاضر ش��وند روی عقایدوتفکرات و 
هدف های سازندگی خود ایستادگی کنند!! 
درواقع کمترش��اهد بودیم برخی ازمردانی 
که خود را ازاهالی ورزش می انگاش��تندوبه 
اصطالح امروزی خود را دلسوزوعاشق ورزش 
به شمار می آوردند، یا اصال گرایشات اصولی 
نداشتند ویا اگر هم به اصولی معتقد بودند، 
حاضر نش��دند برس��رعقاید خودایستادگی 
کنندوبرای از پی��ش رو برداش��تن موانعی 
که درسر راهشان قرار داش��ت خطر کنند، 
به همین دلیل هم تاب نی��اورده ومیدان را 
خالی کرده وس��کان رهبری این هیات رابه 

دیگری س��پردند!نگارنده ک��ه بیش ازچهل 
سال تجربه کاری گزارشگری رادیو تلویزیون 
ونگاش��تن رویدادهای ورزشی دارد، حداقل 
این حقیقت را به جامع��ه ورزش ثابت کرده 
اس��ت که به دنبال حفظ حرم��ت وحیثیت 
اف��راد ب��وده و با هرس��خن ونوش��ته ای که 
اعتبار انسان ها را زیر س��وال ببرد مخالفت 
 کرده اس��ت،بازهم براین باوراعتق��اد دارد،

 هم��ان گون��ه عم��ل کن��د و مصلح��ت 
بب��رد،  کس��ی  از  نام��ی  دان��د  نم��ی 
لذایادآورم��ی شوددرگذش��ته ه��م برخی 
افرادک��ه به قص��د خدم��ت صادقان��ه وبه 
اصفه��ان  ژیمناس��تیک   منظوراحی��ای 
پا به صحنه گذاشته بودندومی خواستنداین 
رش��ته ورزش��ی را از چالش بی��رون کنند 
 علیرغم زحماتی که متحمل شدند،به خاطر

 ب��ی توج��ه ای مس��ووالن وق��ت ب��ه این 
ورزش، ناچ��اراز مس��وولیتی که عاش��قانه 

برعه��ده گرفته بودند جدا ش��ده ولقایش را 
به بقایش بخش��یدند،مثل آقایان مختاری 
ومحم��د اقبالی! لیک��ن اصغر نک��وگل که 
84مس��وولیت اداره هی��ات  ازسال80تا
ژیمناستیک اس��تان اصفهان را تجربه کرده 
بود وب��ه خاطرع��دم همکاری مس��ووالن 
وق��ت اداره کل ورزش وجوان��ان در تامین 
هزینه اس��تخدام یک مرب��ی خوب خارجی 
وعملی نکردن این خواس��ته که هدفی جز 
ارتقاء س��طح علمی وعملی مربی��ان را دربر 
نداش��ت، با ارایه اس��تعفا ازاین پست کناره 
گیری کردوپ��س از دوری پنج س��اله از این 
 رشته ورزش��ی،باردیگربه اصرار تنی چند از

دست اندرکاران ژیمناستیک ومدیرکل وقت 
ورزش وجوانان اس��تان اصفه��ان درمجمع 
انتخاب��ات ریی��س هی��ات کاندید ش��دوبا 
کس��ب اکثریت قریب به اتف��اق آراءاعضای 
مجمع برای چهار سال دیگر سکان رهبری 

ای��ن ورزش مظلوم واقع ش��ده دراس��تان 
پهناوراصفهان را به دس��ت گرفت وبا همان 
تفک��رات دوره گذش��ته که افزایش س��طح 
دانش مربیان را دراولویت امورداش��ت قدم 
به میدان نهادوعزم خودراجزم کردتا رسیدن 
به این هدف ودس��تیابی به نتیجه مطلوب با 
تمام قوا کوشا باشد.اصغر نکو گل درنشست 
 کوتاه��ی باخبرنگارما، با اش��اره ب��ه برنامه

 ویژه ای که ب��رای باال ب��ردن دانش مربیان 
وافزای��ش س��طح آگاه��ی آن��ان ازکارهای 
علمی و عملی پیش��رفته روز، خاطرنش��ان 
 ک��رد: درکن��ار ای��ن تفک��رات بح��ث فنی

 تیم ه��ا وافزای��ش برنامه های س��ازندگی 
وکارپای��ه ک��ه از اهمی��ت وی��ژه ای نی��ز 
برخوردارمی باشد مطرح است که با دراختیار 
داش��تن یک س��الن مجهزبه کلیه وس��ایل 
 وامکانات استاندارد به نام خانه ژیمناستیک

) که در روز افتت��اح به نام ش��ادروان بهمن 
افش��ارزاده نامگذاری ش��ده بود( می تواند 
پاس��خگوی نیازهای فنی تیم ه��ای ما در 
دوبخش دختران وپسران باشد، ضمن اینکه 
قادرخواهی��د بود ب��ه اهداف م��ورد نظرنیز 

نزدیک تر شده و جامه عمل بپوشاند.
رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان،با 
ارای��ه آم��اری از عملک��رد هیات درس��ال 
92و س��ال جاری گف��ت: از جمل��ه مواردبا 
اهمیتی که درس��ال گذش��ته وامس��ال به 
اجراء درآوردیم،تش��کیل کالس مربیگری 
برای خانم ها وآقای��ان با حضورآقای گنادی 
مربی شایسته تیم ملی بودکه درچهار دوره 
برگزارگردید.وی تصریح کرد: این کالس ها 
باشرکت یکصد نفر دربخش بانوان و50نفر 

دربخش مردان تشکیل یافته بود.
اصغر نک��و گل رییس هیات ژیمناس��تیک 
اس��تان اصفهان درپایان این نشست خاطر 

نش��ان کرد: س��ال آینده)94( س��ال بهبود 
مس��ایل فنی وعلمی تیم های ژیمناستیک 
خانم ه��ا و آقایان تحت پوش��ش نامگذاری 
 ش��ده وب��ا برنام��ه های��ی ک��ه م��د نظ��ر

گرفته ایم امیدواریم با ای��ن اقدامات مثبت 
واثرگزار بتوانیم زمینه مناس��بی را درجهت 
باالب��ردن انگی��زه ه��ای الزم ب��رای جذب 
نفرات بیش��تروبهتر در ورزش ژیمناستیک 
اس��تان اصفه��ان فراه��م س��ازیم ودرراه 
 پویایی هرچه بیش��تر این رشته ورزشی که 
پای��ه گزارس��ایر رش��ته ه��ای ورزش��ی 
اس��ت ب��ه توفیقات��ی دس��ت پیداکنی��م.

اس��تان  ژیمناس��تیک  ریی��س هی��ات 
تصریح ک��رد:دردوره گذش��ته هم س��عی 
کردیم ازوج��ود یک مربی خ��وب خارجی 
برخوردارش��ویم، به همی��ن خاطرمذاکره 
ای داش��تیم باآق��ای بهرام افش��ارزاده دبیر 
کل کمیت��ه مل��ی المپی��ک ک��ه خ��ود از 
 ژیمناس��تیک های بس��یار خوب اصفهان و

تیم های ملی کشورمان بودند. مکاتباتی هم 
ردوبدل شدوایش��ان با مسووالن فدراسیون 
ژیمناستیک کشور ارمنس��تان وارد مذاکره 
شدندویک مربی ارمنی به اصفهان فراخوانده 
شدوبه رغم ارایه مدارکش��ان به فدراسیون 
وهیات واعالم آمادگی هی��ات درحل بحث 
دالری به شرطی که بحث ریالی را اداره کل 
ورزش وجوان��ان عهده دارباشد،متاس��فانه 
به دلی��ل عدم همکاری وموافق��ت اداره کل 
به ویژه مدی��رکل وقت این دع��وت از مربی 
ارمنستانی کان لم یکن تلقی گردیدوخواسته 

ماعملی نشد.
وی افزود: متعاقب این مس��اله طی نامه ای 
به مدیرکل وقت، اظهار داش��تم ما ش��رایط 
را برای حضور ی��ک مدرس ومرب��ی ایرانی 
که قادر باش��دبا مربیان جوان م��ا کار کندو 
ب��رای باالب��ردن س��طح دانش مربی��ان ما 
درژیمناستیک پیش��رفته روزبرنامه ریزی 
کندوبه طور دایم این وظیفه رابرعهده بگیرد 
فراهم نمودیم اما با مخالفت اداره کل مواجه 
شدیم، اما پس از گذشت قریب به پنج سال 
بنابه درخواست مدیرکل وقت کاندیدشدم 
وبا اکثریت آراءبرای بار دیگربرای چهار سال 
سکان رهبری هیات ژیمناستیک استان رابه 
دس��ت گرفتم که امیدوارم با حمایت اداره 
کل ورزش وجوان��ان وت��الش همکارانم در 
رسیدن به اهداف س��ازندگی وارتقاء دانش 
مربیان مان بیش از پیش موفق باش��یم وبا 
 تعاملی که با ارگان ها وسازمان های دولتی و

بخش های خصوص��ی به عم��ل آورده ایم 
امیدوارم بتوانیم مش��کالت مالی هیات را تا 

حدودی مرتفع سازیم.

برای رسیدن به ساحل مقصود:

ژیمناستیک اصفهان نیازبه تحولی شگرف دارد!

 باکو تنها میزبان مسابقات جایزه 
بزرگ کشتی شد

 )UWW( اتحادیه جهانی کشتی
ش��رایط حض��ور کش��تی گیران در 

مسابقات جایزه بزرگ را تغییر داد.
 پیش از این کشتی گیران با حضور 
در مراح��ل اول و دوم این رقابت ها 
ک��ه در جام ه��ای ای��وان یاریگین، 
یاش��اردوغو، تخت��ی، ساس��اری و 
فرانس��ه بود می توانستند در مرحله 
نهای��ی آن ک��ه در ش��هر »باکو«ی 

آذربایجان برگزار می شود، شرکت کنند.
اتحادیه جهانی کش��تی ب��ا تغییر روش ف��وق فقط به کس��انی که در 
رقابت های جهانی و قاره ای توانسته اند مدال کسب کنند اجازه حضور 
در این مسابقات را خواهد داد و دلیل این امر را کمک مالی به قهرمانان 

کشتی عنوان کرده است.
بدین ترتیب رقابت های جایزه بزرگ فقط در ش��هر باکو برگزار خواهد 
 ش��د و اولین رقابت در س��ال 2015 نیز روزهای 27 تا 29 نوامبر برابر

 با 6 تا 8 آذرماه 1394 برگزار می شود.

دوره ارتقاء داوری کاتا در اصفهان
ی��ک دوره کالس ارتقاءداوری 
سراسری کاتا تا  JA  و کومیته 
تا درجه ممتاز ملی  با همکاری 
فدراسیون و به میزبانی هیات 
کاراته استان  به مدت دو روز در  

اصفهان  برگزار می شود.
دوره ارتقای داوری از 4  لغایت 
5 دی ماه 93  در محل باشگاه 
کارگران اصفهان برگزار خواهد 
شد و ش��رکت کنندگان با ارائه معرفینامه از هیات های کاراته 
شهرس��تان یا اس��تان خود می توانند  در ای��ن دوره ثبت نام و 

شرکت نمایند.

 ژاوی گزینه های توپ طالی 
خود را فاش کرد

بازیک��ن میان��ی تی��م فوتبال 
بارسلونا س��ه گزینه های توپ 
طالی سال 2014 خود را اعالم 

کرده است.
ژاوی هرنان��دس در تازه ترین 
مصاحب��ه خ��ود که ب��ه طور 
اختصاصی با مجله »اسپورت« 
انجام داده، از س��ه گزینه خود 

پرده برداشته است.
بر این اساس، »لیونل مس��ی« ، هم تیمی وی در بارسا به عنوان 
بهترین بازیکن جهان یاد شده که اس��تحقاق برنده شدن توپ 

طال را دارد.
فیلیپ الم، بازیکن بایرن مونیخ، و خاویر ماسکرانو، هم تیمی وی 

در بارسلونا، گزینه های دوم و سوم ژاوی عنوان شده اند.

سال بعد بهداد جدیدی را می بینید
قهرمان المپی��ک 2012 لندن 
اصلی ترین هدف خود را در شروع 
زودهن��گام تمرین��ات، بازپس 
گرفتن عنوان قهرمانی جهان در 
دسته فوق س��نگین عنوان کرد.

بهداد سلیمی که در رقابت های 
جهانی قزاقستان، بعد از روسالن 
آلبگوف روس روی سکوی نایب 
قهرمانی جهان ایستاد، با حضور 
در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را به صورت انفرادی آغاز کرد.

بهداد سلیمی در این خصوص خاطرنش��ان کرد: با وجود آنکه برای 
حضور در بازی های آسیایی و رقابت های جهانی سال 2014، چیزی 
در حدود 9 ماه تمام در اردوهای شبانه روزی حضور داشتیم، اما بعد 
از یک ماه اس��تراحت احس��اس کردم اگر می خواهم با اقتدار روی 
سکوی قهرمانی جهان بایستم باید تمریناتم را هرچه زودتر آغاز کنم.

وی با بیان اینکه از انگیزه باالیی برای کسب عنوان قهرمانی جهان 
برخوردار است، افزود: فکر مس��ابقات جهانی قزاقستان در یک ماه 
گذشته من را رها نکرده است. اگرچه فیلم آن مسابقات را هنوز هم به 
طور کامل ندیده ام اما بارها و بارها ب��ه وزنه هایی که در یک ضرب و 
دوضرب از دست دادم فکر کردم و افسوس خوردم. همین موضوع 

باعث شد تصمیم بگیرم زودتر از سایرین تمریناتم را شروع کنم.

هاشمی: 

در حال تنظیم آیین نامه استخدام 
قهرمانان ورزشی هستیم

معاون توسعه و پشتیبانی وزارت 
ورزش و جوانان در گفت وگو با 
پایگاه اط��الع رس��انی وزارت 
ورزش اظهار داش��ت: توجه به 
و  ش��غلی  تأمی��ن  آین��ده، 
بهره گیری از تج��ارب و دانش 
قهرمانان و نخبگان ورزشی به 
وی��ژه در بدنه اجرای��ی وزارت 
ورزش و جوانان از اولویت های 
جدی محمود گ��ودرزی است.هاش��می ادام��ه داد: آیین نامه 
استخدام قهرمانان ورزشی در کمیته تخصصی در حال بررسی و 
تدوین است و بعد از تکمیل ش��دن در اختیار هیات دولت برای 

تایید نهایی قرار می گیرد.
 نامه اس��تخدام قهرمانان ورزش��ی بعد از توقف در سال 1380 
تا کنون اجرا نش��ده است.وی افزود: براس��اس آیین نامه قبلی با 
تأیید و معرفی سازمان تربیت بدنی، س��ازمان امور استخدامی 
و اداری کش��ور نس��بت به فراهم نمودن تس��هیالت الزم برای 
اس��تخدام قهرمان��ان مس��ابقات المپیک، جهان��ی، آس��یایی، 
دانشجویان جهان و قهرمانی کشور در وزارت خانه ها، سازمان ها، 
شرکت های دولتی و شهرداری ها در مش��اغلی که شرایط احراز 

آنها  را دارند، اقدام خواهد کرد.

اصغرقلندری

 از جمل�ه مواردب�ا اهمیتی که 
درسال گذش�ته وامس�ال به 
اج�راء درآوردیم،تش�کیل 
کالس مربیگری برای خانم ها 
وآقایان با حضورآقای گنادی 
مربی شایسته تیم ملی بودکه 
درچه�ار دوره برگزارگردید.
وی تصریح کرد: این کالس ها 
باش�رکت یکصد نفر دربخش 
بانوان و50نفر دربخش مردان 

تشکیل یافته بود
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مفاد آرا
 13 وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  شماره:93/09/04-103/93/1782/58   9/374
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 3504 هیات:آقای جواد صباغی بیدگلی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
493 و خانم سمیه یونسی بیدگلی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 2109 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/60 مترمربع پالک 2119 فرعی از 3 اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
حسینعلی  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  حمیدرضا  هیات:آقای   6476 شماره  2-رای 
بشماره  غالمعلی  فرزند  بیدگلی  حیرانی  سمیه  خانم  و   16 شناسنامه  بشماره 
باب  یک  دانگ  شش  مشاع(در  دانگ   2 و  دانگ   4 به  نسبت  ترتیب  )به   48 شناسنامه 
واقع  اصلی   3 از  فرعي   98 از  فرعی   2155 پالک  مترمربع   185/42 مساحت  به  خانه 
 در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

علی ضیائی بیدگلی)مالک رسمی(. 
3-رای شماره 6647 هیات:آقای محمد بیدگلی بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه 108 
و خانم معصومه خزیری بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 103 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/29 مترمربع پالک 2160 فرعی از 52 فرعي 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  محمد  هیات:آقای  4-رای شماره 6649 
108 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 53/47 مترمربع پالک 2161 فرعی از 820 

فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  محمد  هیات:آقای  5-رای شماره 6658 
از  فرعی   2162 پالک  مترمربع   92/22 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش   108
820و22 فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  اکبر  فرزند  بیدگلی  زاده  نوروز  بهروز  هیات:آقای   7835 شماره  6-رای 
ایمانی بیدگلی فرزند مسلم بشماره شناسنامه  شناسنامه 1250066395 و خانم زهرا 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/37 مترمربع   6190052101
حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعي   1 از  فرعی   2177  پالک 

ثبتی آران وبیدگل.  
 رای شماره 8069 هیات: خانم صدیقه معماری فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 158 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 158/85 مترمربع پالک 2182 فرعی از 410 فرعي 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
7-رای شماره 8454 هیات:آقای مجیدرضا کاوائی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
144 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/72 مترمربع پالک 2187 فرعی از 25 

فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
8-رای شماره 5954 هیات:آقای محمد پور محمدی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
263 و خانم فاطمه فریدونی بیدگلی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 157 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/20 مترمربع پالک 767 فرعی از 107 فرعي 

از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  محمدی  پور  محمد  هیات:آقای   5964 9-رای شماره 
مترمربع پالک 768 فرعی  به مساحت 93  باب حصار و طویله  دانگ یک  263  شش 

از 107 فرعي از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه  بابائی  10-رای شماره 7898 هیات:آقای سعید 
فرعی   7792 پالک  مترمربع   137/40 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  107 شش 

از 1189 فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  عرفاتی  علیرضا  هیات:آقای   7817 شماره  رای   12-
 7824 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  سالمی  زهرا  خانم  و   7031 شناسنامه 
 7793 پالک  مترمربع   114/70 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعي   232 و   231 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
13- رای شماره 8413 هیات:آقای علی زمینی آرانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 
7845 و خانم عذری خادم آرانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 78 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 316/52 مترمربع پالک 7807 فرعی از 933و936 

فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  رحیم   سهراب  هیات:آقای   3574 شماره  رای   -14
1250182409 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/85 مترمربع پالک 2208 فرعی 

از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
15- رای شماره 3945 هیات:آقای حسین دالور آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1563 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 121/62 مترمربع پالک 2227 فرعی از 2638 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فر  زاهدی  محمد  هیات:آقای   5968 شماره  رای   -16
168 و خانم اکرم عدنی آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 119 )بالمناصفه(در شش 
اصلی   2638 از  فرعی   2439 پالک  مترمربع   226/01 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در   واقع 

ماشااله اکرمیان)مالک رسمی(.
بشماره  آقا  علی  فرزند  آرانی  منصوری  محمود  هیات:آقای   6687 شماره  رای   -17
به مساحت 122/70 مترمربع پالک 2460  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 2647 شش 
وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  احمدآباد بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی  از 2638  فرعی 

عادی مع الواسطه از عباس غالمرضا زاده و ملیحه منفرد کویری)مالکین رسمی(.
18- رای شماره 7854 هیات:آقای علیرضا عابری آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
 3155 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آرانی  جمالی  حاجی  زهره  خانم  و   2686
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع پالک 2469 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
19- رای شماره 7883 هیات:آقای محمد عبدالهی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3288  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 139/80 مترمربع پالک 2470 فرعی از 2638 اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره 8384 هیات:آقای عباس بخشی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
از 2638  به مساحت 175 مترمربع پالک 2477 فرعی  باب خانه  312 شش دانگ یک 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 9958 هیات:خانم اقدس بیک آرانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
از 2638  به مساحت 178 مترمربع پالک 2478 فرعی  باب خانه  295 شش دانگ یک 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حبیب  فرزند  آرانی  فائضی  اله  روح  هیات:آقای   3937 شماره  رای   -22
بشماره شناسنامه  محمد  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  فرزانه  خانم  و  شناسنامه 11942 
به مساحت 120/30 مترمربع پالک  باب خانه  دانگ یک  )بالمناصفه( در شش   10697

حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعي   235 از  فرعی   1405 
ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  بصیراله  فرزند  آرانی  بیابانی  زهره  هیات:آقای   6460 شماره  رای   -23
شناسنامه 353  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 350 مترمربع پالک 1443 فرعی 
ثبتی آران وبیدگل  از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از 235 فرعي 

خریداری عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
24- رای شماره 5990 هیات:آقای رضا بیابانی آرانی فرزند بصیراله بشماره شناسنامه 
287  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 534/92 مترمربع پالک 1440 فرعی از 235 
فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
بشماره  علی  فرزند  آرانی  زاده  غالمرضا  عباس  هیات:آقای   7112 شماره  رای   -25
شناسنامه 8770 و خانم معصومه رزاق پور آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 18 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144/36 مترمربع پالک 1456 فرعی 

از 235 فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره 7837 هیات:آقای حبیب بانوئی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
470 و خانم زینب بابائی زاده فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 9868 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/76 مترمربع پالک 1464 فرعی از 376 فرعي 

از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  رمضانی  محمد  هیات:آقای   7863 شماره  رای   -27
8649 و خانم فاطمه شیرآبادی آرانی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 6190000118 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 126/69 مترمربع پالک 1021 فرعی 

از 343 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزند حبیب  آرانی  آبادی  عبداله  اعظم  هیات:خانم  28-رای شماره 8514 
 1023 پالک  مترمربع   110/45 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   311 شناسنامه 

فرعی از 350 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
عنایت صفا جو فرزند محسن بشماره شناسنامه 1242 )بالمناصفه(در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 69/55 مترمربع پالک 1024 فرعی از 340 فرعي از 2645 اصلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
30-رای شماره 8515 هیات:آقای هوشیار گورانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 962 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/30 مترمربع پالک 538 فرعی از 491 فرعي از 
2703 اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از رضا سلطانی بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  ابوالقاسم  فرزند  خسروی   مسعود  هیات:آقای   6471 شماره  31-رای 
بشماره شناسنامه  محسن  فرزند سید  خانم صدیقه سادات حسینی  و   70 شناسنامه 
494 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/60 مترمربع پالک 1181 
حوزه   3 بخش  ابوزیدآباد  محمدآباد  در  واقع  اصلی   2809 از  فرعي   152 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
32-رای شماره 6739 هیات:آقای مجتبی جوکار بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
10 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالک 4945 فرعی از 163 فرعي 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از 

خریداری عادی مع الواسطه از اسماعیل حق پرست )مالک رسمی(.
33- رای شماره 7848 هیات:آقای محمد قاصری آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
11392 و خانم لیال امیری آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 269 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/15 مترمربع پالک 4951 فرعی از 205 فرعي از 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
34- رای شماره 7871 هیات:آقای امیر عبدالهی بیدگلی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
99 و خانم سکینه مهرآبادی آرانی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 799 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97/30 مترمربع پالک 4955 فرعی از 213 فرعي 

از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
35-رای شماره 7867 هیات:آقای مهدی عبدالهی بیدگلی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
197 و خانم زهرا سادات علی خواجه آرانی فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 231 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالک 4956 فرعی 
از 213 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین فرهادی.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی   دالوریان  محمود  هیات:آقای   8449 شماره  36-رای 
شناسنامه 10169 و خانم زینب امیری آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 11680 
 4962 پالک  مترمربع   200/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  فرعي   213 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  یعقوبی  مهدی  هیات:آقای   8448 شماره  37-رای 
شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  زاده  عباس  جنت  خانم  و   8642 شناسنامه 
پالک  مترمربع   84/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   9431
 4963 فرعی از 16 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  نصراله  فرزند  بیدگلی  سلمانی  احمد  هیات:آقای   8523 شماره  38-رای 
پالک 4964  مترمربع  به مساحت 123/50  خانه  باب  یک  دانگ  شناسنامه 111  شش 
فرعی از 508و509 فرعي از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  نصراله  فرزند  بیدگلی  سلمانی  احمد  هیات:آقای   8524 شماره  39-رای 
شناسنامه 111 و خانم نقلی موسای آرانی فرزند منده علی بشماره شناسنامه 284 )به 
ترتیب نسبت به 4 دانگ و دو دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع 
پالک 4965 فرعی از 508و509 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/09/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/10/04 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مفاد آرا
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  شماره:93/09/04-103/93/1780/58   9/375

فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13
سندرسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 7890 هیأت: آقای احمد خموشی فرزند حسین بشماره شناسنامه 164 
)بالمناصفه(، ششدانگ   89 اسداله شماره شناسنامه  فرزند  فینی  آبیار  زهرا  خانم  و 

یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 224/83 مترمربع شماره پالک 44 فرعی ازپالک4 
فرعی از105 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بیدگلی فرزند علی محمد بشماره  احمد مرصعیان  آقای  2- رأی شماره 7839 هیأت: 
شناسنامه  302 و خانم فاطمه رحیمی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 8022 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/51 مترمربع شماره پالک 146 فرعی 
ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از جالل مطلبی)مالک رسمی(.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  عموزاده  مجتبی  آقای  هیأت:   7106 شماره  3-رأی 
شناسنامه  207 و خانم سمیه هوشنگی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 117 
فرعی   2 پالک  مترمربع شماره   126/20 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 189 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
احمد بشماره  فرزند  بیدگلی  فرد  زاده  آقای حسن رئیس  4-رأی شماره 8433 هیأت: 
شناسنامه  شماره  محمدرضا  فرزند  بیدگلی  اشتردار  زهره  خانم  و   380 شناسنامه 
شماره  مترمربع   81 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   1250051355 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از252  فرعی  ازپالک2  فرعی   40  پالک 

آران و بیدگل.
بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  عباسیان  محسن  آقای  هیأت:   7103 شماره  5-رأی 
شناسنامه 10081 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61/80 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی ازپالک 17 فرعی از280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث اسمعیل فهیم)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نعمتی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   8389 شماره  6-رأی 

 8676 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  فرد   صباری  فاطمه  خانم  و   192 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/56 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
ازپالک1و11و13وقسمتی از مشاعات فرعی از364 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 8392 هیأت: آقای محمد نعمتی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه  
6190081096 )با والیت پدرش حسن نعمتی بیدگلی(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
190/05 مترمربع شماره پالک 16 فرعی ازپالک1و10وقسمتی از مشاعات فرعی از364 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 6740 هیأت: آقای محمد فرزانگان فرزند آقا عباس بشماره شناسنامه  
فرعی   16 پالک  شماره  مترمربع   630/55 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،198

ازپالک10 فرعی از417 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  دادائی  علی  مهدی  آقای  هیأت:   7845 شماره  9-رأی 
بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 217  شناسنامه 169 و خانم کوکب اسماعیلی 
فرعی   4 پالک  مترمربع شماره   102/70 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 595 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 8396 هیأت: آقای سید حسن هجری بیدگلی فرزند آقا سید اسمعیل 
بشماره شناسنامه  288 و خانم فاطمه شرکائی فرزند حسین شماره شناسنامه 225 
) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/30 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 
ازپالک1و2و3و4و قسمتی از مشاعات فرعی از866 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
11-رأی شماره 8402 هیأت: آقای سید محمود هجری بیدگلی فرزند سید حسن بشماره 
شناسنامه  120 و خانم فرزانه سلیمانی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 1482 

) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131/80 مترمربع شماره پالک 7 فرعی 
حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  از866  فرعی  مشاعات  از  قسمتی  و  پالک5   از 

ثبتی آران و بیدگل.
12-رأی شماره 3854 هیأت: خانم هاجرخاتون بوجاریان آرانی فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  زاده  شبانی  زهره  خانم  و   6541 شناسنامه 
10150 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202/50 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی ازپالک1و4و5و9وقسمتی از مشاعات فرعی از1736 اصلی واقع در  اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  خانی  ابوالفضل  آقای   : هیأت   8406 شماره  13-رأی 
شناسنامه 293 و خانم لیال عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 10311 )به 
ترتیب نسبت به 2دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 50/65 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی ازپالک 1 و قسمتی از مشاعات فرعی از1766 اصلی واقع در  

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 6604 هیأت: خانم فاطمه غالمرضائی فرزند رضا بشماره شناسنامه  
فرعی   266 پالک  شماره  مترمربع   293/73 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،5647
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از1965  فرعی  ازپالک15 

خریداری عادی مع الواسطه از قاسم نوحیان بیدگلی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 8408 هیأت : آقای محمد نصراله زاده نیاسر فرزند حسینعلی بشماره 
شناسنامه 182، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/08 مترمربع شماره پالک 11 فرعی 
ازپالک3و8و10 فرعی از2217 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

16-رأی شماره 7850 هیأت: آقای احمد داداشی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
474، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 228/35 مترمربع شماره پالک 78 فرعی ازپالک4 
فرعی از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از وراث اقدس عنایتی آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  داداشی  اله  حبیب  آقای  هیأت:   7851 شماره  17-رأی 
 79 پالک  شماره  مترمربع   273/85 مساحت  به  یکبابخانه  136، ششدانگ  شناسنامه  
فرعی ازپالک4 فرعی از2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از وراث اقدس عنایتی آرانی)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 8458 هیأت: آقای حسن اقبالیان آرانی فرزند جواد بشماره شناسنامه  
بالمناصفه(،   (  132 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  خادم  اسماء  خانم  و   65
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/25 مترمربع شماره پالک 80 فرعی ازپالک4 فرعی 
از2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از جواد 

اقبالیان و حسنی عظیمی آرانی)مالکین رسمی(.
19-رأی شماره 8485 هیأت: آقای جواد اقبالیان آرانی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  
68 و خانم حسنی عظیمی آرانی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 7771 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 330/85 مترمربع شماره پالک 81 فرعی ازپالک4 فرعی 

از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمحسین  فرزند  کوثری  ابراهیم  آقای  هیأت:   8411 شماره  20-رأی 
 9017 فرزند حسام شماره شناسنامه  آرانی  اشرف سلطانی  خانم  و   483 شناسنامه 
فرعی   7 پالک  مترمربع شماره   177/85 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
3 حوزه  بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از2269  فرعی  مشاعات  از  قسمتی  و   ازپالک4 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  دورخشی  امراله  آقای  هیأت:   8422 شماره  21-رأی 
شناسنامه  2955 و آقای حسین دورخشی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 163 و 
خانم عطا خانم ایوبی آرانی فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 186، )بالسویه هریک 
نسبت به دو دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50 مترمربع شماره پالک 
9 فرعی ازپالک3 فرعی از2274 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 22-رأی شماره 3520 هیأت: آقای محمدتقی جهانتاب فرزند علی بشماره شناسنامه 9
)بالمناصفه(،   45238 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  پورقدرت  فاطمه  خانم  و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/75 مترمربع شماره پالک 3648 فرعی ازپالک2921 

فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  قمی  الدین  جالل  آقای  هیأت:   8072 شماره  23-رأی 
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  حالج  فاطمه  خانم  و   180 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 5520 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153 مترمربع شماره 
 پالک 3675 فرعی ازپالک2995 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  رضا  سید  فرزند  خاره  اقدس  خانم  هیأت:   7893 شماره  24-رأی 
فرعی   3676 پالک  شماره  مترمربع   118/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،142
ازپالک191و2372 قسمتی از مشاعات فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از وراث سیدرضا خاره )مالک رسمی(.
اله  امیرحسین سلطانی نوش آبادی فرزند رحمت  25-رأی شماره 8512 هیأت: آقای 
شماره  مترمربع   159/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،152 شناسنامه  بشماره 
حوزه   4 بخش  آباد  نوش  در  واقع  اصلی  از40  فرعی  ازپالک321  فرعی   3680 پالک 
آبادی نوش  صالحی  عزیزاله  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران   ثبتی 

)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  تدبیری  نعمت  آقای  هیأت:   3517 شماره  26-رأی 
شناسنامه 50 و خانم بتول پاسبان زاده نوش آبادی فرزند حسین شماره شناسنامه 
به مساحت  یکبابخانه  دانگ مشاع(، ششدانگ  دانگ و 2  به 4  ترتیب نسبت  )به   4444
در   واقع  اصلی  از41  فرعی   74 پالک  از  فرعی   762 پالک  شماره  مترمربع   281/25 

حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
عبداله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  حالج  عباسعلی  آقای  هیأت:   7897 شماره  27-رأی 
شماره  مترمربع   213/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،5162 شناسنامه  بشماره 
از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش  از پالک59 فرعی  پالک 789 فرعی 
سالک حسین  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   4 

)مالک رسمی(.
28-رأی شماره 6703 هیأت: آقای مرتضی مزرعتی نوش آبادی فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آبادی  نوش  زواری  زینب  خانم  و   481 شناسنامه 
شماره  مترمربع   120 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   6190033458 
ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  نورآباد  در  واقع  اصلی   42 ازپالک  فرعی   23  پالک 

آران و بیدگل.
بشماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  زواری  جواد  آقای  هیأت:   6682 شماره  29-رأی 
 26 پالک  شماره  مترمربع   158/10 مساحت  به  یکبابخانه  100، ششدانگ  شناسنامه  

فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
30-رأی شماره 7875 هیأت: آقای امراله جعفری نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه  
75، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 445 فرعی ازپالک 43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از غالمحسین سرکار)مالک رسمی(.
31-رأی شماره 7874 هیأت: آقای غالمرضا جعفری نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه  
37، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165 مترمربع شماره پالک 446 فرعی ازپالک 43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از غالمحسین سرکار)مالک رسمی(.
آقای رضا عموئی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 5،  32-رأی شماره 7893 هیأت: 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع شماره پالک 447 فرعی از پالک 43 اصلی 

واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/04 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
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 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360302028000825 هیات اول 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض 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 
حبه  9 مالک  عبدالکریم  فرزند  فشارکی  آقاجانی  )فاطمه  رسمی  مالکان  از   مع الواسطه 
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 

ابالغ اجراییه 
10/29 شماره پرونده: 139304002127000041/1 شماره بایگانی پرونده: 9300072 
عباس  سید  آقایان  به  بدینوسیله   139303802127000009 ابالغیه:  آگهی  شماره 
ملی  شماره  به  شهرضا   870 شناسنامه  شماره  به  اصغر  سید  فرزند  میرمهدیه 
کوچه   – امام خمینی  بلوار   – شهرضا  نشانی  به   1361/03/31 متولد   1199274674
خان احمد – پالک8- فرعی 50 و سجاد مجیدی فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 
نشانی شهرضا  به  ملی 1199874590  به شماره  متولد 1365/08/10  3964 شهرضا 
اکبر به  کوچه حضرت علی- پالک1/99 و بهرام بگیان فرزند علی   – بلوار مطهری   –
شماره شناسنامه 359 شهرضا متولد 1328/06/23 به شماره ملی 1198881755 به 
نشانی شهرضا – بلوار مطهری – کوچه وهاب – بن بست اول – سمت راست – پالک 
آدرسهای  در  نامبردگان  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   8613949613 17-کدپستی 
مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده اند ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 23161-
1217 مورخ 1390/09/08 تنظیمی در بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا سید 
عباس میرمهدیه با مشخصات فوق به تعهد سایر نامبردگان مذکور مبلغ سی میلیون 
ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک 
بستانکار اجراییه به مبلغ هفده میلیون و ششصد و هشتاد و یکهزار و هشتاد ریال بابت 
اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1393/08/05 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ پنج هزار و سیصد و پنجاه و یک ریال به انضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه 
می گردد صادر و تحت شماره بایگانی 9300072 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
در جریان رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما 
درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجراییه 

10/30 شماره پرونده: 139304002127000040/1 شماره بایگانی پرونده: 9300071 
مجیدی  سجاد  آقایان  به  بدینوسیله   139303802127000010 ابالغیه:  آگهی  شماره 
فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 3964 شهرضا و شماره ملی 1199874590 متولد 
کوچه مسجد حضرت علی جنب-  بلوار مطهری –  1365/08/10 به نشانی شهرضا – 
مهدقرآن و منصور میرزاپور فرزند علی به شماره شناسنامه 103 شهرضا و شماره 
مسجد حضرت  کوچه   – متری   40 خیابان   – نشانی شهرضا  به   1199337536 ملی 
علی – کوچه شهید شجاعی  و بهرام بگیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 359 
بلوار مطهری   – به نشانی شهرضا  و شماره ملی 1198881755 متولد 1328/06/23 
مامور  گزارش  برابر  که   17 پالک   – راست  سمت   – اول  بست  بن   – وهاب  کوچه   –
می گردد  ابالغ  نگردیده اند  واقع  مورد شناسایی  مذکور  آدرسهای  در  نامبردگان  ابالغ 
مسکن  بانک  در  تنظیمی   1390/11/18 مورخ   1217-23378 شماره  قرارداد  براساس 
تعهد سایر  به  فوق  با مشخصات  مجیدی  آقای سجاد  الزمان شهرضا  شعبه صاحب 
نامبردگان مذکور مبلغ سی میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت 
پانصد  و  میلیون  هجده  مبلغ  به  اجراییه  بستانکار  درخواست  به  بنا  و  پرداخت  عدم 
تادیه  تاخیر  و خسارت  طلب  اصل  بابت  ریال  یک  و  یکصد  و  هزار  و شش  بیست  و 
و  ششصد  و  هزار  پنج  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاریخ  این  از  که   1390/11/18 تاریخ  تا 
تحت  و  صادر  می گردد  اضافه  آن  به  متعلقه  هزینه های  انضمام  به  ریال  دو  و  نود 
شماره بایگانی 9300071 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان رسیدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین   18 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ  اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ نظریه کارشناس

اصفهان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سوم  شعبه  محترم  ریاست   10/43
پرونده  در   93/8/27 مورخ  معاضدتی  کارشناسی  قرار  مفاد  به  بازگشت  بدینوسیله 
884/93 در خصوص دعوی خانم لیال ابدال فرزند مرتضی به طرفیت پدر خود آقای 
مرتضی ابدال فرزند مصطفی با خواسته مطالبه نفقه به استحضار می رساند پس از 
مطالعه پرونده امر در دفتر آن شعبه اظهارات خواهان به شرح زیر استماع ولی علیرغم 
سعی در تماس با خوانده به علت عدم پاسخگویی امکان استماع اظهارات ایشان میسر 
به  مبتال  و  دبیرستان  آخر  سال  در  محصل  و  ساله   17 داشت:  اظهار  خواهان  نشد. 
بیماری نرمی استخوان است. پدرش چند سالی است که او و خانواده را ترک و پس 
مدتهاست  و  نکرده  پرداخت  ای  نفقه  نگرفته  آنها  از  دیگر سراغی  مجددش  ازدواج  از 
از او خبری ندارند. نظریه کارشناسی: لذا با عنایت به مراتب فوق و پس از بررسی 
موضوع و درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین نفقه ازجمله توانایی مالی منفق و 
توجه به حداقل هزینه های مورد نیاز زندگی میزان نفقه خواهان را بدین شرح برآورد 
و اعالم میدارد: از تاریخ 93/4/16 لغایت 93/9/15 به مدت 153 روز، روزانه 60/000 
ریال، ماهیانه 1/800/000ریال، جمعًا 9/180/000ریال. بنابراین جمع کل نفقه فرزند از 
تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 93/9/15 )زمان تهیه گزارش( مبلغ 9/180/000 ریال 
 و نفقه ماهیانه ایشان به صورت مستمر مبلغ 1/800/000ریال میباشد.م الف: 25426 

شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/6/31 تاریخ   1101 شماره  رای  موجب  شماره93-154ش14به   10/45
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سمیه رشیدی 
فرزند احمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
هشتاد  و  یکصد  و  سپه  بانک  عهده  به   689862 شماره های  به  چک  وجه  بابت  ریال 
قانونی و هزینه نشر  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  بابت هزینه دادرسی و حق  هزار ریال 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)92/7/13( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مهرداد نوری فرزند محمود شغل آزاد 
با وکالت خانم شهریاری به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – جنب پل میر – 
ساختمان70- طبقه دوم- دفتر وکالت به شماره پروانه 2007 و نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام:همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م 
الف 25423 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

ابالغ نظر کارشناسی
اصفهان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سوم  شعبه  محترم  ریاست   10/46
 93/8/27 مورخ  معاضدتی  به صورت  کارشناسی  انجام  قرار  به  بازگشت  بدینوسیله 
ابدال محمودآبادی فرزند  در پرونده شماره 925/93 در خصوص دعوی خانم زهرا 
هاشم به طرفیت آقای مرتضی ابدال فرزند مصطفی با خواسته مطالبه نفقه معوقه به 
به شرح  خواهان  اظهارات  امر  پرونده  بررسی  و  مطالعه  از  پس  میرساند  استحضار 
زیر استماع ولی علیرغم سعی در تماس با خوانده و علی قول والدین او به دلیل عدم 
دسترسی به وی امکان استماع اظهارات ایشان میسر نشد: خواهان اظهار داشت: 50 
ساله و سواد تحصیلی در حد 5 قدیم دارد. نزدیک 39 سال است با خوانده ازدواج کرده. 
دارای 4 فرزند سه دختر و یک پسر میباشد که دو نفر آنها ازدواج و زندگی مستقل دارند 
کند. همچنین  استیجاری زندگی می  منزل  در  دیگرش  دو دختر  به همراه  اما خواهان 
اظهار نمود همسرش مدت 15 سال است که مسئولیتی نسبت به خانواده نداشته و پس 
از ازدواج مجددش دیگر سراغی از آنها نگرفته و بدون پرداخت مخارج زندگی آنها را در 
مشقت و سختی قرار داده است و هر چند خانواده اش به او کمک مالی میکنند ولی ناچار 
است برای تامین حداقل مایحتاج زندگی خود و دو دخترش که مبتال به نرمی استخوان 
نیز میباشند در یک کارگاه جعبه سازی کار کند. نظریه کارشناسی: لذا پس از بررسی 
موضوع و با توجه به کلیه عوامل موثر در تعیین نفقه از جمله شئونات زوجه میزان 
توانایی مالی منفق و توجه به حداقل هزینه های مورد نیاز زندگی میزان نفقه خواهان 
را بدین شرح برآورد و اعالم میدارد: از تاریخ 91/2/20 لغایت 91/12/30، 316 روز، 
تاریخ  از  ریال.   25/280/000 جمعًا  ریال،   2/400/000 ماهیانه  ریال،   80/000 روزانه 
لغایت 92/12/29، 12 ماه، روزانه 105/000 ریال، ماهیانه 3/150/000 ریال،   92/1/1
جمعًا 37/800/000 ریال.  از تاریخ 93/1/1 لغایت 93/9/15، 261 روز، روزانه 130/000 
ریال، ماهیانه 3/900/000 ریال، جمعًا 33/930/000 ریال بنابراین جمع کل نفقه خواهان 
25425 الف:  م  است.  ریال  مبلغ97/010/000  گزارش(  تهیه  )زمان   93/9/15 تاریخ   تا 

شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



طب و سالمت  

 دمنوش های مفید
 برای سالمتی

ی��ک روبات ب��ه ش��کل ماه��ی جدید تری��ن ابزار 
 جاسوس��ی برای جنگ ه��ای دریایی ن��ام گرفته

 است.
نیروی دریایی ایاالت متحده یک نوع روبات ماهی 
به ن��ام robofish به تازگی طراحی کرده اس��ت 
که می تواند ب��ه قلمرو محدوده ه��ای جنگی رفته 
 و بدون اینکه شناسایی ش��ود به دریافت اطالعات

 بپردازد.
 گفتنی است، این روبات دقیقا مانند یک ماهی تن است و به سختی قابل شناسایی 

به عنوان یک روبات توسط سایر افراد است.
بررس��ی ها نش��ان می دهند، این روبات با اس��تفاده از یک بال فلزی می تواند در 
س��کوت و با ش��بیه س��ازی کامل حرکات یک ماهی به هدف مورد نظر نزدیک 
شود، این روبات ماهی توس��ط دس��ته کنترلی از راه دور هدایت می شود و حتی 
 می تواند در اعماق مختلف آب و در ش��رایط دریایی پیچیده با موفقیت به ش��نا

 بپردازد.

پودر پروتئی��ن آب پنی��ر، در میان ورزش��کاران 
رشته های قدرتی طرفداران بی شماری دارد. این 
پروتئین سرشار از مواد مغذی و اسیدهای آمینه 
اس��ت. اما برخی از افراد به دلیل این که دستگاه 
گوارش شان الکتوز را تحمل نمی کند، نمی توانند 

تخم مرغ، سویا و پروتئین آب پنیر بخورند.
 بررسی های پزش��کان و متخصصان تغذیه نشان 
 داده، مص��رف پروتئین آب پنیر، ق��درت، اندازه و توده عضالنی ب��دن را افزایش

 می دهد. میزان مصرف پروتیین آب پنیردوز اس��تانداری برای مصرف پروتئین 
آب پنیر تعیین نشده است. برای تعیین دوز مناسب مصرف باید با پزشک مشورت 
کرد. مصرف دوز باالی پروتئین آب پنیر سبب بروز حالت تهوع، افزایش حرکات 
روده، سردرد، تشنگی و نفخ می شود. خطرات بیماران کلیوی و افرادی که به شیر 

حساسیت دارند، باید از مصرف پروتئین آب پنیر اجتناب کنند.
 واکنش هامصرف هم زمان پروتئین آب پنیر و آنتی بیوتیک ها، داروهای درمان 

پارکینسون و پوکی استخوان خطرناک است.

آب پنیر بخورید 
تا بدنتان عضالنی شود

پیر شدن چگونه اتفاق می افتد؟

  روبات ماهی جدید ترین جاسوس
 در اعماق دریا

دمنوش ها جزو نوشیدنی های سالم هستند که بدون 
تحمیل کالری باعث ایجاد احساس آرامش و همچنین 
درمان خیلی از ناخوشی ها از آرتریت گرفته تا دل درد 

می شوند.
دمنوش ها ع��وارض جانب��ی داروهای ش��یمیایی را 
ندارند و سخاوتمندانه به شما لذت و سالمتی را هدیه 
می دهند. این روزها که هوا س��رد است نوشیدن یک 
فنجان دمنوش حسابی دلچسب است و گرما را در تمام 
رگ های آدم به حرکت در می آورد. در این مطلب به 
معرفی دمنوش های مفید پرداخته و نگاهی به خواص 

هر کدام خواهیم انداخت. 
چای سیاه

چای سیاه سرشار از تانین است که قدرت ضدالتهابی 
باالیی دارد و ضدباکتری محسوب می شود. این چای 
که جزو نوش��یدنی های پرطرفدار است برای تسکین 
اسهال یا نفخ و احساس سنگینی مفید است به خاطر 
اینکه باعث می ش��ود بدن به راحتی مایعات را جذب 

کند. 
چای سیاه همچنین برای کاهش ورم جای بریدگی، 
نیش زنبور و حش��رات، دن��دان درد ی��ا ورم ملتحمه 
 نیز مفید اس��ت. اگر از تعریق زیاد پا و بوی بد آن رنج

 می برید می توانید چای س��یاه را دم ک��رده و داخل 
تشتی بریزید و پایایتان را در آن قرار دهید. چای سیاه 
باعث نابودی باکتری ها شده و منافذ پوست را می بندد. 
به همین دلیل نیز از تعریق زیاد جلوگیری کرده و بوی 

بد پا را کاهش می دهد.
 چای سبز

محققان بر این بارو هستند که پولیفنول های موجود 
در چای س��بز نقش موثری در پیش��گیری از ابتال به 
س��رطان دارد؛ به خاطر اینکه این ترکیبات می توانند 
روند رشد سلول های س��رطانی را کند کرده و آن ها را 
نابود کنند. نتایج پژوهشی که روی 472 زن مبتال به 
سرطان سینه انجام شده اس��ت نشان می دهد رشد و 
انتشار س��لول های س��رطانی در خانم هایی که چای 

سبزی بیشتری می نوشند کمتر است.
نتایج پژوهش های اخیر نیز نشان می دهد که استفاده 
از چای سبز به صورت ماس��ک یا کمپرس به کاهش 

جوش و آکنه کمک می کند.
دمنوش نعنا  

دمنوش نعنا برای بهبود هضم غذا، درمان یبوس��ت و 
تسکین حالت تهوع و اس��تفراغ مفید است.. به عقیده 
ی محققان نعنا باعث کاهش ریفالکس معده می شود.

بهتر اس��ت بدانید که نوش��یدن یک فنج��ان از این 
دمنوش قبل از غذا باعث تسکین عضالت معده شده 
و باعث می شود که غذا با سرعت بیشتری داخل آن به 
حرکت در بیاید؛ به ویژه در وعده هایی که در مصرف 

مواد غذایی چرب زیاده روی می کنید.
این دمنوش همچنین به تسکین گلودرد، خنک کردن 

پاهای دردناک و تخلیه سینوس ها کمک می کند.
    دمنوش بابونه

نوشیدن دمنوش بابونه و یا حمام آن یکی از روش های 
طبیعی برای کاهش اس��ترس و اضطراب اس��ت. این 
دمنوش باعث آرامش روان ش��ده و به دلیل دارا بودن 
خواص آرامبخش��ی به درم��ان اخت��الالت خواب و 

بی خوابی)اینسومیا( معروف است.
بابونه حاوی ترکیبات ضداسپاسم است و به این ترتیب 

به کاهش مشکالت گوارشی کمک می کند.
یک فنجان دمن��وش بابوب��ه به تس��کین گرفتگی و 
درده��ای قاعدگی، اس��هال، دل پیچ��ه، حالت تهوع 
عمومی، حالت تهوع بارداری و استفراغ کمک زیادی 
می کند.باید بدانید تهیه کمپرس با جوشانده بابونه به 
کاهش تورم و خارش ناش��ی از کهیر کمک می کند. 
همچنین می توانید از این جوش��انده به عنوان دهان 
شویه استفاده کنید تا التهاب لثه کاهش پیدا کرده و 
عفونت لثه درمان شود. اگر گلویتان درد می کند برای 

کاهش التهاب می توانید با این دمنوش غرغره کنید.
دمنوش لیموترش    

اگر از آلرژی رن��ج می برید یک فنج��ان دمنوش داغ 
لیموترش به کم��ک تان می آید. ای��ن دمنوش باعث 
تحریک موهای داخل بینی شده و به دفع آالینده ها و 
گرد و غبار از مجرای بینی کمک می کند. به این ترتیب 
نیز عطسه و سرفه را کاهش می دهد. افزودن مقداری 
مریم گلی، رازیانه یا بادی��ان رومی)آنیس( تاثیر این 
دمنوش را بیشتر می کند. نوشیدن دمنوش لیموترش 
برای مقابله با س��رماخوردگی نیز موثر عمل می کند 
و مانند یک قاب��ض طبیعی عمل می کن��د. در نتیجه 
می تواند التهاب و تورم بافت گلو را کاهش دهد. توصیه 
می کنیم که مقداری عسل نیز به دمنوش تان اضافه 
کنید تا گلویتان تسکین پیدا کند. چون عسل حاوی 
ترکیبات آنتی اکسیدانی اس��ت و یک آنتی بیوتیک 

طبیعی محسوب می شود.
    دمنوش زنجبیل

خواص ضدالتهابی زنجبیل یکی از بهترین درمان های 
سرماخوردگی و آنفلوانزا محسوب می شود. به عقیده 
ی متخصص��ان طب س��نتی زنجبیل معرق اس��ت و 
باعث کاهش تب می شود. زنجبیل همچنین می تواند 
باعث تسکین دردهای مربوط به تاندینیت یا آرتریت 
ش��ود. این دمنوش همچنین به تسکین سردردهای 
میگرنی نی��ز کمک می کند. دمن��وش زنجبیل تان را 
 با مقداری عسل ش��یرین نوش جان کنید تا خواص و

 آنتی اکسیدان های آن بیشتر شود.

آیا تا به حال حش��ره ای را دیده اید که در سرما لباس 
زمستانی به تن کرده باشد؟ بی شک هیچ حشره ای را 
ندیده اید که برای در امان ماندن از س��رمای زمستان، 

لباسی از جنس پوست حیوانات به تن داشته باشد.
این در حالی است که این موجودات خونسرد هستند 
و دمای بدن آنه��ا نزدیک به دمای محیط اطرافش��ان 
 اس��ت. به نظر ش��ما چرا این موجودات در س��رما یخ 
نمی زنند؟ چ��ه عاملی به آنها کمک م��ی کند بتوانند 
در مقابل س��رمای هوا از خود مقاومت نشان داده و به 

حیاتشان ادامه دهند؟
البته بعضی از حشرات در اثر سرما می میرند. بسیاری 
از گونه های حشرات تنها در یک مرحله زندگی، خود 

را با سرمای زمستانی تطبیق می دهند.
برای مثال در بعضی از حشرات تنها آنها که در مرحله 
شفیرگی هستند و بدنش��ان داخل پیله ای عایق قرار 
گرفته اس��ت توانایی مقاومت در برابر س��رمای هوا را 

دارند.
حشرات دیگر مانند پشه ها و ملخ ها اصال در برابر سرما 
مقاوم نبوده و به سرعت می میرند. اما این حشرات در 
اعماق آب یا خاک تخمگ��ذاری می کنند تا تخم ها در 
سرمای هوا یخ نزند تا زمانی که تخم ها در این شرایط از 
سرمای هوا مصون بمانند، می توانند در آغاز فصل بهار 

سر از تخم بیرون بیاورند.
اما برخی از حش��رات بالغ و عنکبوت ها در سرمای هوا 
زنده می مانند و کاهش دمای هوا تهدیدی علیه حیات 

این گروه از موجودات نیست.
این گروه از حش��رات در اعماق زمین که در مقایسه با 
س��طح زمین دمای بیش��تری دارد مخفی می شوند و 
در خانه های گرم��ی که در دل خاک می س��ازند پناه 

می گیرند.
یکی از قابلیت های حشرات این است که گروهی از آنها 
با آغاز فصل س��رما به خواب زمستانی می روند و با این 

روش خود را از سرمای زمستان مصون نگه می دارند.
اما هنوز محققان درباره خواب زمس��تانی حشرات به 
یافته هایی دست نیافته اند و از این رو به نظر می رسد 
خواب زمستانی حشرات در مقایسه با دیگر موجوداتی 

که در زمستان به خواب می روند متفاوت باشد.
 اما آنچه مسلم است حش��راتی که به خواب زمستانی 
م��ی روند به ط��ور کام��ل غیرفع��ال ش��ده و کاهش 
متابولیس��م بدن در این موجودات به آنها این امکان را 
می دهد تا بتوانند در سرمای زمستان از ذخیره چربی 

بدنشان برای زنده ماندن استفاده کنند.
بسیاری از حش��راتی که به خواب زمستانی می روند، 
حتی در دمای کمتر از نقطه انجماد نیز می توانند زنده 
بمانند. به نظر شما چنین چیزی چطور ممکن است؟ 
 این موج��ودات نوعی ضدی��خ انحصاری در بدنش��ان 

می سازند.
هنگام خواب زمستانی، حش��رات انواع مختلفی الکل 
در بدنش��ان تولید می کنند. این ال��کل، نقطه انجماد 
مایعاتی که در بدنش��ان وجود دارد را ب��ه میزان قابل 

توجهی کاهش می دهد.
 ای��ن ضدیخ طبیع��ی به بس��یاری از حش��رات کمک

 می کند در سرمای زمستان زنده مانده و با آغاز فصل 
بهار زندگی را دوباره از سر گیرند.

گروهی از محققان مرکز ملی تحقیقان س��رطان اسپانیا اقدام 
به انتشار یک مقاله کرده اند که طول عمر را در پستانداران در 
یک س��طح مولکولی به اندازه تلومرها به عنوان پایانه فیزیکی 
 DNA کروموزم های خطی که دربرگیرنده کدهای تکراری
هستند، نسبت داده اند.ماریا بالسکو رییس این گروه تحقیقاتی 
اظهار داشت: ما سرعت پیر ش��دن را بررسی می کنیم چرا که 
پیر شدن ارگانیسم ها عامل ریسک اصلی برای بسیاری از انواع 
بیمارها از جمله س��رطان است. موش��هایی که تلومرهایشان 
سریع تر کوتاه شود به طور متوس��ط 30 درصد کوتاه تر عمل 
 می کنند و زودتر پیر شده و س��رطان می گیرند. این امر به ما

 نش��انه ای درباره س��رعت پیرش��دن می دهد.این پژوهش 
ک��ه در نس��خه آنالین مجل��ه گزارش های س��لول منتش��ر 
 ش��ده درهای تحقیقات آینده درب��اره چگونگی پیر ش��دن

 سلول ها و احتماال تعیین طول عمر برای یک اورگانیسم خاص 
را باز می کند.رابرت مرش��اند 100 ساله که 51 کیلوگرم وزن 
دارد، در زمان جوانی خود مش��ت زن بوده و 300 دور پیست 
دوچرخه سواری را درش��هر لیون در مرکز فرانسه در عرض 4 
س��اعت و 17 دقیقه و 17 ثانیه طی کرده اس��ت که برای سن 
وی یک رکورد رسمی محسوب می ش��ود.وی می گوید : این 
کار را برای قهرمان بودن انجام نمی دهم. می خواهم ثابت کنم 
که با داشتن بیش از صد سال، هنوز می توان دوچرخه سواری 
کرد.س��رزنده بودن مرشاند توجه دانش��مندان موسسه ملی 
تحقیقاتی اینسرم را به خود جلب کرده است. آنها هر سه ماه 
یک بار او را تحت آزمایش های مختلف قرار می  دهند تا راز طول 

عمر و سالمتی وی را کش��ف کنند.وجود تلومر به عنوان سپر 
حفاظتی برای محافظت از ژنوم سلول یوکاریوتی اهمیت 

حیات��ی دارد و کاهش زیاد ط��ول تلومر 
منجر ب��ه از بین رفت��ن توانایی عملکرد 
این س��اختار در انجام وظایف خود شده 
و درنهای��ت س��لول را به س��وی نابودی 

می برد.مشاهدات متعدد نشان داده اند که 
سلول های سوماتیک انسانی، که در سیستم 

شیشه)in vitro( کش��ت داده شده اند، تنها 
می توانند تعداد محدودی تقسیم را انجام دهد و 
پس از آن رشد آنها متوقف شده و سلول ها دچار 
سالخوردگی می ش��وند پس از اینکه کاهش 
طول تلومر به حد بحرانی برسد فرکانس باالیی 
از نوترکیبی های کروموزمی مشاهده می شود 

همین امر می تواند عامل س��الخوردگی و نهایتا 
نابودی سلول شود.

 )in vivo( این اتفاق در ب��دن موجودات زن��ده
نیز رخ می ده��د و تحقیقات ارتب��اط طول عمر 
موجودات زنده پرس��لولی و کاهش طول تلومر 

را نشان می دهند. 
ب��ه عن��وان مث��ال در ی��ک بررس��ی ب��ر روی م��وش 
 صحرایی مش��اهده ش��د ک��ه کاهش ط��ول عم��ر تلومر در 
بافت های سوماتیک این جانور در جنس نر بیشتر )سریعتر( 
از جنس ماده  است و این مطلب با طول عمر آنها که در ماده ها 

بیش از نرها اس��ت مطابقت دارد.همین مسئله باعث شد که 
بحث هایی در رابطه با افزایش مدت عمر بشر و حتی جاودانگی 
بشر مطرح شود و دانشمندان در تالش هستند که ابتدا اینکار 
را با ساختن حیوانات آزمایشگاهی مثال موشهایی با عمرهای 

طوالنی تر از حد معمول به مرحله عمل برسانند.

چرا حشرات یخ نمی زنند

تعصب بی مورد 
امام صادق)ع( در یکی از سفرهای خود مردی را مشاهده نمود 
که در گوشه ای افتاده و بی حال و وامانده است. به یار همسفرش 

فرمود: گمان می کنم این مرد تشنه باشد او را سیراب کن! 
وی به بالین آن مرد رفت. ولی دیری نپایید که برگش��ت. امام 
پرس��ید: او را س��یراب کردی؟ پاس��خ داد: نه. این مردی است 
یهودی و من به حال او آگاهم. امام از شنیدن این سخن برآشفت 

و حالش دگرگون شد و فرمود: باشد مگر انسان نیست؟!

ما فال بد نمی زنیم 
وقتی مردم کوفه برای امام حسین)ع( نامه ها نوشتند حضرت 
نایب خاص خود مسلم بن عقیل را به طرف کوفه فرستاد. مسلم 
با چند نفر کوفی ابتدا به مدینه رفتند و پس از زیارت و وداع با 
قبر مبارک پیامبر)ص( با خانواده خ��ود خداحافظی کرد و دو 
نفر راهنما از قبیله بنی قیس اس��تخدام کرده و به طرف کوفه 

حرکت نمود.
چون از مدینه حرکت کردند راهنمایان خواستند از راه نزدیکی 
به کوفه روند که گرمی هوا و تمام ش��دن آب سبب شد که آن 
دو نفر جان سپردند. مسلم با هر زحمتی که بود خود را به قریه 
ای به نام مضیق رس��اند و در آنجا به همراه چند نفر کوفی آب 
نوشیدند و از مرگ نجات پیدا کردند. پس مسلم نامه ای برای 
امام حسین)ع( به مکه نوش��ت و جریان راه گم کردن و مردن 
دو راهنما را در آن نوشت و متذکر شد این سفر را به فال خوب 

نگرفتم اگر اجازه بفرمایید دیگر به سفر کوفه ادامه ندهم.
چون نامه مسلم به دست امام رسید جوابی برای مسلم نوشت و 
چنین متذکر شد که: به مأموریتی که می رفتی برو. من از جدم 
پیامبر)ص( شنیدم که فرمود: ما اهل بیت هرگز فال بد نزدیم و 
کسی ما را تطیر نکند. مسلم پس از دریافت نامه به مأموریت خود 

به سوی کوفه ادامه داد.

محبت بی مورد
روزی قنبر غالم امیرالمؤمنین)ع( به مجلس یکی از متکبران 
به خاطر کاری وارد شد. در حضور آن شخص عده ای از جمله 
مرد کوته فکری که خود را از ش��یعیان ثابت قدم امام علی)ع( 
می دانست نشس��ته بودند. موقعی که قنبر به مجلس وارد شد 
آن شیعه به احترام قنبر از جا برخاست و عماًل مقدم او را گرامی 
شمرد. مرد متکبر از این کار خشمگین ش��د و به وی گفت: آیا 
در محضر من برای ورود یک فرد خدمتگزار قیام می کنی؟ آن 
مرد شیعه به جای س��کوت با ناراحتی به او جواب داد و خشم 
صاحب مجلس را بیشتر کرد. او گفت: قنبر آن قدر شریف است 
که فرشتگان بال های خود را در راه وی می گسترانند یعنی قنبر 
روی بال های مالیکه راه می رود. این اظهار دوس��تی نابجا نزد 
دشمن سبب ش��د که صاحب مجلس عصبی گشته و بلند شد 
قنبر را زد ناسزا گفت و تهدیدش کرد که نباید از این کتک زدن 

و دشنام کسی آگاه شود.
طولی نکش��ید آن ش��یعه بر اثر مارگزیدگی بس��تری ش��د. 
امیرالمؤمنین)ع( به عیادت��ش رفت و به وی فرم��ود: اگر می 
خواهی خداوند عافیت دهد باید متعهد شوی که از این به بعد 
نس��بت به ما و دوس��تان اظهار محبت بی مورد نکنی و در نزد 

دشمنان موجبات زحمت و آزار یاران ما را فراهم نیاوری.

تهمت زننده؛ خود کشته شد
احمد بن طولون به هنگام مرگ به فرزندش ابوالجیش گفت که 
او احمد یتیم را از راهی پیدا کرده و پرورش داده اس��ت سپس 
به فرزندش س��فارش کرد که از او به خوبی محافظت کند. بعد 
از وفات پادش��اه فرزندش امیر ابوالجیش به احمد یتیم گفت: 
به فالن حجره می روی و گ��ردن بند قیمتی را برایم می آوری.

احمد وقتی درون حجره رفت دید کنیز امیر با یکی از خادمان 
جوان اس��ت. گردنبند را گرفت و نزد امیر آورد و خیانت کنیز 
را نادیده گرف��ت و چیزی نگفت. امیر به کنی��زی که تازه آمده 
بود دل بسته ش��د و آن کنیز قبلی را فراموش کرد. کنیز قبلی 
با مش��اهده چنین وضعی احس��اس کرد که احمد جریان او با 
خادم را به امیر گفته است و بدین سبب امیر او را مطرود ساخته 
اس��ت. از این رو با حیله و مکر گریه کنان نزد امیر آمد و گفت: 
احمد می خواست به من تنظر دارد! امیر ناراحت شد و تصمیم 
گرفت احمد را بکشد. امیر در مجلس شراب طبقی به احمد داد 
که نزد فالن خادم ببرد و پر از مشک کند و بیاورد و قباًل به خادم 
گفت هر کس طبق بیاورد او را بکشد و سرش را نزدش بفرستد. 
احمد طبق را گرفت و روانه شد. بین راه فراشها دویدند و طبق 
را از احمد گرفتند تا زحمتش کم ش��ود. احم��د بدون اختیار 
طبق را به خ��ادم خیانتکار داد. چون خادم طب��ق را نزد فراش 
برد س��ر او را جدا کرد و نزد امیر فرس��تاد. امیر با دیدن سر این 
خادم تعجب کرد. امیر احمد را خواست و جریان را پرسید و او 
همه جریان گذشته را برای امیر نقل کرد. تعجب امیر زیاد شد 
و قصه خیانت او به کنیز را جویا شد و او آن قصه را هم نقل کرد. 
پس دستور داد کنیز را حاضر کردند و تمام قضیه را اقرار کرد. 
امیر کنیز را به احمد بخشید و بعد فرمان داد به خاطر تهمتی 
 که به احمد زد او را به قتل برسانند و مقام احمد نزد امیر بلندتر

 گشت.
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 رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
خداوند از این رو پیامبران را بر دیگر مردمان برترى داد که با 
دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می کردند و براى حفظ 

برادران همکیش خود نیکو تقیه می کردند.

عکس نوشت

شناسایی 135 وب سایت 
همسر یابی بدون مجوز
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