
ابرهای اصفهان از بهمن ماه  بارور می شود 
 آیا
  می دانید
 اسب بخار
چیست؟

بارش زمستانی تاکنون صفر بوده است

پرونده حادثه گلپایگان خارج از 
نوبت رسیدگی می شود

 نانوایی ها ۳ روز در سال مجاز 
به تعطیلی هستند

 پرداخت تسهیالت 15 میلیونی 
 به مسکن روستایی

 افزایش متوفیان ناشی
 از حوادث ترافیکی

 کاهش نرخ بیکاری
 در استان

داروهای خاص به شهرستان ها می رود 3
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کاهش قیمت داروهای خارجی 
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  برف  و یخبندان 
در راه است

یک پژوهشگر علم هواشناس��ی از موج جدید بارش طی 
روزهای آینده در استان اصفهان خبر داد.

احس��ان مرادی اظهار داشت: با نفوذ س��امانه کم فشار 
جدید، حمایت رطوبتی خوب و نفوذ سامانه سرد به نیمه 
شمالی کشور، به تدریج از امروز بارش های برف و باران 
در استان آغاز می شود و طی  امروز  به خصوص از عصر بر 

میزان بارش ها در استان افزوده خواهد شد...

3

صعود طال تا پایان سال
رییس اتحادیه طال و جواهر استان پیش بینی کرد:

4

نوس��انات بازار جهانی به س��مت و س��ویی پی��ش رفت که 
دی��روز در ب��ازار اصفه��ان و البت��ه کش��ور ب��ار دیگر طال 
طالی��ه دار ب��ازار داخل��ی و جهان��ی ش��د.طال در ب��ازار 
 جهان��ی ح��ال و ه��وای دالر را ب��ه خ��ود گرفت��ه اس��ت 
نوس��ان های طال ،نفت،دالردر بازار جهانی همچنان ادامه 
دارد.رییس اتحادیه ط��ال و جواهر اس��تان اصفهان و نایب 
رییس اتحادیه طال و جواهر کشور در گفتگویی با بیان اینکه 
افزایش چشمگیر قیمت طال با رکورد ۱۲۸۰ دالری در روز 

شنبه مواجه ش��د گفت:پیش بینی می ش��د اگر طال بتواند 
سطح۱۲۴۰ دالری را بشکند و این قله را فتح کند احتمال 

صعود طال تا پایان سال باالست .
هوشنگ شیشه بران در تبیین علت این رشد ناگهانی تاکید 
 کرد: ش��وک ناش��ی از اقدام بانک مرکزی س��وییس در روز

پنج شنبه در حذف محدودیت ۳ ساله برای فرانک این کشور 
و اینکه به تبدیل ی��ورو با نرخ ثابت ادامه نمی دهد س��بب 

افزایش فرانک سوییس در برابر یورو شد....

 تمام روستاهای استان صاحب 
4 تلفن ثابت می  شود

پیرزنی که »زمان«
5 می خواهد! 2

 اوباما: تحریم جدید علیه ایران
 را  وتو می کنم

 اسماعیل آذر : هرکاری که نقد نشود 
رشد نمی کند

استاد زبان و ادبیات فارس��ی گفت: به کارگیری مدیران الیق اجرایی 
در کنار مش��اوران متخصص می تواند به وضعیت جش��نواره شعر فجر 
سرو سامان بدهد.اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی و مجری 
برنامه های مشاعره رس��انه ملی در خصوص جشنواره شعر فجر گفت: 
سال هاست که جشنواره ش��عر فجر ش��کل گرفته و مفید هم بوده اما 
چگونه مفید بودن آن و نقشی که به جای مانده باید مورد تحلیل قرار 

بگیرد. وی با بیان اینکه این سخن که اجازه می خواهم درباره....
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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دادگستری كل اس�تان اصفهان در نظر دارد نس�بت به خريدخدمات مشاوره به روش 
كيفيت قيمت )QCBS( و به شرح ذيل اقدام نمايد:

کارفرما: دادگستری كل استان  اصفهان به نشانی اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 

 موض�وع :خري�د خدمات مش�اوره ت�ا پاي�ان مرحل�ه دوم پ�روژه مجتم�ع قضائی با 
زير بنايی بالغ بر 32300 متر مربع 

 گواهینام�ه صالحی�ت: ب�ه ش�ركت ه�ای دارای صالحي�ت اس�ناد ارزياب�ی تحويل
 می گردد.

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
 مشاوران صالحیت دار

نوبت   اول    

 احمد خسروی وفا 
رئیس دادگستری کل استان اصفهان

م الف 29539

اسناد ارزيابی در دفتر فنی مهندسی استان اصفهان واقع  در ساختمان دادگستری 
استان اتاق ش�ماره 402 حداكثر تا 15 روز پس از تاريخ نش�ر آگهی به نمايندگان 
شركتها كه دارای معرفی نامه كتبی باشند با ارائه گواهی صالحيت شركت تحويل 
می گردد. مش�اور بايد حداكثر ظرف 15 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد نسبت 
 به ارائه پيشنهاد خود به دبير خانه دادگستری اس�تان اتاق شماره 402 ساختمان

 فوق االشعار اقدام نمايد.

پايهتخصصگروه
یکساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی معماری و شهر سازی

قوه قضائیه
دادگستری کل استان اصفهان 
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يادداشت
 اوباما: تحريم جديد علیه ايران

 را  وتو می کنم
بخش مهمی از کنفرانس مش��ترک مطبوعات��ی رییس جمهور 
آمریکا و نخس��ت وزی��ر انگلیس ب��ه موضوع هس��ته ای ایران 

اختصاص داشت. 
خبرنگار ای بی س��ی از اوباما پرس��ید، چرا با تحریم جدید علیه 
ایران، که کام��رون نیز با آن ابراز مخالفت کرده، مخالف اس��ت. 
وی در ادامه از اوباما این را پرس��ید که آیا قانون جدید تحریم ها 
علیه ایران که مورد حمایت برخی دموکرات هاست، وتو خواهد 

کرد یا خیر؟ 
این خبرنگار همچنین از کامرون پرس��ید، آیا این خبر درس��ت 
است که وی با سناتورهای آمریکایی علیه تحریم های ایران البی 

کرده است یا خیر؟ 
اوباما در پاسخ اظهار داش��ت: تحریم ها ذخایر هسته ای ایران را 
کاهش داده و نظارت بی سابقه ای بر برنامه هسته ای ایران ایجاد 
کرده است. وی در ادامه گفت که اسراییل نیز با این روند موافق 
اس��ت. اوباما در ادامه مدعی ش��د، ایاالت متحده، مهار کار را از 
دس��ت نداده و ایران در دوره مذاکرات، برنامه هسته ای خود را 

تسریع نکرده است. 
اوباما هدف مذاکرات در ماه های آتی را این دانست که تعیین شود 
ایران حاضر خواهد بود با توافق مورد نظر کنار بیاید یا خیر. وی با 
اشاره به چین و روسیه، مدعی شد که جامعه جهانی در این مسیر 

به نحو قابل توجهی متحد مانده است. 
اوباما ادامه داد: »همواره گفته ام شانس ما برای رسیدن به توافق 
دیپلماتیک احتماال کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود... ولی ما هنوز 
فرصتی داریم که به توافقی دیپلماتیک دست پیدا کنیم که به ما 
ضمانت های قابل اطمینانی بدهد که ایران سالح هسته ای نسازد؛ 

این بهترین نتیجه ممکن است«. 
اوباما در ادامه درباره عواقب یک تحریم جدید علیه ایران اظهار 
داشت، در چنین صورتی، شانس شکست کامل مذاکرات بسیار 
خواهد بود و در صورت وقوع چنین ش��رایطی، ایران به مس��یر 
ساخت رآکتور آب سنگین و نیز تأسیسات زیرزمینی بازخواهد 
گشت که قدرت نظامی توانایی کمی برای دسترسی به آن دارد. 
وی بر لزوم زمان دادن برای طی شدن روند مذاکرات تأکید کرد، 
در صورتی که ایران یک توافق هسته ای را نپذیرد، آن گاه شخص 
وی اولین فردی خواهد بود که برای تصویب تحریم های جدید 
به کنگره مراجعه خواهد کرد. وی ادامه داد در این صورت، »همه 

گزینه ها روی میز خواهد بود«.
وی نتیج��ه به پایان رس��یدن ناقص مذاک��رات را افزایش خطر 

تشدید تنش ها و مواجهه نظامی دانست. 
اوباما ادامه داد: اکنون تیم من مس��وول کار اس��ت. ما هر روز به 
موضوع تحریم های ایران توجه داریم. ما این تصمیم را با چشم 
بسته نگرفتیم، ما به کنگره گفتیم که دست نگاه دارد... آنهایی 
که جدی در این راه تالش می کنند، احتمال رسیدن به موفقیت 
را به خطر می اندازند... کنگره نیاز دارد که صبر نشان دهد... قانون 

)تحریم( که به میز من برسد، وتو خواهم کرد. 
کامرون نی��ز اذعان ک��رد، برای منص��رف کردن س��ناتورهای 
آمریکایی از تصویب تحریم های جدید علیه ایران با آن ها تماس 
گرفته، ول��ی این کار را از جایگاه نخس��ت وزی��ر انگلیس انجام 

نداده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پرونده حادثه گلپایگان خارج از نوبت 

در دستگاه قضا رسیدگی می شود.
 س��ید محمدحس��ین میرمحم��دی در دی��دار 
با خانواده های ش��هدای نظم و امنی��ت اجتماعی 
گلپای��گان که در حادثه شش��م دی  م��اه به درجه 
رفیع شهادت نائل ش��ده بودند، اظهار کرد: اتفاقی 
که ششم دی  ماه در شهرس��تان گلپایگان رخ داد 
در دهه های اخیر بی سابقه بود و این باند سابقه دار 
با جنایاتی که انجام دادند موجبات ناامنی در جامعه 

را فراهم کردند.
وی با بیان اینکه تمام مردم گلپایگان در غم ش��ما 
خانواده های معظم شریک هس��تند، تصریح کرد: 
حضور باشکوه و بی سابقه مردم گلپایگان در آیین 
تشیع پیکر مطهر شهدا نش��ان از وحدت و همدلی 
بین مردم دارد و یک  بار دیگر روح جهاد و شهادت 

در شهر جاری و ساری شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مسووالن قضایی کشور پیگیر حادثه 
گلپایگان هستند، تاکید کرد: پرونده این اشرار خارج 

از نوبت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: در دیدار با مس��ووالن ارشد کشوری 

و قضایی تقویت نیروی انتظامی گلپایگان، توجه و 
رسیدگی به خانواده شهدای این حادثه مطرح شد.

میرمحمدی همچنین از افزوده شدن سه دستگاه 
خودرو به ناوگان نیروی انتظامی گلپایگان خبر داد 
و افزود: ارتقای جایگاه نی��روی انتظامی گلپایگان، 
ایجاد پاس��گاه و ایست بازرس��ی در مبادی ورودی 
ش��هر گلپایگان، آموزش به روز نیروهای نظامی و 
کمک های مالی از جمله مباحثی بود که در دیدار با 

معاون امنیتی وزیر کشور  مطرح شد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که در شهر گلپایگان روی 
داد بی س��ابقه بود، اظهار کرد: ناهنجاری اجتماعی 
و وقوع جرایم خشن و سرقت مس��لحانه در برخی 
از استان ها اتفاق می افتد اما اس��تان اصفهان جزء 
استان های امن کشور محسوب می شد و این حادثه 

پیش بینی نشده بود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اس��المی افزود: این باند تبهکار ج��زء باندی بودند 
که سال های سال دس��ت به جنایت زده بودند و با 
استفاده از اس��لحه و مهماتی که در اختیار داشتند 
هر بار به نوعی از چنگال عدالت فرار کرده بودند تا 
اینکه سرانجام طومار آنها در این شهر پیچیده شد.
 ايجاد امنیت اولويت نخست حاکمیت است

وی خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت در جامعه مطالبه 
به حق مردم اس��ت و اگرچه در منطقه ناامنی قرار 
نداریم و ای��ن  گونه حوادث یک  ب��ار اتفاق می افتد 
اما باید تالش کنیم در حوادث این  چنینی حداقل 

خسارت را شاهد باشیم.
میرمحم��دی ادام��ه داد: ایج��اد امنی��ت وظیفه 
حاکمیت، نظام، مجلس و دس��تگاه قضایی اس��ت 
و مردم مش��کالت اقتصادی را تحمل می کنند اما 
ناامنی و عدم احس��اس امنیت برای آنها قابل قبول 

نیس��ت.وی بیان کرد: 
گرچ��ه از ای��ن حادثه 
مدت��ی می گ��ذرد اما 
هنوز احس��اس ناامنی 
در جامعه وجود دارد و 
ب��رای برگش��ت امنیت 
به جامعه ب��ه زمان نیاز 
داریم.نماین��ده م��ردم 
گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسالمی 
همچنین ب��ر آمادگی 
بیش��تر دس��تگاه های 
خدمات رس��ان تاکید 
ک��رد و اف��زود: زوایای 
مختل��ف ای��ن حادثه 
بررس��ی ش��ده و نقاط 
آن  ق��وت  و  ضع��ف 
و  ش��ده  مش��خص 
امیدواریم ب��ا آمادگی 

بیش��تر در مواقع بحرانی دیگر شاهد حوادث تلخ و 
ناگوار در شهرستان نباشیم.

وی با بیان اینکه خانواده ش��هدا چشم چراغ ملت 
هستند، اظهار کرد: همه مردم مدیون خانواده شهدا 
و ایثارگران هستند و آرامش و امنیت کشور مرهون 
 دالورمردی های سبزپوش��ان نظام��ی و انتظامی

 اس��ت.به گزارش فارس در دی��دار نماینده مردم 
گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اسالمی با 
خانواده های ش��هیدان هاش��می و مهدوی، رییس 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران گلپایگان، جمعی 
 از کارکنان نیروی انتظامی و اصحاب رسانه حضور

 داشتند.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس:

پروندهحادثهگلپایگانخارجازنوبترسیدگیمیشود
محمدجواد ظریف گف��ت: با توجه 
به اینکه وزیر ام��ور خارجه امریکا 
هم برای دیدار ب��ا وزیر امور خارجه 
فرانسه به پاریس س��فر کرده بود، 
کری پیشنهاد داد تا مذاکراتی با هم 

در پاریس داشته باشیم.
وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه 
دیدارش با جان ک��ری وزیرخارجه 
امریکا در پاریس در ادامه مذاکرات 
هس��ته ای ژنو بود، گف��ت: در این 
نشس��ت ها درباره موانع رسیدن به 

تفاهم بحث کردیم.
محمدجواد ظریف اف��زود: با توجه 
به اینکه وزیر ام��ور خارجه امریکا 
هم برای دیدار ب��ا وزیر امور خارجه 
فرانسه به پاریس س��فر کرده بود، 
کری پیشنهاد داد تا مذاکراتی با هم 

در پاریس داشته باشیم. 
وی تصری��ح کرد: در راس��تای این 
دیدارها تالش می کنیم به مذاکرات 

کمک کنیم. 
ظریف گفت: قرار شد همکارانمان 
گفتگوها را ادامه دهند تا زمینه های 
جدیدی برای پیش��رفت مذاکرات 

حاصل شود. 
وزیرامور خارجه ای��ران گفت:پس 
از پایان دیداره��ا در پاریس به ژنو 
باز خواهم گش��ت و تلفنی با وزرای 
خارجه گ��روه ۵+۱ مذاکره خواهم 

کرد. 
دور تازه مذاکرات هس��ته ای ایران 
 و گ��روه ۱+۵ در حال��ی از ام��روز

) ۲۸ دی( )۱۸ ژانویه( در شهر ژنو 
سوییس برگزار می شود که بر اساس 
توافق موقتی که س��ال گذشته در 
همین شهر به دس��ت آمد، قرار بود 
طرفین ظرف یکسال، یعنی تا سوم 
آذر ۹۳ )۲۴ نوامب��ر ۲۰۱۴(، ب��ه 

توافق نهایی دست یابند. 
با این حال، پابرجا بودن اختالفات 
موجب شد تا مهلت این مذاکرات، 
دو ب��ار تمدید ش��ود. ضرب االجل 

جدی��د مذاکرات هس��ته ای، ۹ تیر 
م��اه ۹۴ )۳۰ ژوئ��ن ۲۰۱۵( اعالم 

شده است.
آزادي بی�ان و اص�ل آزادي 
 انديش�ه در کن�ار ه�م معن�ا

 مي شوند
     وزی��ران خارجه ایران و فرانس��ه 
در دیداری که عص��ر روز جمعه در 
پاریس انجام ش��د نسبت به رعایت 
اصل آزادی بیان در کنار اصل آزادی 

اندیشه و عقیده تاکید کردند.
محم��د ج��واد ظریف ضم��ن ابراز 
همدردی با دولت و ملت فرانس��ه 
و بازمان��دگان قربانی��ان حمل��ه 
تروریستی اخیر در پاریس و محکوم 
کردن هرگونه اقدام تروریس��تی بر 
ضرورت خودداری از سوءاس��تفاده 
از اص��ل آزادی بی��ان و توهی��ن به 
مقدس��ات مذهبی دیگ��ران تاکید 

کرد.
وی گفت: اصل آزادی بیان باید در 
کنار اصل آزادی اندیش��ه و عقیده 

مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
ظریف با اب��راز خرس��ندی از روند 
بهبود روابط دوجانب��ه بر ضرورت 
تالش برای تقویت مناسبات و رفع 
برخی از موانع موجود ب��ه ویژه در 

زمینه بانکی تاکید کرد.
وزیر خارجه کشورمان همچنین با 
برشمردن زمینه بالقوه همکاری دو 
جانبه آمادگی ایران را برای تقویت 
مناس��بات اعالم کرد ک��ه این امر 
مورد استقبال وزیر خارجه فرانسه 
نیز قرار گرفت.موضوع هس��ته ای و 
ابعاد مختلف مذاک��ره با گروه ۵+۱ 
از مبحثی بود که قس��مت عمده ای 
اززم��ان دی��دار وزیر خارج��ه رابه 
خ��ود اختص��اص داد.در این دیدار 
همچنین تحوالت منطقه روس��یه، 
لبن��ان و ع��راق و نقش ای��ران در 
برقراری ثبات آرامش منطقه مورد 

گفت و گو قرار گرفت.

2
برایهرسناریودرمذاکراتهستهایآمادههستیم

 ظريف: به پیشنهاد جان کری
 با وی ديدار کردم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کش��ورمان گفت: برای هر شرایطی خودمان را آماده 
کرده ایم اما امیدوار هس��تیم با نگاه منطقی و اراده سیاس��ی از سوی طرف مقابل به 

نتیجه برسیم.
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قايق گردشگری روی روزهای بی آبی

 بام ايران  قطب اصلی توسعه رشته قايقرانی می شود

 اگ��ر چ��ه ب��ارش ه��ای ش��ش س��ال اخیر
 رودخانه های با نام و پر آوازه ایران در سرزمین 
برف و یخبندان را از رمق انداخته است ،اما با 
یک برنامه ریزی حداقل��ی هم می توان از این 
آب قلیل رودها،از درآمدهای گردشگری آبی 

نگذشت.
برخی از حرف��ه ای های قایقران��ی معتقدند 
به دلیل وجود ش��یب های باالی ۲۰درصد و 
کوهس��تانی بودن و تپه ماهور ها،چهارمحال 
و بختیاری یکی از بهترین نق��اط برای ایجاد 

قایقرانی آلپاین می باشد. 
 قایقران��ی آلپای��ن و ماجراجویان��ه آب های 
صخره ای، اگر چه تنها از عهده هفت هش��ت 
نفر بیشتر در ایران بر نمی آید،اما تماشای این 
رشته ورزش��ی مهیج ،حتی برای تماشاگران 
خالی از لطف نیس��ت و جذابیت های خودش 
را دارد و ممکن است مردم حاضر شوند برای 

تماشای آن پول بپردازند.
از جمله ظرفیت های آبی دیگر چهارمحال و 
بختیاری برای توسعه گردشگری ،رشته»دیپ 
واتر « است که دریاچه سد کارون چهار بهترین 

ظرفیت برای این رشته در ایران است.
ملی پوش��ان صخره ن��وردی س��رعتی ایران 
همچون بهزاد فردوس��ی پور، محمد خواجه 
، محسن هاش��میان ، مهدی هاشمیان ، صفا 
هاش��یمان ، ای��رج معانی و محمود هاش��می 
اعالم کرده اند ای��ن اس��تان از بهترین نقاط 
برای توسعه رشته ورزش��ی ماجراجویانه آبی 

- صخره ای است.
اعضا تیم ملی صخره نوردی ایران با اش��اره به 
وجود امکانات صخره ای و آبی در چهارمحال 
و بختیاری این اس��تان را قطب اصلی رش��ته 

ورزشی دیپ واتر عنوان کرده اند. 
 Deep Water»به گزارش ایرنا،»دیپ واتر
Soloing ورزشی نوپا در ایران است که صعود 

آزاد از صخره بدون امکانات در آب می باشد.
یکی از ملی پوشان صخره نوردی ایران معتقد 
است: رشته ورزشی دیپ واتر در این استان در 
آینده نزدیک بروز خواهد کرد و این استان را 

سرزمین اصلی این رشته در ایران می کند.
آرتیمس فرش��اد یگان��ه اف��زود: چهارمحال 
 وبختی��اری ب��ه لح��اظ بکر ب��ودن یک��ی از

 اس��تان های بس��یار ج��ذاب برای توس��عه 
گردش��گری ورزش��ی به ویژه در رشته دیپ 
واتر است.وی تاکید کرد:رشته سنگ نوردی 
و صخره نوردی درجهان یک رش��ته بس��یار 
پرطرفدار اس��ت و چهار مح��ال وبختیاری با 
سرمایه گذاری الزم می تواند مرکز اصلی رشته 

صخره نوردی آزاد باشد.
به گفته وی، در این راس��تا تاکنون مسابقات 
صخره ن��وردی آزاد در اس��تان ه��ای زنجان 
وهمدان برگزار ش��ده اس��ت، اما قابلیت های 
طبیعی چهارمح��ال وبختیاری برای برگزاری 

مسابقات بین المللی فراوان است.
عض��و دیگر تی��م ملی س��نگ ن��وردی ایران 
گفت:چهارمح��ال وبختیاری تنه��ا نقطه در 
ایران اس��ت که دارای قابلیت گسترش رشته 
ورزش��ی دیپ واتر)ترکیبی از صخره نوردی و 
سقوط آزاد از دره و در نهایت شیرجه زدن( در 
آبهای آزاد  می باشد.غالمعلی برات یاد آورشد: 
برای برگزاری مسابقات بین المللی این رشته 
در چهارمح��ال و بختیاری بای��د دیواره های 

مصنوعی در کشور ایجاد کرد.
وی تصریح کرد:بکر بودن منطقه و وجود مردم 

مهمان ن��واز چهارمحال وبختی��اری بهترین 
فرصت برای جذب سرمایه گذار در رشته دیپ 

واتر و صخره نوردی آزاد ایران است.
رییس فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی 
ایران نیز توسعه ورزش قایقرانی در چهارمحال 
و بختیاری را یکی از بهتری��ن فرصت هابرای 
 جذب س��رمایه گ��ذار در بخش گردش��گری 

می داند.
غالمرضا امین��ی افزود:چهارمحال و بختیاری 
ورزشکاران صاحب نام در رشته کاناپلو دارد و 
از شرایط جغرافیایی بسیار خوبی برای میزبانی 

مسابقات کاناپلو کشور برخوردار است. 
ب��ا توج��ه ب��ه وج��ود  وی تصری��ح کرد:
امکانات،ارتفاعات زیاد و ش��رایط آب و هوایی 
مناس��ب،از این پس چهارمح��ال وبختیاری 

محل اردوی تیم های ملی اساللوم خواهد بود.
امینی، با اشاره به اس��تقبال مردم از قایقرانی 
افزود: باید زیر س��اخت های الم برای توسعه 

ورزش قایقرانی در استان فراهم شود. 
وی با اشاره به پتاسیل باالی استان در ورزش 
قایقرانی عن��وان کرد: به زودی پیس��ت های 
قایقرانی در شهرس��تان بن و منطقه دوپالن 
برای رشته های آب های آرام و اساللوم ایجاد 

می شود. 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان چهارمح��ال و 
بختی��اری گفت:ای��ن اس��تان قط��ب اصلی 
توسعه رش��ته قایقرانی می شود.عبدالرحمن 
قاس��می نافچی  افزود:چهارمحال و بختیاری 
مهد قهرمان پروری اس��ت و با توجه به وجود 
رودخانه ها، این اس��تان می تواند قطب مهم 

قهرمان پروری در رشته قایقرانی شود.
مدیرکل می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز 
گفت:این استان می تواند یکی از قطبهای مهم 

گردشگری آبی و قایقرانی ایران باشد.
بهم��ن عس��کری افزود:عالق��ه من��دان ب��ه 
گردش��گری قایقرانی، پیش��تر به کشورهای 
مختلف می رفتند که این اس��تان می تواند به 
یکی از مهمترین نقاط گردش��گری قایقرانی 
 و ورزشی کش��ور در بین ورزش��کاران مطرح 

شود.

پرواز شهرکرد - مشهد با 
تخفیف صورت می گیرد

مدیرعامل فرودگاه بین المللی شهرکرد گفت: برای 
جلب نظر بیشتر مردم استان چهارمحال و بختیاری 
پرواز شهرکرد -مشهد توس��ط شرکت هواپیمایی 

ماهان با تخفیف اعمال می شود.
 س��ید علی جعفرنیا اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر 
پروازهای ش��هرکرد ته��ران و بالعکس و همچنین 
پرواز ش��هرکرد- مش��هد و بالعکس در ف��رودگاه 

بین المللی شهرکرد دایر است.
وی با بیان اینکه پرواز شهرکرد مشهد با مشکالت 
زیادی مواجه اس��ت، افزود: از دو ماه پیش تا حاال 
شرکت هواپیمایی ایرالین مجبور می شود به علت 

تعداد کم مسافر پروازها را کنسل کند.
جعفرنی��ا بی��ان داش��ت: ب��رای ج��ذب مس��افر 
برنامه ریزی های الزم در راس��تای تخفیف از سوی 
شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شهرکرد -مشهد 
اعمال شده که از ادارات اس��تانی هم تقاضامندیم 
به ه��ر نح��وی که ص��الح می دانن��د تع��دادی از 
صندلی های این پرواز را قبول کنن��د که از حالت 
کمبود مس��افر خارج شود و دیگر ش��اهد کنسل 
 ش��دن پروازها در ف��رودگاه بین المللی ش��هرکرد 

نباشیم.

فرهنگ سرای گندمان سال 
94 افتتاح می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فرهنگ سرای 
گندمان در سال آینده بهره برداری می شود.

قاس��م س��لیمانی دش��تکی، در ش��ورای اداری 
ب��ع  توا از  بخ��ش گندم��ان  برنامه ری��زی  و 
شهرس��تان بروج��ن در اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری اظهار ک��رد: فرهنگ س��رای گندمان، 
 تا پای��ان س��ال ۱۳۹۴، تکمی��ل و بهره ب��رداری 

می شود.
وی گفت: مس��قف کردن گلزار شهدای گندمان و 
س��اماندهی گلزار شهدای روس��تای امام قیس، از 
توابع بخش گندمان در شهرستان بروجن، نیز جزو 
برنامه های اولویت دار مسووالن استان چهارمحال 

و بختیاری است.
س��لیمانی دش��تکی تأکید ک��رد: تکمی��ل محور 
ارتباط��ی باباگردآلو – حس��ین آباد – نصیرآباد، از 
توابع بخش گندمان در شهرس��تان بروجن هم از 
سوی مس��ووالن اداره کل راه و شهرسازی استان 
چهارمح��ال و بختیاری در دس��ت اق��دام بوده و 
 تا پای��ان تیرماه س��ال ۱۳۹۴، قاب��ل بهره برداری

 است.
ای��ن مس��وول اف��زود: واحده��ای س��ازمانی 
نیمه تم��ام دولت��ی موج��ود در بخ��ش گندمان، 
پ��س از بررس��ی های علم��ی و کارشناس��ی، در 
 س��ریع ترین زمان ممک��ن، به بخش��داری واگذار 

شوند.

پتروشیمی لردگان به زودی وارد 
مرحله استخدام می شود

نماینده مردم شهرس��تان لردگان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پتروشیمی لردگان به زودی وارد مرحله 
استخدام می ش��ود.مجید جلیل س��رقلعه با اشاره به 
اینکه پتروشیمی لردگان یکی از ۱۰ طرح مهم کشور 
برای اجرا است، گفت: بسیاری از کارهای زیر ساختی 
این طرح بزرگ انجام شده است و این پروژه به زودی 
استخدام خواهد داش��ت و از جوانان جویای کار برای 

استخدام در این شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.
وی گفت: با بهره برداری از این پروژه شاهد شکوفایی 
در شهرس��تان لردگان خواهیم بود و این پروژه نقش 

مهمی در رفع بیکاری منطقه خواهد داشت.

 کنسرت سیروان خسروی
 در شهرکرد برگزار می شود

  کنس��رت س��یروان خس��روی در ش��هرکرد برگ��زار
 می شود.وحید داودیان مدیر اجرایی کنسرت سیروان 
خسروی با اشاره به برگزاری کنسرت این خواننده در 
شهرکرد، اظهار داشت: این کنسرت در روز های دوم و 
سوم بهمن ماه در دو سانس برگزار می شود.وی افزود: 
اگر استقبال از این خواننده قابل توجه بود سانس های 
برگزاری افزایش می یابد.وی تاکید کرد: این کنسرت 
از سوی شرکت فرهنگی هنری نغمه نی داوود شهرکرد 

برگزار می شود.
داوودیان عنوان کرد: ب��رای اولین بار اس��ت که یک 
ش��رکت چهارمحال��ی به ص��ورت مس��تقیم در حال 
برگزاری کنس��رت اس��ت و پی��ش از این ش��رکت ها 
مجوزهایش��ان را به ش��رکت های برگزاری کنس��رت 

خارج از استان کرایه می دادند.

پرداخت تسهیالت اشتغالزايی 
کم بهره به روستايیان

فرماندار فارسان خواستار پرداخت تسهیالت کم بهره 
به روستاییان در این شهرستان شد.

فیروز احم��دی  اظهار ک��رد: با توجه ب��ه پایین بودن 
میزان درآمد روس��تاییان باید ترتیبی اندیشیده شود 
تا تسهیالت پرداختی به آن ها با نرخ پایین انجام گیرد.

وی پرداخت تسهیالت اش��تغالزایی به روستاییان را 
ضروری دانست و افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که این 
تسهیالت با نرخ کم باشد تا آن ها توان بازپرداخت این 

وام ها را داشته باشند.

 اين باند تبهکار 
جزء باندی بودند 
که سال های سال 

دست به جنايت زده 
بودند و با استفاده از 
اسلحه و مهماتی که 

در اختیار داشتند 
هر بار به نوعی از 

چنگال عدالت فرار 
کرده بودند تا اينکه 
سرانجام طومار آنها 
در اين شهر پیچیده 

شد

چهارمح�ال و بختی�اری آن ق�در جذابی�ت ب�رای گردش�گری طبیع�ی دارد ک�ه حت�ی 
در روزه�ای ب�ی آب�ی رودخان�ه ه�ا ، ه�م م�ی ش�ود قاي�ق گردش�گری را ب�ه آب انداخ�ت. 
اگر چ�ه حال اي�ن روزه�ای رودخانه ه�ا و سرچش�مه روده�ا و کوه ه�ا و يخچال ه�ای دايمی 
 چهارمحال و بختیاری،اصال خوب نیس�ت ،ام�ا با همین اندک ح�ال خوش هم م�ی تواند،از آن 
 بهره ها گرفت.آب های خروش�ان رودخان�ه های زاين�ده رود و بازفت که پايین ت�ر که می رود،
  می ش�ود کارون ،اين روزها به آب های آرام تبديل ش�ده اس�ت، اما همین آب های رام شده از
 بی بارشی هم،فرصتی است برای رونق بخشیدن به قايقرانی آن هم از نوع همه پسندش ،که کناره 

و ساحل را آرام می خواهند

چهارمح�ال وبختی�اری تنها 
نقط�ه در اي�ران اس�ت ک�ه 
دارای قابلیت گسترش رشته 
 ورزش�ی ديپ واتر)ترکیبی از 
صخره نوردی و سقوط آزاد از 
دره و در نهايت شیرجه زدن( 

در آبهای آزاد  می باشد



يادداشت
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گشتی در اخبار
اصفهان دومین پرداخت کننده مالیات در کشور است

کاهش قیمت داروهای خارجی 

یک پژوهشگر علم هواشناسی

 برف  و يخبندان اصفهان در راه است

رئیس شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: اصفهان دومین پرداخت کننده 
مالیات در کشور است و الزم است که در دریافت مالیات و ارزش افزوده رعایت 

حال تولید کنندگان اصفهان شود.
3

No. 1497   |  jan18   ,2014  |  8 Pageswww.zayanderoud.com

تالش وزارت جوانان برای تامین 
اعتبارات کارت جهیزيه

 معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
متاس��فانه چون بودجه وزارت ورزش و جوانان بس��یار کم است 
درعم��ل وزارتخانه پولی برای ق��رار دادن در بانک ه��ا به عنوان 
پش��توانه مالی کارت جهیزیه ندارد. بنابراین تاش می کنیم از 

طریق خیرین ازدواج این مساله حل شود.
دکتر محمود گلزاری افزود: در زمین��ه کارت جهیزیه مهم ترین 
مساله، تضمین های مالی است. جوانان باید کارت را دریافت کنند 
و کارخانه های تولیدکننده وس��ایل خانگی در قبال ارایه کارت، 

کاالهای خود را با تخفیف ارایه می دهند.
وی در ادامه اظهارکرد: با بان��ک ملی برای اعطای کارت جهیزیه 
صحبت  کردیم؛ البته زمانی بانک می تواند کارت را تضمین کند 
که پول قابل توجهی سپرده گذاری شود. به عنوان مثال دانشگاه 
آزاد به هرکدام از دانش��جویانش که قصد ازدواج داش��ته باشند، 
10 میلیون تومان وام ازدواج می دهد. این مبلغ از سود پول این 

دانشگاه در بانک تامین می شود.
گلزاری در پایان یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان چنین پولی 
ندارد. بنابراین تاش می کنیم خیرین ازدواج مبلغ کارت جهیزیه 

را ضمانت کنند تا بانک ملی هم حمایت های الزم را انجام دهد.

چاقی موجب ناباروری می شود
رییس انجمن علمی مامایی ایران با بیان اینکه کیست های زیر 
۷0 میلی متر نیاز به جراحی ندارند، گفت: تخمدان پلی کیستیک 
یکی از عوامل اختال در باروری اس��ت که چاقی یکی از دالیل 
بروز آن اس��ت. ناهید خداکرمی  اظهار داش��ت: در هر س��یکل 
قاعدگی تعدادی فولیکول در تخمدان ها شروع به رشد می کنند 
که تحت تأثیر هورمون های هیپوفیز هستند و با کمک تخمدان 
فولیکول ها به مرحله ای می رسند که قابلیت باروری پیدا می کند.

وی افزود: گاهی تعداد زیادی از فولیکول ها با هم شروع به رشد 
می کنند و به مرحله تخمک می رس��ند که موجب بروز عارضه 
تخمدان پلی کیس��تیک می ش��ود. عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهش��تی گفت: چاقی موجب می شود تا از 
چربی های دور شکم هورمون هایی ترشح شود که این هورمون ها 
همراه با هورمون هایی که توس��ط تخمدان ترش��ح خواهد شد 

موجب مهار تخمک گذاری می شود.

۱۵ بهمن ماه؛ آخرين مهلت ارسال 
آثار به طرح »پرسش مهر«

     رییس اداره فرهنگی، هنری اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: دانش آم��وزان، معلمان و دانش��جو معلم ها می 
توانند آثار خود را در خصوص طرح»پرسش مهر«امسال تا 1۵ 

بهمن ماه ارایه دهند.
محمد اسماعیل زاده با اشاره به اینکه طرح »پرسش مهر« برای 
1۵ سال متوالی در کشور اجرا می شود، گفت: همه ساله در زنگ 
شروع مدارس، رییس جمهور وقت سوال یا سواالتی را از معلمان 
و دانش آموزان می پرس��د که ب��ا طرح این س��وال یک جریان 

اجتماعی فرهنگی ایجاد می شود.
 وی ادامه داد: در س��ال جاری دکتر روحان��ی از دانش آموزان و 
فرهنگیان سراسر کشور در طرح »پرسش مهر« پرسیده است که 
» ایران ما با مشکل جدی آب روبه رو است؛ هرکدام از ما چگونه 

از آب های ایران می توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم« .

 بازنشستگی درمشاغل سخت 
حق کارکنان اين مشاغل است

     مدی��رکل تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان ضم��ن دیدار از 
آسایش��گاه ش��هید مطهری، خاطر نش��ان کرد: بازنشس��تگی 

درمشاغل سخت و زیان آور، حق کارکنان این مشاغل است.
علی اصغردادخواه به منظور بررسی مسایل و مشکات کادر شاغل 
خدمتگذار به جانبازاِن مستقردر آسایشگاه شهید مطهری، از این 

آسایشگاه دیدن کرد.
علي اصغر دادخواه ابراز کرد: این دیدار با هدف رس��یدگی و رفع 
 مش��کات کارکنان درخصوص بازنشستگی مش��اغل سخت و

 زیان آور صورت گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان ضمن اشاره به خدمات 
جدید ویژه به کارکنان، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را 
حق آنان دانست و افزود: با پیگیری های که تابه حال انجام شده، 
مراتب در دست بررسی است و الزم است نماینده کانون جانبازان، 
تمامی درخواست ها را جمع آوری کرده و جهت پیگیری به اداره 

کل تامین اجتماعی استان اصفهان مراجعه کند.
وي تصریح کرد: اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان جهت 
تس��هیات به کارکنان زحمتکش از هیچگون��ه خدمتی دریغ 

نخواهد کرد.

اليحه بودجه 2۵00 میلیاردی 
شهرداری به شورا رفت

الیحه بودجه سال 1394 ش��هرداری اصفهان  دیروز )شنبه( به 
شورای اسامی تقدیم شد. در جلسه علنی  دیروز  شورای اسامی 
شهر اصفهان مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان الیحه بودجه 
دو هزارو۵00 میلیارد تومانی ش��هر اصفهان را به رییس شورای 

اسامی این شهر تقدیم کرد.
الیحه بودجه سال 94 شهرداری اصفهان دو هزارو ۵00 میلیارد 
تومان است که از این رقم دو هزار میلیارد تومان آن عمرانی و ۵00 

میلیارد تومان آن جاری است.
در این الیحه یکهزار و 600 میلیارد تومان ، بودجه نقدی و 900 
میلیارد تومان آن غیر نقدی است که 20 درصد جاری و 80 درصد 

عمرانی است.
بودج��ه س��ال 94 ش��هرداری اصفه��ان 6/6 ده��م نس��بت 
 ب��ه س��ال گذش��ته رش��د داش��ته اس��ت و انقباض��ی تنظیم 

شده است.

اختالف دما و خشکسالی 
 ريزگرد می آفريند 

کارش��ناس کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان 
اصفهان با اش��اره به غلظت بیش از 1000 برابری 
غبارها در س��ال ه��ای اخیر، اف��زود: اختاف دما 
 و پدیده خشکس��الی ب��ه وج��ود ریزگردها منجر

 می شود.کارش��ناس کش��اورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه پدیده ریزگردها، 
پدیده ای کلی در جهان اس��ت و بیاب��ان زایی به 
عنوان چال��ش س��وم، و از طریق عوامل انس��انی 
و طبیعی به وج��ود می آی��د، ابراز ک��رد: غلظت 
 غبارهای��ی ک��ه در س��ال ه��ای اخیر ش��اهد آن

 بوده ایم، به بیش از 1000 برابر رس��یده اس��ت. 
وی خاطر نش��ان ک��رد: عمده دالیل ب��روز پدیده 
ریزگردها، تغییر اقلیم و اخت��اف دما و همچنین 
بروز پدیده خشکس��الی در چند س��ال اخیر بوده 
است.این کارش��ناس کش��اورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان اظهار کرد: در شرق اصفهان، میزان 
بارندگی کم است و خس��ارت های ناشی از گرد و 
غبار، باعث تعطیلی عمومی مدارس و فرودگاه ها 

به دفعات مکرر می شود. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور ما قوانین 
متعددی برای جلوگیری از گرد و غبار وجود دارد، 
با دستور اس��تاندار محترم، اولین شهری که اقدام 
به طرح جامع مقابله با گرد و غبار می کند، ش��هر 
اصفهان است.این کارشناس کش��اورزی و منابع 
طبیعی استان به شناسایی کانون های گرد و غبار 
اش��اره کرد و گفت: کانون های بحرانی فرسایش 
بادی و مناطق برداشت اراضی حساس به فرسایش، 
به مس��احت یک میلیون و 1۷ ه��زار هکتار وجود 
دارد. وی تصری��ح کرد: برای کنترل گ��رد و غبار، 
2 راه��کار عملیاتی و مدیریتی وج��ود دارد که در 
راهکار عملیاتی، برنامه های 4ساله اعام و نتایج آن 
در کارگروه ها داده می شود؛ همچنین در راهکار 
 مدیریتی، اداره ه��ا و ارگان ها ب��ه ارایه راهکاری

 م��ی پردازند تا مش��کل گ��رد و غبار ب��ه حداقل 
برس��د که نمونه ای از آن نهال کاری است.توسعه 
پوشش گیاهیِ  بیابانی، توقف برداشت از آب های 
زیرزمینی به ص��ورت غیرمجاز، اطاع رس��انی و 
آموزش همگانی جهت مواجهه با بحران، توس��عه 
و تجهیز ایس��تگاه ه��ای پایش وضعی��ت جوی و 
همچنین پی��ش آگاهی و کنترل هوای اس��تان را 
از خاصه برنامه های پیش بینی شده در کارگروه 

گرد و غبار دانست. 

داروهای خاص به شهرستان ها می رود

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توزیع 
داروی بیماران خاص و مراجعه س��اکنان ش��هرهای کوچک 
به پایتخت، اظهار داش��ت: مدتهاس��ت از مس��ووالن دارویی 
درخواس��ت کرده ایم و امیدواریم هر چه س��ریع تر در سراسر 
کش��ور این داروخانه ها معرفی ش��وند و براي توزیع داروهای 
خاص در برخی از شهرستان ها که امکان ایجاد داروخانه فراهم 
نیست، دارو مستقیم برای متقاضیان ارسال شود چرا که رفت 
و آمد در فصول مختلف نیز ب��رای این بیماران مخاطراتی را به 

همراه دارد.
دکتر سید حسن هاشمی با تاکید بر اینکه شایسته نیست بیمار 

برای تهیه دارو راهی تهران شود، از پیگیری جدی سازمان غذا 
و دارو و برنامه ریزی در این خص��وص خبر داد و تاکید کرد: به 
طور جدی پیگیر این مسئله هستم و نباید بیش از 6 ماه عملیاتی 

شدن این مسئله طول بکشد.
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد بتوان دارو را به دست بیماران 
در ش��هرهایی که داروخانه داروهای خاص نیست رساند و از 
سوی دیگر تاش خواهیم کرد در یک سری از شهرها داروخانه 
داروهای خاص را دایر کنیم، چنانچه که پیش تر نیز این قول را 
در خصوص بیماری های صعب العاج داده بودیم و امیدواریم 
که بتوانیم آن ها را به مراکز جامع تبدیل کنیم که بتوانند ضمن 

 تحویل دارو، مراکز تزری��ق دارو را نیز برای بیم��اران نیازمند 
شیمی درمانی و بخش های رادیو تراپی ایجاد کنیم.

هاشمی گفت: تاش شد در شش ماهه دوم داروهای خارجی 
کاهش قیمت داشته باشند 
که همین اتف��اق هم افتاد و 
البته بعضی از بیمه ها منافع 
ش��ان ارزان ترین دارو است 
و اگ��ر طبق مصوب��ه هیات 
وزیران عمل ش��ود و بسته 
خدمتی تغییر پیدا نکند در 
همه کشور، هم بیمه شدگان 
و هم افراد فاق��د بیمه تایید 
می کنند که قیمت داروهای 

خارجی کاهش یافته است.
وی ادام��ه داد: اگرچ��ه 
قیم��ت داروه��ای خارجی 
اس��ت  یافت��ه  کاه��ش 
ام��ا در م��ورد داروه��ای 
تولی��د داخ��ل نس��بت به 

 ش��ش ماهه اول س��ال بین 10 تا 1۵ درصد افزایش قیمت را 
داش��ته ایم.وزیر بهداشت با اشاره به س��خنان فرمانده نیروي 
زمیني در خصوص تامین بالگرد براي اورژانس هوایي، عنوان 
کرد: ایش��ان خبر خوبی را دادند و تصور م��ی کنیم حداقل 30 
پایگاه اورژانس هوایي دیگر کمبود داریم و امکانات وجود ندارد 
و مناطقي هستند که نیازمند کمک هس��تند و در مواقع بروز 
حوادث و بیماری ها باید به موقع به بیمارس��تان منتقل شوند  
و از این رو از این کمک شایسته استقبال می کنیم و امیدواریم 

بتوانیم از این امکان حداکثر استفاده را ببریم.

یک پژوهشگر علم هواشناسی از موج جدید بارش طی روزهای 
آینده در استان اصفهان خبر داد.

احسان مرادی اظهار داشت: با نفوذ س��امانه کم فشار جدید، 
حمایت رطوبتی خوب و نفوذ س��امانه س��رد به نیمه شمالی 
کشور، به تدریج از امروز بارش های برف و باران در استان آغاز 
می شود و به خصوص از عصر بر میزان بارش ها در استان افزوده 

خواهد شد.

وی درب��اره نح��وه فعالی��ت این س��امانه اف��زود: ب��ه تدریج 
 از  ام��روز ب��ر گس��تره و ش��دت ب��ارش در اس��تان اف��زوده

 می ش��ود و با توجه ب��ه کاهش دما، در بیش��تر مناط��ق  و از 
جمله در ش��هر اصفهان ش��اهد بارش برف خواهی��م بود که 
 این بارش ه��ا احتماال ت��ا  فردا نی��ز کمابیش ادام��ه خواهد 

داشت.
 ی��ک پژوهش��گر عل��م هواشناس��ی ب��ا هش��دار ب��ه ه��م

 اس��تانی ها اضافه کرد: با توجه به کاهش دما از امروز و  بارش 
برف و کوالک در بیشتر مناطق استان، راه ها لغزنده خواهد بود 
و بی شک در راه های کوهستانی شاهد اختال در رفت و آمد 

خواهیم بود. 
همچنین الزم اس��ت کش��اورزان و باغداران برای جلوگیری 
 از یخبن��دان محص��والت کش��اورزی تمهی��دات الزم را 
بیاندیشند.وی فردا )دوش��نبه ( را روز س��رد توام با یخبندان 
در اس��تان پیش بین��ی کرد و گفت:ف��ردا در بیش��تر مناطق 
اس��تان ش��اهد یخبن��دان ه��ای گس��ترده خواهی��م ب��ود 
 که الزم اس��ت ش��هرداری شهرس��تان ها از هم اینک به فکر

 باشند.
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رییس مرکز س��نجش آموزش و پ��رورش گفت: کنکور 
به تمام معنی حذف نخواهد ش��د و رقابت در رشته های 
 ش��اخص دانش��گاه های مطرح همچنان باق��ی خواهد 

ماند.
عبدالرس��ول عمادی در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امس��ال، افزود: امسال 
نیز همانند سال  گذشته تأثیر 2۵ درصدی را در کنکور 

خواهیم داشت. 
هر چند که میزان این درصد س��االنه باید رو به افزایش 
باش��د، لذا ما خواس��تار افزای��ش 10 درص��دی تأثیر 
 س��وابق تحصیلی در س��ال آینده بودیم که به تصویب

 نرسید.
وی تصریح کرد: دروس س��ه سال متوس��طه در کنکور 
اثرگذار خواهد بود، این در حالی است که با تاش های 
صورت گرفته در حوزه آموزش و پ��رورش اهمیتی که 
کنکور در گس��تره کشور داش��ت را از دست خواهد داد 
و دانش آم��وزان به محتوای آموزش��ی ای��ن مهم توجه 

خواهند کرد.
این مقام مسوول یادآور ش��د: دانش آموزان برای اینکه 
بتوانند در کنکور موفق و  وارد دانش��گاه شوند سه شیوه 
وجود دارد که اولی بر اس��اس س��وابق تحصیلی است، 
دوم فرد عاوه بر سوابق تحصیلی در کنکور نیز شرکت 
می کن��د و در حالت س��وم فرد فقط در کنکور ش��رکت 
می کند که امیدواریم در س��ال های آین��ده این اختیار 
در کش��ور ایجاد شود و هر کس بر اس��اس شرایط خود 

عمل کند.
عم��ادی در خص��وص پرداخ��ت معوق��ات فرهنگیان 
نیز خاطرنش��ان کرد: طی رایزنی های ص��ورت گرفته، 
معوقات همکاران در حوزه آم��وزش و پرورش پرداخت 
خواهد ش��د، چرا که این مهم بخش عمده ای از انگیزه 
 همکاران در راستای ارایه خدمات مطلوب تر را تشکیل 

می دهد.

مدی��رکل پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
در 9 م��اه اخی��ر س��ال ج��اری، 88۷ نف��ر در ح��وادث 
ترافیک��ی اس��تان اصفهان جان خ��ود را از دس��ت دادند 
که این آم��ار در مقایس��ه ب��ا مدت زمان مش��ابه س��ال 
گذش��ته، 2.1 درص��د افزایش را نش��ان می ده��د. علی 
 س��لیمان پور با اش��اره به آمار تلف��ات ح��وادث ترافیکی

 9 ماهه گذش��ته اظهار ک��رد: از مجموع تلف��ات حوادث 
ترافیکی در 9 ماه اخیر س��ال جاری در این اس��تان 20۷ 
نفر زن و 680 نفر مرد بودند.وی اف��زود: نکته قابل توجه 
اینکه بیش��ترین تلفات ح��وادث ترافیکی ب��ا 489 مورد 
در جاده های برون  ش��هری و پس از آن ب��ا 339 مورد در 
مسیرهای درون شهری، 42 مورد در جاده های  روستایی، 

14 مورد مربوط به جاده های خارج اس��تان و س��ه مورد 
نامعلوم گزارش شده است.

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
همچنی��ن در 9 ماه اخیر س��ال جاری، 1۷ ه��زار و 38۵ 
مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان و مراکز تابعه مراجع��ه کردند که از این تعداد 12 

هزار و 464 نفر مرد و 4  هزار و 921 نفر زن بوده اند.
وی ادامه داد: مصدومان حوادث ترافیکی 9 ماه اخیر سال 
جاری در مقایس��ه با مدت زمان مشابه س��ال قبل، چهار 

درصد کاهش یافته است.
س��لیمان پور همچنین گفت: آمار پرونده های مختومه در 
کمیسیون های پزشکی قانونی استان اصفهان در 9 ماهه 
گذشته افزایش یافته است.وی ادامه داد: تعداد پرونده های 
به نتیجه رسیده در کمیسیون های پزشکی قانونی استان 
829 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 

درصد افزایش داشته است.
وی  بیان کرد: از کل پرونده های به نتیجه رس��یده در این 
مدت، 439 مورد مرتبط با رسیدگی به پرونده های پزشکی 
قانونی، 212 مورد مرتبط با رسیدگی به پرونده های قصور 

پزشکی و 184 مورد روانپزشکی بوده است.  

 راه اندازی هشت رشته محل جديد در 
مقطع کارشناسی ارشد پیام نور 

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از راه اندازی هشت رشته محل جدید 
در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد. مهدی یوسفی گفت: این 
رشته های جدید ش��امل آموزش زبان انگلیسی در یک مرکز، روان شناسی 
عمومی و تربیتی در چهار مرکز، زبان و ادبیات فارس��ی در یک مرکز، زبان و 
ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان در یک مرکز و علوم تربیتی گرایش 
برنامه ریزی درسی در یک مرکز است.وی با بیان اینکه پذیرش دانشجو در 
این رشته محل های جدید همزمان با ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام 
نور در مقطع کارشناسی ارشد برای سال 1394 صورت می گیرد، خاطرنشان 
کرد: آخرین مهلت ثبت نام در آزمون این دوره  امروز  است.رییس دانشگاه 
پیام نور استان اصفهان گفت: با احتساب رشته های جدید ، اکنون 64 رشته 
محل کارشناسی ارشد در این دانشگاه ارایه می شود.یوسفی با بیان اینکه این 
دانشگاه دارای سه رشته شیمی، بیو شیمی و فقه و اصول در مقطع دکتراست 
،افزود: در صددیم تعداد رشته های تحصیات تکمیلی در دانشگاه پیام نور 
استان اصفهان را افزایش دهیم.وی همچنین با اشاره به برخی مصوبات جدید 
دانشگاه پیام نور گفت: پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر 
می توانند با انتخاب محل امتحان در شهر مورد نظرشان امتحانات پایان ترم 
را در محل زندگی یا محل کار خود بگذرانند.وی با بیان اینکه این دانشجویان 
اجباری برای حض��ور در کاس ندارن��د ،ادامه داد: دانش��جویان دوره های 
 فراگیر کارشناسی ارشد با استفاده از منابع درسی معتبر در دانشگاه پیام نور 

می توانند از کاس های الکترونیکی و مجازی استفاده کنند.

معاون بسیج اس��تاتید اس��تان اصفهان گفت: با توجه 
به آثار مخرب ماهواره، باید بررس��ی کنیم نس��ل جوان 
 ما تا چه حد توانس��ته اند با آیات و روایات ارتباط برقرار

 کنند.
 بیژن ش��مس در اختتامیه نخس��تین جشنواره عکس 
محرم با بیان تأثیرگذاری س��ریال های ماه��واره ای بر 
باور، تفکر و ذهن انس��ان، اظهار کرد: 1400 سال پیش 
یک مکتب اس��تاندارد، علمی و دقیق از جانب خداوند 
برای بشریت نازل شد که بس��یار دقیق و درست میزان 
پیام هایی که از طریق چشم و گوش انسان شده و تولید 
رفتار و گفتار می کند را بیان می کند؛ دانش��مندان پس 
از سال ها تحقیق و تفحص به این حقیقت های اسامی 

دست پیدا کردند.
وی اثر کام را بر تمام��ی موجودات و اش��یا تأثیرگذار 
دانس��ت و اف��زود: اث��ر منفی ی��ا مثب��ت کام حتی بر 
مولکول های آب نیز می تواند اثر بگذارد، میزان احساسات 
و پیام ه��ای منفی روی هورمون ها، س��لول های عصبی 
بدن و بافت ماهیچه اثر منفی و بلندمدت گذاشته و روند 

معکوسی را طی می کند.
معاون بسیج اساتید اس��تان اصفهان با بیان اینکه دین 

اس��ام درباره به  کار بردن کلمه و دی��د منفی و مثبت، 
نگرش بدبینانه یا خوش بینانه به جامعه بسیار پرداخته 
است، تأکید کرد: ما باید بررس��ی کنیم که تا چه اندازه 
توانس��ته ایم در مورد آنها تحقیق و یا آنه��ا را در زندگی 
خود به  کار ببریم، باید بررس��ی کنیم نس��ل جوان ما تا 
 چه حد توانس��ته اند با این آیات و روای��ات ارتباط برقرار

 کنند.

وی ضمن توصیه بر استفاده از رس��انه ها و نرم افزارهای 
داخلی، خاطر نش��ان کرد: چرا وقت��ی تولیدات داخلی 
وج��ود دارد از نرم افزاره��ا و ش��بکه ها اجتماعی بیگانه 
استفاده کنیم؟ این مطالبه ماست که اباغ اینگونه پیام ها 

صورت گیرد.
ش��مس در پایان ب��ا بیان آس��یب ها و تأثی��رات منفی 
دجال واره ه��ا بر جامع��ه، تصریح ک��رد: از اهداف اصلی 
رس��انه های بیگان��ه از قبی��ل ماهواره ه��ا می ت��وان به 
 تروی��ج بی بندوباری و ایج��اد تزلزل در بنی��ان خانواده 

اشاره کرد.
اختتامیه نخس��تین جش��نواره عکس محرم به همت 
کان��ون بس��یج جوان��ان و معاون��ت فرهنگ��ی هنری 
ناحیه مقاومت بس��یج با حضور معاون بس��یج اس��اتید 
اس��تان اصفهان، مس��ووالن و عموم مردم شهرس��تان 
 در س��الن کوث��ر اداره ارش��اد ش��هر داران برگ��زار 
ش��د.گفتنی اس��ت در این جش��نواره از 80 اثر رسیده 
ب��ه دبیرخانه، از 30 ع��کاس شهرس��تان های اصفهان، 
تهران، ایام، خراس��ان رضوی و فارس ب��ا اهداء جوایز 
 نقدی و لوح تقدیر جش��نواره به همراه تندیس تقدیر به

 عمل آمد.

ريیس مرکز سنجش آموزش و پرورش:

کنکور به تمام معنی حذف نمی شود

تأثیرات ويرانگر ماهواره بر نسل جوان

مولکول های آب حتی از کالم تاثیر پذيرند

طی 9 ماه گذشته سال جاری رخ داد

افزايش متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی

 در برخی از 
شهرستان ها 

که امکان ايجاد 
داروخانه فراهم 

نیست، دارو مستقیم 
برای متقاضیان 

ارسال شود چرا که 
رفت و آمد در فصول 
مختلف نیز برای اين 
بیماران مخاطراتی را 

به همراه دارد



يادداشت

 اجرای برنامه راهبردی تأمین
 آب شرب تابستان 94 

مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان در جلسه هماهنگی و 
ایجاد آمادگی جهت تأمین و توزیع و مصرف آب اس��تان در 
س��ال 94 گفت : در حال حاضر میزان حجم س��د زاینده رود 
ح��دود 240 میلیون مترمکعب اس��ت ب��ه طوریکه در فصل 
زمس��تان می��زان ورودی آب 14 و می��زان خروجی آب 17 

مترمکعب است .
مهندس هاش��م امینی با اش��اره به حجم محدود سد زاینده 
رود خاطرنشان ساخت : برنامه های راهبردی جهت تأمین ، 
توزیع و مصرف آب شرب در تابس��تان 94 در دستور کار قرار 
گرفت و باید بر مبنای آن تالش ش��ود آب ش��رب مورد نیاز 
مش��ترکین در استان اصفهان تأمین ش��ود . این درحالیست 
 که بارندگی در فص��ل بارش بس��یار مح��دود و ناچیز اعالم 

شده است .

 نانوايی ها ۳ روز در سال مجاز 
به تعطیلی هستند

قاسم زراعت کار در مورد قیمت های جدید آرد نیز به این نکته 
اشاره کرد که آرد با س��بوس گیری 12 درصد از 575 تومان 
به 790 تومان رسید. آرد 15 درصدی از 585 تومان به 805 
تومان و آرد با سبوس گیری 18 درصد از 590 تومان به 815 

تومان و 9 ریال رسید.
رییس اتحادیه نانوایان در پاسخ به اینکه چرا برخی نانوایی ها 
در ایام تعطیالت بی ضابطه تعطیل هستند و مردم برای تهیه 
نان با مشکل مواجه می ش��وند، گفت: نانوایی ها در سال سه 
روز به یعنی روزهای عاشورا، 28 صفر و 21 ماه مبارک رمضان 
مجوز تعطیلی دارند و در بقیه ایام تعطیالت حداقل در نوبت 

صبح باید به مردم خدمات بدهند.
وی اع��الم ک��رد در ص��ورت مش��اهده ه��ر گون��ه تخل��ف 
در س��اعت کاری یا م��وارد مش��ابه هموطنان م��ی توانند با 
 ش��ماره 77503313 اتحادی��ه نانوای��ان در ته��ران تماس

 بگیرند.

 پرداخت تسهیالت 15 میلیونی 
 به مسکن روستايی

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: پرداخت تسهیالت 
15 میلیون تومانی مسکن های روستایی آغاز شده و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به ش��عب بانک صادرات این تسهیالت را 
دریافت کنند.عزیزاله مهدیان با بیان اینکه اعتبارات مسکن 
روستایی همانند س��ال های قبل به تصویب رسید گفت: در 
حال حاضر تهسیالت 15 میلیون تومانی مسکن روستایی با 
کارمزد 5 درصد در تمامی شعب بانک صادرات به متقاضیان 
پرداخت می ش��ود. وی اف��زود: تمامی اقدام��ات الزم جهت 
پرداخت این تس��هیالت آغاز ش��ده و متقاضی��ان هم اکنون 
می توانند با مراجعه به ش��عب بانک صادارت در استان ها این 

تسهیالت را دریافت کنند. 

 مزايده زمین  در اداره 
راه و شهرسازی  استان

اداره کل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان، تعداد 223 قطعه 
از امالک خود را از طریق مزایده در شهرس��تان های اس��تان 
به فروش می رس��اند.در این مزایده 35 قطعه زمین تجاري، 
مس��کوني در نایین- 41 قطعه زمین با کارب��ري تجاري در 
کاش��ان - 31 قطعه زمین با کاربري تج��اري و واحد تجاري 
در گلپای��گان- 34 قطعه زمین ب��ا کاربري تج��اري و واحد 
تجاري در خمیني ش��هر- 8 قطعه زمین ب��ا کاربري تجاري 
مس��کوني و  احداث تاکس��ي س��رویس در شاهین شهر- ده 
قطعه زمین با کارب��ري تجاري، تجاري مس��کوني در آران و 
بیدگل- 15 قطعه زمین با کاربري تجاري و واحد تجاري در 
شهرضا )سروس��تان( - 10 قطعه زمین با کاربري مسکوني و 
آپارتماني در زرین شهر- چهار قطعه زمین با کاربري تجاري 
در باغبهادران - 10 قطعه زمین ب��ا کاربري تجاري و نانوایي 
و واحدهاي تجاري در نجف آب��اد- 12 قطعه زمین با کاربري 
تجاري، تجاري خدماتي و نانوایي در اردستان- 5 قطعه زمین 
با کاربري تج��اري و تجاري- پارکین��گ در قهدریجان- یک 
قطعه زمی��ن با کارب��ري تج��اري نانوای��ي در دهاقان- یک 
قطعه زمین ب��ا کارب��ري کلینیک دامپزش��کي در اصفهان- 
 ۶ قطعه زمین ب��ا کاربري مس��کوني در کوهپای��ه به فروش

 می رسد. 
گفتنی اس��ت؛ متقاضیان محت��رم می توانند ب��رای دریافت 
اس��ناد مزایده به دبیرخانه کمیس��یون معامالت و ادارات راه 
وشهرسازی شهرس��تانهای مربوطه و وب سایت اداره کل به 
نش��انیwww.isfahanroad.org مراجعه و یا با شماره 

تلفن 3۶700223 تماس بگیرند.

 تمام روستاهای استان صاحب 
 تلفن ثابت می  شود

 معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: تمام روستاهای استان اصفهان تا پایان سال 
دارای تلف��ن ثابت می ش��وند و امکان��ات تلفن ثاب��ت در این 

روستاها آماده می  شود.
 مرتضی براری در دیدار با اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: 
اس��تفاده بهینه از این زیرساخت ها باید در دس��تور کار قرار 
گیرد، چرا که این امر در ارتقای رفاه و بهره وری استان و ارتقای 
اشتغال و رونق اقتصادی مؤثر است.وی به توسعه شبکه تلفن 
ثابت در روستاها و مناطق کم برخوردار استان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: یک هزار و 831 روستا در استان وجود دارد که از 
این تعداد 38 روستا فاقد تلفن بودند اما با برنامه ریزی صورت 
گرفته  در 8 ماه امس��ال به 30 روس��تا تلفن ثابت اختصاص 
یافته و تا پایان سال نیز به 5 روس��تا امکانات استفاده از تلفن 
ثابت ارایه می  ش��ود.وی  بیان ک��رد: 3 روس��تای باقی مانده 
نیز اگر ش��رایط جوی اجازه دهد تا پایان س��ال و در غیر این 
 صورت در 3 م��اه ابتدای س��ال آینده تلفن ثاب��ت اختصاص

 می یابد.

نوسانات بازار جهانی به سمت 
و سویی پیش رفت که دیروز 
در بازار اصفهان و البته کشور 
بار دیگر طال طالی��ه دار بازار 
داخلی و جهانی ش��د.طال در 
ب��ازار جهان��ی ح��ال و هوای 
 دالر را ب��ه خود گرفته اس��ت 
نوسان های طال ،نفت،دالردر 
بازار جهانی همچن��ان ادامه 
دارد.ریی��س اتحادی��ه طال و 
جواه��ر اس��تان اصفه��ان و 
نای��ب رییس اتحادی��ه طال و 
جواهر کش��ور در گفتگویی با 
بیان اینکه افزایش چشمگیر 
قیم��ت طال با رک��ورد 1280 
دالری در روز ش��نبه مواجه 
شد گفت:پیش بینی می شد 
اگر طال بتواند س��طح1240 
دالری را بش��کند و این قله را 
فتح کند احتمال صعود طال تا 

پایان سال باالست .
هوشنگ شیشه بران در تبیین 
علت این رشد ناگهانی تاکید 
کرد: شوک ناشی از اقدام بانک 
مرکزی س��وییس در روز پنج 
شنبه در حذف محدودیت 3 
س��اله برای فرانک این کشور 
و اینکه به تبدی��ل یورو با نرخ 
ثابت ادامه نمی دهد س��بب 
افزایش فرانک س��وییس در 
برابر یورو ش��د و همین عامل 
باعث شد تا س��رمایه گذاران 
زیادی به س��مت ب��ازار طال 

جذب شوند.
وی افزود:کاهش پیش بینی 
رش��د اقتصادی جهان توسط 
بانک جهانی باعث روند نزولی 
نفت و افت ش��اخص سهام در 
بازارهای بین المللی ش��د که 
از عوامل دیگر افزایش دهنده 
طال محس��وب می ش��ود به 
طوری که میزان ذخایر طالی 

صن��دوق اس پ��ی دی آر نیز 
ب��ا افزایش 1/35 ب��ه بیش از 
717 تن رس��یده است. وی با 
اش��اره به کاهش قیمت نفت 
به پایی��ن ترین س��طح خود 
در ۶ سال گذش��ته افزود:اگر 
چه شاید کاهش طالی سیاه 
به ض��رر طال تمام ش��ود ولی 
کاه��ش ش��اخص س��هام در 
بازاره��ای بی��ن المللی باعث 
 افزای��ش تقاضا ب��رای فلززرد 

شد.
وی در عین حال گفت:در این 
می��ان هن��وز دالر مهمترین 
خط��ر ب��رای طال محس��وب 
می ش��ود و در آینده احتمال 
افزایش ن��رخ به��ره و اجرای 
سیاس��ت های مح��رک پولی 
در اروپا ، ف��درال رزرو و ژاپن 
و همچنین انتخابات یونان و 
خروج احتمالی آن کش��ور از 
منطقه یورو می تواند برنوسان 

ارزش دالر موثر باشد.
شیش��ه ب��ران ب��ا اش��اره به 
وضعیت قیمت ط��ال در بازار 
ای��ران گف��ت: قیم��ت ط��ال 
درای��ران نیز طب��ق معمول 
 از اون��س جهان��ی تبعی��ت 
می کند و س��یر صع��ودی به 
خود گرفت. ب��ه طوری که در 
روز ش��نبه هر گرم طالی 18 
نزدیک به 105 ه��زار تومان 
رسید.وی با اش��اره به قیمت 
س��که در ب��ازار داخلی گفت: 
سکه از مرز یک میلیون تومان 
گذش��ت ضمن اینکه نشست 
بانک مرکزی اروپا قرار اس��ت 
22 ژانوی��ه و انتخابات یونان 
3 روز بعد برگزار خواهد ش��د 
و طال ت��ا 25 ژانوی��ه منتظر 
خواه��د خ��ود   س��رانجام 

 نشست.

اخبار کوتاه 

4
نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان

رییس اتحادیه طال و جواهر استان

صعود طال تا پايان سال 

سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی )نهاده ها، محصوالت و خدمات وابسته( 
در تاریخ 30 دی تا 3 بهمن ماه در محل برگزاری نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان در جوار پل شهرستان در س��اعات بازدید 15 تا 21 میزبان بازدیدکنندگان 

خواهد بود. 

استاندار گفت: برای اس��تان اصفهان و مشکالت آن 
به اندازه کافی طرح وجود دارد، اما آنچه نیاز اس��ت 
مقداری اراده و همت برای اجرای آن است اگر کسی 
طرحی بخواهد می توان االماش��ااهلل به او طرح نشان 

داد.
رسول زرگرپور پس از جلسه مدیریت بحران استان 
اصفهان در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد: س��ال آبی 
93-94 که از پاییز امسال شروع ش��ده و تا شهریور 
سال دیگر ادامه خواهد داشت و در سه ماهه پاییز93 
بارش های نرمالی را هم در اس��تان اصفهان و هم در 

سرشاخه های زاینده رود وجود داشته است.
وی اضافه کرد: زمس��تان س��ال جاری توق��ع از نظر 
بارشی برآورده نکرده اس��ت و در همین ماه اول هیچ 
بارش قابل توجهی در آن به ثبت نرسیده است، اما بر 
اساس پیش بینی های هواشناسی کشور و استان از 
ابتدای بهمن ماه تا پایان اسفند ماه یعنی دو ماه پایانی 

زمستان بارش ها نرمالی داریم.
اس��تاندار اصفه��ان ادام��ه داد: میزان ب��ارش ها در 
سرش��اخه های زاینده رود تاکنون ح��دودا به اندازه 
میانگین بارش های 40 س��اله است و بنابراین حجم 
بارش ها تغییری نکرده است، اما مشکل اینجاست که 
بارش ها بیشتر به شکل باران هستند تا برف، در حالی 

که ما بیشتر نیازمند برف هستیم.
زرگرپور به اعداد و ارقام بارش ها و مقایسه میان سال 
گذش��ته و جاری پرداخت و گفت: استان اصفهان در 
سال گذش��ته در همین موقع از سال ۶8 سانتی متر 
برف بر روی زمین داشت این در حالی است که امسال 
تاکنون 20 سانتی متر هم برف نباریده است، بنابراین 
آنچه نتیجه می گیریم این بوده ک��ه حجم بارش ها 
معادل دراز مدت بوده ولی نوع آن به جای برف باران 
شده است و به همین منظور حجم آب پشت سد هم 

اکنون بیش از پیش بینی ها است.
وی با اش��اره به آلودگی هوای ش��هر اصفهان افزود: 
کالن شهر اصفهان امسال تاکنون 45 روز هوای سالم 
بیشتری نسبت به س��ال گذشته را تجربه کرده است 
چراکه برخوردهای مفید و قاطعی با صنایع بزرگ شده 
و ما در نظر داریم تعداد روزهای س��الم را به ۶0 روز 
برسانیم و اگر بتوانیم به  این عدد برسیم طرح کنترل 

آلودگی هوا به اهداف خود رسیده است.
مشکل آنتن دهی تلفن همراه در اصفهان

به گزارش ایسنا، استاندار اصفهان موضوع خط دهی 
موبایل و اش��کاالت متعدد گروه های امدادی در این 
خصوص را به عنوان موضوع سوم بحران عنوان کرد 
و گفت: خط دهی موبایل چند هفته ای اس��ت که در 

س��طح کالن ش��هر اصفهان وضعیت خوبی ندارد و 
دس��تگاه های امدادی نیز که به ای��ن امکان احتیاج 
دارند گله مند هستند که پس از بررسی ها مشخص 
شد نه تنها کالن شهر اصفهان بلکه همه استان با این 

مشکل مواجه است.
زرگرپور اظهار کرد: زشت اس��ت برای کالن شهری 
 مثل اصفهان که همه آن را به عنوان شهری برخوردار 
می نامند موبایل در آن با مش��کل آنتن دهی مواجه 
باش��د در حالی که م��ردم در مقابل مبالغ��ی که به 
مخابرات می پردازند باید تجهیزات خوبی هم داشته 
باش��ند حال اگر مشکل ش��هرداری اس��ت یا ارگان 
دیگ��ری باید ظرف م��دت 10 روز آینده مش��کالت 
مربوطه حل شود چراکه تصور نمی شد اصفهان با این 

میزان مشکل در تلفن همراه مواجه باشد.
ل�زوم ارايه طرح�ی تلفیقی ب�رای کنترل

 گرد و غبار
استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان استانی است 
که یک س��وم خاک آن کویری یا بیابانی است و جز 
دومین یا سومین اس��تان ها از این دس��ت است و با 
این ش��رایط میزان گرد و غبار بیش از اندازه است و 
از مس��ایل اصلی آلودگی نیز محس��وب می شود؛ در 
همین راستا دو ماه قبل سازمان منابع طبیعی استان 
 موظف ش��د تا طرحی برای کنترل گرد و غبار آماده 
کند.زرگرپ��ور اف��زود: مع��ادن ش��رق اصفه��ان و 
واحدهای تولیدی مثل گ��چ و آجر و... بایس��تی در 
این طرح تعیین تکلیف ش��وند چراکه نباید بگذاریم 
اش��تغال و تولید مردم منطقه خدش��ه دار شود.وی 
در خصوص بحث ب��ارور ک��ردن ابرها تاکی��د کرد: 
طرح بارور ک��ردن ابرها از طرح های مفیدی اس��ت 
که باید اجرایی ش��ود البته منتقدانی ه��م دارد، اما 
نباید از چنی��ن طرح های��ی انتظار معجزه داش��ته 
 باش��یم طی بررس��ی ه��ای انجام ش��ده ای��ن طرح

 می تواند بی��ن 10 تا 15 درصد ب��ارش ها را افزایش 
دهد.

اس��تاندار اصفهان خاطرنش��ان کرد: استان اصفهان 
جز هشت استان کشور اس��ت که طرح باروری ابرها 
در آن انج��ام خواه��د گرف��ت و از اوای��ل بهمن ماه 
 پروازهای ب��اروری ب��ر روی اصفهان انج��ام خواهد 

شد.

بارش زمستانی تاکنون صفر بوده است

ابرهای اصفهان از بهمن ماه بارور می شود 
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افزايش ۳0 درصدی 
تولید تخم مرغ

توزيع بنزين يورو 4 
تنها دراصفهان 

 مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل از افزایش 30 درصدی تولید تخم مرغ 
نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

حسین فتاحی اظهار داشت: بیش از یکهزار و 500 تن تخم مرغ در سه ماه 
سوم امسال در واحدهای پرورش مرغ تخم گذار این شهرستان تولید شده 
اس��ت.وی افزود: آران و بیدگل در حال حاضر 14 واحد پرورش مرغ تخم 

گذار فعال دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین این شهرستان دارای 5۶ واحد مرغ گوشتی 
پروانه دار است که ظرفیت تولید ساالنه 8۶0هزار قطعه مرغ گوشتی را دارد.

فتاحی تصریح کرد: متوسط تولید گوشت مرغ در این شهرستان شش هزار 
و 500 تن در سال است.وی تصریح کرد: ظرفیت تولید گوشت مرغ در این 
شهرستان ساالنه پنج هزار و 200 تن و میزان تولید در سال جاری حدود 

سه هزار و ۶00 تن است.

 
مدیر روابط عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: بنزین یورو 4هنوز فقط در شهر اصفهان توزیع می شود.

 بهمن علیپور افزود: بی��ش از 220 جایگاه پمپ بنزین و 150 جایگاه 
سی ان جی در استان اصفهان فعال اس��ت .وی افزود: از اول بهمن ماه 
امسال، عرضه بنزین 400 تومانی در استان اصفهان همزمان با سراسر 
کشور متوقف می شود.وی گفت : از اول بهمن امسال به ازای هر لیتر 
بنزین 400 تومانی، دو لیتر بنزین با ن��رخ 700 تومان در کارت های 
سوخت خودروها و موتورسیکلت ها ش��ارژ خواهد شد.علیپور تاکید 
کرد: دارندگان وسایل نقلیه برای اعمال این فرآیند ) تبدیل یک لیتر 
بنزین 400 تومانی به دو لیتر بنزین 700 تومانی ( الزم است یک بار 
سوختگیری در ماه بهمن داشته باشند.میانگین مصرف روزانه بنزین 

در استان اصفهان 5.5 میلیون لیتر است

 مدیرکل آمار و اطالعات استانداری اصفهان گفت: نرخ 
بیکاری در استان در پاییز امسال به حدود 11.8 درصد 
رسید در حالیکه این نرخ در تابستان 13.۶ درصد بود.

 محمدرضا قاسمی افزود: همچنین نرخ متوسط تورم 
در ماه های مهر 19.۶ درصد، آب��ان 18.۶ درصد و در 

آذر به 18.1 درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ بیکاری و تورم براس��اس 
اعداد و ارقام مذکور، گوی��ای خروج از رکود اقتصادی 
و وجود تورم کنترل شده اس��ت.وی اضافه کرد: ادامه 
این روند تا پایان امس��ال گویای تغیی��رات جزئی در 
نرخ رش��د اقتصادی اس��تان به باالی صفر اس��ت.به 
گزارش زاینده رود  حال با وجود نس��ل چهارم یعنی 
دهه هفتادی ها نیز به س��یل تقاضا بر بازار کار افزوده 
می ش��وند چالش  پی��ش روی  دول��ت و متولیان در 
این بازار محسوب می شود . البته تدبیر مسووالن در 
 کنار استفاده از ظرفیتهای استانی و همچنین کسب 
مهارت های کار از س��وی جوانان کمک ش��ایانی به 
کمرنگ شدن معضل بی کاری خواهد کرد . هم اکنون 
خیلی از کار فرمایان استان از نبود مهارت و تخصص 
در نیروی کار در رنجند نیروهایی که ادعا بلد اما عمل 

خیر .

عضو س��ابق کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس با 
اشاره گس��ترده بودن پدیده فس��اد و زمین خواری در 
کشور اظهار داش��ت: غفلت دولت و مسووالن موجب 
ش��ده اس��ت تا زمین ش��یرین ش��ود و این شیرینی  
 نی��ز طبیعت��ا مگس ه��ای زی��ادی را به خ��ود جلب

 می کند.
محمدخوش چهره، استاد دانش��گاه و کارشناس امور 
اقتصادی با اش��اره به پدی��ده زمین خ��واری در ایران 
اظهار داشت: متاسفانه این پدیده هنوز خوب شکافته 

نشده است.
 وی افزود: بررس��ی های صورت گرفت��ه در زمین های 
شهری و غیرش��هری و اراضی ای که مورد تصرف قرار 
گرفته اند نشان دهنده یک پدیده عجیب است چرا که 
این وس��عت این اراضی از دو کشور حوزه خلیج فارس 

نیز بیشتر است.
این کارش��ناس اقتصادی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
بخشی از نارس��ایی های داخلی و تصمیمات نامناسب 
و ضع��ف و درایت توج��ه و غفلت ها  س��ازمان یافته از 
بیرون اس��ت و تبیین این حوزه و موضوعات به تولید 
ملی و ش��کاف طبقاتی دامن می زند که ریش��ه اصلی 

آن فساد است.

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب در جشن بزرگ 10 
هزار نفری این شرکت که در ورزش��گاه 25 آبان و به 
بهانه ساگرد تاسیس و تغییر برند این گروه برگزار شد 
با اشاره به شعار جدید این گروه صنعتی مبنی بر»روی 
ما حس��اب کنید« اظهار داش��ت: هر کوششی برای 
تحول را باید از خودمان شروع کنیم و در واقع به جرات 
می توان گف��ت در حال حاضر کمت��ر مجموعه هایی 
وجود دارند که قبول کنند باید اصالح را از خودش��ان 
شروع کنند.محمد رضا دیانی با اشاره به اینکه امروز، 
روز گروه توس��عه صنعتی انتخاب است گفت: همه ما 
با این اندیشه که کار در عرصه های مختلف اجتماعی 
و اقتصادی روی زمین مانده است و باید نقش آفرینی 
 کنیم در ای��ن گروه وعرص��ه های مختل��ف در حال

 برنامه ریزی هستیم.وی با اش��اره به واردات بیش از 
سه میلیارد دالری اظهار داش��ت: آمار نشان می دهد 
واردات سر تا پا بی فایده است چنانچه در کشور واردات 
کاالهای لوکس آزاد اس��ت اما برای واردات مواد اولیه 
با سخت ترین شرایط مواجه هستیم.وی بیان داشت: 
یا این شرایط در ایران اسالمی هم گام با تکنولوژی و 
کیفیت روز در حال تولید کاالهایی خوبی هستیم که 

در برابر کاالهای خارجی است.

مهدی موس��وی نژاد با اعالم این که 70 درصد مردم 
نیاز به یارانه دارن��د ادامه داد: در ص��ورت تصویب در 
کمیسیون تلفیق پیش بینی می ش��ود که طی سال 
آین��ده 30 درصد از مردم با دهک ه��ای درآمدی باال 
یارانه نگیرند. بر اساس این طرح افراد پر مصرف دیگر 
یارانه ای روی برق و گاز خود دریافت نخواهند کرد و به 

صورت پلکانی یارانه حامل های انرژی حذف می شود.
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود طی سال 
آینده مردم با دهک ه��ای پایین درآمدی حامل های 

انرژی را مطابق با قیمت تمام شده دریافت کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اش��اره به اینکه هم 
اکنون بابت هر مت��ر مکعب گاز مصرف��ی 10 تومان 
عوارض از مصرف کنند ه  دریافت می شود گفت: این 
رقم باید ب��رای خانوارهایی که بی��ش از الگو مصرف 

می کنند تغییر کند.
موسوی نژاد، با اعالم اینکه در این طرح سهمیه بنزین 
به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به خانوار داده 
می ش��ود گفت: هم اکنون برخ��ی خانواده ها چندین 
خودرو دارند و این موجب شده است که برخی یارانه  
بیش��تری دریافت کنند در حالی که برخی خانوار ها 

حتی یک خودرو هم ندارند.

رانت تولید ملی بازار کار سوبسید

 کاهش نرخ بیکاری
 در استان 

 غفلت دولتمردان 
عامل اصلی زمین خواری

سینه خیز بر روی سیم 
خاردارهای اقتصاد 

طرح جديد مجلس برای 
حذف يارانه پولدارها
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هفتیادداشت »ارتباط هوش معنوی با مسوولیت پذیری« در نوجوانان

جربه هیجان ایرانی با »گرنی و گریم«

در آستانه برگزاری جشنواره شعر فجر

»اسماعیلآذر«:هرکاریکهنقدنشودرشدنمیکند

 سلسله جلساتی با عنوان » ارتباط هوش معنوی با مسوولیت پذیری« توسط 
مرکز فرهنگی اجتماعی بانوان، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می ش��ود.عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن ۳۳۳۸۲۰۳۰ تماس حاصل نمایند.
 

5
اصفهانتراژدیمظلومیتمردمغزه

رابهتصویرمیکشد
چند ماه قب��ل جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی استان اصفهان 
با هم��کاری مجم��ع طراحان 
گرافیک انقالب اس��المی آیه 
در فراخوان��ی تح��ت عن��وان 
»ت��راژدی انس��انی در غزه« از 
طراحان گرافیک کشور دعوت 
کرد تا بضاعت خود را در بیان 
مظلومیت مردم فلس��طین به تصویر بکش��ند. این فراخوان با 
استقبال گرافیست های کشور روبرو شد و ۲۰۰ اثر از 9۰ طراح 
برجسته کشور به این جشنواره ارسال شد که نهایتا ۳۸ اثر از 

این آثار برگزیده شدند. اما این همه ماجرا نبود.
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی استان اصفهان تصمیم گرفت 
به خاطر سرپوش گذاشتن رسانه های غربی بر جنایات رژیم 
صهیونیس��تی و از طرفی هم به خاطر حماس��ه آفرینی مردم 
مظلوم غزه در دفاع از سرزمینش��ان همزمان با نامگذاری ۲9 
دی ماه به نام روز »غزه« این آثار برگزی��ده را در معرض دید 
مردم قرار دهد. لذا در حرکتی نمادین ۳۸ پوس��تر برگزیده به 
مدت یک هفته در میادین اصلی شهر اصفهان نصب شده اند 
تا روز غزه هم مانند روز جهانی قدس فرصتی باش��د که فریاد 
مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد.

  »آواتار2«یکسالدیرتر

خودنماییمیکند
قس��مت دوم مجموع��ه فیلم 
علمی تخیلی و زیست محیطی 
»آواتار۲« یک س��ال دیرتر از 
زمان تعیین شده قبلی،اکران 

عمومی خواهد شد.
»آوات��ار ۲«ت��ا زودت��ر از ایام  

کریسمس سال ۲۰17 به روی 
پ��رده س��ینماهای آمریکای 
شمالی نخواهد رفت.به گفته جیمز کامرون،تا قبل از این قرار 
بود قس��مت تازه این مجموعه فیلم،برای نمایش عمومی در 
سال ۲۰16 آماده ش��ود.اما حاال این فیلمساز می گوید آماده 
کردن ش��رایط تولید فیلم کمی وقت می ب��رد و او نمی تواند 
آن را،در زم��ان تعیین ش��ده قبلی آماده نمای��ش کند.دلیل 
اصلی طوالنی شدن زمان پیش تولید و تولید »آواتار«ها، سه 
قسمتی بودن آن است.این سه قسمت باید پشت سرهم و بی 
وقفه فیلمبرداری شوند.کامرون می گوید:»ما در حال نگارش 
هم زمان فیلمنامه هر سه قسمت بعدی هستیم.شرایط طوری 
است که باید هر س��ه فیلم را هم زمان و پش��ت سر هم فیلم 
برداری کنیم.نمی توانیم یک قس��مت را فیلم برداری کنیم و 

پس از مدتی به سراغ قسمت بعدی برویم.

بازی ایرانی »گرنی و گریم« با داستان پیرزنی که به دنبال 
جمع آوری »زم��ان« برای تأخیر در مرگ خود اس��ت، از 

بازی های اندرویدی پرمخاطب این روزها  است.
بازی ایرانی »گرنی و گریم« از بازی های موفقی است که 
در ماه های اخیر با استقبال عالقمندان بازی های رایانه ای 

مواجه شده است.
بازی ساده و جذابی که توسط یک گروه کاماًل جوان فرآیند 

طراحی و اجرای آن طی شده و با استقبال عالقمندان طی 
چهارماه گذشته بیش از ۸۰ هزار بار دانلود شده است.

ساخت بازی رایانه ای »گرنی و گریم« که بر روی پلتفرم 
اندوریدی قابل اجرا اس��ت، با س��بک دو بعدی متفاوت 
توس��ط گروه بازی س��ازی فانوس با حمایت  بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای در مرکز رشد به پایان رسید.
داستانبازیچیست؟ 

»گرنی« کاراکتر اصلی بازی، پیرزنی است که در یک برج 
ساعت زندگی می کند و زمان مرگش فرا رسیده. او باید با 
جمع کردن »زمان« مرگ خ��ود را به تاخیر بیاندازد و در 

این راه از آیتم های متنوع استفاده می کند.
بازی از گرافیک فانتزی و صداگذاری مناسبی برخوردار 
بوده و سرعت باال و عکس العمل سریع در آن بسیار مهم 

است. 
بازیکن دربازی »گرن��ی و گریم« با دوی��دن و پریدن در 
دنیای ساعت، روی مسیرهای گرد می تواند امتیاز جمع 
کرده و آن را به صورت آنالین ثبت کند، امکان خرید درون 

برنامه ای هم برای بازیکنان فراهم است.
امکانخریددرونبرنامهای

بنابر طراحی حرکتی تعریف شده برای این بازی با ضربه 
روی صفح��ه می توانید بپری��د و با چپ و راس��ت کردن 
دستگاه هم می توانید جهت حرکت »گرنی« را برای عبور 

از موانع تغییر دهید. 
حداقل حافظه )RAM( مورد نیاز دستگاه ۵1۲ مگا بایت 

و اندروید ۲.۳ است.
این بازی اندرویدی به صورت رایگان عرضه شده اما شما 
می توانید به اختیار خود و به منظور تهیه تجهیزات کمکی 
در طول بسته های س��که و کلید )قابلیت ادامه بازی بعد 
از باخت��ن( هزینه هایی را از طریق سیس��تم خرید درون 
برنام��ه ای بپردازید.از نکات قابل توج��ه درباره این بازی 
اندرویدی امکان اجرای رقابتی آن با دوس��تان است و از 
این طریق می توانید توانمندی خود در بازی را در میدان 

رقابت به آزمون بگذارید.
بازی »گرنی و گریم« را می توانید اینجا و از طریق سایت 

بازار دانلور و از آن لذت ببرید.

اس��تاد زب��ان و ادبی��ات فارس��ی گف��ت: ب��ه کارگیری 
مدیران الی��ق اجرای��ی در کن��ار مش��اوران متخصص 
 می تواند به وضعیت جش��نواره ش��عر فجر س��رو سامان

 بدهد.اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی و مجری 
برنامه های مشاعره رسانه ملی در خصوص جشنواره شعر 
فجر گفت: سال هاست که جشنواره شعر فجر شکل گرفته 
و مفید هم بوده اما چگونه مفید بودن آن و نقش��ی که به 
جای مانده باید مورد تحلیل قرار بگیرد. وی با بیان اینکه 
این س��خن که اجازه می خواهم درباره همه جشنواره ها 
سخنی کلی بگویم، افزود: ما با جشنواره ها می خواهیم چه 
کنیم و چه هدفی را دنبال می کنیم، آیا هدف از جشنواره 
شعر فجر جمع کردن اشعار، ارزیابی آنها و اهدای جوایز 

به برخی از شاعران بوده اس��ت، قطعا چنین نیست. این 
استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار داشت : هر جشنواره ای 
می کوش��د تا در طی س��الیان برگزاری خ��ود را به وجود 
بیاورد البته این س��خن من نافی زحمات دست اندرکاران 
جشنواره های پیشین و این جشنواره نبود اما می خواهم 
بدانم که کدام جش��نواره تا به امروز موفق به شکل گیری 
جریان ملموس شده اس��ت.  آذر ادامه داد: جمع کردن، 
ارزیابی و اهدای جایزه خوب است اما آیا کار یک جشنواره 
فقط منحصر به این  می ش��ود. وی در قالب دومین نکته 
قابل طرح در مورد جش��نواره ش��عر فجر گفت: هرکاری 
که نقد نش��ود رش��د نمی کند و زمانی به اصالح می رسد 

که نقد شود. 

مجری برنامه های مشاعره رس��انه ملی افزود: تا به امروز 
سعی در انتصاب دبیرانی از جشنواره ها بوده اما ما باید از 
مدیران کارآزموده و شناخته شده در جشنواره ها استفاده 

کنیم .
  آذر اظهار داشت: در مورد جش��نواره شعر فجر نیز همه 
دبیران که تا به امروز منصوب ش��ده اند خوب بوده اند اما 
حداقل این است که مدیران الیق اجرایی در کنار آنها به 

کار گرفته شوند. 
 وی ادام��ه داد: ما ت��ا به ح��ال هیاتی را ب��رای روزهای 
پ��س م��ان  از برگ��زاری جش��نواره ها منص��وب 
 نکردی��م و ی��ا نتیج��ه ای از کار آن به دس��ت نرس��یده

 است. 

پیرزنی که »زمان« می خواهد!
تشکیلکمپین

»منعاشقمحمدم«
در پي اهانت دوباره نشریه ش��ارلي ابدو به ساحت 
پیامبر اس��الم)ص(، حجت االس��الم والمسلمین 
ش��هاب مرادي کمپی��ن »من عاش��ق محمدم« را 
به چه��ار زبان زن��ده دنی��ا راه ان��دازي ک��رد و از 
 همه عالق��ه مندان دع��وت کرد تا ب��ه این کمپین

 بپیوندند.
در پي اهانت دوباره نشریه ش��ارلي ابدو فرانسه  به 
س��احت نبي مکرم اس��الم )ص(، حجت االس��الم 
و المس��لمین ش��هاب مرادي تصاویري در صفحه 
ش��خصي اینس��تاگرام خود کمپین »من عاش��ق 
محمدم« را به زبان هاي فارسي، انگلیسي، عربي و 
فرانسوي راه اندازي و از عموم عالقه مندان دعوت 
 کرد تا به ای��ن کمپی��ن بپیوندند و آن را باز نش��ر 

دهند.

تداومبرنامهگردشگریمحله
ازنحوهاجرایآنمهمتراست

مش��اور امور بازرسی و مس��وول ارتباطات مردمی 
ش��هرداری گف��ت: ت��داوم برنام��ه های��ی مانند 
گردش��گری محله حس��ن آب��اد و اج��رای برنامه 
 گردش��گری ش��هری مهمت��ر از نحوه اج��رای آن

 است.
رسول اخوان شریف در بازدید از برنامه گردشگری 
 محل��ه حس��ن آب��اد اظه��ار داش��ت: با تماش��ای

 قس��مت های مختلف گردشگری محله حسن آباد 
بهت زده شدم و از اینکه نس��ل ما و جوان امروزی 
اطالعی در خص��وص تمدن و فرهنگ نس��ل های 
گذشته نداشتند و حتی جس��تجوگر آن نیستند، 

غبطه خوردم.
وی بیان داش��ت: گردش��گر شهری و ش��هروندان 
اصفه��ان م��ی توانن��د بهتری��ن ظرفی��ت ب��رای 
رونق گردش��گری محله در ش��هر اصفهان باش��د 
که تاکن��ون از این بس��تر غافل بودی��م و ضروری 
است که مسووالن ش��هری بس��تر و زمینه ای که 
 اکن��ون ایجاد ش��ده را، نگ��ه داش��ته و آن را ارتقا 

دهند.
مش��اور ام��ور بازرس��ی و مس��وول ارتباط��ات 
مردم��ی ش��هرداری اصفه��ان اع��الم داش��ت: 
فرهن��گ اصی��ل اس��المی و انس��انی را در قال��ب 
 گردش��گری محله باید برای ش��هروندان انعکاس 

داد.
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ابالغ وقت رسیدگی
10/499 در خصوص پرونده کالسه 1695/93 خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید شیرمحمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
 دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت 10صبح 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:28282 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

خیرالهی  حمیدرضا  خواهان   1696/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/544
نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت جالل نوری  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
برای روز دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
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   33 شعبه  می شود.م الف:28283  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بهنام محمودی  پرونده کالسه 93-1689 خواهان  در خصوص   10/545
مبنی بر استرداد الشه چک بانک صادرات به طرفیت محمد بهاری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/12/3 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
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:28286 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

به  امام رضا)ع(  پرونده کالسه 623/91 خواهان صندوق مهر  10/546 در خصوص 
بهرامیان  ا...  ولی   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  خلجی  مهدی  نمایندگی 
برای مورخ  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  2- محسن واسعی 3- مرتضی معاذی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  16/15عصر  ساعت   93/12/3
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28288 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مسعودی  فرشاد  خواهان  1753/93ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/547
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال خسارات و ضرر و زیان ناشی 
از سانحه تصادف و مبلغ 150/000 هزار تومان هزینه کارشناسی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی به طرفیت عباس باوری پبدنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/12/2 ساعت8صبح 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28320 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/548 در خصوص پرونده کالسه 1536/93 خواهان عبده شفیعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک به طرفیت سعید قربانی رنانی فرزند عباسعلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/2 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
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   14 شعبه  می شود.م الف:28326  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/549 در خصوص پرونده کالسه 1726/93 خواهان مهدی شریفی دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  آقادادی  محمدرضا  طرفیت  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  بر 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ93/12/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:28345  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/550 در خصوص پرونده کالسه 754/93 خواهان صندوق مهر امام رضا به وکالت 
مهنوش حبیبه ذبیحی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- کمال قریشی 2- نجمه 
الهام قریشی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ  قریشی 3- 
93/12/3 ساعت 5/15عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  حقوقی   29 شعبه  می شود.م الف:28316  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

به  امام رضا)ع(  پرونده کالسه 753/93 خواهان صندوق مهر  10/551 در خصوص 
نمایندگی مهدی خلجی به وکالت مهنوش حبیبه ذبیحی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- مجتبی محمودی نژاد 2- بختیار کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   93/12/3 مورخ  یکشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
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   29 شعبه  می شود.م الف:28317  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 : ه ند و پر ه  ر شما  9 3 1 0 4 6 0 3 5 1 6 0 0 0 1 6 : ست ا خو ر د ه  ر شما  1 0 /5 5 2
دخت  رضوان  خواهان   931466 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980351601294
جواهریان با وکالت زهرا نصرالهی و محبوبه جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده 
سید مرتضی الصفی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی  دادگاه  شانزدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه 
پرونده 931466ح16 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20و ساعت 10 تعیین 
 شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم 

م الف:28890 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 : ه ند و پر ه  ر شما  9 3 1 0 4 6 0 3 5 1 6 0 0 0 1 5  : ست ا خو ر د ه  ر شما  1 0 /5 5 3
9309980351601327 شماره بایگانی شعبه: 931500 خواهان حامد هیبران با وکالت 
به  الزام  خواسته  به  بیات  مینا  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  مهران  محمد 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خاص  و  عام  تمکین 
رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  و  گردیده  ثبت   931500 پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2 طبقه 
رسیدگی آن 1393/12/27و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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:28889 شعبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/554 شماره ابالغیه: 9310100351204676 شماره پرونده: 9309980351200278 
طرفیت  به  دادخواستی  میبدی  آقا  سعید  خواهان   930283 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  میرزاده  محمدرضا  خوانده 
دادگاه   12 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9309980351200278 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/16 و ساعت 09:30 
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:28887 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/555 شماره ابالغیه: 9310100351105539 شماره پرونده: 8509980351100252 
شهید  برق  نیروگاه  مسکن  تعاونی  شرکت  خواهان   850252 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمد و آرمان کمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان رجبعلی حر و نعمت ا... رفیعی 
و عفت زندیان پور و اکبر نائم اصفهانی و علی رفیعی و اسدا... رفیعی و محمدعلی پناه 
و رجبعلی رفیعی و عبدالغفار رفیعی و نعمت ا... رفیعی و عبدالرزاق رفیعی و صدیقه 
حر و زهرا حر و بتول حر و فرشته حر و محمد حر و شرکت تعاونی مسکن بیمارستان 
نامبرده  که  پور  منتظری و عفت زندیان  تعاونی مسکن شهید محمد  الزهرا و شرکت 
فوت نموده و وراث وی صدیقه و بتول شهرت هر دو نفر حر با وکالت حسن صرام و 
محمد و فرشته و زهرا و رجبعلی حر می باشند به خواسته تسلیم مبیع )تحویل مورد 
معامله( مالی غیرمنقول و مطالبه اجرت المثل و الزام به انتقال مال غیر منقول و الزام 
به انتقال مال غیر منقول تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 318 ارجاع و به کالسه 8509980351100252 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/12/17 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 

دادگاه مراجعه و  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
الزام به  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنا دادخواست دیگری به خواسته 
انتقال و تفکیک به کالسه 850253ح11 و دادخواست جلب ثالث به کالسه 850254ح11 
تقدیم که ضمیمه پرونده فوق می باشد.م الف:28868 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/556 شماره ابالغیه: 9310100350506946 شماره پرونده: 9309980350501161  
شماره بایگانی شعبه: 931252 خواهان غفار رضائی هارونی دادخواستی به طرفیت 
خوانده مرتضی مطاع به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و الزام به تحویل 360 سهم 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  اصلی  از پالک 28  از 18000 سهم مشاع  مشاع 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350501161 
به  است  تعیین شده   09:00 1394/03/03و ساعت  آن  که وقت رسیدگی  گردیده  ثبت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28854 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/557 شماره ابالغیه: 9310100350407159 شماره پرونده: 9309980350401083 
طرفیت  به  دادخواستی  هارونی  محمدرضا  خواهان   931145 شعبه:  بایگانی  شماره 
محسن  و  تحویلیان  علیرضا  و  مزرعه  عبدا...  و  قهساره  قاسمی  محمدعلی  خواندگان 
و  خواسته  تامین  و  خسارت  مطالبه  و  )مالی(  نامه  مبایعه  ابطال  خواسته  به  صفری 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  معامله  ثمن  استرداد 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   4 به شعبه  رسیدگی 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350401083 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/21 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  تحویلیان  علیرضا 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید 
و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.م الف:28852  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 : ه ند و پر ه  ر شما  9 3 1 0 4 6 0 3 6 1 5 0 0 0 2 8  : ست ا خو ر د ه  ر شما  1 0 /5 5 8
برد  هارونی  نجیمه  خواهان   931678 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980361501572
شاهی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خوانده رضا هارونی فرزند ا...رحمن به 
خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
شهرستان  حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه   27 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت  931678ح/27  کالسه  به  و  ارجاع  شماره453  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده و وقت رسیدگی آن 1394/1/24 و ساعت 11صبح تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
گردد.م الف:28896  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
همایش پیاده روی آران وبیدگل 

همزمان با هفته هوای پاک، همایش بزرگ پیاده روی و دوچرخه سواری درشهرستان 
آران و بیدگل با نرمش صبحگاهی باحضور گروه تندرس��تی وسخنرانی ریاست اداره 
حفاظت محیط زیست ومهندس میر کریمی از کارشناسان حوزه محیط زیست ورئیس 
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آران وبیدگل برگزار شد که پذیرایی از شرکت کنندگان 

از دیگربرنامه های این همایش بود.
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 خیابانی دوباره
 گاف داد

 معروف  بهترین
 پاسور جهان است

به خدا می دانیم انتقاد کردن از جواد خیابانی به اصطالح »خز« شده، اما وقتی 
مجبوری بنشینی و یک ساعت و نیم به حرف های او گوش کنی، چاره ای غیر 

از تکرار این قبیل اعتراضات باقی نمی ماند.
جواد خیابانی، زمانی حاال دیگر کوتاه، در مقایسه با سال هایی که به شکلی 

متفاوت سپری شد � پدیده ای محبوب در تلویزیون ایران محسوب می شد.
اما استاد؛ لقبی است که فوتبال دوستان کشورمان به جواد خیابانی داده اند 
البته نه به خاطر اطالعات باالی فوتبالی بلکه به خاطر گاف های تمام نشدنی 

او در گزارش های مختلف.
اس��تاد این باره در حین گزارش بازی رئال و اتلتیکو، هر کاری از دس��تش 

برمی آمد برای له کردن اعصاب و روان مخاطب انجام داد.
 خیابانی ده بار تاکید کرد ای��ن بازی از مرحله یک ش��انزدهم نهایی برگزار 

می شود، در حالی که دو تیم در یک هشتم به مصاف هم رفته بودند.

سعیدمعروف به تیم ملی ایران کمک کرد تا به مقام چهارمی لیگ جهانی و 
ششمی قهرمانی جهان در لهستان برسد.س��ایت فدراسیون جهانی والیبال 
ضمن اشاره به حضور سعید معروف در تیم زنیت کازان به تمجید از این پاسور 
ایرانی پرداخت. در این گزارش کوتاه آمده است: سعید معروف که به عنوان 
بهترین پاسور در لیگ جهانی 2014 رسیده و یکی از دالیل پیشرفت و سیر 
صعودی والیبال ایران در چند سال اخیر بوده،  می تواند امروز )یک شنبه( برای 
زنیت بازی کند.سایت FIVB در ادامه نوشته است: معروف که در حال حاضر 
بهترین پاسور جهان اس��ت به تیم ملی ایران کمک کرد تا به مقام چهارمی 
لیگ جهانی و شش��می قهرمانی جهان در لهستان برس��د.تیم زنیت پس از 
اینکه قرارداد »بن تونیوتی« پاسور ملی پوش فرانسوی خود را لغو کرد، سعید 

معروف را برای بازی در لیگ روسیه و لیگ قهرمانان اروپا به خدمت گرفت.

توس��عه  ب��رای  ری��زی   برنام��ه 
زیرس��اخت ها بای��د زمین��ه را برای  

 ارتقاء س��طح کمی و کیفی ورزش در
 استان مان فراهم سازد اما با توجه به کمبود اعتبارات 
و مش��کالت اقتص��ادی کار در ح��وزه اداری، مال��ی و 
پشتیبانی بسیار س��خت اس��ت و نیاز است مسووالن 
 هم��کاری ه��ای الزم را در راس��تای اجرایی ش��دن

 برنامه ها داشته باشند تا با برنامه ریزی مناسب زمینه 
 را برای رشد و بالندگی بیش��تر ورزش اصفهان فراهم

 سازیم.
رییس هیات شنای استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
توسعه زیرساخت های ورزشی در استان اصفهان گفت: 
اصفهان از کمبود فضای ورزشی رنج می برد و باید این 

مشکل را برطرف کرد.
مهرزاد خلیلیان در جمع روسای هیات های شهرستانی 
ش��نای اس��تان اصفهان با اش��اره به اهمیت توجه به 
اس��تفاده از بخ��ش خصوصی ب��رای ارتق��ای ورزش 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به اینکه دولت 
به صورت مس��تقیم در ورزش هزین��ه نمی کند و قصد 
دخال��ت در این زمینه ن��دارد، بای��د کاری کنیم که از 
 ظرفیت های مختلف برای رشد ورزش استان استفاده

 کنیم.
وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که مس��وولیت های 
اجتماعی خ��ود را نی��ز عملیاتی کنی��م، تصریح کرد: 
ش��رکت فوالد مبارکه در کن��ار فعالیت های اقتصادی 
خود، به دنبال عمل به وظای��ف اجتماعی خود بوده و 
در این راستا تکمیل ورزش��گاه نقش جهان را بر عهده 
گرفته اس��ت بنابراین باید فرصتی در راستای تکمیل 
 استخر شش هزار نفری ورزشگاه نقش جهان نیز فراهم

 شود.
رییس هیات ش��نای اس��تان اصفهان کمبود امکانات 
ورزش��ی در اس��تان اصفهان را یک��ی از معضالت این 
استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال های گذشته 
امکانات و زمین های ورزش��ی اصفهان ب��ه میزان قابل 

توجهی مشکل داشته و ما باید این مشکالت را برطرف 
کنیم.

وی افزود: البته خوش��بختانه اس��تخر انقالب اصفهان 
س��رانجام ترمی��م ش��ده و ب��ا حمای��ت ش��هرداری 
تکمیل ش��د تا در دس��ت هیات ش��نای اس��تان قرار 
گی��رد و از آن اس��تفاده های الزم انجام ش��ود؛ هیات 
ش��نای اس��تان اصفهان ب��ه ی��ک اس��تخر جداگانه 
 نی��از دارد و بای��د از ای��ن اس��تخر به خوبی اس��تفاده 

کنیم.
خلیلیان با بیان اینکه همه بای��د حمایت های ویژه ای 
از توس��عه ورزش ش��نا در اس��تان انجام دهند، گفت: 
دین اسالم به ورزش ش��نا به عنوان یکی از ورزش های 
مهم توجه نشان داده و ما باید با حمایت های اداره کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان ب��ه توس��عه این 
ورزش کم��ک کنیم.وی خاطرنش��ان ک��رد: برگزاری 
دوره های مختلف آموزش��ی مربیان ش��نا از مهم ترین 
برنامه ها ب��وده و بای��د در کن��ار آن اع��زام مربیان به 
کلینیک های تخصص��ی را افزایش دهیم تا برنامه های 
 ای��ن هیات در س��ال آینده ب��ر محور کیفیت اس��توار

 باشد.

تی��م فوتس��ال آینده گس��تر ایرانی��ان ب��ا بازیکن��ان 
 تقریب��ا بوم��ی می توان��د آینده فوتس��ال اصفه��ان را 

رقم بزند.
اصفهان ظرفیت بس��یاری در تمامی  زمینه ها از جمله 
ورزش و فوتسال دارد اما متاسفانه با عدم توجه مسووالن 
به این رش��ته در اس��تان کمتر شاهد رش��د و پرورش 

بازیکنان بومی هستیم.
اصفهان تیم فوتسال گیتی پسند را در رقابت های لیگ 
برتر دارد که با استفاده از بازیکنان غیربومی و ملی پوش 
توانسته طی س��ال های اخیر عناوین خوبی را در لیگ 
و حتی آسیا کس��ب کند اما همین تیم نیز سیر نزولی 
 خود را طی می کند و دیگ��ر از آن اقتدار الزم برخوردار

 نیست.
این نکته به خوبی لزوم سرمایه گذاری روی استعدادهای 
بومی اس��تان در این رش��ته را می رس��اند که باش��گاه 
آینده گستر که سرمایه گذاری وسیعی را روی رده های 
پایه این رشته در استان انجام داده بود با خرید سهمیه 
بزرگس��االن هیات فوتبال اس��تان در ح��ال صعود به 
رقابت های لیگ برتر اس��ت تا س��ال آینده اصفهان به 
داشتن تیمی مانند آینده گس��تر و البته کاشی نیلو که 

اتفاقا این تیم هم در آس��تانه صعود ب��ه مرحله پلی آف 
 اس��ت به بازیکنان تقریب��ا بومی در لیگ برت��ر افتخار

 کند.
مقابل پاس محکوم به برد هستیم

ابراهیم حس��ینی بازیکن تیم فوتس��ال آینده گس��تر 
ایرانی��ان اظه��ار ک��رد: شکس��ت مقاب��ل پنت هاوس 
مش��هد را ب��ه فراموش��ی س��پرده ، تمرین��ات خوبی 
را برای دیدار با پاس پش��ت س��ر گذاش��تیم و در حال 
 آماده ش��دن برای ب��ازی با پ��اس قوامی��ن در تهران 

هستیم.
حس��ینی که ب��ا هف��ت گل آق��ای گل تیم فوتس��ال 
آینده گس��تر ایرانیان اس��ت گفت: مردم اصفهان دعا 
 کنند ک��ه این تی��م کامال بوم��ی به لیگ برت��ر صعود

 کند.
ظرفیت لیگ برتری شدن را داریم

حس��ین خردمند یکی دیگر از بازیکنان تیم فوتس��ال 
آینده گستر ایرانیان نیز اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت 
تیم بس��یار عالی اس��ت و تنها مش��کل تیم فوتسال ما 
جوان��ی بازیکنان تیم اس��ت ک��ه تجربه ب��ازی در این 
 میدان ها را ندارند اما با تمرینات مس��تمر بهتر خواهیم

 شد.
وی پیرام��ون شکس��ت مقاب��ل پنت ه��اوس گف��ت: 
اگر دق��ت می کردیم با نتیج��ه 7 ب��ر 2 پنت هاوس را 
در مش��هد شکس��ت می دادی��م ام��ا ب��ا ای��ن وجود 
 بای��د از ای��ن شکس��ت ب��رای غلبه ب��ر پ��اس درس

 بگیریم.
خردمند ادامه داد: باید در مقابل پاس با دفاعی منطقی 
وارد زمین ش��ویم و اگر این گونه عم��ل کنیم پیروزی 
 دور از دس��ترس نخواهد بود و امیدوارم این مهم اتفاق

 بیافتد.
وی گفت: اگر از چهار بازی باقیمانده 2 پیروزی کسب 
کنیم صعودمان به مرحله پلی آف قطعی خواهد ش��د و 
این را بگویم که آینده گستر ایرانیان ظرفیت لیگ برتری 

شدن را دارد.

اصفهان از کمبود فضای ورزشی رنج می برد

نوید تکمیل استخر شش هزار نفری نقش جهان 
در صورت حمایت صحیح

آینده گستر آینده فوتسال اصفهان را رقم می زند

خبرنگار استرالیایی روزنامه کیکر آلمان اعالم 
کرد که عملکرد تیم ملی کشورمان و تصمیمات 
کی روش در دو بازی ایران و قطر، همه را شگفت 

زده کرده است.
مایکل چرچ ، در مورد عملکرد تیم ملی ایران 
در دو بازی نخس��تش در جام ملت  های آسیا 
و صعود به جمع 8 تیم برتر ج��ام، ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: همه فکر می کردند تیم ایران 
همانند جام جهانی بازی دفاعی را در برنامه های 

فنی و تاکتیکی اش قرار می دهد اما تیم ایران 
در این دو دیدار عملکرد بسیار خوبی داشت و 2 

پیروزی مهم دست یافت.
خبرنگار استرالیایی روزنامه کیکر آلمان ادامه 
داد: فک��ر می کنم تیم ای��ران می تواند با تکیه 
بر تدابیر کارلوس ک��ی روش مقابل امارات هم 
نتیجه خوبی را ب��ه دس��ت آورده و به عنوان 
تیم نخست گروه، به مرحله یک چهارم نهایی 

صعود کند.
چرچ در پایان در مورد احتمال رویارویی ایران 

و استرالیا در مرحله نیمه نهایی گفت: 
قطعا اگر این رویارویی شکل 

بگی��رد، همانند بازی 
س��ال 1997، 

تیم  دو 
نن��د  ا می تو
دی��داری رویای��ی، 
زیبا و فراموش نش��دنی را از 
خود رقم بزنن��د. البته برنده این بازی 
در زمین مس��ابقه مشخص می  شود و 

نمی  توان آن را پیش بینی کرد.
آمار تقابل ایران - امارات  

ای��ران و امارات تاکن��ون 15 بار 
در رقابت ه��ای مختلف باهم 
روبرو ش��ده اند که س��هم 
ایران 11 ب��رد و امارات 
فقط یک برد بوده و 3 
بازی نیز به تس��اوی 
انجامیده است. ایران 
23 گل وارد دروازه 
امارات ک��رده و فقط 4 

گل دریافت کرده است.
دو تیم تاکن��ون 4 بار در ج��ام ملت های 
آسیا باهم روبرو ش��ده اند که 3 برد و یک 

تس��اوی برای ایران رق��م خورده اس��ت؛ برد 
3- صفر در جام 1984، ب��رد 1- صفر در جام 
1988، تس��اوی بدون گل در ج��ام 1992 و 
برد 3- صفر در ج��ام 2011.ای��ران و امارات 
چهار س��ال پی��ش در  روز 29 دی م��اه باهم 
روبرو شدند که در آن بازی تیم ملی با ترکیب 
 دوم خود 3- صفر امارات را در دوحه شکست 
داد. آرش افش��ین، محمد نوری و ولید عباس 

مدافع اماراتی گلزنان این بازی بودند.
 کارلوس کروش برای اولین بار در 
تیم ملی ایران مقابل امارات قرار 
می گیرد. طی چهار س��ال سکانداری 
کروش در تیم ملی ، امارات و ایران تا امروز 
در هیچ مسابقه ای مقابل هم قرار نگرفته بودند.

دروازه ایران همچنان بسته است
دور دوم مرحل��ه گروه��ی رقابت ه��ای جام 
ملت ه��ای آس��یا در س��ال 2015 در حالی با 
برگزاری هشت مسابقه به پایان رسید که سه 
تیم مدعی ایران، استرالیا و کره جنوبی صعود 
خود به مرحله ی��ک چهارم نهای��ی را قطعی 
کردند.با برگزاری هشت مسابقه دیگر دور دوم 
مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت هاي 
آسیا هم به پایان رسید و در این میان سه تیم 
مدعی ایران، اس��ترالیا و کره جنوبی با کسب 
شش امتیاز توانستند صعود خود را به مرحله 
حذفی قطعی کنند و دیگررقابت های این دو 
گروه به منظور تعیین تیم های سرگروه و دوم 
برگزار خواهد شد. از لحاظ تعداد گل زده چهار 
گل به  آمار گل های هشت مسابقه اضافه شد 
که آن را هم باید مدیون نتایج پر گل استرالیا در 
مقابل عمان، عربس��تان در برابر کره شمالی و 

اردن در مقابل فلسطین دانست. 
جنگ قدرت عربستان و ازبکستان

چینی ها چراغ خام��وش و آرام حرکت کردند 
و بع��د از ب��رد روز اول در مقاب��ل عربس��تان 

موفق ش��دند دومین تی��م مدعی ای��ن گروه 
یعنی ازبکستان را هم شکست دهند تا چشم 
بادامی ها به راحتی خودشان را به جمع هشت 
تیم مرحل��ه حذفی برس��انند. ام��ا در مقابل 
عربستان بازگش��تی دوباره به جام داشت و با 
گلباران کردن کره ش��مالی باخت روز اول در 
مقابل چین را جبران کرد تا به همراه ازبکستان 
شانس صعود به عنوان تیم دوم را داشته باشد. 

بازی مس��تقیم این دو تیم) امروز (یکش��نبه 
تکلیف تیم دوم گروه دوم را مش��خص خواهد 

کرد.
ایران در فکر دوری از ژاپن

در گروه س��وم تیم ملی کش��ورمان با یک برد 

مهم و سرنوشت س��از برابر قطر صعودش را از 
گروه قطعی کرد و تنها در روز آخر باید امارات 
را شکس��ت دهد تا ب��ه عنوان تی��م اول از این 
گروه صعود کن��د و در مرحله بع��دی به ژاپن 
برخورد نکند. نکته امیدوار کننده در مورد تیم 
 ایران این است که شاگردان کی روش در کنار 
کره جنوبی و ژاپن تنها تیم هایی هس��تند که 
بعد از انجام دو مس��ابقه هنوز گلی را دریافت 
نکرده اند. امارات هم بعد از شگفتی سازی در 
روز اول موفق شد بحرین را از گردونه رقابت ها 

خارج کند.
تهدید قوچان نژاد و حاج صفي

کارلوس کي روش، سرمربي تیم ملي کشورمان 
به ش��دت ازفرصت س��وزي ه��اي مهاجمان 
تیم مل��ي دربازي ب��ا قطر ناراحت اس��ت. کي 
روش که ازاین موضوع به ش��دت عصباني بود 
پس از اینک��ه بازیکنان به رختک��ن تیم ملي 
درورزش��گاه س��یدني رفتند اعت��راض هاي 
ش��دیدي به قوچان نژاد و حاج صفي داش��ت 
و به آن ها اعالم ک��رد اگر رویه بازي ش��ان را 
تغییر ندهند دربازي هاي آینده شانسي براي 
ورود به ترکی��ب اصلي نخواهند داش��ت. کي 
 روش این دوبازیکن را به ش��دت تهدید کرده

 است.

تصمیمات کی روش همه را شگفت زده  کرد

تهدید قوچان نژاد و حاج صفي

 آزمون سوم شیران پارسی رو درروی  امارات

 آلمان برای نویدکیا دعوت نامه 
می فرستد

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان این روزها 
در تالش برای گرفتن ویزای آلمان است 
تا بتواند برای پیگیری مراحل درمان با 
پزشکش مالقات کند.محرم نویدکیا که 
 از میانه های نیم فصل نخست با تشدید

 آس��یب دیدگ��ی از ش��رایط تمرین و 
مسابقه دور ش��د مدت هاست که برای 
اخذ ویزای آلمان ب��رای پیگیری روند 
درمانش تالش می کند. بر اساس اخبار رسیده از باشگاه سپاهان، این 
باشگاه از طریق نمایندگی ش��رکت فوالد مبارکه در آلمان در تالش 
است تا ویزای سفر نویدکیا به آلمان صادر شود. قرار است نمایندگی 
فوالد مبارکه در آلمان برای کاپیتان تیم فوتبال سپاهان دعوت نامه 
رسمی ارس��ال کند تا او بتواند مراحل اداری صدور ویزا را پشت سر 
بگذارد و راهی این کشور شود. تا زمانی که نویدکیا توسط پزشکش 
در آلمان مورد معاینه قرار نگیرد ش��رایطش ب��رای حضور در ادامه 

مسابقات لیگ برتر مشخص نخواهد شد. 

یک اصفهانی به جمع 
ملی پوشان پومسه پیوست

با برگزاری مسابقات انتخابی تیم 
ملی پومس��ه نوجوانان دختر، 8 
پومس��ه رو که یک اصفهانی هم 
جزو آنهاس��ت ج��واز حضور در 
اردوی تی��م  مل��ی را به دس��ت 
آوردند.س��ومین دوره مسابقات 
پومسه نوجوانان قهرمانی آسیا 
از 22 تا 25 فروردین ماه 1394 
به میزبانی چین تایپه برگزار می شود، از همین روی مسابقه انتخابی 
تیم ملی نوجوانان دختر، روز پنجش��نبه به میزبانی خانه تکواندو 
برگزار ش��د تا 8 پومس��ه رو برگزیده این رقابت ها جواز حضور در 
اردوی تیم ملی را به دس��ت آوردند.طراوت باقرپور از البرز، یگانه 
شیری از البرز، سهیال حسام از اصفهان، سارا بوربور از البرز، نیلوفر 
پورحسینی از فارس، زهرا س��لیمانی از زنجان، فریدا پیمان زاه از 
تهران و فاطمه سیدی از زنجان اردونشینان تیم ملی هستند که از 
دیروز شنبه )27 دی ماه( تمرینات خود را زیر نظر فاطمه اسدپوربه 

عنوان سرمربی در خانه تکواندو پیگیری می کنند.

گلف  زیرمجموعه
انجمن های ورزشی می شود؟

در چند روز اخیر ش��ایعه تبدیل 
فدراس��یون گل��ف به یک��ی از 
زیرمجموعه ه��ای انجمن ه��ای 
ورزشی قوت گرفته است و باید 
دید این اتف��اق رخ خواهد داد یا 
خیر.گلف رش��ته ای است که به 
المپی��ک راه پی��دا ک��رده و 
مدال های زیادی نیز در این رشته 
توزیع می ش��ود.پیش از این در زمان ریاست س��عیدلو در سازمان 
تربیت بدنی این موضوع مطرح شد، اما پس از کارشناسی های صورت 

گرفته این انتقال منتفی شد. 

 کسانی که خاک تاتامی خورده اند
 نظر بدهند

پدر کاراته اصفه��ان گفت: برای 
انتخابات پیش روي هیات کاراته 
باید آبرو و ش��رف بیس��ت هزار 
کاراته کاي اصفهان��ی را در نظر 
بگیرند.مصطفي سلطانی اظهار 
کرد: در زمان ریاست آقای تقیان 
ک��ه 14 س��ال ط��ول کش��ید، 
کارهایی انجام شد که به نظر من 
یکی از بهترین دوران کاراته اصفهان ب��ود. ولی آقای کاظمی مدت 
کمی سرپرست هیات کاراته استان اصفهان بود و قبل از اینکه بتواند 
کاری برای کاراته استان انجام دهد رفت و سپس آقای دعوائی ها روی 
کار آمد. همه اینها شاگردان کالس من بودند و همگی از جمله آقای 
دعوائی ها اخالق بسیار نیکویی دارند، من چنین تشخیص می دهم 
که زمان آقای تقیان بیشتر از بقیه دوره ها برای کاراته اصفهان کار و 
فعالیت انجام شد، البته بقیه هم زحمت کشیدند. وی ادامه داد: به نظر 
من عملکرد همه این افراد در ریاست هیات کاراته استان خوب بوده 
 اس��ت و تنها مدیریت  و بودجه اهمیت دارد که ان ش��ااهلل هرکسی

 می آید بتواند قدمی برای کاراته اصفه��ان بردارد. بنیان گذار کاراته 
اصفهان در ادامه گفت: امیدوارم هرکسی رییس می شود آبروی من و 
بیست هزار کاراته کا را بخرد و تنها کسانی که خاک تاتامی و خون دل 

خورده اند در این رشته اظهار نظر کنند.

 محمدعلی کلی از بیمارستان
 مرخص شد

بوکس��ور افس��انه ای جه��ان از 
بیمارستان مرخص شد تا بتواند 
هفتاد و سومین سالگرد تولدش 
را جش��ن بگیرد.علی که عنوان 
قهرمانی المپی��ک را در کارنامه 
دارد از بیماری پارکینسون رنج 
م��ی برد.کلی در س��ال 1974 
موفق ش��د در مبارزه ای که به 
مبارزه همه ادوار معروف شد، جورج فورمن را در زئیر شکست دهد.

بر پایه گزارش دیلی میل، باب گانل، س��خنگوی علی، گفت وی از 
یکی از بیمارس��تان هایی که نامش اعالم نشده مرخص شده تا در 

مراسم جشن تولدش حضور پیدا کند.
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گروه 
ورزش 

همه فکر می کردند تیم ایران 
همانن�د ج�ام جهان�ی ب�ازی 
دفاع�ی را در برنامه های فنی 
و تاکتیک�ی اش ق�رار می دهد 
اما تیم ای�ران در این دو دیدار 
عملکرد بس�یار خوبی داشت 

و 2 پیروزی مهم دست یافت
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
10/150 شماره: 139360302028001097-1393/7/10 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028001096  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای رضا بخشی ورزنه فرزند عباس به شماره شناسنامه 128 صادره از 
ورزنه در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 1104/67 مترمربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 65 اصلی واقع در اشکهران بخش 21 حوزه ثبت ملک کوهپایه 
 121 دفتر   1391/07/18 مورخه   22698 شماره  به  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 
ورزنه به مقدار سه سهم و شش دهم مشاع از 29 سهم از 77 سهم از 6 دانگ محرز 
فاصله 15 روز آگهی  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گردیده است 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/28
م الف:27220 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  آراء)قانون تعیین  مفاد  آگهی   10/196

فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
یا اشخاصی که  از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.  
1-رای اصالحی  شماره 139360302119000270مورخ 1393/9/02 محمد علی اربابی  
فرزند آقا حسین  به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو  به مساحت 619 متر مربع

رحمانی  فاطمه   1393/9/02 139360302119000269مورخ  شماره  اصالحی  2-رای 
پور کامو  فرزند علی  به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو  به مساحت 619 متر مربع

تاریخ انتشار شنبه نوبت اول    1393/10/13
تاریخ انتشاریکشنبه نوبت دوم 1393/10/28

زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان
مفاد آرا

وماده  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  10/455 شماره:1393/10/20-103/93/2226/58 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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.
شماره  علینقی  فرزند  بیدگلی  رجبیان  معصومه  خانم  هیأت:   8519 شماره  1-رأی 
 2184 پالک  شماره  مترمربع   127/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   26 شناسنامه 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
2-رأی شماره 9786 هیأت: آقای علی محمد بیابان زاده بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 7335 و خانم اعظم مشتاقیان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 7923  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 284/32 مترمربع شماره پالک 2202 فرعی 

مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
3-رأی شماره 9804 هیأت: آقای محمدرضا کاوانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
185 و خانم لعیا رمضانی بیدگلی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 262  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 2204 فرعی مجزا از شماره 
37 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

4-رأی شماره9320 هیأت: آقای علی محمد برجی بیدگلی فرزند مهدی شماره شناسنامه 
206 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123/50 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از 
قسمتی از مشاعات از پالک 36 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

5-رأی شماره 9966 هیأت: آقای سید محمد ساجدین آرانی فرزند سیدجواد شماره 
شناسنامه 147 و خانم شهین خدمتکار آرانی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 366  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172/40 مترمربع شماره پالک 801 فرعی 
مجزا از شماره 1و2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 41 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمحسین  فرزند  بیدگلی  منیری  مهدی  آقای  هیأت:   10292 شماره  6-رأی 
 168 پالک  شماره  مترمربع   131/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   168 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 36 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
7-رأی شماره 2032 هیأت: خانم رضوان بیدگلی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی   12 پالک  مترمربع شماره   59/10 مساحت  به  یکبابخانه  93 ششدانگ 
شماره 5 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 172 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از احمد خدا ترس بیدگلی و الهام فینی 

زاده بیدگلی)مالکین رسمی(.
شماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  زاده  علی  مریم  خانم  هیأت:   9317 شماره  8-رأی 
شناسنامه 351 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/85 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

مجزا از پالک 594 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  خاص  رضا  آقای  هیأت:   10277 شماره  9-رأی 
  148 شناسنامه  شماره  حسینجان  فرزند  بیدگلی  مفرد  میرزائی  انیس  خانم  و   6532

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 285/25 مترمربع شماره پالک 7 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 778 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 9319 هیأت: آقای علی عباس آذرباد فرزند قاسم شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی   10 پالک  شماره  مترمربع   184 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   170
شماره 8 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 945 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  باغبانی  محمد  آقا  ورثه  هیأت:   8707 شماره  11-رأی 
مترمربع   366/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  اله(،  فرض  )کما   1617 شناسنامه 
شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره 5 الی 11 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 

1499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
شماره  مختار  فرزند  آرانی  حسینی  فاطمه  خانم  هیأت:   10059 شماره  12-رأی 
شناسنامه 274 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 290 مترمربع شماره پالک 7836 فرعی 
مجزا از شماره 369 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  شعبانی  اقدس  خانم  هیأت:   5922 شماره  13-رأی 
شناسنامه 8751 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/24 مترمربع شماره پالک 2433 
فرعی مجزا از شماره 13 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  دالوریان  فاطمه  خانم  هیأت:   9835 شماره  14-رأی 
شناسنامه 2568 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/55 مترمربع شماره پالک 2490 

فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
خریداری عادی مع الواسطه از حسین سعیدی)مالک رسمی(.

شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  رحمتی  تقی  آقای  هیأت:   9957 شماره  15-رأی 
فرعی   2492 پالک  شماره  مترمربع   112/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   41726

مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 9290 هیأت: آقای عباس آقا فایض آرانی فرزند شاطرحسن شماره 
شناسنامه 5195 و خانم فاطمه زهرا کویری مفرد آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
51 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 1485 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از حسین اوقانی)مالک رسمی(. 
شماره  محمد  فرزند  آرانی  مفرد  کویری  علی  آقای  هیأت:   9785 شماره  17-رأی 
شناسنامه 115 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/28 مترمربع شماره پالک 1489 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  از شماره 235 فرعی  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از حسین رامی)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 9800 هیأت: آقای احمد بادپی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 87  
از  مجزا  فرعی  پالک 1490  مترمربع شماره   162/75 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 391 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسن مهدویان)مالک رسمی(.
شماره  حسن  فرزند  آرانی  نوذرزاده  محمود  آقای  هیأت:   10402 شماره  19-رأی 
شناسنامه 65 و خانم فاطمه نوذرزاده آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 300  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 327/88 مترمربع شماره پالک 1507 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  مجزا از شماره 349 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 6458 هیأت: آقای حسن کمال آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 84  نژاد  فرد  1931 و خانم محترم 
از  مجزا  فرعی  پالک 1015  مترمربع شماره   228/60 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
 شماره 342 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

21-رأی شماره 8513 هیأت: آقای محمد رحمتی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 
6190021425   ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/78 مترمربع شماره پالک 1022 
فرعی مجزا از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  سید صادق  فرزند  سیدیان  سید حسین  آقای  هیأت:   10018 شماره  22-رأی 
شناسنامه 209 و خانم ناهیده دشتبان زاده آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 504  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/57 مترمربع شماره پالک 1034 فرعی 
ثبتی  از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه  از شماره 340 فرعی  مجزا 

آران و بیدگل.
23-رأی شماره 9851 هیأت: آقای مهدی آقائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 27 و 
خانم الهام همتی فرزند اکبر شماره شناسنامه 1250126010 )به ترتیب نسبت به 4 دانگ 
و 2 دانگ مشاع( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219/43 مترمربع شماره پالک 1196 
فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله شماره  فرزند  بیدگلی  کریم شاهی  هادی  آقای  هیأت:   8729 24-رأی شماره 
شناسنامه 364 و خانم ملیحه سادات شریفیان آرانی فرزند آقا جعفر شماره شناسنامه 
9377  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/50 مترمربع شماره پالک 4974 
فرعی مجزا از شماره 593 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  مهدی  آقای  هیأت:   9930 شماره  25-رأی 
شناسنامه 110 و خانم زهرا آهوز فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 973  )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   5090 پالک  شماره  مترمربع   67/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 593 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 10036 هیأت: آقای ماشااله باغ بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
223 و خانم زهرا کاوانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 27  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 191/10 مترمربع شماره پالک 5100 فرعی مجزا از شماره 37 فرعی 
 از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسن  فرزند  آرانی  نژاد  خاری  مهدی  آقای  هیأت:   10335 شماره  27-رأی 
  219 شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  بیک  الهه  خانم  و   434 شناسنامه 

 5103 پالک  شماره  مترمربع   101/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
مهدی شماره  فرزند  بیدگلی  عبدلی  قاسم  هادی  آقای  هیأت:   10394 28-رأی شماره 
شناسنامه 638 و خانم الهه غفاری یگانه بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 1898  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67/70 مترمربع شماره پالک 5107 فرعی 
مجزا از شماره 446 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
محمد شماره شناسنامه  فرزند  زاده  اکرمی  احمد  آقای  هیأت:  29-رأی شماره 9836 
61، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/25 مترمربع شماره پالک 3689 فرعی مجزا از 
 شماره 3074 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  رضا  فرزند  آبادی  نوش  تحقیقی  جواد  آقای  هیأت:   10020 شماره  30-رأی 
فرزند عبداله شماره شناسنامه  آبادی  شناسنامه 41834 و خانم مهلقا آهوئی نوش 

 3693 پالک  شماره  مترمربع   188 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،    64
فرعی مجزا از شماره 2291 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  غفورزاده  علی  آقای  هیأت:   8766 شماره  31-رأی 
شناسنامه 10193 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/75 مترمربع شماره پالک 796 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  احمد  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  مریم  خانم  هیأت:   10324 شماره  32-رأی 
شناسنامه 5857، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/80 مترمربع شماره پالک 802 
فرعی مجزا از شماره 38 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 6611 هیأت: آقای علی محمد شیخ زاده نوش آبادی فرزند اسماعیل 
شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  پورسینا  مولود  خانم  و   5939 شناسنامه  شماره 
1237  )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
156 مترمربع شماره پالک 432 فرعی مجزا 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: 93/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/14

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مزایده 

 10/235 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 2232/93ش ج/3 له
 خانم محبوبه کاظمی و علیه آقای محمد قاراخانی به آدرس خ بزرگمهر – خ رکن الدوله 
هزینه های  و  به  محکوم  بابت  قاسمی  شهید  کوی  پالک515  کوی   – انقالب  کوی   –
تلویزیون  دستگاه  یک   )1 شرح  به  توقیفی  اموال  ریال   27/650/000 مبلغ  به  اجرایی 
ریال.  1/500/000 مبلغ  به  مستعمل  و  قدیمی  المپی   svpercoleR-GRomdic  رنگی 
ریال.  2/000/000 مبلغ  به  مستعمل  لیتر   18  HeTashia جاروبرقی  دستگاه  یک   )2 
3( یک دستگاه رادیو ضبط آیوا )نوار کاست خور( با یک عدد بلندگو که یک طرف آن 
سوخته و صرفًا رادیو آن قابل استفاده می باشد به مبلغ 50/000 ریال. 4( یک دستگاه 
کامپیوتر قدیمی مستعمل شامل مانیتور المپی ال جی و کیبورد و موس و اسپیکر جمعًا 

به مبلغ 1/500/000 ریال. 5( یک دستگاه موتورسیکلت هوندا125 مستعمل به شماره تنه 
8604336 و شماره موتور 71135385 و شماره پالک 24912 به مبلغ 7/000/000 ریال 
که طبق نظریه کارشناس جمعًا اموال فوق به مبلغ 12/050/000 ریال و معادل یک میلیون 
و دویست و پنج هزار تومان ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع 
نگردیده است و اموال فوق طی نامه به شماره 5622/93ک داد مورخ 93/8/24 از طریق 
کالنتری دادگستری توقیف گردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/11/14 در 
ساعت 12تا11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به 
شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا 5 روز قبل از 
جلسه مزایده از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.

م الف:27489 مدیر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای اصالحی
10/518 شماره دادنامه: 9309973623501168 شماره پرونده: 9109983624000626 
شماره بایگانی شعبه: 930082 شاکی: خانم رقیه قربانی ماربینی فرزند حسین به نشانی 
اردستان به راوند روستای ماربین متهم: آقای ابراهیم زارع فرزند خداکرم به نشانی 
مجهول المکان اتهام: ترک انفاق دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای اصالحی دادگاه: در پرونده کالسه فوق الذکر اتهامی آقای 
ابراهیم زارع فرزند خداکرم دایر بر ترک انفاق همسر دائمی خویش موضوع شکوائیه 
تقدیمی خانم رقیه قربانی ماربینی فرزند حسین منجر به صدور دادنامه شماره 597 
مورخه 1393/7/1 متضمن صدور رای بر محکومیت به تحمل حبس تعزیری با عنایت به 
شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی با توجه به مفاد و محتویات پرونده کالسه فوق الذکر 
و تحقق سهو قلم در عدم ذکر مجازات متهم دادگاه با عنایت و مداقه در جمیع اوراق 
و محتویات پرونده مستنداً به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون 
اساسی و ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
ضمن اضافه نمودن تحمل یک سال حبس تعزیری درجه 6 به دادنامه فوق الذکر مبادرت 
موعد  ظرف  حضوری  صادره  رای  می نماید  فوق  شرح  به  اصالحی  رای  صدور  به 
بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است 
متذکر می گردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصالحی ممنوع است.

م الف:453 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

خ   – اصفهان  نشانی:  زارع  ابراهیم  پرونده: 1582-93/9/11 خواهان:  10/535 شماره 
خوانده:  همکف  پالک37-طبقه   – کیهان  بست  بن  شماره3-  کوچه   – نیکبخت  شهید 
مصطفی غریب زاده نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
طرفیت  به  زارع  ابراهیم  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  صدور 
مصطفی غریب زاده به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک چک به شماره 
198769-90/12/20 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 
محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 تجارت  قانون  313و307و315 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک )90/12/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان  قابل  از آن  و ظرف 20 روز پس 
می باشد.م الف:28268 منصوری قاضی شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

مهماندوست  1643 خواهان: سعید  دادنامه:  پرونده: 678-93 شماره  10/536 شماره 
خواندگان:  هاتف  رانندگی  آموزشگاه  پارچه(-  )کوله  ش.خلیلی  خ   – اصفهان  نشانی 
همگی  جابری  همگی  لقا  مه   -5 راحله   -4 آرزو   -3 مهری   -2 محمدی  سودابه   -1
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار: شورا  وجه  استرداد  مجهول المکان خواسته: 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی خواهان سعید مهماندوست به طرفیت 1- سودابه محمدی 
خواسته  به  جابری  لقا  مه   -5 جابری  راحله   -4 جابری  آرزو   -3 جابری  مهری   -2
با احتساب هزینه  نامه مورخه 75/4/28  به استرداد وجه ثمن مبایعه  الزام خواندگان 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از عقد قرارداد لغایت صدور اجراییه به نرخ روز 
ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان وفق مبایعه نامه پیوستی به تاریخ 75/4/28 اقدام به تنظیم مبایعه 
نامه با مورث خواندگان نموده و طی آن مبلغ 1/700/000 تومان را وی پرداخت نموده 
با توجه به اینکه طی گواهی حصروراثت مضبوط در پرونده خواندگان ورثه مرحوم 
لذا شورا دعوی  دارد  قرار  آنها  مالکیت  میباشند و ملک موصوف در  مسعود جابری 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته لذا به استناد ماده 198 ق.ا.د.م و 868 ق.م به استناد 
گواهی حصروراثت شماره 152-77/5/5 خواندگان را به نسبت سهم االرث محکوم به 
پرداخت مبلغ 1/700/000 تومان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 83/4/10 )تاریخ طرح 
اولیه دعوی علیه ورثه متوفی( لغایت تاریخ وصول و 180/000 ریال هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
حقوقی  شعبه ششم  قاضی  منصوری  می باشد.م الف:28278  اصفهان  حقوقی  عمومی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/12-1531 دادنامه:  شماره   1253/93 پرونده:  شماره   10/537
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدعلی شهاب زاده فرزند قاسمعلی 
نشانی اصفهان – خ بزرگمهر – کوچه ش.میرقادری –پ7 خوانده: سعید جدیدی زرگر 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق فیش واریزی مورخه 93/7/16 به مبلغ 
5/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای محمدعلی شهاب زاده به 
طرفیت سعید جدیدی زرگر به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال طبق فیش واریزی 
 – پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   93/7/16 مورخه 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا 
به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 93/7/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:28279 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/9/17-619 دادنامه:  شماره   554/93 پرونده:  کالسه   10/538
93/9/11 مرجع رسیدگی: شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا 
حسینی جبلی نشانی اصفهان – خیابان سروش – کوی رغاب – پ106 خوانده: شرکت 
اکسیر داروی البرز به مدیریت یحیی محسنی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال مبلغ یک فقره چک و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای رضا 
یحیی محسنی  آقای  مدیریت  به  البرز  داروی  اکسیر  طرفیت شرکت  به  جبلی  حسینی 
به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال وجه چک شماره 
خسارات  مطلق  انضمام  به   1389/7/20 تاریخ  به  کارگران  رفاه  بانک  عهده   021022
قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات درید 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 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و پانصد و سی و پنج 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
می باشد.م الف:28291 شعبه  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی 

سی و نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
10/539 کالسه پرونده: 92-842 شماره دادنامه: 494-93/7/2 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی  جاللی  امیر  وکیل:  خجسته  حسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   28
طبقه5- واحد220 خواندگان: 1-   – نیکبخت  اداری  ساختمان   – نیکبخت  خ   – اصفهان 
حمید خدایی نشانی اصفهان – پایانه حمل و نقل اصفهان )امیرکبیر( بازارچه برستون 
باغبان  پارک  روبروی   – خمینی شهر  نشانی  صفری  سیف ا...   -2 آبادان  نقل  و  حمل 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی  سیف  هاشمی  نعمت ا...   -3 بار  ساالر  تلفنی  –وانت 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از توقیف کامیون و خسارات 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: خواهان آقای حسین خجسته 
به وکالت آقای امیر جاللی به طرفیت خواندگان 1- حمید خدایی 2- سیف ا... صفری 
3- نعمت ا... هاشمی سیف دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از توقیف خودرو کامیون مقوم به مبلغ ده میلیون 
ریال با احتساب خسارات قانونی را مطرح و اظهار می دارد محموله ای تحت عنوان مواد 
پاک کننده توسط موکل )راننده کامیون( به مقصد بندرخمیر از خمینی شهر بارگیری و 
در بین راه کاشف به عمل آمد که محموله دارای قاچاق سوخت بوده و خواندگان ردیف 
اول و دوم واسطه و ردیف سوم صاحب بار توسط موکل تعرفه می گردد فلذا با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و مستندات ابرازی و نظر کارشناس و 
اینکه خواندگان اول و دوم برحسب ابالغ مثبوت به تاریخ 93/2/6 و استعالم از تعزیرات 
و  تلقی  بر صحت  به شماره 247-92/9/23 دعوی مطروحه  ثبوت  حکومتی الرشمان 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522-519-515-198 مواد  به  مستنداً 
بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل دین با ملحوظ نظر 
ریال   150/000 مبلغ  و  است  داده  تقلیل  را  خود  خواسته  خواهان  وکیل  اینکه  گرفتن 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
92/8/5 را صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای اول و دوم 
حضوری و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.م الف:28301 شعبه 

28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

10/540 شماره پرونده: 626/93 شماره دادنامه: 1088-93/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجید سوادکوهی نشانی اصفهان – خ 
رزمندگان – ک فردوسی – انتهای کوچه خواندگان: غالب قنواتی – فرشید ریحانی فرد 
هر دو نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های 
با مالحظه محتویات پرونده و نظریه  کارشناسی گردشکار: قاضی شورا   – دادرسی 
مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 24/750/000 ریال بابت خسارات 
ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس 
فنی وقوع تصادف بین سواری پراید به شماره 538/13ج45 متعلق به خواهان و کامیون 
ولوو به شماره 682/14ع46 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته 
شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 17 شورای 
حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 
72/750/000 ریال تعیین گردیده است و با توجه به اینکه خواهان به شرح دادخواست 
تقدیمی مطالبه قسمتی از وجه را خواستار گردیده لذا قاضی دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
ریال بابت خسارات وارده و 155/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی  ازتاریخ  همین شعبه می باشد و سپس ظرف بیست روز 
در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به مازاد خواسته خواهان طبق 
نظریه کارشناس جهت خواب خودرو و اجرت المثل و افت خودرو فوق الذکر با توجه به 
اینکه خودروی وی وسیله امرارمعاش نمی باشد لذا استناد به بند 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به این قسمت دادخواست )مازاد بر خواسته( قرار 
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم مینماید.م الف:28306 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/541 شماره پرونده: 625/93 شماره دادنامه: 1087-93/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجید سوادکوهی نشانی اصفهان – خ 
رزمندگان – ک فردوسی – انتهای کوچه- دست راست- درب آخر قهوه ای خواندگان: 
فرشید ریحانی هر دو نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات  غالب قنواتی – 
با  شورا  قاضی  گردشکار:  کارشناسی   – دادرسی  های  هزینه  و  تصادف  از  ناشی 
را  بررسی  و ختم  کفایت  اعضای شورا  نظریه مشورتی  و  پرونده  محتویات  مالحظه 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و 
کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین سواری پراید به شماره 
ایران13-538ج45 متعلق به خواهان و کامیون ولوو به شماره 682/14ع46 به رانندگی 
کارشناس  نظریه  حسب  و  است  شده  شناخته  مقصر  خوانده  و  بوده  محرز  خوانده 
دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده 
بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 72/750/000 ریال تعیین گردیده است 
و با توجه به اینکه خواهان وفق دادخواست تقدیمی قسمتی از وجه خسارت وارده را 
مطالبه نموده است لذا قاضی دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد 
مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت قسمتی از خسارات وارده 
و 155/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 700/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و ظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف:28307 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
استرداد دادخواست 

10/542 به تاریخ 1393/9/10 در وقت فوق  العاده جلسه دادگاه تشکیل و پرونده کالسه 
921625ح/23 تحت نظر است مالحظه می گردد وکیل خواهان طی الیحه ای دادخواست 
اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  اوراق  بررسی  با  دادگاه  است  نموده  استرداد  را  خود 
دادگاه: در خصوص درخواست  مینماید رای  به صدور رای  مبادرت  ذیل  به شرح  و 
خواهان کبری صادق زاده پوده با وکالت پریسا منصوری و محمدرضا اسکندری به 
اجرت  مطالبه  به خواسته  و حبیب ا... همگی سعیدی  نصرا...   – طرفیت خوانده حمیده 
المثل با توجه به استرداد از جانب وکیل خواهان به موجب الیحه 93/9/10-93-2191 
دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال رد دعوی صادر و اعالم می نماید 
 قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است.م الف:28309 

اعلمی رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/25-1664 دادنامه:  شماره   1028-93 پرونده:  کالسه   10/543
نشانی: چهارباغ  ابری  فروغی  مهدی  اصفهان خواهان:  اختالف  9 شورای حل  شعبه 
عباسی –بازار ملت – طالی زرناب خوانده: وحید بهران احمدی نشانی: مجهول المکان 
به شماره 298444ج85  فقره چک  یک  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته: 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای مهدی فروغی ابری به طرفیت آقای وحید بهران احمدی به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره298444ج85 به عهده بانک 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  سپه 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و نود هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/6/15( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:28321 شعبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



سالمت 

 بهبود سرفه کودک
 با  آگاو

محققان توانسته اند با طراحی سیستم های 
الکتریکی-هیبریدی هواپیمایی را بسازند 
که یک س��وم در مصرف س��وخت مورد 

نیازش صرفه جویی خواهد کرد.
محققان دانش��گاه کمبریج ب��ا همکاری 
ش��رکت بوئین��گ ب��رای اولی��ن ب��ار 
توانس��ته اند هواپیمای��ی که ب��ه صورت 
 ترکیب��ی هیبریدی-الکتریک��ی اس��ت، 

بسازند.
 بنابراین گزارش، سیس��تم هیبریدی- الکتریکی تاکنون ب��رای خودروها اعمال 
می شد. با این حال این سیس��تم روی هواپیماها آزمایش شده و با نتیجه مثبتی 
که از آن به دست آمده گفته می شود که می تواند 30 درصد از سوخت هواپیماها 

را کاهش دهد.
 بنا به گفته این محققان، منبع انرژی هیبریدی روی خودروها باتری است که در 
آن انرژی ذخیره می شود، اما این باتری قابلیت این را ندارد که آن را روی هواپیما 
نصب کنند؛ در نتیجه محققان با کار ابتکاری که انجام داده اند توانستند با استفاده 
از باتری های لیتیوم پلیمری، ش��بیه آنچه که در لپ تاپ ها ب��کار می رود، منبع 

ذخیره انرژی با دوامی را برای هواپیما طراحی کنند.
همچنین موتور چهار زمانه پیس��تونی که در س��اخت این هواپیمای هیبریدی 

الکتریکی استفاده شده، ساخت شرکت هوندا است.

کمپان��ی ک��ره ای سامس��ونگ ظریف ترین 
 ATIV لپ تاپ مدل 2015 خود موسوم به

Book 9 را معرفی کرد.
در ساخت این لپ تاپ از پردازنده نسل جدید 
اینتل بنام Core M استفاده شده و ضخامت 
دس��تگاه را به 0.45 اینچ )1.14 سانتی متر( 
و وزن آن را به 2.09 پون��د )1.16کیلوگرم( 

رسانده است.
س��ری 2015 در س ای��ز 12.2 اینچ��ی 
ساخته ش��ده اس��ت و نه تنها رزولوشن آن - 
2560 در 1440 پیکسل - تعریف ش��ده بلکه ویژگی خاص نمایشگر آن نمایش 
متن زیر نور آفتاب اس��ت که در حالت بیرونی)outdoor( نرخ روش��نایی را به 
700 رسانده است تا کاربر بتواند زیر نور مستقیم خورشید به کار خود ادامه دهد، 

هرچند لمسی نبودن نمایشگر خود یک عیب بزرگ محسوب می شود.
باتری دستگاه در حالت نور متوسط تا 10 س��اعت جواب می دهد و مانند گوشی 
 Ultra Power saving Mode هوشمند سامس��ونگ از الگوی مصرفی بنام
بهره می برد که به صورت خودکار صفحات را بدون اینکه بس��ته شوند، در حالت 

بدون باتری در خود نگه می دارد.
مدل 1200 دالری این دستگاه 4 گیگ رم با حافظه 128 گیگ تعریف شده و مدل 
1400 دالری نیز دارای 8 گیگ رم با 256 گیگ حافظه اس اس دی است که نیمه 

اول 2015 قابل خرید خواهد بود.

 ظریف ترین لپ تاپ
 بدون فن 

 اولین هواپیمای
 الکتریکی- هیبریدی جهان

پژوهش��گران به این نتیجه  
رس��یدند ک��ه نکت��ار آگاو 
بهترین دارو در بهبود عالیم 
س��رفه در کودکان کم سن 

است.
پیش ازاین یک مطالعه نشان 
داده بود که مصرف عس��ل 
توسط کودکان، تأثیری بیشتر از آگاو بر روی سرفه 
کودکان داش��ت. بااین وجود یکی از مشکالتی که 
سبب می شود نتوان در همه موارد از عسل استفاده 
کرد، خطر بروز بوتولیسم در کودکان زیر یک سال 

است.
 نکتار آگاو دارای خواص مش��ابه عسل است، ولی 
درعین حال خطر بوتولیس��م برای ک��ودکان را به 
همراه ندارد. در یک آزمای��ش که 119 کودک 2 تا 
47 ماهه که به پزش��ک متخص��ص اطفال مراجعه 
کرده بودند، مشخص شد که میزان اثرگذاری نکتار 
آگاو بر بهبود عالیم سرفه در کودکان زیر یک سال 

بیشتر از اثر دارونما بود.
حال  ازآنجاکه بس��یاری از این کودکان نمی توانند 
خودشان بهبود سرفه را گزارش دهند، پژوهشگران 
 باید ب��ه حرف ه��ای والدی��ن در این زمین��ه اتکا 

کند. 

کاسنی؛ داروخانه ای رایگان
کاسنی از جمله گیاهانی است 
که مصرف آن به سالمت شما 
کمک می کند. عرق این گیاه 
 قلب، کب��د و کلی��ه را فعال

 می کند.
اب��ن س��ینا، پزش��ک بزرگ 
مس��لمان در م��ورد گی��اه 
کاسنی و خواص آن گفته اس��ت: کاسنی بازکننده 

است و سموم کبد را دفع می کند.
� کاس��نی در درمان التهابات مع��ده و پاک کردن 

مجاری ادراری مؤثر است.
� اگر آب پخته کاسنی را با س��کنجبین میل کنید 

بهترین داروی تب های طوالنی و مداوم است.
� مالیدن آب کاس��نی به محل ه��ای خارش بدن 

بسیار مفید است.
� غرغره آب کاس��نی گلودرد و ت��ورم مفصلی را از 

بین می برد.
� ریشه کاس��نی، مجاری گوارشی را پاک می کند و 
بهترین تصفیه کننده خون است. ریشه کاسنی در 

از بین بردن ورم احشا خیلی مؤثر است.
� ریش��ه کاس��نی بهتری��ن دارو ب��رای آب آوردن 
 ش��کم اس��ت و در نفخ و تحلیل مواد بس��یار نافع 

است. 
ریشه کاس��نی برای تقویت معده، زیاد کردن ادرار 
و رفع درد مفاصل و یرقان مفید اس��ت و مشکالت 

صفراوی را بر طرف می کند.
� کاسنی در ازدیاد نطفه موثر است و انسان را از ابتال 
به قولن��ج محفوظ نگه می دارد و ت��وان و نیروهای 
بدنی را تجدید می کند. این گیاه در ضعف اعصاب، 

ضعف چشم و فشار خون مفید است.
� قلب، کلیه و کبد را فعال و با نشاط می کند.

� کاسنی رحم را به وظیفه طبیعی خود وا می دارد و 
برگ آن دارای مقداری ویتامینC است لذا در حفظ 

جوانی مؤثر است.

خطر کم تحرکی مرگبارتر از 
چاقیست

نتایج به دس��ت آمده در یک بررسی جدید حاکی 
از آن است خطر مرگ ناشی از کم تحرکی دو برابر 

بیش از چاقی است.
متخصصان انگلیس��ی با بیان اینک��ه کم تحرکی و 
انجام کارهایی که مستلزم آن است فرد مدت زمان 
طوالنی به حالت نشسته باشد از چاقی خطرناک تر 
است، اظهار داشتند: انجام فعالیت ورزشی محدود 
حتی پی��اده روی 20 دقیقه ای در ط��ول روز برای 
کاهش خطر مرگ ناشی از کم تحرکی تا حدود 30 

درصد موثر است.
اولف اکلوند نویسنده ارش��د این مطالعه از دانشگاه 
کمبریج گفت: تالش ها برای تشویق افراد به انجام 
فعالیت های جس��می می تواند تاثیر چش��مگیری 
بر س��المت آنان داشته باش��د به گونه ای که طبق 
بررسی های انجام شده مشاهده کردیم کم تحرکی 
نسبت به چاقی فرد را بیشتر در معرض خطر مرگ 

قرار می دهد.
در این بررس��ی اطالعات مربوط به 334 هزار مرد 
و زن در مدت 12 س��ال مورد مطالعه قرار گرفت و 
میزان قد، وزن، دور کمر و فعالیت بدنی آنان اندازه 

گیری شد. 
این تیم تحقیقاتی در بررس��ی های خود مش��اهده 
کردند انجام فعالیت بدنی حتی به میزان معمولی در 
مقایسه با بی تحرکی نکته کلیدی در کاهش خطر 

مرگ زودرس است.

انفجارهای خیلی کوچک که داخل موتور، هزاران بار در 
دقیقه رخ می دهد، باعث تولید قدرت می ش��وند. هر چه 
موتور بتواند سوخت را به طور موثرتر و بهینه در زمان کوتاه 
تری بسوزاند، می تواند انرژی بیشتری تولید کند. قدرت به 
سرعت تولید انرژی گفته می شود. این تعریف دقیقا مفهوم 
قدرت یا توان است، یعنی هر چه بتوانیم انرژی بیش تری 
در زمان کمتری تولید کنیم، قدرت یا توان ما بیشتر است. 
قدرت به وسیله یک واحد بسیار قدیمی به نام اسب بخار 
سنجیده می شود. اگر گفته شود که خودروی شما 150 
اسب بخار قدرت دارد، فکر کنید شبیه کالسکه ای است 

که 150 اسب نامریی آن را می کشند.
 یک مهندس اسکاتلندی به نام جیمز وات واحد اسب بخار 
را اختراع کرد. وات، یک ماش��ین بخار ساخت و تصمیم 

گرفت آن را به مردم بفروش��د. اما مردم تا قبل از آن فقط 
از اسب اس��تفاده می کردند. بنابراین، او مجبور بود برای 
مشتریان خود، قدرت ماشین بخار را با قدرت اسب مقایسه 

کند. اما او در محاسبات خود اشتباه بزرگی مرتکب شد.
 داس��تان به آنجایی بر می گردد که آقای وات محاسبات 
 خود را بر اس��اس اس��ب های پاکوت��اه در نظ��ر گرفت.

 اس��ب هایی که می توانس��تند بار 100 کیلوگرمی را در 
حدود 30 متر در هر دقیقه باال بکشند )یعنی حدود 3000 
کیلوگرم متر در هر دقیقه(.س��پس او حدس زد )البته به 
 اش��تباه( که اس��ب های معمولی 50 درصد قوی ترند و

 می توانند در هر دقیقه 4500 کیلوگرم متر با یک اس��ب 
بخار قدرت داش��ته باش��تد. اما واقعیت این است از نظر 
قدرت، اسب های پاکوتاه با اس��ب های معمولی تفاوتی 

تدارند. پ��س باید نتیج��ه گرفت که یک اس��ب معمولی 
و یک اس��ب پا کوتاه هر دو 0.7 اس��ب بخار قدرت دارند. 
خوشبختانه امروزه دانش��مندان برای قدرت از یک واحد 
بهتر و دقیق تر به نام وات اس��تفاده می کنن��د. حاال اگر 
گفتید که این واحد از روی نام چه کس��ی برداشته شده 

است!؟
 شما می توانید اسب بخار هر وسیله ای را که انرژی مصرف 
می کند، محاسبه کنید. از یک المپ کوچک گرفته تا یک 
فضاپیما! در واقع پنج نوع تعریف مختلف برای اسب بخار 
وجود دارد که کامال گیج کننده اند. البته خودروس��ازان 
دنیا یکی از این واحدها را انتخاب کردند و بیشتر آن ها بر 
 آن توافق دارند. اما دانشمندان بیشتر از واحد وات استفاده 

می کنند که کامال تعریف روشنی دارد.

در یک پژوهش جدید دانشمند ان توانستند اعداد و ارقام را 
در درون مغز انسان ها ببینند.

این دانشمند ان، با تحلیل دقیق روی فعالیت مغز می توانند 
بگویند که فرد مورد نظرش��ان دقیق چه شماره ای را دیده 
است. در مطالعات قبلی پژوهش��گران سلول های مغزی را 
در میمون ها شناسایی کرده اند که با شماره ها ارتباط دارند.

 ه��ر چن��د دانش��مند ان مناطق��ی از مغ��ز را در ارتباط با 
فعالیت های عددی در انسان شناسایی کرده اند، اما تاکنون 
ثابت ش��ده بود که الگوهای فعالیت مغزی مرتبط با اعداد 

خاص، پیچیده و مبهم هستند.
 دانشمند ان در این تحقیق روی 10 داوطلب مطالعه کرده 
و اعداد ی��ا نقطه ها را روی ی��ک صفحه نمای��ش در حالی 
مش��اهده می کردند که بخش��ی از قش��ر مخ این افراد در 
 حال اس��کن بود. این منطقه از قش��ر مخ با اعداد در ارتباط

 است. دانشمند ان دریافتند وقتی تعداد نقطه ها کم باشد، 

الگوی فعالیت مغز به تدریج و با روندی طبیعی تغییر می کند 
که قابل تشخیص است، اما وقتی نوبت اعداد می شود، این 
تغییر تدریجی دیگر قابل تشخیص نیست و کار مغز بسیار 

پیچیده و مبهم می شود.
 به این ترتیب معلوم شد، روش های فعلی به اندازه کافی برای 
تشخیص این پیشرفت مغزی، حساس و کارآمد نیستند و 
کدگذاری های مغزی بس��یار دقیق تر و حساس تر از تصور 

دانشمند ان است.
 محققان با این مش��اهدات نقطه یی و رقمی خاطر نش��ان 
کردند: ما فقط ارزیابی ابتدایی ترین اصول سازنده ریاضی را 
آغاز کرده ایم و هنوز هیچ ایده آش��کاری از چگونگی تعامل 
این اعداد و ارقام در مغز انس��ان و ترکیب آنه��ا با عملیات  
ریاضی ذهنی انس��ان نداریم، ام��ا امیدواریم ب��ا مطالعات 
 بیشتر به این الگوها و عملکردها دسترس��ی و آگاهی پیدا

کنیم.

آیا می دانیداسب بخارچیست؟
والتر بروخ  پدر تلویزیون

والتر بروخ مخترع سیستم پال در تاریخ دوم مارس 1908 در 
شهر نیو اشتات در آلمان غربی )سابق( به دنیا آمد. وی پس از 

تحصیالت ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده فنی شد.
والت��ر ب��روخ در س��ال 1929 وارد دانش��گاه ش��د. در زمان 
دانش��جویی خود در یک اداره تحقیقاتی و طراحی متعلق به 
مجارستانی ها به نام Denes Von Miholy مشغول بکار 
شد. درست همان موقعی که اولین بار تلویزیون سیاه و سفید 
توس��ط بال نیپ کو در معرض نمایش گذارده شده بود، بروخ 
عالقه خود را نسبت به تلویزیون ابراز کرده و دنبال این رشته 
را گرفت. در سال 1935 به استخدام شرکت تلفن )AEG( در 
آمد و در قسمت طراحی و تحقیقات شروع به کار کرد.از همان 
ابتدا بروخ سعی می کرد برنامه های تئوری خود را با آزمایشات 
و تحقیقات توام س��ازد. در این رشته چنان شایستگی از خود 
نشان داد که آقای پروفسور ش��ورتر او را دستیار خود کرده و 
در قسمت آزمایشگاه و تحقیقات فیزیک فعالیت خود را شروع 
کرد.بروخ در س��ال 1936 موفق به س��اخت دوربینی به نام 
ایکونسکپ شد و با همان دوربین شخصا از بازی های المپیک 

1936 فیلمبرداری کرد.
در س��ال 1937 در نمایش��گاه بین المللی پاریس دس��تگاه 
فیلمب��رداری ایکونس��کپ به نمایش گذاش��ته ش��د. در آن 
سال دس��تگاه او به عنوان اعجاب انگیزترین اختراع به مردم 
جهان معرفی ش��د.در طی جنگ جهانی دوم، بروخ در برلین 
یک آزمایش��گاه فیزیک جهت تحقیق��ات و طراحی با کمک 
مهندسین و محققین فیزیکدان شوروی سابق افتتاح کرد که 
این آزمایشگاه معروف به فیزیک الکترونیک بود. بعد از جنگ 
جهانی، یعنی در سال 1950 بروخ به کارخانه تلفن برگشت و 

دوباره کارش را در آنجا ادامه داد.
در سال 1960 بروخ آزمایشات خود را درباره تلویزیون رنگی 
آغاز کرد و در این راه از کوشش و تالش مضایقه نکرد تا اینکه 
موفق شد این سیستم را که به نوبه خود بی نظیر بود به مردم 

جهان هدیه کند.
این سیستم به خصوص از نظر نیازهای جغرافیایی و اقتصادی 
طراحی شده بود. او در سوم ژانویه 1963 یک برنامه رادیویی 

انجام داد و سیستم خود را به دنیا معرفی کرد.
 در 25 اگوس��ت 1967 تصویر رنگی از جای��ی به جای دیگر 
پخش شد و این افتخار بزرگی بود که نصیب مردم آلمان شد. 
این تنها سیستم رنگی می باش��د که بشر با اعتماد و اطمینان 
کامل آن را برای پخش تصاویر رنگی به کار برد. این مرد تمام 
موفقیت های خ��ود را زاییده تعلیم و تربی��ت جامعه خویش 
می دانست و معتقد بود که کشور او توانسته است او را در این 
راه یاری دهد و به موفقیت برساند. وی سیستم را به نام خود 

نامگذاری نکرد بلکه آن را پال نامید.
بروخ جوای��ز متع��ددی را از مرک��ز تحقیقات و آزمایش��گاه 
الکترونیک کشورهای آمریکا و انگلستان دریافت کرده است. 
ولی بزرگترین جایزه ب��روخ گرفتن انگش��تر زیمنس)جایزه 
بزرگ تکنیک( بود. ای��ن جایزه به او و ورنر ف��ون بروان برای 

اختراع راکت V2 و راکت V4 تعلق گرفت.
آلمانی ها بروخ را پدر تلویزیون نام نهاده اند.

بهترین خوراکی برای جوانی 
صورت

اسید چرب امگا 3 در تولید کالژن کمک می کند. ماهی منبع 
کالسیک امگا سه است. منبع مهم دیگر این چربی های سالم 

آجیل هایی نظیر گردو و بادام وآووکادو می باشد.
 س��فت بودن پوس��ت آن را جوان تر، صاف تر و زیبا تر به نظر 
می رساند با خوردن غذاهایی خاص می توانید این خصلت را 

به پوست خود هدیه کنید.
این ماده ایزوفالوین اس��ت که به عنوان یک آنتی اکسیدان و 
تقویت کننده کالژن عمل می کند. مصرف مواد غذایی حاوی 
این ماده موجب افزایش تولید کالژن در پوس��ت شما خواهد 
شد .این ترکیب در مواد غذایی نظیر شیر سویا، آجیل، باقال و 

قهوه یافت می شود.
 ویتامین C: به عنوان آنتی اکس��یدان عمل می کند. نه تنها 
باعث  افزایش تولید کالژن می ش��ود بلکه برای ادامه س��نتز 
کالژن ضروری است. مرکبات، فلفل قرمز و کلم حاوی مقادیر 

باالیی از این ویتامین است.
 اسید چرب امگا 3: در تولید کالژن کمک می کند. ماهی منبع 
کالسیک امگا سه است. منبع مهم دیگر این چربی های سالم 

آجیل هایی نظیر گردو و بادام وآووکادو می باشد.
 روی و سلنیوم: برای تولید کالژن و االستین مورد نیاز هستند. 

سلنیوم همچنین آنتی اکسیدان است. صدف، جگر
  گوس��اله، میگ��و و آجی��ل غن��ی از ای��ن دو عنص��ر

است.
 آب: آب یک ماده غذایی فوق العاده اس��ت. این ماده ش��ما را 
هیدراته نگه م��ی دارد، مانع از پر خوری می ش��ود و عاری از 
کالری است. در روز مقادیر زیادی آب بنوشید تا پوستی سفت، 

مرطوب و با طراوت داشته باشید.

سرگذشت مشاهیر
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 امام صادق علیه السالم :
صدق��ه اى که خداوند آن را دوس��ت دارد عبارت اس��ت از: 
اصالح میان مردم هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیك کردن 

آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند.

اعداد داخل مغز دیده شد !
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