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مدارک تحصیلی
 رمزدار می شود 

فروش مدرک جعلی س��یکل و دیپلم، مسووالن وزارت 
آموزش و پرورش را به این فکر انداخته اس��ت تا مدارک 

تحصیلی را رمزدار کنند.
ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات دیواری سطح شهر از 
جمالتی با مضم��ون »فروش مدرک تحصیلی  س��یکل 
و دیپلم با قابلیت  استعالم گرفتن« پر است و مسووالن 
وزارت آموزش و پرورش در همه دوره ها بر جعلی بودن...

3

»تیمهایحلمساله«
بهیاریصنایعمیآیند

برای نخستین بار  با حضور نخبگان در استان صورت می گیرد 

3

  استاندار اصفهان گفت: برای نخس��تین بار در کشور طرح 
» تشکیل تیم های حل مساله با حضور نخبگان و استادان « 

از سال آینده در استان اصفهان اجرا می شود.
 رس��ول زرگرپور افزود: این ط��رح با تش��کیل دو کارگروه 
تخصصی با اعتبار ی��ک میلیارد و 500 میلی��ون ریال و به 

منظور حل مشکالت صنایع بزرگ استان از سال آینده اجرا 
خواهد شد.وی با بیان اینکه این طرح ایده ای نوین است که 
ابتدا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، اظهار کرد: نتایج 
حاصل از اجرای آن در جلساتی ظرف مدت شش ماه بررسی 

و اصالحات الزم انجام می شود.

 عقد قرارداد 2 میلیون و 300 هزار 
دالری افغان ها در نمایشگاه 4

 کدام خوانندگان پاپ در جشنواره 
موسیقی فجر روی صحنه می روند؟ 2

بازتاب سفر » ظریف«
 به عربستان سعودی

خداحافظیمهرانهمهینترابی
باتلویزیون

مهرانه مهین ترابی از خداحافظی موقتش با تلویزیون خبر داد و گفت: 
فعال دیگر نمی خواهم کار جدیدی را شروع کنم؛ خیلی خسته شده ام.

او ادامه داد: این که می گویم فعال نمی خواه��م در تلویزیون کار کنم، 
به این دلیل اس��ت که خیلی دلم می خواهد واقعا یکسری تحوالت در 
تلویزیون اتفاق بیفتد. چون واقعا خسته شدیم، خسته بابت هر چیزی 
که فکرش را کنید.این بازیگر تاکید کرد: تا دو سال دیگر کار نمی کنم 
مگر اینکه مجبور شوم.مهرانه مهین ترابی بازیگر »همه چیز آنجاست...
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طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :

دعوت
بههمکاری

یکشرکتمعتبرITبهدونفربازاریابخانمدرمحلوسیارنیازمنداست

تلفنتماس:۰9۱3۱29۱۱9۵
همکارپارهوقتجهتخدماتپشتیبانیفنیIT)سربازیادانشجو(

تلفنتماس:۰933۱۵94۱34



يادداشت
شهادتنیروهایحزباهلل

نشاندهندهوحدتاسالمی
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: شهادت 
نیروهای حزب اهلل نشان دهنده وحدت اسللالمی در مقابله با 
تهاجمات رژیم جعلی صهیونیسللتی است.رسول سنایی راد 
با تبریک و تسلیت شهادت فرزند سللردار شهید عماد مغنیه 
)جهاد مغنیه(، سللردار محمدعلی اهلل دادی و چند تن دیگر 
از فرماندهان حزب اهلل در منطقه قنیطره سللوریه اظهار کرد: 
شهادت این عزیزان و بزرگواران نشان دهنده وحدت اسالمی 
در مقابله با تهاجمات رژیم جعلی صهیونیسللتی است.معاون 
سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: با اطالعاتی 
که گروهک های تروریسللتی و نیروهای تکفیللری در اختیار 
سازمان جاسوسی اسراییل قرار دادند، زمینه شهادت نیروهای 
حزب اهلل حین انجام ماموریت در منطقه قنیطره سوریه را به 
دست رژیم صهیونیسللتی فراهم ساختند.سنایی راد تصریح 
کرد: شهادت سردار محمدعلی اهلل دادی افتخار بزرگی برای 
ما ایرانی ها در مقابل جنایت های رژیم کودک کش و بی رحم 

صهیونیست است.

استانبولمیزباندورجديدمذاکرات
ايرانواروپا

دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در سطح معاونان 
۲۹ ژانویه در استانبول برگزار می شود.

بر اسللاس این گزارش این مذاکرات در سللطح معاونان وزیر 
امورخارجه در تاریخ ۲۹ ژانویلله )۹ بهمن ماه( برگزار خواهد 
شد.معاونان وزیر امور خارجه کشورمان طی چند روز گذشته 
نیز در زوریخ سوییس با معاونان وزیرامورخارجه آمریکا دیدار 

کرده است.

بیانیهمهمريیسجمهورسابق
محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین راجع به حوادثی 
که اخیرا اتفاق افتاده بیانیه ای صادر و در آن به مسایل مهمی 

اشاره کرده است. 
به گزارش خبرنگار »بی قانون« این مسایل مهم شامل موارد 

زیر هستند:
1( یکی دو روزه هوا چقدر سرد شده. 

۲( بنزین سهمیه ای هم که شد 700 تومن. زمان ما کجا وضع 
این طوری بود؟

3( خب دیگه چه خبر؟ راستی برف اومد دیدین؟ 
4( بلله نظللرم مهم ترین خبللر این روزهللا تحللرکات جبهه 

مستکبرین است. 
5 (همزیستی مسللالمت آمیز یک خرگوش با بزغاله در هند. 

این هم خبر مهمی است. 
6( حللاال این رحیمللی که میگین کی هسللت؟ بگیللد ما هم 

بدونیم. واال

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور 
شللرکت در مراسللم رسللمی مرگ ملک عبداهلل، پادشللاه 
عربستان به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران به ریاض 

رفت.
حسللین امیرعبدالهیان، معاون عربللی و آفریقای وزرات 
امور خارجه کشللورمان گفت: دیدار وزرای خارجه ایران و 
عربستان در نیویورک دیداری مثبت بود. این دیدار یکی از 
گام های رو به جلو محسوب می شود و من نیز قباًل به جده 
سللفر کردم و در دیدار با امیر »سعود الفیصل« حرف های 

خوبی از ایشان شنیدم.
وی افزود: پس از این دو دیدار مثبت که برای کشللورهای 
منطقه نیللز دارای آثللار و پیامدهللای سللازنده ای بود، ما 
دعوتنامه ای کتبی از وزیر خارجه عربسللتان برای سللفر 
محمد جواد ظریف،  وزیللر امور خارجه ایللران به ریاض با 
هدف بررسی مسایل منطقه ای و بین المللی دریافت کردیم 
و آماده فراهم کردن مقدمات سفر ظریف به عربستان بودیم 
و زمانی برای سفر ایشللان تعیین شللده بود که متأسفانه 
اظهارات رسللانه ای تنللد و غیرمنتظره وزیللر امور خارجه 

عربستان مانع آغاز این سفر شد.
امیرعبداللهیللان خاطرنشللان کرد: ما برناملله ریزی کرده 
بودیم که دیدار ظریف و مسووالن عربستانی دو سه هفته 
پس از عید قربان در ریاض برگزار شللود، من نیز در دیدارم 
با سعود الفیصل در جده از ایشان برای سفر به ایران دعوت 
کرده بودم که ایشان پذیرفتند، ولی اظهارات غیرقابل قبول 
سعود الفیصل درباره سوریه باعث شد که ما در داخل کشور 

تحت فشار افکار عمومی قرار بگیریم. وزیر خارجه عربستان 
همچنان بر ضرورت دیدار با ظریف تأکید دارد، و ما تالش 
می کنیم که این دیدار در اولین فرصت مناسب تحقق یابد.

به هر حال هللر چند که سللفر این بارظریف بلله ریاض در 
راستای روابط دو جانبه نیست و یک اقدام سنبلیک است 
که وزیر امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران 
انجام می دهد، اما شاید بتوان گفت که پس از یک سال فراز 
و نشیب امکان این سفر تنها پس از مرگ پادشاه عربستان 

فراهم شد.
بازتابس�فروزيرخارجهايراندررسانههای

بینالمللی
بازتاب سللفر وزیر خارجه ایران به عربسللتان برای شرکت 
در مراسم پادشللاه درگذشته این کشللور و پیش بینی ها از 
چشم انداز آینده روابط تهران و ریاض، بازتاب طرح مجلس 
برای توسعه غنی سازی اورانیوم در ایران و ادعای یک مقام 
سابق آمریکایی درباره رویکرد اوباما نسبت به ایران، از جمله 
مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

موضوع سللفر وزیر خارجه ایران به ریاض برای شرکت در 
مراسم پادشاه درگذشته عربسللتان، موضوعی است که به 
ویژه مورد توجه مطبوعات کشللورهای عللرب منطقه قرار 
گرفته است.سایت خبری »البوابه« می نویسد، محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه برای شرکت در مراسم 
ادای احترام به ملک عبداهلل، پادشاه درگذشته عربستان به 

این کشور سفر کرد. 
این سللایت اشللاره می کند،  با توجه به رقابت موجود میان 

ایران و عربسللتان در منطقه خاورمیانه، چنین سفرهایی 
یک امر غیرمعمول به شمار می رود. در این مطلب همچنین 
اشاره شللده که ظریف تاکنون از پذیرش دعوت عربستان 

برای سفر به این کشور خودداری کرده بود.
با  وجللود این، روزناملله »گالف نیللوز« با انتشللار مطلبی، 
ادامه رقابت و روابللط تنش آلود میان ایران و عربسللتان را 

پیش بینی کرده است. این 
روزنامه می نویسد، در ایران 
به عنوان رقیب عربستان در 
منطقه، انتظار اندکی وجود 
دارد که درگذشللت ملک 
عبداهلل بتواند به خصومت 
عمیللق موجود میللان دو 

کشور پایان دهد. 
گالف نیوز اشللاره می کند، 
 هرچنللد حسللن روحانی، 
رییس جمهور و شللماری 
دیگر از مقامات ایرانی  رسما 
به عربستان تسلیت گفتند، 
اما چیز خللاص دیگری در 
این زمینه در عرصه عمومی 
گفتلله نشللد. در ادامه این 

مطلب به بیان پیشللینه ای از روابط ایران و عربستان طی 
چند دهه اخیر پرداخته شده است.

در میان دیگر مطالب، روزنامه »گالف تودی« موضوع تهیه 
طرحی از سوی مجلس ایران برای افزایش میزان غنی سازی 
اورانیوم در کشور را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه 
می نویسللد، مجلس ایران تهیه پیش نویس طرحی را آغاز 
کرده که به دانشمندان هسته ای این کشور اجازه می دهد، 

غنی سازی اورانیوم را توسعه دهند.
این روزنامه اشللاره می کند، اقدام مذکور که روز شللنبه از 
سوی کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد، پس از آن صورت می گیرد که نمایندگان 
کنگره آمریللکا اعالم کردند، در حللال تدوین طرحی برای 

وضع تحریم های جدید علیه ایران هستند.
این در حالی است که عناصر تندرو در آمریکا، همچنان به 
تالش خود برای تشدید فشار ها علیه ایران ادامه می دهند. 
به نوشللته »تایمز اسللرائیل«، دنیس راس، دستیار سابق 
رییس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، از اوباما خواسللته 
به دلیل آنچه دامن زدن به بی ثباتی در خاورمیانه از سوی 
ایران خوانده و همچنین به منظور پایان دادن به بن بست 
ایجاد شده در مذاکرات هسته ای، سللاز و کارهای تنبیهی 
جدیدی را علیه ایران اعمللال کنللد. راس در مقاله ای که 
به همللراه دو تحلیلگر دیگر در یکی از نشللریات آمریکایی 
منتشر کرده، مدعی شده رییس جمهور آمریکا بیش از حد 

در مقابل ایران کوتاه آمده و به این کشور امتیاز داده است.

کیوسکبینالمللی:

مرگیکهوزيررابهرياضکشاند
بازتاب سفر » ظریف« به عربستان سعودی

تالفيکاخسفید!

اوبامابانتانیاهوديدارنميکند
بنابر اعالم سخنگوي کاخ سفید، باراک اوباما با نخست 
وزیر اسللراییل که قرار اسللت در ماه مارس به ایاالت 

متحده سفر کند، دیدار نخواهد کرد.
روزنامه واشنگتن پست به سللفر بنیامین نتانیاهو به 
ایاالت متحده در ماه مارس اشاره کرد و نوشت: نخست 
وزیر اسراییل قرار اسللت در ماه مارس به آمریکا سفر 
کند.در روزهاي اخیر از سوي کاخ سفید اما اعالم شد 
که باراک اوباما در این سللفر با نخسللت وزیر اسراییل 
دیدار نخواهد کرد. بنایمین نتانیاهو که به دعوت کنگره 
آمریکا راهي مي شود، قرار است با نمایندگان این کنگره 
دیدار و گفت وگللو کند.به گفته مقامات کاخ سللفید، 
نزدیک بودن انتخابات اسراییل مهم ترین عامل تمایل 
اوباما براي عدم دیدار با نخسللت وزیر این رژیم است . 
ایاالت متحده به نوعي قصد دارد تا با این دیدار تاثیري 

بر انتخابات اسراییل و حواشي موجود بر آن نگذارد.
سخنگوي امنیت ملي کاخ سفید در همین رابطه اعالم 
کرد: » به منظور برگزاري انتخاباتي آزادانه و براساس 
اصول دموکراسي، کاخ سللفید ترجیح مي دهد که تا 
پیش از انتخابات یاد شده، دیداري میان مقامات آمریکا 
و اسراییل صورت نگیرد.«اما این تصمیم گویا اقدامي 
تالفي جویانه نسبت به رایزني هاي گوناگون جمهوري 
خواهان کنگره و نتانیاهو محسللوب مي شود، چرا که 
جمهوري خواهان بدون مشورت با مقامات کاخ سفید 
و به صورت خودسللرانه اقدام به دعوت نخسللت وزیر 
اسللراییل به آمریکا کرده اند و مقامات کاخ سفید تنها 
ساعاتي پیش از اعالم رسمي این خبر در محافل رسمي 
از آن اطللالع یافتند.مقامات آمریکایللي گویا پذیرش 
این دعوت از سوي نتانیاهو را رفتاري غیر دیپلماتیک 
مي دانند . مسللئله اي که به طور قطع بلله تنش هاي 

موجود میان نتانیاهو و اوباما دامن خواهد زد.
 »جاش اِرنست«، سخنگوي کاخ سفید نیز اعالم کرد:

» براسللاس اصول معمول، در سفر رهبر یک کشور به 
کشوري دیگري، سران دو کشور باید با یکدیگر دیدار 

داشته باشند، اما این بار اوضاع کمي متفاوت است.« 
نخسللت وزیر اسللراییل به همراه جمهوري خواهان 
و برخللي از دموکرات هاي امریللکا بر ایللن باورند که 
کنگره ایاالت متحده آمریکا مي بایست طرح تشدید 
تحریم هاي اقتصادي علیه ایران را به تصویب رساند. 
این اما در حالي است که اوباما کنگره را نسبت به وتوي 

این طرح تهدید کرده است. 
نخست وزیر اسراییل قرار بود یازدهم فوریه به آمریکا 
سللفر کند اما با خواسللت خود تصمیم به تعویق این 

سفر گرفت. 

طنزسیاسی

2
پیام تبریک به پادشاه جدید عربستان

دکتر حسللن روحانی رییس جمهوری در پیامیانتخاب »سلللمان بن عبدالعزیز آل 
سعود« را به عنوان پادشاه جدید عربستان سعودی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد 
 روابط میان تهران-ریاض در کلیه زمینه های مورد عالقه طرفین بیش از پیش توسعه 

یابد.
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استاندارخبرداد

تصويبکلیاتاجرايی14طرحسرمايهگذاریدرچهارومحالبختیاری
اسللتاندار چهارمحال و بختیللاری گفت: کلیات 
اجرایی 14 طرح سللرمایه گذاری در این استان 

تصویب شد.
 قاسم سلیمانی دشللتکی در شورای برنامه ریزی 
و اشللتغال اسللتان چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: اعضای این شورا، با کلیات اجرایی 14 طرح 

سرمایه گذاری در این استان موافقت کردند.
وی گفت: اعضای شللورای برنامه ریزی و اشتغال 
استان چهارمحال و بختیاری، همچنین کلیات 
اجرایی دو طرح سرمایه گذاری را به علت نداشتن 
توجیه اقتصللادی و کامللل نبللودن نظریه های 

کارشناسی و علمی، رد کردند.
سلیمانی دشللتکی تأکید کرد: اجرای 14 طرح 
تصویب شده در شللورای برنامه ریزی و اشتغال 
استان چهارمحال و بختیاری، به 158 میلیارد و 

30 میلیون ریال سرمایه گذاری نیاز دارد.
این مسللوول افزود: با بهره بللرداری از طرح های 
تصویب شده در شللورای برنامه ریزی و اشتغال 
اسللتان چهارمحال و بختیاری، زمینه اشللتغال 

مستقیم ۹7 تن فراهم می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای 
بهره بللرداری از طرح های تصویبی در شللورای 
برنامه ریزی و اشتغال این استان، 76 هزار و ۲55 
متر مربع زمین ملی اختصاص پیدا کرده اسللت.

وی اظهار داشللت: طرح های تصویب شللده در 
شورای برنامه ریزی و اشتغال استان چهارمحال 
و بختیاری، در زمینه های پرورش ماهی، پرورش 
ملکه زنبور عسل، پرورش گاو شیری، پرورش قارچ 

دکمه ای، پرواربندی بره، پرورش کبک، دانه بندی 
شن و ماسه و پرورش بوقلمون گوشتی هستند.

سلیمانی دشللتکی خاطرنشللان کرد: طرح های 
تصویب در شللورای برنامه ریزی و اشتغال استان 
چهارمحللال و بختیللاری، در شهرسللتان های 
شللهرکرد، اردل، لردگان، سللامان، بروجن، کیار 
و بن اجرایللی و بهره برداری می شللوند.وی بیان 
داشللت: نرخ بازدهی طرح های سللرمایه گذاری 
تصویب شده در شللورای برنامه ریزی و اشتغال 
استان چهارمحال و بختیاری، ۲1 درصد و دوره 
بازگشللت سللرمایه این طرح ها نزدیللک به پنج 
سال پیش بینی شده است.استاندار چهارمحال و 
بختیاری اضافه کرد: دستگاه های اجرایی متقاضی 
و گللروه کارشناسللی بررسللی کننده طرح های 
سللرمایه گذاری قابل ارایه به شورای برنامه ریزی 

و اشتغال استان، باید نسبت به توجیه و اقتصادی 
بودن این طرح ها دقت بیشتری داشته باشند.وی 
عنوان داشت: متقاضیان اسللتفاده از تسهیالت 
بانکللی در طرح های سللرمایه گذاری، بایسللتی 
حداقل ۲5 درصد سللرمایه مورد نیاز را از محل 

آورده شخصی خود تأمین و هزینه کنند.
سلللیمانی دشللتکی اظهار کرد: بررسللی دقیق 
بخش های مختلف طرح های سرمایه گذاری، به 
ویژه در حوزه اختصاص زمین های ملی، ضرورت 
داشللته و در این راسللتا، مبارزه جللدی با پدیده 
زمین خواری نیز، جزو برنامه ها و وظایف اولویت دار 
مسووالن دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و 

بختیاری به شمار می رود.
وی گفت: همچنین تمامللی متقاضیان دریافت 
زمین ملی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری 

در استان چهارمحال و بختیاری، بایستی حداقل 
۲5 درصد این زمین ها را به ایجاد و توسعه فضای 

سبز اختصاص دهند.
اسللتاندار چهارمحللال و بختیللاری تأکید کرد: 
مسووالن دستگاه های اجرایی و بانک های عامل 
در این استان، بایستی نسللبت به نظارت کافی و 
دقیق بر روند اجرایی طرح های تصویب شده در 
شللورای برنامه ریزی و اشتغال اسللتان، اقدامات 
قانونی را انجام دهنللد.وی افللزود: جلوگیری از 
انحراف منابع دولتی در سللرمایه گذاری، حفظ 
حقوق بیت المال، رعایت عدالت، توجه به توازن 
منطقلله ای و جلوگیری از پدیللده زمین خواری، 
بایستی در رأس برنامه های اولویت دار مسووالن 
اسللتان چهارمحال و بختیللاری، در روند اجرای 

طرح های سرمایه گذاری قرار گیرد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: به همین منظور، 
تمامی دسللتگاه های اجرایی مربوطه در استان 
چهارمحال و بختیاری، بایستی نسبت به تسریع 
در روند صدور استعالمات مورد نیاز، اقدامات الزم 

را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند.
وی اظهار داشللت: تأمین زیرسللاخت های الزم 
برای سللرمایه گذاری، ارایه تسهیالت مورد نیاز، 
فراهم کردن زمینه های سللرمایه گذاری و جذب 
سللرمایه گذاران داخلی و خارجللی، نقش مهم و 
ارزشمندی را در راستای افزایش سرمایه گذاری 
با هدف رشد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق 
اقتصادی، بهبللود وضعیت معیشللت خانوارها و 

ارتقای رفاه عمومی ایفا می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت:کانون های مسللاجد استان 
 برای برگللزاری آیین هللای دهه فجللر آماده

 شده اند. 
 جواد کارگللران افزود:کانون هللای فرهنگی 
هنللری سللطح اسللتان،برای برگللزاری هر 
چلله باشللکوه تر آییللن هللای دهه فجللر در 
 مسللاجد،برنامه هللای خللود را تدویللن 

کرده اند.

وی گفت:بیش از 160برنامه فرهنگی و هنری 
همزمان با دهه فجر در استان برگزار می شود 
که بخشی از این برنامه ها از سوی کانون ها در 

دهه فجر اجرایی می شود.
 وی گفت:مسللاجد یکی از کانللون های مهم 
شکل گیری انقالب اسللالمی است و از این رو 
برنامه های کانون های مساجد با رویکرد نقش 
مساجد در پیروزی انقالب اسالمی برنامه های 

خود را اجرا می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری افزود: استفاده از برنامه های فرهنگی 
و هنری متنوع در ایام اهلل دهه فجر ، عالوه بر 
پاسداشت این روزهای مقدس، شور و نشاط 
جشن های پیروزی انقالب اسالمی را تقویت 

می کند.
هم اکنون بیش از ۲68کانون فرهنگی هنری 
در سطح مساجد چهارمحال و بختیاری فعال 

است.

شهردارشهرکرد:

افتتاح5طرحعمرانشهری
شهرکرددردههفجر

شهردار شهرکرد از افتتاح 
پنج طرح عمران شهری 
همزمان با دهلله مبارک 
فجر سال جاری در مرکز 
اسللتان چهارمحللال و 

بختیاری خبر داد. 
 نوراهلل غالمیان دهکردی

نللی  عمرا نشسللت  در   
شهرداری شللهرکرد اظهار کرد: افتتاح ساختمان 
اداری شللهرداری مسللکن مهر منظریه، باند دوم 
کمربنللدی 15 خللرداد، پللل هوایی بلللوار رهبر، 
مسللیل خیابان بوعلی سللینا و اصالح و بهسللازی 
جاده رحمتیلله از جمله این طرح ها اسللت که در 
 دهه مبارک فجر امسللال مورد بهره بللرداری قرار

می گیرند.
وی افزود: برای اجرای این پنج پروژه عمران شهری 
افزون بر 48 میلیللارد و 700 میلیون ریال از محل 
اعتبارات استانی و داخلی شهرداری شهرکرد هزینه 
شده است.شهردار شهرکرد تصریح کرد: برگزاری و 
مشارکت در آیین های مرتبط با گرامیداشت ایام اهلل 
دهه مبارک فجر و همچنین آذین بندی، زیباسازی 
و فضاسازی معابر شللهری از دیگر برنامه های مهم 
این نهاد در سللالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران 
 در شللهرکرد مرکز اسللتان چهارمحال و بختیاری

 است.

راهاندازیبخشديالیز
دربیمارستانامامعلی)ع(

معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 
از راه انللدازی بخللش 
دیالیز در بیمارسللتان 
امام علی)ع( فرخ شهر 
در استان چهارمحال و 

بختیاری خبرداد.
اکبر سلیمانی اظهار کرد: با راه اندازی بخش دیالیز 
بیمارسللتان امام علی)ع( فرخ شللهر بسللیاری از 
مشکالت بیماران در این زمینه برطرف شده است.

وی از وجود 86 بیمار دیالیزی تحت پوشش بیمه 
سللازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: با توجه 
به این نیاز، راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان امام 
علی)ع( فرخ شللهر را ضروری دیدیللم و با توجه به 
حمایت دانشگاه علوم پزشللکی شهرکرد و معاونت 
اجتماعی و بیماران خاص استانداری موفق شدیم 
چهار دستگاه دیالیز در بیمارسللتان امام علی)ع( 

فرخ شهر نصب کنیم.

رتبهسومیبامايران
درکمترينآمارطالق

 امور فرهنگی و پیشللگیری بهزیسللتی چهارمحال و 
بختیللاری از پایین بللودن آمار طالق در این اسللتان 
خبر داد.اشرف عسگری با اشللاره به اینکه این استان 
جزو 5 اسللتان برتر کشللور به لحاظ پایین بودن آمار 
طالق است، اظهار داشت: این استان در نیمه نخست 
امسال سومین استان با کمترین درصد طالق در کشور 
معرفی شده اسللت.وی از ارایه آموزش های تخصصی 
با رویکرد کاهش طالق به مشللاوران مراکز مشللاوره 
طالق در سطح استان خبر داد و گفت: این اقدام برای 
اجرای طرح پیشگیری از طالق در سال ۹4 در استان 
انجام شللده اسللت.معاون امور فرهنگی و پیشگیری 
بهزیستی چهارمحال و بختیاری رویکرد بهزیستی در 
اجرای این طرح را پایین نگه داشتن آمار طالق عنوان 
کرد و گفت: اسللامی مشللاوران با تجربه استان برای 
 همکاری در اجرای این طرح به دادگستری ابالغ شده

 است.
عسگری ادامه داد: مراکز مشاوره با ارایه مشاوره های 
تخصصی و آموزش هللای الزم در این طللرح یاری گر 
بهزیسللتی در برطرف کللردن اختالف هللای زوج ها 
هسللتند.وی دلیللل بسللیاری از اختالف هللای میان 
زوج ها به ویللژه زوج های جللوان را نبللود آگاهی های 
الزم در زندگی مشللترک عنوان کرد و گفت: برگزاری 
کارگاه های آموزشللی می تواند تا حدی زیادی سبب 

کاهش این مشکل می شود.

بارندگیدیماهاستان۶۷درصد
کاهشيافتهاست

مدیرکل هواشناسللی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه این استان یکی از اسللتان های آبخیز کشور 
به شللمار مللی رود از کاهللش بارندگی هللای دی ماه 
امسللال خبر داد و گفت: بارندگی دی ماه امسال 67 
درصد کاهش داشته اسللت.مهرداد قطره در شورای 
برنامه ریزی افزایش دمای هوا و کمبود بارش ها را دلیل 
اصلی خشکسالی عنوان کرد و اظهار داشت: نقشه های 
هواشناسی نشان می دهد در ۲ ماه باقیمانده زمستان 
امسال و فروردین ماه سللال آینده بارش ها در استان 

افزایش یابد.
وی از پیش بینی بارش ها تا پایان سللال زراعی امسال 
تا 600 میلی متر بارندگی خبر داد و افزود: بارور کردن 
ابرها اگرچه کاری سخت است ولی این استان ظرفیت 

بارورسازی ابرها را دارد.

کانونهایمساجداستانآمادهبرگزاریجشنهایدههفجرشدند

عبداللهیان:
وزيرخارجه

عربستانهمچنان
برضرورتديداربا
ظريفتأکیددارد،

وماتالش
میکنیمکهاين
ديداردراولین
فرصتمناسب

تحققيابد

بابهرهبرداریاز
طرحهایتصويب
شدهدرشورای
برنامهريزیو
اشتغالاستان
چهارمحالو

بختیاری،زمینه
اشتغالمستقیم

9۷تنفراهم
میشود
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گشتی در اخبار نسخه اندروید قلم هوشمند قرآنی در اصفهان تولید شد

از پیامک  تا شگرد خالی کردن جیب مردم !

کشمیری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: قلم هوشمند قرآنی 
ویژه اندروید، به همت شرکت دانش بنیان دیده پرداز صبا، مستقر در شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان، تولید و منتشر شد.
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مارهاي باغ خزندگان مادر شدند
  مار س��فید ش��اخ مرجاني و مار بوا در باغ خزندگان ناژوان مادر 
شدند.این روزها در حالي که تمام مارها در خواب زمستاني به سر 
مي برند؛ در باغ خزندگان ن��اژوان اتفاق جالب و نادري رخ داده و 
مار سفید شاخ مرجاني این باغ در حال تخم گذاري است و مار بوا 

آن نیز صاحب ۵ بچه شده است. 
باغ خزندگان زن��ده واقع در پارک طبیعی ناژوان در س��ال ۹۱ با 
هدف آشنایی شهروندان با انواع خزندگان و گونه هاي مختلف آن 
آغاز به کار کرد. از دیگر اهداف این مجموعه معرفی مار به عنوان 
یکی از با ارزش  ترین موجودات در چرخه طبیعت با توجه به فواید 
آن از جمله کنترل آفات کشاورزی و باغبانی، استفاده از سم مار 
جهت داروسازی و ... می باشد. این محوطه داراي ۲۹»ویواریوم« 
جهت نگهداري از گونه هاي سمي و غیر سمي، محوطه اي جهت 
نگهداري تمساح ها، سوسمارها و دیگر خزندگان است به طوري 
که طراحي ها در این پروژه به نحوي اس��ت که ش��رایط زیستي 

هرگونه از خزندگان لحاظ شود. 

 16 بهمن ماه آغاز نام نويسی
 مرحله دوم عمره

مدیرکل پذیرش و برنامه ریزی نام نویس��ی اعزام سازمان حج و 
زیارت گفت: مرحله دوم اعزام زایران عمره مفرده از ۱6 بهمن ماه 
امسال آغاز می شود و به مدت ۵ روز تا ۲۱ بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت.حسن سرخوش گفت : آن دسته از متقاضیان که اولویت آنها 
 در مرحله دوم اعالم می ش��ود، فقط پنج روز فرصت دارند، جهت

 نام نویس��ی در کاروان ها اقدام کنند.او با بیان اینکه مرحله دوم 
اعزام زایران به عمره مفرده از ۲۱ اسفند ماه ۹3 تا ۲7 خرداد ۹4 
انجام می شود، گفت: در مرحله اول اعزام به عمره مفرده تاکنون 
۱63 هزار و 4۲3 زایر ایرانی به عمره مفرده اعزام ش��ده اند که از 
این تعداد حدود ۱۲8 هزار زایر پس از انجام مناسک عمره مفرده 
به میهن اس��المی بازگش��ته اند.او گفت: اکنون آمار ۲73 هزار و 
۵۹۹ زایر ایرانی برای صدور روادید به سفارت عربستان در تهران 
و مشهد معرفی ش��ده اند که تاکنون برای ۲۲۱ هزار و 6۵۱ زایر، 
رقم طلب الکترونیکی و برای ۲۱4 هزار و 3۲8 زایر روادید صادر 
شده اس��ت.مدیرکل پذیرش و برنامه ریزی اعزام سازمان حج و 
زیارت گفت: مرحله نخست اعزام زایران ایرانی به عمره مفرده تا 
۲0 اسفند ماه ادامه خواهد داشت که در این دور قرار است بیش از 
300 هزار زایر ایرانی به سرزمین وحی اعزام شوند.او ادامه داد: کار 
اعزام زایران ایرانی از ۲۱ ایستگاه پروازی انجام می شود که طبق 
آمار تاکنون ۵33 پرواز انجام گرفته است که از این تعداد ۲63 پرواز 
توسط شرکت هواپیمایی سعودی و ما بقی پروازها توسط شرکت 

هواپیمایی ایران ایر و ماهان صورت گرفته است.

 شهر اصفهان مزين 
به تصاوير شهدا می شود

 معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان به 
تشریح فعالیت های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
پرداخت.داریوش وکیلی ضمن گرامیداشت سی وششمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی و ارج نهادن به مقام ۲۱3 ش��هید دوران 
انقالب اسالمی از خرداد 4۲ تا بهمن ۵7، در تشریح برنامه های بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در دهه فجر اظهار کرد: یکی از 
برنامه های مهم این ستاد در ایام اهلل دهه فجر، دیدار با خانواده های 

معظم شهدا و ایثارگران با حضور مسووالن شهری و استانی است. 
وی دیدار با جانبازان در روز ۱6 بهمن را از دیگر برنامه های س��تاد 
عنوان کرد و اذعان داش��ت: ای��ن بازدید با جانبازان مراکز ش��هید 
مطهری اصفهان، امام حس��ین)ع( خمینی ش��هر و شهید رجایی 
نجف آباد، ص��ورت می گیرد. معاون پژوه��ش و ارتباطات فرهنگی 
اداره کل بنیاد شهید اس��تان اصفهان همچنین از برگزاری مراسم 
میهمانی الله ها در دهه فج��ر خبر داد و گفت: در این مراس��م که 
بعدازظهر ۱6 بهمن ماه برگزار می شود، قبور مطهر شهدا در سراسر 
استان و همچنین در گلستان ش��هدای اصفهان همراه با برگزاری 
مراسمی ویژه، عطرافشانی و گلباران می گردد. وکیلی ادامه داد: بر 
این اساس، فضای شهر اصفهان نیز در روزهای آینده مزین به تصاویر 
شهدا خواهد شد. وی به برگزاری مسابقات قرآنی، نمایشگاه کتاب، 
عکس و پوس��تر در ایام اهلل دهه فجر اش��اره کرد و اظهار داشت: به 
همین مناسبت بیش از 70 یادواره شهدا نیز به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره این دالورمردان و قهرمانان، در اس��تان اصفهان برگزار 

می گردد. 

 راننده امانتدار 2 میلیون تومان پول
 را به صاحبش بازگرداند

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت تاکس��یرانی ش��هرداری 
اصفهان گفت: کیف پول حاوی ۲ میلیون تومان وجه نقد و چک 
بانکی توس��ط عباس توکلی یکی از رانندگان تاکس��ی در ش��هر 
اصفهان به صاحبش بازگردانده ش��د. حسن سقایی با بیان اینکه 
طی روز های گذش��ته فردی از اهالی کرمانش��اه کیف پول خود 
را در یکی از تاکس��ی های اصفهان جا می گذارد، اظهار کرد: این 
 کیف پول حاوی دو میلیون تومان وجه نقد و تعدادی چک بانکی

 بوده است.
وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی از نظر درآمدی از اقشار بسیار 
ضعیف هستند، اضافه کرد: اما عباس توکلی راننده تاکسی پس از 
اینکه کیف پول مورد نظر را در تاکسی خود مشاهده می کند، این 
کیف پول را تحویل تاکسیرانی می دهد.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: پس از این 
موضوع پس از پیگیری های بسیار با فرد کرمانشاهی که کیف پول 
خود را در تاکسی جا گذاش��ته بود، تماس گرفتیم و از وی دعوت 
کردیم که با حضور در این سازمان کیف پول خود را تحویل بگیرد.

وی با بیان اینکه صاحب کیف چندین بار اصرار کرد که هدیه ای 
را به راننده تاکسی بدهد، ادامه داد: اما راننده دریافت هدیه ای را 
از سوی صاحب تاکس��ی نپذیرفت و عنوان کرد که تنها براساس 
وظیفه این کار را انجام داده است.سقایی با اشاره به اینکه رانندگان 
ما ثابت کرده اند که امین مردم هستند و آنها امانت داری را نیز در 
عمل ثابت کرده اند، تاکید کرد: س��ازمان تاکسیرانی در نظر دارد 
که از آقای عباس توکلی به دلیل اقدام انسان دوس��تانه اش تقدیر 

شایسته ای را به جای آورد.

مدير عامل سازمان قطار شهري 
اصفهان:

خريدار ي سه رام واگن براي 
مترو اصفهان

جواد ش��عرباف مدیر عامل س��ازمان قطار ش��هري 
اصفهان با اع��الم این خبر گفت: امس��ال دولت ۹3 
میلیارد تومان براي مترو اصفهان اختصاص داده که 
تاکنون ۵4 درصد این بودجه تخصیص یافته و امید 
است با سفر ریاست جمهوري به اصفهان این بودجه 

به طور کامل تحقق یابد. 
وي با بیان این که براس��اس بودجه س��ال ۹3 و ۹4 
کشور شهرداری ها و س��ازمان های وابس��ته به آنها 
اجازه داده می ش��ود به طور مش��ترک ی��ا انفرادی با 
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با اطالع 
وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق 
مش��ارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود 
آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند اذعان داشت: 
تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای 
اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد 
دولت و پنجاه درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر 
است. که این مهم براي تس��ریع در اجراي این طرح 

کار بسیار صحیحي است. 
مدیر عامل س��ازمان قطار ش��هري اصفه��ان افزود: 
انتشار ۱۵00 میلیارد ریال اوراق مشارکت با تعهد باز 
پرداخت اصل و س��ود آن به میزان ۵0 درصد دولت 
و ۵0 درصد ش��هرداري به منظور تسریع در اجراي 
پرو ژه قطار ش��هري و تامین بخش��ي از منابع مالي 
طرح هاي آن به تصویب اعضاي ش��وراي اس��المي 
شهر اصفهان رسیده اما الزم است براي ایجاد انگیزه و 
رغبت در بین خریداران امتیازاتي در نظر گرفته شود 
چرا که نقل و انتقال این اوراق تا 4 سال امکان پذیر 
نیست. مدیرعامل س��ازمان قطار شهري شهرداري 
اصفهان به خریداري س��ه رام واگن ب��راي مترو این 
کالن ش��هر اش��اره و عنوان کرد: با حمایت شوراي 
اسالمي شهر و شهرداري این مهم را عملیاتي کردیم. 
وي از برگزاري جلس��ات براي کارکارشناسي بیشتر 
براي مسیر خط دو مترو سخن به میان آورد و گفت: 
تاکنون جلس��ات متعددي با کارشناس��ان یونسکو 
و ایکوموس براي خط دو مترو برگزار ش��ده و اخیرا 
گزارش قوي از س��وي این کارشناس��ان ارایه شده 
و با حضور کارشناس��ان میراث فرهنگ��ي و اعضاي 
کمیس��یون حمل ونقل و ترافیک ش��ورا مسیر خط 
دو بررسي شده تا اطمینان خاطر حداکثري در این 

زمینه داشته باشیم. 

پیامک های عجیب و غریب  میهمانان ناخوانده مشترکان 
شاید شما هم با پیامک های ناخواسته تبلیغاتی که تنها 
نقش ش��ارژخوری و هزینه کرد اجباری برای مشترک را 

داشته اند مواجهه شده باشید.
شاید برای ش��ما هم پیش آمده که در هنگام انجام کاری 
مهم، صدای پیامکی از گوش��ی تان بلند شود و  به دنبال 
رسیدن پیامی مهم گوشی تان را برداشته وشروع به چک 

کردن پیام می کنید:
»شرکت در قرعه کش��ی با ارس��ال عدد.....به ..... و کسر 
هزینه .... تومان« ، »راه های دلب��ری از جنس مخالف با 
ارس��ال عدد ۵« و چندین پیامک عجی��ب و غریب دیگر 
که درطول ش��بانه روز برای مش��ترکان ارسال می شود. 
مشاهده ش��ده است که برای مش��ترکان سیم کارت های 
اعتباری بعد از دریافت این پیام ها و یا ش��اید قبل از آنکه 
بخواهند آن را تایید کنند بالفاصل��ه صفحه مقدار اعتبار 
باقی مانده برایشان باز می شود.چند سال پیش به دنبال 
رفع مزاحمت پیامک های ناخواس��ته، کمیسیون تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیوئی مصوبه ممنوعیت ارس��ال 
پیامک تبلیغاتی ناخواس��ته بدون اجازه مشترک را ابالغ 
کرد تا تبلیغات در صورت تمایل مش��ترک ارس��ال شود 
و اینگونه مقرر ش��د که اپراتورها موضوع تمایل دریافت 

پیامک و میزان کسر هزینه را به مشترک اعالم کنند.
اما حاال پس از گذشت سه س��ال اپراتورهای تلفن همراه 
برای جلب رضایت مشترکان درخواست یا عدم در خواست 
و تمایل دریاف��ت پیامک ه��ای تبلیغاتی را ب��ه انتخاب 

مشترک گذاشتند، در همین راستا همراه اول اعالم کرد که 
مشترکان با ارسال عدد یک به شماره 8۹۹۹ می توانند از 
شرپیامک های تبلیغاتی خالص شوند. همچنین ایرانسل 
از مشترکان خود خواست با ارسال عدد ۲ به شماره ۵00۵ 
عدم تمای��ل خود به دریاف��ت پیامک تبلیغات��ی را اعالم 
کنند. این در حالی است که مشترکان همچنان ناراضی از 

برگشت پیامک های تبلیغاتی هستند.
 هرچند بارها مس��ووالن ش��رکت مخابرات ای��ران براین 
موضوع تاکید داشتند که پیامک های تبلیغاتی اپراتورها با 
پیامک های درخواستی از بانک ها، شرکت های تبلیغاتی، 
فروشگاه ها و... متفاوت است و تنها پیامک های تبلیغاتی 
اپراتورها با این کد ها حذف می ش��وند جای این پرسش 
باقی اس��ت که اگر فرض بگیریم پیامک هایی که حذف 
نمی شود از اپراتورها نباشد ش��ماره مشترکان چگونه به 

دست شرکت ها می افتد؟
هنوز معلوم نیس��ت این پیامک های عجی��ب و غریب و 
ناخواسته تحت نظارت چه کسانی ارسال می شود و خواه و 
ناخواه به دست مشترکان می رسد؟ به دنبال همین گالیه 
مشترکان ازمزاحمت های این میهمان ناخوانده و برگشت 
مجدد پیامک ه��ای تبیلغات��ی اپراتورها  وکس��ر هزینه 
ش��ارژهای مش��ترکان تلفن همراه اعتباری بود که وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در نشس��ت خبری ۱6 آذر 
ماه امسال با اش��اره به پیامک های ناخواسته و هزینه آن 

برای کاربران بر این موضوع تاکید کرد که »هیچ شرکتی 
 حق ندارد بدون رضایت مشترک پیامکی ارسال و از آنها

 هزینه ای دریافت کند.«
اما به نمونه های دیگراین پیامک ها دقت کنید:»مشترک 
گرامی این هفته خبرهای روز را برای شما ارسال کردیم 
هزینه هر پیامک ارس��الی در این سرویس .....ریال است،  
اگر تمایل به ادامه دریافت اخبار از طریق این سرویس را 
ندارید با ارسال ..... به شماره ...بدون هیچ هزینه ای اقدام 
به غیر فعال سازی کنید« . یا  »دریافت اطالعات و اخبار 

روزانه بدون هزینه تایید کنید«.و...
اینها پیامک هایی است که این روزها وقت نمی شناسند 
و با دریافتش��ان ناچار ب��ه تایید و در ادام��ه خالی کردن 
جیبمان می شویم.شاید بتوان گفت که اپراتورهای تلفن 
همراه به تاکیدهای وزیر ارتباط��ات توجه کردند و یا این 
پیامک ها از سوی شرکتی برای مشترکان اپراتورها می آید 
اما گویا شگرد جدیدی است که ابتدا سرویس را تحمیل 
می کنند و سپس هزینه از جیب مشترک کسر می شود.

حال با توجه به مصوبه سال ۹0 کمیسون سازمان تنظیم 
مقررات وارتباطات رادیویی و تاکید وزیر ارتباطات مبنی 
برارسال پیامک ودریافت هزینه با رضایت مشترک آیا الزم 
نیست مسووالن وزارتخانه  برای رعایت حقوق مشترکان 
از تحمیل هزینه های ناخواس��ته به مش��ترکان چاره ای 

بیاندیشند؟
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اس��تاندار اصفهان گفت: برای نخس��تین بار در کش��ور 
طرح » تشکیل تیم های حل مساله با حضور نخبگان و 
استادان « از سال آینده در استان اصفهان اجرا می شود.

 رس��ول زرگرپور افزود: این طرح با تشکیل دو کارگروه 
تخصصی با اعتبار یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال و به 
منظور حل مشکالت صنایع بزرگ استان از سال آینده 
اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه این طرح ایده ای نوین 
است که ابتدا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، اظهار 
کرد: نتایج حاصل از اجرای آن در جلساتی ظرف مدت 

شش ماه بررسی و اصالحات الزم انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای حداقل یکهزار 
نخبه از دانش آموز گرفته تا استاد دانشگاه است، تاکید 
کرد: ما در صددیم با اجرای طرح تشکیل تیم های حل 

مساله از ظرفیت این نخبگان به خوبی استفاده شود.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینک��ه هنوز بخش��ی از این 
نخبگان وارد مس��ایل فنی و مهندس��ی و اجرایی نشده 
اند، گفت: حدود ۱0 هزار واحد صنعتی در استان وجود 
دارد که نخبگان م��ی توانند با ارتب��اط منطقی، موثر و 
مس��تمر مش��کالت آنها را حل کنند.به گفته وی از این 
تعداد واح��د صنعتی فق��ط ۲00 واح��د دارای بخش 
تحقیق و توس��عه ) R&D ( هس��تند که الزم است با 
مشارکت نخبگان این بخش ها بیش��تر و فعال تر شود.
 زرگرپور با بیان اینکه این طرح با همکاری بنیاد نخبگان،

 دانشگاه های بزرگ و صنایع استان اصفهان تدوین شده 
است، افزود: در این طرح تیم هایی با محوریت استادان 
مجرب و آشنا با صنعت تش��کیل و از نخبگان استان در 
داخل تیم ها استفاده می شود.وی ادامه داد: با این کار 
عالوه بر ارایه مباحث آموزشی توسط استادان، مشکالت 

صنایع شناسایی و برای آنها راه حلی پیدا خواهد شد.
وی همچنین از تصوی��ب پنج طرح ب��رای نخبگان در 
استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این طرح ها به بنیاد 
نخبگان ایران در تهران برای تصویب نهایی و تخصیص 

اعتبار معرفی شده است.
وی برخی از این طرح ها را گردش نخبگان، ایجاد مرکز 

توانمندی نخبگان و کافه فناوری سبز عنوان کرد.

فروش مدرک جعلی س��یکل و دیپلم، مس��ووالن وزارت 
آموزش و پرورش را ب��ه این فکر انداخته اس��ت تا مدارک 

تحصیلی را رمزدار کنند.
ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات دیواری س��طح ش��هر از 
جمالتی با مضمون »ف��روش مدرک تحصیلی  س��یکل و 
دیپلم با قابلیت  اس��تعالم گرفتن« پر اس��ت و مسووالن 
وزارت آم��وزش و پرورش در همه دوره ه��ا بر جعلی بودن 
این دسته از تبلیغات تاکید کرده اند. اما با این وجود دالالن 
و س��ود جویان فروش علم به کار خود ادامه می دهند و در 
مقابل مش��تریانی وجود دارند که از روی آگاهی و ناآگاهی 
یا ناچاری، خریدار علم به صورت جعلی آن هم با پرداخت 
هزینه های میلیونی هس��تند.در این میان ش��رکتی که از 
طریق آگهی یک روزنامه پر تیتراژ کش��ور مش��تری برای 

فروش مدارک تحصیلی جذب می کرد، هفته گذش��ته با 
شکایت نماینده حقوقی یکی از مناطق آموزش و پرورش 
شهر تهران از سوی پلیس پایتخت شناسایی و پلمپ شد. 
این ش��رکت مدارک تحصیلی جعلی را قیمتی بیش از ۲ 

میلیون تومان به فروش می رساندند.
دکتر مهدی نوی��د ادهم دبیر کل ش��ورای عالی آموزش و 
پرورش با اشار به جعل کردن مدارک تحصیلی توسط برخی 
موسس��ات گفت: برای جلوگیری از هر نوع جعل مدارک 
تحصیلی کمیته ای در ش��ورای عالی آم��وزش و پرورش 
تش��کیل ش��ده اس��ت.نوید ادهم رمزدار کردن و هلوگرام 
کردن مدرک دیپلم، نظارت و نگهداری ثبت نمرات  در دفتر  
امتحانات، ثبت نمره دهی معلمان در برگه و سیستم های 
رایانه ای که نمرات در آن ثبت می شود را از تصمیمات اتخاذ 
شده توسط کمیته پیش��گیری از جعل مدارک تحصیلی 
برش��مرد.وی افزود: زمینه هایی را که باعث جعل  مدارک 
تحصیلی  می شود توسط این کمیته شناسایی و تصمیماتی 
اتخاذ کرده ایم و ب��ه معاونت های زی ربط ارای��ه داده ایم.

به هر حال باید دید ب��ا راهکاری که مس��ووالن آموزش و 
پرورش ب��رای جلوگی��ری از جعل مدرک دیپل��م در نظر 
 گرفته اند،  آیا راه ب��رای جاعالن مدارک تحصیلی بس��ته
  می ش��ود یا این که آنان باز ه��م راه دیگ��ری برای جعل

 می یابند!

برای نخستین بار  با حضور نخبگان در استان صورت می گیرد 

»تیم های حل مساله«  به  ياری صنايع می آيند 
ورود آموزش و پرورش به پرونده مدارک جعلی

مدارک تحصیلی رمزدار می شود 

یک فوق تخصص خون و س��رطان گفت: س��رطان دیگر یک 
بیماری کش��نده  نیس��ت بلکه بیش از ۵0 درصد سرطان ها 
اکنون قابل درمان و بهبودی کامل هستند بنابراین مردم نباید 
بترسند و فریب شیادان را برای درمان خارج از کشور نخورند. 
رضا مالیری  گفت: عوامل مختلفی در ابتال به سرطان دخیل 
هستند که باید به مردم اطالع رسانی شود و مردم از این بیماری 
آگاهی پیدا کنند چرا که هر چه بیشتر بدانند بهتر می توان این 
بیماری را کنترل و اقدامات مناس��ب را برایش انجام داد.وی 
ادامه داد: حدود 40 درصد از سرطان ها قابل پیشگیری هستند 
که با تغییر نحوه زندگی می توانیم از ابتال به سرطان جلوگیری 
کنیم اگر مردم بدانند که چگونه س��الم زندگی کنند، تغذیه 
سالم داشته باشند، از مواد سرطان زا اجتناب کنند، دخانیات 
و قلیان مصرف نکنند می توانند 40 درصد از ابتال به س��رطان 

پیشگیری کنند.
این فوق تخصص خون و سرطان بالغین گفت: گاهی نیز علت 
ابتال به برخی سرطان ها را نمی دانیم و در برخی مقاالت علمی 
از آن به بدشانسی یاد می شود در حالی که دلیل آن ندانستن 
علت ابتال است و اگر عوامل ابتال را بشناسیم می توانیم جلوی 

آن را بگیریم.

يک طالق در مقابل 5 ازدواج
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیشترین 
طالق ها در پنج س��ال اول زندگی رخ می دهد زیرا بیشترین 

تعارض نیز در این دوره اتفاق می افتد.
حبیب اهلل مس��عودی فرید در ارتباط با طرح »بش��یر« )طرح 
کاهش طالق( گفت: طرح بشیر در چهار مرحله دوران قبل از 
ازدواج، پس از ازدواج، حین طالق و بعد از طالق برای مداخله 

در امر طالق و به منظور کاهش آمار طالق اجرا می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور بیش از ۱۵ 
سال در امور خانواده تجربه داشته و حدود چهار سال است که 
فعاالنه در امر کاهش طالق به صورت کشوری مداخله می کند، 
گفت: عواملی چون قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 که 
در آن دولت مکلف به ارایه طرحی جامع برای آموزش و مشاوره 
پیش از ازدواج جوانان شد و همچنین قانون حمایت از خانواده 
که در آن قوه قضاییه مکلف به ارجاع متقاضیان طالق به مراکز 
مشاوره از جمله مراکز مشاوره بهزیستی شد، سازمان را در این 
راستا کمک کرده و باعث حضور فعاالنه تر سازمان بهزیستی 

در این خصوص شد.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور به منظور ایجاد طرحی 
منسجم و دارای فراگیری بیشتر در این خصوص، طرح بشیر 
را به مدت یک سال با همکاری قوه قضاییه و سازمان بهزیستی 

کشور در سال ۹۲ در استان یزد به صورت آزمایشی اجرا کرد.

مس��وول کمیته کودک و نوجوان ده��ه فجر اصفهان 
گفت: در دهه فجر امسال، با انتشار زندگینامه و نصب 
وصیت نامه ش��هدا در مدارس سراسر استان اصفهان، 
شهدای انقالب اسالمی به کودکان نصف جهان معرفی 

می شوند.
سید  حامد عسگری فر با اشاره به سخنان امام خمینی 
)ره( درباره حفظ نظام اسالمی و زنده نگه داشتن ایام اهلل 
دهه فجر اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین اقداماتی که 
باید توسط دستگاه های فرهنگی صورت بگیرد، انتقال 
مفاهیم انقالب اس��المی به کودکان و نوجوانان همراه 
ب��ا برنامه های متن��وع در قالب فعالیت ه��ای مختلف 
فرهنگی، هنری و متناسب با روحیه کودکان و نوجوانان 

است.
وی ایام دهه فجر را فرصتی مناس��ب برای رسیدن به 
این هدف دانس��ته و افزود: ما می توانیم با ایجاد عالقه 
و انگیزه بستر را برای پرس��ش، تفکر و تحقیق در باب 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در کودکان و به ویژه 

نوجوانان فراهم کنیم.
مس��ئول کمیته کودک و نوجوان اصفه��ان بیان کرد: 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، ادبی و هنری در 
ایام دهه فجر سعی دارد خاطره این روزها را در اذهان 

کودکان و نوجوانان ماندگار کند.
وی گفت: جشن شاد انقالب با مشارکت تمامی اعضای 
کمیته و با حضور کودکان و نوجوانان اصفهانی در تاریخ 
۱۹ بهمن ماه در تاالر ادب برگزار می ش��ود که عالوه بر 
این جشن، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان نیز در سطح استان اصفهان میزبان 
کودکان و نوجوانان برای برپایی جشن انقالب در ایام 

دهه فجر است.

مردم نترسند5۰درصد 
سرطان ها درمان می شوند

 شهدای انقالب اسالمی به کودکان 
معرفی می شوند



يادداشت

  ارسال پرونده کشاورزان
 شرق اصفهان به ديوان عالی 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اس��تان گفت:پرونده 
کشاورزان شرق پس از بررسی های مجدد و رفع اشکاالتی که 
از سوی دیوان عالی کشور وارد شده بود در هفته جاری برای 

دومین بار به دیوان عالی کشور ارسال شد.
ابراهیم مهرانفر با اش��اره به آخرین وضعیت پرونده درگیری 
ماموران نیروی انتظامی با کش��اورزان ش��رق اصفهان اظهار 
داشت: این پرونده تابس��تان س��ال جاری پس از بررسی در 

سازمان قضایی استان به دیوان عالی ارسال شده است.
وی با اش��اره به اینکه این پرونده پس از ارسال به دیوان عالی 
کشور از نظر قاضی دیوان عالی دارای نقص فنی بود و بر این 
اساس مجددا برای رفع نقص به سازمان قضایی استان برگشت 
داده ش��د، ادامه داد: در حال حاضر نقص فنی این پرونده بر 
طرف شده و هفته جاری به دیوان عالی کشور برای دومین بار 

ارسال خواهد شد.
گفتنی است که پرونده کش��اورزان شرق اصفهان در راستای 
ش��کایت ۱۲۴ نفر از کش��اورزان از نیروی انتظامی تشکیل 
 شده و بر اس��اس قانون، نیروی انتظامی ملزم به پرداخت دیه

 ۶ میلیارد تومانی به این افراد شد.

 عقد قرارداد 2 میلیون و 300 هزار 
دالری افغان ها در نمايشگاه اصفهان  
  س��یزدهمین نمایش��گاه تکنول��وژی کش��اورزی اصفهان 
در حالی به کار خ��ود پایان داد ک��ه یک ه��زار و ۶۶0 نفر از 
 کشاورزان، کارشناسان، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی 
شهرستان های استان و اعضای سازمان های نظام مهندسی 
کشاورزی استان در قالب ۲0 هیأت و در یک تور برنامه ریزی 

شده و هماهنگ از نمایشگاه بازدید کردند.   
 در حاش��یه برگ��زاری این نمایش��گاه و با برپایی ۴ س��مینار 
تخصصی در روزهای دوم و س��وم بهمن تالش شد بعد علمی 
و آموزشی این نمایش��گاه نیز مورد توجه قرار گیرد. از جمله 
موارد موفقیت آمیز این نمایش��گاه امضای دو قرارداد تجاری 
بین هیأت تجاری بخش کش��اورزی ناحیه غرب افغانس��تان 
 به مبال��غ دو میلی��ون دالر و 300 هزار دالر با دو ش��رکت از 

مشارکت کنندگان نمایشگاه بود.  
این هیأت تجاری بازدید مفصلی از نمایشگاه اصفهان داشته و 
در بازدید خود بر کیفیت این نمایشگاه معتبر صحه گذاشتند. 
به گفته آنان در دیگر نمایش��گاه های استانی به دلیل حضور 
نمایندگان شرکت ها، مشارکت کنندگان حق عقد قرارداد به 
صورت مستقیم نداشتند در حالی که این اتفاق در نمایشگاه 

اصفهان مقدور بود.
همچنین در روز پایانی س��یزدهمین نمایش��گاه تکنولوژی 
کشاورزی اصفهان معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان 
و حس��ن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 

اسالمی از نمایشگاه بازدید کردند.
بزرگ ترین نمایشگاه کشاورزی کشور، از 30 دی تا سوم بهمن 

ماه در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان برگزار شد. 

سهمیه بندی جديد گازويیل بر اساس 
بارنامه کامیون ها تصويب شد

در حالی کمیس��یون انرژی تصویب کرد گازوییل سهمیه ای 
تنها بر اساس بارنامه به وسایل نقلیه بین شهری اختصاص یابد 
که در صورت تایید این پیشنهاد در صحن علنی مجلس و عزم 
دولت برای اجرای آن این طرح نقشی اساسی در کاهش قاچاق 
گازوییل خواهد داشت. کمیس��یون انرژی مجلس در جریان 
بررس��ی الیحه بودجه 9۴ تصویب کرد:» گازوییل سهمیه ای 
وس��ایل نقلیه بین ش��هری تنها بر اس��اس بارنام��ه و کارنامه 
 اختصاص یابد و صرفا قیم��ت گازویی��ل آزاد افزایش یابد.«

بر اس��اس این مصوبه قیم��ت گازوییل س��همیه ای تغییری 
نخواهد ک��رد اما قیم��ت گازویی��ل آزاد به نرخ ه��ای واقعی 
نزدیک ت��ر خواهد ش��د. کارشناس��ان معتقدند ب��ا توجه به 
زیرس��اخت ایجاد ش��ده در صدور الکترونیک��ی بارنامه برای 
کامیون ها و اتوبوس های بین ش��هری اجرای این طرح بدون 
مشکل و به س��رعت قابل عملیاتی ش��دن است.کارشناسان 
می گویند با توجه ب��ه اینکه به س��همیه گازوییل ب��ه اندازه 
دو برابر نیاز خودروهای س��نگین اختصاص داده می ش��ود، 
خودروهای س��نگین یکی از مج��اری مهم قاچ��اق و خروج 
س��وخت از چرخه مصرف داخل کشور محس��وب می شوند 
و اختص��اص س��همیه گازوییل بر اس��اس بارنام��ه می تواند 
بخ��ش اعظ��م قاچ��اق روزان��ه 7 میلی��ون لیت��ر گازوییل 
از کش��ور را متوقف کند.بر اس��اس این گ��زارش، قیمت هر 
لیتر گازویی��ل در بازار جهان��ی الاقل ۴0 س��نت در هر لیتر 
اس��ت با اجرای موفق این طرح جلوی خس��ارت س��االنه ۱ 
 میلیارد دالری به کش��ور از مح��ل قاچاق گازویی��ل گرفته

 می شود.
مصوب��ه اخیر کمیس��یون ان��رژی مجل��س بر اس��اس نظام 
 قیمت گ��ذاری پلکان��ی افزایش��ی ی��ا IBT اتخ��اذ ش��ده

 است.

گازبهای اصفهانی ها مطابق با 
اقلیم بندی جديد محاسبه می شود

     معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه 
به تغییر اقلیم برخی از شهرها برحسب میزان برودت هوا، از 
این پس گازبهای مشترکان مشمول این تغییرمطابق با اقلیم 

جدید محاسبه می شود.
حیدرعلی گوگردچی��ان در این خصوص، اظهار داش��ت: در 
راستای افزایش سطح رضایتمندی و کاهش گا ز بهای مصرفی 
 گاز طبیعی مش��ترکان، نحوه اقلیم بندی برخ��ی از مناطق 
گاز  رسانی شده استان مورد کارشناسی و بازنگری قرار گرفت. 
وی بیان داش��ت: با همکاری س��ازمان هواشناسی موقعیت 
جغرافیایی و شرایط جوی شهرس��تان های نایین، خوانسار، 
برخوار، کاشان و شاهین ش��هر ارزیابی و کارشناسی شد و در 
نتیجه اقلیم شهرهای نایین ، کمشچه )تابعه برخوار( و نیاسر 
کاشان از 3 به ۲ و همچنین خوانسار، میمه و وزوان )از توابع 

شاهیر شهر( از ۲به ۱ تغییر کرد. 

 رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران 
به بیان مهمترین زیان تج��ارت ترجیحی ایران و 
ترکیه پرداخت و گفت: برقراری تجارت ترجیحی 
ظرافت های زیادی دارد و باید دقت شود که تولید 
ملی صدمه نخورد اما در این قرارداد برای پوشاک 
ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قائل شده ایم که به 
معنی عقب نشینی صنعت نساجی  و پوشاک  ایران 

در قبال ترک هاست.
مس��عود دانش��مند درباره اینکه روابط ترجیحی 
بین کشور ها باید بر چه مبنایی انجام شود؟ گفت: 
اصوال کش��ور ها در تج��ارت ترجیحی ب��ا توجه به 
توانمندی هایش��ان س��عی می کنن��د در بازارهای 
طرف  مقابل رقابت بهتری داشته باشند؛ به عنوان 
مثال کشور ما اگر سنگ ساختمانی به ترکیه صادر 
می کند و برای آن تعرفه ترجیحی در نظر می گیرد 
به این معنی است که اگر کشور های دیگر بخواهند 
به ترکیه سنگ بفرستند مش��مول تعرفه معمولی 
می شوند ولی سنگی که ایران صادر می کند مشمول 
تعرفه کمتر می شود.وی افزود: شاخص های تعرفه 
ترجیحی این است که کاالیی که مشمول این تعرفه 
می شود در بازار مورد نظر، تقاضا داشته باشد و اینکه 
باید توجه شود با تعرفه ترجیحی چه منافعی برای دو 
طرف به دست می آید. همچنین مبنا باید این باشد 
که به تولید ملی لطمه وارد نشود.دانش��مند اظهار 
کرد: این تفاوت باعث می شود با حفظ حقوق تمام 
بخش ها، بازار ترکیه را ب��رای محصوالت مان بهتر 
به دست بیاوریم. تجارت ترجیحی معموال همین 
است که کشور ها بتوانند به بازار دیگری در رقابت 
با کشور های ثالث دس��ت پیدا کنند و در موقعیت 
بهتری قرار گیرند.وی  با اشاره به برخی مواردی که 
باید در روابط ترجیحی رعایت شود، گفت: برقراری 
تجارت ترجیحی ظرافت های زیادی دارد. آنچه باید 
در این کار به آن دقت کنیم این است که بنیاد های 
تولید ملی مان صدمه نخورد.وی به بیان مهمترین 
زیان تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه پرداخت و گفت: 
تعرفه ترجیحی در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده 
خواهد بود اما تاثیرات میان مدت و بلند آن این است 
که اشتغال و محصول داخلی را از دست می دهیم. 
اگر مصرف کننده پولی نداش��ته باش��د که کاالیی 
بخرد آن زمان می خواهیم چه کار کنیم؟ باید کاری 
کنیم که اول تولید کننده داخلی  و اشتغال مان در 

امنیت قرار بگیرد.

 عقب نشینی پوشاک ايران 
در برابر ترک ها

اخبار کوتاه 

4
تلفنهایثابتدیجیتالیمیشوند

کاظم ابراهیمی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از انجام طرحی خبر داد که با 
اجرای آن از سال آینده 30 میلیون خط تلفن ثابت در کشور از شبکه آنالوگ به 

شبکه دیجیتال تبدیل می شود.

دبیر اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان گفت: تدابیر بسیار 
ویژه اي براي مقابله با پدیده س��که هاي تقلبي موجود در 

بازار صورت گرفته است.
این روزها بازار طال با نوس��انات بس��یاری روبرو بوده است 
که به زعم کارشناس��ان دالیلی بس��یاری را می توان برای 

آن برشمرد.
برخی، رکود اقتصادی کش��ور را عامل اصلی این نوسانات 
دانسته و برخی دیگر از کاهش میزان تقاضا به عنوان گره 

کور این بازار یاد می کنند.
درحالی که به دالیل گوناگون نوسانات این فلز گرانبها در 
بازارهای جهانی سیر صعودی داشته، بازار داخلی چندان 

متأثر از این روند نبوده است.
علي اوقانیان، دبیر اتحادیه طال و جواهر اس��تان اصفهان 
گفت: از جمله عواملی که اخیرا موجب افزایش بهای طال 
شده است، می توان به تصمیم بانک سوییس مبنی بر برابر 

کردن واحدهای پولی فرانک و یورو اشاره کرد. 
وی در ادامه همین بحث افزود: نوسانات بازار طال و سهام در 
بازارهای بین المللی و همچنین رکورد اقتصادی چین را نیز 
باید از دیگر عوامل افزایش بهای این فلز زرد به شمار آورد.

عضو هیأت رییسه اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان به 
پیش بینی های انجام شده در خصوص آینده بازار طال نیز 
اشاره و تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به تنش موجود 
میان اوکراین و روسیه، کشورهای اروپایی در تحریم علیه 
روس��یه دس��ت به اقداماتی در این زمینه زنند که افزایش 

مجدد بهای طال را به همراه خواهد داشت. 

وی با اشاره به بازار داخلی طال و جواهر نیز گفت: برخالف 
اُنس جهانی، به��ای طال در ایران با افزای��ش قابل توجهی 
روبرو نشد، چرا که کش��ور با عدم تقاضا برای خرید مواجه 
بود. تقریبا می توان گفت که بازار ایران همچون بازار جهانی 

دچار هیجان نشد.
دبیر اتحادی��ه طال و جواهر اس��تان اصفه��ان ضمن بیان 
آنکه بازار داخلی طال با رکود ش��دیدی مواجه است، اظهار 
داش��ت: کاهش قدرت خرید و نقدینگ��ی موجود از جمله 
مهم ترین عوامل رکود در این بازار اس��ت.اوقانیان در ادامه 
ابراز داش��ت: هم اکنون نرخ طال متأث��ر از هیجانات پیش 
آمده در س��طح دنیاس��ت. هر لحظه و با هر رویداد جهانی 
امکان نوس��ان در این بازار وج��ود دارد و چه بس��ی بازار 
ایران نیز از آن متأثر ش��ود.عضو هیأت رییسه اتحادیه طال 
و جواهراس��تان اصفهان از غیر قابل پیش بینی بودن بازار 
طال سخن گفت و خاطر نش��ان کرد: اگر اقتصاد کشور به 
 س��مت تولید پیش رود، به طور قطع بازار ط��ال نیز از آن 
تاثیر پذیر خواهد بود.وی به موضوع مذاکرات هس��ته ای 
و توافق ایران و گروه ۱+۵ و نقش آن در اقتصاد کش��ور نیز 
گریزی زد و گفت: دورهای ابتدایی مذاکرات بسیار بر بازار 
طال تاثیر گذار بود، اما اکنون و ب��ا افزایش حجم مذاکرات 
هسته ای، تنها توافق نهایی است که می تواند در بازار طال 

خودی نشان داده و آن را به هیجان آورد.
اوقانیان افزود: اگ��ر توافق نهایی حاص��ل و تحریم ها رفع 
ش��ود، نه تنها بازار طال که مجموعه اقتصاد کشور متحول 
خواهد شد.عضو هیأت رییسه طال و جواهر استان اصفهان 

به مش��کالت پیش روی این اتحادیه اش��اره کرد و گفت: 
قانون ارزش افزوده یکی از بزرگترین ضربات را به بازار طال 
وارد کرد. از زمان تصویب این قانون تعطیلی های اعتراض 
آمیزی در بازار ط��ال روی داد.وی در ادام��ه افزود: دلیل و 
اس��تدالل ما در مخالفت با این قانون آن بود که برای نرخ 
طال نمی توان ارزش افزوده تعیین کرد، چرا که طال سرمایه 
است نه کاال. شیوه درست آن اس��ت که به سود حاصل از 
این س��رمایه ارزش افزوده تعلق گیرد. به دلیل س��ود آنی 
حاص��ل از ارزش افزوده طال، مس��ووالن مربوطه حاضر به 
اصالح و یا تغییر این قانون را نمی شدند.اوقانیان به تعلیق 
دو ساله این قانون در دولت دهم اشاره و تصریح کرد: پس 
از این تعلیق دو ساله، این قانون مجدد و بدون هیچ تغییری 
از سر گرفته ش��د. قانونی که اجرای آن برای اتحادیه طال و 
جواهر بسیار دشوار و غیرعملی بود. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود از تعیین مالیات ه��ای ۲0 درصدی برای 
اعضای این صنف نیز یاد کرد و گفت: این مس��ئله موجب 
ورشکستی و تعطیلی برخی واحدهای صنفی شد. در این 
شرایط، سایر بخش های اقتصادی کش��ور نیز تحت تأثیر 
قرار گرفته و تولید با مشکل مواجه می شود.دبیر اتحادیه 
طال و جواهر اس��تان اصفهان به جلس��ات متعدد اعضای 
اتحادیه کش��وری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
توجیه ایشان در اصالح قانون مربوط اش��اره کرد و افزود: 
در حدود ۵0 جلسه ای که با نمایندگان برگزار شد، وکالی 
مردم در مجلس از اظهارات اعضای اتحادیه توجیح ش��ده 
و قرار اس��ت این مس��ئله در صحن علنی مجلس مطرح و 
بررس��ی ش��ود. وی از ناامن بودن اقتصاد ب��ه عنوان دیگر 
مشکل پیش روی این اتحادیه یاد کرد و اظهار داشت: هر 
چند ماه یکبار و با اعالم برخی ورشکستگی ها، عده ای که از 
تحلیل ضعیفی در حوزه اقتصادی برخوردار هستند، دچار 
ضرر و زیان می شوند.اوقانیان در پاسخ به سوالی پیرامون 
وجود س��که های تقلبی در بازار و تدابیر پیش بینی ش��ده 
برای مقابله با این پدیده، گفت: این گونه تخلفات در تمامی 
اصناف رخ می دهد، اما این مس��ئله بروز و ظهور بیشتری 
در صنف طال و جواهر دارد. عالوه بر بازرسی های بسیاری 
شدیدی در این حوزه، با متخلفان نیز برخورد جدی صورت 
می گیرد.وی در ادامه ابراز داشت: از جمله تمهیدات در نظر 
گرفته شده برای مقابله با این پدیده باید به ورود سکه هایی 
با کارت های جدید به بازار اش��اره کرد. کارت های موجود 
به راحتی و با اس��تفاده از حرارت باز شده و سکه درون آن 
قابل جابه جایی و جایگزین شدن با سکه های تقلبی است. 
وی  در پایان سخنان خود از عقد قرارداد با شرکتی خبر داد 
که کارت های بس��یار ایمن تری را تولید می کند و تصریح 
کرد: ایمنی این کارت ها به شکلی است که باز کردن آن به 
راحتی مقدور نیست. احتماال از اوایل سال آینده کارت های 

جدید به بازار خواهند آمد.

بازار  غیر قابل پیش بینی طال

کارتهایسکهامنترمیشود
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 بحران آبی کشور 
شديد شده است

  حجم ۵0 هزار میلیاردی  
چک های برگشتی 

بحران تامین آب برای مصرف ش��رب ،کش��اورزی و صنعتی در کشور در 
 مناطق تمرکز جمعتی کش��ور هر روز تشدید می ش��ود و به دلیل فقدان

 برنامه ریزی منسجم و یکپارچه این بحران هر روز شدید تر می شود.
براس��اس آخرین گزارش های آماری میزان بارش ه��ا در ۱۵ماهه اخیر به 
شدت کاهش یافته است و در مقایس��ه با دوره مشابه سال آبی گذشته که 
۱09 میلی متر و دوره درازمدت ۴3 ساله در همین زمان که 9۸ میلی متر 

ثبت شده است به ۸3 میلی متر رسیده است.
براساس این گزارش ها حجم بارش های کش��ور از ابتدای سال آبی جاری 
که از مهرماه 93تا سوم دی ماه اخیر به ۸3 میلی متر رسیده است.این میزان 
بارش درمقایسه با میزان بارش های مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۴ درصد 
و در قیاس با متوسط درازمدت ۱۵ درصد کاهش یافته است.براساس این 
گزارش، میزان بارش ها در دوره مش��ابه سال آبی گذشته ۱09 میلی متر و 

دوره درازمدت ۴3 ساله در همین زمان 9۸ میلی متر ثبت شده است.

حجم چک های برگشتی در 9 ماهه امسال تا حدود ۵0 هزار میلیارد 
تومان پیش رف��ت. در حالی چک های برگش��تی به عن��وان یکی از 
مولفه های ایجاد بی اعتمادی در اقتصاد و ب��ازار همواره مورد تاکید 
قرار گرفته و به اذع��ان رییس کل بانک مرک��زی حجم این چک ها 
در کش��ور بسیار باالس��ت که بررسی ش��اخص آن نش��ان می دهد 
حجم چک های برگش��تی از ابتدای امس��ال با روندی افزایش��ی در 
 هر ماه نس��بت به ماه قبل به بیش از ۴/۵ میلیون ب��رگ تا پایان آذر

 رسیده است.
 بنابر آمارهای بانک مرکزی در بازه زمانی بین فروردین تا آذر امسال 
بیش از ۴9 هزار و ۸00 میلیارد تومان برگش��ت خورده که این رقم 
بیانگر رشد 3۵.۱ درصدی نس��بت به 9 ماهه سال گذشته است. در 
عین حال که تعداد ۴/۵ برگی این چک ها نیز با رش��د بیش از ۲0/۴ 

درصدی همراه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
سال 9۴ گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
درآمدهای ماهیانه تا یک میلیون و ۱۵0 هزار تومان از 

مالیات معاف می شوند. 
 محمد مهدی مفتح در یک نشس��ت خبری گفت: در 
بند الف تبصره 9 الیحه بودجه س��ال 9۴ در رابطه با 
سقف معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد، درآمد سالیانه 
تا ۱3۸ میلیون ریال یعنی ماهیانه یک میلیون و ۱۵0 

هزار تومان از مالیات معاف شد. 
 او گفت: همچنین مقرر شد مازاد دریافتی تا هفت برابر 
حداقل حقوق با نرخ مالیاتی ۱0 درصد و مازاد آن با نرخ 

مالیاتی ۲0 درصد محاسبه شود. 
 به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در صورت تصویب 
نهایی این مصوبه در مجلس می��زان معافیت مالیاتی 
درآم��د کارکنان دس��تگاه های دولتی وغی��ر دولتی 

یکسان خواهد شد. 
 مفتح ادامه داد:  کمیس��یون تلفیق در مصوبه دیگری 
مقرر کرد از مش��ترکین آب ش��هری عالوه بر دریافت 
آب بها به ازای ه��ر متر مکعب آب ش��رب ۱۵0 ریال 
 دریافت شود تا برای آبرسانی آب شرب روستاها هزینه 

شود. 

 آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیالت مسکن نشان 
می دهد که قیمت این اوراق در هفته های اخیر ثابت 
مانده و در مح��دوده ۸0 هزار توم��ان در حال معامله 

است.
اوراق تسهیالت مسکن که در نیمه اول امسال افزایش 
بی س��ابقه ای پیدا ک��رد و در قیمت ه��ای ۱00 هزار 
تومان معامله می ش��د، اکنون با کاهش تقاضا و افت 
قیمت مواجه شده و روند متعادل تری به خود گرفته 
است.افزایش قیمت اوراق تس��هیالت مسکن از دی 
ماه ۱39۲ و با افزایش میزان وام مس��کن از ۲0 به 3۵ 
میلیون تومان آغاز ش��د و موجب بهم خوردن تعادل 
در عرضه و در نهایت افزایش شدید قیمت شد. هجوم 
س��رمایه گذاران برای خرید این اوراق تا جایی پیش 
رفت که شائبه سفته بازی در این اوراق شدت گرفت 
و اوراق موجود در بازار کفاف متقاضیان را نمی کرد بر 
این اساس محدودیت هایی برای جلوگیری از افزایش 
بی رویه قیمت و سفته بازی در نظر گرفته شد.اما سوم 
آذر ماه و مشخص شدن نتیجه مذاکرات روند این اوراق 
را همانند روند بازار س��رمایه تغیی��ر داد به طوری که 
هیجانات موجود در این بازار فروکش کرد و قیمت آن 

روند نزولی در پیش گرفت.

جمهوری اس��المی ایران به دانش فنی طراحی و 
ساخت نسل جدید توربین های اینوالکس به منظور 
تبدیل آالینده ها و هوای آلوده به برق دست یافت 
و این توربین ها در ۸0 نقطه کشور قابلیت نصب و 

راه اندازی را دارند.
 برای نخس��تین بار جمه��وری اس��المی ایران به 
 دان��ش فن��ی طراح��ی و س��اخت نس��ل جدید

  توربین های اینوالکس دست یافت که پیش بینی 
می شود با استفاده از این توربین ها امکان تبدیل 
انرژی آالیندگ��ی ها و هوای آلوده کالنش��هرهای 
کش��ور به برق فراهم شود.مس��عود س��ه دهی در 
تشریح طراحی و ساخت نسل جدید توربین های 
برق در کش��ور، گفت: برای نخستین بار طراحی و 
ساخت نسل جدید توربین های دو منظوره توسط 
 یک محق��ق ایرانی در داخل کش��ور فراهم ش��ده 

است.
وی با اعالم اینک��ه این توربین ه��ای بادی عالوه 
بر تولی��د ب��رق، نق��ش موث��ری نی��ز در کاهش 
آلودگی هوا دارد، تصریح ک��رد: توربین های بادی 
اینولکس)Invelox( توسط یک دانشمند ایراني 

ساخته شده است.

     مدیر کل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان با تاکید بر اینکه 70 درصد مصرف س��وخت 
اصفهانی ها از طریق بنزین یورو ۴ تامین می ش��ود، 
گفت: در حال حاضر بنزین یورو ۴ به غیر از اصفهان 
در ش��اهین ش��هر، نجف آباد و فالورجان توزیع می 

شود.
حس��ین ُکرد از توزیع بنزین یورو ۴ در شاهین شهر، 
نجف آباد و فالورجان خبر داد و بیان داشت: در حال 
حاضر بنزین یورو ۴ در بخشی از نجف آباد و شاهین 

شهر در حال توزیع است. 
وی تاکید کرد: هم اکنون بنزین یورو ۴ در ۵7 جایگاه 
اصفهان توزی��ع می ش��ود.مدیر کل ش��رکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان همچنین با بیان 
اینکه توزیع بنزین یورو ۴ در شهرهای مجاور اصفهان 
از جمله شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد در حال 
انجام اس��ت، ادامه داد: توزیع گازوییل یورو ۴ نیز در 
جایگاه های اتوبوس��رانی شاهین ش��هر، نجف آباد، 
کاشان و اصفهان توزیع می ش��ود. وی با اعالم اینکه 
روزانه روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در اصفهان 
توزیع می شود، افزود: میانگین مصرف روزانه بنزین 

در استان اصفهان ۵.۵ میلیون لیتر است. 

بازار اوراق تولیدانرژیدرآمددولت سوخت 

 معاف درآمد يک میلیون و 
۱۵0 هزار تومانی از مالیات

آخرين قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن

 ايران از هوای آلوده
 برق می گیرد

۷0 درصد مصرف بنزين 
اصفهانی ها يورو 4 است
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یادداشت
     برنامه آدینه خانوادگی با هدف تقویت بنیان خان��واده، 10 بهمن ماه برای 
پنجمین بار در فرهنگسرای باران اجرا می شود.حسن زارع مدیر فرهنگسرای 
باران درخصوص برنامه آدینه خانوادگی گفت: این برنامه با هدف نهادینه سازی 

و تقویت بنیان خانواده ها در هر فصل دو نوبت اجرا می شود. 

5
هفتیادداشتبرنامه آدینه خانوادگی با هدف تقویت بنیان خانواده

 همایش یک روزه نقاشی خط
 اسماء الحسنی در اصفهان 

کانون آفرینش های نقاشی خط حوزه هنری استان اصفهان، 
 کارگاه یک روزه نقاش��ی خط را با موضوع اس��ما ء الحس��نی

 ) اسامی خداوند متعال( برگزار می کند.
 محسن سلیمانی مدیر خانه خط حوزه هنری استان اصفهان 
 در این خص��وص گفت: ای��ن کارگاه با هدف اش��اعه و ترویج 
نام های متعالی خداوند به گس��ترش فعالی��ت های فرهنگی 
و هنری نقاش��ی خط، هم��کاری و اس��تفاده از ظرفیت های 
دانش��گاهی و هنری در رش��ته های مختلف خوشنویس��ی، 
نقاشی، کتابت و نگارگری، گرافیک و ارتباط تصویری با موضوع 
اس��تفاده از نام های خداوند در دعای جوش��ن کبیر و گلواژه 

صلوات می پردازد.
وی افزود: ش��رکت در ای��ن کارگاه برای هنرمن��دان هنرهای 

تجسمی و دانشجویان مراکز هنری آزاد است. 
س��لیمانی گفت: آخرین مهلت ثب��ت نام و دریاف��ت تصویر 
نمون��ه اثر جه��ت ارزیابی اولیه یکم اس��فند ماه اس��ت و این 
همایش در روز جمعه هش��تم اس��فند با حضور هیأت داوران 
برگزار خواهد شد..نش��انی دبیرخانه ای��ن همایش )اصفهان، 
خیاب��ان آبش��اراول، پ��ارک ایثارگ��ران، خان��ه هنرمندان، 
 دبیرخان��ه همایش نقاش��ی خ��ط( و پس��ت الکترونیکی آن 

art.isfahan.workshop@gmail.com است.

»آذر، ماه آخر پاییز« در پاتوق 
یکشنبه های تئاتر 

     نمایش��نامه »آذر، ماه آخر پاییز« نوشته مجید شاکرین در 
پاتوق یکشنبه های تئاتر اصفهان خوانش می شود.

نویس��نده این متن با بیان گفت: این نمایش��نامه حول محور 
روابط یک اس��تاد و ش��اگرد می چرخ��د. روابطی که اس��تاد 
در آن س��عی می کند ب��ا اس��تفاده از وقایع روزم��ره مفاهیم 
نوشتن را به شاگردش آموزش دهد، آموزش هایی که شاگرد 
 را درگی��ر تجرب��ه ای می کند که به باور ش��خصی اش ش��ک 

کند... 
مجید شاکرین ادامه داد: این متن در سال 1۳۸۴ نوشته شده و 
در بستری رئال اتفاق می افتد. وی در رابطه با ایده نگارش این 
متن گفت: کار اصلی من نوشتن برای تلویزیون است اما تئاتر 
همیش��ه برایم جایی بوده که بتوانم دغدغه هایم را راحت تر و 
بدون محدودیت کم تر در آن به نگارش درآورم. شاکرین اضافه 
کرد: من این نمایشنامه را با هدف نقد برخی مفاهیم اجتماعی 
و پرس��ش در برابر برخی موضوع��ات در اجتماع نوش��تم. او 
همچنین در باره تشابه اسمی این نمایشنامه با داستان ابراهیم 
گلستان گفت: عنوان نمایشنامه من با داستان ابراهیم گلستان 
مشترک است اما این متن ربطی به آن داستان ندارد و فقط این 
تش��ابه عنوان وجود دارد. عموم عالقه مندان می توانند جهت 
 شرکت در این جلس��ه »پاتوق یکش��نبه های تئاتر اصفهان«

۵ بهمن ماه س��اعت 1۶:00 در محل م��وزه خط حوزه هنری 
اصفهان حضور یابند.

امس��ال همزم��ان ب��ا س��ی امین 
جش��نواره موس��یقی فجر، دوباره 
خوانندگان پاپ به ب��رج میالد باز 
می گردن��د تا کنس��رت هایی برای 
عالقمن��دان خ��ود برگ��زار کنند.

امس��ال هم بخش پاپ جش��نواره 
موس��یقی فجر بخش پر و پیمانی 
است و در فهرس��ت هنرمندان این 
عرصه نام های آش��نایی به چش��م 
می خورد. نخس��تین روز جشنواره 
 موس��یقی فج��ر ک��ه مص��ادف با

 پنج ش��نبه ۲۳ بهمن است، مرکز 
همایش ه��ای برج میالد س��اعت 
1۸:1۵ دقیق��ه میزب��ان فریدون 
آس��رایی و عالقه مندان��ش خواهد 
بود. مازیار فالحی هم س��اعت ۲1 
همین روز روی صحنه خواهد رفت. 
دومین روز جشنواره ۲۴ بهمن اما 
این گروه »چارتار« است که در هر 
دو س��انس مرکز همایش های برج 

میالد به اجرای برنامه می پردازند. 
در س��ومین روز )۲۵ بهم��ن( نیز 
سیروان خس��روی در سانس اول و 
احسان خواجه امیری در سانس دوم 
کنسرت برگزار می کنند تا نوبت به 
شهرام شکوهی و فرزاد فرزین در روز 
یکشنبه ۲۶ بهمن برسد که هر کدام 
به ترتیب در س��اعت های 1۸:1۵ و 
۲1 برنامه اجرا کنند. محسن یگانه 
دیگر هنرمندی است که در روز سه 
شنبه ۲۸ بهمن در این سالن به روی 
صحنه می رود ت��ا نوبت به بنیامین 
بهادری برس��د که روز چهارشنبه 
۲۹ بهمن به اجرای برنامه بپردازد. 

گروه »هفت« نیز روز پنج ش��نبه 
۳0 بهمن و محم��د علیزاده جمعه 
یک اسفند در آخرین روز جشنواره 
موسیقی فجر در مرکز همایش های 
 ب��رج می��الد ب��ه روی صحن��ه 

می روند. 

مهرانه مهین تراب��ی از خداحافظی 
موقتش با تلویزیون خبر داد و گفت: 
فعال دیگر نمی خواهم کار جدیدی 

را شروع کنم؛ خیلی خسته شده ام.
او ادامه داد: این ک��ه می گویم فعال 
نمی خواه��م در تلویزیون کار کنم، 
به این دلیل اس��ت ک��ه خیلی دلم 
می خواهد واقعا یکس��ری تحوالت 
در تلویزی��ون اتفاق بیفت��د. چون 
واقعا خس��ته شدیم، خس��ته بابت 
هر چیزی که فک��رش را کنید.این 
بازیگر تاکید کرد: تا دو س��ال دیگر 
کار نمی کنم مگر اینکه مجبور شوم.

مهرانه مهین ترابی بازیگر »همه چیز 

آنجاس��ت درباره  تازگی نقشش در 
این مجموعه گفت: این نقش برایم 
تازگی داشت به جهت اینکه تاکنون 
نقشی به این شکل منفی ایفا نکرده 
بودم. نه اینکه بگویم منفی، این زن 
به هیچ عنوان منفی نیست، شاید به 
نوعی واقعی اس��ت؛ آدمی  است که 
در موقعیتی قرار گرفته است که از 
همه طرف به او فشار وارد می شود. 
ورشکستگی و بچه هایی که هر کدام 
ساز خودشان را می زنند و همچنین 
گذشته ای که از زندگی  همراه خود 
دارد، دلپذیر نیست. همه این مسایل 
دست به دست هم می دهد و شاید 
دلی��ل عصبانی��ت و تندخویی این 
زن ش��ده اس��ت که در طول قصه 
می بینید و حق را به او می دهید که 
به اصطالح این مدلی باشد. تاکنون 
نقش این مدلی ب��ازی نکرده بودم 
 اما به هر حال ب��رای این کار توجیه

 شدم.
 به زودی تعطیالت طوالنی عید فرا می رس��د و بازار 
تورهای نوروزی داغ خواهد ش��د. در ای��ن گیر و دار 
باز هم طبق سنت همه س��اله ، برخی رسانه ها تیتر 

خواهند زد که تورهای نوروزی گران است.
واقعیت هم البته همین اس��ت. نوروزی که می شود، 
تورهای نوروزی هم گران می ش��وند و گاه به دو برابر 
قیمت های فصل های دیگر می رسند.علت این گرانی 
را بای��د در معروف تری��ن فرمول علم اقتصاد س��راغ 
گرفت:» عرضه و تقاضا« ؛ بدیهی اس��ت آژانس های 
گردش��گری ایران، توان مح��دودی در ارایه تورهای 
داخلی و خارجی دارند. هتل ه��ا و ناوگان پروازی نیز 
ظرفیت مشخصی دارند. در چنین وضعیتی ، ناگهان 
چند میلیون نفر متقاضی سفر می شوند و نظام عرضه 
و تقاضا ، نامتوازن می ش��ود و قیمت ها، نه بر اساس 
میل آژانس های گردشگری، که بر اساس منطق بازار 

تعیین می شود.
البته آن روی س��که نیز واقعیت دارد و در فصل های 
کم مس��افر)low season( ، آژانس ه��ا و هتل ها ، 
حاضر می ش��وند حتی به بهای نصف قیمت روز نیز 

مسافر بگیرند.
در واقع، قیمت های نوروزی، تالش بازار برای ایجاد 
باالنس بین ماه های کم س��فر و ارزان است تا چرخه 

اقتصادی آژانس ها و هتل ها، بچرخد.
آژانسی را در نظر بگیرید که بخش��ی از یک هتل در 
کوآالالمپور مالزی و یک هواپیمای مسافری را چارتر 
کرده است و پول هتل و ایرالین را نیز پرداخت کرده 

اس��ت. در فصل های کم مس��افر ، آژانس مجبور می 
ش��ود حتی با ضرر هم که ش��ده، جذب مسافر کند. 
به همین دلیل اس��ت که گاهی اوقات با قیمت های 
 عجیب و غریبی مواجه می شوید که طی آن ، سفر یک 
هفته ای به مالزی یا اس��تانبول یا هر مقصد خارجی 
دیگر، به مراتب ارزان تر از یک س��فر معمولی داخلی 
قیمت می خورد و مسافران، تنها پول بلیت می دهند 

و هتل شان عماًل رایگان می شود.
آژانس هایی که هواپیما چارتر م��ی کنند، در بعضی 
 ایام حتی قیمت بلیت هواپیما را چندین برابر کاهش

 می دهند ت��ا هواپیمایش��ان با صندلی ه��ای خالی 
پرواز نکند. مث��اًل بلیت ح��دوداً 1۵0 ه��زار تومانی 
تهران - کیش ، گاهی اوقات ، به وی��ژه در ایام میانی 
هفته، حتی به بهای نازل و باور نکردنی ۴0 هزار تومان 
هم به فروش می رس��د و در مقاب��ل، در ایام پیک، از 
1۵0 هزار تومان فراتر می رود.طبیعتاً کسانی که نمی 
توانند در ایام کاری سال، مرخصی چند روزه بگیرند یا 
فرزند دانش آموز دارند، ناگزیر از سفر در ایام نوروز )یا 
تابستان( هستند. اما اگر می توانید در ایامی جز نوروز 
به سفر بروید، مخصوصاً س��فرهای خارجی، توصیه 
جدی ما این است که س��فرهایتان را در ایام نوروز و 
تعطیالت ممتد دیگر انجام ندهید. البته اگر پرداخت 
هزینه باالی سفر برایتان مهم نیست، نوروز و غیر آن 
فرقی نمی کند و امیدواریم هر جا که می روید، خوش 
بگذرد.اما اگر هزینه سفر برایتان مهم است و از سوی 
دیگر، از نظر زمانی امکان سفر در ایام دیگر را دارید، 

 »روزهای بعد از ۲0 فروردین تا قبل از نیمه خرداد« و
 »فصل های پاییز و زمستان )تا قبل از ۲۵ اسفند(« 
به شرط نبودن تعطیالت ممتد، بهترین زمان برای 

سفر با قیمت مناسب هستند.
بازه زمانی نخس��ت، می تواند برای سفر به مناطق 
سردس��یر یا معتدل )داخلی مانند غرب و ش��مال 

کش��ور و خارجی مانند 
و  قب��رس   ، ترکی��ه 
گرجستان( و بازه زمانی 
دوم برای س��فر به نقاط 
گرمسیر )داخلی مانند 
جنوب و مرکز کش��ور و 
خارجی مانند کشورهای 
جنوب ش��رق آس��یا و 
جن��وب خلی��ج فارس( 

مناسب است.
برای این که مش��خص 
ش��ود قیمت ه��ا تا چه 
ان��دازه در نوروز ب��ا ایام 
دیگر ف��رق م��ی کند، 
مقایس��ه قیم��ت چند 
مقصد با ش��رایط کاماًل 
مشابه، می تواند راهگشا 
باش��د. مث��اًل ی��ک تور 

مالزی با 7 شب و ۸ روز اقامت در کوآالالمپور در هتل 
۵ ستاره که در ایام عادی ۲ میلیون و ۹۵ هزار تومان 
است، در نوروز با همان هتل و ایرالین و مدت اقامت، 
۴ میلیون و ۹۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است. 
این قیمت بعد از نوروز، شکسته می شود و ای بسا به 

زیر ۲ میلیون تومان هم برسد.
یک تور دوبی در یکی از بهترین هتل های این ش��هر 
برای ۵ شب و ۶ روز که امروز یک میلیون و ۸70 هزار 
تومان است ، در همان آژانس برای نوروز ۳ میلیون و 

۲۹0 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
تورهای داخلی هم همین گونه ان��د. مثاًل تور ۴ روزه 
کیش با اقامت در هتل ۴ ستاره هلیا، امروز تنها ۶۲0 
هزار تومان اس��ت اما همین ت��ور در همین هتل در 
تعطیالت ن��وروزی، یک میلی��ون و ۴00 هزار تومان 
اس��ت و همین طور اس��ت مقاصد داخلی و خارجی 

دیگر.
خالصه کالم آن که اگر م��ی توانید در زمانی خارج از 
ایام شلوغی سفر کنید و هزینه هم برایتان مهم است، 
ایامی جز ن��وروز و تعطیالت ممتد را برای س��فرتان 
انتخاب کنید چرا که همان س��فر را دقیق��اً با همان 
مشخصات، می توانید با نصف قیمت نوروزی و حتی 

کمتر در زمان های دیگر تجربه کنید. 

چطور مسافرت را به صرفه کنیم؟

دورخیز تورهای نوروزی برای گردشگران

خداحافظی مهرانه مهین ترابی با تلویزیون

 کدام خوانندگان پاپ در جشنواره 
موسیقی فجر روی صحنه می روند؟

توصیه جدی 
ما این است که 
سفرهایتان را 
در ایام نوروز و 

تعطیالت ممتد 
دیگر انجام 

ندهیدالبته اگر 
پرداخت هزینه 

باالی سفر برایتان 
مهم نیست، نوروز 

و غیر آن فرقی 
نمی کند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
11/47 شماره دادنامه: 9309970350401477 شماره پرونده: 9309980350400797 
شماره بایگانی شعبه: 930842 خواهان: آقای امیر زمانیان نجف آبادی به نشانی خیابان 
نشانی  به  کالنتر  محمدرضا  آقای  خوانده:  رز  کوچه   – آزادگان  کوی   – هزارجریب 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه وجه بابت سفته رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای امیر زمانیان به طرفیت آقای محمدرضا کالنتر به خواسته مطالبه 
وجه 3 فقره سفته عادی به شماره خزانه داری کل 384580و636459و214056 و با 
 احتساب هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق سفته های
مورخه  رسیدگی  زمان  در  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  و  دعوی  موضوع 
عمل  به  مطروحه  دعوی  قبال  در  دفاعی  اصوال  و  نرسانده  هم  به  93/10/20 حضور 
به مواد  دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً  نیاورده است فلذا با احراز بقاء دین – 
را  خوانده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و522  و  تجارت  قانون  307و309 
خسارت  نیز  و  دادرسی  هزینه  احتساب  با  و  ریال   125/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
تاریخ  از  ایران که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  مبنای شاخص  بر  تادیه  تاخیر در 
تقدیم دادخواست 1393/7/28 لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه 
ظرف  و  بوده  غیابی  رای  این  مینماید  محکوم  خواهان  حق  در  شد  خواهد  و وصول 
الف:29629  میباشد.م  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست   مهلت 

استادشریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/48 شماره دادنامه: 9309970351000938 شماره پرونده: 9309980351000024 
نشانی  به  زاد  نور  طاهره  خانم  خواهان:   911572-930029 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان – خ خاقانی – قنادی احسان – حاج اقا خلیلیان – نورزاد خواندگان: 1- خانم 
معصومه کریم پور به نشانی مجهول المکان 2- آقای حسین علی کاویانی به نشانی 
از  اعسار  پ22/4 خواسته:   – باغ سرو  مجتمع   – زیار  باغ  خ   – خ سیمین   – اصفهان 
پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  دادگاه  دادرسی گردشکار:  هزینه  پرداخت 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
کاویانی  علی  آقای حسین  طرفیت  به  فرزند خدارحم  نورزاد  طاهره  خانم  دادخواست 
با  دادگاه  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  پور  کریم  معصومه  خانم  و 
عنایت به اینکه استشهادیه ضمیمه دادخواست فاقد شرایط مقرر قانونی در ماده 506 
جلسه  در  اخطاریه  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواهان  و  است  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
دادرسی حاضر نشده و شهودش را معرفی و حاضر نکرده است. بنابراین دعوی وی 
را وارد نمی داند و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی 
تاریخ  از  اعسار وی صادر و اعالم مینماید رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز 
الف:29631  استان اصفهان است.م  دادگاه تجدیدنظر  قابل تجدیدنظر خواهی در   ابالغ 

غریب نواز رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

شماره دادنامه: 9209970351001457 شماره پرونده: 9109980351001557 شماره 
خ خاقانی   – بایگانی شعبه: 911572 خواهان: خانم طاهره نورزاد به نشانی اصفهان 
نورزاد خواندگان: 1- خانم معصومه کریم پور  حاج اقا خلیلیان –  قنادی احسان –   –
به نشانی مجهول المکان 2- آقای حسین علی کاویانی به نشانی اصفهان – خ خاقانی 
– کوی مظاهری – بن بست مشتاق – پالک24 خواسته: ابطال سند)موضوع سند مالی 
است( گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
به  نورزاد فرزند خدارحم  دادگاه: در خصوص دادخواست خانم طاهره  مینماید. رای 
ابوالفضل و خانم معصومه کریم پور فرزند  طرفیت آقای حسین علی کاویانی فرزند 
دادگاه  اصفهان   5 بخش   1/1326 ثبتی  پالک  ملکی  سند  ابطال  خواسته  به  ابراهیم 
صرفنظر از اینکه چند سبب را در متن دادخواست و جلسه اول رسیدگی برای ادعای 
خود مطرح کرده است لکن از آنجایی که هیچگونه دلیل شرعی و قانونی و محکمه پسند 
و قانع کننده که موجبات ابطال سند ملکی پالک ثبتی 1/1326 یا سند رسمی تنظیمی 
فیمابین خواندگان را فراهم نماید ارائه نکرده است لذا بنا بر اصل صحت قراردادها و 
مستنداً به ماده 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن 
دعوی خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:29631 

غریب نواز رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجراییه 
11/49 شماره اجراییه: 9310420351400353 شماره پرونده: 8709980351401100 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   871100 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 8809970351400103 محکوم علیهم 1- شرکت مجتمع صنایع کاغذ تیام فرد 
به نشانی اصفهان – خ جی – خ شهید رجایی – خ22 بهمن – بهار4، 2- شرکت قالب 
فورج اصفهان به نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت – فاز1- خ7- پ15، 3- محسن 
خبازان فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان – خ طالقانی – کوی علی قلی بیک – پ14، 
فاز یکم  4- شرکت تراش کوبان اصفهان به نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت – 
خ مسجد   – به نشانی اصفهان  خ7، 5- محبوبه قاضی عسگر فرزند سید اسماعیل   –
پ38 محکوم هستند به پرداخت مبلغ 900/000/000 ریال  کوچه علیقلی آقا –  سید – 
بابت اصل خواسته و 17/956/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 18/020/700 ریال بابت 
هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ 85/3/23 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )بدوی( و مبلغ 
45/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نمایند. 
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست.مشخصات محکوم له: بانک صادرات ایران 
ساختمان بانک  خ سعادت آباد –  به مدیریت آقای مهدی فتاحی به نشانی اصفهان – 
صادرات. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
باال که  تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:29633 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
اجراییه 

11/52 شماره اجراییه: 9310420351400334 شماره پرونده: 8709980351401204 
شماره بایگانی شعبه: 871204 شماره: 122/89ج ح14 بموجب درخواست اجراي حکم 
علیهم 1- اصغر صادقیان  دادنامه 8809970351400271 محکوم  به شماره  مربوطه 
پ9، 2- مصطفی   – پزشکان  کوی   – خ مطهری   – ملک شهر  نشانی  به  فرزند رستم 
فخرطباطبائی فرزند ابوطالب به نشانی خ شیخ صدوق – کوچه روح الهی – بن بست 
خ احمدآباد   – به نشانی اصفهان  پ13، 3- محمدعلی نصیرفر فرزند شیرعلی   – گیتا 
خ  نشانی  به  فرزند رستم  علیرضا صادقیان  پیام، 4-  ارتباطات   – گلستان  ایستگاه   –
پ16 محکومند به نحو تضامن به پرداخت مبلغ   – کوچه گلخانه   – خ گلخانه   – رباط 
45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 856/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
تادیه براساس  تاخیر  پرداخت خسارت  بابت هزینه واخواست و  مبلغ 906/900 ریال 
قرارداد فیمابین از تاریخ سررسید 85/2/22 تا زمان وصول در حق محکوم له بانک 
صادرات اصفهان به نشانی خ سعادت آباد و مبلغ 2/250/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 
اصفهان حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  الف:29634  نمائید.م  توجه   1377  10آبان 

                                                      ابالغ رای 
11/56 شماره دادنامه: 9309970351601427 شماره پرونده: 9209980351601268 
شماره بایگانی شعبه: 921339 خواهان: خانم مینا مهدوی به نشانی آدرس جدید اتوبان 
فرودگاه – حصه غربی – خ رودکی – کوچه میالد – انتهای کوچه – در بزرگ سفید 
رنگ خوانده: آقای محمد سادات به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست 
زوجه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: دعوی خانم مینا مهدوی فرزند عوض که به طرفیت آقای محمد 
به  افغانستان مطرح گردیده صدور حکم طالق  تبعه  سادات فرزند غالمحسین هر دو 
علت بد رفتاری و ضرب و جرح و ترک زندگی زناشویی می باشد خواهان در توضیح 
با  و  است  درآمده  دائمیه خوانده  عقد زوجیت  به   1389/9/14 تاریخ  در  داشته  اظهار 
زندگی  ترک  کنون  هم  وی  او  کتکاری  با  همراه  و  آمیز  رفتار خشونت  تحمل  وصف 
زناشویی را کرده و به مکان نامعلوم رفته و این وضعیت زندگی را برایشان سخت و 
دشوار نموده و خواهان طالق می باشد که با التفات به گواهی گواهان مبنی بر تایید گفته 
خواهان درباره رفتار خشونت آمیز شوهرش با وی و ترک زندگی مشترک و همچنین 
عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی که با وصف نشر آگهی ابالغ از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز که در بردارنده دفاع از 
خود باشد ارسال نکرده دادگاه با پذیرش خواسته خواهان را احراز این امر که زندگی 
او آمیخته با تنگنا و دشواری است و از مصادیق عسر و حرج می باشد با استناد به 
مواد 176 تا 182 قانون مدنی کشور افغانستان و مواد 26و29 قانون حمایت خانواده 
کشور ایران حکم اجرای صیغه طالق خواهان را صادر می نماید ایشان می تواند پس از 
قطعیت حکم با رعایت شرایط شرعی طالق نسبت به تطلیق خویش اقدام نماید یادآور 
می شود در صورت امتناع و رویگردانی خوانده از اجرای صیغه طالق سردفتر به عنوان 
نماینده دادگاه اقدام نماید رای دادگاه غیابی است و در مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
دادگاه   16 رئیس شعبه  پور  عرب  است.م الف:29637  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/57 شماره دادنامه: 9309970351701559 شماره پرونده: 9209980351701165 
شماره بایگانی شعبه: 921239 خواهان: آقای صاحب علی نعمه )الصائغ( با وکالت آقای 
ساختمان زیتون  نبش کوچه پنجم –  محمد آقاابراهیمی سیچانی به نشانی خ مقداد – 
موسسه آفتاب عدل خواندگان: 1- آقای حسین محمدی خاتمی 2- خانم   – ط اول   –
بهجت محمدی خاتمی 3- آقای رئوف محمدی خاتمی 4- خانم خدیجه کاشانی 5- آقای 
مهدی محمدی خاتمی همگی به نشانی مشهد – خ خسروی نو – ک شوکت الدوله – ک 
آقای هادی  کدپستی 9134654357، 6-   – آقای محمدی خاتمی  پ15- منزل   – پنجه 
محمدی خاتمی 7- آقای نعمان محمدی خاتمی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
اثبات نسب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان صاحب علی نعمه )الصائغ( با 
وکالت آقای محمد آقا ابراهیمی به طرفیت خواندگان 1- هادی محمدی خاتمی 2- حسین 
فرزندان  خاتمی  محمدی  شهرت  به  همگی  بهجت   -6 رئوف   -5 مهدی   -4 نعمان   -3
محمدعلی 7- خدیجه کاشانی به خواسته اثبات نسب به مرحوم نعمت ا... محمدی خاتمی 
به شماره شناسنامه 6216. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات وی 
و با توجه به دفاعیات وکیل وی به شرح صورتجلسه 93/7/29 که عنوان نموده موکل 
)خواهان( فرزند علی محمدی خاتمی می باشد که فوت نموده و مرحوم نعمت ا... محمدی 
خاتمی به شماره شناسنامه 6216 جد پدری موکل و ایرانی اصل می باشد مودای گواهی 
گواهان تعرفه شده و اقرارنامه خواندگان اول و سوم و چهارم و گواهی حصر وراثت 
شماره 4/84/1583-85/3/7 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد نیز 
موید ادعای خواهان می باشد خواندگان نیز علیرغم ابالغ و انتظار کافی حضور نیافته 
 198 ماده  به  مستنداً  دانسته  ثابت  را  دعوی خواهان  لذا  اند  ننموده  دفاعی  و  ایراد  و 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259و1275و1158 قانون مدنی حکم به اثبات نسب 
خواهان نسبت به مرحوم نعمت ا... محمدی خاتمی به شماره شناسنامه 9216 به عنوان 
جد پدری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:29639 فدائی تهرانی رئیس شعبه 17 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
11/58 شماره دادنامه: 9309970361701635 شماره پرونده: 9309980361701021 
به  عباسعلی  فرزند  بهرامی  محمدعلی  آقای  خواهان:   931040 شعبه:  بایگانی  شماره 
 -7 شرقی  عقیق  عقیق5-   – فیروزه  خ   – نگین  شهرک   – اصفهان  شهرستان  نشانی 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  دهکردی  مردانی  میثم  آقای  خوانده:  بهرامی  منزل 
مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدعلی 
بهرامی فرزند عباسعلی به طرفیت آقای میثم مردانی دهکردی فرزند منصور به خواسته 
مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 124444-93/8/28 
در جلسه رسیدگی مورخ  اینکه خواهان  به  نظر  دادگاه  دادرسی  انضمام خسارات  به 
93/10/17 این دادگاه حاضر و کل طلب خود را بابت چک استنادی مبلغ 1/260/000 
تومان تعیین نموده و اظهار داشته مابقی طلب خود را دریافت نموده است لذا با توجه 
را صرفًا  خواهان  دعوی  استنادی  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  تصویر مصدق چک  به 
به مواد 515و198 قانون  به مبلغ باقیمانده طلب وی ثابت و وارد تشخیص و مستنداً 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
طبق  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  و همچنین  اصل خواسته  بابت  ریال   12/600/000
تعرفه در حق خواهان محکوم و نسبت به مازاد مبلغ محکوم به تا میزان خواسته به 
لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان مستنداً به ماده 197 قانون مذکور حکم به بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در  این دادگاه و پس  ابالغ قابل واخواهی در 
 28 شعبه  رئیس  حاجیلو  می باشد.م الف:29640  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای 

دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/59 کالسه پرونده: 93-664 شماره دادنامه: 753-93/10/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
نوروزی  مصطفی  وکیل:  داودی  رمزعلی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   24
کوچه  نبش   – گلزار  چهارراه  از  بعد   – واقفی  شریف  خ   – اصفهان  نشانی  مهیاری 
دو  هر  اصفهانی  محجوریان  احترام   -2 لنجانی  غالمی  مجید   -1 خواندگان:  شایسته 
بن4- کوچه  کوچه صاحب الزمان)عج( –  هشت بهشت شرقی –  به نشانی اصفهان – 
گلستان – پ136، 3- نصرت برهانی به نشانی مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور 
بر  مقوم  1357/2/4و1357/4/20  مورخه  عادی  های  قولنامه  تایید  و  تنفیذ  بر  حکم 
21/000/000 ریال. گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی رمزعلی داودی با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری به طرفیت 1- مجید غالمی 
لنجانی 2- احترام محجوریان اصفهانی 3- نصرت برهانی شیدانی به خواسته تقاضای 
به  مقوم  1357/2/4و1357/4/20  مورخه  عادی  های  قولنامه  تنفیذ  بر  حکم  صدور 
21/000/000 ریال نظر به اینکه وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی 
اعالم داشت خوانده ردیف سوم به موجب قولنامه عادی مورخه 57/2/4 مبادرت به 
فروش تمامیت شش قطعه زمین پالک شماره 4061 جدا شده از 23 از پالک اصلی 2187 
واقع در حجت آباد بخش 2 ثبت اصفهان به خواندگان ردیف اول و دوم نموده و سپس 
خواندگان ردیف اول و دوم تمامیت شش دانگ قطعه زمین فوق را به موکل ایشان به 
موجب قولنامه عادی 57/4/20 فروخته و ثمن معامله را تمامًا از موکل دریافت نموده 
است خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه دادرسی حاضر و قولنامه فوق و امضاء 
خود را ذیل قولنامه ها تاکید نمودند خوانده ردیف سوم مجهول المکان اعالم شده که 
علی رغم ابالغ و نشر آگهی روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی در قبال 
دعوای مطروحه معمول ننمودند با توجه به محتویات پرونده قولنامه های ارائه شده از 
سوی وکیل خواهان و احراز رابطه قرارداد خواهان با خواندگان ردیف اول تا سوم 
شورا دعوی خواهان را وارد دانسته حکم بر تنفیذ و تایید قولنامه های عادی مورخه 
1357/2/4و1357/4/20 موضوع تمامیت شش دانگ قطعه زمین پالک 4061 جدا شده 
از 23 از پالک اصلی 2187 واقع در بهارستان حجت آباد بخش 2 ثبت اصفهان به نام 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضور خواندگان اول و دوم حضوری 
و قطعی می باشد و در خصوص خوانده ردیف سوم غیابی و بیست روز پس از ابالغ 
حل  شورای  حقوقی   24 شعبه  می باشد.م الف:29652  شورا  همین  در  واخواهی   قابل 

اختالف اصفهان 

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
 جزییات برنامه ورود تیم ملی فوتبال ایران به تهران

بیش از 100 هوادار تیم ملی در کانبرا به هتل محل اقامت تیم ملی رفتند و بیش 
از 3 ساعت در کنار ملی پوشان بودند.آنها  شعار کی روش آریایی سرمی دادند.اما 
هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران امروزدوشنبه - ساعت 17:30 درفرودگاه امام 

خمینی تهران خواهد نشست.
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 خوش قدمی 
سعیدمعروف برای کازان

 حضوراحمدی درمسابقات 
بادبانی بین المللی قطر

معروف که فقط 13 روز است در روسیه به سر می برد، در دیدار تیم جدیدش با 
دینامو کراسنودار در ترکیب زنیت قرار گرفت تا خیلی زود او را در پیراهن این 
تیم ببینیم.زنیت در این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد تا پاقدم بازیكن 

ایرانی هم خوب باشد.
کاپیتان والیبال ایران پس از انجام نخستین بازی خودش برای زنیت کازان 
گفت:»همیشه اولین ها سخت است.این هم نخستین بازی من برای کازان 

بود و باید بگویم که سخت بود.«
س��عید معروف این را گفت و ادامه داد:»من کمی احتیاج ب��ه زمان دارم.در 
هفته های قبل تمرینات خوبی را پشت س��ر گذاشتیم.من باید با بازیكنان 

هماهنگ شوم.
  معروف که روحیه باالی��ی دارد ادامه داد:»برای من بازی نخس��ت اهمیت 
ویژه ای داشت.اینكه در این بازی خوب باش��یم و خوب هم نتیجه بگیریم.

امیدوارم شرایط خوب ادامه داشته باشد و تیم ما از این بهتر هم شود.«

ملی پوش بادبانی ایران قرار اس��ت برای آمادگی بیش��تر درخصوص کسب 
سهمیه المپیک در مسابقات بین المللی قطر شرکت کند.

مسابقات بین المللی بادبانی به میزبانی قطر بهمن ماه برگزار می شود و احمد 
احمدی قرار است برای حضور در این رقابت   12 بهمن راهی این کشور شود.

احمدی همچنین در صورت موافقت شورای برون مرزی بعد از این مسابقه به 
اسپانیا خواهد رفت و اردوی 3 هفته ای برگزار خواهد کرد.

وی با اعالم این خبر گفت: مس��ابقه بین المللی قطر در رنكینگ ورزشكاران 
تاثیرگذار است و 50 امتیاز دارد و این مسابقه همچنین در تقویم جهانی ثبت 
شده است.احمدی درباره مسابقات کسب س��همیه المپیک، اظهار داشت: 
مسابقات جهانی بادبانی تیرماه سال آینده به میزبانی کانادا برگزار می شود. در 
مسابقات قاره ای در ابوظبی نیز 2 سهمیه توزیع می شود که قرار است آذرماه 

سال آینده برگزار شود. امیدوارم که بتوانم سهمیه المپیک را بگیرم.

رییس هیأت اسكیت استان اصفهان گفت: سالن آزادی 
قبل از واگذاری به هیأت اسكیت انبار اداره کل بود و ما 
در هیأت اسكیت 25 میلیون تومان برای تعمیرات آن 
هزینه کردیم ولی انگار دوستان ما در هیأت دو و میداني 

برخی مسایل را نمی دانند.
علیرضا ذوالقدر در خصوص راه های جذب منابع مالی 
برای هیأت اسكیت استان اظهار داش��ت: ما اسپانسر 
می گیریم و هزینه ه��ا را مدیری��ت می کنیم چون اگر 
دست روی دس��ت بگذاریم هیچ کاری در هیأت انجام 
نمی ش��ود. تا االن هم خداراشكر مش��كلی از این بابت 
 نداش��ته ایم و انش��ااهلل همین روند را ادام��ه خواهیم 
داد. ای��ن موضوع��ی اس��ت ک��ه گریبان گی��ر هم��ه 
هیأت هاست و نمی شود گفت یک هیأت این مشكالت 

را دارد و دیگری ندارد.
در م�ورد تفاهم نامه مالی با اداره کل س�وال 

نپرسید!
وی در خص��وص تفاهم نامه مالی ک��ه اداره کل ورزش 
و جوانان در ابتدای س��ال با همه هیأت های ورزش��ی 
امضا کرده و اینكه تا االن چقدر از ای��ن اداره  دریافتی 
داش��ته اند گفت: در این مورد نپرس��ید چون هر موقع 
الزم باش��د هر مبلغی صالح باش��د را به م��ا پرداخت 
خواهند کرد و ما باید روی درآمدزایی خودمان تمرکز 
کنی��م چون با ش��رایط فعل��ی نمی ش��ود روی کمک 
 اداره کل حس��اب ک��رد و ب��ر مبن��ای آن برنامه ریزی 

کرد.
ذوالق��در اف��زود: هی��أت اس��تان آن درآمدزای��ی که 
هیأت های شهرستان ها از محل آموزش اسكیت سواران 
دارن��د را ندارد چون کار ما بیش��تر نظارت اس��ت و ما 
از مح��ل ثبت ن��ام و برگ��زاری کالس های آموزش��ی 
 مربیگری و داوری مبلغی را برای هیأت استان دریافت 

می کنیم.
وی در مورد سخنان رییس هیأت دو و میدانی استان و 
درخواست آنها برای گرفتن سالن آزادی که در اختیار 

هیأت اسكیت اس��ت، بیان داش��ت: این موضوع بارها 
مطرح شده و ما هم جواب داده ایم.

  البته ایش��ان درس��ت می گوید چون 1۶ س��ال پیش
 5 س��الن مخصوص دو و میدانی در کش��ور س��اخته 
ش��د که از بین آنها فقط یك��ی در تهران فعال ش��د و 
بقیه بالاس��تفاده و بالتكلیف بود چون ساختمان آنها 

نیمه ساز بود. 
ذوالقدر اضافه کرد:دو سر پیس��ت آزادی قوس دارد و 
مثل پیست های ورزشگاه های فوتبال نیست و به درد 

دو و میدانی نمی خورد.
 از طرف��ی ک��ف آن آس��فالت اس��ت و دونده ه��ا که 
نمی توانن��د روی آس��فالت بدوند. من س��النی که آن 
ش��رایط را داش��ت را با خواهش از غالمرضا ش��یران 
در اختیار گرفت��م و 25 میلیون توم��ان در آن هزینه 
کردم و آب و برق کش��ی کردم و شیش��ه های شكسته 
و کف پ��وش را تعمیر کردم. این س��الن تقریباً مخروبه 
بود ول��ی آن را تبدی��ل به آکادمی اس��كیت اس��تان 
 اصفه��ان و تنه��ا س��الن اس��كیت سرپوش��یده ایران

 کردم. 

اصغرقلندری- چهارمین نمایشگاه تخصصی موتورسیكلت 
وخودروهای کالسیک باحضورمحمد سلطان حسینی مدیرکل 
ورزش وجوان��ان استان،مس��عودصرامی مدیرعامل س��یتی 
سنتراصفهان ، وحید روفیگران مدیریت گالری اتومبیل دنیای 
خودرووغالمرضا مصدقیان معاون توسعه منابع وپشتیبانی اداره 
کل ورزش وجوانان ورییس هیات موتور سواری واتومبیلرانی 
استان اصفهان وجمعی ازنمایندگان رسانه هادر مجموعه عظیم 
سیتی سنتر، توسط مدیرکل ورزش وجوانان استان افتتاح شد.

پس از بازدید مدعوین ازاین نمایش��گاه که ب��ا 120 اتومبیل 
وموتور سیكلت های ساخت کشورهایی نظیر آمریكا، آلمان، 
انگلستان فرانسه و... با مارک های مختلف و متعلق به سال های 
1938میالدی به بعد آماده افتتاح وبازدید شده بود، درنشست 
کوتاه خبری، دکتر سلطان حسینی مدیرکل ورزش وجوانان 
استان با ابراز خرسندی از راه اندازی سیتی سنتر اصفهان که به 
واقع یكی از بزرگ ترین مراکزتجاری، تفریحی و گردشگری دنیا 
است از زحمات وهمكاری مدیران سیتی سنترومؤسسه های 
فرهنگی و افراد خیر ورزش��یارقدردانی کرد .وحید روفیگران 
نیز بی پیرایه و درکمال صداقت وس��ادگی دریک جمله کوتاه 
از تش��كیل چهارمین نمایشگاه موتورس��یكلت وخودروهای 

کالس��یک اظهار خوش��حالی کرد وافزود: امیدواریم درآینده 
باهمكاری همه جانبه  وخودروهای بیش��تراین نمایش��گاه را 
که به همت هیات موتورس��واری و اتومبیلرانی استان تشكیل 
یافته  توس��عه وگس��ترش دهی��م .مس��عودصرامی مدیریت 
سیتی سنتراصفهان درسخنانی اظهارداشت:مجموعه سیتی 
 س��نتر، اولین مرک��ز تجاری،تفریحی وگردش��گری دردنیا با 
سرمایه گذاری بالغ بریک هزارمیلیارد تومان )۶5درصدسرمایه 
خارجی و35درصدس��رمایه داخل��ی( بنا گردی��ده و درحال 
تكمیل اس��ت وما با این باور که زندگی ما ایرانیان پیامی است 
برای جهانیان، س��عی می کنی��م تاثیر گزار باش��یم درحفظ و 
صدورتمدن غنی ایران به سایرممالک دنیا.مدیرعامل سیتی 
سنترخاطر نش��ان کرد:این مكان عالوه برمراکزیادشده با دارا 
بودن دانشگاه علمی، کاربردی با بیش ازیک هزاردانشجو،موزه 
تاریخی، فرهنگی، صوتی تصویری و نگارخانه استاندارد سنتی 
، متعلق به مردم ایران اس��ت وب��رای رفاه وآس��ایش مراجعه 
کنندگان به ویژه هموطنان عزیزو همشهریان اصفهانی به وجود 
 آمده اس��ت.غالمرضا مصدقیان، رییس هیات موتورسواری و
 اتومبیلرانی اس��تان نیزطی س��خنانی از تمام کس��انی که در
  راه اندازی چهارمین نمایش��گاه همكاری داش��تند تش��كر و

قدر دانی کرد، وازمدیریت سیتی سنتردرامر واگذاری بخشی 
ازپارکینگ اول وس��ایر قس��مت ها درطبق��ات مختلف برای 
به نمایش درآوردن موتورس��یكلت وخودروهای کالس��یک 
قدردانی به عمل آورد ودرپاسخ به سواالت مطروحه خبرنگاران 
حاضر درجلس��ه توضیحاتی ارایه نمودو افزود: ما ازهیچ کس 
ب��رای ش��رکت دادن اتومبیل یا موتورس��یكلت هایش��ان در 
این نمایش��گاه دعوت نكردیم بلكه مالكی��ن خودروها با میل 
ورغبت وعش��ق وعالقه خاصی حاضرش��دند درتشكیل این 
 نمایشگاه با ما همكاری کنند.وی تصریح کرد:دراین نمایشگاه

 اتومبیل های بس��یار گران قیمتی ش��رکت داده شده اند که 
شاید بعضی از صاحبان آن ها به خاطر عالقه شان به خودروی 
خودحاضر نباش��ند حتی به قیمتی بیش ازی��ک میلیارد هم 

خودروی خود را به کسی واگذارکنند!.

رییس هیات اسكیت استان اصفهان:

سالن آزادی انبار اداره کل بود
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر:

افتتاح نمایشگاه خودروهای کالسیک در سیتی سنتر

پس از حمله تع��دادی از کارب��ران اینترنتی 
به صفح��ه ش��خصی بنجامین ویلیام��ز داور 
اس��ترالیایی بازی ایران و عراق او ابتدا سكوت 

کرد ولی با افزایش فشارها واکنش نشان داد.
ب��ا افزای��ش فش��ارهاویلیامز واکنش نش��ان 
 داد و ای��ن بار ازفح��ش های رکیك��ی که نثار 
خانواده اش شده بود ابراز انزجار کرد. ویلیامز 
نوش��ت: ظاهرا این پیام ها تمامی ندارد. باید 

راهكار دیگری در نظر بگیرم. شرم بر شما!
گفتنی اس��ت افراد زیادی از سراسر دنیا برای 
ویلیامز پی��ام همدردی گذاش��ته اند و خیلی 
از آن ها گفته اند چنین چیزی را در عمرشان 

ندیده اند.
یكی از کاربران هم به او پیش��نهاد داده برای 
چند روز صفحه شخصی خود را غیر فعال کند.

همه این ها در حالی اس��ت که مطابق معمول 
چند روز بعد همه شرمنده از کرده خود شده 

و س��یل عذرخواهی ها روانه صفحه شخصی 
ای��ن داور می ش��ود. اگرچه داور اش��تباهات 
 زیادی داش��ت و ح��ذف تی��م ملی ب��ا تمام
  شایس��تگی هایش دردناک بود ول��ی انتظار

 می رود هموطن��ان مان کمی خویش��تن دار 
باشند.

کارش��ناس داوری کش��ورمان گفت:تصمیم 
ویلیامز یک اش��تباه فاحش بوده که به نوعی 

تاثیرگذار بوده است.
محمد فنایی در گفت و گو با رادیو جوان اظهار 
داشت: متاسفانه به اهدافمان که موفقیت تیم 
بود، نرس��یدیم. ما باید بپذیریم که اشتباهات 
داوری وجود دارد اما اینك��ه همه هجمه را به 
س��متی خاص ببریم، بی انصافی اس��ت. چرا 
نباید درباره اش��تباه پ��والدی صحبت کنیم؟ 
چرا نباید وقتی یک گل جلو هستیم، آرامش 

داشته باشیم؟

وی ادامه داد: بنجامین اش��تباه ک��رده و این 
را ن��گاه تخصص��ی داوران جهانی م��ی گوید. 
ایشان نمی دانس��ت که پوالدی اخطار قبلی 
داشته است و چون همكارانش به او گفتند که 
اخطار دوم اس��ت و پوالدی را اخراج کرد این 
یک اشتباه فاحش بوده که به نوعی تاثیرگذار 

بوده است.
وی در پایان در پاس��خ به این سوال که پس از 
نظر شما این تصمیم اشتباه بوده است؟ گفت: 
من معتقدم که مدیریت و روانشناسی ویلیامز 
به او کمک نكرد. او بازی های بزرگی را قضاوت 
کرده ام��ا در این صحنه بس��یار مبتدی عمل 
کرده است. اگر از ویلیامز بپرسید قطعا خودش 

می گوید که تمارض گرفته است.
بازیك�ن های  پنالتی خ�راب کن ؛از 

پنجعلی تا امیری 
احس��ان حاج صفی و وحید امیری با از دست 

دادن پنالتی های خود در بازی مقابل عراق، به 
لیست بازیكنانی اضافه شدند که در تاریخ جام 
ملت های آسیا با بدشانسی ضربات پنالتی خود 

را از دست داده اند.
در 8 دیداری که سرنوش��ت تیم ملی در تاریخ 
این مسابقات در ضربات پنالتی مشخص شده 
اس��ت، 11 بازیك��ن پنالتی خود را از دس��ت 

داده اند:
در جام 1984، محمد پنجعلی در بازی مقابل 
عربس��تان و جعفر مختاری فر در بازی مقابل 

کویت ضربات پنالتی خود را از دست دادند تا 
ایران هر دو بازی را واگذار کند.

در جام 199۶، علی دای��ی و داریوش یزدانی 
مقابل عربس��تان پنالتی خراب کردند تا ایران 
از صعود به فینال بازمان��د. در بازی رده بندی 
مقاب��ل کویت نی��ز مجتبی محرم��ی پنالتی 
 خود را از دس��ت داد اما ایران به هرحال پیروز 

شد.
در ج��ام 2004، در دیدار نیم��ه نهایی مقابل 
چین یحیی گل محمدی و ایم��ان مبعلی دو 
ضربه پنالتی خود را از دس��ت دادن��د تا ایران 

بازهم از صعود به فینال بازبماند.
در جام 2007 و در دیدار ی��ک چهارم نهایی 
مقابل کره جنوبی، رس��ول خطیبی و مهدی 
مهدوی کیا دو پنالتی را خراب کردند تا ایران 

از گردونه مسابقات حذف شود.

ای اف سی شكایت به حق ایران را رد 
کرد

4 عضو کمیته حقوقی ای اف سی در سیدنی 
 ب��رای جنجالی ترین پرونده تاریخ مس��ابقات

 ای اف سی دور هم نشستند و رای دادند. رایی 
که قرار بود در جلس��ه ای 2 ساعته صادر شود 
اما به درازا کشید. شكایتی که پایانش شكست 
ایران بود.گروه ژوری که بای��د مهمترین رای 
تاریخ ای اف س��ی را می دادند بعد از جلس��ه 
طوالنی از مس��ووالن دو تیم خواس��تند تا به 
نشست بروند. نشس��ت عصر خیلی جدی تر 
پیگیری می ش��د. دو طرف همدیگر را متهم 
کردند. عراق��ی ها متهم می کردن��د که ایران 
برای فرافكنی و آرام کردن جو داخلی اعتراض 
می کند و اگر این بازیك��ن دوپینگ کرده چرا 
برایش حك��م ص��ادر نكردند. از س��وی دیگر 
نمایندگان ایران هم استناد به قوانینی داشتند 
که اج��ازه نم��ی داده آنها ب��رای بازیكنی که 
از لی��گ جدا ش��ده حكم صادر کنن��د. طرف 
ایرانی حتی نامه ای از فیفا در اختیار داش��ت 
که نش��ان می داد عراقی ها ب��ر خالف ادعای 
ش��ان می دانس��تند عالء دوپینگی ب��وده اما 
با همه این م��دارک انگار قرار نب��ود حكم به 
س��مت ایران برگردد . ایران که تیم ملی اش 
 با اتوبوس از کانبرا به س��یدنی آمد و دو روز را
  بی تمرین س��پری کرده ب��ود ، ق��رار نبود به

 بازی ه��ا برگ��ردد چ��ون مس��ووالن ای اف 
 س��ی ترجیح ش��ان صدور جزایی نقدی برای

 عراق��ی ه��ا و محرومی��ت بازیك��ن ای��ن 
تی��م از ب��ازی ب��ا ک��ره رای بده��د.در 
 نهای��ت و بع��د از س��اعت ه��ا ک��ش و قوس

 ای اف سی شكایت ایران را نپذیرفت و رای به 
شكست تیم ایران داد. مهدی محمد نبی این 

رای را تایید کرد . 

واکنش داور استرالیایی به حمله کاربران ایرانی

بازیكن های  پنالتی خراب کن ؛از پنجعلی تا  امیری 

شکایت به حق ایران رد شد

مطالبه  جدی مقام معظم رهبری
ورزش عاری از فساد 

رییس فدراس��یون ش��نا، شیرجه و 
واترپل��وی ایران با اش��اره ب��ا اینكه 
حسب تاکیدات مقام معظم رهبری، 
برخوردهای درستی با متخلفان در 
وزارت دکتر گودرزی صورت گرفته، 
گفت: حقیقتا اش��راف مقام معظم 
رهبری ب��ه ورزش روحی��ه بخش 

است.
محس��ن رضوانی اظهار کرد: خوشبختانه در جلس��ه بسیار خوبی 
همراه ورزش��كاران و مدیران ورزش کش��ور به خدمت حضرت آقا 
رسیدیم. فرمایش ایش��ان به وضوح نش��ان داد که اشراف کاملی 
نس��بت به مس��ایل ورزش دارن��د. ایش��ان بارها به لزوم تش��ویق 
ورزش��كاران و همچنین برخورد با تخلفات ورزش��ی تاکید کردند. 
برای شخص من فرمایشات مقام معظم رهبری روحیه بخش بود. 

رییس فدراسیون شنا همچنین خاطرنشان کرد: حضرت آقا نسبت 
به فضای رسانه ای و همچنین مطبوعات زرد هم مطالب قابل تاًملی 
فرمودند. برخورد با متخلف در هر حوزه ای به ویژه ورزش از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است. 

 مبارکه قهرمان لیگ برتر
بسكتبال اصفهان 

مرحله فینال رقابت های لیگ برتر 
بسكتبال جوانان اصفهان بین تیم 
های مبارکه و خمینی شهر برگزار 
ش��د و تی��م بس��كتبال جوانان 
شهرستان مبارکه با برتری مقابل 
حریف  عنوان قهرمانی این دوره از 

مسابقات را از آن خود نمود.
تیم بسكتبال جوانان شهرستان 
مبارکه در مرحله نیمه نهایی توانست با برد 48 بر 25 تیم نجف آباد را 
شكست داده و به مرحله فینال راه پیدا کند و در مرحله فینال که در 
سوم بهمن ماه سال جاری در سال ورزشی جهان پهلوان تختی کاشان 
برگزار گردید با برد 50 بر 39 تیم خمینی شهر را مغلوب خود ساخت و  

قهرمان این دور از مسابقات شد.
رقابت های لیگ برتر بسكتبال جوانان اصفهان از آذر ماه سال جاری 
آغاز شد و به ترتیب با برتری تیم های جوانان  مبارکه ، خمینی شهر و 

نجف آباد  پایان یافت.

سپاه صاحب الزمان)عج( قهرمان 
مسابقات والیبال نیروهای مسلح شد

لیب��ال وی��ژه  مس��ابقات وا
خانواده های نیروهای مس��لح 
اس��تان در روز پنجشنبه دوم 
بهمن با حضور 75 نفر در قالب 

5 تیم برگزار شد.
این رقابت ها با حضور تیم های 
لزمان)ع��ج(،  صاحب ا س��پاه 
فرمانده��ی انتظامی اس��تان 
اصفهان، مرکز آموزش عالی پرواز س��پاه، گ��روه پدافند هوایی 
ارتش و پایگاه هوایی ش��هید بابایی ارتش به صورت دوره ای به 
میزبانی سالن ورزشی ستاد فرماندهی انتظامی استان انجام شد.

در پایان تیم های س��پاه صاحب الزمان)عج(، پایگاه هوایی ش��هید 
بابایی و مرکز آموزش عالی پرواز موفق به کس��ب مقام های اول 

تا سوم شدند.

 لیگ برتر ژیمناستیک امسال 
هم تعطیل شد

ریی��س س��ازمان لی��گ برت��ر 
ژیمناس��تیک از برگزار نش��دن 
رقابت های لیگ برتر ژیمناستیک 
در س��ال 93 به دلیل عدم اعالم 

آمادگی تیم ها خبر داد.
حامد اخوان اظه��ار کرد: مرحله 
نخس��ت رقابت های لی��گ برتر 
ژیمناس��تیک قرار بود از چهارم 
بهمن ماه آغاز شود که متاس��فانه به دلیل نبود اسپانسر و عدم اعالم 

آمادگی تیم ها امسال رقابت های لیگ برتر برگزار نمی شود.
وی افزود: در س��ال گذش��ته نیز به خاطر مش��كالت مالی و این که 
 خود باشگاه های ژیمناس��تیک باید با هزینه شخصی لیگ را برگزار

 می کردند ما شاهد تعطیل شدن لیگ برتر بودیم که متاسفانه امسال 
نیز این مشكل گریبانگیر لیگ شد.

دیدار مرحله نیمه نهایی؛
کره جنوبی - عراق

تیم ه��ای کره جنوب��ی و عراق 
امروز)دوشنبه( در مرحله نیمه 
نهایی ج��ام ملت ه��ای 2015 
َآسیا در حالی به مصاف یكدیگر 
می روند ک��ه هر دو تی��م امید 

زیادی به قهرمانی دارند.
کره جنوبی پ��س از برتری 2 بر   

صفر مقاب��ل ازبكس��تان راهی 
مرحله نیمه نهایی شد در حالی که عراق در مصاف با ایران پس از 
تساوی 3 بر 3 در وقت قانونی و اضافی، در ضربات پنالتی با نتیجه 
7 بر ۶ تیم به پیروزی رس��ید و جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را 

کسب کرد. 
 اکنون دو تیم کره جنوبی و عراق در حالی قرار است امروز به مصاف 
یكدیگر بروند که در مسابقات گذش��ته 55 درصد شوت های تیم 
کره جنوبی تبدیل به گل شده و عراق با اختالف اندکی 54 درصد 

شوت های خود را وارد دروازه حریفان کرده است. 
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عراقی ها مته�م می کردند که 
ایران ب�رای فرافكن�ی و آرام 
 ک�ردن ج�و داخل�ی اعتراض
 می کن�د و اگ�ر ای�ن بازیكن 
دوپین�گ ک�رده چ�را برایش 

حكم صادر نكردند .
مس�ووالن ای اف سی ترجیح 
 شان صدور جزایی نقدی برای
 عراقی ها و محرومیت بازیكن 
ای�ن تیم از ب�ازی با ک�ره رای 

بدهد.
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7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
11/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
به صدور سند  آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت  امروز چاپ اصفهان 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا رابه اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
اول-شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

شناسنامه  به  حسن   محمد  فرزند  کاظمی  علیرضا   –93/9/18–8799 شماره  1-رای 
مغازه   باب  یک  ملی 1199302831 ششدانگ  قمشه وشماره  یک  شماره 1663 حوزه 

وطبقه تحتانی وفوقانی آن مفروزی از پالک 678/1به مساحت  48/65 مترمربع.
2-رای شماره 8653–93/9/16– محسن نصیریان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
734 شهرضا و شماره ملی 1199186066سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که  فرعی   1421/1 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 39/41 مترمربع.
3-رای شماره 8654–93/9/16– علیرضا  نصیریان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
286 شهرضا وشماره ملی 1199136743سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که  فرعی   1421/1 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 39/41 مترمربع.
شناسنامه  به  فریدون  فرزند  نژاد  صابر  اله  نعمت   –93/9/18–8864 شماره  4-رای 
از  شماره 16 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209786737چهاردانگ مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2409 به مساحت ششدانگ 133 مترمربع.
5-رای شماره 8865 – 93/9/18 – عصمت موسوی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
54 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209907127 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 2409 به مساحت ششدانگ 133 مترمربع.
دوم - شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

6-رای شماره 8659–93/9/16– غالمرضا سبزواری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
61 حوزه شش شهرضا و شماره ملی 1199362735دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
شناسنامه  به  خداداد  فرزند  پورقمشه  بیطرف  الهه   –93/9/16–8661 شماره  7-رای 
شماره 378 شهرضا وشماره ملی 1199156779چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
8-رای شماره 7821–93/9/3– حبیب اله محرابی فرزند علی به شناسنامه شماره19617 
شهرضا و شماره ملی 1198476079 ششدانگیک باب خانه مفروزی از پالک 111 به 

مساحت 215/65 مترمربع.
9-رای شماره 8670–93/9/16– جعفر برهان شهرضا فرزند محمد هاشم به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  1199181692 ششدانگ  ملی  شماره  و  299 شهرضا  شماره 

مفروزی از پالک 113 باقیمانده و12494به مساحت 200/65 مترمربع.
10-رای شماره 3136 -93/4/17 –شکوفه ساری اصالنی فرزند نصر اله به شناسنامه 
شماره 29629حوزه دو باختران وشماره ملی 3250722911ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 280 به مساحت 160/55 متر مربع.
11-رای شماره9868-93/10/18- حسن شکریان فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199300039سه  شماره  و  1384 شهرضا 

مفروزی از پالک517به مساحت ششدانگ120/60مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  شکریان  مرتضی   -93/10/18-9869 شماره  12-رای 
شماره 21686 شهرضا و شماره ملی1198496738سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک517 به مساحت ششدانگ120/60مترمربع.
به شناسنامه  الحسین  عبد  فرزند  دهقان  اله  رحمت  13-رای شماره8755–93/9/17– 
شماره 534 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199394531یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 298/13 متر مربع.
شماره  شناسنامه  به  محمود  فرزند  ربیعی  میترا   –93/9/17–8757 شماره  14-رای 
از  مشاع  دانگ  پنج   1198537574 ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   1153

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 298/13 مترمربع.
15-رای شماره 9860–93/10/18– حیدرعلی امیری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209730286 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   6

مفروزی از پالک 709 به مساحت 387 مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  امیری  حیدرعلی   –93/10/18–9861 شماره  16-رای 
باب  یک  ششدانگ   1209730286 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   6 شماره 
حبه  پنج  و  مترمربع.درازاءبیست   208/65 مساحت  به   709 پالک  از  مفروزی  خانه 
انتقال  آن  12حبه  که  ششدانگ  از72حبه  مشاع  حبه  ویکصدویک-پانصدونودوپنجم 

عادی مع الواسطه از طرف محمد دهقان می باشد.
17-رای شماره 8781–93/9/17 – مهدی نادری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 
1083 شهرضا وشماره ملی 1199081922 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 223/75 مترمربع.
18-رای شماره 8782– 93/9/17–شهره رحیمی فرزند عبدالرحیم  به شناسنامه شماره 
169 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 1199371297دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 223/75 مترمربع.
شناسنامه  به  جواد  محمد  فرزند  عابدی  اله  ولی   -93/9/16–8642 شماره  19-رای 
شماره 2290 حوزه 1 شهری قمشه وشماره ملی 1199857858 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت 165/15 مترمربع.
20-رای شماره 9310–93/10/1- امیر مندکیان شهرضا فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 609 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199251161 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1073 به مساحت 166/77 مترمربع.
علیرضا متقی فرزند عطاء اله به شناسنامه شماره  21-رای شماره 7464–93/8/24– 
650 حوزه شش شهرضا وشماره ملی 1199354074سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به  است  شده  به شماره13371تبدیل  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی  خانه  باب 

مساحت ششدانگ 287 مترمربع.
ماندانا مصدقیان فرزند جواد به شناسنامه شماره  22-رای شماره 7468–93/8/24– 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199152889سه  443 شهرضا وشماره 
مساحت  به  است  شده  شماره13371تبدیل  به  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 287 مترمربع.
23-رای شماره 8467–93/9/12– یحیی نیک اقبال فرزند منصور به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1199048471 ششدانگ  473 شهرضا وشماره 
قطعه  17/5جریب  از19250سهم  مشاع  مساحت159مترمربع.درازاء160سهم  1484به 

ملک 75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه عبداله آریا)دیوانه(.
24-رای شماره 7795–93/9/2– غالمرضا آقاسی فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 

و شماره ملی 1190060388 شهرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از 
پالک 1532 و 1533به مساحت 195مترمربع.

25-رای شماره 7405–93/8/22– ربابه کامیابی فرزند فضل اهلل به شناسنامه شماره 
272حوزه شش شهرضا وشماره ملی1199343854 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1552به مساحت 17/ 135مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اله  فتح  فرزند  دهقان  زینب   -93/09/12-8477 شماره  26-رای 
2289 حوزه 1 شهری قمشه وشماره ملی1199857841سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 212/10مترمربع.
به  کریم  فرزند  موخرشهرضا  گالبی  داریوش   –93/9/12–8478 شماره  27-رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا و شماره ملی1199179183سه دانگ مشاعاز ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 212/10مترمربع.
28-رای شماره5532– 93/6/27 –حمیدرضا جمالی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199079383سه  829 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ134/23مترمربع.
29-رای شماره5533–93/6/27– سوسن حلوائی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
529 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199394483 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/23مترمربع.
30-رای شماره 8776–93/9/17– خدا بخش شجاعی واجنانی فرزند حیدر به شناسنامه 
شماره  12 حوزه یک مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199559245 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1779 به مساحت 154/76 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  جانقربان  العابدین  زین   –93/8/22–7407 شماره  31-رای 

شماره 13حوزه یک سمیرم سفلی و شماره ملی 5129818547 ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک3517باقیمانده و10131 الی 10134به مساحت 149/55 مترمربع.

32-رای شماره  8793– 93/9/18 – کمال موالئیان فرزند رمضان به شناسنامه شماره  
316 شهرضا و شماره ملی 1199167908سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/41 مترمربع.
33-رای شماره 8795-93/09/18- فاطمه فاتحی فرزند احمدرضا به شناسنامه شماره 
1868 شهرضا و شماره ملی1199263753سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/41 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  فخار  بهمن  شماره93/10/21-10010-  34-رای 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199069000ششدانگ  و شماره  شماره 1270 شهرضا 

پالک10863به مساحت237/58مترمربع.
سوم - شماره های فرعی از سه  اصلی موغان

35-رای شماره  8716–93/9/17– احسان تیموریان فرزند محسن به شناسنامه شماره  
1619 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199851140سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 441به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
36-رای شماره  8717– 93/9/17 – الهام منیری فرد فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
وشماره ملی 1190020254شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 441 به مساحت ششدانگ 100مترمربع.
نباتی شهرضائی فرزند محمد اسماعیل به  اصغر   –93/9/16 37-رای شماره 8660– 
شناسنامه شماره  889 شهرضا و شماره ملی 1198978228 ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام چهارطبقه مفروزی از پالک 766 به مساحت 215/87مترمربع.
38-رای شماره  8539– 93/9/12 – محمدعلی دهقان فرزند رحیم به شناسنامه شماره  
728 شهرضا و شماره ملی 1199051020 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ  152 مترمربع.
به  نصراله  فرزند  شهرضائی  دهقان  فردوس   –93/9/12–8540 شماره  39-رای 
شناسنامه شماره 54 شهرضا و شماره ملی 1199086940 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ152مترمربع.
40-رای شماره  9047–93/9/23– اکبر  مندک فرزند جمشید به شناسنامه شماره  835 
شهرضا و شماره ملی 1199094757 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 785 که 

به شماره 4654 تبدیل گردیده به مساحت 115/20 مترمربع.
41-رای شماره  4213–93/5/15– مرتضی باقرپور فرزند محمود به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190005077 شهرضا ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دو طبقه نیمه 
تمام مجزی از پالک 803 به مساحت  105/01 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 

مجاور جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام را داده است.
42-رای شماره  8359–93/9/10– فضل اله ستایش فر فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
163 شهرضا و شماره ملی 1198870931سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1016 به مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
43-رای شماره  8360–93/9/10– فردوس رحمتی فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
664 حوزه 6 شهرضا شهرضا و شماره ملی 1199354211سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1016 به مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  احمدیان  مجتبی   –93/9/11–8440 شماره   44-رای 
مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199312878 ملی  شماره  و  قمشه   463 شماره 
سند  مترمربع.بموجب   160/95 مساحت  به  و2953و3231  پالک1096باقیمانده  از 
 شماره2550-92/07/09 دفترخانه 347 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان

شهرضا قرار دارد.
45-رای شماره 8665–93/9/16– مسیح اله صالحپور فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره627 شهرضا و شماره ملی 1198926041 تمامت سی و شش حبه مشاع از هفتاد 
ودوحبه ششدانگ قسمتیاز یک باب ساختمان دو طبقه مفروزی ازپالکهای1208و1209به 
مساحت ششدانگ 184/70مترمربع که به انضمام قسمتی از حریم قنات رشکنه جمعا 
شماره90/05/12-3161  سند  است.بموجب  داده  را  طبقه  دو  ساختمان  یکباب  تشکیل 

دفترخانه 303 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.
46-رای شماره 8667–93/9/16– طیبه ابازری شهرضا فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 836 شهرضا و شماره ملی 1198965010تمامت بیست و هفت حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان دو طبقه مفروزی از پالکهای 
حریم  از  قسمتی  انضمام  به  که  184/70مترمربع  ششدانگ  مساحت  1208و1209به 
سند  است.بموجب  داده  را  طبقه  دو  ساختمان  یکباب  تشکیل  جمعا  رشکنه  قنات 
مرکزی  مسکن شعبه  بانک  رهن  در  303 شهرضا  دفترخانه  شماره90/05/12-3161 

شهرضا قرار دارد.
شماره  به  غالمرضا  فرزند  محلوجی  فهیمه   –93/9/16–8668 شماره  47-رای 
حبه  دو  و  هفتاد  از  مشاع  حبه  نه  1190034956شهرضا  ملی  شماره  و  شناسنامه 

پالکهای 1208و1209به  از  مفروزی  طبقه  دو  باب ساختمان  یک  از  قسمتی  ششدانگ 
مساحت ششدانگ 184/70مترمربع که به انضمام قسمتی از حریم قنات رشکنه جمعا 
شماره90/05/12-3161  سند  است.بموجب  داده  را  طبقه  دو  ساختمان  یکباب  تشکیل 

دفترخانه 303 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.
48-رای شماره 10018-93/10/21– طیبه باغستانی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
737 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 1198915234یک سهم مشاع ازدوسهم وبیست 
ویک-چهلم سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 1321 و1322 به مساحت ششدانگ 

297 مترمربع.
به شناسنامه  عباس  فرزند  باغستانی  اله  مسیح  49-رای شماره 93/10/21-10019– 
شماره 650 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 1198857943یک سهم وبیست ویک-چهلم 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ویک-چهلم سهم ششدانگ  وبیست  دوسهم  از  مشاع  سهم 

1321 و1322 به مساحت ششدانگ 297 مترمربع.
چهارم - شماره های فرعی از چهار اصلی برزوک آباد

پری جان عربلو نره فرزند غالمحسن به شناسنامه  50-رای شماره 6670–93/8/1– 
شماره 188حوزه قشقائیشیراز و شماره ملی 2294411641 ششدانگ یک باب خانه به 

استثناء  بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 833 به مساحت 198/94 مترمربع.
پنجم - شماره های فرعی از بیست و یک اصلی رشکنه

به  اله  مسیح  فرزند  باغستانی  امیرحسین   –93/10/21–10016 شماره  51-رای 
شناسنامه شماره 412 حوزه یک  شهرضا وشماره ملی 1199212822چهاردانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 36 به مساحت ششدانگ 79/85 مترمربع.
مژگان عسگر پور شهرضا  فرزند مرتضی  به  52-رای شماره 10017–93/10/21– 
شناسنامه  شماره 8062 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199915572دودانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 36 به مساحت ششدانگ 79/85 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند مصطفی  امیری  محمد حسن   –93/8/25 53-رای شماره 7485– 
شماره 132 شهرضا و شماره ملی 1199028657 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 72 به مساحت 164/53 متر مربع.
54-رای شماره 8671–93/9/16– آسیه والی زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190117851شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 103 به 

مساحت134/91 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  صفرپور  مجتبی   –93/7/28–6544 شماره  55-رای 
987 شهرضا و شماره ملی 1199174610سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

1/5 طبقه مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
56-رای شماره 6545–93/7/28– فرشته آقاخانی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
1497 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199208612سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مترمربع.  119 ششدانگ  مساحت  به   193 پالک  از  مفروزی  طبقه   1/5 خانه  باب   یک 
57-رای شماره 8349–93/9/10– حجت اله کاویانی فرزند رسول به شناسنامه شماره 
3 شهرضا و شماره ملی 1199043771 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 480 

به مساحت 176/39 مترمربع.
ششم - شماره های فرعی از 23 اصلی  سود آباد

شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  انصاری  پریدخت   -93/10/06-9415 شماره  58-رای 
از  مشاع  ونیم  دانگ  ملی1199399698یک  شهرضاوشماره   3 حوزه   1050 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک67/1به مساحت ششدانگ238/47مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  ملک  فرزند  نجاری  حسین   -93/10/06-9416 شماره  59-رای 

از  مشاع  نیم  و  دانگ  ملی1199772208چهار  شماره  و  2 شهرضا  حوزه   92 شماره 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک67/1به مساحت ششدانگ238/47مترمربع.

شناسنامه  به  علی  قدیر  فرزند  جوی  محمدرضا   –93/8/26–7588 شماره  60-رای 
مشاع  1199412821چهاردانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  سه  حوزه   133 شماره 
ششدانگ مساحت  140به  پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

270/46 مترمربع.
61-رای شماره 7590–93/8/26–پروین شاهنظری فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
42 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199648191دودانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 140به مساحت ششدانگ270/46 مترمربع.
62-رای شماره8520-93/09/12- حسن کاظمی فرزند مانده علی به شناسنامه شماره 
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  ملی1198972017  شماره  و  شهرضا   268

مفروزی ازپالک385به مساحت ششدانگ321/05مترمربع.

63-رای شماره 8521–93/9/12–زهرا سودائی فرزند حسین به شناسنامه شماره 515 
یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  1199346284دودانگ  ملی  شهرضاوشماره  شش  حوزه 

مفروزی ازپالک 385 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع.
64-رای شماره 10306-93/10/27- اسماعیل سنجری شهرضائی فرزند رضاقلی به 
شناسنامه شماره 52 شهرضا و شماره ملی1198982731سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک799به مساحت ششدانگ 118/26مترمربع.
65-رای شماره10307-93/10/27- مهوش محرابی شهرضا فرزند امراله به شناسنامه 
شماره 57 وشماره ملی1199355151سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک799به مساحت ششدانگ118/26مترمربع.
هفتم - شماره های فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

شناسنامه  به  عبدالخلیل  فرزند  اسالمی  ابراهیم   –93/9/17–8718 شماره  66-رای 
شماره 201 شهرضا وشماره ملی 1198897855سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 116به مساحت ششدانگ 121/78 مترمربع.
67-رای شماره 8719–93/9/17– بتول جعفر پورفرزند رضا به شناسنامه شماره 200 
شهرضا وشماره ملی 1198958650سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 116به مساحت ششدانگ 121/78مترمربع.
68-رای شماره 8344–93/9/10– محسن عاشقیان فرزند عباس به شناسنامه شماره 
23482 حوزه سه تهران ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از پالک 317 به مساحت 

50/53 مترمربع.
شماره  به  علی  نظر  فرزند  قهه  خضری  فاطمه   –93/9/2–7767 شماره  69-رای 
دودانگ  سفلی  سمیرم  روستائی  یک  حوزه   5120018424 ملی  وشماره  شناسنامه 
به مساحت ششدانگ  و925   924 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ   مشاع 

97/94 مترمربع.
شناسنامه  به  رضا  محمد  فرزند  قهه  کمالی  محسن   –93/9/2–7769 70-رای شماره 
شماره 15 حوزه سه قمشه و شماره ملی 5129939204 چهاردانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 924 و925 به مساحت ششدانگ 97/94 مترمربع.
 هشتم - شماره فرعی از 33 اصلی مهرقویه

شماره  به  مصطفی  فرزند  شهرضا  عابدی  نرگس   –93/5/11–3981 شماره  71-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   1190202921 ملی  شماره  و  شناسنامه 

مفروزی از پالک 57 به مساحت ششدانگ 109 مترمربع.
72-رای شماره 3982–93/5/11– سید مهدی ستاینده فرزند سید مرتضی به شناسنامه 
باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199275433پنج  شماره 946شهرضاوشماره 

خانه مفروزی از پالک 57 به مساحت ششدانگ 109 مترمربع.
نهم - شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد

73-رای شماره 7104–93/8/15– احمد جعفریان فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره2 
حوزه یک دهاقان وشماره ملی 5129885023 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

70 به مساحت 200 مترمربع.
74-رای شماره 8804-93/09/18-آسیه رئسیان فرزند جهانگیر به شناسنامه شماره 
123حوزه1مرکزی سمیرم وشماره ملی1209933527تمامت66سهم مشاع از200سهم 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی ازپالک70به مساحت ششدانگ199/50مترمربع.
 بموجب اسناد شماره های 6126و6127-91/06/08نزد بانک مسکن شعبه صاحب الزمان

شهرضا در رهن قرار دارد.
به  حسن  سید  فرزند  مسیبی  میر  اله  حبیب  سید   –93/9/12–8518 شماره  75-رای 
شناسنامه شماره 19361 شهرضا وشماره ملی 1198473517 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 233 به مساحت 140/39 مترمربع.
76-رای شماره 3926–93/5/5– عبداله معینی مهدی آبادی فرزند امر اله به شناسنامه 
شماره یک حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129880382 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 273 به مساحت 215/80 مترمربع.
77-رای شماره7749-93/09/01- اکبر برزه کار دهاقانی فرزند یوسف به شناسنامه 
شماره 843 حوزه 2 اردل و شماره ملی4689168512چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک277به مساحت ششدانگ202مترمربع.
شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  کار  برزه  مهری   -93/09/01-7790 شماره  78-رای 
شماره 53 حوزه1 روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی5129845391دودانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک277به مساحت ششدانگ202مترمربع.
به شناسنامه شماره  لهراسب  فرزند  امیری  گلدانه  79-رای شماره 3160–93/4/18– 
خانه  باب  یک  1209542226ششدانگ  ملی  وشماره  سمیرم  حوزه2مرکزی   2081

مفروزی از پالک 495 به مساحت 150/40 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی   فرزند  انصاری  8780–93/9/17–غالمحسن  شماره  80-رای 
شماره 3385 حوزه دو مرکزی  سمیرم وشماره ملی 1209555395ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 158/45 مترمربع. 
به شناسنامه  فرزند حسنقلی  افشاری   عبدالحسن  81-رای شماره 7117–93/8/15– 
شماره 89  حوزه دوسمیرم وشماره ملی 1209390541ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 497 به مساحت 196 متر مربع.درازاء196سهم مشاع از16438/5سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
ولی اله سرحدی فرزند بهمن به شناسنامه شماره  82-رای شماره 8669–93/9/26– 
خانه  باب  یک  1199302228ششدانگ  ملی  شماره  و  قمشه  شهری  یک  حوزه   1602

مفروزی از پالک 498 به مساحت 94/10 مترمربع.
به شماره شناسنامه  فرزند اصغر  طالبیان  83-رای شماره 8673–93/9/16- محسن 
و شماره ملی  شماره 1190186535 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
شناسنامه   به  بهرام  فرزند  طالبیان  محمدحسین   -93/9/16–8712 شماره  84-رای 
شماره 806 شهرضا وشماره ملی1199018856 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
85-رای شماره 8713–93/9/16- بهرام طالبیان فرزند اصغر به شماره شناسنامه و 
شماره ملی 1190097966 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
86-رای شماره 8802 –93/9/18– محمد صابر غالمی شهید فرزند ناصر به شناسنامه 
باب  یک  ملی 1209303388 ششدانگ  یک مرکزی سمیرم وشماره  شماره 14 حوزه 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 556 به مساحت 205 مترمربع.
دهم - شماره فرعی از 171 اصلی مهدیه 

87-رای شماره 8347-93/9/10- رمضان حاتمی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
904 حوزه2 بروجن وشماره ملی 6299574811 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 14 به مساحت 235/26 مترمربع. در ازاء یک حبه و دویست پنجاه و هشت هزارم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف جهانگیر دره شوری.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/11/06                                                                                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/11/21    
م الف:476 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

مفاد آرا
10/636 شماره: 139360302028001143-1393/10/30 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 139360302028000915  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 مرتضی رحیمی کوپائی فرزند محمود به شماره شناسنامه 36 صادره 
از در خصوص چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2294/5 
مترمربع پالک 79 فرعی از 47 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث حسین رحیمی و سکینه مجلسی کوپائی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/11/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/21

م الف:30090 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 7 قفیزی میان ریگنه شماره 1608 
ثبتی  ثبتی میمه که طبق پرونده  از شماره یک اصلی واقع در میمه جزء بخش  فرعی 
عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  عباسعلی  فرزند  غیره  و  واسعی  غالمحسین  بنام 
از  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک  نیامده  یا متقاضیان ثبت به عمل  حضور متقاضی 
ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم 

عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   1393/11/29 مورخه  شنبه  سه  روز  در 
در  می شود  اخطار  مالکین  و  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد 
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:دوشنبه 1393/11/06 حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت رزگاه شوخی بمساحت تقریبی 
650 مترمربع شماره 3622 فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی بنام حسنعلی ناظمی فرزند میرزا آقا در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک 
به  و  در محل شروع  در روز سه شنبه مورخه 1393/11/28 ساعت 9 صبح  مرقوم 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود  لذا به موجب  عمل خواهد آمد. 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:دوشنبه 1393/11/06 حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه

ابالغ وقت رسیدگی
صادقیان  حسن  آقای  خواهان   1809/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/602
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو پیکان به طرفیت آقایان خزعل کشوری 
و حسین رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/12/6 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

میشود.م الف:29648 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نمدفروش  1831/93 خواهان حسین  پرونده کالسه  در خصوص   11/17
مبنی بر تحریر و ترکه به طرفیت سمیه محمدی پناه – علیرضا نمدفروش و بقیه وراث 
تعیین   9 ساعت   93/12/11 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29665 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه 

11/44 شماره اجراییه: 9310420350100373 شماره پرونده: 9209980350101172 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 921204 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350100605محکوم علیه محمدرضا عروجی فرزند 
اصغر به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/9/26( تا تاریخ وصول 
براساس شاخص اعالمی و پرداخت خسارت دادرسی به میزان 8/030/000 ریال در 
حق محکوم له مهدی ملک محمد فرزند علی به نشانی اصفهان – خ مدرس – خ مولوی – 
خ پوریای ولی – بن بست مجلسی – پ107 و مبلغ 19/401/500 ریال در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
باال که  تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:29620 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

11/45 شماره اجراییه: 9310420350300482 شماره پرونده: 9209980350301177 
اجرای  بر  مبنی  له  محکوم  وکیل  درخواست  بموجب   921177 شعبه:  بایگانی  شماره 
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   9310090350302289 شماره  به  مربوطه  حکم 
به نشانی  فرزند صدرا...  علیه محمدرضا عظیمی گهر  9309970350300068 محکوم 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   300/000/000 پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول 
تاریخ  از  دیرکرد  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   6/050/000 مبلغ  پرداخت 
الوکاله  پرداخت حق  و  اعالمی  براساس شاخص  پرداخت  زمان  لغایت  دین  سررسید 
وکیل براساس تعرفه قانونی در حق محکوم له حامد باقریان فرزند حمیدرضا به نشانی 
دروازه شیراز – چهارباغ باال – مجتمع حافظیه – ط4- واحد11 با وکالت مریم کریمی 
ط4-   – مجتمع حافظیه   – باال  چهارباغ   – به نشانی دروازه شیراز  فرزند علی اصغر 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق  واحد11و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال 
دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
عمومی حقوقی  دادگاه  الف:29626 شعبه سوم  نمائید.م  توجه   1377 10آبان  مصوب 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/46 شماره دادنامه: 9309970350401348 شماره پرونده: 9309980350400328 
مدیریت  به  بدنی  تامین خسارتهای  بایگانی شعبه: 930353 خواهان: صندوق  شماره 
شهید  خیابان   – تهران  نشانی  به  میرشفیعی  ا...  روح  آقای  نمایندگی  با  جباری  علی 
قاسمی  علی  آقای  پالک11 خوانده:  مقدس4-  کوچه   – قیصر  احمد  خیابان   – بهشتی 
کوی   – کشاورز  شهید  کوچه   – بوزان   – جی  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  کیچی 
خدارحمی – پالک64 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه وجه بابت ... گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق تامین خسارتهای بدنی 
به طرفیت آقای علی قاسمی کیجی به خواسته مطالبه مبلغ 283/062/000 ریال موضوع 
دادنامه  به  منتهی  اصفهان  جزایی  عمومی  دادگاه   117 890543 شعبه  کالسه  پرونده 
شمارة 1068-1389/8/30 که به موجب آن خوانده به پرداخت دیات مقرر در دادنامه 
مذکور در حق مصدوم خانم عصمت صادقیان محکومیت حاصل و خواهان در اجرای 
نقلیه  وسایل  دارندگان  مدنی  مسئولیت  اجباری  بیمه  اصالح  قانون   10 ماده  مقررات 
موتوری زمینی معادل مبلغ ستون خواسته در حق مصدوم پرداخت و در اجرای بند 
)ج( ماده 11 قانون فوق الذکر به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است با تعیین 
وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخه 93/9/23 
حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است 
فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و515و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و شصت و دو هزار 
ریال و با احتساب هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه که بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت براساس اجرای 
غیابی  رای  این  مینماید  محکوم  خواهان  حق  در  شد  خواهد  وصول  و  محاسبه  حکم 
میباشد. دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و   بوده 

م الف:29627 استادشریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
به من ایمان نیاورده اس��ت آن کس که شب س��یر بخوابد و 
همسایه اش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کس 

که شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد.
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

دانشمندان در آخرین تحقیقات خود دریافتند فردی 
که به کما رفته است، توس��ط صدای عزیزان خانواده 
خود سریع تر بیدار ش��ده و بهبود می یابد.دانشمندان 
برای نخس��تین بار ثابت کردند که ش��نیدن صدای 
عزیزان فردی که به کما رفته اس��ت، می تواند وی را 
سریع تر به هوش بیاورد.دانش��مندان ثابت کردند که 
شنیدن صدای فردی که دوستش دارید، مغزی که به 
حالت کما رفته است را سریع تر می تواند بیدار کرده و 
بهبود ببخشد.دانشمندان دانشگاه »نورث وسترن« آمریکا صدای ضبط شده اعضای 
یک خانواده را چهار بار در روز به مدت 6 هفته برای 6بیمار کمایی پخش کردند.بر اساس 
پژوهش های منتشر شده در مجله توانبخشی اعصاب، این افراد سریع تر از حد طبیعی به 
هوش آمدند.دانشمندان می گویند که ما معتقدیم که صدای پدر و مادر، خواهر و برادر 
)صداهای هم نژاد(، مدار مغز را که مس��ئول حافظه بلند است، به کار می اندازد.در این 
پژوهش 12 مرد و سه زن که از قربانیان تصادفات جاده ای بوده و با ضرب و جرح صدمه 
دیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.دانشمندان مجموعه ای از عکس های خانوادگی فرد 
بیمار را آورده و از افراد نزدیک فرد قربانی خواستند که حداقل در مورد 8 خاطره با بیمار 
خود صحبت کنند.دانش��مندان اعضای خانواده را تشویق کردند تا به خاطره ای مانند 
عروسی، یک سفر جاده ای از یک خانواده که به همراه شوخی و مزاح بود، فکر کنند.آنها 
دریافتند زمانی که صدای یکی از اعضای خانواده که داستان را تعریف می کرد و نام بیمار 
را صدا می کرد، شنیده می شد در دستگاه »ام.آر.آی« فعالیت عصبی افزایش می یافت.

در نمایش��گاه س��ال 2۰1۵ ی��ک روروئ��ک برق��ی 
چندمنظوره، تاشو و پر از فناوری به نمایش گذاشته شد.

در یکی از نمایشگاه های سال 2۰1۵ مدل کاماًل جدید 
 INU از یک روروئک برقی چند منظوره و تاشو به نام
به نمایش گذاشته ش��د؛ در حقیقت به سادگی با فشار 
یک دکمه این روروئک شروع به کار می کند و در عرض 

۵ ثانیه تا می شود.
عالوه بر ای��ن دارای یک صفحه فناوری اس��ت که قادر 

به ضبط فیل��م، ارس��ال پیام های متنی و عکاس��ی در 
طول سفر است؛ س��رعت این روروئک 2۵ کیلومتر در 
ساعت اس��ت و با وجود باتری ای که دارد می تواند 2۰ 
 تا 4۰ کیلومتر در س��اعت به صورت خ��ودکار حرکت

 کند.
 INU در سه مدل که بسته به باتری آن دارد طراحی 
شده است و برای ماه ژوئن به قیمت 2999 یورو به بازار 

عرضه می شود.

میز هوشمند دارای کاربرد منحصر به فرد است و 
در صورتی که کاربر برای مدت زیاد نشسته باشد، 

ارتفاع خود را از سطح زمین افزایش می دهد.
نشس��تن طوالنی مدت برای س��المت افراد مضر 
است و باعث می شود تا آنها با بیماری های قلبی، 
 دیابت و حتی سرطان مواجه شوند. همچنین در 
صورتی که افراد برای مدت زیاد بنشینند، سوخت 
و س��از بدن آنها کاهش یافته و عدم فعالیت آنها با 
اثرات بسیار منفی بس��یاری همراه اس��ت. به گفته انجمن پزشکی آمریکا، مدت 
زمانی که افراد در طول ش��بانه روز در حالت نشسته به س��ر می برند حدود ۷.۷ 
ساعت است که این میزان در برخی افراد به 1۵ ساعت نیز می رسد. این در حالی 
است که میز هوشمند با نام “ Stir Kinetic Desk M1” دارای کاربرد منحصر 
به فرد اس��ت و در صورتی که کاربر برای مدت زیاد نشس��ته باشد، ارتفاع خود را 
از س��طح زمین افزایش می دهد. میز ابداعی دارای صفحه لمسی منحصر به فرد 
است که عملکردهای کاربران را نشان می دهد و در صورت نشستن یکنواخت به 
 آنها هش��دار داده و با اتصال به گجت های فیبیت میزان فعالیت کاربران را نشان 
 می دهد. عالوه بر این میز هوش��مند بهترین زمان را ب��رای فعالیت افراد انتخاب 
می کند صفحه لمس��ی میز به کاربران اجازه می دهد تا مدت زمان نشس��تن و 
ایستادن خود را تنظیم کرده و داده های سالمت خود نظیر میزان کالری که فرد 

در هر روز مصرف می کند را به صورت روزانه، ماهانه و یا ساالنه ارزیابی کنند.

این ميز شما را از تنبلى نجات مى دهد

نسل آینده روروئک برقى با چند فناوری

بهبودسریع تر فرد كما رفته با صدای عزیزان 

چند ماده ضدعفونى كننده 
طبيعى

بریدگی، خراش، آفت، گل��ودرد و ...، در همه این موارد 
بدن نیاز به ضدعفونی ش��دن دارد. اگر ش��ما هم جزو 
افرادی هستید که ترکیبات طبیعی را می پسندید، این 

مطلب به دردتان می خورد.
در برخی از زخم های پوس��تی نیازی نیس��ت س��راغ 
بتادی��ن بروی��د و یا اینک��ه برای تس��کین گل��ودرد از 
داروهای شیمیایی اس��تفاده کنید. با کمک گیاهان و 
 مواد طبیعی می توانید تمام این مش��کالت را برطرف 

کنید. 
   1- آب ليموترش

لیمو ترش حاوی ترکیبات مغذی 
است و یک ماده ضدعفونی کننده 
ی خوب و طبیعی محسوب می 
ش��ود. این میوه ت��رش از تکثیر 
میکروب هایی که برای انس��ان 
خطرساز هستند، جلوگیری می 

کند.
به چه كار مى آید؟  

آب لیموترش ضدعفونی کننده و التیام بخش اس��ت و 
برای ضدعفون��ی کردن بریدگی ه��ای جزیی و خراش 
های روی پوست و در کل مشکالت جزیی پوستی موثر 
است. این میوه ترش و پرخاصیت در تسکین گلودرد نیز 

خوب عمل می کند.
برای خراش های جزیى روی پوست  

چن��د قط��ره آب لیموت��رش را ب��ه ط��ور مس��تقیم 
 روی خ��راش پوس��تی بریزی��د ت��ا کام��ال ضدعفونی

 شود.
روغن درخت چ��ای، یک ضدعفونی کنن��ده طبیعی و 
موثر است. این گیاه ضدباکتری، ضدویروس، ضدعفونی 
کننده و افزایش دهنده قدرت سیستم ایمنی بدن است

برای آفت و گلودرد
آب لیموترش را با کمی آب ولرم مخلوط کرده و هر روز 
چند مرتبه ب��ا آن غرغره کنید تا عالئ��م گلودرد و آفت 

دهان به طور کامل از بین برود.
 برای آكنه

هر ش��ب بعد از تمیز کردن پوس��ت، مق��دار کمی آب 
لیموترش را فقط روی آکنه ها بمالید. 

    2- آویشن
روغن گیاهی آویش��ن ح��اوی دو 
ترکی��ب ق��وی به ن��ام تیم��ول و 
کارواک��رول اس��ت ک��ه خ��واص 
ضدعفونی کنندگی و ضدباکتریایی 

به آویشن می دهند.
 به چه كار مى آید؟

آویشن به کمک برخی از ترکیبات 
معطر خود باعث دفع برخی از وی��روس ها، باکتری ها، 
میکروب ها و قارچ ها می ش��ود. قرقره کردن با آویشن 
برای تس��کین گلودرد و یا رفع آفت دهان بس��یار موثر 

است.
روش استفاده

یک قاشق چایخوری آویشن را با یک فنجان آب جوش 
به مدت 1 تا 2 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید دم بکشد. 
محلول را صاف و خنک کنید. روزانه چندین مرتبه با دو 

قاشق غذاخوری از این محلول قرقره کنید.   
  3- سركه سيب

سرکه سیب نیز خواص ضدعفونی 
کنندگی دارد و از رش��د و تکثیر 

میکروب ها پیشگیری می کند.
ه چه كار مى آید؟  

می توانید از س��رکه سیب برای 
رفع آکنه )به عن��وان ضدعفونی 
کننده پوس��ت و کاهش دهنده 
چربی پوس��ت اضافی(، تس��کین گل��ودرد، ضدعفونی 
کردن دهان، رفع س��رماخوردگی، س��رفه و سینوزیت 

استفاده کنید.
 برای آكنه

اگر پوست چربی دارید و از آکنه رنج می برید، می توانید 
س��رکه س��یب را با کمی آب ولرم مخلوط کرده و روی 
مناطق دارای آکنه بزنید. اجازه دهید به مدت 1۰ تا 1۵ 

دقیقه بماند و سپس پوست را بشویید.
برای گلودرد  

یک قاشق سرکه سیب را در یک لیوان آب ولرم ریخته و 
روزانه به مدت 2 تا 3 بار قرقره کنید.

 برای بهداشت دهان و دندان
یک قاشق سرکه سیب را در یک لیوان آب ریخته و مانند 

دهانشویه استفاده کنید.
 برای مقابله با سرفه، سرماخوردگی و سینوزیت

در یک لی��وان آب )حداقل 1۰۰ میلی لیتر( دو قاش��ق 
چایخوری سرکه س��یب و دو قاش��ق چایخوری عسل 
بریزید و حل کنید. قبل و یا حین غذا از این نوش��یدنی 

بنوشید. 
   4- روغن گياهى درخت چای

روغن گیاهی درخت چای، یک 
ضدعفونی کننده طبیعی و موثر 
اس��ت. ای��ن گی��اه ضدباکتری، 
ضدویروس، ضدعفونی کننده و 
افزایش دهنده قدرت سیس��تم 

ایمنی بدن است.
به چه كار مى آید؟ 

این گیاه برای درمان آفت، گلودرد، جوش های کوچک 
و ورم لثه موثر است.

برای درمان آفت  
یک قطره روغن گیاهی درخت چای را روی یک گلوله 
پنبه آغش��ته کرده و روزانه دو تا س��ه بار )به مدت یک 

هفته( به آفت ها بزنید.
برای رفع ورم لثه و دیگر مشکالت دهان  

یک تا دو قطره روغن گیاهی درخت چای را با سه تا پنج 
قطره روغن زیتون مخلوط کنی��د و روزانه دو مرتبه به 

آرامی روی لثه ها بزنید.

آیا س��فر و رانندگی شما ضروری اس��ت؟ اگر ضروری است 
اطمینان حاصل نمایید که شیش��ه ه��ای اتومبیل و چراغ 
های جلو و عقب )از جمله چراغ های ترمز( تمیز و تمام آنها 

سالم باشند.
از نور پایین استفاده کنید و در صورتی که نمی توانید بیشتر 
از صد متر مقابل خود را ببینید، چراغ های مه شکن خود را 
روشن نمایید.چنانچه قصد دارید سرعت خود را کاهش دهید 
و به آرامی از ترمزها استفاده کنید تا با روشن شدن چراغ های 
ترمز، رانندگانی که پشت سر ش��ما حرکت می کنند از کم 

شدن سرعت شما آگاه شوند
. وسایل هش��دار دهنده از قبیل،  بوق، فالش��ر، چراغ های 
 راهنم��ا و غی��ره را بازدی��د و از س��الم بودن آنه��ا مطمئن

 شوید.
اگر مه غلیظ و شدید شد، به آهستگی به منتهی الیه سمت 
راست سواره رو رفته و توقف نمایید و فالشر ماشین را به کار 

بیندازید.
رانندگى در هنگام بارندگى  

به یاد داش��ته باش��ید در روزهای بارانی و برفی باید با دقت 
بیش��تری رانندگی کرد. زیرا س��طح اصطکاک چرخ های 
اتومبیل با آسفالت سطح سواره رو در چنین مواقعی کاهش 

می یابد.
توصیه می کنیم با رعایت همه اصول ایمنی و سرعت مطمئن 

رانندگی کنید تا حادثه ای برای شما و دیگران پیش نیاید.
مسئله دیگری را یادآور می ش��ویم و آن کاهش سرعت در 
زمانی است که عابرانی در کنار خیابان منتظر وسایل نقلیه 
هستند و ممکن است حرکت سریع شما باعث پاشیدن آب 

و گل به آنان شود.
رانندگى در شرایط یخبندان

در ش��رایط یخبن��دان ضم��ن خ��ودداری از گ��ردش و 
انح��راف ناگهان��ی، با س��رعت مطمئن��ه حرک��ت کنید. 
توج��ه داش��ته باش��ید حت��ی در صورت پاش��یده ش��دن 
 نمک و ش��ن بر روی جاده، س��طح راه ممکن است لغزنده

 باشد.
حرکت وسایل نقلیه با الستیک های یخ شکن باعث صدمه 
زدن به خط کشی و آسفالت خیابان ها می شود. لذا ضروری 
اس��ت که به محض تغییر در وضعیت فیزیک��ی خیابان ها 

نسبت به تعویض الستیک های یخ ش��کن اقدام نمایید.به 
همراه داشتن زنجیر چرخ و توجه به هشدارهای هواشناسی 

و پلیس را هیچ گاه فراموش نکنید.
 رانندگى در فصل سرما

1- قبل از مسافرت در فصل زمس��تان حتما یک بار به طور 
آزمایشی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای مورد نیاز را 

همراه داشته باشید.
2- از س��الم بودن سیس��تم ه��ای فنی خ��ودرو ب��ه ویژه 
 سیس��تم گرمایی و ب��رف پاک کن ه��ا اطمین��ان حاصل

 نمایید.
3- به همراه داش��تن وس��ایل ایمنی و نقش��ه محل همین 
 طور ش��ماره تلفن های مراک��ز ضروری می تواند رهگش��ا

 باشد.
4- به همراه داشتن وسایل گرمایی اعم از پتو و ... مقداری آب 

و آذوقه ضروری است .
۵- داشتن الستیک زاپاس سالم و جک آماده .

6- هنگام مس��افرت به مناطق سردس��یر و کوهستانی در 
خصوص غافلگیر نش��دن در برف و س��رما و نی��از به تولید 
گرما می توان از قبل چند آجر بهمنی را در نفت مدتی قرار 

داده و آنها را در فویل نگه داری��د چنان چه در مکانی نیاز به 
 حرارت داش��ته باش��ید هر کدام حداقل دو ساعت خواهند

 سوخت.
۷- در صورت نداشتن چراغ روش��نایی می توان از مخلوط 
تعدادی قند و خاکس��تر به عنوان ش��مع روشنایی استفاده 

نمود.
8- برای یخ نزدن شیشه اتومبیل از چسباندن یک تکه مقوا 
یا روزنامه استفاده شود در صورت یخ زدگی شیشه نباید از 
برف پاک کن که احتماالً الستیک شیش��ه شور نیز یخ زده 

استفاده کرد.
9 - در صورتی که قفل اتومبیل یخ زده باش��د می توانید از 
حرارت یک کبریت و یا فندک آب جوش و یا حرارت دهان 

استفاده کرد.
1۰- نحوه ترمز در زمین های خیس و ی��خ زده یادگیری و 

تمرین گردد.
11- توجه به نقاطی که احتماال در اثر بارش س��نگین برف 
عالئم راهنمایی و رانندگی را مس��تور نم��وده و محل هایی 
 که احتمال ریزش کوه و س��قوط بهمن م��ی رود را مد نظر 

قرار داد.  

توصيه هایى برای رانندگى در زمستان
محمد اقبال الهوری

حمد اقبال الهوری در سال 12۵6 شمس��ی در یک خانواده 
متدین در شهر سیالکوت پاکستان به دنیا آمد

پدرش بازرگان بود و اجدادش همه از برهمنان کشمیر بودند 
که در قرن هفدهم به دین اسالم مشرف گشتند.

محمد تحصیالت خود را با قرآن در یکی از مساجد زادگاهش 
ش��روع کرد و بعد از اتمام دوره مکتب برای گذران دوره های 

ابتدائی و متوسطه به کالج رفت.
وی در کالج مورد توج��ه یکی از معلمانش به ن��ام موالنا میر 
حس��ین قرار گرفت. ذوق و اس��تعداد ش��اعری وی تا جائی 
معلمش را تحت تاثیر قرار داد که ایش��ان ه��ر چند مخالف با 
 ش��عر گفتن جوانان بود، خودش اقبال را تش��ویق به سرودن

 کرد.
اقبال الهوری سروده های خود را در ابتدا جهت اصالح به داغ 
دهلوی تسلیم می نمود. داغ دهلوی نیز پس از مدتی اعتراف 
کرد که اشعار اقبال نیاز به تصحیح نداشته و از داشتن چنین 

شاگردی فخر و مباهات می کرد.
وی پس از اتمام دوره کالج، در رشته فلس��فه دانشگاه الهور 
ادامه تحصیل داد و با اتمام دوره فوق لیس��انس از دانش��گاه 
پنجاب با رتبه اول، عه��ده دار تدریس در رش��ته های تاریخ، 
فلسفه و علوم در همان دانشگاه ش��د.اما فعالیت وی و ذوق و 
قریحه اش فقط در عالم شعر و ش��اعری و فلسفه محدود نبود 
بلکه در عالم اقتصاد نیز حرفی برای گفتن داش��ت، تا جائیکه 
در س��ال 19۰1 میالدی کتابی در همین زمینه به زبان اردو 

نوشت.
ایش��ان پس از مدتی جهت تکمیل تحصیالت��ش راهی اروپا 
گردیده که این س��فر علمی تاثیر زیادی ب��ر افکارش به جای 
گزارد. در دانشگاه کمبریج نیز فلس��فه را ادامه دارد و در آنجا 
با یکی از پیروان هگل به نام م��ک تیگارت مالقاتی انجام داد، 
همچنین فرصت آش��نایی با پروفس��ور براون و نیکلسون را 
پیدا کرد.اقبال پس از کسب درجه فلسفه اخالق در دانشگاه 
کمبریج راهی دانش��گاه مونیخ آلمان گردیده و با ارائه پایان 
نامه خود تحت عنوان سیر در فلسفه در ایران موفق به دریافت 

درجه دکتری گردید.
ایشان مدتی نیز به جای پروفسور آرنلد در دانشگاه لندن، به 
تدریس زبان و ادبیان فارسی پرداخت. ظاهرا در اواخر اقامتش 
در لندن، قصد ترک شعر و شاعری داشت که دوستانش مانند 
سرعبدالقادر و همچنین آرنلد مانع از این کار او شدند.عالوه 
بر تخصصات ذکر شده، ایشان در اروپا در زمینه زبان ادبیات 
فارسی نیز به مطالعاتی دست زد که بعدا این زبان را به عنوان 

زبان شعری خود برگزید.
 همچنین از جمله تحوالتی مهمی که در زندگی اقبال در اروپا 
تبدیل وی از یک ش��اعر وطنی به یک شاعر ملی اسالمی بود 
که کتاب بانگ درا ش��اهد خوبی بر این مدعاست.ایشان پس 
از بازگشت به وطن در س��ال 19۰8 میالدی به سمت رئیس 
بخش فلسفه دانش��کده دولتی الهور انتخاب گردیده و عالوه 
بر تدریس، اجازه وکالت نیز کس��ب نموده اما پس از چندی، 
فقط ش��غل وکالت را ادامه داده و از تدریس دس��ت کش��ید.

اقبال در سال 1926 میالدی، به عضویت مجلس قانونگذاری 
انتخاب شد. 

وضعیت زندگی ناگوار مردم و اختالفات در آن زمان و عشق به 
آزادی، اقبال را به سوی حرکتهای سیاسی سوق داد تا جائیکه 
اقبال پیشنهاد تشکیل دولت پاکس��تان را در جلسه سالیانه 

حزب مسلم بیگ در اهلل آباد را داد.
همچنین ایش��ان نمایندگی مردم مسلمان ش��به قاره را در 
اولین موتمر اس��المی فلس��طین در بیت المقدس را داشته. 
ایشان در بازگشتی از کنفرانس��ی در لندن از اسپانیا و مسجد 
قرطبه دیدن کرده بودند که دیدار از این مسجد تاثیر زیادی 
در روحیه ایشان به جای گذارده بود، در منظومه ای آن را بیان 
داشته همچنین از افغانستان نیز دیداری کرده و به زیارت مزار 

حکیم ثنائی موفق گردید.
 در اواخر عمر نیز یعنی به سال 1933 از دانشگاه پنجاب موفق 
به دریافت دکتری افتخ��اری گردید.س��رانجام عالمه اقبال 
الهوری به دنبال تنگی نفس و ضعف قلبی که مبتال گشته بود 

در سال 131۷ دارفانی را وداع گفت.
برخى از آثار عالمه اقبال الهوری:

علم االقتصاد )که یادآوری شد(
 توسعه حکمت در ایران )سیر فلسفه در ایران( )ترجمه شده 

به زبان فارسی(
تاریخ هند

احیای فکر دینی در اسالم )ترجمه شده به زبان فارسی(
یادداشت های پراکنده )مجموعه خاطرات چند ماهه اقبال(

دیوان فارسی اقبال که شامل رموز بی خودی، اسرار خودی، 
زبور عجم، پیام مشرق، جاویدنامه و ارمغان حجاز می باشد

 دیوان اقب��ال )به زب��ان اردو( بانگ درا، ب��ال جبرئیل، ضرب
 کلیم.

بزرگان

دریچه

 عيدی
  كارمندان دولت
  600 هزار تومان
 تعيين شد

س
طرح : فار
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