
دور اندیشی برای 15 چالش اساسی هزاره سوم 
هدف از تعیین 
جنسیت جنین 
چیست؟

با رونمایی از برش استانی سند آمایش اصفهان  بعد از ماه رمضان
 اجرای طرح اکرام؛ یادآور 
سنت حسنه اهل بیت )ع(  2

تجهیز14 منطقه اصفهان به 
سیستم مکانیزه شهر سازی 2500 تاکسی فرسوده33

 در شهر اصفهان وجود دارد

 ۲۰ زندانی جرایم غیر عمد 
در اصفهان آزاد شد

رقابت غول های خودروساز در 
کاهش قیمت و افزایش کیفیت

نبود پروازهای مستقیم از مقاصد 
گردشگر فرست به اصفهان

نخستین باغ گیاه شناسی
 در شهرکرد

پرداخت یارانه به فعاالن اقتصادی 
برای حضور در نمایشگاه ها 

نا[
ایم

[

50 درصد جمعیت ایران 
زیر ۳0 سال هستند

 نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران گفت: ۵۰ درصد جمعیت 
ایران زیر ۳۰ سال هستند.

هولک��ی اوز، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران درمراس��م 
روز جهانی جمعیت اظهار داش��ت: صندوق جمعیت ملل متحد همه 
سال روز جمعیت را در سراسر جهان جشن می گیرد. این روز فرصتی..
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راه اندازی شهرک مبلمان در استان 
با هدف توسعه کسب  و کار و به روز شدن این صنعت 

رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان گفت: با راه اندازی 
شهرک تخصصی مبلمان در اس��تان اصفهان زمینه صادرات 
این کاال بی��ش از پیش فراهم می ش��ود.حجت اهلل پورحقانی 
در ارتباط با راه اندازی ش��هرک مبلمان در اس��تان اصفهان 
اظهار کرد: در ح��ال حاضر مطالعات مقدماتی این ش��هرک 
انجام شده و در مرحله انتخاب زمین قرار دارد.وی با اشاره به 
اینکه این شهرک اولین ش��هرک تخصصی مبلمان در کشور 
است، افزود: مطالعات ساختاری و نقشه های آن به طور کامل 
آماده شده و انتخاب مکان آن نیز از میان سه مورد پیشنهادی 
جاده بهارس��تان، جاده اصفهان به نایین و ش��هرک سجزی 

انجام می شود.رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان در 
خصوص اهداف احداث این شهرک اذعان کرد: راه اندازی این 
شهرک چند هدف عمده و بزرگ دارد با توجه به اینکه یکی از 
مشکالتی که در این صنعت وجود دارد به روز نبودن دستگاه ها 
و عدم اطالع کارگاه ها از آخری��ن تکنولوژی های روز دنیا در 
صنعت مبلمان سازی است، مهم ترین هدف ما توسعه کسب  و 

کار این صنعت در استان اصفهان است.
 وی تصری��ح ک��رد: از دیگ��ر اهدافی ک��ه دنب��ال می کنیم

 اش��تغال زایی اس��ت با توجه به اینکه کارگاه های مبلمان به 
راحتی و با کمترین هزینه می توانند اشتغال زایی کنند...
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منشور اوقات فراغت 
در استان تدوین شد

منشور اوقات فراغت استان اصفهان توسط معاونت امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری دستگاه های عضو 

ستاد ساماندهی امور جوانان در 2۳ بند تدوین شد.
 معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
 در باره این منشور گفت: این منشور پس از تدوین، به ادارات و 

دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و اوقات فراغت ...
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ش�رکت آب منطق�ه ای اصفه�ان در نظ�ر دارد انج�ام خدم�ات انتظام�ی ، حفاظ�ت فیزیک�ی و مراقب�ت  از ادارات و تاسیس�ات تابع�ه ی خ�ود را 
از طری�ق مناقصه ی�ک مرحل�ه ای عمومی به واجدین ش�رایط تائید  صاحیت ش�ده توس�ط نی�روی انتظام�ی جمهوری اس�امی ایران و س�ایر مراجع ذیص�اح واگذار 
نماید . ل�ذا از کلی�ه  مناقصه گران واجد ش�رایط تقاضا می ش�ود حداکث�ر ظرف م�دت ده روز از تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم آگهی ، ضمن اعام آمادگی نس�بت به ارس�ال 
 س�وابق و خاص�ه اطاع�ات خ�ود ب�ه دفت�ر ام�ور بازرگان�ی ش�رکت اق�دام نماین�د. لطف�ا جه�ت دریاف�ت اطاع�ات بیش�تر ب�ه وب س�ایت ش�رکت به نش�انی

 http://www.esrw.ir قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمایید. 
1( مبلغ برآورد خدمات بیست و دو میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد . 2(مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه هفتصد  میلیون ریال می باشد . 3( نوع تضمین مطابق آیین نامه 

تضمین معامات دولتی خواهد بود . 
نشانی : اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ، شرکت آب منطقه ای اصفهان                                                                        امور بازرگانی  تلفن 36631490 

فراخوان مناقصه ی یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  اصفهان 

م الف 8340

نوبت دوم

36250732-3
3625583

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود 

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

  مناقصه جذب سرمایه گذار 
شماره مناقصه 93-2-166

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای ، عمليات يكپارچه تامين منابع مالی و اجرای شبكه های فرعی جمع آوری 
فاضالب و نصب انشعابات خانگی مربوطه به همراه وصول در آمد های حاصل از آن در قسمتی از شهر تيران در شهرستان تيران و كرون استان اصفهان را به پيمانكار 

سرمايه گذار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد . 
شرح مختصری از پروژه:

دوره احداثبرآوردحدودی طرح )ريال ( حجم عمليات محل اجرارديف

عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات 1
12 ماه 53Km127/000/000/000خانگی مربوطه به همراه وصول در آمدهای حاصل از آن در قسمتی از شهر تیران 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 مورخ 1393/5/4 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 مورخ  1393/5/5 

دريافت اسناد :اسناد مر بوطه را از امور قرار دادهای شركت آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی : اصفهان - خيابان هزار جريب - خيابان مردآويج - 
خيابان جابر - شركت آب و فاضالب استان اصفهان از 93/4/21 تا 93/5/1 با هماهنگی قبلی تهيه فرماييد.  

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.GETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن : ) داخلی 338ويا 335(- 031-36680030

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
شاهین شهر

آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

 چاپ اول

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری  شاهين شهر به استناد مصوبه شماره 3599/ش مورخ  1392/12/1 
، ش�ورای محترم اس�المی ش�هر در نظر دارد اجازه بهره ب�رداری ازيک دس�تگاه تلويزيون ش�هری  
وتابلو پشت آن واقع در ش�اهين شهر- سه راه فردوس�ی را به مدت 2 س�ال  واگذار نمايد . متقاضيان 
می بايس�تی تا روز يک  ش�نبه مورخ 1393/4/29 برای دريافت اس�ناد مزايده به امور ق�رار دادهای 
س�ازمان  واقع در ش�اهين ش�هر - خيابان ش�هيد مطهری ) به�داری ( - فرعی 2- س�ازمان رفاهی 
 www.refahi.shaahinshahr.com تفريحی ش�هرداری  ش�اهين ش�هر  يا به س�ايت س�ازمان به آدرس
 و برای تحويل اس�ناد مزاي�ده ت�ا روز دوش�نبه م�ورخ 1393/4/30 به دبي�ر خانه س�ازمان مراجعه

 نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهاد ها مختار است .

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

جای خالی زمین کورس
 در این استان بزرگ



اخبار کوتاهيادداشت

افخم: مصمم هستیم توافق حاصل 
شود اما نه به هر قیمتی

س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان در نشس��ت هفتگی 
خود با خبرن��گاران به س��واالت آن ه��ا پاس��خ گفت.مرضیه افخم 
درباره شش��مین دور مذاکرات وین و اظهارات برخ��ی دیپلمات ها 
مبنی ب��ر وجود ش��کاف ها می��ان اعض��ای مذاکره کنن��ده، گفت: 
گفت وگوها از یازدهم تیرماه ش��روع ش��ده و ما اع��ام کردیم که آماده 
هس��تیم که تا پایان تیرم��اه حتی فرات��ر از آن برای رس��یدن به نتیجه 
عادالنه، پای��دار و منطقی گفت وگو کنی��م.وی ادام��ه داد: هیات ایرانی 
برای مذاکرات به وین رفته و این پروسه ادامه دارد. در این پروسه تقریبا 
 ما از موضوعات آس��ان به موضوعات س��خت حرکت کردیم. موضوعات

 این گونه دسته بندی شد و به تدریج و به طور مرحله ای بخش هایی قابل 
تفاهم بوده و طرفین دیدگاه نزدیکی داشتند. تفاهماتی انجام شد ولی در 
عین حال اکنون به موضوعاتی رسیدیم که اختاف نظرهای اساسی وجود 

دارد اما گفت وگوهای فشرده، سخت و جدی در مذاکرات جریان دارد.

 20 شهر استان بحث مصلی سازی
 را دارد 

 رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه اس��تان اصفه��ان گفت: 
آماده سازي مصلي از س��وي امام جمعه گلپایگان تحقق شعار مدیریت 
جهادي است.حجت االس��ام محمدرضا صالحیان در ضیافت افطاري 
که در مصاي گلپایگان حضور یافته بود، با بیان اینکه از 800 نمازجمعه 
کشور 79 نمازجمعه در استان اصفهان با بیشترین تعداد برگزار مي شود، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر 300 شهر کش��ور در حال ساخت مصلي 
است و در اس��تان اصفهان نیز 20 ش��هر به بحث مصلي سازي مشغول 
هستند.رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه اس��تان اصفهان 
با بیان اینکه مصلي در هر ش��هر ی��ك مجموعه فرهنگي اس��ت، افزود: 
 مصلي صرفاً براي نماز نیس��ت بلکه ش��امل کتابخانه، سالن آمفي تئاتر،
 قرائت خانه  و به عنوان یك مجموعه فرهنگي براي یك ش��هر محسوب

 مي شود.

نامه 200 نماينده به روحانی درباره 
بودجه عمرانی کشور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: معاون 
برنامه ریزی رییس جمهور از بررس��ی برنامه ششم توسعه بر دولت 
خبر داد و اعام کرد: تا 15 س��ال 94 برنامه ششم توسعه به مجلس 

ارایه خواهد شد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی اظهار داش��ت: نوبخت در کمیس��یون 
برنامه و بودجه از برنامه ریزی برای ش��روع برنامه شش��م توس��عه 
خبر داد.وی گف��ت: دولت پی��ش بینی ک��رده کار تدوی��ن برنامه 
شش��م در س��ال جاری انجام می ش��ود و ت��ا 15 تیر ماه س��ال 94 
برنامه ششم توس��عه به مجلس ارایه خواهد ش��د.وی اظهار داشت: 
 امروز نمایندگان طرح دو فوریتی را ب��رای جلوگیری از اجرای این

 بخش نامه تنظیم کردند و نامه ای را به امضای 200 نفر از نمایندگان 
خطاب به رییس جمهور رساندند.
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شرکت اتم استروی اکسپورت اعام کرد: راکتور شماره یك نیروگاه اتمی بوشهر پس از سوخت گذاری به 2
ظرفیت کامل عملیاتی خود رسیده است.بر اساس این گزارش، در مجموع 54 مجموعه سوختی در این 

نیروگاه سوخت گذاری شده اند.

بیس��ت و چهارمین طرح س��فره اکرام امام حسن مجتبی)ع( 
در اصفهان اجرا می ش��ود.مدیر بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
در نشس��ت خبری خود با حض��ور جمعی از خبرن��گاران، از 
برگزاری بیس��ت و چهارمین سال طرح س��فره اکرام، مقارن 
ب��ا والدت امام حس��ن مجتب��ی )ع( خب��ر داد. مدی��ر بنیاد 
مهدویت و آین��ده پژوهی ضمن اعام این خبر گفت: امس��ال 
به عنوان بیس��ت و چهارمین س��ال برگزاری این مراس��م از 
س��وی بنیاد مهدویت، طرح س��فره اکرام و اطعام امام حسن 
مجتبی )ع( در س��طح ش��هر اصفهان و شهرس��تان ها برگزار 
می ش��ود. حجت االس��ام نیلی پور اف��زود: این طرح با س��ه 
مشخصه گستردگی و فراگیری، س��ادگی، اطعام و میهمانی 
 که از صفات بارز و ویژگی های برجس��ته اهل بیت )ع( اس��ت

 برگزار می ش��ود. وی تصریح کرد: از جمل��ه اقدامات ما برای 
اجرای این طرح گس��ترده، درخواست همکاری با نانوایی های 
شهر اصفهان و سایر شهرستان ها بوده تا در ازای مبلغ دریافتی، 
به پخت و اهدای رایگان نان در روز میاد امام حس��ن مجتبی 
)ع( بپردازند. وی افزود: ای��ن کار به صورت نمادین و به منظور 
یادآوری ضرورت کمك و یاری رسانی به مستمندان که سنت 
حسنه اهل بیت )ع( است برگزار می شود. مدیر بنیاد مهدویت 
و آینده پژوهی همچنین به برش��مردن اهداف این موسسه از 
برگزاری این طرح پرداخت و اظهار داشت: بزرگداشت شعائر 
اس��امی، بزرگداشت ش��خصیت امام حس��ن مجتبی )ع( و 

اجرای حرکتی نمادین جهت تشویق مردم به اطعام و اهدای 
افط��اری از اهداف اجرای این طرح محس��وب می ش��ود. وی 
س��پس به ذکر نام برخی از مس��اجد به عنوان یاری رس��انان 
این طرح پرداخت و گفت: مس��اجدی همچون مسجد لنبان 
در خیابان شهید بهشتی، مس��جد پناهی در خیابان فروغی، 
مسجد امام حسین )ع( در خیابان س��روش، مسجد امام زاده 
امیر حمزه در خیابان عسگریه و مسجد خانی در خیابان احمد 
 آباد از جمله س��تادهای جانبی در اجرای این طرح محس��وب

 می شوند. وی افزود: مذاکرات ستادها جهت اجرای این طرح 
 از پنج ماه رمضان آغاز شده و تقس��یم بندی کارها نیز صورت

 گرفته اس��ت. بدی��ن ترتیب ک��ه در روز برگ��زاری این طرح 
نانوایی های شناسایی ش��ده، پرچمی را که به نام مبارک امام 
حسن مجتبی )ع( مزین شده در باالی نانوایی شان نصب کرده 
 و از بعد از ظهر آن روز به پخت و اهدای پنج قرص نان به هر نفر

 می پردازند. وی همچنین از تهیه 50000 بس��ته نان جهت 
اهدا به مردم خبر داد و افزود: این مقدار نان تهیه ش��ده را نیز 
توس��ط خیمه هایی که به این منظور در س��طح شهر برپا می 
گردند به مردم محت��رم اصفهان اهدا می کنی��م. وی در ادامه 
افزود: همچنین بخشی از این نان ها را به بیمارستان ها، سرای 
سالمندان، حوزه های علمیه، زندان ها و بخشی را نیز به درب 

منزل برخی از مسووالن شهر برده و به آنان اهدا می کنیم.
حجت االسام نیلی پور همچنین از برگزاری طرح سفره کرم در 

شهرستان های استان اصفهان خبر داد و افزود: شهرستان هایی 
همچون نایین، ورزنه، حس��ن آباد، نیکان، چ��ادگان، فریدن، 
فریدون شهر، خور و بیابانك، سمیرم، مبارکه، دهاقان، تیران، 
خمینی شهر، اردستان، هرند، بهارستان، شاهین شهر و نصرآباد 
نیز از طرح کرم امام حسن مجتبی )ع( بهره مند خواهند شد. 

مدیر بنیاد آینده پژوهی و 
مهدویت همچنین به اعام 
آمار و ب��رآورد هزینه های 
ای��ن ط��رح پرداخ��ت و 
 207 تاکن��ون  گف��ت: 
نانوای��ی در شهرس��تان ها 
و 225 نانوای��ی در ش��هر 
اصفه��ان جه��ت اجرای 
 ای��ن طرح ق��ول همکاری

 داده اند. وی گفت: اگر در 
شهرستان ها هر نانوایی به 
طور متوسط 1500 قرص 
نان اهدا نماید در مجموع 
300000 قرص نان هدیه 
می شود.مدیر بنیاد آینده 
پژوه��ی و مهدویت خاطر 
نشان کرد: در شهر اصفهان 
نیز اگر تع��داد نان اهدایی 
هر نانوایی به طور متوسط 

 2000 نان باشد، در مجموع 450000 قرص نان به مردم اهدا 
می شود. حجت االسام نیلی پور افزود: جهت اجرای این طرح 
تاکنون تنها در سطح شهر اصفهان هزینه ای بالغ بر 120 میلیون 
تومان برآورد شده است. به عاوه پنج میلیون تومان جهت تهیه 
لوازم فرهنگی مثل پرچم ها، 15000 پوستر با طرح اکرام که در 
میان نانوایی ها منتشر می شود و همچنین بسته بندی نان های 

اهدایی در نظر گرفته شده است.

در نشست خبری بنیاد مهدويت و آينده پژوهی عنوان شد:

 اجرای طرح اکرام یادآور سنت حسنه اهل بیت )ع( 
رییس ح��وزه علمی��ه اصفهان 
تش��کیل گ��روه داع��ش را از 
توطئه های دش��منان اس��ام 
ب��رای تهدی��د علی��ه امنی��ت 
مس��لمانان برش��مرد و گفت: 
آمری��کای  و   صهیونیس��م 
جنایت کار پس از تحریم علیه 
نظام اس��امی، با تشکیل گروه 
داعش ب��ه دنب��ال از بین بردن 

اسام است.
وی افزود: تحری��م اقتصادی و 
تهدید علیه امنیت مس��لمانان 
از توطئه های دشمنان آن روز 
اس��ام بود که حضرت خدیجه 
در تحریم ه��ای آن زم��ان ب��ه 
دلیل رفع نیاز مسلمانان اموال 
خود را ب��ا کمتری��ن قیمت ها 
می فروخت و نیازهای مسلمان 
 در ش��عب ابی طال��ب را تامین

 می کرد.
رییس ح��وزه علمی��ه اصفهان 
بیان کرد: حض��رت خدیجه با 
خری��د نیازهای مس��لمانان با 
مش��کل جابه جای��ی اجناس 
و رساندن به ش��عب ابی طالب 
ب��ا مش��کل روب��رو بود ک��ه با 
ای��ن  مختل��ف  ش��گردهای 
اجناس را به دس��ت مسلمانان 
می رس��اندند ت��ا بخش��ی از 
 نیازه��ای مس��لمانان تامی��ن

 شود.
وی ب��ا اش��اره به ش��ب رحلت 
حضرت خدیجه)س( که ایشان 
کفن نداش��ت، گفت: حضرت 
خدیجه ک��ه از س��رمایه داران 
آن روز اع��راب ب��ود ش��ب 
رحلت��ش چیزی نداش��ت و در 
ای��ن موقع ب��ه طور مس��تقیم 
از پیامب��ر درخواس��ت کف��ن 
نک��رد و از حض��رت زهرا)س( 

خواس��ت ت��ا اینکه ب��ه پیامبر 
 بگوی��د ابایش را ب��رای کفنش

 بدهد.
آی��ت اهلل مظاهری بی��ان کرد: 
حض��رت زه��را)س( مانن��د 
حضرت خدیجه)س( به همسر 
خود رو نزد و همس��ر خود را به 
زحمت نینداخت که این الگویی 
برای زنان جامعه اسامی است 
و زن��ان اندک��ی از میلیون های 
صفت خوب حض��رت خدیجه 
و حض��رت زه��را)س( را در 
 زندگی مش��ترک خود استفاده

 کنند.
وی ایستادگی در برابر تحریم ها 
را مه��م خوان��د و تصریح کرد: 
آمریکا جنایتکار که خود نوکر 
صهیونیسم بوده، کش��ور ما را 
تحریم کرد و با ای��ن تحریم ها 
می خواه��د جلوی پیش��رفت 
اس��ام و نظام های اس��امی را 

بگیرد.
رییس ح��وزه علمی��ه اصفهان 
تش��کیل گ��روه داع��ش را از 
توطئه های دش��منان اس��ام 
ب��رای تهدی��د علی��ه امنی��ت 
مس��لمانان برش��مرد و گفت: 
صهیونیسم و آمریکای جنایتکار 
پ��س از تحری��م علی��ه نظ��ام 
اس��امی ما امنیت مس��لمانان 
و ش��یعیان را با تش��کیل گروه 

داعش از بین برده است.

راکتور شماره یک نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت کامل خود رسید

ريیس حوزه علمیه اصفهان:

 صهیونیسم جهانی به دنبال
 از بین بردن اسالم است

در روز برگزاری اين 
طرح نانوايی های 
شناسايی شده، 
پرچمی را که به 
نام مبارک امام 

حسن مجتبی )ع( 
مزين شده در باالی 

نانوايی شان نصب 
کرده وبه پخت و 
اهدای پنج قرص 

 نان به هر نفر
 می پردازند 

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری شهرکرد 
 گفت: نخستین باغ گیاه شناس��ی به صورت پایلوت در شهرکرد

 راه اندازی می شود که شامل انواع گیاهان دارویی بومی، درختان 
و درختچه های مقاوم به کم آبی و سازگار با اقلیم این منطقه است.

 مجید جالی اظهار کرد: در راستای توسعه فضای سبز شهری به 
منظور ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان، با توجه به اعتبارات 
اختصاص یافته از س��وی ش��هرداری شهرکرد و بخش��ی نیز از 

درآمدزایی س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرکرد، در سه ماه 
نخست امسال دو میلیارد ریال در راستای گسترش فضای سبز 

برای توزیع و کاشت نهال و چمن کاری  انجام شده است.
وی با اشاره به وجود 53 پارک شامل 16 پارک شهری و 37 پارک 
محلی، افزود: مساحت پارک های شهرکرد 816 هزار مترمربع است 
که برنامه هایی برای افزایش سطح سبز در شهرکرد در دستور کار 
داریم که با توجه به ارزش آب آش��امیدنی و کمبود آب به ویژه در 

فصل تابستان آبیاری فضای سبز با آب چاه تأمین می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری شهرکرد از 
ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک تهلیجان شهرکرد خبر داد و گفت: 
در این طرح پایلوت، انواع گیاهان دارویی بومی منطقه و درختان و 
درختچه های مقاوم به کم آبی که سازگار با اقلیم این منطقه است، 
کاشته می شود.جالی گفت: سرانه فضای سبز شهری در شهرکرد 
12 مترمربع به ازای هر نفر و سرانه فضای سبز اکولوژیك که شامل 
کلیه فضای سبز در سطح شهرکرد است 16 مترمربع به ازای هر 
نفر تخمین زده شده است، این درحالی است که میانگین سرانه 

فضای سبز در کشور 11.8مترمربع است.
وی افزود: از سیاس��ت های محوری امس��ال س��ازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری شهرکرد، توسعه درختکاری و به کارگیری 
روش های آبیاری تحت فشار و کاشت گونه های گیاهی مقاوم به 
خشکی است که این سیتم آبیاری جایگزین مناسبی برای آبیاری 

غرقابی است و نقش موثری در مدیریت بهینه مصرف آب دارد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد تصریح 
کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و بحران آب در استان سعی 
می شود تا حد امکان آبیاری فضای سبز شهری در ساعاتی اولیه و 
پایانی روز که سطح تبخیر و تعرق در کمترین میزان است آبیاری 
فضای سبز انجام شود ولی با این حال در این ساعات با افت فشار 
آب مواجه هستیم.جالی گفت: امسال تجهیز پنج هکتار از فضای 
سبز به سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح شهرکرد مشکل 

تأمین آب آنها با تانکر رفع شده است.

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضاب شهری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: در روستاهای جدید تبدیل شده به شهر در این 
استان، انشعابات غیر مجازآب بیشتر است و از همین رو تاش برای 
شناسایی انشعابات غیر مجاز آغاز شده است.قدرت اهلل بیگلری 
با اشاره به اینکه در روستاهای تبدیل شده به شهر انشعابات غیر 
مجازآب بیشتر است و تاش برای شناسایی انشعابات غیر مجاز 
آغاز شده اس��ت، اظهار داشت: در سال 92 ش��ش روستا به شهر 
تبدیل شد و بخش تامین آب شرب این روستاها به آب و فاضاب 
شهری تحویل شد.وی بیان داش��ت:این روستاها شامل دستنا، 
گوجان، منج، دشتك، کاج و چلیچه است که مدیرت بخش آب و 
فاضاب آنها به آب و فاضاب شهری استان تحویل شده است و هم 
اکنون تحت پوشش این شرکت هستند.وی ادامه داد: روستاهایی 

که تبدیل به شهر می شوند مشکات بسیاری در حوزه آب دارند 
که از مهم ترین مش��کات آن ها نیاز به اصاح شبکه دارند.مدیر 

عامل شرکت آب و فاضاب شهری استان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به وجود انشعابات غیر مجاز، بیان کرد: انشعابات غیر مجاز 

در روستاهای تازه شهر شده بیشتر است.
خانه ها روستاهای تازه شهر شده مورد بررسی قرار   

می گیرد
وی تصریح کرد: در این راس��تا از خانه ها بازدید می شوند و روند 
استفاده آن ها از انشعابات برس��ی می شود.بیگلری بیان داشت: 
یکی از مهم ترین روش های برای تشخیص انشعابات غیر مجاز 
 اصاح شبکه آب رسانی است که انشعابات جدید تعریف می شود و

 خانه ها باید انش��عاب آب خ��ود را به لوله جدی��د وصل کنند و 
انشعابات قدیم حذف می شود.وی گفت: باید استفاده از آب برای 

استحمام، شستشوی خودرو و... در خانه ها کاهش یابد.

مديرعامل سازمان پارک های شهرکرد:

نخستین باغ گیاه شناسی در شهرکرد راه اندازی می شود

 دعوت از 110 سرمايه گذار 
داخلی و خارجی  

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از ایرانی ه��ا و هم اس��تانی های 
 مقی��م خ��ارج ب��رای س��رمایه گ��ذاری در ای��ن اس��تان دع��وت

 کرد.
 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست پیگیری طرح های مهم استان با 
اشاره به شرایط مطلوب اس��تان چهارمحال و بختیاری برای سرمایه 
گذاری، از ایرانی ها و هم استانی های مقیم خارج و شرکت های دولتی 
در راستای سرمایه گذاری در این اس��تان دعوت کرد. وی مذاکرات 
قابل توجه با 110 سرمایه گذار داخلی و خارجی را یادآور شد و گفت: 
هم اکنون این مذاکرات در حال نتیجه گیری هس��تند. س��لیمانی با 
اش��اره به س��فر رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری، از پیگیری 
مجدانه برای دعوت از وزرا برای سفر به اس��تان خبر داد و اظهارکرد: 
بهره برداری مناسب از سفر رییس جمهور به طور قطع تحول اقتصادی 
و عمرانی را در استان به دنبال خواهد داشت.وی بر لزوم دفاع از منافع 
اس��تان در تمام ابعاد تاکید کرد و گفت: مدیران بای��د روحیه دفاع از 
 منافع اس��تانی را داشته باشند و همواره در راس��تای تحقق این مهم

 تاش کنند.

ساماندهی فروشگاه های مواد غذايی 
در جاذبه های گردشگری سامان

فرماندار س��امان گفت: باید با برنامه ریزی مناس��ب فروش��گاه های 
 مواد غذایی در جاذبه های گردش��گری این شهرس��تان س��اماندهی 

شوند.
س��عید صالحی اظهار ک��رد: شهرس��تان س��امان دارای جاذبه های 
گردش��گری زیادی اس��ت و به همین منظور س��االنه گردش��گران 
 زیادی از سراس��ر کش��ور به این منطقه زیبا و خوش  آب و هوا س��فر 

می کنند.
وی افزود: آب و ه��وای خنك، اقلیم مناس��ب، وجود باغ��ات زیاد و 
رودخانه زاینده رود شرایط ویژه ای به شهرستان سامان بخشیده و این 
شهرستان را به گردشگرپذیرترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری 

تبدیل کرده است.

 طرح غنی سازی جنگل
 در استان  اجرا می شود

رییس اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیز داری چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح غنی سازی جنگل ها 

در این استان خبر داد.
ش��هرام جزایری اظهار کرد: غنی س��ازی جنگل به منظ��ور جبران 
دخالت ه��ای بی رویه گذش��ته که منجر ب��ه تنك ش��دن جنگل ها 
 ش��ده اس��ت از طریق کاش��ت نهال و بذر درخت��ان جنگلی صورت

 می پذیرد.
وی افزود: هر س��اله در قالب طرح ملی صیانت و طرح های اس��تانی 
مدیریت های جنگل، بخشی از جنگل های استان تحت این عملیات 

قرار می گیرد.
جزایری با بی��ان اینکه س��االنه هزار هکت��ار از جنگل های اس��تان 
چهارمحال و بختیاری زیرپوش��ش عملیات غنی س��ازی جنگل قرار 
می گیرد، خاطرنش��ان ک��رد: غنی س��ازی در مناطقی که پوش��ش 
 جنگل��ی ضعیف باش��د و نی��از به تقویت پوش��ش مش��هود باش��د

 اجرا می شود.

 تقويت آموزه های دينی ارتکاب بزه 
در جامعه را کاهش می دهد

مس��وول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری 
گفت: تقویت آموزه های دینی ارتباط مستقیمی با کاهش بزه در جامعه دارد.

حجت االسام مراد یوسفی اظهار کرد: باید با برنامه ریزی درست بتوانیم زمینه 
بهره گیری بیشتر نوجوانان و جوانان را از آموزه های دینی فراهم کنیم.

وی افزود: تقویت آموزه های دینی و انس گرفتن جوانان با قرآن و راهنمایی های 
آن زمینه گرایش جوانان به سمت بزه را در جامعه کاهش می دهد.

مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به برگزاری کاس های اوقات فراغت تابستانی در کانون های فرهنگی 
هنری مساجد این استان تصریح کرد: این کاس ها در شهرستان های نه گانه 
این استان طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در حال انجام است.وی تصریح 
کرد: اس��تقبال جوانان از این کاس ها خوب اس��ت و تقریباً می توان گفت که 
بیش از 15 هزار نفر در این کاس ها حضور دارند.یوسفی گفت: این کاس ها در 
زمینه های علمی، عقیدتی، احکام و ورزش در حال برگزاری هستند که مورد 

توجه جوانان و خانواده های آنان قرار گرفته اند.

۸۹ درصد جمعیت استان از گاز طبیعی 
بهره  مند هستند

مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت:  در حال حاضر 89 درصد 
جمعیت چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی بر خوردارند.

ناصر افشین با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال دو هزار و 760 نفر از مردم 
چهارمحال و بختیاری زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند، اظهار کرد: از این 
تعداد یك هزار و 594 نفر از جمعیت شهری و یك هزار و 166 نفر از جمعیت 

روستایی بوده اند.
وی افزود: امسال یك هزار و 770 خانوار در چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار شدند که از این تعداد یك هزار و 169 خانوار شهری و 601 

خانوار روستایی است.
مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 99 درصد 
از جمعیت شهری و 77 درصد جمعیت روستایی چهارمحال وبختیاری از گاز 

طبیعی برخوردار هستند.

 تولید بیش از ۳0 هزار تن گوشت قرمز 
در چهارمحال و بختیاری 

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با 
تولید ساالنه بیش از 30 هزار تن گوشت قرمز و تأمین سه درصد گوشت قرمز 

کشور مقام سیزدهم را به خود اختصاص داده است.
رس��تم غیبی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یك درصد از کل مس��احت 
کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: این استان با تولید ساالنه بیش از 30 هزار 
تن گوشت قرمز و تأمین 3 درصد گوشت قرمز کشور مقام سیزدهم را به خود 

اختصاص داده است.
رییس جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: 749 واحد پرورش 
دام و طیور با ظرفیت 83 هزار و 425 رأس دام ش��امل گاو ش��یری، گوساله، 
بز و گوسفند در سطح اس��تان وجود دارد که بیشترین تولیدات دام وطیور در 

شهرستان شهرکرد است.

انشعابات غیر مجاز آب در شهرهای جديد چهارمحال و بختیاری وجود دارد 

تالش برای شناسايی انشعابات غیر مجاز
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یادداشت

 درصد عوارض نوسازی تغییری
 نکرده است

مدیر درآمد ش��هرداری اصفهان 
اعالم کرد: درصد عوارض نوسازی 
امسال تغییری نکرده اما به دلیل 
افزایش قیم��ت منطق��ه بندی، 

قیمت کل افزایش یافته است.
نادر آخوندی با بی��ان این مطلب 
گفت: عوارض نوس��ازی بر اساس 
قیم��ت منطق��ه بن��دی و درصد 
ضریب عوارض محاسبه می شود. 
وی افزود: محاسبه عوارض نوسازی معادل ۱.۵ درصد ارزش معامالتی 
امالک، مالک عمل در سال ۹۱ قانون مالیات های مستقیم است و در 
سال جاری تغییری نکرده است. مدیردرآمد شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه قیمت منطقه بندی در محاسبه عوارض نوسازی مالک عمل 
برای شهرداری و دارایی است، تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون 
ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در سال جاری قیمت منطقه بندی 

به صورت متوسط در هر منطقه ۳۰ درصد افزایش داشته است. 

 منشور اوقات فراغت در استان
 تدوین شد

منش��ور اوق��ات فراغت اس��تان 
اصفه��ان توس��ط معاون��ت امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان و با همکاری دستگاه های 
عضو ستاد ساماندهی امور جوانان 

در 2۳ بند تدوین شد.
مع��اون ام��ور جوان��ان اداره کل  

ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
در ب��اره این منش��ور گف��ت: این 
 منشور پس از تدوین، به ادارات و 

دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و اوقات فراغت ابالغ شد. 
محمدمسعود کریمی افزود: در این منشور بر استفاده از تمام ظرفیت ها 
و تسهیالت موجود در دستگاه ها و شناسایی و هدایت اعتبارات موجود 

دستگاه ها و استفاده از آن ها تاکید شده است. 
 وی با بی��ان اینکه ب��ه کارگیری مدیری��ت راهبردی و تح��ول گرا در

 برنامه ریزی های اوقات فراغت یکی از بندهای این منشور است، اضافه 
کرد: در برنامه ریزی و اجرای برنامه های اوقات فراغت بایستی به منظور 
جذب سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و واگذاری فعالیت ها به 

بخش خصوصی، سیاست های تشویقی و حمایتی مد نظر قرار گیرد. 
وی گفت: در برنامه ه��ای اوقات فراغت، ترویج فرهن��گ ایثار و حفظ 
ارزش های انقالب اس��المی و ارتقای س��طح دانش تخصصی و علمی 

متولیان گنجانده شده است. 
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کتابخانه امام خمینی بهارستان کتابخانه برتر فرهنگی استان شد
مسوول کتابخانه عمومی بهارستان گفت: بر اساس اعالم اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان این 
کتابخانه به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی استان در خرداد ماه سال جاری انتخاب شده است. مریم درنجفی 

اظهار کرد: کتابخانه امام خمینی بهارستان   دارای۱2۶۰۰نسخه کتاب و تعداد ۱8۰۰ نفر عضو  است.
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    اس��تاندار اصفهان از تکمیل برش استاني سند آمایش 
س��رزمین خبر داد و گفت: پس از ماه مبارک رمضان این 
سند با حضور یکي از اعضاي هیات دولت رونمایي شده و 
اجراي آن کلید خواهد خورد.رسول زرگرپور در نشست 
هم اندیشی محیط زیست استان اصفهان، اظهار داشت: 
هدف از برگزاری این نشست شناسایی،  تدوین و تحلیل 
نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها به منظور کمك 
به برنامه ریزان و سیاست گذاران در راستای دست یابی به 
توسعه پایدار است. وی افزود: این نشست  از طریق تبادل 
دانش و اطالعات کاربردی محیط زیس��ت توسط فعاالن 
این عرصه در تغیی��ر و اصالح نگرش زیس��ت محیطی و 
گسترش تفکر منطقی در سطح دستگاه ها و نهادها بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود. 
استاندار اصفهان تصریح کرد: در جلسات هم اندیشی در 
صورتی به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت که به دنبال 
تثبیت خود و در جستجوی مقصر و تعیین آن نباشیم و 

قبول کنیم برخی از باورهای ما نیاز به اصالح دارد. 
وی بیان داش��ت: اصالح باورها و نگرش ها باعث خواهد 
شد که فضای هم اندیش��ی به ایجاد وفاق و همدلی منجر 
شده و بدون تردید در چنین فضایی نتایج مطلوب و مورد 

استنادی به دست خواهد آمد.

زرگرپور خاطر نشان کرد: جلسات هم اندیشی چهار نتیجه 
به دنبال دارد که یکی از آن ها اطالع از نظر کارشناسان، 
فعاالن هر عرصه و اهل فن در خارج از فضای اداری است 
که باعث جلوگیری از اخذ تصمیمات بدون اس��تفاده از 
نظرات فنی شده و در نتیجه مش��کالت اجرایی تا حدی 
کاهش می یابد. وی گفت: اطالع نخبگان و کارشناس��ان 
 از حیطه اختی��ارات و تعهدات مس��ووالن از دیگر نتایج

 هم اندیش��ی اس��ت که ایجاد فضای نق��د منصفانه را به 
همراه خواهد داشت. اس��تاندار اصفهان انعکاس مطالب 
 و نتایج هم اندیشی توسط رس��انه ها را در ایجاد آگاهی و

 ش��فاف س��ازی موثر خواند و افزود: جامعه با این روش 
از مش��کالت، راهکارها و اقدامات ص��ورت گرفته مطلع 

خواهد شد. 
وی اظه��ار کرد: نتیج��ه آگاهی مردم س��وق پیدا کردن 
مطالبات آنان به سمت مطالبات واقعی، درک اولویت های 

جامعه و درخواست مطالبات اصلی و حیاتی است. 
زرگرپور با اش��اره به تحقیقات صورت گرفته در خصوص 
تبیی��ن چالش های هزاره س��وم در جهان،  عن��وان کرد: 
۱۵ چالش اساسی هزاره سوم در این تحقیقات مشخص 
شده که جمعیت،  آب و محیط زیست سه عنوان اول این 

چالش ها است. 

وی ب��ا بیان اینکه در کش��ور ای��ران و اس��تان اصفهان نیز 
مشکالت زیس��ت محیطی یك چالش اصلی است،  یادآور 
شد: ایجاد هم افزایی جهت حل مشکالت زیست محیطی به 

عنوان اصلی ترین راهکار مطرح است. 
 اس��تاندار اصفه��ان تصری��ح ک��رد: ب��دون تردی��د نقش 
 س��ازمان های مردم نهاد در همکاری و همیاری با دولت و 
دستگاه های اجرایی در راس��تای رفع مشکالت و مقابله با 
چالش ها خصوصا مسایل زیس��ت محیطی غیر قابل انکار 
است. وی بروز مش��کالت کنونی را نتیجه عدم توجه کافی 
به مساله محیط زیست در گذشته عنوان کرد و افزود: این 
چالش اساس��ی جز با همکاری و همراهی مردم و نهادهای 
مردمی حل نخواهد ش��د،  زیرا حفاظت، احیا و رس��یدگی 
به محیط زیس��ت و همچنین  آلوده کردن آن توسط مردم 
صورت می پذیرد. زرگرپور از عدم وجود کافی س��من های 
تخصصی محیط زیس��ت در اس��تان اصفهان گالیه کرد و 
اظهار داشت: س��ازمان های مردمی با عشق، عالقه و دقت 
به مسایل پرداخته و از کمبودها، امکانات و راهکارها بیشتر 

مطلع هستند. 
وی نبود سند آمایش سرزمین را دلیل دیگری بر بروز این 
مشکالت عنوان کرد و گفت: در صورت وجود این سند در 
کشور و استان،  صنایع و دیگر موارد درست جانمایی می شد 

و امروز یك سری از مشکالت وجود نداشت. 
اس��تاندار اصفهان از تکمیل برش اس��تانی س��ند آمایش 
سرزمین خبر داد و اعالم کرد: پس از ماه مبارک رمضان این 
سند با حضور یکی از اعضای هیات دولت رونمایی شده و در 

واقع اجرای آن کلید خواهد خورد. 
وی خواس��تار حضور بیش��تر افراد فعال در زمینه محیط 
زیست در این جلسات هم اندیشی شد و خاطر نشان کرد: 
 نتیجه این نشس��ت ها و راهکارهای ارایه شده به مقامات و 
دس��تگاه های ذیربط منتقل خواهد ش��د. زرگرپور با بیان 
اینکه وضعیت موجود استان در شان مردم اصفهان نیست،  
تاکید ک��رد: معتق��دم ظرفیت های اس��تان اصفهان برای 
برطرف کردن همه مشکالت آن کافی است و فقط باید از این 
ظرفیت های بالقوه درجای مناسب استفاده کرد. وی یادآور 
شد: سازمان های مردم نهاد دارای جایگاه اساسی در کشور 
و دنیا هستند و حل مش��کالت زیست محیطی با همکاری 
این نهادها میسر خواهد شد. گفتنی است؛ در این نشست 
آیین نامه اجرایی نشست در ۶ ماده و ۱8 بند توسط حاضران 

تصحیح و تکمیل و در نهایت تصویب شد.

رونمایی از برش استانی سند آمایش بعد از ماه رمضان

گالیه استاندار اصفهان از فقدان سمن هاي تخصصي محیط زیست در استان

دور اندیشی برای 15 چالش اساسی اصفهان در هزاره سوم 

یادداشت

طراحي سه تقاطع غیرهمسطح 
حدفاصل اتوبان فرودگاه و دولت آباد

مدیرعامل سازمان طراحي شهرداري اصفهان اظهار داشت: طراحي 
احداث سه تقاطع غیرهمسطح حدفاصل اتوبان فرودگاه و محدوده 
دولت آباد در دست انجام است. مصطفي بهبهاني با بیان این مطلب 
گفت: با توجه ب��ه اینکه در پ��روژه رینگ چه��ارم ترافیکي اولویت 
ش��هرداري حدفاصل اتوبان فرودگاه و محدوده دولت آباد و میدان 
 استقالل است، از این رو طراحي این دو مسیر در دستور کار قرار دارد. 
وي اف��زود: حدفاص��ل اتوب��ان ف��رودگاه و ج��اده دولت آباد س��ه 
تقاطع غیرهمس��طح اح��داث مي ش��ود ک��ه در حال حاض��ر فاز 
 اول طراح��ي این س��ه تقاط��ع در مرحل��ه نهایي و تصویب اس��ت. 
اصفه��ان  ش��هرداري  طراح��ي  س��ازمان  مدیرعام��ل 
تصری��ح ک��رد: پ��س از تصوی��ب طراح��ي اولی��ه، ف��از دوم 
 طراح��ي ک��ه ب��ه جزیی��ات م��ي پ��ردازد، آغ��از م��ي ش��ود. 
بهبهاني خاطرنش��ان کرد: طراحي پروژه میدان استقالل نیز در سه 

سطح در دست انجام است.

 فاز سوم خیابان شهید خلیلي 
در حال تملك است

شهردار منطقه ش��ش اصفهان از تملك بخش��ي از فاز سوم خیابان 
ش��هید خلیلي خبر داد و گف��ت: مابقي توافقات نی��ز در حال انجام 
اس��ت. فض��ل اهلل محلوج��ی با اع��الم این مطل��ب اظهار داش��ت: 
آزادس��ازی فاز س��وم خیابان ش��هید خلیلي در حال انجام اس��ت 
و تاکنون با تع��دادی از مالکان این مس��یر توافق ش��ده و بقیه نیز 
در حال توافق می باش��د و امید اس��ت این طرح در س��ال جاری با 
 همکاری و همت شهروندان و شهرداری این منطقه به نتیجه برسد. 
وي با بی��ان اینکه ف��از دوم این طرح در س��ال گذش��ته در اختیار 
ش��هروندان قرار گرفت، افزود: محل��ه همت آباد و خیابان ش��هید 
خلیل��ی از ب��زرگ ترین نق��اط منطق��ه ش��ش اصفه��ان از لحاظ 
باف��ت فرس��وده هس��تند ک��ه تعری��ض ای��ن خیاب��ان اقدامی در 
 جهت احیای بافت فرس��وده این منطقه نیز محس��وب می ش��ود. 

شهردار منطقه شش تصریح کرد: تملك و آزادسازي این خیابان در 
سال جاري و عملیات اجرایي آن سال آینده انجام خواهد شد.

 ایجاد 20 هزار هکتار فضای سبز 
در واحدهای صنعتی اصفهان

مع��اون فن��ی اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان از 
ایج��اد 2۰ ه��زار هکت��ار فض��ای س��بز در واحده��ای صنعت��ی 
اس��تان خب��ر داد. رجبعلی قاس��می اف��زود: ای��ن می��زان فضای 
س��بز ب��ا پیگی��ری ه��ای ای��ن اداره کل در بخ��ش عم��ده ای 
 از واحدهای صنعتی اس��تان در دهه گذش��ته ایجاد ش��ده اس��ت.

وی اظهار کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان با ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار، 
فوالد مبارکه با یك هزار و ۶۰۰ هکتار، سیمان سپاهان با 7۰۰ هکتار، 
تصفیه خانه های فاضالب ش��هری اس��تان با ۳۶۰هکتار و نیروگاه 
شهید منتظری با 22۰ هکتار فضای سبز، بیش��ترین فعالیت را در 
 رعایت قوانین محیط زیستی در زمینه ایجاد فضای سبز داشته اند.

قاس��می ی��ادآور ش��د: ب��ر اس��اس اس��تانداردهای بی��ن المللی 
زیس��ت محیط��ی، 2۵ درص��د از فض��ای فیزیک��ی واحده��ای 
 صنعت��ی باید ب��ه فض��ای س��بز و درخ��ت کاری اختص��اص یابد.

وی ایجاد و توسعه فضای س��بز را یکی از اقدامات اساسی و موثر در 
جهت کاهش آالیندگی و حفظ سالمت شهروندان برشمرد و گفت: 
فضای س��بز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت 

شهری، تاثیر قابل توجه در کنترل و بهبود هوای شهرها دارد.

 افتتاح دومین مرکز نیکوکاری 
کمیته امداد فریدون شهر

مدی��ر کمیت��ه ام��داد شهرس��تان فریدونش��هر از کم��ك ۵۰ 
 میلی��ون ریال��ی خیری��ه مکت��ب الحس��ین   )ع( ب��رای اطع��ام 
خان��واده های تح��ت حمایت ای��ن کمیته خبر داد.ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومی واطالع رس��انی کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
اس��تان اصفهان ؛  مرتضی حمرا طالیی اف��زود: همزمان با ایام پر 
خی��ر و برکت م��اه مبارک رمضان ، خیریه  مکتب الحس��ین )ع( 
 اصفه��ان مقدار ی��ك تن برنج ب��رای اطعام خان��واده های تحت

حمایت کمیته  امداد فریدون شهر اهدا کرد.
وی ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از نی��ات خیرخواهانه نیک��وکاران 
ای��ن خیری��ه ،ارزش ریال��ی کمك انج��ام ش��ده را بال��غ بر ۵۰ 
میلی��ون ری��ال اع��الم کرد. مدی��ر کمیت��ه امداد فریدون ش��هر 
 تصری��ح ک��رد: در س��ال گذش��ته نی��ز بال��غ ب��ر ۱2۰ میلیون

ریال در  قالب پوش��اک به خانواده های تحت حمایت این کمیته 
 از ط��رف خیریه مکتب الحس��ین )ع(  مس��اعدت ش��ده اس��ت. 

گفتنی اس��ت بالغ بر هشت هزار نفر در قالب ۳۳7۰ خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد  فریدون شهر بوده و از خدمات حمایتی این 

کمیته استفاده می کنند.

2500 تاکسی فرسوده در شهر 
اصفهان وجود دارد

معاون اجرایی سازمان تاکسی رانی شهرستان اصفهان گفت: در حال 
حاضر دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در سطح شهر اصفهان 
فعالیت می کنند.رمضان عسگری نژاد با اشاره به تعداد تاکسی های 
فعال در سطح شهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۰۰ تاکسی 
پالک زرد  فعال در سطح ش��هر اصفهان وجود دارد.وی به فعالیت 
تاکس��ی بانوان در سطح ش��هر اصفهان اش��اره کرد و افزود: حدود 
۱۱۰ تاکسی بانوان در سطح ش��هر اصفهان فعالیت می کنند.معاون 
اجرایی سازمان تاکسی رانی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
سال ۱۳۹۰ حدود دو هزار تاکسی فرس��وده در سطح شهر اصفهان 
نو سازی شده است، بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ دستگاه 
تاکسی فرسوده در سطح شهر اصفهان فعالیت می کنند که عمر این 

تاکسی ها ۱۰ سال است.
معاون اجرایی سازمان تاکسی رانی شهرستان اصفهان  با بیان اینکه 
از حدود یك ماه پیش تاکنون عملیات نو سازی تاکسی های فرسوده 
این ناوگان آغاز شده است، اضافه کرد: البته در حال حاضر مشکالتی 
در راستای نو سازی تاکسی های فرسوده وجود دارد و شرایط بانك ها 
و وام های در نظر گرفته شده برای این موضوع از جمله این مشکالت 
است.عسگری نژاد یك چهارم دس��تگاه های تاکسی فعال در ناوگان 
تاکسی رانی اصفهان را فرسوده دانست و گفت: نو سازی خودرو های 
فرسوده به میزان بسیاری ضرورت دارد و مشکالت و موانع پیش روی 

این موضوع باید هر چه سریع تر برداشته شود.

اخبار کوتاه
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مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

تجهیز14 منطقه اصفهان به سیستم مکانیزه شهر سازی
از ابتدای ماه مبارک رمضان

20 زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان آزاد شد

همایون یزدان پناه با بیان اینکه از حدود دو سال گذشته سیستم 
مکانیزه و تحت وب شهر سازی در اصفهان اجرا شده است، اظهار 
کرد: این سازمان با اجرای این طرح در راستای ارایه خدمات رسانی 
بیش��تر به مردم تالش می کن��د.وی ارای��ه خدمات ب��ه صورت 
الکترونیکی را به مرم بسیار مهم دانست و اضافه کرد: این موضوع 
سبب کاهش ارباب رجوع به ادارات می شود و امورات مردم در این 
سیستم به صورت الکترونیکی انجام می شود.مدیرعامل سازمان فاوا 
شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای سیستم مکانیزه شهر سازی در 

اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ مورد از مناطق شهر اصفهان 
به سیستم مکانیزه شهر سازی مجهز شده و تنها منطقه ۱۵ اصفهان 
به این سیستم مجهز نیست.وی ادامه داد: اگر همکاری و تعامل الزم 
بین شهرداری و مجموعه ای که در گذشته سیستم شهر سازی را در 
منطقه خوراسگان قدیم یا منطقه ۱۵ اصفهان انجام شود، حداقل 
شش ماه زمان می برد که این منطقه به سیستم مکانیزه شهر سازی 

مجهز شود
یزدان پناه با بیان اینکه سیس��تم مکانیزه شهر سازی قابلیت های 
مختلفی دارد، تاکید کرد: جلوگیری از حرکت های س��لیقه ای در 
سیستم شهر سازی و نگهداری الکترونیکی پرونده های شهر سازی 
و ارایه اطالعات به صورت پیامك به افرادی که در ماده ۱۰۰ پرونده 

دارند از جمله قابلیت های این سیستم است.
وی با اش��اره به اینکه همچنین با اس��تفاده از این سیستم امکان 
ارایه اطالعات در راستای صدور پروانه های ساختمانی به مدیران 
شهرداری ها و مسووالن مربوطه وجود دارد، افزود: همچنین امکان 
ارایه اطالعات در زمینه میزان مبلغ دریافتی از مردم به منظور صدور 
پروانه های ساختمانی به شهرداران و مدیران شهرداری وجود دارد.

سیستم است.

همزمان با ماه ضیاف��ت الهی نهادها و اصن��اف اصفهان، برای 
آزادی زندانی��ان جرای��م غیرعم��د هم��کار خود مش��ارکت 
ک��رده و از ابتدای م��اه مبارک رمض��ان تاکن��ون 2۰ زندانی 
 جرایم غی��ر عم��د در اصفهان ب��ه آغ��وش خانواده های خود

 بازگشتند.
با کمك نیکوکاران از ابتدای ماه مب��ارک رمضان تاکنون 2۰ 
زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان به آغوش خانواده های خود 

بازگشتند.

در جدیدتری��ن اق��دام در راس��تای آزادی زندانی��ان جرایم 
غیرعمد، آم��وزش و پ��رورش ناحیه 2 اصفهان، ب��رای آزادی 
 زندانیان غیر عمد هم��کاران فرهنگی خود، جش��ن گلریزان

 برگزار کرد
در این جشن که به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 برگزار 
ش��د، تاکنون مبلغ ۵۰ میلیون تومان وجه نقد ب��رای آزادی 
۱۶ نفر از فرهنگی��ان زندانی که به جرایم غی��ر عمد در زندان 
به سر می برند و از طرف س��ازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 
 تربیتی معرفی شده اند، دریافت شده و دریافت وجوه همچنان

 ادامه دارد.
امیری، مدیر کل زندان های استان اصفهان در این مراسم با اشاره 
به اقبال مردم به انجام کارهای خی��ر در ماه رمضان گفت: اگر 
اتحادیه ها و اصناف برای آزادی همکاران خود که بر اساس یك 
اشتباه و به جرم غیرعمد به زندان افتاده اند، در این امر شریك 
شوند می توانیم شاهد آزادی تعداد بیشتری از این افراد باشیم.

 مدی��ر کل زن��دان ه��ای اس��تان اصفه��ان اصفه��ان 
 خاطر نشان  کرد:با این کار ،  آنان را به آغوش خانواده هایشان

 باز  می گردانیم.

وابستگی ش��دید به مصرف دارو، اختالل در حافظه، افزایش 
 تحری��ك پذی��ری، افزای��ش ان��رژی و پرحرف��ی، اضطراب،

 ب��ی ق��راری و مخصوص��ا ب��ی خواب��ی از ع��وارض مصرف 
متخص��ص  زاده  نح��وی  منی��ر  اس��ت.ماه   شیش��ه 
روان پزش��کی با اش��اره به م��واد مخدر ت��وان اف��زا تصریح 
کرد: خات ی��ك محرک وت��وان اف��زای طبیعی اس��ت که با 
 مص��رف ای��ن م��اده احس��اس خوش��ایندی به فرد دس��ت 
می دهد و معموالً هنگام عصر و اوایل شب و بصورت جویدنی 
مصرف می ش��ود.وی با بیان اینکه این ماده مخدر ش��دیداً بر 
روان فرد تاثی��ر می گذارد، ادامه داد: فرد ب��ا مصرف این ماده 

مخدر احساسات فیزیولوژیك خود مانند خستگی و گرسنگی 
فراموش می کند.این متخصص روان پزشکی از ناس به عنوان 
یکی دیگ��ر از مواد مخدر ت��وان افزا یاد ک��رد و افزود: مصرف 
این ماده مخدر باعث ایجاد حالت نش��اط و سرخوشی در فرد 
می شودو معموال راه مصرف ناس از طریق جویدن برگ های 
گیاه آن است. نحوی زاده آمفتامین ها را محرکی برای سیستم 
 اعصاب مرکزی مغز دانش��ت و عنوان ک��رد: آمفتامین ها در

 س��ال های اخیر از عمده ترین مواد اعتیاد آور مورد تقاضای 
معت��ادان در دنیا ب��وده ان��د. وی قرص های اکس��تازی، مت 
آمفتامین ها ) شیش��ه( و متیل فنیدیت ) ریتالین ( را از انواع 
آمفتامین ها دانس��ت و افزود: ماده اکستازی با نام های اکس 
و قرص ش��ادی در بازار وجود دارد و در اغل��ب در مهمانی ها 
برای کس��ب انرژی و شادی مصرف می ش��ود.این متخصص 
روان پزش��کی ادامه داد: به دنبال مصرف این ماده انرژی های 
ذخیره شده جس��م به یك باره آزاد می گردد به همین خاطر 
فرد احس��اس افزایش انرژی می کند ولی این حالت افزایش 
انرژی موقتی است و شایع ترین راه مصرف اکستازی خوراکی 
است.نحوی زاده با بیان اینکه این ماده بصورت قرص،کپسول، 
پودر و شیاف در بازار موجود است، گفت: آثار ناشی از مصرف 
اکس��تازی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بعد از مصرف ظاهر می شود و در 
عرض دو تا چهار ساعت به حداکثر می رسد واثرات ناشی از آن 

برای ساعت ها باقی می ماند.

 

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران گفت: ۵۰ درصد 
جمعیت ایران زیر ۳۰ سال هستند.

هولکی اوز، نماین��ده صندوق جمعیت مل��ل متحد در ایران 
درمراسم روز جهانی جمعیت اظهار داشت: صندوق جمعیت 
ملل متح��د همه س��ال روز جمعی��ت را در سراس��ر جهان 
جش��ن می گیرد. این روز فرصتی اس��ت ب��رای جلب کردن 
توجه همگانی به یك موضوع خاص که امس��ال این موضوع 
»سرمایه گذاری روی جوانان« است؛ این یعنی سرمایه گذاری 
متمرکز روز جوانان و فراهم آوردن فرصت هایی برای آنان تا 
دانش، مهارت و انرژی الزم برای داشتن یك زندگی سالم تر و 

ثمربخش را به دست آورند.
وی ادامه داد: در دنیا ۱.8 میلیارد جمعیت بین سنین ۱۰ تا 
2۴ سال وجود دارند که یك چهارم جمعیت جهان است. در 
سراس��ر جهان ۵۱۵ میلیون نوجوان و جوان ۱۵-2۴ س��اله 
هس��تند که با مبالغی کم تر از دو دالر در روز زندگی خود را 
می گذرانند. نماینده صندوق جمعیت مل��ل متحد در ایران 
گفت: اهمیت س��رمایه گذاری برای نس��ل جوان نباید مورد 
غفلت قرار گیرد، به ویژه در کش��وری مانن��د ایران که حدود 
۵۰ درصد جمعیت زیر س��ن ۳۰ س��ال هس��تند و جمعیت 
عظیمی بین ۱۵ تا 2۹ سال کشور، یك سوم کل جمعیت آن 

را تشکیل می دهند.
س�رمایه گذاری ب�ر روی جوانان کش�ور ایران را 
تبدیل به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه می کند

هولک��ی اوز، افزود: در ح��ال حاضر م��ا با ش��رکای اجرایی 
خ��ود جهت تدوی��ن خط و مش��ی کلی جمهوری اس��المی 
ایران برای جوانان همکاری می کنیم. بن��ده معتقدم که کار 
کردن ب��رای جوانان، دولت جمهوری اس��المی ای��ران را در 
موقعیت مس��تحکمی قرار خواه��د داد تا تبدی��ل به الگویی 
برای کشورهای منطقه ش��ود.نماینده صندوق جمعیت ملل 
متحد در ایران بی��ان کرد:  آینده پایدار بس��تگی به جمیعت 
 دارد ک��ه ب��دون س��رمایه گذاری روی جوانان ام��کان پذیر 

نیست.

بی خوابی شدید از عوارض مهم مصرف شیشه است

 ریتالین؛ رفیق ناباب  دانشجویان
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران :

50 درصد جمعیت ایران زیر 30 سال هستند

3000966905



اخبار کوتاهيادداشت

با کمبود 3 مترمکعبی آب درثانیه 
روبرو هستیم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در پاسخ به اینکه برخی 
از نقاط اصفهان با قطعی و افت فش��ار آب مواجه هستند گفت : در فصل 
تابس��تان تعادلی میان عرضه و تقاضای آب وجود ندارد به همین دلیل 
در برخی از مناطق فشار شبکه آب پایین اس��ت و این امر افت فشار آب 
را به دنبال داشته است .مهندس هاشم امینی مساله جیره بندی آب در 
اصفهان را رد کرد و اعالم کرد : اعتقاد به جیره بندی آب نداریم و قطعی 
ناگهانی آب در سطح ش��هر به دلیل پایین بودن حجم مخازن آب است . 
این درحالی است که اس��تفاده از پمپ های غیرمجاز بر روی شبکه آب 
مزید بر علت شده است و موجب افت شدید آب شده است .وی افت فشار 
آب را مختص به مناطق خاص در شهرستان ندانست و اعالم کرد : اصوالً 
در فصل تابستان تمام سطح شهر با مشکل کم آبی مواجه هستند و این 
امر مختص به منطقه خاصی نیس��ت و در مجتمع ها طبقات باال بیشتر 
در معرض افت فش��ار آب قرار می گیرند .در فصل تابستان با افزایش دما 
مردم بیش��تر از فصول دیگر آب مصرف می کنند در حالی که منابع آب 
بسیار محدود است و در سال جاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با کمبود س��ه مترمکعبی آب در ثانیه روبرو است و روند فزاینده مصرف 

عواملی چون افت فشار آب را به وجود آورد .

پرداخت يارانه به فعاالن اقتصادی 
برای حضور در نمايشگاه ها 

مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت از احیای طرح پرداخت یارانه به تجار و 
فعاالن اقتصادی برای شرکت در نمایشگاه های خارجی خبر داد.مهرداد 
جاللی پور از احیای طرح پرداخت یارانه به تجار و فعاالن اقتصادی برای 
شرکت در نمایشگاه های خارجی خبر داد. وی تصریح کرد: رویکرد اخیر 
در راستای افزایش سهم ایرانی ها در صنعت نمایشگاهی در جهان اتخاذ 
شده است چرا که پرداخت یارانه به تجار تا سال ۱۳۹۰ و به منظور توسعه 
حضور و معرفی توانمندی های صادراتی برقرار ب��ود اما با توجه به رکود 
به وجود آمده در دولت دهم، پرداخت ها در این بخش متوقف شد و عمال 
حضور فعاالن اقتصادی ایران از نظر کیفی و کمی در نمایشگاه ها کاهش 

چشم گیری پیدا کرد. 

به جای پول  نفت، گوشت گاومیش 
هندی وارد کشور می شود

رییس انجمن دوس��تی ایران و برزیل گفت: پس از محدود شدن واردات 
گوشت گوس��اله از کش��ور برزیل هند به جای پو ل های بلوکه شده نفت 
کشورمان گوش��ت  گاومیش به ایران صادر می کند.پس از بروز بیماری 
جنون گاوی در بین دام های کش��ور برزیل، ایران واردات گوشت از این 
کشور را محدود کرد و هم اکنون هند به عنوان جایگزین اصلی برزیل در 
حال واردات گوشت به ایران است، در حالی که گفته می شود این گوشت ها 
به ازای پول های بلوکه ش��ده ایران در هند به ایران وارد می شود.رییس 
انجمن دوس��تی ایران و برزیل با بیان اینکه چند ماه پیش در یکی از 26 
ایالت برزیل بیماری جنون شایع شد، گفت: یکی از دالیل محدود کردن 

واردات گوشت گوساله از برزیل بیماری جنون گاوی بود.

4
نصب و راه اندازی سامانه موقعیت یاب بر روی کامیون های ترانزیتی 

گمرک جمهوری اسالمی از الزامی شدن نصب و راه اندازی سامانه موقعیت یاب بر روی کامیون های ترانزیتی خبرداد.ناصر 
علی مددی جهرمی معاون حقوقی و نظارت گمرک در بخشنامه ای، گمرکات سراسر کشور را ملزم کرد، تا از صدور مجوز 

بارگیری و تردد کامیون های ایرانی و خارجی حامل کاالی عبوری فاقد  موقعیت یاب GPS خودداری نمایند. 
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مس��یر اصفه��ان - ش��یراز به عن��وان دو 
مقصد اصلی گردش��گران خارجی نیازمند 
پروازهای منظم و متن��اوب روزانه حداقل 
در فصل های گردشگری برای جا به جایی 

گردشگران خارجی است.
 ب��ه گفته کارشناس��ان برای گردش��گران 
خارج��ی که ای��ران را ب��ه عن��وان مقصد 
گردشگری انتخاب می کنند، بازدید از دو 
مقصد در اولویت قرار دارد، یکی اصفهان و 

دیگری شیراز.
مس��وول یکی از دفاتر خدمات مس��افرتی 
شهر اصفهان اظهار کرد: بیشتر گردشگرانی 
که به ایران سفر می کنند متقاضی سفر به 

اصفهان و شیراز هستند و این در حالی است که در حال حاضر پرواز از فرودگاه اصفهان 
به شیراز تنها دو روز در هفته انجام می شود.

 حس��ین نصر افزود: دولت باید متناس��ب با رشد ورود گردش��گران خارجی به ایران زیر
 ساخت های مورد نیاز گردشگری را نیز توسعه دهد.

وی تصریح کرد: فضای کاری بسیار گسترده ش��ده اما ابزار مناسب برای استفاده از این 
فضا در اختیار نیست.

به گفته وی در حال حاضر کش��ورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، اس��پانیا و فرانسه و 
کشورهای آسیایی چین و ژاپن از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری استقبال کرده اند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی 
استان اصفهان به این موضوع در ابعادی وسیع 
تر پرداخت و گفت: نبود پروازهای مس��تقیم از 
مقاصد خارجی گردش��گر فرس��ت به اصفهان 
باعث ش��ده که دفاتر خدمات مسافرتی استان 
اصفهان از افزایش تعداد گردش��گران خارجی 

منتفع نشوند.
ابراهیم توکلی گفت: در حال حاضر تنها شرکت 
هواپیمایی خارجی که با داشتن نماینده، پرواز 
مس��تقیم به اصفهان دارد ش��رکت »ترکیش 

ایرالین« است.
وی تصریح کرد: نشست پروازهای خارجی در 
تهران سود حاصل از افزایش ورود گردشگران 
را به جیب دفاتر خدمات مس��افرتی در تهران سرازیر کرده و سر دفاتر خدمات مسافرتی 

در اصفهان بی کاله مانده است.
 top گردش��گران چینی، آلمان��ی و آمریکایی نیز در این گ��زارش به ترتیب ب��ه عنوان
"spender یا کش��ورهایی که بیش��ترین پول را در مقاصد گردش��گری خرج کرده اند،

 طبقه بندی شدند.ایران با فراهم کردن زیرس��اخت های بهتر می تواند در زمینه کسب 
درآمد از صنعت گردشگری موفق تر عمل کند.

تعداد گردشگران خارجی وارد شده به اصفهان در فروردین ماه سال جاری به ۱2هزارو 
۳۰ نفر رسید که 56 درصد بیشتر از فروردین سال ۹2 بود.

سر دفاتر خدمات مسافرتی در اصفهان بی کاله مانده است

نبود پروازهای مستقیم از مقاصد گردشگر فرست به اصفهان 

با افزایش اخیر قیمت خودرو، فعاالن بازار خودرو قیمت پژو 2۰6 به 
عنوان یک خودروی پرتیراژ داخلی را با نوسان زیاد ارایه می کنند، به 
گونه ای که قیمت پژو 2۰6 صفر تیپ 5 به قیمت کارخانه بالغ بر ۳۴.6 
میلیون تومان در بازار بیش از ۴۰ میلیون و حتی بیش از ۴۱ میلیون 
تومان از طرف فروشندگان اعالم می شود.خرید خودرو به عنوان یکی 
از نیاز های فراگیر افراد یک جامعه، در حال حاضر به معضلی برای 
قشر متوسط و ضعیف تبدیل شده است.بسیاری از مردم علی رغم 
نیاز شدید به وسیله نقلیه توان س��رمایه گذاری باال برای تأمین آن 
را ندارند و همین امر تولید و عرضه خودروهای ارزان قیمت در بازار 
را به یکی از عناصر غیرقابل چشم پوشی بازار جهانی خودرو تبدیل 
کرده است.تولید خودروی ارزان و با کیفیت همواره یکی از دغدغه 
های خودروسازان در سراسر جهان بوده است. این خودروسازان به 
راحتی نیازهای مصرف کنندگان با توان مالی متوسط و ضعیف برای 
خریداری خودروی ارزان و در عین حال با کیفیت مطلوب را درک 
کرده و اقدام به تولید خودروهایی کرده ان��د که علی رغم دارا بودن 
برخی امکانات اساسی و سطح کیفی قابل قبول، قیمتی پایین داشته 
و نیاز مصرف کنندگان خود را تأمین می کنند.در حال حاضر یکی از 
ارزان ترین خودروهای بازار ایران سواری پژو 2۰6 محسوب می شود 
که این خودرو در مدل های مختلف، صندوق دار و معمولی در تیپ 

های مختلف به بازار عرضه می ش��ود.با وجود اینکه در مصوبه اخیر 
ش��ورای رقابت، قیمت کنونی پژو 2۰6 معمولی در ش��رکت تولید 
کننده معادل ۳۴.۱ میلیون تومان اعالم شده است، اما این خودرو 
در بازار آزاد بیش از ۴۰ و حتی ۴۱ میلیون تومان توسط دالالن بازار 
خودرو قیمت گذاری ش��ده اس��ت.این خودرو از زمان ورود به بازار 
ایران در اوایل دهه 8۰، تغییرات فنی زیادی را تجربه نکرده اس��ت 
 و تقریبا مش��خصات فنی آن طی س��الیان دراز تولید در ایران ثابت 
مان��ده اس��ت.با احتس��اب قیم��ت دالر ۳۱۰۰ توم��ان و پون��د 
5۳6۰ توم��ان در ب��ازار آزاد ارز کش��ور، و همچنی��ن قیم��ت این 
خ��ودرو در ب��ازار آزاد خ��ودروی داخل��ی، قیمتی بی��ش از ۱2.۴ 
ه��زار دالر مع��ادل 7.۴ هزار پون��د برای آن محاس��به می ش��ود.

 ط��ی گ��زارش حاضر ب��ه بررس��ی دیگ��ر خودروه��ای خارجی با 
قیمتی های به میزان قابل توجهی کمت��ر و یا نزدیک به قیمت این 

خودروی پرتیراژ داخلی خواهیم پرداخت.
ب��ه گ��زارش تلگ��راف، در ح��ال حاض��ر بهتری��ن خودروه��ای 
خارج��ی ب��ا قیمت��ی ح��دود 8 ه��زار پون��د مع��ادل ۴۳ میلیون 
 توم��ان در جه��ان ش��امل خودروه��ای زیر اس��ت ک��ه برخی از 
آن ها ساخته شرکت های بزرگی چون پژو-سیتروئن، کیا، رنو و حتی 

فولکس واگن هستند.

C1 1. پژو 107 / سیتروئن
6۹۹5 پوند انگلیس معادل 

۳7.۴ میلیون تومان
این خودرو تولید ش��رکت 
پژو-سیتروئن و قیمت پایه 
آن 8۰۹5 پوند است که با 
احتساب تخفیفات ۱۱۰۰ 
پوندی ارایه شده توسط این 
شرکت برای خریداران، قیمت آن به 6۹۹5 پوند کاهش یافته است. 
این خودرو در حال حاضر یکی از جذاب ترین خودروهای ارزان قیمت 

و کوچک در بازار بین المللی محسوب می شود.
 2. سیت می

8۰6۰ پون��د مع��ادل ۴۳ 
میلیون تومان

 )Mii خ��ودروی م��ی )
توس��ط  ش��ده  تولی��د 
ش��رکت خودروس��ازی 
س��یت اس��پانیا، یک��ی از 
خوروه��ای ارزان در بازار 
بین المللی اس��ت که از نظر کیفیت، امکانات و رانندگی در س��طح 
قابل قبولی نس��بت به خودروهای روز جهان ق��رار دارد. این خودرو 
دارای موتور سه س��یلندر بوده و اس��تفاده از آن از نظر اقتصادی نیز 
 مطلوب به نظر می رس��د. قیمت این خودرو در ح��ال حاضر 8۰6۰ 

پوند است.
 3. کیا پیکانتو

8۰۴5 پوند معادل ۴۳ میلیون تومان، با تخفیفات ۳6 میلیون تومان
این خودرو تولید شرکت کیا موتورز کره جنوبی است که با گارانتی 7 
ساله این شرکت به بازار عرضه شده است. در حال حاضر شرکت کیا 
این خودرو را با تخفیفات از 
25۰ ت��ا ۱25۰ پون��د ب��ه 
مشتریان عرضه می کند که 
قیمت آن را ب��ه میزان قابل 
توجه��ی کاه��ش می دهد.

قیم��ت نمایش��گاهی این 
خ��ودرو 7۹۹5 پوند اعالم 

شده است.
   4. پروتون سیوی

7۹۹5 پوند مع��ادل ۴2.8 
میلیون تومان

این خ��ودرو با موت��ور ۱.2 
لیت��ری خ��ود دارای 75 
اس��ب بخ��ار قدرت اس��ت 
و تولی��د ش��رکت پروتون 
مال��زی در واق��ع خودروی 
 ملی مالزی اس��ت. قیم��ت این خ��ودرو مع��ادل 7۹۹5 پون��د اعالم 

شده است.

 5. اسکودا سیتیگو
7۹۹۰ پون��د مع��ادل ۴2.8 

میلیون تومان
ای��ن خ��ودروی کوچ��ک و 
زیب��ا یک��ی ازارزان تری��ن 
محصوالت گروه خودروسازی 
فولک��س واگ��ن محس��وب 
م��ی ش��ود. ای��ن خ��ودرو با 
موت��ور س��ه س��یلندر خود 
کارای��ی مطلوبی داش��ته و حس خوبی را ب��ه سرنش��ینان آن منتقل 
 می کن��د و قیمتی مع��ادل 7۹۹۰ پوند ب��رای آن در نظر گرفته ش��ده

 است.
 6. سوزوکی آلتو

5۹۹۹ پون��د مع��ادل ۳2 
میلیون تومان

ای��ن خ��ودروی ژاپن��ی با 
قیمتی معادل 7۱۹۹ پوند 
در بازار انگلیس عرضه می 
ش��ود که با ح��ذف برخی 
امکان��ات آن م��ی ت��وان با 
قیمتی 5۹۹۹ پوند آن را خری��داری کرد. آلتو به نس��بت قیمت خود 

خودرویی با عملکرد مطلوب برای استفاده خریداران محسوب 
می شود.

خودروسازان به فکر کیفیت و قدرت خريد مردم باشند

رقابت غول های خودروساز در کاهش قیمت و افزايش کیفیت

رییس اتحادیه صنایع مبل اس��تان اصفهان گف��ت: با راه اندازی 
ش��هرک تخصصی مبلمان در اس��تان اصفهان زمینه صادرات 
این کاال بیش از پی��ش فراهم می ش��ود.حجت اهلل پورحقانی در 
ارتباط با راه اندازی شهرک مبلمان در استان اصفهان اظهار کرد: 
در حال حاضر مطالعات مقدماتی این ش��هرک انجام شده و در 
مرحله انتخاب زمین قرار دارد.وی با اش��اره به اینکه این شهرک 
اولین شهرک تخصصی مبلمان در کشور است، افزود: مطالعات 
ساختاری و نقشه های آن به طور کامل آماده شده و انتخاب مکان 
آن نیز از میان سه مورد پیشنهادی جاده بهارستان، جاده اصفهان 

به نایین و شهرک سجزی انجام می شود.
رییس اتحادیه صنایع مبل اس��تان اصفهان در خصوص اهداف 
احداث این شهرک اذعان کرد: راه اندازی این شهرک چند هدف 
عمده و بزرگ دارد با توجه به اینکه یکی از مشکالتی که در این 
صنعت وجود دارد به روز نبودن دستگاه ها و عدم اطالع کارگاه ها 
از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در صنعت مبلمان سازی است، 
مهم ترین هدف ما توس��عه کس��ب  و کار این صنعت در اس��تان 

اصفهان است.
وی تصریح کرد: از دیگر اهدافی که دنبال می کنیم اشتغال زایی 
است با توجه به اینکه کارگاه های مبلمان به راحتی و با کمترین 

هزینه می توانند اشتغال زایی کنند.
پورحقانی ادامه داد: در هر حاضر دولت برای ایجاد اشتغال برای 

هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می کند در صورتی که صنعت 
مبلمان ب��ا کمترین هزینه ممک��ن می تواند برای ی��ک خانواده 

اشتغال  زایی ایجاد کند.
وی پاسخ به نیازهای روزافزون کشور از جمله در استان اصفهان و 
استان های جنوبی کشور را با توجه به افزایش روزافزون تقاضای 
مردم برای مبلمان و سرویس دکوراسیون از دیگر اهداف احداث 
این شهرک دانس��ت.رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان 
اذعان داش��ت: با توجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و اتمام 
تحریم ها علیه ایران، فعال شدن بازار صادرات بیش از پیش شده 
و از نکاتی که ما مدنظر داریم موضوع افزایش صادرات اس��ت که 
در شهرک تخصصی مبلمان به طور حتم به این موضوع پرداخته 
می شود.وی بیان کرد: این شهرک شامل سه قسمت کارگاهی، 
مسکونی و فروشگاهی بوده که کارگاه و فروشگاه در کنار هم دیده 
شده است و همچنین مناطق مسکونی نیز برای کارگران در نظر 

گرفته شده تا در زمینه اسکان مشکلی نداشته باشند.
پورحقان��ی تصری��ح ک��رد: در واقع ب��ا راه اندازی این ش��هرک، 
متمرکزس��ازی کارگاه ه��ای موج��ود در شهرس��تان را 
م��د نظ��ر داریم ک��ه البت��ه ام��ری بس��یار مش��کل اس��ت و 
 إن ش��اءاهلل ب��ه کم��ک مس��ووالن می توانی��م ب��ه ای��ن مهم 

دست یابیم.
تهیه برچسب برای شفاف س�ازی قیمت مبلمان در 

اصفهان
رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان گفت: به زودی مبلمان 
موجود در فروشگاه های استان مجهز به برچسبی حاوی جزییات 

مربوط به موارد قیمت گذاری کاال می شود.
حجت اهلل پورحقانی در خصوص مش��کالت مرب��وط به صنایع 
مبلمان در استان اظهار کرد: یکی از مش��کالت عمده ای که در 

حال حاضر در صنعت مبل در 
اصفهان وج��ود دارد فرهنگ 
نامناسبی است که خود ما آن 

را رواج داده ایم.
وی اف��زود: درص��د باالیی از 
مبلمانی که در اصفهان وجود 
دارد در کارگاه ه��ای اصفهان 
تولید می ش��ود اما متاس��فانه 
به عل��ت فرهنگ نامناس��ب، 
فروش��ندگان اعالم می کنند 
که این مبلمان تولید اصفهان 
نیس��ت و ای��ن ام��ر، موضوع 
بس��یار نامناس��بی اس��ت که 
در ح��ال حاض��ر بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان را با مش��کل 

مواجه کرده است.
صنای��ع  اتحادی��ه  ریی��س 
مبل اس��تان اصفهان تصریح 

کرد: ب��رای رفع این مش��کل کارگروهی تش��یل داده ایم و برای 
تولیدکنندگان فرهنگ سازی در این زمینه انجام داده ایم تا بدانند 

چه مشکالتی را در فروش برای آنها به وجود می آورد.
وی اذعان داشت: همچنین کمیس��یون های نظارت اتحادیه نیز 
بسیار فعال هس��تند و در اقصی نقاط ش��هر در خصوص کنترل 

قیمت گذاری ها فعالیت دارند.
پورحقانی از دیگر مشکل موجود در فروشگاه های مبلمان را عدم 
شفاف سازی قیمت ها دانست و گفت: برای مثال در یک فروشگاه 
قیمت یک دس��ت مبلمان ۱۰ میلی��ون تومان عنوان ش��ده اما 

مشخص نیست که این ۱۰ میلیون تومان برای چیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر برای رفع این مشکل اقدام به تنظیم 
برچسبی حاوی جزییات مبلمانی که در نمایشگاه ها برای فروش 
قرار گرفته اند با کمک صاحبان نمایش��گاه های مبل هستیم که 
طی ماه های آینده تمام واحدهای صنفی مجهز به این برچسب 

می شوند.

با هدف توسعه کسب  و کار و به روز شدن اين صنعت 

شهرک مبلمان در استان راه اندازی می شود 
وضعیت پرداخت تسهیالت خرد در 

شبکه بانکی 

دغدغه  بانک مرکزی برای 
افزايش سقف وام

نیاز به افزایش سقف تس��هیالتی مانند کاال و خودرو با 
توجه به کاهش ارزش پول در حالی حس می شود که 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از دغدغه های این بانک 
برای افزایش سقف تس��هیالت با توجه به محدودیت 
منابع خبر می دهد.چند ماه است کمیسیون اعتباری 
بانک مرکزی طرحی با هدف افزایش سقف تسهیالت 
خرید کاال و خودرو را در دست بررسی دارد.میرمحمد 
صادقی مدیرکل اعتبارات بان��ک مرکزی درخصوص 
افزایش سقف تس��هیالت خودرو و کاال گفت: در بحث 
تس��هیالت خودرو پیش��نهاداتی برای افزایش سقف 
مطرح شده و ما آن را بررسی می کنیم اما مساله اصلی، 
میزان منابع بانک ها و موسسات است.وی تصریح کرد: 
اگر تسهیالت خرید خودرو از هفت میلیون تومان به ۱۰ 
یا ۱5 میلیون تومان افزایش یابد، با توجه به محدودیت 
منابع اف��راد کمتری ام��کان دریافت تس��هیالت پیدا 
خواهند کرد و به همین دلیل باید با حساسیت موضوع 
را بررس��ی کرد.وی با بی��ان اینکه افزایش نرخ س��ود 
س��پرده ها و افزایش منابع بانک مرکزی منابع بانک ها 
را افزایش می دهد، گفت: با افزایش حجم س��پرده ها، 
تجهی��ز منابع بیش��تر ش��ده و امکان افزایش س��قف 
تسهیالت خرید خودرو و کاال فراهم شود.این بررسی ها 
و تمهیدات بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سود 
در ش��رایطی در حال انجام اس��ت که اغلب بانک ها و 
موسسات اعتباری یا تسهیالتی در قالب خرید خودرو و 
کاال ندارند و یا خودشان سقف این تسهیالت را افزایش 
داده اند.بانک های اقتصاد نوین، پاس��ارگاد، س��امان، 
ش��هر، کارآفرین، مهر اقتصاد، ملت و س��ینا پرداخت 
تس��هیالت خرید و کاال و خودرو ندارن��د و بانک های 
آینده حکمت ایرانیان، س��رمایه، صادرات و پارسیان 
سقف این تسهیالت را افزایش داده اند.بنابراین تنها از 
مجموع 2۰ بانک تجاری کشور تنها هفت بانک تجاری 
ملی، تجارت، سپه، انصار، ایران زمین، رفاه کارگران و 
دی مطابق با س��قف هفت میلیون تومان برای خودرو 
و چهار میلی��ون تومان کاال را پرداخ��ت می کنند.این 
گزارش حاکی اس��ت با توجه به نگرانی بانک مرکزی 
در افزایش سقف تسهیالت خودرو و کاال یعنی کاهش 
تعداد افراد دریافت کننده این تسهیالت، راهکار دیگر 
افزایش بانک های پرداخت کننده این تسهیالت پس از 

افزایش سقف این تسهیالت است.
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 راه اندازی اين 
شهرک چند هدف 
عمده و بزرگ دارد 

با توجه به اينکه 
يکی از مشکالتی 
که در اين صنعت 
وجود دارد به روز 
نبودن دستگاه ها 

و عدم اطالع 
کارگاه ها از آخرين 

تکنولوژی های 
روز دنیا در صنعت 
مبلمان سازی است
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مسابقه خاطره نویسی » اولین رمضان من «
هفتیادداشت

 برگزاری برنامه »شب های روشن« 
در تاالر فرشچیان

مدیر گروه هنری صدای خوش گفت: برنامه »ش��ب های روشن«در 
تاالر و فضای باز مجموعه فرش��چیان برگزار می شود.تسلیمی اظهار 
کرد: برنامه »شب های روش��ن« ویژه ماه مبارک رمضان با همکاری 
مجتمع فرهنگی فرش��چیان و گ��روه هنری صدای خ��وش در تاالر 
فرش��چیان برگزار می ش��ود.وی افزود: این برنامه از سه شنبه- ۱7 
تیر ماه- آغاز ش��ده تا ۲۱ تیر ماه ادامه دارد.مدیر گروه هنری صدای 
خوش اضافه کرد: برنامه »ش��ب های روش��ن« از س��اعت ۲۱:۳۰ با 
برگزاری نمایشگاه قرآنی و ش��اهنامه خوانی در فضای باز مجموعه 
فرشچیان آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه برنامه های دیگر از ساعت 
۲۲ تا ۲۴ در تاالر فرش��چیان برگزار می شود، ادامه داد: سخنرانی در 
مورد موضوعات قرآنی و مباحث مربوط به ماه رمضان، اجرای برنامه 
موسیقی س��نتی به صورت زنده، نمایش سایه با دست، شعبده بازی 
و تردستی، ش��عرخوانی با موضوعات عرفانی و برگزاری مسابقه ویژه 

کودکان و بزرگساالن با اهدای جایزه از برنامه های دیگر است.

کتاب نیکی کریمی مجوز گرفت 
نیکی کریمی گفت چهارمین کتابش سرانجام پس از چهار سال انتظار 

مجوز انتشار گرفته است. 
این مترج��م و بازیگر اظهار کرد: »عش��ق زمان غم« نوش��ته حنیف 
قریشی رمانی مدرن اس��ت که به روزهای لندن و کشمکش درونی 
آدم ها و عش��ق می پ��ردازد. این کتاب ک��ه بعد از چهار س��ال مجوز 
گرفته قرار است توسط نشر افراز منتشر شود. نیکی کریمی پیش تر 
کتاب های »آوازهایی که مادرم ب��ه من آموخت« زندگی نامه مارلون 
براندو،  »نور ماه بر درختان کاج« اش��عار هایکو و »نزدیکی« نوش��ته 

حنیف قریشی را ترجمه و منتشر کرده است. 

بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان فراخوان داد

فراخوان بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان با شعار هویت،امروز، فردا منتشر شد. با توجه به اهمیت تئاتر 
کودک و نوجوان و سیاست گذاری ستاد برگزاری در جشنواره بیست 
و یکم، مهم ترین معیار در پذیرش آثار متقاضی جشنواره آثار خالقانه 
 و پرمخاطب متناسب با مضامین تربیتی کودک و نوجوان خواهد بود .

در ب��اره اولوی��ت ه��ای مضمونی ای��ن جش��نواره نیز آمده اس��ت: 
نظر ب��ه اهمی��ت تئات��ر ک��ودک و نوج��وان و سیاس��ت گ��ذاری 
س��تاد برگ��زاری جش��نواره، آث��ار خالقان��ه ب��ا مضامی��ن مرتبط 
ب��ا فرهن��گ اصی��ل ایران��ی و اس��المی، آیین ه��ا و رس��وم بومی، 
مبان��ی اخالق��ی و تربیت��ی دی��ن مبی��ن اس��الم، تحکی��م بنیان 
 ه��ای خانواده، ایث��ار و ف��داکاری در اولوی��ت انتخ��اب خواهد بود. 
بنابرای��ن گ��زارش بخش ه��ای جش��نواره تئاتر ک��ودک و نوجوان 
ش��امل مس��ابقات تئاترک��ودک، تئاتر نوج��وان، تئاتر بی��ن الملل، 
 خردس��االن، دان��ش آم��وزی، خیابان��ی ، نمایش��نامه نویس��ی ، 
کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی، پژوهش و مقاله های 

لمی و مسابقه پوستر و عکس تئاتر کودک و نوجوان است. 

معاون سیما و مدیر شبکه سه، با حضور در محل استودیو برنامه پیش از افطار 
»ماه عسل« ضمن بازدید از پشت صحنه این برنامه با عوامل تولید و پخش آن 
دیدار و گفت وگو کردند. معاون سیما بعد از خداقوت و خسته نباشید به عوامل 
برنامه خطاب به تهیه کننده آن گفت: خوشبختانه تیم خوب و کاربلدی دارید. 
»ماه عسل«، سال به سال دیدنی تر می شود، یعنی ماه تر و عسلی تر و خوردنی تر 
و دیدنی تر می شود و علیخانی هم به مزاح پاسخ داد: البته بعضی ها می گویند 

که »ماه عسل«، مربا شده است. 
دارابی درباره س��وژه های برآمده از واقعیت اجتماعی این برنامه گفت: ما که 
سن و سال مان به س��ال های قبل از انقالب می رسد، خوب یادمان هست که 
فقر یک موضوع عمومی بود همه باید کار می کردند و ما نیز برای تامین هزینه 

مدرسه مان باید سه ماه تعطیلی مدارس کار می کردیم. 
هنوز امتحان��ات پایانی را ن��داده بودیم بای��د دنبال کار می گش��تیم اما این 
روزها ب��ه برکت انقالب اس��المی جامعه از فق��ر عمومی و گس��ترده قبل از 
انقالب فاصله گرفته اس��ت هر چند مشکالت و نارس��ایی هایی هنوز داریم. 
وی ادامه داد: بعضی سوژه ها خیلی لب تیغ اس��ت و باید در پرداختن به آنها 
 هوشمندی بسیاری به خرج داد که خوشبختانه تیم »ماه عسل« این قابلیت

 را دارد. 
علیخانی هم از همراهی های مدیر گروه اجتماعی و نیز مدیر شبکه سه در تولید 
این برنامه تشکر کرد و گفت: در سوژه یابی و نوع پرداخت موضوعات یا ما آقای 
زین العابدین را قانع می کنیم و یا ایشان ما را و در این مسیر فقط نگاه همراهی 
وجود دارد. معاون سیما هم اقناع نظرات این چنینی را بهترین شیوه همکاری 

در ساخت برنامه های تلویزیونی دانست. 

»ب-۱۲« برای جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان ساخته می شود

کارگردان س��ینمای اصفهانی گف��ت: فیل��م س��ینمایی »ب-۱۲«در ژانر 
کودک و نوجوان برای ش��رکت در بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی 
 فیلم ک��ودک و نوج��وان اصفه��ان در حال س��اخت اس��ت و ب��ه زودی به 
پایان می رس��د.امید نیاز با اشاره به س��اخت این فیلم اظهار کرد: تالش های 
بسیاری برای ساخت این فیلم صورت گرفته و امیدوار هستیم که این فیلم را به 
جشنواره بین المللی کودک و نوجوان برسانیم زیرا از زمانی که جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان در اصفهان برگزار می شده، هنرمندان اصفهانی نتوانسته اند 
جوایز جشنواره را کس��ب کنند و امیدوارم این فیلم تاثیر خوبی بر جشنواره 
بگذارد.وی با اشاره به داستان فیلم س��ینمایی »ب-۱۲« بیان کرد: داستان 
فیلم، زندگ��ی دو نوجوان روس��تایی را روایت می کند که ب��رای نجات جان 
 مادربزرگ خود که به دارو احتیاج دارد، تصمیم می گیرند به شهر رفته و دارو

 تهیه کنند. وی بیان کرد: در این فیلم به ارتباط بی��ن نوجوانان و خانواده ها 
اشاره می شود زیرا در سن نوجوانی فاصله ای میان بچه ها و خانواده ها به وجود 
می آید و در واقع در فیلم »ب-۱۲« به این حلقه گمشده اشاره می شود.در فیلم 
سینمایی فیلم »ب-۱۲«، بازیگرانی مانند اصغر همت، صدرالدین حجازی، 
محبوبه بیات، افشین سنگ چاپ، ندا کریمی، بهادر محمدی، رضا اسدی و 

کیانا شهنام نیا هنرنمایی می کنند.

صنایع دس��تی تولید یک اثر خاص برای ی��ک فرد خاص 
به دس��ت یک هنرمند خوش ذوق اس��ت و صنعتی شدن 
به معنی تولی��د انبوه کاالهای یک ش��کل به وس��یله یک 
 دس��تگاه ک��ه از درک زیبای��ی ها عاجز اس��ت ی��ا به طور

 واضح تر به معن��ای کاهش نقش انس��ان در جریان تولید 
است.این دو نوع صنعت در تعریف هم با یکدیگر در تناقض 
هس��تند چه برس��د در واقعیت.از ابتدای جری��ان صنعتی 
 ش��دن ایران، تعدادی از رش��ته ه��ای صنایع دس��تی در

 ال به الی چ��رخ دنده ه��ای صنایع بزرگ خرد ش��ده و از 
بین رفته و صنعت دس��تی اصفهان نیز از این امر مستثنی 
نبوده اس��ت. از میان ۳66 رش��ته صنایع دستی شناسایی 
شده در کشور حدود ۱۹6 رش��ته در استان اصفهان وجود 
دارد که ۱۰۲ رش��ته و محص��ول آن دارای نش��ان اصالت 
 یونسکو و ۱۵7 رش��ته دارای نشان اس��تاندارد ملی است.

۳۵ رش��ته صنای��ع دس��تی اس��تان اصفه��ان نی��ز در 
 فهرس��ت میراث ناملموس کش��ور به ثبت رس��یده است.

اس��تان اصفه��ان همچنی��ن ب��ه عنوان اس��تان پیش��رو 
در عرص��ه تعری��ف اس��تاندارد برای رش��ته ه��ای صنایع 
دس��تی، تاکنون ب��رای هف��ت رش��ته از صنایع دس��تی 
 اس��تان اس��تانداردهای تولی��د را تعری��ف ک��رده اس��ت.

ام��ا در ای��ن می��ان تع��دادی از رش��ته ه��ای صنای��ع 

دس��تی نی��ز منس��وخ ش��ده و ی��ا در آس��تانه منس��وخ 
ش��دن ق��رار گرفت��ه ک��ه بعض��ی از آنه��ا ب��رای احیای 
مج��دد م��ورد حمای��ت اداره کل می��راث فرهنگ��ی و 
 صنای��ع دس��تی اس��تان اصفه��ان ق��رار گرفت��ه اس��ت.

معاون صنای��ع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
اصفهان از ش��ال بافی، کاش��ی مینایی، مینای خانه بندی، 
 مینای مرص��ع، قناویز بافی، متق��ال بافی، س��اروج بری، 
دلو س��ازی چرمی، ش��انه س��ازی، مینای ش��کری، شیشه 
گ��ری س��نتی، و گالبتون س��ازی ب��ه عنوان رش��ته های 
 منس��وخ ش��ده صنایع دس��تی اس��تان اصفهان ن��ام برد.

احمد ادیب همچنین از رشته های فیروزه کوبی، زری بافی، 
زیلو بافی، مخمل بافی، ش��عربافی، ماشته بافی، چادر شب 
بافی، عبا بافی، ترمه بافی، قالی بافی، پاپیه ماشه، گالبتون 
سازی، قفل سازی، گره چینی، سفالگری و الیه چینی نیز 
 به عنوان رشته های صنایع دستی در معرض خطر یاد کرد.

به گفت��ه وی فی��روزه کوبی، چاقو س��ازی، قفل س��ازی، 
ش��عربافی، پاپی��ه ماش��ه، زیل��و باف��ی، عبا باف��ی، فرش 
ویس��ت کاش��ان، نمد مالی، تراش س��نگ های قیمتی و 
 نیم��ه قیمت��ی، طالکوبی، س��فره بافی، چادر ش��ب بافی، 
تخت کشی گیوه، گیوه بافی و سوخت چرم از جمله رشته 
های صنایع دستی اس��تان اصفهان است که مورد حمایت 

 قرار گرفته اند و برای احیای آنها برنامه ریزی شده است.
معاون صنایع دس��تی اس��تان اصفهان در ب��اره معنای 
تک��رار برخی از رش��ته ها در دو لیس��ت صنایع دس��تی 
در مع��رض خطر و صنایع دس��تی م��ورد حمایت گفت: 
تا زمانی ک��ه از احیای کامل یک رش��ته صنایع دس��تی 
 مطمئن نشویم آن را از زیر چتر حمایتی خارج نمی کنیم.

 وی با بی��ان اینک��ه در دوره مدیری��ت وی هیچ رش��ته از 
رشته های صنایع دستی منسوخ نشده است، اظهار کرد: در 
سال های اخیر حتی رشته های جدیدی در عرصه صنایع 
دس��تی اس��تان اصفهان همچون ترمه بافی شناسایی و به 

احیای آن همت گماشته شده است.
ادیب راه اندازی کارگاه های حفظ و احیای صنایع دستی، 
ارایه تسهیالت برای راه اندازی و تجهیز کارگاه های جدید و 
همچنین بیمه هنرمندان را از جمله اقدامات حمایتی این 
معاونت برشمرد و گفت: تا جایی که ممکن بوده برای احیای 

هنرهای سنتی و صنایع دستی تالش شده است.
صنایع دستی چرا به این روز افتاد؟

بگزارش ایرنا ،کارشناس��ان برای از بین رفتن و در معرض 
خطر قرار گرفتن رشته های صنایع دستی استان اصفهان 
دالیل گوناگونی برشمرده اند که از مهم ترین آنها می توان 
 به تغییر سبک زندگی مردم و نوع نیازهای آنان اشاره کرد.

مس��وول حفظ و احیای صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
در این ب��اره گف��ت: از س��ال ۱۳۳۰ و ب��ا ورود ای��ران به 
دنیای صنعتی، اس��تفاده از صنایع دس��تی و کارگاه های 
 کوچک صنایع دس��تی ب��ه تدریج به حاش��یه رانده ش��د.

محمدحس��ین دهقان��ی اف��زود: تولی��د انب��وه، کاه��ش 
قیم��ت تم��ام ش��ده محص��ول، زحم��ت کمت��ر و درآمد 
بیش��تر کارگاه ه��ای صنعت��ی، بیش��ترین ضرب��ه را ب��ه 
 کارگاه ه��ای س��نتی تولی��د صنای��ع دس��تی وارد کرد.

مس��وول حفظ و احیای صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان  با بیان اینکه بیش��ترین خطر در 
دوره معاصر متوجه رشته های نس��اجی سنتی شد، اظهار 
کرد: اصفهان در گذشته به عنوان یکی از مراکز مهم تولید 
 انواع پارچه ها و محصوالت نس��اجی کش��ور مط��رح بود.

دهقان��ی گف��ت: پیش��ینه نس��اجی س��نتی در ای��ران به 
دوره پیش از اس��الم ب��از می گ��ردد و اوج ش��کوفایی این 
رش��ته در زمان هخامنش��یان، ساسانیان، س��لجوقیان و 
 ایلخان��ان و در نهای��ت در دوران صفوی��ه ب��وده اس��ت.

وی یک��ی از عوام��ل تاثی��ر گ��ذار در رش��د و اف��ول 
رش��ته های صنای��ع دس��تی را عالق��ه حاکمان ب��ه هنر 
و فرهنگ عنوان ک��رد و گف��ت: عالقه پادش��اهان و افراد 
تاثی��ر گ��ذار در حکوم��ت در رش��د و اف��ول رش��ته های 
 صنایع دس��تی نقش��ی غی��ر قاب��ل انکار داش��ته اس��ت.

هنر دست ودل بی عشق نمی شود ماه عسل خوردنی تر شده است

کارگاه های سنتی زیر چرخ دنده های تکنولوژی

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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اخطار اجرایی
24051 كالسه: 91-1170 به موجب رای شماره 71 تاريخ 92/1/31 حوزه 23 شورای 
تاريخ   9209970351200551 رای شماره  موجب  به  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
92/4/24 شعبه 12 دادگاده عمومی حقوقی اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
بابك شكرالهی شغل فروشنده مانتو به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 
مبلغ 49/412/500 ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی در حق محكوم 
له رضا رياحی فرزند رحمت ا... شغل پارچه فروش با وكالت بهناز درميانی بزرگ به 
نيم  پرداخت  و  شمالی-مجتمع سرو-طبقه5-واحد21  شيخ صدوق  اصفهان-خ  نشانی 
ابالغ  اجرائيه به محكوم عليه  قانون اجرای احكام: همين كه  عشر حق االجرا. ماده 34 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
استيفاء محكوم  و  اجرای حكم  كه  كند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محكوم  برای 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7716 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 11 حوزه   93/1/31 تاريخ   2047 شماره  رای  موجب  به   1885-92 كالسه:   24052
حسين  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  عباسعلی  فرزند  آبادی  نجف  شهرآشوب 
پرداخت مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و 106000 ريال بابت هزينه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه ازتاريخ سررسيد چك موصوف 90/10/5 
تاتاريخ اجرای حكم و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان ايرج خيرالهی فرزند 
عبدالرحيم به نشانی اصفهان-بازار بزرگ-مقابل پاساژ صدر-فروشگاه خيرالهی و نيم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7718 شعبه 11 حقوقی مجتمع مركزی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24053 كالسه: 91-1603 به موجب رای شماره 1114 تاريخ 92/7/9 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای احسان سلمانی 
مدل  پارس  پژو  خودروی سواری  استرداد  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
ريال  هزار  پرداخت شصت  و  به خواهان  انتظامی 271ی13ايران33  به شماره   1386
بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون 
وكال در حق محكوم له اميد ظهرابی فرزند ستار با وكالت ام البنين احفاقی فرزند محمد 
به نشانی شاهين شهر-انتهای خ حافظ جنوبی-جنب فرهنگ سرای شهروند و همچنين 
نيم عشر در حق اجرای احكام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مكلف  عليه  ابالغ شد، محكوم  عليه  به محكوم 
به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
 تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف: 7720 شعبه 33 حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24054 كالسه: 92-1432ش9 به موجب رای غيابی شماره 1853 تاريخ 92/12/14 شعبه 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهدی 
رحيمی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 7/200/000 ريال بابت 
اصل خواسته طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری و پرداخت مبلغ 700/000 ريال 
بابت هزينه كارشناسی و مبلغ 218/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له 
مختار اشرفی با واليت محمدحسين اشرفی به نشانی اصفهان-پل سرهنگ-خ معراج-خ 

نيم  مبلغ  پرداخت  بهمن-پالک311 و همچنين  زرين-كوی 20 متری مفتح-نبش كوچه 
عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 

صريحا اعالم نمايد.  م الف:7723 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24055 كالسه: 92-898 به موجب رای شماره 1220 تاريخ 92/12/25 شعبه 15 شورای 
اميروند  قمر  يافته است محكوم عليهم 1-  اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت  حل 
بروشاهی 2- حسنقلی صالحی نژاد 3- رضا محمدی همگی به نشانی مجهول المكان  
به عنوان اصل خواسته  به صورت تضامنی  مبلغ 18/000/000  پرداخت  به  محكومند 
آگهی  نشر  هزينه  پرداخت  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ريال   100/000 پرداخت  و 
تاريخ 92/8/11  از  تاديه  تاخير و  پرداخت خسارات  تعرفه و  و حق الوكاله وكيل طبق 
)تقديم دادخواست( لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی.
مشخصات محكوم له:بانك قرض الحسنه مهرايران با مديريت عباس فقيهی و با وكالت 
فيض-خيابان فيض-ساختمان سفير-طبقه  اصفهان-ميدان  نشانی  به  افشاری  عطاءا... 
اول-واحد1. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.  م الف:7728 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24056 كالسه: 92-897 به موجب رای شماره 1222 تاريخ 92/12/25 شعبه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 1- امرا... پيمانی 
فروشانی 2- احمدرضا سعيدی 3- عبدالرحيم صادقی همگی به نشانی مجهول المكان  
محكومندبه پرداخت مبلع 38/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته به صورت تضامنی 
و پرداخت هزينه نشر آگهی و حق الوكاله طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخير و تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست به شماره 0347573 مورخ 92/8/11 لغايت زمان وصول و 
اتصال آن طبق نرخ بانك مركزی در حق خواهان عطاءا...افشاری به نشانی اصفهان-
ميدان فيض-خ فيض-ساختمان سفير-طبقه اول-واحد1 صادر و اعالم می گردد همچنين 
نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 

صريحا اعالم نمايد.  م الف: 7727 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24057 كالسه: 92-855 به موجب رای شماره 1050 تاريخ 92/10/9 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 1- سيد احمدرضا 
كرمانی 2- سامان سليمی هر دو به نشانی مجهول المكان  محكومند تضامنی به پرداخت 
مبلغ 14/000/000 ريال بابت اصل خواسته و همچنين هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از سررسيد سفته شماره 353192-22351 مورخه 
92/8/19 در حق خواهان بانك قرض الحسنه مهر ايران به وكالت عطاءا... افشاری به 
نشانی اصفهان-ميدان فيض-ساختمان سفير-طبقه اول-واحد يك صادر شد و پرداخت 
نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 

صريحا اعالم نمايد.  م الف:7726 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
رسيدگی:  مرجع   258-93/3/27 دادنامه:  شماره   1212-92 پرونده:  كالسه   24058
شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد سياه پوش به نشانی اصفهان-خ 
نشانی  به  شفيعيان  مانی  وكالت  به   5 نگارستان-پالک  طالقانی-ک  متری  زينبيه-16 
از مسجد كاظميه-پالک47 خوانده: اصغر عباسی مباركه  آپادانا دوم-بعد  اصفهان-خ 
به نشانی مجهول المكان با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم 
آقای  بطرفيت  مانی شفيعيان  آقای  از  وكالت  به  پوش  احمد سياه  آقای  دعوی  شورا: 
شماره  چك  وجه  ريال   41/290/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مباركه  عباسی  اصغر 
مطلق  انضمام  به  ملی  و  تجارت  بانك  عهده  549662و549664و549661و549665 
خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
بر  می گردد  تلقی  بالوجه/بالدليل  خوانده  دفاع  اينكه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 41/290/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 110/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين هزينه نشر آگهی كه 
تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  همچنين  و  می باشد  احكام  اجرای  عهده  به  آن  محاسبه 
قانونی و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه 
در  می باشد  احكام  اجرای  عهده  بر  مركزی  بانك  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
از مهلت واخواهی  قابل واخواهی در شورای حل اختالف اصفهان خواهد بود و پس 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاكم  از  يكی  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز  بيست  ظرف 
تاريخ و شماره چكها به شرح ذيل می باشد 549662-92/11/8 به  می باشد. توضيحا 
مبلغ 9/620/000 ريال و 549664-92/10/17 به مبلغ 10/000/000 ريال و 549661-

92/10/7 به مبلغ 3/900/000 ريال و 549665-92/11/17 به مبلغ 8/720/000 ريال و 
310062-92/9/10 به مبلغ 90/050/000 ريال. م الف:7729 شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

24059 كالسه پرونده: 92-1729 شماره دادنامه: 93/3/31-446 مرجع رسيدگی: شعبه 
امام  خيابان  نشانی  به  رضايی  حسين  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشتم 
خمينی-روبروی سه راه عاشق آباد-كوچه امام حسين)ع(-پالک24 وكيل: رضا شفيعی 
به نشانی دفتر مشاوره و حمايت حقوقی و قضايی بسيجيان و ايثارگران استان اصفهان 
دو  هر  2- رضا سلمانی  مهدی شكيلی   -1 خواندگان:  نيكبخت  دادگستری  در  مستقر 
به نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال يك دستگاه پيكان به شماره انتظامی 
315ل15ايران13 گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: به حكايت پرونده 
كپی  براساس  و  االشعار  فوق  خواسته  به  و  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  خواهان 
مصدق قولنامه تقديم شورا با دعوت از طرفين پرونده خواهان با حضور در جلسه به 
شرح دادخواست و پاسخ استعالم از راهور مبنی بر اينكه مالك خودرو پيكان را رضا 
عدم  علی رغم  از طرفی خوانده  داشته  اعالم  دوم(  رديف  )خوانده  علی  فرزند  سلمانی 
حضور هيچگونه دليل و يا مدركی كه داللت بر رد دعوی خواهان را ايجاب نمايد ابراز 
و ارائه ننموده علی ايحال نظر به اينكه كارت سوخت و كارت خودرو سند خودرو بيمه 
نامه نزد خواهان می باشد دعوی مطروحه را مقرون بر صحت تلقی داشته مستندا به 
مواد 198 از قانون آيين دادرسی مدنی و 247و269 از قانون مدنی حكم بر محكوميت 
و الزام خوانده رديف دوم)رضا سلمانی( به انتقال مورد خواسته نسبت به يك دستگاه 
خودرو پيكان با مشخصات مارالبيان و هزينه های دادرسی به مبلغ يكصد و بيست هزار 
ريال در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد و نسبت به خوانده رديف اول از توجه 
به اينكه دعوی متوجه وی نيست دراجرای ماده 2 از قانون آ.د.م حكم به رد دعوی وی 
دراين خصوص صادر می گردد رای صادره نسبت به خوانده رديف دوم غيابی و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر 
خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:7725 شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
24060 كالسه پرونده: 92-2026 شماره دادنامه: 93/3/3-444 مرجع رسيدگی: شعبه 
يازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نقی نصر اصفهانی به نشانی اصفهان-خ 
محمد  خوانده:  ياس  باغ  جعفرصادق-بن  امام  گاز-مسجد  آتشگاه-منارجنبان-ک 
فعال  بهداری-پالک43  شمس-جنب  آباد-خيابان  كهندژ-جوی  خيابان  نشانی  هارونی 
مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
محمد  آقای  طرفيت  به  علی  فرزند  نصراصفهانی  نقی  آقای  دادخواست  خصوص  در 
هارونی به خواسته مطالبه مبلغ37/000/000 ريال مابقی ثمن معامله در قولنامه مورخه 
91/7/10 به انضمام ضرر و زيان وارده با خواهان با استناد و به تصوير مصدق يك 
برگ مبايعه نامه عادی مدعی گرديده يك دستگاه خودرو پيكان مدل 1381 به شماره 
معاوضه  13-343و44  انتظامی  شماره  به  سمند  خودرو  با  را  13-517م11  انتظامی 
نموده و مبلغ 31/000/000 ريال بابت باقيمانده ثمن معامله از خوانده طلبكار می باشد 
ابالغ  با وصف  خوانده  است  نموده  را  مدنظر  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  الزام  تقاضای 
در جلسه رسيدگی   93/1/20 مورخه  اسرار  روزنامه  در  آگهی  نشر  طريق  از  قانونی 
لذا شورا  ننموده است  ارائه  ابراز و  نيز  ای  دفاعيه  يا  نداشته هيچگونه اليحه  حضور 
دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 104000 يال بابت هزينه 
لغايت زمان   )92/12/21( دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  دادرسی و خسارت 
اجرای حكم و هزينه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و 20 روز پس از 
م الف:7721  اصفهان می باشد.  در محاكم عمومی حقوقی  نظر خواهی  تجديد  قابل   آن 

شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

24061 شماره دادنامه: 9309970352000392 شماره پرونده: 9209980352001568 
نشانی  به  جونقانی  خاقانی  آرزو  خانم  خواهان:   921722 شعبه:  بايگانی  شماره 
اصفهان-خ گلزار-كوچه كهران-بن بست موسوی-سمت چپ-اولين منزل-م جهانبخش 
جمشيد بيك خوانده: آقای داريوش شاداب به نشانی سه راه سيمين-خ سواركاران-ک 
به  طالق  خواسته:  پدری-مجهول المكان  سخنوری-پ80-منزل  مالكی-كوی  ش 
درخواست زوجه گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
آرزو خاقانی جونقانی فرزند درويشعلی به طرفيت آقای داريوش شاداب فرزند ذبيح ا... 
به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش جهت اجرای صيغه طالق با عنايت به جامع 
محتويات پرونده مفاد سند ازدواج شماره 6411-1389/6/23 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شماره 185 فارسان شهركرد و رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجيت به 
سبب عقد نكاح دائم و اينكه دادگاه و داوران طرفين در اجرای ماده 27 قانون حمايت 
خانواده سعی در ايجاد سازش نموده وليكن موثر واقع نشده و اصرار زوجه بر متاركه 
به جهت تحقق شرايط ضمن العقد سوء معاشرت-اعتياد به مواد مخدر و ترک زندگی 
مشترک توسط زوج و از توجه به مدارک ارائه شده از پرونده بالينی خوانده و گواهی 
مركز ترک اعتياد كه همگی حكايت از اعتياد زوج به مواد مخدر دارد و خوانده با وصف 
ابالغ از طريق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان ايراد 
و دفاعی به عمل نياورده و احراز تحقق بند 7و8 از شروط ضمن العقد و وارد بودن 
دعوی خواهان مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و ماده 26-27-31-33 قانون حمايت 
خانواده حكم به احراز شرايط اعمال وكالت صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاريخ 
قطعيت شش ماه می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به يكی از دفاتر ثبت طالق خود 
را مطلقه نمايد و رعايت شرايط موضوع مواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون 
مدنی به عهده مجری صيغه طالق خواهد بود زوجين فرزندی ندارند و زوجه غير حامل 
می باشد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمين 
دادگاه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر 

اصفهان می باشد. م الف:7746 نبوی رئيس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

حضور نویدکیا درتیم های تهرانی 
خنده دار است

مدیرعامل باشگاه س��پاهان اصفهان 
اعالم کرد ش��ایعه حض��ور نویدکیا 
در باش��گاه های پایتخ��ت خنده دار 
اس��ت و توس��ط عده ای خاص ایجاد 
می ش��ود. وی همچنی��ن گف��ت: به 
خوبی می دانم مح��رم همواره نگران 
 س��پاهان بوده و از من به این باشگاه 
دلسوزتر اس��ت.مهرزاد خلیلیان ، در 
پاسخ به این پرسش که حاشیه های به وجود آمده درباره محرم نویدکیا 
چیست؟، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: محرم سرمایه سپاهان است 
و نفس و جان این تیم است و همه زندگی اش را برای سپاهان گذاشته و 
از خون محرم زردتر نداریم. او هر تصمیمی بگیرد، برای ما قابل احترام 
است و او از من دلسوزتر برای سپاهان است و مطمئن هستم به دنبال 
درمانش است.وی در ادامه با اشاره به نشست مسووالن باشگاه سپاهان 
با مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان درباره ورزشگاه نقش جهان، تصریح 
کرد: بحث های این نشست در حد کارشناسی و مقدماتی بوده و نتیجه 
نداشته اما به نتایج بعدی امیدوار هستیم زیرا استان اصفهان آمادگی 
واگذاری پروژه را داشته و وزارت ورزش و جوانان نیز عالقه دارد که این 
پروژه به نتیجه برس��د.خلیلیان در این خصوص یادآور شد: اما موانع 
قانونی، مساله معارضان، پیمانکار و مطالباتی در این میان مطرح است. 
بحث انشعاب ها، نیز چالش هایی بوده که مورد توجه بوده اما همه برای 

برطرف کردن این مشکل ها، تالش می کنند.

خلعتبری به سپاهان نزدیک تر شد
محمدرضا خلعتبری، مهاجم ملی پوش 
فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران، پس از به توافق نرسیدن با این 
تیم تهرانی، با باش��گاه س��پاهان وارد 
مذاکره ش��د. این مهاجم که در فصل 
یازده��م و بع��د از آنکه متوجه ش��د 
سپاهانی ها قرارداد او را به میزان قابل 
توجهی افزایش نمی دهند، با باش��گاه 
 عجم��ان ام��ارات تواف��ق ک��رده و ب��ا ای��ن باش��گاه ق��رارداد

 امضا کرد.خلعتبری پس از تغییر نام لیگ امارات به نام مجهول خلیج 
ع.ر.ب.ی، در صدد گرفتن رضایتنامه از این باشگاه برآمد و سرانجام فصل 
گذشته پس از اخذ رضایت نامه، سرخپوش شد. او که برای فصل آینده 
نتوانست با باشگاه قرمزپوش به توافق برسد، با سپاهان وارد مذاکره شد 
و توافقات ابتدایی را با این باشگاه اصفهانی انجام داد تا پس از یک فصل 
دوری، بار دیگر به اصفهان بازگردد.این مهاجم در روزهای گذش��ته با 
مدیرعامل باشگاه سپاهان به توافق رسید.مدیرعامل باشگاه سپاهان 
درباره وضعی��ت خلعتبری با این باش��گاه اصفهانی گفت: قرار اس��ت 
مذاکرات ما با این بازیکن ادامه داشته باش��د و باشگاه سپاهان تمایل 
بس��یاری به امضای قرارداد با ای��ن بازیک��ن دارد.خلیلیان همچنین 
خاطرنش��ان کرد: تالش می کنیم این بازیکن را ب��ه خدمت بگیریم تا 

مشکالت سپاهان در خط هجومی را برای فصل آینده برطرف کنیم.

عشوری: مدت قراردادم به دلیل 
عدم توافق مالی کم شد

س��ینا عش��وری  هافبک تیم فوتبال 
ذوب آهن در مورد اینکه چرا یک فصل 
قراردادش را با باش��گاه ذوب آهن کم 
کرد گفت: این اتفاق بر اس��اس توافق 
طرفی��ن رخ داد. برای فص��ل جاری 
مبلغی از باشگاه می خواستم که ذوب 
آهن توان پرداختش را نداش��ت و در 
نهایت مسووالن باشگاه گفتند که نمی 
توانند این مبلغ را پرداخت کنند. همین موضوع باعث ش��د با یکدیگر 
 توافق کنی��م و مدت ق��رارداد م��ن از دو فصل به ی��ک فصل کاهش
  پیدا کند.او تاکید کرد: من از این ش��رایط راضی هس��تم و مش��کلی

 هم ندارم. در این چند س��ال هم که در ذوب آهن بودم هیچ مش��کلی 
نداشتم و البته از این موضوع هم خوشحالم که در فصل آینده بازیکن آزاد 
می شوم و می توانم برای آینده خودم تصمیم بگیرم. فعال در کنار ذوب 
 آه��ن هس��تم و امی��دوارم روزه��ای خوب��ی در ای��ن تی��م

 داشته باشم.

28 پیشگوی خارق العاده در ایران 
زندگی می کنند!

در برنامه بیست چهارده عادل فردوسی پور که همزمان با بازی آلمان 
و برزیل برگزار می شد، 483 نفر از ش��رکت کنندگان نتیجه عجیب 
نیمه نخست بازی آلمان و برزیل را پیش بینی کرده بودند. آنها دقیقا 
زده بودند 5 بر صفر به نفع آلمان!در ادامه نیلس��ون دروازه بان برزیلی 

سرخپوشان که به عنوان مهمان برنامه حضور داشت عنوان کرد که
 نمی دانس��ته این 483 نفر چه فکری کرده اند که توانسته اند چنین 

حدس دقیقی بزنند اما واقعا کارشان درست بوده است.
 نکته جالب این بود که وقتی بازی در پایان مس��ابقه 7 بر یک شد هم
 28 نفر این پیش بینی را برای برنامه 2014 فرستاده بودند! فردوسی پور

 می گفت خیلی دوست دارد امتیاز این 28 نفر را در بیاورند تا مشخص 
شود این ها چند امتیاز دارند!

نجف نژاد: موافق تمدید 
قرارداد کی روش هستیم اما...

عضو هی��ات مدیره باش��گاه اس��تقالل گفت: اس��تقالل 
 و پرس��پولیس متعلق ب��ه وزارت ورزش هس��تند و این 
وزارت خانه نباید به خاطر مقدار پولی که به آن ها می دهد، 
به این دو تیم سرکوفت بزند.مقداد نجف نژاد ، در خصوص 
اینک��ه مدیر مجموع��ه ورزش��ی آزادی اعالم ک��رده هر 
تیمی بخواهد بازی های خود را در این ورزش��گاه برگزار 
کند باید برای هر مس��ابقه 270 میلیون پ��ول پرداخت 
کند، گفت: دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس متعلق به 
 وزارت ورزش و جوان��ان هس��تند و چیزی از خودش��ان

 ندارند.
وی افزود: بارها اع��الم کرده بودیم که این دو باش��گاه به 
بخش خصوصی واگذار شوند و یک ریال هم به آن ها پول 
داده نشود تا بتوانند درآمدزایی کنند. من کاری ندارم که 
برای اجازه ورزشگاه آزادی استقالل و پرسپولیس چه قدر 
باید پرداخت کنند؛ حرفم این است که این دو تیم اگر به 
بخش خصوصی واگذار می شدند، می توانستند در همین 
ورزشگاه آزادی جایگاه های VIP مناسب برای خودشان 
تهیه کنند.رییس فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: تا 
این دو باش��گاه هزینه ای انجام می دهند، صدها نفر فریاد 
برمی آورند که چرا هزین��ه  کرده اند؛ در صورتی که این دو 
تیم چیزی ندارند که بخواهند درآمد کسب کنند. استقالل 
 و پرس��پولیس متعلق ب��ه وزارت ورزش هس��تند و این

 وزارت خانه نباید به خاطر پول��ی که به آن ها می دهد، به 
این دو تیم سرکوفت بزند. پرداخت هزینه های استقالل 

و پرسپولیس جزو وظایف وزارت ورزش و جوانان است.
نجف نژاد تصریح کرد: پرداخ��ت 270 میلیون تومان در 
توان دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نیست و این وزارت 
ورزش و جوانان اس��ت که باید این پول را پرداخت کند. 
مبلغی هم که اعالم شده، خیلی زیاد است.وی با مطلوب 
خواندن وضعیت نقل و انتقاالت استقالل در مورد شرکت 
نکردنش در جلس��ات هیات مدیره این باش��گاه گفت: به 
دلیل تداخل ساعت جلس��ه فراکسیون ورزش با جلسات 
هیات مدیره استقالل نتوانستم شرکت کنم اما این مشکل 
 برطرف شده و قرار اس��ت در جلسات هیات مدیره حضور 

داشته باشم.
ریی��س فراکس��یون ورزش در خص��وص اینک��ه آیا این 
فراکس��یون موافق تمدید قرارداد کارل��وس کی روش یا 
نه، عنوان کرد: ما موافق تمدید قرارداد کی روش هستیم 
اما این مرب��ی باید در گرفتن حق و حق��وق خود متعادل 
رفتار کند. پرداخت پولی که کی روش درخواس��ت کرده، 

در توان ما نیست.

6
نصر آزادانی رهسپار کره شد

مسابقات آزاد تکواندو کره از 20 تیرماه در شهر گیونگجو کره جنوبی برگزار و تیم ملی ایران با 11 
تکواندوکار راهی محل مسابقات  شد.علیرضا نصرآزادانی تکواندو کار اصفهانی به همراه تیم ملی 
تکواندوی بزرگساالن همچنین تیم ملی نوجوانان دختر و پسر در این رقابت ها حضور پیدا می کنند.

عجیب ترین دیدار نیمه نهایی حداقل بیست سال 
اخی��ر جام های جهان��ی در بلو هوریزونت��ه برگزار 
شد. جایی که آلمان در خاک برزیل، با نتیجه 7-1 
میزبان جام بیستم را در هم کوبید و راهی فینال شد. 
شاید بیش از اسکوالری و بازیکنان تیم ملی دیلما 
روسف، رییس جمهور برزیل ناراحت شد که از همان 
ساعات ابتدایی بعد از شکست با خیابان های ناآرام 
برزیل مواجه ش��د.وقتی برزیلی ها در اولین مزبانی 
خود در جام جهانی فینال را به اروگوئه واگذار کردند 
مسووالن تیم از ترس خشم مردم بازیکنان تیم ملی 
را از کانال آبی که از ورزش��گاه به بیرون راه داشت 
خارج کردند. به نظر ش��ما مردمی که تا این حد به 
فوتبال عالقه دارند با تیمی که شصت و چهار سال 
بعد در نیمه نهایی با هفت گل در خانه خود تحقیر 

می شود چه می کنند؟

هر چقدر که بازی های یک هشتم و یک چهارم نهایی کم گل و 
بی سروصدا بود نخستین بازی نیمه نهایی به اندازه کافی جادویی 
و عجیب و پر گل بود. بازی عجیبی که هشت گل به همراه داشت 
که هفت گل آن سهم آلمان بود و برزیل میزبان تنها در آخرین 
دقیقه بازی یک گل را به ثمر رساند که آن هم نمی توانست مرهم 
بر دردهای بزرگ برزیل در این بازی باشد.تیم ملی فوتبال آلمان 
با ارایه نمایشی تحسین برانگیز برابر برزیل میزبان مسابقات جام 
جهانی 2014 به برتری قاطع هفت بر یک دس��ت یافت و برای 
هشتمین بار راهی دیدار نهایی جام جهانی شد.تیم ملی برزیل 
تنها تیم پنج س��تاره فوتبال جهان در حضور بی��ش از 60 هزار 
تماشاگر خودی که ورزشگاه مینیرو شهر بلو هوریزنته را به رنگ 
زرد درآورده بودند به مصاف آلمان رفت اما خیلی زود رویاهای 
مردم سرزمین قهوه که در آرزوی نقش بستن ستاره ششم روی 
پیراهن تیم ملی کشورشان بودند به کابوسی وحشتناک تبدیل 
شد.برزیل که از ابتدای جام بیستم نشانی از یک تیم هماهنگ 

و قدرتمند نداشت با از دست دادن نیمار و تیاگو سیلوا به تیمی 
کامال معمولی تبدیل شد تا مقابل آلمان با انگیزه و آماده سرتسلیم 
را فرود آورد.بااین اوصاف ژرمن ها با برتری عجیب هفت بر یک 
که پنج گل آن در نیمه نخست به دست آمد، در همان نیمه اول 
کار سلسائو را تمام کرده و برای هشتمین بار راهی دیدار نهایی 
جام جهانی ش��دند و انتقام س��ختی از برزیل بابت شکست در 
دیدار نهایی جام جهانی 2002 گرفتند. آلمان تاکنون سه عنوان 

قهرمانی جهان و چهار نایب قهرمانی را به دست آورده است.

خ�وردن چهار گل در ش�ش دقیقه اتف�اق معمولی 
نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل بعد از شکست سنگین هفت بر 
یک تمیش از آلمان در نیمه نهایی جام جهان��ی 2014، از این 
بازی به عنوان بدترین روز عمرش یادکرد و از هواداران تیم برزیل 

خواست او و تیمش را ببخشند.
این مربی 65 ساله بعد از بازی گفت: بدترین روز عمرم بود ولی 
زندگی ادامه دارد. وی افزود:این شکست همیشه درکارنامه من 
به عنوان سرمربی برزیل ثبت خواهد شد ولی قبل از اینکه هدایت 

تیم برزیل را قبول کنم، ریسک آن را می دانستم. 
اس��کوالری ادامه داد:پیام من به مردم وهواداران تیم برزیل این 
اس��ت که ما نهایت تالش و کاری را که فکر می کردیم بهترین 
است انجام دادیم؛ به تیم بزرگی باختیم که در شش دقیقه با زدن 

چهار گل نتیجه را تغییر داد. 
سرمربی برزیل اظهار داش��ت: لطفا ما را ببخشید. متأسفیم که 
نتوانستیم به فینال برسیم و با افتخار به بازی رده بندی می رویم. 

وی مسوولیت این شکس��ت را پذیرفت 
وخاطرنشان کرد:من مسوول این شکست 
هس��تم. همه تیم در این نتیجه س��هیم 
هس��تند ولی من تاکتیک و ترکیب تیم 
راانتخاب کرده بودم پس مسوول چنین 

شکستی هم خودم هستم. 
اس��کوالری که در جام جهان��ی 2002 
برزیل را قهرمان کرده ب��ود، در ادامه باز 
هم از مردم برزیل طلب بخش��ش کرد و 
گفت: خوردن چهار گل در ش��ش دقیقه 
اتفاق معمولی نیس��ت ولی ممکن است. 
حتی آلمان هم نمی توانس��ت آن را باور 
کند. حاال باید برای بازی رده بندی آماده 
ش��ویم.وی ادامه داد: کار س��ختی است 

 ولی بای��د جو را تغییر بدهی��م. باید روی خودم��ان کار کنیم تا
 انگیزه مان برای دیدار رده بندی افزایش یابد و بدانیم که تاریخ 
ادامه دارد. بیش��تر این بازیکنان به بازی در تیم های درجه یک 
 ادامه می دهندودوباره درتیم ملی بازی خواهند کرد. این شکست

 پایان راه نیست.
تظاهرات خش�ونت بار در ش�هر بندری کوپاکابانو  

ریودوژانیرو
پایگاه خب��ری فرانس��وی زبان »ماکس��ی فوت« اع��الم کرد: 
جمع زی��ادی از م��ردم خش��مگین برزیلی ب��ه دنب��ال پایان 
نیمه نخس��ت بازی تیم ملی کشورش��ان با آلمان و شکس��ت 
 پن��ج ب��ر صف��ر در ای��ن نیم��ه، ب��ه تظاه��رات خش��ونت بار 

دست زدند.
 بنابر این گزارش، نیروهای پلیس برای جلوگیری از خش��ونت 
بیشتر تظاهرات کنندگان وارد عمل ش��دند و ساحل این شهر 

بندری را تخلیه کردند.

توفان آلمان رویاهای برزیل رابرد

ژرمن ها به سلسائو درس فوتبال دادند
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بهت ستاره کلمبیا ازبازی آلمان مقابل برزیل

ستاره تیم ملي فوتبال کلمبیا از نتیجه بدست آمده توسط 
ژرمن ها مقابل برزیل متحیر بود. رادامل فالکائو هم که به دلیل 
مصدومیت جام جهاني را از دست داده بود نسبت به این برد 

تاریخي ژرمن ها در خاک برزیل بهت زده و متعجب بود.

NBA حضور ملی پوش ایران در لیگ تابستانی

ارس��الن کاظمی که چند روز پیش در کمپ تمرینی فیالدلفیا در 
 NBA اورالندو حضور یافته بود، در لیگ تابس��تانی لیگ بسکتبال
به میدان رفت.کاظمی هفت دقیقه و 14 ثانیه در ترکیب این تیم به 
میدان رفت اما در این مدت کم نتوانست آماری از خود به جای بگذارد.

عزم واترپولو سپاهان براي قهرمانی

بهمن کیانی واال سرمربی تیم واترپولو فوالد مبارکه سپاهان گفت: تمام تیم های 
حاضر در لیگ برتر واترپولو خوب هستند، اما حریف اصلی ما دانشگاه آزاداست ،اما 
امیدوارم بتوانیم در این مسابقات قهرمان شویم، زیرا مصمم هستیم که با اولین 

حضورمان افتخار آفرین باشیم.

 اصفهان جایگاه سوارکاری خودرا یافته است
جای خالی زمین کورس در این استان بزرگ

رییس هیات سوارکاری استان اصفهان گفت: اصفهان جایگاه 
خود را در ورزش س��وارکاری پیدا کرده اما یکی از بزرگ ترین 
مش��کالت س��وارکاری اصفهان، نب��ود زمین ک��ورس در این 
اس��تان بزرگ اس��ت.علی خیراللهی پیرامون وضعیت کنونی 
هیات سوارکاری اس��تان اصفهان اظهار کرد: تمام برنامه های 
فدراسیون در س��ه رش��ته پرش با اسب، اس��تقامت و درساژ،  
بر اساس تقویم ورزشی ارایه ش��ده از طرف فدراسیون، انجام 
می ش��ود.وی تصریح کرد: اسب س��واران اصفهان��ی  تا کنون 
مقام های بسیاری را برای این استان رقم زده اند و خوشبختانه 
شاهد وضعیت خوبی از هیات سوارکاری هستیم که تا به حال 
تمام برنامه های س��ال 93 بدون کوچکترین مش��کلی برگزار 
شده است.رییس هیات سوارکاری اصفهان افزود: اگر مجموعه 
ورزش��ی نقش جهان راه اندازی ش��ود، فکری هم برای زمین 
کورس س��وارکاری اصفهان می شود، اما متاس��فانه هنوز هیچ 
چیز معلوم نیس��ت و امی��دوارم بتوانیم زمینی را برای رش��ته 
ورزشی کورس سوارکاری داشته باشیم تا بتوانیم این رشته را 
در اصفهان آموزش کامل داده و گسترش دهیم.وی بیان کرد: 
در آخرین صحبت هایی که با مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان داشتم، سلطان حسینی الویت اصلی ورزش اصفهان را 
مشخص شدن تکلیف معارضان نقش جهان بیان کرد و اگر این 
مشکل برطرف نشود، ساخت زمین کورس را بعید می دانم زیرا 

تمام برنامه ها به کمک اسپانسر انجام می شود و هزینه ساخت 
زمین کورس اعتبار باالیی را می طلبد.خیراللهی افزود: استقبال 
کننده گان بسیاری را در رشته کورس داریم و اگر بتوانیم زمین 
کورس را با توجه به مرکزیتی که در کش��ور داریم، برپا کنیم، 
بدون شک می توانیم اس��تان هایی را مانند کرمان، یزد و حتی 

تهران، پوشش دهیم.

مسابقات کشوری جام پیشرفت اشاره کرد و گفت: در سال های 
قبل، مسابقات جام کشوری نقش جهان را برگزار می کردیم ولی 
امسال با توجه به اینکه رییس فدراسیون به تازگی انتخاب شده 
و به پیشنهاد رییس فدراسیون، میزبان مسابقات کشوری جام 
پیشرفت در اواخر مرداد ماه برای نخستین بار، بر عهده اصفهان 
قرار داده شده است، هرچند که استان تهران و البرز نیز تمایل 

بس��یاری برای برگزاری این مسابقات داش��تند.رییس هیات 
سوارکاری اصفهان درباره مشکالت بودجه ای این هیات گفت: 
تمام ورزش های استان اصفهان با معضل کمبود بودجه مواجه 
هستند و هیات ما نیز از این مشکل مبرا نیست، اما خوشبختانه 
س��وارکاری به دلیل داشتن اسپانسرهای بس��یار خوب، اجازه 

نداده که حتی یک مسابقه هیات لغو شود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال برگزاری مسابقات جام پیشرفت 
حدود 200 میلیون تومان برای س��وارکاری اصفهان هزینه در 
بر دارد اما اگر بتوانیم برنامه های پی��ش رو را عملی کنیم، کار 
بزرگی را انجام داده ایم.خیراللهی به مشکالت فدراسیون اشاره 
کرد و گفت: فدراسیون س��وارکاری بعد از رفتن تابش، تا چند 
هفته گذشته فقط با سرپرست اداره می شد و ما شاهد مسایل 
و مشکالت بس��یاری در فدراسیون س��وارکاری کشور بودیم 
اما خوش��بختانه خلیلی به عنوان رییس فدراس��یون انتخاب 
 ش��د و امیدواریم بتواند وضعیت هیات ها را در کش��ور، از نظر 
رتبه بن��دی مش��خص کنن��د.وی خاطرنش��ان ک��رد: تعداد 
س��وارکاران اصفهانی برای حضور در هر مسابقه ای، باالی 75 
نفر هستند که این رقم بس��یار خوبی در کشور و بیانگر جایگاه 
این ورزش در اس��تان اس��ت و تمام تالش هیات بر این بوده و 
هس��ت که بتوانیم مس��ابقات برون مرزی و میزبانی مسابقات 

حاشیه خلیج فارس را داشته باشیم.

وقتی برزیل توسط آلمان بلعیده شد/پیروزی پرگل آلمان مقابل برزیل بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته و سوژه بسیاری از کاربران شده است.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
از 3937/2  يكبابخانه پالک شماره 1/8168 مجزي شده  چون تحديد حدود ششدانگ 
فرعي از يك اصلي واقع در ابنيه بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي 
عبدالصمد رسول زاده فرزند حسينعلي درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی 
ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1393/5/25 ساعت 8 صبح درمحل شروع و 
بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطارمی گردد كه در 
روز و ساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهدشد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم 
نمايد ضمنًا چنانچه  ارائه  اداره  اين  به  ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و  دادخواست را 
روزتحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد ازتعطيل 

انجام خواهدشد0 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا   
ابالغ وقت رسیدگی 

24027 شماره ابالغيه: 9310103734101433 شماره پرونده: 9209983734100498 
طرفيت  به  دادخواستی  يارندی  حسينی  كاظم  خواهان   920688 بايگانی:  شماره 
خواندگان عباس قدسی و محمد قدسی و احمد قدسی و محمود قدسی و مهدی قدسی 
رسمی  سند  تنظيم  به  الزام  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  قدسی  فاطمه  و 
شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  نطنز   شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  ملك 
كالسه  به  و  ارجاع  نطنز  در  واقع  نطنز  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه 
مطلبی  اظهار  و  كارشناسی  نظريه  ابالغ  كه جهت  گرديده  ثبت   9209983734100498
مجهول المكان  علت  به  كه  ابالغ  از  پس  هفته  يك  ظرف  شعبه  دفتر  به  اثباتا  و  نفيا 
دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد 
گردد.م الف:73  نسخه حاضر  خود  كامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به   آن 

ترابيان منشی شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 
مزایده اموال منقول نوبت اول

24028 در پرونده 930008ح2 اجرا و به موجب نيابت ارسالی از شعبه پنجم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان محكوم عليهم مصطفی وعيدی و ناصر جنتی به پرداخت مبلغ 
190/771/530 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له سيدرحمت ا... هاشمی و مبلغ 
8/500/000 ريال به عنوان هزينه اجرا در حق صندوق دولت محكوم گرديده است كه 
اموال محكوم عليه كه به شرح زير  اقدام به توقيف  قبال خواسته خود  له در  محكوم 
توسط كارشناس خبره كارشناسی شده است اقدام نموده است. صورت اموال مورد 
مزايده و نظريه كارشناسی: مقدار 16500 متر لوله 16 ميلی ليتر PEX-AL-PEX از 
قرار هر متر 12800 ريال. با توجه به اينكه نظريه كارشناسی به محكوم عليه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش اموال از طريق مزايده 
را دارد. زمان برگزاری مزايده: تاريخ 93/5/1 از ساعت 9 الی 10 محل برگزاری مزايده: 
اجرای احكام حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شاهين شهر محل بازديد: شهرک صنعتی 
مورچه خورت با هماهنگی اين اجرا مزايده از قيمت كارشناسی شروع و به كسی كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزايده می بايست 10 درصد 
از ثمن معامله را فی المجلس به حساب سپرده واريز و در صورت موافقت مدير اجرا 
تا يك هفته فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واريز نمايد واال ضمن 
ابطال مزايده 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به صندوق دولت واريز 
می گردد كسانی كه مايل به شركت در مزايده می باشند می بايست حداكثر پنج روز قبل 
از مزايده به دايره اجرای احكام مدنی مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزايده درخواست كتبی خود به همراه قيمت پيشنهادی را به دايره اجرای 
احكام  اجرای  مدير  شكل آبادی  شوند.  داده  مزايده شركت  در  تا  تحويل  مدنی  احكام 

حقوقی دادگستری شاهين شهر 
 ابالغ رای 

24029 شماره دادنامه: 9309970350200441 شماره پرونده: 9209980350200278 
شماره بايگانی شعبه: 920308 خواهان: شركت تعاونی اعتبار صالحين با وكالت آقای 
ياس8- بست  بن  خواجو-ابتدای  خواجو-شهدای  چهارباغ  نشانی  به  زارعی  ناصر 
به  همگی  لقايی  عباس  آقای   -2 لقايی  پريسا  خانم   -1 خواندگان:  افرا-ط1  ساختمان 
نشانی خ شيخ صدوق شمالی-خ كاخ غربی-كوی آريا-بن بست مهر-سمت چپ-منزل 
سوم-ط1، 3- آقای مهران بحری به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشكار:  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت   -2 چك 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خواهان شركت تعاونی اعتبار صالحين با وكالت آقای ناصر زارعی 
بطرفيت خواندگان 1- پريسا و 2- عباس همگی لقائی و 3- مهران بحری به خواسته 
بانك  عهده   91/4/5-816595 به شماره  وجه چك  ريال  ميليون  مبلغ ششصد  مطالبه 
پاسارگاد اصفهان با احتساب هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به دادخواست 
تقديمی و فتوكپی مصدق متن و ظهر گواهينامه عدم پرداخت وجه چك صادره از ناحيه 
بانك محال عليه كه اساسا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به ميزان 
مبلغ فوق را دارد و اينكه خواندگان 2و3 با اطالع از دعوی مطروحه و جريان رسيدگی 
در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نياورده اند 
و دليلی بر پرداخت وجه سند مدركيه اقامه نكرده اند و با توجه به اظهارات خوانده 1 
كه حكايت از قبول صدور چك داشته و اينكه بابت تضمين وصول شدن ساير چكهای 
مشتريهای وی بوده لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خواندگان ذمه دعوی را وارد 
تشخيص و مستندا به مواد 310و311و312 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق يك تبصره به 
ماده 2 قانون چك و استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواندگان را 
متضامنا به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز مبلغ شانزده 
ميليون و دويست و پانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت شصت درصد 
حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
حق  در  مربوطه  تورم  شاخص  براساس  حكم  اجرای  لغايت  چك  سررسيد  تاريخ  از 
خواهان محكوم می نمايد اجرای احكام مكلف است خسارت تاخير تاديه را به شرح فوق 
محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمايد رای صادره نسبت به خواندگان 
2و3 غيابی بوده و پس از بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در محكمه صادر 
كننده رای بوده و پس از بيست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر 
مركز استان اصفهان می باشد و نسبت به خوانده 1 حضوری بوده و پس از 20 روز از 
تاريخ ابالغ دادنامه قابل تجديد نظرخواهی می باشد. م الف:7403 معقولی رئيس شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
رای اصالحی

24030 شماره دادنامه: 9309970354200459 شماره پرونده: 9209980359500665 
شماره بايگانی شعبه: 920774 شكات: 1- آقای محمدرضا خليلی 2- آقای غالمحسين 

خانم صديقه   -5 خليلی  شهناز  خانم   -4 بروجنی  خليلی  رضا  علی  آقای   -3 خليلی 
نشانی  به  بروجنی  نيله  هاله  خانم  وكالت  با  خليلی  طاهره  خانم   -6 بروجنی  خليلی 
خ  نشانی  به  خليلی  محمودرضا  آقای  متهم:  اركيده-پ100  ملت-بن  اصفهان-بلوار 
از  استفاده   -2 1- جعل  ها:  اتهام  خيام  مارنان-ج سوپر  پل  و  مطهری  پل  خيام-بين 
اوراق مجعول رای اصالحی: پيرو دادنامه شماره 92-1393/2/3 صادره از اين دادگاه 
نام  كه  در حالی  گرديده  قيد  اشتباها محمدرضا خليلی  عليه  نام محكوم  اينكه  به  نظر 
صحيح وی محمودرضا خليلی فرزند رضاقلی می باشد بدينوسيله رای مذكور اصالح 
دادرسی مدنی تسليم رونوشت رای اصلی  آيين  قانون  ماده 309  به  می شود مستندا 
بدون رونوشت رای تصحيحی ممنوع و اين رای نيز ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان 

می باشد.م الف:7402 نجفی دادرس شعبه 116دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

24031 شماره دادنامه: 9309970352900331 شماره پرونده: 9209980358001389 
شماره بايگانی شعبه: 921447 شاكی: خانم اكرم عبدی قهفرخی به نشانی اصفهان-
نشانی  به  طاهری  آقای رسول  متهم:  اميرخانی  فرهنگ-ک حسين  راه سيمين-خ  سه 
بهارستان-با راهنمايی شاكی اتهام ها: 1- تخريب 2- ضرب و جرح غيرعمدی گردشكار: 
دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رسول طاهری فرزند دالور 
دائر بر تخريب عمدی و ايراد ضرب و جرح عمدی در تاريخ 92/7/8 موضوع شكايت 
خانم اكرم عبدی قهفرخی فرزند جهان بخش از توحه به محتويات پرونده صرفنظر از 

عدم پيگيری شكايت از ناحيه شاكی و عدم حضور وی در جلسه رسيدگی اين دادگاه 
نظر به اينكه ادله متقنی كه اركان بزه انتسابی به متهم را محقق و ارتكاب آن از ناحيه 
مشاراليه را مدلل و اثبات نمايد در پرونده وجود ندارد و گزارشات مامورين انتظامی و 
همچنين اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه شاكی در مرحله تحقيق و بازجويی نيز بر 
اين امر داللتی نداشته و با توجه به تناقضات آن غير قابل استناد می باشد لذا دادگاه با 
توجه به مراتب مزبور و عدم تحقق اركان بزه و فقد ادله متقن اثباتی و حاكميت اصل 
برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران حكم بر برائت متهم از 
ارتكاب بزه انتسابی صادر و اعالم می نمايد رای صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.م الف:7400 حاجی 

زاده رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

24032 شماره دادنامه: 9309970351500094 شماره پرونده: 9209980351501184 
شماره بايگانی شعبه: 921192 خواهان: خانم بتول بهمندپور به نشانی اصفهان-ملك 
آقای  بن بست خوانده:  البرز-انتهای  شهر-رباط سوم-كوچه شهيد ضيائی-بن بست 
با  دادگاه  گردشكار:  طلب  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  طبيبی  غالمرضا 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: خانم بتول بهمندپور فرزند صفرعلی 
به طرفيت آقای غالمرضا طبيبی فرزند حسن دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ يكصد 
و چهل ميليون ريال تقديم و مدعی است در سال 1388 مبلغ فوق الذكر را به دفعات 
به خوانده پرداخت تا نامبرده يك واحد آپارتمان برای خواهان خريداری نمايد ولی نه 
تنها اقدامی جهت خريد ننموده است از استرداد مبلغ پرداختی استنكاف می نمايد خوانده 
مبلغ  پرداخت  بر  شهادت  تعرفه  شهود  و  استناد  شهود  شهادت  به  ادعا  اثبات  جهت 
خواسته داده و ادعای خواهان را تاييد نموده اند خوانده علی رغم ابالغ از طريق انتشار 
آگهی در جلسات رسيدگی شركت نكرده و ايرادی نسبت به مستندات تقديمی ننموده 
است با عنايت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 198و515و519 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد 
و چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و كليه خسارات دادرسی از جمله هزينه نشر 
آگهی و دو ميليون و هشتصد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
محكوم می نمايد رای صادره غيابی ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض 
دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.م الف:7390 راجی رئيس شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

24033 كالسه پرونده: 1342/92 شماره دادنامه: 93/3/31-250 مرجع رسيدگی: شعبه 
17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سيد احسان موسوی نشانی اصفهان-خيابان 
خرداد-پالک8  بست  رجايی-بن  شهيد  متری   12 5آذر-كوچه  انصاری-خيابان  جابر 
خواسته:  مهر-پ121  بست  فيض-بن  اصفهان-خيابان  نشانی  شهدانی  مهسا  خوانده: 
مطالبه وجه سفته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای سيد احسان موسوی به 
طرفيت مهسا شهدانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه سفته به شماره 
خزانه داری كل 717204 مورخ 92/5/27 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنايت به 
بقای اصل مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص 
قانون  قانون تجارت و مواد 198و515و519و522  استناد مواد 307و309  به  لذا  داده 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 110/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 92/12/17 لغايت 
مركزی جمهوری  بانك  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  كه محاسب  تاريخ وصول 
ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم  اسالمی 
قابل  به خوانده  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بيست  و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد 
واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد 
هفدهم  می باشد.م الف:7701 شعبه  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاههای  در  نظرخواهی 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

24034 كالسه پرونده: 1343/92 شماره دادنامه: 93/3/31-291 مرجع رسيدگی: شعبه 
17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سيد احسان موسوی نشانی: جابرانصاری-خ 
حاجی  اكبر  خواندگان:  خرداد-پالک8  بست  رجايی-بن  شهيد  5آذر-كوچه12متری 
صالحی – زيبا اسماعيلی هر دو به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای سيد احسان موسوی به طرفيت اكبر حاجی صالحی و زيبا اسماعيلی به 
خواسته مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال 25/000/000 ريال وجه چك به شماره 
192562 مورخه 92/10/30 به عهده بانك صادرات شعبه پل بزرگمهر به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان 
ذمه خوانده و  اشتغال  در  كه ظهور  عليه  بانك محال  توسط  پرداخت  گواهی عدم  و 
قانونی در  ابالغ  اينكه خوانده علی رغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان 
عليه خوانده رديف اول ثبات به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و515و519و522  و 
پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
نشر آگهی تا اجرای كامل حكم و يكصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )92/10/30( تا تاريخ اجرای حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
دعوی  ميباشد.ضمنا  اصفهان  عمومی حقوقی  محاكم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز 
مطروحه به طرفيت خوانده رديف دوم به لحاظ اينكه در مهلت مقرر در قانون مطالبه 
م الف:7700 شعبه 17 حقوقی  اعالم می گردد.  و  رد دعوی صادر  قرار  است  نگرديده 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

24035 كالسه پرونده: 1521/92 شماره دادنامه: 93/2/16-239 مرجع رسيدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اميد پوالدوند با وكالت عليرضا صادقی نژاد 
خوانده:  سرو  طبقاتی-ساختمان  پاركينگ  ميانی-جنب  توحيد  اصفهان-خ  نشانی 
احمدرضا رعنايی نشانی مجهول المكان با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 

قاضی شورا: دعوی اميد پوالدوند با وكالت عليرضا صادقی نژاد به طرفيت احمدرضا 
-249265 شماره های  چك  وجه  ريال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رعنايی 
91/10/12 و 249264-91/9/12 و 249263-91/8/12 و 249262-91/7/12 عهده بانك 
اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  سپه شعبه جابرانصاری 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه 
خوانده در جلسه به هر دليلی حضور نيافته و دليلی كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  شورا  بر  نداشته  ابراز  نمايد 
پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و519و522  و 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 136/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 

همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چكها تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوب بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع خواهد بود. م الف:7699 شعبه 

نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

24036 كالسه پرونده: 92/93ش6 شماره دادنامه: 93/3/26-430 مرجع رسيدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس طوطيان اصفهانی نشانی: اصفهان-
خيابان مسجد سيد-روبروی بانك سپه طيب-فروشگاه طوطيان وكيل: محمود بشارتی 
بانك  اصفهان-خيابان شيخ صدوق شمالی-روبروی  نشانی:  بزرگ  درميانی  بهناز  و 

تجارت-مجتمع سرو-طبقه پنجم-واحد21 خوانده: حديث عدالتی نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست عباس 
طوطيان اصفهانی با وكالت محمود بشارتی و خانم درميانی به طرفيت حديث عدالتی 
به خواسته مطالبه مبلغ 41/620/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 9213/037590 
مورخ 92/12/24 عهده بانك اقتصاد نوين به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 41/620/000 ريال به عنوان 
به عنوان خسارت دادرسی و نشر آگهی و  پرداخت 460/000 ريال  اصل خواسته و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 
لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 

شعبه خواهد بود.م الف:7717 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

امير  خواهان:   1447-92/9/25 دادنامه:  شماره   92-1179 پرونده:  شماره   24037
بانك  مسجدسيد-روبروی  مدرن-خ  سوم-اشكاوند-مبل  آبشار  نشانی:  اسفنديارپور 
رفاه-پارچه مبلی امينی خوانده: خديجه رحمتی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
يك ميليون و پانصد هزار تومان بابت دو فقره چك به شماره های 290546-9124 هفت 
ميليون ريال گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی امير 
اسفنديارپور به طرفيت خانم خديجه رحمتی به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال 
وجه 2 چك به شماره های 780496-9124/290546 به عهده بانك پاسارگاد – اقتصاد 
اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  نوين 
مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
اينكه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
دفاعيات  و  اليحه  هيچگونه  و  نيافته  در جلسه حضور  كافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با 
مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارايه ننموده لذا دعوی 
مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198-

مبلغ 15/000/000ريال  پرداخت  به  بر محكوميت خوانده  آ.د.م حكم  قانون   522-515
بابت اصل خواسته و 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ 91/12/28-92/3/30 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:7719 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24038 شماره ابالغيه: 9310100350601961 شماره پرونده: 9209980350601018 
شماره بايگانی: 921151 خواهان ها محسن مظاهريون و نرمين حسنی افشار دادخواستی 
به طرفيت خواندگان 1- مرتضی شجاعی و 2- غالمرضا عرفانيان به خواسته مطالبه 
خسارات دادرسی و بطالن معامله و خلع يد تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به كالسه 9209980350601018 ثبت گرديده و متقابال آقای 
 -2 و  افشار  حسنی  نرمين   -1 خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  عرفانيان  غالمرضا 
مرتضی شجاعی و 3- محسن مظاهريون به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و ورود 
و تقديم دادخواست تقابل در 92/1151 و الزام به تنظيم سند رسمی ملك و الزام به ايفای 
تعهد مبنی بر امضا صورتمجلس تفكيكی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9309980350600155 ثبت گرديده و وقت 
به علت مجهول المكان  است.  تعيين شده  آنها 1393/05/30 و ساعت 08:00  رسيدگی 
بودن خوانده آقای مرتضی شجاعی و درخواست وكالی خواهانها و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده موصوف پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.   دادخواستها و ضمائم 

م الف:7468  شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24039 شماره ابالغيه: 9310100350601876 شماره پرونده: 9209980350600503 
شماره بايگانی: 920561 خواهان ها اشرف تدين نجف آبادی و حسام الدين گلستانی و 
فريده گلستانی دادخواستی به طرفيت خوانده مريم توكلی به خواسته دستور موقت و 
مطالبه خسارات دادرسی و خلع يد تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به كالسه 9209980350600503 ثبت گرديده اينك نظريات 
كارشناسی در رشته های راه و ساختمان و امور ثبتی واصل گرديده است كه به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست وكيل خواهانها و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن ظرف يك هفته به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و نظريات كارشناسی را هم رويت و ظرف يك هفته هر 
مطلبی نفيا يا اثباتا دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. م الف:7469  شعبه ششم  دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

24040 شماره ابالغيه: 9310100350202746 شماره پرونده: 9209980350200974 
 -2 رستمی  ناصر  نظرخواهی  تجديد  خصوص  در   921106 شعبه:  بايگانی  شماره 
مهدی   -2 هادی  محمود  طرفيت  به  عبدالوهاب  حاجی  عبدا...   -3 رستمی  افراسياب 
دادگاه  دوم  شعبه   93/2/22 مورخه   9309970350200238 دادنامه  به  نسبت  رامی 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 304 به علت مجهول المكان 
بودن تجديد نظرخوانده و درخواست تجديد نظرخواه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا تجديد نظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود چنانچه پاسخی دارند 
تجديد  دادگاه  به  با همين وضعيت  پرونده  اينصورت  نمايند در غير  دادگاه تحويل  به 
عمومی  دادگاه  دوم  دفتر شعبه  مدير  نژاد  م الف:7683 موسوی  می گردد.  ارسال  نظر 

حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

البنين ابوطالبی دارای شناسنامه شماره 708 به شرح دادخواست به  24041 خانم ام 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  1653/93ح10  كالسۀ 
اقامتگاه  توضيح داده كه شادروان شهرام ناطقی بشناسنامه 285 در تاريخ 93/3/10 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
حسين ناطقی ش.ش 1274217598 )فرزند( 2- محمدپارسا ناطقی ش.ش 1275883699 
البنين ابوطالبی ش.ش 708 )همسر( 4- مهوش قاسمی فر ش.ش 930  )فرزند( 3- ام 
)مادر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7518 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

24042 آقای مهدی كاظمی راشنانی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 1685/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عفت روستائی بشناسنامه 78 در تاريخ 1390/2/16 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

ذيل:1- فرهاد كاظمی راشنانی ش.ش 1856 )فرزند( 2- مهدی كاظمی راشنانی ش.ش 
25 )فرزند( 3- مريم كاظمی راشنانی ش.ش 753 )فرزند( 4- مرضيه كاظمی راشنانی 
ش.ش 46 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7519 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

24043 آقای محمدرضا كيانی ابری دارای شناسنامه شماره 1706 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 1695/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   1272303454 بشناسنامه  ابری  كيانی  ميالد  شادروان  كه  داده  توضيح 
91/3/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل:1- مليحه احمدی قهجاورستانی ش.ش 2202 )مادر( 2- محمدرضا 
كيانی ابری ش.ش 1706 )پدر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7520 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 98  آقای روح ا... خدنگی جوانی   24044
به كالسۀ 1660/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ 91/3/16  در  كه شادروان رضا خدنگی جوانی بشناسنامه 1046  داده  توضيح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذيل:1- اصغر خدنگی جوانی ش.ش 21 )فرزند( 2- محمد خدنگی جوانی ش.ش 
جوانی  خدنگی  محسن   -4 )فرزند(   47 ش.ش  جوانی  خدنگی  مهدی   -3 )فرزند(   508
خدنگی  روح ا...   -6 )فرزند(   307 جوانی ش.ش  خدنگی  مجتبی   -5 )فرزند(   13 ش.ش 
جوانی ش.ش 98 )فرزند( 7- اكبر خدنگی جوانی ش.ش 2701 )فرزند( 8- زهره خدنگی 
جوانی ش.ش 23 )فرزند( 9- زهرا خدنگی جوانی ش.ش 41665 )فرزند( 10- سلطنت 
خدنگی جوانی ش.ش 30 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7521 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

24045 آقای حسن منصوری حبيب آبادی ذينفع دارای شناسنامه شماره 37 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 1697/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاريخ  و چنين توضيح داده كه شادروان رمضان جمالی بشناسنامه 31089/122 در 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   79/8/7
است به افراد ذيل:1- صديقه عموئی سينی ش.ش 28 )همسر( 2- زهرا جمالی ش.ش 
259 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7522 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

24046 خانم نسيم ابوطالبی جزی دارای شناسنامه شماره 1602 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 1539/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عبدالعلی ابوطالبی جزی بشناسنامه 143 در تاريخ 93/3/15 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
ابوطالبی جزی  )فرزند( 2- مسعود  ابوطالبی جزی ش.ش 3368  افراد ذيل:1- مجتبی 
 -4 )فرزند(   1270250418 ش.ش  جزی  ابوطالبی  محسن   -3 )فرزند(   12578 ش.ش 
نسيم ابوطالبی جزی ش.ش 1602 )فرزند( 5- ربابه مسيبی جزی ش.ش 213 )همسر( 
6- محمد ابوطالبی جزی ش.ش 1422 )پدر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:7523 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

24047 آقای مهدی كيانی هرچگانی دارای شناسنامه شماره 7907 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 1672/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عفت عاليی اورگانی بشناسنامه 47 در تاريخ 90/11/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- 
اسماعيل رئيسی گهرويی ش.ش 1115 )فرزند( 2- ابراهيم كيانی هرچگانی ش.ش 2258 
كيانی هرچگانی  )فرزند( 4- ساسان  كيانی هرچگانی ش.ش 7907  )فرزند( 3- مهدی 
ش.ش 14531 )فرزند( 5- مريم كيانی هرچگانی ش.ش 2924 )فرزند( 6- فاطمه كيانی 
هرچگانی ش.ش 2971 )فرزند( 7- مهرانگيز كيانی هرچگانی ش.ش 9010 )فرزند( 8- 
حسينعلی كيانی هرچگانی ش.ش 15 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر كسی  تا  نمايد  می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور 
واال  دارد  تقديم  شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:7524 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                               اخطار اجرایی
24048 كالسه: 92-1626ش9 به موجب رای غيابی شماره 1971 تاريخ 92/12/28 شعبه 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه وحيد 
بيان قلعه روستائی فرزند حميد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 700/000 ريال بابت هزينه كارشناسی 
نصراصفهانی  اسدا...   -1 لها:  محكوم  در حق  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   192/000 و 
2- سميه سلطان محمدی به نشانی اصفهان-خ كهندژ-تقاطع اول-كوچه شماره20-بن 
بست ميخك و همچنين پرداخت مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7696 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24049 كالسه: 92-1595ش8 به موجب رای شماره 1878 تاريخ 92/12/20 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهما 1- عليرضا 
رخ بر 2- حميد توكلی هر دو به نشانی مجهول المكان  محكومند به حضور در يكی از 
نام خواهان  به  تلفن همراه 09133682480  انتقال سند  و  تلفن همراه  دفاتر مشتركين 
محمد صديقی فرزند غالمحسين به نشانی خ وحيد-كوچه مسجد ائمه اطهار-بن بست 
رمضانی-پ69 و پرداخت مبلغ 138/000 بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و 
پرداخت نيم عشر در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7697 شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

24050 كالسه: 92-1156 به موجب رای شماره 50 تاريخ 93/1/31 حوزه 19 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا شيرانی 
اسناد رسمی  دفاتر  از  يكی  به حضور در  به نشانی مجهول المكان  محكوم است  نژاد 
ياماها مشكی به شماره پالک 5444اصفهان62  انتقال سند يكدستگاه موتورسيكلت  و 
و پرداخت مبلغ صد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی در حق 
ش  شمالی-ک  دشتسان  عسگريه-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  كريمی  امين  له  محكوم 
اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  حق االجرا  عشر  نيم  پرداخت  و  ميرزائی-پ85 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7695 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 



امام هادی علیه السالم فرمودند:
 همنش��ين شدن و معاش��رت با افراد شرور نش��انه پستى و 

داروهای گیاهی کاهنده شرارت تو خواهد بود.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

ْتِر َوالَْعفاِف، َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف،  اَللّـُهمَّ َزیِّّنى فیِه بِالسَّ
َواْحِملْنى

خدایا در این ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراى و جامه 
قناعت و اکتفاى به مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن

 فیِه َعلَى الَْعْدِل َواالِْنْصاِف، َو اِمّنى فیِه ِمْن ُکلِّ ما اَخاُف، بِِعْصَمِتَک یا
در این روز به عدالت و انصاف و ایمنیم بخش در آن از هر چه که از آن 

مى ترسم به نگهدارى خودت اى
ِعْصَمَة الْخآئِفیَن

نگه دارنده ترسندگان

بهلول و شکستن سر استاد
ــت از کوچه اى مى گذشت شنید که  روزى بهلول در حالى که داش
استادى به شاگردانش مى گوید :من امام صادق )ع( را قبول دارم اما 
ــى گوید :خداوند دیده  ــه مورد با او کامال مخالفم !یک اینکه م در س
نمى شود پس اگر دیده نمى شود وجود هم ندارد.دوم مى گوید :خدا 
ــوزاند در حالى که شیطان خود از  ــیطان را در آتش جهنم مى س ش
جنس آتش است و آتش تاثیرى در او نداردسوم هم مى گوید :انسان 
کارهایش را از روى اختیار انجام مى دهددر حالى که چنین نیست و 
از روى اجبار انجام مى دهدبهلول تا این سخنان را از استاد شنید فورا 

کلوخ بزرگى به دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد
اتفاقا کلوخ به وسط پیشانى استاد خورد و آنرا شکافت !

استاد و شاگردان در پى او افتادند و او را به نزد خلیفه آوردند.
خلیفه گفت : ماجرا چیست؟

استاد گفت : داشتم به  دانش آموزان درس مى دادم که بهلول با کلوخ 
به سرم زد و آن را شکست !

بهلول پرسید : آیا تو درد را مى بینى؟
گفت : نه بهلول گفت : پس دردى وجود ندارد.

ثانیا مگر تو از جنس خاک نیستى و این کلوخ هم از جنس خاک پس 
در تو تاثیرى ندارد.

ثالثا : مگر نمى گویى انسانها از خود اختیار ندارند ؟
پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم.

ــد و از جاى برخاست  استاد دالیل بهلول دیوانه را شنید و خجل ش
و رفت !!!

دعای روز دوازدهم 

حکایت 

ــمند فن آورى به سرعت در حال تحول  دنیاى هوش
ــر کردن  ــر چه کوچک ت ــمت ه ــت و  گویا به س اس
ــهولت در استفاده از  ــمند و ایجاد س ابزارهاى هوش
آن هاست! ساعت هاى هوشمند به تدریج وارد بازار 

تکنولوژى مى شوند و تا کنون نیز مى توان گفت، جنگ بزرگى که 
روزى در گوشى هاى هوشمند آن را مى دیدیم، به تدریج در حوزه 
فن آورى هاى پوشیدنى و به ویژه ساعت هاى هوشمند در گرفته 
است. بنا بر این گزارش، اپل در حالى به رقابت در بازار ساعت هاى 
ــونگ و ال جى،  ــت که پیش از این، سامس هوشمند پیوسته اس
نسخه هاى اندرویدى ساعت هاى هوشمند خود را رونمایى کرده اند 
و مایکروسافت نیز در آینده نزدیک، نسخه مخصوص خود را از این 

گونه ساعت ها رونمایى خواهد کرد.
ــازار جهانى و به  ــاعت ها به زودى در ب اما در حالى که همه این س
ــید، بگذارید نگاهى به  دنبال آن بازار ایران به فروش خواهند رس
ویژگى هاى آن هاـ  از آن چه تا کنون در دست استـ  داشته باشیم.

 آن چه تا کنون از ساعت هوشمند اپل یا iWatch میدانیم:
ــه  ــدى ک ــروژه جدی ــاره پ ــى درب ــات اندک ــون اطالع ــا کن ت
ــر  ــوارد زی ــامل م ــه ش ــم ک ــت،  داری ــال آن اس ــه دنب ــل ب  اپ

مى شود؛
ــتخدام و به کارگیرى  ــد، اپل اقدام به اس همان گونه که گفته ش
ــه ویژه در  ــازى ب ــمارى از مدیران برند هاى معروف ساعت س ش
ــت.هرچند Conceptهایى که تا کنون به  ــوییس کرده اس س
دست داده شده، متفاوت است،  به احتمال بسیار  ساعت هوشمند 
اپل مستطیل شکل خواهد بود و در دو اندازه ۱ ۳ و ۱ ۵ اینچ عرضه 

خواهد شد.
ــبیه به  ــاعت ش ــن س ــد ای ــه بن ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــتبند هایى که با ضربه قفل مى شوند(  ــتبند هاى Slap )دس  دس

باشد.
گفته مى شود، این ساعت به قابلیت هاى رصد و پیگیرى سالمت، 

خواب و وضعیت فیزیکى بدن مجهز است.
ــد بود و  ــل iOS ۸ خواه ــتم عام ــه سیس ــاعت مجهز ب ــن س ای
ــارى رونمایى ــال ج ــت که تا اکتبر س ــایعات مبنى بر این اس  ش

 خواهد شد.
ــا ۶۰۰ دالر ارزیابى  ــمند، حدود ۲۰۰ ت ــاعت هوش ـ بهاى این س

شده است.

Gear Live سامسونگ: نخستین رقیب بازار با
ــتین برند هایى بود که ساعت هوشمند خود را  سامسونگ از نخس
ــاعت هوشمندى است که  روانه بازار کرد و Gear Live البته س

امکانات بسیارى دارد، ولى در عین حال بیش از این مى تواند بهبود 
یابد. این ساعت هوشمند واجد مشخصات زیر خواهد بود:

این ساعت در دو رنگ مشکى و گلبهى وارد بازار خواهد شد و صفحه 
نمایش آن برابر با .۱ ۶۳ اینچ است.

ــور رصد ضربان قلب است که یک  این ساعت مجهز به یک سنس

ــونگ با آن مرتبط است. البته این  App تولید خود سامس
ــاعت ال جى نیز وجود دارد؛ اما تفاوت در این  قابلیت در س
ــود را براى آن  ــونگ App مخصوص خ ــت که سامس اس

طراحى کرده است.
ــاعت مجهز به قابلیت جهت یابى turnـbyـturn گوگل  این س
ــت و یک دوربین در باال و  است.طراحى این ساعت مستطیلى اس
یک دکمه در پایین آن است صفحه نمایش این ساعت یک صفحه 
نمایش Super AMOLED است که وضوح بسیار خوبى داشته 
و نسبت به ساعت ال جى از تراکم پیکسل بیشترى برخوردار است.

ــاعت است که  ــاعت در حد یک ۲۴ س میزان ذخیره باترى این س
ــر روز آن را دوباره  ــان ه ــما را مجبور به آن مى کند که در پای ش
ــونگ را روانه ــاعت هوشمند سامس  شارژ کنید. ال جى رقیب س

 بازار کرد/
ــونگ، نمونه  ــاعت هوشمند سامس ال جى همزمان با معرفى س
ــعى  ــام G Watch روانه بازار کرد که س ــا ن ــمند خود را ب هوش
ــونگ  ــى ظریف تر به رقابت با سامس ــا یک طراح بر آن نمود تا ب
ــه ــاعت ب ــن س ــخصات ای ــردازد. مش ــاى آن بپ  و نرم افزاره

 ترتیب زیر است؛
ــت که  ــاده و حداقلى اس ــدت س ــه ش ــاعت ب ــن س ــى ای طراح
ــیار زیبا و  ــى آن را بس ــت: برخ ــرد را به وجود آورده اس دو رویک
ــد. یکى از  ــده مى دانن ــته کنن ــى دیگر آن را خس ــف و برخ ظری
ــن  ــت که روش ــى آن نبود دکمه Power اس ضعف هاى طراح
ــع تغذیه  ــه منب ــردن آن ب ــا متصل ک ــاعت را تنها ب ــردن س  ک

ممکن مى سازد.
ــت و  خمیدگى الزم براى  ــاعت ۱ ۵ اینچ اس صفحه نمایش این س
نشستن  روى مچ کاربر را ندارد، ولى  با وزن تنها ۶۳ گرم بسیار سبک 
است. همچنین آن چه تا کنون در بررسى هاى تخصصى در باره این 
ــت که صفحه نمایش آن در نور زیاد به  ساعت گفته شده، این اس

سختى قابل دیدن است.
ــه البته  ــاعت دوام دارد ک ــدود یک ۳۶ س ــى  ح  باترى این گوش
ــاعت دارد؛ اما  ــتگى زیادى به میزان استفاده از س این دوام وابس
ــب ترین  ــده  که مانند Gear Live مناس به گونه اى طراحى ش
ــت!این ها اطالعاتى است که  ــارژ آن شب هنگام اس زمان براى ش
ــمند که در بازار موجود بوده یا قرار  ــاعت هاى هوش تا کنون از س
ــوند، در دست است. بى گمان  است در آینده نزدیک وارد بازار ش
ــاعت ها دیر یا زود وارد بازار ایران نیز خواهند شد و تصمیم  این س
ــب شما خواهند بود، بسته  در این باره که کدام یک از آن ها مناس
 به سلیقه شما و طراحى و امکانات آن هاست. کدام یک از آن ها را

 مى پسندید؟

جنگ ساعت های هوشمند

براى ثابت نگه داشتن وزن، از گیاهان کاهش دهنده چه کسی مچ شما را خواهد گرفت؟
کلسترول استفاده کنید. البته ناگفته نماند، عالوه بر 
مصرف گیاهان، اتخاذ یک برنامه غذایى کم چرب نیز 

مهم است.
ــودن از  ــار ب ــن گیاه به علت سرش ــه: مصرف ای یونج
ــودمند  ــیار س ــیم و ویتامین E بس ــن، کلس پروتئی
ــیمیایى موجود در دانه هاى این گیاه  ــت.ماده ش اس
ــود. به نقل  ــترول در بدن مى ش ــذب کلس مانع از ج
ــوب چربى  ــه مانع از رس ــایت »CNN«، یونج از س
ــرف این  ــراط در مص ــود. اف ــرخرگ ها مى ش در س
ــیب دیدن  ــى دارد و باعث آس ــوارض جانب ــاه ع  گی
ــر فرنگى: این  ــود.برگ کنگ گلبول هاى قرمز مى ش
ــت مى شود. از  ــال است که کش گیاه بیش از هزار س
برگ هاى آن براى تولید مکمل هاى غذایى استفاده 
مى شود. ترکیبات موجود در این برگ ها براى تولید 
صفرا و بهبود عملکرد کلیه مفید است. برگ این گیاه 
کلسترول را کاهش مى دهد.گشنیز: گیاه بومى اروپا، 
آسیا و شمال آفریقاست و تمام قسمت هاى این گیاه 
ــت. این گیاه چهار هزار ساله یکى از  قابل خوردن اس

قدیمى ترین گیاهان است. 
ــترول و ترى  ــده کلس ــش دهن ــاى آن کاه ــه ه دان
گلیسیرید است. گشنیز، تولید صفرا را در کبد تنظیم 

و کلسترول را از بدن دفع مى کند.
سیر: سیر جزو گیاهان کاهش دهنده کلسترول است 
ــود. این گیاه  که به صورت خام یا پخته مصرف مى ش
عالوه بر کاهش کلسترول، فشار خون را نیز پایین مى 

ــفرزه: این  ــى اروپا آورد.اس گیاه بوم
و هند است و 
ــع آب  به دف

اضافه بدن کمک 
مى کند و باعث منظم 

شدن عملکرد سیستم 
گوارشى مى شود. 
فیبر غذایى موجود 
ــترول  در آن، کلس

ــد  قن ــزان  می و 
ــز کاهش ــون را نی  خ

 مى دهد.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 روغن زیتون بو دار
 بخریم یا بی بو؟

به دلیل یکسان نبون سرانه مصرف روغن زیتون و میزان تولید مقدارى زیادى 
روغن زیتون تقلبى حاصل از تفاله هاى صنعتى زیتون مخلوط شده با پارافین 
خوراکى، به منظور عدم پرداخت تعرفه و سود بازرگانى به صورت قاچاق وارد 
کشور مى شوند به همین دلیل باید هنگام خرید این محصول نکاتى را مورد 

توجه قرار داد.
ــت تنها حدود  با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰۰ رقم زیتون در دنیا موجود اس
ــود و البته انواع زیتونى که مردم بیشتر  ــت مى ش ۱۱۰ رقم آن در ایران کش
مى شناسند ۱۰ الى ۱۲ رقم از این میوه است.روغن زیتون نیز انواع مختلفى 
دارد؛ روغن زیتون »بکر« روغن به دست آمده از میوه درخت است که فقط 
به روش مکانیکى یا سایر روش هاى فیزیکى تحت شرایط خاص حرارتى که 
منجر به تغییرى در ساختار ترى گلیسیریدهاى روغن نشود به دست مى آید 
ــتحصال نیاز به روش هاى شیمیایى  لذا در مقایسه با دیگر روغن ها براى اس
ــار از ویتامین  است.این روغن عطر و  نداشته و به سادگى قابل هضم و سرش
طعم مطلوب دارد و خود به چند گروه طبقه بندى مى شود؛ گروه اول، روغن 
زیتون »فوق بکر« یا ممتاز است که داراى عطر و طعم میوه اى و بسیار دلپذیر 
است و بهترین و ماندگارترین روغن ها به شمار مى رود.گروه دوم، روغن »بکر 
خوب« است که از نظر عطر و طعم مناسب مصرف است و حاوى کلیه خواص 

و مواد مغذى میوه زیتون است.
ــت که در ایران معروف به روغن  گروه سوم، روغن زیتون »بکر معمولى« اس
»بودار« است.نوع دیگر، روغن زیتون »تصفیه شده« است که از تصفیه روغن 
زیتون بکر به دست مى آید و در ایران معروف به روغن »بى بو« است. طعم و 
ــیمیایى کامال خنثى شده و مناسب  بوى این نوع روغن تحت فرآیندهاى ش
کسانى است که طعم روغن زیتون بکر را دوست ندارند اما این روغن به دلیل 
استفاده از فرآیند تصفیه بعضى از ترکیبات موثر زیتون را از دست داده و به 
ــت.هنگامى  همین دلیل کیفیت آن به مراتب پایین تر از روغن هاى بکر اس
ــیدیته و پراکسید  ــد یعنى داراى اس که روغن زیتون بکر روغن خوبى نباش
ــد، فرآیند بى بو کردن براى آن انجام مى شود.زیتون به دلیل آن  باالیى باش
ــت در صورتى که داخل گونى یا سبد حمل و  که حاوى ۶۰ درصد روغن اس
ــود مقدارى از آب آن جدا شده و بافت  نقل در شرایط نامساعد نگهدارى ش
آن متالشى مى شود. در نتیجه پراکسید روغن باال مى رود و وجود آب باعث 
هیدرولیز شدن روغن و افزایش اسیدیته آن مى شود.در نتیجه روغنى که به 
دست مى آید باید لزوما فرآیند تصفیه و بى بو شدن را طى کند تا از پراکسید 
و اسیدیته آن کاسته شود. فرآیند بى بو کردن باعث از دست رفتن خواص و 

رنگ روغن و کاهش ارزش و مقاومت مى شود.

ممنوعیت خوردن بال و گردن 
مرغ برای خانم ها

 یک متخصص تغذیه با بیان اینکه چربى نهفته در بال و گردن 
ــت گفت:  ــان و به خصوص زنان خطرناک اس مرغ براى انس
مردانى که با این چربى چاق مى شوند بدنشان تغییر فرم داده 

و شبیه زنان مى شود.
ــید ضیاءالدین مظهرى خوردن گردن و بال مرغ را براى   س

زنان ممنوع اعالم کرد.
ــاى محیطى خیلى  ــت مــــــرغ آلودگى ه وى گفت: پوس
زیادى را مى تواند منتقل کند. چربى هاى اشباع شده اى که 
ــترول را باال ببرد و به کبد آسیب  دارد، مى تواند میزان کلس
ــالم مى خواهید یا مى خواهید خود را  برساند، اگر زندگى س
در برابر بسیارى از بیمار ى ها بیمه کنید بهتر است از خوردن 

چربى  حیوانى در حد امکان پرهیز کنید.
ــکى تهران ادامه داد: حتى پوست  استاد دانشگاه علوم پزش
ــا و بیمارى ها را به  ــیارى از آلودگى ه ماهى هم مى تواند بس
ــوب  ــى یک بیمارى محس ــده  منتقل کند.چاق مصرف کنن
ــازى کند یا  ــارى را زمینه س ــود و مى تواند صدها بیم مى ش

بیمارى هاى موجود در بدن را تثبیت  کند.
ــده برخالف تصور  ــان کرد: امروزه مشخص ش وى خاطر نش
ــته بافت چربى در بدن، یک بافت مرده نیست و بسیار  گذش
ــود و  ــمرده مى ش ــت و در ردیف غدد درون ریز ش فعال اس
مى گویند انواع آنزیم ها از این بافت هاى چربى ترشح مى شود 
طورى که تمام سیستم کنترل  گرسنگى و اشتها را تحت تأثیر 

خود قرار مى دهد.
ــن چربى ها در ناحیه  ــد کرد: به خصوص اگر ای مظهرى تأکی
ــند و هرچه قطر و طول شکم بیشتر  شکم انباشته شده باش
ــود. اغلب انواع اسیدها از بافت  باشد عمر فرد کوتاه تر مى ش
ــوند و تمام رگ ها را  ــکمى وارد جریان خون مى ش چربى ش
ــانى آن ها  طورى تحت تأثیر قرار مى دهند که حالت کشس

از بین مى رود.
ــمت بیمارى اى به نام  به گفته وى، کبد چرب مى تواند به س
استارتو هپاتایتیسم برود که در ۲۰درصد افرادى که به این 
ــایى کبدى مى شود که  بیمارى مبتال مى شوند موجب نارس
این بیمارى بسیار خطرناک است و در نوع خودش مى تواند 
ــگاه علوم پزشکى تهران با  باعث مرگ ومیر شود.استاد دانش
ــبت به مصرف بال و گردن مرغ گفت: در خوردن  هشدار نس
ــیارى از مواد شیمیایى و  بال و گردن مرغ احتیاط کنید، بس
مواد سمى که در دنیاى خارج از بدن شما وجود دارد در بال 
مرغ انباشته مى شوند و شما با خوردن این قسمت لذیذ مرغ، 
ــیارى از بیمارى ها مى کنید.وى با رد تزریق  خود را دچار بس
ــه مى گویند به  ــتروئیدى به مرغ گفت: اینک هرمون هاى اس
ــتروئیدى تزریق  ــل مرغ هورمون هاى اس بعضى از طیور مث
مى شوند به نظر من درست نیست زیرا این هورمون ها بسیار 
گران هستند و از نظر اقتصادى استفاده از آنها براى دامداران 
به صرفه نیست.این متخصص تغذیه افزود: به طیور معموالً 
ــا را در مقابل  ــد، آنتى بیوتیک ها آن ه آنتى بیوتیک مى دهن
بیمارى ها محافظت مى کند و هم باعث مى شود به اصطالح 

زودتر وزن بگیرند و رشد کنند. 

ــت: روش هاى تعیین  یک متخصص اورولوژى و نابارورى گف
جنسیت فرزند باید بیشتر در موارد درمانى، مثال بیمارى هاى 

ارثى که در یک جنس شایع است، استفاده شود.
دکتر همایون عباسى با بیان اینکه روش هاى تعیین جنسیت، 
نوعى لقاح مصنوعى هستند، اظهار کرد: از این روش ها مى توان 
 IVF و میکرواینجکشن که پیشرفته تر از روش IUI به روش

است اشاره کرد.
ــنا وى افزود: در روش IUI لقاح ساده تر انجام  به گزارش ایس
ــى ندارد ، احتمال موفقیت آن 7۰  ــود و نیاز به بى هوش مى ش
ــت، در حالى که میکرواینجکشن روش پیچیده تر و  درصد اس
گران ترى است اما احتمال موفقیت آن باالى 9۵ درصد است.

ــاره به اینکه خانم ها  این متخصص اورولوژى و نابارورى با اش
ــالگى توانایى تخمک گذارى را از دست  ــن ۴۰ تا ۴۸ س در س

مى دهند، گفت: براى انجام روش هاى تعیین جنسیت، خانم ها باید در سن بارورى باشند و بین 
۱۸ تا ۴۳ سالگى زمان مناسبى براى استفاده از این روش ها است.

ــى با بیان اینکه طبیعتا احتمال موفقیت آمیز بودن این روش ها در خانم ها با سن پایین  عباس
بیشتر است، ادامه داد: تعیین جنسیت جنین هیچ عارضه جسمى براى خانم ها ندارد و سابقه 

زایمان ها نیز در این عمل موثر نیست.
ــراى مردانى  ــن ب ــه روش میکرواینجکش وى با بیان اینک
ــدن طبیعى  ــراى بچه دار ش ــد و ب ــپرم ضعیف دارن که اس
ــان کرد: هیچ کدام  ــب است، خاطرنش مشکل دارند مناس
از این روش ها احتمال موفقیت صد درصد ندارد و با وجود 
ــت حاملگى  ــرهاى زیاد ممکن اس هزینه هاى باال و دردس

اتفاق نیفتد.
ــه اینکه در  ــاره ب ــص اورولوژى و نابارورى با اش این متخص
ــتفاده نمى شود در  ــیارى از نقاط دنیا از این روش ها اس بس
ــور براى انجام این روش ها  حالى که میزان مراجعه در کش
ــفانه یکى از دالیل  ــت، تصریح کرد: متاس ــبتا زیاد اس نس
مراجعه مردم اعتقادات نادرست اجتماعى مبنى بر داشتن 

پسر است.
عباسى افزود: در برخى از خانواده ها بیمارى هاى ارثى وجود دارد که فقط در یک جنس مثال 
ــتفاده از روش هاى تعیین جنسیت براى  ــت و یکى از بهترین موارد اس دختر یا پسر شایع اس
خانواده هایى است که مى خواهند دختر داشته باشند تا آن بیمارى ارثى که در پسر شایع است 

اتفاق نیفتد و یا برعکس.

هدف از تعیین جنسیت جنین چیست؟

یک شرکت کانادایى، تى شرتى در چهار مدل مختلف طراحى کرده 
است که بر عملکرد اعضاى بدن نظارت دارد و مناسب ترین اطالعات 

را در اختیار کاربر مى گذارد.
ــرتى متصل طراحى کرده  ــرکت کانادایى OmSignal تى ش ش
ــالمت  ــگرهاى متعدد براى ردیابى دقیق س ــت که داراى حس  اس

شخص است.
ــده است و قادر به  ــرت در چهار مدل مختلف طراحى ش  این تى ش
نظارت عملکرد ضربان قلب، ظرفیت تنفسى، مراحل و هم آهنگى 
ــت.کاربربا داشتن  ــوزاندن کالرى و حداکثر VO۲ اس  عضالنى، س
ــه iOS بر روى  ــال حاضر از طریق برنام نرم افزار مخصوص در ح
ــال داده ها و دریافت اطالعات  گوشى  هوشمند مى تواند براى ارس

جسمانى اقدام کند.
OmSignal اعالم کرد این لباس محصولى است که بازار را متحول 
ــت ۲۴۰ دالر  ــت که قباًل به قیم ــد؛ قیمت آن ۱99 دالر اس مى کن

فروخته شده است.

دستگاهى شبیه به اتم طراحى شده است که کاربر مى تواند خانه و 
تمام وسایل خانه را با صداى خود از دور، کنترل کند.یک فرد هلندى 
 Homey به نام »امیل نیجسن« دستگاه کوچکى شبیه به اتم به نام
ــتم جدید اتوماسیون است و شما  طراحى کرده است که یک سیس
قادر هستید از طریق داده هایى که آنالین به دستگاه داده اید با صداى 
خود، خانه را کنترل کنید.دستگاه صداى شما را که توسط نرم افزار 
به دستگاه داده شده است به رسیمت شناخته و قادر به انجام کارهاى 
بسیار ویژه در ارتباط با خانه و اشیاء خانه است. شما مى توانید قبل از 
رسیدن به خانه به دستگاه بگویید تلویزیون، چراغ ها، کولر یا دستگاه 
ــوید،  ــود.زمانى که نیاز دارید از خواب بیدار ش ــن ش حرارتى روش
دستگاه شما را بیدار کرده و پرده ها باز مى شود؛ ضمن اینکه مى تواند 
ایمیل هایتان را بخواند.اگر هوا بارانى باشد، زمانى که بخواهید از خانه 
خارج شوید دستگاه به شما اطالع مى دهد که باید چتر بردارید و اگر 
آخرین فردى باشید که از خانه خارج مى شوید دستگاه همه وسایل 

برقى را خاموش مى کند تا در انرژى صرفه جویى شود.

ــاعت  ــرعت ۱۰۵ کیلومتر در س مرتفع ترین ترن هوایى جهان با س
ــا در ایالت  ــود.بلندترین ترن هوایى دنی ــاخته مى ش در آمریکا س
»فلوریداى« آمریکا ساخته خواهد شد و گفته مى شود که سرعت 
ــید.به نوشته خبرگزارى  آن به ۱۰۵ کیلومتر در ساعت خواهد رس
»ایتارتاس«، ارتفاع این ترن که در شهر »اورلندو« در ایالت فلوریداى 
آمریکا ساخته مى شود، ۱7۴ متر خواهد بود؛ این تقریباً ارتفاع یک 
ساختمان ۵۰ طبقه است.بر اساس برنامه ریزى ها و طراحى هاى به 
عمل آمده، سرعت این ترن هوایى باید به ۱۰۵ کیلومتر در ساعت 
برسد؛ عالقه مندانى که خواهان لذت بردن از این ترن هستند باید 
ابتدا به باالترین نقطه ریل ها رفته و پس از سوار شدن بر ترن به سمت 
ــاس محاسبه کارشناسان، زمان  پایین با شتاب حرکت کنند.بر اس
سپرى شده در طول این سفر کوتاه یا بهتر است بگوییم پرواز کوتاه، 

حدوداً سه دقیقه به طول مى انجامد.
ــال ۲۰۱۶ میالدى افتتاح  ــهر بازى »اورلندو«، در س ترن هوایى ش

مى شود.

 تی شرت هوشمند
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وسایل خانه  را با صدایتان 
کنترل کنید
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