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وزارت بهداشت هشدار داد
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 ساالنه 19 هزار نفر به دلیل کم تحرکی جان خود را از دست می دهند

 هدیه رئیس جمهوربه  3 کودک 
چهارمحال و بختیاری

اعزام نخستین گروه حج تمتع 
اصفهان  فردا 

حمل پرچم حرم امام رضا)ع( در اصفهان

در پی سفر هیئت دولت به اس��تان چهارمحال و بختیاری، سه 
کودک این استان با ارسال سه نقاش��ی و به خط کودکانه خود 
به رئیس جمهور خیرمقدم گفتند و دکتر روحانی نیز در پاسخ 
به این سه کودک برای آن ها هدیه فرستاد. دکتر حسن روحانی 
و اعضای دولت تدبیر و امید روزهای 15 و 16 مردادماه س��ال 
جاری میهمان مردم اس��تان چهارمح��ال و بختیاری بودند که 
در این میان سه کودک این استان با ارسال سه نقاشی و به خط 
کودکانه خود به رئیس جمهور خیرمقدم گفتند.این سه کودک 
در نقاشی های خود ارادت و دوستی خود را به دکتر روحانی اعالم 
کردند و در این نقاشی ها نحوه استقبال مردم از رئیس جمهور ...

مدیرکل حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: نخستین گروه از 
زائران مدینه اول حج تمتع اصفهان، فردا ) جمعه ش��ب ساعت 

21.30 (با پرواز سعودی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
 علی زاهدی با اش��اره ب��ه آخرین وضعیت اع��زام حجاج تمتع 
اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر زائران حج تمتع کالس های 
 آموزش��ی خود را گذرانده اند که برای کاروان ه��ای مدینه اول،

 10 جلسه برگزارش��ده و برای مدینه بعد نیز 12 جلسه برگزار 
می شود.وی بابیان اینکه آمپول مننژیت و نیز آنفوالنزا از سوی 
هالل احمر به حجاج زده ش��ده اس��ت، افزود: تمام��ی اقدامات 

اجرایی در این راستا انجام شده و قرار است تمامی...

پنجشنبه  13 شهریور    1393 |  8 ذی القعده   1435
 شمار ه  1392   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1392   Sep  4 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

چاپ دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/821 مورخ 92/12/4 شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد عملیات ذیل را براساس فهرست بهاء مرجع برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 

جهت شرکت در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93/6/23 جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ برآورد اولیه پروژه )ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
مناقصه )ریال(

تأمین و حمل و تخلیه آب مصرفی جهت فضای سبز شهرداری فوالدشهر با 1- 
3/000/000/000150/000/000تانکرهای سیار

حسین امیری شهردار فوالد شهر

93/17763

93/6/5

))آگهی مناقصه عمومی((
نوبت  دوم 

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

40 کشور جهان  استرس آبی 
دارند

 ساخت دستگاه کنترل از راه دور
 با تماس تلفنی در استان

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
ساده 3850 تومان

بسته حمایتی برای ازدواج 
مجدد زنان سرپرست خانوار

 اصفهان سرآمد تولید
 شیر و مرغ در کشور است
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خودروهای دیزلی در نمایشگاه 
اصفهان ترمز می کنند

کلمه دی��زل نام یک مخت��رع آلمانی ب��ه نام دکتر 
رودلف دیزل است که در س��ال 1892 نوع خاصی 
از موتورهای احت��راق داخلی را به ثبت رس��اند. به 
احترام این مخترع این گون��ه موتورها را موتورهای 
دیزلی می نامند.موتورهای دیزل، به نوع گسترده ای 
از موتورها گفته می شود که بدون نیاز به یک جرقه 

الکتریکی می توانند ماده ....

4
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سیاست خارجه يادداشت

 همه کشورها بايد برای مبارزه 
با تروريسم کمک کنند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همه کشورها باید برای رفع 
افراطی گری کمک کنند و حامیان تروریس��م نیز از حمایت 

تروریست ها در ابعاد مختلف دست بردارند.
محمدج��واد ظری��ف و ژان اس��لبورن وزرای ام��ور خارجه 
جمه��وری اس��امی ای��ران و لوکزامب��ورگ در دی��دار روز 
سه ش��نبه آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی و زمینه ها 
و فرصت های همکاری دو کش��ور را موردبررسی و تبادل نظر 

قراردادند.
محمدجواد ظریف با اش��اره به اینک��ه تماس های خوبی طی 
این مدت کوتاه بین دو کشور برقرارشده، تصریح کرد، روابط 
دو کشور می تواند در همه زمینه ها گسترش یابد و جمهوری 
اسامی ایران مصمم به ادامه این روند است تا همکاری های 

بیشتری شکل گیرد.
وی همچنی��ن مس��ائل مختل��ف منطق��ه ای و بین المللی و 
نگرانی های مشترک در خصوص تروریسم و افراطی گری را از 
حوزه های موردعاقه طرفین برای تبادل نظر و رایزنی مستمر 

توصیف کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان تروریسم و افراطی گری را چالش و 
تهدیدی علیه منطقه و جامعه بین الملی توصیف کرد و افزود: 
همه باید کمک کنند ت��ا این معضل برطرف ش��ود؛ حامیان 
تروریس��م نیز باید در ابعاد مختلف، مالی، نظامی و اطاعاتی 

این حمایت ها را متوقف کنند.
ظریف موضوع حقوق بش��ر را نیز از حوزه های موردتوجه دو 
طرف خواند و گفت: احترام به اصول، ارزش ها، عقاید و فرهنگ 
کشورها یک مبنای مهم است که در گفت وگو و تعامل میان 

کشورها باید موردتوجه خاص قرار گیرد.
وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در این دیار ضمن بااهمیت 
خواندن این س��فر ،جای��گاه ای��ران در منطقه را برجس��ته و 
تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف و مشورت ها با ایران را برای 

لوکزامبورگ مهم خواند.
ژان اسلبورن با ابراز خرسندی از روند تماس ها طی یک سال 
اخیر افزود: لوکزامبورگ از تقویت و گسترش گام به گام روابط 

استقبال می کند.
وی با تأکید بر حق ایران برای اس��تفاده از ان��رژی صلح آمیز 
هسته ای مانند همه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و اظهار امیدواری برای حل مس��ئله هسته ای ایران در 
مدت زمان باقی مانده یادآور شد: روابط ما نباید بر پایه تحریم 
باشد بلکه باید بر اساس احترام متقابل و همکاری شکل گیرد.

وزرای خارجه ایران و لوکزامبورگ در این مذاکرات پیرامون 
آخرین تحوالت عراق، اوضاع فلس��طین، مس��ئله تروریسم و 
امنیت بین المللی و سایر موضوعات موردعاقه به تبادل نظر 

پرداختند.
وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در ادام��ه دیداره��ای خ��ود ب��ا 
م��ارس دی مارتولومئ��و رئی��س مجل��س و اگزاوی��ه بت��ل 
 نخس��ت وزیر لوکزامب��ورگ دی��دار و گفت وگ��و خواه��د

 کرد.
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حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: مقرر شد که در مواردی که 2
فردی به قصد مجرمانه ساحی را حمل می کند آن را جرم تلقی کرده و برایش حداقل حبس 

را پیشنهاد کردیم که در هفته اول مهرماه به یک دستور نهایی در کمیسیون خواهیم رسید.
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درحالی که بر پایه اعام مقامات ایرانی و غربی، قرار است دور 
جدید مذاکرات هس��ته ای ایران در حاشیه اجاس ساالنه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل برگزار شود، رژیم اسرائیل بار 
دیگر و همچون همیشه، تاش های خود را برای جلوگیری 
از  توافق شدت بخشیده اس��ت. در این زمینه، اخبار از سفر 
هیئتی از این رژیم ب��ه آمریکا برای بحث درب��اره موضوع 

هسته ای ایران حکایت دارد.
روزنامه »هاآرتص« خبر داده که هیئت��ی بلندپایه از رژیم 
اسرائیل، هفته آینده برای گفت و گو با مقامات ارشد آمریکایی 
درباره مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه ۱+ ۵ به واشنگتن 
فرستاده می شود. قرار اس��ت دور جدید مذاکرات هسته ای 
ایران، چند روز پس از سفر این هیئت و در نیویورک برگزار 

شود. به نوشته این روزنامه، گفت و گوهای هفته آینده آمریکا 
و رژیم اسرائیل در چهارچوب گفت و گوهای راهبردی ساالنه 
دو دولت صورت می گیرد. انتظ��ار می رود، این گفت و گو ها 
که قرار است روزهای دهم و یازدهم سپتامبر برگزار شود، 
بسیار فشرده باشد. هاآرتص در ادامه مطلب خود می نویسد، 
بخش��ی از این گفت و گو ها، به تبادل ارزیابی های اطاعاتی 
دو طرف درباره پیش��رفت برنامه هس��ته ای ایران و میزان 
انعطافی که ایران آماده اس��ت در مذاکرات از خود نش��ان 
دهد، اختصاص دارد؛ اف��زون بر این، واش��نگتن و تل آویو 
تاش دارند از این طری��ق، مواضع خود را در آس��تانه دور 
جدید مذاکرات هسته ای با یکدیگر هماهنگ کنند.بر پایه 
اعام های قبلی مقامات ایرانی و غربی، قرار است دور جدید 

مذاکرات هسته ای ایران، روز شانزدهم سپتامبر در حاشیه 
اجاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. در جریان 
این مذاکرات، محمدج��واد ظریف، وزیر خارج��ه ایران با 
همتایان خود از کش��ورهای ۱+ ۵ دیدار و گفت و گو خواهد 
کرد. در این میان و در شرایطی که دو طرف تاش دارند تا 
ضرب االجل از پیش تعیین شده به توافق نهایی دست یابند، 
رژیم اس��رائیل بار دیگر ضمن ابراز نگران��ی از این موضوع، 
تاش های خود را علیه روند مذاکرات شدت بخشیده است. 
در همین زمینه، یک مقام ارشد اسرائیلی به هاآرتص گفته، 
نگرانی تل آویو از آن است که در چهارچوب تاش ها برای 
حل موضوع هسته ای ایران، برخی کشورهای ۱+ ۵ ایده هایی 
را ارائه دهند که شامل ارائه امتیازاتی گسترده به ایران بوده 
و آن ها را قادر سازد توانایی غنی سازی خود را تا حد زیادی 

حفظ کنند. 
به هرحال، ریاست هیئت اسرائیلی را که به واشنگتن سفر 
می کند،  یووال اس��تینیتز، وزیر اطاعات و امور راهبردی 
این رژیم بر عهده خواهد داش��ت. جوزف کوهن، مش��اور 
امنیتی رژیم اسرائیل، جرمی ایساچاروف، رئیس بخش امور 
راهبردی وزارت خارجه این رژیم و همچنین مقامات ارشدی 
از کمیس��یون انرژی اتمی، موس��اد، وزارت جنگ و وزارت 

اطاعات اسرائیل نیز در این هیأت حضور خواهند داشت. 
در مقابل، سرپرس��تی هیئ��ت آمریکایی ط��رف مذاکره با 
اسرائیلی ها نیز با ویلیام برنز، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا 
و وندی شرمن، معاون این وزارتخانه است. شرمن سرپرستی 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای آمریکا در گروه ۱+ ۵ را نیز بر 

عهده دارد.

یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیس��تی روز سه شنبه 
گفت بعید اس��ت که گروه تروریس��تی »جبهه النصره« 
که اکن��ون در نزدیکی بلندی های ج��والن حضور دارد، 
به این زودی ها علیه اس��رائیل وارد عمل شود.این مقام 
صهیونیست که خواسته نامش فاش نش��ود، به روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست« گفته است: »می بینیم که 
آن ها در طول مرز اسرائیل مستقرشده اند، اما فکر نمی کنم 
که آن ها بخواهند اسرائیل را هدف قرار دهند. فکر نمی کنم 
جبهه النصره اآلن منفعتی در حمله به ما داشته باشد.«به گفته وی، این گروه تاش خواهد کرد 

تا بر نبرد با ارتش سوریه و همچنین دیگر گروه های تروریستی فعال در سوریه، متمرکز شود. 
بااین حال وی مدعی شد: »جبهه النصره اعام کرده است که در حال  جنگ با رژیم سوریه است. 

علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��امی که 
صبح دیروز چهارشنبه به منظور انجام سفر یک روزه 
عازم استان بوشهر شد، در جریان سفر به این استان از 

نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.
پی��ش از بازدید رئی��س مجل��س از نیروگاهی اتمی 
بوش��هر، کلیپی از روند فعالیت این نیروگاه و سوخت 
 گ��ذاری آن و همچنی��ن اتصال به ش��بکه سراس��ر

پخش شد. 
همچنین در این مراسم جعفری مدیر طرح نیروگاه اتمی بوشهر گزارشی از روند فعالیت این 
نیروگاه و همچنین بازسازی نیروگاه اتمی بوشهر و اتصال این نیروگاه به شبکه سراسری برق 

ارائه داد.

در آستانه دور جديد مذاکرات هسته ای ايران

بازديد رئیس مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر جبهه  النصره فعالً به اسرائیل حمله نمی کند

سفر هیات رژیم صهیونیستی به آمریکا

اعالم وضعیت نهایی الیحه ممنوعیت حمل سالح سرد

 حج امسال در فضايی امن
 برگزار می شود

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان همکاری های 
اس��امی و سرپرس��ت سرکنس��ولگری ایران در جده 
گفت: حج امس��ال در فضایی امن و بدون مش��کات 
تبادالت مالی انج��ام خواهد ش��د.حمیدرضا دهقانی 
در خصوص سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان، معاون 
 وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان به عربس��تان و دیدار با 
س��عود الفیص��ل، وزیر ام��ور خارج��ه این کش��ور و 
گفت وگوهای طرفین در مس��ئله حج تصریح کرد: در 
جری��ان این گفت وگوها مس��ئله حج امس��ال ازجمله 
موضوع��ات موردبحث ب��ود که دو طرف ب��ر برگزاری 
حجی باش��کوه در فضایی امن تأکید کردند.وی افزود: 
عاوه بر آن دولت عربس��تان در دستورالعملی به کلیه 
سفارتخانه های خود در کشورهای آفریقایی که منشأ 
انتشار ویروس ایبوال بودند اعام کرد که امسال حجاج 
این کش��ورها نمی توانند برای انجام مناس��ک حج به 
مکه و حتی عربس��تان بروند. هم چنین حجاج ایرانی 
می توانند با رعایت نکات بهداش��تی از ابتا به هرگونه 

بیماری واگیرداری مصون بمانند.

دولت جديد عراق هفته آينده 
تشکیل خواهد شد

به نق��ل از پایگاه المس��له، خلف عبدالصم��د نماینده 
ائتاف دولت قان��ون گفت: دولت جدی��د ظرف هفته 
آینده تشکیل خواهد شد.وی افزود: آخرین موضوعاتی 
که مطرح بود بحث س��ند ملی که باید از س��وی همه 
امضا شود است.همه خواس��تار تشکیل دولتی بالیاقت 
و کفایت که به دنبال س��ازندگی و وحدت عراقی باشد 
هستند.وی تأکید کرد: ائتاف هم پیمانی ملی نمی تواند 
با خواسته های اتحاد نیروهای ملی )سنی( برای کسب 

چهل درصد از سهم های وزارتی موافقت کند.
حیدر العب��ادی دو روز قب��ل اعام کرد ک��ه گفتگوها 
برای تش��کیل دولت روند عادی خود را طی می کند و 
گروه های سیاسی بهتر مراعات ش��رایط کنونی عراق 
را بکنند.عدنان الس��راج عضو ائت��اف دولت قانون نیز 
تأکید ک��رده بود که دول��ت در مهلت مق��رر در قانون 
اساس��ی تش��کیل خواهد ش��د.همزمان فواد معصوم 
رئیس جمه��وری ع��راق از ائت��اف کردس��تان عراق 
خواس��ت که با دیگر گروه های سیاس��ی ب��رای وضع 
قوانین معلق مانده اهتمام جدی داشته باشد.وی افزود: 
هم��ه گروه های سیاس��ی باید هماهنگ��ی و همکاری 
 در داخل مجلس برای دس��ت یابی ب��ه نتایج مطلوب

 داشته باشند.
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 رئیس جمهور برای 3 کودک 
چهارمحال و بختیاری  هديه فرستاد

در پی س��فر هیئت دولت به اس��تان چهارمحال و بختیاری، س��ه 
کودک این اس��تان با ارسال سه نقاش��ی و به خط کودکانه خود به 
رئیس جمهور خیرمقدم گفتن��د و دکتر روحانی نیز در پاس��خ به 
این س��ه کودک برای آن ها هدیه فرس��تاد. دکتر حسن روحانی و 
اعضای دولت تدبیر و امید روزهای ۱۵ و ۱6 مردادماه سال جاری 
میهمان مردم استان چهارمحال و بختیاری بودند که در این میان 
سه کودک این استان با ارسال س��ه نقاشی و به خط کودکانه خود 
به رئیس جمهور خیرمقدم گفتند.این س��ه کودک در نقاشی های 
خود ارادت و دوس��تی خود را به دکتر روحانی اع��ام کردند و در 
این نقاش��ی ها نحوه اس��تقبال مردم از رئیس جمهور را به تصویر 
کشیده بودند و یکی از آن ها از رئیس جمهور خواسته بود که اگر مرا 
دوستداری برای من یک عروسک بفرست.پس از گذشت 2۵ روز از 
سفر کاروان تدبیر و امید به استان چهارمحال و بختیاری نامه های 
این سه کودک بی جواب نماند و از نهاد ریاست جمهوری با والدین 
این کودک ها تماس گرفته شد و اعام کردند دکتر حسن روحانی 
برای فرزندان شما هدایایی را ارسال کرده که دو عدد از این هدایا 
عروسک و هدیه کودک دیگر نیز یک نوع بازی رایانه ای اعام شده 
است.مادر یکی از این سه کودک گفت: آنچه در اینجا خیلی برای 
من و دیگر مردم استان چهارمحال و بختیاری جالب بود این است 
که این س��ه کودک آن چنان این هدایای خود را در آغوش گرفته 
بودند که گویا تمام این دنیا متعلق به این س��ه کودک چهارمحال 

و بختیاری است.

شهرکرد برای رسیدن به شهر استاندارد 
نیازمند همکاری بخش خصوصی است

رئیس شورای ش��هر ش��هرکرد گفت: ش��هرکرد برای رسیدن به 
شاخص های یک شهر استاندارد نیازمند همکاری بخش خصوصی 
اس��ت.محمدرضا بیاتی با تأکید بر لزوم مدیریت شهری در مرکز 
اس��تان، افزود: باید تاش ک��رد تا با برنامه ریزی ه��ای کوتاه مدت 

پنج ساله شهرکرد به شهری استاندارد تبدیل شود.
وی بابیان اینکه تاکنون شهرکرد به شاخص های یک شهر استاندارد 
نرسیده است، تصریح کرد: شهرداری به تنهایی نمی تواند این امر را 

محقق کند و نیازمند همکاری بخش خصوصی است.
بیاتی رضایت مندی شهروندان را در اولویت دانست و خاطرنشان 
کرد: رس��انه نقش مهمی در اعام مطالبات مردم دارد چراکه ابتدا 

باید نیازها مشخص شود تا در راستای رفع آن ها گام برداشت.
وی اعتبارات مصوب س��ال 93 برای اداره ش��هرکرد را ۵2میلیارد 
تومان برش��مرد و افزود: این اعتبار برای اداره ش��هری با جمعیت 
۱۵0هزار نفر بسیار ناچیز و برای ش��هرداری و شوراها محدودیت 
ایجاد کرده است.به گفته وی، ساالنه برای هر شهروند شهرکردی 
449هزار تومان هزینه می شود که باید تاش کرد تا هزینه سرانه 
کاهش و خدمات ارتقا یابد که این امر هنر شهرداری و شوراهاست.

وی سرانه هر شهرکردی از فضای س��بز پارک را ۱8متر برشمرد و 
گفت: طی شش سال اخیر هرس��ال یک متر به سرانه فضای سبز 

اضافه شد و از ۱2 به ۱8مترمربع ارتقا یافت.

بس��یاری از درخت��ان بنه زاگ��رس در منطق��ه لردگان 
چهارمحال و بختیاری توسط سودجویان با تبر صدمه دیده 
کاسه های گلی که بر روی درختان نصب شده است در حال 

گرفتن شیره جان این درختان است.
پنج منطقه بازفت، اردل، لردگان، دوراهان و فارد استان 
چهارمحال و بختیاری کانون های عمده جنگل های این 
استان هستند. پوش��ش عمده جنگلی را در این مناطق، 

بلوط، بنه، زالزالک، زبان گنجشک و... است.
هرچند که بهره برداری های س��نتی از محصوالت فرعی 
یا غیرچوبی مانند صمغ ها، مان ه��ا، میوه ها و گال ها در 
جنگل های گستره زاگرس از گذش��ته کم وبیش رایج و 
مرسوم بوده اس��ت؛ اما بدون ش��ک در هیچ زمانی چون 
امروز، این رویش��گاه های جنگلی راهبردی در کش��ور، 
این گونه شکننده و با تهدیدهای طبیعی مثل تغییر اقلیم و 
خشکسالی های سال های اخیر و تهدیدهای انسان ساز از 
قبیل زراعت در زیراشکوب، چرای مفرط دام، قطع جنگل، 
طغیان آفات و بیماری ه��ا، آتش س��وزی ها، ریز گردها، 
رهاسازی زباله و پروژه های عمرانی مخرب مواجه نبوده اند.

یکی از محصوالت فرعی جنگلی که بیش��تر موردتوجه 
مردمان بخش ش��مالی زاگرس بوده است، صمغ سقز در 
درختان بنه است که بهره برداری آن با ایجاد شیار و زخم 
بر روی تنه و حتی شاخه درخت همراه است. از سال های 
بسیار دور بهره برداری از این محصول فرعی بنه زارها، در 
بخش شمالی زاگرس به صورت سنتی رایج بوده، اما تقریبا 
از نیمه دوم دهه 60 هجری شمسی به محدوده جنگل های 

گستره زاگرس مرکزی راه یافته است.
 ،Pistacia Atlantica پسته وحشی )بنه(بانام علمی 
درختی با ارتفاع دو تا هفت متر است و معموالً در کوه ها 

می روید و در پاییز به رنگ نارنجی خوش رنگی درمی آید.
 محصول س��قز درختان بنه ک��ه دارای ارزش اقتصادی 
فراوانی است، جزء اقام صادراتی است که ازنظر ارزآوری 
حائز اهمیت است.سقز جزء دسته صمغ هایی)الئورزینها(

قرار می گیرد که دارای خواص داروئی، خوراکی و صنعتی 
فراوان هس��تند و در طب سنتی نیز مورداس��تفاده قرار 

می گیرد.
کاربرد سقز در صنایع چسب، صنایع الک، صنایع رنگ، 
صنای��ع پلیمری، صنایع داروس��ازی اس��ت و همچنین 
به عنوان امولس��یون کننده، در تهیه روغن چاپ و روغن 
کاب��ل، در تهیه پارک��ت و کف پ��وش، آهاره��ای کاغذ، 
به عنوان قارچ کش جهت حفاظت چوب و کاغذ و پارچه 

مورداستفاده قرار می گیرد.
 همچنی��ن در تهی��ه اس��انس و عطری��ات و ب��ه عنوان 
ضدعفونی کننده در درم��ان بیماری های مختلف کاربرد 

دارد.
 متأس��فانه به دلیل کمبود صنایع تبدیل��ی و نبود دانش 
فنی الزم درزمینه فرآوری این ماده، موجب شده است که 

باقیمت ناچیز و اولیه به خارج از کشور صادر شود.
س��ودجویان بر درختان بنه توس��ط تبر ش��یاری ایجاد 
می کنند و زی��ر آن ب��ا گل و خاک رس کاس��ه ای به تنه 
درخت متصل می کنند که شیره درخت در این کاسه ها 

جمع می شود.
 بر روی یک درخت ده ها شیار ایجاد می شود که این مهم 

می تواند درخت را در مسیر خشک شدن قرار دهد.
این نوع بهره برداری منسوخ ش��ده، اضافه بر اینکه باعث 
تش��دید ضعف فیزیولوژیکی و اثرات سوء بر روی درخت 

بنه می شود.
هم اکنون بسیاری از درختان بنه زاگرس در منطقه لردگان 
چهارمحال و بختیاری توسط سودجویان با تبر صدمه دیده 
کاسه های گلی بر روی درختان نصب شده است در حال 
گرفتن شیره جان این درختان اس��ت و این درختان در 

مسیر خشکیدن قرارگرفته اند.
دهیار روستای س��اطع لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: سودجویان صدها درخت منطقه گدال خلع 
س��اطع را با تبر زخمی کرده اند و کاسه های گلی بر روی 

آن ها برای گرفتن سقز نصب کرده اند.
طالب حس��نی ادامه داد: این اقدام موجب می شود شیره 
درختان در کاسه های گلی جمع شود و درختان در مسیر 

خشک شده قرار گیرند.
وی عنوان کرد: متأسفانه بر روی هر درخت ده ها خراش 
توس��ط تبر ایجادش��ده و کاس��ه های گلی نیم دایره ای 

نصب شده است.
وی یادآور ش��د: برداشت س��قز از درختان بنه غیرمجاز 
است و این س��ودجویان به صورت غیرمجاز اقدام به این 

کارکرده اند.
 این همیار محیط زیس��ت تصریح کرد: بسیاری از اهالی 
منطقه که تعدادی نیز همیار محیط زیس��ت هس��تند از 
نزدیک درختان را برسی کردند که هر بر روی هر درخت 
حدود ۱00 زخم توسط تبر ایجادشده است  و بر روی هر 
درخت ۱00 کاس��ه گلی که به صورت نیمه کاس��ه است 

نصب شده است.
طالب حسنی ادامه داد: در راستای حفاظت از این درختان 
یا گرفتن اجازه از منابع طبیعی و با همکاری اهالی منطقه 
و دوس��تداران محیط زیس��ت و همچنین اعضا شرکت 
تعاونی جنگل نشینان ساطع اقدام به پاک سازی تعدادی 
از درختان زخمی ش��ده از کاسه های گلی کردیم و با گل 

محل زخمی شده را برای بهبود درخت پوشاندیم.
وی ادام��ه داد: بای��د نظارت ه��ا بیش��تر ش��ود و ت��ا 
س��ودجویان به راحتی نتوانند درخت��ان بنه جنگل های 
 زاگ��رس را م��ورد تهدید ق��رار دهند و آن ه��ا را تخریب 

کنند.

زخم تبر سودجويان بر تنه درختان » بنه« زاگرس 

شیره جان درختان در کاسه های گلی

تحصیالت فرهنگیان  استان ۸ درصد 
باالتر از میانگین کشوری است

معاون آموزش متوس��طه 
وزی��ر آموزش وپ��رورش 
از  84 درص��د  گف��ت: 
فرهنگی��ان چهارمحال و 
بختیاری مدرک تحصیلی 
لیس��انس و باالتر دارند و 
ای��ن در حالی اس��ت که 
میانگی��ن کش��وری ۷6 
درصد است.علی زرافشان 
در جمع مدیران مدارس متوسطه چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: راهب��رد اصلی وزی��ر آموزش وپرورش در دول��ت یازدهم، 
 دولت اعتدال، تدبیر و امید کیفیت بخش��ی به آموزش وپرورش

 است.
وی افزود: ساماندهی نیروی انس��انی، ارتقای کیفیت مدیریت 
آموزش��گاهی، عملیات��ی کردن بودجه، توس��عه مش��ارکت و 
 تمرکززدایی ۵ سیاس��ت مهم وزارت آموزش وپرورش کش��ور 

است.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش هدف سند تحول 
بنیادین را دستیابی به مراتبی از حیات طیبه دانست و گفت: در 
افق چشم انداز که در فصل چهارم سند تحول آمده است از مدرسه 
به عنوان کانون محلی و نهاد اصلی شکل گیری تعلیم و تربیت با 
دو ویژگی پویایی و پاسخگویی نس��بت به آنچه انجام می دهد، 

یادشده است.

۷۰۰ حلقه چاه آب در استان به کنتور 
هوشمند تجهیز شد

مدیرعام��ل ش��رکت آب 
منطق��ه ای چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: ۷00 حلقه 
چ��اه آب کش��اورزی در 
چهارمح��ال و بختی��اری 
امس��ال ب��ه کنتوره��ای 
هوشمند آب و برق مجهز 
شده است.حسین صمدی 
اظهار کرد: ۷00 حلقه چاه 
آب کش��اورزی در چهارمحال و بختیاری امسال به کنتورهای 

هوشمند آب و برق مجهز شده است.
وی اف��زود: ب��رای اجرای ای��ن ط��رح در دش��ت های آبی این 
 اس��تان حدود ی��ک میلی��ارد و 400 میلی��ون توم��ان هزینه 

شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
کنترل برداشت های آب، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های 
کش��اورزی، مدیریت مصرف آب در بخش کش��اورزی و امکان 
محاس��به دقیق آب تخلیه ش��ده از آبخوان ه��ا از مزایای نصب 

کنتورهای هوشمند است.
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یادداشت

رئیس اتحادیه خیاطان 

 روپوش درجه یک مدارس
 ۴۰ هزار تومان است

رئی��س اتحادیه خیاط��ان می گوی��د: قیمت مص��وب روپوش 
درجه یک مدارس برای سن دبیرستان ۴۰ هزار تومان و درجه دو 
۳۰ هزار تومان است که برای سنین دبستان ۲۵ درصد پایین تر 
اس��ت، اما مدیران مدارس در این زمینه با ما هماهنگ نیستند 
و خودس��رانه با خیاطان قرارداد می بندند.حبیب طهماس��بی 
نیک اظهار داش��ت: در فص��ل تهیه و دوخ��ت روپوش مدارس 
قیمت مصوب روپوش درجه یک برای اندازه دبیرستان ۴۰ هزار 
تومان و درجه دو ۳۰ هزار تومان به صنف های خیاطی پروانه دار 
ابالغ شده است که این رقم برای سنین دبستان ۲۵ درصد کمتر 
است.وی افزود: اما برخی مدیران مدارس به صورت خودسرانه 
با واحدهای خیاطی بدون پروانه کسب قرارداد می بندند که به 
نظر می رسد چیزی جز منافع شخصی پشت آن نیست.به گفته 
رئیس اتحادیه خیاطان هم اکنون ۳ هزار خیاط پروانه دار عضو 
این اتحادیه هستند که در صورت خطا بازرسان اتحادیه مراتب را 
به اماکن گزارش کرده که از اخطار کتبی تا ضبط پروانه یا پلمب 
واحد صنفی مواجه خواهند شد.وی فعالیت زیرزمینی خیاطان 
افغانی را یکی دیگر از مشکالت پیشروی صنف خیاطان عنوان 
کرد و گفت: این افراد هزینه ای بابت مالیات یا بیمه نپرداخته و 
قیمت تمام شده آن ها پائین تر است، مضاف بر اینکه نظارتی بر 
کیفیت کار  آن ها نیست و درنهایت موجب اختالل در کسب وکار 

خیاطان پروانه دار می شوند.
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600 هزار بیمار آلزایمری در ایران
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با اعالم اینکه پیش بینی می ش��ود در حدود 6۰۰ هزار 
مبتالبه آلزایمر در کشور وجود داشته باشد، از نبود کلینیک ویژه این بیماران انتقاد کرد.

 طبق آخرین آمار سال ۲۰1۳، بیش از ۴۲ میلیون نفر در جهان مبتالبه آلزایمر هستند 
که پیش بینی می شود این آمار در سال ۲۰۵۰ به 1۳۵ میلیون نفر برسد.

3

معاون وزیر بهداشت بابیان اینکه 18 میلیون نفر در 
کش��ور کم تحرک اند، کم تحرکی و تغذیه ناسالم را از 

عوامل خطر سالمت جامعه خواند.
دکتر علی اکبر سیاری افزود: افزایش امید به زندگی و 
کاهش مرگ ومیر کودکان و مادران باردار از مهم ترین 

دستاوردها در حوزه سالمت است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه درگذش��ته بخش زی��ادی از 
هزینه های درمان توس��ط بیماران پرداخت می شد، 
 گفت: با اجرای طرح تحول نظام س��المت بیمار تنها 

1۰ درصد از هزینه را پرداخت می کند.
س��یاری با تأکید بر لزوم توجه بیش ازپیش به مقوله 
پیشگیری در حوزه س��المت، ادامه داد: کم تحرکی و 

تغذیه ناسالم از عوامل تأثیرگذار در به خطر انداختن 
سالمت افراد جامعه است.

وی بابی��ان اینک��ه 18 میلی��ون نف��ر در کش��ور 
کم تحرک اند، گفت: س��االنه 19 هزار نفر نیز به دلیل 

کم تحرکی جان خود را از دست می دهند.
معاون وزیر بهداش��ت بابیان اینکه تحرک به معنای 
تند راه رفتن، پی��اده روی، افزایش ضرب��ان قلب و ... 
است، گفت: مردم ما تحرک الزم برای سالمتی شان را 
 ندارند. از طرف دیگر میزان مصرف نمک در کشور ما

 ۲ برابر مصرف جهانی است. 19 میلیون نفر در کشور 
ما فشارخون باال دارند و 8۴ درصد مرگ ومیر در کشور 

ما مرتبط با فشارخون باالست.

وی بابیان اینکه 7 میلیون نفر در کشور مبتالبه دیابت 
هس��تند، گفت: 1۵ میلیون نفر نی��ز چربی خون باال 
دارند و ساالنه ۳۴ هزار نفربر دلیل ابتال به چربی خون 

جان خود را از دست می دهند.
معاون وزیر بهداشت مصرف زیاد نمک، قند و روغن از 
عوامل مهم در تغذیه ناسالم است؛ چراکه مصرف زیاد 
این مواد چاقی و به دنبال آن بروز بیماری های دیگر 

نظیر دیابت را به دنبال دارد.
همایش»س�رطان، پایان و آغ�از من« در 

اصفهان برگزار شد
    باهدف ارتقای س��طح سالمت روان و حفظ نشاط و 
شادابی بیماران مبتالبه سرطان و خانواده های آن ها، 
و به به همت معاونت پیش��گیری اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان و با مش��ارکت گروه همیاران سالمت 
روان همایش»سرطان، پایان و آغاز من«در اصفهان 

برگزار شد.
این همایش با حض��ور ۲۵۰ نفر از بیم��اران مبتالبه 
س��رطان و خانواده آن ها، جمعی از مسئولین انجمن 
حمایت از بیماران س��رطانی، اعضای گروه همیاران 
سالمت روان اس��تان و جمعی از مسئوالن بهزیستی 

استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت، ارتقای سطح س��المت روان و حفظ 
نشاط و شادابی بیماران مبتالبه سرطان و خانواده های 
آن ها، ارتقای س��طح آگاهی بیماران، پاسخگویی به 
سؤاالت تخصصی افرادی که به نوعی با بیماری سرطان 
دست به گریبان هس��تند و افزایش امید به زندگی از 

اهداف برگزاری این همایش بود.

وزارت بهداشت هشدار داد

84درصد مرگ ایرانی ها به دلیل فشارخون

یادداشت

باشگاه خبرنگاران اصفهان بازهم 
برتر شد

باش��گاه خبرنگاران جوان مرکز اصفه��ان در ارزیابی صورت 
گرفته در میان ۳۲ مرکز کش��ور با کسب امتیاز ۲۴1، به رتبه 

نخست اطالع رسانی باشگاه خبرنگاران کشور دست یافت.
 باش��گاه خبرنگاران مرک��ز اصفهان رتبه نخس��ت را در میان

 ۳۲ مرکز در کشور به دست همکاران جوان خود کسب کرده 
است.بنابراین گزارش برای دومین سال متوالی، مرکز اصفهان 
این رتبه را کس��ب کرده اس��ت که این رتبه در سرفصل های 
آموزش، خبر مکتوب، ارسال خبر تصویری به تهران، همکاری 
با تولید س��یما، همکاری با روزنامه ها و ارس��ال خبر به واحد 

مرکزی خبر به دست آمده است.
گفتنی اس��ت در آخرین ارزیاب��ی صورت گرفته در باش��گاه 
خبرنگاران کش��ور مرکز اصفهان با ۲۴1 امتیاز رتبه نخست 
 را کس��ب کرده و مرکز مازندران ب��ا ۲۳7 و مرک��ز گیالن با 

۲۳1 امتیاز به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم شدند.

 پالک های پستي و شهري
  نو می شوند

     رئیس اداره گرافیک ش��هري ش��هرداري اصفهان از نصب 
یک میلیون پالک جدید در شهر اصفهان خبر داد.

آقا بابایی با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: از سال 1۳۰۰ تا 
1۳۳6 منازل و امالک در شهر با پالک ثبتي شناخته می شد و 
بعدازآن بود که پالک های آبی رنگ جایگزین آن ها شدند و از 
سال 78 بود که پالک های پستي و نصب آن بر عهده شهرداري 
شد و اکنون در شهر اصفهان نصب پالک های تلفیقي پستي و 

شهري موردتوجه قرارگرفته است. 
وي گفت: پالک های پستي و ش��هري که درگذشته بر سر در 
منازل نصب شده بود پاسخگوي آدرس دهی نبود لذا بر اساس 
ابالغ وزارت کشور، س��ازمان زیباسازي تهیه پالک تلفیقي را 
در اولویت قرارداد و نصب پالک های آبي که ش��ماره منزل و 
کد پستی بر آن نقش بسته بر سر در منازل در مناطق 1۵ گانه 

شهر اصفهان آغازشده است. 
رئیس اداره گرافیک شهري ش��هرداري اصفهان بابیان اینکه 
پالک های جدید در زیباسازي شهري و احیاي هویت فرهنگي 
و تاریخي اصفهان نقش مؤثری دارند عنوان کرد: درگذش��ته 
نصب کاشی های آبي مزین به اذکار مذهبي بر سردر خانه ها 
از ویژگی های ش��هر اصفهان ب��ود که به تدری��ج نصب آن ها 

کمرنگ شد. 
آقا بابایی اذعان داش��ت: نصب پالک های جدی��د که به ذکر 
بس��م اهلل الرحمن الرحیم مزین شده است در مناطق تاریخي 
اصفهان همچون مناطق 1، ۳ و ۵ در طرح کاش��ي آغازشده و 
نصب پالک در دیگر مناطق ش��هر اصفهان نیز در دستور کار 
قرارگرفت��ه به طوری که یک میلیون پالک در ش��هر اصفهان 

نصب می شود. 

همه اطالعات جعبه هاي سیاه هواپیما 
با موفقیت بازخواني شد

رئیس سازمان هواپیمایي کشوري از بازخواني با موفقیت همه 
اطالعات جعبه های سیاه هواپیما در هشتمین جلسه کمیته 

بررسي سانحه هواپیماي آنتونف 1۴۰ خبرداد.
علیرض��ا جهانگیری��ان گفت: با ت��الش و پیگیري مس��تمر 
کارشناس��ان داخلي و خارجي وعلي رغم وارد شدن صدمات 
زیاد به جعبه های سیاه این هواپیما همه اطالعات ذخیره شده 
که براي بررسي علت س��انحه نقش حیاطي دارند با موفقیت 

بازخوانی ودر اختیار کمیته بررسي سانحه قرار گرفت.
وي اظهار داشت: در هشتمین جلس��ه کمیته بررسي سانحه 
هواپیماي آنتونف 1۴۰ توضیحاتي از دو گروه شاهدان عیني و 
بررسي سیستم های هواپیماي آنتونف 1۴۰ ارائه شد و اعضاي 
کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون نتایج حاصل از بررسي 
 FDR اطالعات خروجي از دستگاه های ثبت و ضبط پروازي

و CVR، پرداختند.
معاون وزیر راه و شهرسازي افزود: همچنین مقرر شد قطعات 
و تجهیزات مختلف هواپیم��ا جهت انجام آزمایش هایی نظیر 
تست خستگي، بررسي س��اختارهاي مولکولي و متالوگرافي 
به آزمایش��گاه های معتبر داخلي یا در ص��ورت نیاز به مراکز 

خارجي ارسال شود.
وي خاطرنشان کرد: در این جلس��ه گزارشي از بازدید قاضي 
پرونده و اعضاي معرفی ش��ده از سوي س��ازمان بازرسي کل 
کش��ور از ش��رکت هواپیمایي س��پاهان ارائه و مقرر شد در 
جلسات آینده  بررس��ي یافته های  تخصصي دیگر گروه های 

کمیته به صورت کامل ارائه شود.

اعزام نخستین گروه حج تمتع 
اصفهان  فردا 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: نخستین گروه از 
زائران مدینه اول حج تمتع اصفهان، فردا ) جمعه شب ساعت 

۲1.۳۰ (با پرواز سعودی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
 علی زاهدی با اش��اره به آخرین وضعیت اع��زام حجاج تمتع 
اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر زائران حج تمتع کالس های 
آموزش��ی خود را گذرانده اند که برای کاروان های مدینه اول، 
1۰ جلسه برگزارشده و برای مدینه بعد نیز 1۲ جلسه برگزار 

می شود.
وی بابی��ان اینکه آمپ��ول مننژی��ت و نیز آنفوالنزا از س��وی 
هالل احمر به حجاج زده ش��ده اس��ت، افزود: تمامی اقدامات 
اجرایی در این راستا انجام شده و قرار است تمامی پروازهای 
حج تمتع با پرواز هواپیمای س��عودی باش��د. 18 پرواز رفت 
مدینه اول از 1۴ تا 18 شهریور آغاز و در ۲9 شهریور تا دو مهر 

اعزام حجاج مدینه دوم ادامه دارد.
وی ادامه داد: زمان برگش��ت حجاج مدین��ه اول از 18 تا ۲1 
مهرماه جاری و زمان برگش��ت مدین��ه دوم از ۲7 تا یک آبان 

است.
زاه��دی گفت: اع��زام حجاج ع��الوه ب��ر اس��تان اصفهان از 
اس��تان های چهارمحال و بختی��اری، کاش��ان و مرکزی نیز 

صورت می گیرد.

اخبار کوتاه

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

ساخت دستگاه کنترل از راه دور با تماس تلفنی در استان 
میزان متوسط بارش در ایران 2۴8 میلی متر است 

۴۰ کشور جهان  استرس آبی دارند
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بسته حمایتی برای ازدواج مجدد زنان 
سرپرست خانوار

سرپرس��ت کمیت��ه ام��داد ام��ام  
خمین��ی)ره( از مجل��س و دولت 
خواس��ت تا ب��ا اختصاص بس��ته  
حمایتی ب��رای ازدواج مجدد زنان 
سرپرس��ت خانوار مقدمات کاهش 
آس��یب های اجتماع��ی را فراه��م 

کنند.

حسین انواری گفت: در حال حاضر  
بیش از یک میلیون زن سرپرس��ت 
خانوار تحت پوش��ش حمایت های 
کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار 

دارند و از خدمات مختلف این نهاد استفاده می کنند.
وی اف��زود: در برنامه پنجم توس��عه مباح��ث مختلفی پیرام��ون حوزه های 
 اجتماع��ی مطرح ش��ده اما ای��ن برنامه ه��ا آن طور ک��ه باید اجرایی نش��ده

 است.
سرپرس��ت کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی )ره( ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت 
زن��ان سرپرس��ت خان��وار خاطرنش��ان ک��رد: زن��ان سرپرس��ت خان��وار 
کش��ور غی��ر از درگیر ب��ودن ب��ا مش��کل فق��ر م��ادی، درگی��ر معضالتی 
از قبی��ل فق��ر فرهنگ��ی، ع��دم نش��اط و آس��یب های عاطف��ی مواج��ه 
 هس��تند که بای��د ب��رای ح��ل این گونه مش��کالت آن ه��ا نی��ز برنامه ریزی 

شود.

SMS

آگهی مناقصه عمومی چاپ کتب پیش دبستانی

           اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

نوبت  دوم

م الف: 14511

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد ، چاپ کتب پیش دبستانی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط 
ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

1-دستگاه مناقصه گزار:
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

2- موضوع مناقصه:
موضوع این مناقصه عبارت است از چاپ کتب پیش دبستانی به شرح مندرج در اسناد مناقصه.

3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات و جهت تحویل پیشنهادات خود به دبیرخانه این اداره کل، واقع 
در اصفهان – میدان امام حسین)ع( – بلوار هشت بهشت – اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان – ساختمان شماره سه مراجعه فرمایند.

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات:
زمان توزیع اسناد مناقصه از زمان انتش�ار اولین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 93/6/15 و مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت 
اداری چهارشنبه مورخ 93/6/26 و زمان بازگشایی پیشنهادها، روز پنج شنبه مورخ 93/6/27 در محل دفتر معاونت پشتیبانی این اداره کل 

می باشد.
اسناد و مدارک مناقصه تنها به نماینده شرکت مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز شرکت و با قید موضوع مناقصه تحویل 

خواهد شد.

 

رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفه��ان از طراحی 
و س��اخت دس��تگاه کنت��رل از راه دور ب��ا اس��تفاده 
از کارایی تم��اس تلفنی توس��ط ش��رکت دانش بنیان 
 ن��وآوران مدب��ر صنع��ت مس��تقر در ای��ن ش��هرک 

خبر داد.
 مهدی کش��میری گفت: با اس��تفاده از دستگاه کنترل 
از راه دور صبا می توان تنها با یک تماس از طریق تلفن 
ثابت و یا همراه شخصی، تجهیزات الکترونیکی شخصی 

را کنترل کرد.
وی با اش��اره به اینکه از پرکاربردترین عملکردهای این 
دستگاه میتوان به اس��تفاده در س��امانه های دربازکن 
اتوماتیک منازل و همچنین دربازکن های برقی اش��اره 
کرد، افزود: باوجوداین دستگاه دیگر نیاز به خرید تعداد 
زیادی ریموت کنترل در مجتمعهای ساختمانی نبوده 
و تنها کافی است شمارههای موردنظر را برای دستگاه 

تعیین کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت ن��وآوران مدب��ر صنع��ت درباره 

بیش��تر  مش��خصات 
این دس��تگاه گفت: هر 
فردی با تماس با شماره 
س��یم کارت موجود در 
دستگاه قادر به باز کردن 

در است.
ش��هرام علی��زاده ادامه 
داد: درصورتی که شماره 
تماس گیرن��ده ب��رای 
دس��تگاه تعریف نش��ده 
باش��د تماس رد ش��ده 
و هیچ گون��ه پاس��خی 
به آن داده نمی ش��ود و 
همچنین کانال ورودی 
ام��کان  دس��تگاه  در 

استعالم از وضعیت در را برای کاربران فراهم می آورد.
وی اضاف��ه ک��رد: به منظ��ور مدیری��ت کارب��ران 
دس��تگاه، ام��کان اس��تعالم ش��ماره 1۰)کارب��ری 
 ک��ه آخری��ن اس��تفاده را از دس��تگاه ک��رده( فراه��م

 شده است.
علیزاده بابیان اینکه کلیه تنظیمات و مدیریت ش��ماره 
کاربران مجاز تنها توسط شماره مدیریت و از طریق پیام 
کوتاه امکان پذیر است، افزود: این دستگاه قابلیت اتصال 
به باطری قابل شارژ به منظور عملکرد در زمان قطع برق 
و همچنین اطالع رسانی قطع و وصل شدن برق از طریق 

پیامک رادار است.
به گفته رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این 
دس��تگاه را می توان بر روی انواع دربازکن های خودکار 
)جکدار یا ریلی( و همچنین ان��واع دربازکن های برقی 
)آیفون( نصب و بدون نیاز ب��ه ریموت کنترل و یا کلید، 

در منزل را باز کرد.

بحران بی آبی از بزرگ ترین 
خطراتی است که ایران را 
تهدی��د می کند ام��ا گویا 
هن��وز بس��یاری از م��ا از 
ابع��اد این خطر پش��ت در 
آگاه نیستیم.سالهاس��ت 
ک��ه در کش��ور ما ک��ه در 
منطقه نیمه خش��ک قرار 
دارد،ی��ک مدیریت کالن 
آین��ده مح��ور نتوانس��ته 
اس��ت در م��ورد تولیدات 
کش��اورزی و مزیت ه��ای 
س��رزمین ما ب��رای تولید 
تصمیم قطع��ی بگیرد لذا 
هنوز پیشروترین عملکرد 

ما در حوزه ارزآوری همان س��نت کاش��ت و داش��ت و 
برداشت و صادرات محصوالت کشاورزی و ارزآوری است.

در این چند س��ال که ما بارها برای خودکفایی در تولید 
فالن محصول استراتژیک جش��ن ملی گرفته ایم کسی 
را یارای این نبود که بگوید برای آینده کش��اورزی این 
مرزوبوم باید جشن گرفتن را فراموش و از هم اکنون به 
فکر آینده نه چندان روشن وضعیت برداشت آب در این 
کشور بودحقیقت این است که میزان متوسط بارش در 
ایران ۲۴8 میلی متر یا ۴1۳ میلیارد مترمکعب است. این 
میزان یک سوم متوسط بارش در جهان )8۳1 میلی متر( 
است. به این ترتیب درحالی که یک درصد جمعیت جهان 
در ایران زندگی می کنند، سهم ایران از منابع آب تجدید 
پذیر فقط ۳6 صدم درص��د اس��ت. از ۴1۳ مترمکعب 
بارش س��االنه ۲69 مترمکعب هم به اشکال مختلف از 
دست می رود. بیش از 9۳ درصد از آب باقیمانده صرف 
کشاورزی آن هم به ش��کل غیراصولی می شود.در سال 

1۳۳7جمعیت ای��ران 16میلیون ب��وده و حاال بیش از 
78 میلیون اس��ت. درحالی که می��زان آب ثابت مانده. 
کش��ور ما در منطقه خاورمیانه قرار دارد و ازنظر میزان 
بارندگی فقیر است.اغلب محصوالت کشاورزی و صنایع 
کم بازده و غیرقابل رقابت با مشابه خارجی آب پرارزش 
این س��رزمین را می بلعند و م��ا درازای این فقدان چیز 
چندانی به دست نمی آوریم که جایگزین منابع آب برای 
آیندگان این سرزمین باش��د.اما ازلحاظ برداشت ایران 

جزو پرمصرف ترین کشورهای جهان است 
وقتی مجموعه برداش��ت آب اعم از کش��اورزی صنعت 
و مصرف عموم��ی آب از میزان ب��ارش و ذخیره منابع 
تجدیدشونده آب در صد قابل توجهی باشد به نحوی که 
آینده مصرف و تجدید ذخیره آب با تهدید مواجه شود 
آن وقت یک کشور در معرض استرس آبی قرار می گیرد.

در حال حاضر حدود ۴۰ کشور جهان در معرض استرس 
آبی هستند که متأس��فانه نام ایران نیز در این تارک به 

چشم می خورد.

 این دستگاه قابلیت 
اتصال به باطری 

قابل شارژ به منظور 
عملکرد در زمان 

قطع برق و همچنین 
اطالع رسانی قطع 

و وصل شدن برق از 
طریق پیامک رادار 

است

اغلب محصوالت 
کشاورزی و 

صنایع کم بازده 
و غیرقابل رقابت 
با مشابه خارجی 
آب پرارزش این 

سرزمین را می بلعند 
و ما درازای این 

فقدان چیز چندانی 
به دست نمی آوریم



يادداشت

اخبار کوتاه

دارندگان بیمه شخص ثالث برای 
الحاقیه ماه های حرام اقدام کنند

بیمه مرک��زی اعالم کرد: دارن��دگان وس��ایل نقلیه موتوری 
زمینی برای افزایش سقِف پوش��ش بیمه نامه شخص ثالث و 
تهیه الحاقیه با توجه ب��ه ماه ذی القعده ک��ه از ماه های حرام 
محسوب می شود، اقدام کنند. با توجه به میزان ریالی دیه در 
ماه های حرام که حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است، دارندگان 
وس��ایل نقلیه موتوری الزم اس��ت نس��بت به افزایش سقف 
پوشش بیمه نامه ش��خص ثالث و تهیه الحاقیه اقدام نمایند. 
بنابر تصمیم و اعالم قوه قضائیه، در س��ال جاری میزان ریالی 
دیه در ماه های عادی ۱۵۲ میلیون تومان و در ماه های حرام 
۲۰۰ میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت. رج��ب، ذی القعده، 
ذی الحجه و محرم ماه های حرام محس��وب می شوند.گفتنی 
اس��ت در بیمه ش��خص ثالث، ش��رکت های بیمه متناسب با 
س��قف تعهد خس��ارت پرداخت می کنند و اگر بیمه گذاری 
پوشش کافی نداش��ته و الحاقیه تهیه نکند باید فاصله ۱۵۲ 
تا ۲۰۰ میلیون توم��ان را خ��ودش بپردازد.بیمه گذارانی که 
در سال گذشته )۹۲( بیمه ش��خص ثالث تهیه کرده اند سقف 
تعهد بیمه برای آن ها ۱۵۲ میلیون تومان اس��ت و اگر امسال 
الحاقیه تهیه نکنند باید در صورت وق��وع حادثه ۴۸ میلیون 
تومان را خودشان بپردازند.بر اساس قانون اصالح قانون بیمه 
شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول 
جبران خس��ارت های بدن��ی و مالی در مقابل ش��خص ثالث 
هستند و موظف اند مسئولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد 
مسلمان در ماه حرام بیمه کنند.درصورتی که الحاقیه افزایش 
تعهدات بیمه شخص ثالث تهیه نشود، شرکت بیمه خسارت 
زیان دیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت 
می کند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه )بیمه گذار( 

پرداخت کند.

 ذخیره حدود 3 میلیارد تنی
 مواد معدنی در استان

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ای��ران گفت: دو میلیارد 
و ۸۰۰ میلی��ون ت��ن ذخی��ره معدن��ی در اس��تان اصفهان 
شناسایی شده است و همچنان میزان زیادی معدن ناشناخته 

وجود دارد.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی افزود: فاصله زمانی بین صدور 
پروانه اکتشاف تا بهره برداری زیاد است و درحالی که معدنکار 
سرمایه گذاری کرده، و هزینه هایی مانند خرید ماشین آالت 
و حمل ونقل را پرداخت کرده است، باید این زمان به حداقل 
برس��د.وی با اش��اره به اینکه طبق قانون باید حقوق دولتی 
معادن در 3 ماه اول سال، ابالغ شود، گفت: در سال گذشته، 
این حقوق در 3 ماهه آخر س��ال اعالم ش��د که با همراهی و 
تالش خانه صنعت و مع��دن و انجمن صنف��ی معدن کاران 
استان و البته همکاری مس��ئوالن وزارتخانه، تغییراتی در آن 

انجام شد.
وی تأکید کرد: نمی توان برای محصوالت دو معدن متفاوت، 
قیمت یکسان تعیین کرد و هر معدن کار کارشناسی خودش 

را نیاز دارد.
رئیس خان��ه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان عنوان 
کرد: امروز ۸۲۰۰ نفر در معادن استان مشغول به کارند که با 
اشتغال حدود ۲6۰۰ کارخانه سنگ بری، نزدیک به 76 هزار 

کاهش قیمت تا پايان سال منتفی است؛

اعالم زمان خداحافظی با پرايد
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از موافقت شورای رقابت 
باقیمت پایه ۲6 میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای تیبا ۲ خبر 
داد و در ادامه درباره آغاز تولید س��راتو، توق��ف تولید پراید، 
تولید داستر، تداوم تولید آل ۹۰ و عدم کاهش قیمت خودرو 
تا پایان سال سخن گفت.سعید مدنی در جمع خبرنگاران از 
توافق سایپا با شورای رقابت برای قیمت تیبا ۲ خبر داد و گفت: 
در مورد قیمت تیبا ۲ با ش��ورای رقابت به نتیجه رسیده ایم و 
مطابق با نظر شورا عمل خواهیم کرد که بر این اساس، قیمت 

پایه تیبا ۲، ۲6 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در پاس��خ به پرسش 
مهر افزود: البته به قیمت تیبا ۲ هزینه های جانبی نیز اضافه 
خواهد شد که ارتباطی به سایپا نداش��ته و عوارض دولتی به 

شمار می آید.
آغاز تولید انبوه سراتو از مهرماه

وی در پاسخ به س��ؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر راه اندازی 
خط تولی��د خودروی س��راتو نیز گف��ت: خط تولید س��راتو 
آماده شده و تولید آزمایشی خود را نیز آغاز کرده است که بر 
این اساس، اواخر ش��هریورماه تولید انبوه سراتو در ایران آغاز 
می شود.به گفته مدنی، قطعات موردنیاز برای سراتو واردشده 
اما هن��وز در مورد قیم��ت آن تصمیم نگی��ری نهایی صورت 

نگرفته است.
اعالم زمان توقف تولید پرايد

مدنی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر زمان توقف تولید 
پراید نیز گفت: به تدریج پلتفرم X ۲۰۰ که خودروهای تیبا، 
تیبا ۲ و س��اینا محصول ای��ن پلتفرم اس��ت، جایگزین پراید 
خواهد شد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که پراید یک 
محصول پرتیراژ است و به یک باره نمی توان آن را از مدار تولید 
خارج کرد.وی ادامه داد: امیدواریم ظرف سه سال آینده تولید 
خودروی پراید به حداقل برس��د، چراکه ای��ن خودرو دارای 
مشتری اس��ت و قیمت مناسبی برای اقش��ار متوسط جامعه 
دارد.به گفت��ه مدنی، س��ال ۹6 درصد تولید پراید در س��بد 
محصوالت سایپا بسیار کاهش خواهد یافت و محصوالت دیگر 
جایگزین آن خواهد شد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر اینکه جایگزینان پراید به 
لحاظ قیمتی نیز با این خودرو قابل رقابت هستند؟ خاطرنشان 
کرد: تیبا، تیبا ۲ و ساینا به لحاظ قیمتی تفاوت چندانی با پراید 
ندارند و می توانند جایگزین این محصوالت در سبد مصرفی 
خانوارها شود اما آنچه مسلم است، آن است که پراید با تیراژ 
باال هم اکنون دیگر تولید نمی ش��ود و البته قصد داریم تنوع 
محصوالت را افزایش دهیم و تیراژ در هیچ یک از محصوالت 

به اندازه پراید نخواهد بود.

4
افزایش 27 تومانی نرخ دالر در بازار آزاد

قیم��ت س��که ب��دون تغیی��ر نس��بت ب��ه روز گذش��ته ۹۴7 ه��زار و ۵۰۰ توم��ان 
 دی��روز  در ب��ازار اصفهان ن��رخ ه��ر دالر ب��ا ۲7 توم��ان افزای��ش 3۱۸۰ توم��ان معامله

 شد.
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مدیرعامل راه آهن از تشکیل سازمان مس��تقل قطارهای سریع السیر خبر داد و 
گفت: با تشکیل این سازمان، تا ۴ سال آینده خط سریع السیر تهران- اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
محسن پور س��ید آقایی در مراس��م پایانی همایش بین المللی امور مسافری و 
سیستم های سریع السیر، اظهار داشت: در این همایش مطالب مهمی که نتیجه 
مطالعات اتحادیه بین المللی راه آهن ها )UIC( و تجارب کشورهای مختلف بود 
ارائه شد و نشان داد قطار سریع السیر تنها یک خط سریع نیست و یک سیستم 

است.
وی افزود: تعیین سرعت، زیرساخت خطوط سریع، بروز کردن خطوط موجود، 
مواجهه با خطرات طبیعی، تعمیرات و نگه��داری، ایمنی و امنیت در قطارهای 
سریع، خصوصی سازی و سرمایه گذاری، ساختار کشورهای مختلف، فناوری و 
اطالعات، تعرفه ها و سیستم فروش بلیت از اجزای این سیستم است که باید در 

کنار هم دیده شود.
مدیرعام��ل راه آه��ن در ادامه از پیش��نهاد تش��کیل یک س��ازمان مس��تقل 
برای قطارهای سریع الس��یر ب��ه دولت خبر داد و اف��زود: با موافق��ت وزیر راه و 
 شهرسازی، سازمان مستقل قطارهای سریع الس��یر درراه آهن تشکیل خواهد

 شد.

کلمه دیزل نام یک مخترع آلمانی به نام دکتر رودلف دیزل اس��ت که در سال 
۱۸۹۲ نوع خاصی از موتورهای احتراق داخلی را به ثبت رس��اند. به احترام این 
مخترع این گونه موتوره��ا را موتورهای دیزل��ی می نامند.موتورهای دیزل، به 
نوع گسترده ای از موتورها گفته می ش��ود که بدون نیاز به یک جرقه الکتریکی 
می توانند ماده سوختنی را شعله ور سازند. طی سال های متمادی پس از اختراع 
موتور دیزل، از این نوع موتور عمدتاً در کارهایی چون تولید برق، تلمبه کردن 
آب، راندن قایق های مس��افری و باری و همچنین برای تولید قدرت جهت رفع 

بعضی از نیازهای کارخانه ها استفاده می شد. این موتورها سنگین، کم سرعت، 
دارای یک یا چند س��یلندر و از نوع دو زمانه یا چهارزمانه بودند.در بس��یاری از 
کش��ورهای پیش��رفته دنیا به جای گاز از دیزل استفاده می ش��ود. خودروهای 
دیزلی دارای سوخت گران تر، مصرف س��وخت کمتر، آالیندگی کمتر، قدرت 
بیش��تر، افت قیمت کمتر و هزین��ه نگهداری بیش��تری هس��تند و در مقابل 
خودروهای بنزینی دارای س��وخت ارزان تر، مصرف سوخت بیشتر، آالیندگی 
بیشتر، قدرت کمتر، افت قیمت بیشتر و هزینه نگهداری کمتری هستند.بدون 
ش��ک هنوز مخاطبان زیادی وجود دارند که با مزایا، نمونه ها و تکنولوژی های 
خودروهای دیزلی به طور کامل آشنا نیس��تتد و یا دوست دارند اطالعات خود 
در این زمینه را کامل و به روز کنند و با فعاالن این بخش در ارتباط باش��ند.در 
این راستا اولین نمایشگاه تخصصی خودروهای دیزلی از 3 تا 6 مهرماه در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان برپا خواهد ش��د.در این نمایشگاه 
تالش می شود آخرین نمونه ها و دس��تاوردهای این صنعت به مخاطبان عام و 
تخصصی آن عرضه شود تا عالوه بر کسب اطالع، فرهنگ سازی، اطالع رسانی، 
افزایش سهم بازار و معرفی توانمندی های این بخش، بتوان نیروهای متخصص 
و عالقه مند را به کسب ایده و دریافت تجربیات جلب کرد و دست اندرکاران این 
حوزه را با فرصت های تجاری بیشتر، بهتر و جدیدتری روبرو ساخت.متقاضیان 
 شرکت در این نمایشگاه می توانند با شماره های ۴-3۲6۰66۰۱-۰3۱ تماس 

حاصل کنند.

از 3 تا 6 مهرماه

خودروهای ديزلی در نمايشگاه اصفهان ترمز می کنند
 تشکیل سازمان مستقل قطارهای سريع السیر

 بهره برداری از خط سريع السیر
 تهران-اصفهان تا 4 سال آينده

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: در دهمین جلسه 
کمیته ایمنی آب که با حضور مسئوالن محیط زیست و 
مرکز بهداشت استان تش��کیل گردید مشخص شد که 
تغییر فصول بر کیفیت آب ش��رب اصفهان هیچ تأثیری 
ندارد و در هر زمان آب ش��رب اصفهان عاری از هرگونه 

آلودگی میکروبی و شیمیایی است.
هاشم امینی بابیان اینکه وقوع مستمر پدیده خشکسالی 
در اس��تان اصفهان موج��ب نگرانی های��ی در خصوص 
چگونگی کیفیت آب شرب اصفهان گردیده است اظهار 
داشت: برخی از مردم معتقدند که کاهش حجم آب سد 
زاینده رود بر کیفیت آب ش��رب تأثیرگذار اس��ت و این 
امر پارامترهای کیفی آب ش��رب را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت درحالی که با انجام طرح تحقیقات پایش بخشی 
از رودخانه زاینده رود که از س��د چم آس��مان تا منطقه 
مصرف توسط کارشناسان محیط زیست و مرکز بهداشت 
اس��تان اصفهان صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که 
در پارامترهای کیفی آب شرب اصفهان هیچ گونه تغییری 
مش��اهده نگردیده و رس��وبات موجود در سد زاینده رود 

تأثیری بر کیفی بودن آب شرب اصفهان نداشته است.
وی عنوان کرد: تابس��تان امس��ال به دلی��ل عدم جاری 
بودن آب در بستر زاینده رود و با کاهش آبدهی چاه های 
فلمن که موج��ب گردید چاه ه��ای جدیدالحفر در مدار 
بهره برداری قرار گیرد مشاهده گردید در بعضی از نقاط 
اصفهان EC آب تا حدودی باال بوده ولی این امر دلیل بر 

سالم نبودن آب شرب در اصفهان نیست.

امین��ی تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر تصفیه خان��ه 
باباشیخعلی بیش��ترین ظرفیت تصفیه را در کشور دارد 
که بی��ش از ۱۱/۵ مترمکع��ب در ثانیه اس��ت و کیفیت 
مطلوب فرایند تصفیه در این س��امانه موجب ش��ده که 
بیش��ترین حجم واگذاری در تصفیه خانه باباش��یخعلی 
صورت گیرد و هم اکنون آب ش��رب شهرها و روستاهای 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ در این سامانه 

تصفیه می شود.
قطع آب شرب 141 مشترک پرمصرف اصفهانی

معاون امور مشترکین آبفای استان اصفهان گفت: با آغاز 
اجرای طرح قطع انش��عابات مشترکین پرمصرف در این 
استان تاکنون آب شرب ۱۴۱ مشترک به صورت موقت 

قطع شده است.
رضا رضایی اف��زود: از ابت��دای تیرماه تاکن��ون به ۵3۰ 

مش��ترک ویژه که بیش ازح��د الگو آب مص��رف کردند 
اخطار صادر شد که عمدتاً این مش��ترکین از آب شرب 
برای شستش��وی ماش��ین، فرش، پر کردن اس��تخر و 
مواردی از این قبیل اس��تفاده می کردند.وی اعالم کرد: 
عالوه بر اینکه بر روی ۹۸ هزار قبض آب بها اخطار قطع 
آب درج شد برای این مشترکین اخطاریه مجزا هم جهت 
رعایت الگوی مصرف صادر ش��د.معاون امور مشترکین 
آبفای استان اصفهان افزود: با آغاز اجرای طرح انشعابات 
مشترکین پرمصرف ۹۹ باغ در س��طح استان شناسایی 
ش��دند که از آب شرب در استخرها اس��تفاده می کردند 
که اخطار و تذکر الزم به آن ها نیز داده شد.وی شناسایی 
انش��عابات غیرمج��از را بس��یار مؤثر در مص��رف بهینه 
 آب دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: از ابتدای سال تاکنون

 3۵۰ انشعاب غیرمجاز شناس��ایی شدند که پس از طی 
مراحل قانونی انش��عابات آن ها جمع آوری و یا تبدیل به 

انشعاب مجاز شده است.
رضایی شناسایی مشترکین پرمصرف و اخطار به آن ها را 
مؤثر در رعایت الگوی مصرف آب دانست و اظهار کرد: تا 
پایان سال گذشته حدود 6۲ درصد مصارف در رنج الگوی 
مصرف آب بود این در حالی بوده که با شناس��ایی و ارائه 
اخطار به مشترکین پرمصرف درباره مدیریت مصرف در 
حال حاضر 6۸ درصد مصارف بین صفرتا ۲۰ مترمکعب 
آب است که در دامنه الگوی مصرف آب قرار دارند که این 
ارقام نش��ان از کاهش حداقل 6 درصد مصارف به دامنه 

الگوی مصرف آب را دارد.

مديرعامل آبفای استان اصفهان:

تغییر فصول بر کیفیت آب شرب اصفهان تأثیری ندارد

 پنجمی��ن سرش��ماری عموم��ی 
کشاورزی اس��تان اصفهان همزمان با 
سراسر کش��ور از ۵ مهر تا ۱۸ آبان ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
علیرضا همدانیان، مدی��ر اجرایی پنجمین سرش��ماری 
 عمومی کش��اورزی اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت

 7۰۰ نفر در اجرای این طرح اظهار داشت: طرح سرشماری 
عمومی کشاورزی بر اساس ماده ۴ قانون مرکز آمار ایران و 
با استناد به قانون بودجه سال ۹3 کشور به صورت سراسری 

برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه در ح��ال حاضر و بر اس��اس آخرین آمار 
ارائه ش��ده ۲۰7 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی استان 
اصفهان وج��ود دارد، ادامه داد: 6 ه��زار و ۲۰۰ نفر از این 

بهره برداران در شهر اصفهان وجود دارند.
مع��اون برنامه ری��زی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان با 
اش��اره به اینکه این طرح به صورت سراس��ر و در شهرها و 
روستاهای اس��تان اصفهان برگزار خواهد شد، ادامه داد: 
تمام بهره بردارانی که خارج از محل کشاورزی خود سکونت 

دارند نیز مورد سرشماری قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه آمارگیری بر اساس نقشه های موجود 
در حوزه آمارگیری اجرایی خواهد ش��د، ادام��ه داد: این 
سرشماری پنجمین سرشماری کشاورزی استان اصفهان 

است که تاکنون انجام شده است.
همدانی��ان بابی��ان اینکه آخری��ن سرش��ماری عمومی 
کشاورزی در سال ۸۲ انجام شده است، اظهار داشت: این 
سرش��ماری کاماًل میدانی بوده و به منظور بهنگام سازی 

اطالعات کشاورزی استان اصفهان انجام می شود.
استان اصفهان 5 درصد از محصوالت کشاورزی 

کشور را تولید می کند
وی با تأکید بر اینکه عملیات سرشماری عمومی کشاورزی 
با دستگاه های آنالین و مرتبط با مرکز آمار صورت می گیرد، 
ادامه داد: این روش سرشماری باعث می شود که بازده به 
دست آمده از سرشماری در حداقل زمان ممکن جمع آوری 
و در قالب گزارشی به رسانه ها و دیگر مراکزی که به این آمار 

نیاز دارند ارائه شود.
وی به آبیاری ۴۰ درصد از اراضی استان اصفهان با استفاده 
از روش های آبیاری نوین اشاره کرد و افزود: با توجه به این 
شرایط استان اصفهان در حال حاضر ۵ درصد از محصوالت 
کشاورزی کشور را تولید می کند و دارای رتبه 6 کشور در 

این زمینه است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به 
بیابانی بوده اس��تان اصفهان نیز بیان داشت: 3۰ درصد از 
اراضی استان اصفهان کویری و بیابانی است و ۱۲ درصد از 
کل بیابان ها و مناطق کویری کشور نیز در استان اصفهان 

قرار دارد.
وی به برخ��ی از قابلیت های اس��تان اصفهان در خصوص 
تولیدات غیرنفتی و مواد غذایی اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر استان اصفهان درزمینه تولید شیر و مرغ به ترتیب 

در رتبه های اول و دوم کشور قرار دارد.
همدانیان بابی��ان اینکه بر اس��اس سرش��ماری عمومی 
 کشاورزی در سال ۸۲ اراضی زیر کش��ت استان اصفهان

 ۵6۰ هزار هکتار بوده اس��ت، افزود: این در حالی است که 
در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت استان 

اصفهان از زیر کشت خارج شده است.
وی بابیان اینکه با اجرای سرش��ماری عمومی کشاورزی 
بس��یاری از مش��کالت تنظی��م ب��ازار و وضعی��ت اقالم 
کش��اورزی مرتفع خواهد ش��د، ادامه داد: ب��ا ارائه نتایج 
این سرش��ماری س��ازمان جهاد کش��اورزی می تواند در 
 خصوص نوع و میزان کشت برنامه ریزی های الزم را داشته

 باشد.
محمدرضا قاس��می مدیرکل آمار و اطالعات اس��تانداری 
اصفهان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه متقاضیان 
برای شرکت در اجرای این طرح می توانند تا ۱7 شهریورماه 
با مراجعه به س��ایتamar.org.ir.s۹3 برای شرکت در 
عملیات اجرایی سرش��ماری عمومی کش��اورزی ثبت نام 
کنند، ادام��ه داد: اولویت انتخاب برای اج��رای این طرح 
فارغ التحصیالن رشته کشاورزی در شهرستان های استان 

هستند.
وی ضمن ابراز اینکه سرشماری عمومی کشاورزی در قالب 
سه فرم پرسش نامه، فهرس��ت برداری و شناسنامه آبادی 
صورت می گیرد، اف��زود: فرم فهرس��ت برداری، اطالعات 
مکانی بهره بردار، پرسشنامه کشاورز و پرسشنامه بهره بردار 
در مورد سطح برداشت محصول، تعداد دام و طیور فعالیت 

کشاورزی پرسیده می شود.
قاسمی تهیه چارچوب برای نمونه گیری، تولید اطالعات 
ساختاری، محک زدن داده های جهاد کشاورزی را از دیگر 
اهداف تهیه این سرشماری دانس��ت و افزود: در این راستا 
باید توجه داشته باشیم که اصفهان، فالورجان و نجف آباد 

بیشترین بهره بردار کشاورزی را در استان اصفهان دارند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان گفت: رتبه 
نخست تولید شیر، رتبه دوم تولید گوشت مرغ، رتبه چهارم 
گوشت قرمز و عسل و رتبه دوم تولید سیب درختی مربوط 

به استان اصفهان است.

معاون برنامه ريزی و اشتغال استانداری اصفهان

از 5 مهر تا 18 آبان ماه؛: پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی برگزار می شود
اصفهان سرآمد تولید شیر و مرغ در کشور است

افزايش عرضه و تقاضا قیمت 
تخم مرغ را باال برد

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
ساده 3850 تومان

 

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغ تخم گذار اصفهان 
گفت: دلیل افزایش قیم��ت تخم مرغ در اصفهان 
به سبب رشد عرضه و تقاضا در روزهای اخیر بوده 
است.به گزارش ایمنا چند روزی است که قیمت 
تخم م��رغ در ب��ازار اصفهان افزای��ش پیداکرده، 
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش تقاضای 
صنایع غذایی مصرف کننده تخم م��رغ که برای 
ایام مدارس آماده می شوند، سبب افزایش قیمت 

تخم مرغ شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مرغ تخم گذار اصفهان 
در گفت وگو با خبرن��گار اقتص��ادی ایمنا اظهار 
داش��ت: 6 ماهی بود ک��ه قیم��ت تخم مرغ هیچ 
تغییری نداشت و ش��اید بتوان اذعان داشت که 
ارزان بود اما در حال حاضر افزایش عرضه و تقاضا 

سبب شده که قیمت تخم مرغ باال برود.
محمدرضا نقشینه به مشکالت این بخش اشاره 
کرد و گفت: ت��ا یک ماه پیش، مرغ��داران در هر 
کیلوگرم تولی��د، ۱۵۰۰ تومان ض��رر می کردند 
که هم اکنون این میزان ب��ه کیلویی ۵۰۰ تومان 

رسیده است.
وی تصریح کرد: طی 6 ماهه گذشته ما مرغداران 
فقط متض��رر بوده ایم و کس��ی در این خصوص 
پاسخگو نبود اما در حال حاضر که قیمت ها کمی 

باال رفته صدای همه درآمده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مرغ تخم گذار اصفهان 
اضافه کرد: هر مرغداری دوست دارد که قیمت ها 
ثابت بماند اما تاکنون قیمت ها در کشور ما نوسان 

داشته گاهی گران و گاهی ارزان می شود.
وی گفت: در ح��ال حاضر قیمت ه��ر کیلوگرم 
تخم مرغ ساده بدون مارک درب مرغداری 3۸۵۰ 

تومان است.

گروه 
اقتصاد

در پارامترهای 
کیفی آب شرب 

اصفهان هیچ گونه 
تغییری مشاهده 

نگرديده و رسوبات 
موجود در سد 

زاينده رود تأثیری 
بر کیفی بودن آب 

شرب اصفهان 
نداشته است



یادداشت

مجموعه شعر »خواهرم پرنده شد« به کوشش »بابک نیک طلب« با موضوع اشعاری از 
شاعران کودک و نوجوان برای کودکان غزه طی هفته های آتی از سوی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر می شود.
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»خواهرم پرنده شد« ۱۲ قطعه شعر برای کودکان غزه
هفتیادداشت

55سالگیبهرویصحنهمیرود
ابراهی��م صداقت��ی، ای��ن گ��روه 
جدیدتری��ن نمای��ش خ��ود را 
جه��ت حض��ور ب��ر روی صحنه 
 تئات��ر آم��اده ک��رده اس��ت. 
55 سالگی نوشته کامران شهالیی  
 را احس��ان جانم��ی کارگردان��ی 

کرده است.
در این نمای��ش  ایم��ان نظیفی، 
مائده وحید، ش��میال تابش و آیدا 
نامجو  نقش آفرینی می کنند.55 
سالگی روایتگر رویاهای مردی در 

آستانه 55 سالگی است.
 همس��رش به منزل دخترش می رود و حوادث آغاز می شود. 

دیگر عوامل این نمایش عبارت اند از:
دس��تیار کارگ��ردان: مهن��از نوری؛منش��ی صحنه: نس��یم 
خادم عب��اس؛ مدیر اجرا: امیرحس��ین روح نی��ا؛ مدیر روابط 
عموم��ی: ابراهیم صداقتی گفتنی اس��ت ای��ن نمایش از 13 
الی 23 ش��هریور س��اعت 20:30 در س��الن اصل��ی مجتمع 
اس��تاد فرش��چیان ب��ه روی صحن��ه می رود.عالقه من��دان 
می توانند جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت گروه 
 هن��ری کاوش www.kavoshtheater.ir  مراجع��ه 

فرمایند. 

 حضورداستینهافمنباسریال

اقتباسیازرولددالدرتلویزیون
کمپانی واینستین حقوق پخش 
فیلم تلویزیونی داستین هافمن 
وج��ودی دن��چ را ب��رای آمریکا 
خریداری کرده و آن را به زودی 

به نمایش درمی آورد. 
واینس��تین ک��ه قص��د دارد  

درزمین��ه  را  فعالیت های��ش 
تلویزی��ون نیز گس��ترش دهد 
هم��ه حق��وق مرب��وط ب��ه این 
اث��ر را ب��رای آمری��کا به ج��ز 
درزمینه تئات��ر خریداری کرده 
 اس��ت. البته چی��زی درباره مبلغ ای��ن معامله منتشرنش��ده

 است.
این مجموعه کوتاه خانوادگی تلویزیونی که بی بی س��ی سال 
پیش دستور ساختش را دارد، با اقتباس از یکی از کتاب های 
رولد دال نویسنده مش��هور بریتانیایی با عنوان »اسیو تروت« 

ساخته می شود.
بی بی سی سال پیش دستور داده بود تا یک فیلم 90 دقیقه ای 
تلویزیونی با اقتباس از کتاب رولد دال برای تلویزیون یک این 

شبکه ساخته شود.

سومینهمایشفصلیشعر
»بهساعتاصفهان«برگزارمیشود

واحد ادبیات حوزه هنری اس��تان اصفهان در نظر دارد تا س��ومین 
همایش فصلی شعر »به ساعت اصفهان« را با حضور بیژن ارژن برگزار 
نماید.این همایش که در میان جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت 
اصفهان برگزار خواهد ش��د به معرفی چند تن از چهره های تازه و 
جوان در حوزه  ش��عر می پردازد. واحد ادبیات در نظر دارد تا در این 
برنامه مجال شعرخوانی را به شاعرانی بدهد که تاکنون کمتر شعر 
خوانده اند یا برای نخستین بار است که به شعرخوانی می پردازند. 
شاعران حاضر در این برنامه به شعرخوانی در تمامی قالب های شعر 
ازجمله سپید، کالسیک، ترانه و... خواهند پرداخت. در همایش »به 
ساعت اصفهان« در موضوعات مختلفی ازجمله دفاع مقدس، انقالب، 
آئینی، آزاد و... به شعرخوانی پرداخته خواهد شد. گفتنی است، بیژن 
ارژن یکی از رباعی سرایان معروف و متولد 13۴۸ در کرمانشاه است 
که نخس��تین تجربیات ادبی او مربوط به دوران دوم راهنمایی وی 
هست، یکی از اولین مجموعه رباعیات وی توسط قیصر امین پوردر 
مجله س��روش چاپ شد. س��ومین همایش فصلی شعر»به ساعت 
اصفهان« در ساعت 1۷:30 بعدازظهر روز پنج شنبه 2۷ شهریورماه 

در مجتمع فرهنگی هنری سوره برگزار می شود.

اهتزازپرچممتبرکحرمحضرت
علی)ع(درمقبرهبابارکنالدین

 مدیر مجموعه فرهنگ��ی مذهبی تخت فوالد گف��ت: پرچمی که 
در حرم حضرت علی )ع( تبرک ش��ده، در محل برگزاری مراس��م 
افتتاحیه هفته فرهنگی، مذهبی و گردشگری تخت فوالد در ورودی 
مقبره بابا رکن الدین از سوی خادمان بارگاه امام رضا )رع( به اهتزار 
در می آید. حجت االس��الم منوچهر مهروی پور با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: مراس��م افتتاحیه هفته فرهنگی، مذهبی و گردشگری 
تخت فوالد با حضور خادمان ام��ام رضا )ع( راس س��اعت 1۸ روز 
یکشنبه آغاز می ش��ود.وی افزود: این مراس��م پس از زیارت قبور 
شهدای  ۸ س��ال دفاع مقدس در ورودی تکیه بابارکن الدین محل 
برگزاری هفته فرهنگی تخت فوالد شروع می شود.مدیر مجموعه 
فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان به اهتزاز پرچم متبرک شده 
در حرم حضرت علی )ع( در محل برگزاری هفته فرهنگی، مذهبی 
و گردشگری تخت فوالد اشاره کرد و افزود: این پرچم در ماه مبارک 
رمضان برای تبرک به تبعات عالیات ارسال شده، و در روز تولد امام 
رضا از سوی خادمان امام رضا )ع( در ورودی مقبره بابا رکن الدین به  
اهتزاز در می آید.وی  از برگزاری هفته فرهنگی، هنری و گردشگری 
تخت فوالد از 16 لغایت 22 شهریور ماه سال جاری برای نخستین بار 
سخن به میان آورد و بیان کرد: برنامه های این هفته در ۴ بخش  از 
ساعت 1۸ الی 23 ش��ب در مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد 

برگزار می شود.

دومی��ن نشس��ت از سلس��له نشس��ت های 
»اس��طوره – ش��هر« با حض��ور بهم��ن نامور 
مطلق، معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث 
گردش��گری  و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی، 
کشور و اس��تادیار دانش��گاه ش��هید بهشتی،  
امروز)پنجش��نبه 13 ش��هریور (در مجموعه 
 فرهنگی حمام تاریخی دردشت اصفهان برگزار 

می شود.
ای��ن سلس��له نشس��ت ها باه��دف تحلی��ل 
اس��طوره  ش��هر های امروز و دیروز، علل افول 
و رش��د آن ها و ارائ��ه راهکار های��ی به منظور 
چگونگی تبدیل شهر های ایرانی و به خصوص 
 اصفه��ان ب��ه ی��ک اس��طوره – ش��هر برگزار

می شود.
نامور مطل��ق از س��ال 13۸1 تا س��ال 13۸۸ 
دبیر و معاون پژوهشی فرهنگس��تان هنر بود 
و هم اکنون معاون پژوهش��ی خانه هنرمندان 
ای��ران اس��ت، وی عالوه بر دانش��گاه ش��هید 

بهش��تی در گروه های ادبیات و هنر دانش��گاه 
تهران، دانش��گاه هنر اس��المی تبریز، دانشگاه 
 هنر ته��ران، دانش��گاه هنر اصفه��ان تدریس

 کرده است. 
از نامور مطل��ق تاکنون کتاب های »اس��طوره 
متن هویت س��از: حض��ور ش��اهنامه در ادب و 
فرهنگ ایرانی«، » اسطوره متن بینانشانه ای: 
حض��ور ش��اهنامه در فرهنگ ه��ا و زبان های 
جه��ان«، »دانش ه��ای تطبیق��ی: مجموع��ه 
مقاالت فلسفه، اسطوره شناسی، هنر و ادبیات« 
و به تازگ��ی »درآم��دی بر اسطوره شناس��ی« 
اسطوره شناس��ی منتش��ر ب��ا  رابط��ه   در 

شده است.
عالقه مندان به شرکت در این نشست می توانند 
در تاریخ یادش��ده، رأس س��اعت 1۸ به حمام 
تاریخی دردش��ت اصفه��ان، واق��ع در خیابان 
 ابن س��ینا، بازارچه تاریخی دردش��ت مراجعه

 نمایند.

مدیر شبکه س��ه س��یما در خصوص اماواگرهایی که 
برای س��اخت سری دوم س��ریال های »س��اختمان 
 پزشکان« و »پژمان« مطرح شده است، توضیحاتی را 

ارائه داد.
مجید زین العابدین با اعتقاد بر اینکه ازنظر س��ازمان 
صداوس��یما و شبکه س��ه، تولید س��ری دوم سریال 
»س��اختمان پزش��کان«  با اس��تقبال روبه رو خواهد 
شد، گفت: پیش از پخش سریال »پژمان«، پیشنهاد 

ساخت »ساختمان پزشکان 2« را به محسن چگینی  
تهیه کننده  دادیم. حتی مس��ئوالن ارشد از ریاست 
سازمان تا مدیران س��یما برای ساخت فصل دوم این 

کار توصیه هایی داشتند.
او در ادامه توضی��ح داد: باالخره وقت��ی از یک کاری 
فاصله بگیری��م و بازیگران س��راغ کاره��ای دیگری 
بروند، ممکن است امکان جمع کردن این افراد دیگر 
فراهم نش��ود اما به هر ترتیب در جلس��ه مش��ترکی 
که با نویس��نده، کارگردان و تهیه کننده »ساختمان 
پزشکان« داش��تیم، در مقطعی که سریال »پژمان« 
ساخته می ش��د، پیش��نهاد ساخت س��ری دوم این 

مجموعه را دادیم. 
در حال حاضر نیز پیش��نهاد س��اخت س��ریال دوم 
مجموعه »پژمان« را داده ایم اما یک��ی از دالیلی که 
فصل دوم س��ریال »س��اختمان پزش��کان« ساخته 
نشد این بود که عوامل س��رکارهای دیگری بودند و 
جمع کردن آن ب��رای گروه تهیه ب��ه خاطر فاصله ای 

 که با س��ری اول گرفته بود دش��واری هایی را ایجاد 
می کرد.مدیر ش��بکه سه س��یما همچنین »پژمان«  
را عام��ل دیگ��ری ک��ه »س��اختمان پزش��کان« 
را کن��ار زد عن��وان ک��رد و گف��ت: از طرف��ی وارد 
س��اخت س��ریال »پژمان« بودیم و این س��ریال نیز 
جذابیت های الزم را داش��ت و به نوعی »س��اختمان 
پزش��کان« را کن��ار زد درنتیج��ه گ��روه س��ازنده 
ترجیحش��ان ای��ن ب��ود ک��ه اگر ق��رار اس��ت فصل 
 دومی داش��ته باش��یم، فصل دوم س��ریال »پژمان«

 باش��د. با توجه به اینکه »پژمان« یک کاراکتر و یک 
برند تلویزیونی شد.زین العابدین در ادامه این گفت وگو 
در خصوص س��اخت س��ریال »پژمان« توضیح داد: 
در حال حاضر گفت وگوهایی با آقایان قاس��م خانی، 
چگینی و صحت داش��ته ایم و برای ادامه این سریال 
به نتیجه مثبتی هم رس��یده ایم و در خصوص نقاطی 
نیز باید به جمع بندی برسیم که اگر این اتفاق بیفتد، 

ساخت سری دوم »پژمان«  را آغاز می کنیم.

باحضورمعاونصنایعدستیکشوربرگزارمیشود

»پژمان«،»ساختمانپزشکان«راکنارزد

 چگونگی تبدیل شدن شهرها به اسطوره در حمام تاریخی دردشت 
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مزایده 
اجرایی  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  احکام  اجرای   727
حافظی  اشرف   -3 حافظی  بتول   -2 حافظی  عباس   -1 آقای  له  ج9  کالسه 900418ح 
بیگم رناسی 3- رضوان رناسی 4- زهرا  امیرحسین رناسی 2- خدیجه  و علیهم 1- 
رناسی 5- علیرضا رناسی 6- محمدرضا رناسی 7- مصطفی رناسی 8- فاطمه رناسی 
صدیقه   -9 رناسی  بهمن-پالک37-منزل  نقاشی-کوچه  چهارسوق  نشانی  به  همگی 
رناسی  حسن   -13 رناسی  زهرا   -12 رناسی  بتول   -11 رناسی  اکبر   -10 رناسی 
رناسی  احمد   17 سیچانی  رباب   -16 رناسی  صغری   -15 رناسی  اصغر  علی   -14
چپ- سمت  کوچه-  جعفری-انتهای  شهید  خواجو-کوچه  چهارباغ  نشانی  به  همگی 
خ  نشانی  به  همگی  حافظی  الهه   -20 پورمقدس  زهرا   -19 حافظی  مریم   -18 پ33، 
سپاهان(-نبش  )عینک  هدایتیان  شهید  امین-کوچه  حسین  مدرسه  بزرگمهر-روبروی 
کوچه-اولین کوچه سمت چپ-کوچه شهید مطهری-دومین خانه-آخرین درب آبی رنگ 
21- جمشید ثالثی به نشانی محله خواجو-چهارسوق آجری-جنب مسجد حاج میرزا 
صادق)خانه قدیمی( و به خواسته فروش شش دانگ پالک ثبتی شماره 2558 بخش 4 
به نشانی چهارباغ خواجو-کوچه مسجد صدر-کوچه شهید حسن صادقی- اصفهان 
چهارسوق آجری-پ104 به لحاظ غیر قابل افراز بودن جلسه مزایده ای روز یک شنبه 
مورخه 93/7/6 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع 
در اصفهان-خ نیکبخت-ساختمان دادگستری-طبقه اول-اطاق133 برگزار نماید. مورد 
مزایده به صورت یک باب منزل قدیمی ساز مخروبه بوده و دارای 647/75 مترمربع 
با  آن  اعیانی  نیست.  سکونت  قابل  ولیکن  بوده  خدماتی  انشعابات  و  عرصه  مساحت 
خشت و گل و سقفهای چوبی است که قسمت اعظم آن تخریب شده است. ملک مذکور 
شکل هندسی منظمی ندارد. علیهذا بهای تقریبی شش دانگ پالک یاد شده با توجه به 
که  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  ترسیمی  کروکی  به  توجه  با  و  منطقه  بافت  و  موقعیت 
مساحت زمین را 647/75 مترمربع اعالم داشته و با توجه به نقشه هوایی شهرداری 
که راه عبور پالک را در کوچه شرقی و جنوبی ترسیم نموده و اعالم داشته است و 
ریال   17/000/000 مترمربع  هر  قرار  از  آمده  عمل  به  های  بررسی  و  تحقیقات  طبق 
عنوان  به  مذکور  قیمت  که  می گردد  ارزیابی  و  برآورد  ریال  جمعًا 11/011/750/000 
تصرف  در  حال حاضر  در  مذکور  منزل  می گردد. ضمنًا  محسوب  مزایده  پایه  قیمت 
جمشید ثالثی بوده که با وضعیت موجود تحویل نامبرده شد. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 
 10% از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند.م الف:14314 مدیر اجرای احکام 

شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

728 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان به نیابت از امور ورشکستگی استان اصفهان 
در نظر دارد در خصوص کالسه 308/92ج ح/4 محکوم له کبری محقق و علیه شرکت 
بابت  ریال   43/884/868 مبلغ  به  زیر  منقول  اموال  فروش  منظور  به  جم  گستر  بال 
از ساعت   93/6/30 تاریخ  در  مزایده ای  اجرایی جلسه  هزینه های  و  کارگری  مطالبات 
9:30 الی 10 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار 
نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان-اتوبان فرودگاه-باالتر 
از روستای هسته-جاده دینون-سمت راست- قبل از کارگاه جوانمردی -انبار رحیمی 
قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.نظریه کارشناس: 1- 
و  دو  دو  چوبی  طبقه  کمد   2×60  mdf چوبی  و  ویترینی شیشه ای  کمد  عدد   4  تعداد 
دو طبقه مستعمل، قیمت کل 4/000/000ریال. 2- تعداد 28 ورق 8 میلی متری mdf به همراه 
 28 ورق فلزی 10 سانتی نگهدارنده مستعمل، قیمت کل 7/000/000ریال. 3- تعداد 5 عدد

کمد  عدد   5 تعداد   -4 3/500/000ریال.  کل  قیمت  مستعمل،   mdf طبقه   5 ویترین 
کابینتی دو طبقه mdf مستعمل، قیمت کل 3/000/000ریال. 5- تعداد 4 عدد پرو لباس 
 -6 3/200/000ریال.  کل  قیمت  مستعمل،   1×2 آینه  عدد  یک  همراه  به  مستعمل   mdf"
کل  قیمت  مستعمل،  موتور  بدون  ناقص  )صندوق(  کانتر  میز  دستگاه   3 تعداد 
می گردد. برآورد  ریال   25/050/000 باال  کاالهای  ارزش  جمع  4/350/000ریال. 

م الف:14315 مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
729 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان به نیابت از امور ورشکستگی استان اصفهان 
در نظر دارد در خصوص کالسه 269/92ج ح/4 محکوم له علی سلیمانی فر و علیه شرکت 
بابت  ریال   173/348/222 مبلغ  به  زیر  منقول  اموال  فروش  منظور  به  جم  گستر  بال 
مطالبات کارگری و هزینه های اجرایی جلسه مزایده ای در تاریخ 93/6/31 از ساعت 9:30 
الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق306 برگزار 
فرودگاه- اصفهان-اتوبان  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  نماید 
باالتر از روستای هسته-جاده دینون-سمت راست- قبل از کارگاه جوانمردی -انبار 
رحیمی قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب 
دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده 
از  مزایده  نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  اجرا  این  به  واریزی  فیش  ارائه  و  اصفهان 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.نظریه 
کل قیمت  مستعمل،  طبقه   5  1×2/5  mdf ویترینی  کمد  عدد   26 تعداد   -1  کارشناس: 

18/200/000ریال. 2- تعداد 15کمد ویترینی mdf 2/5×1/20 5 طبقه مستعمل، قیمت کل 
10/500/000ریال.3- تعداد 15 کمد کابینتی mdf در دار دو طبقه مستعمل، قیمت کل 
 9/000/000ریال. 4- تعداد 10 عدد کمد ویترینی mdf بزرگ 2/5×1/80 مستعمل، قیمت کل

همراه  به  مستعمل   mdf  60×2/5 متری  8میلی  ورق   16 تعداد   -5  8/000/000ریال. 
6-تعداد ریال.   4/000/000 کل  قیمت  مستعمل،  نگهدارنده  سانتی   10 فلزی  ورق   16 

کل  قیمت  مستعمل،  و  موتور  بدون  ناقص  )صندوق(  کانتر  میز  دستگاه   12
می گردد. برآورد  ریال   67/100/000 باال  کاالهای  ارزش  جمع  17/400/000ریال. 

م الف:14316 مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

730 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان به نیابت از امور ورشکستگی استان اصفهان 
در نظر دارد در خصوص کالسه 270/92ج ح/4 محکوم له صفورا محقق و علیه شرکت 
بابت  ریال   69/600/000 مبلغ  به  زیر  منقول  اموال  فروش  منظور  به  جم  گستر  بال 
مطالبات کارگری و هزینه های اجرایی جلسه مزایده ای در تاریخ 93/6/30 از ساعت 10 
الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار 
نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان-اتوبان فرودگاه-باالتر 
از روستای هسته-جاده دینون-سمت راست- قبل از کارگاه جوانمردی -انبار رحیمی 
قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.نظریه کارشناس: 1- 
تعداد 4 کمد ویترینی شیشه ای و چوبی ام دی اف 60×2 کمد طبقه چوبی دو دو و دو 
طبقه شیشه ای مستعمل، قیمت کل 4/000/000 ریال. 2- تعداد 2 کمد ویترینی 5 طبقه ام 
 دی اف مستعمل، قیمت کل 1/400/000ریال.3- تعداد 16 ورق 8میلی متری ام دی اف

2/5×60  و 16 ورق فلزی 10 سانتی نگهدارنده مستعمل، قیمت کل 4/000/000 ریال. 
 4- تعداد 13 اتاق پرو 50×2 مستعمل ام دی اف به همراه یکعدد آینه مستعمل، قیمت کل

10/400/000 ریال. 5- تعداد 20 عدد کمد ویترینی 2/5×1/20 ام دی اف بدون قفسه 
مستعمل، قیمت کل 14/000/000ریال. 6- تعداد 3 عدد کمد ویترینی دکور 4 طبقه ام دی 
اف مستعمل، قیمت کل 1/800/000 ریال. 7- تعداد 3 عدد کمد دو درب کابینتی دو طبقه 
ام دی اف مستعمل، قیمت کل 1/800/000 ریال. 8- تعداد 3 دستگاه میز کانتر)صندوق( 
باال  کاالهای  ارزش  جمع  ریال.   4/350/000 کل  قیمت  مستعمل،  موتور  بدون  ناقص 
دادگاه   4 شعبه  احکام  اجرای  مدیر  می گردد.م الف:14317  برآورد  ریال   41/750/000

حقوقی اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   731
آقای  علیه  و  ایزدی  نسیم  خانم  وکالت  با  شکرچی  نادیه  خانم  له  ج/2  4747/92ش 
شهروند- خانه  اصفهانی-مقابل  طیب  اصفهان-زینبیه-خ  آدرس  به  علیمرادی  عادل 

مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  سیاحتی  و  زیارتی  دفتر  جنب  پالک19 
1/683/620/837 ریال اموال توقیفی به شرح یکدستگاه سواری پراید که طی نامه به 
شماره 42095/22547144 مورخ 92/3/8 از طریق راهنمایی و رانندگی توقیف گردیده 
موتور 2084211  به شماره  دوگانه سوز  انتظامی 166م27ایران-13  به شماره  است 
و شماره شاسی 1412286187344ی مدل 1386 رنگ سبز زیتونی –متالیک که طبق 
ریال   90/000/000 مبلغ  پراید  ظاهری  و  فنی  وضعیت  به  توجه  با  کارشناس  نظریه 
معادل نه میلیون تومان ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچیک از طرفین واقع 

اجرای  محل  در  صبح  11تا10  ساعت  در   93/7/6 مورخ  دارد  نظر  در  است  نگردیده 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت جلسه مزایده ای برگزار نماید طالبین 
شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش آن به این 
اجرا از خودرو بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

م الف:14318 مدیر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   732
های 90/93و91/93 ش ج/سوم له آقای محمدعلی قادری و علیه آقای فرشاد هاشمی 
تجاری  تقاطع-مجتمع  فرهنگ-روبروی  خ  از  راه سیمین-بعد  آدرس سه  به  دهکردی 
طبقه اول واحد 1 آژانس فیلم و عکس 1+ بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در هر 
 دو پرونده جمعا به مبلغ 74/151/064 ریال اموال توقیفی به شرح 1( مانیتور LG مدل 
"VTXV 2898600-17 اینچ بدون کارتن و بدون سیم رابط مستعمل به مبلغ 500/000 ریال.

2( مانیتور LG مدل TPAE 29296 007-17 اینچ بدون کارتن و سیم رابط مستعمل 
به شماره سریال 20125728  NIKON مدل 70200  لنز   )3 ریال.  مبلغ 500/000  به 
بدون سریال مدل   ASVS تبلت   )4 ریال.  مبلغ 20/000/000  به  کارتن مستعمل   بدون 
TF 10 قهوه ای رنگ بدون کارتن و سیم و تجهیزات مستعمل به مبلغ 3/000/000 ریال. 
5( فالش SB 900 NIKON بدون کارتن مستعمل به مبلغ 2/000/000 ریال که جمعًا 
به مبلغ 26/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس ارزیابی گردیده است و مورد تعرض 
در   93/7/6 مورخ  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  است  نگرفته  قرار  طرفین  از  هیچیک 
ساعت 11تا10 صبح برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه با پرداخت 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
توقیفی بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. محل مورد 
مزایده خیابان نیکبخت اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان می باشد.م الف:14321 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  نیا  معادی  امیر  519/93 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   772
پورکاظمی  علیرضا   -2 به طرفیت 1- رحمان سلطانی  انتقال سند رسمی  به  الزام  بر 
3- مهدی جاودانی 4- مهدی قدیریان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 93/7/12 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  حقوقی  نهم  شعبه  می شود.م الف:14476  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  علیزاده  پرونده کالسه 919/93 خواهان محسن صفر  773 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شیرین ناز رحیمی 2- داوود رافعی نهرخلجی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/7/12 ساعت 8صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:14477 شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

774 در خصوص پرونده کالسه 859/93 خواهان غالمرضا ناظمی دادخواستی مبنی بر 
اعالم فسخ قرارداد خودرو سواری مزدا مقوم به 21 میلیون ریال و استرداد خودرو 
مقوم به 21 میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت علی نصیری نسب تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/7/15 ساعت 11 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14486 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
775 کالسه:1406/92 به موجب رای شماره 1781 تاریخ 92/11/23 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خداداد هاشمی فر 
فرزند خیرا... شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
و هشت میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 108/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
91/6/30و91/8/30 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان سید رسول زاهدی نژاد فرزند سید مرتضی با وکالت بابک داورپناه 
به نشانی شاهین شهر-خ فردوسی-فرعی1 غربی-ساختمان ملت-طبقه سوم-واحد22 و 
نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13300 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

776 کالسه:92-538 به موجب رای شماره 890 تاریخ 92/6/16 حوزه 11 شورای حل 
 اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور دارابی فرزند عزت ا...

به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/1/15و92/1/10و91/12/20 
 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان امیر حبیب پور فرزند نجفعلی به نشانی اصفهان-

خ سپاه-خ حکیم-تاالر فرش اصفهان-طبقه دوم-شماره228 و نیم عشر حق االجرا در 
حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:13301 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   92/12/27 تاریخ   1985 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1618/92ش14   777
یافته است محکوم علیه ناصر  14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
 نوروزی فرزند رمضان شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
و  سپه  بانک  عهده  به   002167 شماره  به  چک  وجه  بابت  ریال  میلیون  یک  و  چهل 
یکصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
اجرای  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف 86/7/12  از  تادیه  تاخیر و  و خسارت 
به نشانی خ سروش- آزاد  له جواد مظاهری فرزند اصغر شغل  حکم در حق محکوم 

جنب مسجدالغفور-هواپیمایی مانیا گشت و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
علیه مکلف است ظرف ده  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
از آن میسر باشد و در صورتی که  به  معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13303 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   32 حوزه   93/2/3 تاریخ   367 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1280-92   778
یافته است محکوم علیه عبدالجواد جاوری  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل  به نشانی مجهول 
به   88/1/20 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   190/000 و  خواسته 
 انضمام نیم عشر دولتی به انضمام 440/000 ریال بابت نشر آگهی. مشخصات محکوم له:
محمود میرزایی به نشانی اصفهان-خ هشت بهشت شرقی-کوی 24-فرعی4-پالک42. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:13305 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

6
اصفهان میزبان رقابتهای رزمی قهرمانی 

رقابتهای قهرمانی ورزشهای رزمی بانوان در رشته ووینام امروز با حضور تیمهای شرکت 
کننده از سراسر کشور در سالن 17 شهریور اصفهان آغاز می شود.این رقابت ها از 13 لغایت 

93/6/14به مدت دو روز به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران پیش از شروع مسابقات 
قهرمانی جهان هم  قسم ش��ده بودند بخاطر مربی فقید 

تیم ملی بهترین نمایش را داشته باشند.
تیم ملی والیبال ایران در دو مسابقه خود در رقابت های 
قهرمانی جهان برابر ایتالیا و آمریکا به پیروزی رس��ید و 
شروع بسیار خوبی داشت؛ این نتایج در حالی رقم خورد 
که پیش از اعزام تیم ملی والیبال ایران به لهستان اکثر 
بازیکنان حرف از خستگی می زدند، اما یک جمله و یاد 
یک نفر موجب می شد تا انگیزه خود را از دست ندهند و با 
تمام قوا به مصاف حریفان بروند؛ آن هم حسین معدنی، 

مربی فقید تیم ملی والیبال ایران بود.
کواچ پیش از بازی برابر ایتالی��ا در رختکن، قبل از آنکه 
مسائل فنی بازی را ذکر کند، به ملی پوشان گفت: یادتان 
هست بعد از مراسم حسین معدنی، هم قسم شدید که 
مصمم تر از همیشه در مسابقات قهرمانی جهان حاضر 
شوید تا یاد حسین را زنده نگه دارید؟ اینجا همانجا است 
که قولش را به خودتان داده بودید. حسین هنوز در تیم 
ملی است و تاثیر حضورش در تیم حس می شود. او چند 
سال برای این تیم زحمت کشیده بود. فراموش نمی شود.

حاال ملی پوش��ان ایران به خوبی توانستند روح مرحوم 
حس��ین معدنی را ش��اد کنند؛ معدنی همیشه دوست 
داشت والیبال ایران به س��طحی برسد که بتواند آمریکا 
را شکس��ت دهد و حاال این اتفاق در حال��ی رقم خورد 

که دیگر خودش نیس��ت. با این ش��رایط می توان گفت 
که "حسین؛ رمز پیروزی ش��اگردان کواچ برابر ایتالیا و 

آمریکا" بود.
پیروزی بلندقامتان ایران برابر سومین حریف 

آسان نیست
تیم ملی والیبال ایران امروز)پنج ش��نبه( در س��ومین 
مسابقه خود در دور مقدماتی رقابت های قهرمانی مردان 
جهان به مصاف فرانس��ه می رود، حریفی که باید جدی 

گرفته شود.
هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 
از هشتم شهریورماه آغاز ش��ده است و تیم ملی والیبال 
فرانسه یکی از حریفان ملی پوشان ایران در گروه چهارم 

دور مقدماتی این رقابت ها است.
تیم ملی والیبال ایران در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی 
مردان جهان با تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پرتوریکو 
و بلژیک در گروه چهارم هم گروه است و تا کنون موفق 
به شکست سه بر یک ایتالیا و سه بر دو آمریکا شده است.

تیم ملی والیبال فرانسه تا کنون در 14 دوره از مسابقات 
والیبال قهرمانی مردان جهان حضور داشته است اما تنها 
به یک مدال برنز این رقابت ها ) سال 2002 آرژانتین( 

دست یافته است.
این تیم در س��ه دوره این رقابت ها )سال های 1962، 
1994 و 1998( در رقابت های جهان��ی حضور نیافته 

است که در س��الهای 94 و 98 در رقابت ها انتخابی نیز 
شرکت نکرده است.

تیم ملی والیبال فرانس��ه تجربه سه حضور در مسابقات 
والیبال المپیک را نیز دارد که بهترین مقام کسب شده 
این تیم در این رقابت ها، عنوان هش��تمی سال 1998 

است. 
ملی پوشان والیبال فرانسه در المپیک 2004 آتن نهم 
ش��دند و در بازی های المپیک 1992 بارسلونا نیز رتبه 

یازدهم را به دست آوردند.
والیبال فرانسه از 25 دوره لیگ جهانی والیبال تنها در 
شش دوره )سال های 1990 تا 1992، 1998، 2000 

و 2006( به مرحله نهایی این رقابت ها راه یافته است.
بهترین عنوان کسب ش��ده تیم ملی والیبال فرانسه در 
لیگ جهانی به سال 2006 و کسب مدال نقره و عنوان 

نایب قهرمانی این رقابت ها بر می گردد.
این تیم در مسابقات والیبال قهرمانی مردان قاره اروپا نیز 
چهار مدال نقره و دو برنز به دست آورده است که در سال 
های 1948 ایتالیا، 1987 بلژیک، 2003 آلمان و 2009 
ترکیه رنگ مدال این تیم نقره ای و در سال های 1951 

فرانسه و 1985 هلند برنزی بوده است.
تیم ملی والیبال فرانس��ه در لیگ جهانی سال جاری در 
12 تیم سطح دو حضور داشت و با صدرنشینی در گروه 
خود به مرحله نهایی این رقابت ها در استرالیا راه یافت.

این تیم در دیدار نهایی این سطح مغلوب استرالیا شد و با 
کسب مقام نایب قهرمانی این سطح از راه یابی به مرحله 
نهایی تیم های سطح یک که به میزبانی فلورانس ایتالیا 

برگزار شد، ناکام ماند. 
تیم مل��ی والیب��ال فرانس��ه در دور مقدمات��ی رقابت 
های قهرمان��ی جهان تا کنون دو مس��ابقه برگزار کرده 
اس��ت که در دیدار نخس��ت پورتوریکو را س��ه بر صفر 
شکس��ت داد و در دومین مس��ابقه س��ه بر دو مغلوب 
 ایتالیا شد تا با چهار امتیاز در رتبه سوم گروه ایران قرار 

گیرد.
تیم ملی والیب��ال ایران در ح��ال حاضر با پن��ج امتیاز 
صدرنشین است و امروز در سومین مسابقه خود در این 

رقابت ها به مصاف فرانسه می رود.
مهمترین نگرانی کارشناسان والیبال این است که ملی 
پوشان ایران این تیم را جدی نگیرند و بعد از دو پیروزی 
ارزش��مند برابر ایتالیا و آمریکا مقابل فرانسه با مشکل 

روبرو شوند.

پیروزی بلندقامتان ایران برابر سومین حریف آسان نیست

هم آورد ایران و فرانسه امروز پنجشنبه از ساعت 19 

حریفی که باید جدی گرفته شود
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قلعه نویی )ژنرال(
تبرئه شد

انگیزه عالی در 
بازی های پاراآسیایی 

پس از مصاحبه ها و اظهار نظرهای سیدمهدی رحمتی، سیدایمان 
موسوی و حس��ین کعبی علیه باشگاه اس��تقالل و امیر قلعه نویی 
س��رمربی این تیم و همینطور شکایت متقابل باش��گاه استقالل و 
س��رمربی این تیم علیه افراد فوق، کمیته اخالق دیروز رای خود را 
صادر کرد.عل��ی اکبر محمدزاده رییس کمیته اخ��الق در این باره 
گفت: به جهت اینکه این افراد نسبت به اظهارات خود دلیل و مدرکی 
ارائه نکرده و برخی از آنها اظهار پشیمانی خود را اعالم کرده اند، امیر 
قلعه نویی را درخصوص ادعاها و اظهارات این افراد مبرا می دانیم.

رییس کمیته اخالق در ادامه افزود: با عنایت به درنظر داشتن نحوه 
اظهارات، بیان مطالب و ش��دت و ضعف آنها، حسین کعبی و سید 
ایمان موسوی هرکدام به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ چهل و پنج 
میلیون ریال و محرومیت از حضور در دو مسابقه رسمی و همینطور 

سید مهدی رحمتی به توبیخ و درج در پرونده محکوم می شوند.

دو و میدانی کار ملی پوش جانباز و معلول استان اصفهان گفت: در 
رشته پرتاب دیسک احتمال اینکه در مسابقات پاراالمپیک کره روی 
سکو بروم زیاد است.علیرضا مختاری اظهار کرد: پس از تغییر کالس 
از F54 به F53 خوشبختانه موفق شدم به همراه سه اصفهانی دیگر 
به نام های مرتضی مختاری، فائزه کرمانی و سید مهران حسینی جواز 
حضور در رقابت های پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی را کسب کنیم.

وی تصریح کرد: بسیار خوشحالم که توانستم پس از دو سال پیگیری 
و با حمایت های آقایان باباگلیان و پس��ندیده رئیس و دبیر هیئت 
ورزش جانبازان و معلوالن استان اصفهان و موافقت فدراسیون تغییر 
کالس داده و در رشته پرتاب دیسک و وزنه به رقابت های کره جنوبی 
اعزام شوم.دو و میدانی کار ملی پوش جانباز و معلول استان اصفهان 
گفت: در رشته پرتاب دیسک احتمال اینکه در مسابقات پاراالمپیک 

کره روی سکو بروم زیاد است.

رقم هزینه شده در لیگ برتر فوتبال!
بنابر اعالم مهدی تاج، برای رقابت های لیگ برتر چهاردهم فوتبال 
ایران جمعاً یکصد و شصت و چهار میلیارد و هفتصد و چهل میلیون 
تومان هزینه شده است. بر اساس اعالم رئیس سازمان لیگ برتر، 
ش��انزده تیم حاضر در چهاردهمین دوره لی��گ برتر جمعاً مبلغ 

،647،408،496،500 ریال هزینه کرده اند.

اشکهای بن عرفه
بازیکن فرانسوی جدید هال سیتی گفت: هواداران آنقدر پرشور از من 
استقبال کردند که گریه ام گرفت.حاتم بن عرفه سه شنبه را هیچوقت 
از خاطر نخواهد برد. بازیکن سرش��ناس نیوکاس��ل که به هال سیتی 
 قرض داده ش��د، مورد استقبال گس��ترده هواداران تیم جدیدش قرار

 گرفت.

فان پرسی: قرار نیست زانویم را عمل کنم
فان پرس��ی که در س��ال 2012 از آرس��نال به یونایتد ملحق شد تأکید 
ک��رد: از ق��درت خیال پ��ردازی مردم ک��ه چنی��ن چیزهای��ی را خلق 
می کنن��د، تعجب می کن��م. نمی دان��م این حرف ه��ا از کج��ا می آید و 
 قس��م می خورم که ب��رای انجام عمل جراح��ی به بیمارس��تان نخواهم

 رفت.

دوئل سالطین تساوی در کرج

 سایپا- ذوب آهن؛ فردا
 ساعت 1۷:۳۰

 تیم فوتب��ال ذوب آهن برابر س��ایپا به دنب��ال اولین
 3 امتیاز خود در لیگ چهاردهم خواهد بود.

در چارچوب رقابت های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال 
عصر فردا از س��اعت 17:30 تیم فوتبال ذوب آهن در 
ورزش��گاه انقالب کرج مهمان نارنجی پوش��ان سایپا 
خواهد بود. س��ایپا که با ارائه بازی های ک��م گل و نه 
چندان جذاب فع��اًل در رده نهم قرار گرفته اس��ت در 
خانه هر 3 امتیاز را از مهمان خود می خواهد اما در آن 
سو ذوب آهن دوست ندارد روند بدون پیروزی اش در 
لیگ چهاردهم ادامه دار باشد و در جستجوی 3 امتیاز 

خواهد بود.
دوئل سالطین تساوی در کرج

س��ایپا و ذوب آهن هر کدام با 4 تس��اوی رکوردداران 
تساوی در لیگ چهاردهم هس��تند و دیدار روز جمعه 
به نوعی دوئل سالطین تس��اوی به حساب می آید. در 
این بین البته تساوی های سایپا که بیشتر صفر بر صفر 
بوده خسته کننده تر از تساوی های گل دار ذوب آهن 
بوده اس��ت. ذوب آهن از 6 دیدار قبلی خود 4 تساوی 
و دو شکس��ت دارد و در سوی دیگر س��ایپا در 6 بازی 
گذش��ته خود یک پیروزی، 4 تس��اوی و یک شکست 
داشته است. این بدان معناست که دو تیم در وضعیت 
خوبی قرار ندارند و برای فرار از بحران سخت به دنبال 

3 امتیاز خواهند بود.
گفتن��ی اس��ت ه��ر دو تی��م در دیداره��ای هفت��ه 
گذش��ته تیم ه��ای مدع��ی را متوق��ف کرده ان��د. 
 س��ایپا در اه��واز توانس��ت ف��والد متوق��ف کن��د و 
 ذوب آهن نیز در داربی اصفهان س��پاهان را زمین گیر 

کرد.
خط حمله اسمی سایپا خطرناک است؟

س��ایپا در سیس��تم دو مهاجمه خود از مهدی س��ید 
صالحی و کاوه رضایی سود می برد که هرچند  بازیکنان 
شناخته شده ای هستند اما در این 6 هفته هیچ کدام 
موفق ب��ه گلزنی نش��ده اند همچنین محم��د نزهتی 
و میالد میداودی نی��ز ذخیره های این دو محس��وب 
می شوند که فقط محمد نزهتی موفق شده است یک 
بار در این فصل دروازه حریفان را باز کند. با این حساب 
باید گفت هرچند س��ایپا در نوک خط حمله بازیکنان 
شناخته شده ای دارد اما خط آتشی که در 6 هفته روی 
 هم یک گل به ثمر رس��انده باش��د نباید چندان فکر

 گل محمدی را مشغول خود کند.

تیم فوتبال سپاهان بعد از 3 هفته نبردن به دنبال آن است تا 
با گرفتن 3 امتیاز از ملوان دوباره به جمع مدعیان بازگردد.تیم 
فوتبال س��پاهان در 3 هفته ابتدایی لیگ آنقدر خوب نتیجه 
گرفت و آنقدر راحت رقبا را شکس��ت داد که بسیاری از اهالی 
فوتبال و کارشناسان این رشته شانس نخست قهرمانی در لیگ 
را به سپاهان دادند اما برخی از اشتباهات آمارتورگونه از سوی 
بازیکنان کافی بود تا قطار سپاهان از روی ریل قهرمانی خارج 
شود و سپاهان از مجموع امتیازات 3 مسابقه فقط 2 امتیاز به 
دست آورد و به همین خاطر تا حدودی از صدر جدول فاصله 
بگیرد.اما در سوی مقابل ملوان همچنان با تکیه بر بازیکنان بومی 
خودش با تیمی تقریبا جوان در بازی های لیگ حاضر شده و 
البته نمایش آنچنان دلپذیری هم ارائه نداده است.مهمترین 

برد این تیم در مقابل پرس��پولیس به 
دست آمد و بعد از آن ملوانی ها تیمی 
معمولی نش��ان داده اند؛ از طرف دیگر 
این تیم برای بازی با سپاهان با غایبان 
سرشناسی مثل مازیار زارع و علیرضا 
رمضانی روبرو بوده که ش��اید به علت 
مصدومیت به بازی هفته هفتم نرسند. 
محمد حسین کنعانی مدافع این تیم 
هم در اردوی تیم امید حضور دارد این 
مسئله می تواند ملوان را تبدیل به تیمی 
محتاط در مقابل س��پاهان کند. اختالف ارتفاع بس��یار زیاد 
اصفهان و انزلی هم معموال برگ برنده نمایندگان اصفهان در 
مقابل تیم های بندرنشین است و باید دید که در نهایت سپاهان 

چگونه می تواند هوادارانش را راضی به خانه بفرستد.
در انتظار بازگشت حاج صفی

احس��ان حاج صفی کارش در انگلیس به سرانجامی نرسید و 
سپاهانی ها منتظر بازگشت او هس��تند تا باز هم سکان خط 
هافبک را به دست حاج صفی بسپارند اما هنوز شرایط او برای 
حضور در این بازی مشخص نیست و شاید کرانچار در این هفته 
هم نتواند از ستاره تیمش استفاده کند.از طرف دیگر مهدی 
شریفی و علی کریمی در اردوی تیم امید هستند و باید دید که 
تالش سپاهان برای استفاده از مهدی شریفی در مقابل ملوان 

چقدر نتیجه می دهد که با توجه به قوانین فدراسیون بعید به 
نظر می رسد که شریفی با پیراهن سپاهان در مقابل ملوان به 

میدان برود.
چه�ره وی�ژه: ابوالحس�ن جعفری و س�ید جالل 

رافخایی 
ابوالحسن جعفری مدافع راست سابق سپاهان هرچند که چهره 
آنچنان سرشناسی نبود اما با این وجود بازی های خوب و قابل 
قبولی در ترکیب سپاهان انجام می داد و در نهایت هم مشخص 
نشد که چرا کرانچار او را نخواست اما جعفری امسال با پیراهن 
ملوان در لیگ بازی می کند و عصر جمعه باید در مقابل همبازیان 

سابقش قرار گیرد.
اما سید جالل رافخایی هم خیلی برای اصفهانی ها ناشناخته 
نیست و عالوه بر اینکه سابقه پوشیدن پیراهن ذوب آهن را در 
کارنامه دارد در فصل گذشته هم موفق شد از روی نقطه پنالتی 
دوبار دروازه سپاهان را باز کند و با همین 2 گل شانس قهرمانی 
در پایان لیگ را از سپاهان بگیرد و به همین خاطر تقابل دوباره 

او با مدافعان سپاهان می تواند جالب باشد.
پیش بینی:

شرایط نصرت ایراندوست، سرمربی تیم ملوان اصال خوب نیست 
و این مربی بومی که جانشین دراگان اسکوچیچ شده، به شدت از 
سوی هوادران ملوان زیر فشار قرار گرفته و بنابراین برای مقابله 
با سپاهان و نباختن به این بازی می آید اما کرانچار هم بعد از 3 

بازی بدون برد دیگر فرصت اشتباه ندارد و برای 
بازگشت به جمع مدعیان حتما باید 3 امتیاز این مسابقه را به 
دست آورد و از آنجایی که بازیکنانی مثل هادی عقیلی و حسن 
پاپی به ترکیب تیم برمی گردند شانس پیروزی نماینده اصفهان 

در این بازی بسیار باال است.
برنامه بازی های هفته ششم
امروز پنجشنبه 13 شهریور

گسترش فوالد- نفت تهران ساعت 17:30
سپاهان-ملوان ساعت18:50

نفت مسجد سلیمان-استقالل تهران ساعت 18:50
استقالل خوزستان-پدیده ساعت19

جمعه14 شهریورسایپا-ذوب آهن ساعت 17:30
پرسپولیس-تراکتورسازی 18:50

پیکان- فوالد ساعت18:50
راه آهن-صبا ساعت18:50

چهره  روز

اخبار کوتاه

دستیاران پیشنهادی کی روش 
اولویت بندی شدند

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نام 
5 مربی را برای دس��تیاری کارلوس 
کی روش مشخص و معرفی کرد.البته 
طبق اعالم یک��ی از اعضای هیئت 
رئیسه فدراس��یون فوتبال از جمع 
این 5 مربی 2 گزینه برای دستیاری 
اول و 3 گزینه برای دستیاری دوم در 
نظر گرفته شده اند که این نفرات نیز برای حضور در این پست ها 
اولویت بندی شده اند.بر همین اساس فرکی به عنوان اولویت 
اول دستیاری اول و یحیی گل محمدی به عنوان اولویت دوم 
دستیاری دوم انتخاب شده اند.برای دستیاری دوم نیز 3 مربی 
دیگر یعنی مجید صالح، وحید هاشمیان و رحمان رضایی به 
ترتیب برای حضور در این پس��ت اولویت بندی شده اند.البته 

حسین فرکی به این موضوع انتقاد شدیدی داشت.

افشار: رابطه کشاورز با بازیکنان 
عالي است

سعید افشار از جمله خریدهاي جوان 
محمد کشاورز براي حضور در گیتي 
پسند مدل 93 است. بازیکني که در 
پیراه��ن نی��ک اندیش ش��هرداري 
اصفهان در لیگ دسته یک درخشید 
تا توجه خسوس کاندالس سرمربي 
تیم ملي فوتس��ال ایران را نیز جلب 
کند.عملک��رد خوب افش��ار در لیگ 
دسته یک موجب شد تا او بار دیگر به لیگ برتر بازگردد. اولین 
بار با پیراهن فیروز صفه دو سال پیش لیگ برتر را تجربه کرد و 
با انحالل این تیم راهي نیک اندیش ش��د. حاال افشار امیدوار 
است در کنار بازیکنان بزرگ گیتي پسند مهره اي تأثیرگذار 
باشد. افشار در آستانه ش��روع فصل جدید لیگ برتر فوتسال 
گفت: من بعد از اردوي مشهد به تیم اضافه شدم البته قبل از آن 
تمرینات انفرادي داشتم و از لحاظ بدني در سطح مطلوبي قرار 
 دارم. امی��دوارم به لحاظ فني نی��ز ب��ه زودي در ترکیب تیم 
جا بیفتم و با بازیکنان به هماهنگي برسم. بازیکن تیم فوتسال 
گیتي پسند با بیان اینکه کشاورز مربي جواني است اما رابطه او 
با بازیکنان عالي است و این مي تواند در عملکرد تیم موثر باشد

 ۵ اصفهانی در جام کنفدراسیون
 زنان آسیا

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران 
اس��امی 12 بازیک��ن ای��ن تی��م در 
مسابقات جام کنفدراسیون زنان آسیا 
را اعالم کرد که نام 5 بازیکن اصفهانی 

هم در بین آنها به چشم می خورد.
چهارمی��ن دوره مس��ابقات ج��ام 
 کنفدراس��یون والیب��ال زنان آس��یا 

از 15 تا 23 شهریور 93 در کشور چین برگزار می شود. 
تیم ملی والیبال زنان ایران در دور مقدمات��ی این رقابت ها با 
تیم های چین، ویتنام و کره جنوبی در گروه اول هم گروه است. 
تیم های تایلند، قزاقستان، ژاپن و چین تایپه نیز در گروه دوم با 

یکدیگر رقابت خواهند کرد. 

دالیل پلمب باشگاه استقالل
س��خنگوی باشگاه اس��تقالل بابیان 
اینکه مشکل پلمپ س��اختمان این 
باشگاه حل شده است تأکید کرد: در 
حال مذاکره با شهردار منطقه هستیم 
تا این مش��کل را به نوعی حل کنیم.

مسئوالن باش��گاه اس��تقالل با یک 
مش��کل ناخواس��ته مواجه ش��دند. 
مأموران شهرداری منطقه برای پلمپ این ساختمان به محل 
باشگاه استقالل در سعادت آباد رفتند و تالش کردند حکم خود 
را اجرایی کنند. آن ها مدعی شدند که اخطارهای زیادی از قبل 
به باشگاه فرستاده بودند که کاربری ساختمان باشگاه مسکونی 
بوده و امور مربوط به باشگاه را در ساختمان یادشده پی بگیرند.

از طرفی دیگر تابلوهایی که در بیرون باشگاه نصب شده بودند 
هم م��ورد اعتراض مأموران ش��هرداری ق��رار گرفتند و حتی 
عنوان شده بود که یکی از دالیل اصلی پلمپ ابن باشگاه نصب 
همین تابلوها بود که به هر صورت با تالش مسئوالن باشگاه، 
س��اختمان رفع پلمپ ش��د تا موقتاً ش��رایط به حالت عادی 

بازگردد.

 توقعم از فوتبال حضور 
بر روی سکواست 

هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک

توقع مان از فوتبال این اس��ت ک��ه بتواند در بازی های آس��یایی 
روی س��کو برود.، هرچقدر ک��ه تیم بتواند هماهنگی بیش��تری 
تا بازی ها بدس��ت آورد، می تواند موفق تر باش��د، یک��ی دو بازی 
ابتدایی مسابقات دش��وار اس��ت، اما امیدوارم در ادامه تیم بتواند 
موفق باش��د. ظرفیت فوتبال ما باال 
است اما نباید از حریفان هم غافل 
شد. مخصوصا کره جنوبی که تیم 
خوبی را برای این دوره از رقابت ها 
آماده کرده و به دنبال کسب مدال 
طالست. اما فوتبال ما هم ثابت کرده 
که می تواند موفق باشد دو بار پس 
از انقالب مدال طال گرفتیم و این 
نشان می دهد ظرفیت تیمی ما 

باالست.
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امروز پنجشنبه 1۳ شهریور سپاهان-ملوان ساعت18:۵۰

سپاهان به دنبال غرق کردن کشتی ملوان در فوالدشهر
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مفاد آرا
304 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های

زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
اسماعیلی ریزی  رای شماره 139360302015001600 مورخ 93/02/29 خدیجه   -  1
از  مفروزی  مترمربع   108/85 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015002326 مورخ 93/03/25 براتعلی جهاندار ملک آبادی 
مفروزی  مترمربع   342/51 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  آقا  علی  فرزند 
مع الواسطه  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -320 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی بی بی عزیزی ملک آبادی.
چرمهینی  بخشی  محمد   93/03/25 مورخ   139360302015002329 شماره  رای   -  3
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 800/36 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/46 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر آقا امینی چرمهینی.
ریزی  93/03/27  محسن سلیمیان  مورخ  رای شماره 139360302015002417   -  4
 137/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  محمدی  اعظم   93/03/27 مورخ   139360302015002418 رای شماره   -  5
محمود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/59 مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015002499 مورخ 93/03/31 غالمرضا رفیعی اشیانی 
فرزند ولی اله نسبت به 19/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015002504 مورخ 93/03/31  قاسم بخشائی قرق آقائی 
فرزند رمضان نسبت به 29/14 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  رضائی  حسین    93/03/31 مورخ   139360302015002508 شماره  رای   -  8
محمد نسبت به 17/79 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  توانگر  قاسم   93/03/31 مورخ   139360302015002511 شماره  رای   -  9
حسین نسبت به 17/90 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  رفیعی  ولی اله   93/03/31 مورخ   139360302015002513 شماره  رای   -  10
مرتضی نسبت به 9/69 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  ابراهیم  ملک    93/03/31 مورخ   139360302015002516 شماره  رای   -  11
اصفهانی فرزند صمد نسبت به 34 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015002520 مورخ 93/03/31 علی رحم سلطانی اشیانی 
فرزند احمد آقا نسبت به 5/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015002522 مورخ 93/03/31  محمد سلطانی اشیانی 
فرزند احمد آقا نسبت به 5/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015002523مورخ 93/03/31 فاطمه بیگی فرزند مهدی 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   1910 از  مشاع  سهم   28/75 به  نسبت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015002885 مورخ 93/04/12 سید اکبر شفیعیان فرزند 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  مشاع  21/95 سهم  به  نسبت  سید رضا 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015003162 مورخ 93/04/24 پریچهر افتخاری ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   253/82 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015003164 مورخ 93/04/24  خدیجه اسماعیلی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   126/97 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 106/5 واقع در حیدرآباد کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/04/24 مورخ   139360302015003168 شماره  رای   -  18
فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74/52 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19 - رای شماره 139360302015003173 مورخ 93/04/24 سید عبدالرسول صفوی 
فرزند سید کمال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 377/01 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015003175 مورخ 93/04/24 ابوذر عزتی ریزی فرزند 
محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20/70 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015003178 مورخ 93/04/24  ابراهیم آرام چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   514/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اله  لطف  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
22 - رای شماره 139360302015003181 مورخ 93/04/24 فاطمه سعیدی فرزند علی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/52 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  مختاری  مجید   93/04/24 مورخ   139360302015003184 شماره  رای   -  23
 136/52 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  عبدالکریم 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  تقی خدابخشی    93/04/24 مورخ  رای شماره 139360302015003191   -  24
فرزند علی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  حاتمی  طاهره    93/04/24 مورخ   139360302015003192 شماره  رای   -  25
فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015003197 مورخ 93/04/24  زندعلی قدیمی چرمهینی 
فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 309/11 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/30 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالئی خانعلی فرزند حاج عباس.
27 - رای شماره 139360302015003198 مورخ 93/04/24  عباسعلی نجاری ریزی 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015003200 مورخ 93/04/24  محمد اسکندری ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/08 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  اردشیر مرادی  29 - رای شماره 139360302015003201 مورخ 93/04/24  
از پالک  مفروزی  مترمربع  به مساحت 278/19  یکبابخانه  به ششدانگ  عابدین نسبت 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی.
30 - رای شماره 139360302015003202 مورخ 93/04/24  جعفرقلی بهزادی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1549/47 مترمربع مفروزی از پالک 
148- اصلی واقع در زیرآب روستای حاجت آقا بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمی می باشد.
31 - رای شماره 139360302015003203 مورخ 93/04/24  کریم صادقی هاردنگی 
فرزند ایاز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28044/56 مترمربع 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  هاردنگ  در  واقع  اصلی   -353 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی عطاء داماد زاده و خریداری از ایاز صادقی هاردنگی.
32 - رای شماره 139360302015003204 مورخ 93/04/24  سید کمال صفوی فرزند 
سید جالل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/78 مترمربع مفروزی از پالک 
106/5 واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
ریزی  نجاری  اله  فتح   93/04/24 مورخ   139360302015003205 شماره  رای   -  33
مترمربع   101/21 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عزیزاله  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015003306 مورخ 93/04/29 جمشید ابراهیمی چرمهینی 
فرزند بهمن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251/72 مترمربع مفروزی از پالک 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد تقی و محمد علی و ابراهیم محمدی.
35 - رای شماره 139360302015003307 مورخ 93/04/29 حامد فردی ریزی فرزند 
احمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 252/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  ضیائی  حسین   93/04/29 مورخ   139360302015003322 شماره  رای   -  36
فرزند محمد جعفر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
قربانی چم  علی  محمد   93/04/29 مورخ  رای شماره 139360302015003323   -  37
مترمربع   110/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حیاتقلی  فرزند  کهریزی 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی سعیدی.
38 - رای شماره 139360302015003324 مورخ 93/04/29  احمد وردی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   167/14 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس 
106/5 واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
فاطمه سلیمیان ریزی  39 - رای شماره 139360302015003325 مورخ 93/04/29  
از  مفروزی  مترمربع   139/11 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  صفائی  مریم    93/04/30 مورخ   139360302015003326 شماره  رای   -  40

فرزند هوشنگ نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/22 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015003327 مورخ 93/04/30 عزیز اله سلیمیان ریزی 
 154/82 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015003328 مورخ 93/04/30 آمنه نخودی ریزی فرزند 
مترمربع   154/82 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  برات 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
پور  نوری  انگیر  رای شماره 139360302015003329 مورخ 93/04/30  روح   -  43
مترمربع   149/29 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اسد  فرزند  هفشجانی 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی باغبانی ریزی .
بهروز سبکتکین ریزی  44 - رای شماره 139360302015003334 مورخ 93/04/30 
از  مفروزی  مترمربع   158/56 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رضائی  پوراندخت   93/04/30 مورخ   139360302015003340 شماره  رای   -  45
چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/06 مترمربع 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
رضائی  پوراندخت   93/04/30 مورخ   139360302015003341 شماره  رای   -  46
چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/52  مترمربع 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
خلیلی  پیر  مهتاب    93/04/30 مورخ   139360302015003345 شماره  رای   -  47
مترمربع   601/71 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  فریدون  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 371/4 واقع در خشک آباد چرمهین بخش10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
48 - رای شماره 139360302015003346 مورخ 93/04/30 مجتبی چراغی چرمهینی 
از  فرزند خدایار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 492/51 مترمربع مفروزی 
پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
49 - رای شماره 139360302015003351 مورخ 93/04/30 محترم خلجی ریزی فرزند 
از  حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/64 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015003354 مورخ 93/04/30  لیال گرم آبی ریزی فرزند 
محمد مهدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/80 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/05/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/06/13

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

305 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  اسحاقیان  93/04/30 حسین  مورخ  رای شماره 139360302015003342   -  1
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/74 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فدائی  جمشید   93/04/30 مورخ   139360302015003359 شماره  رای   -  2
طهماسب قلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/78 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015003363 مورخ 93/04/30 صدیقه مهدیان ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   264/66 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015003365 مورخ 93/04/30 حسن عزیزی ملک آبادی 
مفروزی  مترمربع   147/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علیمراد  فرزند 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی براتعلی جهاندار ملک آبادی.
5 - رای شماره 139360302015003370 مورخ 93/04/30  اکرم نجاری ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/72 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فرج اله صفری.
6 - رای شماره 139360302015003371 مورخ 93/04/30  حسن لطفی ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 199/08 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  رضا نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015003376 مورخ 93/04/30 محسن توانگر ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   201/62 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ناصر 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا عبداله زاده ریزی.
8 - رای شماره 139360302015003379 مورخ 93/04/30 غالمرضا محمدی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 952/36 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
منوچهری  سهراب   93/04/31 مورخ   139360302015003398 شماره  رای   -  9
از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه به  باغبادرانی فرزند حسین  نسبت به سه حبه مشاع 
مساحت 220/30 مترمربع پالک 131/560 واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدیجه سلطان طاهری.
پور  رحمانی  امامقلی   93/04/31 مورخ   139360302015003399 شماره  رای   -  10
مفروزی  مترمربع  به مساحت 510/11  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  کرم  علی  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی چرمهینی.
فرزند  گل سرخی  زهرا   93/04/31 رای شماره 139360302015003400مورخ   -  11
 566/09 به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به چهار  نسبت  اصغر 
مترمربع مفروزی از پالک 325- اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد محمدی چم آسمانی.
12 - رای شماره 139360302015003401 مورخ 93/04/31 بهرام قاسمی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   372/80 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی علیار تقی زاده چرمهینی.
13 - رای شماره 139360302015003402 مورخ 93/04/31 یوسف سلطانی جغدانی 
از  فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/54 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله کوهستانی ریزی.
سلیمی  قربانعلی   93/04/31 مورخ   139360302015003406 شماره  رای   -  14
باباشیخعلی فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 261/85 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس سلیمی باباشیخعلی.
محمودیان  منوچهر   93/04/31 مورخ   139360302015003407 شماره  رای   -  15
مترمربع  به مساحت 137/71  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند محمود  قهفرخی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015003408 مورخ 93/04/31 سکینه نظافت قلعه قاسمی 
فرزند حسن نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/04 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد خلجی ریزی.
ریزی  عزتی  محمود   93/04/31 مورخ   139360302015003410 شماره  رای   -  17
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/67 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015003412 مورخ 93/04/31 اکبر صادقی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/17 مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی 
واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی احمد رضا مرادی زاده ریزی.
19 - رای شماره 139360302015003413 مورخ 93/04/31 احمد حاتمی ریزی فرزند 
فرج اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015003414 مورخ 93/04/31 فاطمه حاتمی ریزی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015003418 مورخ 93/04/31  احمد رضا یار محمدیان 
فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 497/30 مترمربع پالک 168/9 
واقع در وشمندجان باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حاجی خان باغبادرانی اصفهانی و بانو تاج اصفهانی.
22 - رای شماره 139360302015003419 مورخ 93/04/31 جهانگیر ابراهیمی فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 600/24 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
صادق  ربیعی  نرگس   93/04/31 مورخ   139360302015003420 شماره  رای   -  23
آبادی فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 57/66 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
هاشمی  محسن  سید   93/04/31 مورخ   139360302015003421 شماره  رای   -  24
 73/86 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  اله  فتح  سید  فرزند  ریزی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015003422 مورخ 93/04/31 فاطمه صغری سلیمیان 
ریزی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
خدابخشی  عبدالرحیم   93/04/31 مورخ   139360302015003423 شماره  رای   -  26
چرمهینی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 598/50  مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس جوادی چرمهینی.
ریزی  سلیمیان  مهدی   93/04/31 مورخ   139360302015003424 شماره  رای   -  27
از  به مساحت 185/62 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند مظاهر نسبت 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم مهدیزاده ریزی.
28 - رای شماره 139360302015003425 مورخ 93/04/31 گل بس قدیمی چرمهینی 
فرزند ابدال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/85 مترمربع مفروزی از پالک 
370/34 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی عزیزاله امینی.
29 - رای شماره 139360302015003426 مورخ 93/04/31 ایران سیاهی ریزی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226/20 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015003427 مورخ 93/04/31 علینقی ابراهیمی چرمهینی 
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1103/37 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  نظری  اله  رای شماره 139360302015003428 مورخ 93/04/31 حجت   -  31
فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/34 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  فاطمه سبکتکین   93/04/31 مورخ  رای شماره 139360302015003429   -  32
 169/34 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015003430 مورخ 93/04/31 جعفر بخشی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/64  مترمربع مفروزی از پالک 
371/2 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی خداداد و خدارحم پژدم چرمهینی.
امینی فرد فرزند  34 - رای شماره 139360302015003432 مورخ 93/04/31 سعید 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   443/76 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدایار 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
35 - رای شماره 139360302015003706 مورخ 93/05/18 محمد حسن اسدی فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/08 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ملک  آقائی  خدیجه   93/05/19 مورخ   139360302015003709 شماره  رای   -  36
آبادی فرزند آقا علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 765/32 مترمربع 
مفروزی از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالحسین آقائی ملک آبادی.
ابراهیمی  تقی  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003714 شماره  رای   -  37
مترمربع   735/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمود  فرزند  چرمهینی 
ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  از پالک 375- اصلی واقع در گنج  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی چرمهینی.
امینی فرد فرزند  38 - رای شماره 139360302015003715 مورخ 93/05/19 جمال 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   391/06 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدایار 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
39 - رای شماره 139360302015003717 مورخ 93/05/19 اصغر ابراهیمی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   764/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمود  فرزند 
الواسطه  مع  ثبت اصفهان  آباد چرمهین بخش 10  گنج  واقع در  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی چرمهینی.
فرزند  منصور صفری   93/05/19 مورخ  رای شماره 139360302015003719   -  40
امراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/96 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  علیرضا رحیمی  رای شماره 139360302015003723 مورخ 93/05/19   -  41
احمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/54 مترمربع مفروزی از پالک 
104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسن رحیمی باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015003724 مورخ 93/05/19 یونس جعفری چرمهینی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1575/11 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  نصیر  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی.
43 - رای شماره 139360302015003735 مورخ 93/05/19 مهدی حاتمی ریزی فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219/71 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله حاتمی ریزی.
طغیانی  بدرالملوک   93/05/19 مورخ   139360302015003738 شماره  رای   -  44
ریزی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/38 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رحیمی  حسین   93/05/19 مورخ   139360302015003739 شماره  رای   -  45
باباشیخعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/05/19 مورخ   139360302015003741 شماره  رای   -  46
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/48 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
مصطفوی  محمد  سید   93/05/19 مورخ   139360302015003746 شماره  رای   -  47
قهفرخی ریزی فرزند سید یوسف نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 290/85 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
قدیمی چرمهینی  الیاس  48 - رای شماره 139360302015003747 مورخ 93/05/19 
از  مفروزی  مترمربع   516/81 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  بهرام  فرزند 
370/7 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمد تقی محمدی چرمهینی.
49 - رای شماره 139360302015003748 مورخ 93/05/19 غالمرضا نوروزی سده 
فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/97 مترمربع پالک 73/141 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

سرویجان ادیبی و محمد و حسن و حسین و فتح اله ادیبی.
قاسمی  مرضیه   93/05/19 مورخ   139360302015003749 شماره  رای   -  50
 102/80 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ورنامخواستی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
51 - رای شماره 139360302015003751 مورخ 93/05/19 زهرا آتشی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/34 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
52 - رای شماره 139360302015003752 مورخ 93/05/19 هوشنگ قدیمی چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 309/25 مترمربع پالک 366/312 
از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

حبیب اله ابراهیمی چرمهینی.
کله  اسمعیل شهریاری  مورخ 93/05/19  رای شماره 139360302015003753   -  53
مسیحی فرزند رجبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  مسیح  کله  در  واقع  اصلی   -351 پالک  از  مفروزی  مترمربع    935/83

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سبزعلی نجفی کله مسیحی.
کله  میکائیل شهریاری   93/05/19 مورخ   139360302015003754 رای شماره   -  54
مسیحی فرزند رجبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  مسیح  کله  در  واقع  اصلی   -351 پالک  از  مفروزی  مترمربع    935/83

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سبزعلی نجفی کله مسیحی.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/05/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/06/13
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رسول خدا صلی اهلل علیه و اله: 
دلی که در آن حکمت نیست، مانند خانه ویران است، 
پس بیاموزید و تعلی��م دهید، بفهمید و ن��ادان نمیرید. 

به راستی که خداوند، بهانه ای را برای نادانی نمی پذیرد.
 گیاهان کاهش دهنده 
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محمد غزل عالقه خاصی به طراحی خودروهای عجیب وغریب 
دارد و تابه حال چندین طرح از این دس��ته را رونمایی کرده 
است. آخرین طرح او خودرویی دو نفره است که به نظر بانام 

AyxEQ شناخته خواهد شد.
با یک نگاه می ت��وان فهمید که این خ��ودرو طرحی به مانند 
حش��ره های درختی دارد. طرح کلی و بدنه این خودرو ما را 
یاد کرم های ابریشم یا موجودات ریز دیگری می اندازد که در 

باغچه ها دیده می شوند.

این خودرو یک طرح برای وس��یله ای بدون راننده است که 
به راحت��ی می توان��د در خیابان ها حرکت کند ب��دون آنکه 
کمترین مش��کل را برای دیگر خودروها ی��ا عابرین پیاده و 
سرنش��ینان ایجاد کند. این خودرو به سیستم های مختلف 
مانند حس��گرعابرین پیاده، دی��د در ش��ب، کامپیوترهای 

هوشمند برای حرکت، دستیار پارک و ... مجهز است.
 AyxEQ به سرنشینان اجازه می دهد تا با خیال 
راحت در خودرو نشس��ته و خود را با سیستم های 

مختلفی که برای سرگرمی در کابین تعبیه شده است سرگرم 
کنند. یکی از سیستم های خوبی که در این خودرو وجود دارد 
اینترنت وای فای است که حاال یار هر فردی شده است که از 

گوشی هوشمند استفاده می کند.
از این طرح کلی به نظر می رسد که طراحان در آینده تنها به 
دنبال راحت کردن کار ما انسان ها هستند به طوری که دیگر 
رانندگی هم یکی از دغدغه های مردم حساب نمی شود و حتی 
افرادی که گواهینامه ندارند هم می توانند از خودرو استفاده 

کنند.

خودرویی باورنکردنی با طراحی ایرانی

دانش��مندان س��وئدی اخی��راً قابلی��ت جدی��دی را 
در نورون ه��ای پوس��ت انس��ان کش��ف کرده ان��د 
 ک��ه ت��ا پیش ازای��ن تصور می ش��د فق��ط در مغ��ز رخ 

می دهد.
 محقق��ان دانش��گاه اومئ��و دریافتن��د نورون ه��ای 
درون پوس��ت قادر به انجام محاس��بات پیش��رفته بوده 

 و اطالعات لمس��ی را پیش از ارس��ال به مغز، پردازش
 می کنند.

بررسی های دانشمندان نش��ان داد، پوست در حقیقت 
داده های هندس��ی را پیش از ارسال س��یگنال به مغز، 

محاسبه می کند.
به گفت��ه محققان، این انش��عاب ب��ه نورون های درجه 
اول اجازه می دهد که نه تنها س��یگنالی در مورد لمس 
شدن پوست را به مغز بفرستد، بلکه همچنین داده های 
هندسی را در مورد جسم لمس کننده پوست پردازش 

کنند.
ای��ن پژوه��ش همچنی��ن نش��ان داد که حساس��یت 
نورون های شخص در برابر ش��کل یک جسم به چینش 
 مناطق بس��یار حس��اس ن��ورون در پوس��ت بس��تگی 

دارد.
 Nature مجل��ه  در  پژوه��ش  ای��ن  نتای��ج 

Neuroscience منتشرشده است.

علیرض��ا بیکدل��ی س��فیر ای��ران در ترکی��ه در صفح��ه 
فیس بوک خود با انتشار تصویر زیر نوش��ته:روزنامه های 
ام��روز ترکی��ه عک��س ذی��ل را منتش��ر و نوش��تند از 
پش��ت این وانت ی��ک رئیس جمه��ور و دو نخس��ت وزیر 
لبت��ه چندی��ن مق��ام عالی رتب��ه دیگ��ر بی��رون   و ا
آمدن��د. در عکس آق��ای ارب��کان و آقای اردوغ��ان دیده 

می شوند. اطرافیان خود را دست کم نگیریم.

یک وانت پر از مقام عالی رتبه!پوست انسان باهوش تر از تصورات پیشین!

یکی از مش��کالت گس��ترده مردم جه��ان، ابتال 
به بیماری دیابت اس��ت که روزب��ه روز به آمار آن 
افزوده می ش��ود. از مهم ترین عل��ل افزایش آمار 
ابتال به دیابت، تغذیه غلط و نداشتن تحرک است 
اما می توان برای مقابله با این بیماری، با تصحیح 
نوع تغذیه و رعایت رژیم غذایی و داشتن تحرک 
کافی، تا حد زیادی عوارض جانب��ی و عواقب آن 
را کاهش داد. اگرچه اف��راد مبتال، باید تحت نظر 
پزشک متخصص باشند و به توصیه های او عمل 
کنند ولی در مواردی که مشکل دیابت حاد نباشد، 
می توان از گیاه��ان دارویی و داروه��ای گیاهی 
مربوطه استفاده کرد. ناگفته نماند که بسیاری از 
گیاهان به دلیل داشتن الیاف )فیبر( در کاهش قند 
خون مؤثر هستند. در بین گیاهانی که اثر کاهش 
قند خون آن ها فراوان است می توان به نمونه های 

زیر اشاره کرد.
گیاه سیر و پیاز

س��یر و پیاز ازجمله گیاه��ان کاهش دهنده قند 
خون هستند و البته اثر س��یر به مراتب بیشتر از 
پیاز است. درصورتی که این گیاهان مرتب مصرف 
شوند تا حدی قند خون کاهش می یابد. می توان 
از فرآورده های قرص و کپس��ول تهیه شده از سیر 
هم برای کاهش قند خون اس��تفاده ک��رد. البته 
فرآورده های صنعتی س��یر بیش��تر برای کاهش 
کلسترول و چربی خون به بازار عرضه شده اند زیرا 
در این موارد تأثیر بسزایی دارد اگرچه مصرف آن ها 

تا حدی کاهش قند خون را به دنبال دارد.
روش مصرف: قرص سیر را می توانید روزانه ۱ تا 

۳ عدد به طور خوراکی مصرف کنید.
گیاهان دیگر

گیاهان دیگ��ری که به طورمعمول در دس��ترس 
هستند و می توان آن ها را در رژیم غذایی گنجاند 

و باعث کاهش قند خون می شوند عبارت اند از:
هویج، گش��نیز، کنگر فرنگی، کرفس، کدوتنبل، 
زیتون، جین، جو، یونجه، کاسنی، انار، توت سفید، 
ثعلب، سماق، شوید، عدس، عناب و خرفه. در بین 
گیاهان مذکور سماق، عدس، انار، کدوتنبل، جو و 

عناب از اثرات قوی تری برخوردارند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

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

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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حقوق بازنشستگی
هنوز هم بعدازاین همه س��ال، چهره  اکب��ر  را از یاد نمی برم. 
درواقع، در طول سی سال گذشته، همیش�ه روز اول م�اه ک�ه 
حقوق بازنشس��تگی را دریافت می کنم، به یاد اکبر  می افتم 
اکبر، کارمند دبیرخانه اداره بود. از مال دنیا، جز حقوق اندک 
کارمندی هیچ عایدی دیگری نداشت. من یازده سال با اکبر 
همکار بودم. بعدها شنیدم، او سی س��ال آزگار به همین نحو 
گذران روزگار کرده اس��ت. روز آخر ک�ه م��ن از اداره منتقل 
می شدم، اکبر  روی س��کوی جلوی دبیرخانه نشسته بود،به 
سراغش رفتم تا از او خداحافظی کنم.کنارش نشستم و بعد از 
کلی حرف مفت زدن، عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند 
زندگی اش را سروسامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند؟

هیچ وقت یادم نمی رود. همین که سؤال را پرسیدم، به سمت 
من برگش��ت و با چهره ای متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و 
اصیل پرسید: کدام وضع؟ بهت زده شدم.. همین طور که به او 

زل زده بودم، بدون این که حرکتی کنم، ادامه دادم:
همین زندگی نصف اشرافی، نصف گدایی!!! اکبر  با شنیدن این 

جمله، همان طور که زل زده بود به من، ادامه داد:
تا حاال تاکسی دربست گرفتی؟ گفتم: نه!

گفت: تا حاال به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم: نه!
گفت: تا حاال غذای فرانسوی خوردی؟ گفتم: نه!

گفت: تا حاال یه هفته مس��افرت خوب رفته ای تا خوب خوش 
بگذرونی؟ گفتم: نه!گفت: خاک برسرت، تا حاال زندگی کردی؟ 

با درماندگی گفتم: آره، …. نه، … نمی دونم!!!
اکبر  همین طور نگاهم می کرد. نگاهی تحقیرآمیز و س��نگین 
…. حاال ک��ه خوب نگاه��ش می کردم، مردی ج��ذاب بود و 
س��الم. به خودم که آمدم، اکبر  جلویم ایستاده بود و تاکسی 
رسیده بود.اکبر  شکالتی را  تعارفم کرد و بعد جمله ای را گفت. 
جمله ای را گفت که مسیر زندگی ام را به کلی عوض کرد.اکبر 

پرسید: می دونی تا کی زنده ای؟ جواب دادم: نه!
 گفت: پ��س س��عی ک��ن دس��ت کم نص��ف م��اه رو زندگی 

کنی.
نتیجه اینکه نباید زیادهم ب��ه مال اندوزی و ریاضت  و محنت 

در زندگی پرداخت. 
باید برخی که این گونه اند، کمی هم آسان بگیرند!
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مدیر کل اداره ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با 
اش��اره به برنامه های این اداره در راستای حرکت 
دوباره کش��تی متوقف شده موس��یقی در استان 
اصفهان گفت: در این راس��تا به زودی نخس��تین 
جشنواره ملی موسیقی اس��تاد شهناز در اصفهان 

برگزار می شود.
به گزارش مهر، حجت االس��الم محمد قطبی در 
نشس��ت خبری برگزاری نخستین جشنواره ملی 
موسیقی سنتی اس��تاد ش��هناز در اصفهان که با 
حضور پیروز ارجمند دبیرکل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان برگزار شد، اظهار 
داش��ت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ها 
تمرکز بر موسیقی س��نتی اس��ت که لزوما برای 
اصفهان نیس��ت بلکه برای کل ایران اسالمی باید 

اجرایی شود.
وی افزود: در شرایطی که کشورهایی مانند هند و 
چین موسیقی ما را به سرزمین خود می برند نباید 

خودمان از موسیقی سنتی ایرانی غفلت کنیم.
مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید 
کرد: تار و سه تار از جمله سازهای ایرانی هستند 
که در عرصه جهانی نیز وارد ش��ده اند به گونه ای 
که موس��یقی ما از ردیف تا موسیقی سنتی در هر 
پهنه ای از جهان با یک زبان و فرهنگ وارد عمل 

شده است.
وی ابراز داشت: به دنبال جشنواره های ذائقه ساز 
برای شناسایی استعدادها و خالقیت های مردم به 

ویژه جوانان هستیم.

حج��ت االس��الم قطب��ی در ادامه با اش��اره 
ب��ه اینک��ه اج��رای زنده موس��یقی س��نتی 
بای��د مدیری��ت ش��ود، اضاف��ه ک��رد: قصد 
 داری��م ذائق��ه ه��ای م��ردم را ب��ه س��مت
  موس��یقی های س��نتی ببریم و در این راستا

 برنام��ه ریزهای��ی داش��تیم ک��ه از جمل��ه 
در  موس��یقی  اج��رای  برنام��ه   آنه��ا 
س��فره خانه های س��نتی بود ک��ه ۱4 نقطه 
 خوب برای این منظور شناس��ایی و مقررات و

 آیین نامه ه��ای الزم در ای��ن ارتباط تدوین 
شده است.

وی با اشاره به برگزاری نخس��تین جشنواره 
ملی موسیقی سنتی استاد شهناز در اصفهان 
گفت: در این جشنواره داوران بین المللی در 
بخش آهنگسازی و آواز به داوری می پردازند 
و در این راس��تا 5 تن از اس��اتید موسیقی در 
ش��ورای ملی داوران انتخاب شدند.استفاده 
از موس��یقی مدی��ر کل اداره ارش��اد اس��المی 
اس��تان اصفهان، درباره نوع موس��یقی مورد اجرا 
در این جش��نواره گفت: در این جش��نواره لزوما 
موس��یقی س��نتی اجرا می ش��ود و اجرای هیچ 
 نوع از موس��یقی ه��ای مهمان ش��اهد نخواهیم

 بود.
وی اضافه کرد: در ابت��دا قرار بود این جش��نواره 
 مبتنی بر تولیدات موسیقی آلبوم شده باشد اما با

 تقاضای های فراوان دوستان ابعاد دیگری را برای 
جشنواره ش��کل دادیم و بر این اساس داوری آثار 
صحنه ای و پژوهش ها نیز بخ��ش دیگری از این 

جشنواره را تشکیل می دهد.
حجت االسالم قطبی با اشاره به اقدامات مختلف 
اداره ارش��اد اصفه��ان در زمینه موس��یقی بیان 
داش��ت: اگر به اطراف خود نگاه م��ی کنیم ابعاد 
مختلف موس��یقی را در متن زندگی خود از ترانه 
ها و الالیی های پ��دران و مادران ت��ا عزاداری ها 
مش��اهده می کنیم و حتی زمان��ی کار و حرکت 
 مردم نیز موس��یقی های مخصوص خود را داشته

 است.
وی با بیان اینکه تمام س��عی ما بر این اس��ت که 
کشتی متوقف شده موس��یقی با مدیریت علمی 
باردیگر ب��ه جریان بیفتد، گف��ت: اینکه بالفاصله 
پس از شنیدن کلمه موسیقی به یاد کنسرت می 
افتیم نشانه ضعف ما در شناخت صحیح حوزه های 

وسیع دریای عظیم هنر موسیقی است.
مدیر کل اداره ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
ب��ا اش��اره به کنس��رت ه��ای برگ��زار ش��ده در 
اصفه��ان گفت: تاکن��ون ۱70 اجرای موس��یقی 
در اصفهان داش��تیم ک��ه هفت م��ورد آن پاپ و 
مابقی موس��یقی س��نتی بوده اس��ت و ت��ا اواخر 
پاییز و پی��ش از ماه محرم الحرام نی��ز تقاضاهای 
 مجوز زی��ادی ب��رای کنس��رت های موس��یقی

 داری��م.وی ب��ا اش��اره ب��ه نشس��تی با ش��رکت 
ه��ای موس��یقی گف��ت: امیدواری��م ب��ا توج��ه 
ب��ه ن��ام اس��تاد ب��زرگ موس��یقی بر جش��نواره 
 موس��یقی س��نتی پی��ش رو ب��ه زودی ش��اهد

 بین المللی شده این جشنواره باشیم که البته تالش 
ویژه خود را می طلبد.

حجت االسالم قطبی مطرح کرد:
بادبان  کشتی موسیقی در اصفهان کشیده می شود

 برگزاری نخستین جشنواره ملی موسیقی سنتی استاد شهناز
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